
 

 

درى 

 The NSW Working With Children Check
  )NSW (ب خش بررسی  بخاطر  کار با اطفال نیوساوت ولز

 

      ?Who needs a Check    کی  ب ه یک بررسی نیازدارد؟     
کسا نیکه در بخش عرضه خدمات برای اطفال کار میکنند عموم ا به یک جواز کار با اطفال نیاز دارند .  

Child-related work isکار در ارتباط به اطفال عبار ت  ا س ت  ا ز                                                          

• عرضه    خدمات برای اشخاص  دارای سن  کمتر از  18سا ل                                   

•

•

•

 درجاییکه ایجاب م ینماید کار روبروبا اطفال برای سا عت ها بطورمتمادی انجام شود . 

 در جاییکه کارگر یا شخص رضاکار به تنهایی با اطفال قرار داشته باشد.  

 سر و کار داشتن با معلومات محرمانه مربوط ب ه اطفا ل 
 

:Exemptions are  استثن ا ئت عبارتند از : 

•

•

•

•

 کارگر یا رضاکاری که کمتر از 18 سال سن داشته ب اشد 

 ترتیبات شخصی در منزل خودتان  ) مانند کسی که از طفل مرا قبت میکند یا کسی که خانه را پاک کاری میکند( 

 بازدید ازنیوساو ت ولز برای مدت کوتاه )کمتر از 30 روز ویا در واقعات که فقط یکبار باشد   

 اقارب نزدیک که مایل اند بطوررضاکارانه اطفال شما را دربرنامه های مربوط مکتب  ویا در فعالیت های اضافی  خارج از   نصاب تعلیمی  
بیشترکمک کنند به استثنایی سه مورد ذیل که ایجاب داشتن یک جواز را مینماید: 

 

•

•

•

 ارائه خدمات جهت مواظبت شخصی از ی ک  طفل دارای معلولی ت 

 بخشی از پروگرام راهنمایی و حمایت 

 حضور داشتن دریک کمپ شبان ه اطفا ل 

Remember ب ه  یاد داشته باشید   

:If you apply for a Working With Children Check        اگرشما برای جواز کار با اطفال در خواست میدهید :            

• شما باید آخرین  جزئیات تماس خود را ارائه کنید.  

 در صورتیکه وظیفهء شما تغیر نماید، جوازتان بازهم با اعتبار میماند -  فقط بخاطر داشته باشید که نمبر جواز تانرا ب ه •

 استخدام کننده جدید تان ارائه نمائید . 

 پس از تکمیل بررسی، شما یک ایمیل دریافت می کنید که در آن شماره تآیید صالحیت کار با اطفال تان  شامل اس ت – کارت یا شهادت نامه  
داده نمیشود.   

?What is checked کدام چیز  ها  مورد بررسی قرار میگ یرند ؟   
روش بررسی  جواز کار با اطفال  شامل مراحل آزمایش ذیل است : 

1-  سابقه جر می  شما  در  سطح ملی : 
▪ محکومیت ها ) سپری  شده یا نشده ( 

▪

▪

 اتهامات ) چه در محکمه بررسی شده باشد، چه در محکمه بررسی نشده ب اشد و چه      از آنها  صرف نظر شده باشد ( 
 سوابق مربوط ب ه دوران نوجوان ی 

 
2-  هر نوع یافته ها در م ورد سؤ رفتار توسط یک نهاد مربوطه. در صورت وجود هرنوع شک در جریان این پروسه، درخواستی برای ارزیابی  

خطر فرستاده خواهد شد.  



 

 

درى 

Outcomes  نتای ج 
نتیج ه  درخواست برای  گرفتن  جوا ز  کار با اطفال ،  شش چیز میتواند باشد : 

• تایید صالحیت-clearance( شما میتوانید با اطفال کارکنید) 

•

•

•

•

•

 ارزیابی خطر- Risk assessment  شما با استفاده از شماره درخواس ت )جواز( تان میتوانید با اطفال کار نمایید مگر اینکه از طرف ما  
اطالع دیگر داده شود. شما در جریان بررسی خطر، میتوانید درخواستی تان را پس بگیرید.     

   

 ممانعت موقت Interim bar – زمانی صورت خواهد گرفت که ما در جریان بررسی، احساس کنیم که کار شما با اطفال ممکن 
خطر ایجاد نماید،    

 ممانعت Bar –  یک نتیجهء بعد ازانجام بررسی احتما ل خ طر میتواند ممانعت باشد، به این معنی که   که شما نمیتوانید با اطفال کارکنید 

 ممانعت اتوماتیک Automatic bar– محکومیت به بعضی تخلفات، بدین مع ناست که  که شما نمیتوانید با  

 اطفال کارکنید . 

 بسته شدن Closed– دالیل زیادی وجود  دارد ک ه امکان  دارد یک درخواست بسته شود مثال دوبار در خواست کردن و جواب ندادن به  
معلومات که خواسته شده.   

در صورتیکه شما جهت اجرای کار با اطفال مورد تا یید ما قرار بگیرید، ما برای شما یک اطالعیهء تایید صالحیت را از طرق ایمیل میفرستیم.   

ما بشما از نتایج درخواست تان اطالع میدهیم اگر درخواست شما در وضعیت ممانعت موقت، اتوماتی ک  ویا موانع دیگر قرار داش ته  و 

یا اینکه ایجا ب اجراات برای یک بررسی احتمال  خطر را بنماید. ما باید از وضعیت شما به استخدام کننده شما اط الع دهیم چون ش ما 

 نمیتوانید کار های مربوط به اطفال را انجام دهید. بهر حال، بدون اجازهء کتبی شما ه یچ یک از معلومات دیگر تان در دسترس آنها 

 قرار داده نخواهد شد . 

ً

 

Factors we consider عواملی را که ما در  نظر میگیریم  
      در بر رسی سوابق به منظور بررسی خطر، ما عوامل متعدد را در نظر میگیریم.   

Factors relating to the conduct  شخص   رفتار / عواملی مربوط به سلوک 

•

•

•

•

•

•

 جدیت    )  که  ا ز  جزئیات  چگونگی  رفتار شخ ص  ، فیصل ه  محکمه و مجازا ت  برمال شود.  (  

 مدت زمانیکه  از وقوع آن گذشت ه 

 سن و  آسیب پذیری شخصیکه مورد تعدی قرار گرفت ه     

 ارتباط بین متخلف وشخص یا اشخاصیکه مورد تعدی قرار گرفته   

 تفاوت سن بین متخلف و شخ صی که مورد تعدی قرار گرفت ه   

 آیا متخلف میدانست و یا میتوانست بداند که  سن شخ صی که مورد تعدی قرار گرفته کمتر از  18  سال بوده اس ت 
Factors relating to the applicant  عوامل مربوط به درخواست دهنده 

•

•

•

 رفتار شخص از هنگام تخلف به بعد 

 سن شخص در هنگام تخلف و سن  وی درحال   حاضر 

 جدی بودن تمامی سوابق جر می 
 

Factors relating to recurrence    اتفاق دوباره  عوامل مربوط به 

•

•

 احتمال اینکه جرم مجددا تکرارگردد ً

ً تاثیرات جرم روی طفل در صورتیکه مجددا تکرار گرد د 

Continuous monitoring نظار ت    مداو م 

در نیوساوت ولز ما بررسی های بسیار قوی داریم که شامل  نظارت کردن م داوم میباشد . 

به این مفهوم که  اگ ر  شخص مورد نظر  مرتکب  مشکل دیگر با پولیس یا  در محل کار  که با اطفال ربط داشته با شد ،  شو د  ،   م ا  ا زن   اطالع حاصل کرد ه  و  
میتوانی م   

وضعیت جواز آنر ا  را تغیردهی م.  

وقوغ  بعضی از  اتفاقات    جرم ی  ایجا ب  بررس ی  احتما ل  خطر توسط ادارهء امور سرپرستی اطفا ل  را مینمای د، ک ه  ممک ن  منجرب ه  فسخ صالحی ت 

تفویض شد ه  گرد د.  
        آدرس ها : 

 
 email: chec k@ocg.nsw.gov.au 02 8219 3777تلفو ن  www.ocg.nsw.gov.au 

http://www.ocg.nsw.gov.au/



