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ما هو تقييم المخا طر؟

يهدف مكتب الوصي على األطفا ل إلى الحفاظ  على سالم ة األطفا ل والشباب الصغار. إحد ى الطر ق التي نقوم بها لذلك  هي ف حص وتقييم األشخاص
الذين يرغبون في العم ل مع األطفا ل.  

ن قوم  بفحص  سجالت الشرط ة وسجالت مكان العم ل الخاصة بكل شخص.  و في بعض الحاال ت نحتاج إل ى الحصو ل على مزي د من المعلوما ت قب ل أن
نقر ر ما إذا كا ن بإمكان ال شخص الحصول  على تصريح WWCC.  وهذا هو ما  يسم ى تقييم المخاطر.  

ينظر تقييم المخا طر إلى: 

• طبيعة  وخطورة  وظرو ف أي ة جرائم أو  حواد ث

 •

 •

 •

طو ل الفترة الزمني ة التي انقض ت  منذ و قوع الجرائم  أو الحواد ث

وجود أي  ضحايا  ومستو ى ضعفهم وعالقتك ب هم 

سلوكك من ذ وقوع  أ ي جرائم أو  حواد ث 

يمكن إجراء تقييم المخاطر عند الت قدم بطل ب للحصول  على WWCC، أو بعد إصدار  WWCC  إذا تم التعرف عل ى سجالت  جديدة لدى الشرطة أو

مكان العمل.  

متى استكمل تقييم المخاطر ، سو ف  نقرر ما إذا كا ن يج ب منحك تصريح WWCC  أو منعك من العم ل مع  األطفا ل. يست مر مفعول القرار في الحالتين 
5 سنوا ت.  
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لماذا يجري تقييمك ؟

هناك عدة أسباب  قد تجعل ك تخض ع لتقييم المخاطر: 

• وجود  سجالت شرطة مدرجة  في  الجدول 1 من قانون حماية الطف ل )العمل مع األطفا ل( ل عام 2012

•

•

•

 اكتشاف   سوء سلوك بسب ب سوء السلوك الجنسي أو االعتداء  الجسدي  الخطي ر على  طف ل

 إخطارا ت من  قبل مديري ة السلوك الواج ب اإلبالغ عن ه

 تهم جنسي ة  أو تهم ارتكاب عنف أو إدانا ت  أو سوء سلوك  تظهر  وجود نمط م ن هذا السلو ك

قد ي قوم الوصي على األطفال أيض ا  بإجراء تقييم للمخا طر  إذا كان للشخص سجال ت ذا ت صل ة بسالمة األطفال.  سنخبرك باألسباب التي تدعونا  
إلجراء تقييم للمخا طر.  

 

ً

كيف نقوم بالتقييم ؟

يتكون تقييم المخاطر من 3 أجزاء:   

1. سجالت الشرطة ومكان العمل

ننظر  في جميع التهم في سجلك لد ى الشرط ة.  ويشم ل ذلك  جرائم األحداث، والجرائم  ضد  
البالغين، والتهم التي لم تؤد  إلى إدانة.  لكننا ال نن ظر فقط  إلى الجرائم التي يكون األطفا ل  
طرفا فيها أل ن بعض الجرائم  أو السلوكيات قد يكون ل ها تأثير على األطفال في المجتمع أو
المنزل حتى  لو  لم يكن الطف ل هو الضحي ة. ن قوم أيضا بالتأكد مم ا  إذا كنت  قد  خضعت أل ية   

تحقيقات  في مكان العم ل أسفرت عن نتائج سوء سلوك بحق  طفل ما.  

ً

تقييم   ً

المخاطر

 سجالتك 

2. الوكاالت الحكوم ية

يمكن أن تشمل التقييمات الكثير من  جمع المعلوما ت.  وغالبا ما نطلب من الوكاال ت الحكومية األخرى معلومات لمساعدتنا  في تقييمنا. وهي  قد  ت شملً
دائرة المجتمعات  والعد ل والشرط ة   

والخدمات اإلصالحي ة والمحا كم.  

سنخبرك بالمعلومات الت ي تلقيناها من الوكاال ت األخر ى لكي تتاح ل ك الفرص ة  للرد. 

3.  تاريخك

سنطل ب منك تقديم معلوما ت حو ل األحدا ث التي أدت  إلى التقييم، وكي ف تبدو حياتك اآلن  وأ ي تجرب ة خضتها في العمل مع األطفال أو رعايتهم. نريد
أن نسمع عن األشياء الت ي تفتخر بها، وما تعتقد أنه م هم للمسا عدة  في الحفا ظ على سالمة األطفال.  فنحن  ال  نعتقد أنه من العدل إ جراء تقييم بدون 

االستماع إلى مدخالتك.  
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ما الذي تحتاج للقيام به ؟

إذا تلقيت رسالة أو  بريدا  إلكترونيا يفيد   بأنك نقوم بإجراء تقييم المخاطر لك ،  فمن المهم أن تتبع  التعليمات  الواردة  في الرسالة. وإذا كان لديك  أية  أسئلة حول  التقييم  ًً

أرسل بريدا  إلكترونيا إلى  WWCCAssessment@ocg.nsw.gov.au. سيتصل بك أحد مسؤولي التقييم لدينا. يمكننا التحدث عن حالتك وكيف يمكنك  
المشاركة في التقييم.  

ًً
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