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     အ  က်အလက်မ  ်း စ  ွက် 

အသင််းလတ ်၊ အမှုလ  ငအ်ဖွ ွဲ့ နငှ့်် အဖွ ွဲ့အစည််း၏ 

က ကွယလ်စ င့််လရှ ကလ် ်း တ ဝနမ်  ်း 

 
အဖွ ွဲ့ခ ေါင််းခ ာငသ်ည် ကခလ်းမ ာ်းန င့်် လူငယ်မ ာ်း ကာကွယ်ခ ်း မူဝေါဒ (Safeguarding Children and 

Young People)လာ စည််းကမ််း  က်မ ာ်း လှိိုက်နာဖဖစ်ခ ်းအတွက် တာဝနရ် ှိပ  ်း ကခလ်းမ ာ်းန င့်် 

လူငယ်မ ာ်း၏ ခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံမှုကှိို ဖမြှင့််တငခ် ်း ှိိုင ်ာ လို ်ငန််းစဉ်မ ာ်း န င့်် လို ်ကှိိုငန်ည််းမ ာ်းမ ာ 

ခအာက် ေါတှိို ့်န င့်် ကှိိုက်ည  မည်။ 

▪ ကခလ်း ခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံခ ်း စ နှုန််းမ ာ်း (ဗ တှိို  ်းယာ်း) (Child Safe Standards (Victoria) 

▪ ကက်သလစ် ခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံခ ်း နှိိုငင် ခတာ် စ နှုန််းမ ာ်း(National Catholic Safeguarding Standards) 

▪ ကခလ်း ခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံခ ်း အဖွ ွဲ့အစည််းမ ာ်းအတွက် နှိိုငင် ခတာ် အခဖ   မူမ ာ်း (National Principles for 

Child Safe Organisations)1 

အထူ်းသဖဖင့်် အသင််းခတာ်ထ တွင ်အသင််းခတာ်  ိုန််းကက ်းသည် ကခလ်းမ ာ်း၏  ဝ  မ််းခဖမ့်ခ ်း န င့်် 

ခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံခ ်း ဥ ခဒ 2005 (Child Wellbeing and Safety Act 2005 (Vic))သည် ကခလ်းမ ာ်းန င့်် 

လူငယ်မ ာ်းကှိို အလွ သ ို်းစာ်းမှု န င့်် အနတ ာယ်မ ာ်းမ  ခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံခစ န ်ကာကွယ်ခ ်း အစ အစဉ်မ ာ်းကှိို 

  မ တထ်ာ်းခ ကာင််း ခသ  ာခစ န ်တာဝနရ် ှိသည။် 

 

လဘ်းကင််းလ ုခ  ြုံလ ်း လက ်မတ ၏ အ န််းကဏ္ဍ 

 

ကက်သလစ် ခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံခ ်း နှိိုငင် ခတာ် စ နှုန််းမ ာ်းန င့််အည ၊ အသင််းခတာ်၊ အမှုခ ာငအ်ဖွ ွဲ့ သှိို ့်မဟိုတ် 

အဖွ ွဲ့အစည််း ခ ေါင််းခ ာငသ်ည ်အသင််းခတာ်၊ အမှုခ ာငအ်ဖွ ွဲ့ သှိို ့်မဟိုတ် အဖွ ွဲ့အစည််း 

ခ ေါင််းခ ာင ်ှိိုငအ်ာ်း အ က ခ ်းပ  ်း အလို ်လို ်လ က် ကခလ်းမ ာ်း န င့်် လူငယ်မ ာ်းကှိို 

ကာကွယ်ခ ်း ကမည့်် မူဝေါဒမ ာ်း၊ လို ်ငန််းစဉ်မ ာ်း န င့်် လို ်ကှိိုငန်ည််းမ ာ်း   မ တ်ထာ်းခ ကာင််း 

ခသ  ာခစ န ်ခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံခ ်း ခကာ်မတ  Safeguarding Committee2 တစ်ခုက ု တည်ထ ောငရ်န ်

လ ုအပ်သည်။ 

 

Safeguarding Committee သည် အ က ထပေး ခကာ်မတ မျှသာ ဖဖစ်သည။် ခကာ်မတ အဖွ ွဲ့ဝငမ် ာ်းမ ာ 

ခကာ်မတ  အဖွ ွဲ့ဝငဖ်ဖစ်ဖ င််းခ ကာင့်် အခ ကာင််းဖ ြုံပ  ်း Child Wellbeing and Safety Act 2005 သှိို ့်မဟိုတ် 

အဖ ာ်းခသာ Child Safety Standards အတွက် တ ာ်းဝင ်တာဝနရ် ှိသူမ ာ်း ဖဖစ်သည်ဟို ယ ူမ ဖ င််းကှိို 

 ှိိုလှိို ေါသည် - တ ာ်းဝင ်တာဝနမ် ာ်းကှိို အသင််းခတာ်၊ အမှုခ ာငအ်ဖွ ွဲ့ သှိို ့်မဟိုတ် အဖွ ွဲ့အစည််း 

ခ ေါင််းခ ာင ်ှိိုင််း၊ တနည််း ဂှိိုဏေ်း  ြုံ ်ကက ်း အသင််းခတာ ် ိုန််းကက ်း သှိို ့်မဟိုတ် CEO တှိို ့်သာ ယူ က မည်3။ 
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     အ  က်အလက်မ  ်း စ  ွက် 

အသင််းလတ ်၊ အမှုလ  ငအ်ဖွ ွဲ့ နငှ့်် အဖွ ွဲ့အစည််း၏ 

က ကွယလ်စ င့််လရှ ကလ် ်း တ ဝနမ်  ်း 

 Committee သည ်န စ်စဉ် ခလ်းကကှိမ် သှိို ့်မဟိုတ်  ှိိုပ  ်း ခတွွဲ့  ိုလ က် သက် ှိိုင ်ာ အသင််းခတာ်၊ 

အမှုခ ာငအ်ဖွ ွဲ့ သှိို ့်မဟိုတ် အဖွ ွဲ့အစည််း အို ်  ြုံ ်ခ ်းအဖွ ွဲ့ (တနည််း၊ အသင််းခတာ် သင််းအို ် အဖွ ွဲ့ (Parish 

Pastoral Council)၊  ိုတ်၊ အို ်  ြုံ ်ခ ်း ခကာ်မတ ) ထ သှိို ့် တှိို်းတက်မှုအခဖ အခနကှိို သ ို်းလ တ် 

အခဖ   ဖဖင့်် အစ  င ်  မည်။ 

 

Committee ၏ အ န််းကဏ္ဍမ ာ အသင််းခတာ်၊ အမှုခ ာငအ်ဖွ ွဲ့ သှိို ့်မဟိုတ် အဖွ ွဲ့အစည််း တဝမ််းတွင ်

Safeguarding Children and Young People Policy ကှိို က င့််သ ို်းခ ်းကှိို ခထာက်ကူခ ်း န ်န င့်် 

လှိိုက်နာခ ်း စည််းကမ််း  က်မ ာ်း ဖ ည့််မ ခစ နအ်တွက ်

 

 

 

 

1အ  က်အလက်မ  ်း စ  ွက်- ကလလ်းမ  ်း နှင့်် လူငယ်မ  ်း၏ လဘ်းကင််းလ ုခ  ြုံမှုကို က ကွယ်လ ်းလ ်း 

စည််းရ ု ်းလ ်း မူလဘ င်မ  ်း  

2လို ်အာ်းခ ်းသူ ဦ်းခ နည််းသည့််အတွက် သ ်းဖ ာ်း  ်တည်နှိိုငမ်ည့်် Safeguarding Committee ကှိို ဖွ ွဲ့စည််းနှိိုင ်ေါက 

အသင််းခတာ် သင််းအို  ်အဖွ ွဲ့Parish Pastoral Council သည ်အလို ်အဖွ ွဲ့ကှိို ဖွ ွဲ့စည််းခ ်းနှိိုင ်သှိို ့်မဟိုတ် မှိမှိ၏ တာဝန ်

တ  ်အဖဖစ် ခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံခ ်း တာဝနမ် ာ်းကှိို ယူနှိိုငသ်ည်။ 

3ခက ်းဇူ်းဖ ြုံပ  ်း မ တ်သာ်း နမ် ာ – ဗ တှိို  ်းယာ်းတွင ်သက်ကက ်း (အသက ်18 န စ်န င့်် အထက်ရ ှိသူ) 

မည်သူမ ှိိုသည ် ာဇဝတ်မှု ဥ ခဒ 1958 (Crimes Act 1958)  ိုဒမ် 327 အ  ဗ တှိို  ်းယာ်းတွင ်သက်ကက ်း 

တခယာကခ်ယာကက် ကခလ်း (အသက် 16 ခအာက်) အခ ေါ် လှိင ်ှိိုင််း ှိိုင ်ာ ဖ စမ်ှုကှိို က  ်းလွန်  ့်သည်ဟို 

 ှိိုငလ် ိုစွာ သှိရ ှိယ ို ကည်လျှင ်ထှိိုအ  က်အလကမ် ာ်းကှိို ဗ တှိို  ်းယာ်း ရဲသှိို ့် ဖွင့််ထိုတ်ခဖ ာ န ်တာဝနရ် ှိသည။် 
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     အ  က်အလက်မ  ်း စ  ွက် 

အသင််းလတ ်၊ အမှုလ  ငအ်ဖွ ွဲ့ နငှ့်် အဖွ ွဲ့အစည််း၏ 

က ကွယလ်စ င့််လရှ ကလ် ်း တ ဝနမ်  ်း 

  

▪ ကခလ်း၏ ခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံမှု အခ ်း ေါ  ို နာ်းလည်မှုကှိို   ှိြုံ်းခထာငခ် ်းဖ င််းဖဖင့်် မှိမှိ 

အသှိိုက်အဝန််း အတွင််းမ ာ ကခလ်းအတွက် ခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံမှုကှိို ဖမြှင့််ခ ်းဖ င််း။ 

▪ ကခလ်းမ ာ်းန င့်် လူငယ်မ ာ်း၏ ခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံမှုကှိို ဖမြှင့််တင ်န ်ခ ေါင််းခ ာင ်ှိိုင််းန င့်် လက်တွ လို ်ကှိိုငဖ် င််း။ 

▪ ကခလ်းမ ာ်း၏  ဝ  မ််းခဖမ့်ခ ်း န င့်် ခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံခ ်းအတွက် သက် ှိိုင ်ာ  ေါဝင ်တ်သက်သူမ ာ်း၊ 

တနည််း၊ အသင််းခတာ် အို ်  ြုံ ခ် ်းအဖွ ွဲ့၊ မှိ မ ာ်း၊ ကခလ်းမ ာ်း၊ လူငယ်မ ာ်း၊ အစ အစဉ် 

ဦ်းခ ာငသူ်မ ာ်း၊ သင််းအို ်အဖွ ွဲ့အစည််းမ ာ်း တှိို ့်ထ မ  တငဖ်   က်မ ာ်းကှိို ထည့််တွက်ပ  ်းကခလ်းမ ာ်း 

ခ ်းကင််း လ ိုဖ  ြုံခ ်း လို ်ငန််းစဉ်မ ာ်း န င့်် လို ်ရှိို ်းလို ်စဉ်မ ာ်း လို ်ကှိိုငဖ် င််း၊ ထှိန််းသှိမ််းဖ င််း 

န င့််/သှိို ့်မဟိုတ် ဖ နလ်ည ်န််းစစ်ဖ င််းကှိို ဖ ြုံလို ်ဖ င််း။ 

▪ အစ အစဉ်မ ာ်း၊ လှု ်ရ ာ်းမှုမ ာ်း န င့်် ဖဖစ်  ်မ ာ်းထ တွင ်ကခလ်းမ ာ်း န င့်် လူငယ်မ ာ်း ခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံစွာ 

 ေါဝငခ် ်းကှိို ဖမြှင့််တငခ် ်း န ်အနတ ာယ်မ ာ်း စ မ  န် ့် ွ ခ ်း လို ်ငန််းစဉ်မ ာ်းထ   ေါဝငဖ် င််း န င့််/သှိို ့်မဟိုတ် 

 န််းစစ်ဖ င််းကှိို  ေါဝငဖ် ြုံလို ်ဖ င််း။ 

▪ ကခလ်းမ ာ်း၏ ခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံခ ်းကှိို ဖမြှင့််တငခ် ်း   ို်းဖဖတ်  က်မ ာ်း   မ တ်မှု န င့်် စ မ မှုထ တွင ်

ကခလ်းမ ာ်း န င့်် လူငယ်မ ာ်း (န င့်် ၎င််းတှိို ့်၏ မှိ မ ာ်း)  ေါဝငခ်အာင ်စည််းရ ို ်းဖ င််း။ 

▪ စှိို်း ှိမ်မှုမ ာ်း န င့််/သှိို ့်မဟိုတ် စွ ်စွ   က်မ ာ်းကှိို တှိိုင ်ကာ်းခ ်း လို ်ငန််းစဉ်မ ာ်းကှိို အသင််းခတာ် အတွင််းမ ာ 

ခကာင််းမွနစ်ာွ  က်သွယ်ခဖ ာဖ ထာ်းခ ကာင််း ခသ  ာခစပ  ်း ကခလ်း၏ ခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံခ ်း 

စှိို်း ှိမ်မှုမ ာ်း၊ တှိိုင ်ကာ်းမှုမ ာ်း သှိို ့်မဟိုတ် စွ ်စွ   က်မ ာ်းကှိို တငဖ် ခ ်း ကနဦ်းခန ာ အဖဖစ် ေါဝငက်ာ 

ကခလ်း အလွ သ ို်းစာ်းမှု တှိိုင ်ကာ်းခ ်း မ တ်တမ််း သတ်မ တ်  က်မ ာ်းကှိို သှိမ့််ခမွွဲ့ စွာ န င့််   ့် ှိို်းခ ်း 

သခ ာမ ှိြုံ်းဖဖင့်် လှိိုက်နာခ ်းဖ င််း။ 

▪ ကခလ်း ခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံခ ်း အ  က်အလက်မ ာ်း န င့်် သငတ်န််းခ ်းမှုထ   ေါဝငဖ် င််း န င့််/သှိို ့်မဟိုတ် စ စဉ်ခ ်းဖ င််း။ 

▪ ဗ တှိို  ်းယာ်း ကခလ်းခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံခ ်း စ နှုန််းမ ာ်း (Victorian Child Safe Standards)  ေါဝငခ်သာ 

CAM ကခလ်းမ ာ်း န င့်် လူငယ်မ ာ်း၏ ခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံမှုကှိို ကာကွယ်ခ ်း မူခ ာင ်Safeguarding 

Children and Young People Framework ကှိို လှိိုက်နာဖဖစ်ခ ကာင််းကှိို ခစာင့်် က ်ခ ်းဖ င််း။ 
 

Safeguarding Committee န င့််  က်စ ်သည့်် စာ ွက်စာတမ််းမ ာ်း (ဥ မာ၊ အစည််းအခဝ်း မ တ်စိုမ ာ်း၊ 

စာ က်သွယ်မှု၊ အနတ ာယ်အာ်း အက ဖဖတ်မှုမ ာ်း၊  က်သွယ်ခဖ ာ ှိိုမှု) ကှိို အသင််းခတာ်၊ အမှုခ ာငအ်ဖွ ွဲ့ 

သှိို ့်မဟိုတ် အဖွ ွဲ့အစည််း တစ် ို  င််းစ  န င့်် လ ိုဖ  ြုံစွာသှိမ််း ည််းထာ်း မည။် ယင််းမ တ်တမ််းမ ာ်းမ ာ 

အသင််းခတာ်၊ အမှုခ ာငအ်ဖွ ွဲ့ သှိို ့်မဟိုတ် အဖွ ွဲ့အစည််း၏ ကခလ်းမ ာ်းန င့်် လူငယ်မ ာ်းကှိို 

ခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံမှုကှိို ကာကွယ်ခ ်းခ ်း အာ်းထိုတ်မှုမ ာ်း၏ သက်ခသ အခထာက်အထာ်း ဖဖစ် ေါသည်။ 



မယ်လ်ဘန်ု်း Archdiocese သည် ကလလ်းမ  ်း၊ လူငယ်မ  ်းနငှ့်် ထရိလွှယ်သည့်် သက်ကက ်းမ  ်း အ ်းလ ်ုးတို ့်၏ 

လဘ်းကင််းလ ုခ  ြုံလ ်း၊ ဘဝ  မ််းလခမ့်လ ်းနငှ့်် သကိခ လလ်းစ ်းလ ်းကုိ သနနဌိ န်   ထ ်းသည်။ 
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     အ  က်အလက်မ  ်း စ  ွက် 

အသင််းလတ ်၊ အမှုလ  ငအ်ဖွ ွဲ့ နငှ့်် အဖွ ွဲ့အစည််း၏ 

က ကွယလ်စ င့််လရှ ကလ် ်း တ ဝနမ်  ်း 

 ခ ေါင််းခ ာင ်ှိိုင််းသည် မှိမှိ၏ Safeguarding Committee န င့်် လို ်ကှိိုင ်င််း ကခလ်းမ ာ်း န င့်် 

လူငယ်မ ာ်း၏ ခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံမှုကှိို ကာကွယ်ခ ်းခ ်း မခူ ာင ်(Safeguarding Children and Young 

People Framework)ကှိို လှိိုက်နာ  ့်ဖ င််းကှိို န စ်စဉ်အခဖ   ဖ င့်် အက ဉ််း  ြုံ ် (မှိမှိ ာသာမှိမှိ 

အက ဖဖတ်မှု/စစ်ခ ်းခ ်း လို ်ငန််းစဉ်)ကှိို ဖ ြုံစိုပ  ်း Catholic Archdiocese of Melbourne (CAM) ၏ 

ကျွမ််းက ငသူ် စ နှုန််းမ ာ်း ယူနစ်-PSU(Professional Standards Unit -PSU) သှိို ့် တငသွ်င််း မည။် 

 

လဘ်းကင််းလ ုခ  ြုံမှုကို က ကွယလ် ်း လက မ်တ  အဖွ ွဲ့ဝငခ်ဖစခ် င််း 

 

ခကာ်မတ တွင ်အသင််းခတာ်၊ အမှုခ ာငအ်ဖွ ွဲ့ သှိို ့်မဟိုတ် အဖွ ွဲ့အစည််းခ ေါင််းခ ာင ်ှိိုင််းမ  

ကှိိုယ်စာ်းလ ယ်မ ာ်း န င့်် ခအာက် ေါတှိို ့် အ ေါအဝင ် ေါဝင ်တ်သက်သူမ ာ်း  ေါဝင ်က မည်။ 

 

▪ ကခလ်း န င့်် လူငယ် ှိိုင ်ာ အလို ်မ ာ်း န င့်် အမှုခ ာငမ်ှုထ   ေါဝငသ်ည့်် ဝန ်မ်ေးမ ာ်း သှိို ့်မဟိုတ် 

လို ်အာ်းခ ်းသူမ ာ်း ဖဖစ်နှိိုငခ်သာ အစ အစဉ် ညြှှိနှုှိင််းခ ာင ွ်က်ခ ်းသူမ ာ်း၊ 

▪ ကခလ်း ခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံမှု ှိိုင ်ာ ကျွမ််းက ငသ်ည့်် လို ်အာ်းခ ်းမ ာ်း (ဥ မာ၊ ဥ ခဒ ညာရ င၊် 

လူစွမ််းအာ်း  င််းဖမစ်မ ာ်း ှိိုင ်ာ ကျွမ််းက ငသူ်၊   ာ သှိို ့်မဟိုတ် ခက ာင််းအို ်၊ ကခလ်းသူငယ် 

 ညာခ ်း လို ်သာ်း၊ ရဲအ ာရ ှိ၊ လူမှုခ ်း ဝနထ်မ််း၊ လူငယ် ဝနထ်မ််း) န င့်် ကခလ်းမ ာ်း န င့်် 

လူငယ်မ ာ်း၏ ခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံမှုကှိို ကာကွယ်ခ ်း န ်ကတှိဖ ြုံတာဝနယ်ထူာ်းသူ၊ 

▪ မှိ မ ာ်း၏ ကှိိုယ်စာ်းလ ယ်မ ာ်း၊ 

 

ခကာ်မတ အဖွ ွဲ့ဝငမ် ာ်းမ ာ လက်ခတွွဲ့တွင ်အသင််းခတာ်၊ အမှုခ ာငအ်ဖွ ွဲ့ သှိို ့်မဟိုတ် အဖွ ွဲ့အစည််းအတွက် 

‘ခ ်းကင််းမှုကှိို ကာကွယ်ခ ်းသည့်် အ ာရ ှိမ ာ်း’(‘Safeguarding Officers’) ဖဖစ် ကသည။် ခ ်းကင််းမှုကှိို 

ကာကွယ်ခ ်းသည့်် အ ာရ ှိမ ာ်းမ ာ အသင််းခတာ်၊ အမှုခ ာငအ်ဖွ ွဲ့ သှိို ့်မဟိုတ် အဖွ ွဲ့အစည််းထ က 

အခ ်း ေါသည့်် အစှိတ်အ ှိိုင််းဖဖစပ်  ်း ကခလ်းမ ာ်း ခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံမှု ကှိစစမ ာ်းအတွက် အ က ဉာဏ၊်   ့် ှိို်းမှု 

န င့်် လမ််းညွှနမ်ှု  ရ ှိနှိိုငသ်ည့်် ခန ာအဖဖစ် ခ ာင ွ်က်နှိိုငသ်ည်။   ိုစ ဖ ာ်း-Safeguarding Committee 

 ာထူ်း ခဖေါ် ဖ   က ်(Position Description) ကှိို  ကည့််ရှု ေါ။ 

 

 

 

 

 



မယ်လ်ဘန်ု်း Archdiocese သည် ကလလ်းမ  ်း၊ လူငယ်မ  ်းနငှ့်် ထရိလွှယ်သည့်် သက်ကက ်းမ  ်း အ ်းလ ်ုးတို ့်၏ 

လဘ်းကင််းလ ုခ  ြုံလ ်း၊ ဘဝ  မ််းလခမ့်လ ်းနငှ့်် သကိခ လလ်းစ ်းလ ်းကုိ သနနဌိ န်   ထ ်းသည်။ 
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     အ  က်အလက်မ  ်း စ  ွက် 

အသင််းလတ ်၊ အမှုလ  ငအ်ဖွ ွဲ့ နငှ့်် အဖွ ွဲ့အစည််း၏ 

က ကွယလ်စ င့််လရှ ကလ် ်း တ ဝနမ်  ်း 

 CAM PROFESSIONAL STANDARDS UNIT 
 

CAM တဝန််းတွင ်PSU ၏ တာဝနမ် ာ်းမ ာ 
 

▪ ကခလ်းမ ာ်းန င့်် လူငယ်မ ာ်း၏ ခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံမှုကှိို ကာကွယ်ခ ်း မူဝေါဒ(Safeguarding 

Children and Young People Policy) ကှိို လှိိုက်နာက င့််သ ို်းနှိိုင ်န ်အသင််းခတာ်မ ာ်း၊ 

အမှုခ ာငအ်ဖွ ွဲ့မ ာ်း သှိို ့်မဟိုတ် အဖွ ွဲ့အစည််းမ ာ်းကှိို   ့် ှိို်းခ ်းဖ င််း။ 

▪ Archdiocesan ၏ အသင််းခတာ်မ ာ်း၊ အမှုခ ာငအ်ဖွ ွဲ့မ ာ်း သှိို ့်မဟိုတ် အဖွ ွဲ့အစည််းမ ာ်းအာ်း 

ကခလ်းမ ာ်း န င့်် လူငယ်မ ာ်း၏ ခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံမှုကှိို ကာကွယ်ခ ်း မူဝေါဒ Safeguarding Children 

and Young People Policy န င့်် သက် ှိိုင ်ာ စ နှုန််းမ ာ်း လှိိုက်နာခ ်းကှိို   ့် ှိို်းခ ်းဖ င််း။ 

▪ Safeguarding Children and Young People Policy လာ အလွ သ ို်းစာ်းမှုမ ာ်း န င့်် 

  ှိြုံ်းခဖာက်မှုမ ာ်း ှိိုင ်ာ စှိို်း ှိမ်မှုမ ာ်း၊ စွ ်စွ   က်မ ာ်း န င့်် တှိိုင ်ကာ်း  က်မ ာ်းကှိို ကခလ်းမ ာ်းန င့်် 

လူငယ်မ ာ်း၏ ခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံမှုကှိို ခစာင့််ခရ ာက်ခ ်း န ်ကှိိုယ်က င့်တ် ာ်း၊ ဥ ခဒခ ်း ာန င့် ်

ကတှိဖ ြုံ  က်မ ာ်း န င့်် တှိိုင ်ကာ်းသင့််ခသာ အဖ ြုံအမူ ဇယာ်း(Reportable ConductScheme) 

န င့််အည  စ မ  န် ့် ွ ခ ်းဖ င််း။ 

▪ ဖ ည်နယ် န င့်် ဖ ညခ်ထာငစ်ို အ င့်် ဥ ခဒ ှိိုင ်ာ စည််းကမ််း  က်မ ာ်းန င့်် ကက်သလစ် ကျွမ််းက ငသူ် 

စ နှုန််းမ ာ်း အက ဉ််း Catholic Professional Standards Limited.မ  အ ှိိုဖ ြုံထာ်းသည့်် အခကာင််း  ို်း 

လို ်ကှိိုငန်ည််းမ ာ်းကှိို ဖ ည့််မ ခစ န ်Archdiocese တစ်ဝန််း (ဥ မာ၊ Safeguarding Children and 

Young People Policy၊ က င့််ဝတ် စည််းမ ဉ််း (Code of Conduct) လှိိုက်နာခ ်း၊ အနတ ာယ်မ ာ်း 

စ မ  န် ့် ွ ခ ်း၊ သငတ်န််း) တွင ်ကခလ်းမ ာ်း၏ ခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံခ ်း ှိိုင ်ာ မှိမှိတှိို ့်၏   ဉ််းက ်မှု 

ဖမြှင့််တငခ် ်းကှိို လမ််းညွှနခ် ်းဖ င််း။ 

▪ ကခလ်းမ ာ်း၏ ခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံမှု ှိိုင ်ာ န စ်စဉ် စစခ် ်းမှုမ ာ်းကှိို ဖ ြုံလို ်ဖ င််း 
 

ကခလ်းမ ာ်း န င့်် လူငယ်မ ာ်း၏ ခ ်းကင််းလ ိုဖ  ြုံမှုကှိို ကာကွယ်ခ ်းခ ်း မှိမှိတှိို ့်၏ က င့််ဝတ်၊ ဥ ခဒ န င့်် 

က င့််ဝတ် ှိိုင ်ာ တာဝနမ် ာ်း န င့်် Reportable Conduct Scheme.န င့််အည  တှိိုင ်ကာ်း န ်

တာဝနမ် ာ်းန င့််အည   ရ ှိသည့်် CAM တဝန််းက ဓမမအဖွ ွဲ့ဝင၊် ဝနထ်မ််းမ ာ်း န င့်် ခစတနာ့်ဝနထ်မ််းမ ာ်းန င့်် 

သက် ှိိုငသ်ည့်် ကခလ်းအလွ သ ို်းစာ်းမှု စွ ်စွ   က်မ ာ်း န င့်် တှိိုင ်ကာ်း  က်မ ာ်း ှိိုင ်ာ ခဖဖ ကာ်း  က်မ ာ်းကှိို 

PSU က လက်   ရ ှိလ က ် က ်မတခ် ာင ွ်က်ခ ်းမည။် အ  က်အလကမ်  ်း စ  ွကက်ို ကကည့််ရှု ါ- ကလလ်း 

လဘ်းကင််းလ ုခ  ြုံလ ်း  ိုင ်  မ  မလလ  ်ခ ြုံလ ်ုမှု နငှ့််/သို ့်မဟုတ ်ကလလ်း အလွ သ ်ုးစ ်းမှု တိငုက်က ်းခ င််း။



မယ်လ်ဘန်ု်း Archdiocese သည် ကလလ်းမ  ်း၊ လူငယ်မ  ်းနငှ့်် ထရိလွှယ်သည့်် သက်ကက ်းမ  ်း အ ်းလ ်ုးတို ့်၏ 

လဘ်းကင််းလ ုခ  ြုံလ ်း၊ ဘဝ  မ််းလခမ့်လ ်းနငှ့်် သကိခ လလ်းစ ်းလ ်းကုိ သနနဌိ န်   ထ ်းသည်။ 
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