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 طرح مقررات کارمند معلولیت از اول جوالی سال 2020 آغاز شد.

این طرح شامل این ها می گردد:

یک آیین نامۀ رفتار برای همه کارمندان معلولیت ویکتوریا	 

الزامات اطالع دادن اجباری برای ارائه دهندگان خدمات و کارمندان که نگرانی هایی را که یک کارمند 	 

معلولیت ممکن است ایمنی را به خطر بیندازد گزارش دهد.

یک ادارۀ مستقل خدمات شکایات که در آن می توان نگرانی های مربوط به کیفیت و ایمنی در بارۀ 	 

هر کارمند معلولیت ویکتوریا را گزارش داد.

در مورد آیین نامۀ رفتار
آیین نامۀ رفتار یک ابزار مهم برای محافظت از افراد معلول در 

برابر آسیب و بدرفتاری از طریق تعیین تعهداتی است که کارمندان 

معلولیت ثبت نشده در ویکتوریا باید از آن تبعیت کنند. آیین نامۀ 

 رفتار بر همه کارمندان معلولیت، صرف نظر از اینکه بودجه 

 آنها از طریق NDIS تأمین می شود یا سایر ارائه دهندگان، 

اعمال خواهد شد.

آیین نامۀ رفتار حفاظت خدمات معلولیت )این آیین نامه( در 

 مقررات حفاظت خدمات معلولیت 2020 بیان شده است، 

 و قوانینی است که تحت قانون حفاظت خدمات معلولیت 

مصوبۀ 2018 )این قانون( وضع شده است.

این آیین نامه تعهداتی را که کلیه کارمندان معلولیت ویکتوریا باید 

رعایت کنند، بیان کرده و استانداردی را برای محافظت از افراد 

معلول در برابر آسیب و بدرفتاری ارائه کرده است.

 NDIS این آیین نامه برای تکمیل چارچوب کیفیت و حفاظت

طراحی گردیده است تا یک نیروی کاری محفوظ و ماهر معلولیت 

را در ویکتوریا ترویج کند. این آیین نامه، آیین نامۀ رفتار NDIS را 

پذیرفته و انسجام و سازگاری را در الزامات رفتار کارمند در ویکتوریا، 

صرف نظر از این که بودجۀ آنها از طریق NDIS یا سایر ارائه 

دهندگان تامین می گردد، ترویج می کند.

 چه کسی تحت پوشش این آیین نامۀ 

رفتار قرار می گیرد؟

این آیین نامه بر همه کارمندان معلولیت که در ویکتوریا استخدام 

شده اند یا به طریق دیگر مشغول ارائه خدمات معلولیت هستند، 

صرف نظر از منبع تامین بودجۀ آنها، اعمال می شود.

در مورد اطالع دادن
هر کسی می تواند نگرانی شان را در مورد اینکه یک کارمند معلولیت 

ممکن است ایمنی را در معرض خطر قرار دهد به ما اطالع دهد. 

به این کار ‘ اطالع دادن’ گفته می شود. بر اساس قانون حفاظت 

خدمات معلولیت مصوبۀ 2018، کارمندان و صاحبان کار در بخش 

معلولیت باید به کمیسیون کارمند معلولیت ویکتوریا اطالع بدهند 

در صورتی که معتقدند یک کارمند به انواع خاصی از بد رفتاری 

دست داشته است.

این بخش از طرح مقررات کارمندان معلولیت کمک می کند تا 

کمیسیون کارمند معلولیت ویکتوریا از خطرات بالقوه به مستفیدین 

خدمات معلولیت آگاه شود، تا ما بهتر بتوانیم از افراد معلول در 

برابر آسیب جلوگیری و محافظت کنیم. هنگامی که یک کارمند 

معلولیت یا صاحب کار معتقد است که یک کارمند معلولیت 

مرتکب رفتار قابل اطالع دهی شده است، باید اطالع بدهد.
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درباره کمیسیون کارمند معلولیت ویکتوریا
 کمیسیون کارمند معلولیت ویکتوریا یک نهاد مستقل جدید است. به رهبری کمیشنر دن استابز )Dan Stubbs(، وظیفۀ آن حفاظت 

بهتر از افراد معلول و ساخت یک بخش معلولیت قوی تر و امن تر است. 

این کمیسیون مسئول آیین نامۀ رفتار، ایجاد حداقل انتظارات برای همه كارگران کمک كننده از افراد دارای معلولیت و خدمات شكایت 

 است. هنگامی که اطالع داده شد، کمیسیون این قدرت را دارد که کارمندانی را که امنیت مردم را در خطر قرار می دهند، مورد تحقیق 

قرار دهد و از کار منع کند.

در ایجاد یک بخش معلولیت قوی تر،
ایمن تر کمک کنید.
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 از وبسایت ما vdwc.vic.gov.au دیدن کنید: یا به شماره 132 497 1800 زنگ بزنید

 برای خبرنامه ما ثبت نام کنید

ما را دنبال کنید

حاال کمیسیون کارمند معلولیت 

ویکتوریا شکایت از کارمندان 
معلولیت در ویکتوریا را می گیرد.

 خدمات شکایات ما مستقل، بی طرفانه و رایگان است. 

در رسیدگی به شکایات در بارۀ یک فردی از کارمندان معلولیت، 

هدف ما ترویج کیفیت، ایمنی، پاسخگویی و پایداری نیروی کار 

معلولیت است.

ثبت نام کارمندان معلولیت 

 داوطلبانه از اول جوالی 2021 

آغاز می شود
ما درک می کنیم که همه گیری کووید - 19 کارمندان معلولیت را به 

شیوه های مختلف متاثر می سازد و باعث استرس و عدم قطعیت 

در این بخش می شود. تاخیر در ثبت نام تا 12 ماه به نیروی کار وقت 

خواهد داد که پس از بحران ، قبل از آن که با طرح ثبت نام جدید 

مشغول شوند، بهبود یابند.
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