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بسالمة ورفاھیة جمیع األطفال  St Johnالمعروفة بـ  St John Ambulance Australia Incخدمة اإلسعاف تلتزم 
 نرید أن یكون األطفال آمنین .St Johnوالشبیبة (الصغار) الذین یشاركون في نشاطات أو برامج أو فعالیات أو خدمات 

ً وقائیاً واستباقیاً نتخذ نھجاً وحاصلین على سبل الرعایة والتمكین لدى مشاركتھم في برامجنا، و مدعومینو إزاء  ومساھما
 .سالمة األطفال

 
نأخذ كل االدّعاءات والمخاوف المتعلقة باإلساءة بشكل جدي جداً. نسعى . St Johnألطفال لدى لمع اإلساءة ال تسامح أبداً 

ض األطفال عددائماً إلى التأكد من   .St Johnاإلساءة أو األذى أو االستغالل خالل تعاطیھم مع لإلھمال أو م تعرُّ
 

تكون خبرة إیجابیة ویكتسبون بتوفیر بیئة آمنة للطفل یكون فیھا األطفال بأمان ویشعرون باألمان، و St Johnتلتزم 
أصواتھم مسموعة. سوف نصغي دائماً إلى األطفال ونثّمن ما یقولونھ، ندعمھم عندما تكون سالمتھم أو رفاھیتھم مھددة، 

 یثیرونھا.مع أّي مخاوف نتعامل لمشاركة في القرارات التي تؤثر على حیاتھم ونمّكنھم من ا
 

مقدمي الرعایة   وأاألوصیاء  وأنصغي لألھالي سمقدمي الرعایة.  وأاألوصیاء  وأاألھالي  مداخالت St Johnتثّمن 
 فيلدعم العائالت والمجتمعات جاھدین نسعى سونتواصل معھم باستمرار.  St Johnالخاصین باألطفال الذین لھم عالقة بـ 

مقدمي الرعایة  وأاألوصیاء  وأنتواصل بنزاھنة وشفافیة وصراحة مع األھالي سالتنمیة الصحیة واآلمنة لألطفال.  تشجیع
 القیام بذلك بموجب القانون. غیر المسموح فیھا، باستثناء الحاالت طفلھموسالمة أو رفاھیة  طفلھمبشأن 

 
المتحدرین من خلفیات ثقافیة و/أو ن األصلیین ولألطفال كااھتماماً خاصاً للسالمة الثقافیة ألطفال الس St Johnولي ستُ 

، باإلضافة إلى سالمة األطفال الذین لدیھم إعاقة. نحترم التنوع الثقافي واالختالفات في ممارسات تربیة لغویة متنوعة
  الطفل، ضمن إطار سالمة الطفل.

 
والتأكد من تدقیق القانونیة سنسعى جاھدین لتوظیف فقط األشخاص األكثر مالءمة للعمل مع منظمتنا. سنقوم بكل عملیات ال

المھم  رمسؤولیة فھم الدو St Johnلدى جمیع أعضاء . عالي الجودة شراف على الموظفین والمتطوعینأن یكون اإل
جمیع األعضاء المنخرطین في لدى نؤمن بأن فردیاً وجماعیاً لضمان رفاھیة وسالمة األطفال. ونھ یلعبوالخاص الذي 

ما یقومون بھ وفي كل كل ما في طلیعة للتأكد من أن سالمة األطفال ورفاھیتھم ھیؤدونھ  اً األطفال دوربرامج یشارك فیھا 
 قرار یتخذونھ.

 
ثقافة االنفتاح بحیث یستطیع أّي شخص الكشف بأمان عن مخاطر األذى لألطفال من دون خوف من  St Johnترعى 

سوء لدینا سیاسات وإجراءات تھدف إلى حمایة ھؤالء األشخاص الذین یتحدثون علناً عن  تداعیات أو اإلیذاء أو االنتقام.ال
 .المعاملة

 
ف . سنتأكد من أن یكون التثقیف حول السلوك طفلحول سالمة اللألعضاء التثقیف  St Johnستوفر  المناسب والتصرُّ

 والمقبول إزاء األطفال مشموالً في تدریباتنا.
 

في برنامجنا الخاص بالشبیبة، بحیث یجري تمكینھم المشاركین الھادفة لألطفال سلسلة من الموارد  St Johnستوفر 
قلقین أو یشعرون بعدم األمان. سنتأكد من أن ھذه الموارد مناسبة ألعمارھم وأن تتضّمن  كانوا للتحدث علناً عّما إذا

 نوا یشعرون بالقلق أو عدم األمان.أشخاصاً وأمكنة یستطیع فیھا األطفال البحث عن مساعدة إذا كا
 

أو تقدیمھا،  طفلھمالسعي وراء معلومات تخص موافقة األھالي أو األوصیاء أو مقدمي الرعایة قبل  St John ستطلب
، إذا كان الطفل القانونیةباستثناء في حال كانت المعلومات مطلوبة من قبل الشرطة أو السلطات المنظمة أو وكاالت سالمة 

 ق حول سالمة الطفل أو رفاھیتھ.ھناك قل
 

مع الوكاالت ذات الصلة في كل أنحاء أسترالیا في العمل لضمان سالمة األطفال ورفاھیتھم. لدینا  St Johnستتعاون 
عن إدّعاءات   بسرعةقرارات حول سالمة الطفل، واإلبالغ بسرعة  یتخذواسیاسات وإجراءات وتدریب لدعم أعضائنا لكي 

قانونیة وأخالقیة لالتصال  التزاماتلدینا أیضاً  ني.أو شبھات حول إساءة المعاملة، وتبادل المعلومات بشكل مناسب وقانو
 بالسلطات عندما نكون قلقین بشأن سالمة طفل أو رفاھیتھم.

 
 ). 000إذا كنت تعتقد بأن طفالً یواجھ خطر األذى الفوري اتصل برقم الثالثة أصفار ( 
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