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ې  د  ي 2022جوالۍ،  1ه ویکټوریا کې په پماشوم نوي خوندي معیارونه به د ماشوم خوندیتوب پیاوړی کړي چ  م کې پیلی  ږ  

 
م کې په ویکتوریا کې د ماشوم لپاره خوندي معیارونه پیل شول. د پنځو کلونو څخه وروسته، موږ ولیدل چې څرنگه دغو  2016په جنوري  

 معیارونو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره خوندیتوب ته ښه توب ورکړ. 

 بدلونونه د دې لپاره رامنځته شول، ترڅو زموږ معیارونه نور هم ال پیاوړي کړي.  

، خو د دغه  ته غاړه کیږدينیټې پورې نویو معیارونو  م  2202،  1جوالۍ  دې معیارونو تر چتر الندې راځي، اړ دي چې د    چې 1هغه مؤسسې 

 ږي. تطبیقی وخته پورې اوسني معیارونه 

نوي معیارونه لږترلږه مقررات رامنځته کوي او د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د خوندي ساتلو لپاره هغه کړنې په گوته کوي چې مؤسسې یې  

 .لري  سمونډیر د معیارونو سره سترالیا کې ټوله آپه  کوم چې و کوي چمت ډېر توضیحات لپاره  مؤسسودوی د ړي. كباید ترسره 

  و د نوی  ترڅودوی سره به مرسته وکړي  ؛ لهوندي ساتلو لپاره ترسره کويد خ دمخه د ماشومانو او تنکیو ځوانانو  مؤسسې یېهغه شیان چې 

اوسني    د   لپاره د ماشوم سره د ځان د عیارولو   معیارونو   و د نوی   اړ وي چې مؤسسې  به    په ځینو برخو کې   .ولري  یوشانته والی سره    معیارونو

 او سازماني کلتور ته بدلون یا وده ورکړي. ، دودونه ۍوندیتوب پالیسخ

رښوونې او نور ضوابط به د کمیسیون لخوا په راتلونکو میاشتو کې وړاندې شي، ترڅو د مؤسساتو سره مرسته وکړي  الاضافه معلومات،  

 م پورې د نویو معیارونو په خوا حرکت وکړي.   2022، 1ۍ جوالچې د 

 څه به توپیر ولري؟ 

 سره له دې چې د ویکټوریا د ماشوم د نویو معیارونو سره ورته دي، کلیدي بدلونونه به رامنځته شي چې الندې نوي شرایط پکې شامل دي: 

 تنکي ځوانان خوندي وساتي. کورنۍ او ټولنې به د مؤسساتو په هڅو کې ښکیل کړي ترڅو ماشومان او   •

 د اصلي اوسیدونکو ماشومانو او تنکیو ځوانانو په خوندیتوب باندې به ترډېره بریده تمرکز ولري.  •

 په آنالین چاپیریاالنو کې به د ماشوم څخه ناوړه ګټې اخیستنه اداره کړي.  •

 ځوانان خوندي ساتي. ته په پام کې نیولو سره ماشومان او تنکي  حکومتدارۍ، سیستمونو او پروسو   •

 مؤسسات څه ته اړتیا لري چې اوس یې ترسره کړي؟ 

 د دې لپاره چې مؤسسات د نویو معیارونو لپاره تیار شي باید چې: 

سره پرتله کول    واوسني خوندي معیارونه د نویو معیارون   نوي  څه نوي دي؟ د نوي ماشوم خوندي معیار، څه بدلون مومي؟ د ماشوم •

 پوه شي. په نویو معیارونواو هغه څه چې بدلون مومي په لوستلو سره به او ډېرځله تکراري پوښتنو 

په  پورې یې ترسره کړي فکر وکړي او د انتقال لپاره    م2022،  1جوالۍ  د هغه څه په اړه چې ستاسې مؤسسه اړتیا لري چې د   •

 باندې اوس پیل وکړي. نیولو پالن 

کړئ ترڅو د مؤسساتو   سبسکرایبلپاره ځانونه   کولوکله چې کمیسیون نوي معلومات او الرښوونې خپروي دلته د ایمیل د ترالسه  •

 ي.  شلپاره مرسته و يته د السرسمعیارونو  سره نویو 

 
د ماشومانو مسالمتیا او  د اړونده نهادونو لپاره ټول رېفرېنسونه په دغه سند کې د سازمان/سازمانونو په السرسري باندې بدل شوی دي. اړونده نهاد  1

 برخه کې تشریح شوی دی او هغه نهادونه په ګوته کوي چې د خوندي ماشوم معیارونه باید رعایت کړي.   (1)3 کال قانون په 2005خوندیتوب د 
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نوي معیارونه کوم دي؟   توب خوندی د  د ماشوم    

 د ماشوم یوولس نوي خوندي معیارونه شتون لري: 
 

مؤسسات د کلتور له پلوه خوندي چاپیلایر رامنځته کوي په کوم چې د اصلي اوسیدونکو دماشومانو او تنکیو   –خوندي معیار  1د ماشوم 
 ځوانانو بیالبیلو او ځانګړو هویتونو او تجربو ته درناوی او ارزښت ورکول کیږي. 

 

کړي چې: یوه مؤسسه باید لږترلږه ډاډ ترالسه  په مطابقت کې وي سره خوندي معیار   1د ماشوم د   

فعاله توګه ترې مالتړ   په  ماشوم وړتیا ولري چې د خپل کلتور څرګندونه وکړي او خپل کلتوري حقوق پرځای کړي چې هڅونه او 1.1
 کیږي. 

نځته شي کومې چې د دغې مؤسسې ټول غړي مجهز او پوه کړي ترڅو د اصلي اوسیدونکو  ې رامستراتیژیانې د مؤسسې په دننه کې  2.1
کړي او د هغوی ځواک وستایي او د اصلي اوسیدونکو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د دغه کلتور په اهمیت پوه شي. کلتور درک   

د مؤسسې لخوا ګامونه واخیستل شي ترڅو د مؤسسې دننه توکمیزم وپیژندل شی، مخه یې ونیول شی او تحمل نه شي. د توکمیزم د   3.1
سم چلند وکړای شي.  هرې پیښې به د مناسبو عواقبو سره  

مؤسسه باید به فعاله توګه په خپل دننه کې د اصلي اوسیدونکو د ماشومانو، تنکیو ځوانانو او د هغوی د کورنیو مالتړ او برخې   4.1
 اخیستنې ته الره کړي.  

و خوندي او ټولشموله چاپیلایر  د مؤسسې ټولې پالیسیانې، طرزالعملونه، سیستمونه او پروسې باید په مجموعي شکل د کلتور له پلوه ی  5.1
 رامنځته کړی او د اصلی اوسیدونکو د ماشومانو، تنکیو ځوانانو او د هغوی د کورنیو اړتیاوې پوره کړي. 

 

وی دی. کې ځای ورکړل ش د مؤسسې په مشرتابه، حکومتدارۍ او کلتور ته  د ماشوم خوندیتوب او هوساینه   –خوندي معیار  2د ماشوم   

یوه مؤسسه باید لږترلږه ډاډ ترالسه کړي چې:  په مطابقت کې ويسره خوندي معیار   2ماشوم د که د   

 کوي.  هعامه ژمن  لپاره توبیخوند د د ماشوم مؤسسه 2.1

 شوی دی او څرگند شوی هم دی. مالتړ بشپړ  ې برخو ک د مؤسسې په ټولو څخه خوندي کلتور له د ماشوم  2. 2

 پلي کول اسانه کوي.  سي یپال   ې نیاو هوسا  توبید ماشوم خوند ې کچو ک ولوټپه  ترتیبات  ۍحکومتدارد . 2.3

 ي.  ړ لپاره د متوقعه معیارونو او مسؤولیتونو په اړه الرښوونې وړاندې ک رضاکارانود چلند اصول د کارمنانو او  2.4

 او کمولو تمرکز کوي.  ژندلوی، پوي یمخن په خطرونو د متوجه ته   وانانوځتنکیو ماشومانو او  یانې ژیسترات تیریمدد د خطر  2.5

 درک کوي.  تونهیخپل مسؤل په اړهساتلو   ریکارډاو  کولویشرد د معلوماتو  رضاکارانکارمندان او  2.6

 

کوي   زهیاغورباندې    ېچې  كوم برخه اخلي    ېک   وړک ی، په پريیږ ک  واکمنځ  هړد خپلو حقونو په ا  وانانځماشومان او    -  اری خوندي مع  3ماشوم    د
 په جدي توگه څیړل کیږي. او 

 :چې  يړترالسه ک ډاډد الندې مواردو په اړه  هږترلږل دیباوه مؤسسه ی، ېسره په مطابقت ک اریخوندي مع  3ماشوم  د

 . شوي دي خبر هړحقونو په ا ولوټد  ید هغو وانانځ ماشومان او تنکي  ډون،گد خوندیتوب، معلوماتو او برخه اخیستنې په  3.1

، ترڅو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره د خوندي احساس په کولو کې  شوې ده  او د همزولو څخه مالتړ ته هڅونه   ل شودی دیرتیا د ارزښت پیژندگد مل  3.2
 لږ تجرید شي.  مرسته وکړي او  

 . شي مناسبو معلومات ورکول د وضعیت او شرایطو ته په کتو، ماشومانو او تنکیو ځواناتو ته د جنسي تیري د مخنیوي برنامې او د عمر اړونده  3.3

ې  او د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د ماشوم دوستانه الروچارو اسانیاوې برابر   توافق وکړيلپاره د پیژندلو د عالماتو  د ځورونې رضاکارانكارمندان او  3.4
 ي. کړ  شریکې او خپلې اندیښنې کډون وکړي پریکړې په اخیستلو کې  کړي، د

 .وي ې ونکی و وابځته  فعالیت ځوانانو  واو د ماشومانو او تنکی هواروي  الرهته  ونډگ کومې چې لري و  ې انیژیلپاره سترات ېکلتور د ودمؤسسات د  3.5

 چاره دا    هگتو  ېپه داو    ي اوسو  ونکي یو  وابځته    ې اخیستنې برخ   یاو د دوي  کړ  برابرفرصتونه    ې ستنیاخ  ې ته د برخ  وانانوځ  ویماشومانو او تنکمؤسسات    3.6
 .کوي ړېاویپ  ایلتېکښباور او 
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 د ماشوم خوندیتوب او هوساینې ته د ودې ورکولو لپاره کورنۍ او ټولنې خبرول کیږی او ښکیلیږي.  –   ار ی خوندي مع 4د ماشوم 

 : چې  ي ړترالسه ک ډاډ ه ږترلږل دی باه مؤسسه وی  ې سره په مطابقت ک اری خوندي مع  4ماشوم  د

 کورنۍ په پریکړو کې برخه اخلي کومه چې د دوی پر ماشوم اغیزه کوي.  4.1

مؤسسه د کورنیو او ټولنو سره ښکیلیږي او د هغوی ماشوم ته د یوې خوندي رسیدنې او د اړونده شته معلوماتو په اړه ورسره په ښکاره    4.2
 توگه اړیکه نیسي.  

 او د مؤسسې پالیسیانو او کړنالرو ته بیاکتنه کوي.  شریكوي یات کورنۍ او ټولنې په پرمختگ کې خپل نظر 4.3

 ن او ټولنه د مؤسسې د عملیاتو او ادارې په اړه خبرول کیږي.  کورنۍ، سرپرستا 4.4

 

 مساوي حقونو او بیالبیالو اړتیاو ته باید په پالیسیو او کړنالرو کې درناوی شوي دى.   –   ار ی خوندي مع 5د ماشوم 

 چې:  ي ړترالسه ک ډ اډ د الندې مواردو په اړه ه ږ ترلږل ېسره په مطابقت ک اری خوندي مع 5ماشوم  باید د ه مؤسسه یو

خلکو    اوښتلو وړ   د کارمنانو او رضاکارانو په گډون باید د ماشومانو او تنکیو ځوانانو مختلف حاالتونه درک کړي او د زیانمؤسسه،    5.1
 مالتړ وکړي. 

ماشومان او تنکي ځوانان معلوماتو ته السرسی ولري، مالتړ او شکایتونه په داسې الروچارو سره مخته بوځي چې په کلتوري ډول    5.2
 خوندي وي، د السرسي وړ وي او د پوهیدو لپاره اسانه وي. 

و ماشومانو او تنکیو ځوانانو په گډون مؤسسه د معلولیت لرونکو ماشومانو او تنکیو ځوانانو اړتیاو ته ځانگړي پاملرنه وکړي، د هغ  5.3
او دواړو    ، همجنس باز، نرښځۍ انڅوک چې له کلتوري او ژبني پلوه بیالبیل شالیدونه لري، څوک چې په کور کې نشي اوسیدلی او یا لیسبی 

 جنسونو ته مایله ماشومان او تنکي ځوانان وي. 

ي او د هغوی لپاره د کلتور له پلوه یو خوندي  وکړدغه مؤسسه د اصلي اوسیدونکو ماشومانو او تنکیو ځوانانو اړتیاو ته ځانگړي پاملرنه    5.4
 ړي. ورکورته وده  ړی/ چاپیلایر رامنځته ک

 

ترڅو د ماشوم خوندیتوب    مالتړ ترې شویوړ دي او  سره کار کوي    تنکیو ځوانانود ماشومانو او    ېهغه خلک چ  -  ار یخوندي مع  6د ماشوم  
 او هوساینې ارزښتونه په عمل کې منعکس کړي.  

 : چې  ي ړک ترالسه  ډاډ ه ږترلږل دی باه مؤسسه وی  ې سره په مطابقت ک اری خوندي مع  6ماشوم  د

و د خوندیتوب او هوساینې  گمارنه، اعالنات، ریفرینس چک، د کارمندانو او رضاکارانو د مخکینیو کاري تجربو سکریننگ، د ماشومان   6.1
 په اړه ټینگار کوي.   

سره د مطابقت په اړه  د شالید    او یا   ارزونه ولري وسني چک یا  کولو لپاره اد ماشومانو سره د کار  باید  اړونده کارمندان او رضاکاران    6.2
 ونې ولري.  ارز

تعارف وکړي او د ماشومانو او تنکیو ځوانانو په اړه د خپلو مسؤولیتونو څخه خبر   مناسب ټول کارمندان او رضاکاران یو له بل سره    6.3
 واوسي، د ریکارډ ساتلو، معلوماتو شریکولو او راپور ورکولو د مکلفیتونو په گډون.  

 تمرکز کوي.  ېن ی ااو هوس توبی خوندپر  د ماشوم  تی ری او د خلکو مد ارنه څ  هروان  6.4

 

 کوي  ماشوم تمرکز پروسې پر  نو یښاو اند تونوید شکا  -  ار ی خوندي مع 7د ماشوم 

 : ترالسه کړي چې  ډاډ ه ږترلږل دی بایوه مؤسسه  ې سره په مطابقت ک اری خوندي مع  7ماشوم  د

روښانه توگه د مشرتابه، کارمندانو او  پالیسي لري، کومه چې په  د السرسي وړ    متمرکزه شکایتونو کولو د  پر ماشوم باندې    مؤسسه   7.1
و نقض او  ی رضاکارانو لپاره ضوابط او مسؤولیتونه، د شکایتونو د مختلفو ډولونو سره د چلند کولو کړنالرې، د چلند د اصولو د اړوندو پالیس

 په اړه یې د گام پورته کولو او راپور ورکولو مکلفیتونه په گوته کړي.  

 د ماشومانو، تنکیو ځوانانو، کارمنانو او رضاکارانو لخوا درک کیږي او د کلتور له پلوه خوندي وي.  د شکایت اغیزمنې پروسې 7.2

 شکایتونه په جدي ډول وڅیړي او په سمدستي او بشپړ ډول ورته ځواب ویل شوی وي.  7.3
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توپیر   راپور ورکولو ته رسیدګي وکړي،په اړه  او اندیښنو  د شکایتونو  او اړونده چارواکو ته    لري دغه مؤسسه پالیسیانې او طرزالعملونه    7.4
   غواړي او که نه او د قانون پلي کوونکو سره همکاري کوي او که.  نه لري که چیرې قانون راپورورکول

  او د گمارنې قانون مراعت کړي.  محرمیت، مکلفیتونواړونده ورکولو د راپور  7.5

د    وانانتنکي ځ ماشومان او    و څ تردي    ي شو  ، مهارتونو او پوهاوي سره مجهز ېکارمندان او رضاکاران د پوه  -   ار یخوندي مع  8د ماشوم  
 خوندي وساتي.  ې له الر ې او روزن میروان تعل

 : چې  ي ړترالسه ک ډاډ ېسره په مطابقت ک اری خوندي مع  8 د  ماشوم د  هږترلږلیوه مؤسسه باید 

رڅو مؤسسه په اغیزمنه توگه د ماشوم د خوندیتوب او هوساینې  شوى ت او مالتړ ترې    شويکارمنان او رضاکاران د دې لپاره روزل    8.1
 پالیسي پلې کړي. 

چې د نورو    زیانونوترڅو د ماشوم د زیان عالمات وپیژني په شمول د هغو  ي  ړ كارمنان او رضاكاران روزنه او معلومات ترالسه ك  8.2
 ماشومانو او تنکیو ځوانانو لخوا ترسره شوي وي. 

کارمنان او رضاکاران روزنه او معلومات ترالسه کوي، ترڅو د ماشوم په اړه د خوندیتوب او هوساینې مسایلو ته په اغیزمنه توگه    8.3
 ځواب ووایې او د خپلو همکارانو مالتړ وکړي، څوک چې زیان په ډاگه کوي. 

له    وکولی شي د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د کلتوري، چې څنگه  ړ کارمنان او رضاکاران په دې اړه روزنه او معلومات ترالسه ک  8.4
 پلوه خوندي چاپیریاالنو رامنځته کړي.  

 

تنكیو  ماشومانو او    ېچ  ېحال ک  ېته وده ورکوي پداس  ېنی او هوسا  توب یخوند  لایر یچاپ  نی او آنال  کيیفز د    -    ار یندي مع خو 9د ماشوم  
 . راكمويرسولو فرصت    انیته د ز وانانو ځ

 : چې  ي ړترالسه ک ډاډ ه ږ ترلږل ېک مطابقت سره په  اری خوندي مع 9ماشوم  د دی بایوه مؤسسه 

رمنان او رضاکاران په آنالین او فزیکي چاپیریاالنو کې خطرات په گوته او راکم کړي پرته له دې چې د یو ماشوم د محرمیت،  كا  9.1
 په فرصتونو باندې معامله وکړي. معلوماتو ته د السرسي، ټولنیزو اړیکو او د زده کړې د حق 

 آنالین چاپیلایر د مؤسسې د چلند د اصولو او د ماشوم د خوندیتوب او هوساینې د پالیسي او کړنالرې سره سم وکارول شي.  9.2

 شي.   د خطر د مدیریت کولو پالنونه، د مؤسسې فعالیتونه او د فزیکي چاپیلایر لخوا د رامنځته شوي خطرونه په پام کې ونیول  9.3

  مؤسسې چې د درېیم الس ډلو سره د اسانتیاو او خدماتو تړون لري، باید د تداکارتو پالیسېانې چې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو خوندیتوب   9.4
 تضمینوي ولري. 

 

 . يیږک  هښاو   بیاکتل کیږي ول ډپلي کول په منظم   وارون ی خوندي معد د ماشوم    -  اریخوندي مع 10  د ماشوم 

 خوندي معیار سره په مطابقت کې ډاډ ترالسه کړي چې:   10مؤسسه باید لږترلږه د ماشوم د یوه 

 مؤسسه په منظمه توگه د ماشوم د خوندي کړنو بیاکتنه، ارزونه او پرمختنه کوي.   10.1

 مۍ الملونه په گوته شي.  د دوامداره ښه توب د خبریدو او سیستماتیکې ناکا وڅتر څیړي  یښېپ  توبی او د خوند ېن یښ، اندتونهی شکا 10.2

 د موندنو په اړه راپور ورکړي.   مؤسسه د کارمنانو، رضاکارانو، ټولنو، کورنیو، ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته د اړونده بیاکتنو 10.3
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 . دهلپاره خوندي    وانانوځ تنکیو ماشومانو او ستندوي چې څرنگه یوه اداره د دا مطرزالعملونه  او  ۍس یپال -  ار ی خوندي مع  11د ماشوم 

 : چې  يړ ترالسه ک ډ اډ هږترل ږل ې سره په مطابقت ک اری خوندي مع 11ماشوم  د دی با یوه مؤسسه 

 کوي. او رسیدنه پالیسۍ او طرزالعملونه د ماشوم د ټولو خوندي معیارونو مالتړ  11.1

 پالیسۍ او طرزالعملونه مستند شوي وي او د پوهیدلو لپاره اسانه وي.  11.2

 اړخونو سره سالمشورې کول، د پالیسیو او طرزالعملونو د پراختیا په اړه خبرول.  د غوره نمونو وړاندې کول او د ښکیلو 11.3

 مشران د پالیسیو او طرزالعملونو مطابق ځانونه عیار کړي او ورته ژمن واوسي.   11.4

 کارمندان او رضاکاران په پالیسیو او طرزالعملونو پوه شي او عملي یې کړي.  11.5

 

 

 

 

 چیرته مرسته ترالسه کړئ؟ 

  

شونې ده ده، چې د ماشوم د خوندي معیارونو ضوابط جوړوونکي، لوړپوړي او یا صنعتي ارګانونه نویو معیارونو ته د انتقال لپاره مرسته  
 او مالتړ وکړي. د ماشوم د مختلفو خوندي معیارونو د ضوابطو په اړه بیاکتنه د کمیسیون په سوال او ځواب )لینک( شتون لري.  

 
د کمیسیون څخه په الندې اړیکو پوښتنې او سوالونه وکړئ؛ تاسې کوالی شئ چې   

 

 978 782 1300یا  :5281 8601 (03) ټیلیفون 

  د بریښنالیک پتهcontact@ccyp.vic.gov.au  

 د کمیسیون ویبپاڼې ته مراجعه وکړئ: www.ccyp.vic.gov.au  

 
ې اړیکه ونیسئ  او له هغوی وپوښتئ چې  شمیر  13 14 50  ژباړن ته اړتیا لرئ، نو د ژباړې او ترجمې له خدماتو سره په وکه چیرې تاس 

ې اړیکه ونیسي.  شمیر  03 8601 5281د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د کمیسیون سره په   

د ماشوم د خوندي نویو معیارونو ته غاړه   نیټې پیلیږي م 2022، 1جوالۍ مؤسسات باید تر هغې چې نوي معیارونه د 
 کیږدي 
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