
 

  کٌذ هی کوک چگًَْ الذاهی پالى دّهیي

 (CALD) لظاًی ّ کلتْری تٌْع با سًاى

 
  ظت؟یچ هلی پالى

 ضبى اطفبلسًبى ّ  َیخطًْت ػل دادى کبُص یثزا یهل پالى

پزّگزام ، یک ًبهیذٍ هی ضْد ًیش یهل پالىکَ ، 2010-2022

است. چطن  آستزالیب ُبی ُوَ دّلتثزای  ثلٌذ هذت هْرد تْافك

 ایي است کَ:  هلی پالىاًذاس 

 

 در خؼًْت اس دّر بَ آطتزالیا در را ػاى اطفال ّ سًاى

  .کٌٌذ سًذگی یاهٌ جْاهغ

  

ُبی هختلف سًبى دارای تجزثَ ُبی  گزّپهب هی داًین کَ 

. ثؼضی اس آًِب ًسجت ثَ دیگزاى ثیطتز در ُستٌذ هختلف خطًْت

هتٌْع ّ ثزخی هوکي است اس سهیٌَ ُبی  ُستٌذ هؼزض خطز

. سًبًی کَ ثَ ػٌْاى ( ثبضٌذCALDکلتْری ّ لسبًی )

آهذٍ اًذ هی  آستزالیبثیي الوللی ثَ  هتؼلویيهِبجزاى، پٌبٌُذگبى ّ 

 چبلص ُب . ایيفزدی رّثزّ ضًْذچبلص ُبی هٌحصز ثَ ثب ذ ٌتْاً

، لبدر ًجْدى پْل کبفیذاضتي ً ثطوْل ایي هْارد ثبضذ:هی تْاًذ 

 تجزثَ خطًْت ّ در صْرت هْرد ضزّرتثَ کست حوبیت 

خطًْت فزار کٌٌذ. ایي اس  ذٌآًِب هی تْاً ایٌکَاحسبص ػذم 

ذ هطکل کلتْر ّ لْاًیي جذی، لسبىهوکي است تْسظ یک چبلص 

 . تز ضْد

 

  چیظت؟ دّهیي پالى الذاهی

هلی است.  پالى چِبر هزحلَ حلَ دّم اسزه دّهیي پالى الذاهی

الذام ػولی  22حبّی   اداهَ دارد ّ 2012تب  2013ایي پالى اس 

است کَ ُوَ دّلتِب در هْرد اُویت آًِب در ثِجْد ایوٌی سًبى 

 تْافك دارًذ.

 پبیَ ُبی هِن ثزای جلْگیزی اس، یالذاه پالىاّلیي جزیبى در 

 ثیطتز دردادى ثَ آى ّ یبدگیزی  ، ّ پبسخخطًْت ػلیَ سًبى 

 ّجْد دارد کَ ًذ. اهب کبرُبی ثسیبر ثیطتزیثٌب ضذٍ ا هْرد آى

 ثبیذ اًجبم ضْد. 

اس خطًْت ػلیَ هی تْاًین کَ چگًَْ  هب هطتبق ُستین ثذاًین

اس ّ گیزی کٌین اس سهیٌَ ُبی هتٌْع کلتْری ّ لسبًی جلْسًبى 

کَ هْرد  سهیٌَ ُبی هتٌْع کلتْری ّ لسبًیدارای سًبى 

 دّهیي پالى الذاهی. گیزًذ حوبیت کٌینخطًْت لزار هی 

هتٌْػی تجزثَ ُبی کَ  ی داردلْی ثز سًبى ّ جْاهؼ یتوزکش

اس سهیٌَ ُبی هتٌْع کلتْری ّ سًبى ثطوْل ، دارًذ اس خطًْت

خذهبت ّ  ُوَدر  را حوبیت چگًَْ هب هی تْاًینایٌکَ ، ّ لسبًی

 . ینسیستن ُبی هْجْد ثِجْد ثخط

اس سهیٌَ ُبی هتٌْع  تٌْع تجبرة سًبى ضزّرت دارین کَهب 

ّ در هْرد خطًْت ػلیَ سًبى  کلتْری ّ لسبًی را ثزرسی کٌین

ثب سهیٌَ ُبی هتٌْع کلتْری ّ لسبًی ثیطتز یبد اس جْاهغ 

 . ثگیزین

 

ثزای یبد ثگیزین کَ در جبهؼَ ضوب ثب کوک ضوب هب هی تْاًین 

ی کَ ضوب هی ضٌبسیذ چَ کوک ثَ حفبظت اس سًبى ّ دختزاً

 اطفبل ضبىخطًْت ػلیَ سًبى ّ  دادى . کبُصچیشی کبر هی کٌذ

 . ضزّرت دارد تالش ُوَ هب ثَایي  –است  اجتوبػییک هسئلَ 

 

بزای کوک بَ سًاى اس سهیٌَ ُای هتٌْع  دّهیي پالى الذاهی در

  ؟هی افتذ یتفالچَ اکلتْری ّ لظاًی 

 

اس سهیٌَ ُبی هتٌْع کلتْری ّ در سَ سبل آیٌذٍ هب ثَ سًبى 

 : ضبى اس طزق سیز کوک هی کٌینّ فزسًذاى  لسبًی

 

 َبزای اضافی بْدجَ ارائ White Ribbon َب 

 سهیٌَ اس جْاهغ دّ ُز در هؼارکت افشایغ هٌظْر

 . ثْهی جْاهغ ّ لسبًی ّ کلتْری هتٌْع ُبی

 بَ حوایت ّ رطاًی اطالع بزای بغهٌ هؼلْهات ایجاد 

 ضبهل کَ کؼْر اس خارج ُوظز ی ٍّیش دارای سًاى

 ػبجل ُبی توبص ّ هِن خذهبت ثَ هزثْط هؼلْهبت

 .ثبضذ هی آستزالیب در

 یب ضُْزاى ْسظت اضافی هؼلْهات افؼای خْاطت در 

 خبرج ُوسز ی ٍّیش ثزای کَ آستزالیبیی ُبی ًبهشد

 .کٌٌذ هی درخْاست کطْر اس

 بزای بْدجَ تاهیي Our Watch َتمْیت هٌظْر ث 

 ّ کلتْری هتٌْع ُبی سهیٌَ جْاهغ ّ سًبى ثز توزکش

 هخصْظ اّلیَ پیطگیزی پزّژٍ یک ارائَ ّ لسبًی

 .لسبًی ّ کلتْری هتٌْع ُبی سهیٌَ

 َبا کار اداه The Line ثزای خاؽ هٌابغ ایجاد زایب 

 . لسبًی ّ کلتْری هتٌْع ُبی سهیٌَ جْاهغ ّ جْاًبى

 بَ آطتزالیا سًاى ایوٌی طاسهاى بزای هالی تاهیي 

 کزدى هتْلف ثزای چیشی چَ ایٌکَ تحمیك هٌظْر

 ّ کلتْری هتٌْع ُبی سهیٌَ ثب سًبى ػلیَ خطًْت

 . کٌذ هی کبر ضبى فزسًذاى ّ لسبًی

 بز کَ کلتْری هضز رطْم ّ آداب بَ دادى پاطخ 

 لطغ هاًٌذ ،گذارًذ هی تاثیز ػاى فزسًذاى ّ سًاى

 .لاچاق ّ اجباری اسدّاج سى، تٌاطلی ػضْ

 بِبْد هٌظْر بَ ارتباطات اطتزاتژی یک ایجاد 

 ُای سهیٌَ با جْاهغ ّ سًاى دطتزطی بَ بخؼیذى

 ًؼاى ّ هٌابغ ّ هؼلْهات بَ لظاًی ّ کلتْری هتٌْع

  .رُبزی ّ هؼارکت بزای ْجْده ُای فزصت دادى

 

 



 

 

  ن؟یاًجام دادٍ ا یلظاً ّ یکلتْر هتٌْع یُا ٌَیسه باکوک بَ سًاى  یبزا یشیچَ چ کٌْى تا ها

 

 : نیرا اًجبم دادٍ ا زیس یکبرُب هب گذضتَ، سبل سَ طْل در ُن، ثب ُوزاٍ

 اس یفیط یثَ هٌظْر کبر ثز رّ یلسبً ّ یکلتْر هتٌْع یُب ٌَیسه ثبکوک ثَ جْاهغ  یثزا جاهؼَ الذام یهال یُا کوک يیتاه 

اس خطًْت هکبلوبت جبهؼَ ّ  یزیطگیپ یثزا یآهْسض یُب ّرکطبپّ  یا فَیّظ یُب گزّپهبًٌذ  َ،یاّل یزیطگیپ یُب تیفؼبل

 سبلن.  رّاثظ یثزا یآهْسض یکبرگبٍ ُب

 ٍدر  هختلف یلظاً یُا گزّپجْاهغ ّ  یهٌابغ بزا یاًذاس راThe Line ، کٌذ تب  یاست کَ ثَ جْاًبى کوک ه یٌیبکوپ يیا

 .ُستٌذکَ در آى سًبى ّ هزداى ثزاثز  کٌٌذ جبدیا یرّاثظ سبلو

 خبًْادٍ ّ یخبًگ خطًْتکَ آًِب  یسهبً در آًِب اس تیحوب هٌظْر ثَهزدم  یثزا یهل یفًْیتل هؼْرٍ ضیطزّ کی یهال يیتاه 

 گبىیرا RESPECT (1800 737 732) 1800 فْىیتل. ،در هؼزض خطز آى ُستٌذ. بیکٌٌذ  یه تجزثَ را یجٌس تجبّس بی/  یگ

 . ضْد یه یًگِذار هحزهبًَ هؼلْهبترّس ُفتَ در دستزص است ّ توبم  7سبػت ضجبًَ رّس،  24 در ّ است

 َخطًْت خبًْادٍ را  کَ یاطفبلضٌبخت ّ پبسخ ثَ سًبى ّ  درکوک ثَ آًِب  یثزا یصحّ کارکٌاى  ُا ًزص یبزا آهْسع ارائ

 کٌٌذ.  یتجزثَ ه

 

  ذ؟یضزّرت دار کوک بَ ػوا ایآ

 زیس یضوبرٍ ُب ثب توبص ثب ذ،یکٌ یرا تجزثَ ه یتجبّس جٌس بی یّ خبًگ یگ خبًْادٍ خطًْت ذیضٌبس یه کَ یکس بی ضوب اگز

 : ذیزیکوک ثگ

 است  یدر هؼزض خطز فْر یگزیفزد د بیّ  طفل کیاگز ضوب،  000 •

• 1800 737 732- 1800 RESPECT  

• Relationships Australia– 1300 364 277  

• Mensline –300 789 978 

 

  ذ؟یبذاً ؼتزیب ذیخْاُ یه

 در دستزص www.dss.gov.au/nationalplanدر  يیثطْر آًال یالذاه پالى يیدّهّ  یهل پالى

 

 

 

 

http://www.dss.gov.au/nationalplan

