داﯾره اﺳﻘﻔﯽ ﻣﻠﺑورن
ﺳﯾﺎﺳت ﻧﺎﻣﮫ ﺧدﻣت اﯾﻣن
ﻧﺳﺧﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده –  12اﮐﺗﺑر 2021

در ﺑﺎره اﯾن ﺳﻧد
اﯾن ﺳﻧد ﺗوﺳط داﯾره اﺳﻘﻔﯽ ﻣﻠﺑورن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﯾن ،ﺳﯾﺎﺳت ﺧدﻣت اﯾﻣن ﻣﺎﺳت.
ﻣﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺧواھﯾم ﮐرد ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﺎن از ﻟﺣﺎظ روﺣﯽ ،ﻋﺎطﻔﯽ ،و ﻓﯾزﯾﮑﯽ اﯾﻣن ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ
ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ و ﺧدﻣت اﯾﻣن ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد.

ﻓرھﻧﮓ ﻋدم ﺳﺎزش ﭘذﯾری
ﻣﺎ ﺑرای ﺳﺎﺧت و ﺣﻔظ ﺧدﻣﺎت اﯾﻣن ،ﻓرھﻧﮓ ﻋدم ﺳﺎزش ﭘذﯾری را ﺗوﺳﻌﮫ ﺧواھﯾم داد.
ﻣﺎ:
•

رواﺑط ﺑﯾن اﻋﺿﺎی ﮐﻠﯾﺳﺎ و ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﻘوﯾت ﺧواھﯾم ﮐرد

•

ﻣﺣﯾط اﻣﻧﯽ را ﻓراھم ﺧواھﯾم ﮐرد ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻓراد ﻣورد اﺣﺗرام ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد

•

ﭘروﺳﮫ ھﺎی واﺿﺣﯽ ﺧواھﯾم داﺷت ﮐﮫ ھﻣﮫ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﮐودﮐﺎن و ﺳﺎﯾر اﻓراد آﺳﯾب ﭘذﯾر را ﺗواﻧﻣﻧد ﮐﻧد

•

ﺷﯾوه ھﺎی رھﺑرﯾت ﻣﺳﯾﺣﯽ و ﺧدﻣت ﻣﺳﺋوﻻﻧﮫ و ﭘرﻣﮭر ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺗﮭﯾﮫ ﺧواھﯾم ﮐرد

•

ﺧطر ﺳوء رﻓﺗﺎر و آزار و اذﯾت و ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﻔو ِذ اﻓرادی ﮐﮫ دارای ﺳﻣت ھﺳﺗﻧد را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺧواھﯾم
رﺳﺎﻧد

•

ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت و دﯾﮕر ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮫ ﺷﯾوه ای ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ادب و ﺑﺻورت ﻣداوم رﺳﯾدﮔﯽ ﺧواھﯾم ﮐرد

•

ﺗﻌﮭدات ﺷﺑﺎﻧﯽ ،ﻗﺎﻧوﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و ﮐﺗﺎب ﻣﻘدﺳﯽ ﺧود را اﻧﺟﺎم ﺧواھﯾم داد.

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾد اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﻧﺎﻣﮫ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧد؟
اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﻧﺎﻣﮫ در ﻣورد ھﻣﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺣوی ﻧﻘش ،ﺳﻣت و ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ در داﯾره اﺳﻘﻔﯽ دارﻧد اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود .اﯾن
ﺷﺎﻣل ھﻣﮫ اﻓراد در ﺳرﺗﺎﺳر اﯾن ﻗﺳﻣﺗﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود:
•

ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺟﺎﻣﻊ St Paul’s

•

ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎی اﺳﻘﻔﯽ

•

ﺟﻣﺎﻋت ھﺎی اﺳﻘﻔﯽ دارای ﻣﺟوز ﯾﺎ  AACھﺎ
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ﺳﯾﺎﺳت
اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
•

ھﻣﮫ ﻣردم در ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﺎ ﺣﻖ دارﻧد در ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺗﺣت ﺧدﻣت ﻣﺎ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺎ اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت
ﮐﻧﻧد.

•

ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ اﻓراد را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم از ﺟﻣﻠﮫ:
 oاﺳﺗراﻟﯾﺎﯾﯽ ھﺎی ﺑوﻣﯽ ﺷﺎﻣل آﺑورﺟﯾﻧﺎل ھﺎ و ﻣردم Torres Strait Islander
 oاﻓراد ﺑﺎ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ھﺎی زﺑﺎﻧﯽ و ﻓرھﻧﮓ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون
 oھر ﺷﺧص دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت

•

ﻣﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧود در ﺑراﺑر اﯾﻣﻧﯽ ھﻣﮕﺎن را از طرﯾﻖ ﻣوارد زﯾر ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﯾم:
 oﻗواﻧﯾن
 oﻣﻘررات
 oآﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ رﻓﺗﺎر
 oﺳﯾﺎﺳت ھﺎ
 oدﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ
 oﭘروﺳﮫ ھﺎ
 oاﺳﻧﺎد ﻣدﯾرﯾت اﯾﻣن

•

ﻣﺎ ﻣﻧﺗظر ﻧظرات ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات و اﻧﺗﻘﺎدات ﮐودﮐﺎن ،واﻟدﯾن و ﺳرﭘرﺳﺗﺎن آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﯾم .اﯾن اﻓراد ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ
ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻓرھﻧﮓ اﯾﻣﻧﯽ ﮐودک را اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم.

•

ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾز در ﻗﺑﺎل اﯾﻣﻧﯽ ﮐودﮐﺎن ﻣﺳﺋوﻟﯾت دارد .ﻣﺎ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﻓرھﻧﮓ اﯾﻣﻧﯽ ﮐودﮐﺎن ﺑﺎ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯾرون ﮐﻠﯾﺳﺎ ﮐﺎر ﺧواھﯾم ﮐرد.

•

ﻣﺎ ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ اداره ﻣدﯾرﯾت اﯾﻣن ﮐودﮐﺎن و اﻓراد آﺳﯾب ﭘذﯾر در داﯾره اﺳﻘﻔﯽ و در ﺳطﺢ ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎی ﺧود ﺑﮫ
ﺻورت ﺟﺎﻣﻊ و ﻣؤﺛر ھﺳﺗﯾم.

•

ﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت اﺳﻧﺎد و ﭘروﺳﮫ ھﺎی ﺧود ﺑرای ﺣﻔظ و ﻧﮕﮭداری ﯾﮏ ﻓرھﻧﮓ اﯾﻣﻧﯽ ﮐودک اداﻣﮫ ﺧواھﯾم داد.

•

ﻣﺎ از ﻗواﻧﯾن ﻏﯾرﻣذھﺑﯽ ﭘﯾروی ﺧواھﯾم ﮐرد.
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ﻧﻘﺷﮭﺎ و وظﺎﯾف
ھﻣﮫ اﻓراد در ﻣﺣدوده ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑﺎﯾد:
•

ﺗﻣﺎم اﻗداﻣﺎت ﻣﻧطﻘﯽ را ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری ﯾﺎ اﺟﺗﻧﺎب از ﺧطرات ھرﮔوﻧﮫ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﯾﺎ آﺳﯾب ﺑﮫ اﻋﺿﺎی ﮐﻠﯾﺳﺎ
و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯾرون ﮐﻠﯾﺳﺎ را اﻧﺟﺎم دھﻧد

•

ﺑﺎ ﭘﯾروی از ﻗواﻧﯾن ،ﻣﻘررات ،آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫھﺎی رﻓﺗﺎری ،ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ ،دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ ،روﯾﮫ ھﺎ و اﺳﻧﺎد ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺧدﻣت اﯾﻣن داﯾره اﺳﻘﻔﯽ ﻣواﻓﻘت ﮐﻧﻧد.

•

در ﺑررﺳﯽ ھﺎ و آﻣوزشھﺎی ﻻزم ﺑرای ﻧﻘش ﺧود ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد.

ﮐﺷﯾﺷﺎن و ﺷورای ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑﺎﯾد اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﻧد ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻘوﻻﻧﮫ و اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت ،ﮐﻠﯾﺳﺎ ﯾﺎ  AACاز ﻣوارد
زﯾر ﺗﺑﻌﯾت ﮐﻧد:
•

ﻗﺎﻧون ﺑﮭداﺷت و اﯾﻣﻧﯽ ﺷﻐﻠﯽ  2004وﯾﮑﺗورﯾﺎ )(the Occupational Health and Safety Act

•

ﺳﯾﺎﺳت ﺑﮭداﺷت و اﯾﻣﻧﯽ ﺷﻐﻠﯽ داﯾره اﺳﻘﻔﯽ (the Diocesan Occupational Health and
)Safety Policy

اﻓرادی ﮐﮫ در وﯾﮑﺗورﯾﺎ ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﺧدﻣت ﻣذھﺑﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﻣﻠزم ﺑﮫ ﮔزارش دادن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺳﻧد ﮔزارش اﺟﺑﺎری ﺑرای
اﻓراد در ﺧدﻣت دﯾﻧﯽ ﺷﺎﻣل اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری درﺑﺎره ﮔزارش اﺟﺑﺎری اﺳت.

اﺳﻘف اﻋظم
اﺳﻘف اﻋظم:
 oﺗﺣت ﻗﺎﻧون ﺳﻼﻣت و اﯾﻣﻧﯽ ﮐودک  (the Child Wellbeing and Safety Act 2005) 2005رﺋﯾس
ﻧﮭﺎد اﺳت
 oﺗﺣت ﻗﺎﻧون اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺣرﻓﮫ ای ﯾﮑﺳﺎن  2016داﯾره اﺳﻘﻔﯽ ﻣﻠﺑورن )the Professional 2016
 (Standards Uniform Actﻣﺳﺋول ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر ﮐﻠﯾﺳﺎ اﺳت.
اﺳﻘف اﻋظم ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾﻣﻧﯽ ﮐودک را در راﺳﺗﺎی اﯾن ﻗواﻧﯾن ﮔزارش دھد.

ﺷورای اﺳﻘف اﻋظم
ﺷورای اﺳﻘف اﻋظم
 oﺑﺎ  Kooyoraﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد
 oﺗﺣت ﻗﺎﻧون ﺧدﻣت اﯾﻣن ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن  2007ﺷورای ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎ (the Safe Ministry to Children
) ، Canon 2007 of General Synodﻣﺳﺋول ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر ﺧدﻣت اﯾﻣن داﯾره اﺳﻘﻔﯽ اﺳت.
 oﺗﺣت ﻗﺎﻧون اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺣرﻓﮫ ای ﯾﮑﺳﺎن  2016داﯾره اﺳﻘﻔﯽ ﻣﻠﺑورن
) (Professional Standards Uniform Act 2016ﻣﺳﺋول ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر ﮐﻠﯾﺳﺎ اﺳت.
 Kooyooraدﻓﺘﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺣﺮﻓﮫ ای داﯾﺮه اﺳﻘﻔﯽ اﺳﺖ.
ﺷﻮرای اﺳﻘﻒ اﻋﻈﻢ:
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•

اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻤﻦ را ﺑﺮای داﯾﺮه اﺳﻘﻔﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

•

ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﮭﺎدھﺎی اداره ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻤﻦ ﻧﻈﺎرت دارد

•

ﺑﺮ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻤﻦ ﻧﻈﺎرت دارد

•

ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن دﻓﺘﺮ ،ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ را ﺑﺮای ﭘﯿﺮوی از ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺳﻨﺎد ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻤﻦ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ

•

ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوه ﻣﺮﺟﻊ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻤﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮔﺮوه ﻣﺮﺟﻊ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻤﻦ
ﮔﺮوه ﻣﺮﺟﻊ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻤﻦ:
•

ﻣﮭﺎرت ھﺎ را ﺑﮫ اﺳﻘﻒ اﻋﻈﻢ و ﺷﻮرای اﺳﻘﻒ اﻋﻈﻢ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ

•

از اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻤﻦ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ در ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ و  AACھﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

•

از ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ و  AACھﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوی ازﻣﻮارد زﯾﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
 oﻗواﻧﯾن
 oﻣﻘررات
 oآﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫھﺎی رﻓﺗﺎری
 oﺳﯾﺎﺳت ھﺎ
 oدﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ
 oﭘروﺳﮫ ھﺎ
 oاﺳﻧﺎد ﻣدﯾرﯾت اﯾﻣن داﯾره اﺳﻘﻔﯽ

ﺧدﻣت اﯾﻣن داﯾره اﺳﻘﻔﯽ و ﻣﺄﻣور ﺷﻣول
ﺧدﻣت اﯾﻣن داﯾره اﺳﻘﻔﯽ و ﻣﺄﻣور ﺷﻣول:
•

ﺗوﺳﻌﮫ و اﺟرای اﯾن ﺳﯾﺎﺳت و اﺳﻧﺎد ﻣرﺑوط ﺑﮫ وزارت اﯾﻣن را ھﻣﺎھﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻧد

•

ﺑﺎ ﺳﮭﺎﻣداران داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ارﺗﺑﺎط ﺑر ﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧد

•

ﺧطر اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد

•

از ﻓرھﻧﮓ ﺗﻐﯾﯾر دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧد

•

ﻣﺷﺎوره ﻣﯽ دھد و ﭘﯾروی از ﺧدﻣت اﯾﻣن و ﻋﻣﻠﮑرد ﺻﺣﯾﺢ را در ﺳرﺗﺎﺳر داﯾره اﺳﻘﻔﯽ ﺗروﯾﺞ ﻣﯽ ﮐﻧد

•

ﺑر اراﺋﮫ آﻣوزش ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺧدﻣت اﯾﻣن در ﺳراﺳر داﯾره اﺳﻘﻔﯽ ﻧظﺎرت ﻣﯽ ﮐﻧد.

Making the Word of God fully known

Kooyoora
:Kooyoora
•

داﻧﺶ ،درک و رﻋﺎﯾﺖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﮫ رﻓﺘﺎر در داﯾﺮه اﺳﻘﻔﯽ را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

•

رﻓﺘﺎرھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺰارش ،اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﻠﯽ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ و اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

•

ﮔﻮاھﯽ ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ﺑﺮای ﮐﺸﯿﺸﺎن و اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

•

ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﺗﺠﺴﺲ ﻣﻮارد اﺗﮭﺎم ﺑﮫ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

•

ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻠﯿﺴﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ

•

اﻋﻀﺎﯾﯽ را در ﻧﮭﺎدھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻤﻦ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

•

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻞ  Kooyooraرا ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

•

ﺑﮫ داﯾﺮه اﺳﻘﻔﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ

ﮐﺷﯾﺷﺎن
ﮐﺷﯾش
•

اﻓراد را ﺑرای ﻧﻘﺷﮭﺎ ،دﻓﺎﺗر و ﺳﻣﺗﮭﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد

•

ﺑﺎ ﺷوراھﺎی ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮫ اﯾن ﺳﯾﺎﺳت و اﺳﻧﺎد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧدﻣت اﯾﻣن را در ﮐﻠﯾﺳﺎ و
 AACدﻧﺑﺎل ﮐﻧﻧد ،ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد

•

ﺗﺣت ﻗﺎﻧون اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺣرﻓﮫ ای ﯾﮑﺳﺎن  2016داﯾره اﺳﻘﻔﯽ ﻣﻠﺑورن
) (the Professional Standards Uniform Act 2016ﻣﺳﺋول ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر ﮐﻠﯾﺳﺎ اﺳت

•

ﺗﻣﺎم ﺧطرات و ﻧﮕراﻧﯾﮭﺎ را ﺑﮫ  Kooyooraﮔزارش ﻣﯽ دھد.

ﺷورای ﮐﻠﯾﺳﺎ
ﺷورای ﮐﻠﯾﺳﺎ:
•

ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯾون ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺳﺋول اﯾﻣﻧﯽ ﮐودک در ﮐﻠﯾﺳﺎ و  AACھﻣﮑﺎری ﺧواھد ﮐرد

•

ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت را ﺑﮫ داﯾره اﺳﻘﻔﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﮐﻧد

•

ﺧدﻣت اﯾﻣن را در ﺗﻣﺎم ﺟﻠﺳﺎت ﺷوراﯾﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎ وارد ﻣﯽ ﮐﻧد

•

ﻟﯾﻧﮑﮭﺎی واﺿﺣﯽ ازاﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﻧﺎﻣﮫ و ﻣدارک ﺧدﻣت اﯾﻣن را در وﺑﺳﺎﯾت ﮐﻠﯾﺳﺎ ﯾﺎ  AACﻣﯽ ﮔﻧﺟﺎﻧد

•

ﺗﺣت ﻗﺎﻧون اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺣرﻓﮫ ای ﯾﮑﺳﺎن  2016داﯾره اﺳﻘﻔﯽ ﻣﻠﺑورن

) (the Professional Standards Uniform Act 2016ﻣﺳﺋول ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر ﮐﻠﯾﺳﺎﺳت.

ﻣﺄﻣور اﯾﻣﻧﯽ ﮐودک ﮐﻠﯾﺳﺎ
Making the Word of God fully known

ﻣﺄﻣور اﯾﻣﻧﯽ ﮐودک ﮐﻠﯾﺳﺎ:
•

ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺑرای ﭘﯾروی از اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد

•

ﺳواﺑﻖ ﻧظﺎرت ،آﻣوزش و ﻣدﯾرﯾت ﺧطر را ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد

•

ﻣﺳﺋول اﺻﻠﯽ ﺑرﻗرای ارﺗﺑﺎط ﺑرای اﯾﻣﻧﯽ ﮐودﮐﺎن در ﮐﻠﯾﺳﺎ ﯾﺎ  AACاﺳت.

اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑرای ﺑﮭﺑود اﯾﻣﻧﯽ ﮐودﮐﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﺳﻧﺎد زﯾر را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

•

آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ رﻓﺗﺎر ﺑرای اﯾﻣﻧﯽ ﮐودک

•

ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺗﻌﮭد ﺑﮫ اﯾﻣﻧﯽ ﮐودﮐﺎن

•

دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ ﮐودک

•

ﮔواھﯽ ھﺎی ﻻزم ﺑرای ﻋدم ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﺧدﻣت

•

ﮔواھﯽ ھﺎی ﻻزم ﺑرای ﻋدم ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﺧدﻣﺎت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ

•

دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﮭﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮔزارش دادن Kooyoora

•

ﭘروﺗﮑل ھﺎی ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳوء رﻓﺗﺎر

•

ﺑرﮐﮫ ﺣﺎوی اطﻼﻋت ﻣﺷﺧص در ﺑﺎره ﮔزارﺷﺎت اﻟزاﻣﯽ

•

ﭘروﺗﮑل اﻓراد ﻧﮕران ﮐﻧﻧده/ﻣﺷﮑوک

•

ﻣﻧﺎﺑﻊ  OHSﮐﻠﯾﺳﺎ

•

ﺳﯾﺎﺳت ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣت ﺷﻐﻠﯽ

•

ﭘروﺳﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺧطر

•

ﺑرﮔﮫ ﺣﺎوی اطﻼﻋﺎت ﻣﺷﺧص در ﻣورد ﺧدﻣت اﯾﻣن ،ﻓرﻣﮭﺎ و ﻣﻧﺎﺑﻊ

•

ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ﺣﻔﺎظت از ﻓرزﻧدان ﺧداوﻧد

•

ﺳﯾﺎﺳت ﻧﺎﻣﮫ ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ ،روش ھﺎ و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐﻠﯾﺳﺎ

ﻗواﻧﯾن ،ﻣﻘررات و ﺳﺎﯾر اﺳﻧﺎد ﺷورای ﻋﻣوﻣﯽ و اﺳﻘﻔﯽ
•

ﻗﺎﻧون اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺣرﻓﮫ ھﺎی ﯾﮑﺳﺎن 2016

•

ﻣﺻوﺑﺎت اﺳﺗﺎﻧدارھﺎی ﺣرﻓﮫ ای ﯾﮑﺳﺎن2017

•

اﺣﮑﺎم ﺛﺑت ﻣﻠﯽ 2007

•

اﺣﮑﺎم ﺧدﻣت ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن 2017

•

ﻣﻌﯾﺎرھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺧدﻣت اﯾﻣن
Making the Word of God fully known

•

وﻓﺎداری در ﺧدﻣت

•

ﻣﻧﺷور اﯾﻣﻧﯽ اﻓراد در ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻘﻔﯽ

•

ﺳﯾﺎﺳت ﺑرای ﺧدﻣت اﯾﻣن در ﮐﻠﯾﺳﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آن ﺧطر ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده ﺟﻧﺳﯽ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻓرد ﻧﮕران
ﮐﻧﻧده/ﻣﺷﮑوک وﺟود دارد

•

ﺳﯾﺎﺳت اﻓراد ﻧﮕران ﮐﻧﻧده/ﻣﺷﮑوک – دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﮭﺎی اﺟراﺋﯽ ژوﺋن 2017

ﻣﺻوﺑﺎت وﯾﮑﺗورﯾﺎ و دﯾﮕر اﺳﻧﺎد
•

ﻗﺎﻧون اﺷﺗﺑﺎھﺎت 1958

•

ﻗﺎﻧون ﻧظﺎرت ﺑر ﮐﺎرﮔران 2020

•

ﺧﯾﺎﻧت در اﻣﺎﻧت
 oﻋدم ﻣﺣﺎﻓظت
 oﻋدم ﺑﺎزﮔوﯾﯽ
 oﺟرم اﻏﻔﺎل ﮐودک

•

ﻗﺎﻧون  2005ﮐودﮐﺎن ،ﺟواﻧﺎن و ﺧﺎﻧواده ھﺎ

•

ﻗﺎﻧون  2005ﺑﮭداﺷت و اﯾﻣﻧﯽ ﮐودک

•

ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﻓﺗﺎر ﻗﺎﺑل ﮔزارش

•

ﻗﺎﻧون  2004ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣت ﺷﻐﻠﯽ

ﭼﮕوﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺧود را ﺑررﺳﯽ ﮐرده و ﺑﮭﺑود ﺧواھﯾم داد؟
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﺟﻊ ﺧدﻣت اﯾﻣن ھر دو ﺳﺎل ﯾﮑﺑﺎر اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﻧﺎﻣﮫ را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮐﻣﯾﺗﮫ ،ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎﯾﯽ را ﺑرای
اﺻﻼﺣﺎت ﺑﮫ ﺷورای اﺳﻘف اﻋظم اراﺋﮫ ﺧواھد ﮐرد .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎﯾﯽ اﯾن ﻓرﺻت را ﺧواھﻧد داﺷت ﺗﺎ ﺟزﺋﯽ از ﺑررﺳﯽ
ھﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﺗواﻧد در ھر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎدﺛﮫای ﺑر ﺧﻼف اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﻧﺎﻣﮫ رخ دھد اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد .اﯾن ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ
اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﻧﺎﻣﮫ ،ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣوﺿوع ،در دﺳﺗرس و ﻣؤﺛر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.
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