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ارزیابی ریسک چیست؟

هدف اداره سرپرست کودکان حفظ ایمنی کودکان و نوجوانان است. ارزیابی و بررسی افرادی که مایلند با کودکان کار کنند یکی ازراه 

هائی است که ما به این منظور انجام می ده یم.  

ما سوابق پلیس و محل کار همه را مورد بررسی قرار می دهیم. در برخی از موارد، قبل از اتخاذ تصمیم مبنی بر اینکه آیا آنها  می 

توانند مجوز WWCC را دریافت کنند، باید اطالعات بیشتری بدست آوریم. این کار ارزیابی ریسک نامیده می شود.   

ارزیابی ریسک توجه به موارد زیر دارد: 

• ماهییت، جدیت و شرایط هرجرم یا رویداد   

•

•

•

 مدت زمانی که از وقوع تخلفات یا حوادث گذشته است 

 هریک ازقربانی ها، میزان آسیب پذیری آنها و رابطه شما با آنها

 رفتار شما پس از هرگونه تخلف یا حادثه 

ارزیابی ریسک می تواند هنگام درخواست WWCC انجام شود، یا درصورت شناسائی سوابق جدید پلیس یا محل کار، پس از 

  .WWCC صدورمجوز

پس از تکمیل ارزیابی ریسک، تص میم در مورد صدورمجوز WWCC یا ممانعت از کار با کودکان اتخاذ خواهد شد. این تصمی م برای 

۵ سال معتبر اس ت. 
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 چرا شما مورد ارزیابی قرار میگیرید؟

چندین دلیل وجود دارد  که چرا شما ممکن است در معرض ارزیابی ریسک قرار بگیرید: 

• وجود سوابق پلیس فهرست شده در جدول ۱ قانون حمایت از  کودکان )کار با کودکان( ۲۰۱۲ 

•

•

•

 یافته های سوء رفتار برای سوء رفتار جنسی یا تجاوز فیزیکی جدی به کود ک 

 اخطار توسط مدیریت رفتار قابل گزارش 

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

سرپرست کودکان هم چنین ممکن است ارزیابی ریسک انجام دهد اگر شخصی سابقه ای در ارتباط با ایمنی کودکان دارد. ما دالیلی را که چرا نیازداریم 
ارزیابی ریسک را تکمیل کنیم به شما اطالع خواهیم داد. 

 ما چگونه ارزیابی ریسک را انجام می دهیم؟

 ارزیابی ریسک از سه قسمت تشکیل شده است:

 1. سوابق پلیس و محل کار 

 ما به تمام اتهامات موجود در پرونده پلیس شما نگاه می کنیم . این شامل است به جرایم 

نوجوانان، جرایم علیه بزرگساالن و اتهاماتی که منجر به محکومیت نشده است. ما فقط 

به جرائمی که مربوط به کودکان است توجه نمی کنیم زیرا بعضی ازتخلفات یا رفتارها 

درجامعه یا درخانه ممکن است برکودکان اثر بگذارد، حتی اگرکودک قربانی نباشد. هم 

چنین بررسی می کنیم که آیا شما در محل کارمورد تحقیقاتی قرارگرفته اید که منتج ب ه 

یافتن سوء رفتارعلیه کودکی شده است.  

 سوابق شما   

 ارزیابی ریسک 
 

۲.  آژانس های دولتی 

 

ارزیابی می تواند شامل جمع آوری اطالعات زیادی باشد. اغلب از سایر سازمان های دولتی اطالعات می خواهیم تا درکار ارزیابی به ما کمک 

کنند. این ممکن است شامل وزارت دادگستری، پلیس، خدمات تأدیبی و اصالحی و دادگاه باش د.  

ما به شما خواهیم گفت که چه اطالعاتی از آژانس های دیگردریافت کرده ایم تا فرصت پاسخگوئی داشته باشی د. 

 

 ۳.  داستان ش ما

 
ازشما می خواهیم که در مورد رویدادها که منجر به ارزیابی شده ، نحوه زندگی درحال حاضر و هر گونه تجربه ای که در مورد مراقبت یا کار با 

کودکان داشته اید، اطالعاتی ارائه دهید. ما می خواهیم از چیزهائی که به آنها افتخار می کنید بشنویم، و اینکه برای کمک به حفظ احساس امنیت 

کودکان، چه چیزهائی مهم است. بدون شنیدن حرف های شما، ما فکر نمی کنیم ارزیابی منصفانه باش د. 

  

 
 سوابق شما  
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شما چکار باید بکنید؟ 

اگر نامه یا ایمیلی دریافت کردید که می گوید مورد ارزیابی ریسک قرار گرفته اید، مهم است که دستورالعل های نامه را دنبال کن ید. 
اگر در مورد ارزیابی سؤالی دارید به WWCCAssessment@ocg.nsw.gov.au   ایمیل بفرستید. یکی از کارمند ان ارزیابی با 

شما تماس خواهد گرفت. ما می توانیم درمورد پرونده شما و اینکه چگونه می توانید در ارزیابی شرکت کنید صحبت کن یم. 

 

 
 

اداره سرپرست کودکان  

www.ocg.nsw.gov.au 

3600 8219 (02) : تلفن 

450 131 :  خدمات ترجمه کتبی و شفاهی  

 Locked Bag 5100
 Strawberry Hills NSW 2012
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