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Archdiocese ၏ ကလလေး လ ေးကင ေးလ ုံခ  ြုံလ ေး ကျင ့်ဝတ ်စည ေးမျဉေး (Child Safety Code of Conduct)က 

အစီအစဉမျ ေး၊ လှုပ ရှ ေးမှုမျ ေး နငှ ့် ခြစ  ပ မျ ေးထဲတွင  ပါဝင ကကသည ့် ကလလေးမျ ေး၊ လူငယ မျ ေးနငှ ့် အခပန အလှန  

ဆက ဆ   တွင  ဓမမဆ  မျ ေး၊ ဝန ထမ ေးမျ ေး နငှ ့် လစတန ့်ဝန ထမ ေးမျ ေးက ဆလီလျ  စွ  ခပြုံမူကကမည  ဟူလသ  

လမ   လင ့် ျက မျ ေးခြင ့် အခပြုံသလ   လလေးစ ေးမှုရှှိပပီေး လ ေးကင ေးလ ုံခ  ြုံမည ့် ပတ ဝန ေးကျင ကှိုံ ြန တီေး န  

ကူညီလပေးပါသည ။ 

ဤကလလေး လ ေးကင ေးလ ုံခ  ြုံလ ေး ကျင ့်ဝတ် စည ေးမျဉေးသည  ကလလေး သှိုံ ့်မဟုံတ  လူငယ တှိုံင ေးသည  ‘ ုံ  ေးသ င ၏ 

ပ ုံသဏ္ဌ န လတ  နငှ ့်အညီ ြန ဆင ေးလပေး ဲ့်သည ့် ပင ကှိုံယ  တန ြှိုံေး’ ရှှိပပီေး ပုံပ  ဟန ေးမင ေး၏ ကလလေးမျ ေးကှိုံ 

က ကွယ လ ေး လက  မရှင  2016 (Pontifical Commission for the Protection of Minors 2016) ထ မ ှ

က ကွယ မှုကှိုံ  ရှှိထှိုံက သည  ဟူလသ  ကျွန ုံပ တှိုံ ့်၏   ယူ ျက ကှိုံ ထင ဟပ ပါသည ။ 

သ သန လတ  အုံပ စုံ၊ လအဂျင စီ သှိုံ ့်မဟုံတ  အြဲွွဲ့အစည ေးမျ ေးတွင  ပါဝင လုံပ ကှိုံင လနစဉ ဓမမဆ  မျ ေး၊ ဝန ထမ ေးမျ ေး 

နငှ ့် လစတန ့်ဝန ထမ ေးတှိုံ ့်သည  ကလလေးမျ ေး နငှ ့် လူငယ မျ ေးကှိုံ အလဲွသ ုံေးစ ေးမှု နငှ ့် အနတ  ယ မှ တ ျှိန လ ုံေး 

လ ေးကင ေးလစ န  လစ င ့်လရှ က လပေးမည ့် ပ ုံစ မျှိြုံေးခြင ့် လုံပ လဆ င ကက န  လှိုံအပ ပါသည ။ 

  စ ယ န  သ သန လတ  ဝန ကှိုံ ထမ ေးလဆ င လနကကလသ  သှိုံ ့်မဟုံတ  မယ လ  ုံန ေး ကက သလစ  Archdiocese 

(Catholic Archdiocese of Melbourne) ထဲတွင  ကလလေးမျ ေး၊ လူငယ မျ ေးနငှ ့် လုံပ ကှိုံင လနကက လသ  ဓမမဆ  မျ ေး၊ 

ဝန ထမ ေးမျ ေး နငှ ့် လစတန ့်ဝန ထမ ေးတှိုံ ့်သည  ကလလေးမျ ေး နငှ ့် လူငယ မျ ေးအ ေးလ ုံေး၏  ဝ ျမ ေးလခမ့်မှုကှိုံ လသ ျ လစ န  

တစ ဦေး ျင ေး နငှ ့် စုံလပါင ေး တ ဝန ယူထ ေး သည ့် အလ ေးကကီေးသည ့် အ န ေးကဏ္ဍကှိုံ န ေးလည  န  တ ဝန ရှှိကကပါသည ။ 

 

ကလလေးမ ာေးနငှ့်် လူငယ်မ ာေးအာေး ကာကယွ်လ ာင့််လ ှာက်လ ေး က င့််ဝတ ် ည်ေးမ ဉေး လ ကညာ  က်  

(SAFEGUARDING CHILDREN AND YOUNG PEOPLE CODE OF CONDUCT DECLARATION) 

ကလလေးမ ာေးနငှ့်် လူငယမ် ာေးအာေး ကာကယွ်လ ာင့််လ ှာကလ် ေး က င့််ဝတ ်  ည်ေးမ ဉေး လ ကညာ  က် (Safeguarding 

Children and Young People Code of Conduct Declaration) မှ  ဓမမဆ  မျ ေး၊ ဝန ထမ ေးမျ ေးနငှ ့် 

လစတန ့်ဝန ထမ ေးမျ ေးသည  သူတှိုံ ့်ထ မှ လမ   လင ့် သည ့် အခပြုံအမူမျ ေး နငှ ့် လုံပ လဆ င မှုမျ ေးကှိုံ ြတ ရှု ဲ့်ကကက  

န ေးလည ကကလျက  ကျင ့်ဝတ  စည ေးမျဉေးမျ ေးကှိုံ လှိုံက န  န  သလ  တူညီကကခ င ေးကှိုံ အသှိအမှတ ခပြုံမှု ခြစ ပါသည ။   

ဓမမဆ  မျ ေး၊ ဝန ထမ ေးမျ ေးနငှ ့် လစတန ့်ဝန ထမ ေးမျ ေးသည  သူတှိုံ ့် စတင လုံပ လဆ င  ျှိန တွင  ကလလေးမ ာေးနငှ့်် 

လူငယ်မ ာေးအာေး ကာကယွ်လ ာင့််လ ှာက်လ ေး က င့််ဝတ ် ည်ေးမ ဉေး လ ကညာ  က် (Safeguarding Children and Young 

People Code of Conduct Declaration) ကှိုံ လက မှတ ထှိုံေး န  လှိုံအပ သည ။   

လစတန ့်ဝန ထမ ေးမျ ေးသည  လကကည  ျက ကှိုံ သ ုံေးနစှ တှိုံင ေးမ ှ ခပန လက မတှ ထှိုံေး န  လှိုံအပ ပါသည ။ 
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ဓမမဆ  မျ ေး၊ ဝန ထမ ေးမျ ေးသည  လကကည  ျက ကှိုံ နစှ စဉ ခပန လက မှတ ထှိုံေး န  လှိုံအပ ပါသည ။   

ကလလေး လ ေးကင ေးလ ုံခ  ြုံလ ေး သင တန ေး(ဤမူဝါဒ၏ ‘လ ေးေးကင ေးလ ေး သင တန ေး’ ကဏ္ဍကှိုံ ြတ ရှုပါ) ကှိုံ ဓမမဆ  မျ ေး၊ 

ဝန ထမ ေးမျ ေးနငှ ့် လစတန ့်ဝန ထမ ေးမျ ေး အ ေးလ ုံေး နစှ စဉ တက  န  လှိုံအပ သည ။   

လမ ာ်လင့််  ကမ် ာေး 

ဘယ်လတာ့်မ ှတ ်လယာကတ်ည်ေး မက န်လ လ ေး  ည်ေးကမ်ေး 

ဓမမဆ  မျ ေး၊ ဝန ထမ ေးမျ ေး နငှ ့် လစတန ့်ဝန ထမ ေးတှိုံ ့်သည  ကလလေးမျ ေး နငှ ့် ကကီေးကကပ မှုမရှှိ ဲ လူငယ မျ ေးနငှ ့် 

တစ လယ က တည ေး အတူတ ူကျန  စ မှုကှိုံ လရှ င ရှ ေးကက မည ။ ဓမမဆ  မျ ေး၊ ဝန ထမ ေးမျ ေး နငှ ့် 

လစတန ့်ဝန ထမ ေးမျ ေးသည  ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေးနငှ ့် လှုပ ရှ ေးမှုမျ ေး နငှ ့်/သှိုံ ့်မဟုံတ  လဆွေးလနေွးပဲွမျ ေးကှိုံ 

အခ  ေးသူတှိုံ ့် ခမင နှိုံင သည ့် လန  မှ  ခပြုံလုံပ  ပါမည ။ 

ကက ေး က ်မှု 

ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေးသည  ၎င ေးတှိုံ ့်၏ မှိ  သှိုံ ့်မဟုံတ  အုံပ ထှိန ေးသူမျ ေး မပါ ဲ တက လ  က သည ့် 

လန  မျ ေးတွင ၊ ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေးအတွက  အစီအစဉမျ ေး၊ လှုပ ရှ ေးမှုမျ ေး နငှ ့် ခြစ  ပ မျ ေးကှိုံ 

ခပြုံလုံပ လပေးကက သည ့် ဓမမဆ  မျ ေး၊ ဝန ထမ ေးမျ ေး နငှ ့် လစတန ့်ဝန ထမ ေးတှိုံ ့်သည  ကလလေးမျ ေး နငှ ့်  

 

 

လူငယ မျ ေးကှိုံ တက ကကစ ွ ကကေီးကကပ လပေး န  တ ဝန ရှှိကကသည ။ 

လိင ိ်ုငေ်းဆိုင ်ာ အလွွဲသ ေုး ာေးမှု/မဆ မလလ ာ်ခ ြုံမှု 

Archdiocese သ သန လတ  အုံပ စုံ၊ လအဂျင စီ သှိုံ ့်မဟုံတ  အြဲွွဲ့အစည ေးမျ ေးတွင  ပါဝင ကကသည ့် ကလလေးမျ ေး နငှ ့် 

လူငယ မျ ေးနငှ ့်အတူ သှိုံ ့်မဟုံတ  လရှ ွဲ့လမှ က တွင  လှိင ပှိုံင ေးဆှိုံင    လုံပ လဆ င မှု မည သည ့် ပ ုံစ ကှိုံမှ  ွင ့်မခပြုံ 

တ ေးခမစ ထ ေးသည ။ ပုံဂ္ှိြုံလ တစ ဦေးဦေးက ကလလေး သှိုံ ့်မဟုံတ  လူငယ ကှိုံ လှိင ပှိုံင ေးဆှိုံင    လုံပ လဆ င  ျက  တစ  ုံ ုံကှိုံ 

လုံပ လဆ င  န  အ ဏ ၊ အင အ ေး သှိုံ ့်မဟုံတ  လုံပ ပှိုံင  ွင ့်ကှိုံ အသ ုံေးခပြုံလ င  လှိင ပှိုံင ေးဆှိုံင    အလဲွသ ုံေးစ ေးမှု 

လခမ က ပါသည ။ 

လှိင ပှိုံင ေးဆှိုံင    အခပြုံအမူတွင  လှိင ပှိုံင ေး သ  ဝကှိုံ လဆ င သည ့် လုံပ လဆ င  ျက  တသီကကေီး ပါဝင နှိုံင ပပီေး၊ 

လအ က ပါတှိုံ ့် ပါဝင က  ၎င ေးတှိုံ ့်ခြင ့်သ  ကန ့်သတ  မထ ေးပါ။ 

• လှိင ဆက ဆ မှု၊ နမ ေးခ င ေး၊ ပွတ သပ ခ င ေး သှိုံ ့်မဟုံတ  လှိင ခြင ့် ထှိုံေးလြ က ဝင ခ င ေး ကဲ့်သှိုံ ့်လသ  

ကှိုံယ ထှိလက လ  က  ခပြုံမူခ င ေး အခပြုံအမူ သှိုံ ့်မဟုံတ  ခပည ့်တန ဆ  လုံပ  ှိုံင ေးခ င ေးခြင ့် ကလလေးကှိုံ အသ ုံေး ျ 

အခမတ ထုံတ ယူခ င ေး သှိုံ ့်မဟုံတ  ကလလေးမျ ေးကှိုံ အသ ုံေး ျထ ေးသည ့် (ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေး  
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ပါဝင သည ့် က မစပ ယှက မှု စ အုံပ မျ ေးကဲ့်သှိုံ ့်) အ  မျ ေးကှိုံ ထုံတ လုံပ ခ င ေး၊ 

• ပလ   ပ ည လုံပ ခ င ေး၊ လှိင ပှိုံင ေးအရ ပွင လ်င််းသည ့် လဆွေးလနေွးမှုမျ ေးကှိုံ ခပြုံလုံပ ခ င ေး၊ လှိင ပှိုံင ေးဆှိုံင    

အ ှိပ အမမက မျ ေး ခပခ င ေး၊ မဆလီလျ  သည ့် စ တှိုံမျ ေး ပှိုံ ့်ခ င ေး၊ မဆီလလျ  သည ့် ဓ တ ပ ုံရှိုံက ခ င ေး၊ 

မဆီလလျ  သည ့် အွန လှိုံင ေး အလကက င ေးအ  မျ ေး သှိုံ ့်မဟုံတ  က မစပ ယှက မှု သှိုံ ့်မဟုံတ  က ိုယ်လ ို်းတ ်း ပ ုံမျ ေးကှိုံ 

ခပသခ င ေး ကဲ့်သှိုံ ့် ကှိုံယ ထှိလက လ  က  မဟုံတ လသ  အခပြုံအမူ၊ 

• ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေးကှိုံ လှိင ပှိုံင ေးဆှိုံင    လှုပ ရှ ေးမှုထဲ ပါဝင လစ န   ည  ွယ  ျက ခြင ့် 

လက်သပ်မ ွ်းသည ့် အခပြုံအမူ (မျက န ှသ လပေးမှု၊ လက လဆ င မျ ေး လပေးခ င ေး၊ ကလလေး သှိုံ ့်မဟုံတ  လူငယ နငှ ့် 

လ ှိြုံွဲ့ ဝှက  ဆက သွယ ခ င ေး၊ ကကမ ေးတမ ေးခ င ေး၊ လွန ကဲစွ  စဲွမက ခ င ေး ကဲ့်သှိုံ ့်)၊ 

ရု ် ိုငေ်းအ  ထလိတွွေ့ ခ ငေ်း 

ကလလေးမျ ေး လ ေးကင ေးလ ုံခ  ြုံသည ့် ဝန ေးကျင ကှိုံ ြန တီေးလ ေးမှ  ကလလေးမျ ေး နငှ ့် လူငယ မျ ေးအ ေး ရုံပ ပှိုံင ေးအ  

မထှိလတွွဲ့ ဟုံ မဆှိုံလှိုံပါ။ ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေးနငှ ့် လုံပ ကှိုံင   တွင  (အ ေးကစ ေး ကစ ေးခ င ေး၊ ကစ ေးလ ေး 

အုံပ စုံတွင  ကလလေးကှိုံ ကှိုံင ထ ေးလပေးခ င ေး၊ လရှေးဦေးသူန ခပြုံလပေးခ င ေး၊ ဆုံလတ င ေးပွဲမှ  လက မျ ေးကှိုံ ဆွကဲှိုံင ထ ေးခ င ေး 

ကဲ့်သှိုံ ့်) ဆီလလျ  ပပီေး လန ှင ့်ယှက    မကျလသ  ရုံပ ပှိုံင ေးအ  ထှိလတွွဲ့ မှု ရှှိနှိုံင ပါသည ။ 

 

ဆီလလျ  လသ  နငှ ့် မဆလီလျ  လသ  ရုံပ ပှိုံင ေးအ  ထှိလတွွဲ့ မှု အ ေးလ ုံေးကှိုံ လြေါ် ခပလပေး န မှ  မခြစ နှိုံင လသ လကက င ့်၊ 

ဆီလလျ  သည ့် ထှိလတွွဲ့ မှုကှိုံ ဆ ုံေးခြတ လပေး  တွင  လအ က ပါ အလခ   မူမျ ေးက ကညူီလပေးနှိုံင ကကပါသည ။ 

ဓမမဆ  မျ ေး၊ ဝန ထမ ေးမျ ေးနငှ ့် လစတန ့်ဝန ထမ ေးတှိုံ ့်သည  

• ယုံတတ ှိကျကျ ဆင ခ င နှိုံင သူအတွက  ဆက စပ အလခ အလနတွင  လန ှင ့်ယှက    မကျ ဲ ဆလီလျ  သည ဟုံ 

ယူဆ နှိုံင သည ့် (လက လခမ က  အ ေးလပေးခ င ေး၊ ပ  ုံေးကှိုံ ပုံတ လပေးခ င ေး၊ လမ ေးကှိုံ ကူေးခြတ လနစဉ ကလလေးငယ ၏ 

လက ကှိုံ ကှိုံင ထ ေးခ င ေး၊ စှိတ ဓ တ ကျလနသည ့် လူငယ  တစ ဦေး ဲ ့် ပ  ုံေးလပေါ် လက တင  အ ေးလပေးခ င ေး ကဲ့်သှိုံ ့်) 

ရုံပ ပှိုံင ေး ထှိလတွွဲ့ မှုထ ဲပါဝင နှိုံင သည ။ 

• လှုပ ရှ ေးမှု သှိုံ ့်မဟုံတ  အစီအစဉ၏ လ  င မျ ေးနငှ ့် ကှိုံက ညမီှုရှှိသည ့် ကလလေး သှိုံ ့်မဟုံတ  လူငယ ၏ 

(လဲကျသွ ေးသည ့် ကလလေးကှိုံ မယူလပေးခ င ေး၊ ကလလေး ဒဏ     ျှိန မ ှ လရှေးဦေးသူန ခပြုံလပေးခ င ေး၊ 

စှိတ ဓ တ ကျလနလသ  ကလလေးကှိုံ နစှ သှိမ ့်လပေးခ င ေး၊ ကလလေး၏  ွင ့်ခပြုံ ျက ခြင ့် အ ေးကစ ေး ပစစည ေးကှိုံ 

ည ှိလပေးခ င ေး ကဲ့်သှိုံ ့်) လှိုံအပ  ျက မျ ေးကှိုံ တ ုံ ့်ခပန လျက  ထှိလတွွဲ့ န  စတင ခပြုံလုံပ နှိုံင သည ။ 

  



  

ကလလေးမ ာေးနငှ့်် လူငယ်မ ာေး ကာယ်လ ာင့််လ ှာက်လ ေးလ ေး 

က င့််ဝတ ် ည်ေးမ ဉေး (Safeguarding Children and Young People Code of Conduct) 
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ဓမမဆ  မျ ေး၊ ဝန ထမ ေးမျ ေး နငှ ့် လစတန ့်ဝန ထမ ေးမျ ေးသည  

• ကလလေးနငှ ့် လူငယ တှိုံ ့်အ ေး ရုံပ ပှိုံင ေးအ  ထှိလတွွဲ့  တွင  သူတှိုံ ့်   ကှိုံ ခပြုံလုံပ လနပပီေး ရှင ေးခပ န  လှိုံအပ ပပီေး 

မထှိလတွွဲ့မီ သူတှိုံ ့်ထ မှ (ဥပမ ၊ “မင ေးနငှ ့်အတူ ဆုံလတ င ေးြှိုံ ့်အတွက  မင ေး ဲ ့် ပ  ုံေးလပေါ်ကှိုံ ငါ ့်လက ကှိုံ 

တင လှိုံ ့် မလ ေး။”)  ွင ့်ခပြုံ ျက ကှိုံ လတ င ေး မည ။ 

• ကလလေးသည  ရုံပ ပှိုံင ေးအ  ထှိလတွွဲ့ မှုကှိုံ အလန  က လကက င ေး (ကလလေးက အလဝေးကှိုံ လရှ င ထွက သွ ေးခ င ေး၊ 

သှိုံ ့်မဟုံတ  မျက စှိကှိုံ လ ဲပစ ခ င ေး၊ စှိတ ပျက မှုကှိုံ ခပသခ င ေး ကဲ့်သှိုံ ့်) အ ှိပ အမမက မျ ေးကှိုံ လလေးစ ေးပါ။ 

• မတူကဲွခပ ေးသည ့် ယဉလကျေးမှုမျှိြုံေးစ ုံရှှိ ကလလေး နငှ ့် လူငယ မျ ေးနငှ ့် ရုံပ ပှိုံင ေးအ  ထှိလတွွဲ့ မှုဆှိုံင    

ယဉလကျေးမှုအလှိုံက  ထေူးခ  ေးမှုမျ ေးကှိုံ လလေးစ ေးပါ။ ရုံပ ပှိုံင ေးအ  ထှိလတွွဲ့ မှုဆှိုံင    ယဉလကျေးမှုလ  

လုံပ ကှိုံင နည ေးမျ ေး နငှ ့် ပ ုံမှန ကှိစစမျ ေးမှ  သှိသ စွ  ကဲွခပ ေးနှိုံင ပပီေး စူေးစမ ေး လလ့်လ  န  လှိုံအပ ပါသည ၊ အ ျှိြုံွဲ့လသ  

ယဉလကျေးမှုမျ ေးတွင  လူကကီေးတစ ဦေး၏ လက ကှိုံ စွဲကှိုံင ထ ေးမှုမှ  ဆီလလျ  နှိုံင မသ ်လည ေး၊ အခ  ေးလသ  

ယဉလကျေးမှု အုံပ စုံမျ ေးထဲတွင မူ လဆွမျှိြုံေးမဟုံတ သည ့် လူကကီေးတစ ဦေး သှိုံ ့်မဟုံတ  လှိင မတူ လူကကီေးတစ ဦေးနငှ ့် 

ရုံပ ပှိုံင ေးအ  ထှိလတွွဲ့ မှုကှိုံ  ွင ့်မခပြုံပါ။ 

• မသန စွမ ေးမှု ရှှိသည ့် ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေး၏ စွမ ေးလဆ င နှိုံင စွမ ေးကှိုံ လလေးစ ေးပါ (ဥပမ ၊ မသန စွမ ေးလသ  

လူငယ  တစ ဦေး၏ လွတ လပ မှုကှိုံ လလေးစ ေးသည ့် အလနခြင ့် သူတှိုံ ့် အကူအည ီလှိုံအပ သလ ေး 

လမေးခမန ေးကကည ့်ပါ)။ 

 

ဓမမဆ  မျ ေး၊ ဝန ထမ ေးမျ ေးနငှ ့် လစတန ့်ဝန ထမ ေးမျ ေး လရှ င ရှ ေး မည ့် ရုံပ ပှိုံင ေးအ  ထှိလတွွဲ့ မှု 

• ပါေးစပ ၊ လပါင ခ  ၊ လှိင အဂဂ ါမျ ေး၊ တင ပါမျ ေး နငှ ့်  င သ ေးမျ ေးနငှ ့် (ဥပမ ၊ နလှ ုံေး ုံန နှုန ေးထှိန ေး ကှိ ှိယ ကှိုံ 

အသ ုံေးခပြုံစဉ၊ ပါေးစပ မှ ပါေးစပ သှိုံ ့် အသက ရှှူမှုတ သွင ေးစဉ) 

• အလုံပ သမ ေး သှိုံ ့်မဟုံတ  လစတန ့်ဝန ထမ ေး ကှိုံယ တှိုံင က လှိုံ ျင ၍ စတင  ဲ့်လသ  (ဥပမ ၊ ကလလေးမျ ေးကှိုံ 

တ ျှိန လ ုံေး လပွွဲ့ြက လနတတ ပပီေး အလြေါ် မဲ့်လနသည ့် ကလလေးမျ ေးကှိုံ လပါင လပေါ် ထှိုံင  ှိုံင ေးတတ သည ့် 

လစတန ့်ဝန ထမ ေး) 

• ယုံတတ ှိကျကျ ဆင ခ င နှိုံင သူအတွက  လှိင ပှိုံင ေး သလ  မျှိြုံေး လဆ င သည ဟုံ ထင  ြွယ ရှှိလသ  

• ကလလေး သှိုံ ့်မဟုံတ  လူငယ မျ ေး စှိတ ဓ တ ကျလစ န  သှိုံ ့်မဟုံတ  ထှိ ှိုံက လစ န   ည  ွယ လသ  

• ကကမ ေးတမ ေးမှု၊ နပမ ေးလုံပ  မှု၊ လဆ ့်ကစ ေးမှု သှိုံ ့်မဟုံတ  ကလှိ မှု ပါဝင လသ  

• ကလလေး သှိုံ ့်မဟုံတ  လူငယ ၏ စှိတ ဆနဒနငှ ့် ဆန ့်ကျင လသ  

• ကလလေး သှိုံ ့်မဟုံတ  လူငယ က အကူအည ီမလှိုံအပ သည ့် ကှိုံယ လ ေးဆှိုံင    လစ င ့်လရှ က မှုနငှ ့်  



  

ကလလေးမ ာေးနငှ့်် လူငယ်မ ာေး ကာယ်လ ာင့််လ ှာက်လ ေးလ ေး 

က င့််ဝတ ် ည်ေးမ ဉေး (Safeguarding Children and Young People Code of Conduct) 
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ဆက စပ လသ  (ဥပမ ၊ အှိမ သ တက ခ င ေး၊ အဝတ ဝတ ခ င ေး၊ လ  ျှိြုံေးခ င ေး) 

• ကှိုံယ လ ေးကှိုံယ တ  ကှိစစမျ ေး၊  

ကလလေးမျ ေး နငှ ့် လူငယ မျ ေး၏ လ ေးကင ေးလ ုံခ  ြုံမှုကှိုံ ခမ င ့်တင လပေး  ကျသည ့် နည ေးလမ ေးမျ ေးခြင ့် ရုံပ ပှိုံင ေးအ  

ထှိလတွွဲ့ မှုမျ ေးကှိုံ စီမ  န ့် ွဲနှိုံင  န  အ  က်အလကမ် ာေး  ာ ွက် -ရု ် ိုငေ်းအ  ထလိတွွေ့ မှုကှိုံ ကကည ့်ရှုပါ။ 

အ က် နငှ့်် မူေးယ ်လဆေးမ ာေးကိ ုသ ေုး ွွဲမှု၊  ိုငဆ်ိုငမ်ှု နငှ့်် လ ေးသငွေ်းမှု 

ဓမမဆ  မျ ေး၊ ဝန ထမ ေးမျ ေး နငှ ့် လစတန ့်ဝန ထမ ေးမျ ေး လှိုံက န  န  

• ကလလေးမျ ေး နငှ ့် လူငယ မျ ေးအ ေး လစ င ့်လရှ က မှုထဲ မပါဝင မီ သှိုံ ့်မဟုံတ  ပါဝင လနစဉ အ က  သှိုံ ့်မဟုံတ  

ဥပမေနငှ  ်ဆန  က်ျငမ်သ   မူေးယစ လဆေးဝါေးမျ ေးကှိုံ မသ ုံေးစွဲ ပါ။ 

• ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေးအ ေး သူတှိုံ ့်၏ လစ င ့်လရှ က လပေးနှိုံင စွမ ေးကှိုံ ထ ခ ိုက်မန ှင ယှ်က် လစနှိုံင သည ့် 

လဆေးစ  လဆေးဝါေးမျ ေး၏ ဩဇ အ န သင လအ က မှ  မရှှိလစ ပါ။ 

• ကလလေးမျ ေး နငှ ့် လူငယ မျ ေးအတွက  ကျန ေးမ လစမည ့် (e-စေီးက က မျ ေး အပါအဝင ) မီေး ှိုံေးမဲ့် ဝန ေးကျင ကှိုံ 

စီစဉလပေးပါ။ 

ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေးအ ေး အ က  သှိုံ ့်မဟုံတ  တ  ေးမဝင  မူေးယစ လဆေးဝါေးမျ ေးကှိုံ လပေးသွင ေးမှုမှ  တ  ေးမဝင ပါ၊ 

တင ေးကျပ စွ  တ ေးခမစ ထ ေးသည ။ ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေးအ ေး လဆေးဝါေးမျ ေး တှိုံက လကျွေးခ င ေးနငှ ့် ပတ သက ပပီေး 

လဆေးဝ ေးမ ာေးကို တိကုလ်က ေးခ ငေ်း အ န ေးကှိုံ ကကည ့်ရှုပါ။ 

ကလလေးမ ာေးနငှ့်် လူငယ်မ ာေး၏ အခ ြုံအမူ ( ည်ေးကမ်ေးလိကု်နာမှု)ကိ ုလမ်ေးညွှန်လ ေးခ ငေ်း 

ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ  အ ေးလ ုံေးသည  ကျွန ုံပ တှိုံ ့်၏ Archdiocese တွင  အခပြုံသလ     စ ေး မည ကှိုံ အ မ  လပေး န  

မှိမှိတှိုံ ့် အ ေးထုံတ ကကပါသည ။ 

ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေးနငှ ့် လုံပ ကှိုံင   တွင  ကလလေးမျ ေး 

နငှ ့် လူငယ မျ ေးနငှ ့် ပူေးလပါင ေးလဆ င  ွက လျက  

လမ ေးည န  ျက မျ ေးကှိုံ  ျမှတ လပေးခ င ေးက ပါဝင ပတ သက သူ 

အ ေးလ ုံေးတှိုံ ့်၏ လ ေးကင ေးလ ုံခ  ြုံလ ေး နငှ ့်  ဝ ျမ ေးလခမ့်လ ေး 

အခပြုံအမူကှိုံ လမ ေးည န လပေး န  ကူလပေးပါသည ။ 

အ ျှိန အ ါအ ေးလလျ  စွ ၊ အခပြုံအမူ စီမ  န ့် ွဲလ ေး 

မဟ ဗျှူဟ မျ ေးကှိုံ လအ က ပါ လှိုံအပ  ျက မျ ေးကှိုံ 

ခြည ့်ဆည ေးလပေး မည ။ 

 

တ ာေးမဝငသ်ည့်် 
မူေးယ ်လဆေးမ ာေး 

 
မူေးယစ လဆေး တစ  ုံ ုံကှိုံ 

ဥပလဒခြင ့် 

တ ေးခမစ ထ ေးလ င  

တ  ေးမဝင ဟုံ 

သတ မှတ သည ၊ ဥပမ ၊ 

 ှိန ေးခြှူ၊ ကှိုံကင ေး၊ GHB၊ 

စှိတ ကကလဆေး၊ လဆေးလခ  က ၊  



  

ကလလေးမ ာေးနငှ့်် လူငယ်မ ာေး ကာယ်လ ာင့််လ ှာက်လ ေးလ ေး 
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• လ ေးကင ေးလ ုံခ  ြုံပပီေး အခပြုံသလ   လဆ င က  ထှိလ  က မှုရှှိသည ့် ဝန ေးကျင ကှိုံ အ မ  လပေး န ၊ 

• ကလလေးမျ ေး နငှ ့် လူငယ မျ ေး၏ လ ေးကင ေးလ ုံခ  ြုံမှု နငှ ့်  ဝသ ယ ဝလခပ လ ေးကှိုံ အ မ  လပေး န ၊ 

• လန ှင ့်ယှက   ကျသည ့် အခပြုံမူကှိုံ စီမ  န ့် ွလဲပေး န ၊  

 

ဓမမဆ  မျ ေး၊ ဝန ထမ ေးမျ ေး နငှ ့် လစတန ့်ဝန ထမ ေးမျ ေးသည  တ  ေးမ တပပီေး လလေးစ ေးမှုရှှိက  အသက နငှ ့် 

ြွ ွဲ့ ပြှိြုံေးလ ေးနငှ ့် ဆလီလျ  လသ  မဟ ဗျှူဟ မျ ေးကှိုံ အသ ုံေးခပြုံကက မည ။ ကလလေး သှိုံ ့်မဟုံတ  လူငယ အ ေး 

ခပတ သ ေးသည ့် ည န ကက ေး ျက ကှိုံ လပေးပပီေး ၎င ေးတှိုံ ့်၏ အခပြုံအမူကှိုံ အခပြုံသလ   ပ ုံစ မျှိြုံေးသှိုံ ့် 

ခပန လမ ေးည န လပေးနှိုံင မည ့် အ ွင ့်အလမ ေးကှိုံ  ရှှိကက ပါမည ။ 

ကလလေး သှိုံ ့်မဟုံတ  လူငယ  တစ ဦေးဦေးက ဆက ပပီေး စှိန လ ေါ်ြွယ    ခပြုံမူလနလ င ၊ မှိ မျ ေး သှိုံ ့်မဟုံတ  

အုံပ ထှိန ေးသူတှိုံ ့်နငှ ့် ဆက သွယ လျက  အခပြုံသလ   အခပြုံအမူကှိုံ အ ေးလပေး န  လက တဲွလဆ င  ွက  န  

တှိုံက တွန ေး ပါမည ။ 

မည သည ့် အလခ အလနမျှိြုံေးထဲမ ှမှ ရုံပ ပှိုံင ေးအ  (ကှိုံယ ထှိလက လ  က ) ဒဏ  တ မှုကှိုံ  ွင ့်ခပြုံမ နှိုံင သလှိုံ၊ 

နှှိမ ့် ျမှု၊ ကကမ ေးကကြုံတ မှု၊ လခ  က လန ့်မှု သှိုံ ့်မဟုံတ  သှိကခ ကှိုံနှှိမ ့် ျမှုဟုံ ယူဆနှိုံင ြွယ  ဆက ဆ မှု 

မည သည ့်ပ ုံစ ကှိုံမှ  ွင ့်ခပြုံမ နှိုံင ပါ။ 

လက်လဆာင ်နငှ့််/သို ့်မဟုတ ်လငလွ ေးခ ငေ်း 

လူကကီေးတစ ဦေးထ မှ ကလလေး သှိုံ ့်မဟုံတ  လူငယ  တစ ဦေးဦေးအ ေး လက လဆ င လပေးခ င ေးကှိုံ လှိင ပှိုံင ေးဆှိုံင    

အလဲွသ ုံေးစ ေးလ ေး  ည  ွယ  ျက ခြင ့် မျက န ှသ လပေးမှု သှိုံ ့်မဟုံတ  လက်သပ်မ ွ်းမှု ခြစ သည ဟုံ ယူဆ နှိုံင သည ။ 

သ သန လတ  အုံပ စုံ၊ လအဂျင စီ သှိုံ ့်မဟုံတ  အြဲွွဲ့အစည ေး၏ လုံပ ရှ ေးမှုမျ ေးတွင  ပါဝင  ဲ့်ကကသည ့် ကလလေးမျ ေး နငှ ့် 

လူငယ အုံပ စုံအ ေး (တန ြှိုံေး တူညလီသ ) လက လဆ င မျ ေး လပေးမှု (ဥပမ ၊ အီစ သ  ပွလဲတ  က လမှ  ကလလေးမျ ေး၏ 

ဝတ ခပြုံပွဲ (Children’s Liturgy)ကှိုံ တက လ  က  ဲ့်ကကသည ့် ကလလေးမျ ေးအ ေး လ ျ ့်ကလက ဥ လပေးမှု) ကှိုံ 

 ွင ့်ခပြုံနှိုံင သည ။ 

သ သန လတ  အုံပ စုံ၊ လအဂျင စီ သှိုံ ့်မဟုံတ  အြဲွွဲ့အစည ေး၏ (ဥပမ ၊ အလ ေးပါသည ့် မှတ တှိုံင ကှိုံ 

ကျင ေးပခ င ေး၊ ပွလဲတ  က လ) လုံပ ရှ ေးမှု၏ အစှိတ အပှိုံင ေး တစ  ပ အခြစ  လက လဆ င  လပေး  တွင  

တှိုံက ရှိုံက  ကကီေးကကပ သူ၏ အတည ခပြုံမှုခြင ့် လ ေးကင ေးလ ုံခခ ြုံ ှုကှိုံ အလသအ ျ  စီမ လပေး သည ။ 

ဘဏ္ဍာလ ေး သို ့်မဟုတ ်ရု ် ိုငေ်း အကူအည  လတာငေ်း  မှုကို   မ  န် ့် ွွဲခ ငေ်း 

 ဏ္ဍ လ ေး သှိုံ ့်မဟုံတ  ရုံပ ပှိုံင ေး အကူအညီကှိုံ စီစဉလပေးခ င ေးမှ  ဓမမအြဲွွဲ့ဝင ၊ ဝန ထမ ေး သှိုံ ့်မဟုံတ  

လစတန ့်ဝန ထမ ေး ‘တစ ဦေးဦေး’၏ တ ဝန  မခြစ သင ့်ပါ။ လငလွကကေး ထုံတ လပေးခ င ေး သှိုံ ့်မဟုံတ   



  

ကလလေးမ ာေးနငှ့်် လူငယ်မ ာေး ကာယ်လ ာင့််လ ှာက်လ ေးလ ေး 
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လက လဆ င မျ ေးကှိုံ ဝယ ခ င ေးကှိုံ ခမ ှူဆွယ လ ေး အခပြုံအမူအခြစ  ထင ခမင  နှိုံင ပါသည ။ 

ကလလေး သှိုံ ့်မဟုံတ  လူငယ  တစ ဦေးဦေးက  ဏ္ဍ လ ေး သှိုံ ့်မဟုံတ  ရုံပ ပှိုံင ေး အကူအညီ လှိုံအပ လ င ၊ ဓမမဆ  မျ ေး၊ 

ဝန ထမ ေး သှိုံ ့်မဟုံတ   လစတန ့်ဝန ထမ ေးတှိုံ ့်သည  ထှိုံသှိုံ ့် လတ င ေးဆှိုံမှုကှိုံ ၎င ေးတှိုံ ့်၏ သ သန လတ   အုံပ စုံ၊ လအဂျင စီ 

သှိုံ ့်မဟုံတ  အြဲွွဲ့အစည ေး အတွင ေးမှ သက ဆှိုံင သူမျ ေး (သှိုံ ့်မဟုံတ  အထက ရှှိ ကကီေးကကပ သူ)နငှ ့် လဆွေးလနေွးလျက  

သ သန လတ   အုံပ စုံ၊ လအဂျင စီ သှိုံ ့်မဟုံတ  အြဲွွဲ့အစည ေးအ ေး လခြကက ေးလပေး န  တင ခပ ပါမည ။ 

လခ ာဆိသုည့်် ဘာသာ ကာေး နငှ့်် လလသ  

ကလလေးမျ ေး၊ လူငယ မျ ေးနငှ ့် ဆက သွယ  လခပ ဆှိုံ  တွင  ဆလီလျ  သည ့်   သ စက ေး နငှ ့် လလသ ကှိုံ 

အသ ုံေးခပြုံ န  အလ ေးကကီေးသည ။ ၎င ေးက ကလလေးမျ ေး နငှ ့် လူငယ မျ ေးအ ေး လက    အ ေးလပေးပပီေး သူတှိုံ ့်၏ 

ကှိုံယ ့်ကှိုံယ ကှိုံယ  ယ ုံကကည မှုကှိုံ တည လဆ က  န  လှု ွဲ့လဆ  လပေးနှိုံင သည ။ 

ဓမမဆ  မျ ေး၊ ဝန ထမ ေးမျ ေး နငှ ့် လစတန ့်ဝန ထမ ေးတှိုံ ့်သည   ည  ွယ လျက ခြစ လစ၊ မ ည  ွယ  ဲ ခြစ လစ၊ 

ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေးအ ေး ထှိ ှိုံက လစလသ ၊ စှိတ ဓ တ ကျလစလသ ၊ လခ  က လှန ့်လသ  နငှ ့် သှိကခ ကျလစလသ  

  သ စက ေးကှိုံ သ ုံေးနှိုံင ကကသည ။ ထှိုံ ့်နည ေးတူ၊ လူကကီေးမျ ေးက အသ ုံေးခပြုံကကသည ့် လလသ သည ပါ ကလလေးနငှ ့် 

လူငယ ၏ ယ ုံကကည မှု နငှ ့် လ ေးကင ေးလ ုံခ  ြုံလကက င ေး   စ ေးမှုကှိုံ အကျှိြုံေးသက လ  က နှိုံင ပါသည ။ 

ဓမမဆ  မျ ေး၊ ဝန ထမ ေးမျ ေး နငှ ့် လစတန ့်ဝန ထမ ေးတှိုံ ့်သည  

 
 

• အခပြုံလဆ င ပပီေး ဆွဲလဆ င မှုရှှိလသ    သ စက ေးကှိုံ အသ ုံေးခပြုံပပီေး ပ ှိမ ေးလခ  က  လခ  က လှန ့်သည ့် 

  သ စက ေးမျှိြုံေးကှိုံ လရှ င ရှ ေး မည ။ 

• လခပ ဆှိုံလနသည ့် အလကက င ေးအ  နငှ ့် ဆီလလျ  သည ့် လလသ ကှိုံ သ ုံေးပါ။ ဥပမ ၊ အ ေးကစ ေး လှုပ ရှ ေးမှု 

တစ  ုံအတွင ေးမ ှ အ ေးလပေးလအ  ဟစ ခ င ေးမှ  ဆီလလျ  နှိုံင လသ  လည ေး၊ လန က ကျ လ  က လ သည ့် 

ကလလေးကှိုံ လအ  ဟစ မှုမ ှ မဆီလလျ  ပါ။ 

•  ွဲခ  ေးဆက ဆ လ ေး၊ အသ ေးအလ  င  ွဲခ  ေးလ ေး၊ လှိင  ွဲခ  ေးမှု   သ စက ေး သှိုံ ့်မဟုံတ  ဆက ဆ မှုကှိုံ လရှ င ပါ။ 

• ရ ိုင််းစ ိုင််းမသ  အမည ခြင ့် လ ေါ်ဆှိုံခ င ေး အပါအဝင  ရှိုံင ေးစှိုံင ေးပပီေး ယုံတ ည ့်လသ  သှိုံ ့်မဟုံတ  အဆှိုံေးခမင  

  သ စက ေးကှိုံ လရှ င ပါ။ 

• ကလလေး သှိုံ ့်မဟုံတ  လူငယ တစ ဦေးအလကက င ေး မဆလီလျ  သည ့် လဝြန မှု (ဥပမ ၊ ကလလေး၏ ကှိုံယ အလလေး ျှိန ကှိုံ 

လဝြန ခ င ေး၊ အသှိဉ ဏ ၊ မှိသ ေးစုံ အလခ အလန၊ လှိင ဆှိုံင    စှိတ ညွတ မှု)ကှိုံ လရှ င ပါ။ 

• သ  ဝအ  လှိင ပှိုံင ေးနငှ ့် ဆှိုံင လသ    သ စက ေး၊ အ ှိပ အမမက ခပလသ  ဟ သ၊ လန က လခပ င မှုမျ ေး နငှ ့် 

လစ င ေးလခမ င ေးလခပ ဆှိုံမှုမျ ေး အပါအဝင ကှိုံ လရှ င ပါ။ 

•   သ တ  ေးကှိုံ လစ  က ေးမှု (ဥပမ ၊ ကျှိန ဆဲမှု) လရှ င ပါ။ 



  

ကလလေးမ ာေးနငှ့်် လူငယ်မ ာေး ကာယ်လ ာင့််လ ှာက်လ ေးလ ေး 

က င့််ဝတ ် ည်ေးမ ဉေး (Safeguarding Children and Young People Code of Conduct) 

 

မယ်လ်ဘန်ုေး Archdiocese သည် ကလလေးမ ာေး၊ လူငယ်မ ာေးနငှ့်် ထ ိလွှယ်သည့်် သက်ကက ေးမ ာေး အာေးလ ေုးတို ့်၏ 

လဘေးကငေ်းလ ုခ  ြုံလ ေး၊ ဘဝ  မေ်းလခမ့်လ ေးနငှ့်် သကိခာလလေး ာေးလ ေးကုိ သနနဌိာန်   ထာေးသည်။ 
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ကလလေးမ ာေး နငှ့်် လူငယမ် ာေး၏ ဓာတ ် ုမ ာေး/ဗ ဒ ယိုမ ာေး 

ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေး၏ ဓ တ ပ ုံမျ ေး/ဗီဒယီှိုံမျ ေးကှိုံ သ သန လတ  အုံပ စုံ၊ လအဂျင စီ သှိုံ ့်မဟုံတ  အြဲွွဲ့အစည ေး၏ 

 ည  ွယ  ျက အတွက  ရှိုံက ကူေးခ င ေး ခြစ လကက င ေး လသ ျ ပါလစ။ သလ  တူ  ွင ့်ခပြုံ ျက   ယူလ ေး လုံပ ငန ေးစဉအခြစ  

မှိ မျ ေး နငှ ့် အုံပ ထှိန ေးသူတှိုံ ့်အ ေး ဓ တ ပ ုံမျ ေး/ဗီဒယီှိုံမျ ေးကှိုံ မည သှိုံ ့် (ဥပမ ၊ ဝက်  ဆှိုံက ၊ လကက  ခင သင ပုံန ေး၊ 

သတင ေးစဉတွင ) အသ ုံေးခပြုံရနရှ်ှိလကက င ေး နငှ ့် မည သည ့် လန  မျ ေးတွင  ထုံတ ခပန ရန ်ရှှိနှိုံင လကက င ေးကှိုံ 

အသှိလပေးထ ေး မည ။ 

ဓ တ ပ ုံမျ ေး/ဗီဒယီှိုံမျ ေးကှိုံ ရှိုံက ယူ  တွင  ဓမမဆ  မျ ေး၊ ဝန ထမ ေးမျ ေး နငှ ့် လစတန ့်ဝန ထမ ေးတှိုံ ့်က 

▪ မှိ မျ ေး သှိုံ ့်မဟုံတ  လစ င ့်လရှ က သူက ကလလေး သှိုံ ့်မဟုံတ  လူငယ မပါဝင  န  ဆ ုံေးခြတ မှုကှိုံ တ ျှိန လ ုံေး 

လလေးစ ေး မည ။  ွင ့်ခပြုံ ျက  မလပေး န အတွက   ှိုံင လ ုံပပီေး အကျှိြုံေးအလကက င ေး ရှှိလသ  အလကက င ေး င ေးမျ ေး(ဥပမ ၊ 

ကလလေးကှိုံ လမွေးစ ေးထ ေးခ င ေး၊ မှိသ ေးစုံ အကကမ ေးြက မှု နငှ ့်/သှိုံ ့်မဟုံတ  ကလလေးကှိုံ က ကွယ လ ေး စ တမ ေးမျ ေးက 

ကလလေး သှိုံ ့်မဟုံတ  လူငယ ၏ လ ေးကင ေးလ ုံခ  ြုံမှုကှိုံ ထှိန ေးသှိမ ေးလပေး န  ဓ တ ပ ုံရှိုံက  ွင ့် မခပြုံနှိုံင ခ င ေး) ရှှိနှိုံင သည ။ 

▪ ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေးအ ေး သင ့်လလျ  သည ့် အလခ အလနမျှိြုံေးတွင  ဓ တ ပ ုံ သှိုံ ့်မဟုံတ  ဗီဒယီှိုံ ရှိုံက မှုတွင  

ပါဝင လ ေးကှိုံ သလ  တူ ွင ့်ခပြုံ ျက   ယူ န  အ ွင ့်အလမ ေးကှိုံ လပေးပါ။ 

▪ ဓ တ ပ ုံ နငှ ့် ဗီဒယီှိုံကှိုံ အခ  ေးသူတှိုံ ့်၏ လရှ ွဲ့လမှ က မှ  (ကကီေးကကပ မှုခြင ့်) ရှိုံက ယူပါ၊ တလယ က တည ေး သှိုံ ့်မဟုံတ  

လ ှိြုံွဲ့ ဝှက ပပီေး မရှိုံက  ပါ။ 

▪ ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေး၏ ဝတ ဆင မှု နငှ ့် အလနအထ ေး ဆလီလျ  ပါလစ။ 

▪ ဓ တ ပ ုံ သှိုံ ့်မဟုံတ  ဗီဒယီှိုံထဲက အလကက င ေးအ  မှ  စက ဆုံပ ြွယ    (လှိင ပှိုံင ေးဆှိုံင   ၊ အသ ေးအလ  င   ွဲခ  ေးလ ေး၊ 

အကကမ ေးြက လ ေး၊ လခ  က လှန ့်လ ေးမျှိြုံေး) မဟုံတ လကက င ေး လသ ျ ပါလစ။ 

▪ ဓ တ ပ ုံမျ ေး သှိုံ ့်မဟုံတ  ဗီဒယီှိုံကှိုံ ကှိုံယ ပှိုံင  အသ ုံေးခပြုံ န  မသှိုံလလှ င ပါနငှ ့်။ ဥပမ ၊ ကလလေးမျ ေး၏ 

ဓမမလတေး သီဆှိုံမှုကှိုံ လဒါင ေးလုံဒ ယူပပီေး သက ဆှိုံင    သ သန လတ  အုံပ စုံ၊ လအဂျင စီ သှိုံ ့်မဟုံတ  

အြဲွွဲ့အစည ေး၏ သှိုံလလှ င  န ေး သှိုံ ့်မဟုံတ  ကွန ပျှူတ  ဒရှိုံင ဗ သှိုံ ့် လ ဲလခပ င ေးပှိုံ ့် န  နငှ ့် ကှိုံယ ပှိုံင  

စက ပစစည  ေးထဲမှ ြျက ပစ  ပါမည ။ 

သ သန လတ  အုံပ စုံ၊ လအဂျင စီ သှိုံ ့်မဟုံတ  အြဲွွဲ့အစည ေးမျ ေးက 

▪ အမျ ေးခပည သူသှိုံ ့် မှိတ ဆက လပေးမှုလကက င ့် ကလလေး သှိုံ ့်မဟုံတ  လူငယ  ကဲ့် ဲ ့်   ြွယ  ရှှိနှိုံင လခ ကှိုံ ထည ့်စဉေးစ ေးပါ။ 

ဥပမ အ ေးခြင ့်၊ မသန စွမ ေးလသ  ကလလေးတစ ဦေး အစ ေးအစ  ပါဆယ ထုံပ   ယူလနပ ုံ ဓ တ ပ ုံကှိုံ 

တင လပေးလှိုံက လ င  ထှိုံကလလေးကှိုံ ကျ စယ  လန က လခပ င စ  မျှိြုံေး ခြစ လ နှိုံင သည ။ 

▪ ကလလေး၏ တည လန   သှိရှှိမှုကှိုံ ဟန ့်တ ေး န  ကှိုံယ လ ေး အ ျက အလက မျ ေးကှိုံ ကန ့်သတ လပေးပါ။ ဥပမ ၊ 

ဓ တ ပ ုံ စ တမ ေးတွင  န မည  ထည ့်မလ ေး န  ထည ့်စဉေးစ ေးပါ။ 
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ဓ တ ပ ုံမျ ေး နငှ ့် ဗီဒယီှိုံမျ ေးကှိုံ ရှိုံက ယူစဉ ကလလေးမျ ေး နငှ ့် လူငယ မျ ေး၏ လ ေးကင ေးလ ုံခ  ြုံလစလ ေး 

အ ျက အလက မျ ေးကှိုံ လန က ထပ  သှိရှှိလှိုံပါက အ ျက အလက မျ ေး စ  ွက  - ကလလေးမျ ေး နငှ ့် လူငယ မျ ေး၏ 

ဓ တ ပ ုံ နငှ ့် ဗီဒယီှိုံ အ  က်အလက်မ ာေး  ာ ွက-် ကလလေးမ ာေး နငှ့်် လူငယ်မ ာေး၏ ဓာတ ် ု နငှ့်် ဗ ဒ ယိုကှိုံ 

ကကည ့်ရှုပါ။ 

လူမှုမ ဒ ယာ အ  အဝင ်အ လက်ထ ွန်ေးန ် ဆကသ်ယွမ်ှုကိ ုအသ ေုးခ ြုံခ ငေ်း 

သ သန လတ  အုံပ စုံ၊ လအဂျင စီ သှိုံ ့်မဟုံတ  အြဲွွဲ့အစည ေးဆှိုံင    ဓမမဆ  မျ ေး၊ ဝန ထမ ေးမျ ေး နငှ ့် 

လစတန ့်ဝန ထမ ေးတှိုံ ့်သည  သ သန လတ  အုံပ စုံ၊ လအဂျင စီ သှိုံ ့်မဟုံတ  အြဲွွဲ့အစည ေးဆှိုံင    ကလလေးမျ ေး နငှ ့် 

လူငယ မျ ေးကှိုံ သ သန လတ  အုံပ စုံ၊ လအဂျင စီ သှိုံ ့်မဟုံတ  အြဲွွဲ့အစည ေး၏  ည  ွယ  ျက မျ ေး အတွက  ဆက သွယ  န  

မည သည ့် ‘ကှိုံယ ပှိုံင ’ ဆက သွယ လ ေး နည ေးလမ ေးမျ ေးကှိုံမှ (ဥပမ ၊ ကှိုံယ ပှိုံင  အီေးလမေးလ  အလက င ့်၊ ကှိုံယ ပှိုံင  

လူမှုမီဒယီ  အလက င ့်) အသ ုံေးမခပြုံအပ ပါ။ 

၎င ေးတှိုံ ့်သည  

▪ သ သန လတ  အုံပ စုံ၊ လအဂျင စီ သှိုံ ့်မဟုံတ  အြဲွွဲ့အစည ေး၏ ကှိ ှိယ မျ ေး၊ ရှှိလ င  (ဥပမ ၊ အလုံပ ပှိုံင  မှိုံ ှိုံင ေး  

ြုံန ေး)ကှိုံ သ ုံေးပပီေး ဆက သွယ  ပါမည ။  

▪ သ သန လတ  အုံပ စုံ၊ လအဂျင စီ သှိုံ ့်မဟုံတ  အြဲွွဲ့အစည ေး၏ အီေးလမေးလ ကှိုံ သတ မှတ လပေးပါ သှိုံ ့်မဟုံတ  

အသ ုံေးခပြုံ မည  (ဥပမ ၊ သ သန လတ   အုံပ စုံအမည @cam.org.au)။ 

▪ မှိ မျ ေး နငှ ့် အုံပ ထှိန ေးသူမျ ေး (နငှ ့် သက ဆှိုံင သူမျ ေး၊ ဥပမ ၊ အစီအစဉကှိုံ ကကပ မတ လပေးသူ)ထ  ‘မှိတတ ှူကှိုံ 

ထည ့်ပှိုံ ့် မည ။ 

▪ ဆက သွယ မှုကှိုံ လူတစ ဦေး ျင ေးထက  အုံပ စုံထ  လှိပ တပ ပှိုံ ့် မည ။ 

▪ လူမှုမီဒယီ တွင  အထူေး ‘အုံပ စုံ’(မှိ မျ ေး နငှ ့် အုံပ ထှိန ေးသူမျ ေးကှိုံ ယင ေးအုံပ စုံထ ဲထည ့်သွင ေးလပေးပါ) 

စ မျက န ှကှိုံ သတ မှတ လျက  ဆက သွယ  မည ။ 

▪ သက ဆှိုံင    လှုပ ရှ ေးမှု သှိုံ ့်မဟုံတ  အစီအစဉကှိုံ ကျင ေးပမှုနငှ ့် တှိုံက ရှိုံက  ဆက န  ယ သည ့် 
အလကက င ေးအ  မျ ေးခြင ့်သ  ဆက သွယ မှုကှိုံ ကန ့်သတ ပါ။ 

▪ ဝန လဆ င မှုဆှိုံင    မက လဆ့်မျ ေးကှိုံ ယဉလကျေးပပီေး  င မင ြွယ  ပ ုံစ ခြင ့် တင ခပပပီေး ပုံဂ္ှိြုံလ လ ေး အကက င ေးအ  ကှိုံ 

ကန ့်သတ  မည ။ 

▪ ယုံတတ ှိကျကျ လလ့်လ သူ တစ ဦေးအလနနငှ ့် လှိင ပှိုံင ေး သ  ဝမျှိြုံေး၊ ရှိုံင ေးစှိုံင ေးလသ ၊  ွခဲ  ေးဆက ဆ   ကျလသ ၊ 

လခ  က လှန ့်လသ ၊ တ  ေးမဝင လသ  သှိုံ ့်မဟုံတ  ညစ ညမ ေးလသ  အ  မျ ေး ခြစ သည ဟုံ သ ုံေးသပ နှိုံင သည ့် 

စ သ ေးမျ ေး၊ ဓ တ ပ ုံမျ ေး၊ ဗီဒယီှိုံ၊ ဝက်  ဆှိုံက  လင ့်  မျ ေး သှိုံ ့်မဟုံတ  လန က လခပ င မှုမျ ေးကှိုံ လရှ င ပါ။ 

▪ ဆက သွယ လခပ ဆှိုံမှု၏ မှတ တမ ေးကှိုံ သှိမ ေးဆည ေးထ ေး မည ။ 

▪ ယ င ကတည ေးက ရှှိလ  ဲ့်သည ့် (ဥပမ ၊ လဆွမျှိြုံေး၊ မှိတ လဆမွျ ေးနငှ ့်) လူမှု ဆက သွယ မှုမျ ေးနငှ ့်  

 



  

ကလလေးမ ာေးနငှ့်် လူငယ်မ ာေး ကာယ်လ ာင့််လ ှာက်လ ေးလ ေး 
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သ သန လတ  အုံပ စုံ၊ လအဂျင စီ သှိုံ ့်မဟုံတ  အြဲွွဲ့အစည ေး၏ အစီအစဉမျ ေး၊ လှုပ ရှ ေးမှုမျ ေး သှိုံ ့်မဟုံတ  

ခြစ  ပ မျ ေး၏  ည  ွယ  ျက မျ ေး အတွက  ခပြုံလုံပ သည ့် ဆက သွယ မှုကှိုံ ခပတ သ ေးစွ   ွဲခ  ေးသတ မှတ ပါ။ 

သူတှိုံ ့် မခပြုံလုံပ ကက န မှ  

▪ မည သည ့် အလခ အလနမျှိြုံေးထဲမှ မှ ကလလေး သှိုံ ့်မဟုံတ  လူငယ ကှိုံ ဆက သွယ မှု တစ  ုံ ုံကှိုံ လ ှိြုံွဲ့ ဝှက ထ ေး န  

လတ င ေးဆှိုံခ င ေး၊ 

▪ ကလလေး သှိုံ ့်မဟုံတ  လူငယ  တစ ဦေးဦေးနငှ ့် အစီအစဉ သှိုံ ့်မဟုံတ  လှုပ ရှ ေးမှု၏ နယ လခမ ခပင ပတွင  ‘လ ှိြုံွဲ့ ဝကှ ’ 

လတွွဲ့ဆ ုံ န  ဆက သွယ မှုကှိုံ အသ ုံေး ျခ င ေး၊ 

▪ ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေးအ ေး သ သန လတ  အုံပ စုံ၊ လအဂျင စီ သှိုံ ့်မဟုံတ  အြဲွွဲ့အစည ေးမှ  ွင ့်ခပြုံမထ ေးသည ့် 

ကှိုံယ ပှိုံင  အွန လှိုံင ေး နည ေးလမ ေးမျ ေး (ဥပမ ၊  စက ်းမခပ  န ေးမျ ေး၊ ဂှိမ ေးဆှိုံက မျ ေး သှိုံ ့်မဟုံတ  အခ  ေးလသ  

လမ ေးလကက င ေး) ခြင ့် ဆက သွယ  န  အ ေးလပေးခ င ေး၊  

 

▪ အခ  ေးသူတှိုံ ့် အလနနငှ ့် ကလလေး သှိုံ ့်မဟုံတ  လူငယ  တစ ဦေးဦေးကှိုံ လြေါ်ထုံတ ပပီေး ဆက သွယ  နှိုံင သည ့် 

အ ျက အလက မျ ေးကှိုံ ထည ့်သွင ေးလပေးခ င ေး (ဥပမ ၊ လူငယ  တစ ဦေး၏ လက်က ိုငြ်ုံန ေးန ပါတ ကှိုံ ပှိုံ ့်စ ထဲ 

ထည ့်မလပေးပါနငှ ့်)၊  

 

ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေးနငှ ့်အတူ အီလက ထ ွန ေးနစ  ဆက သွယ မှု အသ ုံေးခပြုံလ ေး ဆှိုံင    အသ ုံေးဝင သည ့် 

အ ျက အလက မျ ေး အတွက  အ  က်အလက်မ ာေး  ာ ွက် - လမူှုမ ဒ ယာ အ  အဝင ်အ လက်ထ ွန ေးန ် 

ဆက်သယွ်မှုကှိုံ ကကည ့်ရှုပါ။ 

 ာဇဝတမ်ှုခြင့်် တ ာေး ွွဲ   မှုမ ာေး သို ့်မဟုတ ်   င ် က်ကိ ုြွင့််ထတုလ်ခ ာဆိခု ငေ်း 

 

Catholic Archdiocese of Melbourne ၏ လ  င အတွင ေးမှ  ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လုံပ ကှိုံင မှု စစ လဆေးမှု Working 

with Children Check နငှ ့်/သှိုံ ့်မဟုံတ  ရဲမှတ တမ ေး စစ လဆေးမှု (Police Record Check)ကှိုံ ခပြုံလုံပ  န  တ ဝန ရှှိသည ့် 

ဓမမအြဲွွဲ့ဝင ၊ ဝန ထမ ေး သှိုံ ့်မဟုံတ  လစတန ့်ဝန ထမ ေးတှိုံ ့်သည  သူတှိုံ ့်၏ တ ဝန  သှိုံ ့်မဟုံတ  Archdiocese အတွင ေးက 

အလုံပ နငှ ့် ဆက န  ယ ပပီေး   ဇဝတ  ခပစ မှု တစ  ုံ ုံခြင ့် တ  ေးစဲွ   ဲ့်  သှိုံ ့်မဟုံတ  စီ င  ျက  ျမှတ     ဲ့် လ င ၊ 

လအ က ပါအတှိုံင ေး  ျက  ျင ေး သတင ေးပှိုံ ့် မည ။ 

 

ကလလေးသူငယ  လှိင ပှိုံင ေးဆှိုံင    အလွဲသ ုံေးစ ေးမှုကှိုံ ကျှူေးလနွ ကကသူတှိုံ ့်သည  အီလက ထ ွန ေးနစ  ဆက သွယ မှုမှ 

တစ ဆင ့် ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေး၏ မှိတ လဆွမျ ေး ခြစ သလှိုံ အလယ င လဆ င ပပီေး သ သန လတ  အုံပ စုံ၊ 

လအဂျင စီ သှိုံ ့်မဟုံတ  အြဲွွဲ့အစည ေးက ကကပ မတ လပေးသည ့် အစီအစဉ၊ လှုပ ရှ ေးမှု သှိုံ ့်မဟုံတ  ခြစ  ပ ဆှိုံင    

အလဆ က အအ ုံ “ခပင ပတွင ” လတွွဲ့ဆ ုံပဲွ စ စဉ်န ိုငမ် က င််းက ို မှတ သ ေး န  အလ ေးကကေီးပါသည ။ 



  

ကလလေးမ ာေးနငှ့်် လူငယ်မ ာေး ကာယ်လ ာင့််လ ှာက်လ ေးလ ေး 

က င့််ဝတ ် ည်ေးမ ဉေး (Safeguarding Children and Young People Code of Conduct) 

 

မယ်လ်ဘန်ုေး Archdiocese သည် ကလလေးမ ာေး၊ လူငယ်မ ာေးနငှ့်် ထ ိလွှယ်သည့်် သက်ကက ေးမ ာေး အာေးလ ေုးတို ့်၏ 

လဘေးကငေ်းလ ုခ  ြုံလ ေး၊ ဘဝ  မေ်းလခမ့်လ ေးနငှ့်် သကိခာလလေး ာေးလ ေးကုိ သနနဌိာန်   ထာေးသည်။ 

 
Page | 11 

 

 

 

▪ သူတှိုံ ့်၏ ‘‘မန လနဂျ ’’ ထ ၊ အလုံပ သမ ေး သှိုံ ့်မဟုံတ  လစတန ့်ဝန ထမ ေး ခြစ လ င ၊ ဥပမ  သ သန လတ   အုံပ စုံ 

 ုံန ေးလတ  ကကေီးထ ၊ 

▪ သူတှိုံ ့်သည  ဓမမအြဲွွဲ့ဝင  ခြစ လ င  သူတှိုံ ့်၏ ဓမမဂှိုံဏ််း ျြုံပ ကကေီးထ ၊  

▪ သူတှိုံ ့်သည  Archdiocese အတွင ေးရှှိ သူတှိုံ ့်၏ တ ဝန  သှိုံ ့်မဟုံတ  အလုံပ နငှ ့် ဆက န  ယ ပပီေး တ  ေးစဲွ သှိုံ ့်မဟုံတ  

ခပစ ဒဏ  ျမှတ     ဲ့် လ င ။ 
 

ကလလေးမ ာေးနငှ့်် လူငယ်မ ာေးအာေး ကာကယွ်လ ာင့််လ ှာက်လ ေး က င့််ဝတ ် ည်ေးမ ဉေး လ ကညာ  က ်

ကလလေး လဘေးကငေ်းလ ုခ  ြုံလ ေး က င့််ဝတ ် ည်ေးကမ်ေး လ ကညာ ာတမ်ေး Child Safety Code of Conduct 

Declaration ကို လ ေးခြည့််လ ေးမှာ မယလ််ဘန်ုေး ကကသ်လ ် Archdiocese (Catholic Archdiocese of 

Melbourne) ၏ သာသနာလတာ်အြွွဲွေ့၊ လအဂ င ်  သို ့်မဟတု ်အြွွဲွေ့အ ည်ေး တ ်  ုုတငွ ်အမှုထမ်ေးလိုသ ူအတကွ် 

လိုအ ်  က် တ ် ုခြ သ်ည်။ 

ယငေ်းလ ကညာ  ကက်ို တငသ်ငွေ်း န်   က်ကကွ်မှုမာှ လလေးနက်သည့််   ိြုံေးလြာကမ်ှုခြ ်ပ  ေး  ည်ေးကမ်ေး ိုငေ်းဆိုင ်ာ 

အလ ေးယူမှု  က ြုံ နိငု ် သည်။ 

Archdiocese ဓမမဆ  မျ ေး၊ ဝန ထမ ေးမျ ေးနငှ ့် လစတန ့်ဝန ထမ ေးမျ ေးသည  ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေး အ ေးလ ုံေးတှိုံ ့်ကှိုံ 

လစ င ့်လရှ က လပေးလ ေး ကတှိကှိုံ လပေးထ ေးသူမျ ေး ခြစ ကကပပီေး ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေးကှိုံ အလဲွသ ုံေးစ ေး ခပြုံ   မှု နငှ ့် 

အနတ  ယ  ပ ုံစ  မျှိြုံေးစ ုံမ ှက ကွယ လပေး န  ဆလီလျ  သည ့် လခ လှမ ေးမျ ေးကှိုံ အတတ နှိုံင ဆ ုံေး  ျမှတ  လဆ င  ွက လပေး န  

တ ဝန ယူ ပါသည ။ Catholic Archdiocese of Melbourne တွင  ဓမမဆ  မျ ေး၊ ဝန ထမ ေးမျ ေး နငှ ့် 

လစတန ့်ဝန ထမ ေးမျ ေးသည  ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ တှိုံ ့်၏ ကျန ေးမ လ ေး နငှ ့်  ဝ ျမ ေးလခမ့်လ ေးကှိုံ လစ င ့်လရှ က လပေး န  

လပေးထ ေးသည ့် ကတှိကှိုံ ခြည ့်စွမ ေးလပေး န ၊ 

ကလလေးမ ာေးကိ ုအလွွဲသ ေုး ာေး ခ ြုံလ ်ု   မှု နငှ့်် အနတ ာယမ်ှ လဘေးကငေ်းလအာင ်ထာေး ိှလ ေးခ ငေ်း  

▪ စှိတ ပှိုံင ေး၊ ရုံပ ပှိုံင ေး နငှ ့် လှိင ပှိုံင ေးဆှိုံင    အလဲွသ ုံေးစ ေးမှု သှိုံ ့်မဟုံတ  လျစ လျှူရှုမှု အပါအဝင  ကလလေး အလဲွသ ုံေးစ ေး 

ခပြုံလုံပ မှု သှိုံ ့်မဟုံတ  အနတ  ယ  ပ ုံစ တစ  ုံ ုံတွင  မပါဝင  မပတ သက လစ ခ င ေး၊ 

▪ ရုံပ ပှိုံင ေးအ  ဒဏ  တ မှု သှိုံ ့်မဟုံတ  နှှိမ ့် ျမှု၊  က စက မှု၊ လခ  က လှန ့်မှု သှိုံ ့်မဟုံတ  သှိကခ  ျ  ကျသည ့် အခပြုံအမူ 

ပ ုံစ မှန သမ ကှိုံ လရှ င ရှ ေးခ င ေး၊ 

▪ ရုံပ ပှိုံင ေးအ  ထှိလတွွဲ့ မှုမှ  ဆီလလျ  ပပီေး လန ှင ့်ယှက မှုကင ေးက  လှိင ပှိုံင ေး သ  ဝကှိုံ မလဆ င လကက င ေး 

လသ ျ ပါလစ။ 

▪ ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေးနငှ ့် ဆက ဆ   တွင  မျက န ှသ လပေးမှု နငှ ့်/သှိုံ ့်မဟုံတ  လက်သပ်မ ွ်းမှုမျှိြုံေးဟုံ 

ထင မှတ စ   ခြစ လ မည ကှိုံ လရှ င ပါ။ 



  

ကလလေးမ ာေးနငှ့်် လူငယ်မ ာေး ကာယ်လ ာင့််လ ှာက်လ ေးလ ေး 

က င့််ဝတ ် ည်ေးမ ဉေး (Safeguarding Children and Young People Code of Conduct) 

 

မယ်လ်ဘန်ုေး Archdiocese သည် ကလလေးမ ာေး၊ လူငယ်မ ာေးနငှ့်် ထ ိလွှယ်သည့်် သက်ကက ေးမ ာေး အာေးလ ေုးတို ့်၏ 

လဘေးကငေ်းလ ုခ  ြုံလ ေး၊ ဘဝ  မေ်းလခမ့်လ ေးနငှ့်် သကိခာလလေး ာေးလ ေးကုိ သနနဌိာန်   ထာေးသည်။ 
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▪ ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေးနငှ ့် ဆက သွယ လခပ ဆှိုံ  တွင  လလေးစ ေးမှုကှိုံ ခပသည ့်   သ စက ေးကှိုံ 

သ ုံေးပပီေးကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေးကှိုံ ထှိ ှိုံက လစလသ ၊ စှိတ ဓ တ ကျလစလသ ၊ လကက က လန ့်လစပပီေး သှိကခ နှှိမ ့် ျ   

ကျလသ    သ စက ေးနငှ ့် လလသ မျှိြုံေးကှိုံ လရှ င ရှ ေးပါ။ 

▪ လှိင သလ  ပါလသ ၊  ွဲခ  ေးဆက ဆ   ကျပပေီး အသ ေးအလ  င   ွဲခ  ေးမှုဆန သည ့်   သ စက ေးမျှိြုံေး၊ 

မြွယ   သည ့် ဟ သ၊ လန က လခပ င မှု သှိုံ ့်မဟုံတ  သွယ ဝှိုံက  လခပ ဆှိုံမှုကှိုံ လရှ င ပါ။ 

ရု ် ိုငေ်းအ  နငှ့််  ိတ ိ်ုငေ်းအ  လဘေးကငေ်းလ ုခ  ြုံသည့်် ဝန်ေးက ငက်ို ြန်တ ေးလ ေးခ ငေ်း 

▪ သက ကကီေးတစ လယ က တည ေး ကလလေး သှိုံ ့်မဟုံတ  လူငယ နငှ ့် မကျန  စ လစလျက  သက ကကီေးမျ ေးက ကလလေး 

သှိုံ ့်မဟုံတ  လူငယ တှိုံ ့်အ ေး အလဲွသ ုံေးစ ေး   မည ့် အနတ  ယ မျှိြုံေး ခြစ လစနှိုံင မည ့် ထှိလတွွဲ့ မှုမျှိြုံေးကှိုံ ရှ ကက လနသူ 

မဟုံတ လစ လကက င ေး လသ ျ ပါလစ။ 

▪ သင ၏ လစ င ့်လရှ က မှု လက လအ က မှ  ရှှိလနသည ့် ကလလေးမျ ေး သှိုံ ့်မဟုံတ  လူငယ မျ ေးကှိုံ တ ျှိန လ ုံေး 

သင ့်လလျ  စွ  ကကီေးကကပ ထ ေးလကက င ေး လသ ျ ပါလစ။ 

▪ ကလလေးမျ ေးနငှ ့် သှိုံ ့်မဟုံတ  လူငယ မျ ေး၏ အခပြုံအမူကှိုံ အခပြုံသလ  သှိုံ ့် လမ ေးည န လပေး န  တ  ေးမ တပပီေး 

လလေးစ ေးမှုရှှိက  ြွ ွဲ့ ပြှိြုံေးလ ေးအတကွ  ဆီလလျ  လသ  မဟ ဗျှူဟ မျ ေးကှိုံ အသ ုံေးခပြုံပါ။ 

▪ ကလလေးမျ ေးနငှ ့် သှိုံ ့်မဟုံတ  လူငယ မျ ေး၏ ဓ တ ပ ုံမျ ေး သှိုံ ့်မဟုံတ  ဗီဒယီှိုံကှိုံ မှိ  သှိုံ ့်မဟုံတ  အုံပ ထှိန ေးသူတှိုံ ့်၏ 

သလ  တူညီ ျက ခြင ့် သ သန လတ  အြဲွွဲ့၊ လအဂျင စီ သှိုံ ့်မဟုံတ  အြဲွွဲ့အစည ေး အတွင ေးမှ  ရှိုံက ကူေးခြစ လကက င ေး 

လသ ျ ပါလစ။ 

▪ လူမှု မီဒယီ  သှိုံ ့်မဟုံတ  ဒစ ဂျစ တယ  ဆက သွယ လခပ ဆှိုံမှုကှိုံ အသ ုံေးခပြုံမှုမှ  ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေးကှိုံ 

အသ ုံေး ျမှုမျှိြုံေး သှိုံ ့်မဟုံတ  အနတ  ယ   င ဆှိုံင မည ့် ပ ုံစ မျှိြုံေး မခြစ ပါလစနငှ ့်။ 

▪ ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေးအလပေါ် ကကီေးမ ေးစွ  သက လ  က မှု ရှှိနှိုံင သည ့် ရုံပ ပှိုံင ေး သှိုံ ့်မဟုံတ  ပတ ဝန ေးကျင  ဆှိုံင    

အနတ  ယ  မှန သမ ကှိုံ ြယ ရှ ေးပစ  န  နငှ ့်/သှိုံ ့်မဟုံတ  အနည ေးဆ ုံေး ခြစ လစ န  လုံပ လဆ င ပါ။ 

▪ ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေးအ ေး လစ င ့်လရှ က မှုထ ဲမပါဝင မီ သှိုံ ့်မဟုံတ  ပါဝင လနစဉ အ က  သှိုံ ့်မဟုံတ  ဥပမေနငှ  ်

ဆန  က်ျငမ်သ  လဆေးမျ ေးကှိုံ မသ ုံေးစဲွပါနငှ ့် သှိုံ ့်မဟုံတ  လဆေးစ ခြင ့် လသ က  သည ့် လဆေးဝါေးမျ ေး၏ ကကီေးမ ေးသည ့် 

အ န သင  လအ က မှ  မရှှိလစ ပါ။ 

▪ ကလလေးမျ ေး နငှ ့် လူငယ မျ ေးအ ေး  အ က နငှ ့် မူေးယစ လဆေးမျ ေးကှိုံ မလပေးသွင ေးပါနငှ ့်။ 

▪   ဇဝတ  ခပစ မှုခြင ့် တ  ေးစဲွ   လ င  (CAM သ သန လတ   အြဲွွဲ့၊ လအဂျင စီ သှိုံ ့်မဟုံတ  အြဲွွဲ့အစည ေးတွင  

ပါဝင လုံပ လဆ င မှုနငှ ့် ဆက စပ ပပီေး ခပစ် ှုကျ ်းလွနသ်ည ် ရ ဇဝင ်မှတ တမ ေး စစ လဆေးလ  ကှိုံ ခပြုံလုံပ  သူ ခြစ လ င ) 

အုံပ  ျြုံပ လ ေးပှိုံင ေးကှိုံ  ျက  ျင ေး အသှိလပေးပါ။ 



  

ကလလေးမ ာေးနငှ့်် လူငယ်မ ာေး ကာယ်လ ာင့််လ ှာက်လ ေးလ ေး 

က င့််ဝတ ် ည်ေးမ ဉေး (Safeguarding Children and Young People Code of Conduct) 

 

မယ်လ်ဘန်ုေး Archdiocese သည် ကလလေးမ ာေး၊ လူငယ်မ ာေးနငှ့်် ထ ိလွှယ်သည့်် သက်ကက ေးမ ာေး အာေးလ ေုးတို ့်၏ 

လဘေးကငေ်းလ ုခ  ြုံလ ေး၊ ဘဝ  မေ်းလခမ့်လ ေးနငှ့်် သကိခာလလေး ာေးလ ေးကုိ သနနဌိာန်   ထာေးသည်။ 
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ယဉလက ေးမှုဆိုင ်ာ လဘေးကငေ်းလ ုခ  ြုံလ ေး နငှ့်် လက်တွွဲ  ဝငလ် ေးကို   ့် ိုေးလ ေး န် 

▪ ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေး လ ေးကင ေးလ ုံခ  ြုံလ ေး၊ လက တဲွပါဝင လ ေး နငှ ့် လုံပ ပှိုံင  ွင ့်မျ ေးခြင ့် အ ေးခြည ့်လပေးလ ေးကှိုံ 

ခမ င ့်တင ပါ။ 

▪ မသန စွမ ေးကကလသ ၊ ယဉလကျေးမှု နငှ ့်   သ စက ေးအ  မတူကဲွခပ ေးသည ့် လန က   မျ ေးရှှိကကလသ ၊ လှိင တူခ င ေး 

ဆွဲလဆ င မှု ရှှိကကလသ ၊ လှိင ဆက ဆ မှု နငှ ့် လှိင ဆှိုံင    မတူကဲွခပ ေးမှု ရှှိကကလသ  နငှ ့် ကနဦေးတှိုံင ေး င ေးသ ေးမျ ေး နငှ ့် 

Torres Strait Islander ခပည သူမျ ေး၏ ကလလေးမျ ေး နငှ ့် လူငယ မျ ေး အပါအဝင  ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေး 

လက တဲွပါဝင မှုကှိုံ ပ ့်ပှိုံေးလပေးပါ။ 

လလေး ာေးထိကု်လသာ ဆက်ဆ မှုမ ာေးကို ခမြှင့််တငလ် ေးခ ငေ်း 

▪ ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေးနငှ ့် အခပြုံသလ   လဆ င ပပီေး လလေးစ ေးမှုရှှိသည ့် အခပန အလှန  ဆက ဆ မှုကှိုံ ခပြုံလုံပ ပပီေး 

သူတှိုံ ့်၏  ပှိုံင  ွင ့်မျ ေးနငှ ့် သှိကခ ကှိုံ ခမ င ့်လပေးပါ။ 

▪ ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေး၏ ရှုလထ င ့်မျ ေးကှိုံ န ေးစွင ့်လပေးပပီေး လလေးစ ေးပါ။ 

ကလလေးမ ာေးနငှ့်် လူငယ်မ ာေး၏ လဘေးကငေ်းလ ခု  ြုံမှုကိ ုကာကွယ်လ ေး န် လု ်ကိုငလ်ဆာင ွ်က်ခ ငေ်း 

▪ ကလလေးမျ ေးနငှ ့် လူငယ မျ ေး၏ လ ေးကင ေးလ ုံခ  ြုံမှုဆှိုံင    စှိုံေး ှိမ မှုမျ ေးကှိုံ န ေးစွင ့်လျက  လထ က    တ ုံ ့်ခပန လပေးပါ။ 

▪ ကလလေး၏ လ ေးကင ေးလ ုံခ  ြုံလ ေးဆှိုံင    စှိုံေး ှိမ မှုမျ ေး၊ အစီ င   စ မျ ေး သှိုံ ့်မဟုံတ  ြွင ့်ထုံတ လခပ ဆှိုံမှု မှန သမ ကှိုံ 

သက ဆှိုံင    ကလလေးမျ ေးအ ေး က ကွယ လ ေး အ ဏ ပှိုံင အြဲွွဲ့မျ ေးထ  (ဥပမ ၊ ကလလေး က ကွယ လ ေး (Child 

Protection) (DHHS)၊ Victoria ရဲ)နငှ ့် ဤမူဝါဒ၏ လတ င ေးဆှိုံ ျက မျ ေးနငှ ့်အညီ ကျွမ ေးကျင သူ စ နှုန ေးမျ ေး ယူနစ  

(Professional Standards Unit) ထ  တင ခပလပေးပါ။ 

  



  

ကလလေးမ ာေးနငှ့်် လူငယ်မ ာေး ကာယ်လ ာင့််လ ှာက်လ ေးလ ေး 

က င့််ဝတ ် ည်ေးမ ဉေး (Safeguarding Children and Young People Code of Conduct) 

 

မယ်လ်ဘန်ုေး Archdiocese သည် ကလလေးမ ာေး၊ လူငယ်မ ာေးနငှ့်် ထ ိလွှယ်သည့်် သက်ကက ေးမ ာေး အာေးလ ေုးတို ့်၏ 

လဘေးကငေ်းလ ုခ  ြုံလ ေး၊ ဘဝ  မေ်းလခမ့်လ ေးနငှ့်် သကိခာလလေး ာေးလ ေးကုိ သနနဌိာန်   ထာေးသည်။ 
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ကျွန ုံပ သည  ကလလေး လ ေးကင ေးလ ုံခ  ြုံလ ေး ကျင ့်ဝတ  စည ေးမျဉေး (Child Safety Code of Conduct) ကှိုံ ြတ ရှု ဲ့်ပပီေး 

(Catholic Archdiocese of Melbourne) တွင  ကလလေးမျ ေး နငှ ့် လူငယ မျ ေးနငှ ့် လုံပ ကှိုံင   တွင  လှိုံက န  န  

တ ဝန ယူပါသည ။ 

လ ကညာ  က် 

အမည  (အခပည ့်အစ ုံ) လက မှတ   က စဲွ 

  

 

                      /                             

/ 

လှိပ စ -  

 

 

 

သက လသ၏ အမည  (အခပည ့်အစ ုံ) လက မှတ   က စဲွ 

  

 

                      /                             

/ 

* 
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