အချက်အလက်မျာျား စာရွ က်

ကလလျားမျာျားနှင ့်် လုပ်ကင
ို မ
် ှု စစ်လ ျားမှု လိအ
ု ပ်ချက်မျာျား
Working with Children Check requirements
ဓမမအဖွဲ့ဝင်၊ ဝန်ထမ််းမ ာ်းနင့်် စစတနာဝ
ု ့်
က် ကစလ်းမ ာ်းနင့်် လုပ်ကုငမ
် ှု စစ်စ
့် န်ထမ််း အာ်းလ်းု တအတ
(Working with Children Check -WWCC) လအ
ု ပ်ခ က်မာ ကစလ်းမ ာ်း၏ စ
ခ ဉ်းကပ်မှုထက

အစတ်အပုင်း်

တစ်ခုသာခဖစ်စ ကာင််းကု

်းမှု

်းကင််းလုခခြုံမှုကု ဘက်စုမ

မမတု ့် အသအမတ်ခပြုံပါသည်။

လုပ်ပပ်းခခင််းက ထပ
ု ုဂ္ြုံလ်မာ ကစလ်းမ ာ်း၊ လူငယ်မ ာ်းနင့်် လုပ်ကုငရ
် န်

WWCC

ကု

စလ ာ်ခခင််းကု အာမခ မစပ်းနင
ု ပ
် ါ။

သာသနာစတာ်အုပစ
် ၊ု စအဂ င်စ သမဟု
ု ့် တ် အဖွဲ့အစည််းထက ဓမမအဖွဲ့ဝင်၊ ဝန်ထမ််းမ ာ်းနင့်် စစတနာဝ
့် န်ထမ််း
အခန််းကဏ္ဍမ ာ်းမာ Archdiocese ကု ကုယ်စာ်းခပြုံခခင််းခဖစ်ပပ်း သူတသည်
ု ့်
ကစလ်းမ ာ်းနင်လ
် ု က်
့် ူငယ်မ ာ်းနင့်် တုကရ
သမဟု
ု ့် တ် သယ်ဝုက်ပပ်း ပတ်သက်တာလာ်း၊ မထစတွဲ့ က

ူ်းလာ်းနင့်် မည်သုမ့် သက်

ုငမ
် ှုမရ

ကျွနပ
်ု ်တု ့်

အသုင်း် အဝန််းထက ယု ကည်မှုကု ခပသသည့်် ရာထူ်းခဖစ်ပါသည်။
ကစလ်းမ ာ်းနင့်် လူငယ်မ ာ်းက Archdiocese သာသနာစတာ်အုပ်စု၊ စအဂ င်စ သမဟု
ု ့် တ် အဖွဲ့အစည််းတင်
ဓမမအဖွဲ့ဝင်၊ ဝန်ထမ််းမ ာ်းနင့်် စစတနာဝ
ု ့်
ခမင်မ
့် န်ထမ််းအခဖစ် လုပ်ကုင ် ကသူတအာ်း
့် ာ်းစာ စလ်းစာ်း ကခခင််းကု
အသအမတ်ခပြုံလ က် ထည်တ
့် က်ပပ်း Archdiocese အတင််းမာ လုပ်ကင
ု သ
် ူ သမဟု
ု ့် တ် စစတနာဝ
့် န်ထမ််း ပါဝင်သူ
အာ်းလ်းု တက
ု ့် ု WWCC လုပ်ငန််းစဉခဖင့်် စနစ်တက စစ်စ

်းပပ်းစ ကာင််း စသခ ာရပါမည်။

လစာရ အလုပ်ခန်ထာ်းသူ
သမဟု
ု ့် တ် စစတနာဝ
် ူမာ WWCC ခဖင့်် စစ်စ
့်
့် န်ထမ််း လုပ်ကုငသ

်းရန် လုအပ်ခ က်

စည််းကမ််းခဖစ်သည် (ခဏယာယ သမဟု
ု ့် တ် တစ်ကကမ်အတက် စစတနာဝ
် ူတမ
ု ့် ာ ခခင််းခ က်ပါ)။
့် န်ထမ််း လုပ်ကုငသ
မယ်လ်

ုန်း် ကက်သလစ် Archdiocese (CAM) Catholic Archdiocese of Melbourne (CAM) ၏ WWCC

လုအပ်ခ က်မ ာ်းမာ WWCC ဥပစေ

ုငရ
် ာ လုအပ်ခ က်မ ာ်းထက် ပုခမင်ပ
့် ါသည်။ WWCCs

လွှမ်း် ခခြုံလ က် ခ ဉ်းကပ်မှုက ကျွနပ
်ု ်တု ့် အာ်းလု်းသည် ကစလ်းမ ာ်းနင့်် လူငယ်မ ာ်း အတက် စ

ုငရ
် ာ CAM ၏
်းကင််းလုခခြုံသည့််

ဝန််းက င်ကု ဖန်တ်းရာတင် တညတညတ်တည််း ရပ်တည်စန ကပပ်း ကစလ်းမ ာ်းနင့်် လူငယ်မ ာ်းအတက် အနတရာယ်
ခဖစ်နင
ု သ
် ည့်် ပုဂြုံ္ လ်မ ာ်းကု ပထုတ်ပစ်ရန် ကျွနပ
်ု ်တ၏
ု ့် စတ်ပုင်း် ခဖတ်ထာ်းမှုကု ခပသစနသည်။
ဓမမအဖွွဲ့ဝင်၊ ဝန်ထမ််းမျာျားနှင့်် လစတနာ့်ဝန်ထမ်ျား အတွက် WWCC ၏ လတာင်ျား ခ
ု ိ ျက်မျာျား
အသက် 18 နစ်အထက် Archdiocese ဓမမအဖွဲ့ဝင်၊ ဝန်ထမ််းမ ာ်းနင့်် စစတနာဝ
ု ့်
၎င််းတ၏
ု ့်
့် န်ထမ််းအာ်းလ်းု တသည်
သာသနာစတာ်အုပ်စ၊ု စအဂ င်စ သမဟု
ု ့် တ် အဖွဲ့အစည််းထ ပါဝင်စနသစရ ွဲ့ လက်ရ WWCC ရရပါမည်။
လက်ထ WWCC မရ ကသည့်် ဓမမအဖွဲ့ဝင်၊ ဝန်ထမ််းမ ာ်းနင့်် စစတနာဝ
့် န်ထမ််းမ ာ်းသည် အလုပ်မစတင်မ WWCC
အတက်

စလ ာက်ထာ်းရန်

လုအပ်ပပ်း

သူတသည်
ု ့်

WWCC

အတက်

စလ ာက်ထာ်းစ ကာင််း

စခပစာကု

ခပနင
ု ် ကရမည်။ WWCC အတက် စလ ာက်ထာ်းစရ်း လုပ်ငန််းစဉကု အန်လုင်း် တင် စတင်နင
ု ပ် ပ်း အစအစဉထ
ပါဝင်သည့်် ဩစစ တ်းလ စာတုက်ရု ်း (Australia Post Office) တစ်ခုတင် ပပ်း

်းု နင
ု ပ
် ါသည်။

မယ်လဘ
် န
ု ်ျား Archdiocese သည် ကလလျားမျာျား၊ လူငယ်မျာျားနှင့်် ထိရှလယ
ွ သ
် ည့်် သက်ကကျားမျာျား အာျားလျားု တိ၏
ု ့် လဘျားကင်ျားလခု ခြုံလရျား၊
ဘဝချမ်ျားလခမ့် လရျားနှင့်် သိကခာလလျားစာျားလရျားကို သနနဌ
ိ ာန် ချထာျားသည်။
စာမ ာက်နာ|1

အချက်အလက်မျာျား စာရွ က်

ကလလျားမျာျားနှင ့်် လုပ်ကင
ို မ
် ှု စစ်လ ျားမှု လိအ
ု ပ်ချက်မျာျား
Working with Children Check requirements
လနာက်ထပ် အချက်အလက်မျာျား
WWCC ဝက်

်

ုက် – စစ်စ

်းမှုအတက် စလ ာက်ထာ်းရန်

https://www.workingwithchildren.vic.gov.au/individuals/applicants/how
-to-apply#Complete_online_application
လူအမ ာ်းစုက

စလ ာက်လွှာကု

စတင်နင
ု ် ကသည်။

အခ ြုံွဲ့စသာ

တင်သင််းလုက်ပပ်းလ င်
ပုဂ္ြုံလ်မ ာ်းကု

ဥပစေက

ု်းခဖတ်ခ က်ကု
၎င််းတ၏
ု ့်

စစာင်စ
့် နရစဉ

စလ ာက်လွှာကု

စမစ

အလုပ်ကု
ာင်ရက်စနစဉ

အလုပ်လုပ်ခင့်် မခပြုံပါ။ ၎င််းတထ
ု ့် တင် စအာက်ပါသူမ ာ်း အက ြုံ်းဝင်ပါသည်။
•

ကစလ်းမ ာ်းနင့်် အလုပ်လုပ်ကုငစ
် ရ်း ဥပစေ 2005 (Vic)(Working with Children Act 2005 (Vic) ၏ ပုေမ
် 3
ပုေခ
် 2 တင် စဖေါ် ခပထာ်းသည့်် လင်ပုင်း်

ုငရ
် ာ၊ အ ကမ််းဖက်မှု သမဟု
ု ့် တ် မူ်းယစ်စ

်းဝါ်း ခပစ်မှုအတက်

တရာ်းစခခင််း၊ စရင်ခ က် ခ မတ်ခခင််း သမဟု
ု ့် တ် အခပစ်ရစ ကာင််း စတွဲ့ ရခသ
့် ူ
•

အတတ်တုန်း် က ပယ်ခ သည့်် သတစပ်းခ က် Negative Notice စပ်းခခရ
့် သူ

•

ကစလ်း အလုပ်ခန်ထာ်းမှု
ဥပစေ 2003 (Vic) (Child Employment Act 2003 (Vic) နင်အ
့်
့် ည
အလုပ်လုပ်ကုငစ
် ဉ အသက် 15 နစ်စအာက် ကစလ်းမ ာ်းကု ကက်း ကပ်ရန် ရည်ရယ်သူ

•

ကစလ်းမ ာ်း

ုငရ
် ာ ဝန်စ

ကပ်မတ်ရသည့်် ဝန်စ

ာင်မှုမ ာ်း ဥပစေ 1996 (Vic) (Children’s Services Act 1996 (Vic) ခဖင့််

ာင်မတ
ှု င် သမဟု
ု ့် တ် ပညာစရ်း နင့်် ခပြုံစုစစာင်စ
့် ရာက်စရ်း ဝန်စ

ာင်မှုမ ာ်း

ုငရ
် ာ ဥပစေ

2010(Vic)(Education and Care Services National Law Act 2010 (Vic) အရ ဖင်ထ
့် ာ်းသည့်် ပညာစရ်း နင့််
ဝန်စ
•

ာင်မှုတင် လုပ်ကုငရ
် န် ရည်ရယ်သူ

စအာက်ပါမ ာ်းအရ အမန်လ
ု ်နာရန် သမဟု
ု ့် တ် သတင််းပရန်
ု ့် တာဝန်ရ ကသူမ ာ်း
့် က
o လင်ပုင်း် ုငရ
် ာ ခပစ်မက
ှု
်းလန်ခ့်သည့်် မတ်တမ််းတင်စရ်း ဥပစေ 2004 (Vic) (Sex Offenders

Registration Act 2004 (Vic)
o

ခပင််းထန်သည့်် လင်ပင
ု ်း်

င
ု ရ
် ာ ခပစ်မှုက ်းလန်ခ့်သူတက
ု ့် ု စစာင့်် ကပ်စရ်း ဥပစေ 2005 (Vic) (Serious

Sex Offenders Monitoring Act 2005 (Vic)
o

ခပင််းထန်သည့်် လင်ပင
ု ်း်

င
ု ရ
် ာ ခပစ်မှူက ်းလန်ခ့်သူမ ာ်း (အက ဉ်းခ စရ်း နင့်် ကပ်မတ်စရ်း) ဥပစေ

2009(Vic) (Serious Sex Offenders (Detention and Supervision) Act 2009 (Vic).
•

Working with Children Check ဝက်

်

ုက် – မ ကာခဏ စမ်း ကသည့်် စမ်းခန််းမ ာ်း

https://www.workingwithchildren.vic.gov.au/about-the-check/resources

မယ်လဘ
် န
ု ်ျား Archdiocese သည် ကလလျားမျာျား၊ လူငယ်မျာျားနှင့်် ထိရှလယ
ွ သ
် ည့်် သက်ကကျားမျာျား အာျားလျားု တိ၏
ု ့် လဘျားကင်ျားလခု ခြုံလရျား၊
ဘဝချမ်ျားလခမ့် လရျားနှင့်် သိကခာလလျားစာျားလရျားကို သနနဌ
ိ ာန် ချထာျားသည်။
စာမ ာက်နာ|2

အချက်အလက်မျာျား စာရွ က်

ကလလျားမျာျားနှင ့်် လုပ်ကင
ို မ
် ှု စစ်လ ျားမှု လိအ
ု ပ်ချက်မျာျား
Working with Children Check requirements
Working with Children Check အဂဂလပ်လု မစခပာ ကသူတအတ
ု ့်
က် အခ က်အလက်မ ာ်း နင့််

•

ာသာခပန် ုမမ
ှု ာ်း-https://www.workingwithchildren.vic.gov.au/about-thecheck/resources/general-information-guide-and-translations
Working with Child Check သာသနာစတာ် အခ က်အလက်မ ာ်း လမ််းညွှနစ
် ရ်း မတ်စုမ ာ်း

•

https://www.workingwithchildren.vic.gov.au/sites/default/files/embridge_cache/emshare/origina
l/public/2019/02/4b/387709789/MoR%20nformation%20Guide%20.pdf
Working with Children Check Victoria 1300 652 879

•

စစတနာဝ
့် န်ထမ််း စစ်စ
စစ်စ

်းခမှုကု စစတနာဝ
ု ပ် ပ်း အခမခ့် ဖစ်သည်။ စစတနာဝ
့် န်ထမ််း အလုပ်အတက်သာ သ်းု နင
့် န်ထမ််း

်းမှုခဖင့်် ကစလ်းနင့််

က်န ွှယ်သည့်် လစာရအလုပ်ကု လုပ်ကုငမ
် ှုမာ ခပစ်မှုပါ။ အလုပ်သမာ်း စစ်စ

်းမှုမာ

လစာရ နင့်် စစတနာဝ
့် န်ထမ််း အလုပ်နစ်မ ြုံ်းစလ်းု လုပ်ခင်ရ
့် ပပ်း အခနှုန်း် စပ်းရသည်။
WWCC သည် 5 နစ် သက်တမ််းရသည်။ ဓမမအဖွဲ့ဝင်၊ အလုပ်သမာ်းမ ာ်းနင့်် စစတနာဝ
ု ့်
့် န်ထမ််းတသည်
စလာစလာ

ယ် သက်တမ််းရ WWCC ရယူထာ်းရန် တာဝန်ရသည်။

ကျွမ််းက င်သူ စနှုန်း် မ ာ်း ယူနစ်(Professional Standards Unit) သည် CAM ဓမမအဖွဲ့ဝင် နင့်် က မ််းစာသင်သူမ ာ်း
အတက် WWCCs နင့်် ညနှုင််းမည်။

ဧဝစဂလ ဂဏ
ု ်း် ခ ြုံပ်

ုန်း် စတာ်ကက်း ရု ်းက သာမန်ခပည်သမ
ူ ာ်းအခဖစ် သာသနာအမှု ထမ််းလု ကသည့််

စလ ာက်ထာ်းသူမ ာ်းအတက် WWCCs နင့််

က်လက်ညှိနင
ှိ ်း် မည်။

လနာက်ထပ် အချက်အလက်မျာျား
WWCC

ုငရ
် ာ အခ က်အလက်မ ာ်းကု အဂဂလပ် နင့်် လယ်ကူသည့်် အဂဂလပ် သာသာခဖင့်် ရရနင
ု သ
် ည်အ
့် ခပင်

အသုင်း် အဝန််းတင််း

ာသာစကာ်းမ ာ်းသပါ
ု ့်

ုမာလ၊ စပန်၊ အူရေူ နင့်် ဗယက်နမ်

WWCC ဝက်

်

ုက်

ာသာခပန် ုစပ်းထာ်းရာ အာရဗ၊ ကန်တုန၊် ဟင်ေ၊ မန်ေါရင််း၊

ာသာမ ာ်း ပါဝင်သည်။

ာသာခပန် ုမှုမ ာ်း

www.workingwithchildren.vic.gov.au/home/resources/translations

မယ်လဘ
် န
ု ်ျား Archdiocese သည် ကလလျားမျာျား၊ လူငယ်မျာျားနှင့်် ထိရှလယ
ွ သ
် ည့်် သက်ကကျားမျာျား အာျားလျားု တိ၏
ု ့် လဘျားကင်ျားလခု ခြုံလရျား၊
ဘဝချမ်ျားလခမ့် လရျားနှင့်် သိကခာလလျားစာျားလရျားကို သနနဌ
ိ ာန် ချထာျားသည်။
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အချက်အလက်မျာျား စာရွ က်

ကလလျားမျာျားနှင ့်် လုပ်ကင
ို မ
် ှု စစ်လ ျားမှု လိအ
ု ပ်ချက်မျာျား
Working with Children Check requirements
အသုင်း် အဝန််း

ာသာစကာ်းတစ်ခုခုခဖင့်် အခ က်အလက်မ ာ်းကု ရာမရပါက၊ ထသ
ု ူသည်

ာသာခပန်

စကာ်းခပန် ဝန်စ

ာင်မှု (Translating and Interpreting Service (TIS) ကု 13 14 50 တင် စခေါ်

ုစရ်း နင့််

ုပပ်း သူတအာ်း
ု ့်

ကစလ်းမ ာ်းနင့်် လုပ်ကုငမ
် ှု ပပ
့် ု်းစရ်းလုင်း် (Working with Children Check Support Line) ကု 1300652 879 မာ
စခေါ်

ုရန် စတာင််း

စကာ်းစခပာ

ုပါ (ခပည်တင််း စခေါ်

ုခနှုန်း် စပ်းရမည်)။

မ
ု ှု၊ အ ကာ်းအာရု ချွတ်ယင််းသူမ ာ်း သုမဟု
့် တ် နာ်းမ ကာ်းသူတု ့် အတက် ဝန်စ

နင
ု င
် စတာ် ထပ်

င်ထ
ု ်လင
ွှ စ
့်် ရ်း ဝန်စ
့် တ

ာင်မှု (National Relay Service (NRS) မတစ်

ာင်မှုမ ာ်း (TTY)

င့်် ရရနင
ု ပ
် ါသည်။

က်သယ
ွ လ
် ရျား အချက်အလက်မျာျား
•

TTY/အသခဖင့်် စခေါ်

•

စခပာပပ်း နာ်းစထာင်ပါ-1300 555727

•

ဝက်

်

ုမှုမ ာ်း-133 677

ုက်-https://relayservice.gov.au.

ပုဂ္ိြုံလတ
် စ်ဦျားဦျားက WWCC ကို လလ ာက်ရန် သိမဟု
ု ့် တ် ထုတခ် ပရန် ခငင်ျားပယ်လ င်
ပုဂ္ြုံလ်တစ်ဦ်းဦ်းက WWCC ကု စလ ာက်ရန် သမဟု
ု ့် တ် ထုတ်ခပရန် ခငင််းပယ်ပါက၊ ထသ
ု ူကု Catholic Archdiocese
of Melbourne အတင််း အလုပ် သမဟု
ု ့် တ် စစတနာဝ
ု မ
် ှုကု ခင်မ
့် န်ထမ််း လုပ်ကင
့် ခပြုံပါ။ ပုဂ္ြုံလ်တစ်ဦ်းဦ်းက WWCC
စတာင််း

ုခ က်ကု လုက်နာရန် ခငင််းပယ်လ င် စရ ွဲ့

Professional Standards Unit ကု

က် စ

ာင်ရက်ရန် Catholic Archdiocese of Melbourne ၏

က်သယ်သင်ပ
့် ါသည်။

အသင်ျားလတာ်၊ လအဂျင်စ သိမဟု
ု ့် တ် အဖွအ
ွဲ့ စည်ျားတွင် ပါဝင်မှုကို မှတပ
် ုတင်ရန် စည်ျားကမ်ျားချက်
ဓမမအဖွဲ့ဝင်၊ ဝန်ထမ််းမ ာ်းနင့်် စစတနာဝ
ု ့်
အသင််းစတာ်၊ စအဂ င်စ သမဟု
ု ့် တ် အဖွဲ့အစည််းတင် ၎င််းတု ့်
့် န်ထမ််းတသည်
ပါဝင်လုပ်ကင
ု မ
် ှုကု ၎င််းတု ့် စတင်ခ့်မှုစနာက် 21 ရက်အတင််း မတ်ပုတင်စပ်းရန်လုပပ်း Working with Children
Check

ဝက်

်

ုက၏
်

ကျွနပ
်ု ်၏

စစ်စ

်းမှု

MyCheck

တင်

ခပြုံလုပ်ပါ။

https://online.justice.vic.gov.au/wwccu/login.doj?next=mycheck
ထသ
ု ု ခပြုံ
ု ၏
ူ WWCC (
့် လုပ်ထာ်းလ င် ထသ

င
ု ်း် ငမ
့် ၊ှု

က်စပ် တရာ်းစမှုမ ာ်း သမဟု
ု ့် တ် စရင်ခ က်မ ာ်းစ ကာင့််

ရုပ်သမ််းမှု ကသ
့် )ု ့် အစခခအစန စခပာင််းလမှုကု သာသနာစတာ်အုပ်စု၊ စအဂ င်စ သမဟု
ု ့် တ် အဖအ
ွဲ့ စည််းက
အစ ကာင််း ကာ်းစပ်းနင
ု မ
် ည်။
Working with Children Check ဝက်
အဖွဲ့အစည််းမ ာ်းက သက်

်

ုက်ထက အစခခအစန စစ် ကည်ရ
့် န် Check Status လုပ်နင
ု စ
် မ််းစ ကာင့််

င
ု သ
် ူ၏ ကေ် သမဟု
ု ့် တ် စလ ာက်လွှာ အစခခအစန၊ အမ ြုံ်းအစာ်း နင့်် သက်တမ််း

ကုန် ု်းရက်ကု စစ် ကည်န
့် င
ု သ
် ည်။ https://online.justice.vic.gov.au/wwccu/checkstatus.doj
မယ်လဘ
် န
ု ်ျား Archdiocese သည် ကလလျားမျာျား၊ လူငယ်မျာျားနှင့်် ထိရှလယ
ွ သ
် ည့်် သက်ကကျားမျာျား အာျားလျားု တိ၏
ု ့် လဘျားကင်ျားလခု ခြုံလရျား၊
ဘဝချမ်ျားလခမ့် လရျားနှင့်် သိကခာလလျားစာျားလရျားကို သနနဌ
ိ ာန် ချထာျားသည်။
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အချက်အလက်မျာျား စာရွ က်

ကလလျားမျာျားနှင ့်် လုပ်ကင
ို မ
် ှု စစ်လ ျားမှု လိအ
ု ပ်ချက်မျာျား
Working with Children Check requirements
WWCC အလသျားစိတမ
် ျာျားကို အပ် ဒတ
ိ ် လုပ်လပျားရန် လိအ
ု ပ်ချက်
ဓမမအဖွဲ့ဝင်မ ာ်း၊ ဝန်ထမ််းမ ာ်းနင့်် စစတနာဝ
ု ့်
WWCC
့် န်ထမ််းတသည်

င
ု ရ
် ာ အစသ်းစတ်မ ာ်း အာ်းလု်းကု အပ်ေတ်

လုပ်စပ်းရန် လုအပ်ရာ စအာက်ပါမ ာ်း ပါဝင်သည်။
•

အမည်

•

စမ်းသကကရာဇ်

•

စနရပ် လပ်စာ

•

တယ်လဖုန်း် နပါတ်မ ာ်း

•

၎င််းတု ပါဝင်
လုပ်ကင
ု ် ကသည့်် အဖွဲ့အစည််းမ ာ်း (ဥပမာ၊ အလုပ်ခန်ထာ်းမှု
၊ စစတနာဝ
့်
့်
့် န်ထမ််း အလုပ်)၏
က်သယ်စရ်း အခ က်အလက်မ ာ်း၊

WWCC အစသ်းစ တ်မ ာ်းကု Working with Children Check ဝက်

်

ု က်၊ MyCheck စနရာတ င် အပ် ေ တ်

လု ပ် စပ်းန ုင ်ပါသည် ။ https://online.justice.vic.gov.au/wwccu/login.doj?next=mycheck
WWCC မှတတ
် မ်ျား
Archdiocese သာသနာစတာ်အုပ်စုမ ာ်း၊ စအဂ င်စမ ာ်း သုမဟု
့် တ် အဖွဲ့အစည််းမ ာ်းသည် WWCC မ ာ်း အာ်းလု်းကု
မတ်တမ််းကု ခပြုံစုထန််းသမ််းထာ်းပပ်း သာသနာစတာ်အုပ်စု၊ စအဂ င်စ သမဟု
ု ့် တ် အဖွဲ့အစည််းမ ဓမမအဖွဲ့ဝင်မ ာ်း၊
ဝန်ထမ််းမ ာ်းနင့်် စစတနာဝ
ု ့် တ် အလုပ်ခန်ထာ်းသူ
ကသ
့် )ု ့်
့် န်ထမ််းမ ာ်း၏ WWCC မ ာ်းမာ (စစတနာဝ
့် န်ထမ််း သမဟု
့်
သူတ၏
ု ့်
အစခခအစနနင့််
အဖွဲ့အစည််းနင့်် ခ တ်

စလ ာ်မှု ရခခင််းကု၊ သက်တမ််းရပပ်း သာသနာစတာ်အပ
ု ်စု၊ စအဂ င်စ၊ သမဟု
ု ့် တ်

က်မှု ရစ ကာင််း၊ တနည််း၊ ထသ
ု ူသည် သာသနာစတာ် အဖွဲ့ထ ၎င််း၏ ပါဝင်မက
ှု ု

မတ်ပုတင်ထာ်းစ ကာင််း စသခ ာစစရမည်။
သာသနာစတာ်အပ
ု ်စမ
ု ာ်း၊ စအဂ င်စမ ာ်း သမဟု
ု ့် တ် အဖွဲ့အစည််းမ ာ်းသည် Working with Children Check
ဝက်

်

ုက်မ

တစ်

င့်် WWCC

မ ာ်း၏

အစခခအစနကု

စစ် ကည်လ
့် က်

တစ်ဦ်းဦ်းသည်

WWCC

စလ ာက်ထာ်းစ ကာင််း စသခ ာစစရန် သမဟု
ု ့် တ် သက်တမ််းရ WWCC ရစနစ ကာင််း အတည်ခပြုံရမည်။
မတ်တမ််းအတက် အနည််း

်းု လုအပ်ခ က်မ ာ်း

•

ဓမမအဖွဲ့ဝင်၊ ဝန်ထမ််း သမဟု
ု ့် တ် စစတနာဝ
့် န်ထမ််း၏ အမည်

•

အခန််းကဏ္ဍ ရာထူ်း (မ ာ်း)

•

အခန််းကဏ္ဍမာ စစတနာဝ
့် န်ထမ််းလာ်း၊ ဝန်ထမ််းလာ်း

•

ခခင််းခ က်နင့်် အက ြုံ်းဝင်သလာ်း နင့်် ခခင််းခ က်ကု က င်သ
့် ်းု ရခခင််း၏ အစ ကာင််းရင််း၊ ဥပမာ၊ အသက် 18
စအာက်ရစသာ စစတနာဝ
့် န်ထမ််း
မယ်လဘ
် န
ု ်ျား Archdiocese သည် ကလလျားမျာျား၊ လူငယ်မျာျားနှင့်် ထိရှလယ
ွ သ
် ည့်် သက်ကကျားမျာျား အာျားလျားု တိ၏
ု ့် လဘျားကင်ျားလခု ခြုံလရျား၊
ဘဝချမ်ျားလခမ့် လရျားနှင့်် သိကခာလလျားစာျားလရျားကို သနနဌ
ိ ာန် ချထာျားသည်။
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ကု

အချက်အလက်မျာျား စာရွ က်

ကလလျားမျာျားနှင ့်် လုပ်ကင
ို မ
် ှု စစ်လ ျားမှု လိအ
ု ပ်ချက်မျာျား
Working with Children Check requirements
•

စလ ာက်လွှာ စခပစာ နပါတ် (စစ်စ

•

WWCC နပါတ်

•

ကေ်ကု ခမင်ခမ
့် ှု ခ့်သ၏
ူ လက်မတ်စနရာ
့် ှု စကာ်လ–ကေ်ကု ကည်ရ

•

သက်တမ််း ကုန် ု်းရက်

•

သက်တမ််းရ/သက်တမ််းကာလကု Working with Children Check ဝက်

•

သာသနာစတာ်အုပ်စု၊ စအဂ င်စ သမဟု
ု ့် တ် အဖွဲ့အစည််းတင် ပါဝင်မက
ှု ု မတ်တမ််းတင်ထာ်းပ ်းဖြစ်သည်။

WWCC အလခခအလန လခပာင်ျားလမှု

်းမှုကု စလ ာက်ထာ်းသူ)

်

က
ု ်တင် စစ် ကည်မ
့် ှု

င
ုိ ရ
် ာ တာဝန်မျာျား

စအာက်ပါ အစခခအစနမ ြုံ်းတင်
•

တစ်ဦ်းဦ်းမာ စလ ာက်ထာ်းစရ်း လုပ်ငန််းစဉ အတင််းမာ ဌာနတင််း ခပစ်တင်သည့်် သတစပ်းခ က် (Negative
Notice) စပ်းခခရ
့် လ င်

•

ရစန
ရပ်

ဓမမအဖွဲ့ဝင်၊ ဝန်ထမ််း သမဟု
ု ့် တ် စစတနာဝ
့် န်ထမ််းတစ်ဦ်း၏ WWCC မာ သက်တမ််း ကုန် ု်းသာ်း၊
ုင်း် ခရ သမဟု
ု ့် တ် ရုပ်သမ််းခခရ
့် လ င် (

ု်းဝါ်းစသာ သတစပ်းခ က်)

ထု ဓမမအဖွဲ့ဝင်၊ ဝန်ထမ််း သမဟု
ု ့် တ် စစတနာဝ
ု ့် တ်
့် န်ထမ််းသည် သာသနာစတာ်အုပ်စ၊ု စအဂ င်စ သမဟု
အဖွဲ့အစည််းအာ်း ခ က်ခ င််း အစ ကာင််း ကာ်းပပ်း ခပဿနာကု စခပလည်စအာင် စခဖရင််းမပပ်းမခ င််း မမတာဝန်
သမဟု
ု ့် တ် အလုပ်ထ ပါဝင်မက
ှု ု ရပ်စပစ်ရမည်။
WWCC

၏

အစခခအစန

(ဥပမာ၊

သက်တမ််း

ကုန ် ု်းမှု၊

ရပ်

ုင်း် ခရမှု

သမဟု
ု ့် တ်

ရုပ်သမ််းခရမှု)

စခပာင််းလသာ်းစ ကာင််း အစ ကာင််း ကာ်းခ က် ရရခစ
ု ့် တ် သရလာရစသာ သာသနာစတာ်အုပ်စမ
ု ာ်း၊
့် သာ သမဟု
စအဂ င်စမ ာ်း သမဟု
ု ့် တ် အဖွဲ့အစည််းမ ာ်းသည် ထဝ
ု န်ထမ််း သမဟု
ု ့် တ် စစတနာဝ
့် န်ထမ််းသည် ခပဿနာကု
စခပလည်စအာင် စခဖရင််းမပပ်းမခ င််း အလုပ်ထ မပါဝင်ရစ ကာင််း စသခ ာစစရမည်။
မိဘမျာျားက ၎င်ျားတိ၏
ု ့် ကလလျားမျာျား ပုမှန် ပါဝင်ကကသည့်် လှုပ်ရှာျားမှုတင
ွ ် အလုပ်လပ
ု ် ခခင်ျား သိမဟု
ု ့် တ် လစတနာ့်ဝန်ထမ်ျား
ပါဝင်ခခင်ျား
ကစလ်းမ ာ်း၏ စ

်းကင််းလုခခြုံမှုကု တု်းခမင်ရ
ု ့် အာ်းထုတ်မအ
ှု ခဖစ် CAM က ကစလ်းမ ာ်း
့် န် မမတ၏

ပုမန်ပါဝင် ကသည့်် လှုပ်ရာ်းမှုတင် အလုပ်လပ
ု ် ကစသာ သမဟု
ု ့် တ် စစတနာဝ
့် န်ထမ််း ပါဝင် ကစသာ မ
WWCC ကု ခပြုံလုပ်ရန်

ု်းခဖတ်ခ က် ခ မတ်ထာ်းသည်။ ဓမမအဖွဲ့ဝင်၊ ဝန်ထမ််းမ ာ်းနင့်် စစတနာဝ
့် န်ထမ််းမ ာ်းသည်

ကစလ်းမ ာ်းနင်လ
့် ူငယ်မ ာ်း
လူငယ်မ ာ်းနင့််

က်

စသခ ာစစရန် စစ်စ

မ ာ်းအာ်း

င
ု ရ
် ာ အာဏာနင့်် လုပ်ပုငခ
် င့်် ရသူမ ာ်းခဖစ် ကပပ်း CAM အတင််းမာ ကစလ်းမ ာ်း၊

ကရသူ အာ်းလ်းု တမ
ု ့် ာ ကစလ်းမ ာ်းနင်လ
့် ူငယ်မ ာ်းအတက် အနတရာယ် မခဖစ်စစရစ ကာင််း
်းစပ်းရန် လုအပ်ပါသည်။

မယ်လဘ
် န
ု ်ျား Archdiocese သည် ကလလျားမျာျား၊ လူငယ်မျာျားနှင့်် ထိရှလယ
ွ သ
် ည့်် သက်ကကျားမျာျား အာျားလျားု တိ၏
ု ့် လဘျားကင်ျားလခု ခြုံလရျား၊
ဘဝချမ်ျားလခမ့် လရျားနှင့်် သိကခာလလျားစာျားလရျားကို သနနဌ
ိ ာန် ချထာျားသည်။
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အချက်အလက်မျာျား စာရွ က်

ကလလျားမျာျားနှင ့်် လုပ်ကင
ို မ
် ှု စစ်လ ျားမှု လိအ
ု ပ်ချက်မျာျား
Working with Children Check requirements
ဗစ်တရ
ို ျားယာျား

ရာသင် တကကသိလ
ု ် မှတပ
် ုတင်မှု နှင့်် WWCC

ဗစ်တုရ်းယာ်း

ရာသင် တကကသုလ် (VIT) (Victorian Institute of Teaching -VIT) တင် မတ်ပုတင်ထာ်းပပ်း

ကစလ်းမ ာ်းအာ်း ပညာပခ
ု ့် မှု

ုငရ
် ာ အလုပ်ကု လုပ်ကင
ု စ
် နစသာ

ခပြုံပါသည်။ 2019 ခုနစ် စက်တင်

ရာအာ်း WWCC .ခပြုံလုပ်ခခင််းမ ကင််းလတ်ခင့််

ာ 1 ရက်စနမ့် စပပ်း၊ မတ်ပုတင်

ရာမ ာ်းအာ်း သူတု စစတနာ
ဝ
့်
့် န်ထမ််း

လုပ်ကုငလ
် ုက်သည့်် WWCC ယူနစ်ကု စဖေါ် ခပစပ်းရန် VIT မ စတာင််း
သာသနာစတာ်အုပ်စု၊ စအဂ င်စ သမဟု
ု ့် တ် အဖွဲ့အစည််းအာ်း ထု
အတည်ခပြုံစပ်းမည်။ သခဖစ်
ု ့် ၍
သက်

ရာ၏ မတ်ပုတင်မှု ရပ်

ုမည်။ WWCC ယူနစ်က သက်

ုငရ
် ာ

ရာက လ ာစပ်းထာ်းစ ကာင််းကု

ုင်း် ခရလ င် သမဟု
ု ့် တ် ပယ်ဖ က်ခရလ င် VIT က

ုငရ
် ာ အဖွဲ့အစည််းကု သတစပ်းနင
ု ပ
် ါမည်။

ပုလပ
ိ ် နှင့်် WWCC
ဗစ်တုရ်းယာ်း

ရဲ

သမဟု
ု ့် တ်

ဩစစ တ်းလ

ခပည်စထာင်စု

ရဲ

(Australian

Federal

Police)

တင်

အမှုထမ််းစနသူတမ
ု ့် ာ ဗစ်တုရ်းယာ်း ဥပစေအရ လုအပ်သည့်် WWCC စည််းကမ််းခ က်မ ကင််းလတ်ခင့်် ရ ကသည်။
သစသာ်
ု ့်
လည််း အရာရတစ်ဦ်းဦ်း၏ လက်ရ လုပ်ကုငမ
် ှု အစခခအစနကု အဖွဲ့အစည််းမ ာ်းထ သတစပ်းရန် တုကရ
် ု က်
ယနတရာ်း မရစသာစ ကာင်၊့် ရဲအရာရမ ာ်း ကုယ၌
် က WWCC ခပြုံလုပ်ယူပပ်း သာသနာစတာ်အုပ်စု၊ စအဂ င်စ သမဟု
ု ့် တ်
အဖွဲ့အစည််းတင် စစတနာဝ
ု ု ့် ုလ င် WWCC ကေ်
့် န်ထမ််း အခဖစ် ပါဝင်စရ်းကု တင်ခပရန် လုအပ်ပါသည်။ ထသ
ရပ်

ုင်း် ခရ နင်/့် သမဟု
ု ့် တ် ရုပ်သမ််းခရပါက CAM အာ်း အကကကာင််းကကာ်းဖြစ်မာ ကသခ ာ ါမည်။

ခပင်ပ လအဂျင်စမျာျား၊ ခပင်ပမှ ဝန်လ ာင်လပျားသူတက
ို ့် ကမကထခပြုံကကပပျား အသင်ျားလတာ်၊ လအဂျင်စ သိမဟု
ု ့် တ်
အဖွွဲ့အစည်ျား၏

အလ ာက်အအမ
ု ျာျားကို

အသျားု ခပြုံကကသည့််

လူမှုအသိင
ု ျား် အဝန်ျား

အစအစဉ်မျာျား

နှင့််

ကန်ထရိုကတ
် ာမျာျား အတွက် WWCCS နှင့်် ပတ်သက်ပပျား အသင်ျားလတာ်၊ လအဂျင်စ သိမဟု
ု ့် တ် အဖွအ
ွဲ့ စည်ျားယူရသည့််
တာဝန်မျာျား
ကစလ်းမ ာ်း နင့်် လူငယ်မ ာ်း ကာကယ်စရ်း မူဝါေ(Safeguarding Children and Young People Policy) ၏
‘စလ ာက် လွှာ (Application)’ အပုင်း် က စအာက်ပါတှိအတ
က် WWCC နငို့် ဆက်န ွှယ်ကနသညို့်
ို့
တာဝန်ဝတတရာ်းမ ာ်းကု သတ်မတ်စပ်းထာ်းသည်။
•

ခပင်ပ စအဂ င်စမ ာ်းမ က င််းပစပ်းသည့်် လူမအ
ှု သင
ု ်း် အဝန််း အစအစဉမ ာ်း၊

•

အသင််းစတာ်နင့်် Archdiocesan အစ

•

သတ်သတ်မတ်မတ်ဖြစ်စသာ ကုနစ
် ည်မ ာ်း သမဟု
ု ့် တ် ဝန်စ

ာက်အအမ
ု ာ်းကု အသု်းခပြုံ ကသည့်် ခပင်မ ဝန်စ

ာင်မှုစပ်းသူမ ာ်း၊

ာင်မှုမ ာ်းကု စပ်းသင််း ကသည့််

ကန်ထရု က်တာမ ာ်း၊
မယ်လဘ
် န
ု ်ျား Archdiocese သည် ကလလျားမျာျား၊ လူငယ်မျာျားနှင့်် ထိရှလယ
ွ သ
် ည့်် သက်ကကျားမျာျား အာျားလျားု တိ၏
ု ့် လဘျားကင်ျားလခု ခြုံလရျား၊
ဘဝချမ်ျားလခမ့် လရျားနှင့်် သိကခာလလျားစာျားလရျားကို သနနဌ
ိ ာန် ချထာျားသည်။
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အချက်အလက်မျာျား စာရွ က်

ကလလျားမျာျားနှင ့်် လုပ်ကင
ို မ
် ှု စစ်လ ျားမှု လိအ
ု ပ်ချက်မျာျား
Working with Children Check requirements
ခခင်ျားချက်မျာျား
WWCC မလအ
ု ပ်သည့်် အစခခအစနမ ာ်းမာ နည််းပါ်းပါသည်။
•

အသက် 18 နစ်စအာက် ကစလ်းမ ာ်းသည် အသက် 15 နစ်စအာက်ရ ကစလ်းကု ကပ်မတ်စပ်းသူ အခဖစ်
တာဝန်ယူထာ်းရမှုအပ WWCC လုအပ်ခ က်မ လတ်ပငမ််းခင့်် ရပါသည်။

•

ခပည်နယ်မ ာ်း နင့်် နင
ု င
် ခခာ်းမ ဧည်သ
့် ည်မ ာ်းသည် ဗတုရ်းယာ်းတင် ခပကခေန်နစ် အတင််းမာ ရက် 30 ကာလထက်
စက ာ်လန်ပပ်း

သာသနာစတာ်ခပြုံ၊

အလုပ်လုပ်

သမဟု
ု ့် တ်

စစတနာဝ
့် န်ထမ််းလ င်

WWCC

အတက်

စလ ာက်ထာ်းရန် လအ
ု ပ်ပါသည်။
•

လူမ ာ်းသည် ခပကခေန်နစ် တစ်နစ်တည််းတင် အသင််းစတာ် တစ်ခုအတင််းမာ 5 ရက်ကာလအထ ရက်တု
သမဟု
ု ့် တ် တစ်ကကမ်မ လုပ်အာ်းစပ်း သမဟု
ု ့် တ် အလုပ်လုပ်နင
ု ် ကသည်။ အသင််းစတာ်၊ စအဂ င်စ သမဟု
ု ့် တ်
အဖွဲ့အစည််း၏ (Safeguarding Committees) က ရက်တု သမဟု
ု ့် တ် တစ်ကကမ်မ လုပ်ကုငမ
် ှုမ ာ်း၏
ခဖစ်နင
ု စ
် ခခ အနတရာယ်မ ာ်းကု အကခဖတ်ရန် လုအပ်ပပ်း WWCC (နင်/့် သမဟု
ု ့် တ် criminal history record
check) လအ
ု ပ်ခ က်မ ာ်း နင့်် ကစလ်းမ ာ်းနင့်် လူငယ်မ ာ်းအတက် အနတရာယ်ကု စလ ာခ
့် စရ်း မဟာဗ ဟာမ ာ်းကု
ခ မတ်စပ်းရန် လုအပ်သည်။ အမ်သု ့် သာ်းစရာက် လည်ပတ်မှု၊ ညအပ်တည််းခုမှု၊ စခန််းမ ာ်း နင့်် နင
ု င
် ခခာ်း
ခရ်းစဉမ ာ်း အပါအဝင် အနတရာယ်ခမင်သ
့် ည်ဟု ယူ

ရသည့်် လှုပ်ရာ်းမှုမ ာ်း အတက် WWCC လအ
ု ပ်ပါသည်။

Professional Standards Unit က ရက်တ၊ု တစ်ကကမ်တည််း လုပ်အာ်းစပ်းခခင််း သမဟု
ု ့် တ် တာဝန်မ ာ်း
သင်၏ ခ ဉ်းက ်မှုကု
WWCC တစ်ခုခုမှာ ရပ်

ုငရ
် ာ

်းု ခဖတ်ရာတင် ကူညစပ်းနင
ု ပ
် ါသည်။
င
ု ိ ျား် သိမဟု
ု ့် တ် ရုပ်သမ
ိ ်ျား ခရလ င် အသင်ျားလတာ်၊ လအဂျင်စ သိမဟု
ု ့် တ် အဖွအ
ွဲ့ စည်ျား၏

တာဝန်မျာျား
လူတစ်ဦ်း (ဓမမအဖွဲ့ဝင်၊ ဝန်ထမ််း၊ စစတနာဝ
ု ့် တ် စလ ာက်ထာ်းသူ)သည် WWCC အတက် ပထမကကမ်
့် န်ထမ််း သမဟု
စလ ာက်ထာ်းစဉ ဌာနတင််း ပယ်ခ သည့်် သတစပ်းခ က် (Interim Negative Notice) သမဟု
ု ့် တ် (စစ်စ
ကာလအတင််း ခပြုံလုပ်ခသ
့် ည့်် စစ်စ

်းမှု

်းမှုမ ာ်း၏ ရလေ်အခဖစ်) ပယ်ခ သည့်် သတစပ်းခ က် (Negative Notice)ကု

ရခ့်လ င်၊ ထသ
ု ူ၏ အသင််းစတာ်၊ စအဂ င်စ သမဟု
ု ့် တ် အဖွဲ့အစည််းစာရင််းကု ကစလ်းမ ာ်းနင့်် လုပ်ကင
ု မ
် ှု
စစ်စ

်းစရ်း ယူနစ် Working with Children Check Unit၊ တရာ်းစရ်း နင့်် အသက
ု ်အဝန််း စ

်းကင််းလခု ခြုံစရ်း

ဌာန Department of Justice and Community Safety ထစပ်းထာ်းလ င်၊ အသင််းစတာ်၊ စအဂ င်စ သမဟု
ု ့် တ်
အဖွဲ့အစည််းပါ သတစပ်းခ က် မတတ ကု ရရပါမည်။

မယ်လဘ
် န
ု ်ျား Archdiocese သည် ကလလျားမျာျား၊ လူငယ်မျာျားနှင့်် ထိရှလယ
ွ သ
် ည့်် သက်ကကျားမျာျား အာျားလျားု တိ၏
ု ့် လဘျားကင်ျားလခု ခြုံလရျား၊
ဘဝချမ်ျားလခမ့် လရျားနှင့်် သိကခာလလျားစာျားလရျားကို သနနဌ
ိ ာန် ချထာျားသည်။
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အချက်အလက်မျာျား စာရွ က်

ကလလျားမျာျားနှင ့်် လုပ်ကင
ို မ
် ှု စစ်လ ျားမှု လိအ
ု ပ်ချက်မျာျား
Working with Children Check requirements
ထသ
ု ူသည် ပယ်ခ စ ကာင််း သတစပ်းခ က်ခ့်စ ကာင််းကု ရရခ့်သည်စ
့် နမ့် 7 ရက်တင််း မမ လုပ်ကုငသ
် ည့််

“

အသင််းစတာ်၊ စအဂ င်စ သမဟု
ု ့် တ် အဖွဲ့အစည််းအာ်း အသစပ်းရန် တာဝန်ရသည်။
အသင််းစတာ်၊ စအဂ င်စ သမဟု
ု ့် တ် အဖွဲ့အစည််း စသခ ာစစရမည်မာ
•

အလုပ်သမာ်း သမဟု
ု ့် တ် လုပ်အာ်းစပ်းသူကု ၎င််းတ၏
ု ့် ခပန်လည် ထုတ်စပ်းခသ
့် ည့်် WWCC ကု မခပမခ င််း
၎င််းတ၏
ု ့် အလုပ် သမဟု
ု ့် တ် လုပ်အာ်းစပ်းမှုမ ရပ်

•

င
ု ်း် လက
ု ်စ ကာင််း၊

ထု အလုပ်သမာ်း သမဟု
ု ့် တ် လုပ်အာ်းစပ်းသူသည် အသင််းစတာ်၊ စအဂ င်စ သမဟု
ု ့် တ် အဖွဲ့အစည််း၏
အစအစဉမ ာ်း၊ လှုပ်ရာ်းမှုမ ာ်း နင့်် ခဖစ်ရပ်မ ာ်းထ ပါဝင် ကသည့်် ကစလ်းမ ာ်း နင့်် လူငယ်မ ာ်း ထစတွဲ့ ခခင််း
နင်/့် သမဟု
ု ့် တ် မလုပ်ကုငစ
် စရစ ကာင််း၊

•

ဌာနတင််း ပယ်ခ စ ကာင််း သတစပ်းခ က် သမဟု
ု ့် တ် ပယ်ခ စ ကာင််း သတစပ်းခ က်ကု အသင််းစတာ်၊ စအဂ င်စ
သမဟု
ု ့် တ် အဖွဲ့အစည််း၏ WWCC မတ်တမ််းတင် စရ်းမတ်ရမည်။
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