ကလလေးမ ာေးနှင့်် လူငယ်မ ာေး ကာယ်လ ာင်လ
့် ှာက်လ ေးလ ေး
က င်ဝ
့် တ် ည်ေးမ ဉေး (Safeguarding Children and Young People Code of Conduct)
Archdiocese ၏ ကလလေး လ

ေးကငေးလုံခ ြုံလ ေး ကျငဝ
့် တ် စညေးမျဉေး (Child Safety Code of Conduct)က

အစီအစဉမျ ေး၊ လှုပရှ ေးမှုမျ ေး နှင့် ခြစ ပမျ ေးထဲတွင ပါဝငကကသည့် ကလလေးမျ ေး၊ လူငယမျ ေးနှင့် အခပနအလှန
ဆကဆ

တွင ဓမမဆ

မျ ေး၊ ဝနထမေးမျ ေး နှင့် လစတန ့်ဝနထမေးမျ ေးက ဆီလလျ စွ ခပြုံမူကကမည ဟူလသ

လမ လင့် ျကမျ ေးခြင့် အခပြုံသလ

လလေးစ ေးမှုရှှိပပီေး လ

ေးကငေးလုံခ ြုံမည့် ပတဝနေးကျငကှိုံ ြနတီေး န

ကူညီလပေးပါသည။
ဤကလလေး လ

ေးကငေးလခုံ ြုံလ ေး ကျငဝ
ုံ ့် တ လူငယတှိုံငေးသည ‘
့် တ် စညေးမျဉေးသည ကလလေး သှိမဟုံ

ုံ

ေးသ င၏

ပုံသဏ္ဌ နလတ နှငအ
့် ညီ ြနဆငေးလပေး ဲ့်သည့် ပငကှိုံယ တနြှိုံေး’ ရှှိပပီေး ပုံပ ဟနေးမငေး၏ ကလလေးမျ ေးကှိုံ
က ကွယလ ေး လက မရှင 2016 (Pontifical Commission for the Protection of Minors 2016) ထမှ
က ကွယမှုကှိုံ ရှထ
ှိ ှိုံကသည ဟူလသ ကျွနပ
ုံ တှိ၏
ုံ ့်
ယူ ျကကှိုံ ထငဟပပါသည။
သ သန လတ အုံပစုံ၊ လအဂျငစီ သှိမဟုံ
ုံ ့် တ အြွဲွဲ့အစညေးမျ ေးတွင ပါဝငလုံပကှိုံငလနစဉ ဓမမဆ
နှင့် လစတန ့်ဝနထမေးတှိသည
ုံ ့်
ကလလေးမျ ေး နှင့် လူငယမျ ေးကှိုံ အလွဲသုံေးစ ေးမှု နှင့် အနတ
လ

မျ ေး၊ ဝနထမေးမျ ေး

ယမှ တ ျှိနလုံေး

ေးကငေးလစ န လစ ငလ
ုံ ပပါသည။
့် ရှ ကလပေးမည့် ပုံစမျှိြုံေးခြင့် လုံပလဆ ငကက န လှိအ
စယ န သ သန လတ ဝနကှိုံ ထမေးလဆ ငလနကကလသ

သှိမဟုံ
ုံ ့် တ မယလ

ုံနေး ကကသလစ Archdiocese

(Catholic Archdiocese of Melbourne) ထဲတွင ကလလေးမျ ေး၊ လူငယမျ ေးနှင့် လုံပကှိုံငလနကက လသ ဓမမဆ
ဝနထမေးမျ ေး နှင့် လစတန ဝ
ုံ ့်
ကလလေးမျ ေး နှင့် လူငယမျ ေးအ ေးလုံေး၏
့် နထမေးတှိသည

မျ ေး၊

ဝ ျမေးလခမ့် မှုကှိုံ လသ ျ လစ န

တစဦေး ျငေး နှင့် စုံလပါငေး တ ဝနယူထ ေး သည့် အလ ေးကကီေးသည့် အ နေးကဏ္ဍကှိုံ န ေးလည န တ ဝနရှှိကကပါသည။
ကလလေးမ ာေးနှင့်် လူငယ်မ ာေးအာေး ကာကွယ်လ ာင်လ
့် ှာက်လ ေး က င်ဝ
့် တ် ည်ေးမ ဉေး လ ကညာ က်
(SAFEGUARDING CHILDREN AND YOUNG PEOPLE CODE OF CONDUCT DECLARATION)
ကလလေးမ ာေးနှင့်် လူငယ်မ ာေးအာေး ကာကွယ်လ ာင်လ
့် ှာက်လ ေး က င်ဝ
့် တ်

ည်ေးမ ဉေး လ ကညာ က် (Safeguarding

Children and Young People Code of Conduct Declaration) မှ

ဓမမဆ

မျ ေး၊

ဝနထမေးမျ ေးနှင့်

လစတန ့်ဝနထမေးမျ ေးသည သူတထ
ှိုံ ့် မှ လမ လင့် သည့် အခပြုံအမူမျ ေး နှင့် လုံပလဆ ငမှုမျ ေးကှိုံ ြတရှု ဲ့်ကကက
န ေးလညကကလျက ကျငဝ
့် တ စညေးမျဉေးမျ ေးကှိုံ လှိုံကန
ဓမမဆ

မျ ေး၊

ဝနထမေးမျ ေးနှင့်

န သလ

လစတန ့်ဝနထမေးမျ ေးသည

တူညီကကခ ငေးကှိုံ အသှိအမှတခပြုံမှု ခြစပါသည။
သူတှိုံ ့် စတငလုံပလဆ င ျှိနတွင

ကလလေးမ ာေးနှင့််

လူငယ်မ ာေးအာေး ကာကွယ်လ ာင်လ
့် ှာက်လ ေး က င်ဝ
့် တ် ည်ေးမ ဉေး လ ကညာ က် (Safeguarding Children and Young
People Code of Conduct Declaration) ကှိုံ လကမှတထှိုံေး န လှိုံအပသည။
လစတန ့်ဝနထမေးမျ ေးသည လကကည

ျကကှိုံ သုံေးနှစတှိုံငေးမှ ခပနလကမှတထှိုံေး န လှိုံအပပါသည။

မယ်လဘ
် န
ု ေး် Archdiocese သည် ကလလေးမ ာေး၊ လူငယ်မ ာေးနှင့်် ထိ လ
ှ ွယသ
် ည့်် သက်ကကေးမ ာေး အာေးလေးု တိ၏
ု ့်
လဘေးကင်ေးလုခ ြုံလ ေး၊ ဘဝ မ်ေးလခမ့် လ ေးနှင့်် သိကခာလလေး ာေးလ ေးကို သနနဌ
ိ ာန်
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ထာေးသည်။

ကလလေးမ ာေးနှင့်် လူငယ်မ ာေး ကာယ်လ ာင်လ
့် ှာက်လ ေးလ ေး
က င်ဝ
့် တ် ည်ေးမ ဉေး (Safeguarding Children and Young People Code of Conduct)
ဓမမဆ

မျ ေး၊ ဝနထမေးမျ ေးသည လကကည

ကလလေး လ

ျကကှိုံ နှစစဉ ခပနလကမှတထှိုံေး န လှိအ
ုံ ပပါသည။

ေးကငေးလုံခ ြုံလ ေး သငတနေး(ဤမူဝါဒ၏ ‘လ

ေးေးကငေးလ ေး သငတနေး’ ကဏ္ဍကှိုံ ြတရှု ပါ) ကှိုံ ဓမမဆ

မျ ေး၊

ဝနထမေးမျ ေးနှင့် လစတန ့်ဝနထမေးမျ ေး အ ေးလေးုံ နှစစဉ တက န လှိုံအပသည။
လမ ာ်လင့်် က်မ ာေး
ဘယ်လတာ့်မှ တ ်လယာက်တည်ေး မက န်လ လ ေး ည်ေးကမ်ေး
ဓမမဆ

မျ ေး၊ ဝနထမေးမျ ေး နှင့် လစတန ့်ဝနထမေးတှိသည
ုံ ့်
ကလလေးမျ ေး နှင့် ကကီေးကကပမှုမရှှိ

တစလယ ကတညေး အတူတူ ကျန စမှုကှိုံ လရှ ငရှ ေးကက မည။ ဓမမဆ

ဲ လူငယမျ ေးနှင့်

မျ ေး၊ ဝနထမေးမျ ေး နှင့်

လစတန ့်ဝနထမေးမျ ေးသည ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေးနှင့် လှုပရှ ေးမှုမျ ေး နှင/့် သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လဆွေးလနွေးပွဲမျ ေးကှိုံ
အခ

ေးသူတှိုံ ့်ခမငနှိင
ုံ သည့် လန

မှ ခပြုံလုံပ ပါမည။

ကကေး က ်မှု
ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေးသည ၎ငေးတှိ၏
ုံ ့် မှိ
လန

သှိမဟုံ
ုံ ့် တ အုံပထှိနေးသူမျ ေး မပါ

ဲ တကလ

ကသည့်

မျ ေးတွင၊ ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေးအတွက အစီအစဉမျ ေး၊ လှုပရှ ေးမှုမျ ေး နှင့် ခြစ ပမျ ေးကှိုံ

ခပြုံလုံပလပေးကက သည့် ဓမမဆ

မျ ေး၊ ဝနထမေးမျ ေး နှင့် လစတန ့်ဝနထမေးတှိသည
ုံ ့်
ကလလေးမျ ေး နှင့်

လူငယမျ ေးကှိုံ တကကကစွ ကကီေးကကပလပေး န တ ဝနရှှိကကသည။
လိင် ိုငေး် ဆိုင် ာ အလွသ
ွဲ ေးု ာေးမှု/မဆမလလ ာ်ခ ြုံမှု
Archdiocese သ သန လတ အုံပစုံ၊ လအဂျငစီ သှိမဟုံ
ုံ ့် တ အြွဲွဲ့အစညေးမျ ေးတွင ပါဝငကကသည့် ကလလေးမျ ေး နှင့်
လူငယမျ ေးနှငအ
ုံ ့် တ လရှလ
ွဲ့ မှ ကတွင လှိငပှိုံငေးဆှိင
ုံ
့် တူ သှိမဟုံ

လုံပလဆ ငမှု မညသည့် ပုံစကှိုံမှ ွငမ
့် ခပြုံ

တ ေးခမစထ ေးသည။ ပုံဂ္ှိြုံလတစဦေးဦေးက ကလလေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လူငယကှိုံ လှိငပှိုံငေးဆှိုံင

လုံပလဆ င ျက တစ ုံ ုံကှိုံ

လုံပလဆ င န အ ဏ ၊ အငအ ေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လုံပပှိုံင ွငက
့် ှိုံ အသုံေးခပြုံလ င လှိငပှိုံငေးဆှိုံင

အလွဲသုံေးစ ေးမှု

လခမ ကပါသည။
လှိငပှိုံငေးဆှိုံင

အခပြုံအမူတွင လှိငပှိုံငေး သ

ဝကှိုံ လဆ ငသည့် လုံပလဆ င ျက တသီကကီေး ပါဝငနှိင
ုံ ပပီေး၊

လအ ကပါတှိုံ ့်ပါဝငက ၎ငေးတှိခြင
ုံ ့် သ
ကနသတ
မထ ေးပါ။
့်
့်
•

လှိငဆကဆမှု၊ နမေးခ ငေး၊ ပွတသပခ ငေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လှိငခြင့် ထှိုံေးလြ ကဝငခ ငေး ကဲ့်သလသ
ှိုံ ့်
ကှိုံယထှိလကလ

က ခပြုံမူခ ငေး အခပြုံအမူ သှိမဟုံ
ုံ ့် တ ခပညတ
့် နဆ လုံပ ှိုံငေးခ ငေးခြင့် ကလလေးကှိုံ အသုံေး ျ

အခမတထုံတယူခ ငေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ ကလလေးမျ ေးကှိုံ အသုံေး ျထ ေးသည့် (ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေး

မယ်လဘ
် န
ု ေး် Archdiocese သည် ကလလေးမ ာေး၊ လူငယ်မ ာေးနှင့်် ထိ လ
ှ ွယသ
် ည့်် သက်ကကေးမ ာေး အာေးလေးု တိ၏
ု ့်
လဘေးကင်ေးလုခ ြုံလ ေး၊ ဘဝ မ်ေးလခမ့် လ ေးနှင့်် သိကခာလလေး ာေးလ ေးကို သနနဌ
ိ ာန်
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ထာေးသည်။

ကလလေးမ ာေးနှင့်် လူငယ်မ ာေး ကာယ်လ ာင်လ
့် ှာက်လ ေးလ ေး
က င်ဝ
့် တ် ည်ေးမ ဉေး (Safeguarding Children and Young People Code of Conduct)
ပါဝငသည့် က မစပယှကမှု စ အုံပမျ ေးကဲ့်သ)ှိုံ ့် အ
•

ပလ

မျ ေးကှိုံ ထုံတလုံပခ ငေး၊

ပ ညလုံပခ ငေး၊ လှိငပှိုံငေးအရ ပွငလ
် င််းသည့် လဆွေးလနွေးမှုမျ ေးကှိုံ ခပြုံလုံပခ ငေး၊ လှိငပှိုံငေးဆှိုံင

အ ှိပအမမကမျ ေး ခပခ ငေး၊ မဆီလလျ သည့် စ တှိုံမျ ေး ပှိခုံ ့် ငေး၊ မဆီလလျ သည့် ဓ တပုံရုံ က
ှိ ခ ငေး၊
မဆီလလျ သည့် အွနလှိုံငေး အလကက ငေးအ
ခပသခ ငေး ကဲ့်သှိုံ ကှိ
့် ုံယထှိလကလ
•

မျ ေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ က မစပယှကမှု သှိမဟုံ
ုံ ့် တ ကိုယ်လ်းို တ်း ပမ
ုံ ျ ေးကှိုံ

က မဟုံတလသ အခပြုံအမူ၊

ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေးကှိုံ လှိငပှိုံငေးဆှိုံင

လှုပရှ ေးမှုထဲ ပါဝငလစ န ည ွ ယ ျကခြင့်

လက်သပ်မ ွ်းသည့် အခပြုံအမူ (မျကနှ သ လပေးမှု၊ လကလဆ ငမျ ေး လပေးခ ငေး၊ ကလလေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လူငယနှင့်
လ ှိြုံွဲ့ ဝှက ဆကသွယခ ငေး၊ ကကမေးတမေးခ ငေး၊ လွနကဲစွ စွဲမကခ ငေး ကဲ့်သ)၊
ှိုံ ့်
ရု ် ိုငေး် အ ထိလတွွေ့ ခ င်ေး
ကလလေးမျ ေး လ

ေးကငေးလခုံ ြုံသည့် ဝနေးကျငကှိုံ ြနတီေးလ ေးမှ ကလလေးမျ ေး နှင့် လူငယမျ ေးအ ေး ရုံပပှိုံငေးအ

မထှိလတွွဲ့ ဟုံ မဆှိုံလှိုံပါ။ ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေးနှင့် လုံပကှိုံင

တွင (အ ေးကစ ေး ကစ ေးခ ငေး၊ ကစ ေးလ ေး

အုံပစုံတွင ကလလေးကှိုံ ကှိုံငထ ေးလပေးခ ငေး၊ လရှေးဦေးသူန ခပြုံလပေးခ ငေး၊ ဆုံလတ ငေးပွဲမှ လကမျ ေးကှိုံ ဆွက
ဲ ှိုံငထ ေးခ ငေး
ကဲ့်သ)ှိုံ ့် ဆီလလျ ပပီေး လနှ ငယ
့် ှက

မကျလသ ရုံပပှိုံငေးအ ထှိလတွွဲ့ မှု ရှှိနင
ှိုံ ပါသည။

ဆီလလျ လသ နှင့် မဆီလလျ လသ ရုံပပှိုံငေးအ ထှိလတွွဲ့ မှု အ ေးလုံေးကှိုံ လြေါ် ခပလပေး နမှ မခြစနှိင
ုံ လသ လကက င၊့်
ဆီလလျ သည့် ထှိလတွွဲ့ မှုကှိုံ ဆေးုံ ခြတလပေး
ဓမမဆ
•

တွင လအ ကပါ အလခ

မူမျ ေးက ကူညီလပေးနှိင
ုံ ကကပါသည။

မျ ေး၊ ဝနထမေးမျ ေးနှင့် လစတန ဝ
ုံ ့်
့် နထမေးတှိသည

ယုံတတှိကျကျ ဆငခ ငနှိင
ုံ သူအတွက ဆကစပအလခ အလနတွင လနှ ငယ
့် ှက

မကျ

ဲ ဆီလလျ သညဟုံ

ယူဆ နှိင
ုံ သည့် (လကလခမ က အ ေးလပေးခ ငေး၊ ပ ုံေးကှိုံ ပုံတလပေးခ ငေး၊ လမေးကှိုံ ကူေးခြတလနစဉ ကလလေးငယ၏
လကကှိုံ ကှိုံငထ ေးခ ငေး၊ စှိတဓ တကျလနသည့် လူငယ တစဦေး ဲ ပ
့် ုံေးလပေါ် လကတင အ ေးလပေးခ ငေး ကဲ့်သ)ှိုံ ့်
ရုံပပှိုံငေး ထှိလတွွဲ့ မှုထဲ ပါဝငနှိင
ုံ သည။
•

လှုပရှ ေးမှု သှိမဟုံ
ုံ ့် တ အစီအစဉ၏ လ

ငမျ ေးနှင့် ကှိုံကညီမှုရှှိသည့် ကလလေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လူငယ၏

(လဲကျသွ ေးသည့် ကလလေးကှိုံ မယူလပေးခ ငေး၊ ကလလေး ဒဏ

ျှိနမှ လရှေးဦေးသူန ခပြုံလပေးခ ငေး၊

စှိတဓ တကျလနလသ ကလလေးကှိုံ နှစသှိမ့်လပေးခ ငေး၊ ကလလေး၏ ွငခ့် ပြုံ ျကခြင့် အ ေးကစ ေး ပစစညေးကှိုံ
ညှိလပေးခ ငေး ကဲ့်သ)ှိုံ ့် လှိုံအပ ျကမျ ေးကှိုံ တခပန
ုံ ့် လျက ထှိလတွွဲ့ န စတငခပြုံလုံပနှိင
ုံ သည။

မယ်လဘ
် န
ု ေး် Archdiocese သည် ကလလေးမ ာေး၊ လူငယ်မ ာေးနှင့်် ထိ လ
ှ ွယသ
် ည့်် သက်ကကေးမ ာေး အာေးလေးု တိ၏
ု ့်
လဘေးကင်ေးလုခ ြုံလ ေး၊ ဘဝ မ်ေးလခမ့် လ ေးနှင့်် သိကခာလလေး ာေးလ ေးကို သနနဌ
ိ ာန်
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ထာေးသည်။

ကလလေးမ ာေးနှင့်် လူငယ်မ ာေး ကာယ်လ ာင်လ
့် ှာက်လ ေးလ ေး
က င်ဝ
့် တ် ည်ေးမ ဉေး (Safeguarding Children and Young People Code of Conduct)
ဓမမဆ
•

မျ ေး၊ ဝနထမေးမျ ေး နှင့် လစတန ့်ဝနထမေးမျ ေးသည

ကလလေးနှင့် လူငယတှိအ
ုံ ့် ေး ရုံပပှိုံငေးအ
မထှိလတွွဲ့မီ

သူတထ
ှိုံ ့် မှ

(ဥပမ ၊

ထှိလတွွဲ့

“မငေးနှငအ
့် တူ

တွင သူတှိုံ ့်

ကှိုံ ခပြုံလုံပလနပပီေး ရှငေးခပ န လှိုံအပပပီေး

ဆုံလတ ငေးြှိအတွ
ုံ ့်
က

မငေး ဲ ့် ပ ေးုံ လပေါ်ကှိုံ

ငါ ့်လကကှိုံ

တငလှိုံ ့် မလ ေး။”) ွငခ့် ပြုံ ျကကှိုံ လတ ငေး မည။
•

ကလလေးသည ရုံပပှိုံငေးအ

ထှိလတွွဲ့ မှုကှိုံ အလန

ကလကက ငေး (ကလလေးက အလဝေးကှိုံ လရှ ငထွကသွ ေးခ ငေး၊

သှိမဟုံ
ုံ ့် တ မျကစှိကှိုံ လဲပစခ ငေး၊ စှိတပျကမှုကှိုံ ခပသခ ငေး ကဲ့်သ)ှိုံ ့် အ ှိပအမမကမျ ေးကှိုံ လလေးစ ေးပါ။
•

မတူကွဲခပ ေးသည့် ယဉလကျေးမှုမျှိြုံေးစုံရှှိ ကလလေး နှင့် လူငယမျ ေးနှင့် ရုံပပှိုံငေးအ ထှိလတွွဲ့ မှုဆှိုံင
ယဉလကျေးမှုအလှိုံက ထူေးခ

ေးမှုမျ ေးကှိုံ လလေးစ ေးပါ။ ရုံပပှိုံငေးအ ထှိလတွွဲ့ မှုဆှိုံင

လုံပကှိုံငနညေးမျ ေး နှင့် ပုံမှနကှိစစမျ ေးမှ သှိသ စွ ကွခဲ ပ ေးနှိင
ုံ ပပီေး စူေးစမေး လလ့်လ

ယဉလကျေးမှုလ
န လှိအ
ုံ ပပါသည၊ အ ျှိြုံလ
ွဲ့ သ

ယဉလကျေးမှုမျ ေးတွင လူကကီေးတစဦေး၏ လကကှိုံ စွဲကှိုံငထ ေးမှုမှ ဆီလလျ နှိင
ုံ မသ ်လညေး၊ အခ

ေးလသ

ယဉလကျေးမှု အုံပစုံမျ ေးထဲတွငမူ လဆွမျှိြုံေးမဟုံတသည့် လူကကီေးတစဦေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လှိငမတူ လူကကီေးတစဦေးနှင့်
ရုံပပှိုံငေးအ ထှိလတွွဲ့ မှုကှိုံ င
ွ မ
့် ခပြုံပါ။
•

မသနစွမေးမှု ရှှိသည့် ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေး၏ စွမေးလဆ ငနှိင
ုံ စွမေးကှိုံ လလေးစ ေးပါ (ဥပမ ၊ မသနစွမေးလသ
လူငယ တစဦေး၏ လွတလပမှုကှိုံ လလေးစ ေးသည့် အလနခြင့် သူတှိုံ ့်အကူအညီ လှိုံအပသလ ေး
လမေးခမနေးကကည့်ပါ)။

ဓမမဆ
•

မျ ေး၊ ဝနထမေးမျ ေးနှင့် လစတန ့်ဝနထမေးမျ ေး လရှ ငရှ ေး မည့် ရုံပပှိုံငေးအ ထှိလတွွဲ့ မှု

ပါေးစပ၊ လပါငခ ၊ လှိငအဂဂ ါမျ ေး၊ တငပါမျ ေး နှင့် ငသ ေးမျ ေးနှင့် (ဥပမ ၊ နှလုံေး ုံနနှုနေးထှိနေး ကှိ ှိယ ကှိုံ
အသုံေးခပြုံစဉ၊ ပါေးစပမှ ပါေးစပသှိုံ အသက
ရှှူမှုတသွငေးစဉ)
့်

•

အလုံပသမ ေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လစတန ့်ဝနထမေး ကှိုံယတှိုံငက လှိုံ ျင၍ စတင ဲ့်လသ (ဥပမ ၊ ကလလေးမျ ေးကှိုံ
တ ျှိနလုံေး လပွွဲ့ြကလနတတပပီေး အလြေါ် မဲ့်လနသည့် ကလလေးမျ ေးကှိုံ လပါငလပေါ် ထှိုံင ှိုံငေးတတသည့်
လစတန ့်ဝနထမေး)

•

ယုံတတှိကျကျ ဆငခ ငနှိင
ုံ သူအတွက လှိငပှိုံငေး သလ

မျှိြုံေး လဆ ငသညဟုံ ထင ြွယရှှိလသ

•

ကလလေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လူငယမျ ေး စှိတဓ တကျလစ န သှိမဟုံ
ုံ ့် တ ထှိ ှိုံကလစ န ည ွ ယလသ

•

ကကမေးတမေးမှု၊ နပမေးလုံပ မှု၊ လဆ ့်ကစ ေးမှု သှိမဟုံ
ုံ ့် တ ကလှိ မှု ပါဝငလသ

•

ကလလေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လူငယ၏ စှိတဆနဒနင
ှ ့် ဆနကျင
လသ
့်

•

ကလလေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လူငယက အကူအညီ မလှိုံအပသည့် ကှိုံယလ ေးဆှိုံင

လစ ငလ
ှ ့်
့် ရှ ကမှုနင

မယ်လဘ
် န
ု ေး် Archdiocese သည် ကလလေးမ ာေး၊ လူငယ်မ ာေးနှင့်် ထိ လ
ှ ွယသ
် ည့်် သက်ကကေးမ ာေး အာေးလေးု တိ၏
ု ့်
လဘေးကင်ေးလုခ ြုံလ ေး၊ ဘဝ မ်ေးလခမ့် လ ေးနှင့်် သိကခာလလေး ာေးလ ေးကို သနနဌ
ိ ာန်
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ထာေးသည်။

ကလလေးမ ာေးနှင့်် လူငယ်မ ာေး ကာယ်လ ာင်လ
့် ှာက်လ ေးလ ေး
က င်ဝ
့် တ် ည်ေးမ ဉေး (Safeguarding Children and Young People Code of Conduct)
ဆကစပလသ (ဥပမ ၊ အှိမသ တကခ ငေး၊ အဝတဝတခ ငေး၊ လ
•

ျှိြုံေးခ ငေး)

ကှိုံယလ ေးကှိုံယတ ကှိစစမျ ေး၊

ကလလေးမျ ေး နှင့် လူငယမျ ေး၏ လ

ေးကငေးလုံခ ြုံမှုကှိုံ ခမငတ
့် ငလပေး

ကျသည့် နညေးလမေးမျ ေးခြင့် ရုံပပှိုံငေးအ

ထှိလတွွဲ့ မှုမျ ေးကှိုံ စီမ န ့် ွဲနင
ှိုံ န အ က်အလက်မ ာေး ာ ွ က် -ရု ် ိုငေး် အ ထိလတွွေ့ မှုကှိုံ ကကည့်ရှုပါ။
အ က် နှင့်် မူေးယ ်လဆေးမ ာေးကို သေးု ွွဲမှု၊ ိုငဆ
် ုင
ိ မ
် ှု နှင့်် လ ေးသွငေး် မှု
ဓမမဆ
•

မျ ေး၊ ဝနထမေးမျ ေး နှင့် လစတန ့်ဝနထမေးမျ ေး လှိုံကန

န

ကလလေးမျ ေး နှင့် လူငယမျ ေးအ ေး လစ ငလ
ုံ ့် တ ပါဝငလနစဉ အ က သှိမဟုံ
ုံ ့် တ
့် ရှ ကမှုထဲ မပါဝငမီ သှိမဟုံ
ဥပမေနှင် ဆနက
် ျင်မသ မူေးယစလဆေးဝါေးမျ ေးကှိုံ မသုံေးစွဲ ပါ။

•

ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေးအ ေး သူတ၏
ှိုံ ့် လစ ငလ
ုံ စွမေးကှိုံ ထခိုက်မနှ ငယ
် ှက် လစနှိင
ုံ သည့်
့် ရှ ကလပေးနှိင
လဆေးစ လဆေးဝါေးမျ ေး၏ ဩဇ အ နသငလအ ကမှ မရှှိလစ ပါ။

•

ကလလေးမျ ေး နှင့် လူငယမျ ေးအတွက ကျနေးမ လစမည့် (e-စီေးက ကမျ ေး အပါအဝင) မီေး ှိုံေးမဲ့် ဝနေးကျငကှိုံ
စီစဉလပေးပါ။

ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေးအ ေး အ က သှိမဟုံ
ုံ ့် တ တ

ေးမဝင မူေးယစလဆေးဝါေးမျ ေးကှိုံ လပေးသွငေးမှုမှ တ

ေးမဝငပါ၊

တငေးကျပစွ တ ေးခမစထ ေးသည။ ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေးအ ေး လဆေးဝါေးမျ ေး တှိုံကလကျွေးခ ငေးနှင့် ပတသကပပီေး
လဆေးဝ ေးမ ာေးကို တိက
ု လ
် က ေးခ င်ေး အ နေးကှိုံ ကကည့်ရှုပါ။
ကလလေးမ ာေးနှင့်် လူငယ်မ ာေး၏ အခ ြုံအမူ ( ည်ေးကမ်ေးလိက
ု ်နာမှု)ကို လမ်ေးညွှန်လ ေးခ င်ေး
ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယ အ ေးလုံေးသည ကျွနပ
ုံ တှိ၏
ုံ ့် Archdiocese တွင အခပြုံသလ
မှိမှိတှိုံ ့်အ ေးထုံတကကပါသည။
ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေးနှင့် လုံပကှိုံင

တ ာေးမဝင်သည့််
မူေးယ ်လဆေးမ ာေး

တွင ကလလေးမျ ေး

မူေးယစလဆေး တစ ုံ ုံကှိုံ

နှင့် လူငယမျ ေးနှင့် ပူေးလပါငေးလဆ င ွ ကလျက

ဥပလဒခြင့်

လမေးညန ျကမျ ေးကှိုံ ျမှတလပေးခ ငေးက ပါဝငပတသကသူ
အ ေးလုံေးတှိ၏
ုံ ့် လ

ေးကငေးလုံခ ြုံလ ေး နှင့်

စ ေး မညကှိုံ အ မ လပေး န

တ ေးခမစထ ေးလ င

ဝ ျမေးလခမ့်လ ေး

တ

အခပြုံအမူကှိုံ လမေးညနလပေး န ကူလပေးပါသည။

ေးမဝငဟုံ

သတမှတသည၊ ဥပမ ၊

အ ျှိနအ ါအ ေးလလျ စွ ၊ အခပြုံအမူ စီမ န ့် ွဲလ ေး

ှိနေးခြှူ၊ ကှိုံကငေး၊ GHB၊

မဟ ဗျှူဟ မျ ေးကှိုံ လအ ကပါ လှိုံအပ ျကမျ ေးကှိုံ

စှိတကကလဆေး၊ လဆေးလခ

ခြည့်ဆညေးလပေး မည။
မယ်လဘ
် န
ု ေး် Archdiocese သည် ကလလေးမ ာေး၊ လူငယ်မ ာေးနှင့်် ထိ လ
ှ ွယသ
် ည့်် သက်ကကေးမ ာေး အာေးလေးု တိ၏
ု ့်
လဘေးကင်ေးလုခ ြုံလ ေး၊ ဘဝ မ်ေးလခမ့် လ ေးနှင့်် သိကခာလလေး ာေးလ ေးကို သနနဌ
ိ ာန်
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က၊

ကလလေးမ ာေးနှင့်် လူငယ်မ ာေး ကာယ်လ ာင်လ
့် ှာက်လ ေးလ ေး
က င်ဝ
့် တ် ည်ေးမ ဉေး (Safeguarding Children and Young People Code of Conduct)
•

လ

•

ကလလေးမျ ေး နှင့် လူငယမျ ေး၏ လ

•

လနှ ငယ
့် ှက

ဓမမဆ

ေးကငေးလုံခ ြုံပပီေး အခပြုံသလ

လဆ ငက ထှိလ

ကမှုရှှိသည့် ဝနေးကျငကှိုံ အ မ လပေး န၊

ေးကငေးလုံခ ြုံမှု နှင့်

ဝသ ယ ဝလခပ လ ေးကှိုံ အ မ လပေး န၊

ကျသည့် အခပြုံမူကှိုံ စီမ န ့် လ
ွဲ ပေး န၊

မျ ေး၊ ဝနထမေးမျ ေး နှင့် လစတန ့်ဝနထမေးမျ ေးသည တ

ေးမ တပပီေး လလေးစ ေးမှုရှှိက အသကနှင့်

ြွွဲ့ ပြှိြုံေးလ ေးနှင့် ဆီလလျ လသ မဟ ဗျှူဟ မျ ေးကှိုံ အသုံေးခပြုံကက မည။ ကလလေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လူငယအ ေး
ခပတသ ေးသည့် ညနကက ေး ျကကှိုံ လပေးပပီေး ၎ငေးတှိ၏
ုံ ့် အခပြုံအမူကှိုံ အခပြုံသလ

ပုံစမျှိြုံေးသှိုံ ့်

ခပနလမေးညနလပေးနှိင
ုံ မည့် အ ွငအ
့် လမေးကှိုံ ရှှိကက ပါမည။
ကလလေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လူငယ တစဦေးဦေးက ဆကပပီေး စှိနလ ေါ်ြယ
ွ
အုံပထှိနေးသူတနှ
ှိုံ ့် င့် ဆကသွယလျက အခပြုံသလ

ခပြုံမူလနလ င၊ မှိ

မျ ေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ

အခပြုံအမူကှိုံ အ ေးလပေး န လကတွလ
ဲ ဆ င ွက န

တှိုံကတွနေး ပါမည။
မညသည့် အလခ အလနမျှိြုံေးထဲမှ မှ ရုံပပှိုံငေးအ (ကှိုံယထှိလကလ
နှမ
ှိ ့် ျမှု၊ ကကမေးကကြုံတမှု၊ လခ

က) ဒဏ တမှုကှိုံ ွငခ့် ပြုံမ နှိင
ုံ သလှိုံ၊

ကလနမှု့် သှိမဟုံ
ုံ ့် တ သှိကခ ကှိန
ုံ မ
ှိှ ့် ျမှုဟုံ ယူဆနှိင
ုံ ြွယ ဆကဆမှု

မညသည့်ပုံစကှိုံမှ ွငခ့် ပြုံမ နှိင
ုံ ပါ။
လက်လဆာင် နှင/့်် သိမဟု
ု ့် တ် လငွလ ေးခ င်ေး
လူကကီေးတစဦေးထမှ ကလလေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လူငယ တစဦေးဦေးအ ေး လကလဆ ငလပေးခ ငေးကှိုံ လှိငပှိုံငေးဆှိုံင
အလွဲသုံေးစ ေးလ ေး ည ွ ယ ျကခြင့် မျကနှ သ လပေးမှု သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လက်သပ်မ ွ်းမှု ခြစသညဟုံ ယူဆ နှိင
ုံ သည။
သ သန လတ အုံပစုံ၊ လအဂျငစီ သှိမဟုံ
ုံ ့် တ အြွဲွဲ့အစညေး၏ လုံပရှ ေးမှုမျ ေးတွင ပါဝင ဲ့်ကကသည့် ကလလေးမျ ေး နှင့်
လူငယအုံပစုံအ ေး (တနြှိုံေး တူညလ
ီ သ ) လကလဆ ငမျ ေး လပေးမှု (ဥပမ ၊ အီစသ ပွလ
ဲ တ က လမှ ကလလေးမျ ေး၏
ဝတခပြုံပွဲ (Children’s Liturgy)ကှိုံ တကလ

က ဲ့်ကကသည့် ကလလေးမျ ေးအ ေး လ ျ ့်ကလကဥ လပေးမှု) ကှိုံ

ွငခ့် ပြုံနင
ှိုံ သည။
သ သန လတ အုံပစုံ၊ လအဂျငစီ သှိမဟုံ
ုံ ့် တ အြွဲွဲ့အစညေး၏ (ဥပမ ၊ အလ ေးပါသည့် မှတတှိုံငကှိုံ
ကျငေးပခ ငေး၊ ပွလ
ဲ တ က လ) လုံပရှ ေးမှု၏ အစှိတအပှိုံငေး တစ ပအခြစ လကလဆ င လပေး
တှိုံကရှိုံက ကကီေးကကပသူ၏ အတညခပြုံမှုခြင့် လ

တွင

ေးကငေးလုံခခြုံ ှုကှိုံ အလသအ ျ စီမလပေး သည။

ဘဏ္ဍာလ ေး သိမဟု
ု ့် တ် ရု ် ိုငေး် အကူအည လတာင်ေး မှုကို မ န် ့် ွွဲခ င်ေး
ဏ္ဍ လ ေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ ရုံပပှိုံငေး အကူအညီကှိုံ စီစဉလပေးခ ငေးမှ ဓမမအြွဲွဲ့ဝင၊ ဝနထမေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ
လစတန ့်ဝနထမေး ‘တစဦေးဦေး’၏ တ ဝန မခြစသငပ
ုံ ့် တ
့် ါ။ လငွလကကေး ထုံတလပေးခ ငေး သှိမဟုံ
မယ်လဘ
် န
ု ေး် Archdiocese သည် ကလလေးမ ာေး၊ လူငယ်မ ာေးနှင့်် ထိ လ
ှ ွယသ
် ည့်် သက်ကကေးမ ာေး အာေးလေးု တိ၏
ု ့်
လဘေးကင်ေးလုခ ြုံလ ေး၊ ဘဝ မ်ေးလခမ့် လ ေးနှင့်် သိကခာလလေး ာေးလ ေးကို သနနဌ
ိ ာန်
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ကလလေးမ ာေးနှင့်် လူငယ်မ ာေး ကာယ်လ ာင်လ
့် ှာက်လ ေးလ ေး
က င်ဝ
့် တ် ည်ေးမ ဉေး (Safeguarding Children and Young People Code of Conduct)
လကလဆ ငမျ ေးကှိုံ ဝယခ ငေးကှိုံ ခမှူဆွယလ ေး အခပြုံအမူအခြစ ထငခမင နှိင
ုံ ပါသည။
ကလလေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လူငယ တစဦေးဦေးက

ဏ္ဍ လ ေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ ရုံပပှိုံငေး အကူအညီ လှိုံအပလ င၊ ဓမမဆ

မျ ေး၊

ဝနထမေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လစတန ့်ဝနထမေးတှိသည
ုံ ့်
ထှိုံသှိုံ လတ
ငေးဆှိုံမှုကှိုံ ၎ငေးတှိ၏
ုံ ့် သ သန လတ အုံပစုံ၊ လအဂျငစီ
့်
သှိမဟုံ
ုံ ့် တ အြွဲွဲ့အစညေး အတွငေးမှ သကဆှိုံငသူမျ ေး (သှိမဟုံ
ုံ ့် တ အထကရှှိ ကကီေးကကပသူ)နှင့် လဆွေးလနွေးလျက
သ သန လတ အုံပစုံ၊ လအဂျငစီ သှိမဟုံ
ုံ ့် တ အြွဲွဲ့အစညေးအ ေး လခြကက ေးလပေး န တငခပ ပါမည။
လခ ာဆိသ
ု ည့်် ဘာသာ ကာေး နှင့်် လလသ
ကလလေးမျ ေး၊ လူငယမျ ေးနှင့် ဆကသွယ လခပ ဆှိုံ

တွင ဆီလလျ သည့်

သ စက ေး နှင့် လလသကှိုံ

အသုံေးခပြုံ န အလ ေးကကီေးသည။ ၎ငေးက ကလလေးမျ ေး နှင့် လူငယမျ ေးအ ေး လက အ ေးလပေးပပီေး သူတ၏
ှိုံ ့်
ကှိုံယ့်ကှိုံယကှိုံယ ယုံကကညမှုကှိုံ တညလဆ က န လှုလ
ွဲ့ ဆ လပေးနှိင
ုံ သည။
ဓမမဆ

မျ ေး၊ ဝနထမေးမျ ေး နှင့် လစတန ့်ဝနထမေးတှိသည
ုံ ့်
ည ွ ယလျကခြစလစ၊ မ ည ွ ယ

ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေးအ ေး ထှိ ှိုံကလစလသ ၊ စှိတဓ တကျလစလသ ၊ လခ

ဲ ခြစလစ၊

ကလှနလသ
နှင့် သှိကခ ကျလစလသ
့်

သ စက ေးကှိုံ သုံေးနှိင
ုံ ကကသည။ ထှိနည
ုံ ့် ေးတူ၊ လူကကီေးမျ ေးက အသုံေးခပြုံကကသည့် လလသသညပါ ကလလေးနှင့်
လူငယ၏ ယုံကကညမှု နှင့် လ
ဓမမဆ
•

ေးကငေးလုံခ ြုံလကက ငေး စ ေးမှုကှိုံ အကျှိြုံေးသကလ

ကနှိင
ုံ ပါသည။

မျ ေး၊ ဝနထမေးမျ ေး နှင့် လစတန ့်ဝနထမေးတှိသည
ုံ ့်

အခပြုံလဆ ငပပီေး ဆွဲလဆ ငမှုရှှိလသ

သ စက ေးကှိုံ အသေးုံ ခပြုံပပီေး ပ ှိမေးလခ

က လခ

ကလှနသည
့်
့်

သ စက ေးမျှိြုံေးကှိုံ လရှ ငရှ ေး မည။
•

လခပ ဆှိုံလနသည့် အလကက ငေးအ

နှင့် ဆီလလျ သည့် လလသကှိုံ သုံေးပါ။ ဥပမ ၊ အ ေးကစ ေး လှုပရှ ေးမှု

တစ ုံအတွငေးမှ အ ေးလပေးလအ ဟစခ ငေးမှ ဆီလလျ နှိင
ုံ လသ လညေး၊ လန ကကျ လ

ကလ သည့်

ကလလေးကှိုံ လအ ဟစမှုမှ မဆီလလျ ပါ။
•
•

ွဲခ

ေးဆကဆလ ေး၊ အသ ေးအလ

င ွဲခ

ေးလ ေး၊ လှိင ွဲခ

ေးမှု

သ စက ေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ ဆကဆမှုကှိုံ လရှ ငပါ။

ရို င်း် စိုင်း် မသ အမညခြင့် လ ေါ်ဆှိုံခ ငေး အပါအဝင ရှိုံငေးစှိုံငေးပပီေး ယုံတညလ
့် သ သှိမဟုံ
ုံ ့် တ အဆှိုံေးခမင
သ စက ေးကှိုံ လရှ ငပါ။

•

ကလလေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လူငယတစဦေးအလကက ငေး မဆီလလျ သည့် လဝြနမှု (ဥပမ ၊ ကလလေး၏ ကှိယ
ုံ အလလေး ျှိနကှိုံ
လဝြနခ ငေး၊ အသှိဉ ဏ၊ မှိသ ေးစုံ အလခ အလန၊ လှိငဆှိုံင

•

သ

ဝအ လှိငပှိုံငေးနှင့် ဆှိုံငလသ

စှိတညွတမှု)ကှိုံ လရှ ငပါ။

သ စက ေး၊ အ ှိပအမမကခပလသ ဟ သ၊ လန ကလခပ ငမှုမျ ေး နှင့်

လစ ငေးလခမ ငေးလခပ ဆှိုံမှုမျ ေး အပါအဝငကှိုံ လရှ ငပါ။
•

သ တ

ေးကှိုံ လစ က ေးမှု (ဥပမ ၊ ကျှိနဆဲမှု) လရှ ငပါ။

မယ်လဘ
် န
ု ေး် Archdiocese သည် ကလလေးမ ာေး၊ လူငယ်မ ာေးနှင့်် ထိ လ
ှ ွယသ
် ည့်် သက်ကကေးမ ာေး အာေးလေးု တိ၏
ု ့်
လဘေးကင်ေးလုခ ြုံလ ေး၊ ဘဝ မ်ေးလခမ့် လ ေးနှင့်် သိကခာလလေး ာေးလ ေးကို သနနဌ
ိ ာန်
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ထာေးသည်။

ကလလေးမ ာေးနှင့်် လူငယ်မ ာေး ကာယ်လ ာင်လ
့် ှာက်လ ေးလ ေး
က င်ဝ
့် တ် ည်ေးမ ဉေး (Safeguarding Children and Young People Code of Conduct)
ကလလေးမ ာေး နှင့်် လူငယ်မ ာေး၏ ဓာတ် ုမ ာေး/ဗဒယိုမ ာေး
ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေး၏ ဓ တပုံမျ ေး/ဗီဒယ
ီ ှိုံမျ ေးကှိုံ သ သန လတ အုံပစုံ၊ လအဂျငစီ သှိမဟုံ
ုံ ့် တ အြွဲွဲ့အစညေး၏
ည ွ ယ ျကအတွက ရှိုံကကူေးခ ငေး ခြစလကက ငေး လသ ျ ပါလစ။ သလ
မှိ

တူ ွငခ့် ပြုံ ျက ယူလ ေး လုံပငနေးစဉအခြစ

မျ ေး နှင့် အုံပထှိနေးသူတအ
ှိုံ ့် ေး ဓ တပုံမျ ေး/ဗီဒယ
ီ ှိုံမျ ေးကှိုံ မညသှိုံ ့်(ဥပမ ၊ ဝက်

သတငေးစဉတွင) အသုံေးခပြုံရန်ရှှိလကက ငေး နှင့် မညသည့် လန

ဆှိုံက၊ လကက ခင သငပုံနေး၊

မျ ေးတွင ထုံတခပနရန် ရှှိနင
ှိုံ လကက ငေးကှိုံ

အသှိလပေးထ ေး မည။
ဓ တပုံမျ ေး/ဗီဒယ
ီ ှိုံမျ ေးကှိုံ ရှိုံကယူ
▪ မှိ

တွင ဓမမဆ

မျ ေး၊ ဝနထမေးမျ ေး နှင့် လစတန ့်ဝနထမေးတှိက
ုံ ့်

မျ ေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လစ ငလ
ုံ ့် တ လူငယမပါဝင န ဆုံေးခြတမှုကှိုံ တ ျှိနလေးုံ
့် ရှ ကသူက ကလလေး သှိမဟုံ

လလေးစ ေး မည။ ွငခ့် ပြုံ ျက မလပေး နအတွက ှိုံငလုံပပီေး အကျှိြုံေးအလကက ငေး ရှှိလသ အလကက ငေး ငေးမျ ေး(ဥပမ ၊
ကလလေးကှိုံ လမွေးစ ေးထ ေးခ ငေး၊ မှိသ ေးစုံ အကကမေးြကမှု နှင/့် သှိမဟုံ
ုံ ့် တ ကလလေးကှိုံ က ကွယလ ေး စ တမေးမျ ေးက
ကလလေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လူငယ၏ လ

ေးကငေးလခုံ ြုံမှုကှိုံ ထှိနေးသှိမေးလပေး န ဓ တပုံရုံ က
ှိ
ွ ့် မခပြုံနင
င
ှိုံ ခ ငေး) ရှှိနင
ှိုံ သည။

▪ ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေးအ ေး သငလ
ုံ ့် တ ဗီဒယ
ီ ှိုံ ရှိုံကမှုတွင
့် လျ သည့် အလခ အလနမျှိြုံေးတွင ဓ တပုံ သှိမဟုံ

ပါဝငလ ေးကှိုံ သလ

တူ ွငခ့် ပြုံ ျက ယူ န အ ွငအ
့် လမေးကှိုံ လပေးပါ။

▪ ဓ တပုံ နှင့် ဗီဒယ
ီ က
ှိုံ ှိုံ အခ

ေးသူတ၏
ှိုံ ့် လရှ ွဲ့လမှ ကမှ (ကကီေးကကပမှုခြင)့် ရှိုံကယူပါ၊ တလယ ကတညေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ

လ ှိြုံွဲ့ ဝှကပပီေး မရှိုံက ပါ။
▪ ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေး၏ ဝတဆငမှု နှင့် အလနအထ ေး ဆီလလျ ပါလစ။

▪ ဓ တပုံ သှိမဟုံ
ုံ ့် တ ဗီဒယ
ီ ှိုံထဲက အလကက ငေးအ
အကကမေးြကလ ေး၊ လခ

မှ စကဆုံပြွယ

(လှိငပှိုံငေးဆှိုံင

၊ အသ ေးအလ

င ွဲခ

ေးလ ေး၊

ကလှနလ့် ေးမျှိြုံေး) မဟုံတလကက ငေး လသ ျ ပါလစ။

▪ ဓ တပုံမျ ေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ ဗီဒယ
ီ ှိုံကှိုံ ကှိုံယပှိုံင အသုံေးခပြုံ န မသှိုံလလှ ငပါနှင။့် ဥပမ ၊ ကလလေးမျ ေး၏

ဓမမလတေး သီဆှိုံမှုကှိုံ လဒါငေးလုံဒယူပပီေး သကဆှိုံင

သ သန လတ အုံပစုံ၊ လအဂျငစီ သှိမဟုံ
ုံ ့် တ

အြွဲွဲ့အစညေး၏ သှိလ
ုံ လှ င နေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ ကွနပျှူတ ဒရှိုံငဗသှိုံ ့်လဲလခပ ငေးပှိုံ ့် န နှင့် ကှိုံယပှိုံင
စကပစစညေးထဲမှ ြျကပစ ပါမည။
သ သန လတ အုံပစုံ၊ လအဂျငစီ သှိမဟုံ
ုံ ့် တ အြွဲွဲ့အစညေးမျ ေးက
▪

အမျ ေးခပညသူသှိုံ ့်မှိတဆကလပေးမှုလကက င့် ကလလေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လူငယ ကဲ့် ဲ ့် ြွယ ရှှိနင
ှိုံ လခ ကှိုံ ထည့်စဉေးစ ေးပါ။
ဥပမ အ ေးခြင၊့် မသနစွမေးလသ ကလလေးတစဦေး အစ ေးအစ ပါဆယထုံပ ယူလနပုံ ဓ တပုံကှိုံ
တငလပေးလှိုံကလ င ထှိုံကလလေးကှိုံ ကျစယ လန ကလခပ ငစ

▪

ကလလေး၏ တညလန

မျှိြုံေး ခြစလ နှိင
ုံ သည။

သှိရှှိမှုကှိုံ ဟနတ
လပေးပါ။ ဥပမ ၊
့် ေး န ကှိုံယလ ေး အ ျကအလကမျ ေးကှိုံ ကနသတ
့်

ဓ တပုံ စ တမေးတွင န မည ထည့်မလ ေး န ထည့်စဉေးစ ေးပါ။
မယ်လဘ
် န
ု ေး် Archdiocese သည် ကလလေးမ ာေး၊ လူငယ်မ ာေးနှင့်် ထိ လ
ှ ွယသ
် ည့်် သက်ကကေးမ ာေး အာေးလေးု တိ၏
ု ့်
လဘေးကင်ေးလုခ ြုံလ ေး၊ ဘဝ မ်ေးလခမ့် လ ေးနှင့်် သိကခာလလေး ာေးလ ေးကို သနနဌ
ိ ာန်
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ကလလေးမ ာေးနှင့်် လူငယ်မ ာေး ကာယ်လ ာင်လ
့် ှာက်လ ေးလ ေး
က င်ဝ
့် တ် ည်ေးမ ဉေး (Safeguarding Children and Young People Code of Conduct)
ဓ တပုံမျ ေး နှင့် ဗီဒယ
ီ ှိုံမျ ေးကှိုံ ရှိုံကယူစဉ ကလလေးမျ ေး နှင့် လူငယမျ ေး၏ လ

ေးကငေးလုံခ ြုံလစလ ေး

အ ျကအလကမျ ေးကှိုံ လန ကထပ သှိရှှိလှိုံပါက အ ျကအလကမျ ေး စ ွ က - ကလလေးမျ ေး နှင့် လူငယမျ ေး၏
ဓ တပုံ နှင့် ဗီဒယ
ီ ှိုံ အ က်အလက်မ ာေး ာ ွ က်- ကလလေးမ ာေး နှင့်် လူငယ်မ ာေး၏ ဓာတ် ု နှင့်် ဗဒယိုကှိုံ
ကကည့်ရှုပါ။
လူမှုမဒယာ အ အဝင် အလက်ထ ွ န်ေးန ် ဆက်သယ
ွ မ
် ှုကို အသေးု ခ ြုံခ င်ေး
သ သန လတ အုံပစုံ၊ လအဂျငစီ သှိမဟုံ
ုံ ့် တ အြွဲွဲ့အစညေးဆှိင
ုံ

ဓမမဆ

မျ ေး၊ ဝနထမေးမျ ေး နှင့်

လစတန ့်ဝနထမေးတှိသည
ုံ ့်
သ သန လတ အုံပစုံ၊ လအဂျငစီ သှိမဟုံ
ုံ ့် တ အြွဲွဲ့အစညေးဆှိုံင

ကလလေးမျ ေး နှင့်

လူငယမျ ေးကှိုံ သ သန လတ အုံပစုံ၊ လအဂျငစီ သှိမဟုံ
ုံ ့် တ အြွဲွဲ့အစညေး၏ ည ွ ယ ျကမျ ေး အတွက ဆကသွယ န
မညသည့် ‘ကှိုံယပှိုံင’ ဆကသွယလ ေး နညေးလမေးမျ ေးကှိုံမှ (ဥပမ ၊ ကှိုံယပှိုံင အီေးလမေးလ အလက င၊့် ကှိုံယပှိုံင
လူမှုမီဒယ
ီ
အလက င)့် အသုံေးမခပြုံအပပါ။
၎ငေးတှိသည
ုံ ့်
▪

သ သန လတ အုံပစုံ၊ လအဂျငစီ သှိမဟုံ
ုံ ့် တ အြွဲွဲ့အစညေး၏ ကှိ ှိယ မျ ေး၊ ရှှိလ င (ဥပမ ၊ အလုံပပှိုံင မှိုံ

ှိုံငေး

ြုံနေး)ကှိုံ သုံေးပပီေး ဆကသွယ ပါမည။
▪

သ သန လတ အုံပစုံ၊ လအဂျငစီ သှိမဟုံ
ုံ ့် တ အြွဲွဲ့အစညေး၏ အီေးလမေးလကှိုံ သတမှတလပေးပါ သှိမဟုံ
ုံ ့် တ
အသုံေးခပြုံ မည (ဥပမ ၊ သ သန လတ အုံပစုံအမည@cam.org.au)။

▪

မှိ

မျ ေး နှင့် အုံပထှိနေးသူမျ ေး (နှင့် သကဆှိုံငသူမျ ေး၊ ဥပမ ၊ အစီအစဉကှိုံ ကကပမတလပေးသူ)ထ ‘မှိတတှူကှိုံ

ထည့်ပှိုံ ့် မည။
▪

ဆကသွယမှုကှိုံ လူတစဦေး ျငေးထက အုံပစုံထ လှိပတပပှိုံ ့် မည။

▪

လူမှုမီဒယ
ီ တွင အထူေး ‘အုံပစုံ’(မှိ

မျ ေး နှင့် အုံပထှိနေးသူမျ ေးကှိုံ ယငေးအုံပစုံထဲ ထည့်သွငေးလပေးပါ)

စ မျကနှ ကှိုံ သတမှတလျက ဆကသွယ မည။
▪

သကဆှိုံင လှုပရှ ေးမှု သှိမဟုံ
ုံ ့် တ အစီအစဉကှိုံ ကျငေးပမှုနင
ှ ့် တှိုံကရှိုံက ဆကနယသည့်
အလကက ငေးအ မျ ေးခြငသ
ဆကသွယမှုကှိုံ ကနသတ
ပါ။
့်
့်

▪

ဝနလဆ ငမှုဆှိုံင

မကလဆ့်မျ ေးကှိုံ ယဉလကျေးပပီေး ငမငြွယ ပုံစခြင့် တငခပပပီေး ပုံဂ္ှိြုံလလ ေး အကက ငေးအ

ကနသတ
မည။
့်
▪

ယုံတတှိကျကျ လလ့်လ သူ တစဦေးအလနနှင့် လှိငပှိုံငေး သ
လခ

ကလှနလသ
၊တ
့်

ေးမဝငလသ သှိမဟုံ
ုံ ့် တ ညစညမေးလသ အ

စ သ ေးမျ ေး၊ ဓ တပုံမျ ေး၊ ဗီဒယ
ီ ှိုံ၊ ဝက်
▪
▪

ဝမျှိြုံေး၊ ရှိုံငေးစှိုံငေးလသ ၊ ခွဲ

ေးဆကဆ

ကျလသ ၊

မျ ေး ခြစသညဟုံ သုံေးသပနှိင
ုံ သည့်

ဆှိုံက လင့် မျ ေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လန ကလခပ ငမှုမျ ေးကှိုံ လရှ ငပါ။

ဆကသွယလခပ ဆှိုံမှု၏ မှတတမေးကှိုံ သှိမေးဆညေးထ ေး မည။
ယ ငကတညေးက ရှှိလ ဲ့်သည့် (ဥပမ ၊ လဆွမျှိြုံေး၊ မှိတလဆွမျ ေးနှင)့် လူမှု ဆကသွယမှုမျ ေးနှင့်

မယ်လဘ
် န
ု ေး် Archdiocese သည် ကလလေးမ ာေး၊ လူငယ်မ ာေးနှင့်် ထိ လ
ှ ွယသ
် ည့်် သက်ကကေးမ ာေး အာေးလေးု တိ၏
ု ့်
လဘေးကင်ေးလုခ ြုံလ ေး၊ ဘဝ မ်ေးလခမ့် လ ေးနှင့်် သိကခာလလေး ာေးလ ေးကို သနနဌ
ိ ာန်
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ကှိုံ

ကလလေးမ ာေးနှင့်် လူငယ်မ ာေး ကာယ်လ ာင်လ
့် ှာက်လ ေးလ ေး
က င်ဝ
့် တ် ည်ေးမ ဉေး (Safeguarding Children and Young People Code of Conduct)
သ သန လတ အုံပစုံ၊ လအဂျငစီ သှိမဟုံ
ုံ ့် တ အြွဲွဲ့အစညေး၏ အစီအစဉမျ ေး၊ လှုပရှ ေးမှုမျ ေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ
ခြစ ပမျ ေး၏ ည ွ ယ ျကမျ ေး အတွက ခပြုံလုံပသည့် ဆကသွယမှုကှိုံ ခပတသ ေးစွ

ွဲခ

ေးသတမှတပါ။

သူတှိုံ မခပြုံ
လုံပကက နမှ
့်
▪

မညသည့် အလခ အလနမျှိြုံေးထဲမှ မှ ကလလေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လူငယကှိုံ ဆကသွယမှု တစ ုံ ုံကှိုံ လ ှိြုံွဲ့ ဝှကထ ေး န
လတ ငေးဆှိုံခ ငေး၊

▪

ကလလေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လူငယ တစဦေးဦေးနှင့် အစီအစဉ သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လှုပရှ ေးမှု၏ နယလခမ ခပငပတွင ‘လ ှိြုံွဲ့ ဝှက’
လတွွဲ့ဆုံ န ဆကသွယမှုကှိုံ အသုံေး ျခ ငေး၊

▪

ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေးအ ေး သ သန လတ အုံပစုံ၊ လအဂျငစီ သှိမဟုံ
ုံ ့် တ အြွအ
ဲွဲ့ စညေးမှ ွငခ့် ပြုံမထ ေးသည့်
ကှိုံယပှိုံင အွနလှိုံငေး နညေးလမေးမျ ေး (ဥပမ ၊ စက ်းမခပ

နေးမျ ေး၊ ဂှိမေးဆှိက
ုံ မျ ေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ အခ

ေးလသ

လမေးလကက ငေး) ခြင့် ဆကသွယ န အ ေးလပေးခ ငေး၊
▪

အခ

ေးသူတှိုံ ့်အလနနှင့် ကလလေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လူငယ တစဦေးဦေးကှိုံ လြေါ်ထုံတပပီေး ဆကသွယ နှိင
ုံ သည့်

အ ျကအလကမျ ေးကှိုံ ထည့်သွငေးလပေးခ ငေး (ဥပမ ၊ လူငယ တစဦေး၏ လက်ကိုငြ
် ုံနေးနပါတကှိုံ ပှိစ
ုံ ့် ထဲ
ထည့်မလပေးပါနှင)့် ၊
ကလလေးသူငယ လှိငပှိုံငေးဆှိုံင

အလွဲသုံေးစ ေးမှုကှိုံ ကျှူေးလွနကကသူတသည
ှိုံ ့်
အီလကထ ွ နေးနစ ဆကသွယမှုမှ

တစဆင့် ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေး၏ မှိတလဆွမျ ေး ခြစသလှိုံ အလယ ငလဆ ငပပီေး သ သန လတ အုံပစုံ၊
လအဂျငစီ သှိမဟုံ
ုံ ့် တ အြွဲွဲ့အစညေးက ကကပမတလပေးသည့် အစီအစဉ၊ လှုပရှ ေးမှု သှိမဟုံ
ုံ ့် တ ခြစ ပဆှိုံင
အလဆ ကအအုံ “ခပငပတွင” လတွဆ
ွဲ့ ုံပဲွ စစဉ်နင
ို မ
် က င််းကို မှတသ ေး န အလ ေးကကီေးပါသည။
ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေးနှငအ
့် တူ အီလကထ ွ နေးနစ ဆကသွယမှု အသုံေးခပြုံလ ေး ဆှိုံင

အသုံေးဝငသည့်

အ ျကအလကမျ ေး အတွက အ က်အလက်မ ာေး ာ ွ က် - လူမှုမဒယာ အ အဝင် အလက်ထ ွ နေးန ်
ဆက်သယ
ွ ်မှုကှိုံ ကကည့်ရှုပါ။
ာဇဝတ်မှုခြင့်် တ ာေး ွွဲ

မှုမ ာေး သိမဟု
ု ့် တ်

Catholic Archdiocese of Melbourne ၏ လ

င် က်ကို ြွငထ
့်် တ
ု လ
် ခ ာဆိခု င်ေး
ငအတွငေးမှ ကလလေးမျ ေးနှင့် လုံပကှိုံငမှု စစလဆေးမှု Working

with Children Check နှင/့် သှိမဟုံ
ုံ ့် တ ရဲမှတတမေး စစလဆေးမှု (Police Record Check)ကှိုံ ခပြုံလုံပ န တ ဝနရှှိသည့်
ဓမမအြွဲွဲ့ဝင၊ ဝနထမေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လစတန ့်ဝနထမေးတှိသည
ုံ ့်
သူတ၏
ှိုံ ့် တ ဝန သှိမဟုံ
ုံ ့် တ Archdiocese အတွငေးက
အလုံပနှင့် ဆကနယပပီေး

ဇဝတ ခပစမှု တစ ုံ ုံခြင့် တ

ေးစွဲ

ဲ့် သှိမဟုံ
ုံ ့် တ စီ င ျက ျမှတ

ဲ့် လ င၊

လအ ကပါအတှိုံငေး ျက ျငေး သတငေးပှိုံ ့် မည။
မယ်လဘ
် န
ု ေး် Archdiocese သည် ကလလေးမ ာေး၊ လူငယ်မ ာေးနှင့်် ထိ လ
ှ ွယသ
် ည့်် သက်ကကေးမ ာေး အာေးလေးု တိ၏
ု ့်
လဘေးကင်ေးလုခ ြုံလ ေး၊ ဘဝ မ်ေးလခမ့် လ ေးနှင့်် သိကခာလလေး ာေးလ ေးကို သနနဌ
ိ ာန်
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ကလလေးမ ာေးနှင့်် လူငယ်မ ာေး ကာယ်လ ာင်လ
့် ှာက်လ ေးလ ေး
က င်ဝ
့် တ် ည်ေးမ ဉေး (Safeguarding Children and Young People Code of Conduct)
▪

သူတ၏
ှိုံ ့် ‘‘မနလနဂျ ’’ ထ၊ အလုံပသမ ေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လစတန ့်ဝနထမေး ခြစလ င၊ ဥပမ သ သန လတ အုံပစုံ
ုံနေးလတ ကကီေးထ၊

▪

သူတသည
ှိုံ ့်
ဓမမအြွဲွဲ့ဝင ခြစလ င သူတ၏
ှိုံ ့် ဓမမဂှိုံဏ်း် ျြုံပကကီေးထ၊

▪

သူတသည
ှိုံ ့်
Archdiocese အတွငေးရှှိ သူတ၏
ှိုံ ့် တ ဝန သှိမဟုံ
ုံ ့် တ အလုံပနှင့် ဆကနယပပီေး တ
ခပစဒဏ ျမှတ

ေးစွဲ သှိမဟုံ
ုံ ့် တ

ဲ့် လ င။

ကလလေးမ ာေးနှင့်် လူငယ်မ ာေးအာေး ကာကွယ်လ ာင်လ
့် ှာက်လ ေး က င်ဝ
့် တ် ည်ေးမ ဉေး လ ကညာ က်
ကလလေး လဘေးကင်ေးလုခ ြုံလ ေး က င်ဝ
့် တ် ည်ေးကမ်ေး လ ကညာ ာတမ်ေး Child Safety Code of Conduct
Declaration ကို လ ေးခြည့််လ ေးမှာ မယ်လ်ဘန
ု ်ေး ကက်သလ ် Archdiocese (Catholic Archdiocese of
Melbourne) ၏ သာသနာလတာ်အြွွဲွေ့၊ လအဂ င် သိမဟု
ု ့် တ် အြွွဲွေ့အ ည်ေး တ ် ု ုတင
ွ ် အမှုထမ်ေးလိုသ ူ အတွက်
လိုအ ် က် တ ် ုခြ သ
် ည်။
ယင်ေးလ ကညာ က်ကို တင်သင
ွ ေး် န်

က်ကက
ွ ်မှုမာှ လလေးနက်သည့််

ိြုံေးလြာက်မှုခြ ်ပ ေး ည်ေးကမ်ေး ိုငေး် ဆိုင် ာ

အလ ေးယူမှု ကြုံ နိင
ု ် သည်။
Archdiocese ဓမမဆ

မျ ေး၊ ဝနထမေးမျ ေးနှင့် လစတန ဝ
ုံ ့် ုံ
့် နထမေးမျ ေးသည ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေး အ ေးလုံေးတှိကှိ

လစ ငလ
့် ရှ ကလပေးလ ေး ကတှိကှိုံ လပေးထ ေးသူမျ ေး ခြစကကပပီေး ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေးကှိုံ အလွဲသုံေးစ ေး ခပြုံ
အနတ

မှု နှင့်

ယ ပုံစ မျှိြုံေးစုံမှ က ကွယလပေး န ဆီလလျ သည့် လခ လှမေးမျ ေးကှိုံ အတတနှိင
ုံ ဆုံေး ျမှတ လဆ င ွ ကလပေး န

တ ဝနယူ ပါသည။ Catholic Archdiocese of Melbourne တွင ဓမမဆ

မျ ေး၊ ဝနထမေးမျ ေး နှင့်

လစတန ့်ဝနထမေးမျ ေးသည ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယတှိ၏
ုံ ့် ကျနေးမ လ ေး နှင့်

ဝ ျမေးလခမ့် လ ေးကှိုံ လစ ငလ
့် ရှ ကလပေး န

လပေးထ ေးသည့် ကတှိကှိုံ ခြည့်စွမေးလပေး န၊
ကလလေးမ ာေးကို အလွသ
ွဲ ေးု ာေး ခ ြုံလု ်
▪ စှိတပှိုံငေး၊ ရုံပပှိုံငေး နှင့် လှိငပှိုံငေးဆှိုံင

ခပြုံလုံပမှု သှိမဟုံ
ုံ ့် တ အနတ
▪ ရုံပပှိုံငေးအ

မှု နှင့်် အနတ ာယ်မှ လဘေးကင်ေးလအာင် ထာေး ှိလ ေးခ င်ေး
အလွဲသုံေးစ ေးမှု သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လျစလျှူရှု မှု အပါအဝင ကလလေး အလွဲသုံေးစ ေး

ယ ပုံစတစ ုံ ုံတွင မပါဝင မပတသကလစ ခ ငေး၊

ဒဏ တမှု သှိမဟုံ
ုံ ့် တ နှမ
ှိ ့် ျမှု၊ ကစကမှု၊ လခ

ကလှနမှု့် သှိမဟုံ
ုံ ့် တ သှိကခ

ျ

ကျသည့် အခပြုံအမူ

ပစ
ုံ မှနသမ ကှိုံ လရှ ငရှ ေးခ ငေး၊
▪ ရုံပပှိုံငေးအ

ထှိလတွွဲ့ မှုမှ ဆီလလျ ပပီေး လနှ ငယ
့် ှကမှုကငေးက လှိငပှိုံငေး သ

ဝကှိုံ မလဆ ငလကက ငေး

လသ ျ ပါလစ။
▪ ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေးနှင့် ဆကဆ

ထငမှတစ

တွင မျကနှ သ လပေးမှု နှင/့် သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လက်သပ်မ ွ်းမှုမျှိြုံေးဟုံ

ခြစလ မညကှိုံ လရှ ငပါ။

မယ်လဘ
် န
ု ေး် Archdiocese သည် ကလလေးမ ာေး၊ လူငယ်မ ာေးနှင့်် ထိ လ
ှ ွယသ
် ည့်် သက်ကကေးမ ာေး အာေးလေးု တိ၏
ု ့်
လဘေးကင်ေးလုခ ြုံလ ေး၊ ဘဝ မ်ေးလခမ့် လ ေးနှင့်် သိကခာလလေး ာေးလ ေးကို သနနဌ
ိ ာန်
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ကလလေးမ ာေးနှင့်် လူငယ်မ ာေး ကာယ်လ ာင်လ
့် ှာက်လ ေးလ ေး
က င်ဝ
့် တ် ည်ေးမ ဉေး (Safeguarding Children and Young People Code of Conduct)
▪ ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေးနှင့် ဆကသွယလခပ ဆှိုံ

တွင လလေးစ ေးမှုကှိုံ ခပသည့်

သ စက ေးကှိုံ

သုံေးပပီေးကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေးကှိုံ ထှိ ှိုံကလစလသ ၊ စှိတဓ တကျလစလသ ၊ လကက ကလနလစပပီ
ေး သှိကခ နှမ
ှိ ့် ျ
့်
ကျလသ

သ စက ေးနှင့် လလသမျှိြုံေးကှိုံ လရှ ငရှ ေးပါ။

▪ လှိငသလ

မြွယ

ပါလသ ၊ ွဲခ

ေးဆကဆ

ကျပပီေး အသ ေးအလ

င ွဲခ

ေးမှုဆနသည့်

သ စက ေးမျှိြုံေး၊

သည့် ဟ သ၊ လန ကလခပ ငမှု သှိမဟုံ
ုံ ့် တ သွယဝှိက
ုံ လခပ ဆှိုံမက
ှု ှိုံ လရှ ငပါ။

ရု ် ိုငေး် အ နှင့်် ိတ် ိုငေး် အ လဘေးကင်ေးလုခ ြုံသည့်် ဝန်ေးက င်ကို ြန်တေးလ ေးခ င်ေး
▪ သကကကီေးတစလယ ကတညေး ကလလေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လူငယနှင့် မကျန စလစလျက သကကကီေးမျ ေးက ကလလေး

သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လူငယတှိအ
ုံ ့် ေး အလွဲသုံေးစ ေး

မည့် အနတ

ယမျှိြုံေး ခြစလစနှိင
ုံ မည့် ထှိလတွွဲ့ မှုမျှိြုံေးကှိုံ ရှ ကကလနသူ

မဟုံတလစ လကက ငေး လသ ျ ပါလစ။
▪ သင၏ လစ ငလ
ှိ နသည့် ကလလေးမျ ေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လူငယမျ ေးကှိုံ တ ျှိနလေးုံ
့် ရှ ကမှု လကလအ ကမှ ရှလ

သငလ
့် လျ စွ ကကီေးကကပထ ေးလကက ငေး လသ ျ ပါလစ။
▪ ကလလေးမျ ေးနှင့် သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လူငယမျ ေး၏ အခပြုံအမူကှိုံ အခပြုံသလ

သှိုံ လမ
ေးညနလပေး န တ
့်

ေးမ တပပီေး

လလေးစ ေးမှုရှှိက ြွွဲ့ ပြှိြုံေးလ ေးအတွက ဆီလလျ လသ မဟ ဗျှူဟ မျ ေးကှိုံ အသုံေးခပြုံပါ။
▪ ကလလေးမျ ေးနှင့် သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လူငယမျ ေး၏ ဓ တပုံမျ ေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ ဗီဒယ
ီ ှိုံကှိုံ မှိ

သလ

သှိမဟုံ
ုံ ့် တ အုံပထှိနေးသူတ၏
ှိုံ ့်

တူညီ ျကခြင့် သ သန လတ အြွဲွဲ့၊ လအဂျငစီ သှိမဟုံ
ုံ ့် တ အြွဲွဲ့အစညေး အတွငေးမှ ရှိုံကကူေးခြစလကက ငေး

လသ ျ ပါလစ။
▪ လူမှု မီဒယ
ီ
သှိမဟုံ
ုံ ့် တ ဒစဂျစတယ ဆကသွယလခပ ဆှိုံမက
ှု ှိုံ အသုံေးခပြုံမမ
ှု ှ ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေးကှိုံ

အသုံေး ျမှုမျှိြုံေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ အနတ

ယ ငဆှိုံငမည့် ပုံစမျှိြုံေး မခြစပါလစနှင။့်

▪ ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေးအလပေါ် ကကီေးမ ေးစွ သကလ

အနတ

ကမှု ရှှိနင
ှိုံ သည့် ရုံပပှိုံငေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ ပတဝနေးကျင ဆှိုံင

ယ မှနသမ ကှိုံ ြယရှ ေးပစ န နှင/့် သှိမဟုံ
ုံ ့် တ အနညေးဆုံေး ခြစလစ န လုံပလဆ ငပါ။

▪ ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေးအ ေး လစ ငလ
ုံ ့် တ ပါဝငလနစဉ အ က သှိမဟုံ
ုံ ့် တ ဥပမေနှင်
့် ရှ ကမှုထဲ မပါဝငမီ သှိမဟုံ

ဆနက
် ျင်မသ လဆေးမျ ေးကှိုံ မသုံေးစွပ
ဲ ါနှင့် သှိမဟုံ
ုံ ့် တ လဆေးစ ခြင့် လသ က သည့် လဆေးဝါေးမျ ေး၏ ကကီေးမ ေးသည့်
အ နသင လအ ကမှ မရှှိလစ ပါ။
▪ ကလလေးမျ ေး နှင့် လူငယမျ ေးအ ေး အ ကနှင့် မူေးယစလဆေးမျ ေးကှိုံ မလပေးသွငေးပါနှင။့်
▪

ဇဝတ ခပစမှုခြင့် တ

ေးစွဲ

လ င (CAM သ သန လတ အြွဲွဲ့၊ လအဂျငစီ သှိမဟုံ
ုံ ့် တ အြွဲွဲ့အစညေးတွင

ပါဝငလုံပလဆ ငမှုနင
ှ ့် ဆကစပပပီေး ခပစ် ှုကျ ်းလွနသ
် ည် ရ ဇဝင် မှတတမေး စစလဆေးလ ကှိုံ ခပြုံလုံပ သူ ခြစလ င)
အုံပ ျြုံပလ ေးပှိုံငေးကှိုံ ျက ျငေး အသှိလပေးပါ။
မယ်လဘ
် န
ု ေး် Archdiocese သည် ကလလေးမ ာေး၊ လူငယ်မ ာေးနှင့်် ထိ လ
ှ ွယသ
် ည့်် သက်ကကေးမ ာေး အာေးလေးု တိ၏
ု ့်
လဘေးကင်ေးလုခ ြုံလ ေး၊ ဘဝ မ်ေးလခမ့် လ ေးနှင့်် သိကခာလလေး ာေးလ ေးကို သနနဌ
ိ ာန်
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ကလလေးမ ာေးနှင့်် လူငယ်မ ာေး ကာယ်လ ာင်လ
့် ှာက်လ ေးလ ေး
က င်ဝ
့် တ် ည်ေးမ ဉေး (Safeguarding Children and Young People Code of Conduct)
ယဉလက ေးမှုဆုင
ိ ် ာ လဘေးကင်ေးလုခ ြုံလ ေး နှင့်် လက်တွွဲ ဝင်လ ေးကို ့် ိုေးလ ေး န်
▪ ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေး လ

ေးကငေးလုံခ ြုံလ ေး၊ လကတွပ
ဲ ါဝငလ ေး နှင့် လုံပပှိုံင ွငမ
့် ပေးလ ေးကှိုံ
့် ျ ေးခြင့် အ ေးခြညလ

ခမငတ
့် ငပါ။
▪ မသနစွမေးကကလသ ၊ ယဉလကျေးမှု နှင့်

သ စက ေးအ မတူကွဲခပ ေးသည့် လန က မျ ေးရှှိကကလသ ၊ လှိငတူခ ငေး

ဆွဲလဆ ငမှု ရှှိကကလသ ၊ လှိငဆကဆမှု နှင့် လှိငဆှိုံင

မတူကွဲခပ ေးမှု ရှှိကကလသ နှင့် ကနဦေးတှိုံငေး ငေးသ ေးမျ ေး နှင့်

Torres Strait Islander ခပညသူမျ ေး၏ ကလလေးမျ ေး နှင့် လူငယမျ ေး အပါအဝင ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေး
လကတွဲပါဝငမှုကှိုံ ပ့်ပှိုံေးလပေးပါ။
လလေး ာေးထိက
ု ်လသာ ဆက်ဆမှုမ ာေးကို ခမြှင်တ
့် င်လ ေးခ င်ေး
▪ ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေးနှင့် အခပြုံသလ

လဆ ငပပီေး လလေးစ ေးမှုရှှိသည့် အခပနအလှန ဆကဆမှုကှိုံ ခပြုံလပ
ုံ ပပီေး

သူတ၏
ှိုံ ့်
ပှိုံင ွငမ
့် ျ ေးနှင့် သှိကခ ကှိုံ ခမငလ
့် ပေးပါ။
▪ ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေး၏ ရှု လထ ငမ
့် ျ ေးကှိုံ န ေးစွငလ
့် ပေးပပီေး လလေးစ ေးပါ။

ကလလေးမ ာေးနှင့်် လူငယ်မ ာေး၏ လဘေးကင်ေးလခု ြုံမှုကို ကာကွယ်လ ေး န် လု ်ကိုငလ
် ဆာင် ွ က်ခ င်ေး
▪ ကလလေးမျ ေးနှင့် လူငယမျ ေး၏ လ
▪ ကလလေး၏ လ

သကဆှိုံင

ေးကငေးလခုံ ြုံမှုဆှိုံင

ေးကငေးလုံခ ြုံလ ေးဆှိုံင

စှိုံေး ှိမမှုမျ ေးကှိုံ န ေးစွငလ
ုံ ့် လပေးပါ။
့် ျက လထ က တခပန

စှိုံေး ှိမမှုမျ ေး၊ အစီ င စ မျ ေး သှိမဟုံ
ုံ ့် တ ြွငထ
့် ုံတလခပ ဆှိုံမှု မှနသမ ကှိုံ

ကလလေးမျ ေးအ ေး က ကွယလ ေး အ ဏ ပှိုံငအြွဲွဲ့မျ ေးထ (ဥပမ ၊ ကလလေး က ကွယလ ေး (Child

Protection) (DHHS)၊ Victoria ရဲ)နှင့် ဤမူဝါဒ၏ လတ ငေးဆှိုံ ျကမျ ေးနှငအ
့် ညီ ကျွမေးကျငသူ စနှုနေးမျ ေး ယူနစ
(Professional Standards Unit) ထ တငခပလပေးပါ။

မယ်လဘ
် န
ု ေး် Archdiocese သည် ကလလေးမ ာေး၊ လူငယ်မ ာေးနှင့်် ထိ လ
ှ ွယသ
် ည့်် သက်ကကေးမ ာေး အာေးလေးု တိ၏
ု ့်
လဘေးကင်ေးလုခ ြုံလ ေး၊ ဘဝ မ်ေးလခမ့် လ ေးနှင့်် သိကခာလလေး ာေးလ ေးကို သနနဌ
ိ ာန်
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ကလလေးမ ာေးနှင့်် လူငယ်မ ာေး ကာယ်လ ာင်လ
့် ှာက်လ ေးလ ေး
က င်ဝ
့် တ် ည်ေးမ ဉေး (Safeguarding Children and Young People Code of Conduct)
ကျွနပ
ုံ သည ကလလေး လ

ေးကငေးလုံခ ြုံလ ေး ကျငဝ
့် တ စညေးမျဉေး (Child Safety Code of Conduct) ကှိုံ ြတရှု ဲ့်ပပီေး

(Catholic Archdiocese of Melbourne) တွင ကလလေးမျ ေး နှင့် လူငယမျ ေးနှင့် လုံပကှိုံင

တွင လှိုံကန

န

တ ဝနယူပါသည။
လ ကညာ က်
အမည (အခပည့်အစုံ)

လကမှတ

ကစွဲ
/
/

လှိပစ -

သကလသ၏ အမည (အခပည့်အစုံ)

လကမှတ

ကစွဲ
/
/

*

ဗ ်းရှင်း် 2: နဝ
ို င်ဘ 2021
Professional Standards Unit
psu@cam.org.au
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