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Code of Conduct para sa Pagtatrabaho kasama 

ang mga Bata  

Panimula 

Ang Archdiocese, kasama ang ating pamayanan, ay nakatuon sa paglikha at 

pagtataguyod ng isang ligtas at nakakaalaga na kapaligiran para sa Mga Bata. 

Ang Code of Conduct na ito ay naglalayong itaas ang kamalayan ng mga taong 

nagtatrabaho kasama ang Mga Bata sa Archdiocese tungkol sa kanilang mga obligasyon 

sa ilalim ng batas ng proteksyon ng Bata, at tulungan silang lumikha ng isang Child-Safe 

na kapaligiran para sa mga bata na kasali sa Simbahang Katoliko. Ang Code na ito ay 

dapat basahin kasabay ng Patakaran sa Proteksyon ng Bata ng Archdiocesan na 

nakalagay sa pangangalaga ng pagsasanay, mga patakaran, protokol at fact sheet na 

nauugnay sa gawaing nauugnay sa bata sa loob ng Archdiocese. 

Ang sekswal na pang-aabuso sa bata sa loob ng mga konteksto ng Simbahang Katoliko 

ay nagdulot ng matinding pag-aalala sa loob ng Archdiocese, ang buong Simbahan at 

ang mas malawak na pamayanan.  Ang Code of Conduct na ito ay nagbibigay sa mga 

nagtatrabaho kasama ang mga Bata sa Archdiocese na may isang mas mahusay na pag-

unawa sa kung paano maisakatuparan ang mahalagang gawaing pastoral ng Simbahang 

Katoliko sa isang propesyonal, suporta at pag-aalaga na paraan na kapwa 

pinoprotektahan ang Mga Bata mula sa pinsala at nag-aambag sa kanilang pag-unlad. 

Ang Code of Conduct ay nalalapat sa, at dapat pirmahan ng, lahat ng Klero, Mga 

Relihiyosong itinalaga, mga Empleyado, Volunteer at mga kontratista, na mayroon, o 

inaasahang magkaroon, ng isang papel na nauugnay sa bata - hal, ang mga 

kinakailangang magkaroon ng Check sa Pagtatrabaho kasama ang Mga Bata 

(Working with Children Check o WWCC). Ang mga Katekista na SRE Titser sa mga 

pampublikong paaralan ng NSW ay kinakailangang pirmahan ang Code of Conduct na ito 

kasabay ng pagtanggap ng isang partikular na SRE na apendise at sapilitan induction na 

pagsasanay na mula sa doktrina ng Confraternity ng Kristiyano upang matugunan ang 

mga kinakailangan sa Kagawaran ng Edukasyon ng NSW.  

Pagsunod sa batas sa pagproteksyon ng Bata at Patakaran sa Archdiocese sa 

Pag-iingat at Proteksyon ng Bata (Ang Patakaran)  

1. Sa anumang oras, bago o sa panahon ng aking pagkakatalaga sa isang papel na 

nauugnay sa Bata sa Archdiocese, bibigyan ko ang taong gagamit, maggaganyak o 

hindi kaya ay magtatalaga sa akin ng anumang impormasyon na nauugnay sa 

pagtukoy kung ako ay angkop na magtrabaho kasama ang Mga Bata, kasama ang 

Pagtatrabaho kasama ang mga Bata kung saan kinakailangan (at isang National 

Criminal History Check, kung kinakailangan ng Archdiocese).  

2. Aking pananatilihin ang naaangkop na mga hangganan sa mga Bata sa lahat ng 

oras at mananatiling propesyonal sa aking mga aksyon sa Mga Bata. 

3. Maliban sa impormasyong nakuha sa ilalim ng selyo ng pagtatapat (kung 

naaangkop), susunod ako sa aking mga obligasyon sa pag-uulat sa Patakaran kung 

sa aking makatwirang paghinala: 
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a. ang isang Bata ay nasa peligro ng isang Kasalanan sa Pag-abuso sa Bata 

na ginawa laban sa kanila; 

b. nakikibahagi ang isang tao sa anumang Naiuulat na Pag-uugali sa Isang 

Bata; 

c. nakikibahagi ang isang tao sa anumang hindi naaangkop na pag-uugali sa 

isang Bata;  

d. ang isang Bata ay nagdusa o Napapabayaang paghihirap o Pag-abuso sa 

Bata kasama ang anumang pisikal na pang-aabuso, Gawaing Sekswal, 

Sekswal na Pag-atake, Sekswal na Paghahipo o Pag-aayos; at / o 

e. Nasa panganib ng Makabuluhang Kapahamakanang isang Bata, alinman sa 

kapaligirang Archdiocese, sa bahay o sa kung saan man.  

Aking tatandaan na hindi koresponsibilidad ang pagsiyasat o lutasin ang anumang 

mga hinala na mayroon ako, ngunit simpleng iulat ang aking hinala sa naaangkop 

na awtoridad. 

4. Iuulat ko ang mga bagay na ito sa aking Pari sa Parokya /Pinuno ng Ahensya 

(alinman ang naaangkop) pati na rin sa Safeguarding Office at, kung 

kinakailangan, sa mga nauugnay na awtoridad ng Estado (na may tulong mula sa 

Safeguarding Office). 

5. Kinikilala ko na mayroon akong isang personal na ligal na obligasyon na iulat ang 

lahat ng mga Kaulat ulat na Krimen na may kaalaman ako, at anumang 

impormasyon na maaaring mayroon ako kaugnay sa mga pagkakasalang iyon, sa 

Pulisya ng NSW.  Bilang isang bagay na kasanayan, aabisuhan ko ang aking Pari sa 

Parokya o Pinuno ng Ahensya na aabisuhan sa Safeguarding Office.  Ang 

Safeguarding Office ay gagabayan ako na i-ulat sa Pulisya ng NSD at ay 

magbibigay ng isang kopya ng ulat ng pulisya upang matiyak kong natapos na ang 

aking personal na obligasyong ligal na mag-ulat ay natapos na. 

6. Susunod ako sa anumang mga pagsisiyasat sa mga Safeguarding Complaint. 

7. Aabisuhan ko agad ang aking superbisor kung ako ay napatawan ng anumang 

kriminal na pagkakasala.  

Pangangalaga, respeto at kahabagan 

8. Tatratuhin ko palagi ang mga Bata nang may pag-aalaga, paggalang at 

pakikiramay kahit na kumilos sila sa isang paraan na sa tingin ko mahirap o 

mapaghamon. 

9. Kinikilala na naniniwala kami sa lahat ng mga tao na "nilikha sa imahe at wangis 

ng Diyos" (Gen 1: 27) Igagalang ko ang dignidad ng lahat ng mga taong tinatrato 

sila ng may pantay na respeto at pag-aalaga sa lahat ng oras. Alinsunod sa 

pagpipilian na nais ng Simbahan para sa mga mahihirap, bibigyan ko ng partikular 

na pansin ang mga pangangailangan ng mga mas mahihinang tao sa pamayanan.  

10. Isasaalang-alang ko ang mga pangangailangan ng lahat ng mga Bata, na 

nagbibigay ng partikular na pansin sa mga Aboriginal at mga Bata sa Torres Strait 

Islander, Mga batang may kapansanan, Mga baata mula sa magkakaibang kultura 
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at lingguwistika, at Mga bata na may partikular na kahinaan, tulad ng Mga bata na 

hindi maaaring manirahan sa bahay para sa anumang dahilan. 

11. Kinikilala ko na ang mga bata, tulad ng lahat ng tao, ay kailangang pinapakinggan 

at pakinggan. Sisinupin kong aktibong makinig sa mga bata na nasa aking 

pangangalaga at seryosohin ang kanilang mga opinyon at alalahanin.  

12. Palagi akong gagamit ng naaangkop, magalang na wika, at hindi makikipag-usap 

sa Mga Bata sa isang mapanunuya, mapanirang-puri o nakakasakit na 

pamamaraan, kinikilala na may hawak ako na posisyon ng awtoridad at paggamit 

ng wikang ito na maaaring makaapekto sa negatibong kabutihan at pag-unlad ng 

Mga Batang katrabaho ko. 

13. Tatratuhin ko palagi ang mga Bata sa pantay at pare-pareho na paraan, at 

maiiwasan ang paboritismo, "mga espesyal na pakikipag-ugnayan" sa ilang mga 

Bata at/o pagtatangi sa partikular na mga Bata. 

14. Hindi ako magbibigay ng mga regalo sa isang Bata kaysa sa isa pang Bata at 

magbibigay ako ng mga regalo sa Mga Bata sa pangkalahatan lamang kung saan 

ang mga regalong iyon ay naaangkop ayon sa edad at kalagayan ng mga Bata, hal. 

mga regalong hindi mamahalin at hindi nakakabastos. 

15. Hindi ako makikisali sa anumang aktibidad kasama ang isang Bata na malamang 

na maging sanhi ng pinsala sa kanilang pisikal, emosyonal o sikolohikal.   

16. Maliban sa konteksto ng mga pagtitipon ng pamilya na may pahintulot ng mga 

magulang, hindi ko aanyayahan ang mga walang kasama na Bata sa aking 

tahanan, ni anyayahan silang makisali sa mga aktibidad o kaganapan na hindi 

nauugnay sa Archdiocese o mga parokya o ahensya nito.   

Tamang pag gabay sa mga Bata 

17. Masigasig kong palagi na pinangangasiwaan ang lahat ng Mga Bata na may 

pananagutan ako 

18. Kung responsibilidad ko ang pag-oorganisa ng mga aktibidad na kinasasangkutan 

ng mga bata, titiyakin ko na ang mga aktibidad ay naaangkop sa edad at 

pangangailangan ng mga bata, na ang kinakailangang pagtatasa ng peligro ay 

isinagawa, at na ito ay sumusunod sa pagsasagawa ng mga aktibidad.   

19. Kapag pinangangasiwaan ang mga bata, aalagaan ko upang maprotektahan mula 

sa halatang mga panganib tulad ng mga sasakyang de-motor, at mga peligro sa 

labas tulad ng hindi ligtas na mga katubigan, pagkakalantad sa araw o mga hindi 

kilalang tao.  

20. Hindi ko iiwan ang mga bata sa pangangalaga ko nang hindi nababantayan. 

Magiging maagap ako para sa aking mga tipanan kasama ang Mga Bata. Kung 

hindi ako makakapunta sa isang aktibidad kasama ang mga bata na sinang-ayunan 

kong pangasiwaan, makikipag-usap ako sa nauugnay na superbisor sa aking 

parokya o ahensya sa lalong madaling panahon.  
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21. Kapag pinangangasiwaan ang mga bata, palagi akong mag-iingat sa pagpaplano ng 

mga aktibidad upang matiyak na naaangkop ang mga ito ayon sa edad ng Mga 

Bata at iba pang mga pangangailangan 

Pagdidisiplina sa Mga Bata 

22. Kinikilala ko na sa naaangkop na mga pangyayari, maaaring kailanganin ang 

disiplina upang maiwasan ang maling pag-uugali ng Mga Bata, kabilang ang maling 

pag-uugali na naglalagay sa panganib sa Bata at sa iba pa. 

23. Kung, sa aking palagay, kinakailangan na idisiplina ang isang Bata, gagawin ko 

lamang ito sa isang makatuwirang pamamaraan na naaangkop sa kanilang maling 

pag-uugali at hindi inihihiwalay o ipinapahiya ang Bata. Ipapaliwanag ko palagi sa 

Bata kung bakit siya dinidisiplina. 

24. Hindi ako kailanmang gagamit ng pisikal na kaparusahan upang disiplinahin ang 

isang Bata. 

Ugnayan sa Mga Bata 

25. Iiwasan ko ang mga sitwasyon kung saan mag-iisa ako kasama ang mga bata 

maliban sa malayo na kinakailangan itong bilang bahagi ng aking tungkulin.  

26. Iiwasan ko ang pisikal na pakikipag-ugnayan sa isang bata maliban sa malayo na 

ito ay kinakailangan bilang bahagi ng aking tungkulin (hal. upang pangasiwaan ang 

mga sakramento) o dahil sa makatwirang pangangailangan ng mga pangyayari 

(hal upang protektahan ang isang bata mula sa pinsala o upang aliwin kapag 

namimighati) , o kapag binabati nang naaangkop ang isang bata (hal. ang tanyag 

na Hi-5).  

27. Hindi ako lalahok sa anumang lihim o lantad na sekswal o intimate na pag-uugali 

sa sinumang bata o kabataan; Hindi ako lalahok sa anumang sekswal na pasaring, 

sekswal na pag-uusap, biro o pagpapakita ng naturang materyal. 

28. Hindi ako magpapadala ng mensahe, tawag, text, pagbisita o kung hindi man 

makipag-ugnay sa isang bata sa pagbubukod ng kanilang (mga) magulang kapag 

nag-oorganisa, nag-aayos o nakikibahagi sa mga gawain sa simbahan.  

29. Kung nakikipag-ugnayan ako sa isang bata o pamilya na nakipag-ugnay ako sa 

pamamagitan ng aking tungkulin sa simbahan na nasa labas ng tungkuling iyon 

(hal. Sa lipunan, sa isang relasyon sa negosyo, atbp.), Ginagawa ko lamang ito sa 

aking indibidwal na kakayahan at hindi bilang isang kinatawan ng ang Simbahan. 

Ang paggamit ng social media at iba pang teknolohiya upang makipag-usap sa 

mga Bata 

30. Susunod ako sa bahaging iyon ng Patakaran na nauugnay sa paggamit ng social 

media at iba pang teknolohiya, na nagbibigay sa gitna ng iba pang mga bagay na 

dapat kong: 

a. maging marespeto, magalang at maalalahanin sa lahat ng mga pakikipag-

usap sa mga Bata at makipag-usap sa paraang naaayon sa aking 

tungkulin at responsibilidad sa loob o kaugnay ng Archdiocese; 



Code of Conduct para sa Pagtatrabaho kasama ang mga Bata  

403476_V10 Noong 7 Setyembre 2020 

 Upang masuri sa Setyembre 2023 

b. huwag mag-imbita o tumanggap ng mga paanyaya mula sa Mga Bata na 

nakilala ko sa pamamagitan ng Archdiocese bilang "mga kaibigan" sa 

aking personal na site ng social media, o hindi kaya nakikipag-ugnayan sa 

kanila sa site na iyon;  

c. hindi makipag-usap sa isang indibidwal (isa sa isa) na batayan sa 

pamamagitan ng teknolohiya o social media (kasama ang mobile phone, 

mga text message o email) sa sinumang Anak maliban kung nakuha ko 

ang nakasulat na pahintulot ng magulang o tagapag-alaga ng Bata na iyon 

at isama ang magulang o tagapag-alaga ng Bata bilang isang kalahok sa 

komunikasyon; at  

d. hindi nagtatala o namamahagi ng anumang intimate na mga Larawan ng 

isang Bata o anumang Materyales sa Cyber Bullying na naka-target sa 

isang Bata.  

 

Paggamit ng alkohol, tabako at iba pang mga gamot  

31. Ako ay susunod sa bahaging iyon ng Patakaran na nauugnay sa paggamit ng 

alkohol, tabako at iba pang mga gamot, na nagbibigay ng: 

a. Hindi ako dapat magbigay o magkaloob ng alak, tabako o iba pang mga 

gamot sa mga Bata (Ang panuntunang ito ay hindi nalalapat kapag 

inaprubahan ng mga magulang ang kanilang anak na tumanggap ng Holy 

Communion mula sa Chalice).   

b. Hindi ko dapat gampanan ang pagtatrabaho kasama ang Mga Bata kapag 

nasa ilalim ako ng impluwensya ng alak o ipinagbabawal na gamot, at 

ipapaalam sa aking superbisor kung nasa ilalim ako ng impluwensya ng 

anumang iniresetang gamot na maaaring makaapekto sa aking kakayahan 

na mabisang pangasiwaan ang Mga Bata at panatilihin silang ligtas; at 

c. kung pinangangasiwaan ko ang Mga Bata sa anumang kakayahan, kasama 

ang mga pangkalahatang pagtitipon, sa isang overnight camp o 

pamamasyal kung saan naroroon ang Mga Bata, hindi ako umiinom ng 

alak o ipinagbabawal na gamot, o naninigarilyo ng tabako sa mga 

kaganapang ito.  

Gamutan 

32. Hindi ako magbibigay ng anumang gamot sa sinumang Anak nang walang 

pahintulot ng kanilang magulang o tagapag-alaga. 

Kinasasangkutang materyal ng Mga Bata 

33. Palagi akong kukuha ng pahintulot ng magulang ng isang Anak o tagapag-alaga 

bago kumuha o gumamit ng pangalan o imahe ng Bata sa anumang ulat, website o 

iba pang publikasyon. 

34. Sa isang setting ng paaralan palagi akong hihingi ng pahintulot ng paaralan bago 

kunin o gamitin ang pangalan o imahe ng Bata sa anumang ulat, website o iba 

pang publikasyon. 
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35. Kung naaangkop, kukuha din ako ng pahintulot ng Bata na kunin o gamitin ang 

kanilang imahe sa anumang ulat, website o iba pang publikasyon. 

36. Hindi ako magtataglay, mamamahagi o gumawa ng anumang materyal na 

naglalarawan o naglalarawan sa Mga Bata sa isang nakakasakit na paraan 

Mangyaring tingnan ang protocol ng Archdiocese at mga fact sheet sa 'Mga pag-uugali 

upang hikayatin at iwasan', 'Paggamit ng teknolohiya at social media upang makipag-

usap sa Mga Bata' at 'Paggamit ng alkohol, tabako at iba pang mga gamot' para sa isang 

kumpletong listahan ng mga obligasyon. 

 

Pagkilala 

Kinikilala ko na: 

 Nabasa ko at susunod ako sa Patakaran at sa Code of Conduct na ito. 

 Nauunawaan ko ang mga pag-uugali na inaasahan sa akin sa aking pakikipag-

ugnayan sa Mga Bata. 

 Nauunawaan ko ang mga pag-uugali na hindi katanggap-tanggap ng Archdiocese, 

mga parokya at ahensya nito, sa anumang oras.   

 Malubhang paglabag sa Code na ito ay hahantong sa pagwawakas ng aking 

trabaho sa mga bata sa loob ng Archdiocese. 

 

 

Pangalan: ____________________________ 

 

 

Lagda: _______________________________ Petsa:   __________________________ 

 


