കുട്ടികളെയുും ളെറുപ്പക്കാളെയുും സുംെക്ഷിക്കൽ നയും
പ

ാെിസി അഡ്മിനിസ്ടപരേഷന് ളഷഡ്യൂള്

നയത്തിന്റെ ഉേമ
നയും ബാധകമാകൽ

അുംഗീകാരം നൽകുന്ന
അധികൃതര്
ഉദ്ഘാേന അുംഗീകാെ തീയതി

അേുത അവപലാകന തീയതി

ഡ്യറക്േര്, ളര ാഫഷണൽ സ്റ്റാന്പഡ്ര്ഡ്സ്ട യൂണിറ്റ്
(Professional Standards Unit)
ളമൽബണ് കപതാലിക്കാ അതിെൂ തയിളല എലലാ
ുപൊഹിതന്മാെുും ജീവനക്കാെുും
സന്നദ്ധര വര്തകെുും, കാതലിക് എഡ്യൂപക്കഷന്
ളമൽബണ് (Catholic Education Melbourne), കാതലിക്
ളഡ്വലപ്ളമന്റ് ഫണ്ട് (Catholic Development Fund),
കാതലിക് ളകയര് (CatholicCare), വില്ല മരിയ
കാതലിക് പഹാുംസ്ട (Villa Maria Catholic Homes)
അതിെൂ തയുളേ സ്ടകൂെുകള് (Schools of the
Archdiocese) എന്നിവയിളല സ്റ്റാഫ് ഒഴിളക)
ളമൽബണിളല കപതാലിക്കാ ആര്ച് ബിഷപ്പ്
(Catholic Archbishop of Melbourne)
9 ജൂലല 2019
സിഎഎം (CAM) ബാല് സുരക്ഷാ നയം (Child
(Safety Policy), മേ അവർ ചിൽഡ്രൻ ഫ്ളറിഷ്
മകാഡ് ഓഫ് മകാണ്ടക്ട് മ ാർ കകയറിംഗ് ഓഫ്
ചിൽഡ്രൻ (May Our Children Flourish Code of
Conduct for Caring for Children) എന്നിവയുകെ
പുനസ്ഥാപനം
ഇനിപ്പെയുന്നവയുറെ ഫലമായി 2020
ജൂലലയിളല വാര്ഷിക അവപലാകന
തീയതിക്ക് മുമ്പായി തിപ്പ് 1 പേദഗതിക്ക്
വിപധയമാപയക്കാും:
- ബന്ധളപ്പട്ടവെിൽ നിന്നുള്ള ര സക്തമായ
ഫീഡ്ബാക്ക്
- നിയമനിര്മാണ മാറ്റങ്ങള്
- നിര്ണായകമായ സുംേവങ്ങെുളേ
അവപലാകനും
നിെന്തെമായ ളമചളപ്പേുതൽ
പര ാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്.

അനുബന്ധ ര
നയങ്ങെുും

മാണങ്ങെുും

വർക്ിിംഗ് വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ റചക്് പര ാപട്ടാപക്കാള്
(Working with Children Check Protocol)
ദേശീയ ദ ോലീസ് റചക്് നയിം (National Police Check
Policy)
പ്ഡ് വസി കിംപ്ലയൻസ് അപ്രൈസ് (Privacy
Compliance Advice)
ഇറെയിൽ, ഇന്റര്ളനറ്റ് പര ാപട്ടാപക്കാള് (Email and
Internet Protocol )
സോെൂഹ്യ െോധ്യെ നയും (Social Media Policy)
പജാലിസ്ഥലകെ േീഷണിളപ്പേുതൽ നയും (Workplace
Bullying Policy)
ലലുംഗിക ീഡ്ന നയും (Sexual Harassment Policy)
െൂ താ ഏജന്സികെിളല ജീവനക്കാര്ക്കുള്ള
ള െുമാറ്റചട്ടും (Code of Conduct for Employees of
Diocesan Agencies)

കുട്ടികളെയുും യുവജനങ്ങളെയുും സുംെക്ഷിക്കൽ നയും - ജൂലല 2019
ആമുഖും
കുട്ടികളെയും ളെറുപ്പക്കാളെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന, അവെുളെ അഭിഡ്പായങ്ങൾ
പകള്ക്ക്കുന്ന, അവർക്ക് സുെക്ഷിതളെന്നു പതാന്നുന്ന, േെിപോഷിപ്പിക്കുന്ന
േെിസ്ഥിതികള്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ദൗതയത്താൽ നയിക്കളപ്പെുന്ന
ധാര്മ്മികവും നിയമേെവുമായ ഒെു ഉത്തെവാദിത്തം കപത്താലിക്കാ
സഭയ്ക്ക്ക് ഉണ്ട്.
െിെെിക്കാനുള്ള കേമ
കുട്ടികെുളെയും ളെറുപ്പക്കാെുളെയും േെിെെണം, സുെക്ഷ, പക്ഷമം എന്നിവ
സഭയുളെ അെിസ്ഥാന ഉത്തെവാദിത്തമായി ളമൽബണ് കപത്താലിക്കാ
അതിെൂേത (Catholic Archdiocese of Melbourne) (CAM) കെുതുന്നു. ഈ
പ്േതിബദ്ധത, സുവിപേഷത്തിളെ ഹൃദയഭാഗമായ ഓപൊ മനുഷയളെയും
സ്പനഹപത്താെും നീതിപയാെും അന്തപസാെും കൂെിയ പയേുപ്കിസ്തുവിളെ
േഠിപ്പിക്കലിൽ നിന്നും എെുെിട്ടുള്ളതും അതിൽ അന്തർല്ീനോയതുോണ്.
സുെക്ഷയ്കക്കുും
കുട്ടികള്ക്ക്കും

ങ്കാെിതതിനുമുള്ള അവകാശും
ളെറുപ്പക്കാര്മ്ക്കും

നിര്മ്വെിക്കളപ്പെുന്നു)
േങ്കാെികൊകാനും

സഭാ
ഒെു

(18

വയസിന്

ജീവിതത്തിൽ

വിേവാസ

താളെയുള്ള

സജീവമായും

സമൂഹത്തിൽ

വയക്തിയായി
േൂര്മ്ണമായും

അവെുളെ

കെിവുകള്ക്

തിെിച്ചറിയാനും സഭയ്ക്ക്കുള്ളിളല സുെക്ഷിത സംസ്കാെം ഉറപ്പാക്കുന്നു. CAM
എലലാത്തെം

ബാല്

പീഢനങ്ങമളാെും

വിട്ടുവീഴ്ച്ച്ച

കാട്ടാതിെിക്കുകയും,

ഒപ്പം

പമാേമായി

ളേെുമാറുന്നതിപനാെും

കുട്ടികളെയും

ളെറുപ്പക്കാളെയും

ഉേപ്ദവത്തിൽ നിന്ന് സംെക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്േതിജ്ഞാബദ്ധവുമാണ്.
ബാല

ീഡ്നും

കുട്ടികളെ ദുെുേപയാഗം ളെയ്യുക അളലലങ്കിൽ അവപൊട് പമാേമായി
ളേെുമാറുക എന്നതിളന ഒെു കുട്ടിയുളെപയാ ളെറുപ്പക്കാെളെപയാ
ളെറുപ്പക്കാെിയുളെപയാ ോെീെികപമാ വവകാെികപമാ ആയ ആപൊഗയം
അളലലങ്കിൽ വെര്മ്ച്ച അേകെത്തിലാക്കുന്ന കൂൊളത/ അളലലങ്കിൽ കുട്ടിയുളെപയാ
ളെറുപ്പക്കാെളെപയാ ളെറുപ്പക്കാെിയുളെപയാ ആപൊഗയവും വെര്മ്ച്ചയും
ഗണയമായി തെസളപ്പെുത്തുകപയാ അേകെസാദ്ധയതയിലാക്കുകപയാ ളെയ്യുന്ന ഒെു
പ്േവൃത്തി എന്നാണ് (അളലലങ്കിൽ പ്േവൃത്തികെുളെ േെമ്പെ)
നിര്മ്വെിച്ചിെിക്കുന്നത്.
ദുെുേപയാഗത്തിളെയും പമാേം ളേെുമാറ്റത്തിളെയും വിഭാഗങ്ങെിൽ ഇവ
ഉള്ക്ളപ്പെുന്നു:
•

ോെീെിക ദുെുേപയാഗം

•

പ്ഗൂമിംഗ് ഉള്ക്ളപ്പളെയുള്ള വലംഗിക ദുെുേപയാഗം

•

ആത്മീയ ദുെുേപയാഗം ഉള്ക്ളപ്പളെയുള്ള വവകാെിക ദുെുേപയാഗം

•

കുെുംബ അപ്കമം

•

അവഗണന

•

വിപവെനം

•

ഭീഷണികെെുെൽ

കുട്ടികളെ ദുെുേപയാഗം ളെയ്യുന്നതിപനാ പമാേമായി ളേെുമാറുന്നതിപനാ ഉള്ള
അെയാെങ്ങെും സൂെകങ്ങെും എലലായ്ക്പപ്പാെും പ്േകെമായിെിക്കിലല. ോെീെിക
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ദുെുേപയാഗം മറ്റ് തെത്തിലുള്ള ദുെുേപയാഗപത്തക്കാള്ക് കൂെുതൽ ദൃേയമാകാം
(ഉദാ. െതവ്). പവണ്ടപ്ത േെിെെണവും പ്േദ്ധയും നൽകുന്നതിൽ
േൊജയളപ്പെുന്നത് അെങ്ങിയിെിക്കുന്നതിനാൽ, അവഗണന തിെിച്ചറിയാന്
പ്േയാസമാണ്. അതുപോളല, വവകലയം, മാനസികപൊഗം, കുെുംബ അതിപ്കമം,
െര്മ്മത്തിളെ നിറം അളലലങ്കിൽ വംേം, ലിംഗ വയക്തിതവം അളലലങ്കിൽ വലംഗിക
ആഭിമുഖ്യം എന്നിവയുമായി ബന്ധളപ്പട്ട് വിപവെനത്തിപനാ
ഭീഷണിളപ്പെുത്തലിപനാ നിങ്ങള്ക്ക്ക് ളതെിവ് ഉണ്ടായിെിക്കുകയിലല. എന്നിെുന്നാലും,
ഇത് കുട്ടിയുളെ ളേെുമാറ്റത്തിൽ അെയാെങ്ങപൊ സൂെനകപൊ ഉണ്ടാകാം,
ഉദാഹെണത്തിന് സാമൂഹികോയ േിന്വലിയൽ, വിഷാദം.
എലലാ കുട്ടികെും ളെറുപ്പക്കാെും ഹാനിപയൽക്കാവുന്നവൊണ്, എന്നാൽ െില
കുട്ടികെും ളെറുപ്പക്കാെും സാധാെണക്കാമരക്കാള്ക് കൂെുതൽ ദുെുേപയാഗത്തിന്
സാധയതയുള്ളവൊണ്. അവര്മ് മുമ്പ് ദുെുേപയാഗം അനുഭവിച്ചവപൊ
വവകലയമുള്ളവപൊ സാംസ്കാെികമായും ഭാഷാേെമായും വയതയസ്ത
േശ്ചാത്തലങ്ങെിൽ നിന്നുള്ളവപൊ, ദാെിപ്ദയം അളലലങ്കിൽ ഭവനൊഹിതയം
അനുഭവിക്കുന്നവപൊ അളലലങ്കിൽ ഭവന േെിെെണത്തിന് േുറത്തുള്ളവപൊ
ആയ ആയ കുട്ടികൊണ്. അതുപോളല, വംേീയത, ോര്മ്േവവൽക്കെണം,
നാെുകെത്തൽ എന്നിവയുളെ െെിപ്തം കാെണം ആദിവാസി, പൊറസ് സ്ളപ്െയിറ്റ്
ദവീപുവാസികളായ കുട്ടികെുളെയും യുവാക്കെുളെയും കുട്ടികെുളെ സുെക്ഷാ
ആവേയകതകള്ക് കൂെുതൽ െൂക്ഷമാണ്.
കുട്ടികെുളേയുും ളെറുപ്പക്കാെുളേയുും അന്തസ്സ്
CAM എലലാ കുട്ടികെുളെയും യുവാക്കെുളെയും സംഭാവനളയയും അന്തസിളനയും
വിലമതിക്കുന്നു, ഒപ്പം കുട്ടികളെയും യുവാക്കളെയും ബാധിക്കുന്ന
പപ്ോപ്ഗാമുകള്ക്, പ്േവര്മ്ത്തനങ്ങള്ക്, ഇവെുകള്ക് എന്നിവളയക്കുറിച്ച്
തീെുമാനളമെുക്കുന്നതിൽ അവസെളമാെുക്കുകയും ളെയ്യുന്നു. CAM എലലാ
കുട്ടികളെയും ളെറുപ്പക്കാളെയും ോക്തീകെിപക്കണ്ടതിളെ ആവേയകത,
പ്േപതയകിച്ച് ദുെുേപയാഗ സാധയത കൂെുതലുള്ളവളെ തിെിച്ചറിയുന്നു.
തീെുമാനളമെുക്കുന്നതിൽ അവെുളെ േങ്കാെിത്തം സഭാ സംഘെനകെിളല
ദുെുേപയാഗം തെയുന്നതിൽ ഒെു പ്േധാന സംെക്ഷണ ഘെകമാണ്.
കുട്ടികെുളേ സുെക്ഷ പര ാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് മാതാ ിതാക്കളെയുും
(െക്ഷിതാക്കളെയുും) അറിയിക്കുകയുും ഉള്ളപ്പേുതുകയുും ളെയ്യുക
CAM മാതാേിതാക്കെുളെയും (െക്ഷിതാക്കെുളെയും) േങ്കാെിത്തമിലലാളത
ഇെവകകള്ക്, ഏജന്സികള്ക്, സ്ഥാേനങ്ങള്ക് എന്നിവയ്ക്ക്കുള്ളിൽ ഫലപ്േദമായ
കുട്ടികെുളെ സുെക്ഷ ഏളറ്റെുക്കാന് കെിയിളലലന്ന് അംഗീകെിക്കുകയും
കുട്ടികെുളെയും യുവാക്കെുളെയും സുെക്ഷളയ പപ്ോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ
മാതാേിതാക്കളെ നിര്മ്ണായക േങ്കാെികൊയി ഉള്ക്ളപ്പെുത്താനും പ്േമിക്കുകയും
ളെയ്യുന്നു. ദുെുേപയാഗം ളെയ്യളപ്പൊന് കൂെുതൽ സാധയതയുള്ള കുട്ടികെുളെയും
ളെറുപ്പക്കാെുളെയും മാതാേിതാക്കെുളെയും െക്ഷിതാക്കെുളെയും ഇെളേെൽ
പ്േപതയകിച്ചും പ്േധാനമാണ്.
റെൽബണിറല കോത്തലിക് അതിരൂ

തയിറല (Catholic Archdiocese of Melbourne)

കുട്ടികളെയുും ളെറുപ്പക്കാളെയുും സുംെക്ഷിക്കൽ
കുട്ടികളെ ദുെുേപയാഗം ളെയ്യുന്നത് തെയുന്നതിന് െുവളെ േറയുന്നവയ്ക്ക്ക്
അനുെൂേമായ നയങ്ങള്ക്, നെേെിപ്കമങ്ങള്ക്, പ്ോക്െീസുകള്ക്
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എന്നിവയിലുെനീെം സജീവമായ സമീേനങ്ങള്ക് ആവേയമാളണന്ന് CAM
അംഗീകെിക്കുന്നു:
•

•

•

വെൽഡ് പസഫ് സ്റ്റാന്പറര്മ്ഡസ് (Child Safe Standards) കൂൊകത
(റിപപ്പാര്മ്ട്ടബിള്ക് പകാണ്ടക്ട് സ്കീം (Reportable Conduct Scheme), കമീഷന്
പഫാര്മ് െിൽപ്ഡന് ആന്റ് യംഗ് േീപ്പിള്ക്, വിക്പൊറിയ (Commission for
Children and Young People, Victoria)
നാഷണൽ പ്േിന്സിപ്പിള്ക്സ് പഫാര്മ് വെള്ക്ഡ് പസഫ് ഓര്മ്ഗവനപസഷന്സ്
(National Principles for Child Safe Organisations) ഓസ്ടമഡ്െല്ിയൻ േനുഷയാവകാശ
കമീഷന് (Australian Human Rights Commission)
നാഷണൽ കാത്തലിക് പസഫ്ഗാര്മ്ഡിംഗ് സ്റ്റാന്പഡര്മ്ഡ്സ് (National Catholic
Safeguarding Standards) (കാത്തലിക് ളപ്ോഫഷണൽ സ്റ്റാന്പഡര്മ്ഡ്സ് ലിമിറ്റഡ്)
(Catholic Professional Standards Limited)

ഈ ഉത്തെവാദിത്തം നിറപവറ്റുന്നതിൽ, കുട്ടികെുളെ ദുെുേപയാഗം തെയുക,
കുട്ടികളെയും ളെറുപ്പക്കാളെയും ോക്തീകെിക്കുക, ആേങ്കകള്ക്,
ളവെിളപ്പെുത്തലുകള്ക് അളലലങ്കിൽ കുട്ടികളെ ദുെുേപയാഗം ളെയ്യുക
അളലലങ്കിൽ കുട്ടികെുമായി ബന്ധളപ്പട്ട ദുഷ്ളേെുമാറ്റം എന്നിവ തെയുക
എന്നീ ലക്ഷയങ്ങപൊളെ ഇെവകകള്ക്, ഏജന്സികള്ക്, എെിറ്റികള്ക്
എന്നിവയ്ക്ക്കുള്ളിൽ േിേു സുെക്ഷാ നയങ്ങള്ക്, നെേെിപ്കമങ്ങള്ക്,
സപ്മ്പദായങ്ങള്ക് എന്നിവ നെപ്പിലാക്കുന്നതിന് വെികാട്ടുന്നതിനായി സമപ്ഗമായ
ഒെു െട്ടക്കൂട് CAM വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ നയം െട്ടക്കൂെിളെ വിോലമായ അവപലാകനം നൽകുന്നു, ഒപ്പം
േിന്തുണയ്ക്ക്കുന്ന ഉറവിെങ്ങെുമായി ഉദാഹെണത്തിന് നെപ്പാക്കൽ
മാര്മ്ഗനിര്മ്പേേങ്ങള്ക്, ഫാക്റ്റ്ഷീറ്റുകള്ക്, ളെംപേറ്റുകള്ക് എന്നിവപയാട് പെര്മ്ത്ത്
വായിക്കുകയും പവണം.
ഈ നയത്തിളെ പ്േപയാഗം സഭയ്ക്ക്കുള്ളിളല അവെുളെ േങ്കിളെ
േശ്ചാത്തലത്തിൽ േുപൊഹിതന്മാര്മ്, ജീവനക്കാര്മ്, സന്നദ്ധപസവകര്മ്, CAMളെ
ഭൗതിക അതിര്മ്ത്തികള്ക്ക്കുള്ളിൽ (ഉദാ. േള്ളികള്ക്, ോെിഷ് ഹാെുകള്ക്,
പുമരാഹിത ഭവനങ്ങൾ); ഭൗതിക അതിെുകള്ക്ക്കപ്പുറം അതായത് അജപാല്ക
േിന്തുണ, േള്ളി ഇതെ സവത്തുക്കള്ക് (ഉദാ. ആേുേപ്തികള്ക്, തെങ്കൽ പകപ്രങ്ങള്ക്,
ജയിലുകള്ക്, വീെുകള്ക്) ഓണ്വലനിപലാ ഡിജിറ്റൽ േെിതസ്ഥിതികെിലൂളെപയാ
പ്ോപദേികമായി, അന്തര്മ്സംസ്ഥാനത്തിപലാ വിപദേപത്താ അതിെൂേതയ്ക്ക്ക്
േുറത്ത് യാപ്ത ളെയ്യുപമ്പാെും, വയാേിച്ചുകിെക്കുന്നു:
സുംെക്ഷണ ഉതെവാദിതങ്ങള്
ളപ്ോഫഷണൽ സ്റ്റാന്പഡര്മ്ഡ്സ് യൂണിറ്റ് (Professional Standards Unit) വെി,
ഇെവകകളെയും ഏജന്സികളെയും സ്ഥാേനങ്ങളെയും ആര്മ്ച്ച് ബിഷപ്പ് െുവളെ
േറയുന്ന കാെയങ്ങള്ക്ക്കായി േിന്തുണയ്ക്ക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ളെയ്യുന്നു:
•
•

ഈ നയത്തിൽ വിവെിച്ചിെിക്കുന്ന േെിെക്ഷണ െീതികെും പ്േപ്കിയകെും
നെപ്പിലാക്കുക
അതിെൂേതയിലുെനീെമുള്ള േുപൊഹിതന്മാര്മ്, ജീവനക്കാര്മ്,
സന്നദ്ധപ്േവര്മ്ത്തകര്മ് എന്നിവെുമായി ബന്ധളപ്പട്ട് കുട്ടികെുളെ
സുെക്ഷയുമായി ബന്ധളപ്പട്ട അേമെയാദ, കുട്ടികളെ ദുെുേപയാഗം ളെയ്യുക
തുെങ്ങിയ ആപൊേണങ്ങള്ക്ക്കും റിപപ്പാര്മ്ട്ടുകള്ക്ക്കുമുള്ള പ്േതികെണം
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•

ഏപകാേിപ്പിക്കുക.
സുെക്ഷാ െീതികെും പ്േപ്കിയകെും നിെീക്ഷിക്കുകയും നിെന്തെം
ളമച്ചളപ്പെുത്തുകയും ളെയ്യുക.

കുട്ടികളെയും യുവാക്കളെയും സംെക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഓപൊ ഇെവക, ഏജന്സി,
എെിറ്റി എന്നിവയ്ക്ക്കുള്ളിളല ഈ നയവും പ്േസക്തമായ നെേെിപ്കമങ്ങെും
നെേെികെും ോലിക്കുന്നുളണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവെുത്തുന്നതിനുള്ള ഉത്തെവാദിത്തം CAM
ഇെവക, ഏജന്സി, എെിറ്റി
പനതൃതവത്തിനാണ് ഓപൊ ഇെവക, ഏജന്സി അളലലങ്കിൽ എെിറ്റിയുളെയും
പസഫ്ഗാര്മ്ഡിംഗ് കമിറ്റി (Safeguarding Committee) യിളല പനതൃതവം ഈ
നയത്തിളെ അനുവര്മ്ത്തനം വാര്മ്ഷിക അെിസ്ഥാനത്തിൽ സംപ്ഗഹിക്കാന് PSU
ആവേയളപ്പെും.
ഓപൊ ഇെവക, ഏജന്സി അളലലങ്കിൽ എെിറ്റിക്കുള്ളിലും സ്ഥാേിതമായ
Safeguarding Committee ഈ നയത്തിളെ ആവേയകതകള്ക് നെപ്പിലാക്കുന്നതിന്
ഇെവക വികാെി, അളലലങ്കിൽ ഏജന്സി അളലലങ്കിൽ എെിറ്റി പനതാവ്
എന്നിവളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ ഒെു പ്േധാന േങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
കൂൊളത, കുട്ടികളെയും ളെറുപ്പക്കാളെയും സംെക്ഷിക്കുക എന്നത് ഒെു കൂട്ടായ
ഉത്തെവാദിത്തമാണ്; കുട്ടികപൊെും ളെറുപ്പക്കാപൊെും കെുതപലാളെയും
ആദെപവാളെയും സുെക്ഷിതമായും ളേെുമാറുന്നതിനുള്ള വയക്തമായ ളേെുമാറ്റ
പ്േതീക്ഷകള്ക്ക്ക് അനുസൃതമായി പ്േവര്മ്ത്തിക്കാനുള്ള തങ്ങെുളെ വയക്തിഗത
ഉത്തെവാദിത്തം CAM നുള്ളിൽ േുപ്േൂഷയിലുള്ള, പജാലി ളെയ്യുന്ന അളലലങ്കിൽ
സന്നദ്ധപസവനം നെത്തുന്ന എലലാ വയക്തികെും അംഗീകെിക്കുന്നു.
അതിെൂ

തയ്കക്കുള്ളിലുള്ള

ുപൊഹിതഗണതിളല ഓപൊ അുംഗതിനുും,

ജീവനക്കാെനുും അളലലങ്കിൽ സന്നദ്ധ ര

വര്തകനുും കുട്ടികളെയുും ളെറുപ്പക്കാളെയുും

കെുതുകയുും അവെുളേ പക്ഷമും ളമചളപ്പേുതുകയുും അവളെ ഉ
ദുെു
നിയമ

ഡ്േവിം അളലലങ്കിൽ

പയാഗതിൽ നിന്ന് സുംെക്ഷിക്കുകയുും ളെയ്യുന്നതിനുള്ള ധാര്മികവുും
െവുും ലനതികവുമായ ഒെു ഉതെവാദിതമുണ്ട്.

അതിെൂേതാ ഇെവകകെിലും ഏജന്സികെിലും എെിറ്റികെിലും ഉള്ക്ളപ്പട്ടിെിക്കുന്ന
െുവളെ േറയുന്നവര്മ് ഉള്ക്ളപ്പളെയുള്ള എലലാവര്മ്ക്കും ഇത് ബാധകമാണ്:
•

ഒെു ഇെവകയുളെ കാപനാനിക ഭെണകര്മ്ത്താക്കള്ക് ഉള്ക്ളപ്പളെയുള്ള എലലാ
േുപൊഹിതന്മാെും (ഉദാ. ബിഷപ്പ്, ഇെവക പുമരാഹിതൻ, സഹായക
പുമരാഹിതൻ, കുെിപയറ്റ ചാപ്ലൈൻോർ, സരര്മ്േക പുമരാഹിതർ,
താമസസ്ഥലത്തുള്ള പുമരാഹതർ, സവേ പുമരാഹിതർ, ഡീക്കന്മാര്മ്)

•

ഇെവകയിപലാ അതിെൂേതാ എെിറ്റികെിപലാ പജാലി ഏളറ്റെുക്കുന്നതിന്
ആര്മ്ച്ച്ബിഷപ്പിൽ നിന്നും ഒെു നിയമനം ലഭിച്ചിട്ടുെെ സിസ്റ്റർോരും,
ഡ്ബദർോരും മത േുപൊഹിതന്മാെും

•

ജീവനക്കാര്മ് (താല്ക്ക്കാലിക ജീവനക്കാെുള്ക്ളപ്പളെ)

•

സഭാധികാെത്തിൽളപ്പട്ട േുപൊഹിതെലലാത്ത ോസ്റ്ററൽ അപസാസിപയറ്റുകെും
ൊവേന്സിയിൽ ഏര്മ്ളപ്പട്ടിെിക്കുന്നവെും ഉള്ക്ളപ്പളെയുള്ള സുവിപേഷകര്മ്

•

സന്നദ്ധ പ്േവര്മ്ത്തകര്മ്

•

ളസമിനാെിയന്മാര്മ്
പേജ് 6
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•

ളപ്േസ്ബിറ്ററിയിൽ അളലലങ്കിൽ ഇെവകയുളെ അളലലങ്കിൽ ഏജന്സിയുളെ
അളലലങ്കിൽ എെിറ്റിയുളെ സ്ഥലത്ത് വസിക്കുന്ന വയക്തികള്ക്

•

പേസ്ളമെിലുള്ള വിദയാര്മ്ഥികള്ക്

•

പകാണ്പ്ൊക്െര്മ്മാര്മ് (ബാധകമായിെത്ത്)

CAM പസഫ്ഗാര്മ്ഡിംഗ് െിൽപ്ഡന് ആന്ഡ് യങ് േീപ്പിള്ക് പോെിസി (Safeguarding
Children and Young People Policy), വിദയാഭയാസത്തിലും ആപൊഗയത്തിലും
പക്ഷമത്തിലും ഏര്മ്ളപ്പട്ടിെിക്കുന്ന ഒെു പപ്േണി CAM സംഘെനകെിലുള്ള
സമാനമായ നയങ്ങെുളെ വികസനത്തിന് സമാന്തെമാണ്. കാെല്ിക്ട കകയർ
(CatholicCare), കാെല്ിക്ട എജയുമക്കഷൻ കേൽബൺ (Catholic Education
Melbourne), കാത്തലിക് സിളസ്റ്റമിക് സ്കൂെുകള്ക്, മാന്നിക്സ് പകാെജ് , Mannix
College), വില്ല േരിയ കാെല്ിക്ടസ്ട മഹാംസ്ട (Villa Maria Catholic Homes)
ഇവയ്ക്ളക്കലലാം സുെക്ഷിതമാക്കുന്ന നയങ്ങെും ഈ സംഘെനകെിൽ പജാലി
ളെയ്യുന്നപതാ സന്നദ്ധ പ്േവര്മ്ത്തനം ളെയ്യുന്നപതാ ആയ ഉപദയാഗസ്ഥര്മ് ഈ
നയങ്ങൊൽ നയിക്കളപ്പെുന്നതും സി.എ.എം. പസഫ്ഗാര്മ്ഡിംഗ് െിൽപ്ഡന് ആന്ഡ്
യങ് േീപ്പിള്ക് കഡ്

യിംവര്മ്ക്കിനാൽ (CAM Safeguarding Children and Young People

Framework) ബാധ്യതയുള്ളവൊയിെിക്കുന്നതുമലല.
സുരക്ഷോ ഉപദയാഗസ്ഥര്
ളതെളെേുക്കലുും റിരകൂട്ട്ളമന്റുും സ്ടരകീനിുംഗുും
കുട്ടികെുമായും യുവജനങ്ങെുമായും ഇെവകകെുളെയും ഏജന്സികെുളെയും
എെിറ്റികെുളെയും േശ്ചാത്തലത്തിൽ സുെക്ഷിതവും േെിപോഷിപ്പിക്കുന്നതുമായ
ഇെളേെലുകള്ക് ലഭയമാക്കുന്നതിനുപവണ്ടിയുള്ള അപനവഷണത്തിൽ CAM, ബാല
േീഡനം ഉണ്ടാകുവാനുള്ള അേകെസാധയത േെമാവധി കുറയ്ക്ക്കുന്നതിന്,
കുട്ടികപൊെും ളെറുപ്പക്കാപൊെുളമാപ്പം വദവപവലയിപലാ ഒെു പജാലിയിപലാ
അളലലങ്കിൽ സന്നദ്ധ പ്േവര്മ്ത്തനത്തിപലാ പ്േവര്മ്ത്തിക്കുന്നതിന് വയക്തികള്ക്ക്കുള്ള
അനുപയാജയതയും ഔെിതയവും േെിഗണിക്കുന്ന ളതെളെെുക്കലും
റിപ്കൂട്ട്ളമെും സ്പ്കീനിംഗ് പ്േപ്കിയകെും സജ്ജമാക്കിയിെിക്കുന്നു.
ബാല സുെക്ഷാ ള

െുമാറ്റചട്ടും

ഒെു നിശ്ചിത ബാല സുെക്ഷാ ളേെുമാറ്റ സംഹിത, േുപൊഹിതര്മ്ക്കും
ജീവനക്കാര്മ്ക്കും സന്നദ്ധ പ്േവര്മ്ത്തകര്മ്ക്കും അവെുളെ ഇെവക, ഏജന്സി
അളലലങ്കിൽ എെിറ്റി പറാെിൽ കുട്ടികെും യുവജനങ്ങെുമായുള്ള അവെുളെ
ഇെളേെലിളെ േശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്േവര്മ്ത്തിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്മ്ഗദര്മ്േനം
നല്ക്കുന്നു.
ഇന്ഡ്ക്ഷന്
ഇന്ഡക്ഷന് പ്േപ്കിയകള്ക്, കുട്ടികെുളെയും യുവജനങ്ങെുളെയും
സുെക്ഷിതതവത്തിനു പവണ്ടിയുള്ള മനസിലാക്കലിപെതും
പ്േതിജ്ഞാബദ്ധതയുപെതുമായ ഒെു അെിസ്ഥാനം ളകട്ടിപ്പെുക്കുന്നതിനുള്ള
സുെക്ഷിതമാക്കൽ അവപബാധം ഉള്ക്ളപ്പെുത്തുന്നു.
സുെക്ഷിതമാക്കൽ

െിശീലനും

കുട്ടികെുളെയും യുവജനങ്ങെുളെയും സുെക്ഷിതതവം പപ്ോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും
ഈ നയത്തിന് അനുസെിച്ച് അവെുളെ ഉത്തെവാദിത്തങ്ങള്ക് നിറപവറ്റുന്നതിനും
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േുപൊഹിതന്മാളെയും ജിവനക്കാളെയും സന്നദ്ധ പ്േവര്മ്ത്തകളെയും
സഹായിക്കുവാന്, കുട്ടികെുളെയും യുവജനങ്ങെുളെയും സുെക്ഷിതമായ
േങ്കാെിത്തം പപ്ോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് േുപൊഹിതന്മാളെയും ജിവനക്കാളെയും
സന്നദ്ധ പ്േവര്മ്ത്തകളെയും സജ്ജൊക്കുന്നതിനുള്ള ഒെു പപ്േണി േെിേീലനവും
വിദയാഭയാസ പ്േവര്മ്ത്തനങ്ങെും CAM ലഭയമാക്കുന്നു.
പമൽപനാട്ടും
കുട്ടികപൊെും യുവജനങ്ങപൊെുളമാപ്പം പ്േവര്മ്ത്തിക്കുന്നത് ഉള്ക്ളപ്പെുന്ന
പറാെുകെിൽ ഉള്ളവര്മ്ക്ക് കുട്ടികെുളെയും യുവജനങ്ങെുളെയും സുെക്ഷിതതവം
പപ്ോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും കുട്ടികള്ക്ക്കും യുവജനങ്ങള്ക്ക്കും ഹാനികെമായ
ളേെുമാറ്റം മനസിലാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതുമായ െീതിയിൽ തങ്ങെുളെ
പറാെുകള്ക് ളെയ്യുന്നതിനുള്ള പമൽപനാട്ടവും േിന്തുണയും നല്ക്കുകളയന്നത് ഈ
നയത്തിളെ ഒെു ആവേയകതയാണ്.
സുെക്ഷിതമായ

െി

ബാല സുെക്ഷാ അ

ാേികെുും ര

വര്തനങ്ങെുും ഇവന്െുകള ിം

കേസാധയതാ മാപനജ്ളമന്റ്

ഉപഡ്ദവം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള അവസെങ്ങള്ക് േെമാവധി കുറയ്ക്ക്കുന്നതിന്
കുട്ടികെും യുവജനങ്ങെും ഉള്ക്ളപ്പെുന്ന േെിോെികെും പ്േവര്മ്ത്തനങ്ങെും
സംഭവങ്ങെുമായി ബന്ധളപ്പട്ട അേകെസാധയത വയവസ്ഥാപരോയി
തിെിച്ചറിയുകയും വിലയിെുത്തുകയും ളെയ്യുന്ന ഒെു അേകെസാധയതാ
മാപനജ്ളമെ് സമീേനം ഉേപയാഗിക്കുന്നതിലൂളെ CAM ഇെവകകെും
ഏജന്സികെും എെിറ്റികെും കുട്ടികളെയും യുവജനങ്ങളെയും
സംെക്ഷിക്കുന്നു.
ശീലവുും ള

െുമാറ്റ മാര്ഗനിര്പേശങ്ങെുും

അേകെസാധയതാ മാപനജ്ളമെ് പ്േപ്കിയ കൂൊളത, കുട്ടികെും യുവജനങ്ങെും
ഉള്ക്ളപ്പെുന്ന േെിോെികെും പ്േവര്മ്ത്തനങ്ങെും ഇവന്റുകളും നെത്തുന്നതുമായി
ബന്ധളപ്പട്ട് േീലത്തിലും ളേെുമാറ്റ മാര്മ്ഗനിര്മ്പേേത്തിലും നല്ക്കുന്ന മാര്മ്ഗദര്മ്േനം
ഇെവകകെും ഏജന്സികെും എെിറ്റികെും ഉേപയാഗളപ്പെുത്തുന്നു.
ബാല

ീഡ്നപതാട് ര

തികെിക്കുന്നതുും ബാല

ീഡ്നും റിപപ്പാര്ട്ട് ളെയ്യുന്നതുും

കുട്ടികെുളെയും ളെറുപ്പക്കാെുളെയും സുെക്ഷിതതവം േെമപ്േധാനമാണ്.
ബാലേീഡനളത്തക്കുറിച്ചുള്ള എലലാ ഉത്കണ്ഠകെും ആപൊേണങ്ങെും
അളലലങ്കിൽ േൊതികെും ഗൗെവമായി എെുക്കുന്നതും, കുട്ടികളെയും
യുവജനങ്ങളെയും സംെക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള Catholic Archdiocese of Melbourne ളെ
ധാര്മ്മികവും വനതികവും നിയമേെവുമായ ബാദ്ധയതകള്ക്ക്ക് അനുെൂേമായി
വകകാെയം ളെയ്യുന്നതുമായിെിക്കും.
വിക്പൊറിയയിൽ, ബാലേീഡനപത്താട് മുതിര്മ്ന്നവര്മ് എങ്ങളന
പ്േതികെിക്കണളമന്നത് നിയപ്ന്തിക്കുന്നത് െുവളെ േറയുന്ന നിയമമാണ്:
•

െിൽപ്ഡന്, യൂത്ത് ആന്ഡ് ഫാമിലീസ് ആക്ട് 2005 (വിക്) Children,

Youth and Families Act 2005 (Vic)ഒെു കുട്ടിക്ക് എപപ്പാൊണ്
സംെക്ഷണം ആവേയമുള്ളളതന്നും (ളസ. 162) നമുളെ സമുദായത്തിൽ
പജാലി ളെയ്യുന്ന നിശ്ചിത പജാലിക്കാെുളെ നിര്മ്ബന്ധിത റിപപ്പാര്മ്ട്ടിംഗ്
ബാദ്ധയതകെും (ളസ. 182, 184) നിര്മ്വെിക്കുന്നു.
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•

The Child Wellbeing and Safety Act 2005 (Vic) (വെൽഡ് ളവൽബീയിംഗ്
ആന്ഡ് പസഫ്റ്റി ആക്ട് 2005 (വിക്) Reportable Conduct
Scheme.റിപപ്പാര്മ്ട്ടബിള്ക് പകാണ്ഡക്ട് സ്കീം പ്േതിോദിക്കുന്നു.

•

ഒെു കുട്ടി അളലലങ്കിൽ യുവ വയക്തി ബാല വലംഗിക േീഡനത്തിനുള്ള
അേകെസാധയതയിലാളണപന്നാ ബാല വലംഗിക േീഡനം
അനുഭവിച്ചുളകാണ്ടിെിക്കുന്നുളവപന്നാ നയായമായ ഒെു വിേവാസം
െൂേളപ്പട്ടിട്ടുളണ്ടങ്കിൽ റിപപ്പാര്മ്ട്ടിംഗുമായി ബന്ധളപ്പട്ട് നിയമേെമായ
അധിക ഉത്തെവാദിത്തങ്ങള്ക് നല്ക്കുന്ന സംെക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള േൊജയം
(‘failure to protect’) (ളസ. 490), ളവെിളപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ള േൊജയം (‘failure
to disclose’) (ളസ. 327) എന്നീ കുറ്റകൃതയങ്ങള്ക് (വപ്കംസ് ആക്ട് 1958
(വിക്) (Crimes Act 1958 (Vic)) സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ബാല-സുെക്ഷിതതവവുമായി ബന്ധളപ്പട്ട പമാേമായ ളേെുമാറ്റവും/ അളലലങ്കിൽ
ബാലേീഡനവും സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകമളാമൊ ആപൊേണങ്ങപൊപൊ
അളലലങ്കിൽ േൊതികപൊപൊ ഫലപ്േദമായി പ്േതികെിക്കുന്നതിനും വിക്പൊറിയ
പോലീസ്, Child Protection (വെൽഡ് ളപ്ോട്ടക്ഷന്), ഡിപ്പാർട്ട്കേന്് ഓഫ് ളഹൽത്
ആന്ഡ് ഹയൂമന് സര്മ്വീസസ് (Department of Health and Human Services),
റിപപ്പാര്മ്ട്ടബിള്ക് പകാണ്ഡക്ട് സ്കീം (Reportable Conduct Scheme), കമീഷന് പഫാര്മ്
െിൽപ്ഡന് ആന്ഡ് യങ് േീപ്പിള്ക് (Commission for Children and Young People)
തുെങ്ങിയ ഉെിതമായ അധികൃതര്മ്ക്ക് റിപപ്പാര്മ്ട്ട് ളെയ്യുന്നതിനുമുള്ള അതിളെ
ധാര്മ്മികവും നിയമേെവും വനതികവുമായ െുമതല CAM അംഗീകെിക്കുന്നു.
CAMന് ഉള്ളിലുള്ള കുട്ടികള്ക്ക്കും യുവജനങ്ങള്ക്ക്കും (അവെുളെ കുെുംബങ്ങള്ക്ക്കും)
ഒെു ഉത്കണ്ഠ, ആപൊേണം ഇവ റിപപ്പാര്മ്ട്ട് ളെയ്യുന്നതിപനാ പ്ോേയവും
ബഹുമാനയവുമായ പ്േപ്കിയകെിലൂളെ ഒെു േൊതി നല്ക്കുന്നതിപനാ ഉള്ള
വിവെങ്ങെും േിന്തുണയും ഉണ്ട്.
ഒെു കുട്ടിപയാ കചറുെക്കാരമനാ േീഡനം അനുഭവിച്ചു, േീഡനം
അനുഭവിച്ചുളകാണ്ടിെിക്കുന്നു, അളലലങ്കിൽ അവെുളെ സുവിപേഷ പ്േവര്മ്ത്തനപമാ
പജാലിപയാ ളെയ്യുപമ്പാള്ക് ഹാനിയുണ്ടാകുന്നതിനുള്ള അേകെസാധയതയുണ്ട് എന്ന
നയായമായ ഒെു വിേവാസം അവര്മ്ക്ക് െൂേളപ്പട്ടിട്ടുള്ളേക്ഷം, CAM
േുപൊഹിതഗണവും ജീവനക്കാെും സന്നദ്ധ പ്േവര്മ്ത്തകെും ഒെു റിപപ്പാര്മ്ട്ട്
ഉണ്ടാക്കണളമന്നത് ഈ നയത്തിളെ ഒെു ആവേയകതയാണ്. കുട്ടികളെയും
യുവജനങ്ങളെയും ഹാനിക്കുള്ള അേകെസാധയതയിൽ ആക്കുന്ന ബാലേീഡനപമാ
പമാേമായ ളേെുമാറ്റപമാ റിപപ്പാര്മ്ട്ട് ളെയ്യാതിെിക്കുന്നത് പസഫ്ഗാര്മ്ഡിംഗ്
െിൽപ്ഡന് ആന്ഡ് യങ് േീപ്പിള്ക് പോെിസി (Safeguarding Children and Young
People Policy)യുളെ ലംഘനമാണ്.
ഒെു ബാലേീഡന റിപപ്പാര്മ്ട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിയമേെമായ അധികൃതര്മ്ക്കും
(Catholic Archdiocese of Melbourneളെ Professional Standards Unit (PSU)നും തക്ക
സമയത്ത് അറിയിപ്പു ളകാെുക്കുന്നത് (നയായമായ ഒെു വിേവാസം
െൂേളപ്പട്ടുകെിൊൽ, കുട്ടി അളലലങ്കിൽ കചറുെക്കാരനായ വയക്തി ആസന്നമായ
അേകെത്തിൽ അളലലങ്കിൽ, സാധയമായപ്തയും ളേളട്ടന്ന്) ഉള്ക്ളപ്പെുന്നു.
PSU ന് റിപപ്പാര്മ്ട്ട് ളെയ്യുന്നത്, കുട്ടികെുളെയും യുവജനങ്ങെുളെയും
സുെക്ഷിതതവവുമായി ബന്ധളപ്പട്ടുള്ള ഉത്കണ്ഠകമളാെും ആപൊേണങ്ങപൊെും
േൊതികപൊെും അതിരൂപതയിൽ ഉെനീളേുള്ള ഇെവകകെും ഏജന്സികെും
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എെിറ്റികെും റിപപ്പാര്മ്ട്ട് ളെയ്യുകയും പ്േതികെിക്കുകയും ളെയ്യുന്നുളവന്ന് ഉറപ്പു
വെുത്തുന്നു.
എലലാ റിപപ്പാര്മ്ട്ടുകെും Child-safety Related Misconduct and/or Child Abuse Report Form
(വെൽഡ്-പസഫ്റ്റി റിപലറ്റഡ് മിസ്പകാണ്ഡക്ട് / അളലലങ്കിൽ വെൽഡ് അബയൂസ്
റിപപ്പാര്മ്ട്ട് പഫാമിലും (Child Abuse Report Form) പെഖ്ളപ്പെുപത്തണ്ടതും
സാധയമായപ്തയും ളേളട്ടന്ന് ളപ്ോളഫഷണൽ സ്റ്റാന്പഡര്മ്ഡ്സ് യൂണിറ്റിന്
(Professional Standards Unit) – professional.standards@cam.org.au – ഇളമയിൽ
ളെപയ്യണ്ടതുമാണ് വിക്പൊറിയയിൽ, െുവളെ േറയുന്നവൊൽ ആപൊേിക്കളപ്പെുന്ന ബാലേീഡനം:
•

േുപൊഹിതന്മാൊലും ജീവനക്കാൊലും സന്നദ്ധ പ്േവര്മ്ത്തകൊലും
ഉള്ളത് വിക്പൊറിയ പോലീസിനുള്ളിലുള്ള

ളസക്ഷവൽ ഒളഫന്സസ്

ആന്ഡ് വെൽഡ് അബയൂസ് ഇന്ളവസ്റ്റിപഗഷന് െീം
(എസ്.ഒ.സി.ഐ.െി.)ക്ക് (Sexual Offences and Child Abuse Investigation
Team (SOCIT) റിപപ്പാര്മ്ട്ട് ളെയ്യളപ്പെുന്നു.
•

ഒെു കുെുംബാംഗത്താലുള്ളത് ളഹൽെ് ആന്ഡ് ഹയൂമന് സര്മ്വീസസിളെ
(ഡി.എച്ച്.എച്ച്.എസ്.) വെൽഡ് ളപ്ോട്ടക്ഷന് ഡിോര്മ്ട്ളമെിന് (Child
Protection - Department of Health and Human Services (DHHS)) റിപപ്പാര്മ്ട്ട്
ളെയ്യളപ്പെുന്നു.

•

ഒെു കുട്ടിയാപലാ യുവ വയക്തിയാപലാ ഉള്ളത് Child Protection (DHHS)
(വെൽഡ് ളപ്ോട്ടക്ഷന് (ഡി.എച്ച്.എച്ച്.എസ്.) (Child Protection - Department
of Health and Human Services (DHHS)നും/ അളലലങ്കിൽ SOCIT (വിക്പൊറിയ
പോലീസ്) നും റിപപ്പാര്മ്ട്ട് ളെയ്യളപ്പെുന്നു (ഉദാ. വലംഗികമായി
ഹാനികെമായ ളേെുമാറ്റം, ആപ്കമണം, അതിപ്കമം, ഓണ്വലന്
െൂഷണം).

വിക്പോറിയ പ

ാലീസ്ട

ളസക്ഷവൽ ഒളഫന്സസ് ആന്ഡ് വെൽഡ്
അബയൂസ് ഇന്ളവസ്റ്റിപഗഷന് െീം
(എസ്.ഒ.സി.ഐ.െി.):
(Sexual Offences and Child Abuse Investigation Team (SOCIT))
www.police.vic.gov.au/content.asp?Document_ID=36448
CHILD PROTECTION (DHHS)
വെക്കും േെിൊറും (ളമപപ്ൊ) പമഖ്ല :1300 664 9777
ളതക്കൻ പമഖ്ല :1300 655 795
കിെക്കൻ പമഖ്ല : 1300 360 391
േെിൊർ (പ്ഗാമീണ) പമഖ്ല : 1800 075 599
പ്േവൃത്തി സമയത്തിനു പേഷവും വാരാന്തയ ദിനങ്ങെും: 13 12 78
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കുട്ടികെുമായി ബന്ധളപ്പട്ട അ മെയാദയുും / അളലലങ്കിൽ ബാല ീഡ്നവുും
ആപൊ ിക്കളപ്പേുന്ന റിപപ്പാര്ട്ടുകെുമായി ബന്ധളപ്പട്ട് PSU ളന്റ ങ്ക്
കുട്ടികെുളെ സുെക്ഷിതതവവുമായി ബന്ധളപ്പട്ട പമാേം ളേെുമാറ്റവും
കുട്ടികെുളെയും യുവജനങ്ങെുളെയും സുെക്ഷിതതവവും പക്ഷമവുമായി ബന്ധളപ്പട്ട
ബാലോഡന റിപപ്പാര്മ്ട്ടുകെും ഏപകാേിപ്പിക്കുന്നതിനും നിയമേെമായ
അധികൃതെുമായി സമ്പര്മ്ക്കം േുലര്മ്ത്തുന്നതിനുമുള്ള ഉത്തെവാദിത്തം Professional
Standards Unit (PSU) നാണ്.
ഉള്ക്ളപ്പട്ടിെിക്കുന്നവെുളെ സുെക്ഷിതതവം പപ്ോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അപനവഷണ
പ്േപ്കിയയുളെ സതയസന്ധത കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ആവേയമായ എന്തു
പ്േവര്മ്ത്തനവുമായും ബന്ധളപ്പട്ട് PSU (േി.എസ്.യു.) നയിക്കളപ്പെുന്നത്
വിക്പൊറിയ പോലീസിളെയും/ അളലലങ്കിൽ വെൽഡ് ളപ്ോട്ടക്ഷളെയും (Child
Protection) േുോര്മ്േകൊലാണ്,
േുപൊഹിതഗണത്തിളെയും, ജീവനക്കാെുളെയും സന്നദ്ധ പ്േവര്മ്ത്തകെുളെയും
സംേയിക്കളപ്പെുന്ന ബാലേീഡനത്തിളെ അളലലങ്കിൽ പമാേം ളേെുമാറ്റത്തിളെ
ഇപപ്പാെളത്തയും െെിപ്തേെവുമായ സംഭവങ്ങള്ക് Commission for Children and
Young People (CCYP) .(കമീഷന് പഫാര്മ് െിൽപ്ഡന് ആന്ഡ് യങ് േീപ്പിള്ക്
(സി.സി.വവ.േി.) കയ അറിയിക്കുന്നതിന്

Reportable Conduct Scheme-നു കീെിൽ

CAM ന് നിയമേെമായ ഒെു ഉത്തെവാദിത്തമുണ്ട്.
ഗുെുതെമായ പമാേം ളേെുമാറ്റവും/ അളലലങ്കിൽ പ്കിമിനൽ ളേെുമാറ്റവും
Reportable Conduct Scheme (Commission for Children and Young People)
റിപപ്പാര്മ്ട്ടബിള്ക് പകാണ്ഡക്ട് സ്കീമിനും (കമീഷന് പഫാര്മ് െിൽപ്ഡന് ആന്ഡ്
യങ് േീപ്പിള്ക്) /അളലലങ്കിൽ വിക്പൊറിയ പോലീസിനും

റിപപ്പാര്മ്ട്ട് ളെയ്യുന്നതും

ആന്തെിക അപനവഷണത്തിനും അച്ചെക്ക നെേെിക്കും (/അളലലങ്കിൽ
േുപൊഹിതഗണത്തിളല അംഗങ്ങള്ക്ക്ക് കാപനാന് നിയമത്തിളെ (Canon Law)
ആവേയകതയ്ക്ക്കു വിപധയമായി ഭെണേെമായ നെേെിക്കും)
വിപധയമാക്കുന്നതുമായിെിക്കും.
അച്ചെക്ക നെേെി നിര്മ്ണയിക്കുന്നത് പമാേം ളേെുമാറ്റത്തിളെ
ഗൗെവം അനുസെിച്ചാണ്.
ജീവനക്കാെുളെയും സന്നദ്ധ പ്േവര്മ്ത്തകെുളെയും കാെയത്തിലുള്ള
അച്ചെക്ക നെേെിയിൽ െുവളെ േറയുന്നവ ഉള്ക്ളപ്പപട്ടക്കാം:
•

കൗൺസില്ിംഗ്

•

േെിേീലനം

•

വാപക്കാപലാ പെഖ്ാമൂലപമാ ഉള്ള ോസന

•

സസ്ളേന്ഷന് (േമ്പെപത്താെുകൂെിപയാ അലലാളതപയാ)

•

േിെിച്ചു വിെൽ.

േുപൊഹിതഗണത്തിളെ കാെയത്തിൽ, അച്ചെക്ക നെേെിയും/ അളലലങ്കിൽ
ഭെണേെമായ നെേെിയും കാപനാനിക നിയമമനുസെിച്ച് േെിഗണിക്കളപ്പെുന്നതും
െുവളെ േറയുന്നവ ഉള്ക്ളപ്പപട്ടക്കാവുന്നതുമാണ്:
•

ോസ്റ്ററൽ സൂപ്പര്മ്വിഷന്

•

കൗൺസില്ിംഗ്

•

ഫാക്കൽറ്റികെുളെ സസ്ളേന്ഷന്
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•

ഫാക്കൽറ്റികെുളെ സ്ഥിെമായ നീക്കം ളെയ്യൽ

•

ഒെു േിക്ഷാവിധിപക്കാ ളെറിക്കൽ സ്ഥിതിയിൽ നിന്നുള്ള
േിെിച്ചുവിെലിപനാ (ളലയ്ക്സിപസഷന്) പവണ്ടി പഹാെി സീ യ്ക്ക്കു
േുോര്മ്േ ളെയ്യുക

•

സഭയിൽ നിന്ന് േുറത്താക്കുക.

ബാലേീഡന റിപപ്പാര്മ്ട്ടുമായി ബന്ധളപ്പട്ട െഹസയാത്മകതയും സവകാെയതയും
സവാഭാവിക നീതിയുളെയും കുട്ടികളെയും യുവജനങ്ങളെയും
സംെക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നമുളെ പ്േദ്ധയ്ക്ക്കുള്ള െുമതലയുളെയും തതവങ്ങള്ക്ക്ക്
അനുപയാജയമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതായിെിക്കും.
ഒെു റിപപ്പാര്മ്ട്ടിൽ ഉള്ക്ളപ്പട്ടിെിക്കുന്ന എലലാ കക്ഷികെുളെയും
സുെക്ഷിതതവത്തിനും േിന്തുണയ്ക്ക്കുമുള്ള ആവേയങ്ങള്ക് ഈ പ്േപ്കിയയുളെ
ഭാഗമായി േെിഗണിക്കളപ്പെുന്നതും പരിഹരിക്കുന്നതും ആയിെിക്കും.
അതിെൂേതയിലുെനീെം കുട്ടികെുളെയും യുവജനങ്ങെുളെയും സുെക്ഷിതതവവും
പക്ഷമവുമായി ബന്ധളപ്പട്ട പനാട്ടപ്പിെവ് ആര്മ്ച്ച്ബിഷപ്പിന് ലഭയമാക്കുന്നതിന്
കുട്ടികെുളെ സുെക്ഷയുമായി ബന്ധളപ്പട്ട പമാേം ളേെുമാറ്റവും /അളലലങ്കിൽ
ബാലേീഡനവും േി.എസ്.യു. പകപ്രീയമായി പെഖ്ളപ്പെുത്തുകയും
നിെീക്ഷിക്കുകയും ളെയ്യും.
ളര

ാ

ഷണൽ സ്റ്റാന്പഡ്ര്ഡ്സ്ട യൂണിറ്റ് (PROFESSIONAL STANDARDS UNIT)

•

പ്േവൃത്തി സമയം: തിങ്കള്ക് മുതൽ ളവള്ളി വളെ രാവികല് 9 േുതൽ
പ്ലവകുമന്നരം 5 വകര

•

പഫാണ്: 9926 5630

•

ഇളമയിൽ: professional.standards@cam.org.au
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