လူငယ်မ ာျား၏ ဘ ျားကင်ျားလုံခ ြုံမှုကုံ ကာကွယဘ
် ျားဘ ျား မူဝါဒ
(SAFEGUARDING CHILDREN AND YOUNG PEOPLE
POLICY)
မူဝါဒ စီမအုံ ် ြုံ ်မှု ဇယာျား

မူဝါဒကုံ ုံငဆ
် ုံငသ
် ူ
မူဝါဒကုံ က င်သ
့် ျားုံ ခ င်ျား

ဒါရို က်တာ၊ ကျွမ်း် ကျင်သူ စံနန
ှု ်း် မျာ်း ယူနစ် (Professional
Standards Unit)
မယ်လ် န
ုံ ်ျား ကက်သလစ် Archdiocese (Catholic
Archdiocese of Melbourne) ၏ ဓမမအဖွွဲ့ဝင်၊ ဝန်ထမ်ျားမ ာျား
နှင့်် လုံ ်အာျားဘ ျားမ ာျား အာျားလုံျား(မယ်လ် န
ုံ ်ျား ကက်သလစ်
ညာဘ ျား (Catholic Education Melbourne)၊ ကက်သလစ်
ဖွွဲ့ ဖဖြုံျားဘ ျား န် ုံဘငွအဖွွဲ့ (Catholic Development Fund)၊
Catholic Care၊ Villa Maria Catholic Homes နှင့််
Archdiocese ဘက ာင်ျားမ ာျား (Schools of the Archdiocese
ဝန်ထမ်ျားမ ာျားမှ အ )

ွငခ့်် ြုံသည့်် အာဏာ ုံငအ
် ဖွွဲ့
စတင်က င်သ
့် ျားုံ န် ွငခ့်် ြုံ က်စွ

Catholic Archbishop of Melbourne
ဇူလုံင9
် ၊ 2019
CAM ကလလ်း လ

်းကင််း လံိုခ ြုံံ လ ်း မူဝါဒ (Child Safety Policy)

နှင့်် May Our Children Flourish Code of Conduct for
Caring for Children ကုံ အစာျားထျားုံ ့်သည်
ဘနာက်တကကမ် ခ န်စစ်ဘဆျား န် က်စွ

အစဉ်တစုံက် ခမြှင်တ
် ှု အခဖစ် ဗာျားရှငျား် 1
့် င်ဘ ျား အာျားထုံတမ
ကုံ နှစ်စဉ် ခ န်စစ်ဘဆျား မည့်် 2020 ဇူလုံင် မတင
ုံ မ
် ီ
ဘအာက် ါမ ာျားအ ခ န်စစ်ဘဆျားနင
ုံ သ
် ည်။
-

ါဝင် တ်သက်သတ
ူ ထ
ုံ ့် မှ ဆက်န ွှယ်မှုရှဘသာ တခုံ ့် န် က်

-

ဥ ဘဒဆုံင် ာ အဘခ ာင်ျားအလမ ာျား
အဘ ျား ါသည့်် အဘ ျားအ င်ျားမ ာျားအာျား ဆန်ျားစစ်မှု။

သက်ဆုံင် ာ စာတမ်ျားမ ာျား နှင့်် မူဝါဒမ ာျား ကလလ်းမျာ်းနှင့်် လိုပ်ကိုငမ
် ှု စစ်လ

်းမှု (Working with

Children Check)
နင
ို င
် လ
ံ တာ် ဲစစ်လ

်းမှု မူဝါဒ မှတ်တမ််း (Protocol National

Police Check Policy)
ကိုယ်လ ်း

ိုင် ာ လိုက်နာမှု အကကံဉာဏ် (Privacy

Compliance Advice)
အ်းလမ်းလ်နင
ှ ့်် အင်တာနက် မှတ်တမ််း (Email and
Internet Protocol)
လူမှုမဒယာ မူဝါဒ ( Social Media Policy)
လိုပ်ငန််း ွင် အနင
ို က
် ျင်မ
့် ှု

ိုင် ာ မူဝါဒ (Workplace

Bullying Policy)
လင်ပိုင်း်

ိုင် ာ လနှာင်ယ
့် ှက်မှု

ိုင် ာ မူဝါဒ (Sexual

Harassment Policy)
Diocesan လအဂျင်စမျာ်းမှ ဝန်ထမ််းမျာ်းအတွက် ကျင်ဝ
့် တ်
စည််းမျဉ်း (Code of Conduct for Employees of Diocesan
Agencies)
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နဒါန်ျား
စ်ယာန်အသင််းလတာ်အတွက် မမ၏ သာသနာခပြုံလ ်းတာဝန်အခြစ် ကလလ်းမျာ်းနှင့်် လူငယ်မျာ်းကို
လလ်းစာ်းလသာ၊ သူတ၏
ို ့် လခပာသံမျာ်းကို နာ်းလထာင်လပ်းပပ်း သူတို ့်လ
သူတအတွ
ို ့်
က် လ

်းကင််းလံိုခ ြုံံ လကကာင််း ံစာ်း ပပ်း

်းကင််းလံိုခ ံြုံမှုရလသာ
ှ
ခပြုံစိုပျြုံ်းလထာင်လ ်း ဝန််းကျင်မျြုံ်းကို ြန်တ်းလပ်းလ ်းမှာ ကျင်ဝ
့် တ်

နှင့်် ဥပလဒလာ တာဝန်ကက်းပါ။
ဘစာင်ဘ
့် ရှာက်ဘ ျား န် တာဝန်
(Catholic Archdiocese of Melbourne) (CAM)သည် ကလလ်းမျာ်း နှင့်် လူငယ်မျာ်းအာ်း
လစာင်လ
့် ရှာက်လ ်း၊ လ

်းကင််းလံိုခ ံြုံလ ်း နှင့််

တာဝန်အခြစ် ံယူပါသည်။ လယရှု

ဝ ျမ််းလခမ့်လ ်းကို အသင််းလတာ်၏ အလခ

စ်လတာ်က လ

ာကကာ်း ပချခ
ို ို့ ို့သည်မျ ျားကို

လမတတာတရ ျား၊ တ ာ်းမျှတမှု နှင့်် လူသာ်းတိုင်း် ၏ ဂိုဏသ
် ကခာကို နှလံို်းသွင်း် လ
တရ ျားလတ ်မျ ျားမှလေပပျား ယင််း ံယူ ျက်
ဘ

ံ အကျ

ံို်း

က် ံကျင်သ
့် ံို်းမှု နှင့််
ျားစ ျားသညို့်

င််းသက်လာ ဲ့်သည်။

ျားကင်ျားလုံခ ြုံဘ ျား နှင့်် ါဝင်ဘ ျား စာျား ွင့််

အသင််းလတာ် အတွင်း် မှာ လ

်းကင််းလံခို ံြုံလ ်း အစဉအလာက ကလလ်းမျာ်းနှင့်် လူငယ်မျာ်း (အသက် 18

နှစ်လအာက် ရှသူမျာ်း) အသင််းလတာ်၏

ဝထဲတွင် တက်ကကစွာ နှင့်် အခပည့််အဝ ပါဝင်နင
ို ပ် ပ်း

သာသနာလ ်း အသိုင်း် အဝန််းတွင်း် ၎င်ျားတ၏
ို ့် စွမ်း် ည်မျာ်းကို အသံို်း ျနင
ို မ
် ှာကို အာမ ံလပ်းသည်။ CAM
ှ
သည် ကလလ်း အလွဲသံို်းစာ်းမှု နှင့်် ညဉျားပေ်
ျားနှပ်စက်မှု ပံိုစံမျာ်းအာ်းလံို်းကို လံို်းဝသည််းမ ံ
ဲ

ကလလ်းမျာ်းနှင့်် လူငယ်မျာ်းကို အနတ ာယ်မျာ်းမှ ကာကွယ်လပ်း န် သနနဋ္ဌာန် ျထာ်းပါသည်။
ကဘလျား အလွသျားုံ စာျားမှုမ ာျား
ကလလ်း အလွဲသံို်းစာ်းမှုသမ
ို ့်

ှ
ိုတ် ညဉျားပေ်
ျားနှပ်စက်မှုမာှ ကလလ်း သမ
ို ့်

စတ်ပိုင်း် ကျန််းမာလ ်း သမ
ို ့်

ိုတ် ြွံွံ့ ပြြုံ်းလ ်း နှင/့်် သမ
ို ့်

သမ
ို ့်

အလွဲသံို်းစာ်းမှု သမ
ို ့်
▪
▪

ိုတ် အနတ ာယ် ခြစ်လစနင
ို သ
် ည့်် အလခ အလနကို
ို သတ်မှတ်ပါသည်။

ိုတ် ညှဉျားပေ်ျားနှပ်စက်မှု အမျြုံ်းအစာ်းမျာ်းထဲတွင် ပါဝင်သည်မာှ

ရိုပ်ပိုင်း် အ အလွဲသံို်းစာ်းမှု၊
က်သပ်လများမှု အပါအဝင် လင်ပိုင်း်

ိုင် ာ အလွဲသံို်းစာ်းမှု၊

စတ်ပိုင်း် အလွဲသံို်းစာ်းမှု အပါအဝင် စတ် ံစာ်းမှု

▪

မသာ်းစိုတွင်း် အကကမ််းြက်မှု၊

▪

လျစ်လျျူရှု မှု၊

▪

ိုတ်

ိုတ် လူငယ်၏ ကျန််းမာလ ်း

ိုတ် လိုပ် ပ်မျာ်း တသကက်း)

▪

▪

ိုတ် ကလလ်း သမ
ို ့်

ိုတ် ြွံွံ့ ပြြုံ်းလ ်းကို သသသာသာ နစ်နာလစလသာ သိုမ့်

ြန်တ်းလပ်း န် ပျက်ကွကလ
် သာ လိုပ် ပ် (သမ
ို ့်

ိုတ် လူငယ်၏ ရိုပ်ပိုင်း် သမ
ို ့်

ွဲခ ာ်း

က်

ိုင် ာ အလွဲသံို်းစာ်းမှု၊

ံမှု၊

အနင
ို က
် ျင်မ
့် ှု၊
စာမျက်နာှ
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ကလလ်း အလွဲသံို်းစာ်းမှု သမ
ို ့်

ိုတ် ညှဉျားပေ်ျားနှပ်စက်မှု ေမတ်မျာ်းနှင့်် လကခဏာမျာ်းကို အပမဲတမ််း

အထင်အရှာ်း မခမင် ပါ။ ရိုပ်ပိုင်း် အ အလွဲသံို်းစာ်းမှုကို (ဥပမာ၊ ပွန်း် ာမျာ်းလကကာင်)့် အခ ာ်း အလွဲသံို်းစာ်းမှု
ပံိုစံမျာ်းနှငထ
့်် က် ခမင် နင
ို ပ
် ါသည်။ လျစ်လျျူရှု မှုမှာ ထိုကသ
် င်သ
ှ ့်် ဂရိုစိုက်မှုကို လပ်း န်
့် ည့်် လစာင်လ
့် ရှာက်မှုနင
ပျက်ကွက်မှု ခြစ်လသာလကကာင့်် လြေါ်ထိုတ် န် က် ဲသည်။ အလာ်းတူ မသန်စွမ််းမှု၊ စတ်ပိုင်း် လ ာဂါ၊
မသာ်းစိုတွင်း် အကကမ််းြက်မှု၊ အသာ်းအလ ာင် သမ
ို ့်
ွဲခ ာ်း

က်

ံမှု သမ
ို ့်

ိုတ် လူမျြုံ်း၊ လင် ိုင် ာ စတ်ညွတ်မှု

ိုင် ာ

ိုတ် အနင
ို က
် ျင်မ
ို ့်
၎င််းကို ကလလ်း၏
့် ှုမျာ်းကို ခမင်လတွွံ့ န် ဲယဉ်းသည်။ သလသာ်

အခပြုံအမူထဲတွင် ဥပမာ လူမှုလ ်းထဲ မပါဝင်ခ င််း နှင့်် စတ်ဓာတ်ကျမှု ကဲ့်သိုလသာ
ေမတ် လကခဏာမျာ်းမှ
့်
နာ်းလည် နင
ို သ
် ည်။
ကလလ်းမျာ်းနှင့်် လူငယ်မျာ်း အာ်းလံို်းတသည်
ို ့်
ထ ိုက်လွယက် ကလသာ်လည််း အ ျြုံလ
ွံ့ သာ ကလလ်းမျာ်းနှင့််
လူငယ်မျာ်းမှာ သာမန်သူမျာ်းနှင့်် စာလျှင် အလွဲသံို်းစာ်း ံ နင
ို လ
် ခ အနတ ာယ် ပပို ပ်း ခမင်မ
့် ာ်းပါသည်။
၎င််းတထဲ
ို ့် တွင် အလွဲသံို်းစာ်းမှုကို အ င်က ံ ဲ့် ဖျားသူမျာ်း သမ
ို ့်

ိုတ် မသန်စွမ််းသူမျာ်း၊ ယဉလကျ်းမှု နှင့််

ာသာစကာ်းအ လနာက်ကျကျန် စ်လသာ လနာက် ံရှသူမျာ်းထဲက
အမ်မဲ့်သူမျာ်း သမ
ို ့်

င််း ဲနမ
ွ ််းပါ်းသူမျာ်း သမ
ို ့်

ိုတ်

ိုတ် အမ်မှာ ခပြုံစိုသူ မရှလသာသူ ပါဝင်ကကသည်။ ထနည်
ို ့် ်းတူ တိုင်း် င််းသာ်း ခပည်သူမျာ်း

နှင့်် Torres Strait Islander မှ ကလလ်းမျာ်းနှင့်် လူငယ်မျာ်းမှာ အသာ်းအလ ာင် ခွဲ ာ်းမှု၊ ပထိုတ် ံ မှု နှင့််
ပိုင်

ိုငမ
် ှုမျာ်း ြယ်ရှာ်း ံ မှု သမိုင်း် မျာ်းလကကာင့်် လ

်းကင််းလံိုခ ံြုံမှု လိုအပ် ျက်မျာ်း ပိုပပ်း

ခပင််းထန်နင
ို ပ
် ါသည်။
ကဘလျားမ ာျား နှင့်် လူငယ်မ ာျား၏ သကခာ
CAM သည် ကလလ်းမျာ်းနှင့်် လူငယ်မျာ်း အာ်းလံို်းတ၏
ို ့် ပါဝင်မှု နှင့်် သကခာကို တန်ြို်းထာ်းပပ်း သူတအလပေါ်
ို ့်
သက်လ ာက်မှုရှသည့်် အစအစဉမျာ်း၊ လှုပ်ရှာ်းမှုမျာ်း နှင့်် ခြစ် ပ်မျာ်း

ိုင် ာ

ံို်းခြတ် ျက် ျမှတ်မှုတွင်

ကလလ်းမျာ်းနှင့်် လူငယ်မျာ်း ပါဝင်လစမည့်် အ ွငအ
့်် လမ််းမျာ်းကို ြန်တ်းလပ်းသည်။ CAM ကလလ်းမျာ်းနှင့််
လူငယ်မျာ်း အာ်းလံို်းတက
ို ့် ို အထူ်းသခြင့်် အလွဲသံို်းစာ်း ံ မည့်် အနတ ာယ် ခမင်မ
့်် ျာ်း
့် ာ်းသူမျာ်းအာ်း လိုပ်ပိုင် ွငမ
လပ်း န် လိုအပ်သည်ကို အသအမှတ်ခပြုံသည်။

ံို်းခြတ် ျက် ျမှတ်မှုထဲတွင် ၎င်ျားတို ပါဝင်
မှုမှာ
့်

အသင််းလတာ် အြွဲွံ့အစည််းမျာ်း အတွင်း် မှာ အလွဲသံို်းစာ်းမှုကို

န်တာ်း
ာတွင် သသာသည့်် အ ျက်
့်

ခြစ်လာနင
ို သ
် ည်။
ကဘလျား ဘ

ျားကင်ျားလုံခ ြုံဘ ျား ခမြှင်တ
့် င်မှုကုံ မ

မ ာျား (နှင့်် အုံ ်ထန်ျားသူမ ာျား)အာျား အသဘ ျားခ င်ျား နှင့်် ါဝင် န်

စည်ျားရုံ ျားခ င်ျား
CAM သည် အသင််းလတာ်မျာ်း၊ အမှုလ
ထလ ာက်သည့်် လ

်းကင််းလံိုခ ြုံံ မှုကို မ

ာင်အြွဲွံ့မျာ်း သမ
ို ့်

ိုတ် အြွဲွံ့အစည််းမျာ်း အတွင်း် ကလလ်းအတွက်

မျာ်း (နှင့်် အိုပထ
် န််းသူမျာ်း) မပါဝင် ဲနင
ှ ့််

ခပြုံလိုပ်မ နင
ို လ
် ကကာင််းကို အသအမှတခ် ပြုံပပ်း ကလလ်းမျာ်းနှင့်် လူငယ်မျာ်း၏ လ
ခမြှင်တ
့် င် ာတွင် မ

်းကင််းလံိုခ ံြုံမှုကို

မျာ်းကို အလ ်းပါသည့်် လက်တွဲလြေါ်မျာ်းအခြစ် ပါဝင် န် အာ်းထိုတ်ပါသည်။

စာမျက်နာှ
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အလွဲသံို်းစာ်းမှုအတွက် ပိုပပ်း ထ ိုက်လွယ်သည့်် ကလလ်းမျာ်းနှင့်် လူငယ်မျာ်း၏ မ

မျာ်းနှင့််

အိုပ်ထန််းသူမျာ်း ပါဝင်လ ်း အထူ်းကို အလ ်းကက်းပါသည်။

Catholic Archdiocese of Melbourne အတွငျား် ကဘလျားမ ာျားနှင့််
လူငယ်မ ာျားကုံ ဘ ျားကင်ျားလုံခ ြုံ န် ဘစာင်ဘ
့် ရှ ာက်ဘ ျားခ င်ျား
ကလလ်း အလွဲသံို်းစာ်းမှုကို

န်တာ်း
န်အတွက် လအာက်ပါမျာ်းနှင့်် ကိုက်ညသည့်် မူဝါဒမျာ်း၊
့်

လိုပ်ငန််းစဉမျာ်း နှင့်် လိုပ်ကိုငန
် ည််းမျာ်းခြင့်် ကကြုံတင်ထည်တ
့် ွက်ဆလသ

ျဉ်းကပ်မှုမျာ်း

လိုအပ်သည်ကို CAM က အသအမှတ်ခပြုံသည်။
• ကလလ်း လ

်းကင််းလံိုခ ံြုံလ ်း စံနန
ှု ်း် မျာ်း (Child Safe Standards)နှင့်် တိုငက် ကာ်းသင်လ
့် သာ

အခပြုံအမူ ဇယာ်း(Reportable Conduct Scheme) ကလလ်းမျာ်းနှင့်် လူငယ်မျာ်းအတွက်
လကာ်မရှင၊် ဗတို ်းယာ်း (Commission for Children and Young People, Victoria)
•

ကလလ်း လ

်းကင််းလံိုခ ံြုံလ ်း အြွဲွံ့အစည််းမျာ်း နင
ို င
် လ
ံ တာ် အလခ

ံမူမျာ်း (National Principles for Child

Safe Organisations) ဩစလကတ်းလျ လူ အခ
် လရျား လကာ်မရှင(် Australian Human Rights
့် ငို့အ
Commission)
•

ကက်သလစ် လ

်းကင််းလံိုခ ံြုံလ ်း နင
ို င
် လ
ံ တာ် စံနန
ှု ်း် မျာ်း (National Catholic Safeguarding Standards)

ကက်သလစ် ကျွမ််းကျင်သူ စံနန
ှု ်း် မျာ်း အကျဉ်း(Catholic Professional Standards Limited)
ယင််းတာဝန်ကို ခြည့််စွမ််းလပ်းနင
ို ် န် အတွက် CAM သည် အသင််းလတာ်မျာ်း၊ အမှုလ
သမ
ို ့်

ိုတ် အြွဲွံ့အစည််းမျာ်းအတွင်း် ကလလ်း လ

်းကင််းလံိုခ ံြုံလ ်း မူဝါဒမျာ်း၊ လိုပ်ငန််းစဉမျာ်းနှင့််

လိုပ်ကိုငန
် ည််းမျာ်း ရိုပ်လံို်းလြေါ်မှုကို လမ််းညွှနလ
် ပ်းမည့််
အလွဲသံို်းစာ်းမှုကို

ာင်အြွဲွံ့မျာ်း

က်စံို မူလ

ာင်ကို ခပြုံစထ
ို ာ်းပပ်း ကလလ်း

န်တာ်း
န်၊ ကလလ်းမျာ်း နှင့်် လူငယ်မျာ်းအာ်း လိုပ်ပိုင် ွငမ
့်် ျာ်း တပ်
့်

ကလလ်း အလွဲသံို်းစာ်းမှု သမ
ို ့်
ြွငထ
့်် ိုတ်လခပာမှုမျာ်း သမ
ို ့်
ယင််းမူဝါဒထဲတွင် မူဝါဒ

ှ
ိုတ် ကလလ်းအာ်း ညဉျားပေ်
ျားနှပ်စက်မှု

င်လပ်း န် နှင့််

ိုင် ာ စို်း မ်မှုမျာ်း၊

ိုတ် စွပ်စွဲ ျက်မျာ်းကို တံခပန်
ို ့်
န် ည်မှန်း် ပါသည်။
ိုင် ာ ကျယ်ခပန်သည်
့် ဆေ်ျားစစ် ျက် ပါဝင်ပပ်း ရိုပ်လ်းံို လြေါ်လ ်း
့်

လမ််းညွှန် ျက်မျာ်း၊ အ ျက်အလက် စာ ွ က်မျာ်း၊ ပံိုစံခပာ်းမျာ်းကဲ့်သို ့်ပံ့်ပို်းလ ်း င််းခမစ်မျာ်းနှင့််
ျတ်

က်ပပ်း ြတ်ရှုသင်ပ
့် ါသည်။

ဤမူဝါဒအာ်း ကျင်သ
့် ံို်း ာတွင် ဓမမအြွဲွံ့ဝင်၊ အလိုပ်သမာ်းမျာ်း နှင့်် လစတနာ့်ဝန်ထမ််း၏ အသင််းလတာ်ထဲက
၎င််းတို၏
ှ ့််
့် ပါဝင်မှုနင

က်စပ်လသာ ခပြုံမူပံို အကျံြုံ်းဝင်ပါသည်-CAM (ဥပမာ၊

ို ာ်းလကျာင််းမျာ်း၊

အသင််းလတာ် န််းမမျာ်း၊ အသင််းလတာ် အစည််းအလဝ်းလန ာမျာ်း) ၏ ရိုပ်ပိုင်း် နယ်နမတ် အတွင်း် မှာ၊
သင််းအိုပ်

ာ၏ ပံ့်ပ်းို မှု၊ လည်ပတ်မှု သမ
ို ့်

ိုတ် အသင််းလတာ်၏ ပိုင်

ိုငမ
် ှု မ

ိုတ်သည့်် လန ာမျာ်း (ဥပမာ၊
စာမျက်နာှ
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လ

်းရံိုမျာ်း၊ ထန််းသမ််းလ ်း စ န််းမျာ်း၊ လထာင်မျာ်း၊ လနအမ်မျာ်း) သို ့်သွာ်းလ ာက်ခ င််း အပါအဝင် ရိုပ်ပိုင်း်

နယ်နမတ်ထက် လကျာ်လွနလ
် သာ၊ အွနလ
် ိုင်း် သမ
ို ့်
လဒသတွင်း် ၊ ခပည်နယ်ခ ာ်း သမ
ို ့်

ိုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဝန််းကျင်မျာ်းနှင့်် Archdiocese ခပင်ပသို ့်

ိုတ် နင
ို င
် ခံ ာ်းသို ့်

်းထွကမ
် ှုမျာ်းနှင့်် အကျံြုံ်းဝင်သည်။

ဘ ျားကင်ျားလုံခ ြုံမှု ကာကွယ်ဘ ျားဘ ျား တာဝန်မ ာျား
ဂိုဏ်း် ျြုံပ်

ိုန်း် လတာ်ကက်းသည် ကျွမ််းကျင်သူ စံနန
ှု ်း် မျာ်း ယူနစ် (Professional Standards Unit) မှတစ်

အသင််းလတာ်မျာ်း၊ အမှုလ
•

င့််

ာင်အြွဲွံ့မျာ်းနှင့်် အြွဲွံ့အစည််းမျာ်းကို လအာက်ပါမျာ်းထဲ ပံ့်ပ်းို လပ်းသည်။

မူဝါဒထဲတွင် လထာက်ခပထာ်းသည့်် လ

်းကင််းလံိုခ ံြုံမှု ကာကွယ်လပ်းလ ်း လိုပ်ကိုငန
် ည််းမျာ်း နှင့််

လိုပ်ငန််းစဉမျာ်း ရိုပ်လံို်းလြေါ်မှု၊
•

တဝန််းရှ ကလလ်း လ

်းကင််းလံိုခ ြုံံ လ ်းနှင့််

လစတနာ့်ဝန်ထမ််းမျာ်း၏ မ

က်စပ်လနလသာ ဓမမအြွဲွံ့ဝင်မျာ်း၊ ဝန်ထမ််းမျာ်း နှင့််

မလလျာ် လိုပ် ပ် နှင့်် ကလလ်း အလွဲသံို်းစာ်းမှု စွပ်စွဲ ျက်မျာ်း နှင့််

တိုငက် ကာ်းမှုမျာ်းအာ်း တံခပန်
ို ့် မှုကို ထန််းညြှလပ်းမှု၊
•

လ ်းကင််းလံိုခ ြုံံ မှု ကာကွယ်လပ်းလ ်း လိုပ်ကိုငန
် ည််းမျာ်း နှင့်် လိုပ်ငန််းစဉမျာ်းကို လစာင်က့် ကပ်လျက်
တ ျန်လံို်း ခမြှင်တ
့် င်လပ်းမှု၊

CAM ၏ အသင််းလတာ်၊ အမှုလ
လအဂျင်စ သမ
ို ့်
နှင့််

ာင်အြွဲွံ့ သမ
ို ့်

ိုတ် အြွဲွံ့အစည််း လ ါင််းလ

ာင်ပိုင်း် သည် အသင််းလတာ်၊

ိုတ် အြွဲွံ့အစည််း တစ် ထ
ို ဲတွင် ကလလ်းမျာ်းနှင့်် လူငယ်မျာ်းကို ကာကွယလ
် ပ်းလ ်း လက်ရှ မူဝါဒ

က်စပ်မှုရှလသာ လိုပ်ငန််းစဉမျာ်း နှင့်် လိုပ်ကိုငန
် ည််းမျာ်းမှာ ကိုက်ညမှု ရှလကကာင််းကို အာမ ံလပ်း န်

တာဝန်ရှပါသည်။ PSU က အသင််းလတာ်၊ အမှုလ

ာင်အြွဲွံ့ သမ
ို ့်

ိုတ် အြွဲွံ့အစည််း လ ါင််းလ

၎င််းတ၏
ို ့် Safeguarding Committee နှငအ
့်် တူ ဤမူဝါဒ၏ လတာင််း
အကျဉ်း ျြုံပ်ပပ်း နှစ်စဉ တင်ခပ န် လတာင််း
အသင််းလတာ်၊ အမှုလ

ာင်အြွဲွံ့ သမ
ို ့်

ို ျက်မျာ်းကို လိုက်နာခြစ်လကကာင််း

ိုသွာ်းမည်။

ိုတ် အြွဲွံ့အစည််း တစ် ို ျင််းတွင် ြွဲွံ့စည််းထာ်းသည့်် Safeguarding

Committee သည် အသင််းလတာ်၊ အမှုလ
လတာင််း

ာင်ပိုင်း် အာ်း

ာင်အြွဲွံ့ သမ
ို ့်

တ
ို ် အြွဲွံ့အစည််း လ ါင််းလ

ာင်အာ်း ဤမူဝါဒ

ို ျက်မျာ်း ရိုပ်လံို်းလြေါ်လ ်းကို ကူည ာတွင် အဓက အ န််းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။

ထအခပင်
ို ့်
ကလလ်းမျာ်း နှင့်် လူငယ်မျာ်း၏ လ

်းကင််းလံိုခ ံြုံမက
ှု ို ကာကွယလ
် ပ်းလ ်းမှာ စိုလပါင််းယူ သည့််

တာဝန်ခြစ်လသာလကကာင့်် CAM အတွင်း် မှာ အမှုလ

ာင်သူ၊ အလိုပ်လိုပ်သူ သမ
ို ့်

အာ်းလံို်းသည် ကလလ်းမျာ်း နှင့်် လူငယ်မျာ်းအာ်း ဂရိုစိုက် လလ်းစာ်းပပ်း လ
ခပတ်သာ်းသည့်် ခပြုံမူပံို လမျှာ်မှန်း် ျက်မျာ်း
ကဘလျားမ ာျား နှင့်် လူငယ်မ ာျား၏

ိုတ် လိုပအ
် ာ်းလပ်းသူ

်းကင််းရှင်း် စွာ

က်

ံလ ်း

ိုင် ာ သူတတစ်
ို ့် ဦ်း ျင််း၏ တာဝန်ကို သရှနာ်းလည်ကက ပါမည်။

ဝ မ်ျားဘခမ့်မှုကုံ ခမြှင်တ
ုံ ့် ုံ အနတ ာယ် သမဟုံ
ုံ ့် တ်
့် င်ဘ ျား န် နှင့်် သူတက

အလွသျားုံ စာျားမှုမှ ကာကွယ်ဘ ျား န်မှာ Archdiocese အတွငျား် က ဓမမအဖွွဲ့ဝင်၊ ဝန်ထမ်ျားမ ာျား နှင့််
ဘစတနာ့်ဝန်ထမ်ျားတစ်ဦျား င်ျားသည် မမတ၏
ုံ ့် က င်ဝ
့် တ်၊ ဥ ဘဒ နှင့်် လူက
့် င်ဝ
့် တ်ဆုံင် ာ တာဝန် ခဖစ် ါသည်။

စာမျက်နာှ
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ထိုအ ျက်မှာ Archdiocese တွင် ပါဝင်ကကသည့်် အသင််းလတာ်၊ အမှုလ
အြွဲွံ့အစည််းအာ်းလံ်းို တနှ
ို ့် င့်် သက်
▪

ဓမမ

ာမျာ်း၊ အသင််းလတာ်၏ ကျမ််း င််း စမံအိုပ် ျြုံပ်သူမျာ်း အပါအဝင် အာ်းလံို်း အပါအဝင်

ိုန်း် လတာ်ကက်း၊ ဧည့််သည်

▪

ိုတ်

ိုငပ် ပ်း အကျံြုံ်းဝင်ကကသူတမှ
ို ့် ာ

(ဥပမာ၊ ဂိုဏ်း် ျြုံပ်ကက်း၊ အသင််းလတာ်

ဓမမ

ာင်အြွဲွံ့ သမ
ို ့်

ိုန်း် ကက်း၊ လက်လထာက်

ိုန်း် ကက်း၊ အသင််းလတာ်အလခ စက
ို ်

ိုန်း် ကက်း၊

်းထွက်

ိုန်း် ကက်း၊ လထာက်ပံ့်လ ်း

ာမျာ်း၊ ဂိုဏ်း် လထာက်မျာ်း)၊

ဂိုဏ်း် ျြုံပ်ကက်းထံမှ သမ
ို ့်

ိုတ် Archdiocese ၏ အသင််းလတာ် သမ
ို ့်

ိုတ် အြွဲွံ့အစည််း တစ် ိုတွင်

အမှုထမ််း န် န်အပ်
ံ သည့်် အစ်မလတာ်မျာ်း၊ အကလ
ို တာ်မျာ်း နှင့်် သာသနာလတာ်
့်
▪

အလိုပ်သမာ်းမျာ်း (ယာယ အလိုပ်သမာ်းမျာ်း အပါအဝင်)၊

▪

သင််းအိုပ်နင
ှ ့်် သက်

ိုန်း် ကက်းမျာ်း

ိုငသ
် ူမျာ်း အပါဝင် သာသနာလတာ်အမှုကို ထမ််းကကသည့်် သာမန် ခပည်သူမျာ်း၊

်းထွက် အမှုထမ််း သူမျာ်း၊
▪

လိုပ်အာ်းလပ်းမျာ်း၊

▪

ကျမ််းစာသင်သူမျာ်း၊

▪

သ်းသန်လဂ
့်

ာ သမ
ို ့်

ိုတ် အသင််းလတာ်၊ အမှုလ

ာင်အြွဲွံ့ သမ
ို ့်

ိုတ် အြွဲွံ့အစည််း၏ ဝင််းထဲ

လနထိုငသ
် ူမျာ်း၊
▪

တာဝန် ျထာ်း ံ သည့်် လကျာင််းသာ်းမျာ်း၊

▪

ကန်ထရို က်တာမျာ်း (သက်

ိုငလ
် ျှင်)၊

CAM ၏ ကလလ်းမျာ်း နှင့်် လူငယ်မျာ်း ကာကွယ်လ ်း မူဝါဒ Safeguarding Children and Young
People Policy က ပညာလ ်း၊ ကျန််းမာလ ်း နှင့််
အြွဲွံ့အစည််း တသကက်းတွင်
မယ်

်

ဝ ျမ််းလခမ့် လ ်း ထဲတွင် ပါဝင်ကကသည့်် CAM

င်တူ မူဝါဒမျာ်း ပပြုံငတ
် ူ ခပြုံစို ျမှတလ
် ပ်းပါသည်။ Catholic Care

ိုန်း် ကက်သလစ် ပညာလ ်း (Catholic Education Melbourne)၊ ကက်သလစ် စနစ်လာ

လကျာင််းမျာ်း၊ Mannix College နှင့်် Villa Maria Catholic Homes အာ်းလံို်းတွင် လ

်းကင််းလံိုခ ြုံံ မှု

ကာကွယ်လ ်း မူဝါဒမျာ်း ရှကကပပ်း ယင််းအြွဲွံ့အစည််းမျာ်းထဲက လိုပ်အာ်းလပ်းမှုကို ယင််းမူဝါဒမျာ်းနှင့်် အည
လမ််းညွှန် န် လိုအပ်ပပ်း CAM ကလလ်းမျာ်းနှင့်် လူငယ်မျာ်း၏ လ

်းကင််းလံိုခ ြုံံ မှုကို ကာကွယလ
် ်း မူလ

ာင်

(Safeguarding Children and Young People Framework) ကို လိုက်နာ န် မလိုအပ်ပါ။

စာမျက်နာှ
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ဘ ျားကင်ျားလုံခ ြုံမှု ဝန်ထမ်ျား
ဘ ွ ျား ယ်ခ င်ျား၊ အလုံ ် န်ခ့် င်ျား နှင့်် စစ်ဘဆျားခ င်ျား
CAM က အသင််းလတာ်မျာ်း၊ အမှုလ
လူငယ်မျာ်းနှင့််
အမှုထမ််းလ

က်

ာင်စဉ သမ
ို ့်

အနတ ာယ် အနည််း
သင်လ
့် တာ်

ံ ာတွင် လ

ာင်အြွဲွံ့မျာ်း သမ
ို ့်

တ
ို ် အြွဲွံ့အစည််းမျာ်းတွင် ကလလ်းမျာ်းနှင့််

်းကင််းလံိုခ ြုံံ ပပ်း ကကယ်ဝလစမည့််

ိုတ် အလိုပ်လိုပ်စဉ သမ
ို ့်

က်

ံမှုမျာ်းကို ြန်တ်းလပ်းနင
ို ် န်၊

ိုတ် လိုပ်အာ်းလပ်းစဉ ကလလ်း အလွဲသံို်းစာ်းမှု

ံို်း ခြစ်လစ န် အတွက် ကလလ်းမျာ်း နှင့်် လူငယ်မျာ်းနှင့်် လိုပ်ကိုငက် က မည့်် သူမျာ်း၏

လလျာ်မှုကို ထည့််တွက် န် လ ွ ်း ျယ်မှု၊ အလိုပ် န်မှု့် နှင့်် စစ်လ

်းမှု လိုပ်ငန််းစဉမျာ်းကို

ျမှတထ
် ာ်းသည်။

ကဘလျား ဘ ျားကင်ျားလုံခ ြုံဘ ျား က င်ဝ
့် တ် စည်ျားကမ်ျား
ကလလ်းလ

်းကင််းလံိုခ ြုံံ လ ်းအတွက် အထူ်းခြစ်မည့်် ကျင်ဝ
့် တ် စည််းကမ််းသည် ဓမမအြွဲွံ့ဝင်၊ ဝန်ထမ််းမျာ်း နှင့််

လစတနာ့်ဝန်ထမ််းတိုအတွ
က် ၎င််းတ၏
ို ့် အသင််းလတာ်မျာ်း၊ အမှုလ
့်

ာင်အြွဲွံ့မျာ်း သမ
ို ့်

ိုတ် အြွဲွံ့အစည််းမျာ်းတွင်

ကလလ်းမျာ်းနှင့်် လူငယ်မျာ်းနှင့်် ပါဝင် ပတ်သက်ပပျား လိုပ်ကင
ို လ
် ်း လမ််းညွှနလ
် ပ်းသည်။

အလုံ ်ကုံ မတ်ဆက်ဘ ျားခ င်ျား
အလိုပ်ကို မတ်

က်လပ်းမှုက ကလလ်းမျာ်းနှင့်် လူငယ်မျာ်း၏ လ

တာဝန်ယူ မှု အလခ

ံအိုတ်ခမစ်ကို ျမှတလ
် ပ်းသည့်် လ

်းကင််းလံိုခ ြုံံ လ ်းကို သရှနာ်းလည်မှု နှင့််

်းကင််းလံိုခ ံြုံလ ်း အသပညာကို မတ်

က်လပ်းသည်။

ဘ ျားကင်ျားလုံခ ြုံမှု ကာကွယ်ဘ ျား သင်တန်ျား
ဓမမအြွဲွံ့ဝင်၊ ဝန်ထမ််းမျာ်း နှင့်် လိုပ်အာ်းလပ်းတအာ်း
ို ့်
ကလလ်းမျာ်းနှင့်် လူငယ်မျာ်း၏ လ
ခမြှင်တ
့်် ည သူတ၏
ို ့် တာဝန်မျာ်းကို ထမ််းလ
့် င်မှုလပ်း န် နှင့်် ဤမူဝါဒနှငအ

်းကင််းလံိုခ ြုံံ မှု

ာင်နင
ို ် န် ပံ့်ပို်းလပ်းသည့်် အလနနှင့််

CAM သည် ဓမမအြွဲွံ့ဝင်၊ ဝန်ထမ််းမျာ်း နှင့်် လစတနာ့်ဝန်ထမ််းမျာ်းအာ်း ကလလ်းမျာ်းနှင့်် လူငယ်မျာ်း
လ

်းကင််းစွာ ပါဝင်လ ်း ကျွများ် ကျင်မှုမျာ်း နှင့်် အသပညာမျာ်းကို တပ်

င်လပ်းသည့်် သင်တန််း နှင့််

ပညာလပ်းလ ်း လှုပ်ရှာ်းမှုမျာ်း တသကက်းကို စစဉလပ်းသည်။

ကက ်မတ်ဘ ျားခ င်ျား
ကလလ်းမျာ်း နှင့်် လူငယ်မျာ်းနှင့်် လိုပက
် ိုငမ
် ှုထဲ ပါ သည့်် တာဝန်ကို ယူကက သူတအာ်း
ို ့်
သူတ၏
ို ့် တာဝန်ကို
ထမ််းလ

ာင် ာတွင် ကလလ်းမျာ်း နှင့်် လူငယ်မျာ်း၏ လ

ကလလ်းမျာ်း နှင့်် လူငယ်မျာ်းအတွက် အ

်းကင််းလံိုခ ံြုံမှုကို ခမြှင်တ
့် င်လပ်းလ ်းကို လရှ ွံ့ ရှု လျက်

ံို်းအခြတ်လပ်းနင
ို သ
် ည့်် အခပြုံအမူမျာ်းကို

လြေါ်ထိုတ်လပ်းလာလစမည့်် ကကပ်မတ်မှု နှင့်် ပံ့်ပို်းမှုကို စစဉလပ်းလ ်းမှာ ဤမူဝါဒကို စည််းကမ််း ျက်
တစ် ပ်ခြစ်သည်။
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ဘ ျားကင်ျားလုံခ ြုံဘ ျား အစီအစဉ်မ ာျား၊ လှု ် ရှာျားမှုမ ာျား နှင့်် ခဖစ်

်မ ာျား

ကဘလျား၏ ဘ ျားကင်ျားလုံခ ြုံမှု အနတ ာယ် စီမ န် ့် ွမှု
CAM သည် အသင််းလတာ်မျာ်း၊ အမှုလ
လူငယ်မျာ်း၏ လ

ာင်အြွဲွံ့မျာ်း သမ
ို ့်

ိုတ် အြွဲွံ့အစည််းမျာ်းက ကလလ်းမျာ်းနှင့််

်းကင််းလံိုခ ံြုံမှုကို ကာကွယလ
် ပ်း န်အတွက် ကလလ်းမျာ်းနှင့်် လူငယ်မျာ်း ပါဝင်ကက သည့််

အစအစဉမျာ်း၊ လှုပ်ရှာ်းမှုမျာ်း နှင့်် ခြစ် ပ်မျာ်းနှင့််

က်စပ်နင
ို သ
် ည့်် အနတ ာယ်ကို စနစ်တကျ လြေါ်ထိုတလ
် ပ်းပပ်း

အကဲခြတ်လပ်းလျက် ခြစ်နင
ို လ
် ခ နစ်နာမှု အနည််း

်းံို ခြစ်လစ န် အတွက် အနတ ာယ် စမံ န် ့် မ
ွဲ ှုကို

ကျင်သ
့် ံို်းသည်။

လုံ ်ကုံငန
် ည်ျား နှင့်် ခ ြုံမူဘ ျား လမ်ျားညွှန် က်မ ာျား
အနတ ာယ် စမံ န် ့် ွဲမှု လိုပ်ငန််းစဉအခပင် အသင််းလတာ်မျာ်း၊ အမှုလ

ာင်အြွဲွံ့မျာ်း သမ
ို ့်

ိုတ်

အြွဲွံ့အစည််းမျာ်းက ကလလ်းမျာ်းနှင့်် လူငယ်မျာ်း ပါဝင်ကက သည့်် အစအစဉမျာ်း၊ လှုပ်ရာှ ်းမှုမျာ်း နှင့််
ခြစ် ပ်မျာ်းကို ကျင််းပ ာတွင် လိုပ်ကိုငလ
် ်း နှင့်် အခပြုံအမူ

ိုင် ာ လမ််းညွှန် ျက်မျာ်းကလ
ို ည််း

အသံို်းခပြုံကကပါသည်။

ကဘလျား အလွသျားုံ စာျားမှုကုံ တခုံ ့် န်ခ င်ျား နှင့်် တုံငက် ကာျားခ င်ျား
ကလလ်းမျာ်းနှင့်် လူငယ်မျာ်း၏ လ
အလွဲသံို်းစာ်းမှု
သလ
လ

်းကင််းလံခို ြုံံ မှုမှာ အလ ်းတကာ့် အလ ်းကက်း

ိုင် ာ စို်း မ်မှုမျာ်း၊ စွပ်စွဲ ျက်မျာ်း သမ
ို ့်

ံို်းပါ။ ကလလ်း

တ
ို ် တိုငက် ကာ်းမှုမျာ်း အာ်းလံ်းို ကို လလ်းနက်စာွ

ာထာ်းပပ်း Catholic Archdiocese of Melbourne ၏ ကလလ်းမျာ်းနှင့်် လူငယ်မျာ်း၏
်းကင််းလံိုခ ြုံံ မှု ကာကွယ်လပ်းလ ်း ကိုယ်ကျင့်တ
်
ာ်း၊ ကျင့်ဝ
် တ်

ကတခပြုံမှုမျာ်းနှင့်် အည အလ ်းယူလ

ိုင် ာ နှင့်် ဥပလဒ

ိုင် ာ

ာင် ွ က်သွာ်းမည်။

ဗတို ်းယာ်းတွင် ကလလ်းအလွဲသံို်းစာ်းမှုမျာ်းကို သက်ကက်းမျာ်း မည်သို ို့တံခပန်
ို ့်
မည်ကို လအာက်ပါ
ဥပလဒမျာ်းက ခပဋ္ဌာန််းလပ်းကကသည်
▪

ကလလ်းမျာ်း၊ လူငယ်မျာ်း နှင့်် မသာ်းစိုမျာ်း ဥပလဒ 2005 (Vic) Children, Youth and Families
Act 2005 (Vic) က ကလလ်းကို ကာကွယ်လပ်း မည့်် အ ျန်ကာလကို သတ်မှတလ
် ပ်းထာ်းပပ်း (s
162) ကျွန်ပ
ို ်တို အသ
ိုင်း် အဝန််းထဲတွင် လိုပ်ကိုငက် ကသည့်် အ ျြုံလ
ွံ့ သာ ကျွမ််းကျင်လိုပ်သာ်းမျာ်း
့်
မလိုပ်မလန တိုငက် ကာ်းလ ်း တာဝန်မျာ်း (ss182, 184)။

▪

▪

ကလလ်းမျာ်း ဝ ျမ််းလခမ့် လ ်း နှင့်် လ ်းကင််းလံခို ံြုံလ ်း ဥပလဒ 2005( Vic) (Child Wellbeing and
Safety Act 2005 (Vic) က တိုငက် ကာ်းသင်လ
့် သာ အခပြုံအမူ ဇယာ်း(Reportable Conduct Scheme)ကို
သတ်မှတ်လပ်းသည်။
Crimes Act 1958 (Vic)က ကာကွယ် န် ပျက်ကွက်ခ င််း (‘failure to protect’)နှင့်် (s 49O)

ြွငထ
့်် ိုတ်လခပာ န် ပျက်ကွကခ် င််း ‘failure to disclose’ (s 327) ခပစ်မှုမျာ်းကို သတ်မှတ်လပ်းပပ်း
စာမျက်နာှ
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တိုငက် ကာ်းလ ်း

ိုင် ာ ထပ်တို်း တာဝန်ယူ မှုမျာ်းကို ခပဋ္ဌာန််းလပ်းသည်၊ ကလလ်း သမ
ို ့်

လူငယ်တစ်ဦ်းမှာ လင်ပိုင်း်
င်

ိုင် လနသည်

ိုင် ာ အလွဲသံို်းစာ်းမှု အနတ ာယ် င်

ို ယံိုကကည်ြွယ် ာ ရှသည်

CAM က ကလလ်း လ

်းကင််းလံိုခ ံြုံလ ်း

ိုင် ာ မ

ိုင် လတာ့်မည် သမ
ို ့်

ိုတ်
ိုတ်

ိုလျှင်၊
လလျာ်မှု နှင/့်် သမ
ို ့်

က်စပ်လနကကသည့်် စ်းို မ်မှုမျာ်း၊ စွပ်စွဲ ျက်မျာ်း သမ
ို ့်

ိုတ် ကလလ်း အလွဲသံို်းစာ်းမှုနင
ှ ့််

တ
ို ် တိုငက် ကာ်း ျက်မျာ်းကို ထလ ာက်စွာ တံိုခပန်
န် နှင့််
့်

က်စပ်လနကကသည့်် (Child Protection) ကျန််းမာလ ်းနှင့်် လူသာ်း လရျားရ ဝန်လ

ာင်မှုမျာ်း ဌာန

(Department of Health and Human Services) နှင့်် Reportable Conduct Scheme ကလလ်းမျာ်း နှင့််
လူငယ်မျာ်းအတွက် လကာ်မရှင် (Commission for Children and Young People) ကဲ့်သလသာ
ို ့်
လလျာ်သည့်် အာဏာပိုငမ
် ျာ်းထံသို တ
ို ်ကျင့်တ
်
ာ်း၊ ကျင့်ဝ
် တ်
့် ိုငက် ကာ်းလပ်း န် ကယ

ိုင် ာ နှင့်် ဥပလဒ

ိုင် ာ

တာဝန်ရှခ င််းကို အသအမှတ်ခပြုံသည်။
CAM အတွင်း် ရှ ကလလ်းမျာ်း နှင့်် လူငယ်မျာ်း (၎င််းတ၏
ို ့် မသာ်းစိုမျာ်း) သည် စို်း မ်မှု၊ စွပ်စွဲ ျက် သမ
ို ့်

ိုတ်

တင
ို က် ကာ်းမှုကို တင်သွင်း် န်အတွက် လိုအပ်သည့်် အ ျက်အလက်မျာ်း နှင့်် ပံပ
ို သ
် ည့််
့် ို်းမှု ရှပပ်း အသံို်းခပြုံ နင
လလ်းစာ်းထိုက်လသာ လိုပ်ငန််းစဉမျာ်း ရှပါသည်။
CAM ဓမမအြွဲွံ့ဝင်၊ ဝေ်ထမ်ျားမျာ်း နှင့်် လိုပ်အာ်းလပ်းသူတသည်
ို ့်
သူတ၏
ို ့် အမှုကို ထမ််းလနစဉ သမ
ို ့်
အလိုပ်တွင် ကလလ်း သမ
ို ့်
င်

ိုငလ
် န သည် သမ
ို ့်

ိုတ် လူငယ် တစ်ဦ်းမှာ လင်ပိုင်း်
ိုတ် င်

ိုင် မည့်် အနတ ာယ် ရှလန သည်

တိုငက် ကာ်း န် တာဝန်ရှသည်။ ကလလ်းမျာ်း သမ
ို ့်
အလွဲသံို်းစာ်းမှု သမ
ို ့်

ိုတ် မ

ိုင် ာ အလွဲသံို်းစာ်းမှုကို င်

ိုတ်

ိုင် ဲ့် သည်၊

ို ယံိုကကည်ြွယ် ာ ရှလျှင် ဤမူဝါဒအ

ိုတ် လူငယ်မျာ်းကို အနတ ာယ် ခပြုံနင
ို လ
် သာ ကလလ်း

လလျာ်မှုကို မတိုငက် ကာ်းခ င််းမှာ ကလလ်းမျာ်း နှင့်် လူငယ်မျာ်း က ကယ်လရျား မဝါဒ

(Safeguarding Children and Young People Policy)ကို ျြုံ်းလြာက်မှု ခြစ်သည်။
ကလလ်း အလွဲသံို်းစာ်းမှုကို တိုငက် ကာ်းခ င််း

ိုသည်မာှ ဥပလဒလာ အာဏာပိုငမ
် ျာ်း နှင့်် Catholic

Archdiocese of Melbourne ၏ Professional Standards Unit (PSU) အာ်း အ ျန်မ တိုငက် ကာ်းမှုကို
ိုလိုသည်။ (လူငယ်မှာ ကလလ်းမှာ အနတ ာယ်ကို လတ်တလလာ င်

ိုငလ
် န မှုမျြုံ်း မ

ယံကို ကည် ျက် အ ိုငအ
် မာ လပေါ်လာသည့်် လနာက်ပိုင်း် လက်လတွွံ့အခြစ်နင
ို ်

ံို်း အလစာ

PSU ထံသို တ
့် ိုငက် ကာ်းလပ်းခ င််းက Archdiocese တစ်ဝန််းရှ အသင််းလတာ်မျာ်း၊ အမှုလ
အြွဲွံ့အစည််းမျာ်းက ကလလ်းမျာ်းနှင့်် လူငယ်မျာ်း၏ လ
သမ
ို ့်

ိုတ် တိုငက် ကာ်း ျက်မျာ်းကို တိုငက် ကာ်းကကပပ်း

တိုငက် ကာ်းမှု အာ်းလံ်းို ကို ကလလ်း လ

်းကင််းလံိုခ ံြုံမှု

်းကင််းလံိုခ ြုံံ မှု

ိုတ်လျှင်
ံို်း)။
ာင်အြွဲွံ့မျာ်း နှင့််

ိုင် ာ စို်း မ်မှုမျာ်း၊ စွပ်စွဲ ျက်မျာ်း

လလျာ်စွာ တံခပန်
ို ့် ကကမှာကို အာမ လ
ံ ပ်းသည်။
ိုင် ာ မ

မလလျာ်ခပြုံလိုပ်မှု နှင/့်် သမ
ို ့်

ိုတ် ကလလ်း

အလွဲသံို်းစာ်းမှု တိုငက် ကာ်းလ ်း ပံိုစံ (Child-safety Related Misconduct and/or Child Abuse

စာမျက်နာှ
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Report Form) တွင် လ ်းမှတ်လပ်းပပ်း Professional Standards Unit ထံ အတတ်နင
ို ် ံို်း အခမန် ံို်း
အ်းလမ်းလ် ပလပ်း
ို ့်
မည်။ professional.standards@cam.org.au
ဗတို ်းယာ်းတွင် ကလလ်း အလွဲသံို်းစာ်းမှု ကျျူ်းလွန် လ
့်ဲ ကကာင််း စွပ်စွဲ ံ ဲ့် လျှင်
▪

ဓမမအြွဲွံ့ဝင်၊ ဝေ်ထမ်ျားမျာ်း နှင့်် လိုပ်အာ်းလပ်းမျာ်း
လင်ပိုင်း်

ိုလျှင် ဗတို ်းယာ်း ရဌာနတွင်း် ရှ

ိုင် ာ ခပစ်မှုမျာ်း နှင့်် ကလလ်း အလွဲသံို်းစာ်းမှု စံစ
ို မ််းစစ်လ

်းလ ်း အြွဲွံ့ (Sexual

Offences and Child Abuse Investigation Team) (SOCIT) ထံသို ့်တိုငက် ကာ်း မည်
▪

မသာ်းစိုဝင်

လ
ို ျှင် ကလလ်း ကာကွယလ
် ်း၊ ကျန််းမာလ ်း နှင့်် လူသ ျားလရျားရ ဝန်လ

ာင်မှုမျာ်း ဌာန

(Child Protection - Department of Health and Human Services) (DHHS) ထံသို ့်
တိုငက် ကာ်း မည်။
▪

ကလလ်း သမ
ို ့်

ိုတ် လူငယ်ခြစ်လျှင် ဗတို ်းယာ်း ရဌာနတွင်း် ရှ Child Protection

(DHHS)နှင/့်် သမ
ို ့်

ိုတ် SOCIT (Victoria Police)ထံသို တ
ို က် ကာ်း မည် (ဥပမာ၊ လင်ပိုင်း်
့် င

ိုင် ာ

အနတ ာယ် ခပြုံလ ်း အခပြုံအမူ၊ န်ခပြုံလခို င််း၊ အကကမ််းြက်လိုခ င််း၊ အွနလ
် ိုင်း် မှာ အသံို်းခပြုံခ င််း။.
VICTORIA POLICE
Sexual Offences and Child Abuse Investigation Team (SOCIT):
www.police.vic.gov.au/content.asp?Document_ID=36448
CHILD PROTECTION (DHHS)
North and West (Metro) region: 1300 664 9777
South region:1300 655 795
East region:1300 360 391
West (Rural) region: 1800 075 599
After-hours and weekends:13 12 78

ကဘလျားမ ာျားဆင
ုံ ် ာ မဆီမဘလ ာ် ခ ြုံလုံ ်မှု နှင/့်် သမဟုံ
ုံ ့် တ် ကဘလျား အလွသျားုံ စာျားမှု ဆင
ုံ ် ာ
စွ ်စွ က်မ ာျားဆင
ုံ ် ာ PSU ၏ အ န်ျားကဏ္ဍ
Professional Standards Unit (PSU) သည် ကလလ်းမျာ်း နှင့်် လူငယ်မျာ်း၏ လ
ဝ ျမ််းလခမ့် လ ်းနှင့််

က်စပ်လျက် မ

်းကင််းလံိုခ ံြုံလ ်း နှင့််

မလလျာ်ခပြုံမှု နှင့်် အလွဲသံို်းစာ်းမှု တိုငက် ကာ်း ျက်မျာ်းကို

ညြှနှုင််းလိုပ်ကိုငလ
် ပ်း န်ကို တာဝန်ကို ယူပပ်း ဥပလဒအ သတ်မှတ်ထာ်းသည့်် အာဏာပိုငမ
် ျာ်းနှင့််
လ

က်သွယ်

ာင် ွ က်လပ်းသည်။
စာမျက်နာှ
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PSU က ပါဝင်ပတ်သက်သူတ၏
ို ့် လ

်းကင််းလံိုခ ံြုံမှု နှငစ
့်် ံိုစမ််းစစ်လ

လအ
ို ပ်လျှင် ဗတို ်းယာ်း ရဌာနနှင/့်် သမ
ို ့်

်းမှု ကျစ်လစ်လခံို ံြုံမက
ှု ို ခမြှင်တ
့် င် န်

ိုတ် ကလလ်း ကာကွယ်လ ်း Child Protection လမ််းညွှနမ
် ှုမျာ်းကို

ံယူလိုပ်ကိုငသ
် ွာ်းမည်။
CAM သည် Reportable Conduct Scheme အ ကလလ်း အလွဲသံို်းစာ်းမှု သမ
ို ့်

ိုတ် မ

မလလျာ်

လိုပ်မှုခြင့်် စွပ်စွဲ ံ သည့်် ဓမမအြွဲွံ့ဝင်၊ ဝေ်ထမ်ျားမျာ်း နှင့်် လိုပအ
် ာ်းလပ်းမျာ်း၏ လက်ရှ နှင့်် သမိုင်း်
အလ ်းအ င််းမျာ်းကို ကလလ်းမျာ်း နှင့်် လူငယ်မျာ်း အတွက် လကာ်မရှင် (Commission for Children and
Young People) (CCYP) ထံသို ့်အလကကာင််းကကာ်းလပ်း န် ဥပလဒအ တာဝန်ရှသည်။
ခပင််းထန်သည့်် မ

မလလျာ်ခပြုံလိုပ်မှု နှင/့်် သမ
ို ့်

ိုတ် ာဇဝတ်မှု လိုပ် ပ်ကို Reportable Conduct

Scheme (Commission for Children and Young People) နှင/့်် သမ
ို ့်
တိုငက် ကာ်းပပ်း ဌာနတွင်း် စံိုစမ််းစစ်လ

်းမှု နှင့်် စည််းကမ််းပိုင်း် (နှင/့်် သမ
ို ့်

ိုတ် ဗတို ်းယာ်း ရဌာနသို ို့

ိုတ် ဓမမအြွဲွံ့ဝင်မျာ်း အတွက်

ဓမမကျမ််းဥပလဒ Canon Law လာ စည််းကမ််း ျက်မျာ်းအ စမံအိုပ် ျြုံပ်မှု

ိုင် ာ) အလ ်းယူ စ ာ

ခြစ်လာနင
ို သ
် ည်။
စည််းကမ််းပိုင်း် အလ ်းမှုကို မ

မလလျာ်လိုပ်မှု၏ ခပင််းထန်မှုအလိုက် ျမှတ်နင
ို သ
် ည်။

ဝေ်ထမ်ျားမျာ်း နှင့်် လိုပ်အာ်းလပ်းတအတွ
ို ့်
က် စည််းကမ််းပိုင်း် အလ ်းမှုထဲ ပါဝင်နင
ို သ
် ည်မှာ
▪

တိုငပ
် င်လပ်းခ င််း၊

▪

သင်တန််းလပ်းခ င််း၊

▪

နှုတ်ခြင့်် သမ
ို ့်

ိုတ် စာလ ်း သတလပ်းခ င််း၊

▪

အလိုပ်မှ ပ်

ိုင်း် ခ င််း (လစာခြင့်် သမ
ို ့်

▪

အလိုပ်မှထိုတ်ပစ်ခ င််း၊

ိုတ် လစာမဲ့်)၊

ဓမမအြွဲွံ့ဝင်အတွက် စည််းကမ််းပိုင်း် အလ ်းမှု နှင/့်် သမ
ို ့်

ိုတ် စမံအိုပ် ျြုံပ်မှု

ိုင် ာ ဓမမကျမ််း ဥပလဒအ

ျမှတ်နင
ို ပ် ပ်း ပါဝင်နင
ို သ
် ည်မာှ
▪

သင််းအိုပ်က ကကပ်မတ်လပ်းခ င််း၊

▪

တိုငပ
် င်လပ်းခ င််း၊

▪

အ င််းအကျင််းမျာ်း ပ်

▪

ယူထာ်းသည့်် တာဝန်မျာ်းမှ ထာဝ ြယ်ရှာ်းလိုက်ခ င််း၊

▪

Holy See ထံသို ့် ံိုရို ်းံ ြွဲွံ့ စစ်လ

ိုင်း် ခ င််း၊

်း န် သမ
ို ့်

ိုတ် လက်ရှ ာထူ်းမှ ထိုတ်ပစ်ခ င််း (

ိုန်း် ကက်းအမှု

မထမ််းနင
ို လ
် တာ်ခ င််း)၊
▪

က်

ံမှု ပ်စဲလိုကခ် င််း၊
စာမျက်နာှ
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ကလလ်း အလွဲသံို်းစာ်းမှု တိုငက် ကာ်း ျက်မျာ်း
ပံိုမှန် အလခ

ိုင် ာ ကယ
ို ်လ ်း

ိုင် ာ လျှြုံွံ့ ဝှက် ျက်ကို တ ာ်းစ င်မှုလာ

မ
ံ ူဝါဒမျာ်းနှင့်် ကလလ်းမျာ်းနှင့်် လူငယ်မျာ်းကို လစာင်လ
ို ့်
့် ရှာက်လ ်း မမတ၏

တာဝန်မျာ်းနှငအ
့်် ည ထန််းသမ််းလပ်းပါမည်။
လက်ရှ လိုပ်ငန််းစဉ၏ အစတ်အပိုင်း် တ ပ်အခြစ် တိုငက် ကာ်း ျက် တစ် ိုထဲ ပါဝင်ပတ်သက်သည့််
က်အာ်းလံို်းတ၏
ို ့် လ

်းကင််းလံိုခ ံြုံမှု နှင့်် ပံ့်ပို်းလ ်း လအ
ို ပ် ျက်မျာ်းကို စစဉလပ်းသွာ်းမည်။

PSU သည် ဂိုဏ်း် ျြုံပ်

ိုန်း် လတာ်ကက အလနနှင့်် Archdiocese တဝန််းတွင် ကလလ်းမျာ်းနှင့်် လူငယ်မျာ်း

လ

ဝ ျမ််းလခမ့်လ ်းကို လရှွံ့ ရှု သံို်းသပ်စစဉနင
ို ် န်အတွက် ကလလ်း လ

်းကင််းလံိုခ ြုံံ မှု နှင့််
ိုင် ာ မ

မလလျာ်လပ
ို ်မှု နှင/့်် သမ
ို ့်

လစာင်က့် ကပ်လပ်း လ

ိုတ် ကလလ်း အလွဲသ်းံို စာ်းမှုကို ဗ

်းကင််းလံိုခ ံြုံလ ်း

ိုတွင် မှတ်တမ််းတင်ပပ်း

ာင် ွ က်လပ်းမည်။

PROFESSIONAL STANDARDS UNIT
▪

အလိုပ်လိုပ် ျန်- တနလလာမှ လသာကကာအထ၊ နံနက် ၉ မှ ညလန ၅ နာ အထ

▪

ြိုန်း် - 9926 5630

▪

အ်းလမ်းလ်-professional.standards@cam.org.au

စာမျက်နာှ
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