Ελληνικά

O Έλεγχος Εργασίας Με Παιδιά ΝΝΟ (The NSW Working With
Children Check)
Ποιος χρειάζεται Έλεγχο;
Τα άτομα που εργάζονται παρέχοντας υπηρεσίες σε παιδιά γενικά χρειάζονται Έλεγχο Εργασίας Με Παιδιά.
(Working With Children Check).
Εργασία σχετική με παιδιά είναι
•

η παροχή υπηρεσιών για άτομα κάτω των 18 ετών

•

όπου η εργασία συνήθως περιλαμβάνει παρατεταμένες περιόδους με παιδιά πρόσωπο με πρόσωπο

•

όπου ο/η εργαζόμενος/η ή εθελοντής μπορεί να είναι μόνος/η του/της με τα παιδιά

•

εργασία με εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με παιδιά.

Eξαιρέσεις είναι:
•

Εργαζόμενος/η ή εθελοντής που είναι κάτω των 18 ετών

•

Ιδιωτικές ρυθμίσεις στο δικό σας σπίτι (όπως με μπέιμπισίτερς και καθαριστές)

•

Επίσκεψη στη ΝΝΟ για σύντομο διάστημα (λιγότερο από 30 ημέρες ή ένα και μοναδικό γεγονός)

•

Στενοί συγγενείς που προσφέρονται εθελοντικά να βοηθήσουν με τα παιδιά τους στις συνηθισμένες
σχολικές ή εξωσχολικές δραστηριότητες, εκτός σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις που απαιτούν Έλεγχο:
o Παροχή προσωπικής φροντίδας για παιδί με αναπηρία
o Μέρος καθοδηγητικού προγράμματος
o Συμμετοχή σε παιδική κατασκήνωση με διανυκτέρευση.

Να θυμάστε
Αν κάνετε αίτηση για Έλεγχο Εργασίας Με Παιδιά:
•
•
•

Πρέπει να διατηρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας ενημερωμένα.
Ο Έλεγχός σας μπορεί να μεταφέρεται μαζί σας, σε περίπτωση που αλλάξετε ρόλους – απλώς
να θυμάστε να πείτε στο νέο εργοδότη σας τον αριθμό του Ελέγχου σας.
Δεν υπάρχει δελτίο – κρατήστε τον Αριθμό Ελέγχου σας που θα είναι επάνω στην επιστολή ή την
ηλεκτρονική επιστολή (email) από την αίτησή σας και στην ειδοποίηση εκκαθάρισής σας.

Τι ελέγχεται;
Ο Έλεγχος Εργασίας Με Παιδιά περιλαμβάνει μια διαδικασία εξέτασης που ελέγχει:
1.
Το εθνικό ποινικό ιστορικό σας:



2.

καταδίκες (που έχουν εκτιθεί ή δεν έχουν εκτιθεί)
κατηγορίες (που είτε έχουν εκδικαστεί, δεν έχουν εκδικαστεί ή έχουν απορριφθεί)
μητρώα ανηλίκων.

Oποιαδήποτε πορίσματα κακής διαγωγής από φορέα αναφοράς και ειδοποιήσεις που
γίνονται από τον Συνήγορο του Πολίτη ΝΝΟ (NSW Ombudsman).

Αν προκύψουν οποιεσδήποτε προειδοποιητικές ενδείξεις μέσω αυτής της διαδικασίας, η αίτηση μπορεί να αποσταλεί για
αξιολόγηση κινδύνου.

Αποτελέσματα
Υπάρχουν έξι πιθανά αποτελέσματα της αίτησης για Έλεγχο Εργασίας Με Παιδιά:
• Εκκαθάριση – μπορείτε να εργαστείτε με παιδιά
• Αξιολόγηση Κινδύνου – μπορείτε να εργαστείτε με παιδιά χρησιμοποιώντας τον αριθμό
αίτησής σας εκτός εάν σας ειδοποιήσουμε διαφορετικά. Μπορείτε να ζητήσετε να
αποσύρετε την αίτησή σας κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης κινδύνου.
• Προσωρινή απαγόρευση – μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης
κινδύνου αν θεωρήσουμε ότι μπορεί να υπάρχουν κίνδυνοι στο να εργάζεστε με παιδιά
• Απαγόρευση – μπορεί να είναι αποτέλεσμα που ακολουθεί την αξιολόγηση κινδύνου
και σημαίνει ότι δεν μπορείτε να εργαστείτε με παιδιά
• Aυτόματη απαγόρευση – καταδίκες για μερικά παραπτώματα σημαίνει ότι δεν μπορείτε να εργαστείτε
με παιδιά.
• Κλείσιμο – υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να κλείσει μια αίτηση
συμπεριλαμβανομένων διπλών αιτήσεων και μη ανταπόκρισης σε πληροφορίες που
ζητούνται.
Σας αποστέλλουμε ειδοποίηση εκκαθάρισης αν έχετε εγκριθεί για εργασία με παιδιά.
Σας ειδοποιούμε αν η αίτησή σας καταλήξει σε προσωρινή απαγόρευση, αυτόματη ή άλλη
απαγόρευση ή απαιτείται να υποβληθεί σε έλεγχο κινδύνου. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει
να πούμε στον εργοδότη σας για τη θέση σας γιατί δεν μπορείτε να εκτελείτε εργασία σχετική
με παιδιά. Ωστόσο, καμιά άλλη πληροφορία δεν θα μοιράζεται μαζί τους χωρίς τη γραπτή σας
συγκατάθεση.

Παράγοντες που λαμβάνουμε υπόψη μας
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψιν όταν το Γραφείο Κηδεμόνα Παιδιών (OCG) εξετάζει
μητρώα για αξιολόγηση κινδύνου.
Παράγοντες που σχετίζονται με τη διαγωγή
•

Σοβαρότητα (όπως επιδεικνύεται από λεπτομέρειες της διαγωγής, έκβαση του δικαστηρίου και ποινή)

•

Χρονικό διάστημα από τότε που συνέβη

•

Ηλικία και ευπάθεια του θύματος

•

Σχέση μεταξύ παραβάτη και θύματος (θυμάτων)

•

Διαφορά ηλικίας μεταξύ παραβάτη και θύματος

•

Κατά πόσον ο/η παραβάτης γνώριζε ή θα μπορούσε να γνωρίζει ότι το θύμα ήταν κάτω των 18 ετών

Παράγοντες που σχετίζονται με τον/την αιτούντα/ούσα
•

Διαγωγή μετά από το παράπτωμα

•

Ηλικία κατά το χρόνο του παραπτώματος και ηλικία τώρα

•

Σοβαρότητα του συνόλου του ποινικού μητρώου

Παράγοντες που σχετίζονται με την επανάληψη
•

Πιθανότητα να επαναληφθούν τα παραπτώματα

•

Επίδραση στα παιδιά με την επανάληψη των παραπτωμάτων

Συνεχής παρακολούθηση
Στη ΝΝΟ έχουμε πολύ ισχυρό Έλεγχο που περιλαμβάνει συνεχή παρακολούθησn.
Αυτό σημαίνει ότι αν ένα άτομο πάρει νέο σχετικό αστυνομικό μητρώο ή μη τρώο χώρο υ εργα σίας, ε μεί ς
ε νημε ρωνό μαστε κ αι μπορούμε ν’ αλλάξουμε την κατάσταση του Ελέγ χου το υ.
Με ρι κά μητρώα δί νουν προει δοποιη τική ένδειξη για α ξιολόγη ση κινδύνο υ από το Γραφεί ο
Κηδεμόνα Παιδι ών (ΟCG), που μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση της έγκ ρισης.
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