
ട െംപ്ലേറ്റ്

സുംെക്ഷിക്കൽ ളെെുമാറ്റച്ചട്ടും പ്െഖ്യാെനും

Se  

പുപ്ലരോഹിതന്മോരുെം പ്ല ോലിക്കോരുെം സന്നദ്ധപ്പവര്ത്തകരുെം പ്പോരെംഭതിലുെം, അതുകൂ ോടത 
വര്ത്ഷെം പ്ലതോറുെം, ശിശു സുരക്ഷോ പരിശീലന ആവശയകതകള് പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിന് 
അനുസരിച്ചചും കുട്ടികളെയുെം ളെറുപ്പക്കാളെയുും സുംെക്ഷിക്കൽ ടപരുമോറ്റച്ചട്ട പ്പഖ്യോപനും 
(Safeguarding Children and Young People Code of Conduct Declaration) ഒപ്പുടവപ്ലക്കണ്ടതുണ്ട്. 
(ഈ നയതിടെ  പ്ലസഫ്ഗോര്ത്ഡിെംഗ് പരിശീലനും(‘Safeguarding Training’) വിഭോഗെം കോണുക).   

ടമല്ബണ് കപ്ലതോലിക്കോ അതിരൂപത (Catholic Archdiocese of Melbourne) യിടല ഒരു ഇ വക, 
ഏ ന്സി അടലെങ്കില് എെിറ്റിയുമോയുള്ള ഒരു വയക്തിയുട  ഇ പോ ുകൾക്ക് ശിശു സുരക്ഷോ 
ടപരുമോറ്റച്ചട്ടെം പ്പഖ്യോപനെം (Child Safety Code of Conduct Declaration) പൂര്ത്തീകരിപ്ലക്കണ്ടത് 
നിര്ത്ബന്ധമോണ്. 

ഈ പ്പഖ്യോപനെം സമര്ത്പ്പിക്കുന്നതില് വീഴ്ച്ച്ച വരുതുന്നത്  ഗുരുതരമോയ കോരയമോണ്, അത് 
അച്ച ക്ക ന പ ിക്ക് കോരണമോപ്ലയക്കോെം. 

കുട്ടികടളയുും ടചറുപ്പക്കാടരയുും സുംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല് ഏടെെുക്കുന്നതിനുും  
എല്ലാത്തരും ദുരുപക്ഷയാഗങ്ങളില് നിന്നുും ഉപപ്ദവങ്ങളില് നിന്നുും കുട്ടികടളയുും 
ടചറുപ്പക്കാടരയുും സുംരക്ഷിക്കുന്നതിനുും നയായമായ എല്ലാ നെപെികളുും 
സവീകരിക്കുന്നതിനുും അതിരൂപതാ പുക്ഷരാഹിതന്മാരുും ജീവനക്കാരുും 
സന്നദ്ധപ്പവര്ന്ത്തകരുും പ്പതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ടമല്ബണ് കക്ഷത്താല്ിക്കാ അതിരൂപതയില്  
(Catholic Archdiocese of Melbourne), പുക്ഷരാഹിതന്മാരുും ജീവനക്കാരുും 
സന്നദ്ധപ്പവര്ന്ത്തകരുും ചുവടെ പറയുന്ന കാരയങ്ങൾ ടചയ്ത് കുട്ടികളുടെയുും 
ടചറുപ്പക്കാരുടെയുും ആക്ഷരാഗയവുും ക്ഷക്ഷമവുും സുംരക്ഷിക്കാന് പ്പതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്: 

കുട്ടികടെയുെം ടെറുപ്പക്കോടരയുെം ദുരുപപ്ലയോഗതില് നിന്നുെം ദുെുെയയാഗങ്ങെിൽ നിന്നുെം 
സുരക്ഷിതമോയി സൂക്ഷിക്കുക 

▪ വവകാരികവുും ശാരീരികവുും വല്ുംഗികവുമായ ദുരുപക്ഷയാഗും അടല്ലങ്കില്
അവഗണന ഉൾടപ്പടെയുള്ള ഏതുതരത്തില്ുള്ള കുട്ടികടള ദുരുപക്ഷയാഗും ടചയ്യല്ില്
അടല്ലങ്കില് ക്ഷപ്ദാഹിക്കല്ില ും ഏര്ന്ടപ്പെരു്.

▪ ഏടതങ്കില്ുും തരത്തില്ുള്ള ശാരീരികൊയ ശിക്ഷക്ഷയാ അപമാനകരക്ഷമാ പ്കൂരക്ഷമാ
ഭയടപ്പെുത്തുന്നക്ഷതാ അപമാനിക്കുന്നക്ഷതാ ആയ ഇെടപെലലാ ഒഴിവാക്കുക.

▪ ശാരീരിക സമ്പര്ന്ക്കും ഔചിതയപൂര്ന്വവുും അതിപ്കമിച്ചുള്ളതടല്ലന്നുും
വല്ുംഗികസവഭാവമുള്ളതടല്ലന്നുും ഉറപ്പാക്കുക.

▪ കുട്ടികളുമായുും ടചറുപ്പക്കാരുമായുും പക്ഷപാതപരമായ് കൂൊടത/അടല്ലങ്കില്
പ്പക്ഷല്ാഭിപ്പിക്കല് എന്നിവയായി വയാഖ്യാനിക്കടപ്പൊവുന്ന തരത്തില്ുള്ള  ബന്ധും
വളര്ന്ത്തിടയെുക്കുന്ന് ഒഴിവാക്കുക

▪ കുട്ടികളുമായുും ടചറുപ്പക്കാരുമായുും ആശയവിനിമയും നെത്തുക്ഷമ്പാൾ മാനയമായ
ഭാഷയുും വശല്ിയുും ഉപക്ഷയാഗിക്കുക, കുട്ടികടളയുും ടചറുപ്പക്കാരുമായുും
ക്ഷപ്ദാഹിക്കുന്നതുും നിരുത്സാഹടപ്പെുത്തുന്നതുും ഭയടപ്പെുത്തുന്നതുും
അപമാനിക്കുന്നതുമായ ഭാഷ ഒഴിവാക്കുക.

▪ വല്ുംഗികവുും വിക്ഷവചനപരവുും വുംശീയവുമായ സവഭാവമുള്ള, നര്ന്മും, തമാശകൾ
അടല്ലങ്കില് കുത്തുവാക്ക് എന്നിവ ഉൾടപ്പടെയുള്ള ഭാഷ ഒഴിവാക്കുക.

കുട്ടികളെയുും ളെറുപ്പക്കാളെയുും 
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മെൽബൺ അരിരൂപര എല്ലാ കുട്ടികളുടെയുും ടെറുപ്പക്കാരുടെയുും വൃണിരാരാകാവുന്ന 
സാഹെരയങ്ങളില്ുള്ള മുരിര്ന്ന്നവരുടെയുും സുരക്ഷിരരവത്തിനുും ക്ഷക്ഷമത്തിനുും, 

അന്തസ്സിനുും ത്പരിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. 



ശോരീരികമോയുെം മോനസികമോയുെം സുരക്ഷിതമോയ അന്തരീക്ഷെം സൃഷ്ടിക്കുക 

▪ ഒരു മുതിര്ന്ന്നയാൾ ഒരിക്കല്ുും ഒരു കുട്ടിയുമാക്ഷയാ മെറ പ്പക്കാര ലൊലയാ
ഒെയ്തക്കടല്ലന്നുും അവര്ന് ഒരു കുട്ടിയുമാക്ഷയാ ടചറുപ്പക്കാരനുമാക്ഷയാ
ടചറുപ്പക്കാരിയുമാക്ഷയാ അവര്ന് ദുരുപക്ഷയാഗും ടചയ്യടപ്പൊന് സാധ്യതയുള്ള
സാഹചരയത്തില് സമ്പര്ന്ക്കും പുല്ര്ന്ത്താന് പ്ശമിക്കുന്നിടല്ലന്നുും ഉറപ്പാക്കുക

▪ നിങ്ങളുടെ പരിപാല്നത്തില്ുള്ള കുട്ടികളുും ടചറുപ്പക്കാരുും എല്ലായ്തക്ഷപ്പാഴുും
ഉചിതമായ ക്ഷമല്ക്ഷനാട്ടത്തിന് കീഴില്ാടണന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

▪ കുട്ടികളുടെയുും ടചറുപ്പക്കാരുടെയുും ടപരുമാെടത്ത പ്കിയാത്മകമായി നയിക്കാന്
നയായവുും, മാനയവുും വികസനപരൊയി ഉചിതവുമായ തപ്ന്തങ്ങൾ ഉപക്ഷയാഗിക്കുക.

▪ ഇെവക, ഏജന്സി അടല്ലങ്കില് എന്റിറ്റി പ്പവര്ന്ത്തനത്തിടെ പശ്ചാത്തല്ത്തില്
കുട്ടികളുടെയുും യുവജനങ്ങളുമെയ ും ക്ഷഫാക്ഷട്ടാപ്ഗാഫുകക്ഷളാ വീഡിക്ഷയാക്ഷയാ
എെുക്കുന്ന് മാതാപിതാക്കളുടെക്ഷയാ രക്ഷിതാക്കളുടെക്ഷയാ സമതക്ഷത്താടെയാടണന്ന്
ഉറപ്പാക്കുക.

▪ സാമൂഹയ മാധ്യമങ്ങളുും ഡിജിെല് ആശയവിനിമയവുും ഉപക്ഷയാഗിക്കുന്ന്
കുട്ടികടളയുും ടചറുപ്പക്കാടരയുും ചൂഷണും ടചയ്യാത്തതുും
അപകെസാദ്ധയതയില്ാക്കാത്തതുമായ രീതിയില് ആയിരിക്കണും.

▪ കുട്ടികടളയുും യുവാക്കടളയുും പ്പതികൂല്മായി ബാധ്ിക്കുന്ന ശാരീരികക്ഷമാ
പാരിസ്ഥിതികക്ഷമാ ആയ അപകെസാധ്യതകൾ നീക്കുംടചയ്യാനായി
കൂൊടത/അടല്ലങ്കില് കുറയ്തക്കാനുമായി പ്പവര്ന്ത്തിക്കുക

▪ കുട്ടികളുടെയുും ടചറുപ്പക്കാരുടെയുും പരിചരണത്തില് ഏര്ന്ടപ്പെുന്നതിനു മുമ്പ്
മദയക്ഷമാ നിയമവിരുദ്ധക്ഷമാ ആയ മരുന്നുകക്ഷളാ ഉപലയാഗിക്കര ത്.

▪ കുട്ടികൾക്കുും ടചറുപ്പക്കാര്ന്ക്കുും മദയവുും മയക്കുമരുന്നുും വിതരണും ടചയ്യരു് .
▪ പ്കിമിനല് കുെത്തിന് കുെും ചുമത്തടപ്പെുകക്ഷയാ ശിക്ഷിക്കടപ്പെുകക്ഷയാ ടചയ്തതാല്
ഉെന് തടന്ന മാക്ഷനജ്ടമെിടന അറിയിക്കുക (ഒരു CAM ഇെവക, ഏജന്സി
അടല്ലങ്കില് എെിെിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇെടപെല്ുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് ഒരു
പ്കിമിനല് ചരിപ്ത ടറക്ഷക്കാര്ന്് പരിക്ഷശാധ്നയ്തക്ക് വിക്ഷധ്യമാടണങ്കില്).

സോെംസ്കോരിക സുരക്ഷടയയുെം പങ്കോെിത്തടതയുെം  പിന്തുണയ്ക്ക്കുന്നു 

▪ കുട്ടികളുടെയുും ടചറുപ്പക്കാരുടെയുും സുരക്ഷ, പങ്കാളിത്തും, ശാക്തീകരണും എന്നിവ
ക്ഷപ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുക.

▪ ഭിന്നക്ഷശഷിയുള്ള; സാുംസ്കാരികമായുും ഭാഷാപരമായുും വവവിദ്ധയമുള്ള
പശ്ചാത്തല്ങ്ങളില് നിന്നുള്ള; സവവര്ന്ഗാനുരാഗികൾ, ഇെര്ന്ടസക്സസ്, ല്ിുംഗ
വവവിധ്യമാര്ന്ന്ന കുട്ടികടളയുും ടചറുപ്പക്കാടരയുും; ആദിമനിവാസികളുും ക്ഷൊറസ്
സ്ടപ്െയിെ് ദ്വീപ കാരായ കുട്ടികടളയുും ഉൾടപ്പെുത്തുന്നതിടന പിന്തുണയ്തക്കുക.
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Child

മോനയമോയ ബന്ധങ്ങള് പ്ലപ്പോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നു 

▪ കുട്ടികളുമായുും ടചറുപ്പക്കാരുമായുും അവരുടെ അവകാശങ്ങളുും അന്തസ്സുും
ഉയര്ന്ത്തിപ്പിെിക്കുന്ന നല്ലതുും ആദരവുള്ളതുമായ ഇെടപെല്ുകളില് ഏര്ന്ടപ്പെുക.

▪ കുട്ടികളുടെയുും ടചറുപ്പക്കാരുടെയുും കാഴ്ചപ്പാെുകൾ പ്ശദ്ധിക്കുകയുും
ബഹുമാനിക്കുകയുും ടചയ്യുക.

കുട്ടികടെയുെം ടെറുപ്പക്കോടരയുെം സെംരക്ഷിക്കോന് ന പ ിടയ ുക്കുന്നു 

▪ കുട്ടികളുടെയുും ടചറുപ്പക്കാരുടെയുും സുരക്ഷയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് അവരുടെ
ആശങ്കകൾ പ്ശദ്ധിക്കുകയുും അവടര പിന്തുണയ്തക്കുന്ന വിധ്ും പ്പതികരിക്കുകയുും
ടചയ്യുക.

▪ ഈ നയത്തിടെ ആവശയകതകൾക്ക് അനുസൃതമായി ഏടതങ്കില്ുും കുട്ടികളുടെ
സുരക്ഷാ വിഷയങ്ങൾ, റിക്ഷപ്പാര്ന്ട്ടുകൾ അടല്ലങ്കില് ടവളിടപ്പെുത്തല്ുകൾ
പ്പസക്തമായ നിയമപരമായ ശിശു സുംരക്ഷണ അധ്ികാരികടള ഉദാ. വചല്്
ടപ്പാട്ടക്ഷന് (ഡി.എച്ച്.എച്ച്.എസ്) (Child Protection (DHHS)), വിക്സക്ഷൊറിയ ക്ഷപാല്ീസ്,
കൂൊടത ടപ്പാഫഷണല് സ്റ്റാലന്റര്ന്്സ് യൂണിെ് (Professional Standards Unit)
എന്നിവടര അറിയിക്കുക.

ടമല്ബണ് കക്ഷത്താല്ിക്കാ അതിരൂപത (Catholic Archdiocese of Melbourne) യിടല് 
കുട്ടികളുമായുും ടചറുപ്പക്കാരുമായുും ഇെപഴകുക്ഷമ്പാഴുള്ള ശിശു സുരക്ഷാ 
ടപരുമാെച്ചട്ടും (Child Safety Code of Conduct) ഞാന് വായിച്ചു, അ് പാല്ിക്കാടമന്ന് 
സമതിക്കുകയുും ടചയ്യുന്നു. 

സതയവാങ്െൂലും

ക്ഷപര് (ദയവായി
അച്ചെിക്കുക)

ഒപ്പ് തീയതി

 /  / 

ക്ഷമല്വില്ാസും: 

സാക്ഷിയുടെ ക്ഷപര് (ദയവായി
അച്ചെിക്കുക)

ഒപ്പ് തീയതി

 /  / 
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Se  

പതിപ്പ് 1: ജൂവല് 2019 
ടപ്പാഫഷണല് സ്റ്റാന്ലന്റ 

ര്ന്്സ് യൂണിെ്

psu@cam.org.au
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