
 

  النظام الوطني لتأمين اإلعاقة

Arabic - Ensuring Staff are Safe to Work with Participants 

 

للعمل مع  الجانب ومأمون ينالتأّكد من أن الموظف

 المشاركين

 تقليصمن العناصر األساسية لتحقيق ذلك . NDISوأن يكونوا في أمان عند حصولهم على الدعم بموجب  باألمانلذوي اإلعاقة الحق في أن يشعروا 

ستقدام ساليب االخطر الذي قد يشّكله األشخاص الذين يعملون أو يتطّوعون للعمل مع األفراد ذوي اإلعاقة على رفاه هؤالء األفراد وسالمتهم. وتُعتبر أ

 التاريخ الجنائي، الخطوة الهامة األولى لمنع األذى.  تدقيقات، بما فيها المستخدَمين

 الترتيبات الحالية

 يهم إعاقات( أن يخضعوا لتقييمات على أساسعات حالياً على األشخاص الذين يعملون مع األطفال )بمن فيهم األطفال الذين لدطت والمقاتفرض جميع الواليا

يعمل  ي. وتشمل معظم ترتيبات التمويل القائمة بين مقدّمي الخدمة والحكومة في الواليات والمقاطعات التالتقيقاتألخطار من جانب وكالة حكومية إلجراء ا

على فترات محدّدة. إالّ أن المعلومات التي تؤخذ باالعتبار  وتدقيقات مع األشخاص المرجعيينمن جانب الشرطة  لتدقيقاتفيها هؤالء خضوع الموظفين 

  ة وأخرى.تنقّلوا للعمل بين واليوهذه مشكلة، حيث أنه يمكن للعاملين أن يوترتيبات المتابعة المستمرة تختلف اختالفاً كبيراً بين والية أو مقاطعة وأخرى. 

 مركزية للعاملين في مجال ذوي اإلعاقة البالغين: تدقيقاتوقد قامت اآلن ثالث واليات ومقاطعة واحدة بوضع متطلبات إلجراء 

  ذلك الوالية، وفقد أدخلت والية فيكتوريا نظاماً يتضمن سجالً باألشخاص الممنوعين من العمل في خدمات سكن ذوي اإلعاقة التي تمّولها

 على أساس اإلدانات المسّجلة بحق هؤالء األشخاص و/أو تاريخ عملهم.

  ،نظام البطاقة الصفراء بعض األشخاص من العمل في القطاع على أساس تاريخهم الجنائي. يستثنيوفي والية كوينزلند 

 لتهم الجنائية، واإلدانات المنقضية وسجالت العمل، وفئات وفي والية جنوب أستراليا، تأخذ التقييمات اآلن باالعتبار التاريخ الجنائي، وا

 أخرى من المعلومات التي يعتبرها النظام "تاريخاً ذا صلة".

  العمل مع األشخاص ذوي األوضاع الهّشة  التدقيق فيوقد تبنّت مقاطعة العاصمة األسترالية مؤّخراً تقييماً لألخطار على أساس

(Working with Vulnerable People)  . 

 .NDISتوفّر هذه التغييرات األخيرة خيارات للنظر فيها بموجب 

 المركزية على أساس األخطار  والتدقيقاتفهم الفرق بين تدقيقات الشرطة 

 تدقيقات الشرطة:

  بحق الشخص. مسّجلةتعطي قائمة بأية إدانات جنائية قد تكون 

  تستشثني ً )حيث ال يعود الشخص الرتكاب الجريمة لفترة محدّدة حتى بالنسبة للجرائم التي قد تكون ذات صلة  "اإلدانات "المنقضية عموما

(، وأوامر حماية الطفل، والمعلومات األخرى AVOبوظيفة بعينها(، والتهم التي لم تتم متابعتها للنهاية، وأوامر الحماية من العنف المحتمل )

 التي لدى الشرطة أو المحاكم.

  لرب العمل عادةً  فقرار ما إذا كانت اإلدانة ذات صلة بالوظيفة أم ال هو قرار متروك توجد إدانة بحقه ال يمكن توظيفه، أن الشخص الذيال تعني . 
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 المركزية على أساس األخطار: التدقيقات

  ت الصلة، التي قد تتضّمن معلومات تستطيع ولها القدرة على الوصول إلى نطاق واسع من المعلومات ذا ،حكومية معتمدةتدقيق توفر وكاالت

 ."ال تتعلق باإلدانات"، وكذلك الجرائم البسيطة التي ليست ذات صلة التي تؤدي إلى توجيه إنذار أو إجراء آخر ولكن ليس إلى إدانة رسمية

  تقييم عالقة وأهمية التاريخوذلك على أساس  ما شخصحكم بشأن الخطر الذي يشّكله تتضّمن قيام وكالة التدقيق، وليس رب العمل، بإعطاء 

 الماضي للشخص.

 

 األساليب الممكنة

 للعمل مع المشاركين. الجانب للتأّكد من أن الموظفين مأمونوهناك عدد من الخيارات 

 العمل أرباب: إدارة األخطار من جانب 1الخيار 

نظمة تحدّ أ هذه األساليب أساليب مناسبة الستقدام الموظفين واإلشراف عليهم، بدالً من إلزامهم بذلك، بحيث تشمل وضعيتم تشجيع أرباب العمل على 

 من احتمال توظيف أفراد قد يشّكلون خطراً على المشاركين. 

  وتدقيقات الشرطة األشخاص المرجعيين: تدقيقات 2الخيار 

من الدعم )مثل الرعاية  محدّدة، يمكن إلزام أرباب العمل الذين يقدّمون أنواعاً 1تقّرر في الخيار  باإلضافة إلى تبنّي إطار إلدارة األخطار كما

توقع أن يُ ويُمكن  .مع األشخاص المرجعيينالمحتَملين وطلب تدقيقات من الشرطة والقيام بتدقيقات  للمستخدَمينبتقييم تاريخ العمل السابق الشخصية( 

تحديث هذه التدقيقات على فترات منتظمة. ويكون بإمكان رب العمل أن يقّرر ما إذا كان المستخدَم المحتَمل شخصاً مناسباً من أرباب العمل أيضاً 

 بصرف النظر عن تاريخه الجنائي.

 العمل مع األشخاص ذوي األوضاع الهّشةب التدقيقات الخاصة: 3الخيار 

ً وهو أسلوب يتحلّى بشمولية أكبر  أوسع من المعلومات المتعلقة بتاريخ الشخص، ويضع نظاماً للتقيقات المركزية. بموجب هذا  يأخذ باعتباره نطاقا

ً األسلوب، يتم تأسيس وكالة تدقيق لتقييم الخطر الذي يشّكله الشخص. يجري هذا األسلوب تدقيقات على المستخدَمين مستخِدماً في ذلك نطاق  من ا

إلى إدانات( ويوفر تقييماً حول ما إذا كان المستخدَم المحتَمل شخصاً  التي لم تؤدِ  ة )مثل المعلوماتالمعلومات أوسع مّما تستخدمه تدقيقات الشرط

    قيق )وليس رب العمل( ما إذا كان المستخدَم المحتَمل شخصاً مناسباً للعمل مع األشخاص ذوي األوضاع الهّشة.وكالة تدوتقّرر مناسباً. 

 الممنوعين": إعداد قائمة باألشخاص "4الخيار 

. وكشرط للتسجيل )بالنسبة لمقدّمي خدماٍت مختارين(، يجب أن يبلغوا عن NDIAإعداد قائمة باألشخاص "المستثنين" أو "الممنوعين" تكون في عهدة 

حيث تكون سالمة المشارك تعّرضت للخطر من جانب ذلك الشخص. كما يكون من  بأحد المستخدَمين أو المتطّوعينأنواع محدّدة من الحوادث المتعلقة 

 يد الدرس. ألخرى قشروط التسجيل قيام أرباب العمل بإبراء العاملين المحتَملين من القائمة قبل تعيينهم. يمكن الجمع بين هذا الخيار وأيٍ من الخيارات ا

 

 أسئلة

  للعمل مع ذوي اإلعاقة؟ مأموني الجانبمن الذي يجب أن يكون له قرار ما إذا كان المستخدَمون 

  للعمل مع ذوي اإلعاقة؟ للتأّكد من أنه مأمون الجانبما هو مقدار المعلومات التي تلزم عن الشخص 

  التي تفّضلها؟من بين الخيارات الموصوفة أعاله، ما هو الخيار الذي تفّضله أو مجموعات الخيارات 


