கொள்கை - நடத்தை
விதிமுறை
எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி
எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும்
நல்வாழ்வை உறுதிப்படுத்துகிறது. எங்கள் பள்ளி சமூகம் குழந்தைகள் மற்றும்
இளைஞர்களின் கண்ணியத்தையும் சுயமரியாதையையும் மதித்து வளர்க்கும்
பாதுகாப்பான மற்றும் ஆதரவான மற்றும் வளமான சூழலை உறுதி செய்வதற்கான
முக்கியத்துவத்தையும் பொறுப்பையும் எங்கள் பள்ளி சமூகம் அங்கீ கரிக்கிறது. .
இந்த நடத்தை விதி குழந்தைகளை பாதுகாப்பதையும், குழந்தைகள் துஷ்பிரயோகம்
அல்லது தீங்கு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளை குறைப்பதையும் நோக்கமாகக்
கொண்டுள்ளது. இது ஆபத்தான நடத்தைகள் மற்றும் சூழ்நிலைகளை எவ்வாறு
தவிர்ப்பது அல்லது சிறப்பாக நிர்வகிப்பது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது. இது
குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சட்டம், துறை கொள்கை, பள்ளி கொள்கைகள் மற்றும்
நடைமுறைகள் மற்றும் தொழில்முறை தரநிலைகள், குறியீடுகள் அல்லது
நெறிமுறைகள் ஆகியவற்றை பூர்த்தி செய்யும் நோக்கம் கொண்டது, இவை
ஊழியர்கள் மற்றும் பிற பணியாளர்களுக்கு பொருந்தும்.
எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளியின் முதல்வர் மற்றும் பள்ளித் தலைவர்கள் நடத்தை
விதிகளை அமல்படுத்துவதற்கும் கண்காணிப்பதற்கும் ஆதரவளிப்பார்கள், மேலும்
உள்ளடக்கிய, பாதுகாப்பான மற்றும் ஒழுங்கான பள்ளிகள் மற்றும் பிற கற்றல்
சூழல்களை வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளைத் திட்டமிடுதல், செயல்படுத்துதல்
மற்றும் கண்காணித்தல். எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளியின் முதல்வர் மற்றும் பள்ளித்
தலைவர்களும் நடத்தை விதிகள் திறம்பட செயல்பட தகவல் மற்றும் ஆதரவை
வழங்குவார்கள்.
குழந்தை தொடர்பான வேலைகளில் ஈடுபடும் அனைத்து ஊழியர்களும்,
ஒப்பந்தக்காரர்களும், தன்னார்வலர்களும் மற்றும் பள்ளி சமூகத்தின் வேறு எந்த
உறுப்பினரும் கீ ழே உள்ள நடத்தைக்கான எதிர்பார்ப்புகளைக் கவனிப்பதன் மூலம்
நடத்தை விதிகளுக்கு இணங்க வேண்டும். நடத்தை விதிமுறைகள் பள்ளி முகாம்கள்
மற்றும் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் சமூக ஊடகங்களின் பயன்பாடு உட்பட
அனைத்து பள்ளி சூழ்நிலைகளிலும் பொருந்தும்.

ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நடத்தைகள்

பணியாளர்கள், தன்னார்வலர்கள், ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் பள்ளி சமூகத்தின் வேறு
எந்த
உறுப்பினரும்
தனிப்பட்ட
முறையில்
சில்-ட்ரீலேட்
வேலையில்
ஈடுபட்டுள்ளதால், குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை ஆதரிப்பதற்கும் ஊக்குவிப்பதற்கும்
நாங்கள் பொறுப்பு: குழந்தைகளின் பாதுகாப்பிற்கான
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● பள்ளியின்
அறிக்கையை
எப்போதும்
நிலைநிறுத்துதல்
மற்றும்
கடைபிடித்தல்குழந்தை பாதுகாப்பான கொள்கைக்கு
● பள்ளி
சமூகத்தில்
மாணவர்கள்
மற்றும்
குடும்பங்களை
பள்ளிச்
சூழலுக்குள்ளும், பள்ளிச் சூழலுக்கு வெளியேயும் சாதாரண சமூக மற்றும் சமூக
நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக மதிக்கும்படி பள்ளியின்.
● மாணவர்களின்
கருத்துகள்
மற்றும்
கவலைகளுக்கு
செவிசாய்த்து
பதிலளித்தல், குறிப்பாக அவர்கள் அல்லது மற்றொரு குழந்தை துஷ்பிரயோகம்
செய்யப்பட்டதாக
அவர்கள்
சொன்னால்
அல்லது
அவர்களின்
பாதுகாப்பு/மற்றொரு குழந்தையின்
● கலாச்சார பாதுகாப்பை ஊக்குவிக்கும்பாதுகாப்பு, பழங்குடியினரின் பங்கேற்பு
மற்றும் அதிகாரமளித்தல் மற்றும் Torres Strait Islander மாணவர்கள்
● , கலாச்சார பாதுகாப்பு மற்றும் பங்கேற்பு மற்றும் கலாச்சார மற்றும்/அல்லது
மொழியியல் வேறுபட்ட பின்னணியைக்
● கொண்ட
மாணவர்களின்
பாதுகாப்பு,
பங்கேற்பு
மற்றும்
ஊனமுற்ற
மாணவர்களின் அதிகாரம், ஊக்குவிப்பு,
● குழந்தைகள் துஷ்பிரயோகம் அல்லது பிற குழந்தை பாதுகாப்பு கவலைகள்
பற்றிய புகார்களைப் பள்ளியின் குழந்தைக்குப் புகாரளிக்கிறது. அலுவலர்
அல்லது முதன்மை வகுப்பு குழு
● குழந்தைகள்
மற்றும்
தீங்கு
அல்லது
துஷ்பிரயோகங்களிலிருந்து
குழந்தைகளைப் பாதுகாப்பது தொடர்பான அனைத்து அறிக்கையிடல் அல்லது
வெளிப்படுத்தல் கடமைகளையும் (கட்டாய அறிக்கை உட்பட) புரிந்துகொண்டு
இணங்குகிறது.
● சிறுவர் துஷ்பிரயோகம் சந்தேகிக்கப்பட்டால், மாணவர் (கள்) பாதுகாப்பாக
இருப்பதையும், பாதிப்பில் இருந்து பாதுகாப்பதையும் கூடிய விரைவில் உறுதி
செய்தல்.
● குழந்தைகளை ஊக்குவித்தல் 'சாத்தியம் உள்ள அனைத்து தொடர்புடைய
நிறுவன நடவடிக்கைகளிலும் பங்கேற்கவும், குறிப்பாகமுடியாதமுக்கியமான
விஷயங்களில்

ஏற்றுக்கொள்ளநடத்தைகள்

குழந்தை சம்பந்தப்பட்ட வேலையில் ஈடுபடும் ஊழியர்கள், தன்னார்வலர்கள்,
ஒப்பந்தக்காரர்கள் மற்றும் பள்ளி சமூகத்தின் மற்ற உறுப்பினர்கள் என நாம்கூடாது:
● எந்தக் கவலையும், சந்தேகங்கள் அல்லது குழந்தை துஷ்பிரயோகம் பற்றிய
வெளிப்பாடுகள் புறக்கணிக்கப்படவோ அல்லது புறக்கணிக்கப்படவோ
● செய்யக்எந்த
மாணவர்களுடனும்
உறவை
வளர்த்துக்கொள்ளலாம்.
'சீர்ப்படுத்தும்' நடத்தைக்கான அளவு (உதாரணமாக, பரிசுகளை வழங்குதல்)
● நடத்தைகளை
வெளிப்படுத்துகிறது
அல்லது
மாணவர்களுடனான
நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதை தவறாகப் புரிந்து கொள்ளலாம் மற்றும் கல்வி,
சிகிச்சை அல்லது சேவை வழங்கல் சூழலால் நியாயப்படுத்த முடியாது,
● மாணவர்கள்
தோன்றும்போது
மற்ற
பெரியவர்கள்
நடத்தைகளை
புறக்கணிக்கிறார்கள் மிகவும் பழக்கமான அல்லது பொருத்தமற்ற
● ஒரு
நெருக்கமான
இயல்பு
உள்ளடக்கம்
பற்றி விவாதிக்க அல்லது
மாணவர்களுடன் பாலியல் தடயங்களைப் பயன்படுத்துங்கள், பெற்றோரின்
வழிகாட்டுதல், கல்வி பாடத்திட்டம் அல்லது ஒரு சிகிச்சை அமைப்பை
வழங்குதல் ஆகியவைசிகிச்சை அளிக்கின்றன.
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● குழந்தைக்கு
அவர்களின்
இயலாமை,
வயது
காரணமாக
சாதகமற்ற
முறையில்பாலினம், இனம், கலாச்சாரம், பாதிப்பு, பாலியல் அல்லது இனம்.
● தனிப்பட்ட முறையில் அல்லது தனிப்பட்ட தொடர்பு சேனல்கள் (சமூக
ஊடகங்கள், மின்னஞ்சல், உடனடி செய்தி, குறுஞ்செய்தி போன்றவை) மூலம்
மாணவர்களுடன் நேரடியாகஅனைத்து சூழ்நிலைகளிலும் அந்த தொடர்பு
நியாயமானதாக இருந்தால் தவிர
● தொடர்புகொள்வது,
பள்ளி
வேலை
அல்லது
கூடுதல்
பாடத்திட்ட
நடவடிக்கைகள்
தொடர்பானபள்ளிக்
கொள்கை
அல்லதுபாதுகாப்பு
நோக்கங்களுக்காகஒரு குழந்தைக்கு பாதுகாப்பு கவலை அல்லது பிற அவசர
விஷயங்கள் புகைப்படம் அல்லது வடியோ.
ீ
● பள்ளிச்
சூழலில்
அல்லது
மாணவர்கள்
இருக்கும்
பிற
பள்ளி
நிகழ்வுகளில்அல்லது
பள்ளிக்கூடக்
கொள்கைக்கு
மாறாக
மதுபானம்
உட்கொள்வது அல்லது பள்ளிக்கூட சூழலில்எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும்
சட்டவிரோத மருந்துகளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்,
இந்த தரங்களைக் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம், இந்தக் குறியீட்டின் எந்த மீ றல் குறித்தும்,
எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளியின் குழந்தை பாதுகாப்பு அதிகாரி ஜான் ஹரே
மற்றும்/அல்லது முதன்மை வகுப்பு குழுவுக்கு உடனடியாக புகாரளிப்பதற்கான
உங்கள் பொறுப்பை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.
ஒரு குழந்தை துஷ்பிரயோகத்திற்கு உடனடி ஆபத்தில் இருப்பதாக நீங்கள் நம்பினால்,
தொலைபேசி 000 (மூன்று பூஜ்யம்)

மேலும் தகவல் மற்றும் வளங்கள்
மீ ளாய்வு சுழற்சி

இந்தக் கொள்கை கடைசியாக செப்டம்பர் 11, 2019 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது மற்றும்
செப்டம்பர் 2021 இல் மதிப்பாய்வு செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.செப்டம்பர் 11, 2019
அன்று

ஈபிஎஸ் கொள்கை -

அங்கீ கரிக்கப்பட்டது - ஜூன் 2021

