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ဓမမဆ  မ  ြား၊ ဝန်ထမ်ြားမ  ြား နငှ့်် လစတန ့်ဝန်ထမ်ြားမ  ြားသည် ကလလြား လဘြားကငြ်ားလံုံပခံြုံလ ြား သငတ်န်ြားဆိုံင ်  နစ်ှစဉ 

လိုံအပ်ခ က်မ  ြားကိုံ ပြည့််ဆည်ြားလပြား သည့်် အခ ိန်နငှ့်် တိုံက်ဆိုံငပ်ပ ြား ၎ငြ်ားတိုံ ့်၏ တ ဝန်မ  ြားကိုံ စတငခ် ိန် နငှ့်် 

နစ်ှစဉပပြုံလုံပ် သည့်် ကလလြားမ  ြားနငှ့်် လူငယ်မ  ြားအ ြား က ကွယ်လစ င့််လ ှ က်လ ြား က င့််ဝတ ်စည်ြားမ ဉြား 

လ ကည ခ က် (Safeguarding Children and Young People Code of Conduct Declaration ကိုံ 

လက်မတှထ်ိုံြား န် လိုံအပ်ပါသည်(လက် ိှ မူဝါဒ၏ ‘လဘြားကငြ်ားလံုံပခံြုံမှုကိုံ က ကယွ်လ ြား သငတ်န်ြား (Safeguarding 

Training)’ အခန်ြားကိုံ  ကည့််ရှုပါ)။ 

ကလလြား လဘြားကငြ်ားလံုံပခံြုံလ ြား က င့််ဝတ ်စည်ြားကမ်ြား လ ကည စ တမ်ြား Child Safety Code of Conduct 

Declaration ကိုံ လ ြားပြည့််လ ြားမှ  မယလ််ဘုံန်ြား ကကသ်လစ် Archdiocese (Catholic Archdiocese of 

Melbourne) ၏ သ သန လတ ်အြွ ွဲ့၊ လအဂ ငစ်  သိုံ ့်မဟုံတ ်အြွ ွဲ့အစည်ြား တစ်ခုံခုံတငွ ်အမှုထမ်ြားလိုံသ ူအတကွ် 

လိုံအပ်ခ က် တစ်ခုံပြစသ်ည်။ 

ယငြ်ားလ ကည ခ ကက်ိုံ တငသ်ငွြ်ား န် ပ က်ကကွ်မှုမ ှ လလြားနက်သည့်် ခ ိြုံြားလြ ကမ်ှုပြစ်ပပ ြား စည်ြားကမ်ြားပိုံငြ်ားဆိုံင ်  

အလ ြားယူမှု  ကံြုံ နိုံငပ်ါသည်။ 

Archdiocese ဓမမဆရာမျာျား၊ ဝနထ်မ်ျားမျာျားန င့်် စစတနာ့်ဝနထ်မ်ျားမျာျားသည ်ကစလျားမျာျားန င့်် လူငယ်မျာျား အာျားလ ိုျားတ ို ့်က ို 

စစာင့််စ  ာက်စ ျားစရျား ကတ က ို စ ျားထာျားသူမျာျား ဖြစ်ကကပ  ျား ကစလျားမျာျားန င့်် လူငယ်မျာျားက ို အလ ွဲသ ိုျားစာျား ဖ ြုခ ရမှု န င့်် 

အနတရာယ်   ိုစ  မျ ြုျားစ ိုမ  ကာက ယ်စ ျားရန ်ဆ စလျာ်သည့်် စဖခလ မ်ျားမျာျားက ို အတတ်န ိုငဆ် ိုျား ချမ တ် စဆာငရ် က်စ ျားရန ်

တာဝနယ်ူရ ါသည်။ Catholic Archdiocese of Melbourne တ င ်ဓမမဆရာမျာျား၊ ဝနထ်မ်ျားမျာျား န င့်် 

စစတနာ့်ဝနထ်မ်ျားမျာျားသည် ကစလျားမျာျားန င့်် လူငယ်တ ို ့်၏ ကျနျ်ားမာစရျား န င့်် ဘဝချမ်ျားစဖမ့်စရျားက ို စစာင့််စ  ာက်စ ျားရန ်

စ ျားထာျားသည့်် ကတ က ို ဖြည့််စ မ်ျားစ ျားရန၊် 

ကလလြားမ  ြားကိုံ အလွ သံုံြားစ ြား ပပြုံလုံပ်ခံ မှု နငှ့်် အနတ  ယမ်ှ လဘြားကငြ်ားလအ င ်ထ ြား ိှလပြားပခငြ်ား  

▪ စ တ်  ိုငျ်ား၊ ရို ်  ိုငျ်ား န င့်် လ င ် ိုငျ်ားဆ ိုငရ်ာ အလ ွဲသ ိုျားစာျားမှု သ ို ့်မဟိုတ် လျစ်လျျူရှုမှု အ ါအဝင ်ကစလျား အလ ွဲသ ိုျားစာျား 

ဖ ြုလို ်မှု သ ို ့်မဟိုတ် အနတရာယ်   ိုစ တစ်ခိုခိုတ င ်မ ါဝင ်မ တ်သက်စစရဖခငျ်ား၊ 

▪ ရို ်  ိုငျ်ားအရ ဒဏခ်တ်မှု သ ို ့်မဟိုတ် န  မ့််ချမှု၊ ရက်စက်မှု၊ စဖခာက်လ န် ့်မှု သ ို ့်မဟိုတ် သ ကခာချရာကျသည့်် အဖ ြုအမူ 

  ိုစ မ နသ်မျှက ို စ  ာင ် ာျားဖခငျ်ား၊ 
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▪ ရို ်  ိုငျ်ားအရ ထ စတ ွေ့ မှုမ ာ ဆ စလျာ်ပ  ျား စန ာင့််ယ က်မှုကငျ်ားကာ လ င ် ိုငျ်ား သဘာဝက ို မစဆာငစ်ကကာငျ်ား 

စသချာ ါစစ။ 

▪ ကစလျားမျာျားန င့်် လူငယ်မျာျားန င့်် ဆက်ဆ ရာတ င ်မျက်န ာသာစ ျားမှု န င့််/သ ို ့်မဟိုတ် လက်သပ်မ  ွေးမှုမျ ြုျားဟို 

ထငမ် တ်စရာ ဖြစ်လာမညက် ို စ  ာင ်ါ။ 

▪ ကစလျားမျာျားန င့်် လူငယ်မျာျားန င့်် ဆက်သ ယ်စဖ ာဆ ိုရာတ င ်စလျားစာျားမှုက ို ဖ သည့်် ဘာသာစကာျားက ို 

သ ိုျားပ  ျားကစလျားမျာျားန င့်် လူငယ်မျာျားက ို ထ ခ ိုက်စစစသာ၊ စ တ်ဓာတ်ကျစစစသာ၊ စကကာက်လန် ့်စစပ  ျား 

သ ကခာန  မ့််ချရာ ကျစသာ ဘာသာစကာျားန င့်် စလသ မျ ြုျားက ို စ  ာင ် ာျား ါ။ 

▪ လ ငသ်စဘာ ါစသာ၊ ခ ွဲဖခာျားဆက်ဆ ရာကျပ  ျား အသာျားအစရာင ်ခ ွဲဖခာျားမှုဆနသ်ည့်် ဘာသာစကာျားမျ ြုျား၊ 

မြ ယ်ရာသည့်် ဟာသ၊ စနာက်စဖ ာငမ်ှု သ ို ့်မဟိုတ် သ ယ်ဝ ိုက် စဖ ာဆ ိုမှုက ို စ  ာင ်ါ။ 

ရုံပ်ပိုံငြ်ားအ  နငှ့်် စိတပိ်ုံငြ်ားအ  လဘြားကငြ်ားလံုံပခံြုံသည့်် ဝန်ြားက ငက်ိုံ ြန်တ ြားလပြားပခငြ်ား 

▪ သက်ကက ျားတစ်စယာက်တညျ်ား ကစလျား သ ို ့်မဟိုတ် လူငယ်န င့်် မကျနရ်စ်စစလျက် သက်ကက ျားမျာျားက ကစလျား 

သ ို ့်မဟိုတ် လူငယ်တ ို ့်အာျား အလ ွဲသ ိုျားစာျားခ ရမည့်် အနတရာယ်မျ ြုျား ဖြစ်စစန ိုငမ်ည့်် ထ စတ ွေ့ မှုမျ ြုျားက ို   ာကက စနသူ 

မဟိုတ်စစရစကကာငျ်ား စသချာ ါစစ။ 

▪ သင၏် စစာင့််စ  ာက်မှု လက်စအာက်မ ာ    စနသည့်် ကစလျားမျာျား သ ို ့်မဟိုတ် လူငယ်မျာျားက ို တချ နလ် ိုျား 

သင့််စလျာ်စ ာ ကက ျားကက ်ထာျားစကကာငျ်ား စသချာ ါစစ။ 

▪ ကစလျားမျာျားန င့်် သ ို ့်မဟိုတ် လူငယ်မျာျား၏ အဖ ြုအမူက ို အဖ ြုသစဘာသ ို ့် လမ်ျားညွှနစ် ျားရန ်တရာျားမျှတပ  ျား 

စလျားစာျားမှု   ကာ ြ  ွေ့ ပြ ြုျားစရျားအတ က် ဆ စလျာစ်သာ မဟာဗျျူဟာမျာျားက ို အသ ိုျားဖ ြု ါ။ 

▪ ကစလျားမျာျားန င့်် သ ို ့်မဟိုတ် လူငယ်မျာျား၏ ဓာတ်  ိုမျာျား သ ို ့်မဟိုတ် ဗ ဒ ယ ိုက ို မ ဘ သ ို ့်မဟိုတ် အို ်ထ နျ်ားသူတ ို ့်၏ 

သစဘာတူည ချက်ဖြင့်် သာသနာစတာ်အြ ွဲွေ့၊ စအဂျငစ်  သ ို ့်မဟိုတ် အြ ွဲွေ့အစညျ်ား အတ ငျ်ားမ ာ ရ ိုက်ကူျားဖြစ်စကကာငျ်ား 

စသချာ ါစစ။ 

▪ လူမှု မ ဒ ယာ သ ို ့်မဟိုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဆက်သ ယ်စဖ ာဆ ိုမှုက ို အသ ိုျားဖ ြုမှုမ ာ ကစလျားမျာျားန င့်် လူငယ်မျာျားက ို 

အသ ိုျားချမှုမျ ြုျား သ ို ့်မဟိုတ် အနတရာယ် ရငဆ် ိုငမ်ည့််   ိုစ မျ ြုျား မဖြစ် ါစစန င့််။ 

▪ ကစလျားမျာျားန င့်် လူငယ်မျာျားအစ ေါ် ကက ျားမာျားစ ာ သက်စရာကမ်ှု    န ိုငသ်ည့်် ရို ်  ိုငျ်ား သ ို ့်မဟိုတ်  တ်ဝနျ်ားကျင ်

ဆ ိုငရ်ာ အနတရာယ် မ နသ်မျှက ို ြယ်  ာျား စ်ရန ်န င့််/သ ို ့်မဟိုတ် အနည်ျားဆ ိုျား ဖြစ်စစရန ်လို ်စဆာင ်ါ။ 
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▪ ကစလျားမျာျားန င့်် လူငယ်မျာျားအာျား စစာင့််စ  ာက်မှုထွဲ မ ါဝငမ်  သ ို ့်မဟိုတ်  ါဝငစ်နစဉ် အရက် သ ို ့်မဟိုတ် 

ဥပမေနငှ  ်ဆန  က်ျငမ်သော စဆျားမျာျားက ို မသ ိုျားစ ွဲ ါန င့်် သ ို ့်မဟိုတ် စဆျားစာဖြင့်် စသာက်ရသည့်် စဆျားဝါျားမျာျား၏ 

ကက ျားမာျားသည့်် အာနသိင ်စအာက်မ ာ မ   စစရ ါ။ 

▪ ကစလျားမျာျား န င့်် လူငယ်မျာျားအာျား  အရက်န င့်် မူျားယစ်စဆျားမျာျားက ို မစ ျားသ ငျ်ား ါန င့််။ 

▪ ရာဇဝတ် ဖ စ်မှုဖြင့်် တရာျားစ ွဲခ ရလျှင ်(CAM သာသနာစတာ် အြ ွဲွေ့၊ စအဂျငစ်  သ ို ့်မဟိုတ် အြ ွဲွေ့အစည်ျားတ င ်

 ါဝငလ်ို ်စဆာငမ်ှုန င့်် ဆက်စ ်ပ  ျား ပပစ် ှုကျ ွေးလ နသ်ည ် ရောဇဝင ်မ တ်တမ်ျား စစ်စဆျားလွှာက ို ဖ ြုလို ်ရသူ 

ဖြစ်လျှင)် အို ခ်ျြု ်စရျား  ိုငျ်ားက ို ချကခ်ျငျ်ား အသ စ ျား ါ။ 

ယဉလက ြားမှုဆိုံင ်  လဘြားကငြ်ားလံုံပခံြုံလ ြား နငှ့်် လက်တွ ပါဝငလ် ြားကိုံ ပံ့်ပိုံြားလပြား န် 

▪ ကစလျားမျာျားန င့်် လူငယ်မျာျား စဘျားကငျ်ားလ ိုဖခ ြုစရျား၊ လက်တ ွဲ ါဝငစ်ရျား န င့်် လို ်  ိုငခ် င့််မျာျားဖြင့်် 

အာျားဖြည့််စ ျားစရျားက ို ဖမြှင့််တင ်ါ။ 

▪ မသနစ် မ်ျားကကစသာ၊ ယဉ်စကျျားမှု န င့်် ဘာသာစကာျားအရ မတူက ွဲဖ ာျားသည့်် စနာက်ခ မျာျား   ကကစသာ၊ လ ငတ်ူဖခငျ်ား 

ဆ ွဲစဆာငမ်ှု    ကကစသာ၊ လ ငဆ်က်ဆ မှု န င့်် လ ငဆ် ိုငရ်ာ မတူက ွဲဖ ာျားမှု    ကကစသာ န င့်် ကနဦျားတ ိုငျ်ားရငျ်ားသာျားမျာျား 

န င့်် Torres Strait Islander ဖ ည်သူမျာျား၏ ကစလျားမျာျား န င့်် လူငယ်မျာျား အ ါအဝင ်ကစလျားမျာျားန င့်် လူငယ်မျာျား 

လက်တ ွဲ ါဝငမ်ှုက ို   ့်  ိုျားစ ျား ါ။ 

လလြားစ ြားထိုံက်လသ  ဆက်ဆမံှုမ  ြားကိုံ ပမြှင့််တငလ်ပြားပခငြ်ား 

▪ ကစလျားမျာျားန င့်် လူငယ်မျာျားန င့်် အဖ ြုသစဘာ စဆာငပ်  ျား စလျားစာျားမှု   သည့်် အဖ နအ်လ န ်ဆက်ဆ မှုက ို 

ဖ ြုလို ်ပ  ျား သူတ ို ့်၏ ရ  ိုငခ် င့််မျာျားန င့်် သ ကခာက ို ဖမြှင့််စ ျား ါ။ 

▪ ကစလျားမျာျားန င့်် လူငယ်မျာျား၏ ရှုစထာင့််မျာျားက ို နာျားစ င့််စ ျားပ  ျား စလျားစာျား ါ။ 

ကလလြားမ  ြားနငှ့်် လူငယ်မ  ြား၏ လဘြားကငြ်ားလံုံပခံြုံမှုကိုံ က ကွယ်လပြား န် လုံပ်ကိုံငလ်ဆ င ွ်က်ပခငြ်ား 

▪ ကစလျားမျာျားန င့်် လူငယ်မျာျား၏ စဘျားကငျ်ားလ ိုဖခ ြုမှုဆ ိုငရ်ာ စ ိုျားရ မ်မှုမျာျားက ို နာျားစ င့််လျက် စထာက်ခ  တ ို ့်ဖ နစ် ျား ါ။ 

▪ ကစလျား၏ စဘျားကငျ်ားလ ိုဖခ ြုစရျားဆ ိုငရ်ာ စ ိုျားရ မ်မှုမျာျား၊ အစ ရငခ် စာမျာျား သ ို ့်မဟိုတ် ြ င့််ထိုတ်စဖ ာဆ ိုမှု မ နသ်မျှက ို 

သက်ဆ ိုငရ်ာ ကစလျားမျာျားအာျား ကာက ယ်စရျား အာဏာ  ိုငအ်ြ ွဲွေ့မျာျားထ  (ဥ မာ၊ ကစလျား ကာက ယ်စရျား (Child 
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Protection) (DHHS)၊ Victoria ရဲ)န င့်် ဤမူဝါဒ၏ စတာငျ်ားဆ ိုချက်မျာျားန င့််အည  ကျွမ်ျားကျငသူ် စ နှုနျ်ားမျာျား ယူနစ် 

(Professional Standards Unit) ထ  တငဖ် စ ျား ါ။ 

▪ ကျွန်ို ်သည် ကစလျား စဘျားကငျ်ားလ ိုဖခ ြုစရျား ကျင့််ဝတ ်စည်ျားမျဉ်ျား (Child Safety Code of Conduct) က ို 

ြတ်ရှုခွဲ့်ပ  ျား (Catholic Archdiocese of Melbourne) တ င ်ကစလျားမျာျား န င့်် လူငယ်မျာျားန င့်် လို ်က ိုငရ်ာတ င ်

လ ိုက်နာရန ်တာဝနယ်ူ ါသည။် 
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လ ကည ခ က ်

အမည် (အဖ ည့််အစ ို) လက်မ တ ် ရက်စ ွဲ 
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လ  ်စာ-  

 

 

 

သက်စသ၏ အမည် (အဖ ည့််အစ ို) လက်မ တ ် ရက်စ ွဲ 
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