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අරමුණ 

තමම ත ොරතුරු පත්රිකොතේ පරමොර්ථය 
වන්තන් වොර් ො කළ හැකි චර්යො ක්රමය 
(තයෝජනො ක්රමය) පිළිබඳව කම්කරුවන්ට 
සහ ස්තේච්ඡො තස්වකයන්ට (ඔබට) 
විත ්ෂතයන් ඔබ වොර් ො කළ හැකි 
තචෝදනොවකට ලක් වූ අවස්ථොවකදී මග 
තපන්ීමයි. 

වාර්තා කළ හැකි චර්යා යයෝජනා 
ක්රමය ගැන 

ළමො අපතයෝජන සහ ඔවුන්තේ තස්වකයින් 
සහ ස්තේච්ඡො තස්වකයන් විසින් තනොසලකො 
හරිනු ලැබීම යන තචෝදනොවලට සංවිධොන 
දක්වන ප්රතිචොර වැඩි දියුණු කිරීමට තමම 
තයෝජනො ක්රමය අතේක්ෂො කරයි. ළමො 
යහපැවැත්ම සහ ආරක්ෂොව පිළිබඳ පන  
2005 මගින් තමම තයෝජනො ක්රමය ස්ථොපි  
කර ඇ . 

තමම තයෝජනො ක්රමය යටතත් සංවිධොන 
ප්රධොනීන්  ම තස්වකයින් හො ස්තේච්ඡො 
තස්වකයන් විසින් දරුතවකු සම්බන්ධ යම් 
යම් හැසිරීම් පිළිබඳ තචෝදනො පිළිබඳව ළමො 
හො  රුණයින් සඳහො වූ තකොමිෂන් සභොවට 
(තකොමිසම) දැනුම් දිය යුතුය. 

තස්වකයින් සහ ස්තවච්ඡො තස්වකයින් පහ  

 ත්වවල වූවත් වොර් ො කළ යුතුය: 

• ඔවුන්තේ රැකියොතේ තකොටසක් තලස 
ළමයින් සමග ගැටීමක් තනොමැති නම් 

• රැකියො කොලය තහෝ ඉන් පිට හැසිරීම සිදු 
වූ විට. 

එවිට සංවිධොනතේ ප්රධොනියො තමය 
පරීක්ෂණයකට ලක් කළ යුතු ය. 

යයෝජනා ක්රමය මගින් ආවරණය 
කරනු ලබන්යන් කුමන ආකාරයේ 
කම්කරුවන් සහ ස්යේච්ඡා 

යස්වකයන් ද? 

තයෝජනො ක්රමය වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි 
සංවිධොනතේ තස්වය කරන තහෝ 
සංවිධොනයට සම්බන්ධ ඕනෑම පුද්ගලතයක් 
ආවරණය කරයි. එයට  වදුරටත්: 

• ස්තේච්ඡො තස්වකතයකු, 
තකොන්රොත්කරුතවකු, කොර්යොල 
හිමිතයකු, නිලධොරිතයකු තහෝ තවනත් 
 නතුරක් ඇතුළුව තස්වො සැපයීම සඳහො 
තයෝජනො ක්රමතයන් ආවරණය වන 
සංවිධොනයක් විසින් සෘජුවම සම්බන්ධ වූ 
අය 

• කැපකරු තහෝ ඥොතීන් රැක බලො 
ගන්නන් 

• ආගමික තද්වගැතිවරුන්, ආගමික 
නොයකයින් තහෝ ආගමික ආය නයක 
නිලධොරීන් අදොළ තවති. 

තමම ඉහ  පුද්ගලයින් විස් ර කිරීම සඳහො 
තකොමිසම ‘කම්කරුවන් සහ ස්තේච්ඡො 
තස්වකයින්’ යන තයදුම භොවි  කරයි. 

 

ඔබ වැඩ කරන තහෝ ස්තේච්ඡොතවන් තස්වය 
කරන සංවිධොනය තයෝජනො ක්රමතයන් 
ආවරණය වන්තන් නම් ඔතේ හැසිරීම 
තයෝජනො ක්රමය මගින් ආවරණය තේ. 

තයෝජනො ක්රමය මගින් ආවරණය වන 
සංවිධොන පිළිබඳ වැඩි විස් ර තකොමිෂන් 
සභොතේ තවේ අඩවිය හරහො දැකග  
හැකිය. 

වාර්තා කළ හැකි සිදුවීමක් යනු 

කුමක්ද? 

වොර් ො කළ හැකි සිදුීම් වර්ග පහක් පවතී: 

1. ලංගික අපරොධ 

2. ලංගික වි මොචොර 

https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/for-organisations/#TOC-6
https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/for-organisations/#TOC-6
https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/for-organisations/#TOC-6
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3.  ොරීරික හිංසන 

4. දරුතවකුට සැලකිය යුතු මොනසික තහෝ 
මොනසික හොනියක් කරන හැසිරීම් 

5. සැලකිය යුතු තලස දරුතවකු තනොසලකො 
හැරීම. 

ලංගික අ වර, ලංගික විෂමොචොර සහ 
 ොරීරික හිංසනය දරුතවකු සමග, දරුතවකු 
හට තහෝ ඉදිරිපිට සිදු කරන්තන් නම් තමම 
තයෝජනො ක්රමය මගින් ආවරණය තකතර්. 

 ළමතයකු තලස හඳුන්වන්තන් වයස 18 ට 
අඩු අතයකි. 

 වොර් ො කළ හැකි හැසිරීම සොපරොධී 
වැරදිවලට වඩො වැඩි යමක් ආවරණය කරයි. 

යකාමිසයම් භූමිකාව කුමක්ද? 

තකොමිසතම් භූමිකොව වන්තන්: 

• වොර් ො කළ හැකි තචෝදනොවකට ප්රතිචොර 
දක්වන සංවිධොනයක් සොධොරණ හො 
සුදුසු ප්රතිචොරයක් ප්රවර්ධනය කිරීම 
සඳහො සහය සහ මග තපන්ීම ලබො දීම 

• වොර් ො කළ හැකි තචෝදනොවලට 
සංවිධොනවල ප්රතිචොර ස්වොධීනව පරීක්ෂො 
සහ අධීක්ෂණය කිරීම සහ සුදුසු 
අවස්ථොවලදී ප්රතිචොර වැඩි දියුණු කිරීම 
සඳහො නිර්තද්  ඉදිරිපත් කිරීම 

• ඇ ැම්  ත්ව යටතත්, ළමුන් සමග වැඩ 
කිරීතම් පන  2005 ට අනුකූලව ළමයින් 
සමග වැඩ කිරීම තහ්තුතවන් වොර් ො කළ 
හැකි හැසිරීමක් සිදු කර ඇති බව තසොයො 
ගැනීමක් පිළිබඳව අධිකරණ හො සමොජ 
ආරක්ෂණ තදපොර් තම්න්තුතේ 
තේකම්වරයොට දැන්ීම. 

• ඇ ැම්  ත්ව යටතත්, වොර් ො කළ හැකි 
හැසිරීමක් සිදු කර ඇති බව තවනත් 
නියොමකයින්ට (වික්තටෝරියොනු රජතේ 
තදපොර් තම්න්තු සහ ඕස්තේලයොනු 
තසෞඛ්ය වවදය නියොමන ඒජන්සිය 
වැනි) දැනුම් දීම සහ අව ය ත ොරතුරු 
සැපයීම 

• ලයොපදිංචි ගුරුවරතයකු පිළිබඳ 
තචෝදනොවක් එේල ී ඇති නම් සහ 
වොර් ො කළ හැකි හැසිරීම් විමර් නවල 
තසොයො ගැනීම්වලට සම්බන්ධ නම් 

වික්තටෝරියොනු ගුරු ආය නයට (VIT) 
දැනුම් දීම. 

වාර්තා කළ හැකි යචෝදනාවක් යනු 

කුමක්ද? 

වොර් ො කළ හැකි තචෝදනොවක් තලස 
හැඳිතවන්තන් ඕනෑම අතයකුට සොධොරණ 
තහ්තු ම  තස්වකතයකු තහෝ ස්තවච්ඡො 
තස්වකතයකු පහ  කරුණු සිදු කතළ් යැයි 
දැක්විය හැකි තචෝදනොවකි: 

• වොර් ො කළ හැකි හැසිරීමක්, තහෝ 

• වොර් ො කළ හැකි හැසිරීමක් විය හැකි 
විෂමොචොරයක්. 

සොධොරණ වි ්වොසයක් යනු සැකයට වඩො 
වැඩි යමක් තේ. වි ්වොසයට යම් තහ්තු 
සොධක වූ පදනමක් තිබිය යුතුය. එයට 
සොධක අව ය තනොවන නමුත් කටක ො 
තහෝ සමතේක්ෂණයට වඩො වැඩි විය යුතුය. 

 සංවිධොනතේ ප්රධොනියො විසින් වි ්වොස 
කළ තනොහැකි වූවද වොර් ො කළ හැකි 
තචෝදනොවක් තකොමිසමට දැනුම් දිය යුතුය. 

වාර්තා කළ හැකි යචෝදනාවක් කළ 

විට කුමක් සිදු යවයි ද? 

සංවිධොනතේ ප්රධොනියො  ම තස්වකතයකුට 
තහෝ ස්තේච්ඡො තස්වකතයකුට එතරහිව 
වොර් ො කළ හැකි තචෝදනොවක් පිළිබඳව 
දැනුවත් වුවතහොත්, ඔවුන්: 

1. තකොමිසමට (සහ වික්තටෝරියො 
තපොලසියට සොපරොධී හැසිරීම් සැක 
කරන්තන් නම්) සහ ඇ ැම් අවස්ථොවල 
ළමො ආරක්ෂණයට දැනුම්දීම 

2. තචෝදනොව විමර් නය කරන බවට වග 
බලො ගැනීම (අව ය නම් වික්තටෝරියො 
තපොලසිතයන් අවසර ලබො ගැනීතමන් 
පසුව) 

3. එම පරීක්ෂණතේ ප්රතිඵල ම  පදනම්ව 
තසොයො ගැනීම් සහ ක්රියොමොර්ග ගැනීම 

4. තසොයො ගැනීම් තකොමිසමට තයොමු කිරීම. 
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වාර්තා කළ හැකි යචෝදනාවල 
ක්රියාවලිය 

වොර් ො කළ හැකි තචෝදනොවක පරීක්ෂණයක 
තමම පියවර අඩංගුවිය යුතුය: 

• තචෝදනොව ලබොතගන  ක්තස්රු කරන්න 

• පරීක්ෂණයක් ස්ථොපි  කර 
තමතහයවන්න 

• සොධක  ක්තස්රු කරන්න 

• විමර් නය අවසන් කර වොර් ොවක් 
සකස් කරන්න 

• තසොයො ගැනීම් කරන්න 

• තසොයො ගැනීම්වලට අදොළව ක්රියොමොර්ග 
ගන්න. 

පරීක්ෂණයක් පැවැත්වවීම 

වොර් ො කළ හැකි තචෝදනොවක් පරීක්ෂණයට 
ලක් කළ හැකි වන්තන්: 

• අභයන් ර කොර්ය මණ්ඩල 
සොමොජිකතයකුට (උදොහරණයක් තලස 
මොනව සම්පත් විසින්) 

• බොහිර ස්වොධීන විමර් කතයකුට 

• නියොමකතයකුට 

• තකොමිසමට. 

වොර් ො කළ හැකි තචෝදනොවක් පිළිබඳ 
විමර් නයකට සොමොනයතයන් ඇතුළත් 
වන්තන්: 

• අදොළ තභෞතික සොධක එකතු කිරීම 

• ළමයින් ද ඇතුළත් විය හැකි අදොළ 
සොක්ෂිකරුවන් සමග සම්මුඛ් සොකච්ඡො 
පැවැත්ීම 

• තචෝදනොව ලැබූ පුද්ගලයො සමග සම්මුඛ් 
සොකච්ඡො පැවැත්ීම. 

ඔබ යචෝදනාවක් ලැබූ පුද්ගලයයකු 

ද? 

ඔබ වොර් ො කළ හැකි තචෝදනොවකට යටත් 
වුවතහොත් පහ  සඳහන් තකොටස් මඟ 
තපන්ීම සපයයි. 

කාර්ය පටිපාටික සාධාරණත්වවය 

තයෝජනො ක්රමතේ එක් මූලක මූලධර්මයක් 
නම්, ඔබ වොර් ො කළ හැකි තචෝදනොවකට 
යටත් වන්තන් නම්, ඔතේ හැසිරීම පිළිබඳ 

පරීක්ෂණවලදී ස්වොභොවික යුක්තිය ලබො 
ගැනීමට ඔබට අයිතිය තිතේ. ස්වොභොවික 
යුක්තිය තබොතහෝ විට ක්රියො පටිපොටික 
සොධොරණත්වය තලස හැඳින් තවයි. 

වොර් ො කළ හැකි තචෝදනො ක්රියොවලය 
සොධොරණ හො යුක්තිගරුක ආකොරයකින් හො 
අනව ය ප්රමොදයකින් ත ොරව පැවැත්ීම 
වැදගත්ය. 

ක්රියො පටිපොටික සොධොරණත්වයට අනුව ඔබ 
ගැන වොර් ො කළ හැකි තචෝදනොවක් කර 
ඇති බව ඔබට වහොම දැනුම් දිය යුතු 
තනොතේ. 

එම විමර් නතේ අඛ්ණ්ඩ ොව සහ ඊට 
සම්බන්ධ සියලු තදනොතේ යහපැවැත්ම 
සහතික කරන අ රදී, ඔබට දැනුම් දීමට 
වඩොත්ම සුදුසු සහ මුේම අවස්ථොව 
විමර් කයො විසින් සලකො බැලය යුතුය. 

වොර් ො කළ හැකි තචෝදනොවක් පිළිබඳව 
ඔබට දැනුම් දීතම් අසොධොරණ ප්රමොදයක් 
තනොතිබිය යුතුය. 

නිදසුනක් ව තයන්, සීමි  අවස්ථොවන්හිදී, 
තචෝදනොවක් පැහැදිලවම අස යයක් වන 
අ ර ඔතේ මැදිහත් ීමකින් ත ොරව ඔබට 
පක්ෂව කටයුතු කළ හැකි අ ර ඒවො විසඳො 
ග  හැකි නම්, සමහර විට එම තචෝදනොව 
ගැන ඔබට තනොකියයි. 

තචෝදනො ලපියක් මගින් ඔබට තචෝදනොවක් 
දැනුම් තදනු ලැතේ. තචෝදනො ලපියක් යනු 
ඔබට එතරහිව වොර් ො කළ හැකි තචෝදනො 
පිළිබඳ විස් ර පැහැදිලව පවසන ලඛි  
තේඛ්නයකි. 

තචෝදනො ලපියක් සපයො තිතේ නම්, එම 
ලපිතේ සෑම තචෝදනොවක්ම පැහැදිලව 
සඳහන් කළ යුතු අ ර, එම තචෝදනො සඳහො 
ප්රතිචොර දැක්ීමට එම තචෝදනො තමොනවො 
දැයි හරියටම වටහො ගැනීමට ඔබට 
ප්රමොණවත් ත ොරතුරු අඩංගු විය යුතුය. 

තචෝදනො ලපියක අඩංගු විය හැකි වන්තන්: 

• සිදු වූ බව කියන හැසිරීම 

• තචෝදනොවට ලක් වූ හැසිරීම සිදු වූතේ 
කවදොද සහ තකො ැනද යන්න 

• තචෝදනොවට ලක් වූ හැසිරීමට සම්බන්ධ 
වූ අය. 
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මට එයරහිව වාර්තා කළ හැකි 
යචෝදනාවක් එල්ල වූ පසු කුමක් සිදු යවයි 
ද? 

ඔබට තචෝදනො ලපියක් ලැබුනද නැ තහොත් 
තවනත් ආකොරයකින් වොර් ො කළ හැකි 
තචෝදනොවක් පිළිබඳව ඔබට දන්වනු ලැබුව ද, 
ඔබ සොමොනයතයන් අතේක්ෂො කළ යුත්තත්: 

• තචෝදනොතේ විස් ර ගැන පැහැදිල 
කිරීමක් 

• තචෝදනොව සලකො බැලීමට සුදුසු 
කොලයක්, එවිට ඔබ සම්මුඛ් 
පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතු යැයි 
වි ්වොස කරන පුද්ගලයින්ට තචෝදනොතේ 
තකොටසක් තලස සම්මුඛ් පරීක්ෂණයක් 
පැවැත්විය යුතු යැයි තයෝජනො කළ 
හැකිය. 

• ඔබ සම්මුඛ් පරීක්ෂණයට ලක් කරන්තන් 
නම් සුදුසු සහොයකයකු සිටින තලස 
ඉේලො සිටීමක් 

• වොර් ො කළ හැකි තචෝදනොවට සහ 
වි ්වසනීය, අදොළ සහ වැදගත් වන 
ඕනෑම අහි කර ත ොරතුරුවලට 
වොචිකව තහෝ ලඛි ව ප්රතිචොර දැක්ීමට 
ඉඩ ලබොදීමක් 

• අපක්ෂපොතී විමර් කතයකු සිටීම. 

විමර් නතේ තකොටසක් තලස නීතිඥතයකු, 
සංගමයක් තහෝ තවනත් නිතයෝජි  
ආය නයකින් උපතදස් ලබො ගැනීමට 
සහ/තහෝ නිතයෝජනය ලබො ගැනීමට ඔබට 
අයිතියක් තිතේ. 

 ඔතේ ප්රකො  ලඛි ව සහ/තහෝ සම්මුඛ් 
පරීක්ෂණයකට සහභොගී ීතමන් ඔබට 
තචෝදනොවට ප්රතිචොර දැක්විය හැකිය. 
තචෝදනොව සනොථ වුවතහොත් බරප ල 
ප්රතිවිපොක ඇතිවිය හැකි බැවින් ඔතේ 
අනුවොදය ඉදිරිපත් කිරීමට තපර උපතදස් 
ලබො ගැනීමට ඔබට ත ෝරො ග  හැකිය. 

තාවකාලිකව ඉවත්ව කිරීම, යස්වය 
අත්වහිටුවීම සහ යවනත්ව ක්රියා 

සමහර සංවිධොන ඔවුන් විමර් නය කරන 
අ රතුර ඔබව ඉවත් කළ යුතුද නැතිනම් 
ඔබතේ තස්වය අත්හිටුවිය යුතුද යන්න 
සලකො බැලය හැකිය. තමම තීරණය 
ගැනීතම්දී ඔතේ සංවිධොනතේ ප්රධොනියො 

ළමයින්ට සහ ඔවුන්තේ සංවිධොනතේ 
අතනකුත් පුද්ගලයින්ට ඇති අවදොනම් වැනි 
විවිධ කරුණු සලකො බලයි. 

සංවිධොනවලන්  වදුරටත්: 

• ළමයින් සමග සම්බන්ධ ීතමන් ඔබව 
වැළැක්ීමට 

• ඔබව තවනන් රොජකොරි සඳහො මොරු 
කිරීමට 

• රැකියොතේදී ඔබට අම ර සහය සහ 
අධීක්ෂණය ඇති බවට සහතික ීමට 

• තවනත් තස්වකයින් තහෝ ස්තේච්ඡො 
තස්වකයන් සමග තම් ගැන සොකච්ඡො 
තනොකරන තලස ඔබට උපතදස් ලබො 
දීමට 

• ඔබ උපකරණ භොර තදන තලස තහෝ 
තේඛ්න ප්රතේ ය ඉවත් කරන තලස 
ඉේලො සිටීමට හැකියොව ඇ . 

තමම ක්රියොවන් සම්බන්ධතයන් තවනස් 
ආය නවලට විවිධ නීති සහ ප්රතිපත්ති 
ක්රියොත්මක කිරීමට සිදු තවයි. ඔබට අව ය 
නම් වැඩි විස් ර සඳහො ඔතේ ආය නතයන් 
විමසන්න. 

සාක්ෂි තක්යස්රු කිරීම 

සම්භාවිතා සමබර කිරීම- ඔප්පපු කිරීයම් 
මිනුම් 

වොර් ො කළ හැකි තචෝදනො සඳහො සොධක 
 හවුරු කිරීම සඳහො අව ය නි ්චි  
මට්ටම සහ සොධක මට්ටම ‘සම්භොවි  
සමබර ොව’ තලස හැඳින් තවයි. තමය 
සොධොරණ සැකයකින් ඔේබට තචෝදනොවක් 
ඔේපු කළ යුතුවන සොපරොධී නඩු සඳහො 
අව ය ප්රමොණයට වඩො පහත් ප්රමිතියකි. 

එම නිසො, පරීක්ෂණයක් පවත්වන විට, 
විමර් කයො සි න්තන් එය වොර් ො කළ 
හැකි හැසිරීම සිදු වූවොට වඩො වැඩි 
තනොවන්තන්ද යන්න ගැන ය. 

විමර්ශනය අවසන් කිරීම 

ඔබට ප්රතිචාර දැක්වීයම් අවස්ථාව 

කිසියම් අහි කර තසොයො ගැනීම් කිරීමට තපර 
තහෝ ඔබට එතරහිව විනය ක්රියොමොර්ග ගැනීමට 

තපර, තචෝදනොව සම්බන්ධතයන් අදහස් 
දැක්ීමට සහ ප්රතිචොර දැක්ීමට ඔබට 
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අවස්ථොවක් ලබො තදන බවට සංවිධොනය 

සහතික විය යුතුය. විමර් නය අවසන් ීමට 
තපර එම ප්රතිචොරය අවධොනතයන් සලකො බැලය 

යුතුය. 

යකාමිෂන් සභාවට දැනුම් දීම 

ඔතේ ප්රතිචොරය සලකො බැලීතමන් පසු, 
සංවිධොනය සිය විමර් න තසොයොගැනීම් 
(සහ තසොයොගැනීම් සඳහො තහ්තු) සකස් 
කරනු ලැතේ. තම්වො තකොමිෂන් සභොවට ලබො 
දී තිතේ. 

ප්රතිඵලය අහි කර නම්, ප්රතිඵලය ගැන ද 
ඔබට පැවසිය යුතුය. තකතස් තව ත්, 
සම්ූර්ණ සවිස් රොත්මක විමර් න තසොයො 
ගැනීම්, වොර් ො සහ තහ්තු සෑම විටම ඔබට 
තනොලැතබයි. තමයට තහ්තුව ළමයින් පිළිබඳ 
සංතේදී ත ොරතුරු තහෝ තපෞද්ගලක 
ත ොරතුරු ඇතුළත් ීම වියහැක. 

සිදුවිය හැකි යසායා ගැනීම් සහ 
ක්රියාමාර්ග 

පරීක්ෂණයක් අවසොනතේ සිදු විය හැකි විවිධ 
තසොයො ගැනීම් අවස්ථො තිතේ. තම් ගැන 
වැඩිදුර ත ොරතුරු සඳහො තකොමිෂන් 
සභොතේ ත ොරතුරු පත්රිකොතේ 8 – 
පරීක්ෂණතේ තසොයො ගැනීම් තව  තයොමු 
වන්න. 

සොරොං යක් තලස: 

• වොර් ො කළ හැසිරීම සිදු වූවොට වඩො වැඩි 
යමක් සොධක මගින් තපන්නුම් කරන්තන් 
නම්, සනාථ කළ හැකි තසොයො 
ගැනීමක් කළ හැකිය 

• වොර් ො කළ හැසිරීම සිදු වූවොට වඩො වැඩි 
යැයි තයෝජනො කිරීමට ප්රමොණවත් සොධක 
තනොමැති නම්, සනාථ යනාකළ - 
ප්රමාණවත්ව සාධක තසොයො ගැනීමක් 
කළ හැකිය 

• වොර් ො කළ හැසිරීම සිදු වූවොද නැද්ද 
යන්න  හවුරු කිරීමට ප්රමොණවත් 
සොධක තනොමැති නම්, සනාථ යනාකළ 
- ප්රමාණවත්ව සාධක යනාමැතිකම 
තලස තසොයො ගැනීමක් කළ හැකිය 

• වොර් ො කළ හැකි හැසිරීම සිදු තනොවූ 
බවට ප්රබල සොධක තිතේ නම්, පදනම් 
විරහිත තසොයො ගැනීමක් කළ හැකිය 

• හැසිරීම සිදු ී ඇති නමුත් එය ඉහ  
ලැයිස්තුග  කර ඇති වොර් ොග  
හැසිරීමකට තනොගැලතේ නම්, යයෝජනා 
ක්රමයයන් පිටත යසායා ගැනීයම් 
ක්රියොවක් කළ හැකිය. 

තමම තසොයොගැනීම් ම  පදනම්ව සංවිධොන 
විසින් විවිධ ක්රියොමොර්ග ග  හැකිය. 

යසායා ගැනීම සහ ක්රියාමාර්ග සමග 
එකඟ යනාවීම 

තසොයො ගැනීමකට ප්රතිචොර ව තයන් 
සංවිධොනයක් විසින් ගනු ලැබූ තසොයො 
ගැනීමක් තහෝ ක්රියොමොර්ගයක් සමග ඔබ 
එකග තනොවන්තන් නම්, ඔබ ඔතේ 
අභයන් ර ආය නික ආරවුේ විසඳීතම් 
ක්රියො පටිපොටියට තයොමු විය යුතුය. 

පහ  ඒවොතයන් උපතදස්, සහය තහෝ මග 
තපන්ීම ලබො ගැනීම ගැනද ඔබ සලකො 
බැලය යුතුය: 

• 1300 486 466 ඇමතීතමන් ඔස්තේලයොනු 
වෘත්තීය සමිතිය සමග තහෝ (03) 9659 
3511 ඔස්තස් වික්තටෝරියොනු තවළඳ  ොලො 
කවුන්සිලය   

• නීතිඥතයක් නම්: 

o ඔබව නීතිඥතයකු තව  තයොමු කළ 
හැකි වික්තටෝරියො නීති ආය නය 

o 1800 331 617 (ග්රොමීය 
වික්තටෝරියොව) තහෝ (03) 9662 1933 
(තමේබර්න් නොගරික) අංකතයන් 
JobWatch රැකියො අයිතිවොසිකම් 
නීති මධයස්ථොනය අම න්න, 
ඔවුන් කම්කරුවන් සඳහො තනොමිතේ 
සහ රහසය දුරකථන ත ොරතුරු 
සහ තයොමු කිරීතම් තස්වොවක් 
සපයනු ලබයි 

o ඔබ අසල ඇති ප්රජො නීති 
මධයස්ථොනයක් තසොයො ගැනීමට 
සහය විය හැකි ප්රජො නීති 
මධයස්ථොන සම්තම්ලනය ඇමතිය 
හැක. 

• ඔතේ තස්වො ස්ථොන අයිතිවොසිකම් සහ 
බැඳීම් පිළිබඳ ත ොරතුරු සහ උපතදස් 
ලබො දිය හැකි තෙයො වර්ක් ඔම්බුඩ්ස්මන්,  

• තෙයො වර්ක් තකොමිසම, ඔවුන්ට 
තස්වතයන් තනරපො හරින ලද සහ 

https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/reportable-conduct-scheme-information-sheets/#TOC-8
https://www.australianunions.org.au/
https://www.australianunions.org.au/
https://www.australianunions.org.au/
https://www.weareunion.org.au/
https://www.weareunion.org.au/
https://www.weareunion.org.au/
https://www.liv.asn.au/find-a-lawyer
http://jobwatch.org.au/
http://jobwatch.org.au/
http://jobwatch.org.au/
https://www.fclc.org.au/find_a_community_legal_centre
https://www.fclc.org.au/find_a_community_legal_centre
https://www.fclc.org.au/find_a_community_legal_centre
https://www.fairwork.gov.au/
https://www.fwc.gov.au/termination-of-employment
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අසොධොරණ තලස තස්වතයන් පහ කිරීම, 
සොමොනය ආරක්ෂණ තස්වතයන් පහ 
කිරීම තහෝ නීති විතරෝධී තලස තස්වතයන් 
පහ කිරීම පිළිබඳ අයදුම්ප ක් ඉදිරිපත් 
කිරීමට අදහස් කරන තස්වකයින්ට 
සහය ලබො දිය හැකිය. 

Working with Children Check සහ 
වික්යටෝරියානු ඉගැන්වීම් 
ආයතනයේ සම්බන්ධතා 

ඔතේ සංවිධොනය විසින් ගනු ලබන ඕනෑම 
ක්රියොමොර්ගයකට අම රව, ඔබ වොර් ො කළ 
හැකි හැසිරීමක් කර ඇති බව තපනී යන්තන් 
නම්, තකොමිෂන් සභොව, ඇ ැම් 
අවස්ථොවලදී, ඔබ දරුවන් සමඟ වැඩ කිරීම 
නැව  ඇගයීම සඳහො Working with Children 
Check Victoria තව  තයොමු කළ හැකිය. ඔබ 
Working with Children Check කොඩ්ප ක් 
 බො තනොගත් ද තයොමු කිරීම සිදුවිය 
හැකිය. ඔබ ලයොපදිංචි ගුරුවරතයකු නම්, 
වොර් ො කළ හැකි සියලු චර්යො තචෝදනොවල 
තසොයො ගැනීම් පිළිබඳව VIT තව  දැනුම් 
තදනු ලැතේ. 

 ලයොපදිංචි ගුරුවරතයකු පිළිබඳ වොර් ො 
කළ හැකි තචෝදනොවක් ලැබුණු විට 
තකොමිසමට VIT ට උපතදස් දිය යුතුය. 

යස්වකයන් යහෝ ස්යේච්ඡා 
යස්වකයන්යේ වාර්තා 

සංවිධොනයක යතමකු වොර් ො කළ හැකි 
හැසිරීමක් තහෝ වොර් ොකොරී හැසිරීමක් 
සම්බන්ධ විෂමොචොරයක් කර ඇති බවට ඔබ 
සොධොරණ වි ්වොසයක් ඇති වන්තන් නම්, 
ඔබට ඔතේ සංවිධොන ප්රධොනියොට තහෝ 
තකොමිසමට දැනුම් දිය හැකිය. තකොමිෂන් 
සභොවට වොර් ො කිරීම මඟින් ඔබතේ 
පවතින වොර් ොකරණ බැඳීම් ප්රතිස්ථොපනය 
තනොතේ. 

උදොහරණයක් තලස, ඔබට  වදුරටත්: 

• දරුතවකුට  ොරීරික තුවොල තහෝ ලංගික 
අපතයෝජනවලන් ආරක්ෂොව අව ය යැයි 
ඔබ සොධොරණව වි ්වොස කරන්තන් නම් 
ළමො ආරක්ෂණයට වොර් ො කිරීම 

• සොපරොධී වරදක් සිදුී ඇත් නම් 
වික්තටෝරියො තපොලසියට වොර් ො කිරීම 

• විත ්ෂතයන් ඔබ අධිකොරියක සිටී නම්, 
ලංගික අපතයෝජන අවදොනම ඉවත් 
කිරීමට තහෝ අඩු කිරීමට සියලු 
සොධොරණ පියවර ගන්න 

සටහන: තකොමිසමට තහොඳ අරමුණකින් 
යුතුව වොර් ො කළ හැකි තචෝදනොවක් 
ඉදිරිපත් කරන ඕනෑම පුද්ගලතයකුට තමම 
තයෝජනො ක්රමය යම් නීතිමය ආරක්ෂොවක් 
සපයයි. 

වැඩිදුර යතාරතුරු 

ළමුන් හා තරුණයින් සඳහා වූ යකාමිසම 

තයෝජනො ක්රමය පිළිබඳ වැඩිදුර ත ොරතුරු 
සඳහො, ළමො ආරක්ෂි  ප්රමිති, සම්බන්ධ ො 
ඇති කර ගැනීමට තහෝ දැනුම් දීමක් කිරීමට 
තවේ අඩවිය, ඉ- ැපෑල තහෝ දුරකථන 
අංකය පිළිබඳ විස් ර පහ  පරිදි තේ: 
 

තවේ අඩවිය: ccyp.vic.gov.au 

ඉ- ැපෑල: contact@ccyp.vic.gov.au 

දුරකථන අංකය: (03) 8601 5281 

 

ඔබට පරිවර් කතයකු අව ය නම්, 13 14 50 
අංකයට පරිවර් න හො අර්ථකථන තස්වොව 
අම ො (03) 8601 5281 අංකතයන් ළමයින් හො 
 රුණයින් සඳහො වූ තකොමිෂන් සභොව 
අම න්න. 

mailto:childsafestandards@ccyp.vic.gov.au

