
تصريح العمل مع األطفال في نيو ساوث ويلز

من يحتاج إلى هذا "التصريح"؟

(Working  "يحتاج األشخاص الذين يعملون في تقديم خدمات لألطفال على وجه العموم إلى "تصريح العمل مع األطفال
 .with Children Check)

العمل المتعلق باألطفال هو:









 تقديم خدمات لمن هم دون سن  الـ 18 عاما   

 العمل الذي يتطلب عادة أن يتواجد فيه الشخص وجها لوجه مع األطفال لفترات مطولة

 العمل الذي يحتمل أن يتواجد فيه العامل أو المتطوع وحيدا مع األطفال 

 العمل في مجال يتضمن معلومات سرية خاصة باألطفال. 

  

ُ  

االستثناءات هي:








 الموظفون أو المتطوعون دون سن الـ 18 عام ا   
 وجود ترتيبات خاصة في منزلك )مثال مع مربيات األطفال أو عمال التنظيفات( 

 عند القيام بزيارة نيو ساوث ويلز لفترة قصيرة )أقل من 30 يوما أو لمناسبة واحدة( 

 األنسبا  المقربون الذين يتطوعون لمساعدة أطفال أنسبائهم في نشاطاتهم المدرسية العادية أو النشاطات التعليمية 
اإلضافية، باستثنا  الحاالت التالية التي تتطلب هذا "التصريح": 

o توفير الرعاية الشخصية لطفل ذي إعاقة 

o

o

 العمل ضمن برنامج إرشاد شخصي
 المشاركة في مخيم لألطفال يشمل المبيت فيه.

 
 

  

 

تذكر  
إذا قدمت طلبا لـ"تصريح العمل مع األطفال":  

 يجب أن تبقي المعلومات المتعلقة بوسائل االتصال بك حديثة.





 يمكنك نقل "تصريحك" معك، إذا غيرت عملك – تذكر فقط بأن تخبر صاحب عملك الجديد برقم "تصريحك" 
وتفاصيله. 

 في حال عدم وجود بطاقة أو شهادة – سوف تتلقى بريدا إلكترونيا يذكر فيه رقم "تصريحك" عندما تم التصريح لك 
بالعمل مع األطفال. 

ُ

  

ُ   

ما الذي يتم التحق ق منه؟ 
تشمل عملية إصدار "تصريح العمل مع األطفال" إجرا ات تدقيق للتح قق من: 

1. تاريخك الجنائي الوطني: 

 األحكام الصادرة بحقك )التي أمضيت عقوبتها أو لم تمض عقوبتها(





 التهم الموجهة ضدك )سوا  جرت محاكمتك بها أم لم تحاكم بها أو تم إسقاطها(

 سجالت األحداث.

2. أية قررات تبين سو  سلوك ارتكبت ه صادرة عن جهة ذات صلة. 

إذا برز أ ي شي  مثير لالهتمام خالل هذه اإلجرا ات، يمكن إخضاع الطلب لتقييم المخاطر.

 

 

  

 

العربیة



 

النتائج 

هناك ست نتائج محتملة لتقديم طلبات الحصول على "تصريح العمل مع األطفال": 

 إعطاء تصريح – يمكنك العمل بموجبه مع األطفال 











 تقييم المخاطر – أي يمكنك العمل مع األطفال باستخدام رقم طلبك إال إذا أرسلنا إليك إشعارا بخالف ذلك. ويمكنك أن تطلب سحب طلبك خالل 
إجرا  تقييم المخاطر. 

 حظر مؤقت – يمكن أن يحصل ذلك خالل إجرا  تقييم المخاطر إذا اعتبرنا أنه يحتمل وجود مخاطر إذا عملت مع األطفال 

 حظر – يمكن أن يكون نتيجة الحقة إلجرا  تقييم المخاطر ويعني أنك ال تستطيع العمل مع األطفال 

 حظر تلقائي – يعني وجود أحكام قضائية بحقك بخصوص بعض الجنح أنه ال يمكنك العمل مع األطفال 

 مغلق – هناك أسباب كثيرة قد تؤدي إلى إغالق الطلب، بما فيها تقديم أكثر من طلب وعدم الرد على معلومات مطلوبة. 
 

نرسل لك إشعارا بالتصريح إذا كان مصرحا لك بالعمل مع األطفال. 
 

نرسل لك إشعارا إذا كانت نتائج طلبك الحظر المؤقت أو الحظر التلقائي أو حظرا آخر، أو إذا كان المطلوب أن يخضع طلبك لتقييم المخاطر. في 
هذه الحاالت، يجب علينا أن نبلغ صاحب عملك عن وضعك ألنه ال يمكنك القيام بعمل يتعلق باألطفال. لكن لن يتم إطالع صاحب عملك بأي  

معلومات أخرى من دون موافقتك الخطية. 

  

ّ

   

  

 

 
العوامل التي نأخذها في االعتبار 

هناك الكثير من العوامل التي يتم أخذها في االعتبار عندما نراجع السجالت لتقييم المخاطر. 
 

عوامل ذات عالقة بالسلوك 













 درجة الخطورة )كما هي مبينة في تفاصيل السلوك وقرارات المحكمة والعقوبة(  

 طول المدة منذ حدوث سو  السلوك 

 عمر الضحية ومدى ضعف حيلتها 

 العالقة بين المعتدي والضحية )الضحايا( 

 فارق العمر بين المعتدي والضحية 

 ما إذا كان المعتدي كان يعرف أو يمكن أن يكون قد عرف أن عمر الضحية كان أقل من 18 سنة 
 

عوامل ذات عالقة بصاحب الطلب 







 سلوكه منذ حصول الجنحة 

 عمره لدى حصول الجنحة وعمره اآلن 

 مدى خطورة سجالته الجنائية الكاملة 
 

عوامل ذات عالقة بالتكرار 





 احتمال تكرار الجنح 

 مدى تأثير تكرار الجنح على األطفال 

 

المراقبة المستمرة 
لدينا في نيو ساوث ويلز نظام تحقق صارم يشمل المراقبة المستمرة.  

هذا يعني أنه إذا سجلت بحق  الشخص جنحة جديدة ذات صلة لدى الشرطة أو في مكان العمل، يتم إشعارنا بذلك ويمكننا تغيير وضع "التصريح" الخاص بهذا 
الشخص. 

يستدعي بعض السجالت تقييما للمخاطر من قبل مكتب وص ي األطفال، مما قد يؤدي إلى إلغا  التصريح.  
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