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Reportable Conduct Scheme

مقدمة في
مخطط السلوك القابل لإلبالغ عنه

حول مخطط السلوك القابل لإلبالغ عنه
يتطلب المخطط الفيكتوري للسلوك القابل لإلبالغ عنه من بعض المؤسسات اإلبالغ عن إدعاءات إساءة معاملة األطفال وسوء
السلوك المتعلقة باألطفال التي تطال العاملين أو المتطوعين لديها إلى مفوضية األطفال والشباب.
ويهدف المخطط إلى تحسين كيفية إستجابة المؤسسات إلدعاءات إساءة معاملة األطفال وسوء السلوك المرتبط باألطفال.
في إطار المخطط:
 يجب أن تستجيب المؤسسات إلدعاءات إساءة معاملة األطفال وسوء السلوك المرتبطة باألطفال ضد العاملين أو المتطوعين
لديها
 يجب على المؤسسات إبالغ المفوضية عن االدعاءات
 تشرف المفوضية على كيفية إستجابة المؤسسات لإلدعاءات والتحقيق فيها
 تتبادل المؤسسات والهيئات التنظيمية والشرطة ومكتب التحقق من العاملين مع األطفال ( Working With Children
 )Checkوالمفوضية المعلومات.
ال يزال يتعيّن على المؤسسات اإلبالغ عن أي سلوك قد يكون إجراميا للشرطة .إذا شاركت الشرطة ،ال يزال يتع ّين على
المؤسسات التحقيق ،ولكن فقط بعد أن تقول الشرطة أنه ال بأس من البدء.

ما هو نوع السلوك القابل لإلبالغ عنه؟






الجرائم الجنسية المتعلقة باألطفال
سوء السلوك الجنسي الذي ينطوي على األطفال
العنف الجسدي الذي ينطوي على األطفال
أي سلوك يسبب ضررا عاطفيا أو نفسيا كبيرا لألطفال
إهمال كبير لألطفال.

يشمل األطفال أي شخص يقل عمره عن  18عاما.
لمزيد من المعلومات حول أنواع السلوك القابلة لإلبالغ عنها ،انتقلوا إلى حول مخطط السلوك القابل لإلبالغ عنه على موقع
المفوضية.

من ينطبق عليه المخطط؟
يمكن أن ينطبق المخطط على األشخاص التاليين العاملين في بعض المؤسسات:
 الموظفين
 المتطوعين
 بعض المقاولين
 مالكي المكتب
 رجال الدين
 موظفي هيئة دينية.
لمزيد من المعلومات حول المؤسسات التي تم تضمينها ،انتقلوا إلى المؤسسات على موقع المفوضية.
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ما هي إلتزامات المؤسسات؟
يُعتبر رئيس المؤسسة مسؤول قانونيا عن تنفيذ اإللتزامات بموجب المخطط .قد يكون رئيس المؤسسة:
 الرئيس التنفيذي
 مسؤول المؤسسة الرئيسي
 السكرتير ،إذا كانت المؤسسة تابعة لدائرة في حكومة فكتوريا.
إذا لم يكن لدى المؤسسة رئيس تنفيذي أو مسؤول رئيسي أو ما يعادله ،فيمكنهم ترشيح واحد .النموذج الخاص بذلك موجود في
ترشيح رئيس للمؤسسة على موقع المفوضية.
يحتاج رئيس المؤسسة إلى:
 إتخاذ خطوات للحفاظ على سالمة األطفال
 التأكد من أن المؤسسة لديها طرق لتقديم شكوى أو ادعاء.
إذا لم تكن متأكدا من هو رئيس مؤسستك ،اتصل بالمفوضية للحصول على المساعدة.

ما الذي يجب على رئيس المؤسسة القيام به؟
إخطار المفوضية في غضون  3أيام عمل من معرفتكم باالدعاء.
اإلخطار

التحقيق

 التحقيق في اإلدعاء
 إخبار المفوضية التي تقوم بالتحقيق
 إدارة المخاطر على األطفال.

إعطاء المفوضية تحديثا مفصال خالل  30يوما تقويميا من علمكم باالدعاء.
التحديث

إخبار المفوضية عن نتائج التحقيق ،وماذا ستفعل المؤسسة بعد ذلك ولماذا.
النتائج
يُعتبر عدم إمتثال رئيس المؤسسة بقواعد اإلخطار في غضون ثالثة أيام عمل و  30يوما تقويميا مخالفة جنائية.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول مسؤوليات رئيس المؤسسة على موقعنا.

أين يمكن الحصول على المساعدة
يمكنكم االتصال بالمفوضية عن طريق:
 الهاتف(03) 8601 5281 :
 البريد اإللكترونيcontact@ccyp.vic.gov.au :
يمكنكم أيضا العثور على مزيد من المعلومات على موقع المفوضيةwww.ccyp.vic.gov.au :

إذا كنتم بحاجة إلى مترجم شفهي ،فيرجى االتصال بخدمة الترجمة الكتابية والترجمة الشفهية على الرقم  13 14 50واطلبوا
منهم االتصال بمفوضية األطفال والشباب على الرقم .03 8601 5281
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