கொள்கை - பார்வையாளர்கள்
கொள்கை
எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளி
நோக்கம்

மாணவர்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் பாதுகாப்பான மற்றும் பாதுகாப்பான கற்றல் மற்றும்
கற்பித்தல் சூழலை வழங்குவதன் மூலம் எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளிக்கு வருபவர்களை
கண்காணிக்கவும் நிர்வகிக்கவும் செயல்முறைகளை நிறுவுதல்.

நோக்கம்

8:30 மணி முதல் மாலை 4:00 மணி வரை பள்ளி திறந்திருக்கும் போது, மற்றும்
வரவேற்பறையில் பார்வையாளர்களை கண்காணிக்க/பெற அலுவலகத்தில் பணியாற்றும்
போது பள்ளி மைதானத்திற்கு வருகை தரும் பார்வையாளர்களுக்கு இந்த கொள்கை
பொருந்தும். இந்த நேரங்களுக்கு வெளியே, எங்கள் முன் அலுவலகத்தில் பணியாளர்கள்
இல்லை மற்றும் பள்ளி மைதானத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரே பார்வையாளர்கள்
பெற்றோர்கள்/பராமரிப்பாளர்கள் அல்லது அவர்களின் பிரதிநிதிகள் வெளியே பள்ளி மணிநேர
பராமரிப்பு, பெற்றோர் ஆசிரியர் நேர்காணல் போன்ற பள்ளி நிகழ்வுகள், இசை நிகழ்ச்சிகள்,
விளையாட்டு அல்லது பிற பள்ளி செயல்பாடுகள், சமூகம் மற்றும் பள்ளிகளுடன்
ஒப்பந்தங்கள் அல்லது உடன்படிக்கைகளை செய்துள்ள பிற குழுக்கள் பள்ளி நேரத்திற்கு
வெளியே பள்ளி வளாகங்களைப் பயன்படுத்த எ.கா.

வரையறைகள்

குழந்தை தொடர்பான வேலை: குழந்தைகளுடன் பணிபுரியும் சட்டம் 2005 (Vic) மூலம்
வரையறுக்கப்பட்டுள்ளபடி, குழந்தை தொடர்பான வேலை என்பது ஒரு குழந்தையுடன் நேரடி
தொடர்பு (நேரில், தொலைபேசி, எழுத்து மற்றும் ஆன்லைன் தொடர்பு உட்பட) அந்த நபரின்
கடமைகளின் மையப் பகுதி. வேலைக்கு தற்செயலான குழந்தைகளுடன் அவ்வப்போது
தொடர்பு கொள்ளும் வேலையை அது உள்ளடக்கவில்லை.

கொள்கை

எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளி ஒரு திறந்த மற்றும் உள்ளடக்கிய பள்ளி சமூகத்தை உருவாக்க
முயற்சிக்கிறது, மேலும் பெற்றோர்கள் மற்றும் பராமரிப்பாளர்கள் தங்கள் குழந்தையின்
வளர்ச்சி மற்றும் கல்வியில் தீவிரமாக ஈடுபட ஊக்குவிக்கிறது. உள்ளூர் சமூக சேவைகள்,
பள்ளிகள் மற்றும் பிற அமைப்புகளுடன் வலுவான கூட்டாண்மைகளை வளர்க்கவும் நாங்கள்
பாடுபடுகிறோம்.
எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி பொது இடம் அல்ல. பள்ளி மைதானத்திற்குள் நுழைய அனுமதிக்கும்
அல்லது மறுக்கும் அதிகாரம் முதல்வருக்கு உள்ளது, மேலும் பார்வையாளர்கள் அனைவரும்
எங்கள்
பள்ளியின்
மதிப்புகள்,
குழந்தைகள்
பாதுகாப்பு
கொள்கை,
குழந்தைகள்
பாதுகாப்புக்கான
உறுதிமொழி
அறிக்கை
மற்றும்
குழந்தை
பாதுகாப்பு
நடத்தை
விதிமுறைகளை அறிந்து கொள்ள ஊக்குவிக்கிறார்கள்.
அவ்வப்போது, பல்வேறு பொதுமக்கள் எங்கள் பள்ளிக்கு வருகை தரலாம். பார்வையாளர்கள்
உள்ளடங்கலாம், ஆனால் அவை மட்டும் அல்ல:
●

பெற்றோர்
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

தொண்டர்கள் - மேலும் தகவலுக்கு எங்கள் பள்ளியின் தன்னார்வக் கொள்கையைப்
பார்க்கவும்
வருங்கால பெற்றோர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள்
அழைக்கப்பட்ட பேச்சாளர்கள், அமர்வு பயிற்றுநர்கள் மற்றும் மற்றவர்கள் கற்றல்
மற்றும் மேம்பாட்டு உரையாற்றும்
பொது அதிகாரிகள் (எ.கா. பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், உள்ளூர் கவுன்சிலர்கள்)
வணிகம் செய்யும்
நபர்கள் எ.கா: சீருடை சப்ளையர்கள், புத்தக விற்பனையாளர்கள், அதிகாரப்பூர்வ பள்ளி
புகைப்படக்காரர்கள், வணிக விற்பனையாளர்கள்]
வர்த்தகர்கள்
குழந்தைகள் சேவை நிறுவனங்கள்
திறமை சாரணர்கள்
சுகாதார மற்றும் மனித சேவைகள் துறை ஊழியர்கள்
விக்டோரியா போலீஸ்
நபர்கள்பள்ளி வளாகத்தில் (எ.கா. வோர்க்சேப் ஆய்வாளர்கள், சுகாதார அதிகாரிகள்
போன்றவை)செய்துகொள்ளும்அங்கீ காரம்
கல்வி மற்றும் பயிற்சி ஊழியர்கள் (அதை சார்ந்த உடல் நல ஊழியர்கள் உட்பட) மற்ற
துறை அல்லது ஒப்பந்ததாரர்கள்
NDIS சிகிச்சையாளர்கள் அல்லது மற்ற கூட்டணி சுகாதார அல்லது சுகாதார
பயிற்சியாளர்கள்

நடைமுறை உள்நுழையவும்

Epping முதன்மை பள்ளிக்கு அனைத்து பார்வையாளர்கள்வந்தவுடன் பள்ளி அலுவலகத்திற்கு
புகாரளிக்க வேண்டும் பார்வையாளர்கள் வேண்டும்:
● வரலாறு காணாத தங்கள் பெயர், தேதி மற்றும் கணினியில் உள்ள விஜயம் மற்றும்
வருகை தந்த நோக்கத்தை நேரம்
● அலுவலகம் ஊழியர்களுக்கு அடையாள சான்றாக கோரிக்கையின் பேரில்வழங்கவும்
● குழந்தைகள் காசோலை எங்கே இந்தக் கொள்கையால் தேவையான தங்கள் சரியான
வேலை தயாரிக்கவும்(கீ ழே
● பார்க்கவும்)பார்வையாளர் [லேன்யார்டுடன் அணிந்து /பெயர் குறிச்சொல்] எல்லா
நேரங்களிலும்
ஊழியர்களின்
அறிவுறுத்தல்களைப்
பின்பற்றவும்
மற்றும்
பள்ளி
● பள்ளி
மைதானங்களில் பொருத்தமான நடத்தை தொடர்பான அனைத்து பொருத்தமான
கொள்கைகளையும் பின்பற்றவும். போன்றவை]
அலுவலகத்திற்குத்
திரும்பி,
வெளியேறி,
பார்வையாளரின்
● புறப்பட்டவுடன்
லான்யார்டைத் திரும்பவும்.
எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி எங்கள் பள்ளியின் குழந்தை பாதுகாப்பு நடத்தை/குழந்தை பாதுகாப்பு
உறுதிமொழி அறிக்கை மற்றும் அவர்கள் உள்நுழையும் போது பார்வையாளர்களுக்கு
தெரியும்.

குழந்தைகளுடன்
தேவைகள்.

செல்லுபடியாகும்

வேலை

செய்யும்

பார்வையாளர்களுக்கான

குழந்தை தொடர்பான வேலையில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து பார்வையாளர்களும் ஒரு
சரியான WWC காசோலையைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/principals/spag/community/WWCCflowchart.pdf.
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குழந்தை தொடர்பான வேலையில் ஈடுபடாதவர்களுக்கு WWCC தேவையா என்பது
முதல்வரின் விருப்பப்படி, பார்வையாளர்கள் பள்ளியில் தவறாமல் கலந்து கொண்டால்
மற்றும்/அல்லது குழந்தைகள் நியாயமான முறையில் WWCC வேண்டும் என்று துறை
பரிந்துரைக்கிறது. இருப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது:
சில
சூழ்நிலைகளில்,
குழந்தை
தொடர்பான
வேலையில்
ஈடுபடாத
எப்பிங்
தொடக்கப்பள்ளிக்கு வருபவர்கள் தங்கள் வருகையின் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப
சரியான
காசோலையை
தயாரிக்க
வேண்டும்.
உதாரணமாக,
எப்பிங்
WWC
தொடக்கப்பள்ளிக்கு செல்லுபடியாகும் WWC சோதனை தேவை:
● குழந்தைகளுடன் நேரடியான தொடர்பு அவர்களின் வழக்கமான கடமைகளின் மையப்
பகுதியாக இல்லாவிட்டாலும், குழந்தைகளுடன் அவர்கள் நேரில் தவறாமல்
பணிபுரியும்
● பார்வையாளர்கள் (எ.கா. ஒப்பந்ததாரர்கள்), அவர்கள் தொடர்ந்து பள்ளியில் வேலை
செய்வார்கள் மற்றும் சூழ்நிலைகளில் அவர்கள் மேற்பார்வை செய்யப்படாத மற்றும்
குழந்தைகளைச் சுற்றியுள்ள பகுதியில் தங்கள் வேலையைச் செய்வார்கள்.
மேலும்
பின்னணி
கோரப்படலாம்.

காசோலைகள்,

குறிப்புகள்

உட்பட,

முதல்வரின்

விருப்பப்படி

மாணவர்களிடமிருந்து விலகி இருக்கும் பகுதிகளில் வேலை பார்க்கும் பார்வையாளர்கள்
(எ.கா. நிர்வாக அலுவலகத்துடன் முன் அலுவலகத்தில் இருக்கும் ஒரு வருகை
தணிக்கையாளர்)
அல்லது
அவர்களின்
வருகையின்
போது
ஒரு
ஊழியர்
மேற்பார்வையிடப்பட்டு
உடன்
வருவார்
(எ.கா.
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்,
ஒரு
பத்திரிகையாளர் , பள்ளி சுற்றுப்பயணத்தில் வருங்கால பெற்றோர்) WWC காசோலை
தேவைப்படாது.
பதவியேற்ற விக்டோரியா காவல்துறை அதிகாரிகள் அல்லது ஆஸ்திரேலிய பெடரல்
போலீஸ்
அதிகாரிகளுக்கு
காசோலை
தேவைப்படுவதிலிருந்து
விலக்கு
WWC
அளிக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் அவர்கள் அடையாளச் சான்றுகளை வழங்குவதன் மூலம்
சத்தியம் செய்த அதிகாரிகள் என்பதைச் சரிபார்க்கும்படி கேட்கப்படலாம்.

அழைக்கப்பட்ட பேச்சாளர்கள் மற்றும் வழங்குநர்கள்

சில சமயங்களில், எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி எங்கள் மாணவர்களுக்கான ஊடுருவல்கள்,
விளக்கக்காட்சிகள், பட்டறைகள் மற்றும் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளை வழங்க வெளி பேச்சாளர்கள்
அல்லது வழங்குநர்களை அழைக்கலாம். கல்வித் துறை மற்றும் பயிற்சித் தேவைகளுக்கு
இணங்க, தொடக்கப் பள்ளி எப்பிங்:
● வெளி வழங்குநர்களின் விளக்கக்காட்சிகள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளின் உள்ளடக்கம் எங்கள்
மாணவர்களின்
கல்வி
வளர்ச்சிக்கு
பங்களிக்கிறது
மற்றும்
பாடத்திட்ட
நோக்கங்களுடன் ஒத்துப்போகிறது
● என்பதை உறுதிசெய்கிறது proposed ஏதேனும் முன்மொழியப்பட்ட வருகை, நிகழ்ச்சிகள்
அல்லது உள்ளடக்கம் வழங்கப்படுகிறது பார்வையாளர்களால் விக்டோரியன் அரசு
பள்ளிகளில் கல்வி மதச்சார்பற்றது மற்றும் பொது கல்வி, துறை கொள்கைகள் மற்றும்
கல்வி மற்றும் பயிற்சி சீர்திருத்த சட்டம் 2006 (Vic) ஆகியவற்றின் மதிப்புகளுடன்
இணங்குகிறது. குறிப்பாக, பார்வையாளர்கள் வழங்கினார் திட்டங்கள் ஆதரவுகள்
விதத்தில் காப்பாற்றபட வேண்டுமாகில் மற்றும் கொள்கைகள் அத்துடன் தங்களை
ஒப்படைத்துக் உட்பட ஆஸ்திரேலிய ஜனநாயகம் நடைமுறையில் ஊக்குவிக்கிறது:
○ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு
○ சட்டம்ஆட்சி
○ சட்டம்முன்சம உரிமைகள்அனைத்து
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○
○
○

மதம், பேச்சு மற்றும் சங்கத்தின்சுதந்திரம்
திறந்த தன்மை மற்றும் சகிப்புத்தன்மையின்
மதிப்புகள் மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினரின் பார்வைகளின்
வரம்பை மதிக்கின்றன.

பெற்றோர் பார்வையாளர்கள்,

பெற்றோர்கள் அல்லது பராமரிப்பாளர்கள் தங்கள் குழந்தையை பள்ளியில் பேசவோ அல்லது
பார்க்கவோ எப்போதாவது ஒரு காரணம் இருக்கலாம் என்பதை நாங்கள் புரிந்துகொள்கிறோம்.
பள்ளி நாள் முடியும் வரை காத்திருக்க முடியாத ஒரு குறிப்பிட்ட அழுத்தமான அல்லது
தவிர்க்க முடியாத பிரச்சினை இருந்தால், பெற்றோர்கள் அல்லது பராமரிப்பாளர்கள் பள்ளி
அலுவலகத்தில் தங்கள் குழந்தையை பள்ளி நேரத்தில் பேசவோ பார்க்கவோ அழைக்குமாறு
கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை பள்ளியில் எங்கு வேண்டுமானாலும் சந்திக்க ஏற்பாடு
செய்வதைத் தவிர்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம், ஏனெனில் இது பள்ளி நாளில்
பொருத்தமற்ற இடையூறுகளை ஏற்படுத்தும்.
பள்ளி நேரத்தில் எங்கள் பள்ளிக்கு வருகை தரும் அனைத்து பெற்றோர்கள் அல்லது
பராமரிப்பாளர்கள், பள்ளி எடுக்கும் மற்றும் விட்டுவிடுதல் அல்லது குறிப்பிட்ட பள்ளி
நிகழ்வுகளுக்கு (எ.கா. பெற்றோர் ஆசிரியர் நேர்காணல்கள், இசை நிகழ்ச்சிகள், கூட்டங்கள்
போன்றவை) தவிர, பார்வையாளராக உள்நுழைய வேண்டும் பள்ளி அலுவலகம்.

மற்ற பார்வையாளர்கள்

அனைத்து வணிக ஆபரேட்டர்கள், வர்த்தகர்கள் மற்றும் பள்ளியில் வேலை பார்க்க வரும்
மற்ற பார்வையாளர்கள் அறிவுறுத்தலுக்காக வந்தவுடன் பள்ளி அலுவலகத்திற்கு தெரிவிக்க
வேண்டும் மற்றும் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கையொப்பத்தை பின்பற்ற வேண்டும்.
முதன்மை வகுப்பு உறுப்பினருடன் கலந்தாலோசித்து அட்டவணைக்கு ஏற்ப அவர்களின்
நேரங்கள் மாற்றப்படலாம்.

மேலும் தகவல்கள் மற்றும்வளங்கள்
●
●
●
●

மதிப்புகளின்அறிக்கை
தொண்டர்கள் கொள்கை
குழந்தை பாதுகாப்பு / குழந்தை பாதுகாப்பு கொள்கைபொறுப்பேற்பு அறிக்கை
நடத்தைக்சைக்கிள்குழந்தை பாதுகாப்பு குறியீடு

விமர்சனம்

இந்தக் கொள்கை கடந்த 4th ஜூலை 2019 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டன மற்றும் ஜூலை
2022 மதிப்புரைக்கான திட்டமிடப்பட்டுள்ளதுசமர்ப்பிக்கப்பட்டது
5th மீ து பள்ளி சபையிடம் ஆகஸ்ட் 2019 மற்றும் அங்கீ கரிக்கப்பட்டது.
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