கொள்கை - குழந்தைகள்
பாதுகாப்பு தரநிலைகள்
எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி
நோக்கம்
எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி குழந்தைகளின் நலன்களையும் பாதுகாப்பையும் ஊக்குவிக்கவும்
பாதுகாக்கவும் உறுதிபூண்டுள்ளது. சிறுவர் துஷ்பிரயோகத்தை நாம் சகித்துக்கொள்ள
முடியாது.இணங்க அமைச்சக உத்தரவு எண் 870 -க்கு- குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தரநிலைகள் பள்ளிகளில் குழந்தை துஷ்பிரயோக அபாயத்தை நிர்வகித்தல், எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளியில்
குழந்தைகள் துஷ்பிரயோக அபாயத்தை நிர்வகிக்கவும் குறைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டும். மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் குழந்தை துஷ்பிரயோகம் பற்றிய
தகவலை தெரிவித்தல். எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி குழந்தைகள் துஷ்பிரயோக சூழ்நிலைகள்
மற்றும் அபாயங்களை ஒருங்கிணைந்த மற்றும் செயலில் பாணியில் பரிசீலித்து
உரையாற்றும்.

கொள்கை

எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளி:
1. எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளிக்குள் நிகழும் குழந்தை துஷ்பிரயோகங்களைத் தடுக்க
உதவுகிறது.
2. பழங்குடி மற்றும் டோரஸ் நீரிணை தீவு குழந்தைகள், கலாச்சார ரீதியாகவும்
மொழியியல் ரீதியாகவும் மாறுபட்ட பின்னணியில் உள்ள குழந்தைகள், குறைபாடுகள்
உள்ள குழந்தைகள் மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய குழந்தைகளின் தேவைகள் உட்பட
அனைத்து குழந்தைகளின் பன்முகத்தன்மையையும் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளும்
குழந்தை பாதுகாப்புக்கான நிறுவன கலாச்சாரத்தை நோக்கி வேலை செய்யுங்கள்.
3. எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளியில் குழந்தைகள் துஷ்பிரயோகத்தை தடுக்கவும்.
4. சிறுவர் துஷ்பிரயோகத்திற்கான சாத்தியமான சந்தர்ப்பங்களை அடையாளம்
காணவும், இதுபோன்ற துஷ்பிரயோகங்களைத் தடுப்பதற்கான கட்டுப்பாடுகள் மற்றும்
நடைமுறைகளை நிறுவுவதற்கும்/அல்லது இதுபோன்ற துஷ்பிரயோகம் ஏற்படும்
போது கண்டறிவதற்கும் அனைத்துப் தரப்பினருக்கும் அவர்களின் பொறுப்புகளில்
அறிவுறுத்துங்கள்.
5. ஊழியர்களுக்கு/தன்னார்வலர்கள்/ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு நிறுவனத்திற்கு உள்ளேயும்
வெளியேயும் ஏதேனும் துஷ்பிரயோகம் இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்பட்டால் எடுக்க
வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து வழிகாட்டுதல் வழங்கவும்.
6. ஊழியர்கள்/தன்னார்வலர்கள்/ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு இதுபோன்ற
துஷ்பிரயோகங்களுக்கு தடை விதித்து தெளிவான அறிக்கையை வழங்கவும்.
7. ஏதேனும் சந்தேகத்திற்குரிய துஷ்பிரயோகம் புகாரளிக்கப்பட்டு முழுமையாக
விசாரிக்கப்படும் என்று உறுதி அளிக்கவும்.

செயல்படுத்தும்
பொறுப்புகள்

எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளியின் முதல்வர் பொறுப்பு:
குழந்தை துஷ்பிரயோகம் பற்றிய அறிக்கைகளைக் கையாள்வது மற்றும் விசாரிப்பது;
இபிஎஸ் கொள்கை - குழந்தை பாதுகாப்பு தரநிலைகள்
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ஊழியர்கள், ஒப்பந்தக்காரர்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்களுக்கு தொடர்புடைய
சட்டங்கள், நிறுவனக் கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் மற்றும் அமைப்பின்
நடத்தை விதிமுறை பற்றிய தகவல்களை வழங்குதல்;
கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகளுக்கு ஏற்ப ஒரு குழந்தை பாலியல்
துஷ்பிரயோகம் செய்யப்படுவது குறித்து புகார் செய்ய வேண்டிய கடமை குறித்து
எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி சமூகத்தில் உள்ள அனைத்து பெரியவர்களுக்கும் தகவல்களை
வழங்குதல்;
அனைத்து ஊழியர்களுக்கும், ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கும் மற்றும் தன்னார்வலர்களுக்கும்
நடத்தை நெறிமுறைகளைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய கடமை குறித்து தகவல்களை
வழங்குதல் (குறிப்பாக இது குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு தொடர்பானது);
பணியாளர்கள், ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்களுக்கு அவர்களின் குழந்தை
பாதுகாப்பு பொறுப்புகள் குறித்த தகவல்களை வழங்குதல்.
அனைத்து பள்ளி தலைவர்களும் உறுதி செய்ய வேண்டும்:
• குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை எல்லா நேரங்களிலும் ஊக்குவிக்கவும்;
குழந்தைகளின் துஷ்பிரயோகத்தின் அபாயத்தை அவர்களின் கட்டுப்பாட்டுப் பகுதியில்
மதிப்பீடு செய்து, சாத்தியமான அளவிற்கு எந்த அபாயத்தையும்
ஒழிக்கவும்/குறைக்கவும்;
சிறுவர் துஷ்பிரயோகத்தை தடுப்பது மற்றும் கண்டறிவது பற்றி ஊழியர்களுக்கு கல்வி
கற்பித்தல்; மற்றும்
ஏதேனும் பொருத்தமற்ற நடத்தை அல்லது சந்தேகத்திற்குரிய முறைகேடான
செயல்களைப் புகாரளிக்க உதவுதல்.
● ஆசிரியர்கள் தங்கள் பொறுப்புள்ள பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய துஷ்பிரயோகங்களை
நன்கு அறிந்திருக்கவும், அத்தகைய நடத்தைக்கான அறிகுறிகளுக்கு
எச்சரிக்கையாக இருக்கவும்.
நடைமுறைகள்:அனைத்து ஊழியர்கள் / தொண்டர்கள் / பெற்றோர்கள் / ஆகியோரிடம் /
ஒப்பந்தக்காரர்கள் தடுப்பு மற்றும் முறைகேடு கண்டுபிடித்தல், மற்றும் வேண்டும் பொறுப்பை
பகிர்ந்து
குழந்தை தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட சட்டங்கள் • தெரிந்துகொள்ள தங்களை,
நடத்தைக்கான கோட் மற்றும் Epping முதன்மை பள்ளி கொள்கை மற்றும் பாதுகாப்பு
மற்றும் அனைத்து தேவைகளுக்கும் இணங்குதல்;
முன் அலுவலகத்தில் உள்நுழைந்து, அடையாள பேட்ஜை சேகரித்து சில சமயங்களில்
அணியுங்கள்;
ஒரு குழந்தையின் பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு (காவல்துறை மற்றும்
அரசு சார்ந்த குழந்தை பாதுகாப்பு சேவை போன்றவை) எந்த நியாயமான
நம்பிக்கையையும் பணியாளர்கள் தெரிவிப்பார்கள் மற்றும் கட்டாய நிருபர்களாக
தங்கள் கடமைகளை நிறைவேற்றுவார்கள்;
ஒரு தன்னார்வலர்கள், பெற்றோர்கள்/பராமரிப்பாளர்கள் மற்றும் ஒப்பந்தக்காரர்கள் ஒரு
குழந்தையின் பாதுகாப்பு ஒரு ஆசிரியர் அல்லது முதன்மை வகுப்பைச் சேர்ந்த
உறுப்பினருக்கு (அல்லது, ஆசிரியர்/முதல்வர் வகுப்பு சந்தேகத்தில் ஈடுபட்டிருந்தால்,
ஒரு பொறுப்பான நபருக்கு ஆபத்து ஏற்படலாம் என்ற சந்தேகத்தை தெரிவிக்க
வேண்டும். அமைப்பு); மற்றும்
• அனைத்து குழந்தைகளின் உணர்ச்சி மற்றும் உடல் பாதுகாப்புக்கு ஆதரவான ஒரு
சூழலை வழங்குதல்.
புதிய பணியாளர்களின் வேலைவாய்ப்பு
• பள்ளியில் ஆசிரியராக பணிக்கு விண்ணப்பிக்கும் நபர்கள் விக்டோரியன் கற்பித்தல்
நிறுவனத்தில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.
எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளியில் விண்ணப்பிப்பவர்கள் சட்டப்படி மற்றும் தகுந்தபடி
போலீஸ் காசோலை வழங்க வேண்டும்.
இபிஎஸ் கொள்கை - குழந்தை பாதுகாப்பு தரநிலைகள்
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அங்கீ கரிக்கப்பட்ட உள் நடைமுறைப்படி எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி முழுமையான
குறிப்பு சோதனைகளை மேற்கொள்ளும்.
இடர் மேலாண்மை
● எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி குழந்தை பாதுகாப்பு அதன் ஒட்டுமொத்த இடர்
மேலாண்மை அணுகுமுறையின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதை உறுதி செய்யும்.
● எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளியில் எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளியில் அபாயங்களை
கண்டறிந்து நிர்வகிக்க ஒரு பள்ளி தலைமை குழு இருக்கும். பள்ளி தலைமை குழு
குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தொடர்பாக வழக்கமான பயிற்சி பெறும்.
புகாரளிக்கப்படுகிறது.
எந்த ஊழியர்கள் உறுப்பினரான தன்னார்வ அல்லது ஒப்பந்ததாரர் உடனடியாக அதற்கான
சிறுவர் பாதுகாப்பு சேவை அல்லது போலீஸ் தெரிவிக்க வேண்டும் சந்தேக தவறான
நடவடிக்கை அடிப்படையில் யார் அவர்கள் தங்கள் கவலையைப் பற்றி தங்கள்
மேற்பார்வையாளருக்கும் அறிவுறுத்த வேண்டும். காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கத்
தவறியது ஒரு கிரிமினல் குற்றம் மற்றும் விக்டோரியாவில் உள்ள அனைத்து
பெரியவர்களுக்கும் பொருந்தும் (குற்றத்தை வெளிப்படுத்தத் தவறியது - s.327).
அதிகாரப் பதவியில் இருக்கும் எந்தவொரு ஊழியரும், தங்கள் நிறுவனத்துடன்
தொடர்புடைய ஒரு வயது வந்தவர் 16 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைக்கு பாலியல்
துஷ்பிரயோக அபாயத்தை ஏற்படுத்துகிறார் என்பதை அறிந்தால், அந்த அபாயத்தைக்
குறைக்க அல்லது அகற்ற அனைத்து நியாயமான நடவடிக்கைகளையும் எடுக்க வேண்டும்
(பாதுகாப்பதில் தோல்வி - கள் .49C (2)). எதிர்கால பாலியல் செயல்பாடுகளுக்கு
குழந்தையை 'தயார்' அல்லது 'மாப்பிள்ளை' செய்ய வடிவமைக்கப்பட்ட
கொள்ளையடிக்கும் நடத்தையை சீர்ப்படுத்தும் குற்றம் தடை செய்கிறது. இந்த குற்றம் 16
வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுடன் தொடர்பு கொள்வதற்கு (நேரில் அல்லது ஆன்லைனில்)
பொருந்தும் (சீர்ப்படுத்தும் குற்றம் - s.49B (2)).
இந்தக் கொள்கை மறுஆய்வு சுழற்சியின் ஒரு பகுதியாக, DET கொள்கை மற்றும்
உத்தரவுகளுக்கு ஏற்ப மதிப்பாய்வு செய்யப்படும். 2021 இல் மறுபரிசீலனை செய்யப்பட
வேண்டும். பக்கம் 3 /4 ஆசிரியர்கள் தவறான நடத்தை அல்லது தவறான நடத்தை பற்றிய
புகார்களை தலைமை ஆசிரியரிடம் தெரிவிக்க வேண்டும், இது குழந்தை பாதுகாப்பு
அல்லது காவல்துறை போன்ற ஒரு வெளிப்புற ஒழுங்குமுறை அமைப்புக்கு அறிக்கை
அளிக்க வேண்டும்.
முதன்மை வகுப்பைச் சேர்ந்த ஒருவர் செயல்பாட்டில் ஈடுபடுவதாக சந்தேகிக்கப்படும்
சூழ்நிலைகளில், அல்லது சந்தேகம் உள்ள நபர் இந்த விவகாரம் உரிய முறையில்
உரையாற்றப்படுகிறார் அல்லது கையாளப்படுகிறார் என்று நம்பவில்லை என்றால், இந்த
விஷயம் அடுத்த மிக உயர்ந்த மேற்பார்வைக்கு தெரிவிக்கப்பட வேண்டும். (எ.கா.
முன்னணி ஆசிரியர்).
விசாரணை செய்கிறது
பொருத்தமான குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சேவை அல்லது காவல்துறை இந்த அறிக்கையின்
விசாரணையை நடத்த முடிவு செய்தால், அனைத்து ஊழியர்களும், ஒப்பந்தக்காரர்களும்
அல்லது தன்னார்வலர்களும் விசாரணைக்கு முழுமையாக ஒத்துழைக்க வேண்டும்.
அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்த முடிவு செய்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், உள்ளக
விசாரணை பொருத்தமானதா என்பதை தீர்மானிக்க அதிகாரிகளுடன் முதல்வர்
கலந்தாலோசிப்பார். அத்தகைய விசாரணை அதிகாரிகளின் எந்தவொரு
நடவடிக்கைகளுடனும் முரண்படாது என்று முடிவு செய்யப்பட்டால், முதல்வர்
அத்தகைய விசாரணையை நடத்த முடிவு செய்யலாம். அனைத்து ஊழியர்களும்,
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ஒப்பந்ததாரர்களும் மற்றும் தன்னார்வலர்களும் விசாரணைக்கு முழுமையாக
ஒத்துழைக்க வேண்டும்.
இதுபோன்ற எந்த விசாரணையும் இயற்கை நீதி விதிகளின்படி நடத்தப்படும்.
அத்தகைய விசாரணையை இரகசியமாக வைத்திருக்க அதிபர் எல்லா முயற்சிகளையும்
எடுப்பார்; இருப்பினும், அவ்வப்போது மற்ற ஊழியர்களை விசாரணையுடன் இணைந்து
ஆலோசிக்க வேண்டும்.
ஆரம்ப ஆய்வு மற்றும் சந்தேகத்திற்குரிய துஷ்பிரயோகம் கூடுதல் விசாரணைக்கு
உத்தரவாதம் அளிக்கிறது என்ற முடிவுக்குப் பிறகு, முதன்மை முதல்வர் உரிய
புலனாய்வாளர்கள் மற்றும் சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகளுடன் விசாரணையை
ஒருங்கிணைக்க வேண்டும். பொருத்தமானதாகக் கருதப்படும் வகையில், உள் அல்லது
வெளிப்புற சட்டப் பிரதிநிதிகள் செயல்பாட்டில் ஈடுபடுவார்கள்.
பதில்
இது ஊழியர்களுக்கு, ஒப்பந்ததாரர் அல்லது தன்னார்வ உறுப்பினராக ஒரு குற்றமாக
குறைக்கிற அல்லது Epping முதன்மை பள்ளி கொள்கைகள் அல்லது மீ றும் போது
கூறப்படுகிறது என்றால் நடத்தைக்கான கவலை நபர் போது ஒரு விசாரணை
நடத்தப்படுகிறது (பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற வகையில் ஊதியம், உடன்) விலகினார்
இருக்கலாம் குறியீடு .
நிகழ்தகவு சமநிலையில் ஒரு குற்றம் (அல்லது எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளியின்
கொள்கைகள் அல்லது நடத்தை விதி மீ றல்) நடந்ததாக விசாரணை முடிவடைந்தால்,
பள்ளியுடன் சம்பந்தப்பட்ட பணிநீக்கம் அல்லது நிறுத்தப்படுதல் உட்பட ஒழுங்கு
நடவடிக்கை எடுக்கப்படலாம். விசாரணையின் கண்டுபிடிப்புகள் தேவைப்பட்டால் எந்த
வெளிப்புற அமைப்பிற்கும் தெரிவிக்கப்படும்.
தனியுரிமை
கருத்தில் கொள்ளப்பட்ட அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்ட அனைத்து தனிப்பட்ட தகவல்களும்
ஒருவரின் பாதுகாப்புக்கு ஆபத்து இல்லாவிட்டால் சம்பந்தப்பட்ட நபர்களின்
தனியுரிமையை மதிக்க வேண்டும். எந்தவொரு தனிப்பட்ட தகவலும்
பாதுகாக்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளியில் பாதுகாப்பு
மற்றும் நடைமுறைகள் இருக்கும். தனிப்பட்ட தகவல்கள் எவ்வாறு பதிவு
செய்யப்படுகின்றன, அதனுடன் என்ன செய்யப்படும், யார் அதை அணுக முடியும் என்பதை
அறிய அனைவருக்கும் உரிமை உண்டு.
கண்காணிப்பு, மதிப்பீடு மற்றும் மறுபரிசீலனை
ஒவ்வொரு இரண்டு வருடங்களுக்கும், மற்றும் ஒவ்வொரு அறிக்கையிடப்பட்ட
சம்பவத்தையும் தொடர்ந்து, நிறுவனத்தின் பராமரிப்பில் உள்ள குழந்தைகளை சிறப்பாகப்
பாதுகாக்க அமைப்பின் குழந்தை பாதுகாப்பு கொள்கைகள் அல்லது நடைமுறைகளுக்கு
மாற்றம் தேவை என்பதை மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும்.

வரையறைகள்

குழந்தை என்றால் 18 வயதுக்கு கீ ழ் உள்ள ஒரு நபர், குழந்தைக்கு பொருந்தும் சட்டத்தின்
கீ ழ், பெரும்பான்மை முன்பே அடையப்படாவிட்டால்.
குழந்தைகள் பாதுகாப்பு என்பது குழந்தைகளை பாதிப்பில் இருந்து பாதுகாக்க எந்த
பொறுப்பும், நடவடிக்கையும் அல்லது செயல்பாடும் ஆகும்.
சிறுவர் துஷ்பிரயோகம் என்பது அனைத்து வகையான உடல் உபாதைகள், உணர்ச்சி
ரீதியான துஷ்பிரயோகம், பாலியல் துஷ்பிரயோகம் மற்றும் சுரண்டல், புறக்கணிப்பு
அல்லது கவனக்குறைவான சிகிச்சை, வணிக (எ.கா. நிதி ஆதாயம்) அல்லது ஒரு
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குழந்தையின் பிற சுரண்டல் மற்றும் உண்மையான அல்லது சாத்தியமான தீங்கு
விளைவிக்கும் செயல்களை உள்ளடக்கியது. குழந்தை.
குழந்தை பாலியல் வன்கொடுமை என்பது ஒரு குழந்தையை பாலியல்
செயல்முறைகளுக்கு உட்படுத்தும் அல்லது அவரைப் புரிந்துகொள்ள முடியாத அல்லது
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சமூகத் தரங்களுக்கு மாறாக வெளிப்படுத்தும் எந்தவொரு
செயலாகும். பாலியல் துஷ்பிரயோகம், பிறப்புறுப்புக்கள், சுயஇன்பம், வாய்வழி செக்ஸ்,
ஆண்குறி, விரல் அல்லது வேறு எந்த பொருளின் மூலம் யோனி அல்லது குத ஊடுருவல்,
மார்பகங்களை விரும்புவது, வாயுரிசம், கண்காட்சி மற்றும் குழந்தையை ஆபாசத்தில்
வெளிப்படுத்துதல் அல்லது ஈடுபடுத்துதல் ஆகியவை அடங்கும். இது குழந்தையை
வளர்ப்பதை உள்ளடக்குகிறது, இது குழந்தையுடன் பாலியல் செயல்பாடுகளுக்குத்
தயாராவதில் குழந்தையின் தடுப்புகளைக் குறைப்பதற்காக ஒரு குழந்தையுடன் நட்பு
மற்றும் உணர்ச்சி ரீதியான தொடர்பை ஏற்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டு
மேற்கொள்ளப்பட்ட செயல்களைக் குறிக்கிறது.
நம்பிக்கையின் நியாயமான அடிப்படையானது, ஒரு நம்பிக்கையை உருவாக்குவதற்குத்
தெரிந்த அனைத்துக் கருத்தாய்வுகளும் உண்மைகளும் கணக்கில்
எடுத்துக்கொள்ளப்படும்போது, இ
 வை புறநிலையாக மதிப்பீடு செய்யப்படும்போது, ச
 ிறுவர்
துஷ்பிரயோகம் நிகழ்ந்துள்ளது என்ற நியாயமான அடிப்படையிலான நம்பிக்கையாகும்.
சூழ்நிலைகள் அல்லது பரிசீலனைகள் குற்றச்சாட்டின் ஆதாரம் மற்றும் அது எவ்வாறு
தொடர்பு கொள்ளப்பட்டது, குற்றச்சாட்டின் தன்மை மற்றும் விவரங்கள் மற்றும் குற்றம்
சாட்டப்பட்டவர் தொடர்பாக வேறு ஏதேனும் தொடர்புடைய விஷயங்கள் உள்ளதா
என்பதை உள்ளடக்கியிருக்கலாம்.
ஒரு நியாயமான நபர் என்று நம்புகிறார் என்றால் ஒரு நியாயமான நம்பிக்கை
உருவாகிறது:
(அ) சிறுவர் பாதுகாப்பு தேவை இருக்கும்,
(ஆ) குழந்தை பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அல்லது,"உடல் காயம் காரணமாக
குறிப்பிடத்தக்க அளவிற்கு தீங்கு" பாதிக்கப்படுகின்றனர் வாய்ப்பு உள்ளது
(இ)பெற்றோர்/பராமரிப்பாளர்கள் குழந்தையைப் பாதுகாக்க இயலாது அல்லது
விரும்பவில்லை.
ஒரு 'நியாயமான நம்பிக்கை' அல்லது 'நியாயமான அடிப்படையில் நம்பிக்கை' என்பது
சான்று இருப்பதைப் போன்றது அல்ல, ஆனால் இது வெறும் வதந்தி அல்லது ஊகங்களை
விட அதிகம். அதே நிலையில் ஒரு நியாயமான நபர் அதே அடிப்படையில் நம்பிக்கையை
உருவாக்கியிருந்தால் ஒரு 'நியாயமான நம்பிக்கை' உருவாகும். உதாரணமாக, ஒரு
'நியாயமான நம்பிக்கை' உருவாகலாம்:
a) ஒரு குழந்தை அவர்கள் உடல் ரீதியாகவோ அல்லது பாலியல் ரீதியாகவோ
துன்புறுத்தப்பட்டதாகக் கூறுகிறது;
b) உடல் அல்லது பாலியல் துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்ட ஒருவரை தங்களுக்குத்
தெரியும் என்று ஒரு குழந்தை கூறுகிறது (சில நேரங்களில் குழந்தை தங்களைப் பற்றி
பேசிக்கொண்டிருக்கலாம்);
c) குழந்தையை அறிந்த ஒருவர் குழந்தை உடல் ரீதியாகவோ அல்லது பாலியல்
ரீதியாகவோ துன்புறுத்தப்பட்டதாக கூறுகிறார்;
d) குழந்தையின் நடத்தை அல்லது வளர்ச்சியின் தொழில்முறை அவதானிப்புகள்
குழந்தை உடல் ரீதியாகவோ அல்லது பாலியல் ரீதியாகவோ துஷ்பிரயோகம்
செய்யப்பட்டதாக அல்லது துஷ்பிரயோகம் செய்யப்படலாம் என்ற நம்பிக்கையை
உருவாக்க ஒரு நிபுணரை வழிநடத்துகிறது; மற்றும்/அல்லது
இ) துஷ்பிரயோகத்தின் அறிகுறிகள் குழந்தை உடல் ரீதியாக அல்லது பாலியல்
துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்டதாக நம்புவதற்கு வழிவகுக்கிறது.

குறிப்புகள்

இந்தக் கொள்கை இணைந்து படிக்க வேண்டும்:

இபிஎஸ் கொள்கை - குழந்தை பாதுகாப்பு தரநிலைகள்
ஜூலை 2023 அங்கீ கரிக்கப்பட்டது

ஜூன் 2021 இல்ஜூலை 2021 -

• அமைச்சரின் உத்தரவின் பேரில் எண் 870 - குழந்தை பாதுகாப்பான தரநிலைகள் பள்ளிகளில்முறைகேடு ஆபத்து
• காமன்வெல்த் அல்லது தொடர்புடைய மாநிலம் அல்லது பிரதேசத்தின்
சட்டம்கையாளல்;
விக்டோரியன் கற்பித்தல் தொழில் நெறிமுறை;
• அமைப்பின் நடத்தை விதி;
வேலைவாய்ப்பு கொள்கை மற்றும் தவறான நடத்தை நடைமுறைகளை முடித்தல்.

மறுபரிசீலனை சுழற்சி

இந்தக் கொள்கை கடைசியாகபுதுப்பிக்கப்பட்டது மற்றும் மதிப்பாய்வு செய்ய
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது 2023.

இபிஎஸ் கொள்கை - குழந்தை பாதுகாப்பு தரநிலைகள்
ஜூலை 2023 அங்கீ கரிக்கப்பட்டது

ஜூன் 2021 இல்ஜூலை 2021 -

