கொள்கை - - குழந்தை

பாதுகாப்புஅறிக்கையிடல் ஆப்ளிகேஷன்

Epping முதன்மை பள்ளி
இந்தக் கொள்கையைசெய்தநோக்கம்

எடுத்து:பள்ளி ஊழியர்கள் பாதுகாப்பு பாதுகாக்கும் மற்றும் குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்கள்
மற்றும் நன்மைக்காக தங்களது பாத்திரங்களை மற்றும் பொறுப்புகளையும் நாங்கள்
அறிவோம் உறுதி முடியும் உள்ளன
● அறிக்கை அவற்றின் பல்வேறு சட்ட கடமைகளை புரிந்து நியாயமான மற்ற
குழந்தைக்கு அல்லது இளைஞருக்கு செய்ய வேண்டிய பராமரிப்பு கடமையை
நிறைவேற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் குழந்தை அல்லது இளைஞன்
● இருந்ததாக, இருப்பதை, அல்லது துஷ்பிரயோகம்அபாயத்தில் இருப்பதைக் குறிக்கும்
● செய்யக்கூடியஒரு குழந்தை அல்லது இளைஞரைப் பற்றி அறிக்கை செய்யுங்கள் ,
இருப்பது அல்லது துஷ்பிரயோகம் செய்யப்படும் அபாயம் உள்ளது.
ஒரு அறிக்கையை எப்படி உருவாக்குவது என்பது பற்றிய தகவலுக்கு, பார்க்கவும்: குழந்தை
பாதுகாப்பு - ஒரு அறிக்கை

அறிக்கை கடமைகளை உருவாக்குதல்
கீ ழ்க்கண்ட அட்டவணை ஒரு குழந்தை அல்லது இளைஞன் இருந்திருக்கிறதா, அல்லது
ஆபத்தில் இருக்கிறதா என்று கவலைப்பட வேண்டிய கட்டாய மற்றும் பிற அறிக்கையிடல்
கடமைகளை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது. துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்டது.
அறிக்கை தட்டச்சு

ஆப்ளிகேஷன்
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கட்டாய அறிக்கை
குறிப்புபின்வரும்
தொழில் கட்டாய
செய்தியாளர்களிடம்க
ருதப்படுகின்றன
• ஆசிரியர்கள் கற்பிக்க
பதிவு அல்லது கல்வி
மற்றும் பயிற்சி
சீர்திருத்த சட்டத்தின்
2006 (விக்)
கற்றுத்தரமுடியும்
இணங்க அனுமதி
உள்ள
அரசு மற்றும் அரசு
சாரா பள்ளிகள் •
முதல்வர்கள்
• பதிவுசெய்யப்பட்ட
மருத்துவ
பயிற்சியாளர்கள்,
செவிலியர்கள் மற்றும்
காவல்துறையின்
அனைத்து
உறுப்பினர்களும்
• பதிவுசெய்யப்பட்ட
உளவியலாளர்கள்

கட்டாய நிருபர்கள் சுகாதார மற்றும் மனித
சேவைகள் திணைக்களத்திற்கு (DHHS) (குழந்தை
பாதுகாப்பு) தங்கள் தொழிலில் ஈடுபடும் பட்சத்தில்
ஒரு அறிக்கையை அளிக்க வேண்டும். அல்லது
தங்கள் கடமைகளைச் செய்வதன் மூலம், உடல்
ரீதியான காயம் அல்லது பாலியல்
துஷ்பிரயோகத்தின் விளைவாக, ஒரு குழந்தை
அல்லது இளைஞருக்கு பாதுகாப்பு தேவை என்று
அவர்கள் நியாயமான நம்பிக்கையை
உருவாக்குகிறார்கள், மேலும் குழந்தையின்
பெற்றோர்கள் குழந்தையை அந்த
துஷ்பிரயோகத்திலிருந்து பாதுகாக்கவோ அல்லது
விரும்பவோ முடியாது.
இந்த அறிக்கையிடல் கடமைகளுக்கு இணங்கத்
தவறும் ஒரு கட்டாய நிருபர் ஒரு கிரிமினல்
குற்றத்தைச் செய்திருக்கலாம்.

அனைவரையும்
வெளிப்படுத்தத்
தவறியது,

குழந்தைகளுடன் பணிபுரியும் தொழில் வல்லுநர்கள்
மட்டுமல்லாமல், பெரியவர்கள்விக்டோரியா
போலீசில் புகார் செய்ய சட்டப்பூர்வ கடமை உள்ளது,
அங்கு அவர்கள் 16 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைக்கு
எதிராக ஒரு பாலியல் குற்றம் செய்ததாக ஒரு
நியாயமான நம்பிக்கையை உருவாக்குகிறார்கள்.
தகவலை வெளியிடத் தவறினால், நீங்கள்
"நியாயமான சாக்கு" அல்லது "விலக்கு"
இல்லாவிட்டால் குற்றவியல் குற்றமாக
இருக்கலாம்.
'வெளிப்படுத்தத் தவறியது' குற்றத்தைப் பற்றிய
கூடுதல் தகவலைப் படிக்க, பார்க்கவும்: நீதி மற்றும்
ஒழுங்குமுறைத் துறை - குற்றத்தை வெளிப்படுத்தத்
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தவறியதுஊழியரையு
ம் பாதுகாக்கத்
தவறியது

அதிகாரப் பதவியில் உள்ள எந்த, ஒரு வயது வந்தவர்
தங்கள் நிறுவனத்துடன் தொடர்புடையவர் என்பதை
அறிவார் ( ஒரு பணியாளர், ஒப்பந்ததாரர்,
தன்னார்வலர் அல்லது பார்வையாளர் போன்ற) ஒரு
குழந்தையின் பராமரிப்பு, அதிகாரம் அல்லது
மேற்பார்வையின் கீ ழ் ஒரு குழந்தைக்கு பாலியல்
துஷ்பிரயோகம் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது, அந்த
அபாயத்தை அகற்ற அல்லது குறைக்க அனைத்து
நியாயமான நடவடிக்கைகளையும் எடுக்க
வேண்டும். உதாரணமாக, விசாரணை நிலுவையில்
உள்ள குழந்தை தொடர்பான வேலையில் இருந்து
பெரியவரை நீக்குவது இதில் அடங்கும். அதிகாரப்
பதவியில் உள்ள ஒரு ஊழியர் இந்த சூழ்நிலைகளில்
நியாயமான நடவடிக்கைகளை எடுக்கத் தவறினால்,
இது ஒரு கிரிமினல் குற்றமாக இருக்கலாம்.
ஒரு நிறுவனத்தில் அதிகாரம் உள்ள
பெரியவர்களுக்கு மட்டுமே குற்றம் பொருந்தும்.
பள்ளிச் சூழலில், இதில் தலைமையாசிரியர்கள்,
உதவித் தலைமையாசிரியர்கள் மற்றும் வளாக
அதிபர்கள் அடங்குவர். 'குற்றத்தைப் பாதுகாக்கத்
தவறியது' பற்றிய கூடுதல் தகவலைப் படிக்க,
பார்க்கவும்: நீதி மற்றும் ஒழுங்குமுறைத் துறை குற்றத்தைப் பாதுகாக்கத் தவறியது.
துஷ்பிரயோக அபாயத்தை நிர்வகிப்பது மற்றும்
பதிலளிப்பது பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு,
பார்க்கவும்: கீ ழேயுள்ள துறை ஆதாரங்களின் கீ ழ்
மாணவர் பாலியல் குற்றம் மற்றும் இடர்
மேலாண்மைக்கு பதிலளித்தல். PROTECT
போர்ட்டலில் நான்கு முக்கியமான செயல்களையும்
பார்க்கவும்.

கீ ழே உள்ள அட்டவணை மற்ற அறிக்கையிடல் கடமைகளை விவரிக்கிறது.

அறிக்கை
ஆப்ளிகேஷன்
வகை:
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அவர்கள் நியாயமான அடிப்படையில் நம்பினால் ஒரு குழந்தை பின்வரும்
காரணங்கள் எதற்கும் பாதுகாப்பு தேவை என்று எந்த நபர் DHHS குழந்தை
பாதுகாப்பு ஒரு அறிக்கையை செய்ய முடியும்
● குழந்தை பாதிக்கப்பட்டார் அல்லது உள்ளது இதன் விளைவாக
குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பை சந்திக்க நேரிடும்:
○ உடல் ரீதியான காயம் மற்றும் அவர்களின் பெற்றோர்கள்
குழந்தைபாதுகாக்க இயலாது அல்லது விரும்பவில்லை
○ பாலியல் துஷ்பிரயோகத்தைமற்றும் அவர்களின்
பெற்றோர்கள் குழந்தைக்கு
○ உணர்ச்சி அல்லது மனரீதியான தீங்குகளை பாதுகாக்க
இயலாது அல்லது விரும்பவில்லை மற்றும் அவர்களின்
பெற்றோர்கள் பாதுகாக்க அல்லது விரும்பவில்லை குழந்தை.
● குழந்தை கைவிடப்பட்டது மற்றும் குழந்தையை
கவனித்துக்கொள்ள விருப்பமும் திறனும் கொண்ட வேறு
பாதுகாப்பு
பொருத்தமான நபர் இல்லை.
தேவைகு
● குழந்தையின் பெற்றோர் இறந்துவிட்டனர் அல்லது
ழந்தை
செயலிழந்துவிட்டனர் மற்றும் குழந்தையை கவனித்துக்கொள்ள
தயாராக மற்றும் திறமையான வேறு பொருத்தமான நபர் இல்லை.
● குழந்தையின் உடல் வளர்ச்சி அல்லது உடல்நலம்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அல்லது கணிசமாக பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது
மற்றும் பெற்றோர்களால் அடிப்படை பராமரிப்பு அல்லது பயனுள்ள
மருத்துவம் அல்லது பிற நிவாரண பராமரிப்பு வழங்க இயலாது
அல்லது விருப்பமில்லை.
டிஎச்எச்எஸ் குழந்தை பாதுகாப்பு அல்லது விக்டோரியா காவல்துறைக்கு
தங்கள் கவலைகளை தெரிவிக்க ஒரு குழந்தை அல்லது இளைஞருக்கு
பாதுகாப்பு தேவை என்ற நியாயமான அடிப்படையில் நம்பிக்கையை
உருவாக்கும் அனைத்து ஊழியர்களும் துறை கொள்கைக்கு
தேவைப்படுகிறது. பள்ளி ஊழியர்களின் விஷயத்தில், அவர்கள் தங்கள்
கவலைகளை தலைமை ஆசிரியர் அல்லது பள்ளி தலைமை குழு
உறுப்பினருடன் விவாதிக்க வேண்டும்.

சிகிச்சை
தேவை
ப்படும்

குழந்தை 10 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆனால் 15 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தை
பாலியல் துஷ்பிரயோகத்தை வெளிப்படுத்துகிறது மற்றும் சிகிச்சை
சிகிச்சை தேவைப்படலாம் என்று நியாயமான அடிப்படையில் நம்பும்
எந்தவொரு நபரும் DHHS குழந்தை பாதுகாப்புக்கு அறிக்கை அளிக்க
வேண்டும்.
ஒரு குழந்தை தனது அதிகாரம், அதிகாரம் அல்லது அந்தஸ்தைப்
பயன்படுத்தி மற்றொரு நபரை விரும்பாத பாலியல் செயல்பாடுகளில்
ஈடுபடுத்தும்போது அல்லது மற்ற கட்சியினர் தகவலறிந்த ஒப்புதல்
அளிக்க இயலாது (இளையவர்கள் அல்லது அறிவாற்றல் உள்ள பிற
குழந்தைகள் போன்றவை) பாலியல் துஷ்பிரயோகம் நடத்தப்படலாம்.
குறைபாடுகள்).
மாணவர் பாலியல் குற்றம் புரிந்தால், விக்டோரியா போலீசில் புகார்
செய்ய துறை கொள்கை தேவைப்படுகிறது. பள்ளி ஊழியர்களின்
விஷயத்தில், அவர்கள் தங்கள் கவலைகளை தலைமை ஆசிரியர் அல்லது
பள்ளி தலைமை குழு உறுப்பினருடன் விவாதிக்க வேண்டும்.
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குறிப்பிடத்தக்க அக்கறை கொண்ட எந்தவொரு நபரும் இந்த கவலைகளை
DHHS குழந்தை பாதுகாப்புக்கு தெரிவிக்க வேண்டும், அல்லது குழந்தை
மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தை குழந்தை முதல் நபரிடம் குறிப்பிட
வேண்டும்.
ஒரு
உதாரணமாக, ஒரு குழந்தையின் நல்வாழ்வில் குறிப்பிடத்தக்க அக்கறை
குழந்தை
ஏற்படலாம், அங்கு பின்வரும் காரணிகளில் ஏதேனும் ஒரு குழந்தையின்
யின்
பராமரிப்பு, நல்வாழ்வு அல்லது வளர்ச்சியில் குறிப்பிடத்தக்க
நல்வாழ்வு
எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம்:
க்கான
● குறிப்பிடத்தக்க பெற்றோர் பிரச்சனைகள்
குறிப்பிட
● குடும்ப மோதல் அல்லதுகுடும்ப முறிவு
த்தக்க
● குடும்ப உறுப்பினரின்அழுத்தம் உடல், மனநோய், பொருள்
கவலைக
துஷ்பிரயோகம் அல்லதுஇயலாமை
ள் ஒரு
● இளைஞர்கள், தனிமை அல்லது ஆதரவு இல்லாமை
குழந்தை
காரணமாகபாதிப்பு
யின்
● குறிப்பிடத்தக்க சமூக அல்லது பொருளாதார குறைபாடு. பள்ளி
நல்வா
ஊழியர்களின் விஷயத்தில், அவர்கள் தங்கள் கவலைகளை
ழ்வில்
தலைமை ஆசிரியர் அல்லது பள்ளி தலைமை குழு உறுப்பினருடன்
விவாதிக்க வேண்டும்.
மேலும் தகவலுக்கு, பாதுகாப்பைப் பார்க்கவும் - ஒரு குழந்தையின்
நல்வாழ்வைப் பற்றிய மற்ற கவலைகளுக்குப் பதிலளிப்பது

கூடுதல் சட்டக் கடமைகளுக்கு
மேலதிகமாக குறிப்பிடப்பட்ட கட்டாய அறிக்கை மற்றும் பிற அறிக்கையிடல் கடமைகளுக்கு
மேலதிகமாக, அனைத்து பள்ளி ஊழியர்களுக்கும் குழந்தை பாதுகாப்பு தரத்திலிருந்து எழும்
கடமைகள் மற்றும் கடமைகள் உள்ளன. . கீ ழேயுள்ள அட்டவணையில் இந்த கடமைகள்
பற்றிய தகவல்கள் உள்ளன.
கடமை

விளக்கம்
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கவனிப்பு

கடமை அனைத்து பள்ளி ஊழியர்களும் பராமரிப்பின் கீ ழ் உள்ள
குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு நியாயமாக எதிர்பார்க்கப்படும்
காயங்களைத் தடுக்க நியாயமான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டிய
கடமை உள்ளது. அவர்களின் பாதுகாப்பு, ஆரோக்கியம் மற்றும்
நல்வாழ்வைப் பாதுகாக்க நியாயமான நடவடிக்கைகளை எடுப்பது
இதில் அடங்கும்.
பாதுகாப்பு அல்லது சிகிச்சை சிகிச்சை தேவைப்படும் ஒரு குழந்தையின்
விஷயத்தில், அல்லது ஒரு குழந்தையின் நல்வாழ்வைப் பற்றி
குறிப்பிடத்தக்க கவலைகள் இருக்கும் இடங்களில், நியாயமான படிகள்
உள்ளடங்கலாம் (ஆனால் அவை மட்டும் அல்ல)
● துஷ்பிரயோகத்தின் சந்தேகங்கள் மற்றும் சந்தேகங்கள்
விரைவில் நடைமுறைக்கேற்றபோன்ற
● அதற்கான தேடுவது ஆலோசனை அல்லது மற்ற தொழில்
அல்லது முகவர்களுடன் ஆலோசனைபள்ளி ஊழியர்கள் எடுக்க
அடிகள் குறித்து உறுதியாகத் போது
● வருகிறது விக்டோரியா போலீஸ் மற்றும் DHHS குழந்தை
Protection போன்ற தகுந்த அதிகாரிகளிடம் சந்தேகிக்கப்படும்
முறைகேடு புகார்
● உறுப்பினரும்/ அல்லது பிற அதற்கான பொதுநல ஆலோசனை
ஏற்பாடுகுழந்தைக்கு
● குழந்தை மற்றும் இளைஞருக்கு தொடர்ச்சியான ஆதரவை
வழங்குவதற்கானஆதரவு - இதில் DHHS குழந்தை பாதுகாப்பு
வழக்கு திட்டமிடல் கூட்டங்களில் கலந்து, மற்றும் வழக்கமான
மாணவர் ஆதரவு குழு கூட்டங்களை கூட்டி
● கொள்வதுமற்ற பள்ளி சார்ந்த ஊழியர்களுடன் தகவல்களைப்
பகிர்ந்துகொள்வது ஆகியவை கண்காணிக்கும் மற்றும் தொடர்ந்து
ஆதரவு அளிக்கும். குழந்தை அல்லது இளைஞருக்கு.
அனைத்து வகையான குழந்தை துஷ்பிரயோகங்களுக்கும் பதிலளிப்பது
பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, பாதுகாப்பு: நான்கு முக்கியமான செயல்கள்

குழந்தை
பாதுகாப்பு
தரநிலைகள்

குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தரநிலைகள் அனைத்து விக்டோரியன்
ஆரம்பகால குழந்தை பருவ சேவைகள் மற்றும் பள்ளிகளுக்கு கட்டாய
குறைந்தபட்ச தரநிலைகள் ஆகும். மற்றும் புறக்கணிப்பு. அனைத்து
விக்டோரியன் குழந்தை பருவ சேவைகள் மற்றும் பள்ளிகள் குழந்தை
துஷ்பிரயோகத்திற்கு சகிப்புத்தன்மை இல்லாத ஒரு கலாச்சாரத்தை
நிலைநிறுத்த, ஆனால் தேவையான இடங்களில், உண்மையான
அல்லது சந்தேகத்திற்குரிய துஷ்பிரயோகத்திற்கு தகுந்த பதிலளிக்க
தரநிலைகள் ஆதரிக்கின்றன.
பார்க்கவும்: பள்ளி கொள்கை மற்றும் ஆலோசனை வழிகாட்டி குழந்தை பாதுகாப்பு தர

பயிற்சி கடமைகள்
பள்ளி ஊழியர்கள் குழந்தைகளை பாதிப்பில் இருந்து பாதுகாப்பதில் முக்கிய பங்கு
வகிக்கின்றனர் மற்றும் குழந்தைகள் துஷ்பிரயோகம், புறக்கணிப்பு அல்லது சுரண்டல்
அபாயங்களை குறிக்கும் அறிகுறிகள் அல்லது நடத்தைகளை நன்கு கவனித்து வருகின்றனர்.
பாதுகாக்கும் குழந்தைகள் - கட்டாய அறிக்கையிடல் மற்றும் பிற பொறுப்புகள் தொகுதிஇ
கற்றல் (தொகுதி)உதவிகள் பள்ளிகள் பாதுகாப்பு மற்றும் குழந்தைகள் மற்றும்
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இளைஞர்களின் நன்மைக்காக பாதுகாக்க என்று ஒரு அத்தியாவசிய தொழில்முறை கற்றல்
வளமாகும்.
குழந்தை துஷ்பிரயோகத்தை அடையாளம் காணவும் பதிலளிக்கவும் தொகுதி விரிவான
தகவல்களை வழங்குகிறது, மேலும் ஊழியர்களுக்கு அவர்களின் அறிக்கையிடல்
கடமைகளை நிறைவேற்ற உதவுவதற்காக வழக்கு ஆய்வுகள் மற்றும் நடைமுறை
காட்சிகளை உள்ளடக்கியது.

தேவைகள் - பாடசாலைகளில் பாடசாலை ஊழியர்கள்
:
●

●

கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட நிருபர்கள் காலண்டர் வருடத்திற்கு ஒருமுறை பயிற்சியை
மேற்கொள்ள வேண்டும் கட்டாயப்படுத்தப்படாத நிருபர்கள் ஒரு காலண்டர்
வருடத்திற்கு
ஒரு முறை பயிற்சியை மேற்கொள்ள ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.

தேவைகள் - பகுதி மற்றும் பகுதி ஊழியர்கள்
டிபார்ட்மெண்ட் ஊழியர்கள் யார்:
● கட்டாயங்கள் செய்தியாளர்களிடம் வருடத்தில் ஒருமுறை பயிற்சியை மேற்கொள்ள
வேண்டும்
● ஒருமுறை பயிற்சியை மேற்கொள்ள மாணவர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள் அல்லது வலுவாக
தூண்டும் கட்டாய அறிவிப்புகள் அல்லது குழந்தை பாதுகாப்பு விஷயங்களில் பற்றி
பள்ளிகள் அல்லது ஆசிரியர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கும் பங்கினைவகிக்கின்றன
காலண்டர் ஆண்டு.
தொகுதி முடிக்க 30 முதல் 45 நிமிடங்கள் ஆகும். பங்கேற்பாளர்கள் ஒரு குறுகிய மதிப்பீட்டை
வெற்றிகரமாக முடித்தவுடன் நிறைவு சான்றிதழைப் பெறுகிறார்கள். அடுத்த ஆண்டு
தொகுதியை முடிக்க பங்கேற்பாளர்களுக்கு நினைவூட்ட 12 மாத எச்சரிக்கையும்
வழங்கப்படுகிறது.
பயிற்சியிலிருந்து சிறந்த முடிவுகளை அடைய, குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களைப்
பாதுகாப்பதில் அவர்களின் பங்கின் முக்கியத்துவத்தை மையமாகக் கொண்டு,
உள்ளடக்கத்தைச் சுற்றியுள்ள விவாதங்களில் பங்கேற்க ஊழியர்கள் கடுமையாக
ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.
தொகுதியை நிறைவு செய்த ஊழியர்களின் பட்டியலைப் பெற அதிபர்கள் நல்வாழ்வு, ஹீத்
மற்றும் நிச்சயதார்த்தப் பிரிவைத் தொடர்பு கொள்ளலாம், மின்னஞ்சல் மூலம்:
student.engagement@edumail.vic.gov.au

கொள்கைகள்
●
●
●
●
●
●

டூட்டிபாதுகாப்புதொடர்பான
போலீஸ் மற்றும் DHS நேர்காணல்கள்
மாணவர்பாலியல் சட்டத்திற்குப் புறம்பான பதிலளித்தல்
மாணவர்கள்பற்றிய தகவல்கள் கோரிக்கைகளுக்குப்
இடர் மேலாண்மை
சம்மன்கள் மற்றும் சாட்சி பிடிவிறாந்து

சம்பந்தப்பட்ட சட்டத்தை
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●
●
●
●

குழந்தைகள், இளைஞர் மற்றும் குடும்பங்கள் சட்டம் 2005
குற்றங்களின் சட்டம் 1958
கல்வி மற்றும் பயிற்சி சீர்திருத்த சட்டத்தின்2006
போதனை விக்டோரியன் நிறுவனம் சட்டத்தின் 2001

டிபார்ட்மெண்ட்வளங்கள்
●
●
●

பாதுகாக்க
பாதுகாப்பு பாதுகாக்கும் மற்றும் குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்கள்இன் நன்மைக்காக
குழந்தைகள் பாதுகாக்கும்- கட்டாய அறிக்கையிடல் மற்றும் பிற பொறுப்புகள் -தொகுதி
உள்நுழைவு eLearning

பிற வளங்கள்
●

●

●
●

டேனியல் Morcombe குழந்தை பாதுகாப்பு பாடத்திட்டம்:
○ அரசு பள்ளிகள், பார்க்க: முதல் FUSE (eduMail கடவுச்சொல்லைதேடி முன்
தேவைடேனியல் Morcombe குழந்தைபாதுகாப்பு பாடத்திட்டம்)
○ அரசு சாரா பள்ளிகள், பார்க்க: ஸ்கூட்டில்
○ பெற்றோர்கள், பார்க்க: டேனியல் மோர்கோம்ப் குழந்தை பாதுகாப்பு பாடத்திட்டம்
சுகாதாரம் மற்றும் மனித சேவைகள் துறை:
○ குழந்தை பாதுகாப்பு
○ குழந்தை முதல்
விக்டோரியா போலீஸ் பாலியல் குற்றங்கள் மற்றும் குழந்தை துஷ்பிரயோக
விசாரணை குழுக்கள் (SOCIT)
நீதி மற்றும் ஒழுங்குமுறை துறை:
○ குற்றத்தை வெளியிடத் தவறியது
○ குற்றத்தை பாதுகாப்பதில் தோல்வி
○ சீர்ப்படுத்தும் குற்றம்

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 27 பிப்ரவரி 2019 கல்வி மற்றும் பயிற்சித்
துறையால்

மறுபரிசீலனை சுழற்சி

இந்தக் கொள்கை கடைசியாக ஆகஸ்ட் 2019 இல் புதுப்பிக்கப்பட்டது மற்றும் 2021 இல்
மதிப்பாய்வு செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
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