
دربرگرفته  شدن گرایم داشته شدن!

اقدام کردنمشارکت توانمندسازی

درارتشرستگاریایمنهستیدوگرامیداشتهمیشوید

ارتش رستگاری به شما اهمیت یم دهد و یم خواهیم هنگام حضور در برنامه ها، رویدادها و خدمات ما ایمن بمانید. 
ی، بازی یا دعا کردن به ما ملحق یم شوید، ایم�ن و سالمت شما مهم ترین موضوع برای ما  مه نیست برای یادگ�ی

خواهد بود.

در ارتش رستگاری، هیچ کس نیم تواند باعث ناراح�ت یا 
آزار شما شود.

همه از حق احساس امنیت و ایمن ماندن برخوردار هستند.
اگر از موضویع را�ن نیستید یا اتفا�ق باعث نگرا�ن شما شده است، آن را با 

فردی مورداعتماد در میان بگذارید.

با ییک از افراد بزرگ سال قابل اعتماد مانند پدر یا مادر، مراقب یا معلم خود یا فردی در ارتش       •
ی دیگر صحبت کنید. افراد بزرگ سال      وها یا ره�ب رستگاری مانند ره�ب فعالیت، افرس ن�ی  

قابل اعتماد یم توانند به صحبت هایتان گوش دهند و به شما پشتیا�ن ارائه کنند.  
اگر یم دانید مفید است، از دوس�ق بخواهید در بیان موضوع از شما پشتیبا�ن کند.   •

از طریق ارسال ایمییل به Safeguarding@salvationarmy.org.au، شکای�ق نزد ما طرح کنید.   •

ن به ما یم توانید این موارد را انتظار داشته باشید: پس از پیوس�ت

 فرصتی برای 
بیان ایده هایتان 
در اختیارتان 

می گذاریم و در 
مورد تصمیماتی 

که روی شما 
تأثیر دارد، از شما 
نظرخواهی می کنیم.

حقوق شما را برایتان 
توضیح می دهیم 
و می گوییم در 

صورت نگرانی 
 چطور باید صدایتان را 

به ما برسانید.

ما به صحبت هایتان 
گوش می دهیم، 

فوراً اقدام می کنیم و 
می گوییم چطور ایمنی 
شما را حفظ خواهیم کرد.

اطمینان حاصل می کنیم 
افراد، مکان ها و 

اقدامات ما برای شما، 
خانواده و دوستانتان 
ایمن باشد و با خیال 

راحت به ما بپیوندید.

 یم کنیم. 
گ

ما به صحبت هایتان گوش یم دهیم و بالفاصله به نگرا�ن تان رسید�
گام ها�ی را که برای حفظ امنیت شما بریم داریم، به شما اطالع خواهیم داد.

ن یم توانید از طریق  برای بیان نگرا�ن یا طرح شکایت یم توانید با فرد بزرگ سال قابل اعتمادی صحبت کنید. همچن�ی
  Safeguarding@salvationarmy.org.au ایمییل به ما ارسال کنید.

ام، ارزشمند بودن  ن محییط ایمن و جامع برای کودکان و نوجوانان است تا بتوانند احساس امنیت، اح�ت ارتش رستگاری سازما�ن ایمن برای کودکان و متعهد به فراهم ساخ�ت
ی، آسیب و ریسک آسیب  داشته باشند و تشویق شوند به توانا�ی های بالقوه خود دست یابند. ارتش رستگاری دارای رویکرد تحمل صفر در تمام اشکال غفلت، نادیده گ�ی

است و ایم�ن و سالمت کودکان اولویت اصیل ماست. 

شما یم توانید:

اطمینان حاصل 
خواهیم کرد 
احساس کنید 
گرامی داشته 

می شوید و برایتان 
 ارزش قائلیم.

درارتشرستگاریایمنهستیدوگرامیداشتهمیشوید

به شخصیت شما 
احترام می گذاریم و 
برای آن ارزش قائل 

خواهیم بود.


