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புகாரளிக்கத்தக்க நடத்ததத் 

திட்டம் 
 

 

 

பக்கம்1 / 9  (03) 8601 5281  contact@ccyp.vic.gov.au  ccyp.vic.gov.au  
இறுதி புதுப்பிப்பு: ஜூன் 

மாதம் 20 ஆம் திகதி, 2018  
 

காரணம் 

இநத்த் தகவல் தாளின் நநாக்கம், 

நீங்கள் புகாரளிக்கதத்க்க 

குற்றசச்ாட்டடான்றுக்கு 

ஆளாகியிருந்தால், அதுபற்றி 

டதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

தன்னாரவ்லரக்ளுக்கு (உங்களுக்கு) 

புகாரளிக்கத்தக்க நடதத்தத் திட்டம 

(குறிப்பிட்ட திட்டம்) பற்றி 

வழிகாட்டுததல வழங்குவதாகும். 

புகாரளிக்கத்தக்க நடத்ததத் 

திட்டம் பற்றி 

சிறுவர ்துஷ்பிரந ாகம் மற்றும் 

அவரக்ளின் டதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

தன்னாரவ்லரக்ளால் 

புறக்கணிக்கப்பட்ட குற்றசச்ாட்டுகள் 

குறிதத் நிறுவனங்களின் 

நடவடிக்தககதள நமம்படுதத் 

இநத்த் திட்டம் மு ல்கிறது. 

இத்திட்டமானது குழநத்த நல்வாழ்வு 

மற்றும் பாதுகாப்புச ்சட்டம் 2005 ஆல் 

நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

இத்திட்டத்தின் கீழ், குழநத்தகள் 

மற்றும் இதளஞரக்ளுக்கான 

ஆதணக்குழுவிற்கு (ஆதண கம்) 

அதமப்புகளின் ததலவரக்ள் தங்கள் 

டதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

தன்னாரவ்லரக்ளால் ஒரு குழந்தத 

சம்பநத்ப்பட்ட குறிப்பிட்ட 

நடதத்தகள் குறித்த குற்றசச்ாட்டுகள் 

குறித்து அறிவிக்கப்படல் நவண்டும். 

டதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

தன்னாரவ்லரக்ள் பற்றி, அவரக்ள் 

பின்வருமாறு இருந்தாலும்கூட, 

குற்றசச்ாட்டுகள் டதரிவிக்கப்பட 

நவண்டும்: 

• அவரக்ள் தங்கள் நவதலயின் ஒரு 

பகுதி ாக குழநத்தகளுடன் 

நநரடித் டதாடரப்ு 

டகாண்டிருக்கவில்தல 

• குறிப்பிட்ட நடதத்த ானது 

நவதலயில் ஈடுபடும் நபாநதா 

அதற்கு பின்னநரா ஏற்பட்டது. 

அதமப்புகளின் ததலவரக்ள் இந்தக் 

குற்றசச்ாட்டுகதள விசாரிக்க 

நவண்டும். 

எந்த வதகயான 

ததாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

தன்னார்வலரக்ள் இந்தத் 

திட்டத்தின் கீழ் 

இதணக்கப்ட்டுள்ளனர்? 

பின்வருவது உட்பட திட்டம் 

உள்ளடக்கி  ஓர ்அதமப்பால் 

பணி மரத்்தப்பட்டுள்ள அல்லது 

ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள 18 வ துக்கு 

நமற்பட்ட எந்தடவாரு நபரின் 

நடதத்தக்கும் இநத் திட்டம் 

டபாருந்தும்: 

• ஒரு தன்னாரவ்லராக, 

ஒப்பநத்க்காரராக, அலுவலக 

உரிதம ாளராக, அதிகாரி ாக 

அல்லது பிற பதவிகதள 

உள்ளடக்கி  நசதவகதள 

வழங்குவதற்கான திட்டத்தின்கீழ் 

ஒரு நிறுவனத்தால் நநரடி ாக 

இதண ப் டபற்றவரக்ள். 
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• வளரப்்பாளரக்ள் அல்லது 

காப்பாளரக்ள் 

• மத விவகார அதமசச்ரக்ள், மதத் 

ததலவரக்ள் அல்லது ஒரு மத 

அதமப்பின் அதிகாரிகள். 

நமற்கூறி  இநத் நபரக்தள விவரிக்க 

ஆதண கம் ‘டதாழிலாளரக்ள் 

மற்றும் தன்னாரவ்லரக்ள்’ என்ற 

வாரத்்ததத ப் ப ன்படுத்துகிறது. 

நீங்கள் பணிபுரியும் அல்லது 

தன்னாரவ்த் டதாண்டு டச ்யும் 

நிறுவனம் இத்திட்டத்தின் கீழ் 

இருநத்ால், உங்கள் நடத்தத ானது 

திட்டத்தின் அடிப்பதடயில் இருத்தல் 

நவண்டும். 

இத்திட்டத்தின்கீழ் வரும் 

நிறுவனங்கள் பற்றி  நமலதிகத் 

தகவல்கதள ஆதண கத்தின் 

உத்திந ாகபூரவ் இதண தத்ளம் 

இல் காணலாம். 

புகாரளிக்கத்தக்க நடத்தத 

என்றால் என்ன? 

புகாரளிக்கத்தக்க ஐநத்ு வதக 

நடதத்தகள் உள்ளன: 

1. பாலி ல் குற்றங்கள் 

2. பாலி ல் சாரந்்த துரந்டதத்த 

3. உடல் ரீதி ான வன்முதற 

4. ஒரு குழநத்தக்கு உணரச்ச்ி 

அல்லது உளவி ல் தீங்கு 

விதளவிக்கும் குறிப்பிட்டுக்கூறும் 

நடதத்த 

5. ஒரு குழநத்தயின் குறிப்பிடத்தக்க 

புறக்கணிப்பு. 

பாலி ல் ரீதி ான குற்றங்கள், 

பாலி ல் துஷ்பிரந ாகம் மற்றும் 

உடல் ரீதி ான வன்முதறகதள ஒரு 

குழந்ததக்கு எதிராக அல்லது 

குழந்ததயின் முன்னிதலயில் 

அவரக்ள் டச ்தால் 

இத்திட்டத்தின்கீழ் 

இடம்டபறுவாரக்ள். 

 ஒரு குழந்தத என்பது 18 

வ திற்குட்பட்ட நபர.் 

 புகாரளிக்கதத்க்க நடத்ததக்குள் 

குற்றவி ல் டச ற்பாடுகதள விட 

அதிகமாக உள்ளது. 

ஆதணயகத்தின் பங்கு என்ன? 

ஆதண கத்தின் பங்கு: 

• ஒரு நி ா மான மற்றும் 

டபாருதத்மான பதிதல 

ஊக்குவிக்க ஆதரவு வழங்கி 

அநதநபால் வழிகாட்டி 

புகாரளிக்கத்தக்க 

குற்றசச்ாட்டுகளுக்குத் தீரவ்ு 

வழங்கும் ஒரு நிறுவனதத்த 

வழங்குதல் 

• புகாரளிக்கத்தக்க 

குற்றசச்ாட்டுகளுக்கு 

நிறுவனங்களின் பதில்கதள 

சு ாதீனமாக நமற்பாரத்வயிடவும் 

கண்காணிக்கவும் மற்றும் 

டபாருதத்மான நபாது பதில்கதள 

நமம்படுத்த பரிந்துதரகதள 

வழங்கவும் டச ்தல் 

• சில சூழ்நிதலகளில், விசாரதண 

முடிதவ நீதி மற்றும் சமூகப் 

பாதுகாப்புத் திதணக்களத்தின் 

டச லாளருக்கு அறிவுறுத்துங்கள். 

குழந்ததகளுடன் பணிபுரிதல் 

என்ற நநாக்கங்களுக்காக 

புகாரளிக்கத்தக்க நடதத்தகள் 

உறுதிப்படுதத்ப்பட்டுள்ளதால், 

குழந்ததகளுடன் பணிபுரிதல் 

சட்டம் 2005 இன்கீழ் இது 

மறுபரிசீலதன டச ் ப்படும். 

• சில சந்தரப்்பங்களின் கீழ், 

புகாரளிக்கத்தக்க நடதத்த 

இடம்டபறும் பட்சத்தில் ஏதன  

டதாடரப்ுதட  தகவல்கதள 

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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(விக்நடாரி ாவின் அரசாங்கத் 

திதணக்கங்ககள் மற்றும் 

அவுஸ்திநரலி  சுகாதார 

பயிற்சி ாளர ்ஒழுங்குமுதற 

நிறுவனம் நபான்றதவ) 

கட்டுப்பாட்டாளரக்ளுக்கு 

வழங்கவும். 

• ஒரு குற்றசச்ாட்டு சுமத்தப்பட்டால், 

புகாரளிக்கத்தக்க நடதத்த 

விசாரதணகளின் முடிவுகள் 

பதிவுடச ் ப்பட்ட ஆசிரி தரப் 

பற்றி டதன்றால் விக்நடாரி ன் 

கற்பிதத்ல் ப ற்சி நிறுவனதத்த 

(VIT) அறிவிதத்ல் நவண்டும். 

புகாரளிக்கத்தக்க குற்றசச்ாட்டு 

என்ன? 

புகாரளிக்கத்தக்க குற்றசச்ாட்டு 

என்பது ஒரு நி ா மான 

நம்பிக்தகத  உருவாக்க 

எநத்டவாரு நபருக்கும் வழிவகுதத் 

தகவதல டவளியிட்டதால் ஒரு 

டதாழிலாளி அல்லது தன்னாரவ்லர ்

டச ்த ஒரு குற்றசச்ாட்டு: 

• புகாரளிக்கத்தக்க நடதத்த, 

அல்லது 

• புகாரளிக்கத்தக்க நடதத்த 

சம்பநத்ப்பட்ட தவறான நடத்தத. 

ஒரு நி ா மான நம்பிக்தக என்பது 

சந்நதகதத்த விட டபரி து. 

நம்பிக்தகக்கு சில குறிக்நகாள் 

அடிப்பதடகள் இருக்க நவண்டும். 

இதற்கு ஆதாரம் நததவயில்தல. 

ஆனால் வதந்திகள் அல்லது 

ஊகிப்புகதள விட நமலாக இருக்க 

நவண்டும். 

 புகாரளிக்கதத்க்க குற்றசச்ாட்தட 

அவரக்ள் நம்பாவிட்டாலும் கூட 

ஆதண கத்திற்கு அறிவிக்க 

குறிப்பிட்ட அதமப்பின் ததலவர ்

இருதத்ல் நவண்டும். 

புகாரளிக்கத்தக்க குற்றசச்ாட்டு 

வழங்கப்பட்டால் என்ன 

நடக்கும்? 

ஒரு அதமப்பின் ததலவர ்தனது 

டதாழிலாளரக்ளில் அல்லது 

தன்னாரவ்லரக்ளில் ஒருவர ்மீது 

புகாரளிக்கத்தக்க குற்றசச்ாட்தட 

அறிநத்ால், அவர ்கண்டிப்பாக: 

1. சில சந்தரப்்பங்களில் 

ஆதண கதத்தயும் குழநத்தகள் 

பாதுகாப்பு அதமப்தபயும் 

(நமலும் விக்நடாரி ா 

காவல்துதற அவரக்ள் குற்றவி ல் 

நடதத்தயுதட வரக்ள் என 

சந்நதகித்தால்) அறிவிக்க 

நவண்டும் 

2. குற்றசச்ாட்டு 

விசாரிக்கப்படுவதத 

உறுதிடச ்  நவண்டும் 

(நததவப்பட்டால் விக்நடாரி ா 

காவல்துதறயின் அனுமதித ப் 

டபற்ற பிறகு) 

3. அநத் விசாரதணயின் முடிவில் 

டபற்ற கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பதடயில் நடவடிக்தககதள 

எடுக்க நவண்டும் 

4. கண்டுபிடிப்புகதள 

ஆதண கத்திற்கு வழங்க 

நவண்டும். 

புகாரளிக்கத்தக்க குற்றசச்ாட்டு 

தசயல்முதற 

புகாரளிக்கத்தக்க குற்றசச்ாட்டின் 

விசாரதணயில் இந்தப் 

படிமுதறகதள கதடப்பிடிதத்ல் 

நவண்டும்: 

• குற்றசச்ாட்தடப் டபற்று மதிப்பீடு 

டச ்தல் 

• ஒரு விசாரதணத  நிறுவி 

டதாடரத்ல் 

• ஆதாரங்கதள மதிப்பிடுதல் 
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• விசாரதணத  இறுதி டச ்து ஓர ்

அறிக்தகத த் த ாரிதத்ல் 

• கண்டுபிடிப்புகதளச ்நசகரித்தல் 

• கண்டுபிடிப்புகளுக்கு 

பதிலளிக்கும் வதகயில் 

நடவடிக்தககள் எடுத்தல். 

விசாரதணகதளத் ததாடரத்ல் 

புகாரளிக்கத்தக்க குற்றசச்ாட்தட 

பின்வருபவரக்ளால் 

விசாரிக்கப்படலாம்: 

• நிறுவனத்தின் உள்ளக ஊழி ர ்

(உதாரணமாக, மனிதவளப்பிரிவு 

உறுப்பினர)் 

• ஒரு டவளி க சு ாதீனப் 

புலனா ்வாளர ்

• சீரதமப்பாளர ்

• ஆதண கம். 

புகாரளிக்கத்தக்க குற்றசச்ாட்டு 

குறிதத் விசாரதணயில் டபாதுவாக 

அடங்குபதவ: 

• டதாடரப்ான நபாதி  டபௌதிக 

ஆதாரங்களின் டதாகுப்பு 

• டதாடரப்ுதட  சாட்சிகளுடன் 

நநரக்ாணல்கள், அதில் 

குழந்ததகளும் இருக்கலாம் 

• குற்றசச்ாட்டுக்கு உட்பட்டவருடன் 

ஒரு நநரக்ாணல். 

நீங்கள் ஒரு குற்றசச்ாட்டுக்கு 

உட்பட்டவரா? 

நீங்கள் ஒரு புகாரளிக்கத்தக்க 

குற்றசச்ாட்டுக்கு உட்பட்டால் 

பின்வரும் பிரிவுகள் வழிகாட்டும். 

நதடமுதறயிலுள்ள நியாயம் 

திட்டத்தின் அடிப்பதடக் 

டகாள்தககளில் ஒன்று 

என்னடவன்றால், நீங்கள் 

புகாரளிக்கத்தக்க குற்றசச்ாட்டுக்கு 

உட்பட்டவராக இருந்தால், உங்கள் 

நடதத்த டதாடரப்ான 

விசாரதணகளின் நபாது 

வழதமயிலுள்ள நீதித ப் டபற 

உங்களுக்கு உரிதம உண்டு. 

வழதமயிலுள்ள நீதி டபரும்பாலும் 

நதடமுதறயிலுள்ள நி ா ம் என்று 

அதழக்கப்படுகிறது. 

புகாரளிக்கத்தக்க குற்றசச்ாட்டுச ்

டச ல்முதற நி ா மாகவும் 

அநதநவதள முதற ாகவும் 

நததவ ற்ற தாமதங்கள் இன்றியும் 

நடதத்ப்படுவது முக்கி மாகும். 

உங்கதளப் பற்றி புகாரளிக்கதத்க்க 

குற்றசச்ாட்டு சுமதத்ப்பட்டுள்ளதாக 

உங்களுக்கு நநரடி ாக 

அறிவிக்கப்படல் நவண்டும் என்று 

நதடமுதறயிலுள்ள நி ா த்தில் 

குறிப்பிடப்படவில்தல. 

அநத் விசாரதணயின் 

நநரத்ம ாகவும் சம்பந்தப்பட்ட 

அதனவரின் நல்வாழ்தவ 

உறுதிடச ்யும் வதகயிலும், 

அநதநவதள உங்களுக்குத் 

டதரிவிக்க மிகவும் டபாருதத்மான 

மற்றும் ஆரம்பகட்ட முதறகதள 

புலனா ்வாளர ்பரிசீலிக்க நவண்டும். 

புகாரளிக்கத்தக்க குற்றசச்ாட்டு 

குறித்து உங்களுக்கு அறிவிப்பு 

வழங்குவதில் நி ா மற்ற தாமதம் 

இருக்கக்கூடாது. 

குறிப்பிட்ட கணிசமான 

சந்தரப்்பங்களில், எடுத்துக்காட்டாக 

ஒரு குற்றசச்ாட்டு டவளிப்பதட ாக 

தவறானது மற்றும் உங்கள் ஈடுபாடு 

இல்லாமல் உங்களுக்கு ஆதரவாக 

தீரம்ானங்கள் எடுக்கப்படும்நபாது, 

அநத்க் குற்றசச்ாட்டு பற்றி 

உங்களிடம் கூறப்படாமல் 

இருக்கலாம். 

குற்றசச்ாட்டுக் கடிதம் மூலம் 

உங்களுக்கு குற்றசச்ாட்டு பற்றி 
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அறிவிக்கப்படலாம். குற்றசச்ாட்டுக் 

கடிதம் என்பது உங்களுக்கு எதிரான 

புகாரளிக்கத்தக்க 

குற்றசச்ாட்டுகளின் விபரங்கதள 

டதளிவாகக் கூறும் எழுதப்பட்ட 

ஆவணமாகும். 

குற்றசச்ாட்டுக் கடிதம் 

வழங்கப்பட்டால், நீங்கள் டதளிவாகப் 

பதிலளிக்க முடியும் வதகயில் அந்தக் 

கடிதத்தில் ஒவ்டவாரு குற்றசச்ாட்டு 

குறித்தும் டதளிவாகக் 

குறிப்பிடப்பட்டிருத்தல் நவண்டும். 

நமலும் குற்றசச்ாட்டு(கள்) என்ன 

என்பதத நீங்கள் சரி ாகப் 

புரிந்துடகாள்ள நபாதுமான 

தகவல்கதளக் டகாண்டிருக்க 

நவண்டும். 

குற்றசச்ாட்டுக் கடிதத்தில் 

பின்வருவன அடங்கும்: 

• சாடப்படும் நடதத்த 

என்னடவன்று 

• சாடப்படும் நடதத்த எங்நக 

எப்நபாது இடம்டபற்றது என்று 

• சாடப்படும் நடதத்தயுடன் 

டதாடரப்ுபட்நடார ் ார ்என்று 

எனக்கு எதிராக புகாரளிக்கத்தக்க 

குற்றசச்ாட்டு ததரிவிகக்ப்படட்ால் 

என்ன நடக்கும்? 

நீங்கள் ஒரு குற்றசச்ாட்டு 

கடிதத்ததப் டபற்றீரக்ள் என்றாநலா 

நவறு ஏநதனும் ஒரு புகாரளிக்கதத்க்க 

குற்றசச்ாட்டு குறித்து உங்களுக்கு 

அறிவிக்கப்பட்டாநலா, உங்களுக்கு 

நநரவ்து: 

• குற்றசச்ாட்டின் விவரங்கள் பற்றி 

கூறப்படுதல் 

• குற்றசச்ாட்தடப் பரிசீலிக்க தகுநத் 

நநரம் ஒதுக்குதல். இதன்மூலம் 

குற்றசச்ாட்டின் ஒரு பகுதி ாக 

நநரக்ாணல் டச ் ப்பட நவண்டும் 

என்று நீங்கள் ஊகிக்கும் 

நபரக்தள பரிந்துதரதத்ல் உட்பட 

• நீங்கள் விசாரிக்கப்பட்டிருநத்ால் 

டபாருதத்மான ஆதரவாளர ்

ஒருவரின் வரவு 

இடம்டபற்றுள்ளதாட ன 

வினவுதல் 

• புகாரளிக்கத்தக்க குற்றசச்ாட்டு 

மற்றும் நம்பகமான, 

டபாருதத்மான மற்றும் 

குறிப்பிடத்தக்க ஏநதனும் 

பாதகமான தகவல்களுக்கு 

வா ்டமாழி ாகநவா அல்லது 

எழுத்துப்பூரவ்மாகநவா 

பதிலளிக்க அதழக்கப்படல் 

• பக்கசச்ாரப்ற்ற ஒரு 

புலனா ்வாளர ்இருதத்ல். 

விசாரதணயின் ஒரு பகுதி ாக ஒரு 

வழக்கறிஞர,் டதாழிற்சங்கம் அல்லது 

பிற பிரதிநிதி அதமப்பிலிருந்து 

ஆநலாசதன மற்றும்/அல்லது 

பிரதிநிதித்துவதத்தப் டபற 

உங்களுக்கு உரிதமகள் இருக்கலாம். 

 உங்கள் தரப்பு வாதத்தத 

எழுத்துருவில் வழங்குதல் 

மற்றும்/அல்லது ஒரு நநரக்ாணலில் 

கலந்துடகாள்ளுதல் என்பன 

குற்றசச்ாட்டுக்குப் பதிலளிக்க 

உங்களுக்கு உதவுகிறது. உங்கள் 

பதிப்தப முன்தவப்பதற்கு முன் 

ஆநலாசதன டபற நீங்கள் 

உத்நதசிக்கலாம். ஏடனனில் 

குற்றசச்ாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டால் சில 

கடுதம ான பின்விதளவுகள் 

ஏற்படக்கூடும். 

பணி நீகக்ம், இதடநீக்கம் மற்றும் 

ஏதனய நடவடிக்தககள் 

சில நிறுவனங்கள், 

விசாரிக்கும்நபாது உங்கதள 

பணிநீக்கம் டச ்  நவண்டுமா 

அல்லது உங்கதள இதடநீக்கம் 
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டச ்  நவண்டுமா என்று 

பரிசீலிக்கலாம். இநத் முடிதவ 

எடுக்கும்நபாது, குழந்ததகள் மற்றும் 

அவரக்ளின் நிறுவனத்தில் உள்ள 

பிறருக்கு ஏற்படும் ஆபத்துகள் 

நபான்ற பல்நவறு சிக்கல்கதள 

உங்கள் நிறுவனத்தின் ததலவர ்

பரிசீலிக்கிறார.் 

நிறுவனங்கள் இவற்தறயும் 

டச ் லாம்: 

• குழந்ததகளுடன் டதாடரப்ு 

டகாள்வததத் தடுத்தல் 

• உங்கதள ஏதன  கடதமகளுக்கு 

மாற்றுதல் 

• பணியில் உங்களுக்கு கூடுதல் 

ஆதரவும் நமற்பாரத்வயும் 

இருப்பதத உறுதிடச ்தல் 

• மற்ற டதாழிலாளரக்ள் அல்லது 

தன்னாரவ்லரக்ளுடன் இநத் 

விட ங்கதளப் பற்றி 

விவாதிப்பதத தவிரக்்கும்படி 

அறிவுறுதத்ல் 

• உபகரணங்கதள ஒப்பதடக்க 

அல்லது ஆவணகளுக்கான 

அணுகதல அகற்றுமாறு 

நகாருதல் 

இநத் நடவடிக்தககள் குறிதத்ு 

ஒவ்டவாரு நிறுவனமும் டவவ்நவறு 

சட்டங்கதளயும் டகாள்தககதளயும் 

ப ன்படுதத் நவண்டும். உங்களுக்கு 

நததவப்பட்டால் நமலதிகத் 

தகவல்களுக்கு உங்கள் 

நிறுவனத்திடம் நகாருங்கள். 

ஆதாரங்கதள மதிப்பிடுதல் 

நிகழ்தகவுகளின் சமநிதல - வலுவான 

ஆதாரங்கள் 

புகாரளிக்கத்தக்க 

குற்றசச்ாட்டுகளுக்கான ஆதாரதத்த 

நிறுவுவதற்கு ஏற்றுக்டகாள்ளக்கூடி  

ஆதாரங்களும் வலுவான 

ஆதாரங்களும் இருத்தல் 

‘நிகழ்தகவுகளின் சமநிதல’ என்று 

அதழக்கப்படுகிறது. குற்றவி ல் 

வழக்குகளுக்குத் நததவப்படும் 

அளதவ விட இது சற்று பாரதூரம் 

குதறநத் நிதல ாகும். இதில் 

நி ா மான சநந்தகத்திற்கு அப்பால் 

ஒரு குற்றசச்ாட்டு நிரூபிக்கப்படல் 

நவண்டும். எனநவ, ஒரு 

விசாரதணத  நடத்தும்நபாது, 

புகாரளிக்கத்தக்க நடதத்த 

நிகழ்ந்ததத விட இது சாத்தியமா 

என்று புலனா ்வாளரக்ள் 

ஊகிக்கிறாரக்ள். 

இறுதிக் கட்ட விசாரதண 

நீங்கள் பதிலளிகக்வுள்ள 

சந்தர்ப்பங்கள் 

ஏநதனும் பாதகமான 

கண்டுபிடிப்புகள் டச ் ப்படுவதற்கு 

முன்னர ்அல்லது உங்களுக்கு எதிராக 

ஒழுக்காற்று நடவடிக்தக 

எடுக்கப்படுவதற்கு முன்பு, 

குற்றசச்ாட்டு குறித்து கருதத்ு 

டதரிவிக்கவும் பதிலளிக்கவும் 

உங்களுக்கு வா ்ப்பு 

வழங்கப்படுவதத அதமப்பு உறுதி 

டச ்தல் நவண்டும். விசாரதண 

முடிவதடவதற்கு முன்னர ்குறிப்பிட்ட 

பதிதல கவனமாகப் பரிசீலிக்க 

நவண்டும். 

ஆதணயகத்திற்கான அறிவிப்புகள் 

உங்கள் பதிதலக் கருத்தில் டகாண்ட 

பிறகு, நிறுவனம் தனது விசாரதண 

முடிவுகதள (மற்றும் 

கண்டுபிடிப்புகளுக்கான 

காரணங்கள்) த ார ்டச ்யும். இதவ 

ஆதண கத்திற்கு 

வழங்கப்படுகின்றன. 

விதளவு பற்றி, குறிப்பாக அந்த 

விதளவு சாதகமற்றதாக இருந்தால், 
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அது குறித்து உங்களுக்கு 

அறிவுறுதத்ப்படல் நவண்டும்.  

எவ்வாறாயினும், முழு விரிவான 

விசாரதணயின் முடிவுகள், 

அறிக்தககள் மற்றும் அது குறிதத் 

காரணங்கதள நீங்கள் எப்நபாதும் 

டபற இ லாமல் இருக்கலாம். அதற்கு 

காரணம், குழந்ததகதளப் பற்றி  

முக்கி மான தகவல்கள் அல்லது 

தனிப்பட்ட தகவல்கள் இதில் 

அடங்கலாம் என்பதாகும். 

சாத்தியமான கண்டுபிடிப்புகளும் 

அதற்கான நடவடிக்தககளும் 

விசாரதணயின் முடிவில் பல்நவறு 

சாத்தி மான கண்டுபிடிப்புகள் 

இடம்டபறலாம். ஆதண த்தின் 

தகவல் தாள் 8 ஐப் பாரக்்கவும் – 

விசாரதணயின் கண்டுபிடிப்புகள் ஐ 

இது குறித்த விரிவான தகவலுக்கு 

பாரக்்கவும். 

சுருக்கமாகக் கூறினால், இவ்வாறான 

சந்தரப்்பங்களில்: 

• புகாரளிக்கத்தக்க நடதத்த 

நிகழ்ந்ததத விட இது அதிகமாக 

இருநத்தாக சான்றுகள் 

டதரிவிக்கின்றன, பின்னர ்ஒரு 

ஆதாரமாக கருதக்கூடிய 

கண்டுபிடிப்பு டச ் ப்படலாம் 

• புகாரளிக்கத்தக்க நடதத்த 

நிகழ்ந்ததத விட இது 

சாத்தி மானது என்பதற்கு 

நபாதுமான ஆதாரங்கள் 

இல்தலட ன்றால், விதளவாக 

ஆதாரமற்ற - பபாதுமான 

ஆதாரங்கள் அற்ற கண்டுபிடிப்பு 

எனக் கருதப்படலாம் 

• புகாரளிக்கத்தக்க நடதத்த 

நடந்ததா இல்தல ா என்பதத 

உறுதிடச ்  நபாதுமான 

ஆதாரங்கள் இல்தலட ன்றால், 

விதளவாக ஆதாரமற்றது - வலு 

பசர்க்கும் ஆதாரங்கள் இல்லாத 

கண்டுபிடிப்பு எனக்கருதப்படலாம் 

• புகாரளிக்கத்தக்க நடதத்த 

இடம்டபறவில்தல என்பதற்கு 

வலுவான ஆதாரங்கள் இருந்தால், 

விதளவாக பபாதிய ஆதாரங்கள் 

கிதடக்காத கண்டுபிடிப்பு 

எனக்கருதப்படலாம். 

• நடதத்த இடம்டபற்றிருநத்ாலும், 

நமநல பட்டி லிடப்பட்ட 

எநத்டவாரு புகாரளிக்கதத்க்க 

நடதத்தக்கும் இது 

டபாருநத்வில்தல என்றால், 

வதரயதறக்கு தவளிபயயுள்ள 

ஒரு கண்டுபிடிப்பு நடத்தத 

எனக்குருதப்படலாம். 

இநத்க் கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பதடயில் நிறுவனங்கள் 

பலவிதமான நடவடிக்தககதள 

எடுக்கக்கூடும். 

கண்டுபிடிப்புடன் மற்றும் தசயலுடன் 

உடன்படாதம 

ஒரு கண்டுபிடிப்பிற்கு பதிலளிக்கும் 

விதமாக நிறுவனதத்ால் எடுக்கப்பட்ட 

ஊரச்ிதத்துக்கு அல்லது 

நடவடிக்தகக்கு நீங்கள் 

உடன்படவில்தல என்றால், உங்கள் 

நிறுவனத்தின் உள்ளக 

முரண்பாடுகள் தீரக்்கும் 

நதடமுதறகதளப் பற்றி நீங்கள் 

அறிந்திருத்தல் நவண்டும். 

இதிலிருந்து ஆநலாசதன, ஆதரவு 

அல்லது வழிகாட்டுததலப் டபறவும் 

நீங்கள் கருத்தில் டகாள்ள நவண்டும்: 

• 1300 486 466 என்ற எண்ணில் 

அதழப்பதன் மூலம் உங்கள் 

டதாழிற்சங்கம் அவுஸ்திநரலி  

டதாழிற்சங்கங்கதள அல்லது (03) 

9659 3511 என்ற எண்ணில் 

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/
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அதழப்பதன் மூலம் விக்நடாரி ன் 

வி ாபார கூட்டுசச்தபத  

• பின்வருவன மூலம் வழக்கறிஞர:் 

o விக்நடாரி ாவின் சட்ட 

நிறுவனம், உங்கதள ஒரு 

வழக்கறிஞரிடம் 

பரிந்துதரக்க முடியும் 

o டஜாப்வாட்ச ்நவதலவா ்ப்பு 

உரிதமகள் சட்ட தம ம் 1800 

331 617 ஊடாக (விக்நடாரி ா 

மானிலம்) அல்லது (03) 9662 

1933 (டமல்நபாரன்் டமட்நரா) 

ஊடாக, டதாழிலாளரக்ளுக்கு 

இலவச மற்றும் இரகசி  

டதாதலநபசி தகவல் மற்றும் 

பரிந்துதரகள் நசதவ 

வழங்கப்படும் 

o சமூக சட்ட தம ங்களின் 

கூட்டதமப்பு, உங்களுக்கு 

அருகிலுள்ள ஒரு சமூக சட்ட 

தம த்ததக் கண்டுபிடிக்க 

உதவும் 

• Fair Work Ombudsman, உங்கள் 

பணியிட உரிதமகள் மற்றும் 

கடப்பாடுகள் பற்றி  

தகவல்கதளயும் 

ஆநலாசதனத யும் வழங்கும் 

• Fair Work ஆதன கம்ஆல், 

டதாழிலிலிருந்து பணிநீக்கம் 

டச ் ப்பட்ட ஊழி ரக்ளுக்கு 

உதவிகதள வழங்க முடியும். 

நி ா மற்ற பணிநீக்கம், டபாது 

பாதுகாப்பு தள்ளுபடி அல்லது 

சட்டவிநராத நீக்கடமான்றின் 

அமுலாக்கம் ஆகி தவயும் 

இதன்நபாது 

கருத்திற்டகாள்ளப்படும். 

குழந்ததகள் குறித்த ஆய்வு மற்றும் 

விக்படாரியன் கற்பித்தல் 

பரிந்துதரகள் நிறுவனத்துடன் 

பணிபுரிதல் 

உங்கள் நிறுவனம் எடுக்கக்கூடி  

ஏநதனும் நடவடிக்தககளுக்கு 

நமலதிகமாக, புகாரளிக்கதத்க்க 

நடதத்தட ான்றுடன் நீங்கள் 

டதாடரப்ுப்பட்டிருந்தால், 

ஆதண கமானது சில 

சந்தரப்்பங்களில் குழநத்தகள் ஆ ்வு 

தம த்துடன் குறிப்பிட்ட நடதத்தக் 

குறிதத் மீள்பரிசீலதனக்காக 

ஆரா ்வதுடன், குழநத்தகள் ஆ ்வு 

விக்நடாரி ாவுடன் நமலும் நீங்கள் 

பணித த் டதாடரவ்துக் குறித்து 

கலந்தாநலாசிக்கும். குழநத்தகள் 

ஆ ்வு நிறுவன அட்தடத  நீங்கள் 

தவத்திருக்காவிட்டாலும் 

பரிந்துதரகள் 

கருத்திற்டகாள்ளப்படலாம். நீங்கள் 

ஒரு பதிவுடச ் ப்பட்ட ஆசிரி ராக 

இருநத்ால், புகாரளிக்கதத்க்க 

அதனத்து நடத்தத 

குற்றசச்ாட்டுகளின் கண்டுபிடிப்புகள் 

குறித்து VIT க்கு அறிவிக்கப்படும். 

 பதிவுடச ் ப்பட்ட ஆசிரி தரப் 

பற்றி புகாரளிக்கத்தக்க 

குற்றசச்ாட்தடப் டபறும்நபாது 

ஆதண கம் VIT க்கு ஆநலாசதன 

வழங்க நகாரப்படும்.. 

ததாழிலாளரக்ள் அல்லது 

தன்னார்வலரக்ளின் 

அறிக்தககள் 

ஒரு நிறுவனத்தில் எவராவது 

புகாரளிக்கத்தக்க நடதத்தயில் 

அல்லது தவறான நடத்ததயில் 

ஈடுபட்டிருந்தார ்என்ற நி ா மான 

நம்பிக்தக உங்களுக்கு 

உருவாகினால், அது 

புகாரளிக்கத்தக்க நடதத்த ாக 

https://www.weareunion.org.au/
https://www.weareunion.org.au/
https://www.weareunion.org.au/
https://www.liv.asn.au/find-a-lawyer
https://www.liv.asn.au/find-a-lawyer
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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இருநத்ால், உங்கள் அதமப்பின் 

ததலவருக்கு அல்லது 

ஆதண கத்திற்கு நீங்கள் 

அறிவிக்கலாம். ஆதணக்குழுவிற்கு 

புகாரளிப்பது உங்கள் தற்நபாதத  

அறிக்தகயிடல் கடதமகளின் 

நிதலதமக்கு எநத்வித 

மாற்றதத்தயும் டச ் ாது. 

எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் 

பின்வருவனற்தற டச ் வும் 

நநரிடலாம்: 

• உடல் ரீதி ான வன்முதற 

அல்லது பாலி ல் 

துஷ்பிரந ாகத்திலிருநத்ு ஒரு 

குழந்ததக்கு பாதுகாப்பு நததவ 

என்றடவாரு நி ா மான 

நம்பிக்தகத  உங்களுக்கு 

இருநத்ால், குழநத்தகள் 

பாதுகாப்பு நிறுவனத்துக்குப் 

புகாரளிப்பது. 

• குற்றவி ல் நடவடிக்தககள் 

இடம்டபற்றிருநத்ால் 

விக்நடாரி ா காவல்துதறக்கு 

புகார ்டச ்வது 

• குறிப்பாக உங்களிடம் அதிகாரம் 

இருநத்ால், பாலி ல் 

துஷ்பிரந ாகத்தின் 

அபா ங்கதள நீக்க அல்லது 

குதறக்க அதனத்து நி ா மான 

நடவடிக்தககதளயும் எடுப்பது. 

குறிப்பு: ஆதண கத்தின் மீது 

நல்டலண்ணத்துடன் 

புகாரளிக்கத்தக்க குற்றசச்ாட்தடத் 

டதரிவிக்கிற எநத்டவாரு நபருக்கும் 

இநத் திட்டம் சில சட்டப் 

பாதுகாப்புகதள வழங்குகிறது. 

பமலதிகத் தகவல் 

குழந்ததகள் மற்றும் 

இதளஞர்களுக்கான ஆதணயகம் 

இநத்த் திட்டத்ததப் பற்றி  

நமலதிகத் தகவலுக்காக, 

குழந்ததகள் பாதுகாப்புத் தரநிதல 

நிறுவனதத்தத் டதாடரப்ு டகாள்ள 

அல்லது அறிவிப்பு டச ்  நீங்கள் 

இதண தத்ளம், மின்னஞ்சல் 

அல்லது டதாதலநபசித  

அணுகலாம். தகவல்கள் 

பின்வருமாறு: 

 

இதண தத்ளம்: ccyp.vic.gov.au 

மின்னஞ்சல்: contact@ccyp.vic.gov.au 

டதா.நப.: (03) 8601 5281 

 

உங்களுக்கு ஓர ்உதரடப ரப்்பாளர ்

நததவப்பட்டால், டமாழிடப ரப்்பு 

மற்றும் உதரடப ரப்்புச ்நசதவத  

13 14 50 என்ற எண்ணில் 

அதழக்கவும். குழநத்தகள் மற்றும் 

இதளஞரக்ளுக்கான 

ஆதண கதத்த (03) 8601 5281 என்ற 

எண்ணில் டதாடரப்ு டகாள்ளுமாறு 

கூறுங்கள். 

mailto:childsafestandards@ccyp.vic.gov.au

