داﯾره اﺳﻘﻔﯽ ﻣﻠﺑورن
آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ رﻓﺗﺎر ﺑرای اﯾﻣﻧﯽ ﮐودک
ﻧﺳﺧﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده –  20اﮐﺗﺑر 2021

در ﺑﺎره اﯾن ﺳﻧد
اﯾن ﺳﻧد ﺗوﺳط داﯾره اﺳﻘﻔﯽ ﻣﻠﺑورن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﯾن آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮥ رﻓﺗﺎر ﻣﺎ ﺑرای اﯾﻣﻧﯽ ﮐودک اﺳت.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از اﯾن آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد اﮔر:

•

اﮔر در داﯾره اﺳﻘﻔﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد

•

ﺑرای ﺧدﻣت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﮔواھﯽھﺎی ﻻزم ﺑرای ﻋدم ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ دارﯾد

•

ﺑرای اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﮔواھﯽھﺎی ﻻزم ﺑرای ﻋدم ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ دارﯾد.

اﮔر ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن زﯾر  18ﺳﺎل ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﺟوزھﺎ ﻧﯾﺎز ﺧواھﯾد داﺷت.

آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ رﻓﺗﺎر ﺷﺎﻣل اطﻼﻋﺎت ﺑﺧش  3و ﺑﺧش » 5وﻓﺎداری در ﺧدﻣت« اﺳت» .وﻓﺎداری در ﺧدﻣت« ﺗوﺳط ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ
داﯾره اﺳﻘﻔﯽ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.

آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ رﻓﺗﺎر ﻣﺎ ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺗﻌﮭد ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣوارد زﯾر اﺳت:
•

اﯾﺟﺎد ﺟواﻣﻊ اﯾﻣن ﺑرای ﮐودﮐﺎن

•

ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﻣﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺷﺑﺎﻧﯽ ،ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ،ﻗﺎﻧون و اﺧﻼق.

ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ رﻓﺗﺎری ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد
اﮔر ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد از آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد .ﻣﺎ اﻧﺗظﺎر دارﯾم ھﻣﮫ از آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﻗﺑﻼً ﺑﮫ آن
ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﻧد.

Making the Word of God fully known

آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾم اﮔر:
•

ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷﯾوه رﻓﺗﺎرﺗﺎن ،ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای اراﺋﮫ ﻧﻘﺷﯽ ﺑرای ﻣﺎ ﻧﺑﺎﺷﯾد

•

ﻻزم ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﺣت ﺷراﯾط ﺧﺎص ﯾﺎ ﻣﺣدودﯾﺗﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد

•

ﻧﯾﺎز ﺑﮫ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﻣﮏ ﺗﺧﺻﺻﯽ و دوره آﻣوزﺷﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﻗدام اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﮐﻧﯾم اﮔر:
•

از آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ رﻓﺗﺎر ﭘﯾروی ﻧﮑﻧﯾد

•

از ﻗواﻧﯾن ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺗﺑﻌﯾت ﻧﮑﻧﯾد

•

ﻗرارداد اﺳﺗﺧداﻣﯽ ﺧود را زﯾر ﭘﺎ ﺑﮕذارﯾد

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﭼﮏ ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺷرﮐت داﯾره اﺳﻘﻔﯽ ، Kooyoora Ltd ،و ﺷرﮐت داﯾره اﺳﻘﻔﯽ ﻣﻠﺑورن ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اطﻣﯾﻧﺎن ﮐﻣﮏ ﺣﺎﺻل
ﺷود:
•

آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ رﻓﺗﺎر ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود

•

ھﻣﮫ ،آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ رﻓﺗﺎر را ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوﻧد و از آن ﭘﯾروی ﻧﻣﺎﯾﻧد

•

ھﻣﮫ ﺑرای ﮐﺎر ﮐردن اﯾﻣن ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن ،از ﻗواﻧﯾن ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن دوﻟت وﯾﮑﺗورﯾﺎ و ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻣﺷﺗرک اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺗﺑﻌﯾت
ﮐﻧﻧد.

 Kooyooraدﻓﺗر اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺣرﻓﮫ ای ﺑرای داﯾره اﺳﻘﻔﯽ اﺳت.

اﺳﺗﺎﻧداردھﺎ
 15اﺳﺗﺎﻧدارد در آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ رﻓﺗﺎر ﻣﺎ وﺟود دارد.

ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد:
 .1از اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻣطﻠﻊ ﺑﺎﺷﯾد و ﻣﻧطﺑﻖ ﺑﺎ آن ﻋﻣل ﮐﻧﯾد
 .2ﮔﺎﻣﮭﺎی ﻻزم را ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻣن ﺑودن ﮐودﮐﺎن در ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد ﺑردارﯾد
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 .3اﮔر ﮐودﮐﯽ در ﺧطر آﺳﯾب ﻗرار دارد ﯾﺎ ﻣﺷﮑوک ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺷﺎﯾد در ﺧطر آﺳﯾب ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﭘﻠﯾس وﯾﮑﺗورﯾﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن ) (Child Protectionو  Kooyooraﮔزارش دھﯾد.
 .4اﮔر ﺧﺑر دارﯾد و ﯾﺎ ﻣﺷﮑوک ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﮐودﮐﯽ ﺗوﺳط ﻓردی از ﻣﺳﺋوﻻن ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻣورد آزار و اذﯾت ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ،اﯾن
را ﺑﮫ ﭘﻠﯾس وﯾﮑﺗورﯾﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن ) (Child Protectionو  Kooyooraﮔزارش دھﯾد.
 .5ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮔواھﯽ ھﺎی ﻻزم ﺑرای ﻋدم ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ اﻗدام ﮐﻧﯾد و در دوره آﻣوزﺷﯽ ﺗﺄﯾﯾد ﺷده از طرف داﯾره اﺳﻘﻔﯽ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣﻧﯾت ﮐودک ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد ،ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧطر ﮐودک آزاری در ﻧﻘﺷﯽ ﮐﮫ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﮔﺎﻣﮭﺎی ﻣؤﺛر
ﺑردارﯾد.

ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد
 .6ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد:
 .7ﮐودﮐﺎن را آزار دھﯾد
 .8ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺑدﻧﯽ ﺑﮫ ﮐودک اﻋﻣﺎل ﮐﻧﯾد
 .9ﺑﺟز ﺷراب در ﻣراﺳم ﻋﺷﺎی رﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﻣواد ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﺑدھﯾد
 .10ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﺑﻌﯾت ﻧﮑردن از آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﻋﺿوی از ﮐﻠﯾﺳﺎ اﻗداﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ او را ﻣورد ﻣﺟﺎزات ﯾﺎ ﺗﺑﻌﯾض ﻗرار
دھﯾد.

اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﮐﺷﯾش ھﺎ و اﻓراد ﻣﺳﺋول در ﮐﻠﯾﺳﺎ
 .11ﺑﺎﯾد ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻓراد ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،از آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ آﮔﺎه
ھﺳﺗﻧد و آن را درک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 .12ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ:
•

ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را ﺑرای اﯾﻣن ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﮐودﮐﺎن در ﺧدﻣﺎت ﺷﺑﺎﻧﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺑرﯾد

•

ھﻣﮫ اﻓراد زﯾر ﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﻟزاﻣﺎت ﻗﺎﺑل اﺟرا ﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد
 oﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣدﻧﯽ
 oﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﻠﯾﺳﺎ
 oاﻋﺿﺎی ﮐﻠﯾﺳﺎ

•

ھﻣﮫ اﻓراد ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد:
 oﺑﺎ ﺗﻣﺎم اﻟزاﻣﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ و ﺑررﺳﯽ ھﺎی ﻣدﻧﯽ و ﮐﻠﯾﺳﺎﯾﯽ ﻣطﺎﺑﻘت ﮐﻧﻧد
 oآﻣوزش ھﺎی ﻣﻧظﻣﯽ را در زﻣﯾﻧﮫ ﺧدﻣت اﯾﻣن و ﺣﻔﺎظت از ﮐودﮐﺎن ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی اﯾﻣﻧﯽ
ﮐودک وﯾﮑﺗورﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد
 oاز ﻣﻘررات اﯾن آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ در ﻣورد ﮐودﮐﺎن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻧد.
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 .13ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻓردی ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﺗﮭم ﯾﺎ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﺟرﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮏ ﮐودک اﺳت اﺟﺎزه دھﯾد در
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺷرﮐت ﮐﻧد ،ﺑﺎ  Kooyooraﻣﺷورت ﮐﻧﯾد.
 Kooyooraاطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ:
 oارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺳﮏ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود
 oھﯾﭻ ﮐودﮐﯽ در ﺧطر آﺳﯾب ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد.
 .14ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺗﻌﮭد ﻧﺎﻣﮫ اﯾﻣﻧﯽ ﮐودک داﯾره اﺳﻘﻔﯽ را ﺑﺧواﻧﻧد و اﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧد.
 .15ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ھﻧﮕﺎم رﻋﺎﯾت اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی اﯾن آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ ﮐودک داﯾره اﺳﻘﻔﯽ ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد.
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