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உரி்ைததுறப்பு: இநதைக ்கயயடு பபாதுவான தைகவ்ை ைடடுயை வழஙகுகிறது. 

புகாரளிககககூடிய நடத்தைத தைிடடததுடன் விசுவாசச் சமுதைாயஙக்ள இணககைாக இருகக 

உதைவுவயதை இதைன் யநாககைாக உளளது. இநதைக ்கயயடடின் உருவாககததைில் முழு கவனம் 

பசலுததைப்படடிருநதைாலும், இது ஒரு சடட ஆயைாச்ன யநாககததைிறகானது அல்ை. சடடம் 

ைறறும் சடடப்பூரவத யதை்வகள காைப்யபாககில் ைாறககூடிய்வ என்பதைால், அ்ைப்புகள 

தைஙகளுககுப் பபாருநதைககூடிய சடடப்பூரவத யதை்வக்ள உறுதைிப்படுததை யவண்டும் 

ைறறும் தைஙகளது குறிப்பிடட சூழ்ைக குறிதது சடட ஆயைாச்ன்ய நாடயவண்டும்.

தவறான நடத்தயிலிருந்து 
குழந்்தக்ைப் பாதுகாததல்

குழந்தைகள ைீதைான தைவறான நடத்தை ஏறறுகபகாளள 

முடியாதைது. குழந்தைக்ளப் பாதுகாப்பதைறகு ைறறும் 

குழந்தைகள பாதுகாப்பாக உளளனர என்ப்தை 

உறுதைிப்படுததுவதைறகு, நாம் அ்னவரும் சடடரீதைியான 

ைறறும் தைாரைீகக கட்ை்யக பகாண்டுளயளாம்.

நைது ைதைம் சாரநதை சமூகஙகள உடபட நாம் அ்னவரும், 

தைவறான நடத்தை்ய நிறுததைவும் தைடுககவும் நைது 

அ்ைப்புகளிறகுள ந்டமு்றகள ைறறும் நடத்தைக்ள 

நிறுவ யவண்டியுளளது. தைவறான நடத்தை குறிததை 

குறறச்சாடடுக்ள முழு்ையாகவும், வி்ரவாகவும், 

நியாயைாகவும் எதைிரபகாளள நைது அ்ைப்புகள ைறறும் 

சமுதைாயஙகளில் புகாரளிககும் பசயல்மு்றகள நைககுத 

யதை்வப்படுகிறது. குழந்தைகள ைீதைான தைவறான 

நடத்தை குறிததை குறறச்சாடடுக்ள ைதைரீதைியான 

அ்ைப்புகள எவவாறு எதைிரபகாளள யவண்டும் என 

இநதை ஆவணம் சுருககைாக விவரிககிறது.

1 குழந்தைகள நல்வாழ்வு ைறறும் பாதுகாப்புச் சடடம் 2005-ஆல் (சடடம்) இநதைத தைிடடம் நிறுவப்படுகிறது

விகயடாரியா ைாகாணததைில் அறிமுகப்படுததைியுளள 

சடடஙகளும் ஒழுஙகுமு்றகளும், குழந்தைகள 

ைீதைான தைவறான நடத்தை்ய எவவாறு தைடுப்பது, 

தைவறான நடத்தை குறிததை குறறச்சாடடுக்ள எவவாறு 

நிரவகிப்பது ஆகியவறறில் அ்ைப்புகளிடம் என்ன 

எதைிரபாரககப்படுகிறது என்ப்தை ைாறறியுளளது. குழந்தைகள 

ைீதைான தைவறான நடத்தை ைறறும் குழந்தை பதைாடரபான 

தைவறான நடத்தை பதைாடரபான குறறச்சாடடுகள 

அ்னத்தையும், அ்னதது ைதைரீதைியான அ்ைப்புகளும் 

புகாரளிதது, விசார்ண பசயய யவண்டியுளளது.

விகயடாரிய அரசாஙகததைால் 2013 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்படட 

குழந்்தகள் மற்றும் இ்ையயாருககான ஆ்ையமானது 

(ஆ்ையம்), புகாரைிககககூடிய நடத்தத திடடத்த 

(திடடம்)1 நிரவகிககிறது, இதைன் காரணைாக அ்ைப்புகளானது 

குழந்தைகள ைீதைான தைவறான நடத்தை ைறறும் 

குழந்தை பதைாடரபான தைவறான நடத்தை பதைாடரபான 

குறறச்சாடடுகளுககாகப் புகாரளிகக, விசார்ண பசயய, 

பதைிைளிககத யதை்வப்படுகிறது. இநதை ஆவணததைின் முடிவில், 

ஆ்ணயததைிறகான பதைாடரபு விவரஙகள வழஙகப்படடுளளன.

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)

சமீபததிய வரலாறு

விகயடாரியன் 

நம்பிக்கத துயராக 

விசார்ண (2012)

குழந்தை நல்வாழ்வு 

ைறறும் பாதுகாப்புச் 

சடட ைாறறஙகள (2013)

குழந்தைப் பாதுகாப்புத 

தைரநி்ைகள (2015)

புகாரளிககததைகக 

நடத்தைத தைிடடம் (2017)

குழந்தைகளுககும் 

இ்ளயயாருககுைான 

ஆ்ணயம் (2013)

குழந்தைப் பாைியல் 

துஷபிரயயாகததைிறகான 

நிறுவனம்சார 

பதைில்களுககுரிய ராயல் 

கைிஷன் (2017)
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புகாரைிககககூடிய நடத்தத 
திடடம் எனறால் எனன?

குழந்தைகள ைீதைான பராைரிப்பு, கண்காணிப்பு, அதைிகாரம் 

ஆகியவற்றக பகாண்டுளள குறிப்பிடட அ்ைப்புகளில் 

குழந்தைகள பதைாடரபான தீைவிர தைவறான நடத்தை 

குறிததை ஒவபவாரு குறறச்சாட்டயும் ஆ்ணயம் 

அறிநதுளளது என்ப்தை உறுதைிப்படுததுவதைறகாக 

இநதைத தைிடடம் வடிவ்ைககப்படடுளளது.

ஆ்ணயததைின் பஙகளிப்பில் அடஙகுப்வ:

• குறறச்சாடடுக்ளக குறிததை அ்ைப்புகளின் 

பதைில்க்ளத தைன்னிச்்சயாகக கவனிததைல் 

ைறறும் கண்காணிததைல் ைறறும் இநதை பதைில்க்ள 

யைம்படுததுவதைறகான பரிநது்ரக்ள உருவாககுதைல்

• குறறச்சாடடுக்ளப் பபறும் அ்ைப்புகளுககு 

ஆதைரவு வழஙகுதைல் ைறறும் வழிகாடடுதைல்

அ்ைப்புகளின் பணியாளரகள ைறறும் தைன்னாரவைரகளால் 

யைறபகாளளப்படும் குழந்தைகள ைீதைான தைவறான 

நடத்தை ைறறும் குழந்தைகள பதைாடரபான தைவறான 

நடத்தை குறிததை குறறச்சாடடுகளுககான அ்ைப்புகளின் 

பதைில்க்ள யைம்படுததை, தைிடடம் முயறசி பசயகிறது. 

மதரீதியான அ்மப்புகைின 
யத்வகள்

இப்யபாது ைதைரீதைியான அ்ைப்புகள 

இவறறிறகுக கடன்படடுளளன:

• அ்மப்பின த்லவ்ர2 அ்டயாளஙகாணுதைல் 

அல்ைது பரிநது்ரததைல் – குழந்தைகள 

ைீதைான தைவறான நடத்தைக குறறச்சாடடுகள 

அ்னததைிறகுைான அ்ைப்பின் நிரவாகததைிறகான 

முதைன்்ையான பபாறுப்புளள நபர ைறறும் 

• தைவறான நடத்தை்ய நிறுததுவதைறகான, தைடுப்பதைறகான 

அ்ைப்புகள, ந்டபபறககூடிய குறறச்சாடடுகள 

அ்னததைிறகுைான பதைிைளிககககூடிய ந்டமு்றக்ள, 

அ்ைப்பின் தை்ைவர மூைம் நிறுவுதைல்.

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

தை்ைவராகப் பரிநது்ரககப்படுவதைறகான 

கூடுதைல் தைகவல் கி்டககப்பபறுகின்றன 

குழந்தைகள ைீதைான தைவறான நடத்தை ைறறும் 

குழந்தைகள பதைாடரபான தைவறான நடத்தை குறிததை 

குறறச்சாடடுகள அ்னத்தையும் தீைவிரைாக ைதைரீதைியான 

அ்ைப்புகள ்கயாளுவது சடடததைிறகுத யதை்வப்படுகிறது. 

புகாரளிககககூடிய நடத்தை ஏறபடடுளளதைாக 

2 பரிநது்ரப்பவ்ர முடிபவடுககும்யபாது, அநதை நபர குறிதது நீஙகள கருததைில் பகாளளயவண்டிய்வ:

• அ்ைப்பில் மூததை நபராக இருககிறார

• அ்ைப்பின் தை்ைவராக பபாறுப்புக்ள நி்றயவறற முடிபவர

• விகயடாரியாவில் இருககிறார

• பரிநது்ரககு ஒப்புதைைளிககிறார

ஈடுபடடிருககககூடிய, புகாரளிககககூடிய நடத்தை அல்ைது 

தைவறான நடத்தை என ஒருவர நியாயைாக நம்பினால், 

ைதைரீதைியான அ்ைப்பின் தை்ைவர அ்தை ஆ்ணயததைில் 

புகாரளிகக யவண்டும். புகாரளிககககூடிய நடத்தை்ய 

எவவாறு அ்டயாளஙகாண்பது ைறறும் எதைிரபகாளவது 

என்பது குறிததை ஒரு சுருககவிவரம் இஙயக உளளது. 

ஒரு குற்றசசாட்ட 
அ்டயாைஙகாணுதல்

புகாரளிககககூடிய நடத்தை ஈடுபடடிருககககூடிய 

புகாரளிககககூடிய நடத்தை அல்ைது தைவறான நடத்தை குறிததை 

குறறச்சாடடுக்ள அ்ைப்புகள புகாரளிகக ைறறும் விசார்ண 

யைறபகாளள யவண்டும். ஆ்ணயததைில் புகாரளிககப்பட 

யவண்டிய நடத்தையின் ஐநது வ்ககள இஙயக உளளன:

• ஒரு குழந்தைககு எதைிரான, உடனான அல்ைது 

இருககும்யபாது ந்டபபறற பாைியல் குறறஙகள

• ஒரு குழந்தைககு எதைிரான, உடனான அல்ைது 

இருககும்யபாது ந்டபபறற தைவறான பாைியல் நடத்தை

• ஒரு குழந்தைககு எதைிரான, உடனான அல்ைது 

இருககும்யபாது ந்டபபறற உடல்ரீதைியான துன்புறுததைல்

• ஒரு குழந்தைககு, குறிப்பிடததைகக உணரவுரீதைியான அல்ைது 

ையனாரீதைியான துன்புறுததைலுககுக காரணைான நடத்தை

• குழந்தை ைீதைான குறிப்பிடததைகக புறககணிப்பு

பணியாளரகள, தைன்னாரவைரகள, அதைிகாரிகள, ைதைரீதைியான 

தை்ைவரகள, பாதுகாப்பாளரகள அல்ைது ஒப்பநதைதைாரரகள 

உடபட, ஒரு ைதைரீதைியான அ்ைப்பில் பணிபுரியும் 

அல்ைது ஈடுபடும் யார ைீது யவண்டுைானாலும் 

குறறச்சாடடுகள எழுப்பப்படைாம். தைிடடததைினுள ஒருவர 

உளளாரா என்ப்தைக குறிதது உஙகளுககுக குழப்பம் 

ஏறபடடால், ஆ்ணயத்தைத பதைாடரபுபகாளளவும். 

புகாரைிககககூடிய நடத்தயாக 
உள்ை குற்றசசாடடுகள்
• பாலியல் குற்றஙகள்

• பாலியல் ரீதியான தவறான நடத்த

• உடல்ரீதியான துனபுறுததல்

• குறிப்பிடததகக உைர்வுரீதியான அல்லது 

மயனாரீதியான துனபுறுததலுககுக 

காரைமான நடத்த

• குறிப்பிடததகக புறககைிப்பு

https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/for-organisations/#TOC-1
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யையை விவரிககப்படட நபரகளின் நடத்தை பறறி, 

குறறச்சாடடுகள புகாரளிககப்பட யவண்டும், 

அவரகள இவவாறு இருநதைாலும்:

• குழந்தைகளுடன் அவரகளுககு 

யநரடியாகத பதைாடரபு இல்்ை

• அவரகளு்டய பணி அல்ைது அ்ைப்புடன் 

பபாறுப்புகளுககுச் சாராைல் நடத்தை ந்டபபறறுளளது

புகாரளிககககூடிய குறறச்சாட்ட யார 

யவண்டுைானாலும் எழுப்பைாம். புகாரளிககககூடிய 

குறறச்சாட்ட எழுப்ப, அ்ைப்பின் பணியாளர 

அல்ைது தைன்னாரவைர, குறறாம்சாடடப்படட 

புகாரளிககககூடிய நடத்தையில் ஈடுபடடுளளார என 

யாராவது ஒருவர கடடாயைாக நம்ப யவண்டும்.

காரணததுடன் கூடிய நம்பிக்கயானது சநயதைகத்தை 

விடப் பபரியது, ஆனால் ஆதைாரம் யதை்வப்படவில்்ை. 

காரணததுடன் கூடிய நம்பிக்க நிறுவப்படட பிறகு, 

அ்ைப்பின் தை்ைவர அல்ைது பரிநது்ரககப்படடவர, 

ஆ்ணயததைிறகு குறறச்சாட்டப் புகாரளிகக யவண்டும் 

ைறறும் அவரகள அநதை நம்பிக்க்யக பகாண்டிருநதைாலும் 

இல்்ைபயன்றாலும் விசார்ண பசயயப்பட யவண்டும். 

புகாரளிககககூடிய குறறச்சாடடுகள அ்னத்தயும் 

ஆ்ணயததைிறகு, அ்ைப்பின் தை்ைவர அல்ைது 

பரிநது்ரககப்படடவர பதைரிவிகக யவண்டும் ைறறும் 

ஒவபவாரு புகாரளிககககூடிய குறறச்சாட்டயும் 

விசார்ண பசயய யவண்டும்.

18 வயதைிறகும் கு்றவான ஏயதைனும் குழந்தைககு எதைிராக 

படடியைிடப்படட ஐநது வ்கயான நடத்தைகளில் ஒன்்ற, 

வயது வநதை ஒருவர பசயதைிருநதைால், புகாரளிககககூடிய 

நடத்தை ஏறபடடிருககைாம். அ்ைப்பில் அநதைக குழந்தை 

ஈடுபடடிருநதைாலும் ஈடுபடவில்்ை என்றாலும், ஒரு குழந்தை 

ஈடுபடட நடத்தையும் இதைில் அடஙகும். புகாரளிககககூடிய 

நடத்தையில் ஒரு குழந்தை ஈடுபட முடியாது, இருப்பினும் 

குழந்தை நிகழ்வில் ஒரு குழந்தையில் வயதுவநயதைாரின் 

பஙகு புகாரளிககககூடிய நடத்தையாக இருககககூடும். 

புகாரைிககககூடிய நடத்தககான நடவடிக்கயின ததாடககம்

குறறச்சாடடு பபறப்படடது

நிறுவனத தை்ைவர:

முடிநதைால் கிரிைினல் குறறத்தை 
விகயடாரியா யபாலீசாருககுத 
பதைரிவிகக யவண்டும்

நிறுவனததைிலுளள 
அதைிகாரிகளுககுத பதைரிவிகக 
யவண்டும் (பபாருநதுைாறு)

ஆ்ணயததைிறகுத 
பதைரிவிகக யவண்டும்

யார விசார்ண பசயவார என்ப்தைத தீைரைானிகக யவண்டும்
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ஒரு குற்றசசாடடு 
உருவாககப்படும்யபாது

குறறச்சாடடுகள அ்னததும் அ்ைப்பின் தை்ைவர 

அல்ைது பரிநது்ரககப்படுபவரின் கவனததைிறகு 

பகாண்டுவரப்பட யவண்டும், இவர மூன்று (3) வணிக 

நாடகளுககுள ஆ்ணயததைில் குறறச்சாட்டப் புகாரளிகக 

யவண்டியுளளது. முப்பது (30) நாளகாடடி நாடகளுககுள 

எடுககப்படடுளள அ்னதது நடவடிக்கக்ளப் 

பறறியும் ஆ்ணயததைிடம் கூறயவண்டியுளளது. 

குறறம் சாரநதை நடத்தையாகக குறறச்சாடடு இருநதைால், 

காவல்து்றயிடம் பதைரிவிககப்பட யவண்டும். ைதைரீதைியான 

அ்ைப்பினுள உளள அதைிகாரிகளுககும் பதைரிவிககப்பட 

யவண்டியுளளது. புகாரளிககககூடிய நடத்தை குறிததை 

கவ்ைகள பறறிய குறறச்சாட்டப் பறறி நீஙகள உறுதைியாக 

இல்்ைபயனில், நீஙகள ஆ்ணயததைிடைிருநது கூடுதைல் 

வழிகாடட்ை நாடுவதைறகுப் பரிநது்ரககியறாம்.

புகாரளிககககூடிய நடத்தையில் ஈடுபடட, புகாரளிககககூடிய 

நடத்தை ைறறும் தைவறான நடத்தை அ்னததும் 

விசார்ண பசயயப்பட யவண்டும். குறறச்சாட்டக 

காவல்து்ற விசார்ண பசயய முடிபவடுததைால், 

ைதைரீதைியான அ்ைப்பானது தைனது பசாநதை விசார்ண்ய 

நடததுவதைறகு முன்பாக, காவல்து்றயின் அனுைதைிககும் 

காததைிருகக யவண்டியிருககும். ைறற எல்ைா வழககுகளிலும், 

(புகாரளிககககூடிய நடத்தை குறிததை) குறறச்சாட்டப் 

பறறிய உண்்ைக்ள நிறுவ ைறறும் முடிவுக்ள 

உருவாககவும் ஒரு விசார்ண்ய அ்ைகக ைறறும் 

கண்காணிகக, அ்ைப்பின் தை்ைவர யதை்வப்படுகிறார.

புகாரைிககககூடிய நடத்த 
குறிதது ஒரு விசார்ை்யத 
ததாடஙகுதல்

அ்ைப்பின் தை்ைவர அல்ைது பரிநது்ரககப்படுபவர, 

புகாரளிககககூடிய நடத்தை ைீதைான ஒரு குறறச்சாட்ட 

விசார்ண பசயய, ஒரு தைிற்ையான நப்ர நியைிகக 

யவண்டும். அவர அ்ைப்பினுள உளள நபராகயவா, 

தைன்னிச்்சயான விசார்ணயாளராகயவா இருககககூடும். 

குறறச்சாடடு அல்ைது அதைில் ஈடுபடட நபரகள 

பதைாடரபாக உண்்ையான அல்ைது உணரப்படககூடிய 

ஆரவததைில் முரண்படடு உளளவரகளாக இருநதைால், 

அவரகள விசார்ணயாளராக நியைிககப்படககூடாது. 

யபடடி எடுககப்படுபவரகளின் அ்டயாளம் ைறறும் 

சான்றுகளுககான மூைஙகள உடபட, குறிப்பு ைறறும் 

தைிடடததைிறகான பதைளிவான விதைிமு்றக்ள ஒரு 

விசார்ண பகாண்டிருகக யவண்டும். ஒரு வயதுவநயதைா்ர 

விசார்ண பசயவதைறகும், ஒரு குழந்தை்ய 

விசார்ண பசயவதைறகுைான அணுகுமு்றயில் 

விததைியாசஙகள உளளதைால், கவனததுடனான எண்ணம் 

ைறறும் தைிடடைிடல் யதை்வப்படுகிறது. குழந்தை்யப் 

யபடடி காண்பதைறகான குறிப்பிடட பயிறசி ைறறும் 

நிபுணததுவம் உளள நபரின் உதைவி்ய விசார்ணயாளர 

சிை சையஙகளில் நாட யவண்டியிருககககூடும். 

குறறச்சாடடு பதைாடரபான யபடடி அ்னததைிறகுைான 

யநரஙகள கவனததுடன் தைிடடைிடப்பட யவண்டும்.

ஒரு விசார்ைச தசயல்மு்ற
1. (குற்றமாக இருந்தால்) காவல்து்றயிடம் 

குற்றசசாட்டப் புகாரைிப்பது

2. குற்றசசாடடு புகாரைிககககூடியதாக 

உள்ைதா எனப்தத தரீ்மானிததல்

3. (3 வைிக நாடகளுககுள்) ஆ்ையததில் 

குற்றசசாட்டப் புகாரைிததல்

4. விசார்ை்யத திடடமிடுதல் 

மற்றும் நிறுவுதல்

5. முழு்மயான மற்றும் நியாயமான 

விசார்ை்ய யமற்தகாள்ளுதல்

6. ஒரு விசார்ை அறிக்க்ய 

நி்றவுதசயதல்

7. முடிவுக்ை உருவாககுதல் 

அல்லது பரிந்து்ரததல்

8. ஆ்ையததில் முடிவுக்ை 

அறிக்கயைிததல்

விசார்ைகளுககான 
ஆதாரததில் இ்வ 
உள்ைடஙகும்:
• புலப்படும் ஆதாரம் எ.கா: 

தசல்யபசிகள், மினனஞசல்கள்

• தை ஆயவு எ.கா: படஙகள், வ்ரபடஙகள்

• யநரடி ஆதாரம் எ.கா: சாடசிகள், யபடடிகள்

• நிபுைர் ஆதாரம் எ.கா: மருததுவர்கள், 

தகவல் ததாழில்நுடப வல்லுனர்கள்
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புகாரைிககககூடிய 
நடத்த குறிதது ஒரு 
விசார்ை்ய நடததுதல்

ஒரு விசார்ணயின்யபாது ந்டபபறும் 

யபடடிகளுககு வழிகாடட, எண்ணறற பகாள்ககள 

இஙயக உளளன. இ்வ உடபட:

• குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு ைிகவும் முககியைானது

• தைனியுரி்ை ைறறும் ரகசியததைன்்ை – பதைரிநதுபகாளள 

யவண்டியவரகளுககு ைடடுயை ஒவபவாரு யபடடியின் 

உளளடககமும் பதைரிவிககப்பட யவண்டும். 

• கைாச்சார ைறறும் ைதைரீதைியான 

முககியததுவம் – பாரம்பரியஙகள ைறறும் 

நம்பிக்ககள ைதைிககப்பட யவண்டும்

• நடவடிக்ககளின் நியாயததைன்்ை – ைககள நியாயைாகவும் 

ைரியா்தையுடனும் நடததைப்பட யவண்டும். 

விசார்ணயானது ஆதைாரத்தைச் யசகரிதது, ைதைிப்பிட யவண்டும் 

ைறறும் புகாரளிககககூடிய நடத்தையானது ந்டபபறவில்்ை 

என்ப்தை விட ந்டபபறறிருககககூடும் என்பதைறகான 

அதைிகச் சாததைியத்தைக கருததைில்பகாளள யவண்டும்.

குறறச்சாடடானது உறுதைிப்படுததைப்படடது, 

உறுதைிப்படுததைப்படவில்்ை, கண்டறியப்படவில்்ை 

அல்ைது தைிடடததைின் யநாககத்தைச் சாராதை நடத்தை 

என்ப்தை, அ்ைப்பின் தை்ைவரு்டய அல்ைது 

விசார்ணயாளரிடைிருநது பரிநது்ரப்பாளரு்டய 

அறிக்கயானது குறிப்பிட யவண்டும்.

குறறச்சாடடின் பணிபுரியககூடிய குழந்தைச் சரிபாரப்பின் 

தை்ைப்பின் ைறுைதைிப்பபீடடிறகாக, குழந்தைச் சரிபாரப்பு 

அைகுடன் பணிபுரிவதைறகான உறுதைிப்படுததைப்படட 

முடிவுக்ள, வழககைாக ஆ்ணயம் குறிப்பிடும்.

ஒரு விசார்ை 
அறிக்கயில் உள்ை 
முடிவுகைின வ்ககள்

சாததியககூறுகைின அடிப்ப்டயில், 

குற்றசசாடடானது:

• உறுதிப்படுததப்படடது

• உறுதிப்படுததப்படவில்்ல

• கணடறியப்படவில்்ல

• திடடத்தச சாராத நடத்த

ஆ்ையததின இ்ையதைததில் 

முடிவுகைின வ்ககளுககான கூடுதல் 

விவரத்தக கணடறியலாம்.

புகாரைிககககூடிய நடததித திடடம் பற்றிய 
கூடுதல் தகவல் இதன மூலம் கி்டககிறது:

இ்ையதைம்: ccyp.vic.gov.au/reportableconduct

மினனஞசல்: contact@ccyp.vic.gov.au

ததா்லயபசி: 03 8601 5281 அல்லது 1300 782 978

உஙகளுககு ஒரு தமாழிதபயர்ப்பாைர் யத்வப்படடால், 13 14 50 எனற எணைில் 

தமாழிதபயர்ப்புச யச்வ்ய அ்ழதது, 03 8601 5281 எனற எணைில் குழந்்தகள் மற்றும் 

இ்ையயாருககான ஆ்ையத்தத ததாடர்புதகாள்ளுமாறு அவர்கைிடம் யகடகவும்.

http://ccyp.vic.gov.au/reportableconduct
mailto:contact%40ccyp.vic.gov.au?subject=


புகாரைிககககூடிய நடத்தத 
திடடத தகவல் தாள்கள் — 
அ்மப்புகளுககான வழிகாடடல்

https://ccyp.vic.gov.au/rcs-factsheets
1. புகாரளிககககூடிய நடத்தைத தைிடடம் - ஓர அறிமுகம்

2. புகாரளிககககூடிய நடத்தை என்றால் என்ன?

3. அ்ைப்பின் தை்ைவருககான பபாறுப்புகள

4. விசார்ணககான கண்யணாடடம்

5. பிற புகாரளிககும் கட்ைகள

6. குழந்தைப் பாதுகாப்புத தைிடடநி்ைகள ைறறும் 

புகாரளிககககூடிய நடத்தைத தைிடடம்

7. ஆ்ணயததைிறகுப் புகாரளிததைல்

8. விசார்ண கண்டறிதைல்கள

9. பாைியல் ரீதைியான தைவறான நடத்தை

10. உடல்ரீதைியான துன்புறுததைல்

11. குறிப்பிடததைகக புறககணிப்பு

12. முந்தைய குறறச்சாடடுகள

13. பணியாளரகள ைறறும் தைன்னாரவைரகள

14. ஆ்ணயம் சாரநதை விசார்ண நகரவுகள

தமாழிதபயர்ககப்படட 
தகவல் தாள்கள்

https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/
translated-information-sheets
• அராபிக

• பரைிஸ்

• ்சனஸீ் (எளிதைாககப்படடது)

• ்சனஸீ் (பாரம்பரியம்)

• டரி

• டிஙகா

• ஆஙகிைம்  

(எளி்ையானது)

• கிரீக

• இநதைி

• இநயதைாயனஷியன்

• பகாரியன்

• பாஷயடா

• பபரசியன் - பாரசி

• பஞசாபி

• யசாைாைி

• வியடநாைிஸ்

அ்மப்புகளுககான வழிகாடடல் — 
புகாரைிககககூடிய நடத்த குறிதத 
குற்றசசாட்ட விசார்ை தசயதல்

https://ccyp.vic.gov.au/guides

குழந்்தப் பாதுகாப்பு அ்மப்்ப 
உருவாககுவதற்கான ்கயயடு

காதைாைி மற்றும் காடசிவிைககஙகள்

https://ccyp.vic.gov.au/guides

7புகாரைிககககூடிய நடத்தத திடடம் குறிதது விசுவாசச சமுதாயஙகளுககான ்கயயடு குழந்தைகள ைறறும் இ்ளயயாருககான ஆ்ணயம்

புகாரைிககககூடிய நடத்தத திடடம் 
மற்றும் குழந்்தப் பாதுகாப்புத 
திடடநி்லகளுககான வைஙகள்

https://ccyp.vic.gov.au/rcs-factsheets%20
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



