Bản tuyên bố về cam kết về sự an toàn của trẻ em
St John Ambulance Australia Inc. (Dịch vụ Xe Cứu thương St John Úc Châu) (St John) cam kết về sự an toàn và an
sinh của tất cả trẻ em và người trẻ (trẻ em) tham gia trong các hoạt động, chương trình, sự kiện hay dịch vụ của St
John (các chương trình). Chúng tôi muốn trẻ em được an toàn, hỗ trợ, chăm sóc và được trao quyền khi tham gia
trong các chương trình của chúng tôi và chúng tôi sẽ áp dụng cách tiếp cận ngăn ngừa, chủ động và cùng tham gia
đối với sự an toàn của trẻ.
St John tuyệt đối không dung thứ việc lạm dụng trẻ em. Chúng tôi coi tất cả các cáo buộc và quan ngại liên quan
đến việc lạm dụng là những vấn đề rất nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng bảo đảm là trẻ em không gặp phải
hành vi bỏ bê, lạm dụng, xâm hại hay bóc lột trong suốt quá trình tham gia cùng St John.
St John cam kết cung cấp cho trẻ em một môi trường an toàn trong đó trẻ được an toàn và cảm thấy an toàn, có
trải nghiệm tích cực, và ý kiến của trẻ được lắng nghe. Chúng tôi sẽ luôn lắng nghe trẻ và coi trọng những gì các
em nói, hỗ trợ các em khi sự an toàn và an sinh của các em bị đe dọa, trao quyền cho các em để các em tham gia
vào các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và giải quyết bất kỳ quan ngại nào các em nêu ra.
St John coi trọng ý kiến đóng góp của phụ huynh, người giám hộ hay người chăm sóc. Chúng tôi sẽ lắng nghe và
giao tiếp đều đặn với phụ huynh, người giám hộ hay người chăm sóc của các trẻ em tham gia cùng St John. Chúng
tôi sẽ cố gắng hỗ trợ các gia đình và cộng đồng trong việc thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh và an toàn của trẻ em.
Chúng tôi sẽ giao tiếp một cách trung thực, minh bạch và cởi mở với phụ huynh, người giám hộ hay người chăm
sóc về con quý vị và sự an toàn hay an sinh của con quý vị, ngoại trừ trong những trường hợp không được luật
pháp cho phép làm vậy.
St John sẽ đặc biệt chú ý đến sự an toàn về văn hóa của trẻ em Thổ dân và trẻ em thuộc các nguồn gốc đa dạng về
văn hóa và/hoặc ngôn ngữ, cũng như sự an toàn của trẻ khuyết tật. Chúng tôi tôn trọng sự đa dạng văn hóa và
những khác biệt trong cách nuôi dạy trẻ, trong bối cảnh của sự an toàn của trẻ em.
Chúng tôi sẽ cố gắng chỉ tuyển dụng những người thích hợp nhất để làm việc trong tổ chức của mình. Chúng tôi sẽ
thực hiện tất cả các cuộc kiểm tra mà luật pháp quy định và bảo đảm là công việc giám sát nhân viên và thiện
nguyện viên chất lượng cao diễn ra. Tất cả các thành viên của St John đều có trách nhiệm hiểu vai trò quan trọng
và cụ thể mà mình đóng góp theo cách cá nhân và tập thể trong việc bảo đảm an sinh và sự an toàn của trẻ em.
Chúng tôi tin là, khi tham gia trong các chương trình mà trong đó trẻ em tham gia, tất cả các thành viên đều đóng
một vai trò trong việc bảo đảm là sự an toàn và an sinh cua trẻ được đặt lên hàng đầu trong tất cả những gì họ làm
và trong mọi quyết định họ đưa ra.
St John khuyến khích một văn hóa cởi mở trong đó bất kỳ ai đều có thể một cách an toàn tiết lộ các nguy cơ xâm
hại đến trẻ em mà không sợ bị chịu hậu quả, bị trừng phạt hay trả thù. Chúng tôi có các chính sách và thủ tục
nhằm bảo vệ những người lên tiếng về việc lạm dụng.
St John sẽ cung cấp cho thành viên các chương trình hướng dẫn về sự an toàn của trẻ em. Chúng tôi sẽ bảo đảm là
chương trình hướng dẫn về cách hành sử và hành vi đối với trẻ em, thích hợp và có thể chấp nhận, được bao gồm
trong chương trình huấn luyện của mình.
St John sẽ cung cấp nhiều tư liệu khác nhau nhắm đến trẻ em tham gia trong chương trình giới trẻ của chúng tôi,
trao quyền cho các em để các em lên tiếng nếu đang lo lắng hay cảm thấy không an toàn. Chúng tôi sẽ bảo đảm là
các tư liệu này thích hợp với lứa tuổi và bao gồm những người hay những nơi trẻ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ đó
nếu các em đang cảm thấy lo lắng hay không an toàn.
St John sẽ xin sự ưng thuận từ phụ huynh, người giám hộ hay người chăm sóc trước khi tìm kiếm hay cung cấp
thông tin về con quý vị ngoại trừ trong những trường hợp thông tin được yêu cầu từ phía cảnh sát, các cơ quan
quản lý hay cơ quan về an toàn trẻ em theo pháp định nếu tồn tại một quan ngại nào đó về sự an toàn hay an sinh
của trẻ.
St John sẽ hợp tác với các cơ quan phù hợp trên khắp nước Úc trong việc làm việc để bảo đảm sự an toàn và an
sinh của trẻ em. Chúng tôi có các chính sách, thủ tục và hoạt động huấn luyện được áp dụng, hỗ trợ các thành viên
của chúng tôi đưa ra các quyết định kịp thời về sự an toàn của trẻ em, kịp thời trình báo các cáo buộc hay nghi ngờ
về việc lạm dụng, và chia sẻ thông tin một cách thích hợp và hợp pháp. Chúng tôi còn có các bổn phận pháp lý và
đạo đức về việc liên lạc với các cơ quan khi chúng tôi lo lắng về sự an toàn và an sinh của một trẻ nào đó.
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