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الوقاهرة الوسؤولت
قىاعد السلىك
2014

هىافق عليها هن لجنت تنظين الوشروباث الروحيت وألعاب القوار في واليت فيكتىريا )(VCGLR
 -في  ۲۷يىنيى -۲۰۱۲

قىاعد سلىك الوقاهرة الوسؤولت في هراكز الوقاهرة الوجهزة بآالث القواراإللكترونيت
.1

التزام الوركز بالوقاهرة الوسؤولت
٣ؼشع ٛزا اإلػالٕ ػِٓ ٠ذخَ هبػخ اُؤبس  /ٝأ ٝػ٘ذ ٗوطخ رٞاعذ أٓ ٖ٤اُظ٘ذٝم ك ٢هبػخ اُؤبس:

ِ٣زضّ ٛزا أُشًض ثزوذ ْ٣أػِٓ ٠ؼب٤٣ش سػب٣خ اُؼٔالء ٝأُوبٓشح أُسؤُٝخ  .إٕ هٞاػذ اُسِٞى ُِٔوبٓشح
أُسؤُٝخ اُزٗ ٢زجؼٜب رظق ً٤ق ٗو ّٞثزُي.
أُوبٓشح أُسؤُٝخ رؼ٘ ٢إٔ أُسزٔ٣ ٖ٤ٌِٜبسس ٕٞاُخ٤بس أُ٘طوٝ ٢اُؼوالٗ ٢اُوبئْ ػِ ٠أُؼشكخ
ٝاُظشٝف اُخبطخ  .إٕ أُوبٓشح أُسؤُٝخ رؼ٘ٓ ٢سؤ٤ُٝخ ٓشزشًخ ٝػٔ ً
ال عٔبػً ٤ب ٖٓ هجَ طبٗؼ٢
اُؤبس ٝاُؾٌٓٞخ ٝاألكشاد ٝأُغزٔؼبد.
.2

تىفر قىاعد السلىك
سززٞكش هٞاػذ اُسِٞى ُِؼٔالء ثبُشٌَ أٌُزٞة ٝثٔؼظْ ُـبد أُغزٔغ اُشئ٤س٤خ ػ٘ذ اُطِت ِ٣ .ظن إػالٕ
ػِٓ ٠ذخَ هبػخ اُؤبس أ ٝػ٘ذ ٗوطخ رٞاعذ أٓ ٖ٤اُظ٘ذٝم ك ٢هبػخ اُؤبس إلػالّ اُؼٔالء ثزُي.
ًٔب إٕ هٞاػذ اُسِٞى سزٌٓ ٕٞزٞكشح ػِ ٠أُٞهغ اإلٌُزشُِٔ ٢ٗٝشًض كُ ٢ـبد أُغزٔغ أُخزِلخ
٘٣طجن كوؾ ػِ ٠أُشًض اُزُ ١ذٞٓ ٚ٣هغ إٌُزش)٢ٗٝ
ثؼغ ٛز ٙاُِـبد:
 اُٗٞ٤بٗ٤خ
 اإل٣طبُ٤خ
 اُل٤ز٘بٓ٤خ
 اُظ٤٘٤خ
 اُؼشث٤خ
 اُزشً٤خ
 اإلسجبٗ٤خ
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هعلىهاث عن الوقاهرة الوسؤولت
٣وٛ ّٞزا أُشًض ثئثشاص ٓؼِٓٞبد رزؼِن ثبُٔوبٓشح أُسؤُٝخ ػِ ٠ػذح أشٌبٍ ثٔب كٜ٤ب ،أُ٘شٞساد ٝاُالكزبد
ٝاإلػالٗبد اُؼٞئ٤خ ) (PIDأُٞعٜخ ُالػت ػِ ٠شبشخ آُخ اُؤبس اإلٌُزش٤ٗٝخ ).(EGM
ًٔب  ٢ِ٣أٓضِخ ػٖ رِي أُؼِٓٞبد:
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(أ)

ً٤ق روبٓش ثٔسؤ٤ُٝخ

(ة)

ً٤ق رؾذد اُٞهذ ٝسوق اإلٗلبم ٝرِزضّ ثٜٔب

(ط)

رٞكش خذٓبد أُسبٗذح
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(د)

س٤بسخ دكغ أُجبُؾ أٌُزسجخ ًٔب :٢ِ٣
رجؼب ً ُِوبٗ ٕٞرذكغ عٔ٤غ األسثبػ ا٥ر٤خ ٖٓ رغٔ٤غ اُ٘وبؽ ٝاُز ٢رظَ هٔ٤زٜب إُ 1,000 ٠دٝالس ٓٝب
كٞم ثٌبِٜٓب ثٔٞعت ش٤ي ٓظشكُ ٢ؾسبة شخض ٤ُٝس ُؾسبة دكغ ٗوذٛ . ١ز ٙاألسثبػ ال ٌٖٔ٣
طشكٜب ٓوبثَ ٗوبؽ رظشف ك ٢آالد اُؤبس اإلٌُزش٤ٗٝخ.

4

()ٙ

ؽظش رٞك٤ش اُذُ ٖ٣ـشع اُؤبس.

()ٝ

ثشٗبٓظ اُ٘ئ ٢ثبُ٘لس اُخبص ثبُٔشًض ُِ ٌٖٔ٣ .ؼٔالء اُزؾذس ٓغ أُٞظق أُسؤ ٍٝػٖ أُوبٓشح
أُسؤُٝخ أ ٝأُذ٣ش أُ٘بٝة أ ٝأخز ٗسخخ ٖٓ ًز٤ت ثشٗبٓظ اُ٘ئ ٢ثبُ٘لس أُؼشٝع ك ٢هبػخ
اُؤبس.

(ص)

ٓؼِٓٞبد أخش ٟرزؼِن ثبُٔوبٓشح أُسؤُٝخ ٝثٔب كٜ٤ب ً٤ل٤خ اُٞط ٍٞإُ ٠أُٞهغ اإلٌُزش٢ٗٝ
www.moneysmart.gov.auأ ٝأٞٓ ١اهغ
اُؾٌ ٢ٓٞاُز٣ ١ؼبُظ ؽش٣وخ إداسح أُبٍ ثزًبء
ؽٌ٤ٓٞخ ٓٔبصِخ اُخبطخ ثـ ’إداسح األٓٞاٍ‘.
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هعلىهاث عن ألعاب القوار
إٕ هٞاػذ ًَ ُؼجخ ٖٓ أُؼبة آالد أُوبٓشح اإلٌُزش٤ٗٝخ ،ثٔب كٜ٤ب ؽظٞظ اُشثؼٓ ،زٞكشح ُِؼٔالء ٖٓ ػٖٔ
أُؼِٓٞبد اُؼٞئ٤خ ُالػت ) (PIDػِ ٠شبشخ اُ٥خ ًٔ .ب إٕ أُؼِٓٞبد اُخبطخ ثٌ٤ل٤خ هشاءح أُؼِٓٞبد
)(PID
اُؼٞئ٤خ ٓزٞكشح ُذ ٟأُٞظل / ٝ ٖ٤أ ٝك ٢اٌُز٤ت اُخبص ثزلس٤ش أُؼِٓٞبد اُؼٞئ٤خ ُالػت
ٝأُٞعٞد ك ٢هبػخ اُؤبس.

.5

إستراتيجيت االلتزام الوسبق
إٕ ٛزا أُشًض ٣شغغ اُؼٔالء اُزِ٣ ٖ٣ؼج ٕٞػِ ٠آالد اُؤبس اإلٌُزش٤ٗٝخ إٔ ٣ؾذدٝا ألٗلس ْٜاُٞهذ ٝاإلٗلبم
ٗسجخ ُظشٝك٘ٛ . ْٜبى الكزبد ك ٢هبػخ اُؤبس ٝػِ ٠آالد اُؤبس اإلٌُزش٤ٗٝخ رششذ اُؼٔ َ٤إُ ٠رؾذ٣ذ اُٞهذ
ٝسوق اإلٗلبم ٝاالُزضاّ ثٜٔب.
عٔ٤غ آالد اُؤبس اإلٌُزش٤ٗٝخ كٛ ٢زا أُشًض رٔ ٌّٖ اُالػت ٖٓ ٓؼشكخ أُذح اُز٣ ٢وؼٜ٤ب ٝؽغْ أُجِؾ
أُ٘لن خالٍ عِسخ أُوبٓشح اُٞاؽذح  .إٕ أُؼِٓٞبد اُخبطخ ثٌ٤ل٤خ رشـ َ٤ػِٔ٤خ ٓزبثؼخ اُٞهذ ٝاإلٗلبم ػِ٠
) (PIDأُؼشٝع ك٢
أ٣خ آُخ ٓزٞكشح ُذٞٓ ٟظل ٢أُشًض ٝأ٣ؼب ً كً ٢ز٤ت أُؼِٓٞبد اُؼٞئ٤خ ُالػت
أُشًض.
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التفاعل هع العوالء
إٕ ٓٞظلٛ ٢زا أُشًض ِٓزضٓ ٕٞثزٞك٤ش خذٓبد ػبُ٤خ اُغٞدح ُِؼٔالء ثظٞسح ٓسزٔشح  ْٛٝدائٔ ٢اإلدساى
ٍٓسؤ٤ُٝخ اُؼٔالء ٝأُشًض كٔ٤ب ٣خزض ثبُٔوبٓشح أُسؤُٝخ.
ُوذ ػٛ ّٖ٤زا أُشًض ٓٞظلب ً ٓسؤٝالً ػٖ أُوبٓشح أُسؤُٝخ
ثظٞسح ٓسزٔشح ؽبُٔب ًبٕ أُشًض ٓلزٞؽب ً.

ٓ /ذ٣شاً ٓسؤٝالً ػٖ أُوبٓشح ٓ ٞٛٝزٞاعذ

ك ٢ؽبٍ روذّ أ ١شخض ٖٓ ٓٞظق ثخظٞص ٓؼِٓٞبد رزؼِن ثخذٓبد خبطخ ثٔشٌِخ أُوبٓشح أ ٝك ٢ؽبٍ
آٍوبٓشح ،ك٤غت رٞع ٚ٤اُشخض ٓجبششح إُ ٠أُٞظق
ظٜش ػِ ٠أ ١شخض دالئَ ٓؼبٗبح ٖٓ ٓشٌِخ
أُسؤ ٍٝػٖ أُوبٓشح أُسؤُٝخ  /آٍذ٣ش أُسؤ ٍٝػٖ أُوبٓشح ُطِت أُسبػذح.
ػِ ٠أُٞظق أُذا ّٝاالهزشاة ٖٓ أ ١ػٔ َ٤رظٜش ػِ ٚ٤ػالٓبد رٞرش أ٣ ٝزظشف ثسِٞى ؿ٤ش ٓوجٍٞ
ٝػشع ػِ ٚ٤أُسبػذح .رزؼٖٔ ػالٓبد اُزٞرش اُشخض اُز:١






٣ؼ ّشف ػٖ ٗلس ٚثؤٕ ػ٘ذٓ ٙشٌِخ ٓوبٓشح؛
٣ظٜش رظشكب ً ػذٝاٗ٤ب ً أ ٝؿ٤ش اعزٔبػ ٢أ٣ ٝبئسبً خالٍ ٓٔبسسزُِٔ ٚوبٓشح؛
٣طِت اهزشاع أُبٍ ٖٓ أُٞظل ٖ٤أ ٖٓ ٝاُؼٔالء ا٥خش ٖ٣أ٣ ٝسزٔش ك ٢أُوبٓشح ثؼبئذاد
اُشثؼ اٌُج٤شح؛
٣وبٓش ٤ٓٞ٣ب ً ُلزشح ؽِ٣ٞخ  -أُٔ ١ذح صالصخ سبػبد أ ٝأًضش ٖٓ د ٕٝأخز هسؾ ٖٓ اُشاؽخ؛
١رؾبش ٟاُزٞاطَ ٓغ ا٥خش ٖ٣ػ٘ذ أُوبٓشح أ٣ ٝو ّٞةاُزٌِْ أُؾذٝد عذاً ٓغ ا٥خش ٖ٣أٝ
اُزلبػَ اُوِٓ َ٤غ األؽذاس اُز ٢رغش ١ؽ.ُٚٞ

كٛ ٢ز ٙاُظشٝفُِٞٔ ٌٖٔ٣ ،ظق ػشع أُسبػذح أُالئٔخ اسز٘بداً ُِظشٝف اُخبطخٓ ،ضالً،




اُزؾذس ٓغ اُؼٔٝ َ٤رشغ٤ؼ ٚػِ ٠أخز هسؾ ٖٓ اُشاؽخ؛
ً
روذُِ ْ٣ؼٔ َ٤ثؼغ أُشؽجبد (ٓضالً ك٘غبٕ هٜٞح أ ٝشب ) ١كٌٓ ٢بٕ أًضش ٛذٝءا ثٔؼضٍ ػٖ
هبػخ اُؤبس؛
ػشع ػِ ٠اُؼٔ َ٤أُسبػذح ثز٘س٤ن رشر٤ت سؽ ِٚ٤ػٖ ٓشًض اُؤبس.

٣ذ ّ ٕٝأ ١رلبػَ ث ٖ٤أُٞظق أُسؤ ٍٝػٖ أُوبٓشح أُسؤُٝخ ٝاُؼٔالء ك ٢سغَ أُوبٓشح أُسؤُٝخ
٣ٝزؼٖٔ اُزذاث٤ش أُزخزح ٛ .زا اُسغَ ٓ ٞٛؾٔ ّ ٢ثوبٗ ٕٞاُخظٞط٤خ  .إٕ اُزلبط َ٤اُز٣ ٢غت رذٜ٘٣ٝب ك٢
اُسغَ رشَٔ
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اُزبس٣خ ٝصٖٓ اُؾذس أ ٝاألٓش؛
اسْ (اسٔبء) أُٞظق (أُٞظل )ٖ٤أُشبسى (أُشبسً)ٖ٤؛
اسْ اُؼٔ َ٤أُؼ٘( ٢إرا رٞكش)؛
ٝطق ػبّ أ ٝرلظُٞ ٢ِ٤هبئغ اُؾذس أ ٝاألٓش؛
اُزذاث٤ش أُزخزح ٖٓ أُٞظق (ٓضالً  ..رض٣ٝذ اُؼٔ َ٤ثبُٔؼِٓٞبد أُزؼِوخ ثـ ’ٓسبػذح أُوبٓش
 /اُ٘ئ ٢ثبُ٘لس اُطٞػ.)‘٢
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هعلىهاث عن برناهج الىالء للعوالء

هالحظت:
ٛ 7،1زا اُج٘ذ أُ٘ظٞص ث ٚك ٢هٞاػذ اُسِٞى ُِٔوبٓشح أُسؤُٝخ ٣طجّن كوؾ ك ٢أُشاًض اُز ٢رؼز٘ن ثشٗبٓظ
اُٞالء ٛٝزا اُٞالء ٓ٘ظٞص ػِ ٚ٤ك ٢اُلوشح  ٖٓ 1،3هبٗ ٕٞر٘ظ ْ٤أُوبٓشح٣ .ذٓضَ ثشٗبٓظ اُٞالء ٛزا ثـ
 رزجغ ؽغْ ٓجبُؾ اُؼٔ َ٤أُظشٝكخ؛ ٝ
ٌٓ بكآد رسز٘ذ ػِ ٠ؽغْ أُجبُؾ أُظشٝكخ.
 7،2ال ٗسٔؼ ُِشخض اُز٘٣ ١ئ ٢ث٘لس ٚاُجوبء أ ٝاالُزؾبم ثجشٗبٓظ اُٞالء.
ُذ ٟاٗؼٔبّ اُؼُٔ َ٤جشٗبٓظ اُٞالء اُخبص ثبُٔشًض أ ٝثؼذ رُي ثوِ٣ ،َ٤ؼط ٠اُؼٔٓ َ٤ؼِٓٞبد ٓطجٞػخ
رشَٔ
 ث٘ٞد ثشٗبٓظ اُٞالء؛ ٝ
٤ً ق  ٌٖٔ٣اُؾظ ٍٞػِ ٠أٌُبكآد؛ ٝ
٤ً ق  ٌٖٔ٣رجذ َ٣أٌُبكآد؛ ٝ
ٓ ز ٠ر٘ز ٢ٜطالؽ٤خ ٛز ٙأٌُبكآد.
س٤غش ١إػالّ اُؼٔالء أُشزشً ٖ٤ك ٢اُجشٗبٓظ ػٖ أٌُبكآد اُز ٢ع ّٔؼٛٞب ثٔٞعت ثشٗبٓظ اُٞالء ٝرُي ػٖ
ؽش٣ن ث٤بٕ خط ٢دٝس( ١ػِ ٠األهَ ٓشح ًَ س٘خ) ؽست ٓب ٣ؾذد ٙأُشًض.
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السياست الوتبعت بالنسبت لووارست الوىظفين الوقاهرة
**Venue to select one option
Either
** ال ٣سٔؼ ُٔٞظل ٢أُشًض ثٔٔبسسخ اُؤبس ٘ٛب ك ٢أُشًض ك ٢أٝ ١هذ  ،ثٔب ك ٚ٤اُِؼت ػِ ٠آالد اُؤبس
اإلٌُزش٤ٗٝخ ٝ ٞ٘٤ًٝاُشٛبٕ ٝششاء ثطبهبد اُ٤بٗظ٤ت.
Or
ال ٣ؾن ُِٔٞظل ٖ٤أُوبٓشح خالٍ دٝاّ ػِٔ.ْٜ
ُٞٔ ٌٖٔ٣ظل ٢أُشًض ٓٔبسسخ أُوبٓشح خبسط أٝهبد دٝاّ ػِٔ ْٜك ٢أُشًض ششؽ إٔ ال ٌٞٗٞ٣ا ٓشرذ ٖ٣ثضح
اُؼَٔ ٝال ٣ظٜش ٕٝثطبهخ اُزؼش٣ق اُشخظ٤خ ُشخظخ أُوبٓشح ٝهذ رـ٤جٞا ػٖ أُشًض ثؼذ رؤد٣خ ٗٞثخ ػِْٜٔ
األخ٤شح.
Plus, in addition to either of the above alternatives
رؼوذ ًَ س٘خ دٝساد ُزط٣ٞش ٓوذساد أُٞظلٓٝ ٖ٤ؼِٓٞبر ْٜأُزؼِوخ ثبُٔوبٓشح أُسؤُٝخ ٝرُي ثبُز٘س٤ن ٓغ
ٓشًض خذٓخ ٓسبػذح أُوبٓش ٖ٣أُؾِ٤خ٣ .زٝد ًَ ٓٞظق عذ٣ذ ػ٘ذ ٓجبششر ٚاُؼَٔ ثشصٓخ رؼِٔ٤بد رؾز١ٞ
ػِٓ ٠ؼِٓٞبد رزؼِن ثبُٔوبٓشح أُسؤُٝخ ٝخذّ اد اُذػْ أُخزظخ ةٓشبًَ أُوبٓشح.
٣و ّٞأُشًض ثزوذ ْ٣أُسبػذح ٌَُ ٓٞظق ٣ش٤ش إٔ ُذٓ ٚ٣شٌِخ ٓوبٓشحٝ ،رُي ثبُزؤًذ ٖٓ رز٣ٝذ ٙثبُٔؼِٓٞبد
اُخبطخ ثٔشٌِخ أُوبٓشح ٝاُخذٓبد أُسبٗذح أُزٞكشح  .سٞف ٣ؾزشّ ؽن أُٞظق ثبُخظٞط٤خ ٝأ ٖٓ ١رِي
األٓٞس ُٖ ٣ذ ّ ٕٝك ٢اُسغَ.
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خدهاث الدعن بالنسبت لوشكلت الوقاهرة
ِ٣زضّ أُشًض ثبُٔؾبكظخ ػِ ٠سٝاثؾ ه٣ٞخ ٓغ خذٓبد اُذػْ أُؾِ٤خ أُخزظخ ثٔشٌِخ أُوبٓشح ٣ .غزٔغ ًجبس
ٓٞظلٛ ٢زا أُشًض دٝس٣ب ً ٓغ خذٓبد ٓسبػذح أُوبٓش ٖ٣أُؾِ٤خ ٓٝغ ٓٞظل ٢أُشًض اُز٣ ٖ٣ششك ٕٞػِ٠
أُسبػذح .ثؼغ األٓضِخ ػِ٤ً ٠ل٤خ رٞاطِ٘ب ٓغ خذٓبد ٓسبػذح أُوبٓش ٖ٣أُؾِ٤خ ٓٝغ ٓٞظل ٢أُسبٗذح ك٢
أُشًض :٢ٛ
 ػوذ دٝساد رذس٣ج٤خ دٝس٣خ (ػِ ٠األهَ ٓشح ًَ س٘خ ) ُِٔٞظل٣ ،ٖ٤ذ٣شٛب ٌٓزت خذٓخ ٓسبػذح
أُوبٓش ٖ٣أُؾِ٢؛
 ػوذ اعزٔبػبد إداس٣خ دٝس٣خ ث ٖ٤أُسؤٓ/ٍٝذ٣ش أُشًض ٝثٌٓ ٖ٤زت خذٓخ ٓسبٗذح ٓشبًَ
أُوبٓشح /أٞٓ ٝظل ٢أُسبٗذح ك ٢أُشًض.
رؾلع رلبطٛ َ٤ز ٙاالعزٔبػبد ك ٢سغَ أُوبٓشح أُسؤُٝخ .رزؼٖٔ رلبط َ٤االعزٔبع
ٝ هذ ٝربس٣خ اُغِسخ
 أسٔبء اُؾؼٞس
 أُٞػٞػبد اُز ٢رٔذ ٓ٘بهشزٜب
 اُوشاسد  /ث٘ٞد اُؼَٔ اُ٘برغخ ػٖ االعزٔبع
 ربس٣خ االعزٔبع اُوبدّ
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شكاوي العوالء
إرا ًبٕ أل ١ػٔ َ٤شٌ ٟٞؽ٤ً ٍٞل٤خ رطج٤ن هٞاػذ اُسِٞى ٛز ،ٙػِ ٚ٤إٔ ٣زوذّ ثٜب خط٤بً ٓجبششح إُٓ ٠ذ٣ش
أُشًض٣ .زؾون ٓذ٣ش أُشًض ٖٓ عٔ٤غ اُشٌب ٟٝاُٞاسدح ٣ٝزؤًذ ٖٓ أٜٗب رزؼِن ثطش٣وخ اُؼَٔ ثوٞاػذ اُسِٞى .
رٞع ٚاُشٌب ٟٝأُزؼِوخ ثخذٓخ اُؼٔالء أ ٝثبسزؼٔبٍ آالد اُؤبس إُٓ ٠ذ٣ش أُشًض  /أُٞظق أُ٘بٝة٣ .وّٞ
ٓٞظل ٢أُشًض ثزوذ ْ٣أُسبػذح ُِؼٔ َ٤رزؼِن ثآُ٤خ اُشٌ ٟٞإرا ؽِت ٓ٘ ْٜرُي.
س٤زْ اُزؾو٤ن ك ٢اُشٌب ٟٝأُوذٓخ ثزلٝ ْٜك ٢أهشة ٝهذ٣ .زْ اُلظَ ثبُشٌب ٟٝػِ ٠اُ٘ؾ ٞاُزبُ:٢
٣ زْ إثالؽ اُؼٔ َ٤ثبسزالّ اُشٌٟٞ؛
 إرا روشس ػذّ اُزؾو٤ن ك ٢اُشٌ ٟٞأُوذٓخ ألٕ ال طِخ ُٜب ثزطج٤ن هٞاػذ اُسِٞى٣ ،زْ إثالؽ اُؼَٔ٤
ثبألسجبة؛
 هذ ٣طِت ٓذ٣ش أُشًض أص٘بء اُزؾو٤ن ٓؼِٓٞبد ٖٓ أُٞظق أُؼ٘ ٢ػٖ ٓٞػٞع اُشٌٟٞ؛
 ػِٓ ٠ذ٣ش أُشًض اُزؾون إٔ اُزؼبَٓ ٓغ اُؼٔ َ٤عش ٟثؼوالٗ٤خ ٝٝكوب ً ُوٞاػذ اُسِٞى؛
 إرا رْ اُزضجذ ٖٓ اُشٌ ٟٞسٞف ٣وٓ ّٞذ٣ش أُشًض ثئثالؽ اُؼٔ َ٤ثبإلعشاءاد اُز ٢س٤زْ ارخبرٛب
ُٔؼبُغخ ٛز ٙأُشٌِخ؛
٣ زْ دائٔب رجِ٤ؾ اُؼٔ َ٤ث٘زبئظ اُشٌٟٞ؛
 رؾلع رلبط َ٤اُشٌ ٟٞك ٢سغَ أُوبٓشح أُسؤُٝخ؛
 رٞػغ رلبط َ٤اُشٌ ٟٞثزظشف ُغ٘خ ر٘ظ ْ٤أُششٝثبد اُشٝؽ٤خ ٝأُؼبة اُؤبس كٝ ٢ال٣خ
كٌ٤زٞس٣ب ) (VCGLRػ٘ذ اُطِت.
إرا ُْ  ٌٖ٣ثبإلٌٓبٕ اُلظَ ثبُشٌ ٟٞك ٢أُشًض ،رؾبٍ إُٓ ٠ؤسسخ أُؾٌٔٝ ٖ٤اُٞسطبء ك ٢أسزشاُ٤ب
) ٌٖٔ٣ .(IAMAأل  ١ؽشف ُ ٚػالهخ ثبُشٌ ٟٞاالرظبٍ ثبُٔؤسسخ ُِ .جذء ثشٌ ٟٞثئٌٓبٕ أ ١ؽشف اُزٛبة
إُٞٓ ٠هغ أُؤسسخ ( ٝ )www.iama.org.auرؾٔ َ٤اسزٔبسح ؽَ اُ٘ضاػبد ( Dispute Resolver
س٤و ّٞثؼذٛب
 ٖٓٝ )formصْ روذٛ ْ٣ز ٙاالسزٔبسح ثؼذ رؼجئزٜب ٝرؼٜٔ٘٤ب اُشسْ أُطِٞة إُ ٠أُؤسسخ.
اُٞس٤ؾ/اُؾٌْ ثبالرظبٍ ثٌال اُطشكُ ٖ٤زس َ٤ٜاُزٞطَ إُ ٠ؽَ.
ٓالؽظخ :إٕ اُشٌب ٟٝأُوذٓخ ُٜز ٙأُؤسسخ أُسزوِخ ُؾِٜب هذ رٌٌِٓ ٕٞلخ  .عٔ٤غ األؽشاف ٓذػ ٕٝٞإُ٠
ٓؾبُٝخ ؽَ األٓٞس ػِٓ ٠سز ٟٞأُشًض هجَ ؽِت اُٞسبؽخ أُ٤ٜ٘خ.
٣غت ؽلع اُٞصبئن أُزؼِوخ ثغٔ٤غ اُشٌب ٟٝػذ هٞاػذ اُسِٞى ك ٢سغَ أُوبٓشح أُسؤُٝخ ً ٢رزٌٖٔ ُغ٘خ
ر٘ظ ْ٤أُششٝثبد اُشٝؽ٤خ ٝأُؼبة اُؤبس كٝ ٢ال٣خ كٌ٤زٞس٣ب (  )VCGLRاالؽالع ػِٜ٤ب ػ٘ذ اُؾبعخ.
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القاصرين
٣ؾظش ػِ ٠اُوبطش ٖ٣أُوبٓشحٛٝ ،زا ٣شَٔ ث ٢ع رزاًش ٝخذٓبد اُؤبس ُ . ْٜرؼشع اُالكزبد ػِٓ ٠ذاخَ
هبػبد اُؤبس ٓؾظشح ػِ ٠اُوظبس اُذخ٣ . ٍٞزؾَٔ عٔ٤غ أُٞظلٓ ٖ٤سؤ٤ُٝخ ؽِت إصجبد اُؼٔش إرا ًبٗٞا
ؿ٤ش ٓزؤًذٓ ٖ٣ب إرا ًبٕ ػٔش اُؼٔ َ٤ػِ ٠األهَ  ۱۸س٘خ  .إرا ُْ  ٌٖ٣ثبإلٌٓبٕ اُزؾون ٖٓ اُؼٔش ٖٓ خالٍ
األٝسام اُضجٞر٤خ٣ ،غت اُطِت ٖٓ اُؼٔٓ َ٤ـبدسح هبػخ اُؤبس.

.12

الجى العام في قاعت الوقاهرة
س٤زْ رشغ٤غ اُؼٔالء ػِ ٠أخز اسزشاؽبد ٓ٘زظٔخ ٖٓ اُِؼت ػِ ٠آالد اُؤبس  .هذ رٌ ٕٞؽش٣وخ ا ُزشغ٤غ ػِ٠
أشٌبٍ ٓخزِلخ ٖٓ خالٍ إػالٗبد ٓضَ
 إػالٕ إٔ اسزشاؽخ اُشب ١اُظجبؽ٤خ عبٛضح؛
 إػالٕ سؾت هشػخ ألػؼبء اُ٘بد١؛
 ثذء ٗشبؽ ٓؼٓ ٖ٤ضَ أُؾبٕ اُظجبػ.
رؼِن اُسبػبد ك ٢األٓبًٖ اُشئ٤س٤خ ٖٓ طبُخ اُؤبس ثؾ٤ش  ٌٕٞ٣اُؼٔالء ػِ ٠ث٘٤خ ٖٓ ٓشٝس اُٞهذ .ػِ٠
أُٞظل ٖ٤خالٍ أداء ػِٔ ْٜأُذاخِخ ٓغ اُؼٔالء ػ٘ذٓب  ٌٕٞ٣رُي ٓ٘بسجب ً ُٜ ٌٖٔ٣ .ز ٙأُذاخِخ إٔ روطغ ؽذح
ٝؽ ٍٞكزشح اُِؼت ػِ ٠آالد اُؤبس اإلٌُزش٤ٗٝخ.

.13

الوعاهالث الواليت
إٕ أُشًض ال ٣وجَ إٔ ٣ذكغ اُؼٔ َ٤ػٖ ؽش٣ن اُشٌ٤بد أُظشك٤خ.
٣زْ ػشع ُٞؽخ ثٜزا أُؼ٘ ٠هشة ٗوطخ رٞاعذ أٓ ٖ٤اُظ٘ذٝم ك ٢هبػخ اُؤبس.
أٓ ١جِؾ د 1000 ٕٝدٝالس ٣شثؾ ٚاُؼٔ ٖٓ َ٤آالد أُوبٓشح كٛ ٢زا أُشًض  ٌٖٔ٣دكؼٗ ٚوذاً أ ٝػٖ ؽش٣ن
ش٤ي ٓظشك . ٢رجؼب ً ُِوٞاٗ ٖ٤رذكغ عٔ٤غ األسثبػ ٝاألسثبػ ا٥ر٤خ ٖٓ رغٔ٤غ اُ٘وبؽ ٝاُز ٢رظَ هٔ٤زٜب إُ٠
 1,000دٝالس ٓٝب كٞم ثٌبِٜٓب ثٔٞعت ش٤ي ٓظشكُ ٢ؾسبة شخض ٤ُٝس ُؾسبة دكغ ٗوذٛ .١ز ٙاألسثبػ
ال  ٌٖٔ٣طشكٜب ٓوبثَ ٗوبؽ دسزؼَٔ ك ٢آالد اُؤبس اإلٌُزش٤ٗٝخ.
٣ؾلع سغَ ٓذكٞػبد األسثبػ ك ٢هبػخ اُؤبس.
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الدعايت والترويج
إٕ عٔ٤غ أشٌبٍ اإلػالٗبد اُـ٤ش ٓٞعٜخ ُشخض ٓؼ ٖ٤ػٖ آالد اُؤبس اإلٌُزش٤ٗٝخ ٘ٓٝزغبرٜب ٞ٘ٔٓ ٢ٛػخ
كٝ ٢ال٣خ كٌ٤زٞس٣ب.
عٔ٤غ اإلػالٗبد ُـ٤ش آالد اُؤبس اإلٌُزش٤ٗٝخ اُز٣ ٢و ّٞثٜب ٛزا أُشًض أ ٝاُز ٢روبّ ٗ٤بثخ ػٖ ٛزا أُشًض
٣غت إٔ رٔزضَ ُوٞاػذ اإلػالٗبد األخاله٤خ اُز ٢رج٘زٜب اُغٔؼ٤خ األسزشاُ٤خ اُٞؽ٘٤خ ُِٔؼِٖ٘٤
()http://www.aana.com.au/pages/codes.html
ًَ ٓششٝع إػالٕ أ ٝرش٣ٝظ ٓوزشػ ٣زْ ه٤بسٓ ٚوبثَ هبئٔخ ػٞاثؾ ٓ٘جضوخ ٖٓ هٞاػذ األخالم أُزجؼخ ٖٓ
اُغٔؼ٤خ األسزشاُ٤خ اُٞؽ٘٤خ ُِٔؼِ٘.ٖ٤
ًزُيٝ ،هجَ ٗشش اإلػالٕ ،رو ّٞاإلداسح ثٔشاعؼخ عٔ٤غ ٓٞاد اُذػب٣خ ٝاُزش٣ٝظ ُِزؤًذ ٖٓ أٜٗب
 ؿ٤ش صائلخ أٓ ٝؼِِخ أ ٝخبدػخ ثبُ٘سجخ الؽزٔبالد اُشثؼ أ ٝاُغٞائض أ ٝؽظٞظ اُلٞص؛
 ؿ٤ش ٓس٤ئخ أ ٝؿ٤ش ٓؼ٤جخ ثطج٤ؼزٜب؛
 ال رؼط ٢اٗطجبػب ً ثؤٕ أُوبٓشح  ٢ٛإسزشار٤غ٤خ ٓؼوُٞخ ُزؾس ٖ٤اُٞػغ أُبُ٢؛
 ال رشٝط السزٜالى اٌُؾ ٍٞػ٘ذ ششاء رزاًش اُؤبس؛
 ػذّ إدساط اسْ أ ١شخض كبئض ك ٢أ ١إػالٕ ٖٓ د ٕٝأخز ٓٞاكوز ٚأُسجوخ.
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تطبيق قىاعد السلىك
إٕ هٞاػذ اُسِٞى  ٢ٛعضء ٖٓ سصٓخ ٓؼِٓٞبد رؼطٞٓ ٌَُ ٠ظق عذ٣ذ ك ٢كزشح رؤ ِٚ٤ٛػ٘ذ ٓجبششر ٚاُؼَٔ.
ُوذ رِو ٠أُٞظل ٕٞرذس٣جب ً ػٖ أٛذاف ٓٝؾز٣ٞبد ٝؽش٣وخ رطج٤ن هٞاػذ اُسِٞى.
عٔ٤غ اُوؼب٣ب أُشكٞػخ اُخبطخ ثوٞاػذ اُسِٞى ٖٓ هجَ أُٞظل ٖ٤أ ٝاُؼٔالء ٣غت رٞعٜٜ٤ب إُ ٠أُٞظق
أُسؤ ٍٝػٖ أُوبٓشح أُسؤُٝخٓ /ذ٣ش أُشًض أُ٘بٝة ُٔؼبُغزٜب.
سزو ّٞإداسح أُشًض ثبُز٘ ٚ٣ٞثبُٔٞظل ٖ٤اُز٣ ٖ٣سبػذ ٕٝك ٢رطج٤ن ٝاػزٔبد هٞاػذ اُسِٞى ثشٌَ كؼبٍ.
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هراجعت قىاعد السلىك
٣زْ ٓشاعؼخ ٛز ٙاُوٞاػذ س٘٣ٞب ً ُؼٔبٕ آزضبُٜب ٍهبٗ ٕٞر٘ظ ْ٤أُؼبة اُؤبس  ٝأل ١رٞعٜ٤بد ٝصاس٣خ ًٔ .ب ٣زْ
ث٘لس اُٞهذ ٓشاعؼخ ؽش٣وخ ػَٔ ٝكؼبُ٤خ هٞاػذ اُسِٞى خالٍ األشٜش اُـ  ۱۲أُ٘ظشٓخ  .رشَٔ أُشاعؼخ
ٝاُؼٔالء ٝخذٓبد اُذػْ
أخز سدٝد اُلؼَ ٖٓ عٔ٤غ األشخبص ر ١ٝاُظِخ ،ثٔب كٞٓ ْٜ٤ظل ٢أُشًض
أُخزظخ ثٔشبًَ أُوبٓشح.
٣زْ رسغ َ٤عٔ٤غ اُزؼذ٣الد أُطِٞثخ ُِٔٔبسسبد اُؾبُ٤خ ك ٢أُشًض  ٖٓٝصْ رطج٤وٜب ًِٔب ًبٕ رُي ٌٓٔ٘بً
رس ّغَ عٔ٤غ اُزؼذ٣الد ك ٢سغَ أُوبٓشح أُسؤُٝخ ُِٔشًض  .أ ١رؼذ٣الد ٓوزشؽخ ُوٞاػذ اُسِٞى ٣غت إٔ
رخؼغ ُٔٞاكوخ ُغ٘خ ر٘ظ ْ٤أُششٝثبد اُشٝؽ٤خ ٝأُؼبة اُؤبس كٝ ٢ال٣خ كٌ٤زٞس٣ب ).(VCGLR
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