
 

 

 
 

ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 
 

Είμαστε η Carers SA 

 
Η Carers SA έχει δεσμευτεί για τη διατήρηση της 
ασφάλειας των παιδιών και των νέων. 

 
 

Μια δέσμευση είναι μια υπόσχεση που δίνουμε εμείς. 
 
 

Η Carers SA αναμένει από όλο το προσωπικό να τηρεί αυτές τις 
δεσμεύσεις. 

 
Το προσωπικό της Carers SA περιλαμβάνει τους 
εργαζόμενους, τους εθελοντές, τους σπουδαστές και τους 
ηγέτες μας. 

 
 

Οι δεσμεύσεις μας είναι: 
 

• Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε 
ασφαλή τα παιδιά και τους νέους με τους οποίους 
εργαζόμαστε. 

Τα παιδιά και οι νέοι περιλαμβάνουν κάθε 
άτομο κάτω των 18 ετών. 

CARERS SA – ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 



 

 

 
 
 

• Θα είμαστε ευγενικοί και φιλόστοργοι προς 
όλους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, 
των νέων και του προσωπικού. 

 
 

• Οι πολιτικές μας βοηθούν στη 
δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου για 
παιδιά και νέους. 

 
 

• Εάν μας πείτε ότι δεν είστε εσείς ή ένα παιδί 
ή ένας νέος ασφαλής, θα το λάβουμε αυτό 
σοβαρά υπόψη μας. 

 
 

• Θα επικοινωνούμε με τις αρχές όταν ανησυχούμε για την 
ασφάλεια ενός παιδιού ή νεαρού ατόμου. 

 
Μια αρχή είναι κάποιος, όπως η αστυνομία ή η κυβέρνηση, 
που προστατεύει τα παιδιά ή τους νέους για να μην πάθουν 
κακό. 

 
 

• Θα συνεργαζόμαστε μαζί τους και θα στηρίζουμε 
τα παιδιά και τους νέους για να κάνουν τα 
πράγματα που θέλουν να κάνουν. 

 
 

• Θα δίνουμε στο προσωπικό μας τις κατάλληλες 
πληροφορίες και δεξιότητες για να εργάζονται με 
παιδιά και νέους. 

 
 

• Όλο το προσωπικό μας πρέπει να 
ακολουθεί τους κανόνες μας για να 
διατηρεί ασφαλή τα παιδιά και τους νέους. 



 

 

 
• Θα υποστηρίζουμε τις ανάγκες των 

παιδιών και των νέων που είναι: 
 
 

Αβορίγινες ή Νησιώτες Torres Strait 
 

Παιδιά και νέοι που κατάγονται από διαφορετικές χώρες 
ή μιλούν διαφορετικές γλώσσες 

 
Παιδιά και νέοι με αναπηρία 

 

Παιδιά και νέοι που είναι LGBTQIA+ 
 

Αυτό σημαίνει παιδιά και νεαρά άτομα οποιουδήποτε 
φύλου ή που δεν έχουν φύλο. Και αυτά στα οποία 
αρέσει οποιοδήποτε φύλο, συμπεριλαμβανομένου του 
αρσενικού, θηλυκού, και των δύο ή κανενός. 

 
 

• Η Carers SA ακολουθεί τους νόμους της 
Αυστραλίας που βοηθούν να διατηρούνται 
ασφαλή τα παιδιά και οι νέοι. 

 
 
 
 
 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Carers 
SA με τους εξής τρόπους: 

 
Τηλέφωνο: 08 8291 5600 

 
 

Αποστολή email στο: info@carerssa.com.au 
 
 

Παροχή σχολίων στο διαδίκτυο: www.carerssa.com.au/feedback 
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