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Ang clergy, mga empleyado at boluntaryo ay hinihiling na lumagda sa Deklarasyon ng Kodigo ng Asal sa 

Pangangalaga sa Kaligtasan ng Mga Bata at Mga Kabataan (Safeguarding Children and Young People 

Code of Conduct Declaration) sa sandaling magsimula sila at taon-taon para makasabay ang pagtatapos 

ng requirement ng taunang pagsasanay sa kaligtasan ng bata (basahin ang ‘Pagsasanay sa Pangangalaga 

sa Kaligtasan (Safeguarding Training)’ na seksyon ng patakarang ito).   

Ang pagtatapos ng Deklarasyon ng Kodigo ng Asal sa Kaligtasan ng Bata (Child Safety Code of Conduct 

Declaration) ay isang requirement ng pakikibahagi ng tao sa loob ng Katolikong Archdiocese ng 

Melbourne (Catholic Archdiocese of Melbourne) na parokya, ahensya o entity. 

Ang kabiguan na isumite ang deklarasyon na ito ay isang seryosong bagay at maaaring magpatupad ng 

mga pandisiplinang kilos. 

Ang Archdiocesan clergy, mga empleyado at boluntaryo ay may pananagutan na ipatupad ang tungkulin na 

alagaan ang lahat ng mga bata at kabataan at akuin ang mga makakatuwirang hakbang para 

maprotektahan ang mga bata at kabataan mula sa lahat ng uri ng abuso at pinsala. Sa Catholic Archdiocese 

of Melbourne, ang clergy, mga empleyado at boluntaryo ay may pananagutan na bantayan ang kalusugan 

at kapakanan ng mga bata at kabataan sa pamamagitan ng: 

Mapanatiling ligtas ang mga bata at kabataan mula sa abuso at pinsala 

▪ Hindi sumali sa anumang uri ng pang-aabuso sa bata o pinsala kasama na ang emosyonal, pisikal at

sexual abuse o kapabayaan.

▪ Iwasan ang anumang uri ng pisikal na pagpaparusa o nakakapaliit, malupit, nakakatakot o

namamahiyang pakikitungo.

▪ Tiyakin na ang pisikal na kontak ay naaangkop, hindi nanghihimasok at hindi likas na sexual.

▪ Iwasan ang pamumuo ng mga relasyon sa mga bata at kabataan na maaaring maipalagay bilang

pagkakaroon ng paborito at/o paghahanda.

▪ Gumamit ng mapanggalang na pananalita at tono kapag nakikipag-usap sa mga bata at kabataan at

iwasan ang wika na nananakit, nakakapanghina ng loob, nananakot at pinapahiya ang mga bata at

kabataan.

▪ Iwasan ang pananalita na likas na sexual, may diskriminasyon at racist kasama na ang may kahulugan

na pakikipagbiruan, mga biro o mga kantyaw.

Paglikas ng isang kapaligiran na pisikal at psychological na ligtas 

▪ Tiyakin na ang isang adult ay hindi kailanman nag-iisa kasama ang isang bata o kabataan at hindi nila

hinahanap na makipag-ugnayan sa isang bata o kabataan na malalagay sila sa panganib na maabuso

▪ Tiyakin na ang mga bata at kabataan sa inyong pag-aalaga ay angkop na nababantayan parati.

▪ Gumamit ng patas, may galang at naaangkop sa paglaki na mga estratehiya para gabayan ang pag-

uugali ng mga bata at kabataan sa positibong paraan.

▪ Tiyakin na ang mga litrato o video ng mga bata at kabataan ay nakunan ng may pahintulot ng mga

maulang o tagapag-alaga ayon sa nilalayong aktibidad na parokya, ahensya o entity.
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▪ Gumamit ng social media at digital communication sa isang paraan hindi naalipusta o nailalagay ang

mga bata at kabataan sa panganib.

▪ Kumilos para maalis at/o mapakaunti ang anumang pisikal o pangkapaligiran na panganib na salungat

na makaka-apekto sa mga bata at kabataan.

▪ Huwag uminom ng alak o gumamit ng mga ilegal na gamot bago o habang kasama ang mga bata at

kabataan o maging apektado ng iniresetang gamot sa hindi magandang paraan.

▪ Huwag mag-supply ng alak at gamot sa mga bata at kabataan.

▪ Agad na sabihin sa management kung may sakdal o nahatulan ng isang sala (kung sumailalim sa isang

pagsusuri sa talang kasaysayang kriminal na may kaugnayan sa sarili mong pagiging bahagi ng CAM na

parokya, ahensiya o entity).

Nagsusuporta sa kaligtasan at pagiging bahagi ng lahat sa kultura 

▪ Itaguyod ang kaligtasan, pagsali at pagbibigay kapangyarihan sa mga bata at kabataan.

▪ Suportahan ang pagsasali sa lahat ng mga klase ng bata at kabataan kabilang na ang may kapansanan;

mula sa iba’t ibang uri ng kultura at may ibang wika; gusto ang katulad na kasarian, intersex at gender

diverse na mga bata at kabataan; at Aboriginal at Torres Strait Islander na mga bata at kabataan.

Pagtataguyod ng may paggalang na mga relasyon 

▪ Sumali sa positibo at may galang na mga interaksyon sa mga bata at kabataan na ipagtanggol ang

kanilang mga karapatan at dignidad.

▪ Pakinggan at galangin ang mga pananaw ng mga bata at kabataan.

Balangkas ng organisasyon para sa pagbabantay ng mga bata at kabataan 

▪ Makinig at sumagot ng may pagsusuporta sa mga ikinababahala ng mga bata at kabataan sa mga bagay

na may kaugnayan sa kanilang kaligtasan.

▪ I-ulat ang anumang mga ikinababahala sa kaligtasan ng bata, ulat o pagpapahayag sa nauugnay na child

protection authority ayon sa batas (hal. Proteksiyon ng Bata (Child Protection) (DHHS), Victoria Police)

at sa Yunit ng Propesyonal na Pamantayan (Professional Standards Unit), na alinsunod sa mga

requirement ng Patakaran na ito.
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Aking nabasa, at sumasang-ayon ako na sumunod sa,  Child Safety Code of Conduct kapag kasama o 

katrabaho an mga bata at kabataan na nasa ilalim ng Catholic Archdiocese of Melbourne. 

Deklarasyon 

Pangalan (mangyaring i-print) Lagda Petsa 

 /  / 

Address: 

Pangalan ng saksi (mangyaring i-print) Lagda Petsa 

 /  / 

Unang Bersyon: Hulyo 2019 

Professional Standards Unit 

psu@cam.org.au 
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