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 ارزیابی خطر چیست؟ 

هدف دفتر نگهبان اطفال، حفظ امنیت اطفال و نو جوانان است. یکی از  شیوه هایی که ما این کار را انجام می دهیم غربالگری و ارزیابی افرادی است که می 
خواهند با اطفال کار نمایند.  

ما سوابق پولیس و محل کار همه را بررسی می کنیم. در بعضی موارد، قبل از تصمیم در مورد اینکه آیا آنها میتوانند اجازه نام ه WWCC را دریافت کنند، ما 

به معلومات بیشتری از آنها نیاز داریم. این بنام ارزیابی خطر یاد میشود.  

در ارزیابی خطر چیز های ذیل مورد بررسی قرار میگیرد: 

• ماهیت، جدیت و شرایط هر جرم یا و اقعه  

•

•

•

 مدت زمانی که از وقوع  تخلفات یا حوادث گذشته  است 

 هر قربانی، سطح آسیب پذیری آنها و رابطه شما با آ نها 

 رفتار شما پس از هرنوع تخلف یا حاد ثه 

ارزیابی خطر می تواند زمانی انجام شود که برای WWCC درخواست می دهید، یا بعد از صدور شهادت نامه WWCC در صورت شناسایی سوابق پولیس ی ا 

محل کار جدید. 

پس از تکمیل ارزیابی خطر، تصمیم خواهیم گرفت که آیا باید به شما جواز نامه WWCC داده شود یا از کار با اطفال منع شوید. قبولی یا رد، هردو برای ۵ 

سال اعتبار میداشته باشد.   
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چرا مورد ارزیابی قرار می گیرید؟ 

 در مورد اینکه چرا باید مورد ارزیابی خطر قرار بگیرید، چندین دلیل وجود دارد: •

 وجود ریکورد پولیس فهرست ش ده در برنامه ۱  قانون حمایت از اطفال )کار با اطفال( سال ۲۰۱۲ 

 دریافت رفتارهای نادرست، رفتار سؤ جنسی یا آسیب جدی جسمی باالی یک ط فل 

 دریافت اطالعیه ها توسط اداره رفتار قابل راپو ر 

 دریافت اتهامات جنسی یا خشونت آمیز، محکومیت ها، یا رفتار نادرست که الگوی رفتاری را نشان می دهد 

  اگر شخصی سوابق رفتاری داشته باشد که نشان دهنده خطر برای اطفال باشد، اداره سرپرستی از اطفال ممکن ارزیابی خطر را انجام دهد. ما  
دالیلی که چرا نیاز داریم ارزیابی خطر را انجام دهیم، را به شما اطالع خواهیم داد.  

•

•

•

•

•

ما این ارزیابی را چگونه انجام میدهیم؟ 

ارزیابی خطر از سه  بخش تشکیل شده است: 

1. سوابق پولیس و محل کار  

ما تمام اتهامات در ریکورد پولیس شما را چک میکنیم. این شامل جرایم در مقابل جوانان، جرایم  
علیه بزرگساالن، و اتهاماتی است که منجر به محکومیت نش ده است. 

 ما تنها به جر ایمی که در آن اطفال دخیل بوده باشد نمی بینیم زیرا بعضی از تخلفات یا رفتارها  
میتواند حتی اگر طفل قربانی نباشد هم ممکن است باالی اطفال در جامعه یا خانه تأثیر بگذارد.  

ما همچنین بررسی میکنیم که آیا شما مورد برر سیهای محل کار قرار گرف تهاید که منج ر به 
رفتار نادرست علیه یک کودک شده باشد.   

 ماسوابق ش 

 ارزیابی خطر 

۲. نهادهای حکومتی 

ارزیابی می تواند شامل جمع آوری اطالعات زیادی باشد. برای کمک به ارزیابی، ما اکثرا از سایر سازمان های دولتی معلومات  می خواهیم. این سازمان ها ً
ممکن شامل وزارت عدلیه و اجتماع، پولیس، دارالتأدیب )خدمات اصالحی( و محکمه باشد.   

ما به شما اطالع خواهیم داد که چه اطالعاتی را از نهاد های دیگر دریافت کرده ایم تا شما فرصت جواب دهی به آن را داشته باشید.    

3. داستان شما 

ما از شما خواهیم خواست تا در مورد اتفاقات که منجر به ارزیابی شده، نحوه زندگی تان در حال حاضر واگر تجربه ای در قسمت کار یا مراقبت از اطفال  
داشته باشید، را ارائه نمایید.  

ما میخواهیم درباره چیزهایی بشنویم که به آنها افتخار میکنید، و همچنان در مورد چیز های که شما فکر می کنید برای کمک به حفظ امنیت اطفا ل مه م است. 

ما فکر میکنیم انجام ارزیابی بدون شنیدن نظریات شما، عادالنه نخواهد بود.   

 

 

  

Risk assessment | Working with Children Check (WWCC) 2 

https://legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-2012-051
https://legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-2012-051


 شما چه کار باید انجام بدهید؟  

اگر شما نامه ای یا ایمیلی دریافت میکنید که نشان میدهد شما باید ا رزیابی خطر را انجام دهید، این مهم است تا رهنمود آنرا تعقیب نمایید. اگر در مورد ارزیاب ی 

کدام سؤال دارید، به ایمیل آدرس WWCCAssessment@ocg.nsw.gov.au ایمیل نمایید. یکی از کارمندان بخش بررسی ما با شما تماس خواهد گرفت . 

شما میتوانید در مورد کیس تان  و اینکه چگونه در این بررسی شرکت نمایید، صحبت نمایید.  

 

 
 

اداره سرپرستی از اطفال 

 www.ocg.nsw.gov.au

سویچبور د: 3600 8219 (02) 

خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی: 450 131 
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