கொள்கை - தொண்டர்கள்
தொடக்கப் பள்ளிஎப்பிங்
செய்கிறார்கள்
நோக்கத்தை

செயல்முறைகளை கோடிட்டுக் எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி குழந்தைக்கு பாதுகாப்பான
சூழலை வழங்குவதற்காக தன்னார்வலர்களை ஆட்சேர்ப்பு, திரையிடல், மேற்பார்வை
மற்றும் நிர்வகிக்கபின்பற்றும்காட்ட, மற்றும் தன்னார்வலர்களின் சட்ட உரிமைகளை
விளக்கவும்.

நோக்கம்

இந்த கொள்கை எங்கள் பள்ளியில் தன்னார்வத் தொண்டு செய்யும் அனைத்து
நபர்களின் ஆட்சேர்ப்பு, திரையிடல், மேற்பார்வை மற்றும் மேலாண்மைக்கு
பொருந்தும்.

வரையறைகள்
குழந்தை தொடர்பான வேலை: வழக்கமாக அந்த நபரின் கடமைகளின் மையப்
பகுதியாக இருக்கும் குழந்தையுடன் நேரடி தொடர்பு (நேரில், தொலைபேசி, எழுத்து
மற்றும் ஆன்லைன் தொடர்பு உட்பட) சம்பந்தப்பட்ட வேலை. வேலைக்கு
தற்செயலான குழந்தைகளுடன் அவ்வப்போது தொடர்பு கொள்ளும் வேலையை அது
உள்ளடக்கவில்லை.
நெருங்கிய
தொடர்புடைய
குடும்ப
உறுப்பினர்:
பெற்றோர்,
பராமரிப்பாளர்,
பெற்றோர்/பராமரிப்பாளரின் மனைவி அல்லது உள்நாட்டு பங்குதாரர், மாற்றாந்தாய்,
பெற்றோர்/பராமரிப்பாளரின் தாய் அல்லது மாமனார், தாத்தா, பாட்டி, மாமா அல்லது
அத்தை, சகோதரர் அல்லது சகோதரி, படி அல்லது அரை உடன்பிறப்புகள் உட்பட.
தன்னார்வத் தொழிலாளி: ஒரு தன்னார்வ பள்ளி ஊழியர் என்பது பணம் அல்லது
வெகுமதி
இல்லாமல்
தானாக
முன்வந்து
பள்ளிப்
பணியில்
அல்லது
அங்கீ கரிக்கப்பட்ட சமூகப் பணியில் ஈடுபடுபவர்.
பள்ளி வேலை: பள்ளி வேலை என்றால்:
பள்ளி கவுன்சிலின்
செயல்பாடுகளை
மேற்கொள்வது,
பள்ளியின்
நலனுக்காக, பள்ளி
கவுன்சில், எந்தவொரு பெற்றோர் கிளப் அல்லது சங்கம் அல்லது
பள்ளியின் நலனை ஊக்குவிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட
எந்த
அமைப்பும் முதல்வர் அல்லது பள்ளி மன்றத்தின்
● வேறு
வேண்டுகோளின் பேரில் பள்ளியின் நலனுக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட
செயல்பாடு
●
●
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எந்தவொரு பள்ளி அல்லது மழலையர் பள்ளியின் வேலையில் உதவி
வழங்குதல்
● அரசு நிதி உதவி பெறும் எந்த அமைப்பாலும் கூட்டப்படும் அரசு பள்ளிகள்
தொடர்பான கூட்டங்களில் கலந்து கொள்வது இது
●

ஒரு பரந்த வரையறை மற்றும் பள்ளி சமூக நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்கும்
தன்னார்வலர்கள் நிதி திரட்டுதல் மற்றும் உல்லாசப் பயணங்களுக்கு உதவுதல்,
காயம் அல்லது விபத்து ஏற்பட்டால் மற்றவர்களின் நடவடிக்கைகளில் இருந்து
சட்டப்பூர்வமாக பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள் (அதாவது இழப்பீடு) அவர்கள் தன்னார்வ
பள்ளி வேலையை நல்லெண்ணத்தில் செய்கிறார்கள்.

கொள்கை

தி Epping முதன்மை பள்ளி பாதுகாப்பு பாதுகாப்பது ஆகிய நடைமுறைகள்
செயல்படுத்தி பின்வரும் மற்றும் குழந்தைகள் மற்றும் எங்கள் ஊழியர்கள் மற்றும்
தொண்டர்கள் நன்மைக்காக கடமைப்பட்டுள்ளது. எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி எங்கள்
பள்ளி சமூகத்திற்கு தன்னார்வலர்கள் அளிக்கும் மதிப்புமிக்க பங்களிப்பையும், நாம்
செய்யும் பணிகளையும் அங்கீ கரிக்கிறது.

உறுதி
செய்வதற்காகவும்
கீ ழே
கொடுக்கப்பட்டுள்ள
நடைமுறைகள்
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன
எப்பிங்
தொடக்கப்
பள்ளியின்தன்னார்வலர்கள்
குழந்தைகளுடன் பணியாற்றுவதற்கு ஏற்றவர்களாக இருப்பதையும், எங்கள் பள்ளி
சமூகத்திற்கு
சாதகமான
பங்களிப்பை
வழங்குவதற்காக
நன்கு
அமைக்கப்பட்டிருப்பதை.

தன்னார்வத் தொண்டுதன்னார்வ
செய்ய விரும்பும் எங்கள் பள்ளி சமூகத்தின்உறுப்பினர்களாக மாறுதல் அலுவலகக்
குழுவைத்
தொடர்பு
கொள்ள
ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.
அனைத்து
தன்னார்வலர்களும் அவசியம்:
● ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு இரகசிய ஒப்பந்தத்தை நிறைவு செய்யுங்கள்
● தற்போதைய WWC காசோலை அட்டையை
● பெற்றோர்/ தன்னார்வ உதவியாளர் படிப்பில் கலந்து கொள்ளுங்கள் *
தயவுசெய்து கவனிக்கவும் *: சில சந்தர்ப்பங்களில் தன்னார்வலர்கள் (உதாரணமாக: Costco
Readers) எங்கள் உதவி தலைமை ஆசிரியருடன் கலந்துரையாடுவார்கள் உதவி தகவல்
பாடத்திட்டத்தை

உள்ளடக்கியது, குழந்தைகளுடன்காசோலைகள்
பணிபுரியும், மாணவர்களுடன் பணிபுரிதல்,
தொடக்கப்பள்ளி உதவி செய்யும் பல தன்னார்வலர்களை மதிப்பிடுதல் எ.கா: எங்கள்
வகுப்பறைகளில்/விளையாட்டு
நிகழ்வுகள்/முகாம்கள்/உல்லாசப்
பயணம்/பள்ளி
இசை நிகழ்ச்சிகள்/பிற நிகழ்வுகள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள்.கீ ழ் எங்கள் சட்டபூர்வமான
கடமைகளை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் என்பதை உறுதிப்படுத்த குழந்தைகளுடன்
பணிபுரியும் சட்டம் 2005 (Vic) மற்றும் குழந்தை பாதுகாப்பு தரநிலைகளின், Epping
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தொடக்கப்பள்ளி குழந்தைகளுடன் பணிபுரிதல், அடையாளம் சான்று, சம்பந்தப்பட்ட
பணி வரலாறு உள்ளிட்ட பொருத்தமான காசோலைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
குழந்தைகள் மற்றும்/அல்லது குறிப்பு காசோலைகள்.
எங்கள்
சட்டபூர்வமான
கடமைகளை
கருத்தில்
கொண்டு,என்பதை
உறுதிப்படுத்துவதற்கான எங்கள் உறுதிப்பாட்டை கருத்தில் கொண்டு, எப்பிங்
தொடக்கப்பள்ளி
குழந்தைக்கு
பாதுகாப்பான
சூழல்தொண்டர்கள்
WWC
காசோலையைப் பெற்று பின்வரும் சூழ்நிலைகளில் சரிபார்ப்புக்காக தங்கள்
செல்லுபடியாகும் அட்டையை அலுவலக ஊழியர்களுக்கு வழங்க வேண்டும்:
●

●

●

●

●

தன்னார்வலர்கள் அல்லாத பெற்றோர்/குடும்ப உறுப்பினர்களும் பள்ளியில்
எந்த மாணவரின்அவர்கள் மேற்பார்வை செய்யப்படுகிறார்களா என்பதைப்
பொருட்படுத்தாமல் குழந்தை தொடர்பான வேலையில் ஈடுபட்டிருந்தால்
WWC சரிபார்ப்பு வேண்டும். [இதுகீ ழ் சட்டப்பூர்வ தேவை குழந்தைகளுடன்
பணிபுரியும் சட்டத்தின் மற்றும் மாற்றப்படக் கூடாது]
பெற்றோர்/குடும்பத் தொண்டர்கள் தன்னார்வலரின் குழந்தைசூழ்நிலைகளில்
குழந்தைகளுடன் நேரடி தொடர்பு சம்பந்தப்பட்ட எந்த வகுப்பறை அல்லது
பள்ளி நடவடிக்கைகளுக்கும் உதவி செய்யும் இல்லாத பங்கேற்காத
அல்லதுவழக்கமாக செயல்பாட்டில் பங்கேற்கவும். இதுகீ ழ் சட்டப்பூர்வ
தேவை
குழந்தைகளுடன்
பணிபுரியும்
சட்டத்தின்
மற்றும்
மாற்றப்படக்கூடாது]
பெற்றோர்/குடும்பம் உல்லாசப்தன்னார்வலர்கள் பயணம் (நீச்சல் உட்பட),
முகாம்கள் மற்றும் ஒத்த நிகழ்வுகளுக்கு உதவி செய்யும், தங்கள் சொந்த
குழந்தை பங்கேற்கிறார்களா இல்லையா என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல்.
பெற்றோர்கள்/குடும்பத் தொண்டர்கள் பள்ளிச் செயல்பாடுகளில் தவறாமல்
உதவி செய்கிறார்கள், தங்கள் குழந்தை பங்கேற்கிறார்களா இல்லையா
என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல்,
பெற்றோர்/சமூகப் பள்ளி கவுன்சில் உறுப்பினர்கள் மாணவர் பள்ளி கவுன்சில்
உறுப்பினர்களுடன் பள்ளி கவுன்சிலில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள், தங்கள்
குழந்தை மாணவர் உறுப்பினரா இல்லையா என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல்,
பொருத்தமான பொருத்தமான காசோலைகளை (பள்ளியின் விருப்பப்படி)

கூடுதலாக, தன்னார்வப் பணியின் தன்மையைப் பொறுத்து, எங்கள் பள்ளி
தன்னார்வலரை
அதன்
விருப்பப்படி
பிற
பொருத்தமான
காசோலைகளை
வழங்குமாறு கேட்கலாம் (எடுத்துக்காட்டாக, குறிப்புகள், குழந்தைகள் சம்பந்தப்பட்ட
பணி வரலாறு மற்றும்/ அல்லது தகுதிகள்). சில சூழ்நிலைகளில் அடையாளச் சான்று
தேவைப்படலாம்.
குழந்தை அல்லாத வேலைகுழந்தை தொடர்பான வேலை
சில
சமயங்களில்,
பெற்றோர்கள்
மற்றும்
பள்ளி
சமூகத்தின்
மற்ற
உறுப்பினர்கள்செய்ய
முன்வருவார்கள்.உதாரணமாக:தோட்டக்கலை
பராமரிப்பு,
உழைக்கும் தேன ீக்கள், பெற்றோர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் கிளப் ஒருங்கிணைப்பு,
பள்ளி சபை, பள்ளி கவுன்சில் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு, மற்ற நிதி திரட்டும் குழுக்கள்
துணை குழுக்கள் பங்கேற்பதற்காக கூடுதலாக வார இறுதியில் தன்னார்வ என்று
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மாலை சந்திக்க போது]குழந்தைகள் மாட்டேன் இருக்கும், அல்லது நியாயமானதாக
இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது, தற்போது.
இந்த வகையான வேலைகளுக்கு தன்னார்வலர்கள் குழந்தைகளுடன் பணிபுரிவது
அல்லது பிற பொருத்தமான காசோலைகளைக் கொண்டிருப்பது அவசியமில்லை,
ஏனெனில் அவர்கள் குழந்தை தொடர்பான வேலையில் ஈடுபடவில்லை மற்றும் இந்த
நடவடிக்கைகளின் போது குழந்தைகள் பொதுவாக இல்லை. எவ்வாறாயினும், எப்பிங்
தொடக்கப்
பள்ளி,
அடையாளச்
சான்று,
குழந்தைகள்
காசோலைகளுடன்
பணிபுரியுதல், ஏதேனும் குறிப்பிட்ட செயல்பாடுகள் அல்லது சூழ்நிலைகளுக்குத்
தேவையானதாகக் கருதினால், அதன் விருப்பப்படி தகுந்த காசோலைகளை
மேற்கொள்வதற்கான உரிமை உள்ளது.

மேலாண்மை மற்றும் மேற்பார்வை
தன்னார்வத் தொழிலாளர்கள் முதல்வரின் (அல்லது அவர்களது நியமனத்தின்)
நியாயமான வழிகாட்டுதலுக்கு இணங்குவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது
எங்கள் பள்ளியின் கொள்கைகளைப் பின்பற்றுவதற்கான தேவையை உள்ளடக்கியது,
ஆனால் எங்கள் [குழந்தை பாதுகாப்பு கொள்கை / குழந்தை பாதுகாப்புக்கான
அர்ப்பணிப்பு அறிக்கை, எங்கள் குழந்தை பாதுகாப்பு நடத்தை விதி மற்றும் நமது
மதிப்புகள் மற்றும் பள்ளி தத்துவம் பற்றிய அறிக்கை. தன்னார்வத் தொழிலாளர்கள்
சம வாய்ப்பு மற்றும் பாகுபாடு எதிர்ப்பு, பாலியல் துன்புறுத்தல் மற்றும் பணியிட
கொடுமைப்படுத்துதல் தொடர்பான துறையின் கொள்கைகள் உட்பட தன்னார்வத்
தொழிலாளர்களுக்கு
பொருந்தும்
அளவிற்கு
கல்வி
மற்றும்
பயிற்சி
கொள்கைகளுடன் தொடர்ந்து செயல்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஒரு
தன்னார்வத்
தொழிலாளியின்
தற்போதைய
பொருத்தத்தைப்
பற்றி
முடிவெடுக்கும் முதல்வருக்கு விருப்பமுள்ளது மற்றும்தன்னார்வத் தொண்டு செய்ய
ஒரு நபர் பொருத்தமானவரா இல்லையா என்பதை எந்த நேரத்திலும் தீர்மானிக்கலாம்
எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளியில்.
எப்பிங்
தொடக்கப்பள்ளி
அனைத்து
தன்னார்வத்
தொழிலாளர்களுக்கும்
பொருத்தமான தூண்டல் மற்றும்/அல்லது பயிற்சியை வழங்கும். தன்னார்வலர் எந்த
வகையான வேலையில் ஈடுபடுவார் என்பதைப் பொறுத்து என்ன தூண்டல்
மற்றும்/அல்லது பயிற்சி அவசியம் என்பதை முதல்வர் (அல்லது அவர்களின்
நியமனதாரர்) தீர்மானிப்பார்.
அனைத்துத் தொண்டர்களுக்கும் தொடக்கப் பள்ளியின் குழந்தை பாதுகாப்பு
நடைமுறைகள், கடமைகளை அறிக்கையிடுவது உட்பட ஊக்குவிப்பு வழங்கப்படும்
நடைமுறைகள். எங்கள் பள்ளியில் குழந்தை பாதுகாப்பு அறிக்கை கடமைகள்
கொள்கை உள்ளது, இது அனைத்து ஊழியர்களும் தன்னார்வலர்களும் அறிந்திருக்க
வேண்டும்.
வேலை செய்யும் வகைக்கு தன்னார்வலர்களின் மேற்பார்வை, தேவைப்பட்டால்,
முதன்மை (அல்லது அவர்களின் நியமனதாரர்) தீர்மானிப்பார்.
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இழப்பீடு
தனிப்பட்ட காயம்
தன்னார்வத் தொழிலாளர்கள் பள்ளி வேலைகளில் ஈடுபடும் போது தனிப்பட்ட காயம்
ஏற்பட்டால் கல்வி மற்றும் பயிற்சித் தொழிலாளர் இழப்பீட்டு கொள்கையால்
மூடப்பட்டிருக்கும்.
சொத்து சேதம்
ஒரு தன்னார்வத் தொழிலாளி பள்ளிப் பணியை மேற்கொள்ளும் போது அவர்களின்
சொத்துக்களுக்கு சேதம் ஏற்பட்டால், அமைச்சர் (அல்லது பிரதிநிதி) சூழ்நிலைகளில்
நியாயமானதாகக்
கருதுவதால்
அத்தகைய
இழப்பீட்டை
அங்கீ கரிக்கலாம்.
இவ்வாறான உரிமைகோரல்கள் அதிபருக்குத் திணைக்களத்தின் சட்டப் பிரிவுக்கு
அனுப்பப்படும்.
பொதுகாப்பீடு
உரிமை:தி கல்வித் துறை மற்றும் பயிற்சி பொது பொறுப்புக் காப்பீட்டால் ஒரு
தன்னார்வ
தொழிலாளி
பள்ளி
வேலை
ஈடுபட்டு
போது
சட்டபூர்வமாக
விதிக்கப்படுகிறது
● ஒருமூன்றாம் தரப்புஅழிவுஉடல் காயம் கேட்டு மூன்றாம் தரப்பினரின் சொத்து
சேதம் அல்லது பொருந்தும்.

மேலதிக தகவல் மற்றும் வளங்களின்
●
●
●
●

அறிக்கைகள் மதிப்புகள் கொள்கை
பார்வையாளர்களின் கொள்கை
அறிக்கை குழந்தை பாதுகாப்பு/குழந்தை பாதுகாப்பு கொள்கை
குழந்தை பாதுகாப்பு நடத்தை விதி

மீ ளாய்வு சுழற்சி

இந்தக் கொள்கை கடைசியாக ஜூலை 4, 2019 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது மற்றும்
ஜூலை 2022 அல்லது ஜூலை 2023 இல் மதிப்பாய்வு செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது
. 5 ஆகஸ்ட் 2019 அன்று பள்ளி கவுன்சிலில் வழங்கப்பட்டு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.
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