
 
 

 

 

Türkçe 

NSW Çocuklarla Çalışma Kontrolü 
 
Kimin bir kontrole ihtiyacı vardır? 
Çocuklara hizmetler sağlamak için çalışan kişilerin genellikle Çocuklarla Çalışma Kontrolü’ne (Working with 
Children Check) (WWCC) ihtiyacı vardır. 

 

Çocuklarla bağlantılı çalışma 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

▪ 

▪ 

▪ 

18 yaşından küçüklere hizmetler sağlar 

normal olarak, çocuklarla uzun süreler boyunca yüz yüze birlikte olmayı içerir 

çalışan kişi veya gönüllü, çocuklarla tek başına olabilir 

çocuklar hakkında mahrem bilgilerle çalışır. 

 
İstisnai durumlar şunlardır: 

18 yaşından küçük bir çalışan veya gönüllü 

Kendi evinizde özel ayarlamalar (örneğin bebek bakıcıları ve temizlikçiler) 

Kısa süre için NSW’i ziyaret ediyor olmak (30 günden kısa veya bir sefere mahsus etkinlik) 

Çocuklarıyla birlikte olağan okullarında veya müfredat dışı etkinliklerde yardımcı olmak 

için gönüllü olan yakın akrabalar için bir Kontrol gerektiren şu üç durum hariç tutulur:  

o Engelli bir çocuğa kişisel bakım sağlamak 

o Bir rehberlik programının bir parçası olmak 

o Çocukların gece kampına katılmak. 

 
Unutmayın 

Working with Children Check için başvuruyorsanız: 

İletişim bilgilerinizi güncel tutmalısınız. 

Rolleri değiştirmeniz gerekirse Kontrolünüz sizinle birlikte transfer edilebilir – yeni 
işvereninize Kontrol numaranızı söylemeyi unutmayın. 

Kart veya sertifika yoktur – temiz çıktığınızda WWCC numaranızı içeren bir e-posta 
alacaksınız. 

 
Neler kontrol edilir? 
Working with Children Check, şunları kontrol eden bir tarama sürecini içerir: 

1. Ulusal sabıka geçmişiniz: 

Giyilen hükümler (zaman aşımına uğramış veya uğramamış olanlar) 

suçlamalar (davasına bakılmış olsun, olmasın veya reddedilmiş olanlar) 

çocuk sicilleri. 
2. İlgili bir kuruluş tarafından ortaya çıkarılan herhangi bir suistimal bulgusu. 

Bu süreç içinde herhangi bir tetikleyici bir durum ortaya çıkarsa, başvuru risk değerlendirmesi için 
gönderilebilir. 



 

 

Sonuçlar 

 

Working with Children Check için yapılan başvurunun altı olası sonucu vardır: 
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Temiz Çıkmak – çocuklarla çalışabilirsiniz 

Risk değerlendirmesi – size başka türlü bir bildirimde bulunmazsak, başvuru 
numaranızı kullanarak çocuklarla çalışabilirsiniz. Bu risk değerlendirmesi sırasında 
başvurunuzu geri çekmeyi isteyebilirsiniz. 

Geçici engelleme – çocuklarla çalışmanızda riskler olabileceği kanısına varırsak, risk 
değerlendirmesi sırasında olabilir 

Engelleme – risk değerlendirmesini izleyen bir sonuç olabilir, çocuklarla 
çalışamayacağınız anlamını taşır 

Otomatik engelleme – kimi suçlardan dolayı suçlu bulunmak çocuklarla çalışamayacağınız 
anlamını taşır 

Kapalı – bir başvurunun kapatılması için birçok neden vardır, bunlar çift 
başvuruları ve istenen bilgilere yanıt vermemeyi içerir. 

Çocuklarla çalışmak için temiz çıkarsanız, size bir temiz sicil bildirimi göndeririz. 

Başvurunuz geçici engelleme, otomatik veya başka bir engelleme ile sonuçlanırsa veya bir risk 
değerlendirmesinden geçmesi gerekirse, size bildiririz. Bu durumlarda, çocuklarla ilgili bir işi 
yapamayacağınız için durumunuzu işvereninize bildirmek zorundayız. Ancak, sizin yazılı izniniz 
olmadan işverenle başka bir bilgi paylaşılmaz. 

 

Gözönüne aldığımız etmenler 
 
Risk değerlendirmesi için kayıtları incelediğmizde, gözönüne alınan birçok etmen vardır. 

Davranışa ilişkin etmenler 

Ciddiyet (davranışın ayrıntıları, mahkeme sonucu ve ceza tarafından kanıtlandığı şekilde) 

Meydana gelmesinden bu yana geçen zamanın süresi 

Mağdurun yaşı ve incinebilirliği 

Suçu işleyen kişiyle mağdurun (mağdurların) yakınlığı 

Suçu işleyen kişi ile mağdur arasındaki yaş farkı 

Suçu işleyen kişinin mağdurun 18 yaşından küçük olduğunu bilip bilmediği veya bilme olasılığı olup 
olmadığı 

 
Başvuru sahibine ilişkin etmenler 

Suçtan bu zamana kadarki davranış 

Suç zamanındaki yaş ve şimdiki yaş 

Toplam sabıkaların ciddiyeti 

 
Suçun yinelenmesine  ilişkin etmenler 

Suçların yinelenmesi olasılığı 

Suçların yinelenmesinin çocuklar üzerindeki etkisi 
 

Sürekli izleme 
NSW’de, sürekli izlemeyi içeren çok güçlü bir Kontrolümüz vardır. 

Bu, bir kişi ilgili yeni bir polis veya işyeri kaydı alırsa, bize bilgi verileceği ve bunun WWCC 
konumunu değiştirebileceği anlamına gelir. 

Bazı kayıtlar, Çocukların Vasisi Dairesi (Office of the Children’s Guardian) tarafından bir risk 
değerlendirmesi yapılmasını tetikleyecektir ve bu da, alınmış temiz kağıdının geçersiz 
kılınmasına yol açabilir.  
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