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Risk değerlendirmesi nedir? 

Çocukların Vasisi Ofisi, çocukları ve gençleri güvende tutmayı amaçlamaktadır. Bunu yapmanın yollarından biri, 
çocuklarla çalışmak isteyen insanları taramak ve değerlendirmektir.  

Herkesin polis ve işyeri kayıtlarını tarıyoruz. Bazı durumlarda, WWCC izni alıp alamayacaklarına karar vermeden 
önce daha fazla bilgi almamız gerekir. Buna risk değerlendirmesi denir. 

Risk değerlendirmesi şunları inceler: 

•

•

•

•

Herhangi bir suç veya olayın niteliği, ciddiyeti ve koşulları

Suçlar veya olaylardan bu yana geçen sürenin uzunluğu

Herhangi bir mağdurun varlığı, kırılganlık düzeyleri ve onlarla olan ilişkiniz

Herhangi bir suç veya olaydan bu yana davranışınız

Risk değerlendirmesi, bir WWCC için başvurduğunuzda veya yeni polis veya işyeri kayıtları tespit edilirse size bir 
WWCC verildikten sonra yapılabilir. 

Risk değerlendirmesi tamamlandıktan sonra, size WWCC izni verilip verilmeyeceğine veya çocuklarla çalışmanızın 
yasaklanıp yasaklanmayacağına karar vereceğiz. Her ikisinin de süresi 5 yıldır. 
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Neden değerlendiriliyorsunuz? 

Risk değerlendirmesine tabi olmanızın birkaç nedeni olabilir: 

• 

• 

• 

• 

2012 Çocuk Koruma (Çocuklarla Çalışma) Yasası Çizelge 1'de listelenen polis kayıtlarının  varlığı 

Çocuğa cinsel istismar veya ciddi fiziksel saldırı konusunda kötü davranış bulguları 

Bildirilmesi Gereken Davranışlar Direktörlüğü tarafından yapılan bildirimler 

Bir davranış kalıbı gösteren cinsel veya şiddet içeren suçlamalar, mahkumiyetler veya kötü davranışlar 

Çocukların Vasisi, bir kişinin çocuk güvenliğiyle ilgili kayıtlarının var olduğu durumda da bir risk değerlendirmesi 
yapabilir. Risk değerlendirmesini yapmamızı gerektiren nedenleri size bildireceğiz.  

Değerlendirmeyi nasıl yaparız? 

Risk Değerlendirmesi 3 bölümden oluşur: 

1. Polis ve işyeri kayıtları 

Polis kaydınızdaki tüm suçlamalara bakarız. Buna çocuk suçları, 
yetişkinlere karşı işlenen suçlar ve mahkumiyete yol açmayan 
suçlamalar dahildir. Sadece çocukları içeren suçlara bakmıyoruz, 
çünkü bazı suçlar veya davranışlar, bir çocuk mağdur olmasa bile, 
toplumdaki veya evdeki çocuklar üzerinde bir etkiye sahip olabilir. 
Ayrıca, bir çocuğa karşı kötü davranış bulgularıyla sonuçlanan 
herhangi bir işyeri soruşturmasına tabi olup olmadığınızı da kontrol 
ederiz.  Kayıtlarınız 

Risk 
Değerlendirme 

2. Hükümet kuruluşları 

Değerlendirmeler çok miktarda bilgi toplamayı içerebilir. Değerlendirmemizde bize yardımcı olmaları için sık sık 
diğer hükümet kuruluşlarından bilgi isteriz. Bu kuruluşlar, Toplumlar ve Adalet Bakanlığı, Polis, Cezaevleri 
Hizmetleri ve Mahkemeleri içerebilir.  

Yanıt verme şansına sahip olmanız için diğer kuruluşlardan hangi bilgileri aldığımızı size bildireceğiz.  

3. Hikȃyeniz 

Değerlendirmeye yol açan olaylar, hayatınızın şu anda nasıl olduğu ve çocuklarla çalışırken veya onlara bakmakla 
ilgili yaşadığınız herhangi bir deneyim hakkında bilgi vermenizi isteyeceğiz. Kıvanç duyduğunuz ve çocukları 
güvende tutmaya yardımcı olmak için önemli olduğunu düşündüğünüz şeyleri duymak istiyoruz. Vereceğiniz 
bilgileri duymadan bir değerlendirme yapmanın adil olacağını düşünmüyoruz. 

  

Risk assessment | Working with Children Check (WWCC) 2 

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


Ne yapmanız gerekiyor? 

Risk değerlendirmesi altında olduğunuzu belirten bir mektup veya e-posta alırsanız, mektuptaki talimatları 
izlemeniz önemlidir.  Değerlendirme hakkında herhangi bir sorunuz varsa WWCCAssessment@ocg.nsw.gov.au 
adresine e-posta gönderin. Değerlendirme Görevlilerimizden biri sizinle iletişime geçecektir.  Durumunuz ve 
değerlendirmeye nasıl katılabileceğiniz hakkında konuşabiliriz. 
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