
 
 

 )١٣٩۶قوس  ٢٢(مصادف با  ٢٠١٧دسامبر  ١٣
 

 گرامیوالدین 
 

برای بررسی نزد محاکم قرار فعلن  بوده وحمایت از کودک  ی کھ مربوط بھموضوعیک ) من در رابطھ بھ ١٣٩۶عقرب  ١۵(مصادف با  ٢٠١٧دسامبر  ۶  بتاریخ
ی کھ در این فرداز دانشکده (کالج) نمیتواند  ،فعلن موضوع جھت بررسی در محکمھ قرارداردبخاطریکھ نامھ نوشتم. بشما  ،داشتھ و موضوع بحث در رسانھ ھا می باشد

زن ی در رسانھ ھا بعنوان یک کارمند ) کھ از وCBCاما بھ من اجازه داده شده تا افشا کنم کھ یک کارمند سابق سی بی سی (نام ببرد.  بھ ارتکاب جرم شدهھم مت رابطھ
بھ ھمین موضوع رابطھ  اً اتھامات بیشتری دردبع ،اس گزارش رسانھ ھااس است. بر گردیدهرسمی متھم  بطورعقرب)  ١۵(مصادف با  دسامبر ۶بتاریخ  نامبرده شده

 .گردیده است وارد
 

 صورت گرفتھ و ما آنرا احساس میکنیم در قالب کلمات بیان کند.در این رابطھ  کھ نسبت بھ اعتمادرا ی درد و خیانت ،عمیقما نمیتواند اندوه  مجمع
 

این رابطھ متضرر در خانواده ھایی کھ حمایت برای مشورت و . ) می باشدCBCاداره سی بی سی ( گردان ما و والدین آنان اولویت درجھ یکخوشبختی شا سالمتی و
یک نفر مشاور مستقل و بیرون از این نھاد تعیین شده تا  ،اعضای جمع ما کھ الزم داشتھ باشند یتمام ن برایھمچنیاست.  فراھم شدهشده و قربانی این اتفاق گردیده اند 

) بھ ایمیل آدرس Jenny Dunncliffبا محترمھ جینی دنکلیف (لطفن  ،خصوصی و محرمانھ ،رای گرفتن وقت مالقات رایگانبخدمات رایگان و محرمانھ فراھم سازد. 
jdunncliff@cbc.sa.edu.au  .تماس بگیرید 

 
و  الع دھی منظم برای آنھا فراھم گردیدهمشورت و اط ند.عمیقاً متاثر شده ا صورت گرفتھ ظاھراً نقض اعتماد توسط یکی از ھمکاران شان کھکارمندان کالج نیز از این

 و برای آنھاییکھ در این قضیھ دخیل اند دعا کنند. رانی ھا و احساسات شانرا مطرح ساختھ تا نگ داده شدهارمندان فرصت ھمچنین بھ ک
 

عنوان از آنھا ببصورت نادرست و غیرمنصفانھ  از شاگردان در گذشتھ و حال با استفاده از شبکھ ھای اجتماعی از اینکھ تعداد اندکیتعدادی از کارمندان بطور خاص 
موارد ند و در بعضی تا بالفاصلھ آنرا مسدود کنمن مداخلھ کرده و از گردانندگان شبکھ ھا و یا سایت ھا خواستھ ام  ،در بعضی مواردند. رنجیده ا مبردهمجرمین بالقوه نا

تفاده نادرست کرده اند در تماس شده و عواقب ابطھ از شبکھ ھای اجتماعی اسر این رشاگردانی کھ دبا والدین آنعده از  مٔسولین ارشد کالج و خودم ،ھمچنینموفق بوده ام. 
از احترام و خودداری میخواھم تا با بچھ ھای شان در مورد لزوم حفظ نھایت ترحم و والدین  من از تمامیبحث کرده ام.  آنھا جدی اخالقی و عواقب بالقوه قانونی را با

 .صحبت کنندظن کنایھ گویی و سؤ  ،عھھرگونھ شای
 

 خواستھ تا با تیم مٔوظف برای جلوگیری از جرایم داشتھ باشندپولیس آسترالیای جنوبی از متضررین و یا قربانی ھای این اتفاق و یا افرادیکھ در این رابطھ معلومات 
)Crime Stoppersدر تماس شوند. ١٣١۴۴۴أسترالیای جنوبی با شماره تلفن  و یا با پولیس ١٨٠٠٣٣٣٠٠٠شماره تلفن  ) با 
 

آنھا برای حمایت از اطفال بھ کار میگیرند اعالم  روسھ ھای دقیقی کھپ) و CBCبی نھایت باکمال بودن کارمندان سی بی سی (حرفھ یی و از من نھایت تمجید خودرا 
) و نھاد آموزشی Edmund Rice Education Australiaاداره آموزشی ایدمن رایس آسترالیا ( ،بیپولیس آسترالیای جنوبا را کالج ھمکاری نزدیک خود دارم. می

 تحقیقات ادامھ میدھد.  جریان یدر تمام) Catholic Education SAکاتولیک آسترالیای جنوبی (
 

یکنیم. من بھ نیروی دعا و را آغاز م یکدلی و اندوه عمیق خود را نسبت بھ آنچھ اتفاق افتاده بیان میدارم. ما اکنون مرحلھ شفایابی ،من بعنوان پدر معنوی و مدیر شما
 اند باور دارم. سالھ خویش ھم رنج دیده و ھم خوشی و دست آوردھای بزرگی را شاھد بوده  ١۴٠جمع خود کھ طی تاریخ م توانمندی

 
دیدار کنم و ھمچنین بھ نگرانی ھای مجمع  ھمچنین خانواده ھای آنھاو ت تعطیالت کرسمس در دسترس میباشم تا با افرادی کھ در این اتفاق متضرر شدهمن در تمام مد

 با من در تماس شوید.  nmifsud@cbc.sa.edu.auلطفن با ایمیل آدرس  ،قت مالقاتتعیین و برایکالج پاسخ دھم. 
 

 و لذت زندگی آورد.  بیاد مقاومت روح انسان و عظمترا  تولد مسیح در این کرسمس ھمھ ما  نمدعا میک
 

 بااحترام                                             
  

 
      Noel Mifsud 

             مدیر    


