
ெகா�ைக - - �ழ�ைத
பா�கா��அறி�ைகய�ட� ஆ�ள�ேகஷ�

Epping �த�ைம ப�ள�

இ�த� ெகா�ைகையெச�தேநா�க�

எ���:ப�ள� ஊழிய�க� பா�கா�� பா�கா��� ம��� �ழ�ைதக� ம��� இைளஞ�க�
ம��� ந�ைம�காக த�கள� பா�திர�கைள ம��� ெபா���கைள�� நா�க�
அறிேவா� உ�தி ���� உ�ளன

● அறி�ைக அவ�றி� ப�ேவ� ச�ட கடைமகைள ���� நியாயமான ம�ற
�ழ�ைத�� அ�ல� இைளஞ��� ெச�ய ேவ��ய பராம��� கடைமைய
நிைறேவ��வத�கான நடவ��ைகக� �ழ�ைத அ�ல� இைளஞ�

● இ��ததாக, இ��பைத, அ�ல� ��ப�ரேயாக�அபாய�தி� இ��பைத� �றி���
● ெச�ய���யஒ� �ழ�ைத அ�ல� இைளஞைர� ப�றி அறி�ைக ெச���க� ,
இ��ப� அ�ல� ��ப�ரேயாக� ெச�ய�ப�� அபாய� உ�ள�.

ஒ� அறி�ைகைய எ�ப� உ�வா��வ� எ�ப� ப�றிய தகவ���, பா��க��:�ழ�ைத
பா�கா�� - ஒ� அறி�ைக

அறி�ைக கடைமகைள உ�வா��த�

கீ��க�ட அ�டவைண ஒ� �ழ�ைத அ�ல� இைளஞ� இ��தி��கிறதா, அ�ல�
ஆப�தி� இ��கிறதா எ�� கவைல�பட ேவ��ய க�டாய ம��� ப�ற அறி�ைகய�ட�
கடைமகைள ���கமாக� ��கிற�. ��ப�ரேயாக� ெச�ய�ப�ட�.

அறி�ைக த�ட�� ஆ�ள�ேகஷ�

ஈப�எ� ெகா�ைக -�ழ�ைத பா�கா�� - அறி�ைக கடைம ஆக�� 2019 -
2021 அ�கீக��க�ப�ட�

https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/childprotectreporting.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/childprotectreporting.aspx


க�டாய அறி�ைக
�றி��ப��வ��
ெதாழி� க�டாய
ெச�தியாள�கள�ட�க
�த�ப�கி�றன
• ஆசி�ய�க� க�ப��க
பதி� அ�ல� க�வ�
ம��� பய��சி
சீ�தி��த ச�ட�தி�
2006 (வ��)
க���தர����
இண�க அ�மதி
உ�ள
அர� ம��� அர�
சாரா ப�ள�க� •
�த�வ�க�
• பதி�ெச�ய�ப�ட
ம���வ
பய��சியாள�க�,
ெசவ�லிய�க� ம���
காவ��ைறய��
அைன��
உ��ப�ன�க��
• பதி�ெச�ய�ப�ட
உளவ�யலாள�க�

க�டாய நி�ப�க� �காதார ம��� மன�த
ேசைவக� திைண�கள�தி�� (DHHS) (�ழ�ைத
பா�கா��) த�க� ெதாழிலி� ஈ�ப�� ப�ச�தி�
ஒ� அறி�ைகைய அள��க ேவ���. அ�ல�
த�க� கடைமகைள� ெச�வத� �ல�, உட�
�தியான காய� அ�ல� பாலிய�
��ப�ரேயாக�தி� வ�ைளவாக, ஒ� �ழ�ைத
அ�ல� இைளஞ��� பா�கா�� ேதைவ எ��
அவ�க� நியாயமான ந�ப��ைகைய
உ�வா��கிறா�க�, ேம�� �ழ�ைதய��
ெப�ேறா�க� �ழ�ைதைய அ�த
��ப�ரேயாக�திலி��� பா�கா�கேவா அ�ல�
வ���பேவா ��யா�.
இ�த அறி�ைகய�ட� கடைமக��� இண�க�
தவ�� ஒ� க�டாய நி�ப� ஒ� கி�மின�
��ற�ைத� ெச�தி��கலா�.

அைனவைர��
ெவள��ப��த�
தவறிய�,

�ழ�ைதக�ட� பண����� ெதாழி� வ��ந�க�
ம��ம�லாம�, ெப�யவ�க�வ��ேடா�யா
ேபா�சி� �கா� ெச�ய ச�ட���வ கடைம உ�ள�,
அ�� அவ�க� 16 வயதி���ப�ட �ழ�ைத��
எதிராக ஒ� பாலிய� ��ற� ெச�ததாக ஒ�
நியாயமான ந�ப��ைகைய உ�வா��கிறா�க�.
தகவைல ெவள�ய�ட� தவறினா�, ந��க�
"நியாயமான சா��" அ�ல� "வ�ல��"
இ�லாவ��டா� ��றவ�ய� ��றமாக
இ��கலா�.
'ெவள��ப��த� தவறிய�' ��ற�ைத� ப�றிய
��த� தகவைல� ப��க, பா��க��: ந�தி ம���
ஒ����ைற� �ைற - ��ற�ைத ெவள��ப��த�
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தவறிய�ஊழியைர�
� பா�கா�க�
தவறிய�

அதிகார� பதவ�ய�� உ�ள எ�த, ஒ� வய� வ�தவ�
த�க� நி�வன��ட� ெதாட��ைடயவ� எ�பைத
அறிவா� ( ஒ� பண�யாள�, ஒ�ப�ததார�,
த�னா�வல� அ�ல� பா�ைவயாள� ேபா�ற) ஒ�
�ழ�ைதய�� பராம���, அதிகார� அ�ல�
ேம�பா�ைவய�� கீ� ஒ� �ழ�ைத�� பாலிய�
��ப�ரேயாக� ஏ�ப�� அபாய� உ�ள�, அ�த
அபாய�ைத அக�ற அ�ல� �ைற�க அைன��
நியாயமான நடவ��ைககைள�� எ��க
ேவ���. உதாரணமாக, வ�சாரைண நி�ைவய��
உ�ள �ழ�ைத ெதாட�பான ேவைலய�� இ���
ெப�யவைர ந���வ� இதி� அட���. அதிகார�
பதவ�ய�� உ�ள ஒ� ஊழிய� இ�த ��நிைலகள��
நியாயமான நடவ��ைககைள எ��க� தவறினா�,
இ� ஒ� கி�மின� ��றமாக இ��கலா�.
ஒ� நி�வன�தி� அதிகார� உ�ள
ெப�யவ�க��� ம��ேம ��ற� ெபா����.
ப�ள�� �ழலி�, இதி� தைலைமயாசி�ய�க�,
உதவ�� தைலைமயாசி�ய�க� ம��� வளாக
அதிப�க� அட��வ�. '��ற�ைத� பா�கா�க�
தவறிய�' ப�றிய ��த� தகவைல� ப��க,
பா��க��: ந�தி ம��� ஒ����ைற� �ைற -
��ற�ைத� பா�கா�க� தவறிய�.
��ப�ரேயாக அபாய�ைத நி�வகி�ப� ம���
பதிலள��ப� ப�றிய ��த� தகவ���,
பா��க��: கீேழ��ள �ைற ஆதார�கள�� கீ�
மாணவ� பாலிய� ��ற� ம��� இட�
ேமலா�ைம�� பதிலள��த�. PROTECT
ேபா��டலி� நா�� ��கியமான ெசய�கைள��
பா��க��.

கீேழ உ�ள அ�டவைண ம�ற அறி�ைகய�ட� கடைமகைள வ�வ��கிற�.

அறி�ைக
வைக: ஆ�ள�ேகஷ�
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பா�கா��
ேதைவ�
ழ�ைத

அவ�க� நியாயமான அ��பைடய�� ந�ப�னா� ஒ� �ழ�ைத ப��வ��
காரண�க� எத��� பா�கா�� ேதைவ எ�� எ�த நப� DHHS �ழ�ைத
பா�கா�� ஒ� அறி�ைகைய ெச�ய ����

● �ழ�ைத பாதி�க�ப�டா� அ�ல� உ�ள� இத� வ�ைளவாக
�றி�ப�ட�த�க பாதி�ைப ச�தி�க ேந���:

○ உட� �தியான காய� ம��� அவ�கள�� ெப�ேறா�க�
�ழ�ைதபா�கா�க இயலா� அ�ல� வ���பவ��ைல

○ பாலிய� ��ப�ரேயாக�ைதம��� அவ�கள��
ெப�ேறா�க� �ழ�ைத��

○ உண��சி அ�ல� மன�தியான த���கைள பா�கா�க
இயலா� அ�ல� வ���பவ��ைல ம��� அவ�கள��
ெப�ேறா�க� பா�கா�க அ�ல� வ���பவ��ைல �ழ�ைத.

● �ழ�ைத ைகவ�ட�ப�ட� ம��� �ழ�ைதைய
கவன����ெகா�ள வ���ப�� திற�� ெகா�ட ேவ�
ெபா��தமான நப� இ�ைல.

● �ழ�ைதய�� ெப�ேறா� இற��வ��டன� அ�ல�
ெசயலிழ��வ��டன� ம��� �ழ�ைதைய கவன����ெகா�ள
தயாராக ம��� திறைமயான ேவ� ெபா��தமான நப� இ�ைல.

● �ழ�ைதய�� உட� வள��சி அ�ல� உட�நல�
பாதி�க�ப���ள� அ�ல� கண�சமாக பாதி�க�பட வா����ள�
ம��� ெப�ேறா�களா� அ��பைட பராம��� அ�ல� பய��ள
ம���வ� அ�ல� ப�ற நிவாரண பராம��� வழ�க இயலா�
அ�ல� வ���பமி�ைல.

�எ�எ�எ� �ழ�ைத பா�கா�� அ�ல� வ��ேடா�யா காவ��ைற��
த�க� கவைலகைள ெத�வ��க ஒ� �ழ�ைத அ�ல� இைளஞ���
பா�கா�� ேதைவ எ�ற நியாயமான அ��பைடய�� ந�ப��ைகைய
உ�வா��� அைன�� ஊழிய�க�� �ைற ெகா�ைக��
ேதைவ�ப�கிற�. ப�ள� ஊழிய�கள�� வ�ஷய�தி�, அவ�க� த�க�
கவைலகைள தைலைம ஆசி�ய� அ�ல� ப�ள� தைலைம ��
உ��ப�ன�ட� வ�வாதி�க ேவ���.

சிகி�ைச
ேதைவ
�ப��

�ழ�ைத 10 வய��� ேம�ப�ட ஆனா� 15 வய����ப�ட �ழ�ைத
பாலிய� ��ப�ரேயாக�ைத ெவள��ப���கிற� ம��� சிகி�ைச
சிகி�ைச ேதைவ�படலா� எ�� நியாயமான அ��பைடய�� ந���
எ�தெவா� நப�� DHHS �ழ�ைத பா�கா���� அறி�ைக அள��க
ேவ���.
ஒ� �ழ�ைத தன� அதிகார�, அதிகார� அ�ல� அ�த�ைத�
பய�ப��தி ம�ெறா� நபைர வ���பாத பாலிய� ெசய�பா�கள��
ஈ�ப����ேபா� அ�ல� ம�ற க�சிய�ன� தகவலறி�த ஒ��த�
அள��க இயலா� (இைளயவ�க� அ�ல� அறிவா�ற� உ�ள ப�ற
�ழ�ைதக� ேபா�றைவ) பாலிய� ��ப�ரேயாக� நட�த�படலா�.
�ைறபா�க�).
மாணவ� பாலிய� ��ற� ���தா�, வ��ேடா�யா ேபா�சி� �கா�
ெச�ய �ைற ெகா�ைக ேதைவ�ப�கிற�. ப�ள� ஊழிய�கள��
வ�ஷய�தி�, அவ�க� த�க� கவைலகைள தைலைம ஆசி�ய� அ�ல�
ப�ள� தைலைம �� உ��ப�ன�ட� வ�வாதி�க ேவ���.
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ஒ�
�ழ�ைத
ய��
ந�வா��
�கான
�றி�ப�ட
�த�க
கவைலக
� ஒ�
�ழ�ைத
ய��
ந�வா
�வ��

�றி�ப�ட�த�க அ�கைற ெகா�ட எ�தெவா� நப�� இ�த கவைலகைள
DHHS �ழ�ைத பா�கா���� ெத�வ��க ேவ���, அ�ல� �ழ�ைத
ம��� அவ�கள� ���ப�ைத �ழ�ைத �த� நப�ட� �றி�ப�ட
ேவ���.
உதாரணமாக, ஒ� �ழ�ைதய�� ந�வா�வ�� �றி�ப�ட�த�க அ�கைற
ஏ�படலா�, அ�� ப��வ�� காரண�கள�� ஏேத�� ஒ� �ழ�ைதய��
பராம���, ந�வா�� அ�ல� வள��சிய�� �றி�ப�ட�த�க
எதி�மைறயான தா�க�ைத ஏ�ப��தலா�:

● �றி�ப�ட�த�க ெப�ேறா� ப�ர�சைனக�
● ���ப ேமாத� அ�ல����ப �றி�
● ���ப உ��ப�ன��அ��த� உட�, மனேநா�, ெபா��
��ப�ரேயாக� அ�ல�இயலாைம

● இைளஞ�க�, தன�ைம அ�ல� ஆதர� இ�லாைம
காரணமாகபாதி��

● �றி�ப�ட�த�க ச�க அ�ல� ெபா�ளாதார �ைறபா�. ப�ள�
ஊழிய�கள�� வ�ஷய�தி�, அவ�க� த�க� கவைலகைள
தைலைம ஆசி�ய� அ�ல� ப�ள� தைலைம �� உ��ப�ன�ட�
வ�வாதி�க ேவ���.

ேம�� தகவ���, பா�கா�ைப� பா��க�� - ஒ� �ழ�ைதய��
ந�வா�ைவ� ப�றிய ம�ற கவைலக���� பதிலள��ப�

��த� ச�ட� கடைமக���

ேமலதிகமாக �றி�ப�ட�ப�ட க�டாய அறி�ைக ம��� ப�ற அறி�ைகய�ட� கடைமக���
ேமலதிகமாக, அைன�� ப�ள� ஊழிய�க���� �ழ�ைத பா�கா�� தர�திலி��� எ��
கடைமக� ம��� கடைமக� உ�ளன. . கீேழ��ள அ�டவைணய�� இ�த கடைமக�
ப�றிய தகவ�க� உ�ளன.

கடைம வ�ள�க�
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http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/childprotection/Pages/identify.aspx#link79


கவன���

கடைம அைன�� ப�ள� ஊழிய�க�� பராம��ப�� கீ� உ�ள
�ழ�ைதக� ம��� இைளஞ�க��� நியாயமாக எதி�பா��க�ப��
காய�கைள� த��க நியாயமான நடவ��ைககைள எ��க ேவ��ய
கடைம உ�ள�. அவ�கள�� பா�கா��, ஆேரா�கிய� ம���
ந�வா�ைவ� பா�கா�க நியாயமான நடவ��ைககைள எ��ப�
இதி� அட���.
பா�கா�� அ�ல� சிகி�ைச சிகி�ைச ேதைவ�ப�� ஒ� �ழ�ைதய��
வ�ஷய�தி�, அ�ல� ஒ� �ழ�ைதய�� ந�வா�ைவ� ப�றி
�றி�ப�ட�த�க கவைலக� இ���� இட�கள��, நியாயமான ப�க�
உ�ளட�கலா� (ஆனா� அைவ ம��� அ�ல)

● ��ப�ரேயாக�தி� ச�ேதக�க� ம��� ச�ேதக�க�
வ�ைரவ�� நைட�ைற�ேக�றேபா�ற

● அத�கான ேத�வ� ஆேலாசைன அ�ல� ம�ற ெதாழி�
அ�ல� �கவ�க�ட� ஆேலாசைனப�ள� ஊழிய�க� எ��க
அ�க� �றி�� உ�தியாக� ேபா�

● வ�கிற� வ��ேடா�யா ேபா�� ம��� DHHS �ழ�ைத
Protection ேபா�ற த��த அதிகா�கள�ட� ச�ேதகி�க�ப��
�ைறேக� �கா�

● உ��ப�ன��/ அ�ல� ப�ற அத�கான ெபா�நல ஆேலாசைன
ஏ�பா��ழ�ைத��

● �ழ�ைத ம��� இைளஞ��� ெதாட��சியான ஆதரைவ
வழ��வத�கானஆதர� - இதி� DHHS �ழ�ைத பா�கா��
வழ�� தி�டமிட� ��ட�கள�� கல��, ம��� வழ�கமான
மாணவ� ஆதர� �� ��ட�கைள ���

● ெகா�வ�ம�ற ப�ள� சா��த ஊழிய�க�ட� தகவ�கைள�
பகி���ெகா�வ� ஆகியைவ க�காண���� ம��� ெதாட���
ஆதர� அள����. �ழ�ைத அ�ல� இைளஞ���.

அைன�� வைகயான �ழ�ைத ��ப�ரேயாக�க���� பதிலள��ப�
ப�றிய ��த� தகவ���, பா�கா��: நா�� ��கியமான ெசய�க�

�ழ�ைத
பா�கா��
தரநிைலக�

�ழ�ைதக� பா�கா�� தரநிைலக� அைன�� வ��ேடா�ய�
ஆர�பகால �ழ�ைத ப�வ ேசைவக� ம��� ப�ள�க��� க�டாய
�ைற�தப�ச தரநிைலக� ஆ��. ம��� �ற�கண���. அைன��
வ��ேடா�ய� �ழ�ைத ப�வ ேசைவக� ம��� ப�ள�க� �ழ�ைத
��ப�ரேயாக�தி�� சகி���த�ைம இ�லாத ஒ� கலா�சார�ைத
நிைலநி��த, ஆனா� ேதைவயான இட�கள��, உ�ைமயான
அ�ல� ச�ேதக�தி���ய ��ப�ரேயாக�தி�� த��த பதிலள��க
தரநிைலக� ஆத��கி�றன.
பா��க��: ப�ள� ெகா�ைக ம��� ஆேலாசைன வழிகா�� -
�ழ�ைத பா�கா�� தர

பய��சி கடைமக�

ப�ள� ஊழிய�க� �ழ�ைதகைள பாதி�ப�� இ��� பா�கா�பதி� ��கிய ப��
வகி�கி�றன� ம��� �ழ�ைதக� ��ப�ரேயாக�, �ற�கண��� அ�ல� �ர�ட�
அபாய�கைள �றி��� அறி�றிக� அ�ல� நட�ைதகைள ந�� கவன��� வ�கி�றன�.
பா�கா��� �ழ�ைதக� - க�டாய அறி�ைகய�ட� ம��� ப�ற ெபா���க� ெதா�திஇ
க�ற� (ெதா�தி)உதவ�க� ப�ள�க� பா�கா�� ம����ழ�ைதக� ம���
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https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/childprotection/Pages/report.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/childsafestandards.aspx
http://www.elearn.com.au/det/protectingchildren/schools/
http://www.elearn.com.au/det/protectingchildren/schools/


இைளஞ�கள�� ந�ைம�காக பா�கா�க எ�� ஒ� அ�தியாவசிய ெதாழி��ைற க�ற�
வளமா��.
�ழ�ைத ��ப�ரேயாக�ைத அைடயாள� காண�� பதிலள��க�� ெதா�தி வ��வான
தகவ�கைள வழ��கிற�, ேம�� ஊழிய�க��� அவ�கள�� அறி�ைகய�ட�
கடைமகைள நிைறேவ�ற உத�வத�காக வழ�� ஆ��க� ம��� நைட�ைற
கா�சிகைள உ�ளட�கிய�.

ேதைவக� - பாடசாைலகள�� பாடசாைல ஊழிய�க�

:
● க�டாய�ப��த�ப�ட நி�ப�க� கால�ட� வ�ட�தி�� ஒ��ைற பய��சிைய
ேம�ெகா�ள ேவ��� க�டாய�ப��த�படாத நி�ப�க� ஒ� கால�ட�
வ�ட�தி��

● ஒ� �ைற பய��சிைய ேம�ெகா�ள ஊ��வ��க�ப�கிறா�க�.

ேதைவக� - ப�தி ம��� ப�தி ஊழிய�க�

�பா��ெம�� ஊழிய�க� யா�:
● க�டாய�க� ெச�தியாள�கள�ட� வ�ட�தி� ஒ��ைற பய��சிைய ேம�ெகா�ள
ேவ���

● ஒ��ைற பய��சிைய ேம�ெகா�ள மாணவ�க� ஈ�ப�கிறா�க� அ�ல� வ�வாக
���� க�டாய அறிவ���க� அ�ல� �ழ�ைத பா�கா�� வ�ஷய�கள�� ப�றி
ப�ள�க� அ�ல� ஆசி�ய�க��� ஆேலாசைன வழ��� ப�கிைனவகி�கி�றன
கால�ட� ஆ��.

ெதா�தி ���க 30 �த� 45 நிமிட�க� ஆ��. ப�ேக�பாள�க� ஒ� ��கிய மதி�ப��ைட
ெவ�றிகரமாக ���த�ட� நிைற� சா�றிதைழ� ெப�கிறா�க�. அ��த ஆ��
ெதா�திைய ���க ப�ேக�பாள�க��� நிைன��ட 12 மாத எ�ச��ைக��
வழ�க�ப�கிற�.
பய��சிய�லி��� சிற�த ���கைள அைடய, �ழ�ைதக� ம��� இைளஞ�கைள�
பா�கா�பதி� அவ�கள�� ப�கி� ��கிய��வ�ைத ைமயமாக� ெகா��,
உ�ளட�க�ைத� ��றி��ள வ�வாத�கள�� ப�ேக�க ஊழிய�க� க�ைமயாக
ஊ��வ��க�ப�கிறா�க�.
ெதா�திைய நிைற� ெச�த ஊழிய�கள�� ப��யைல� ெபற அதிப�க� ந�வா��, ஹ��
ம��� நி�சயதா��த� ப��ைவ� ெதாட�� ெகா�ளலா�, மி�ன�ச� �ல�:
student.engagement@edumail.vic.gov.au

ெகா�ைகக�

● ���பா�கா��ெதாட�பான
● ேபா�� ம��� DHS ேந�காண�க�
● மாணவ�பாலிய� ச�ட�தி��� �ற�பான  பதிலள��த�
● மாணவ�க�ப�றிய தகவ�க� ேகா��ைகக����
● இட� ேமலா�ைம
● ச�ம�க� ம��� சா�சி ப��வ�றா��

ச�ப�த�ப�ட ச�ட�ைத
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https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/dutyofcare.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/interviews.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/sexualassault.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/requestinfo.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/governance/Pages/risk.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/governance/Pages/subpoenas.aspx


● �ழ�ைதக�, இைளஞ� ம��� ���ப�க� ச�ட� 2005
● ��ற�கள�� ச�ட� 1958
● க�வ� ம��� பய��சி சீ�தி��த ச�ட�தி�2006
● ேபாதைன  வ��ேடா�ய� நி�வன� ச�ட�தி� 2001

�பா��ெம��வள�க�

● பா�கா�க
● பா�கா�� பா�கா��� ம��� �ழ�ைதக� ம��� இைளஞ�க�இ� ந�ைம�காக
● �ழ�ைதக� பா�கா���- க�டாய அறி�ைகய�ட� ம��� ப�ற ெபா���க� -ெதா�தி
உ��ைழ� eLearning

ப�ற வள�க�

● ேடன�ய� Morcombe �ழ�ைத பா�கா�� பாட�தி�ட�:
○ அர� ப�ள�க�, பா��க: �த� FUSE (eduMail கட��ெசா�ைலேத� ��
ேதைவேடன�ய� Morcombe �ழ�ைதபா�கா�� பாட�தி�ட�)

○ அர� சாரா ப�ள�க�, பா��க:�����
○ ெப�ேறா�க�, பா��க: ேடன�ய� ேமா�ேகா�� �ழ�ைத பா�கா�� பாட�தி�ட�

● �காதார� ம��� மன�த ேசைவக� �ைற:
○ �ழ�ைத பா�கா��
○ �ழ�ைத �த�

● வ��ேடா�யா ேபா�� பாலிய� ��ற�க� ம��� �ழ�ைத ��ப�ரேயாக
வ�சாரைண ���க� (SOCIT)

● ந�தி ம��� ஒ����ைற �ைற:
○ ��ற�ைத ெவள�ய�ட� தவறிய�
○ ��ற�ைத பா�கா�பதி� ேதா�வ�
○ சீ��ப���� ��ற�

கைடசியாக ���ப��க�ப�ட�: 27 ப��ரவ� 2019 க�வ� ம��� பய��சி�
�ைறயா�

ம�ப�சீலைன �ழ�சி
இ�த� ெகா�ைக கைடசியாக ஆக�� 2019 இ� ���ப��க�ப�ட� ம��� 2021 இ�
மதி�பா�� ெச�ய தி�டமிட�ப���ள�.
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https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/childprotection/Pages/default.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Documents/protectionofchildren.PDF
http://www.elearn.com.au/det/protectingchildren/
https://fuse.education.vic.gov.au/pages/Teacher.aspx
https://www.scootle.edu.au/ec/p/home
https://education.qld.gov.au/curriculum/school-curriculum/daniel-morcombe
http://www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-young-people/child-protection/about-child-abuse/how-to-make-a-report-to-child-protection
http://www.dhs.vic.gov.au/for-service-providers/children,-youth-and-families/family-and-parenting-support/how-to-make-a-referral-to-child-first
https://www.police.vic.gov.au/content.asp?Document_ID=36448
https://www.police.vic.gov.au/content.asp?Document_ID=36448
https://www.justice.vic.gov.au/safer-communities/protecting-children-and-families/failure-to-disclose-offence
https://www.justice.vic.gov.au/safer-communities/protecting-children-and-families/failure-to-protect-a-new-criminal-offence-to
https://www.justice.vic.gov.au/safer-communities/protecting-children-and-families/grooming-offence
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/childprotectobligation.aspx#top

