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 منبع خانواده – رفتارمعیارهای چهارچوب 

 

 چی است؟ رفتارمعیارهای چهارچوب 

طرز کار داکتران  (Practice Framework Standards) معیارهای چهارچوب رفتار

Department of Communities and Justice (DCJ) به  راجع اگر .سازدمی  مشخصو جامعه  ها با اطفال، فامیل را

 مدیر بخش با می خواهید که نمائیدتقاضا یا  کنیدخود صحبت  کیس ورکردارید، با  سوال یا نظریاتی تان و این معیارها تجارب

 .کنیدمشکالت فردی )کیس ورک( صحبت  حل

 از ما چه انتظاری می توانید داشته باشید: 

 تنفیذ نمودن حقوق اطفال و جوانان :1معیار 

می ، ایشانرا در اتخاذ تصمیم گیری ها در مورد زندگی شان دخالت شوند رعایتما اطمینان حاصل می کنیم که حقوق اطفال 

 .می دهیمفوراً و صادقانه پاسخ  راو سواالت شان دهیم

 بومی مصؤن با جوامع رفتار کلتوری: 2معیار 

با کلتور، فامیل و کشور شان در  تااطفال ابوریجنل، فامیل هایشان و جامعه ما را رهنمایی می کنند تا اطفال را حمایت نمائیم 

 باقی بمانند. ارتباط

 ار مصؤن کلتوری با جوامع مختلفرفت: 3معیار 

اریم. ما گوش فرا ذبدانها احترام می گ ما از کلتور و زبان هائیکه اطفال و فامیل هایشان بدان صحبت می کنند می آموزیم و 

 میدهیم که کلتور برای اطفال چی معنی دارد و ایشان چطور می خواهند آنرا تجربه کنند. 

 فامیل هاو  اطفالبا کردن : نوشتن و صحبت 4 معیار

 خواهیم گرفت.ما از احترام، انصاف و صداقت کار  ،ل هامیفاو  هنگام صحبت کردن با یا نوشتن در مورد اطفال

 اطفال بستگی عمریپرورش هم: 5معیار 

در مورد اینکه با چه کسی می خواهند وقت خود را سپری کنند، و با چه کسانی نمی خواهند را ما به نظریات اطفال و جوانان 

کسانیکه می توانند آنها را ایشانرا با اشخاص مورد اعتماد شان و اینکار را انجام دهند، گوش می کنیم. ما سعی خواهیم نمود تا 

 مصؤن نگهدارند، در ارتباط بگذاریم.

 روشنفکرانه: ارزیابی 6معیار 

خواهیم نمود تا نقاط قوی ایشانرا درک نموده و تغیرات الزم را  یکارهمو آنانیکه اطفال را دوست دارند  اطفالما با فکر باز با 

 جهت مصؤنیت اطفال ایجاد کنیم.

  حیاتی جهت بهبود بخشیدن نتایجنظریات بازتاب : 7معیار 
وارد دیگران تأثیر  باالیمی توانیم که چطور  دانیمبه چالش می کشیم تا ب آنرا و و عقاید خویش غور نموده رفتاردر مورد ما 

 .در مقابل تغیر بیطرف و دید باز داشته باشیمتا بتوانیم کنیم 

 تغیر کنندهحمایت  : ایجاد روابط8 معیار

وقت خود را . ما نمایدنگه مصؤن را  اطفالکه اتی شود تغیر ایجاد نمود که باعثخواهیم  تقویتبا والدین و جامعه را ما روابطی 

 .را ایجاد نمایندروابط سالم را حمایت کنیم تا ها و جوامع آنها  فامیلو جوانان و طوری صرف خواهیم کرد که بتوانیم اطفال 
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 انتقاد: آموختن از 9معیار 

نتوانیم زمانیکه ها و سرپرستان را پرسان می کنیم، بدان گوش می کنیم و در مورد آن اقدام می کنیم. ما نظریات اطفال، فامیل

 بتوانیم از آن بیاموزیم. را جستجو می کنیم کههای دیگری  راه توضیح خواهیم داد واینکار را برایشان عمل کنیم، دلیل طبق آن 

 منحیث یک تیم در مورد اطفال : همکاری10معیار 

را دوست دارند و به آنها  اشخاصی کار می کنیم که اطفالو با  ،احترام خواهیم گذاشتدارند، و جوانان  اطفال ی کهما به روابط

 .رزش قایل اندا

 ار مؤثررفت: سرمشق 11معیار 

که به ئیها فامیلو اطفال، جوانان حمایت می کنند تا با  آنها را تربیه و، می باشند کیس ورکر هاخوبی برای سرمشق رهبران ما 

 .رفتار نیکی داشته باشندحقوق آنها احترام می گذارند، 

 اظهار امتنانو اساسی اسناد 
 طرز کار کردن با کودکان و فامیل ها استفاده می کنیم. حیث رهنمودما از قوانین و پالیسی ها ب

 طرز ارائه ابراز نظر
 .نمائیدابراز نظر کنید یا شکایت درج که شما حق دارید 

 حمایت لسانی
 به زبان های مختلف بخوانید طرزالعملهای راجع به معیار
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 : تنفیذ نمودن حقوق اطفال و جوانان1معیار 

 

 ما اقدامات ذیل را اتخاذ می کنیم:

 با اطفال و جوانان برخورد احترام آمیز می کنیم 

 ایشان بشکلی صحبت می کنیم که برایشان قابل فهم باشد با اطفال و جوانان راجع به حقوق 

 ایشانرا کمک می کنم تا نقاط قوی خود را بدانند و آنها را طوریکه است قبول نموده و مهربان باشند 

  ندنشان می دهاز خود عکس العمل اینطور در زندگی شان چی اتفاق می افتد و چرا ایشان  سعی می کنم بدانند که.  

 شیمابمی جوانان راجع به کارهائیکه انجام می دهیم صادق  با اطفال و 

 گذاریم بدانند که چرا چنین تصمیمی را گرفتیممی سازیم و می زندگی شان دخیل ی ایشانرا در تصمیم گیری ها  

  گذاریم اطفال و جوانان بدانند که چه و کدام نوع معلومات شانرا با دیگران شریک می سازیم می 

  کنیممی پشتیبانی از ایشان صحبت به ما  ،ضرورت دارندزمانیکه اطفال و جوانان 

  موزیممی آاز خودشان راجع به زندگی، روابط، کلتور، اهداف و طرز کار شان 

  کنیم، حرف هایشانرا بشنویم و  یکارهمپرسیم که چطور می توانیم با ایشان می نظریات اطفال و جوانان را

 مقابل شان داشته باشیم. بهترین رفتار را در

  



DARI 

 بومی: رفتار کلتوری مصؤن با جوامع 2معیار 

 

 ما اقدامات ذیل را اتخاذ می کنیم:

  با یک کارمند ابوریجنل مشورت می کنیم تا اطمینان حاصل نمائیم که موضوعات کلتوری در تمام دوسیه مدنظر

 باشدگرفته شده 

  فامیل ها و جوامع ابوریجنل احترام می گذاریم و راجع به آن می به کلتور های ابوریجنل و بهترین طرز کار با

 آموزیم

 صاحبان سنتی محلی و متولیان زمین را می شناسیم و ایشانرا احترام می کنیم 

  جواب میدهیم بدانو به  شناختهتجارب قبلی و کنونی جامعه را 

 و تاثیرات کنونی آنرا باالی اطفال ابوریجنل  ناشی از استعمار و کوچ دهی اجباری صورت گرفته بی عدالتی های

 اطفال ابوریجنل شناسایی می کنیم

  با فامیل ها در مورد کسب معلومات راجع به کلتور خانه و جامعه صحبت می کنیم تا طرز برخورد و ارتباط

 ایشانرا با فامیل، جامعه و کلتور و کشور بدانیم

  رتب در تماس می باشیمبا خانواده ها مکلتور ایشان، برای درک بهتر 

 زمانیکه که فامیل ها نخواهند با ما در مورد هویت و کلتور شان صحبت نمایند، موضوع را متوجه می شویم 

 فامیل، اقارب، جامعه و نهادهای ذیربط را در مورد زندگی و تصمیم گیری های اطفال مشارکت می دهیم 

  ی بریمرا بکار مپروسه های تصمیم گیری فامیل های ابوریجنل 

  یادداشت نموده و مدنظر می گیریمرا نظریات همه اشخاص ابوریجنل 

  نقاط قوی هر طفل، فامیل و جامعه را درک نموده و از آنها برای ایجاد مصؤنیت، ارتباط و همبستگی اطفال

 استفاده می کنیم

  یل ها، اقارب و جامعه از فاممعلومات را راجع به طرز مصؤن نگهداشتن اطفال و کمک نمودن به انکشاف ایشان

 اقدام می کنیم این مفکوره هابدست می آوریم و سپس مطابق 

 زبانها و شبکه اقارب خانوادگی اطفال مقدسات کلتورها، قبیله ها، هنگام نوشتن و جمع آوری معلومات راجع به ،

  اطمینان حاصل می کنیم که آنها را بطور درست بفهمیمابوریجنل 

   که اطفال ابوریجنل در آنجا احساس همبستگی می کنند و آنرا دوست دارند نه صرف  کنیممی راجع به محلی فکر

 محل ایکه در آن زندگی می کنند 
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  پالن های از ایشانکه  ماطمینان حاصل نمائیتا  می کنیم همکاری شانتحت مراقبت و عزیزان  اطفال ابوریجنلبا 

 .دارد می در ارتباط نگه کلتور شانبا  یومیهکه آنها را ای برخوارد باشند  زندگی به روز شده تجربهو  کلتوریحمایت 

 فکر کنیم. ما مراقب هر گونه افکار یا عقایدی هستیم  اافکار و اعمال م تاثیرات آن باالیو مورد فرهنگ خود  در

  د.شورفتار منصافه ما که می تواند مانع 

 

 منظور ما از مفاهیم ذیل چی است...

Cultural support plans:  زمانیکه یک طفل تحت مراقبت خارج از خانه ابوریجنل، باشنده پالن های حمایت کلتوری

منحیث جزئی از پالن  DCJ باید توسط پالن های حمایت کلتوری یا دارای سوابق مهاجر یا پناهنده می باشد، جزایر توریز

و حاوی معلومات راجع به طرز برآورده  طفل باشد اید برای هر( اجرا شوند. این پالن ها بCare Planمراقبت محکمه اطفال )

ساختن ضروریات و عالیق کلتوری اطفال هنگام مراقبت ایشان باشد. کیس ورکر ها باید این پالن ها را در همکاری با اطفال، 

 فامیل و جامعه بنویسند.

Life story work: عبارت از حمایتی است که  کار داستان زندگیDCJ  برای اطفال خارج از مراقبت خانه به منظور

فهمیدن داستان زندگی شان، ایجاد یک حس قوی از فامیل، کلتور و جامعه شان ارائه می کند. این ممکن است یک دوسیه یا 

 صندوقچه حاوی عکسها، ، سجره خانوادگی یا یادگار های دیگر باشد.

ل ها توانایی می بخشد تا در پالنگذاری و تصمیم گیری ها دخیل باشند. برای فامی پروسه های تصمیم گیری تحت قیادت فامیل

  بیاموزید. پروسه های تصمیم گیری رهنمایی شده توسط خانواده های ابوریجنلمعلومات بیشتر را در 

   

https://www.absec.org.au/connecting-voices.html
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 جوامع مختلف: رفتار کلتوری مصؤن با 3معیار 

 

 ما اقدامات ذیل را اتخاذ می کنیم:

 احترام ، و روش های مختلفی که والدین اطفال شانرا تربیه می کنند اطفال و فامیل ها به کلتور، عقاید، نقاط قوی

 می گذاریم.

  هر عضو فامیل می آموزیمراجع به تجارب و ارزش های زندگی 

  ،یکه برای آنها و اطفال شان مهم است، می آموزیم ا جامعه، مکان ها و رسوماز فامیل ها راجع به کلتور و اشخاص 

 اطمینان حاصل می کنیم که هنگام همکاری با خانواده ها و تصمیم گیری های مهم از ایشان بیاموزیم 

  به روز که  کار داستان زندگیو  پالن های حمایت کلتوریاطمینان حاصل می کنیم که اطفال تحت مراقبت از

 شانرا یومیه با کلتور شان در ارتباط می گذارد، برخوردار باشندای

 د، صحبت می کنیمنراجع به حمایت های ممکنه ایکه توسط اقارب نزدیک و جامعه ارائه شده می توان 

 چگونه زنده باقی می ماند، و چه ارتباطی با فامیل، جامعه  و جامعه صحبت می کنیم تا بدانیم که کلتور ها با فامیل

  کلتور داردو 

 راجع به کلتور خودمان فکر می کنیم و اطمینان حاصل می نمائیم که افکار یا عقاید ما مانع رفتار منصفانه ما نشوند 

 از یک ترجمان ورزیده در صورت ضرورت استفاده می کنیم 

 .اسناد تحریری مهم را در صورت ضرورت ترجمه می کنیم تا معلومات برای خانواده ها روشن باشد 

 نظور ما از مفاهیم ذیل چی است...م

Cultural support plans:  زمانیکه یک طفل تحت مراقبت خارج از خانه ابوریجنل، باشنده پالن های حمایت کلتوری

منحیث جزئی از پالن  DCJ باید توسط پالن های حمایت کلتوری یا دارای سوابق مهاجر یا پناهنده می باشد، جزایر توریز

طفل باشد و حاوی معلومات راجع به طرز برآورده  . این پالن ها باید برای هر( اجرا شوندCare Planمراقبت محکمه اطفال )

ساختن ضروریات و عالیق کلتوری اطفال هنگام مراقبت ایشان باشد. کیس ورکر ها باید این پالن ها را در همکاری با اطفال، 

 بنویسند. فامیل و جامعه

Life story work:  عبارت از حمایتی است که کار داستان زندگیDCJ  از مراقبت خانه به منظور برای اطفال خارج

فهمیدن داستان زندگی شان، ایجاد یک حس قوی از فامیل، کلتور و جامعه شان ارائه می کند. این ممکن است یک دوسیه یا 

 ا یادگار های دیگر باشد.صندوقچه حاوی عکسها، ، سجره خانوادگی ی
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 : نوشتن و صحبت کردن با اطفال و فامیل ها4معیار 

 

 ما اقدامات ذیل را اتخاذ می کنیم:

 با اطفال، جوانان، فامیل ها و دیگران بطور واضح و احترام آمیز صحبت می کنیم 

  راجع به تجارب شان بدون قضاوت یا نتیجه گیری گوش می کنیم را صحبت های اطفال فامیل 

 از ابتدا راجع به نگرانی های خود با اطفال و فامیل هایشان صادق می باشیم 

 در صورت ضرورت، کمک می طلبیم تا فامیل ها بتوانند به زبان موردنظر شان با ما صحبت کنند 

 استراجع به چه چیزی مذکور شود، ما بطور واضح توضیح می دهیم که فیصله  زمانیکه یک فیصله اتخاذ می ،

 چگونه و چرا اتخاذ شده است و چه کسانی در آن دخیل بودند

  میدهیم را برای خانواده هامانند ارزیابی ها، پالن های کیس و مصؤنیت یک کاپی اسناد مهم  

  اطفال و آسیب های موجوده یا احتمالی ایکه ممکن است اطفال از اثر عدم  جعرابطور واضح را نگرانی های خود

 می نویسیمتغیر در اوضاع شان تجربه کنند، 

   ،نظریات مختلف اطفال و فامیل ها را همراه با نقاط قوی و کارهائیکه قبالً برای حفاظت اطفال انجام می دهند

 بدقت یادداشت می کنیم 

 ع به اطفال و جوانان یادداشت می کنیمنظریات مختلف اشخاص را راج 

  می نویسیم بشکل احترام آمیز و منصفانه راجع به اطفال و فامیل هامعلومات را. 
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 : پرورش همبستگی عمری طفل 5معیار 

 

 ما اقدامات ذیل را اتخاذ می کنیم:

 از اطفال می پرسیم که چه کسانی برایشان مهم است و نظریات شانرا گوش می کنیم 

  اطفال را فوراً با فامیل ها و غیره اشخاص حمایت کننده ای زندگی شان صرفنظر از جایی که قرار دارند، در

 ارتباط می گذاریم 

 به اطفال احترام قایل می شویم و ایشانرا حمایت می کنیم که روابط سالمی را ایجاد کنند 

  ان هستیم صحبت نموده و ایشانرا تشویق می در مورد موضوعاتیکه راجع به آن نگربا اشخاص مهم زندگی اطفال

 کنیم تا در همکاری باهمدیگر زمینه مصؤنیت و حمایت اطفال را فراهم نمائیم

 زندگی شان دارند، بفهمنددر فامیل، اقارب و اشخاص دیگر  ایکه با اطفال و فامیل هایشان کار می کنیم تا نقش 

  می کنیم فراهم دخالت دادن اشخاص بزرگسالی که در زندگی و برای شناخت کلتور و هویت اطفال مهم اند، وسیله 

  اشخاص بزرگسال را بحیث یک منبع مهم معلومات در زندگی اطفال و داستانهای مربوط به فرزندان و هویت و

 و دخالت می دهیم نموده قبول اکلتور آنه

 ان یکجا نگهمیداریم و درصورتیکه از هم جدا شوند، سعی می کنیم ایشانرا همیشه خواهران و برادران را تاحد امک

 در ارتباط بگذاریم

  در مواردیکه اطفال نتوانند در خانه زندگی کنند، سعی می کنیم که با والدین، فامیل، سرپرستان و اطفال در قسمت

 همکاری کنیم اوقات پُرمفهوم خانوادهدن فراهم نمو

 ی کنیم که جزئی از جامعه خود باشنداطفال را کمک م 

  ،با والدین شان در میان می گذاریممعلومات الزم را تاحد امکان در طی ایامیکه اطفال تحت مراقبت قرار دارند  

 منظور ما از مفاهیم ذیل چی است...

Family time:  در خارج از منزل است که اطفال و جوانان همرای فامیل و دوستان مهم دیگر شان اوقاتی وقت فامیل

وقت فامیل طبق ضرورت طفل پالنگذاری می شود و می تواند شامل مالقات حضوری یا صحبت کردن  سپری می کنند.

این وقت می تواند نظارت شده یا بدون نظارت باشد و در مکان  تیلفونی، تحریری، از طریق تصویر یا ویدیو با فامیل باشد.

  .دفتر صورت بگیرد های مختلف مانند یک پارک، خانه یا
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 روشنفکرانه: ارزیابی 6معیار 

 

 ما اقدامات ذیل را اتخاذ می کنیم:

  مصؤنیت اطفال تمرکز می کنیمضروریات روی موضوع 

 اطفال، فامیل ها و تمام اشخاص مهم دیگر را دخیل می سازیم 

 راجع به مصؤنیت اطفال بدون درنظرداشت محل زندگی شان فکر می کنیم 

  و جامعه را جستجو نموده و از ایشان می خواهیم که مشارکت کننداعضای فامیل 

 با فامیل ها در مورد مرفوع کردن ضروریات شان صحبت و همکاری می کنیم 

  هستند اطفال در خانه و مکان های دیگر هنگامیکه تنها هستند یا با برداران و خواهران شان با وقت خود را ،

 می کنیم. وقف

  ماریمی گذزندگی آنها احترام  ینمتخصص حیثهای آنها بو خانواده  اطفالبه 

  بشمول کلتور، جنسیت، گرایش جنسی،  –هویت و تجارب هر شخص را احترام نموده و در مورد آن فکر می کنیم

 ایشان معلولیت و سوابق خانوادگی

  از وسایل، دانش و مهارت های مسلکی برای فهمیدن طرز آسیب دیدن اطفال و احتماالت وقوع آینده و همچنان

 تدابیر جلوگیری از آن استفاده می کنیم 

 تمام معلومات و امکانات را در مورد اتفاقاتیکه رخ داده است همراه با علل آن بدقت غور و بررسی می نمائیم 

  را اتخاذ می نمائیمتصامیم به موقع و درست 

 درست، اطفال باشدبه نفع  فامیلبا  یکاردادن همتوقف هر نوع تصمیم گیری مبنی بر که  می کنیمطمینان حاصل ا 

 فامیل در آن دخیل باشند.با  ذیدخلو همه افراد  ودش پالنگذاری
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  حیاتی جهت بهبود بخشیدن نتایجنظریات : بازتاب 7معیار 

 

 اتخاذ می کنیم:ما اقدامات ذیل را 

  د، فکر می کنیمند فهم و نظریات ما را شکل دهنچطور میتواناینها راجع به ارزش ها و عقاید کلتوری خویش و اینکه 

  صالح و منافع اطفال، جوانان و فامیل  که می گیریم مانعرا افکار یا رفتار خود را مدیریت می کنیم تا تصامیمی

 هایشان نشوند.

  خویش باز می باشیم دیگران در مورد افکار و رفتارهای در مقابل کنجکاوی و پرسش 

 مکنیمی  مشورت در وقت پالنگذاری در قسمت همکاری با فامیل ها با اشخاص مجرب و متخصص 

  ها و  فامیل، کنونی کار می گیریم و با اطفالاز شواهد جهت حصول اطمینان از طرز تفکر واضح و منصفانه

 می کنیمچک  دیگران

  مکنی مالقات با یک طفل و فامیل اش پالنگذاری میقبل از 

  باشیم آمیز حترماو  مصؤنمفید، از نگاه کلتوری می توانیم دقیقانه فکر می کنیم که چطور 

 نکنیم قضاوتعجوالنه د بررسی می کنیم تا نچیزهائیکه برای اطفال و فامیل اش اتفاق می افت 

 می توانستیم متفاوت  را هاچیز چه  می کنیم تا ببینیم کهنگاه صورت گرفت اند گذشته  چیز های مؤثر ایکه در به

 بیاموزیم در آینده ئیرا می توانیمانجام دهیم و چه چیزها
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  : بازتاب حیاتی جهت بهبود بخشیدن نتایج8معیار 

 

 ما اقدامات ذیل را اتخاذ می کنیم:

  برای هر طفلل مرتباً با اطفال و فامیل هایشان مالقات می کنیم  ضروریبه منظور تمرکز کردن روی تغیرات 

  را در همکاری با والدین اطفال ترتیب و مرور می نمائیم تا از نگاه زمان و اهداف عملی پالن های فعالیت فامیل

 و واقع بینانه باشند

  شده معنی دار، واقع بینانه و با اطفال و فامیل ها همکاری می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که اهداف ترتیب

 حصول پذیر باشند.

  تا به اهداف شان برسنددر مورد ضرورت های فامیل ها سوال می کنیم و انعطاف پذیری نشان می دهیم 

 میدانیم که تغیر برای همه اشخاص یک امر مشکل و متفاوت است 

  چه بزرگ چه کوچک باشد و –هر قدمیکه بسوی تغیر برداشته می شود حمایت می کنیم 

  ضروریات اطفال و فامیل ها باشد جوابگویانعطاف پذیر و مبتکر می باشیم تا بتوانیم بطریقه ای کار نمائیم که 

 :راجع به نکات ذیل واضح، احترام آمیز و صادق می باشیم 

o چرا ما دخیل هستیم 

o  راجع به چه چیزها نگران هستیم 

o دنال چی معنی دارچه چیزها باید تغیر کنند و این تغیرات برای اطف 

o چه چیز ها را خواهند دید، چه چیز ها را خواهند شنید و چه احساسی خواهند داشت 

o چه کمکی از ما ساخته است 

o حقوق اطفال و مسؤلیت های ما برای کمک نمودن به آنها 

 اطفال و فامیل ها را مشاهده می کنیمو شجاعت  ینقاط قو 

   اشخاص مسلکی بحیث یک تیم در رابطه به اطفال همکاری می کنیم، جامعه و فامیل شان، اقارب، اطفالبا 

   می کنیمدر تصمیم گیری ارائه  فامیل ها سهیم ساختنرا برای  فامیل یگروه جلسهیک 

  دوامدار ارائه می کنیمایجاد تغیرات  ه منظوربرا برای فامیل ها عملی های کمک و حمایت 
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 منظور ما از مفاهیم ذیل چی است...

Family Action Plans:  در مورد ایجاد مصؤنیت جهت حمایت اطفال برای محفوظ ماندن در خانه  فامیلپالن های فعالیت

باید تغیر داده شوند تا اطفال در حال حاضر و آینده است. این پالن ها در همکاری با فامیل ها جهت اتخاذ تدابیری است که 

  مصؤن بمانند.

Family Group Conference:  یکنوع راه حل بدیل منازعه است که نقاط قوی و ضروریات فامیل گروهی فامیل جلسه

را مدنطر می گیرد. این یک فرصتی است برای فامیل تا بتواند در تصمیم گیری و ترتیب نمودن پالن ها جهت محفوظ نگهداشتن 

  بیاموزید. جلسه های گروهی فامیلمعلومات بیشتر را در  اطفال شان مشارکت کنند.

  

https://www.facs.nsw.gov.au/families/out-of-home-care/parents-with-kids-in-oohc/caseworker/chapters/family-group-conferencing
https://www.facs.nsw.gov.au/families/out-of-home-care/parents-with-kids-in-oohc/caseworker/chapters/family-group-conferencing
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 : آموختن از انتقاد 9معیار 

 

 ما اقدامات ذیل را اتخاذ می کنیم:

  ًمی پرسیمنظریات اطفال، فامیل ها، سرپرستان و اعضای جامعه را مرتبا 

  تا بتوانیم مصدر بهترین کار برای اطفال و فامیل ها شویم  را می پرسیمنظریات همکاران و منیجر ها 

  ی آن متضرر شده اند معذرت م اثراز اشخاصیکه از و  عبرت می گیریم، از آنها قبول می کنیماشتباهات خود را

 خواهیم

  بهتر کار کردن را امتحان می کنیمروش های جدید کار و 

 مصدر تا همه بتوانیم شریک می سازیم ن یرا با همکاران، رهبران و دیگر متخصص خرابخوب و  نظریات

 یم.شوها  خدمات برای اطفال و فامیلبهترین 

  ،ران شریک می سازیمدیگ ارا بآن، شاهده می کنیمدستاوردها و شجاعت را مزمانیکه نقاط قوی 

  می کنیمصداقت، صراحت، عدم تبعیض و کار اخالقی را در محل کار خود تشویق 

  در موردDCJ از تا  ی داشته اند، کنجکاو می باشیمکارهمدر گذشته  و خدمات دیگری که با اطفال و فامیل ها

 ، بیاموزیمهائیکه مؤثر نبوده اندموثر بوده و چه چیز هائیکه چیزی ایشان مبنی بر ربتجا

 در گذشته با آن مواجه شده اند، اظهار تاسف می کنیم  ها اطفال و فامیلکه از بی احترامی هائی 

  اعتماد ایشانرا  و چه تغیراتی را در رفتار خود ایجاد کنیم تا احترامکه  می پرسیم سرپرستانو  اطفال، فامیل هااز

  .مصدر خدمت شویمبرایشان جلب نموده و 
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 همکاری منحیث یک تیم در مورد اطفال :10معیار 

 

 ما اقدامات ذیل را اتخاذ می کنیم:

  با اطفال، فامیل ها، سرپرستان، اعضای جامعه، خدمات و سایر کارمندان بحیث یک تیم با طفل و فامیل ها

 همکاری می کنیم

  در موردDCJ  و خدمات دیگری که با اطفال و فامیل ها در گذشته همکاری داشته اند، کنجکاو می باشیم تا از

 تجارب ایشان مبنی بر چیزی هائیکه موثر بوده و چه چیزهائیکه مؤثر نبوده اند، بیاموزیم 

 گذاریم  اطفال و فامیل ها را به پروگرام ها و خدماتی که می توانند ایشانرا کمک کنند، در ارتباط می 

 پروگرام ها و خدمات محلی را شناخته و با ایشان همکاری می کنیم 

 انجام دهد، باید  را جهت مصؤن نگهداشتن اطفال با خدمات، اطفال و فامیل ها در مورد اینکه چه کسی چه کاری

 می باشیمشفاف 

  می کنیم. عملبدان و  یمرا می شنون یجامعه و سایر متخصص سرپرستان، ،اطفال، فامیل هاتوصیه های دیگران  
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 : سرمشق رفتار مؤثر11معیار 

 

 ما اقدامات ذیل را اتخاذ می کنیم:

  حقوق اطفال و فامیل ها را رعایت کننداطمینان حاصل می کنیم که کیس ورکرها 

  بر کیس ها از دانش و مهارت کار می گیریمکردن هنگام تائید نمودن و نظارت 

  می کنیم که از نگاه کلتوری مصؤن و احترام آمیز باشدکار و محیط کاری ایرا ایجاد 

 کارمندان را کمک می کنیم تا راجع به وظایف شان به دقت و وضاحت فکر کنند 

  تحقیقات و شواهد به روز باشیمکه در مورد سعی می کنیم 

 اطفال، فامیل ها، سرپرستان و کارمندان را در تصمیم گیری ها مشارکت می دهیم 

 رای همکاری خوب با جامعه و سایر خدمات راهنمایی می کنیمکارمندان را ب 

 کارمندان خود را انکشاف مهارت های  تا بکار می بریم به موقعو دقیق  های برای تصمیم گیری را طرزالعمل ها

 دهیم

  سرمشق و حامی کارمندان خود می باشیم تا خوب بیاموزند 

  یمخواهان نظریات ایشان می باشو در مورد کار خودمان نظریات خود را برای کارمندان خویش ابراز می کنیم 

 مطابق خواستو  را تشویق می کنیم تا نظریات خویشرا برای ما ارائه دهندو خدمات  اطفال، فامیل ها، سرپرستان 

 می کنیم.عمل  ایشان
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 اسناد مهم برای رهنمایی کار های ما 
 معیار های چهارچوب رفتار 

  1998قانون اطفال و جوانان مصوبه 

 اساسات قراردهی اطفال و جوانان ابوریجنل 

 پالیسی مدیریت نمودن کیس های اشخاص ابوریجنل 

 رهنمود مشاوره اشخاص ابوریجنل 

 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به حقوق اطفال 

 ومیمنشور سازمان ملل متحد راجع به حقوق اشخاص ب 

 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به اشخاص معلول 

 منشور حقوق اطفال و جوانان تحت مراقبت بیرون از خانه 

 

 نسخه آسان خوان

  خوان معیارهای طرزالعمل دسترسی حاصل نمایئد. توانید به یک نسخه آسانی در اینجا م

 اظهار امتنان 
NSW Department of Communities and Justice (DCJ)  اشخاص ابوریجنل را بحیث مردم اولیه و نگهبانان

سنتی این سرزمین شناخته و تقدیر می کند. ما بخاطر درد، ضرر و صدمات روحی ایکه اشخاص و فامیل های ابوریجنل از اثر 

 التی متحمل شده اند، معذرت میعد استعمار و غصب اجباری اطفال، کوچ دهی از زمین و قطع ارتباط با کلتور شان به دلیل بی

خواهیم. تاثیرات مخرب این بی عدالتی ها هنوز هم باالی فامیل های ابوریجنل، جوامع و تداوم فرهنگی شان ادامه دارد. ما بحیث 

مرجع دولتی مسئول حمایت از جوامع برای مصؤن نگهداشتن اطفال در ایالت نیوسوت ویلز هیچوقت اجازه ندهیم که چنین بی 

دالتی ها را تکرار شوند. ما با استفاده از روحیه خودمختاری در رهبری خانواده و یافتن همه فرصت ها برای اطفال، فامیل ها ع

و جوامع سعی می کنیم تا ایشان در همه تصمیم گیری ها سهیم باشند. هدف ما اینست که اطفال ابوریجنل مصؤن، مرتبط و از 

 یک کلتور زنده برخوردار باشند.

 شکرت
Office of the Senior Practitioner  می خواهد که ازYouth Consult for Change  و

International Services Settlement  بخاطر دانش، تخصص و زحمات ایشان در قسمت انکشاف دادن این

که در  DCJسازمان معیار ها اظهار امتنان نماید. همچنان ما از مساعدت های سخاوتمندانه ارائه شده توسط مسؤلین 

با یک تشکر خاص از همکاران ابوریجنل و  –این معیار ها مشهود اند، اظهار سپاس و امتنان می نمائیم 

 چندفرهنگی ما بخاطر رهنمایی، مهارت و حمایت های مداوم ایشان. 

 را تائید کنیم. Mumbulla Creative، 2021خواهیم که حق انحصار کارهنری معیار ها  همچنان می

  

https://www.facs.nsw.gov.au/download?file=796581
https://legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-1998-157
https://www.facs.nsw.gov.au/families/children-and-families-policies-and-legislation/policies-and-law/aboriginal-placement-principles
https://www.facs.nsw.gov.au/families/permanency-support-program/aboriginal-case-management-policy
https://www.facs.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/322228/aboriginal_consultation_guide.pdf
https://www.unicef.org.au/our-work/information-for-children/un-convention-on-the-rights-of-the-child
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/345108/easy-read-un-convention.pdf
https://www.facs.nsw.gov.au/providers/children-families/oohc/resources/chapters/charter-of-rights-resources
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 طریقه ارائه ابرازنظر

Department of Communities and Justice (DCJ)  مسئولیت حفظ این معیارها را هنگام همکاری با شما بعهده

دارد. اگر راجع به تجارب تان و این معیارها سوال یا نظریاتی دارید، با کیس ورکر خود صحبت کنید یا تقاضا نمائید که می 

 خواهید با مدیر بخش حل مشکالت فردی )کیس ورک( صحبت کنید. 

 اتی دارید، می توانید با بخش معلومات، بازتاب نظریات و شکایات به شماره اگر بازهم در مورد تجربه خود مالحظ

 ایمیل بفرستید. complaints@facs.nsw.gov.auتماس بگیرید، یا به  1800 000 164

 

 حمایت لسانی

 .عربی و ویتنامی موجود استاین منبع به زبان های دری، ساموایی، چینی )ساده(، 
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