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 ارشادات لنقل األطفال والشباب

 مقدمة 

تعتمد المنظمات واألندية الرياضية على اآلباء وحسن نية العديد من المتطوعين لضمان نقل األطفال والشباب من وإلى التدريبات 

 والمسابقات واألحداث.

 مسؤولو األندية والرياضات المسؤولية على الوالدين لضمان ترتيبات السفر المناسبة واآلمنة. ومع ذلك، يعتمدمن المعقول أن 

 من وقت آلخر، قد يحتاج األطفال والشباب إلى مساعدة ودعم اآلباء اآلخرين أو المدربين أو مديري الرياضة للوصول إلى 

 التدريبات واألحداث ومنها.

 حتاج إلى مرافقة أو نقل طفل أو شاب في سيارتك الخاصة أو بالحافلة.في الظروف المناسبة، قد ت

عندما يقوم ناٍد أو مدرب أو مسؤول رياضي بتنظيم النقل لألطفال والشباب، فإن المنظم يتحمل مسؤولية اتخاذ خطوات معقولة لحماية 

 هؤالء األطفال والشباب الذين يقع عليهم واجب الرعاية.

هو إبالغ كل من األندية والجمعيات واآلباء/مقدمي الرعاية بالخطوات التي يجب اتخاذها عند توفير وسائل النقل الغرض من هذا الدليل 

 لألطفال والشباب.

 

 االعتبارات الرئيسية لألندية والجمعيات:

 مخاطر الضرر:إذا ُطلب منك نقل طفل، فضع في اعتبارك أن لألطفال و / أو الشباب تدابير السالمة التالية لتقليل 

 هل تم إطالع الوالدين / مقدمي الرعاية على دليل نقل األطفال والشباب؟ 

  هل وافق الوالدان / مقدمو الرعاية على ترتيبات النقل، بما في ذلك تفاصيل السائق، وأسباب ضرورة النقل والمدة 

 التي ستستغرقها الرحلة أو إذا كان الترتيب على أساس شبه منتظم؟

 مقدمي الرعاية بتوقيع طلب الموافقة؟  / هلهل قام األ 

  هل لديهم رخصة عمل مع األطفال )أو ما يعادله(؟ -إثبات مدى مالءمة السائق 

 هل سيسافر أي شخص آخر في السيارة غير الطفل المحدد، على سبيل المثال، شخص بالغ آخر أو طفل أو شاب آخر؟ 

 ين على السيارة وأن السيارة صالحة للطريق قبل نقل األطفال تأكد من حصول السائق على رخصة قيادة صالحة وتأم 

 و / أو الشاب.

 .كإجراء أمان، حيثما أمكن، حاول أن يكون لديك أكثر من طفل واحد في السيارة أو شخص بالغ مسؤول آخر 

 الذي يتم تسليمه  إذا قمت بنقل األطفال على أساس منتظم، فقد يكون من المفيد التفكير بالتناوب بين الطفل أو الشاب 

 إلى المنزل أوالً، أو في حالة وجود العديد من المتطوعين الذين ينقلون األطفال، قم بالتناوب مع السائق.

 .قلل من الوقت الذي يقضيه الشخص البالغ وحده مع طفل أو شاب 

 .تأكد من أن السائق لديه تفاصيل االتصال بالوالدين / مقدمي الرعاية 

  األطفال والشباب في السفر مع السائق المعين وأنهم يفهمون ترتيبات السفر.تأكد من راحة 

 .تأكد من ارتداء األطفال والشباب أحزمة األمان دائًما والجلوس في المقعد الخلفي 

 

يجب أال يتم النقل إال بموافقة أحد الوالدين أو مقدم الرعاية وإذا تم إبالغ شخص آخر في كرة القدم أو الحكم )عضو النادي المعتمد، 

 المدير، منسق كرة القدم الناشئ( عن طريق رسالة نصية / بريد إلكتروني. 
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 قل األطفال والشباب. حيثما أمكن، يجب التوقيع على استمارة الموافقة على السفر مسبًقا لن

 عندما تكون حالة طارئة في اللحظة األخيرة، تأكد من االتصال بالوالد أو مقدم الرعاية وتأكيد وقت المغادرة ووقت الوصول 

 إلى منزلهم مع كل من الوالد أو مقدم الرعاية وطفله.

 

 مقدمو الرعاية: / األهالي

 ا أمكن، يجب التوقيع على استمارة الموافقة على السفر مسبًقا لنقل األطفال يرجى التعرف على هذه االرشادات التوجيهية. حيثم

 والشباب. إذا كانت هناك حاجة إلى المساعدة في استكمال طلب الموافقة على السفر، فيرجى االتصال بالنادي أو االتحاد المحلي.

 

 .يشعرون باألمان ويلعبون باألمانآمنين، نريد أن يكون جميع األطفال والشباب في كرة القدم األسترالية 

 


