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Chứng nhận Bảo vệ Trẻ em Quốc tế (ICPC)

ICPC là gì và tại sao lại thực hiện việc này?
Trong chương trình sáng kiến chung, Cục Phòng chống Tội phạm Quốc gia (NCA) và Cơ
quan Hồ sơ Hình sự (ACRO) của Vương quốc Anh đã lập nên ICPC. ICPC giúp bảo vệ trẻ
em bên ngoài Vương quốc Anh không bị đe dọa bởi công dân Vương quốc Anh hoặc
những người đã từng sống tại Vương quốc Anh đi ra nước ngoài để tiếp cận với những trẻ
em dễ bị tổn thương nhằm mục đích gây tổn hại cho chúng. ICPC giúp bảo vệ trẻ em
khỏi những cá nhân có rủi ro lạm dụng tình dục, gây tổn hại về thể chất, gây tổn thương
tâm lý và/hay bỏ rơi. Những kẻ phạm tội này muốn tiếp xúc trực tiếp với trẻ em thông
qua việc làm, hoạt động tình nguyện và công tác từ thiện. ICPC được thiết kế để ngăn
chặn bọn chúng thực hiện những điều này.
ICPC là việc kiểm tra hồ sơ hình sự đối chiếu với các cơ sở dữ liệu của cảnh sát và cơ
quan tình báo tại Vương quốc Anh. Các tổ chức có thể yêu cầu việc kiểm tra này đối với
tất cả công dân Vương quốc Anh (cũng như những công dân không phải là công dân
Vương quốc Anh nhưng trước đây đã từng sống tại Vương quốc Anh), những người đang
tìm việc làm với trẻ em bên ngoài Vương quốc Anh. ICPC cũng có thể được yêu cầu đối
với những cá nhân đã được tuyển dụng và đang làm việc với trẻ em.
Khi được sử dụng đồng thời với những quy trình bảo vệ triệt để hiện tại, ICPC cho phép
các trường học và những tổ chức khác có trụ sở bên ngoài Vương quốc Anh đưa ra quyết
định dựa trên cơ sở đầy đủ thông tin có xét đến yếu tố rủi ro về việc liệu những người họ
tuyển dụng có phù hợp để làm việc với trẻ em hay không.
Bằng việc đưa yêu cầu về ICPC vào quy trình tuyển dụng của mình, quý vị sẽ bổ sung
thêm một giải pháp bảo vệ nữa bên cạnh các quy trình đã có sẵn và có một bước tiến
quan trọng trong việc giúp bảo vệ trẻ em khỏi những cá nhân có dự định lạm dụng và
khai thác trẻ em.
Chứng nhận này sẽ thể hiện điều gì?
Chứng nhận này sẽ chứa đựng bất kỳ dữ liệu bị kết tội hình sự nào đối với các vi phạm
đã mắc phải tại Vương quốc Anh, và cũng có thể có thông tin bị kết tội hình sự về những
vi phạm đã mắc phải tại những đất nước khác, khi mà những thông tin đó đã được thông
báo cho Vương quốc Anh thông qua những cơ chế trao đổi thông tin hiện tại. Bên cạnh
đó, cũng nằm trong quy trình ICPC, NCA sẽ thực hiện việc đánh giá những tin tức và
thông tin tình báo sẵn có và công bố trên chứng nhận bất cứ điều gì có thể liên quan đến
việc bảo vệ trẻ em.
Chứng nhận này bao gồm hai phần:


Phần 1 – Công bố bất kỳ các kết án, những truy tố còn tồn đọng, các cảnh cáo,
khiển trách, cảnh báo và những vụ việc đang điều tra được ghi nhận trong các cơ
sở dữ liệu của cảnh sát Vương quốc Anh, tuân thủ theo Mô hình Giảm trừ của
ACRO.
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Phần 2 – Bao gồm bất cứ thông tin nào đã được đánh giá là có liên quan và thích
hợp để NCA tiết lộ nhằm thể hiện rủi ro của đối tượng đối với trẻ em hoặc người
trẻ tuổi.

QUAN TRỌNG: Một chứng nhận ICPC không xác định sự phù hợp của đối tượng để làm
việc với trẻ em. Mà nó được sử dụng là một công cụ bổ trợ cho người sử dụng lao động
để ra quyết định trên cơ sở có đầy đủ thông tin cùng với những cân nhắc bảo vệ thông
thường từ tổ chức của họ.
Các trường học và tổ chức khác thực thi ICPC như thế nào?
Nhằm tiếp cận được với quy trình ICPC, một tổ chức cần đạt được những tiêu chuẩn sau:




Có làm việc với trẻ em;
Tuyển dụng nhân viên hoặc tình nguyện viên từ Vương quốc Anh, bao gồm những
cá nhân trước đây đã sống tại Vương quốc Anh;
Không có liên hệ chính thức với Vương quốc Anh và không thể tiếp cận được với
Cục phụ trách về Công bố và Ngăn cấm (Disclosure and Barring Service - DBS)
của Vương quốc Anh.

Cá nhân đang xin việc sẽ chịu trách nhiệm chi trả chi phí cho ICPC. Để có thông tin chi
tiết về giá cả, xin vui lòng xem tại www.acro.police.uk/icpc. Chứng nhận chỉ được cung
cấp theo yêu cầu của ứng viên; người sử dụng lao động không thể thay mặt cho ứng
viên xin chứng nhận này. Các tổ chức được khuyến nghị khuyến khích người lao động
cung cấp ICPC, bằng cách coi đó là yêu cầu của việc kiểm tra trước khi được tuyển dụng.
Những người lao động đang làm việc có thể được đề nghị cung cấp ICPC định kỳ, như là
một phần trong quy trình kiểm tra lý lịch thường xuyên của họ.
Nếu một người sử dụng lao động muốn yêu cầu một cá nhân cung cấp chứng nhận ICPC,
họ có thể hướng dẫn ứng viên lên website của ACRO (www.acro.police.uk/icpc) để điền
mẫu đơn. Hướng dẫn về quy trình có trên website này.
ICPC chỉ phản ánh những gì được lưu trong các cơ sở dữ liệu của cảnh sát và cơ quan
tình báo tại thời điểm cấp; vì vậy những kết án được ghi vào hồ sơ sau ngày này sẽ
không được thể hiện trên giấy chứng nhận. Người sử dụng lao động sẽ quyết định xem
nhân viên của họ cần cập nhật ICPC bao lâu một lần.
Các tổ chức có thể nộp đơn thay mặt cho nhân viên của họ, tuy nhiên mẫu đơn phải do
chính ứng viên điền và ký nhận. Sau đó, ICPC sẽ được cung cấp trực tiếp cho ứng viên;
chứng nhận này sẽ không được gửi cho các tổ chức.
Xin vui lòng lưu ý rằng đối với các tổ chức bên ngoài Vương quốc Anh có tiếp cận được
với dịch vụ kiểm tra của DBS không thể đề nghị ứng viên hoặc người lao động hiện tại
xin ICPC. Trong các trường hợp đó, cách xin thông thường thông qua DBS sẽ được áp
dụng.
Để tìm hiểu thêm về ICPC, xin vui lòng ghé thăm: www.acro.police.uk/icpc.

