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2වාාර්තාා කළ හැැකි චර්යාා යෝයාෝජනාා ක්රමයා පිළිබඳ ආගමික ප්රජාවාන් සඳහැා 
මාර්යෝගෝපයෝේශයා ළමුන් හාා තරුණයින් සඳහාා වූ කො�ොමිසම

වියාාචනයා: මෙ�� �ාර්මෙ�ෝපමෙේශමෙ� සාා�ානය මෙ�ොරතුරු ප�ණක් අඩංංගු මෙ�. එයා ආ�මික 
ප්රජාාවන්ට වාර්�ා කළ හැැකි චර්යාා මෙයාෝජානා ක්ර�යා පිළිබඳව සාහැයා වී�ට සාකසාා ඇ�. 
මෙ�� �ාර්මෙ�ෝපමෙේශයා නිෂ්පාදනයා කිරීමෙ�දී සියාලු සාැලකිලි මෙ�න ඇති නමුත් එ�ඟින් 
නීති උපමෙදස් ලබා දී�ට අදහැස් මෙනොමෙකමෙර්. නීති සා�පාදනයා සාහැ නෛනතික අවශය�ා 
කාලයාත් සා�� මෙවනස් වන මෙහැයින්, සාංවිධාාන ��න්ට අදාළ වන නීති�යා අවශය�ා 
සානාථ කළ යුතු අ�ර ඒවාමෙ� නිශ්චි� �ත්ත්වයා පිළිබඳව නීති උපමෙදස් ලබා �� යුතුයා.

අපයෝ�ෝජනයෝ�න් ළමයින් 
ආරක්ෂාා කිරීම
ළ�ා අපමෙයාෝජාන කිසි විමෙටක පිළි�� මෙනොහැැක. 
ළ�යින් ආරක්ෂාා කිරී� සාහැ දරුවන් සුරක්ෂි� 
බව සාහැතික කිරී� සාඳහැා අප සියාලු මෙදනාට� 
නීති�යා හැා සාදාචාරාත්�ක බැඳී�ක් තිමෙ�.

අපමෙයාෝජානයා වැළැක්වී� සාහැ නැවැත්වී� සාඳහැා 
අපමෙ� ආ�මික ප්රජාාවන් ඇතුළු අප සියාලු 
මෙදනා අපමෙ� සාංවිධාාන තුළ පුරුදු සාහැ හැැසිරී� 
�හැවුරු කළ යුතුයා. අපමෙයාෝජාන මෙචෝදනා 
සා�� �රමෙ�, ඉක්�නින් හැා සාාධාාරණව 
කටයුතු කිරී�ට අපමෙ� සාංවිධාාන සාහැ ප්රජාාවල 
වාර්�ා කිරීමෙ� යාාන්ත්රණ අවශය මෙ�. ළ�යින් 
අපමෙයාෝජානයා කිරීමෙ� මෙචෝදනා සා�බන්ධාමෙයාන් 
ආ�මික සාංවිධාාන කටයුතු කළ යුතු ආකාරයා 
මෙ�� මෙ�ඛනයා මෙකටිමෙයාන් විස්�ර කරයි.

1 මෙ�� මෙයාෝජානා ක්ර�යා 2005 ළමා සුබසාධනා හාා සුරක්ෂිතාතාා පනාතා (පන�) �ගින් ස්ථාපි� කර ඇ�.

වික්මෙටෝරියාාමෙ� නීති හැා මෙරගුලාසි හැඳුන්වා දී 
ඇත්මෙත් ළ�ා අපමෙයාෝජාන නවත්වන ආකාරයා 
සාහැ අපමෙයාෝජාන මෙචෝදනා කළ�නා කරන්මෙන් 
මෙකමෙස්ද යාන්න පිළිබඳව ආයා�න අමෙ�ක්ෂාා 
කරන මෙේ මෙවනස් වන බැවිනි. ළ�ා අපමෙයාෝජානයා 
සාහැ ළ�යින් සා�බන්ධා විෂා�ාචාර මෙචෝදනා 
පිළිබඳව සියාලු ආ�මික සාංවිධාාන වාර්�ා 
කිරී� හැා වි�ර්ශනයා කිරී� අවශය මෙකමෙර්.

වික්මෙටෝරියාානු රජායා විසින් 2013 දී පිහිටුවන ලද 
ළමා හාා තරුණයින් සඳහාා වූ යෝ�ොමිෂාන් 
සභාාව (යෝ�ොමිසම), ළ�ා අපමෙයාෝජාන සාහැ ළ�යින් 
සා�බන්ධා විෂා�ාචාර මෙචෝදනා වාර්�ා කිරී�ට, 
වි�ර්ශනයා කිරී�ට සාහැ ඒවාට ප්රතිචාර දැක්වී�ට 
ආයා�නවලට අවශය වන වාර්තා �ළ හාැකි 
චර්�ා යෝ�ෝජනා ක්රම� (යෝ�ෝජනා ක්රම�)1  
පරිපාලනයා කරයි. මෙකොමිසාමෙ� සා�බන්ධා�ා 
මෙ�ොරතුරු මෙ�� මෙ�ඛනමෙ� අවසාානමෙ� දක්වා ඇ�.

Victorian 
Betrayal of 
Trust Inquiry 
(2012)

Child Wellbeing 
and Safety Act 
changes 
(2013)

Commission for 
Children and 
Young People 
(2013)

Child 
Safe 
Standards 
(2015)

Reportable 
Conduct 
Scheme 
(2017)

Royal Commission 
into Institutional 
Responses to Child 
Sexual Abuse (2017)

මෑත�ාලීන සිදුවීම්

වික්යෝ�ෝරියාානු 
විශ්වාසයා පාවා 
දීම පිළිබඳ 
විමර්ශනායා (2012)

ළමා සුබසාධනා සහා ආරක්ෂණ 
පනායෝ� යෝවනාස්කම් (2013)

ළමා ආරක්ෂණ ප්රමිති (2015) වාර්තාා කළ හාැකි හාැසිරීම් 
පටිපාටියා (2017)

ළමයින් සහා යෝයාොවුන් සඳහාා 
වනා යෝකොමිසම (2013)

ළමා ලිංංගික අපයෝයාදුම සඳහාා 
වනා ආයාතානික ප්රතිචාරයා යෝවතා 
රාජාකීයා යෝකොමිසම (2017)



3වාාර්තාා කළ හැැකි චර්යාා යෝයාෝජනාා ක්රමයා පිළිබඳ ආගමික ප්රජාවාන් සඳහැා 
මාර්යෝගෝපයෝේශයා ළමුන් හාා තරුණයින් සඳහාා වූ කො�ොමිසම

වාර්තා �ළ හාැකි චර්�ා 
යෝ�ෝජනා ක්රම� කුමක්ද?
ළ�යින් මෙකමෙරහි සාැලකි�ල, අධීක්ෂාණයා සාහැ 
අධිකාරයා ඇති ඇ�ැ� සාංවිධාානවල ළමුන් 
සා�බන්ධා බරප�ල විෂා�ාචාර මෙචෝදනා පිළිබඳ 
මෙකොමිසා� දැනුවත්ව සිටී� සාහැතික කිරී� සාඳහැා 
මෙ�� මෙයාෝජානා ක්ර�යා සාැලසු� කර ඇ�.

මෙකොමිසාමෙ� කාර්යාභාාරයාට ඇතුළත් වන්මෙන්:

• සාංවිධාානවල මෙචෝදනාවලට දක්වන ප්රතිචාර 
ස්වාධීනව අධීක්ෂාණයා කිරී� සාහැ අධීක්ෂාණයා 
කිරී� සාහැ මෙ�� ප්රතිචාර වැඩි දියුණු කිරී� 
සාඳහැා නිර්මෙේශ ඉදිරිපත් කිරී�

• මෙචෝදනා එ�ලවන සාංවිධාානවලට 
සාහැයා දී� සාහැ �ඟ මෙපන්වී�.

ඔවුන්මෙ� මෙස්වකයින් සාහැ ස්මෙ�ච්ඡාා මෙස්වකයින් විසින් 
කරන ලද ළ�ා අපමෙයාෝජාන සාහැ ළ�යින් සා�බන්ධා 
විෂා�ාචාර මෙචෝදනාවලට සාංවිධාාන දක්වන ප්රතිචාර වැඩි 
දියුණු කිරී�ට මෙ�� මෙයාෝජානා ක්ර�යා අමෙ�ක්ෂාා කරයි. 

ආගමි� සංවිධාානවල අවශ්යයතා
ආ�මික සාංවිධාාන දැන් බැඳී සිටින කාරණා වන්මෙන්:

• සංවිධාානයෝ� ප්රධාානි�ා2 හැඳුනා �ැනී� මෙහැෝ 
න� කිරී� - ළ�යින් අපමෙයාෝජානයා කිරීමෙ� ඕනෑ� 
මෙචෝදනාවක් සාංවිධාානමෙ� කළ�නාකරණයාට 
මූලික වශමෙයාන් ව�කිව යුතු පුේ�ලයාා, සාහැ 

• සාංවිධාානමෙ� ප්රධාානියාා සා�ඟ, අපමෙයාෝජානයා 
වැළැක්වී�ට සාහැ නැවැත්වී�ට පේධාති සාහැ 
සිදුවියා හැැකි ඕනෑ� මෙචෝදනාවකට ප්රතිචාර 
දැක්වීමෙ� ක්රියාා පටිපාටි ස්ථාපි� කිරී�.

සාංවිධාානමෙ� ප්රධාානියාා පත් කිරී� සා�බන්ධාව වැඩිදුර 
මෙ�ොරතුරු https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-
scheme/for-organisations/#TOC-1 හි ලබා�� හැැක.

ළ�ා අපමෙයාෝජාන හැා ළ�යින් සා�බන්ධා විෂා�ාචාර 
මෙචෝදනා සියා�ල බැරෑරු� මෙලසා සාලකන මෙලසා නීතිමෙයාන් 
ආ�මික සාංවිධාානවලට නියා� කර ඇ�. වාර්�ා කළ 
හැැකි හැැසිරී�ක් මෙහැෝ වාර්�ා වියා හැැකි හැැසිරී�ක් 
සිදුවියා හැැකි බවට යාමෙ�කුට සාාධාාරණ විශ්වාසායාක් 

2 කවුරුන් න� කළ යුතුද යාන්න තීරණයා කිරීමෙ�දී, ඔබ  
සාලකා බැලියා යුතු වන්මෙන් එ� පුේ�ලයාා:

• සංවිධානායෝ� යෝජාෙෂ්ඨ පුේගලයෝයාක් වීම
• සංවිධානායෝ� ප්රධානියාායෝ� වගකීම් ඉටු කළ හාැකි වීම
• වික්යෝ�ෝරියාායෝ� පදිංංචි වීම
• ප�කිරීම� එකඟ වීම

තිමෙ� න�, ආ�මික සාංවිධාානමෙ� ප්රධාානියාා මෙ�යා 
මෙකොමිසා�ට වාර්�ා කළ යුතුයා. වාර්�ා කළ හැැකි 
හැැසිරී� හැඳුනාමෙ�න ඒවා සා�ඟ කටයුතු කරන්මෙන් 
මෙකමෙස්ද යාන්න පිළිබඳ මෙකටි සාාරාංශයාක් පහැ� දැක්මෙ�. 

යෝචෝදනාවක් හාඳුනා ගැනීම
වාර්�ා කළ හැැකි හැැසිරී� මෙහැෝ විෂා�ාචාර ක්රියාා 
පිළිබඳ වාර්�ා කිරී�ට හැා වි�ර්ශනයා කිරී�ට 
ආයා�නවලට සිදු මෙ�. මෙකොමිෂාන් සාභාාවට වාර්�ා 
කළ යුතු හැැසිරී� වර්� පහැක් ඇ�:

• දරුමෙවකුට, සා�ඟ, මෙහැෝ දරුමෙවකු සිටින 
විට සිදුවන ලිංගික අපචාර

• දරුමෙවකුට, සා�ඟ, මෙහැෝ දරුමෙවකු සිටින 
විට සිදුවන ලිංගික විෂා�ාචාර

• දරුමෙවකුට, සා�ඟ, මෙහැෝ දරුමෙවකු සිටින 
විට සිදුවන කායික හිංසාන

• දරුමෙවකුට සාැලකියා යුතු හැැඟී� මෙහැෝ 
�ානසිකව හැානියාක් සිදු කරන හැැසිරී�

• දරුමෙවකු සාැලකියා යුතු මෙලසා මෙනොසාලකා හැැරී�.

මෙස්වකයින්, ස්මෙ�ච්ඡාා මෙස්වකයාන්, නිලධාාරීන්, 
ආ�මික නායාකයින්, රැක බලා �න්නන් මෙහැෝ 
මෙකොන්ත්රාත්කරුවන් ඇතුළුව ආ�මික සාංවිධාානයාක 
මෙස්වයා කරන මෙහැෝ ඊට සා�බන්ධා ඕනෑ� මෙකමෙනකුට 
එමෙරහිව මෙචෝදනා ඉදිරිපත් කළ හැැකියා. යාමෙ�කු 
මෙයාෝජානා ක්ර�මෙයාන් ආවරණයා වන්මෙන් දැයි ඔබ 
අපැහැැදිලි න�, මෙකොමිසා�   සා�බන්ධා කර�න්න. 

වාර්තා �ළ හාැකි හාැසිරීම 
පිළිබඳ යෝචෝදනා
• ලිංංගි� අපරාධා

• ලිංංගි� විෂාමාචාර�

• �ායි� හිංංසන�

• සැලකි� යුතු චිත්තම� 
යෝහාෝ මානසි� හාානි�ක් 
සිදු �රන හාැසිරීම

• සැලකි� යුතු යෝනොසල�ා හාැරීම

https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/for-organisations/#TOC-1


4වාාර්තාා කළ හැැකි චර්යාා යෝයාෝජනාා ක්රමයා පිළිබඳ ආගමික ප්රජාවාන් සඳහැා 
මාර්යෝගෝපයෝේශයා ළමුන් හාා තරුණයින් සඳහාා වූ කො�ොමිසම

ඉහැ� විස්�ර කර ඇති පුේ�ලයින්මෙ� හැැසිරී� පිළිබඳ 
මෙචෝදනා පහැ� අවස්ථාවලදී පවා වාර්�ා කළ යුතුයා:

• ඔවුන්ට ළ�යින්ට ඍජු සා�බන්ධා�ා මෙනො�ැති විට

• හැැසිරී� ඔවුන්මෙ� කාර්යාභාාරයාට පිටින් මෙහැෝ 
සාංවිධාානයා සා�ඟ ඇති ව�කී�වලින් පිට� සිදු වූ විට.

ඕනෑ� අමෙයාකුට වාර්�ා කළ හැැකි මෙචෝදනාවක් එ�ල කළ 
හැැක. වාර්�ා කළ හැැකි මෙචෝදනාවක් �තු කිරී� සාඳහැා, 
සාංවිධාානමෙ� මෙස්වකමෙයාකු මෙහැෝ ස්මෙ�ච්ඡාා මෙස්වකමෙයාකු 
විසින් සිදු කරන ලදැයි කියානු ලබන හැැසිරී� සිදු කළ 
බවට යාමෙ�කුට සාාධාාරණ විශ්වාසායාක් තිබියා යුතුයා.

සාාධාාරණ විශ්වාසායා සාැකයාට වඩංා වැඩි නමුත් එයාට 
සාාධාක අවශය මෙනොමෙ�. සාාධාාරණ විශ්වාසායාක් ඇති 
වූ පසු, සාංවිධාානමෙ� ප්රධාානියාා මෙහැෝ න� කරන ලද 
�ැනැත්�ා එ� මෙචෝදනාව මෙකොමිෂාන් සාභාාවට වාර්�ා 
කළ යුතු අ�ර, ඔවුන් විශ්වාසායාන් පිළි�න්මෙන්ද 

නැතිද යාන්න මෙනොසාලකා වි�ර්ශනයා කළ යුතුයා. 

සාංවිධාානමෙ� ප්රධාානියාා මෙහැෝ න� කරන ලද 
�ැනැත්�ා වාර්�ා කළ හැැකි සි�ලු මෙචෝදනා 
මෙකොමිසා�ට දැනු� දියා යුතු � අ�ර වාර්�ා කළ 
හැැකි සාෑ� මෙචෝදනාවක්� වි�ර්ශනයා කළ යුතුයා.

වයාසා අවුරුදු 18 ට අඩු ඕනෑ� දරුමෙවකුට එමෙරහිව 
වැඩිහිටිමෙයාකු ඉහැ� ලැයිස්තු�� කර ඇති හැැසිරී� 
පමෙහැන් එකක් කළමෙහැොත් වාර්�ා කළ හැැකි හැැසිරී�ක් 
සිදු වියා හැැකියා. දරුවා සාංවිධාානයාට සා�බන්ධා වුවත් 
නැ�ත්, දරුමෙවකු සා�බන්ධා හැැසිරී� මෙ�යාට ඇතුළත් 
මෙ�. දරුමෙවකු වාර්�ා කළ හැැකි හැැසිරී�ක් කළ 
මෙනොහැැකියා, මෙකමෙස් මෙව�ත්, ළ�මෙයාකු සා�බන්ධා වූ ළ�ා 
සිදුවී�ක් සා�බන්ධාමෙයාන් වැඩිහිටියාන්මෙ� කාර්යාභාාරයා 
වාර්�ා කළ හැැකි හැැසිරී�ක් තිබියා හැැකියා. 

වාර්තා �ළ හාැකි හාැසිරීම් සඳහාා ක්රි�ාමාර්ග ආරම්භා කිරීම

ලබා ග� යෝචෝදනාාව

සංවිධානා ප්රධානියාා වියා යු�යෝ�:

සාපරාධී අපරාධයා වියා හාැකි නාම් 
වික්යෝ�ෝරියාානු යෝපොලිංසියා� දැනුම් යෝදන්නා

(නිසි පරිදිං) සංවිධානායා තුළ ඇති 
නිලධාරීන්� දැනුම් යෝදන්නා

යෝකොමිසම� 
දැනුම් යෝදන්නා

විමර්ශනායා කිරීම� යාන්යෝන් කවුද තීරණ කරන්නා



5වාාර්තාා කළ හැැකි චර්යාා යෝයාෝජනාා ක්රමයා පිළිබඳ ආගමික ප්රජාවාන් සඳහැා 
මාර්යෝගෝපයෝේශයා ළමුන් හාා තරුණයින් සඳහාා වූ කො�ොමිසම

යෝචෝදනාවක් �ළ විට
සියාලු� මෙචෝදනා මෙකොමිසා�ට වාර්�ා කිරී�ට 
සාංවිධාානමෙ� ප්රධාානියාාමෙ� මෙහැෝ නාමිකයාාමෙ� අවධාානයාට 
වයාපාරික දින තුනක් (3) ඇතුළ� මෙයාොමු කළ යුතුයා. 
දිනදර්ශන දින තිහැක් (30) ඇතුළ� මෙ�න ඇති ඕනෑ� 
ක්රියාා�ාර්�යාක් පිළිබඳව ද මෙකොමිසා�ට දැනු�දියා යුතුයා. 

මෙචෝදනාව සාාපරාධී හැැසිරී�ක් න�, හැැකි ඉක්�නින් 
මෙපොලිසියාට දැනු� දියා යුතුයා. දැනු� දියා යුතු නිලධාාරීන් 
ආ�මික සාංවිධාානයා තුළ ද සිටියා හැැකියා. මෙචෝදනාව 
වාර්�ා කළ හැැකි හැැසිරී�ක් �ැන ද යාන්න ඔබට 
සාැක සාහි� න�, මෙකොමිසාමෙ�න් වැඩිදුර උපමෙදස් 
ලබා �ැනී�ට ඔබව දිරි�ත් කරනු ලැමෙ�.

වාර්�ා කළ හැැකි හැැසිරී�වලට සා�බන්ධා වියා හැැකි 
සියාලු� වාර්�ා කළ හැැකි හැැසිරී� සාහැ විෂා�ාචාර 
වි�ර්ශනයා කළ යුතුයා. මෙචෝදනාව වි�ර්ශනයා කිරී�ට 
මෙපොලිසියා තීරණයා කරන්මෙන් න�, ආ�මික සාංවිධාානයා 
��න්මෙ�� පරීක්ෂාණයාක් පැවැත්වී�ට මෙපර මෙපොලිස් 
අවසාරයා ලබා �ැනී� සාඳහැා බලා සිටියා යුතුයා. අමෙනක් 
සාෑ� අවස්ථාවක� සාංවිධාානමෙ� ප්රධාානියාා කරුණු 
�හැවුරු කර �ැනී� සාඳහැා පරීක්ෂාණයාක් පත් කිරී� සාහැ 
අධීක්ෂාණයා කිරී� අවශය වන අ�ර මෙචෝදනාව (වාර්�ා 
කළ හැැකි හැැසිරී�) පිළිබඳව වාර්�ා කළ යුතු මෙ�.

වාර්තා �ළ හාැකි හාැසිරීමක් 
පිළිබඳ පරීක්ෂාණ�ක් 
ආරම්භා කිරීම
සාංවිධාානමෙ� ප්රධාානියාා මෙහැෝ න� කරන ලද �ැනැත්�ා 
වාර්�ා කළ හැැසිරී� පිළිබඳ මෙචෝදනාවක් වි�ර්ශනයා 
කිරී� සාඳහැා සුදුසුක� ලත් පුේ�ලමෙයාකු පත් කළ 
යුතුයා. මෙ�ොහු සාංවිධාානමෙ� පුේ�ලමෙයාක් මෙහැෝ 
ස්වාධීන වි�ර්ශකමෙයාකු වියා හැැකියා. මෙචෝදනාවට 
අදාළව සාැබෑ මෙහැෝ පැහැැදිලි උනන්දු �ත්ත්වයාක් 
තිමෙ� න� මෙහැෝ ඊට සා�බන්ධා පුේ�ලයින්මෙ�න් 
කිසිමෙවකු වි�ර්ශකයින් මෙලසා පත් මෙනොකළ යුතුයා. 

පරීක්ෂාණයාකට සා�මුඛ පරීක්ෂාකයින් හැඳුනා �ැනී� 
සාහැ සාාධාක � රභාව වැනි කාරණාවලට පැහැැදිලි 
වි�ර්ශන මෙකාන්මෙේසි සාහැ සාැලැස්�ක් තිබියා යුතුයා. 
දරුමෙවකු සා�මුඛ පරීක්ෂාණයාට ලක් කිරීමෙ� � රමෙ�ශයා 
වැඩිහිටිමෙයාකු සා�මුඛ පරීක්ෂාණයාට වඩංා මෙවනස් 
වන අ�ර ඒ සාඳහැා � රමෙ�ශමෙ�න් සි�ා බැලී� හැා 
සාැලසු� කිරී� අවශ් යා මෙ�. සා�හැර විට දරුවා සා�ඟ 
සා�මුඛ සාාකච්ඡාා කිරී� සාඳහැා නිශ්චි� පුහුණුවක් 
හැා විමෙශ්ෂාඥ�ාවයාක් ඇති අමෙයාකුමෙ�න් උපකාර 
පැතී� වි�ර්ශකයාාට මෙයාා�� යා මෙ�. මෙචා�දනාව ලැබූ 
මෙකනා සා�ඟ ඕනෑ� සා�මුඛ සාාකච්ඡාාවක් සාඳහැා 
මෙ�ලාව පිළිබඳව සාැලකිලි�ත් වියා යුතුයා.

විමර්ශ්යන ක්රි�ාවලිං�
1. යෝචෝදනාව යෝපොලිංසි�ට වාර්තා 

�රන්න (අපරාධා�ක් නම්)

2. යෝචෝදනාව වාර්තා �ළ හාැකිදැයි 
තක්යෝ�රු �රන්න

3. යෝ�ොමිසමට යෝචෝදනා වාර්තා 
�රන්න (වයාපාරි� දින 3)

4. පරීක්ෂාණ�ක් සැලසුම් �ර පවත්වන්න

5. සවි�තරාත්ම� හාා සාධාාරණ 
පරීක්ෂාණ�ක් පවත්වන්න

6. විමර්ශ්යන වාර්තාවක් සම්පූර්ණ �රන්න

7. යෝසො�ාගැනීම් ක්රි�ාත්ම� කිරීම 
යෝහාෝ නිර්යෝේශ්ය �රන්න

8. යෝසො�ාගැනීම් යෝ�ොමිසමට 
වාර්තා �රන්න

පරීක්ෂාණ සඳහාා වන සාක්ෂි 
සඳහාා ඇතුළත් වි� හාැක්යෝක්:

• යෝභාෞති� සාධා� උදා. ජංගම 
දුර�ථන, ඉ-තැපැල්

• ක්යෝ�ත්ර පරීක්ෂණ� උදා. ඡාා�ාරූප, චිත්ර

• සෘජු සාධා� උදා. සාක්ෂි�රුවන්, 
සම්මුඛ සා�ච්ඡාා

• වියෝ�ෂාඥ සාධා� උදා. වෛවදයවරුන්, 
යෝතොරතුරු තාක්ෂාණ වියෝ�ෂාඥයින්



6වාාර්තාා කළ හැැකි චර්යාා යෝයාෝජනාා ක්රමයා පිළිබඳ ආගමික ප්රජාවාන් සඳහැා 
මාර්යෝගෝපයෝේශයා ළමුන් හාා තරුණයින් සඳහාා වූ කො�ොමිසම

වාර්තා �ළ හාැකි හාැසිරීම 
පිළිබඳව පරීක්ෂාණ�ක් 
පැවැත්වීම
වි�ර්ශනයාක් අ�රතුර පවත්වන ලද සා�මුඛ සාාකච්ඡාා 
සාඳහැා �� මෙපන්වී� සාඳහැා මූලධාර්� �ණනාවක් තිමෙ�:

• දරුවන්මෙ� ආරක්ෂාාව ඉ�ා වැද�ත් මෙවයි

• මෙපෞේ�ලිකත්වයා සාහැ රහැසායභාාවයා - 
සා�මුඛ පරීක්ෂාණවල අන්�ර්��යා දැන�� 
යුත්මෙත් දැන�� යුතු අයා ප�ණි 

• සාංස්කෘතික හැා ආ�මික සාංමෙ�දී�ාව - 
සා�ප්රදායාවලට සාහැ විශ්වාසාවලට �රු කළ යුතුයා

• කාර්යා පටිපාටික සාාධාාරණත්වයා - මිනිසුන්ට 
සාාධාාරණ හැා මෙ�ෞරවමෙයාන් සාැලකියා යුතුයා. 

වි�ර්ශනයා සාාධාක රැස් කර �ක්මෙස්රු කළ 
යුතු අ�ර, වාර්�ා කළ හැැකි හැැසිරී�ක් සිදු 
වී මෙනො�ැතිද යාන්න සාලකා බැලියා යුතුයා.

සාංවිධාානමෙ� ප්රධාානියාාට මෙහැෝ වි�ර්ශකයාාමෙ�න් 
න� කරන ලද �ැනැත්�ාට කරන ලද වාර්�ාව 
�ඟින් මෙචෝදනාව සානාථ මෙකමෙරන්මෙන්ද, සානාථ 
මෙනොමෙකමෙරන්මෙන්ද, පදන� විරහි� මෙහැෝ 
මෙයාෝජානා ක්ර�මෙ� විෂායා පථමෙයාන් පරිබාහිරව 
සිදු මෙකමෙර්ද යාන්න සාඳහැන් කළ යුතුයා.

මෙකොමිසා� විසින් සාා�ානයමෙයාන් මෙසාොයාා �ැනී� Working 
with Children Check ඒකකයා මෙව� මෙයාොමු කර Working with 
Children Check හි මෙචෝදනාව පිළිබඳ අදහැස් ලබා �ැමෙන්.

විමර්ශ්යන වාර්තාව� 
යෝසා�ාගැනීම් වර්ග

සම්භාාවිතාවල සමබරතාව� 
මත, යෝචා�දනාව:
• සනාථ වූ

• සනාථ යෝනාවූ

• පදනම් විරහිංත

• යෝ�ා�ජනා ක් රමයෝ�න් පිටත 
හාැසිරීමක් වි� හාැ�

යෝසො�ාගැනීම් වර්ග පිළිබඳ වැඩි 
වි�තර යෝ�ොමිෂාන් සභාායෝ� යෝවබ් 
අඩවියෝ�න් යෝසො�ාගත හාැකි�.

වාර්තා �ළ හාැකි චර්�ා යෝ�ෝජනා ක්රම� පිළිබඳ 
වැඩිදුර යෝතොරතුරු ලබා ගැනීමට:

යෝවබ් අඩවි�: ccyp.vic.gov.au/reportableconduct

ඉ-තැපෑල: contact@ccyp.vic.gov.au

දුර�ථන අං�: 03 8601 5281 යෝහාෝ 1300 782 978

ඔබට පරිවර්ත�යෝ�කු අවශ්යය නම්, 13 14 50 අං��ට 
පරිවර්තන හාා අර්ථ�ථන යෝ�වාව අමතා 03 8601 
5281 අං�යෝ�න් ළමයින් හාා තරුණයින් සඳහාා වූ 
යෝ�ොමිෂාන් සභාාව සම්බන්ධා කිරීමට ඉල්ලා සිටින්න.

http://ccyp.vic.gov.au/reportableconduct
mailto:contact@ccyp.vic.gov.au


වාර්තා �ළ හාැකි චර්�ා 
යෝ�ෝජනා ක්රමයෝ� යෝතොරතුරු 
පත්රි�ා - සංවිධාාන සඳහාා 
මාර්යෝගෝපයෝේශ්ය
https://ccyp.vic.gov.au/rcs-factsheets
1. වාර්�ා කළ හැැකි චර්යාා මෙයාෝජානා ක්ර�යා �ැන
2. වාර්�ා කළ හැැකි හැැසිරී�ක් යානු කු�ක්ද?
3. සාංවිධාානමෙ� ප්රධාානියාාමෙ� ව�කී�
4. වි�ර්ශන දළ විශ්මෙ�ෂාණයා
5. මෙවනත් වාර්�ාකරණ බැඳී�
6. ළ�ා සුරක්ෂි� ප්රමිති සාහැ වාර්�ා කළ 

හැැකි හැැසිරී� මෙයාෝජානා ක්ර�යා
7. මෙකොමිසා�ට වාර්�ා කිරී�
8. වි�ර්ශණමෙ� මෙසාොයාා�ැනී�
9. ලිංගික විෂා�ාචාර
10. ශාරීරික හිංසානයා
11. සාැලකියා යුතු මෙනොසාලකා හැැරී�
12. අතී� මෙචෝදනා
13. මෙස්වකයාන් සාහැ ස්මෙ�ච්ඡාා මෙස්වකයාන්
14. ස්වයාං පරීක්ෂාණ පැවැත්වී�

පරිවර්තන� �ළ 
යෝතොරතුරු පත්රි�ා
https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/
resources/translated-information-sheets
• අරාබි
• බුරු�
• චීන (සාරල)
• චීන (සාා�ප්රදායික)
• දාරි
• ඩින්කා
• ඉංග්රීසි (සාරල)
• ග්රීක
• හින්දි
• ඉන්දුනීසියාානු
• මෙකොරියාානු
• පෂ්මෙටෝ
• පර්සියාානු - ෆාාර්සි
• පන්ජාාබි
• මෙසාෝ�ාලි
• වියාට්නා�

සංවිධාාන සඳහාා මාර්යෝගෝපයෝේශ්ය 
- වාර්තා �ළ හාැකි චර්�ා 
යෝචෝදනාවක් විමර්ශ්යන� කිරීම
https://ccyp.vic.gov.au/guides

ළමා ආරක්ෂිත සංවිධාාන�ක් 
ඇති කිරීම සඳහාා 
මාර්යෝගෝපයෝේශ්ය�

වීඩියෝ�ෝ සහා ඉදිරිපත් කිරීම්
https://ccyp.vic.gov.au/guides

7වාර්තා �ළ හාැකි චර්�ා යෝ�ෝජනා ක්රම� පිළිබඳ ආගමි� ප්රජාවන් සඳහාා 
මාර්යෝගෝපයෝේශ්ය� ළමුන් හාා තාරුණයින් සඳහාා වූ යෝකොමිසම

වාර්තා �ළ හාැකි චර්�ා 
යෝ�ෝජනා ක්රම� සහා ළමා 
සුරක්ෂිත ප්රමිති සම්පත්

https://ccyp.vic.gov.au/rcs-factsheets
https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/translated-information-sheets
https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/translated-information-sheets
https://ccyp.vic.gov.au/guides
https://ccyp.vic.gov.au/guides



