
Vấn đề an toàn và phúc lợi của trẻ em, thanh thiếu niên và người 
trưởng thành dễ bị tổn thương là ưu tiên hàng đầu đối với chúng 

tôi tại YMCA NSW. Tài liệu này dành cho phụ huynh và người giám 
hộ, gồm có thông tin hữu ích để giúp mọi người trong cộng đồng 

chúng ta bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành dễ 
bị tổn thương đối với bất kỳ hình thức gây hại hoặc ngược đãi nào.

BẢO VỆ TRẺ EM, THANH THIẾU 
NIÊN VÀ NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH DỄ 

BỊ TỔN THƯƠNG TẠI YMCA NSW

MÔI TRƯỜNG AN TOÀN
Tại YMCA NSW, chúng tôi tuyển dụng nhân viên có trình độ chuyên 

môn phù hợp để trông coi, chăm sóc và giáo dục trẻ em, thanh thiếu 
niên và người trưởng thành dễ bị tổn thương trong tất cả chương 
trình và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi luôn cố gắng hành động 

vì lợi ích tốt nhất của trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng 
thành dễ bị tổn thương, là những người chúng tôi được giao 

nhiệm vụ chăm sóc và thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo 
đảm họ được an toàn. Điều quan trọng hơn hết là chúng tôi 

cam kết cung cấp môi trường nơi mọi người được bảo vệ đối 
với bất kỳ hình thức lạm dụng hay ngược đãi nào.

YMCA đã hợp tác với các cộng đồng ở Úc trong hơn 160 năm qua. 
Chúng tôi tin rằng mọi người phải có cơ hội được khỏe mạnh, vui vẻ 
và phát huy trọn tiềm năng của mình. Mỗi ngày nhân viên chúng tôi 
chăm sóc cho hàng ngàn người dân ở NSW và ACT tại các trung tâm 
giải trí, dịch vụ chăm sóc ngoài giờ học, chăm sóc dịp bãi trường và 
các trại của chúng tôi.
Chúng tôi có các tiến trình và thủ tục chặt chẽ để giữ gìn an toàn cho trẻ em, thanh thiếu niên và 
người trưởng thành dễ bị tổn thương.
Mỗi thành viên trong đội ngũ nhân viên đều phải hoàn tất thủ tục Kiểm tra Làm việc với Trẻ em NSW hoặc 
Làm việc với Người dễ bị Tổn thương khi đăng ký tại ACT cùng với thủ tục kiểm tra Lý lịch và khóa huấn luyện 
‘Bảo vệ Trẻ em’ của Hiệp hội Tuổi thơ Úc (Australian Childhood Foundation).
Chúng tôi cam kết và nghiêm túc về nghĩa vụ của chúng tôi đối với vấn đề an toàn trong các chương trình và 
dịch vụ do NSW YMCA cung cấp. Là người trưởng thành có trách nhiệm, xin quý vị hãy cùng tôi hành động để 
gìn giữ an toàn cho cộng đồng chúng ta.

Kính thư,

LỜI NHẮN GỬI CỦA LEISA HART, TỔNG GIÁM 
ĐỐC ĐIỀU HÀNH CỦA CHÚNG TÔI

YMCA NSW có sẵn các quy cách thực hành cốt lõi toàn diện để 
bảo đảm trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành dễ bị 
tổn thương được an toàn và chúng tôi thường xuyên xem xét, 
kiểm tra và cải tiến các tiến trình và thủ tục của mình.



Muốn biết thêm thông tin, xin vào trang mạng ymcansw.org.au/who-we-are/statement-of-commitment

Tại YMCA NSW, chúng tôi sẽ:

 • Hành động theo đúng các giá trị của chúng tôi về tính trung thực, tôn trọng, quan tâm, trách nhiệm và an toàn

 • Tôn trọng các quyền của trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành dễ bị tổn thương

 • Không coi thường bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào hết

 • Đáp ứng và báo cáo bất kỳ mối lo ngại nào của chúng tôi về vấn đề an toàn của trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành dễ bị tổn thương

 • Bảo đảm tất cả nhân viên của chúng tôi tuân thủ Khuôn khổ Bảo vệ Trẻ em, Thanh thiếu niên và Người trưởng thành dễ bị Tổn thương của chúng tôi

 • Bảo đảm tất cả nhân viên hiểu rõ trách nhiệm của mình để hành động vì lợi ích tốt nhất của cộng đồng chúng ta.

CAM KẾT BẢO VỆ TRẺ EM, THANH NIÊN 
VÀ NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH DỄ BỊ TỔN 
THƯƠNG CỦA CHÚNG TÔI

DỊCH VỤ GIỮ TRẺ VÀ DỊCH VỤ DÌU DẮT RIÊNG
YMCA không ủng hộ nhân viên của chúng tôi ký hợp đồng trực tiếp với cá nhân hoặc gia đình ở ngoài nơi làm việc.

Nếu nhìn thấy điều gì đó ...hãy lên tiếng

KHUÔN KHỔ BẢO VỆ TRẺ EM, THANH THIẾU NIÊN 
VÀ NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG
YMCA NSW có nếp suy nghĩ nhận thức và cảnh giác được hỗ trợ bởi:

 • Yêu cầu báo cáo bắt buộc của chính phủ tại NSW và ACT
 • Sàng lọc, huấn luyện nhân viên và các Tiêu chuẩn Ứng xử bắt buộc
 • Các thủ tục và chủ trương có văn bản, rõ ràng đối với việc bảo vệ 

trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành dễ bị tổn thương.
 • Phương châm “nếu nhìn thấy điều gì đó, hãy lên tiếng”
 • Báo cáo, quản lý và phân tích sự cố
 • Chú trọng đến sức khỏe, an toàn và môi trường.

Ngoài thủ tục báo cáo liên tục, chúng tôi cũng thực hiện cuộc kiểm tra 
hàng năm do bên ngoài đảm nhận về nếp suy nghĩ, các thủ tục và chủ trương của chúng tôi để hỗ trợ việc tuân thủ nhất quán.

THỂ LỆ TUYỂN DỤNG
Chúng tôi đòi hỏi tất cả nhân viên phải trải qua tiến trình sàng lọc kỹ lưỡng trước khi được tuyển dụng. Ứng viên thành công phải 
tuân thủ Khuôn khổ Bảo vệ, Thanh niên và người trưởng thành dễ bị tổn thương của YMCA NSW.
Thủ tục sàng lọc của chúng tôi bao gồm:

 • Kiểm tra Lý lịch Hình sự Toàn quốc
 • Kiểm tra Làm việc với Trẻ em NSW
 • Làm việc với Người dễ bị Tổn thương khi đăng ký tại ACT
 • Tối thiểu phối kiểm với hai người/nơi tiến dẫn (reference).

Khi mới vào làm việc tại YMCA NSW, nhân viên cũng hoàn tất:
 • Chương trình giới thiệu và huấn luyện
 • Khóa huấn luyện được công nhận về bảo vệ trẻ em.

Chúng tôi khuyến khích mọi người trực tiếp lên tiếng và trình báo trường hợp nghi ngờ ngược đãi trẻ em. 
Nếu có mối lo ngại về vấn đề an toàn của một đứa trẻ, thanh thiếu niên hay người trưởng thành dễ bị tổn thương tại một địa điểm của 
YMCA NSW, xin quý vị trình báo mối lo ngại này với Giám đốc YMCA NSW trực hoặc gọi số 02 9687 6233 hay gửi email về safeguarding@
ymcansw.org.au

Nếu có nguy cơ gây hại đáng kể cho một đứa trẻ, quý vị có thể trình báo với Đường dây Trợ giúp 
Bảo vệ Trẻ em (Child Protection Helpline) và Đường dây Trợ giúp Dịch vụ Bảo vệ và Chăm sóc 
(Care and Protection Services Helpline).

Tại NSW, gọi    13 21 11 
Tại ACT, gọi    1300 556 728

Nếu có mối lo ngại CẤP BÁCH về vấn đề an toàn của một người nào đó, xin quý vị bấm Ba Số Không (000) gọi Cảnh sát

Nếu quý vị hay người quý vị quen, sẽ có lợi khi được biết thêm thông tin, các tổ chức dưới đây có thể giúp đỡ.
Kids Help Line    1800 551 800 Parent Line NSW  1300 130 052 
(Đường dây Trợ giúp Trẻ em)     (Đường dây Dành cho Cha Mẹ NSW)

Beyond Blue    1300 224 636 Lifeline   13 11 14 
Family Violence & Sexual Assault  1800 737 732 
(Bạo hành Gia đình & Xâm phạm Tính dục)
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