
ایمنی طفل
.تماس بگیرید 000اگر شما یا طفلی در معرض خطر فوری ھستید، لطفا با شماره 

:در این صفحھ خواھید یافت

تعھد ما
معلومات برای اطفال

معلومات برای خانواده ھا
گزارش دادن

 تعھد ما

چگونھ ما ایمنی اطفال را در اولویت قرار می دھیم

Ardoch )متعھد بھ حمایت از حق ایمنی و رفاه اطفال و نوجوانان است) اردوک.

بھ ھمین دلیل است کھ ما بھ طور فعال ایمنی و رفاه . ما می دانیم کھ بعضی از اطفال آسیب پذیرتر از دیگران ھستند
:اطفال و جوانانی را ترویج می کنیم کھ

از جوامع بومی و جزیره نشینان تنگھ تورس ھستند 
از زمینھ ھای فرھنگی و زبانی متنوع ھستند 
معلول ھستند 

.شناسایی می شوند+ LGBTIQAبھ عنوان 

نمایندگی می کند مسئول اطمینان یافتن از امنیت، احساس امنیت اطفال و  کار می کند یا از آن Ardochھر کسی کھ با 
.مشارکت در تصمیم گیری ھایی است کھ بر زندگی اطفال تأثیر می گذارد

این یعنی چی؟

:ما ایمنی اطفال را بھ طریقھ ھای ذیل در اولویت قرار می دھیم

رت مستمر بر متابعت مااجرای اصول ملی برای سازمان ھای محفوظ برای اطفال و نظا 
.Ardochوجود پالیسی ھا و طرزالعمل ھای ایمن برای اطفال برای ھمھ کارکنان، داوطلبان و ھمکاران جامعھ 

.دارنداطمینان از اینکھ ھمھ بھ انکشاف حرفھ ای و حمایتی کھ برای ایمن نگھداشتن اطفال نیاز دارند دسترسی 
.، و بھبودی مستمر روش کارھای ما ھستیمنظرخواھیفعاالنھ بھ دنبال 

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


اگر در معرض خطر فوری نیستید، اما می خواھید کسی با شما صحبت کند، شما  نیز می توانید  با  خط تلفون کمک بھ 
 . اطفال  بھ شمارۀ 1800 55 1800 تماس بگیرید

ما ھمچنین از شما میخواھیم کھ اگر در برنامھ Ardoch احساس امنیت نمی کنید، ھمچنین در مورد فعالیت ھایی کھ با 
شما انجام می دھیم، چھ چیزھایی را دوست دارید و چھ چیزھایی را دوست ندارید، بھ ما یا معلم تان بگویید، تا ما آنھا را 

حتی بھتر سازیم. می توانید بھ  childsafety@ardoch.org.au  ایمیل بفرستید یا با شماره  1300Ardoch بھ ما زنگ 
بزنید. حفظ امنیت اطفال باالترین اولویت ماست 

 حقوق من چیست؟

:اینھا شامل این حقوق اند .محافظت می شود کنوانسیون حقوق طفل  ھر طفلی دارای حقوقی است کھ تحت

 ایمنی و حفاظت 
 صحت 
 تحصیل 
 رازداری 
نظر دادن در مورد تصمیماتی کھ بر شما تأثیر می گذارد 
 حقوق قانونی 
 ستیھمانی باش کھ ھ 

.اگر فکر می کنید حقوق شما نقض می شود، مھم است کھ با یک کالنسال مورد اعتماد  مانند والدین یا معلم صحبت کنید

معلومات برای اطفال

.ما می خواھیم شما احساس امنیت کنید

ما می خواھیم ھمھ اطفالی کھ با آنھا کار می کنیم احساس امنیت و خوشحالی کنند، از جملھ اگر شما بومی یا اھالی تنگھ 
 .ھستید+ LGTIQAتورس ھستید، از فرھنگ دیگری ھستید، معلول ھستید یا 

.نیم بھ شما کمک کنیماز شما می خواھیم کھ اگر شما یا طفل دیگری احساس امنیت نمی کنید بھ ما بگویید تا بتوا

 .تماس بگیرید) 000(  صفر  اگر در خطر فوری ھستید، با سھ

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


 می توانیم بھ این سازمان نظر بدھیم؟) یا فرزندم(چگونھ من 
.ما ایمنی اطفال را جدی می گیریم، بھ ھمین دلیل است کھ اگر نظری یا نگرانی دارید، میخواھیم از شما بشنویم

.خواه شما یک فرد داوطلب، طفل، والدین یا کارمند باشید، می توانید بھ مامور ایمنی طفل ما ایمیل بزنید

childsafety@ardoch.org.au:ایمیل

:تماس بگیرید یا برای ما بنویسید 03 9537 2414یا 1300Ardochبا شماره 

مامور ایمنی طفل 
Ardoch 

Level 4, 85 Queen Street
Melbourne, VIC 3000

معلومات برای خانواده ھا

و احساس امنیت  -اطفالی کھ ایمن ھستند . انجام می دھیم در مورد بھبود زندگی اطفال است Ardochھر کاری کھ ما در 
طفل آزاری سالمت جسمی و روانی . احتمال بیشتر دارد کھ در کالس درس بھ توانایی ھای خود دست یابند -می کنند 

 .اطفال را تضعیف می کند و توانایی یادگیری آنھا را کاھش می دھد

فلی کھ احساس امنیت می کند، بیشتر می تواند ط. احساس امنیت بخش مھمی از رشد اجتماعی و عاطفی اطفال است
نقش  Ardochتعھد بھ ایمنی طفل در مأموریت و ارزش ھای  .دنیای اطراف خود را کشف و تجربھ کند و بیاموزد

 .اساسی دارد

 .در زیر چند پرسش و پاسخ متداول درباره نحوه کار ما برای ایمن نگھ داشتن اطفال آورده شده است

 اوطلبان شما غربالگری شده و آموزش دیده اند؟آیا کارکنان و د
، کد رفتارآنھا ھمچنین ملزم بھ امضای  .ھمھ کارکنان و داوطلبان اردوک چک کار با اطفال و چک پولیس دارند .بلی

 .ما ھستند پالیسی ایمنی طفلآموزش در مورد ایمنی طفل و پیروی از 

 آیا پالیسی ایمنی طفل و کد رفتار دارید؟
 :بلی، داریم و آنھا در اینجا برای خواندن در دسترس ھستند

 پالیسی ایمنی طفل
 کد رفتاریو  

در حال حاضر، اینھا فقط بھ زبان انگلیسی در دسترس ھستند، با این حال، اگر بھ ترجمان نیاز دارید، لطفاً بھ ما اطالع 
 .دھید تا کسی بھ شما کمک کند

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


از داستان ھا یا تصاویر مربوط بھ فرزند من استفاده خواھد کرد؟ Ardochآیا 
ما از داستان ھا و تصاویر مربوط بھ کار ما برای اطالع رسانی بھ حامیان، تامین کنندگان مالی،  فقط با اجازه شما

اجازه  )دین یا سرپرست اطفالوال(اگر فرزند شما قابل شناسایی باشد، ما ھمیشھ از شما  .مکاتب و مردم استفاده می کنیم
ما با ارائھ نکردن نام خانوادگی طفل، فاش نکردن اینکھ طفل در کدام مکتب تحصیل می کند و در صورت  .می گیریم

ما معلومات  .درخواست، با استفاده از نام مستعار، اقداماتی را برای اطمینان از ایمن ماندن اطفال انجام خواھیم داد
تھ شده از اطفال را برای جلوگیری از سوء استفاده نگھ می داریم و بھ صورت محفوظ ذخیره می محتوا و تصاویر گرف

 .کنیم

 چگونھ معلومات در مورد من یا فرزندم را نگھداری می کنید؟
 .ھیچ گونھ معلومات شناسایی کننده یا محرمانھ ای را در مورد فرزند شما ذخیره یا حفظ نمی کند Ardochبھ طور کلی، 

تی ما فعالیت ھایی را برای فرزندتان برنامھ ریزی می کنیم، نام، صنف و مکتب او را می گیریم تا اطمینان حاصل وق
ند چ .ما ھمچنین ممکن است نمونھ ھایی از کار و نظردھی آنھا را حفظ کنیم .کنیم کھ می توانیم برنامھ را مدیریت کنیم

 .استثنا وجود دارد
رضایتی را کھ والدین یا سرپرست برای بھ اشتراک گذاشتن داستان یا تصویر طفل داده زمانی کھ ما باید ریکارد  

.فورم رضایت نامھ باید ھمراه با نام کامل و معلومات تماس طفل و والدین حفظ شود .است، نگھ داریم
اگر نگرانی در مورد ایمنی طفل مطرح شود، یا شکایتی در مورد برنامھ ای مطرح شود، باید معلومات دقیق تری  •

.درباره شما و فرزندتان ثبت کنیم

چگونھ می توانم کمک کنم؟
:شما می توانید بھ طریقھ ھای ذیل کمک کنید محافظت از اطفال و جوانان ما از آسیب وظیفھ ھمھ است

.دن اطفال از حقوق شانآگاه کر •
.جدی گرفتن نگرانی ھای اطفال در مورد ایمنی آنھا •

.اگر نگران امنیت اطفال ھستید، صحبت کنید 
.اگر مایلید بیشتر بدانید، لطفا با مامور ایمنی طفل ما تماس بگیرید



مھ ما نھ تنھا ھ .حتی اگر کامالً مطمئن نیستیداگر فکر می کنید کھ طفلی در معرض خطر است، مھم است کھ عمل کنید، 
مسئولیت اخالقی برای ایمن نگھ داشتن اطفال داریم، بلکھ قوانینی در سراسر استرالیا وجود دارد کھ در بعضی موارد 

 .گزارش دادن آسیب بھ اطفال را الزامی می کند

مراجعھ کنید ) IFSA(برای معلومات بیشتر در مورد الزامات گزارش دادن، لطفاً بھ موسسھ مطالعات خانوادگی استرالیا  
-    neglect-and-abuse-child-reporting-https://aifs.gov.au/cfca/publications/mandatory        

اگر  .اگر گمان دارید کھ طفلی مورد آزار جنسی قرار گرفتھ است، باید ھرچھ زودتر آن را بھ پولیس گزارش دھید
.نگران سایر اشکال بدرفتاری ھستید، ضروری است کھ با پولیس یا اداره محافظت از اطفال در ایالت تان تماس بگیرید

آسیب دیده است، چھ کار باید بکنم؟ Ardochنمایندگان  اگر فکر کنم طفلی در معرض خطر است یا از طرف یکی از

اگر نگرانی شما مربوط بھ فعالیتی است کھ  .ما نظرات و نگرانی ھای شما را در مورد ایمنی طفل جدی می گیریم
 .انجام می شود، لطفاً ھرچھ زودتر موضوع را گزارش دھید Ardochیا بھ نمایندگی  Ardochتوسط 

می توانید بھ مامور ایمنی طفل بھ آدرس childsafety@ardoch.org.au ایمیل بفرستید، با شماره 1300Ardoch  یا  
24149537 03 Level 4, 85 Queen Street, Melbourne, VIC 3000در                                   Ardochبا ما تماس بگیرید یا از طریق  

.بھ مامور ایمنی طفل نامھ بنویسید 

 اگر شکایت شود چھ اتفاق می افتد؟
از جملھ گزارشات مربوط بھ بدرفتاری و آسیب بھره کشی جنسی یا آزار و اذیت  -ھرگونھ نگرانی در مورد ایمنی طفل 

 پالیسی ایمنی طفلجدی گرفتھ می شود، فوراً بھ آن پاسخ داده می شود، بھ طور کامل بررسی میشود و مطابق با  -
.گذارش داده می شود

Ardoch اطمینان حاصل می کند کھ ھر گونھ بررسی توسط افراد مسلکی با تجربھ انجام می شود.

 ار کنم و چیزی را ببینم یا بشنوم کھ موجب نگرانی من می شود چھ؟اگر بطور داوطلب ک

برای ھر کسی کھ باArdoch  منتسب است )کارکنان، داوطلبان، مشاوران و غیره( الزامی است کھ بھ طور محرمانھ 
ھمھ نگرانی ھا، سوء ظن ھا در مورد ادعاھای بدرفتاری یا آسیب و ھرگونھ نقض کد رفتاری پالیسی ایمنی طفل ما را 
گزارش دھند. اگر شما یک فرد داوطلب، کارمند یا نماینده Ardoch ھستید، باید با پالیسی ایمنی طفل آشنا باشید و از آن 

 . پیروی کنید

لطفاً بھ مامور ایمنی طفل بھ آدرسchildsafety@ardoch.org.au ایمیل بفرستید، با شماره 1300Ardoch  یا 
 Level 4, 85 Queen Street, Melbourne, VIC 3000  در   Ardoch 2414 9537 03 با ما تماس بگیرید یا از طریق

بھ مامور ایمنی طفل نامھ بنویسید.. 

گزارش دادن

در مواقع اضطراری، در صورتی کھ نگرانی ھای فوری در مورد سالمتی یا حیات طفل وجود دارد، با استفاده از خط 
 .با پولیس تماس بگیرید) 000(اضطراری سھ صفر 

https://aifs.gov.au/cfca/publications/mandatory-reporting-child-abuse-and-neglect
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-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
mailto:childsafety@ardoch.org.au



