
 

 

 

 

புதியவை என்ன?  

புதிய குழந்வைப் பாதுகாப்புை் ைரநிவைகள் 

பற்றிய மேமைாட்டப் பாரவ்ை 

குழந்வைப் பாதுகாப்புை் ைரநிவைகள் (ைரநிவைகள்) விக்மடாரியாவிை் ஜனைரி 2016-இை் 

தைாடங்கப்பட்டது. ஐந்து ைருடங்களுக்குப் பிறகு, குழந்வைகள் ேற்றுே் இளையதினரின் 

பாதுகாப்வபை் ைரநிவைகள் எப்படி மேே்படுை்தியுள்ளன எனப் பாரை்்மைாே். 

எங்களின் ைரநிவைகவள மேலுே் ைலுைாக்குே்தபாருட்டு ோற்றங்கவளச ்

தசய்துைருகிமறாே். 

ைரநிவைகளுக்கு1 உட்பட்ட நிறுைனங்கள், ஜூலை 1, 2022 முைை் புதிய ைரநிவைகளுக்கு 

இணங்கிச ்தசயை்பட மைண்டுே். அதுைவர ைற்மபாது இருக்குே் ைரநிவைகமள தசயலிை் 

இருக்குே். 

புதிய ைரநிவைகளிை் குவறந்ைபட்சை் மைவைகள் அவேக்கப்பட்டுள்ளன, அை்துடன் 

நிறுைனங்கள் குழந்வைகவளயுே் இளையதினவரயுே் பாதுகாப்பாக 

வைை்துக்தகாள்ைைற்குக் கண்டிப்பாக எடுக்க மைண்டிய நடைடிக்வககளுே் 

ைழங்கப்பட்டுள்ளன. அவை நிறுைனங்களுக்கு அதிகளவிைான தைளிவுை்ைன்வேவய 

ைழங்குைதுடன், ஆஸ்திமரலியாவின் பிற பகுதிகளிை் உள்ள ைரநிவைகளுடனுே் மிகவுே் 

உடன்படுகின்றன. 

குழந்வைகவளயுே் இளையதினவரயுே் பாதுகாப்பாக வைை்துக்தகாள்ைைற்கு 

நிறுைனங்கள் ஏற்கனமை பின்பற்றுே் நடைடிக்வககளுே் புதிய ைரநிவைகளுக்கு உட்பட்டு 

நடப்பைற்கு உைவுே். சிை பகுதிகளிை் நிறுைனங்கள் புதிய ைரநிவைகவள முழுைதுோகப் 

பின்பற்ற, ைங்களின் ைற்மபாவைய குழந்வைப் பாதுகாப்புக் தகாள்வக, நவடமுவறகள் 

ேற்றுே் நிறுைனக் கைாசச்ாரை்வை ோற்ற அை்ைது மேே்படுை்ை மைண்டியிருக்குே். 

 
1 ‘தைாடரப்ுவடய நிறுைனங்கள்’ என்பைற்கான அவனை்துக் குறிப்புகளுே் இந்ை ஆைணை்திை் அணுகை்ைன்வேக் 

காரணங்களுக்காக ‘நிறுைனே்/கள்’ என ோற்றப்படட்ுள்ளன. தைாடரப்ுவடய நிறுைனே் என்ன என்பது குழந்வை 

நை்ைாழ்வு ேற்றுே் பாதுகாப்புச ்சட்டே் 2005-இன் பிரிவு 3(1)-இை் ைவரயறுக்கப்படட்ுள்ளது, மேலுே் அந்ை 

நிறுைனங்கள் குழந்வைப் பாதுகாப்புை ்ைரநிவைகளுக்கு உட்படட்வையாகுே். 
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நிறுைனங்கள் புதிய ைரநிவைகவளப் பற்றி தைரிந்துதகாள்ைைற்குே், புதிய 

ைரநிவைகளுடன் இணங்குைைற்காகை் ைாங்கள் மேற்தகாள்ள மைண்டிய புதிய 

நடைடிக்வககவள அவடயாளங்காணுே்ைவகயிை் ைங்களின் குழந்வைகள் பாதுகாப்புக் 

தகாள்வககள், தசயை்முவறகள் ேற்றுே் நவடமுவறகவள ேதிப்பாய்வு தசய்ைைற்குே் 

இந்ை ைழிகாட்டி உைவுே். என்ன ோற்றப்பட்டுள்ளது?நடப்பு ேற்றுே் புதிய குழந்வைப் 

பாதுகாப்புை் ைரநிவைகவள ஒப்பிடுைை் ேற்றுே் கமிஷனின் அடிக்கடிக் மகட்கப்படுே் 

மகள்விகள் ஆகிய ைழிகாட்டிகளுே் உைவியாக இருக்கக்கூடுே். 

அவேப்புகளுக்கு உைவுே் ைவகயிை் கூடுைை் ைகைலுே் ைழிகாட்டுைலுே் இனிைருே் 

ோைங்களிை் ைழங்கப்படுே், கமிஷனானது புதிய ைகைவையுே் ைழிகாட்டுைவையுே் 

தைளியிடுே்மபாது அதுகுறிை்ை மின்னஞ்சை்கவளப் தபற இங்மக குழுமசரவுே். 

கீமழ உள்ள அட்டைவணயிை், புதிய ைரநிவைகளிை் உள்ள புதிய மைவைகளின் 

சுருக்கவிைரே் ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

https://ccyp.vic.gov.au/contact-us/sign-up-for-commission-updates/
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புதிய குழந்லைப் பாதுகாப்புை் ைரநிலைகள் 

(ஜூலை 1, 2022 முைை் நலைமுலைக்கு வருகிைது) 

புதியலவ என்ன அை்ைது என்ன 

மாை்ைப்பை்டுள்ளது? 

பயனுள்ள ஆைாரங்கள் 
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குழந்லைப் பாதுகாப்புை் ைரநிலை 1 - பழங்குடி 

குழந்லைகள் மை்றும் இளவயதினரின் மாறுபை்ை மை்றும் 

ைனிை்துவமான அலையாளங்களும் அனுபவங்களும் 

மதிக்கப்பை்டு மரியாலை அளிக்கும் வலகயிை் 

கைாசச்ாரம் சாரந்்ை பாதுகாப்பு சூழ்நிலைலய 

நிறுவனங்கள் அலமக்க வவண்டும் 

குழந்வைப் பாதுகாப்புை ்ைரநிவை 1 உடன் இணங்க, 

நிறுைனே் குவறந்ைபட்சே் இைற்வற உறுதிதசய்ய 

மைண்டுே்: 

1.1 குழந்வை ைனது கைாசச்ாரை்வை 

தைளிப்படுை்துைவையுே் ைனது கைாசச்ார உரிவேகவளப் 

பின்பற்றி ேகிழ்ைவையுே் ஊக்கப்படுை்ை மைண்டுே், 

ஆைரிக்க மைண்டுே். 

1.2 நிறுைனை்திற்குள் அவேக்கப்பட்டிருக்குே் உை்திகள் 

எை்ைா உறுப்பினரக்ளுே் பழங்குடியினரின் 

கைாசச்ாரை்வை ஏற்றுக்தகாண்டு அைற்றின் ைலிவேவய 

ஊக்கப்படுை்துே் விைோகவுே், பழங்குடியினக் 

குழந்வைகள் ேற்றுே் இளையதினரின் நை்ைாழ்வு ேற்றுே் 

பாதுகாப்பின் முக்கியை்துைை்வைப் 

புரிந்துதகாள்ளுே்விைோகவுே் இருக்க மைண்டுே். 

1.3 நிறுைனை்திற்குள் இனைாைே் ஏமைனுே் நடந்ைாை் அவை 

அவடயாளங்காண்பது, ைவிரப்்பது ேற்றுே் 

தபாறுை்துக்தகாள்ளாேை் அைற்கான நடைடிக்வக எடுப்பது 

ஆகியைற்வற உறுதிப்படுை்துே் ைவகயிை் நிறுைனை்திை் 

தசயை்கள் இருக்க மைண்டுே். இனைாைே் ஏமைனுே் 

நடந்ைாை் அவை அவடயாளங்காணப்படட்ு ைகுந்ை 

நடைடிக்வக எடுக்கப்படுே். 

1.4 பழங்குடியினரின் குழந்வைகள், இளையதினர ்ேற்றுே் 

அைரக்ளின் குடுே்பை்தினர ்நிறுைன நிகழ்சச்ிகளிை் 

பங்மகற்பவையுே் தசயை்படுைவையுே் நிறுைனே் முழு 

முவனப்புடன் ஆைரிக்கவுே் எளிைாக்கவுே் மைண்டுே். 

1.5 நிறுைனை்தின் தகாள்வககள், நவடமுவறகள், 

சிஸ்டே்கள், தசயை்முவறகள் ஆகிய அவனை்துே் 

கைாசச்ார ரீதியாகப் பாதுகாப்பாகவுே் எை்ைாக் 

கைாசச்ாரங்கவளயுே் தைளிப்படுை்துே் சூழைாகவுே் 

புதிய குழந்வைப் பாதுகாப்புை் ைரநிவை 1-இன் படி, 

பழங்குடியினர ்குழந்வைகள் ேற்றுே் இளையதினருக்குக் 

கைாசச்ார ரீதியான பாதுகாப்புச ்சூழவை 

உருைாக்குைைற்கான புதிய நடைடிக்வககவள எடுக்க 

மைண்டுே். நிறுைனங்கள் ைற்மபாது பழங்குடியினக் 

குழந்வைகள் ேற்றுே் இளையதினர ்ைங்களின் மசவைகள் 

அை்ைது ைசதிகவளப் பயன்படுை்துகிறீரக்ள் என்பவைை ்

தைரிந்திருந்ைாலுே் சரி தைரியாேை் இருந்ைாலுே் சரி 

இந்ைை் மைவைவய நிறுைனங்கள் பூரை்்திதசய்ய மைண்டுே். 

இந்ைப் புதிய குழந்வைப் பாதுகாப்புை ்ைரநிவை 1-இன் படி, 

பழங்குடியினக் குழந்வைகள், இளையதினர ்ேற்றுே் 

அைரக்ளின் குடுே்பை்தினருக்குப் பாதுகாப்பான சூழவை 

உருைாக்குைைற்குை ்ைற்மபாவைய அணுகுமுவறவய 

தபருே்பாைான நிறுைனங்கள் மேே்படுை்ை மைண்டுே். 

இந்ைை் ைரநிவைவயச ்தசயை்படுை்துைைற்குை ்தைாடரந்்து 

முயற்சி தசய்ய மைண்டுே், ஒரு முயற்சியிை் கிடட்ாது. 

இந்ைை் ைரநிவையானது புதிய ைரநிவை 5 உடன் 

தைாடரப்ுவடயது, இைற்கு சேநிவை உறுதிப்படுை்ைப்பட 

மைண்டுே், மேலுே் மைற்றுவே தைாடரப்ான 

மைவைகளானவை நிறுைனங்களிை் ேரியாவை 

அளிக்கப்பட மைண்டுே். 

இந்ைப் புதிய குழந்வைப் பாதுகாப்புை ்

ைரநிவை 1-இன் உடன் இணங்குைைற்காக 

நிறுைனங்களுக்கு உைவுே் ைவகயிை் 

அைற்காகமை அரப்்பணிக்கப்பட்ட புதிய 

ஆைாரங்கவள கமிஷன் உருைாக்குகிறது. 

குழந்வைப் பாதுகாப்புச ்சூழை்கவள 

உருைாக்குே்தபாருடட்ு பழங்குடியினர ்

ேற்றுே் மடாரஸ் ஸ்டம்ரட் தீவைச ்சாரந்்ை 

குழந்வைகள், இளையதினர,் சமூகங்கள் 

ஆகிமயாருடன் பணிபுரியுே் 

நிறுைனங்கவள ஆைரிப்பைற்கு 

தசக்ரிட்மரட் ஆஃப் மநஷனை் அப்ஒரிஜினை் 

அண்ட் ஐமைண்டர ்வசை்டு மகர ்(SNAICC) 

ஆனது ஆைாரைளங்கவள 

உருைாக்கியுள்ளது. 

குழந்வைகளுக்கான பாதுகாப்வப 

ைழங்குே் நிறுைனைவ்ை 

உருைாக்குைைற்கான கமிஷனின் 

ைழிகாட்டியிை் உள்ள குழந்வைப் 

பாதுகாப்பு நிறுைனை்வை உருைாக்குைது 

குறிை்ை ைழிகாட்டி எனுே் பிரிவிை் 

தைாடரப்ுவடய பிற ைழிகாடட்ுைலுே் 

உள்ளன. 

https://www.snaicc.org.au/policy-and-research/child-safety-and-wellbeing/keeping-our-kids-safe/
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
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புதிய குழந்லைப் பாதுகாப்புை் ைரநிலைகள் 

(ஜூலை 1, 2022 முைை் நலைமுலைக்கு வருகிைது) 

புதியலவ என்ன அை்ைது என்ன 

மாை்ைப்பை்டுள்ளது? 

பயனுள்ள ஆைாரங்கள் 

உருைாக்க மைண்டுே், மேலுே் பழங்குடியினக் 

குழந்வைகள், இளையதினர ்ேற்றுே் அைரக்ளின் 

குடுே்பை்தினரின் மைவைகவளப் பூரை்்திதசய்ய மைண்டுே். 
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குழந்லைப் பாதுகாப்புை் ைரநிலை 2 - குழந்லைகள் 

பாதுகாப்பும் நை்வாழ்வும் நிறுவனை்தின் 

ைலைலம, நிரவ்ாகம் மை்றும் கைாசச்ாரம் 

ஆகியவை்றிை் உள்ளலமக்கப்பை்டிருக்க 

வவண்டும் 

குழந்வைப் பாதுகாப்புை் ைரநிவை 2 உடன் இணங்க, 

நிறுைனே் குவறந்ைபட்சே் இைற்வற உறுதிதசய்ய 

மைண்டுே்: 

2.1 நிறுைனோனது குழந்வைப் பாதுகாப்பிற்கான 

உறுதிதோழிவய தபாதுவிை் மேற்தகாள்கிறது. 

2. 2 உயரே்ட்டக் குழுவிலிருந்து அடிேட்டக் குழு ைவர 

என நிறுைனை்தின் எை்ைா நிவைகளிலுே் குழந்வைப் 

பாதுகாப்புக் கைாசச்ாரை்திற்கு ஆைரைளிை்து 

பின்பற்றுகின்றன. 

2.3 அரசாங்க ஏற்பாடுகள் எை்ைா நிவைகளிலுே் 

குழந்வைப் பாதுகாப்பு ேற்றுே் நை்ைாழ்வுக் 

தகாள்வகவயச ்தசயை்படுை்ை உைவுகின்றன. 

2.4 நடை்வை விதிை ்தைாகுப்பானது பணியாளரக்ள் 

ேற்றுே் ைன்னாைைரக்ளிடமிருந்து 

எதிரப்ாரக்்கப்படுே் நடை்வைை ்ைரநிவைகள் ேற்றுே் 

தபாறுப்புகள் குறிை்ை ைழிகாட்டுைை்கவள 

ைழங்குகிறது. 

2.5 இடர ்மேைாண்வே யுை்திகளானவை 

குழந்வைகள் ேற்றுே் இளையதினருக்குே் ஏற்படுே் 

ஆபை்துகவளை் ைடுப்பது, அவடயாளே் காண்பது, 

குவறப்பது ஆகியைற்றிை் கைனே்தசலுை்துகின்றன. 

2.6 பணியாளரக்ள், ைன்னாரை்ைரக்ள் ஆகிமயார ்

ைகைை் பரிோற்றே் ேற்றுே் பதிவுப் பராேரிப்பு 

ஆகியைற்வறப் பற்றிய ைங்கள் கடவேகவளப் 

புரிந்துதகாள்கிறாரக்ள். 

புதிய குழந்வைப் பாதுகாப்புை் ைரநிவை 2-ன் பை 

அே்சங்களுே் நடப்பிை் உள்ள ைரங்கள் 1, 2 ேற்றுே் 3-

ன் கீழ் நிறுைனங்கள் ைற்மபாது 

தசய்துதகாண்டிருப்பதுடன் ஒை்துப்மபாகின்றன. 

நிறுைனை்தின் எை்ைா நிவைகவளயிலுே் குழந்வைப் 

பாதுகாப்பிற்கான கைாசச்ாரை்வை உருைாக்க, 

ைகைை் பரிோற்றே், பதிவுப் பராேரிப்பு ேற்றுே் 

அரசாங்க ஏற்பாடுகள் ஆகியவை புதிய குழந்வைப் 

பாதுகாப்புை் ைரநிவை 2-இை் அதிக முக்கியை்துைே் 

தபற்றுள்ளன. குழந்வைகளுக்கான இடரக்வள 

நிரை்கிக்குே் மேைாண்வேயானது நிறுைனை ்

ைவைவே, அரசாங்கே் ேற்றுே் கைாசச்ாரை்திை் 

பயன்படுை்ைப்பட மைண்டுே். 

ைற்மபாவைய ைரநிவைகள் 1, 2 

அை்ைது 3-இன் பிரிவுகளிை் உள்ள 

கமிஷனின் குழந்வைப் பாதுகாப்பு 

நிறுைனை்வை உருைாக்குைது குறிை்ை 

ைழிகாட்டியிை் தைாடரப்ுவடய பிற 

ைழிகாட்டுைலுே் உள்ளன. 

நியூ சவுை் மைை்ஸ் அலுைைகை்தின் 

குழந்வைகளின் பாதுகாைைருக்கான 

நடை்வை விதிை்தைாகுப்பு: குழந்வைப் 

பாதுகாப்பு நடை்வை விதிை்தைாகுப்வப 

மேே்படுை்துே் ைழிகாட்டியானது, 

குழந்வைப் பாதுகாப்பு நடை்வை 

விதிை்தைாகுப்வப மேே்படுை்துைது 

குறிை்ை விரிைான ஆமைாசவனவய 

ைழங்கிறது. 

ஆஸ்திமரலிய ேனிை உரிவேகள் 

ஆவணயை்தின் மைசியக் தகாள்வக 1 

குறிை்ை மின்-கற்றை் தைாகுதியிை் 

பயனுள்ள ஆமைாசவன ைழங்குகிறது 

ேற்றுே் அைற்வறக் குழந்வைப் 

பாதுகாப்பு நிறுைனங்களின் மின்-

கற்றை் ைளங்கள் மூைோகவுே் அணுக 

முடியுே். 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://www.kidsguardian.nsw.gov.au/child-safe-organisations/training-and-resources/child-safe-resources/code-of-conduct
https://www.kidsguardian.nsw.gov.au/child-safe-organisations/training-and-resources/child-safe-resources/code-of-conduct
https://www.kidsguardian.nsw.gov.au/child-safe-organisations/training-and-resources/child-safe-resources/code-of-conduct
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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குழந்லைப் பாதுகாப்புை் ைரநிலை 3 - குழந்லைகள் 

மை்றும் இளவயதினர ்ைங்களின் உரிலமகள், 

அவரக்லளப் பாதிக்கும் முடிவுகளிை் பங்வகை்பது 

ஆகியலவ குறிை்து உறுதியாக இருக்க வவண்டும், 

இலவ தீவிரமான விஷயங்களாக எடுக்கப்பை 

வவண்டும் 

குழந்வைப் பாதுகாப்புை ்ைரநிவை 3 உடன் இணங்க, 

நிறுைனே் குவறந்ைபட்சே் இைற்வற உறுதிதசய்ய 

மைண்டுே்: 

3.1 குழந்வைகள் ேற்றுே் இளையதினருக்கு பாதுகாப்பு, 

ைகைை் ேற்றுே் பங்மகற்பு ஆகியவை உட்பட அைரக்ளின் 

அவனை்து உரிவேகள் குறிைத்ுே் தைரிவிக்கப்பட 

மைண்டுே். 

3.2 குழந்வைகள் ேற்றுே் இளையதினர ்பாதுகாப்பாக 

உணரை்ைற்குே் ைனிவேப்படுை்ைப்படவிை்வை என்ற 

எண்ணே் ைருைைற்குே் நட்பின் முக்கியை்துைே் 

அவடயாளங்காணப்பட மைண்டுே் ேற்றுே் சகாக்களின் 

ஆைரவுே் ஊக்கவிக்கப்பட மைண்டுே். 

3.3 அவேப்பு அை்ைது சூழ்நிவைக்கு தபாருை்ைோன 

இடை்திை், குழந்வைகள் ேற்றுே் இளையதினருக்கு பாலியை் 

ைன்தகாடுவேக்கு எதிரான பாதுகாப்பு நிகழ்சச்ிகளுே், 

அைரைர ்ையதுக்கு ஏற்ற தபாருை்ைோன ைகைை்களுே் 

ைழங்குைைற்கு ைழிைகுக்க மைண்டுே். 

3.4 குழந்வைகள் ேற்றுே் இளையதினர ்ைங்களின் 

எண்ணங்கவள தைளிப்படுை்துைைற்குே் 

முடிதைடுப்பைற்குே் ைங்களின் பிரசச்வனகவளச ்

தசாை்ைைற்குே் ஏற்ற குழந்வைகள் எளிைாக அணுகுே் 

ைவகயிைான ைழிகவளயுே் அைரக்ளுக்குப் பிறர ்

தீங்கிவழை்ைாை் அைற்கான அவடயாளங்கவளயுே் 

பணியாளரக்ளுே் ைன்னாரை்ைரக்ளுே் அறிந்துதகாள்ள 

மைண்டுே். 

3.5 பங்மகற்வப எளிைாக்குே் ைவகயிலுே் குழந்வைகள் 

ேற்றுே் இளையதினர ்ைருே் உள்ளீட்டிற்கு பதிைளிக்குே் 

ைவகயிலுே் கைாசச்ாரைவ்ை உருைாக்குைைற்கான 

யுை்திகவள நிறுைனங்கள் தகாண்டிருக்க மைண்டுே். 

குழந்வைப் பாதுகாப்புை ்ைரநிவைகளின்படி குழந்வைகள் 

ேற்றுே் இளையதினவர அங்கீகரிப்பைற்குே் அைரக்ளின் 

பங்களிப்வப மேே்படுை்துைைற்குே் ைவகயிைான 

யுை்திகவள நிறுைனங்கள் கண்டிப்பாகக் தகாண்டிருக்க 

மைண்டுே். இந்ைக் கடவேகளுே் உள்ளன. 

புதிய குழந்வைப் பாதுகாப்புை் ைரநிவை 3-இன் கீழ், 

நிறுைனங்களுக்கான கூடுைை் மைவைகளிை் 

உள்ளடங்குபவை: 

• குழந்வைகள் ேற்றுே் இளையதினருக்கு அைரக்ளின் 

உரிவேகவளப் பற்றி தைரிவிப்பது. 

• குழந்வைகள் ேற்றுே் இளையதினர ்பாதுகாப்பாகவுே் 

பிறருடன் இவணந்திருப்பைாகவுே் உணர வைப்பைற்கு 

நட்பின் முக்கியை்துைே் அவடயாளங்காண்பது ேற்றுே் 

நண்பரக்ளிடே் ஆைரவை ஊக்குவிப்பது 

• பணியாளரக்ளுே் ைன்னாரை்ைரக்ளுே் 

குழந்வைகளுக்குப் பிறர ்தீங்கிவழக்குே்மபாது 

அைற்றுக்கான அவடயாளங்கவளக் கண்டறியுே்படி 

பயிற்சி ைழங்குைது 

• பாலியை் ைன்தகாடுவேக்கு எதிரான பாதுகாப்பு 

நிகழ்சச்ிகவள குழந்வைகளுக்குே் இளையதினருக்குே் 

ைழங்குைது. 

கமிஷனின் ைலிவேதபறுைை் ேற்றுே் 

பங்மகற்பு: குழந்வைகள் ேற்றுே் 

இளையதினருடன் பணிபுரியுே் 

நிறுைனங்களுக்கான ைழிகாட்டி. இது 

ைலிவேதபறுைை் ேற்றுே் பங்மகற்பு பற்றிய 

நவடமுவற சாரந்்ை ேற்றுே் அணுகை்ைக்க 

ைழிகாடட்ுைை்கவளயுே் அைற்வற எப்படி 

நவடமுவறப்படுை்துைது என்பது பற்றிய 

ைகைை்கவள நிறுைனங்களுக்கு 

ைழங்குகிறது. 

குழந்வைகளின் உரிவே தைாடரப்ான 

ஐக்கிய நாடுகள் ோநாட்டிை் 

குழந்வைகளுக்கான பை உரிவேகள் 

நிவைநிறுை்ைப்படட்ுள்ளன. ஐக்கிய 

நாடுகள் ஓர ்எளிவேயாக்கிய பதிப்வப 

தைளியிடட்ுள்ளது. 

கை்வி ேற்றுே் பயிற்சிை் துவறயின் 

பள்ளிகளுக்கான ைழிகாட்டிைலிை் 

ைைறாகப் பயன்படுை்துைது தைாடரப்ான 

பை்மைறு ைவககளின் அறிகுறிகள் பற்றிய 

பயனுள்ள ைகைை்கள் உள்ளன. 

ைற்மபாவைய ைரநிவை 7-இன் பிரிவிை் 

உள்ள கமிஷனின் குழந்வைப் பாதுகாப்பு 

நிறுைனை்வை உருைாக்குைது குறிை்ை 

ைழிகாட்டியிை் தைாடரப்ுவடய பிற 

ைழிகாடட்ுைலுே் உள்ளன. 

ஆஸ்திமரலிய ேனிை உரிவேகள் 

ஆவணயை்தின் மைசியக் தகாள்வக 2 

குறிை்ை மின்-கற்றை் தைாகுதியிை் 

பயனுள்ள ஆமைாசவன ைழங்குகிறது 

ேற்றுே் அைற்வறக் குழந்வைப் பாதுகாப்பு 

நிறுைனங்களின் மின்-கற்றை் ைளங்கள் 

மூைோகவுே் அணுக முடியுே். 

https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/guides-and-information-sheets/
https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/guides-and-information-sheets/
https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/guides-and-information-sheets/
https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/guides-and-information-sheets/
https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/guides-and-information-sheets/
https://www.unicef.org.au/our-work/information-for-children/un-convention-on-the-rights-of-the-child
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/childprotection/Pages/identify.aspx
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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புதிய குழந்லைப் பாதுகாப்புை் ைரநிலைகள் 

(ஜூலை 1, 2022 முைை் நலைமுலைக்கு வருகிைது) 

புதியலவ என்ன அை்ைது என்ன 

மாை்ைப்பை்டுள்ளது? 

பயனுள்ள ஆைாரங்கள் 

3.6 குழந்வைகள் ேற்றுே் இளையதினர ்பங்மகற்பைற்குே், 

அைரக்ளின் பங்களிப்வப ஊக்கவிப்பைற்குே் 

நிறுைனங்கள் ைாய்ப்புகவள ைழங்க மைண்டுே். இைன் 

மூைே் அைரக்ளின் ஈடுபாடு ேற்றுே் நே்பிக்வக 

அதிகரிக்குே். 
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புதிய குழந்லைப் பாதுகாப்புை் ைரநிலைகள் 

(ஜூலை 1, 2022 முைை் நலைமுலைக்கு வருகிைது) 

புதியலவ என்ன அை்ைது என்ன 

மாை்ைப்பை்டுள்ளது? 

பயனுள்ள ஆைாரங்கள் 

குழந்லைப் பாதுகாப்புை் ைரநிலை 4 - குடும்பங்கள் 

மை்றும் சமுைாயை்தினர ்குழந்லைப் பாதுகாப்பு 

மை்றும் நை்வாழ்லவ வமம்படுை்துவது குறிை்து 

தைரிவிக்கப்பை்டு அதிை் ஈடுபை வவண்டும் 

குழந்வைப் பாதுகாப்புை் ைரநிவை 4 உடன் இணங்க, 

நிறுைனே் குவறந்ைபட்சே் இைற்வற உறுதிதசய்ய 

மைண்டுே்: 

4.1 குடுே்பங்கள் அைரக்ளின் குழந்வைகள் 

தைாடரப்ான முடிவுகவள எடுப்பதிை் பங்மகற்க 

மைண்டுே். 

4.2 நிறுைனோனது குழந்வைகளின் பாதுகாப்பு 

அணுகுமுவற ேற்றுே் தைாடரப்ுவடய ைகைை்கவள 

அணுகக்கூடியது ஆகியவை பற்றி குடுே்பங்கள் 

ேற்றுே் சமூகை்துடன் தைளிப்பவடயாக தைாடரப்ு 

தகாள்ள மைண்டுே். 

4.3 நிறுைனை்தின் தகாள்வககள் ேற்றுே் 

நவடமுவறகளின் ைளரச்ச்ி ேற்றுே் ேதிப்பாய்விை் 

குடுே்பை்தினர ்ேற்றுே் சமூகை்தினரின் கருை்வைப் 

தபற மைண்டுே். 

4.4 குடுே்பங்கள், பராேரிப்பாளரக்ள் ேற்றுே் 

சமுைாயை்திற்கு நிறுைனை்தின் தசயை்பாடுகள் 

ேற்றுே் ஆளுவக குறிை்து தைரிவிக்கப்பட மைண்டுே். 

ைற்மபாவைய குழந்வைப் பாதுகாப்புை் 

ைரநிவைகளுக்கு இணங்குைைற்கான ஒரு பகுதியாக 

பை நிறுைனங்கள் ஏற்கனமை குடுே்பங்கள் ேற்றுே் 

சமுைாயை்திற்கு ைகைை் அளிை்துள்ளன. 

புதிய குழந்வைப் பாதுகாப்புை் ைரநிவை 4 ஆனது 

குழந்வைகள் பாதுகாப்வப மேே்படுை்துைதிை் 

குடுே்பங்கள் ேற்றுே் சமூகங்கவள 

ஈடுபடுை்துைைற்கான குறிப்பிட்ட கடவேகவள 

உருைாக்குகிறது. 

புதிய கடவேகள் என்பது நிறுைனங்கள் அைற்வறக் 

கவடப்பிடிக்க மைண்டுே் என்பைாகுே்: 

• குழந்வைகள் ேற்றுே் இளையதினர ்தைாடரப்ான 

முடிவுகளிை் குடுே்பங்கள் ேற்றுே் சமுைாயை்தின் 

உள்ளீட்வடப் தபறுைை் 

• குழந்வைப் பாதுகாப்புக் தகாள்வககள் ேற்றுே் 

நவடமுவறகளின் ைளரச்ச்ி ேற்றுே் 

ேதிப்பாய்விை் குடுே்பங்கள் ேற்றுே் சமூகங்கவள 

ஈடுபடுை்துைை் 

• குழந்வைப் பாதுகாப்பு அக்கவறவய எை்ைாறு 

மேே்படுை்துைது ேற்றுே் நிறுைனே் எை்ைாறு 

தசயை்படுகிறது என்பது குறிை்து குடுே்பங்கள் 

ேற்றுே் சமூகங்களுடன் திறே்பட தைாடரப்ு 

தகாள்ளுைை் 

• குடுே்பங்களின் பன்முகை்ைன்வேவய கணக்கிை் 

எடுை்துக்தகாள்ைமைாடு, மசரப்்பைற்கான 

ைவடகவள குவறக்கச ்தசயை்படுைை். 

குடுே்பங்கள் ேற்றுே் சமுைாயங்கள் 

ஈடுபடுை்துைது நை்ை பழக்கே் என 

ஏற்கனமை குழந்வைப் பாதுகாப்பு 

நிறுைனங்கவள உருைாக்குைது 

குறிை்ை ைழிகாட்டியிை் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஆஸ்திமரலிய ேனிை உரிவேகள் 

ஆவணயை்தின் மைசியக் தகாள்வக 3 

குறிை்ை மின்-கற்றை் தைாகுதியிை் 

பயனுள்ள ஆமைாசவன ைழங்குகிறது 

ேற்றுே் அைற்வறக் குழந்வைப் 

பாதுகாப்பு நிறுைனங்களின் மின்-

கற்றை் ைளங்கள் மூைோகவுே் அணுக 

முடியுே். 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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குழந்லைப் பாதுகாப்புை் ைரநிலை 5 - தகாள்லகயிலும் 

தசய்முலையிலும் சமநிலை பின்பை்ைப்பை வவண்டும் 

மை்றும் வவை்றுலம மதிக்கப்பை வவண்டும் 

குழந்வைப் பாதுகாப்புை ்ைரநிவை 5 உடன் இணங்க, 

நிறுைனே் குவறந்ைபட்சே் இைற்வற உறுதிதசய்ய 

மைண்டுே்: 

5.1 பணியாளரக்ள் ேற்றுே் ைன்னாரை்ைரக்ள் உள்பட 

நிறுைனோனது குழந்வைகள் ேற்றுே் இளையதினரின் 

ோறுபட்ட சூழ்நிவைகவளப் புரிந்துதகாண்டு 

பாதிக்கக்கூடியைரக்ளுக்கு பதிைளிை்து, ஆைரவை ைழங்க 

மைண்டுே். 

5.2 குழந்வைகள் ேற்றுே் இளையதினர ்கைாசச்ாரப் 

பாதுகாப்பு, அணுகக்கூடிய ேற்றுே் எளிைான ைழிகளிை் 

புரிந்துதகாள்ள ைகைை், ஆைரவு ேற்றுே் புகாரக்ள் 

தசயை்முவறகவள அணுகுே் ைவகயிை் இருக்க மைண்டுே். 

5.3 குவறபாடு உவடய குழந்வைகள் ேற்றுே் இளையதினர,் 

கைாசச்ாரே் ேற்றுே் தோழி ரீதியிைான மைறுபட்ட 

பின்னணியிை் இருந்து ைருே் குழந்வைகள் ேற்றுே் 

இளையதினர,் இைரக்ளிை் வீட்டிை் ைசிக்கமுடியைைரக்ள், 

தபண்பாை் ஓரினசம்சரக்்வக, ஆண்பாை் ஓரினச ்மசரக்்வக, 

இருபாலின, திருநங்வக, இவடப்பாலின குழந்வைகள் 

ேற்றுே் இளையதினரின் மைவைகளுக்கு நிறுைனே் ைனிக் 

கைனை்வைச ்தசலுை்ை மைண்டுே். 

5.4 பழங்குடியினக் குழந்வைகள் ேற்றுே் இளையதினர,் 

அைரக்ளுக்கான கைாசச்ார ரீதியிைான பாதுகாப்புச ்

சூழ்நிவைவய ைழங்குைது/ஊக்குவிப்பது மபான்ற 

மைவைகளுக்கு நிறுைனே் ைனிக் கைனை்வைச ்தசலுை்ை 

மைண்டுே். 

குழந்வைப் பாதுகாப்புை ்ைரநிவைகளானவை 

நிறுைனங்கள் எப்மபாதுே் பன்முகை்ைன்வேவய 

அவடயாளே் கண்டு பதிைளிக்க மைண்டுே் ேற்றுே் 

துஷ்பிரமயாகை்தினாை் சிை குழந்வைகள் ேற்றைரக்வள 

விட அதிகே் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகைாே் என்பவைப் 

புரிந்துதகாள்ள மைண்டுே். இன்வறய மைதி ைவர 

பழங்குடியினக் குழந்வைகளின் கைாசச்ாரப் பாதுகாப்பு, 

கைாசச்ார ேற்றுே்/அை்ைது தோழி ரீதியிைான மைறுபடட் 

குழந்வைகள் ேற்றுே் குவறபாடு உவடய குழந்வைகளின் 

பாதுகாப்பு தைாடரப்ானவை மூன்று தகாள்வககள் மூைே் 

தைளிப்படுை்ைப்படட்ுள்ளன.  

இந்ைக் கடவேகள் தைாடரக்ின்றனர,் ஆனாை் புதிய 

குழந்வைப் பாதுகாப்புை ்ைரநிவை 5-இை் சிை கூடுைைான 

கடவேகவள நிறுைனங்கள் பின்பற்ற மைண்டுே்: 

• குழந்வைகள் ேற்றுே் இவளஞரக்ளின் மைறுபடட் 

பின்னணிகள், சூழ்நிவைகள் ேற்றுே் மைவைகவளப் 

புரிந்துதகாள்ளுைை் 

• குழந்வைகள் ேற்றுே் இளையதினர ்அவனைருக்குே் 

மைவையான சீரவேப்புகவளச ்தசய்ைை் ேற்றுே் சே 

அளவு பாதுகாப்வப அளிை்ைை் 

• வீட்டிை் ைசிக்கமுடியாை குழந்வைகள் ேற்றுே் 

இளையதினர,் அமைமபாை் தபண்பாை் ஓரினசம்சரக்்வக, 

ஆண்பாை் ஓரினச ்மசரக்்வக, இருபாலின, திருநங்வக, 

இவடப்பாலின குழந்வைகள் ேற்றுே் இவளஞரக்ள் 

ஆகிமயாரின் மைவைகவளக் கருை்திை்தகாள்ளுைை் 

குழந்வைகளின் ோறுபட்ட சூழ்நிவைகவளப் 

புரிந்துதகாள்ைது குறிை்து புதிய ைரநிவைகள் கைனே் 

தசலுை்துைைாை், திருநங்வக ேற்றுே் தைை்மைறு பாலின 

அவடயாளங்களுடன் கூடிய குழந்வைகளின் 

மைவைகளுக்குே் நிறுைனங்கள் கைனே் தசலுை்ை 

மைண்டுே். 

இந்ைை் ைரநிவையானது புதிய ைரநிவை 1 உடன் 

தபாருந்துகிறது, இைன்படி பழங்குடி குழந்வைகள் ேற்றுே் 

இளையதினரின் ோறுபட்ட ேற்றுே் ைனிை்துைோன 

அவடயாளங்களுே் அனுபைங்களுே் ேதிக்கப்படட்ு 

ேரியாவை அளிக்குே் ைவகயிை் கைாசச்ாரே் சாரந்்ை 

கமிஷனின் குழந்வைப் பாதுகாப்பு 

நிறுைனை்வை உருைாக்குைது குறிை்ை 

ைழிகாட்டியிை் ோறுபடட் குழுக்களின் 

இவளஞரக்ள், குறிப்பாக பழங்குடியினக் 

குழந்வைகள், கைாசச்ாரரீதியாக 

ேற்றுே்/அை்ைது தோழிரீதியாக 

மைறுபடட்ிருக்குே் குழந்வைகள், 

உடை்குவறபாடு உள்ள குழந்வைகள் 

ஆகிமயாரின் மைவைகவள ஆைரிக்குே் 

ைவகயிை் சிை பயனுள்ள 

ைழிகாடட்ுைை்கவள ைழங்கிறது. 

ஆஸ்திமரலிய ேனிை உரிவேகள் 

ஆவணயை்தின் மைசியக் தகாள்வக 4 

குறிை்ை மின்-கற்றை் தைாகுதியிை் 

பயனுள்ள ஆமைாசவன ைழங்குகிறது 

ேற்றுே் அைற்வறக் குழந்வைப் பாதுகாப்பு 

நிறுைனங்களின் மின்-கற்றை் ைளங்கள் 

மூைோகவுே் அணுக முடியுே். 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php


 

குழந்வைகள் ேற்றுே் இயையதினருக்கான கமிஷன்  | விக்மடாரியாவின் புதிய குழந்வைப் பாதுகாப்புை் ைரநிவைகள்  |  புதியவை என்ன? 11 

புதிய குழந்லைப் பாதுகாப்புை் ைரநிலைகள் 

(ஜூலை 1, 2022 முைை் நலைமுலைக்கு வருகிைது) 

புதியலவ என்ன அை்ைது என்ன 

மாை்ைப்பை்டுள்ளது? 

பயனுள்ள ஆைாரங்கள் 

பாதுகாப்பு சூழ்நிவைவய நிறுைனங்கள் அவேக்க 

மைண்டுே். 
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குழந்லைப் பாதுகாப்புை் ைரநிலை 6 - குழந்லைகள் 

மை்றும் இளவயதினருைன் வசர்ந்து பணியாை்றும் 

மக்கள் நலைமுலையிை் குழந்லைப் பாதுகாப்பு 

மை்றும் நை்வாழ்வு மதிப்புகலள 

தவளிப்படுை்துவைை்கு 

தபாருை்ைமானவர்களாகவும் 

ஆைரிப்பவர்களாகவும் இருக்க வவண்டும். 

குழந்வைப் பாதுகாப்புை் ைரநிவை 6 உடன் இணங்க, 

நிறுைனே் குவறந்ைபட்சே் இைற்வற உறுதிதசய்ய 

மைண்டுே்: 

6.1 மைவைைாய்ப்பு, இதிை் விளே்பரே், நடுைர ்

கண்காணிப்புகள் ேற்றுே் பணியாளரக்ள் & 

ைன்னாரை்ைரக்ளுக்கான மைவைைாய்ப்பிற்கு 

முந்வைய மசாைவன, திவரயிடை், குழந்வைப் 

பாதுகாப்பு ேற்றுே் நை்ைாழ்வு முக்கியை்துைே் 

ஆகியவை அடங்குே். 

6.2 குழந்வைகளுடன் ைற்மபாது இவணந்து 

தசயை்படுே் தைாடரப்ுவடய பணியாளரக்ள் & 

ைன்னாரை்ைரக்ள் சரிபாரக்்கப்பட மைண்டுே் 

அை்ைது தைாடரப்ான பின்னணிச ்சரிபாரப்்புகள் 

தசய்யப்பட மைண்டுே். 

6.3 எை்ைாப் பணியாளரக்ளுே் ைன்னாரை்ைரக்ளுே் 

ைகுந்ை அறிமுகை்வைப் தபற்றிருக்க மைண்டுே் 

ேற்றுே் குழந்வைகள், இளையதினர ்தைாடரப்ான 

அைரக்ளின் தபாறுப்புகவளை் தைரிந்துதகாள்ள 

மைண்டுே், அைாைது பதிவுப் பராேரிப்பு, ைகைை் 

பகிரவ்ு ேற்றுே் ேற்றுே் கடவேகவளை் தைரிவிப்பது 

மபான்றவை. 

6.4 ைற்மபாது தசயலிை் உள்ள கண்காணிப்பு ேற்றுே் 

ேக்கள் நிரை்ாகோனது குழந்வைப் பாதுகாப்பு 

ேற்றுே் நை்ைாழ்வின் மீது கைனே் தசலுை்ை 

மைண்டுே். 

ைற்மபாவைய குழந்வைகள் பாதுகாப்பு 

ைரநிவைகளின்படி மைவைைாய்ப்பு ேற்றுே் 

மைரவ்ுக்கான தசயை்முவறகள், ைகுதிச ்மசாைவன, 

கண்காணிப்பு, பயிற்சி, பணியாளரக்ள் & 

ைன்னாரை்ைரக்ளின் மேே்பாட்வடயுே் 

தசயை்திறவனயுே் கண்காணிை்ைை் ஆகியைற்றுக்கு 

குழந்வைப் பாதுகாப்புக் தகாள்வககள் ேற்றுே் 

தசயை்முவறகவள நிறுைனங்கள் தகாண்டிருக்க 

மைண்டுே். குழந்வைப் பாதுகாப்புப் 

பிரசச்வனக்களுக்காக நிறுைனை்தின் புகாரளிை்ைை் 

ைழிமுவறகவளக் குறிை்துே் பணியாளரக்ளுக்குே் 

ைன்னாரை்ைரக்ளுக்குே் தைரியப்படுை்ை மைண்டுே். 

புதிய குழந்வைப் பாதுகாப்புை் ைரநிவை 6- இன் கீழ், 

நிறுைனங்கள் பின்ைருே் புதிய கடவேகவளப் பற்றி 

பணியாளரக்ளுக்குே் ைன்னாரை்ைரக்ளுக்குே் 

தைரிவிக்க மைண்டுே்: 

• குழந்வைப் பாதுகாப்பு ேற்றுே் நை்ைாழ்வு 

தைாடரப்ான நிறுைனை்தின் பதிவுப் பராேரிப்புச ்

தசயை்முவறகள் 

• ைகைை் பகிரவ்ு ேற்றுே் தைரிவுப்புக் கடவேகள். 

கமிஷனின் குழந்வைப் பாதுகாப்பு 

நிறுைனை்வை உருைாக்குைது குறிை்ை 

ைழிகாட்டியிை் குழந்வைகள் 

பாதுகாப்வப ஆைரிக்குே் 

பணியாளரக்ள் ேற்றுே் 

ைன்னாரை்ைரக்ளுக்கான 

மைவைைாய்ப்பு ேற்றுே் மைரவ்ுக்கான 

தசயை்முவறகள், ைகுதிச ்மசாைவன, 

கண்காணிப்பு, பயிற்சி, 

பணியாளரக்ள் & ைன்னாரை்ைரக்ளின் 

மேே்பாட்வடயுே் தசயை்திறவனயுே் 

கண்காணிை்ைை் ஆகியைற்றுக்கான 

விரிைான ைழிகாட்டுைை்கள் உள்ளன. 

ஆஸ்திமரலிய ேனிை உரிவேகள் 

ஆவணயை்தின் மைசியக் தகாள்வக 5 

குறிை்ை மின்-கற்றை் தைாகுதியிை் 

பயனுள்ள ஆமைாசவன ைழங்குகிறது 

ேற்றுே் அைற்வறக் குழந்வைப் 

பாதுகாப்பு நிறுைனங்களின் மின்-

கற்றை் ைளங்கள் மூைோகவுே் அணுக 

முடியுே். 
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https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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குழந்லைப் பாதுகாப்புை் ைரநிலை 7 - புகாரக்ள் மை்றும் 

சிக்கை்களுக்கான தசயை்முலைகள் குழந்லைகள் மீது 

கவனம் தசலுை்தியலவயாக இருக்க வவண்டும் 

குழந்வைப் பாதுகாப்புை ்ைரநிவை 7 உடன் இணங்க, 

நிறுைனே் குவறந்ைபட்சே் இைற்வற உறுதிதசய்ய 

மைண்டுே்: 

7.1 நிறுைனே் அணுகை்ைக்கைாகவுே், குழந்வைகள் 

தைாடரப்ான புகாவரக் வகயாளுைை் தகாள்வகவயக் 

தகாண்டைாகவுே் இருக்க மைண்டுே். இந்ைக் தகாள்வகயிை் 

ைவைவே, பணியாளரக்ள், ைன்னாரை்ைரக்ள் ஆகிமயாரின் 

பங்குகள் ேற்றுே் தபாறுப்புகள், தைை்மைறு ைவக 

புகாரக்வளக் வகயாளுைலுக்கான முவறகள், 

தைாடரப்ுவடய தகாள்வககள்/நடை்வை விதிை ்தைாகுப்பு 

ேற்றுே் கடவேகள் மீறை்கள் ஆகியைற்றுக்குப் பதிைளிைத்ு 

புகாரளிப்பது ஆகியவை குறிை்ை தைளிைான 

ைழிகாடட்ுைை்கள் இருக்க மைண்டுே். 

7.2 பயனுள்ள புகாரக்வளக் வகயாளுைை் தசயை்முவறகள் 

குழந்வைகள், இளையதினர,் அைரக்ளின் குடுே்பை்தினர,் 

பணியாளரக்ள், ைன்னாரை்ைரக்ள் ஆகிமயார ்

புரிந்துதகாள்ள மைண்டுே் ேற்றுே் கைாசச்ாரரீதியாகப் 

பாதுகாப்பான ஒன்றாக இருக்க மைண்டுே். 

7.3 புகாரக்வளை ்தீவிரோக எடுை்துக்தகாண்டு, 

உடனடியாகவுே் முழுவேயாகவுே் அைற்றுக்குப் 

பதிைளிக்க மைண்டுே். 

7.4 சட்டரீதியான புகாரளிப்பு மைவைப்படவிை்வை 

என்றாலுே் சரி, சடட் அேைாக்கை்துடன் இவணந்து 

தசயை்பட மைண்டிய நிவை ைந்ைாலுே் சரி நிறுைனை்தின் 

தகாள்வககளுே் தசயை்முவறகளுே், தைாடரப்ுவடய 

அதிகாரிகளிடே் புகாரக்வளயுே் சிக்கை்கவளயுே் 

புகாரளிக்குே் விைோக இருக்க மைண்டுே். 

7.5 சட்ட அேைாக்கை்துடன் இவணந்து தசயை்பட 

மைண்டுே்  

புகாரளிை்ைை், ைனியுரிவே, மைவைைாய்ப்புச ்சட்டக் 

கடவேகவள நிவறமைற்ற மைண்டுே். 

ைற்மபாவைய குழந்வைப் பாதுகாப்புை ்ைரநிவைகள் 

நிறுைனங்கள் ேற்றுே் இளையதினர ்தைாடரப்ான 

புகாரக்வள எழுப்புைைற்கு ஆைரைளிக்குே் பயனுள்ள 

தசயை்முவறகவளக் தகாண்டிருக்க மைண்டுே், மேலுே் 

சந்மைகை்திற்குரிய குழந்வைகள் துஷ்பிரமயாகை்திற்கு 

நிறுைனே் சரியான முவறயிை் பதிைளிக்கவுே் 

புகாரளிக்கவுே் மைண்டுே். 

புதிய குழந்வைப் பாதுகாப்புை் ைரநிவை 7-இை் 

பணியாளரக்ள் ேற்றுே் ைன்னாரை்ைரக்ளுக்கு கூடுைைாக, 

குழந்வைகள் ேற்றுே் இவளஞரக்ள் ேற்றுே் அைரக்ளது 

குடுே்பை்தினருே் குழந்வைகவள வேயோகக் தகாண்ட 

புகாரக்ள் தசயை்முவறகளின் முக்கியை்துைை்வைப் 

புரிந்துதகாள்ைது குறிை்து ைலியுறுை்ைப்படட்ுள்ளது. 

புதிய குழந்வைப் பாதுகாப்புை் ைரநிவை 7-இை் 

நிறுைனங்களுக்கான கடவேகள் தைளிைாகக் 

தகாடுக்கப்படட்ுள்ளன: 

• புகாரக்வளை ்தீவிரோக எடுை்துக்தகாண்டு, 

உடனடியாகவுே் முழுவேயாகவுே் அைற்றுக்குப் 

பதிைளிக்க மைண்டுே் 

• சட்ட அேைாக்கை்துடன் இவணந்து தசயை்பட மைண்டுே் 

• புகாரளிை்ைை், ைனியுரிவே, மைவைைாய்ப்புச ்சட்டக் 

கடவேகவள நிவறமைற்ற மைண்டுே். 

கமிஷனின் குழந்வைப் பாதுகாப்பு 

நிறுைனை்வை உருைாக்குைது குறிை்ை 

ைழிகாட்டியிை் புகாரளிை்ைலுக்கான 

தகாள்வககள் ேற்றுே் தசயை்முவறகள் 

தைாடரப்ான ஆமைாசவனகள் 

ைழங்கப்படட்ுள்ளது. கமிஷனின் 

ைவைை்ைளை்திை் இந்ைை் திடட்ை்திற்கு 

உட்பட்ட நிறுைனங்களுக்கான 

புகாரளிக்கை்ைக்க நடை்வைை ்திட்டே் 

குறிை்ை ைழிகாடட்ுைை்கள் உள்ளன. 

குழந்வைப் பாதுகாப்பிற்கான மைசிய 

அலுைைகே் குழந்வைகவள வேயோகக் 

தகாண்ட ேற்றுே் அணுகை்ைக்க புகாரக்ள் 

தசயை்முவறகவள உருைாக்குைைற்கான 

ஆைாரங்கவள தைளியிடட்ுள்ளது. 

ஆஸ்திமரலிய ேனிை உரிவேகள் 

ஆவணயை்தின் மைசியக் தகாள்வக 6 

குறிை்ை மின்-கற்றை் தைாகுதியிை் 

பயனுள்ள ஆமைாசவன ைழங்குகிறது 

ேற்றுே் அைற்வறக் குழந்வைப் பாதுகாப்பு 

நிறுைனங்களின் மின்-கற்றை் ைளங்கள் 

மூைோகவுே் அணுக முடியுே். 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/
https://childsafety.pmc.gov.au/sites/default/files/2020-09/nocs-complaint-handling-reference-guide.pdf
https://childsafety.pmc.gov.au/sites/default/files/2020-09/nocs-complaint-handling-reference-guide.pdf
https://childsafety.pmc.gov.au/sites/default/files/2020-09/nocs-complaint-handling-reference-guide.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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குழந்லைப் பாதுகாப்புை் ைரநிலை 8 - நைப்புக் 

கை்வி மை்றும் பயிை்சியின் மூைம் குழந்லைகள் 

மை்றும் இளவயதினலரப் பாதுகாப்பாக 

லவை்திருக்க பணியாளர்கள் மை்றும் 

ைன்னாரவ்ைர்கள் அைை்கான கை்வியறிவு, 

திைன்கள் மை்றும் விழிப்புணரல்வப் தபை்றிருக்க 

வவண்டும். 

குழந்வைப் பாதுகாப்புை் ைரநிவை 8 உடன் இணங்க, 

நிறுைனே் குவறந்ைபட்சே் இைற்வற உறுதிதசய்ய 

மைண்டுே்: 

8.1 நிறுைனை்தின் குழந்வைப் பாதுகாப்பு ேற்றுே் 

நை்ைாழ்வுக் தகாள்வகவய திறே்பட 

தசயை்படுை்துே்ைவகயிை் பணியாளரக்ள் ேற்றுே் 

ைன்னாரை்ைரக்ள் பயிற்சி ேற்றுே் ஆைரவு 

அளிக்கப்பட மைண்டுே். 

8.2 பணியாளரக்ள் ேற்றுே் ைன்னாரை்ைரக்ள் பிற 

குழந்வைகள் ேற்றுே் இளையதினராை் ஏற்படுே் 

தீங்கு உட்பட குழந்வைகளின் தீங்கு குறிை்ை 

அறிகுறிகவள அவடயாளே் காணுே்ைவகயிை் 

பயிற்சி ேற்றுே் ைகைை்கவளப் தபற மைண்டுே். 

8.3 குழந்வைப் பாதுகாப்பு ேற்றுே் நை்ைாழ்வு 

தைாடரப்ான பிரசச்ிவனகளுக்கு திறே்பட 

பதிைளிப்பைற்குே், தீங்வக தைளிப்படுை்துே் சக 

ஊழியரக்ளுக்கு ஆைரைளிப்பைற்குே் பணியாளரக்ள் 

ேற்றுே் ைன்னாரை்ைரக்ளுக்குப் பயிற்சி ேற்றுே் 

ைகைை்கவள ைழங்க மைண்டுே். 

8.4 குழந்வைகள் ேற்றுே் இளையதினருக்கு 

கைாசச்ாரரீதியாக பாதுகாப்பான சூழவை எை்ைாறு 

உருைாக்குைது என்பது குறிை்ை பணியாளரக்ள் 

ேற்றுே் ைன்னாரை்ைரக்ளுக்குப் பயிற்சி ேற்றுே் 

ைகைை்கவள ைழங்க மைண்டுே். 

ைற்மபாவைய குழந்வைப் பாதுகாப்புை் 

ைரநிவைகளின்படி நிறுைனங்கள் 

பணியாளரக்ளுக்குே் ைன்னாரை்ைரக்ளுக்குே் 

ைகைை்கவளயுே் பயிற்சிவயயுே் ைழங்க மைண்டுே், 

இைன் மூைே் அைரக்ள் குழந்வைகளுக்குப் 

பாதுகாப்பான சூழவை உருைாக்கி துஷ்பிரமயாகக் 

குற்றசச்ாட்டுகளுக்கு பதிைளிக்க முடியுே். 

புதிய குழந்வைப் பாதுகாப்புை் ைரநிவை 8 

பணியாளரக்ளுக்குே் ைன்னாரை்ைரக்ளுக்குே் 

பயிற்சியளிப்பைற்குே் ஆைரைளிப்பைற்குே் 

நிறுைனங்களுக்கான கடவேகவள விைரிக்கிறது, 

மேலுே் இைற்றுக்கான நடப்புக் கை்வி ேற்றுே் 

பயிற்சிவயயுே் ைழங்குகிறது: 

• நிறுைனை்தின் குழந்வைப் பாதுகாப்பு ேற்றுே் 

நை்ைாழ்வுக் தகாள்வகவய தசயை்படுை்துைை் 

• தீங்குக்கான அறிகுறிகவள 

அவடயாளங்காணுைை் (ேற்ற குழந்வைகள் 

ேற்றுே் இளையதினராை் ஏற்படுே் தீங்கு உட்பட) 

• குழந்வைப் பாதுகாப்புப் பிரசச்ிவனகள் ேற்றுே் 

சிக்கை்களுக்குை் திறே்பட பதிைளிை்ைை் ேற்றுே் 

தீங்வகப் பற்றி புகாரளிக்குே் சக ஊழியரக்வள 

ஆைரிை்ைை். 

இந்ைை ்ைரநிவையானது புதிய ைரநிவைகள் 1 ேற்றுே் 

5 உடன் தைாடரப்ுவடயைாகுே், மூன்று 

ைரநிவைகளுே் குழந்வைகள் ேற்றுே் 

இளையதினருக்கு பாதுகாப்பான சூழவை 

உருைாக்குைது குறிை்து பணியாளரக்ள் ேற்றுே் 

ைன்னாரை்ைரக்ளுக்கு பயிற்சி ேற்றுே் ைகைை்கவள 

ைழங்குே் கடவேகவள நிறுைனங்களுக்கு 

முன்வைக்கின்றன. 

கமிஷனின் குழந்வைப் பாதுகாப்பு 

நிறுைனை்வை உருைாக்குைது குறிை்ை 

ைழிகாட்டியிை் குழந்வைகள் ேற்றுே் 

இளையதினவரப் பாதுகாப்பாக 

வைை்திருப்பைற்கு பணியாளரக்ள் 

ேற்றுே் ைன்னாரை்ைரக்ளுக்குை் 

மைவைப்படுே் கை்வி அறிவு, திறன்கள் 

ேற்றுே் விழிப்புணரவ்ு பற்றிய சிை 

ைகைை்கள் உள்ளன. கமிஷனின் 

ைவைை்ைளை்திை் இந்ைை ்திட்டை்திற்கு 

உட்பட்ட நிறுைனங்களுக்கான 

புகாரளிக்கை்ைக்க நடை்வைை ்திட்டே் 

குறிை்ை ைழிகாட்டுைை்கள் உள்ளன. 

கை்வி ேற்றுே் பயிற்சிை் துவறயின் 

பள்ளிகளுக்கான ைழிகாட்டியிை் 

ைைறாகப் பயன்படுை்துைது பற்றிய 

பயனுள்ள ைகைை்கள் உள்ளன. 

ஆஸ்திமரலிய ேனிை உரிவேகள் 

ஆவணயை்தின் மைசியக் தகாள்வக 7 

குறிை்ை மின்-கற்றை் தைாகுதியிை் 

பயனுள்ள ஆமைாசவன ைழங்குகிறது 

ேற்றுே் அைற்வறக் குழந்வைப் 

பாதுகாப்பு நிறுைனங்களின் மின்-

கற்றை் ைளங்கள் மூைோகவுே் அணுக 

முடியுே். 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/childprotection/Pages/identify.aspx
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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புதிய குழந்லைப் பாதுகாப்புை் ைரநிலைகள் 

(ஜூலை 1, 2022 முைை் நலைமுலைக்கு வருகிைது) 

புதியலவ என்ன அை்ைது என்ன 

மாை்ைப்பை்டுள்ளது? 

பயனுள்ள ஆைாரங்கள் 

குழந்லைப் பாதுகாப்புை் ைரநிலை 9 - குழந்லைகள் 

மை்றும் இளவயதினருக்குை் தீங்கு விலளவிக்கும் 

வாய்ப்லபக் குலைக்கும் அவை வவலளயிை் உைை் 

ரீதியான மை்றும் இலணய சூழை்களின் 

பாதுகாப்பு மை்றும் நை்வாழ்லவயும் வமம்படுை்ை 

வவண்டும். 

குழந்வைப் பாதுகாப்புை் ைரநிவை 9 உடன் இணங்க, 

நிறுைனே் குவறந்ைபட்சே் இைற்வற உறுதிதசய்ய 

மைண்டுே்: 

9.1 குழந்வைகளின் ைனியுரிவே, ைகைை் அணுகை், 

சமூக இவணப்புகள் ேற்றுே் கற்றை் ைாய்ப்புகள் 

ஆகியைற்றிை் சேரசே் தசய்யாேை் இவணயே் 

ேற்றுே் நிகழ்மநரச ்சூழை்களிை் ஏற்படுே் 

அபாயங்கவள பணியாளரக்ள் ேற்றுே் 

ைன்னாரை்ைரக்ள் கண்டறிந்து குவறக்க மைண்டுே். 

9.2 நிறுைனை்தின் நடை்வை விதிை ்தைாகுப்பு, 

குழந்வைப் பாதுகாப்பு ேற்றுே் நை்ைாழ்வுக் 

தகாள்வக ேற்றுே் நவடமுவறகளுக்கு ஏற்ப 

இவணய சூழை் பயன்படுை்ைப்பட மைண்டுே். 

9.3 நிறுைன அவேப்புகள், தசயை்பாடுகள் ேற்றுே் 

நிகழ்மநர சூழலிை் ஏற்படுே் அபாயங்கவள இடர ்

மேைாண்வே திட்டங்கள் கருை்திை்தகாள்ள 

மைண்டுே். 

9.4 மூன்றாே் ைரப்பினரிடமிருந்து ஒப்பந்ை ைசதிகள் 

ேற்றுே் மசவைகவள ைழங்குே் நிறுைனங்கள் 

குழந்வைகள் ேற்றுே் இளையதினரின் பாதுகாப்வப 

உறுதி தசய்யுே்ைவகயிை் தகாள்முைை் 

தகாள்வககவள மேற்தகாள்ள மைண்டுே். 

ைற்மபாவைய குழந்வைப் பாதுகாப்புை் 

ைரநிவைகளின்படி ஏற்தகனமை பின்பற்றியைாமற 

நிறுைனங்கள் நிகழ்மநரே் ேற்றுே் இவணய 

சூழை்களுடன் தைாடரப்ுவடய அபாயங்கள் குறிைத்ு 

கைனோக இருக்க மைண்டுே் ேற்றுே் குழந்வைகள் 

துஷ்பிரமயாகை்தின் அபாயங்கவள 

அகற்றுைைற்கான நடைடிக்வககவள எடுக்க 

மைண்டுே். 

புதிய குழந்வைப் பாதுகாப்புை் ைரநிவை 9-இை் 

நிறுைனங்களுக்கான குறிப்பிட்ட கடவேகவளக் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

• நிகழ்மநரச ்சூழை்களுக்கு கூடுைைாக இவணய 

சூழை்கவளக் கைனிை்ைை் 

• ைனியுரிவே, ைகைை் அணுகை், சமூக 

இவணப்புகள் ேற்றுே் கற்றை் ைாய்ப்புகவள 

ஆகியைற்றுக்கான குழந்வை அை்ைது 

இளையதினரின் உரிவேவயச ்சேரசே் 

தசய்யாேை் இந்ைச ்சூழை்களிை் ஏற்படுே் 

அபாயங்கவளக் கண்டறிந்து குவறை்ைை் 

• குழந்வைப் பாதுகாப்பு ேற்றுே் நை்ைாழ்வை 

மேே்படுை்துைமைாடு, குழந்வைகள் ேற்றுே் 

இளையதினருக்குை் தீங்கு விவளவிக்குே் 

ைாய்ப்புகவள குவறை்ைை் 

• மூன்றாே் ைரப்பினரிடமிருந்து ைசதிகள் ேற்றுே் 

மசவைகவள நிறுைனே் ஒப்பந்ைே் தசய்ைாை் 

குழந்வைகள் ேற்றுே் இளையதினரின் 

பாதுகாப்வப உறுதி தசய்யுே் ைவகயிை் 

தகாள்முைை் தகாள்வககவளக் தகாண்டிருை்ைை். 

கமிஷனின் குழந்வைப் பாதுகாப்பு 

நிறுைனை்வை உருைாக்குைது குறிை்ை 

ைழிகாட்டியிை் துஷ்பிரமயாகை்தின் 

அபாயங்கவளக் கண்டறிந்து 

குவறப்பைற்கான ஆமைாசவனகள் 

உள்ளன. 

கமிஷனின் COVID-19 

தைாற்றுக்காைை்தின் மபாது 

குழந்வைகள் ேற்றுே் இளையதினவர 

இவணயை்திை் பாதுகாப்பாக 

வைை்திருை்ைை் என்பதிை் பயனுள்ள 

உைவிக்குறிப்புகள் ேற்றுே் 

இவணப்புகள் ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

மின்-பாதுகாப்பு கமிஷனர ்

இவணயை்திை் குழந்வைகவள 

பாதுகாப்பாக வைை்திருப்பது குறிை்ை 

விரிைான நவடமுவற 

ஆமைாசவனகவள ைழங்குகிறது. 

ஆஸ்திமரலிய ேனிை உரிவேகள் 

ஆவணயை்தின் ஆன்வைன் 

பாதுகாப்பிற்கான சரிபாரப்்புப் 

பட்டியை் ேற்றுே் மைசியக் தகாள்வக 8 

குறிை்ை மின்-கற்றை் தைாகுதியிை் 

பயனுள்ள ஆமைாசவன ைழங்குகிறது 

ேற்றுே் அைற்வறக் குழந்வைப் 

பாதுகாப்பு நிறுைனங்களின் மின்-

கற்றை் ைளங்கள் மூைோகவுே் அணுக 

முடியுே். 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/CSSGuideFinalV4-Web-New.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/news/online-safety-covid-19/
https://ccyp.vic.gov.au/news/online-safety-covid-19/
https://ccyp.vic.gov.au/news/online-safety-covid-19/
https://ccyp.vic.gov.au/news/online-safety-covid-19/
https://ccyp.vic.gov.au/news/online-safety-covid-19/
https://www.esafety.gov.au/
https://childsafe.humanrights.gov.au/sites/default/files/inline-files/CSO%20Checklist%20for%20online%20safety_2.pdf
https://childsafe.humanrights.gov.au/sites/default/files/inline-files/CSO%20Checklist%20for%20online%20safety_2.pdf
https://childsafe.humanrights.gov.au/sites/default/files/inline-files/CSO%20Checklist%20for%20online%20safety_2.pdf
https://childsafe.humanrights.gov.au/sites/default/files/inline-files/CSO%20Checklist%20for%20online%20safety_2.pdf
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
https://childsafe.elearning.humanrights.gov.au/login/index.php
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புதிய குழந்லைப் பாதுகாப்புை் ைரநிலைகள் 

(ஜூலை 1, 2022 முைை் நலைமுலைக்கு வருகிைது) 

புதியலவ என்ன அை்ைது என்ன 

மாை்ைப்பை்டுள்ளது? 

பயனுள்ள ஆைாரங்கள் 

குழந்லைப் பாதுகாப்புை் ைரநிலை 10 - குழந்லைப் 

பாதுகாப்புை் ைரநிலைகலள 

நலைமுலைப்படுை்துவது தைாைர்ந்து மதிப்பாய்வு 

தசய்யப்பை்டு வமம்படுை்ைப்பை வவண்டும் 

குழந்வைப் பாதுகாப்புை் ைரநிவை 10 உடன் இணங்க, 

நிறுைனே் குவறந்ைபட்சே் இைற்வற உறுதிதசய்ய 

மைண்டுே்: 

10.1 குழந்வைப் பாதுகாப்பு நவடமுவறகவள 

நிறுைனே் தைாடரந்்து ேதிப்பாய்வு தசய்து 

கணக்கிட மைண்டுே் ேற்றுே் மேே்படுை்ை மைண்டுே். 

10.2 தைாடரச்ச்ியான முன்மனற்றை்வைை் தைரிவிக்க 

காரணங்கள் ேற்றுே் முவறயான மைாை்விகவள 

அவடயாளே் காண புகாரக்ள் சே்பந்ைப்பட்ட ேற்றுே் 

பாதுகாப்பு சே்பைங்கள் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட 

மைண்டுே். 

10.3 பணியாளரக்ள் ேற்றுே் ைன்னாரை்ைரக்ள், 

சமூகே் ேற்றுே் குடுே்பங்கள் ேற்றுே் குழந்வைகள் 

ேற்றுே் இளையதினர ்ஆகிமயாருக்கு, 

தபாருை்ைோன ேதிப்பீடுகளிை் கிவடை்ை முடிவுகள் 

குறிை்து நிறுைனே் தைரிவிக்க மைண்டுே். 

ேதிப்பாய்வு ேற்றுே் தைாடரச்ச்ியான முன்மனற்றே் 

ஏற்கனமை ைற்மபாவைய குழந்வைப் பாதுகாப்புை் 

ைரநிவைகளின் ஒரு பகுதியாகுே். 

புதிய குழந்வைப் பாதுகாப்புை் ைரநிவை 10-இை் 

நிறுைனங்களுக்கான புதிய கடவேகள் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

• தைாடரச்ச்ியான முன்மனற்றை்வைை் தைரிவிக்க 

காரணங்கள் ேற்றுே் முவறயான மைாை்விகவள 

அவடயாளே் காண புகாரக்ள், கைவைகள் ேற்றுே் 

பாதுகாப்புச ்சே்பைங்கவள பகுப்பாய்வு தசய்ைை். 

• பணியாளரக்ள் ேற்றுே் ைன்னாரை்ைரக்ள், சமூகே் 

ேற்றுே் குடுே்பங்கள் ேற்றுே் குழந்வைகள் 

ேற்றுே் இவளஞரக்ள் ஆகிமயாருக்கு குழந்வைகள் 

பாதுகாப்பு நவடமுவறகளின் தபாருை்ைோன 

ேதிப்பீடுகளிை் கிவடை்ை முடிவுகள் பற்றி 

தைரிவிை்ைை். 

கமிஷனின் குழந்வைப் பாதுகாப்பு 

நிறுைனை்வை உருைாக்குைது குறிை்ை 

ைழிகாட்டியிை் (Word மகாப்பு ஆகவுே் 

கிவடக்கிறது) ைற்மபாவைய 

குழந்வைப் பாதுகாப்புை் 

ைரநிவைகளின்படி ைங்கள் குழந்வைப் 

பாதுகாப்பு கட்டவேப்வப ேதிப்பாய்வு 

தசய்ய நிறுைனங்களுக்கு உைை சுய 

ேதிப்பீட்டு கருவிவய ைழங்குகிறது. 

புதிய குழந்வைப் பாதுகாப்புை் 

ைரநிவைகளின்படி ேதிப்பீடுகவள 

ஆைரிக்குே் புதிய கருவி 

தைளியிடப்படுே். 

ஆஸ்திமரலிய ேனிை உரிவேகள் 

ஆவணயை்தின் மைசியக் தகாள்வக 9 

குறிை்ை மின்-கற்றை் தைாகுதியிை் 

பயனுள்ள ஆமைாசவன ைழங்குகிறது 

ேற்றுே் அைற்வறக் குழந்வைப் 

பாதுகாப்பு நிறுைனங்களின் மின்-

கற்றை் ைளங்கள் மூைோகவுே் அணுக 

முடியுே். 
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புதிய குழந்லைப் பாதுகாப்புை் ைரநிலைகள் 

(ஜூலை 1, 2022 முைை் நலைமுலைக்கு வருகிைது) 

புதியலவ என்ன அை்ைது என்ன 

மாை்ைப்பை்டுள்ளது? 

பயனுள்ள ஆைாரங்கள் 

குழந்லைப் பாதுகாப்புை் ைரநிலை 11 - 

குழந்லைகள் மை்றும் இளவயதினருக்கு 

நிறுவனம் பாதுகாப்பானது என்பலை 

விவரிக்கும்வலகயிை் தகாள்லககள் மை்றும் 

நலைமுலைகலள ஆவணப்படுை்ை வவண்டும். 

குழந்வைப் பாதுகாப்புை் ைரநிவை 11 உடன் இணங்க, 

நிறுைனே் குவறந்ைபட்சே் இைற்வற உறுதிதசய்ய 

மைண்டுே்: 

11.1 தகாள்வககள் ேற்றுே் நவடமுவறகள் 

குழந்வைப் பாதுகாப்புை் ைரநிவைகள் 

அவனை்வையுே் பூரை்்திதசய்ய மைண்டுே். 

11.2 தகாள்வககள் ேற்றுே் நவடமுவறகள் 

ஆைணப்படுை்ைப்பட்டு புரிந்துதகாள்ைைற்கு 

எளிைாக இருக்க மைண்டுே். 

11.3 தகாள்வககள் ேற்றுே் நவடமுவறகளின் 

ைளரச்ச்ிவய சிறந்ை நவடமுவற ோதிரிகள் ேற்றுே் 

பங்குைாரரின் ஆமைாசவனவயப் தபற மைண்டுே். 

11.4 தகாள்வககள் ேற்றுே் நவடமுவறகளுடன் 

ைவைைரக்ள் சாே்பியன் ேற்றுே் ோதிரி உடன்பட 

மைண்டுே். 

11.5 பணியாளரக்ள் ேற்றுே் ைன்னாரை்ைரக்ள் 

தகாள்வககள் ேற்றுே் நவடமுவறகவளப் 

புரிந்துதகாண்டு தசயை்பட மைண்டுே். 

குழந்வைப் பாதுகாப்பிற்கான நவடமுவறகவள 

தசயை்படுை்துைைற்கு விரிைான தகாள்வககள் 

ேற்றுே் நவடமுவறகவளை் ையாரிப்பது 

ைற்மபாவைய குழந்வைப் பாதுகாப்புை் 

ைரநிவைகளுக்கு ஏற்கனமை மைவைப்படுகிறது. 

புதிய குழந்வைப் பாதுகாப்புை் ைரநிவை 11-இை் 

நிறுைனங்களுக்கான புதிய கடவேகள் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

• தகாள்வககவளயுே் நவடமுவறகவளயுே் 

புரிந்துதகாள்ைைற்கு எளிவேயாக்குைை் 

• தகாள்வககள் ேற்றுே் நவடமுவறகளின் 

ைளரச்ச்ிவயை் தைரிவிக்க பங்குைாரர ்

ஆமைாசவன ேற்றுே் சிறந்ை நவடமுவற 

ோதிரிகவளப் பயன்படுை்துைை் 

• தகாள்வககள் ேற்றுே் நவடமுவறகளுடன் 

நிறுைன ைவைைரக்ள் சாே்பியன் ேற்றுே் ோடை் 

உடன்படுைவை உறுதிப்படுை்துைை். 

ைற்மபாவைய ைரநிவை 2-இன் பிரிவிை் 

உள்ள கமிஷனின் குழந்வைப் 

பாதுகாப்பு நிறுைனை்வை 

உருைாக்குைது குறிை்ை ைழிகாட்டியிை் 

ோதிரிக் தகாள்வககளுே் பயனுள்ள 

ைழிகாட்டுைலுே் ைழங்கப்பட்டுள்ளன. 

ஆஸ்திமரலிய ேனிை உரிவேகள் 

ஆவணயை்தின் மைசியக் தகாள்வக 10 

குறிை்ை மின்-கற்றை் தைாகுதியிை் 

பயனுள்ள ஆமைாசவன ைழங்குகிறது 

ேற்றுே் அைற்வறக் குழந்வைப் 

பாதுகாப்பு நிறுைனங்களின் மின்-

கற்றை் ைளங்கள் மூைோகவுே் அணுக 

முடியுே். 
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