
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Հավելված Ա 
 

ºðºÊ²ÜºðÆ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ðºî Î²äì²Ì Ð²Ø²Ò²ÚÜàôÂÚ²Ü Ð²Úî²ð²ð²¶ÆðÀ 

 (ՎՎ Հայաստանի բոլոր դոնորների, հովանավորների, այցելուների, անհատական կապալառուների, և նույնիսկ 

                               այն անձանց համար, ովքեր երեխաների հետ առնչություն չեն ունենալու) 

 
 

Սույնով ես հայտարարում եմ և հաստատում, որ կարդացել և հասկացել եմ ներքոհիշյալը, որը վերաբերում է ՎՎ 

Երեխաների պաշտպանության վարվելակերպի միջազգային կանոններին և «Հաղորդակցության ժամանակ վնասի 

կանխարգելմանը»,  ã»Ù »ÝÃ³ñÏí»É ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý (³Û¹ ÃíáõÙ` »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ý¹»å µéÝáõÃÛ³Ý, 

Ñ»ï³åÝ¹Ù³Ý, Ù³ÝÏ³åÕÍáõÃÛ³Ý, »ñ»Ë  ³Ý»ñÇ åáéÝá·ñ³ýÇ³ÛÇ, µéÝ³µ³ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉÝÇ Ñ³Ù³ñ) Ï³Ù ã»Ù »ÝÃ³ñÏí»É  

ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í:  Ի հավելումն, 

հաստատում եմ, որ կհետևեմ երեխաների պաշտպանության  ՎՎ-ի վարվելակերպի ստորև նշված 

պահանջներին/սահմանված ուղեցույցներին.. 

  արգելվում է դրսևորել անպատշաճ ֆիզիկական պահվածք, կամ երեխայի (18 տարեկանից ցածր) հետ 

սեռական հարաբերություն` անկախ տվյալ երկրում օրենքով թույլատրելի տարիքային 

սահմանաչափից  

 արգելվում է շոյել, բռնել, համբուրել, գրկել կամ դիպչել երեխաներին անպատշաճ կամ տվյալ 

մշակույթին անհարիր կերպ 

 արգելվում է կիրառել լեզվաարտահայտչական ձևեր, առաջարկել խորհուրդներ կամ 

առաջարկություններ, որոնք անպատշաճ են և զեղծարար, այդ թվում` արտահայտություններ, բառեր, 

որոնք ամոթալի են, ստորացուցիչ, կամ նվաստացնող ու վիրավորական 

 արգելվում է երեխայի հետ մենակ, չափից դուրս երկար կամ անիմաստ ժամանակ անց կացնել` 

ուրիշներից հեռու կամ փակ դռների հետևում կամ առանձնացված տարածքում  

 արգելվում է թույլ տալ կամ մասնակցել երեխաների հետ այնպիսի վարքի, որն անօրինական է, 

վտանգավոր և զեղծարար, այդ թվում`վտանգավոր ավանդական սովորույթների, հոգևոր և ծիսական 

բռնության 

 արգելվում է վարձել երեխաներին որևէ տեսակի վարձու աշխատանքի` հատկապես, ՎՎ-ի 

անձնակազմը չպետք է վարձի երեխաներին որպես տնային օգնողների, եթե դա չի բխում երեխայի 

շահերից և չի համապատասխանում տեղական օրենսդրությանը և միջազգային չափանիշներին 

(Երեխաների վարձու աշխատանքը գործ է, որը ֆիզիկապես, մտավոր, հասարակայնորեն և բարոյապես 

վտանգավոր և վնասակար է երեխաների համար, կամ որը խանգարում է նրանց ուսուցմանը, 

երեխաների աշխատանքի մասին լրացուցիչ տես ԱՄԿ 182 և 138 կոնվենցիաները) 

 արգելվում է հարվածել կամ մարմնական պատիժ կիրառել երեխայի նկատմամբ, երբ վերջինս գտնվում 

է ՎՎ-ի խնամքի տակ, կամ ՎՎ-ի աշխատողը կատարում է ՎՎ-ի աշխատանք  

 արգելվում է մենակ երեխային նստեցնել մեքենա ՎՎ-ի աշխատանքի համար, եթե դա ծայրահեղ 

անհրաժեշտությամբ չի պայմանավորված, կամ չկա ծնողի/խնամակալի և ղեկավարի թույլտվությունը  

 պետք է նրբանկատ լինել երեխաների հետ հարաբերություններում, գործողություններում և խոսքի 

ընկալման և կիրառման հարցում, Ձեր  դրսևորած վարվելակերպում պետք է առկա լինի հարգանք 

երեխաների և նրանց իրավունքների նկատմամբ  

 պետք է հետևել, որ երեխաների հետ ցանկացած ֆիզիկական շփումը հարիր լինի տվյալ վայրի 

մտածելակերպին  

 պետք է կիրառել դրական, ոչ բռնի մեթոդներ երեխաների վարվեցողությունը կառավարելու գործում  

 պետք է որպես կազմակերպության ներկայացուցիչ ստանձնել պատասխանատվություն անձնական 

վարվելակերպի և գործողությունների համար  

 պետք է միշտ հաշվետու լինել երեխայի դրսևորած պահվածքի նկատմամբ Ձեր ցուցաբերած 

արձագանքի համար, նույնիսկ եթե երեխան դրսեւորում է սեռական անպատշաճ վարքագիծ, չափահաս 

անձինք պետք է խուսափեն երեխաների հետ հարաբերություններում խոցելի կամ վարկաբեկիչ 

իրավիճակում հայտնվելուց 



 պետք է հնարավորության դեպքում, ՎՎ աշխատանք կատարելիս կիրառել  «երկու չափահաս» կանոնը, 

երբ երկու կամ ավելի չափահաս վերահսկում են երեխաների հետ կատարվող բոլոր 

գործողությունները, տեսանելի են և ներկա ամբողջ ժամանակ 

 պետք է ենթարկվել Երեխաների պաշտպանությանն առնչվող հետաքննությունների պահանջներին 

(արտաքին և ներքին) և տրամադրել ցանկացած փաստաթուղթ կամ տեղեկատվություն 

հետաքննությունը ավարտին հասցնելու համար:  
 

 

Ի լրումն, սույնով, ես հայտարարում և հաստատում եմ, որ հասկանում եմ և կհետևեմ ներքոհիշյալ 

«Հաղորդակցության Ժամանակ Վնասի Կանխարգելման» դրույթներին. 

 Սոցիալական ցանցերում կամ թվային տեխնոլոգիաներում տեղադրված նյութերում չպետք է լինի երեխայի 

ազգանունը, հովանավորության նույնականացման համարը կամ երեխայի գտնվելու վայրը կամ հասցեն   

 Եթե նյութը պարունակում է երեխայի անունը, ապա այն չպետք է իսկական վայրը նշող աշխարհագրական 

պիտակ ունենա:  Ընդունելի այլընտրանք կարող է լինել երեխայի անունը պարունակող նկարի 

վերապիտակավորումը միայն ըստ ՏԶԾ գրասենյակի գտվելու վայրի 

 Երեխայի անձնական տվյալները, որոնք ձեռք են բերվում, պահվում կամ ուղարկվում էլեկտրոնային, 

համացանցի կամ շարժական կապի միջոցներով, գաղտնաբառով պաշտպանվում են  

 Ըստ հնարավորության, համապատասխան քայլեր պետք է ձեռնարկվեն` կանխարգելելու լուսանկարների 

էլեկտրոնային պատճենահանումը (օգտագործելով թվային ջրանշանի և մկնիկի աջակողմյան կոճակի 

սեղման արգելափակման միջոցները` համապատասխան ՎՎ-ի գործընկերային նվազագույն չափանիշներին, 

որոնք վերաբերում են համացանցում ներկա լինելուն) 

 ՎՎ-ն չի խրախուսում ուղղակի, չօժանդակված, չհիմնավորված հաղորդակցությունը սոցիալական 

ցանցերում առանց ՎՎ-ի իմացության  հետևյալ կողմերի միջև. հովանավոր/ դոնոր/ այցելու և գրանցված ու 

չգրանցված երեխաներ, նաև անձնակազմի, կամավորների, ՎՎ այլ անձանց ու գրանցված և չգրանցված 

երեխաների միջև 

 ՎՎ-ն տրամադրում է զեկուցելու եւ արձագանքելու հնարավորություններ, որպեսզի հովանավորները, 

դոնորները, այցելուները, երեխաները կամ նրանց խնամակալները կարողանան զեկուցել յուրաքանչյուր 

միջադեպ, երբ կողմերից յուրաքանչյուրը վտանգված կամ անհարմար վիճակում է հայտնվել 

 Հովանավորչական բրոշյուրները, ՎՎ-ի կայք էջերը, տիրույթները եւ սոցիալական ցանցերի համառոտ 

բնութագրերը պարունակում են անձնական և գաղտնիության իրավական հրաժարման հայտարարագիր, որը 

տալիս է երեխաների պաշտպանության առնչությամբ միջադեպեր և մտավախություններ զեկուցելու 

հնարավորություն 
 

 

 

 

 

 

Ստորագրություն                                    _______________________________________ 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annex A 
 

DECLARATION OF COMPLIANCE REGARDING PROTECTION OF CHILDREN FOR BEHAVIOUR PROTOCOL AND PREVENTION 

OF HARM IN COMMUNICATION 

(for all WVA donors, sponsors, visitors, individual contractors, even those who are not going to interact with children) 

 

I hereby declare and state that I read and understand below statements related to World Vision International Child Protection Behaviour Protocol 

and “Prevention of Harm in Communications” and I do not have any criminal convictions (i.e. child abuse, molestation, pedophilia, child 

pornography, rape, etc.) or civil cases involving child protection issues.  Further, I confirm I will abide by and adhere to the WVA requirements for 

the protection of children/defined guidelines for behaviour as follows: 

 do not behave in an inappropriate physical manner, or develop a sexual relationship with a child (under 18 years old), regardless 

of the country specific legal age of consent 

 do not fondle, hold, kiss, hug or touch children in an inappropriate or culturally insensitive way 

 do not use language, make suggestions or offer advice which is inappropriate or abusive, including language that causes shame or 

humiliation, or is belittling or degrading 

 do not spend excessive or unnecessary time alone with a child, away from others or behind closed doors or in a secluded area  

 do not condone or participate in behaviour with children which is illegal, unsafe or abusive; including harmful traditional 

practices, spiritual or ritualistic abuse 

 do not hire children in any form of child labour; in particular, WV people should not hire children as “house help” unless it is 

within the best interest of the child and in alignment with local law and international standards (Child labour is work that is 

mentally, physically, socially or morally dangerous and harmful to children, or that interferes with their schooling. See ILO 

Convention 182 and 138 for further explanation of child labour.) 

 do not  hit or use other corporal punishment against a child while the child is in WV care or the WV person is conducting WV 

work 

 do not take a child alone in a vehicle for WV work, unless it is absolutely necessary, and with parental/guardian and managerial 

consent. 

 be careful about perception and appearance in their language, actions and relationships with children, and their behaviour 

demonstrates a respect for children and their rights  

 ensure that all physical contact with children is locally appropriate 

 use positive, non-violent methods to manage children’s behaviour 

 accept responsibility for personal behaviour and actions as a representative of the organisation 

 be always accountable for their response to a child’s behaviour, even if a child behaves in a sexually inappropriate manner; adults 

avoid being placed in a compromising or vulnerable position with children  

 where possible and practical, follow the ‘two-adult’ rule while conducting WV work, wherein two or more adults supervise all 

activities that involve children, and are visible and present at all times 

 comply with child protection related investigations (internal and external) and make available any documentary or other 

information necessary for the completion of the investigation.  

 

 

Also, I hereby declare and state that I understand and will ensure below mentioned  “Prevention of Harm in Communications” statements: 

 Material posted on social media or digital technology does not contain a child’s family name, sponsorship ID number, or child’s personal 

location/address.   

 Material with a child or children is not geo-tagged to precise locations if it contains any part of the child’s name.  An acceptable 

alternative is to retag photos with the child’s first name only to the ADP office location.   

 Personal child information that is captured, stored or sent through electronic, on-line or mobile devices is password protected.  

 Wherever possible, measures are taken to prevent electronic copying of photographs without WV permission (utilising digital water-

marking and right-click disable functions in accordance with the WV Partnership Minimum Standards for Internet Presence). 

 WV discourages direct, unfacilitated, undocumented communication through social media without WV’s knowledge between a 

sponsor/donor/visitor and registered/non-registered children and between staff/volunteers/other WV people and registered/non-registered 

children. 

 WV provides reporting and response options so that sponsors, donors, visitors, children or their caregivers can report any incident(s) 

where either party feels uncomfortable or threatened. 

 Sponsorship welcome kits, WV websites, domains and social media platform profile pages contain a legal privacy and confidentiality 

disclaimer with reporting options for child protection concerns or incidents. 

 

 

 

 

 

Signature                                                                  _____________________________                          

                                                            

 
 


