
ெகா�ைக - யா�� கடைமம���
ேம�பா�ைவ (பண�யாள�)

எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள�
ேநா�க�
ப�ள� ஊழிய�க� த�க� ேம�பா�ைவ ம��� யா�� கடைம ெபா���கைள
����ெகா�வைத உ�தி ெச�வத�காக.

ேநா�க�
ப�ள� ேநர�தி��, ப�ள��� ���� ப���� ம��� ப�ள� உ�லாச� பயண�
ம��� �கா�கள�� ந�� ஒ��கைம�க�ப�ட ம��� பதிலள��க���ய
ேம�பா�ைவ அைம�� இ��பைத உ�தி ெச�வத�� �த�வ� ெபா��பாக
இ��கிறா�.

க�வ� ெகா�ைகஊழிய�க�, சாதாரண நிவாரணஆசி�ய�க�ம���வ�ைக த��
ஆசி�ய�க� உ�பட எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள�ய�� உ�ள அைன�� க�ப��த�
ம��� ஆசி�ய� அ�லாத ஊழிய�க���� இ�த ெகா�ைக ெபா����.
�றி�ப��ட ேததிக�, ேநர� ம��� இட�கள�� மாணவ�க��� ேம�பா�ைவ
வழ��வத�கான அறி���த�க� உ�பட, �த�வ�� நியாயமான ம���
ச�ட��வமான அறி���த�கைள� ப��ப��வத�� ப�ள� ஊழிய�க� ெபா���.

ெகா�ைக

ப�ள��� ���� ப����
எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� ைமதான� ப�ள� ஊழிய�களா� 8:45 �த� 3:45 வைர
க�காண��க�ப�கிற�. இ�த ேநர�தி�� ெவள�ேய, மாணவ�கைள க�காண��க
ப�ள� ஊழிய�க� கிைட�க மா�டா�க�.

ெப�ேறா�க�� பராம��பாள�க�� த�க� �ழ�ைதகைள இ�த ேநர�தி��
ெவள�ேய எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�ய�� ேசர அ�மதி�க� �டா�. எ�க� ப�ள�
ச�க�தி�� கிைட��� �� ம��� ப�� ப�ள� பராம��� வசதிக� ப�றிய
��த� தகவ�க��� ���ப�க� ப�ள� அ�வலக�ைத ெதாட�� ெகா�ள
ஊ��வ��க�ப�கி�றன.

நா� ஆர�ப�தி� ேம�பா�ைவ ெதாட��வத�� ��� ஒ� மாணவ� ப�ள���
வ�தா�, �த�வ� அ�ல� நியமன ஊழிய�, ���தவைர,
ெப�ேறா�/பராம��பாள�ட� ப��வ�மா�:

● ப�ள����� ேம�பா�ைவ ஏ�பா�கள�� ஆேலாசைன
● ெப�ேறா� ேகா�வத��/ பராம��பாள� மா�� ஏ�பா�கைள� ெச�கிறா�.
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ஒ� மாணவ� நா� ��வ�� ேம�பா�ைவய�� ���த�� �� ேசக��க�ப�ட
என��, ��கிய அ�ல� ேவ�பாள� ஊழிய�க� உ��ப�ன�� ெகா�வ�
ெபா��தமான� எ�பைத சி�தி�ேபா�:

● ெப�ேறா�க� ெதாட�� ெகா�ள �ய�சி / ஆகிேயா�ட�
● அவசர ெதாட��கைளெதாட�� ெகா�ள �ய�சி���
● ஒ� ெவள�ேய மாணவ� ைவ�கப�ள� ேநர பராம��� தி�ட� (கிைட�தா�)
● மாணவ�� ேம�பா�ைவ, கவன��� ம��� பா�கா�ப��� ஏ�பா� ெச�ய
வ��ேடா�யா காவ��ைற ம���/அ�ல� �காதார ம��� மன�த ேசைவக�
�ைறைய (�ழ�ைத பா�கா��) ெதாட�� ெகா�ள��.

ப�ள� ேம�பா�ைவ������ ப���� ப��யலிட�ப�ட ப�ள� ஊழிய�க� கீேழ
ெகா��க�ப���ள ெசய��ைறகைள ப��ப�ற ேவ���.

யா�� கடைம
எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள�ய�� உ�ள அைன�� ஊழிய�க�� யா�� கடைம
ேம�பா�ைவ�� உத�வா�க� எ�� எதி�பா��க�ப�கிற� ம��� வாரா�திர
ப��யலி� ேச��க�ப��.

யா�� ���� ப��யைல ஒ� வழ�கமான அ��பைடய�� தயா� ெச��
ெதாட��ெகா�வத�� �த�ைம [அ�ல� நியமன] ெபா���. எ�ப��
ெதாட�க�ப�ள�ய��, ேம�பா�ைவெச�யஊழிய�க�ஒ��றி�ப��ட யா�� கடைம
ப�தி�� நியமி�க�ப�வா�க�.

எ�க� ப�ள��காக நியமி�க�ப�ட யா�� கடைம ப�திக� (கால 3, 2019 நிலவர�ப�)
உ�ளன

உய� ெத� வளாக�

ம�டல ப�தி

ம�டல� 1 ஓவ� ம���
ப�ள�ப�கவா��� sandpit ப�தி

ம�டல� 2 ப�ள� கிழ�� ப�க
ப�ள���னண�- உய� ெசய���

Greenbrook வளாக�

ம�டல ப�தி
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ம�டல� 1 ஓவ� & �ைட�ப��ந�திம�ற�

வண�க� ப�ள� பண�யாள�க�வழ�க�ப�ட பா�கா�� அண�ய ேவ��� / -யா��
கடைமய�� இ��தேபா� அண���க�. ஒ�ெவா� பண�யாள����
பா�கா��/ைஹ-வ�� அ�கிக� வழ�க�ப��.யா�� கடைம�காக�
பண�யம��த�ப�ட ஊழிய�க� ஒ� நிவாரண ஆசி�யரா� மா�ற�ப�� வைர
நியமி�க�ப�ட ப�திய�� இ��க ேவ���.

● யா�� கடைமய�� ேபா�,   ேம�பா�ைவ ெச��� ஊழிய�க� க���பாக:
�ைறயாக நியமி�க�ப�ட ம�டல�நகர

● உஷாராக இ��க ம���வ�ழி��ட�
● ஆப�தான அ�ல� ெபா��தம�ற நட�ைத��ற�தி�
அ�ச��க�ப�கிற� எ�றா� உடன�யாக தைலய�ட

● நட�ைத தரநிைலகைள� ெசய�ப���கிற� ம��� நட�ைத நி�வாக�
தி�ட�திைன�ஏ�ப, பா�கா�� வ�திகைள ம�ற�க��காக அத�கான
வ�ைள�கைள ெசய�ப��த எ�க� மாணவ� நி�சயதா��த�ம���
ந�ைம�காக ெகா�ைகைய

● உ�திெச�ய �த�தவ� உதவ� ேதைவ�ப�� மாணவ�க�,
நைட�ைறய��பதி�ெச�த�ட� அைத� ெப�கிறா�க�

● ஏேத�� ச�பவ�க� அ�ல� அ�கி��ள தவ�கைள, ப�ள� நட�ைத
ேமலா�ைம வ�ள�க�பட�ைத� பா��க��.

● ம�ெறா� பண�யாளரா� (உதாரணமாக, ஷி�� ெதாட��சியாக 2
கால�களாக� ப���க�ப�� ேபா�) யா�� ��� ஷி��லி���
வ��வ��க�ப�டா�, அ��த ஊழிய��� ���கமான ஆனா�
ேபா�மான வா�ெமாழி 'ஒ�பைட��' வழ�க�ப�வைத உ�திெச�க.
�த� ஷி��� ேபா� எ�� எ�த� ப�ர�சிைன��.

ேம�பா�ைவ பண�யாளரா� நியமி�க�ப�ட ேநர�தி� யா�� கடைமைய நட�த
��யாவ��டா�, அவ�க� ெச�ய ேவ��� ெதாட�� ெகா�ள�� வளாக
அதிபைர� ச�ப�த�ப�ட யா�� கடைம மா�ற�தி�� �� ���தவைர
அறிவ���ட�மா�� ஏ�பா�க� ெச�ய�ப�வைத உ�தி ெச�ய.

ேம�பா�ைவ பண�யாள� ஒ��க�ப�ட ேநர�தி� யா�� கடைமைய வ���
ெவள�ேயற ேவ��� எ�றா�, அவ�க�ெதாட�� ெகா�ள ேவ��� வளாக
அதிபைர� ஆனா� நிவாரண பண�யாள� நியமி�க�ப�ட ப�தி�� வ�� வைர
நியமி�க�ப�ட ப�திைய வ��� ெவள�ேயற��டா�.

நிவாரண� அ�ல� அ��த ஊழிய� யா�� கடைம�� வரவ��ைல எ�றா�,
த�ேபா� பண�ய�� இ���� பண�யாள� ஒ� பண�யாளைர ெதாட�� ெகா��
ப�ர�சைன எ�ன எ�பைத அறிய ேவ��� ம��� மா�� ஊழிய� வ�� வைர
நியமி�க�ப�ட ப�திைய வ��� ெவள�ேயற ேவ�டா�.
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இைடேவைளய�� ேபா� அ�ல� மதிய உண� ேநர�தி� மாணவ�க��� உதவ�
ேதைவ�ப�டா�, அவ�க� ேம�பா�ைவ யா�� கடைம ஊழிய�ட� ேபச
ஊ��வ��க�ப�கிறா�க�.

வ��பைற

வ��பைற ஆசி�ய�க� வ��ப�� ேபா� அவ�கள�� பராம��ப�� உ�ள அைன��
மாணவ�கள�� ேம�பா�ைவ�� ெபா���.

ஒ� பாட�தி� ேபா� எ�த ேநர�தி�� ஒ�ஆசி�ய� வ��பைறைய கவன��காம�
வ���வ�ட ேவ���எ�றா�,அவ�க��தலி�உதவ��காக ேக�ப��த�வைர
ெதாட�� ெகா�ள ேவ���. கிள��வத�� �� வ��பைற�� ம�ெறா� ஊழிய�
வ�� வைர ஆசி�ய� கா�தி��க ேவ���.

ப�ள� ெசய�பா�க�, �கா�க� ம��� உ�லாச�

பயண�க�, அைன�� ப�ள� ெசய�பா�க�, �கா�க� ம��� உ�லாச�
பயண�கள�� ேபா� மாணவ�க� த��த �ைறய�� ேம�பா�ைவய�ட�ப�வைத
உ�திெச��� ெபா��ைப �த�வ� ம��� தைலைம �� ெபா��பா��. சிற��
ப�ள� நடவ��ைகக�, �கா�க� ம��� உ�லாச� பயண�க� ஆகியவ�றி��
ெபா��தமான ேம�பா�ைவ தி�டமிட�ப��.

ேம�� தகவ� ம��� வள�க�

● ப�ள�� ெகா�ைக ம��� ஆேலாசைன� ைகேய�:
● க�காண��� ேம�பா�ைவ
● கடைம
● பா�கா���ழ�ைதகள�� பா�கா�� தர
● ப�ள�கள��

ம�ளா���ழ�சி �ழ�சிய��
கைடசியாக ஜூைல 3, 2019 அ�� ���ப��க�ப�ட� ம��� ஜூைல 2020 இ�
மதி�பா�� ெச�ய தி�டமிட�ப���ள�.
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http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/pages/supervision.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/dutyofcare.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/childsafestandards.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/visitorsinschool.aspx

