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Các quyền của
trẻ em tại
Cerebral Palsy
Alliance
Khi sử dụng dịch vụ của Cerebral Palsy Alliance (CPA), tất cả các
quyền của trẻ em đều được bảo vệ và tôn trọng
CPA cam kết bảo vệ quyền được lớn lên, phát triển, vui chơi và tích cực tham gia sinh hoạt trong cộng
đồng của mỗi trẻ em. Chúng tôi lồng các giá trị về Chính trực, Đam mê, Xuất sắc, Dũng cảm và Tôn trọng
vào cách làm việc của chúng tôi hàng ngày, đồng thời đề cao các quyền mọi trẻ em được sử dụng các
dịch vụ mà không bị phân biệt đối xử về văn hóa hoặc xã hội. Chúng tôi cố gắng cung cấp các dịch vụ
theo cách tôn trọng quyền tự quyết, nhu cầu và sự lựa chọn của cá nhân.

Các Nguyên tắc Cơ bản

An sinh Trẻ em

Nhân viên CPA phải tuân thủ các nguyên tắc cơ
bản dưới đây và cam kết tôn trọng và cổ động các
quyền này:
• C
 ông ước Liên hợp quốc về Quyền Người
khuyết tật 2006 (UN Convention on the Rights
of Persons with Disabilities 2006) bảo vệ các
quyền và phẩm giá của người khuyết tật.
• C
 ông ước Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em
1989 (UN Convention on the Rights of the Child
1989), công nhận rằng tất cả trẻ em đều có
quyền được hưởng tự do và an toàn, không
phân biệt chủng tộc, nguồn gốc, tín ngưỡng
hay tình trạng khuyết tật.
• Đ
 ạo luật Phân biệt Đối xử Người khuyết tật
1992 (Disability Discrimination Act 1992), quy
định rằng phân biệt đối xử người khuyết tật là
bất hợp pháp và nhằm cổ xúy quyền bình đẳng,
cơ hội và quyền sử dụng cho người khuyết tật.
•C
 ác Tiêu chuẩn về An toàn Trẻ em (Child Safe
Standards) yêu cầu các tổ chức tạo ra văn hóa,
áp dụng các cách thức và hành động để đặt
quyền lợi của trẻ em lên hàng đầu để giữ cho
các em an toàn và không bị tổn hại.

CPA có khuôn khổ an toàn và an sinh cho trẻ em
được lồng vào tất cả các chính sách và cách làm
việc của chúng tôi. Nhân viên của chúng tôi tập
trung vào quyền lợi tốt nhất của trẻ em, và sẽ tìm
cách giải quyết các mối bận tâm về bảo vệ trẻ em,
chia sẻ thông tin với các cơ quan khác khi có yêu
cầu.
Quy trình tuyển dụng và giới thiệu của CPA bảo
đảm nhân viên và thiện nguyện viên có những
phẩm chất phù hợp với các giá trị của chúng tôi
và tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra xác minh
cũng như các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi có các hệ
thống, giá trị và cách suy nghĩ nhằm mục đích bảo
vệ các quyền của trẻ em, với tất cả nhân viên và
thiện nguyện viên đều có thể được tham gia việc
phát triển, đào tạo và học hỏi liên tục về chuyên
môn hàng đầu trong ngành.

Đóng góp ý kiến và Khiếu nại
CPA coi trọng ý kiến quý vị đóng góp và chúng tôi
cam kết bảo đảm trẻ em và gia đình các em đều
được khuyến khích và giúp đỡ để khiếu nại, và
chúng tôi sẽ giải quyết kịp thời và hiệu quả.
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