വിവര പത്രിക

ഇടവകയുെടയും ഏജൻസിയുെടയും എന്ററ്റിയുെടയുും
സുരക്ഷാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ
കുട്ടികളെയുും ളെറുപ്പക്കാളെയുും സുംെക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നയും (Safeguarding
Children and Young People Policy)യുടെ ആവശ്യകതകളുും കുട്ടികളുടെയുും
യുവജനങ്ങളുടെയുും സുരക്ഷിതതവും ക്ഷപ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്പസക്തമായ
നെപെിപ്കമങ്ങളുും ശ്ീല്ങ്ങളുും ചുവടെ പറയുന്നവയുമായി ടപാരുത്തടപ്പെുന്ന
തരത്തില് പാല്ിക്കുന്നുടവന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുളള ഉത്തരവാദിത്തും എന്റിറ്റിയുടെ
തല്വന് ആണ്:

▪
▪

ചചല്് ക്ഷസഫ് സ്റ്റാൻക്ഷേര്ന്്് (വികക്ഷൊറിയ) (Child Safe Standards (Victoria)

▪

നാഷണല് പ്പിൻസിപ്പിൾ് ക്ഷ ാര്ന് ചചല്് ക്ഷസഫ് ഓര്ന്ഗനനക്ഷസഷൻ് (National
Principles for Child Safe Organisations) 1

നാഷണല് കാത്തല്ിക ക്ഷസഫ്ഗാര്ന്േിുംഗ് സ്റ്റാൻക്ഷേര്ന്്് (National Catholic
Safeguarding Standards)

പ്പക്ഷതയകമായുും, ഒരു ഇെവകയ്ക്ക്കുള്ളില്, കുട്ടികടളയുും യുവജനങ്ങടളയുും
അതിപ്കമത്തില് നിന്നുും ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നുും സുരക്ഷിതമായി
സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സുംരക്ഷണ നെപെികൾ യഥാസ്ഥാനത്തുടെന്ന് ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതിന് Child Wellbeing and Safety Act 2005 (Vic) (ചചല്്
ടവല്ബീയിുംഗ് ആൻ് ക്ഷസഫ്റ്റി ആക് 2005 (വിക) നു കീഴില് ഇെവക
വികാരിക്ക് നിയമപരമായ ഒരു കെമയുെ്.
സേഫ്ഗാര്ിിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പങ്ക്
നാഷണല് കാത്തല്ിക ക്ഷസഫ്ഗാര്ന്േിുംഗ് സ്റ്റാൻക്ഷേര്ന്്സിനു കീഴില്,
കുട്ടികടളയുും യുവജനങ്ങടളയുും സുംരക്ഷിക്കുന്നതിനുക്ഷവെിയുള്ള നയങ്ങളുും
നെപെികളുും ശ്ീല്ങ്ങളുും യഥാസ്ഥാനത്തുടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി
ഇെവകയുടെ, അടല്ലങ്കില് ഏജൻസിയുടെ, അടല്ലങ്കില് എന്റിറ്റിയുടെ
ക്ഷനതൃതവത്തിന് ഉപക്ഷദശ്ും നല്കുന്നതിനുും, അക്ഷതാടൊപ്പും
പ്പവര്ന്ത്തിക്കുന്നതിനുമായി ഇെവകയുടെ, അടല്ലങ്കില് ഏജൻസിയുടെ, അടല്ലങ്കില്
എന്റിറ്റിയുടെ ക്ഷനതൃതവും, ഒരു ക്ഷസഫ്ഗാര്ന്േിുംഗ് കമ്മിറ്റി (Safeguarding
Committee) രൂപീകരിക്ഷക്കെതുെ് 2.
ക്ഷസഫ്ഗാര്ന്േിുംഗ് കമ്മിറ്റി (Safeguarding Committee) ഒരു ഉപക്ഷദശ്ക സമിതി
മാപ്തമാണ്. അതായത് ചചല്് ടവല്ബീയിുംഗ് ആൻ് ക്ഷസഫ്റ്റി ആക് 2005
ക്ഷനാ അതിനു കീഴില് ഉൊക്കടപ്പട്ട ചചല്് ക്ഷസഫ്റ്റി സ്റ്റാൻക്ഷേര്ന്േുകൾക്ഷക്കാ
കീഴില്ുള്ള നിയമപരമായ കെമകൾക്ക്, അവര്ന് ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു
അുംഗമാടണന്നതിടന്റ അെിസ്ഥാനത്തില് കമ്മിറ്റി അുംഗങ്ങൾക്ക്
ബാദ്ധയതയുൊയിരിക്കുന്നതല്ല - നിയമപരമായ കെമ ഇെവകയുടെക്ഷയാ
ഏജൻസിയുടെക്ഷയാ അടല്ലങ്കില് എന്റിറ്റിയുടെക്ഷയാ ക്ഷനതൃതവത്തിന് ആയിരിക്കുും
ഉദാ. ആര്ന്ച്ബിഷപ്പ്, ഇെവക വികാരി, അടല്ലങ്കില് സി.ഇ.ഒ.3.

മെൽബൺ അരിരൂപര എല്ല ാ കുട്ടികളുടെയുും ടെറുപ്പക്കാരുടെയുും വൃണിരാരാകാവുന്ന
സാഹെരയങ്ങളില്ുള്ള മുരിര്ന്ന്നവരുടെയുും സുരക്ഷിരരവത്തിനുും ക്ഷക്ഷമത്തിനുും,
അന്തസ്സിനുും ത്പരിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.
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ഇടവകയുെടയും ഏജൻസിയുെടയും എന്ററ്റിയുെടയുും
സുരക്ഷാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ
പ്പതിവര്ന്ഷും നാക്ഷല്ാ അതില്ധികക്ഷമാ തവണ ഈ കമ്മിറ്റി കൂെുകയുും ഇെവക,
ഏജൻസി, അടല്ലങ്കില് എന്റിറ്റിയ്ക്ക്കുള്ളില്ുള്ള പ്പസക്തമായ ഭരണനിര്ന്വഹണ
സുംഘത്തിന് (ഉദാ. പാരിഷ് പാസ്റ്ററല് കൗണ്സില് (Parish Pastoral Council),
ക്ഷബാര്ന്്, മാക്ഷനജ്ടമന്റ് കമ്മിറ്റി) ചപ്തമാസികാെിസ്ഥാനത്തില് പുക്ഷരാഗതി
റിക്ഷപ്പാര്ന്ട്ട് ടചയ്യുകയുും ടചയ്യുും
ഇെവക, അടല്ലങ്കില് ഏജൻസി, അടല്ലങ്കില് എന്റിറ്റിയില് ഉെനീളും
ക്ഷസഫ്ഗാര്ന്േിുംഗ് ചില്പ്േൻ ആൻ് യങ് പീപ്പിൾ ക്ഷപാളിസി
നെപ്പില്ാക്കുന്നതിനുും ആവശ്യകതകൾ പാല്ിക്കുന്നതിനുും തക്കവണ്ണും ക്ഷനതൃതവടത്ത
സഹായിക്കുക എന്ന കമ്മിറ്റിയുടെ കെമ നിറക്ഷവറ്റടപ്പെുന്നത് ഇവയില്ൂടെയാണ്:

1

കാണുക വിവര ഷീറ്റ്: കുട്ടികടെയുിം യുവജനങ്ങടെയുിം
േിംരക്ഷിക്കുന്നതിനുസവണ്ടിയുള്ള േിംഘെനാപരമായ ചട്ടക്കൂട്
2
സന്നദ്ധപ്പവര്ന്ത്തകരുടെ എണ്ണത്തില്ുള്ള കുറവു കാരണും ഒറ്റടപ്പട്ട ഒരു
ക്ഷസഫ്ഗാര്ന്േിുംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നത് സാദ്ധയമല്ലാത്തയിെത്ത്,പാരിഷ്
പാസ്റ്ററല് കൗണ്സില്ിന് (Parish Pastoral Council) ഒരു പ്പവര്ന്ത്തന സമിതി
രൂപീകരിക്കുകക്ഷയാ സുംരക്ഷണ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അതിടന്റ നില്വില്ുള്ള
നിയപ്ന്തണത്തിടന്റ ഭാഗമായി സവീകരിക്കുകക്ഷയാ ടചയ്യാവുന്നതാണ്.
3

ദയവായി പ്ശ്ദ്ധിക്കുക - പ്പായപൂര്ന്ത്തിയായ ഒരു വയക്തി ഒരു കുട്ടിടക്കതിടര

(16 വയസ്സിനു താടഴ) വികക്ഷൊറിയയില് ഒരു ചല്ുംഗിക കുറ്റകൃതയും ടചയ്ക്തു
എന്ന് നയായമായ ഒരു വിശ്വാസമുള്ള, വികക്ഷൊറിയയില്ുള്ള പ്പായപൂര്ന്ത്തിയായ
(18 വയസ്സുും അതിനു മുകളില്ുും പ്പായമുള്ളവര്ന്) ഏടതാരാൾക്കുും ആ വിവരും
വികക്ഷൊറിയ ക്ഷപാല്ീസിക്ഷനാ് ടവളിടപ്പെുത്തുന്നതിന് ആവശ്യടപ്പെുന്ന ചപ്കും്
ആക് 9158 (Crimes Act 9158) ടസക്ഷൻ 327നു വിക്ഷധയമായ ബാദ്ധയത ഉെ്.

മെൽബൺ അരിരൂപര എല്ല ാ കുട്ടികളുടെയുും ടെറുപ്പക്കാരുടെയുും വൃണിരാരാകാവുന്ന
സാഹെരയങ്ങളില്ുള്ള മുരിര്ന്ന്നവരുടെയുും സുരക്ഷിരരവത്തിനുും ക്ഷക്ഷമത്തിനുും,
അന്തസ്സിനുും ത്പരിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.
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ഇടവകയുെടയും ഏജൻസിയുെടയും എന്ററ്റിയുെടയുും
സുരക്ഷാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ
▪

അവരുടെ സമുദായത്തിനുള്ളില് കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ
ക്ഷപ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുകയുും കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്ഷക്കെതിടന്റ
പ്പാധാനയും സുംബന്ധിച മനസ്സില്ാക്കല് പപാഷിപ്പിക്കുകയുും ടചയ്യുക.

▪

കുട്ടികളുടെയുും യുവജനങ്ങളുടെയുും സുരക്ഷിതതവും ക്ഷപ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്
ക്ഷനതൃതവവുമായി ക്ഷചര്ന്ന്ന് സഹകരണക്ഷത്താടെ പ്പവര്ന്ത്തിക്കുക.

▪

പ്പസക്തമായ തല്പരകക്ഷികളില് നിന്നുള്ള, ഉദാ. വികാരി, ഇെവക
ഭരണകര്ന്ത്താക്കൾ, മാതാപിതാക്കൾ, കുട്ടികൾ, യുവജനങ്ങൾ, ക്ഷപ്പാപ്ഗാും
ല്ീേര്ന്മാര്ന്, പാസ്റ്ററല് അക്ഷസ്സാസിക്ഷയറ്റുമാര്ന്, അഭിപ്പായങ്ങൾ സവീകരിച്
കുട്ടികളുടെയുും യുവജനങ്ങളുടെയുും ക്ഷക്ഷമവുും സുരക്ഷിതതവവുും
പിന്തുണയ്ക്ക്കുന്നതിന് കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക്കുള്ള പ്പപ്കിയകളുും
നെപെിപ്കമങ്ങളുും നെപ്പില് വരുത്തുകയുും നില്നിര്ന്ത്തുകയുും/ അടല്ലങ്കില്
അവക്ഷല്ാകനും ടചയ്യുകയുും ടചയ്യുക.

▪

പരിപാെികളില്ുും പ്പവര്ന്ത്തനങ്ങളില്ുും കുട്ടികളുടെയുും യുവജനങ്ങളുടെയുും
സുരക്ഷിതമായ പങ്കാളിത്തടത്ത ക്ഷപ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് അപകെസാധയത
ചകകാരയും ടചയ്യല് പ്പപ്കിയയില് പടങ്കെുക്കുകയുും/ അടല്ലങ്കില്
അവക്ഷല്ാകനും ടചയ്യുകയുും ടചയ്യുക.

▪

കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ക്ഷപ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് തീരുമാനും എെുക്കല്ില്ുും
ആസൂപ്തണത്തില്ുും കുട്ടികടളയുും യുവജനങ്ങടളയുും (അവരുടെ
കുെുുംബങ്ങടളയുും) ഭാഗഭാക്കാക്കുക.

▪

ഉത്കണ്ഠകൾക്കുും/ അടല്ലങ്കില് ആക്ഷരാപണങ്ങൾക്കുമുള്ള റിക്ഷപ്പാര്ന്ട്ടിുംഗ്
പ്പപ്കിയകൾ ഇെവകയില്ുെനീളും നന്നായി അറിയിക്കടപ്പട്ടിട്ടുടെന്ന് ഉറപ്പു
വരുത്തുകയുും, സൂക്ഷ്മസുംക്ഷവദനക്ഷത്താടെയുും സഹായകരമായ വിധത്തില്ുും,
കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷടയ സുംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുമാക്ഷയാ
റിക്ഷപ്പാര്ന്ട്ടുകളുമാക്ഷയാ ആക്ഷരാപണങ്ങളുമാക്ഷയാ ബന്ധടപ്പട്ട്
ബന്ധടപ്പെുന്നതിനുള്ള ഒന്നാമടത്ത സമ്പര്ന്ക്ക പകദ്രമായി ദ്പവര്ന്ത്തിക്കുകയുും
കുട്ടികളുടെ ചൂഷണടത്ത സുംബന്ധിച റിക്ഷപ്പാര്ന്ട്ടുകൾക്കുും
ആക്ഷരാപണങ്ങൾക്കുമുള്ള റിക്ഷപ്പാര്ന്ട്ടിുംഗ് നിയമങ്ങൾ പാല്ിക്കുകയുും ടചയ്യുക.

▪

കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷടയ സുംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുും പരിശ്ീല്നവുും നല്കുകയുും
അവയില് പടങ്കെുക്കുകയുും ടചയ്യുക.

▪

വികക്ഷൊറിയൻ ചചല്് ക്ഷസഫ് സ്റ്റാൻക്ഷേര്ന്്സിടന്റ (Victorian Child Safe
Standards) ആവശ്യകതകൾ ഉൾടക്കാള്ളുന്ന സി.എ.എും ക്ഷസഫ്ഗാര്ന്േിുംഗ്
ചില്പ്േൻ ആൻ് പീപ്പിൾ ളദ്െയിുംവര്ന്ക്കിടന്റ (CAM Safeguarding Children and
Young People Framework) തുെര്ന്ന്നുടകാെിരിക്കുന്ന അനുവര്ന്ത്തനും
നിരീക്ഷിക്കുക.

ക്ഷസഫ്ഗാര്ന്േിുംഗ് കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ക്ഷരഖകൾ (ഉദാ. ക്ഷയാഗത്തിടന്റ
മിനിട്ട്്, കത്തിെപാെുകൾ, അപകെസാധയതാ വില്യിരുത്തല്ുകൾ,
ആശ്യവിനിമയും) ഓക്ഷരാ ഇെവക, അടല്ലങ്കില് ഏജൻസി, അടല്ലങ്കില്

മെൽബൺ അരിരൂപര എല്ല ാ കുട്ടികളുടെയുും ടെറുപ്പക്കാരുടെയുും വൃണിരാരാകാവുന്ന
സാഹെരയങ്ങളില്ുള്ള മുരിര്ന്ന്നവരുടെയുും സുരക്ഷിരരവത്തിനുും ക്ഷക്ഷമത്തിനുും,
അന്തസ്സിനുും ത്പരിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.
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ഇടവകയുെടയും ഏജൻസിയുെടയും എന്ററ്റിയുെടയുും
സുരക്ഷാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ
എന്റിറ്റിയുടെ പക്കല് ഉൊയിരിക്ഷക്കെതുും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിചു
വയ്ക്ക്ഷക്കെതുമാണ്. ഈ ക്ഷരഖകൾ കുട്ടികടളയുും യുവജനങ്ങടളയുും
സുംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഇെവകയുടെ അടല്ലങ്കില് ഏജൻസിയുടെ അടല്ലങ്കില്
എന്റിറ്റിയുടെ പരിപ്ശ്മങ്ങളുടെ ടതളിവിടന്റ അെിസ്ഥാനത്തിടന്റ ഭാഗമാകുും.
ക്ഷനതൃതവും, അതിടന്റ പസഫ്ഗാർഡിുംഗ് കമ്മിറ്റി (Safeguarding Committee)
ക്ഷയാടൊത്തു പ്പവര്ന്ത്തിചുടകാെ്, അത് പസഫ്ഗാർഡിുംഗ് െിൽദ്ഡൻ ആൻഡ്
യുംഗ് പീപ്പിൾ ളദ്െയിുംവർക്കിന്ളറ (Safeguarding Children and Young People
Framework) ആവശ്യകതകൾ അനുസരിചതിടനപ്പറ്റി വാര്ന്ഷികാെിസ്ഥാനത്തില്
സുംപ്ഗഹിക്കുകയുും (സവയും-വില്യിരുത്തല്/ ഓേിറ്റ് പ്പപ്കിയ) അത് കാത്തല്ിക
ആര്ന്ച്േക്ഷയാസി് ഓഫ് ടമല്ബണ് (Catholic Archdiocese of Melbourne) (CAM)
ടന്റ ടപ്പാട ഷണല് സ്റ്റാൻക്ഷേര്ന്്് യൂണിറ്റിന് (Professional Standards Unit)
(പി.എ്.യു.) (PSU)നു സമര്ന്പ്പിക്കുകയുും ടചയ്യുും.
സേഫ്ഗാര്ിിംഗ് കമ്മിറ്റി അിംഗതവിം
കമ്മിറ്റിയുടെ അുംഗങ്ങളില് ഇെവകയുടെ അടല്ലങ്കില് ഏജൻസിയുടെ അടല്ലങ്കില്
എന്റിറ്റിയുടെ ക്ഷനതൃതവത്തിടന്റ പ്പതിനിധികളുും ചുവടെ പറയുന്നവര്ന്
ഉൾടപ്പടെയുള്ള പ്പസക്തമായ മറ്റ് തത്പരകക്ഷികളുും ഉൾടപ്പക്ഷെെതാണ്:
▪

കുട്ടികളുും യുവജനങ്ങളുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ക്ഷജാല്ിയില്ുും ശ്ുപ്ശ്ൂഷയില്ുും
ഏര്ന്ടപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ജീവനക്കാക്ഷരാ സന്നദ്ധ പ്പവര്ന്ത്തകക്ഷരാ ആക്ഷയക്കാവുന്ന
ക്ഷപ്പാപ്ഗാും ക്ഷകാഓര്ന്േിക്ഷനറ്റര്ന്മാര്ന്

▪

കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയില് ചവദഗ്ദ്ധയമുള്ളവരുും / അടല്ലങ്കില് കുട്ടികടളയുും
യുവജനങ്ങടളയുും സുംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്പതിജ്ഞാബദ്ധരുമായ സന്നദ്ധ
പ്പവര്ന്ത്തകര്ന് (ഉദാ. വക്കീല്, മനുഷയവിഭവക്ഷശ്ഷി ഉക്ഷദയാഗസ്ഥര്ന്,
അദ്ധയാപകക്ഷരാ ്കൂൾ പ്പിൻസിപ്പക്ഷല്ാ, വളടര ടചറിയ കുട്ടികളുടെ
വിദയാഭയാസ പ്പവര്ന്ത്തകര്ന്, ക്ഷപാല്ീ് ഓ ീസര്ന്, സാമൂഹിക പ്പവര്ന്ത്തകര്ന്,
യുവജന പ്പവര്ന്ത്തകര്ന്)

▪

മാതാപിതാക്കളുടെ പ്പതിനിധികൾ.

കമ്മിറ്റി അുംഗങ്ങൾ
ല്ത്തില് ഇെവകയ്ക്ക്ക് അടല്ലങ്കില് ഏജൻസിക്ക്
അടല്ലങ്കില് എന്റിറ്റിക്കായുള്ള ‘ക്ഷസഫ്ഗാര്ന്േിുംഗ് ഓ ീസര്ന്മാര്ന്' (Safeguarding
Officers) ആണ്. ക്ഷസഫ്ഗാര്ന്േിുംഗ് ഓ ീസര്ന്മാര്ന് ഒരു ഇെവകയുടെ അടല്ലങ്കില്
ഏജൻസിയുടെ അടല്ലങ്കില് എന്റിറ്റിയുടെ ഒരു പ്പധാനടപ്പട്ട ആ്തിയുും
കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷിതതവ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ഉപക്ഷദശ്ത്തിനുും
സഹായത്തിനുും മാർഗ്ഗരർശനത്തിനുും ക്ഷവെി ബന്ധളപ്പടാനുള്ള പകദ്രങ്ങൊയി
പ്പവര്ന്ത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നവരുമാണ്. ടെിംസേറ്റ് കാണുക: സേഫ്ഗാർഡിിംഗ്
കമ്മിറ്റി (Safeguarding Committee) നിലപാട് വിവെണും (Position Description).
േിഎഎിം പത്പാഫഷണൽസ് സ്റ്റാൻസഡർഡ്സസ് യൂണിറ്റ് (CAM Professional Standards Unit)

മെൽബൺ അരിരൂപര എല്ല ാ കുട്ടികളുടെയുും ടെറുപ്പക്കാരുടെയുും വൃണിരാരാകാവുന്ന
സാഹെരയങ്ങളില്ുള്ള മുരിര്ന്ന്നവരുടെയുും സുരക്ഷിരരവത്തിനുും ക്ഷക്ഷമത്തിനുും,
അന്തസ്സിനുും ത്പരിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.
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ഇടവകയുെടയും ഏജൻസിയുെടയും എന്ററ്റിയുെടയുും
സുരക്ഷാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ
സിഎഎും (CAM)ല് ഉെനീളും, പി.എസ്.യു (PSU)വിനാണ് ചുവടെ പറയുന്നവയുടെ
ഉത്തരവാദിത്തും:
▪

കുട്ടികളെയുും ളെറുപ്പക്കാളെയുും സുംെക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നയും
(Safeguarding Children and Young People Policy) നെപ്പില്ാക്കുന്നതിന്
ഇെവകകൾ, ഏജൻസികൾ, എന്റിറ്റികൾ എന്നിവടയ സഹായിക്കുക.

▪

കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധടപ്പട്ടുള്ള അവരുടെ പരിപ്ശ്മങ്ങടള
ശ്ക്തിടപ്പെുത്തുന്നതിന് അതിെൂപതാ ഇെവകകൾക്കുും ഏജൻസികൾക്കുും
എന്റിറ്റികൾക്കുും സഹായവുും ഉപക്ഷദശ്വുും പരിശ്ീല്നവുും
ല്ഭയമാക്കുക.

▪

കുട്ടികളെയുും ളെറുപ്പക്കാളെയുും സുംെക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നയവുും
(Safeguarding Children and Young People Policy) പ്പസക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങളുും
പാല്ിക്കുന്നതിന് അതിെൂപതാ ഇെവകകകളുും ഏജൻസികൾക്കുും
എന്റിറ്റികൾക്കുും സഹായും നല്കുക.

▪

കുട്ടികളുടെ ചൂഷണടത്ത സുംബന്ധിച ഉത്ക്കണ്ഠകളുും ആക്ഷരാപണങ്ങളുും
റിക്ഷപ്പാര്ന്ട്ടുകളുും, കുട്ടികളെയുും ളെറുപ്പക്കാളെയുും സുംെക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള
നയത്തിന്ളറ (Safeguarding Children and Young People Policy) ല്ുംഘനങ്ങളുും,
കുട്ടികടളയുും യുവജനങ്ങടളയുും സുംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സദാചാരപരവുും
നിയമപരവുും ധാര്ന്മ്മികവുമായ കെമകൾക്കുും റിക്ഷപ്പാര്ന്ട്ടബിൾ
ക്ഷകാണ്േക് ്കീമിനുും (Reportable Conduct Scheme) അനുസരണമായി
മാക്ഷനജ് ടചയ്യുക.

▪

ക്ഷസ്റ്ററ്റ്, ട േറല് തല്ങ്ങളില്ുള്ള നിയമനിര്ന്മ്മാണപരമായ ആവശ്യകതകളുും
കാത്തല്ിക ടപ്പാട ഷണല് സ്റ്റാൻക്ഷേര്ന്്് ല്ിമിറ്റ് (Catholic Professional
Standards Limited) നിര്ന്ക്ഷേശ്ിചിട്ടുള്ള ഏറ്റവുും നല്ല ശ്ീല്ങ്ങടളക്കുറിചുള്ള
പ്പതീക്ഷകളുും തൃപ്തിടപ്പെുത്തുന്നതിന്, കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷടയപ്പറ്റിയുള്ള
നമ്മുടെ സമീപനവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് അതിരൂപതയില്ുെനീളും
ടമചടപ്പെുത്തല്ുകൾക്കുള്ള മാര്ന്ഗനിര്ന്ക്ഷേശ്ങ്ങൾ (ഉദാ. Safeguarding Children and
Young People Policy, ടപരുമാറ്റചട്ടും (Code of Conduct), അനുവര്ന്ത്തനും,
അപകെസാധയത ചകകാരയും ടചയ്യല്, പരിശ്ീല്നും) നല്കുക.

▪

കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷടയ സുംബന്ധിച വാര്ന്ഷിക ഓേിറ്റുകൾ ഏടറ്റെുക്കുക

പുക്ഷരാഹിതരുമായുും ജീവനക്കാരുമായുും CAM-ല് ഉെനീളമുള്ള സന്നദ്ധ
പ്പവര്ന്ത്തകരുമായുും ബന്ധടപ്പട്ടുള്ള, കുട്ടികൾടക്കതിടരയുള്ള ചൂഷണടത്ത
സുംബന്ധിച ആക്ഷരാപണങ്ങക്ഷളാെുും റിക്ഷപ്പാര്ന്ട്ടുകക്ഷളാെുമുള്ള പ്പതികരണങ്ങൾ,
കുട്ടികടളയുും യുവജനങ്ങടളയുും സുംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ
സദാചാരപരവുും നിയമപരവുും ധാര്ന്മ്മികവുമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കുും
Reportable Conduct Scheme നു കീഴില്ുള്ള നമ്മുടെ റിക്ഷപ്പാര്ന്ട്ട് ടചയ്യുന്നതിനുള്ള
ഉത്തരവാദിത്തത്തിനുും അനുസരണമായി PSU സവീകരിക്കുകയുും
ഏക്ഷകാപിപ്പിക്കുകയുും ടചയ്യുും. വിവര പത്തിക: ശിശു േുരക്ഷയുമായി ബന്ധടെട്ട
ദുഷ്ടപരുമാറ്റിം കൂൊടത/അടലെങ്കിൽ കുട്ടികടെ ദുരുപസയാഗിം ടചയ്യൽ റിസൊര്ട്ട്
ടചയ്യുന്നത് - കാണുക

മെൽബൺ അരിരൂപര എല്ല ാ കുട്ടികളുടെയുും ടെറുപ്പക്കാരുടെയുും വൃണിരാരാകാവുന്ന
സാഹെരയങ്ങളില്ുള്ള മുരിര്ന്ന്നവരുടെയുും സുരക്ഷിരരവത്തിനുും ക്ഷക്ഷമത്തിനുും,
അന്തസ്സിനുും ത്പരിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.
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വിവര പത്രിക

ഇടവകയുെടയും ഏജൻസിയുെടയും എന്ററ്റിയുെടയുും
സുരക്ഷാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ

പതിപ്പ് 1.1:
ക്ഷമയ്ക് 2020
ടപ്പാ

ഷണല്

സ്റ്റാൻക്ഷറര്ന്്്
യൂണിറ്റ്psu@cam
.org.au
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