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Engellilerle Çalışanlar için Düzenleyici Plan, 1 Temmuz 2020’de yürürlüğe girdi.  
Bu plan aşağıdakileri içerir:

• Victoria’da engellilerle çalışan herkes için bir İşte Davranış Kuralları Belgesi

• engellilerle çalışanların güvenliği tehlikeye attığına dair endişelerin bildirilmesi 
için sağlayıcılar ve çalışanlar için zorunlu bildirim şartları

• Victoria’da engellilerle çalışan herkesle ilgili kalite ve güvenlik endişelerinin 
bildirilebileceği bir bağımsız şikâyet hizmeti sağlayıcısı.

İşte Davranış Kuralları 
Belgesi Hakkında
İşte Davranış Kuralları, Victoria’da kayıtlı olmayan 
engellilik sektörü çalışanlarının, engeli olan kişileri 
zarar ve istismardan korumak için uyması gereken 
yükümlülükleri öngören önemli bir araçtır. İşte 
Davranış Kuralları, çalışanların NDIS veya başka hizmet 
sağlayıcılar tarafından görevlendirilmiş olmasına 
bakılmaksızın, engellilerle çalışan herkes için geçerlidir.

Engellilik Hizmetlerinin Korunmasıyla ilgili İşte Davranış 
Kuralları (Kurallar), 2018 Engellilik Hizmetlerinin 
Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında hazırlanan 
kurallar olan 2020 Engellilik Hizmetlerinin Korunması 
Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

İşte Davranış Kuralları, Victoria’da engellilere hizmet 
sağlayan çalışanların tümünün uyması gereken 
yükümlülükleri ortaya koyar ve engeli olan kişileri 
zarar ve istismardan korumak için bir standart belirler.

İşte Davranış Kuralları, Victoria’da engellilerle çalışan 
nitelikli ve güvenilir iş gücü oluşturmak amacıyla 
NDIS’nin Kalite ve Koruma Çerçevesini tamamlamak 
için tasarlanmıştır. İşte Davranış Kuralları, NDIS 
Çalışma Kuralları’nı kabul ederek Victoria’daki 
çalışanların, NDIS veya başka bir hizmet sağlayıcısı 
tarafından görevlendirilmelerine bakmaksızın, 
davranış kurallarında aranan gerekliliklerin 
tutarlılığını destekler.

İşte Davranış Kuralları kimin için 
geçerlidir?
İşte Davranış Kuralları, kaynak sağlayan kurumdan 
bağımsız olarak, Victoria’da engellilerle ilgili 
hizmet sunmak üzere çalışan veya başka şekilde 
görevlendirilen tüm engellilik sektörü çalışanları için 
geçerlidir.

Bildirimler hakkında
Engellilerle çalışan bir kişinin güvenliği tehlikeye 
attığına dair endişeleri olan her kim olursa bu 
endişelerini bize bildirebilir. Buna “bildirim” denir. 
2018 Engellilik Hizmetlerinin Korunması Kanunu 
kapsamında, engellilerle çalışan kişiler ve işverenleri, 
herhangi bir çalışanın görevini suistimal ettiğini 
düşündüklerinde, Victoria Engellilik Çalışanları 
Komisyonu’na bildirimde bulunmak zorundadırlar.

Engellilerle Çalışanlar için Düzenleyici Planın bu 
kısmı, engellilerin zarar görmesini daha etkili biçimde 
önleyebilmemiz ve onları zarardan koruyabilmemiz için 
Victoria Engellilik Çalışanları Komisyonu’nu, engelliler 
için verilen hizmetleri kullananları bekleyen potansiyel 
risklerden haberdar etmeye yardımcı olur. Engellilerle 
çalışan kişiler veya onların işverenleri, engellilerle 
çalışan bir kimsenin bildirilmesi gereken bir davranışta 
bulunduğunu düşünmeleri için makul bir nedene 
sahipse, bildirimde bulunmak zorundadır.

https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/disability-service-safeguards-act-2018/001
https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/disability-service-safeguards-act-2018/001


Victoria Engellilik Çalışanları Komisyonu Hakkında
Victoria Engellilik Çalışanları Komisyonu, yeni ve bağımsız bir kurumdur. Komisyon Üyesi Dan Stubbs 
liderliğindeki kurum, engeli olan kişileri daha iyi koruyabilmek ve daha güçlü ve güvenli bir engellilik 
sektörü yaratmayı amaçlar. 

İşte davranış kurallarından, engellileri destekleyen tüm çalışanları ilgilendiren asgari beklentileri belirlemekten 
ve şikâyet hizmetinden sorumludur. Bildirim aldığında, kişilerin güvenliğini tehlikeye atan çalışanları soruşturma 
ve engelleme yetkisine sahiptir.

Daha güçlü ve güvenli bir engellilik 
sektörü yaratmamıza yardımcı olun
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Bizi takip edin

Victoria Engellilik 
Çalışanları Komisyonu, 
Victoria’daki engellilik 
çalışanlarıyla ilgili 
şikâyetleri kabul 
etmeye başlamıştır
Şikâyet hizmetimiz bağımsız, tarafsız ve ücretsizdir. 
Engellilerle çalışan bireylerle ilgili şikâyet aldığımızda, 
engellilik iş gücünün kalitesi, güvenliği, etkililiği ve 
sürdürülebilirliğini desteklemeyi amaçlarız.

Gönüllü engellilik çalışanı 
kaydı, 1 Temmuz 2021’de 
başlamaktadır
COVID-19 salgınının, engellilik alanında çalışan kişileri 
farklı biçimlerde etkilediğinin ve sektörde stres ile 
belirsizliğe yol açtığının farkındayız. Kayıtları 12 
ay geciktirmek, iş gücünün yeni kayıt programına 
geçmeden önce krizden sonra toparlanması için 
yeterli zaman tanıyacaktır.
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