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CatholicCare cam kết giữ An toàn cho Trẻ em.

Tại CatholicCare, chúng tôi nghĩ rằng tất cả trẻ em phải được an toàn. Chúng tôi tích cực làm việc để xác 
định, ngăn chặn và báo cáo việc lạm dụng trẻ em. Chúng tôi hành động khi biết rằng trẻ em không an toàn.

Chúng tôi tăng cường sự an toàn của trẻ em bằng cách:

• Lắng nghe trẻ em.

• Thực hiện kiểm tra lai lịch (kiểm tra tư cách làm việc với trẻ em, lý lịch tư pháp và người giới thiệu)
của tất cả mọi người trong nhóm của chúng tôi - nhân viên, nhà thầu, tình nguyện viên và thành viên
hội đồng quản trị.

• Đảm bảo tất cả nhân viên, nhà thầu và tình nguyện viên hoàn thành khóa đào tạo thường xuyên về
an toàn trẻ em - cả trực tuyến và trực tiếp.

• Giám sát hành vi và thực hành của nhân viên làm việc với trẻ em.

• Đánh giá và giải quyết các rủi ro trong tất cả các hoạt động có trẻ em.

• Kiểm tra rằng nhân viên, địa điểm làm việc và trang mạng của chúng tôi là an toàn với trẻ em.

• Có sẵn các quy trình và công cụ báo cáo cho tất cả mọi người trong nhóm của chúng tôi.

• Có nhóm làm việc chuyên trách chuyên thúc đẩy sự an toàn, năng lực và sự tham gia của trẻ em.

• Làm việc để đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý.

• Liên tục phát triển và đẩy mạnh Văn hóa An toàn cho Trẻ em.

Chúng tôi hoan nghênh các phản hồi và đặc biệt khuyến khích quý vị cho chúng tôi biết về bất kỳ mối lo 
ngại nào về an toàn cho trẻ em.

Để có bản sao về cam kết giữ an toàn cho trẻ em của chúng tôi, hãy truy cập www.ccam.org.au/childsafe
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