
سالمة األطفال
.000إذا كنتم أنتم أو أحد األطفال ُمعّرضین لخطر ُمباشر، یُرجى االتصال برقم الطوارئ 

:تجدون في ھذه الصفحة

التزامنا
معلومات لألطفال
معلومات للعائالت

اإلبالغ

التزامنا

كیف نعطي األولویة لسالمة األطفال

.بحمایة حق األطفال والشبان والشابات في التمتّع بالسالمة والعافیة Ardochتلتزم مؤسسة 

لھذا السبب نعمل بنشاط على تعزیز سالمة وعافیة األطفال . ونحن نعلم أن بعض األطفال أكثر ُعرضة للخطر من غیرھم
:والشبان والشابات الذین

ھم من السكان األصلیین وسكان جزر مضیق توریس
  ً ھم من خلفیات متنّوعة ثقافیاً ولغویا

لدیھم إعاقة
.LGBTIQA+ینتمون لمجتمع المیم 

ما معنى ھذا؟

نعطي األولویة لسالمة األطفال من خالل

تطبیق المبادئ الوطنیة للمنظمات المعنیة بسالمة األطفال ومراقبة امتثالنا لھا باستمرار 
وضع سیاسات وإجراءات لضمان سالمة األطفال والتي یتوّجب على جمیع موظفي مؤسسة Ardoch والمتطّو 

عین والشركاء المجتمعیین اتباعھا . 
التأكد من إمكانیة حصول كل شخص على التطویر المھني والدعم الذي یحتاج إلیھ للحفاظ على سالمة األطفال. 

السعي بشكل فعّال للحصول على التعلیقات والمالحظات،  وتحسین طریقة عملنا باستمرار. 

:

https://www.ardoch.org.au/feedback-form/


معلومات لألطفال

نریدك أن تشعر باألمان

نرید أن یشعر جمیع األطفال الذین نعمل معھم باألمان والسعادة حتى إذا كنت من السكان األصلیین أو من سكان جزر 
 .مضیق توریس، أو من ثقافة مختلفة، أو لدیك إعاقة أو تنتمي لمجتمع المیم

.تى نتمّكن من مساعدتكنرید منك أن تخبرنا إذا كنت ال تشعر باألمان أو إذا كان أي طفل آخر ال یشعر باألمان ح

 ).000(إذا كنت معّرضاً لخطر ُمباشر، اتصل برقم الطوارئ ثالثة أصفار 

إذا لم تكن في خطر مباشر ولكنك ترید التحّدث إلى أحد األشخاص، یمكنك أیضاً االتصال بخط Kids Helpline على الرقم 
1800 55 1800 والتحدّث معھم 

نریدك أیضاً أن تخبرنا أو تخبر معلّمك/معلّمتك إذا كنت ال تشعر باألمان في أحد برامج Ardoch، وكذلك ما یعجبك وما ال 
یعجبك في األنشطة التي یقوم بھا مقدّمو برنامج Ardoch معك أو مع التالمیذ في صفك، حتى نتمّكن من تحسینھا لكي تكون 
أفضل. یمكنك إرسال برید إلكتروني إلى childsafety@ardoch.org.au أو االتصال بنا على الرقم Ardoch 1300. الحفاظ 

على سالمة األطفال ھو أھّم أولویاتنا 

 ما ھي حقوقي؟

:وتضّم ھذه الحقوق الحّق في. اتفاقیة حقوق الطفلیتمتّع كل طفل بحقوق تحمیھا 

 السالمة والحمایة 
 الصحة 
 التعلیم 
 الخصوصیة 
أن یكون لك رأیاً في القرارات التي تؤثر علیك 
 الحقوق القانونیة 
 أن تكون على طبیعتك 

.المعلّمة/إذا كنت تعتقد أنھ یتم انتھاك حقوقك، فمن المھم أن تتحدّث إلى شخص بالغ تثق بھ، مثل والدك أو والدتك أو المعلّم

https://kidshelpline.com.au/
mailto:childsafety@ardoch.org.au
https://www.unicef.org/sop/convention-rights-child-child-friendly-version


معلومات للعائالت

ویشعرون باألمان  -األطفال الذین یتمتعون باألمان . یتمحور حول تحسین حیاة األطفال Ardochكل ما نقوم بھ في مؤسسة 
تقّوض إساءة معاملة األطفال صحتھم الجسدیة والعقلیة وتقلّص . یزید احتمال تحقیقھم للنجاح في الصفوف الدراسیة -

.قدرتھم على التعلّم

 ً الطفل الذي یشعر باألمان قدرة أكبر  لدى. ویُعتبر الشعور باألمان والسالمة جزًء مھماً من نمّو األطفال اجتماعیاً وعاطفیا
یُعتبر االلتزام بالحفاظ على سالمة األطفال عنصراً محوریاً في ُمھّمة وقِیَم  .على استكشاف واختبار العالم من حولھ والتعلّم

.Ardochمؤسسة 

.طفالعلى سالمة األ فیما یلي بعض األسئلة واألجوبة الشائعة حول الوسائل التي نتبعھا في عملنا والتي تھدف للحفاظ

ھل تتحقّقون من خلفیة موظفیكم والمتطّوعین لدیكم وھل ھم ُمدّربون؟ 
 working with children(فحص سجل العمل مع األطفال  Ardochیحمل جمیع العاملین والمتطّوعین في مؤسسة  .نعم

check ( وسجل عدلي)police check.(  والخضوع لتدریٍب للحفاظ على  مدّونة قواعد السلوكویجب علیھم التوقیع على
.التي نتبعھا بسیاسة سالمة األطفالسالمة األطفال ویجب علیھم التقّید 

ھل لدیكم سیاسة للحفاظ على سالمة األطفال ومدّونة قواعد السلوك؟
:نعم، ویمكنكم االطالع علیھما ھنا

سیاسة الحفاظ على سالمة األطفال
مدّونة قواعد السلوك

المنا بذلك جى إعفي الوقت الحالي، تتوفّر السیاسة والمدّونة باللغة اإلنجلیزیة فقط، ولكن إذا كنتم بحاجة إلى مترجم فیُر
.وسنأخذ الترتیبات الالزمة لمساعدتكم

تقدیم التعلیقات والمالحظات إلى المؤسسة؟) أو كیف یمكن لطفلي(كیف یمكنني 
نحن نأخذ موضوع سالمة األطفال على محمل الجدّ، ولھذا السبب نرید أن نسمع منكم إذا كانت لدیكم أّي مالحظات أو 

.مخاوف

و أطفال أو آباء أو أمھات أو موظفین، یمكنكم إرسال برید إلكتروني إلى موظفنا المسؤول عن سالمة سواء كنتم متطّوعین أ
.األطفال

childsafety@ardoch.org.au :البرید اإللكتروني

:أو أرسلوا لنا رسالة على العنوان التالي 03 9537 2414أو  Ardoch 1300اتصلوا على 
Child Safety Officer Ardoch Level 4, 85 Queen Street, Melbourne, VIC 3000. 

https://www.ardoch.org.au/wp-content/uploads/2021/08/Child-Safety-Code-of-Conduct-Employees-and-Volunteers.pdf
https://www.ardoch.org.au/wp-content/uploads/2021/08/Child-Safety-Policy-September-2021.pdf
https://www.ardoch.org.au/wp-content/uploads/2021/08/Child-Safety-Policy-September-2021.pdf
https://www.ardoch.org.au/wp-content/uploads/2021/08/Child-Safety-Code-of-Conduct-Employees-and-Volunteers.pdf
mailto:childsafety@ardoch.org.au


 

 قصصاً أو صوراً عن طفلي؟ Ardochھل ستستخدم مؤسسة 
نحن نستخدم القصص والصور إلبالغ مؤیدینا وممّولینا ومدارسنا وعامة الناس عن  .فقط بعد الحصول على إذن منكم

الوالدین أو (وإذا كان طفلكم یظھر في ھذه القصص والصور ظھوراً یحدّد ھویتھ، فسنطلب دائماً اإلذن منكم  .عملنا
األطفال من خالل عدم تقدیم اسم  سنتّخذ الخطوات الالزمة لضمان الحفاظ على سالمة .قبل نشرھا) األوصیاء على األطفال

حن ن .عائلة الطفل، وعدم الكشف عن المدرسة التي یذھب إلیھا الطفل، وقد نستخدم أیضاً اسماً مستعار إذا ُطِلب منّا ذلك
 .نحتفظ بالمعلومات حول المحتویات وصور األطفال ونُخّزنھا بشكل آمن لمنع إساءة االستخدام

 

 أو عن طفلي؟كیف ستخّزنون المعلومات عني 
عندما  .أو تحتفظ بأي معلومات تعّرف عن طفلكم أو بأي معلومات سریّة عن طفلكم Ardochبشكل عام، ال تخّزن مؤسسة 

اذج قد نحتفظ أیضاً بنم .نحدّد األنشطة لطفلكم، سنسأل عن اسمھ األول وصفّھ ومدرستھ لضمان قدرتنا على إدارة البرنامج
 .ولكن ھناك بعض االستثناءات .مھاعن عملھ والمالحظات التي یقدّ 

ویجب  .عند حاجتنا لالحتفاظ بسجالت الموافقة التي قدّمھا أحد الوالدین أو الوصي لمشاركة قصة أو صورة الطفل •
 .االحتفاظ باستمارة الموافقة التي تذكر االسم الكامل للطفل والوالدین وتفاصیل االتصال بھما

فل، أو عند تقدیم شكوى بشأن أحد البرامج، فسنحتاج إلى تسجیل معلومات ُمفّصلة إذا أثیرت مخاوف بشأن سالمة الط •
 .أكثر عنكم وعن طفلكم

 

 كیف یمكنني المساعدة؟
 :یمكنكم المساعدة من خالل .حمایة أطفالنا وشبابنا من األذى ھي ُمھّمة الجمیع

 .تعریف األطفال بحقوقھم •
 .أخذ مخاوف األطفال بشأن سالمتھم على محمل الجد •
 .التكلّم إذا كنتم قلقین بشأن سالمة األطفال •

 .إذا كنتم ترغبون في معرفة المزید، یُرجى االتصال بموظفنا المسؤول عن سالمة األطفال
 



اإلبالغ

في حاالت الطوارئ، وعند وجود مخاوف ُملّحة بشأن صحة أو حیاة أحد األطفال، استدعوا الشرطة من خالل االتصال 
 ).000(بخط الطوارئ ثالثة أصفار 

ً إذا كنتم تعتقدون أن أحد األطفال یتعّرض للخطر، فمن المھم أن تتصّرفوا  ال  .حتى إذا كنتم غیر متأكدین من ذلك تماما
نتحّمل جمیعاً مسؤولیة أخالقیة للحفاظ على سالمة األطفال فحسب، بل ھناك قوانین في جمیع أنحاء أسترالیا تفرض 

 .اإلبالغ عن األذى الذي یتعّرض لھ األطفال في بعض الحاالت

دراسات األسریة للمزید من المعلومات حول متطلّبات اإلبالغ، یُرجى مراجعة الموقع اإللكتروني للمعھد األسترالي لل
Australian Institute of Family Studies (AIFS) -reporting-https://aifs.gov.au/cfca/publications/mandatory

neglect-and-abuse-child 

ان لدیكم وإذا ك .ن في تعّرض أحد األطفال لإلساءة الجنسیة، فیجب علیكم إبالغ الشرطة في أسرع وقت ممكنإذا كنتم تشّكو
 .أي مخاوف حول أشكال أخرى من اإلساءة، فمن الضروري التواصل مع الشرطة أو منظمة حمایة الطفل في والیتكم

؟Ardochن قِبل ممثل عن مؤسسة ماذا أفعُل إذا اعتقدُت أن ھناك طفالً في خطر أو تعّرض لألذى م

إذا كانت مخاوفكم تتعلّق بإحدى النشاطات  .نحن نأخذ مالحظاتكم ومخاوفكم بشأن مسائل سالمة األطفال على محمل الجد
 .، فیُرجى اإلبالغ عن المسألة في أقرب وقت ممكنArdochأو بممثل عن مؤسسة  Ardochالتي تدیرھا مؤسسة 

 

یمكنكم إرسال برید إلكتروني إلى الموظف المسؤول عن سالمة األطفال علىchildsafety@ardoch.org.au ، أو االتصال 
بنا على الرقم Ardoch 1300 أو 2414 9537 03 أو إرسال رسالة إلى الموظف المسؤول عن سالمة الطفل على العنوان 

 . Ardoch Level 4, 85 Queen Street, Melbourne, VIC 3000 :التالي

حال تقدیم شكوى؟ ماذا یحدث في 
ستؤخذ أي مخاوف تتعلّق بسالمة األطفال - بما في ذلك اإلبالغ عن اإلساءة واالستغالل الجنسي أو التحّر ش - على محمل 

الجدّ وسنستجیب لھا على الفور ونُحقّق فیھا بشكل شامل وسنُبلغ عنھا وفقاً لسیاسة سالمة األطفال التي نتبعھا. 

.للتأكد من تولّي متخّصصون ذوو خبرة التحقیقات Ardochستسعى مؤسسة 

 ً  یثیر قلقي؟ ماذا لو كنت متطّوعاً وشاھدت أو سمعت شیئا

أي شخص ُمرتبط بمؤسسة Ardoch )الموظفون والمتطّو عون والمستشارون وما إلى ذلك( ُملزم باإلبالغ بشكل سري عن 
جمیع المخاوف أو الشكوك في مزاعم اإلساءة أو األذى وأي انتھاكات لسیاسة سالمة األطفال أو مدّو نة قواعد السلوك التي 
نتقیّد بھا. إذا كنتم متطّو عین أو موظفین أو ممثلین عن مؤسسة Ardoch، یجب علیكم اإلطالع على سیاسة سالمة األطفال 

 . والتقیّد بھا

یُرجى إرسال برید إلكتروني إلى الموظف المسؤول عن سالمة األطفال على childsafety@ardoch.org.au، أو االتصال 
بنا على الرقم Ardoch 1300 أو 2414 9537 03 أو إرسال رسالة إلى الموظف المسؤول عن سالمة الطفل على العنوان 

 .Ardoch Level 4, 85 Queen Street, Melbourne, VIC 3000 :التالي

https://aifs.gov.au/cfca/publications/mandatory-reporting-child-abuse-and-neglect
mailto:childsafety@ardoch.org.au
https://www.ardoch.org.au/wp-content/uploads/2021/08/Child-Safety-Policy-September-2021.pdf
https://www.ardoch.org.au/wp-content/uploads/2021/08/Child-Safety-Policy-September-2021.pdf
https://www.ardoch.org.au/wp-content/uploads/2021/08/Child-Safety-Code-of-Conduct-Employees-and-Volunteers.pdf
https://www.ardoch.org.au/wp-content/uploads/2021/08/Child-Safety-Policy-September-2021.pdf
mailto:childsafety@ardoch.org.au



