معلومات ألصحاب العمل عن التح ّقق
ّ
متطوعون يعملون مع األطفال؟
هل يوجد يف مؤسستك عاملون أو
تشمل كلمة مؤسسة مدارس اللغات والخدمات الدينية والمجموعات المجتمعية والمؤسسات المشابهة األخرى.
إذا كان األمر كذلك ،يجب عليك القيام بما يل ى
حت تمتثل مؤسستك للقانون يف نيو ساوث ويلز:
ي

ّ
الخطوة  :1ادخل إىل الموقع أو سجل نفسك كصاحب عمل
ً
إذا كنت قد ّ
سجلت نفسك سابقا ،ادخل هنا:
https://wwccheck.ccyp.nsw.gov.au/Employers/Login
إذا لم تكن قد ّ
سجلت نفسكّ ،
ى
اإللكتونية لتسجيل أصحاب العمل:
توجه إىل الصفحة
https://wwccheck.ccyp.nsw.gov.au/Employers/Registration/Create
امأل النموذج لمؤسستك .ستقوم بتحديد اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصي بك .ي ى
رج االحتفاظ بهما بشكل آمن ألنك ستحتاج إليهما
للدخول يف المستقبل

ّ
ومتطوعيك عب ر
ّ
ن
اإلنبنت قبل استخدامهم ألعمال متعلقة باألطفال
الفعاملي لديك
الخطوة  :2تحقق من و ضع
ر
ّ
ى
الت يمكن لمؤسستك من خاللها التأكد من أن الشخص حاصل عل Working with Children Check
هذه ه
الطريقة الوحيدة ي
ي ّ
(إفادة التحقق للعمل مع األطفال).
ى
اإللكتونية لدخول صاحب العمل:
انتقل إىل الصفحة
https://wwccheck.ccyp.nsw.gov.au/Employers/Login .
أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إىل بوابة صاحب العمل.
يل:
للتحقق من وضع العاملي لديك ،اطلب من كل منهم ما ي
•
•
•

اسم العائلة
تاريخ الميالد
رقم  WWCأو .APP

أدخل هذه التفاصيل قبل رإشاك الشخص ف أعمال متعلقة باألطفال .ى
حينئذ وضعه .وهذا يؤكد ما إذا كان يمكن استخدام
ستى
ٍ
ي
ّ
التطوع للعمل مع األطفال.
ذلك الشخص للعمل أو
"منته الصالحية" ،يجب عليك
إذا كان وضع أحد العاملي لديك "حظر" أو "حظر مؤقت" أو "غت موجود" أو "مقفل" أو
ي
المعت من العمل المتعلق باألطفال.
سحب الشخص
ي
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الخطوة  :3احتفظ بالسجالت
ى
ون توضح وضع العاملي لديك .يجب عليك االحتفاظ بالتفاصيل التالية لكل عامل أو متطوع مشارك يف
ستسل لك رسالة ى
بالتيد اإللكت ي
عمل متعلق باألطفال:
•

االسم الكامل للشخص

• تاري خ الميالد
• رقم WWC
• تاري خ انتهاء صالحية الترصي ح
ّ
• تاري خ التحقق
ّ
• وضع التحقق
قد تجد أن ’نموذج حفظ السجالت‘ مفيد لهذا األمر:
https://www.kidsguardian.nsw.gov.au/child-safe-organisations/working-with-childrencheck/employer/resources
يتطلب القانون االحتفاظ بهذه السجالت لمدة سبع ( )7سنوات بعد توقف الشخص عن العمل مع األطفال.
ّ
ّ
إذا قمت بالتحقق من شخص ما برقم  ،APPفستحتاج إىل التحقق من رقم  WWCلهذا الشخص بمجرد توفره.

الخطوة  :4المتابعة
ّ
تظل إفادات  Working with Children Checkصالحة لمدة  5سنوات .يجب عل مؤسستك التأكد من أن العاملي أو المتطوعي
ّ
لديك يجددون إفادات  Working with Children Checkالخاصة بهم قبل انتهاء صالحيتها .للتأكد من أنهم قاموا بتجديدها ،يجب
ّ
التحقق من إفادات  Working with Children Checkالخاصة بهم عت ى
اإلنتنت مرة أخرى (الخطوة .)2
عليك
ى
ى
ون باللغة
يتوفر مزيد من المعلومات حول  Working with Children Checkألصحاب العمل والمؤسسات يف موقعنا اإللكت ي
اإلنجلتية.
https://www.kidsguardian.nsw.gov.au/child-safe-organisations/working-with-childrencheck/employer

إذا كانت لديك أية أسئلة ،ي ى
رج االتصال بفريق خدمة الزبائن الخاص ب .Working with Children Check
https://www.kidsguardian.nsw.gov.au/about-us/contact-us
(02) 8219 3777

مساعدة ف ى
التجمة الشفهية:
ي

https://www.tisnational.gov.au/
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