கொள்கை - பராமரிப்புகடமை
எப்பிங் ஆரம்ப பள்ளி
நோக்கத்தின்

இந்தக் கொள்கையின் நோக்கம், பள்ளி வளாகத்திற்கு வருகை தரும் மற்றும்
பயன்படுத்தும்
பள்ளி மாணவர்களுக்கும், பள்ளி மாணவர்களுக்கும் எப்பிங்
பிரைமரியில் உள்ள அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் கடமைப்பட்டிருக்கும் கடமைகள்
அல்லாத கடமைகளை எங்கள் பள்ளி சமூகத்திற்கு விளக்குவதாகும்.

கொள்கை

"கவனிப்பு கடமை" என்பது சட்டரீதியான கடமையாகும், இது பள்ளிகள் நியாயமான
முன்னறிவிப்பு தீங்கு அபாயத்தை குறைக்க நியாயமான நடவடிக்கைகளை எடுக்க
வேண்டும், இதில் தனிப்பட்ட காயம் (உடல் அல்லது உளவியல்) அல்லது சொத்து
சேதம் ஆகியவை அடங்கும். சாத்தியமான ஆபத்து அல்லது அபாயத்திற்கு பதிலளிக்க
எங்கள்
பள்ளி
எடுக்கக்கூடிய
நியாயமான
நடவடிக்கைகள்
அபாயத்தின்
சூழ்நிலைகளைப் பொறுத்தது. எங்கள் பள்ளி போன்ற வளர்ந்த கொள்கைகள் மற்றும்
பள்ளி சூழலில் பொதுவான அசம்பாவிதங்களை சமாளிக்கவும் நடைமுறைகள்
உள்ளது
● யார்ட் கடமை மற்றும் மேற்பார்வை
● கொடூர தடுப்பு
● முகாம்கள் மற்றும் உல்லாசப் பயணங்கள்
● முதலுதவி:
● மரம் பராமரிப்பு
● மைதானங்கள் பராமரிப்பு
● மாணவர் தனியார் சொத்து
● குழந்தை பாதுகாப்பு தரநிலைகள்
● வெளி வழங்குநர்கள்
● அவசர மேலாண்மை
● தன்னார்வலர்கள்
● பார்வையாளர்கள்
● குழந்தைகளுடன் பணிபுரிதல் மற்றும்வேலைவாய்ப்பு
● கட்டாயமாகப் புகாரளிப்பது
● உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்புப்
எங்கள்
பள்ளியில்பணியாளர்கள்பள்ளி
செயல்பாடுகளில்
பல்வேறு
நிலை
அபாயங்கள் இருப்பதை புரிந்துகொண்டு, கூடுதல் தேவை உள்ள இளைய
மாணவர்கள்
அல்லது
மாணவர்களை
ஆதரிக்க
குறிப்பிட்ட
கவனிப்பு
தேவைப்படலாம். எங்கள் பள்ளி, பள்ளி வளாகம் நல்ல பழுதுடன் இருப்பதை உறுதி
செய்வதற்கு பொறுப்பானது என்பதையும், எங்கள் சமூகத்தின் உறுப்பினர்கள் காயம்
அல்லது சேதத்தின் அபாயத்தை குறைக்க நியாயமான நடவடிக்கைகளை எடுக்கும்
என்பதையும் எங்கள் பள்ளி புரிந்துகொள்கிறது. பள்ளி ஊழியர்கள், பெற்றோர்கள்,
பராமரிப்பாளர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் எங்கள் பள்ளியில் ஏற்படும் அபாயங்கள்
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அல்லது ஆபத்துகள் அல்லது பாதுகாப்பு கடமைகளின் கடமை பற்றி ஏதேனும்
கவலைகளை எழுப்ப முதல்வரிடம் பேச ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.

வெளி வழங்குநர்

எங்கள் பள்ளியில்பணியாளர்கள் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள், எங்கள் கவனிப்பு கடமை
ஒப்படைக்க முடியாதது என்பதால், வெளி வழங்குநர்கள் திட்டமிட்ட அல்லது
சம்பந்தப்பட்ட ஒரு செயல்பாட்டைச் செய்யும்போது, நியாயமான எதிர்பார்க்கக்கூடிய
தீங்கின் அபாயத்தைக் குறைக்க நாங்கள் நியாயமான நடவடிக்கைகளை எடுக்க
வேண்டும். மாணவர்கள். ஓஊர் பார்வையாளர்கள் கொள்கை மற்றும் முகாம்கள்
மற்றும் உல்லாசப் பயணக் கொள்கை வெளி வழங்குநர்களுடன் ஈடுபடும் போது
எங்கள் மாணவர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய தகவல்களை
உள்ளடக்கியது. வெளி வழங்குநர்களுடன் ஆஃப்-சைட் பணியிட கற்றல் திட்டங்களில்
மாணவர்கள் ஈடுபடும்போது எங்கள் பள்ளியும் மாணவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி
செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கிறது. எங்கள் பள்ளி கல்வி மற்றும் பயிற்சி கொள்கை
மற்றும் வழிகாட்டுதல்களை ஆஃப்-சைட் கற்றல் தொடர்பாக பின்பற்றும் மற்றும்
இந்த நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் மாணவர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலன் மிக
முக்கியமானது
என்பதை
உறுதி
செய்யும்.தொடர்பான
துறையின்
வழிகாட்டிகள்பணியிட கற்றல்பின்வரும் இணைப்பில் கிடைக்கின்றன:
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/workplace.aspx

மேலும் தகவல் மற்றும் வளங்கள்

பள்ளி கொள்கை மற்றும் ஆலோசனை வழிகாட்டி: பராமரிப்பு
பள்ளி கொள்கை மற்றும் ஆலோசனை வழிகாட்டி: பணியிட கற்றல்

மதிப்பாய்வு சுழற்சி

இந்தக் கொள்கை கடைசியாக ஜூன் 17, 2019 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது மற்றும் ஜூன்
2023 இல் மதிப்பாய்வு செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
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