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குழந்தைகளின் பாதுகாப்தப வலுப்படுை்துவைற்காக, புதிய குழந்தைப் 

பாதுகாப்புை் ைரநிதைகள் விக்ட ாரியாவிை் ஜூதை 1, 2022-இை் 

தைா ங்கப்படும் 

குழந்தைப் போதுகோப்புை் ைரநிதைகள் (ைரநிதைகள்) விக்ட ோரியோவிை் ஜனவரி 

2016-இை் தைோ ங்கப்ப ் து. ஐந்து வரு ங்களுக்குப் பிறகு, குழந்தைகள் மற்றும் 

இளவயதினரின் போதுகோப்தபை் ைரநிதைகள் எப்படி டமம்படுை்தியுள்ளன எனப் 

போரை்்டைோம்.  

எங்களின் ைரநிதைகதள டமலும் வலுவோக்கும்தபோரு ்டு மோற்றங்கதளச ்

தசய்துவருகிடறோம்.  

ைரநிதைகளுக்கு1 உ ்ப ்  நிறுவனங்கள், ஜூதை 1, 2022 முைை் புதிய 

ைரநிதைகளுக்கு இணங்கிச ்தசயை்ப  டவண்டும். அதுவதர ைற்டபோது இருக்கும் 

ைரநிதைகடள தசயலிை் இருக்கும். 

புதிய ைரநிதைகளிை் குதறந்ைப ்சை் டைதவகள் அதமக்கப்ப ்டுள்ளன, அை்து ன் 

நிறுவனங்கள் குழந்தைகதளயும் இளவயதினதரயும் போதுகோப்போக 

தவை்துக்தகோள்வைற்குக் கண்டிப்போக எடுக்க டவண்டிய ந வடிக்தககளும் 

வழங்கப்ப ்டுள்ளன. அதவ நிறுவனங்களுக்கு அதிகளவிைோன 

தைளிவுை்ைன்தமதய வழங்குவது ன், ஆஸ்திடரலியோவின் பிற பகுதிகளிை் உள்ள 

ைரநிதைகளு னும் மிகவும் உ ன்படுகின்றன. 

குழந்தைகதளயும் இளவயதினதரயும் போதுகோப்போக தவை்துக்தகோள்வைற்கு 

நிறுவனங்கள் ஏற்கனடவ பின்பற்றும் ந வடிக்தககளும் புதிய ைரநிதைகளுக்கு 

உ ்ப ்டு ந ப்பைற்கு உைவும். சிை பகுதிகளிை் நிறுவனங்கள் புதிய ைரநிதைகதள 

முழுவதுமோகப் பின்பற்ற, ைங்களின் ைற்டபோதைய குழந்தைப் போதுகோப்புக் 

தகோள்தக, நத முதறகள் மற்றும் நிறுவனக் கைோசச்ோரை்தை மோற்ற அை்ைது 

டமம்படுைை் டவண்டியிருக்கும்.  

 
1 ‘தைோ ரப்ுத ய நிறுவனங்கள்’ என்பைற்கோன அதனை்துக் குறிப்புகளும் இந்ை ஆவணை்திை் 

அணுகை்ைன்தமக் கோரணங்களுக்கோக ‘நிறுவனம்/கள்’ என மோற்றப்ப ்டுள்ளன. 

தைோ ரப்ுத ய நிறுவனம் என்ன என்பது குழந்தை நை்வோழ்வு மற்றும் போதுகோப்புச ்ச ் ம் 

2005-இன் பிரிவு 3(1)-இை் வதரயறுக்கப்ப ்டுள்ளது, டமலும் அந்ை நிறுவனங்கள் குழந்தைப் 

போதுகோப்புை் ைரநிதைகளுக்கு உ ்ப ் தவயோகும். 
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ஜூதை 1, 2022 அன்று நத முதறக்கு வரும் புதிய ைரநிதைகளின்படி தசயை்ப  

நிறுவனங்களுக்கு உைவுவைற்கு இனிவரும் மோைங்களிை் கமிஷனும் பிற 

தநறிமுதறயோளரக்ளும் கூடுைை் ைகவை்கதளயும் வழிகோ ்டுைதையும் வழங்குவர.்  

என்ன மாற்றம் தெய்யப்ப ்டுள்ளது? 

விக்ட ோரியோவின் ைற்டபோதைய குழந்தைப் போதுகோப்புை் ைரநிதைகதளப் 

டபோைடவ இருந்ைோலும், இந்ைப் புதிய டைதவகள் முக்கிய மோற்றமோகச ்

டசரக்்கப்ப ்டுள்ளன: 

• குழந்தைகதளயும் இளவயதினதரயும் போதுகோப்போக தவைத்ிருக்க 

நிறுவனை்தின் முயற்சிகளிை் குடும்பை்தினதரயும் சமூகை்தினதரயும் ஈடுப  

தவை்ைை் 

• பழங்குடியினக் குழந்தைகள் மற்றும் இளவயதினரின் போதுகோப்பிை் அதிகக் 

கவனம் தசலுை்துைை் 

• ஆன்தைன் சூழை்களிை் குழந்தைகளுக்கோன துஷ்பிரடயோகை்திற்கோன 

ஆபைத்ை நிரவ்கிைை்ை் 

• குழந்தைகதளயும் இளவயதினதரயும் போதுகோப்போக தவைத்ிருப்பைற்கோன 

நிரவ்ோகம், முதறகள் மற்றும் தசயை்முதறகள் தைோ ரப்ோனதவ. 

இப்டபாது நிறுவனங்கள் என்ன தெய்ய டவண்டும்? 

புதிய ைரநிதைகளுக்கு நிறுவனங்கள் ைங்கதளை் ையோரப்்படுை்திக்தகோள்ள தசய்ய 

டவண்டியதவ: 

• புதிய ைரநிதைகள் பற்றி தைரிந்துதகோண்டு, புதியதவ என்ன? என்பதைப் 

படிை்து என்ன மோற்றப்ப ்டுள்ளது, புதிய குழந்தைப் போதுகோப்புை் ைரநிதை 

குறிைை் டமடைோ ் ம், என்ன மோறியிருக்கிறது? ந ப்பு மற்றும் புதிய 

குழந்தைப் போதுகோப்புை் ைரநிதைகளின் ஒப்பீடு மற்றும் அடிக்கடிக் 

டக ்கப்படும் டகள்விகள் ஆகியதவ பற்றி அறிய டவண்டும். 

• ஜூதை 1, 2022 முைை் புதிய ைரநிதைகதளப் பூரை்்திதசய்ய உங்கள் 

நிறுவனம் என்ன தசய்ய டவண்டும் என்பதை டயோசிை்து, அைற்கோன 

தி ் ை்தை இப்டபோடை தைோ ங்க டவண்டும்  

• புதிய ைரநிதைகளுக்கு நிறுவனம் இணங்குவைற்கு உைவியோக கமிஷன் 

புதிய ைகவதையும் வழிகோ ்டுைதையும் வழங்கும்டபோது அதைை் 

தைரிந்துதகோள்ள இங்டக குழுடசரவும் 

புதிய குழந்தைப் பாதுகாப்புை் ைரநிதைகள் யாதவ? 

பதிடனோறு புதிய குழந்தைப் போதுகோப்புை் ைரநிதைகள் உள்ளன: 

 

குழந்தைப் பாதுகாப்புை் ைரநிதை 1 - பழங்குடி குழந்தைகள் மற்றும் 

இளவயதினரின் மாறுப ்  மற்றும் ைனிை்துவமான அத யாளங்களும் 

https://ccyp.vic.gov.au/contact-us/sign-up-for-commission-updates/
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அனுபவங்களும் மதிக்கப்ப ்டு மரியாதை அளிக்கும் வதகயிை் கைாெெ்ாரம் 

ொர்ந்ை பாதுகாப்பு சூழ்நிதைதய நிறுவனங்கள் அதமக்க டவண்டும் 

குழந்தைப் போதுகோப்புை் ைரநிதை 1 உ ன் இணங்க, நிறுவனம் குதறந்ைப ்சம் 

இவற்தற உறுதிதசய்ய டவண்டும்: 

1.1 குழந்தை ைனது கைோசச்ோரைத்ை தவளிப்படுை்துவதையும் ைனது கைோசச்ோர 

உரிதமகதளப் பின்பற்றி மகிழ்வதையும் ஊக்கப்படுை்ை டவண்டும், ஆைரிக்க 

டவண்டும். 

1.2 நிறுவனை்திற்குள் அதமக்கப்ப ்டிருக்கும் உை்திகள் எை்ைோ உறுப்பினரக்ளும் 

பழங்குடியினரின் கைோசச்ோரைத்ை ஏற்றுக்தகோண்டு அவற்றின் வலிதமதய 

ஊக்கப்படுை்தும் விைமோகவும், பழங்குடியினக் குழந்தைகள் மற்றும் 

இளவயதினரின் நை்வோழ்வு மற்றும் போதுகோப்பின் முக்கியை்துவைத்ைப் 

புரிந்துதகோள்ளும்விைமோகவும் இருக்க டவண்டும். 

1.3 நிறுவனை்திற்குள் இனவோைம் ஏடைனும் ந ந்ைோை் அதை 

அத யோளங்கோண்பது, ைவிரப்்பது மற்றும் தபோறுை்துக்தகோள்ளோமை் அைற்கோன 

ந வடிக்தக எடுப்பது ஆகியவற்தற உறுதிப்படுை்தும் வதகயிை் நிறுவனை்திை் 

தசயை்கள் இருக்க டவண்டும். இனவோைம் ஏடைனும் ந ந்ைோை் அதவ 

அத யோளங்கோணப்ப ்டு ைகுந்ை ந வடிக்தக எடுக்கப்படும்.  

1.4 பழங்குடியினரின் குழந்தைகள், இளவயதினர ்மற்றும் அவரக்ளின் 

குடும்பை்தினர ்நிறுவன நிகழ்சச்ிகளிை் பங்டகற்பதையும் தசயை்படுவதையும் 

நிறுவனம் முழு முதனப்பு ன் ஆைரிக்கவும் எளிைோக்கவும் டவண்டும். 

1.5 நிறுவனை்தின் தகோள்தககள், நத முதறகள், சிஸ் ம்கள், தசயை்முதறகள் 

ஆகிய அதனை்தும் கைோசச்ோர ரதீியோகப் போதுகோப்போகவும் எை்ைோக் 

கைோசச்ோரங்கதளயும் தவளிப்படுை்தும் சூழைோகவும் உருவோக்க டவண்டும், 

டமலும் பழங்குடியினக் குழந்தைகள், இளவயதினர ் மற்றும் அவரக்ளின் 

குடும்பை்தினரின் டைதவகதளப் பூரை்்திதசய்ய டவண்டும். 

குழந்தைப் பாதுகாப்புை் ைரநிதை 2 - குழந்தைகள் பாதுகாப்பும் நை்வாழ்வும் 

நிறுவனை்தின் ைதைதம, நிர்வாகம் மற்றும் கைாெெ்ாரம் ஆகியவற்றிை் 

உள்ளதமக்கப்ப ்டிருக்க டவண்டும் 

குழந்தைப் போதுகோப்புை் ைரநிதை 2 உ ன் இணங்க, நிறுவனம் குதறந்ைப ்சம் 

இவற்தற உறுதிதசய்ய டவண்டும்: 

2.1 நிறுவனமோனது குழந்தைப் போதுகோப்பிற்கோன உறுதிதமோழிதய தபோதுவிை் 

டமற்தகோள்கிறது.  

2.2 உயரம் ் க் குழுவிலிருந்து அடிம ் க் குழு வதர என நிறுவனை்தின் எை்ைோ 

நிதைகளிலும் குழந்தைப் போதுகோப்புக் கைோசச்ோரை்திற்கு ஆைரவளிை்து 

பின்பற்றுகின்றன.  
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2.3 அரசோங்க ஏற்போடுகள் எை்ைோ நிதைகளிலும் குழந்தைப் போதுகோப்பு மற்றும் 

நை்வோழ்வுக் தகோள்தகதயச ்தசயை்படுை்ை உைவுகின்றன.  

2.4 ந ை்தை விதிை் தைோகுப்போனது பணியோளரக்ள் மற்றும் 

ைன்னோவைரக்ளி மிருந்து எதிரப்ோரக்்கப்படும் ந ைத்ைை் ைரநிதைகள் மற்றும் 

தபோறுப்புகள் குறிைை் வழிகோ ்டுைை்கதள வழங்குகிறது.  

2.5 இ ர ்டமைோண்தம யுை்திகளோனதவ குழந்தைகள் மற்றும் 

இளவயதினருக்கும் ஏற்படும் ஆபை்துகதளை் ைடுப்பது, அத யோளம் கோண்பது, 

குதறப்பது ஆகியவற்றிை் கவனம்தசலுை்துகின்றன.  

2.6 பணியோளரக்ள், ைன்னோரவ்ைரக்ள் ஆகிடயோர ்ைகவை் பரிமோற்றம் மற்றும் 

பதிவுப் பரோமரிப்பு ஆகியவற்தறப் பற்றிய ைங்கள் க தமகதளப் 

புரிந்துதகோள்கிறோரக்ள்.  

குழந்தைப் பாதுகாப்புை் ைரநிதை 3 - குழந்தைகள் மற்றும் இளவயதினர் 

ைங்களின் உரிதமகள், அவர்கதளப் பாதிக்கும் முடிவுகளிை் பங்டகற்பது 

ஆகியதவ குறிை்து உறுதியாக இருக்க டவண்டும், இதவ தீவிரமான 

விஷயங்களாக எடுக்கப்ப  டவண்டும் 

குழந்தைப் போதுகோப்புை் ைரநிதை 3 உ ன் இணங்க, நிறுவனம் குதறந்ைப ்சம் 

இவற்தற உறுதிதசய்ய டவண்டும்: 

3.1 குழந்தைகள் மற்றும் இளவயதினருக்கு போதுகோப்பு, ைகவை் மற்றும் பங்டகற்பு 

ஆகியதவ உ ்ப  அவரக்ளின் அதனை்து உரிதமகள் குறிை்தும் தைரிவிக்கப்ப  

டவண்டும்.   

3.2 குழந்தைகள் மற்றும் இளவயதினர ்போதுகோப்போக உணரவ்ைற்கும் 

ைனிதமப்படுைை்ப்ப விை்தை என்ற எண்ணம் வருவைற்கும் ந ்பின் 

முக்கியை்துவம் அத யோளங்கோணப்ப  டவண்டும் மற்றும் சகோக்களின் 

ஆைரவும் ஊக்கவிக்கப்ப  டவண்டும். 

3.3 அதமப்பு அை்ைது சூழ்நிதைக்கு தபோருை்ைமோன இ ை்திை், குழந்தைகள் 

மற்றும் இளவயதினருக்கு போலியை் வன்தகோடுதமக்கு எதிரோன போதுகோப்பு 

நிகழ்சச்ிகளும், அவரவர ்வயதுக்கு ஏற்ற தபோருைை்மோன ைகவை்களும் 

வழங்குவைற்கு வழிவகுக்க டவண்டும்.  

3.4 குழந்தைகள் மற்றும் இளவயதினர ்ைங்களின் எண்ணங்கதள 

தவளிப்படுை்துவைற்கும் முடிதவடுப்பைற்கும் ைங்களின் பிரசச்தனகதளச ்

தசோை்வைற்கும் ஏற்ற குழந்தைகள் எளிைோக அணுகும் வதகயிைோன 

வழிகதளயும் அவரக்ளுக்குப் பிறர ்தீங்கிதழைை்ோை் அைற்கோன 

அத யோளங்கதளயும் பணியோளரக்ளும் ைன்னோரவ்ைரக்ளும் அறிந்துதகோள்ள 

டவண்டும். 

3.5 பங்டகற்தப எளிைோக்கும் வதகயிலும் குழந்தைகள் மற்றும் இளவயதினர ்

ைரும் உள்ளீ ்டிற்கு பதிைளிக்கும் வதகயிலும் கைோசச்ோரைத்ை 

உருவோக்குவைற்கோன யுை்திகதள நிறுவனங்கள் தகோண்டிருக்க டவண்டும். 
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3.6 குழந்தைகள் மற்றும் இளவயதினர ்பங்டகற்பைற்கும், அவரக்ளின் 

பங்களிப்தப ஊக்கவிப்பைற்கும் நிறுவனங்கள் வோய்ப்புகதள வழங்க 

டவண்டும். இைன் மூைம் அவரக்ளின் ஈடுபோடு மற்றும் நம்பிக்தக அதிகரிக்கும். 

குழந்தைப் பாதுகாப்புை் ைரநிதை 4 - குடும்பங்கள் மற்றும் ெமுைாயை்தினர் 

குழந்தைப் பாதுகாப்பு மற்றும் நை்வாழ்தவ டமம்படுை்துவது குறிை்து 

தைரிவிக்கப்ப ்டு அதிை் ஈடுப  டவண்டும் 

குழந்தைப் போதுகோப்புை் ைரநிதை 4 உ ன் இணங்க, நிறுவனம் குதறந்ைப ்சம் 

இவற்தற உறுதிதசய்ய டவண்டும்: 

4.1 குடும்பங்கள் அவரக்ளின் குழந்தைகள் தைோ ரப்ோன முடிவுகதள எடுப்பதிை் 

பங்டகற்க டவண்டும்.  

4.2 நிறுவனமோனது குழந்தைகளின் போதுகோப்பு அணுகுமுதற மற்றும் 

தைோ ரப்ுத ய ைகவை்கதள அணுகக்கூடியது ஆகியதவ பற்றி குடும்பங்கள் 

மற்றும் சமூகை்து ன் தவளிப்பத யோக தைோ ரப்ு தகோள்ள டவண்டும்.  

4.3 நிறுவனை்தின் தகோள்தககள் மற்றும் நத முதறகளின் வளரச்ச்ி மற்றும் 

மதிப்போய்விை் குடும்பை்தினர ்மற்றும் சமூகை்தினரின் கருைத்ைப் தபற 

டவண்டும்.  

4.4 குடும்பங்கள், பரோமரிப்போளரக்ள் மற்றும் சமுைோயை்திற்கு நிறுவனை்தின் 

தசயை்போடுகள் மற்றும் ஆளுதக குறிை்து தைரிவிக்கப்ப  டவண்டும்.  

குழந்தைப் பாதுகாப்புை் ைரநிதை 5 - தகாள்தகயிலும் தெய்முதறயிலும் 

ெமநிதை பின்பற்றப்ப  டவண்டும் மற்றும் டவற்றுதம மதிக்கப்ப  டவண்டும் 

குழந்தைப் போதுகோப்புை் ைரநிதை 5 உ ன் இணங்க, நிறுவனம் குதறந்ைப ்சம் 

இவற்தற உறுதிதசய்ய டவண்டும்: 

5.1 பணியோளரக்ள் மற்றும் ைன்னோரவ்ைரக்ள் உள்ப  நிறுவனமோனது 

குழந்தைகள் மற்றும் இளவயதினரின் மோறுப ்  சூழ்நிதைகதளப் 

புரிந்துதகோண்டு போதிக்கக்கூடியவரக்ளுக்கு பதிைளிை்து, ஆைரதவ வழங்க 

டவண்டும். 

5.2 குழந்தைகள் மற்றும் இளவயதினர ்கைோசச்ோரப் போதுகோப்பு, அணுகக்கூடிய 

மற்றும் எளிைோன வழிகளிை் புரிந்துதகோள்ள ைகவை், ஆைரவு மற்றும் புகோரக்ள் 

தசயை்முதறகதள அணுகும் வதகயிை் இருக்க டவண்டும். 

5.3 குதறபோடு உத ய குழந்தைகள் மற்றும் இளவயதினர,் கைோசச்ோரம் மற்றும் 

தமோழி ரீதியிைோன டவறுப ்  பின்னணியிை் இருந்து வரும் குழந்தைகள் மற்றும் 

இளவயதினர,் இவரக்ளிை் வீ ்டிை் வசிக்கமுடியைவரக்ள், தபண்போை் 

ஓரினசட்சரக்்தக, ஆண்போை் ஓரினச ்டசரக்்தக, இருபோலின, திருநங்தக, 

இத ப்போலின குழந்தைகள் மற்றும் இளவயதினரின் டைதவகளுக்கு நிறுவனம் 

ைனிக் கவனைத்ைச ்தசலுைை் டவண்டும்.   
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5.4 பழங்குடியினக் குழந்தைகள் மற்றும் இளவயதினர,் அவரக்ளுக்கோன 

கைோசச்ோர ரீதியிைோன போதுகோப்புச ்சூழ்நிதைதய வழங்குவது/ஊக்குவிப்பது 

டபோன்ற டைதவகளுக்கு நிறுவனம் ைனிக் கவனைத்ைச ்தசலுை்ை டவண்டும்.  

குழந்தைப் பாதுகாப்புை் ைரநிதை 6 - குழந்தைகள் மற்றும் இளவயதினரு ன் 

டெர்ந்து பணியாற்றும் மக்கள் நத முதறயிை் குழந்தைப் பாதுகாப்பு மற்றும் 

நை்வாழ்வு மதிப்புகதள தவளிப்படுை்துவைற்கு தபாருை்ைமானவர்களாகவும் 

ஆைரிப்பவர்களாகவும் இருக்க டவண்டும். 

குழந்தைப் போதுகோப்புை் ைரநிதை 6 உ ன் இணங்க, நிறுவனம் குதறந்ைப ்சம் 

இவற்தற உறுதிதசய்ய டவண்டும்: 

6.1 டவதைவோய்ப்பு, இதிை் விளம்பரம், நடுவர ்கண்கோணிப்புகள் மற்றும் 

பணியோளரக்ள் & ைன்னோரவ்ைரக்ளுக்கோன டவதைவோய்ப்பிற்கு முந்தைய 

டசோைதன, திதரயி ை், குழந்தைப் போதுகோப்பு மற்றும் நை்வோழ்வு 

முக்கியை்துவம் ஆகியதவ அ ங்கும்.  

6.2 குழந்தைகளு ன் ைற்டபோது இதணந்து தசயை்படும் தைோ ரப்ுத ய 

பணியோளரக்ள் & ைன்னோரவ்ைரக்ள் சரிபோரக்்கப்ப  டவண்டும் அை்ைது 

தைோ ரப்ோன பின்னணிச ்சரிபோரப்்புகள் தசய்யப்ப  டவண்டும்.  

6.3 எை்ைோப் பணியோளரக்ளும் ைன்னோரவ்ைரக்ளும் ைகுந்ை அறிமுகை்தைப் 

தபற்றிருக்க டவண்டும் மற்றும் குழந்தைகள், இளவயதினர ்தைோ ரப்ோன 

அவரக்ளின் தபோறுப்புகதளை் தைரிந்துதகோள்ள டவண்டும், அைோவது பதிவுப் 

பரோமரிப்பு, ைகவை் பகிரவ்ு மற்றும் மற்றும் க தமகதளை் தைரிவிப்பது 

டபோன்றதவ.  

6.4 ைற்டபோது தசயலிை் உள்ள கண்கோணிப்பு மற்றும் மக்கள் நிரவ்ோகமோனது 

குழந்தைப் போதுகோப்பு மற்றும் நை்வோழ்வின் மீது கவனம் தசலுை்ை டவண்டும். 

குழந்தைப் பாதுகாப்புை் ைரநிதை 7 - புகார்கள் மற்றும் சிக்கை்களுக்கான 

தெயை்முதறகள் குழந்தைகள் மீது கவனம் தெலுை்தியதவயாக இருக்க 

டவண்டும் 

குழந்தைப் போதுகோப்புை் ைரநிதை 7 உ ன் இணங்க, நிறுவனம் குதறந்ைப ்சம் 

இவற்தற உறுதிதசய்ய டவண்டும்: 

7.1 நிறுவனம் அணுகை்ைக்கைோகவும், குழந்தைகள் தைோ ரப்ோன புகோதரக் 

தகயோளுைை் தகோள்தகதயக் தகோண் ைோகவும் இருக்க டவண்டும். இந்ைக் 

தகோள்தகயிை் ைதைதம, பணியோளரக்ள், ைன்னோரவ்ைரக்ள் ஆகிடயோரின் 

பங்குகள் மற்றும் தபோறுப்புகள், தவவ்டவறு வதக புகோரக்தளக் 

தகயோளுைலுக்கோன முதறகள், தைோ ரப்ுத ய தகோள்தககள்/ந ை்தை விதிை் 

தைோகுப்பு மற்றும் க தமகள் மீறை்கள் ஆகியவற்றுக்குப் பதிைளிை்து 
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புகோரளிப்பது ஆகியதவ குறிை்ை தைளிவோன வழிகோ ்டுைை்கள் இருக்க 

டவண்டும்.  

7.2 பயனுள்ள புகோரக்தளக் தகயோளுைை் தசயை்முதறகள் குழந்தைகள், 

இளவயதினர,் அவரக்ளின் குடும்பை்தினர,் பணியோளரக்ள், ைன்னோரவ்ைரக்ள் 

ஆகிடயோர ்புரிந்துதகோள்ள டவண்டும் மற்றும் கைோசச்ோரரீதியோகப் 

போதுகோப்போன ஒன்றோக இருக்க டவண்டும்.  

7.3 புகோரக்தளை் தீவிரமோக எடுை்துக்தகோண்டு, உ னடியோகவும் 

முழுதமயோகவும் அவற்றுக்குப் பதிைளிக்க டவண்டும். 

7.4 ச ் ரீதியோன புகோரளிப்பு டைதவப்ப விை்தை என்றோலும் சரி, ச ்  

அமைோக்கை்து ன் இதணந்து தசயை்ப  டவண்டிய நிதை வந்ைோலும் சரி 

நிறுவனை்தின் தகோள்தககளும் தசயை்முதறகளும், தைோ ரப்ுத ய 

அதிகோரிகளி ம் புகோரக்தளயும் சிக்கை்கதளயும் புகோரளிக்கும் விைமோக 

இருக்க டவண்டும்.  

7.5 ச ்  அமைோக்கை்து ன் இதணந்து தசயை்ப  டவண்டும் 

 

புகோரளிைை்ை், ைனியுரிதம, டவதைவோய்ப்புச ்ச ் க் க தமகதள நிதறடவற்ற 

டவண்டும். 

குழந்தைப் பாதுகாப்புை் ைரநிதை 8 - ந ப்புக் கை்வி மற்றும் பயிற்சியின் 

மூைம் குழந்தைகள் மற்றும் இளவயதினதரப் பாதுகாப்பாக தவை்திருக்க 

பணியாளர்கள் மற்றும் ைன்னார்வைர்கள் அைற்கான கை்வியறிவு, திறன்கள் 

மற்றும் விழிப்புணர்தவப் தபற்றிருக்க டவண்டும். 

குழந்தைப் போதுகோப்புை் ைரநிதை 8 உ ன் இணங்க, நிறுவனம் குதறந்ைப ்சம் 

இவற்தற உறுதிதசய்ய டவண்டும்: 

8.1 நிறுவனை்தின் குழந்தைப் போதுகோப்பு மற்றும் நை்வோழ்வுக் தகோள்தகதய 

திறம்ப  தசயை்படுை்தும்வதகயிை் பணியோளரக்ள் மற்றும் ைன்னோரவ்ைரக்ள் 

பயிற்சி மற்றும் ஆைரவு அளிக்கப்ப  டவண்டும்.  

8.2 பணியோளரக்ள் மற்றும் ைன்னோரவ்ைரக்ள் பிற குழந்தைகள் மற்றும் 

இளவயதினரோை் ஏற்படும் தீங்கு உ ்ப  குழந்தைகளின் தீங்கு குறிைை் 

அறிகுறிகதள அத யோளம் கோணும்வதகயிை் பயிற்சி மற்றும் ைகவை்கதளப் 

தபற டவண்டும்.  

8.3 குழந்தைப் போதுகோப்பு மற்றும் நை்வோழ்வு தைோ ரப்ோன பிரசச்ிதனகளுக்கு 

திறம்ப  பதிைளிப்பைற்கும், தீங்தக தவளிப்படுை்தும் சக ஊழியரக்ளுக்கு 

ஆைரவளிப்பைற்கும் பணியோளரக்ள் மற்றும் ைன்னோரவ்ைரக்ளுக்குப் பயிற்சி 

மற்றும் ைகவை்கதள வழங்க டவண்டும். 
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8.4 குழந்தைகள் மற்றும் இளவயதினருக்கு கைோசச்ோரரீதியோக போதுகோப்போன 

சூழதை எவ்வோறு உருவோக்குவது என்பது குறிைை் பணியோளரக்ள் மற்றும் 

ைன்னோரவ்ைரக்ளுக்குப் பயிற்சி மற்றும் ைகவை்கதள வழங்க டவண்டும்.  

குழந்தைப் பாதுகாப்புை் ைரநிதை 9 - குழந்தைகள் மற்றும் இளவயதினருக்குை் 

தீங்கு விதளவிக்கும் வாய்ப்தபக் குதறக்கும் அடை டவதளயிை் உ ை் ரதீியான 

மற்றும் இதணய சூழை்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நை்வாழ்தவயும் 

டமம்படுை்ை டவண்டும். 

குழந்தைப் போதுகோப்புை் ைரநிதை 9 உ ன் இணங்க, நிறுவனம் குதறந்ைப ்சம் 

இவற்தற உறுதிதசய்ய டவண்டும்: 

9.1 குழந்தைகளின் ைனியுரிதம, ைகவை் அணுகை், சமூக இதணப்புகள் மற்றும் 

கற்றை் வோய்ப்புகள் ஆகியவற்றிை் சமரசம் தசய்யோமை் இதணயம் மற்றும் 

நிகழ்டநரச ்சூழை்களிை் ஏற்படும் அபோயங்கதள பணியோளரக்ள் மற்றும் 

ைன்னோரவ்ைரக்ள் கண் றிந்து குதறக்க டவண்டும்.  

9.2 நிறுவனை்தின் ந ை்தை விதிை் தைோகுப்பு, குழந்தைப் போதுகோப்பு மற்றும் 

நை்வோழ்வுக் தகோள்தக மற்றும் நத முதறகளுக்கு ஏற்ப இதணய சூழை் 

பயன்படுைை்ப்ப  டவண்டும்.  

9.3 நிறுவன அதமப்புகள், தசயை்போடுகள் மற்றும் நிகழ்டநர சூழலிை் ஏற்படும் 

அபோயங்கதள இ ர ்டமைோண்தம தி ் ங்கள் கருை்திை்தகோள்ள டவண்டும்.  

9.4 மூன்றோம் ைரப்பினரி மிருந்து ஒப்பந்ை வசதிகள் மற்றும் டசதவகதள 

வழங்கும் நிறுவனங்கள் குழந்தைகள் மற்றும் இளவயதினரின் போதுகோப்தப 

உறுதி தசய்யும்வதகயிை் தகோள்முைை் தகோள்தககதள டமற்தகோள்ள 

டவண்டும்.  

குழந்தைப் பாதுகாப்புை் ைரநிதை 10 - குழந்தைப் பாதுகாப்புை் ைரநிதைகதள 

நத முதறப்படுை்துவது தைா ர்ந்து மதிப்பாய்வு தெய்யப்ப ்டு 

டமம்படுை்ைப்ப  டவண்டும் 

குழந்தைப் போதுகோப்புை் ைரநிதை 10 உ ன் இணங்க, நிறுவனம் குதறந்ைப ்சம் 

இவற்தற உறுதிதசய்ய டவண்டும்: 

10.1 குழந்தைப் போதுகோப்பு நத முதறகதள நிறுவனம் தைோ ரந்்து மதிப்போய்வு 

தசய்து கணக்கி  டவண்டும் மற்றும் டமம்படுை்ை டவண்டும். 

10.2 தைோ ரச்ச்ியோன முன்டனற்றை்தைை் தைரிவிக்க கோரணங்கள் மற்றும் 

முதறயோன டைோை்விகதள அத யோளம் கோண புகோரக்ள் சம்பந்ைப்ப ்  மற்றும் 

போதுகோப்பு சம்பவங்கள் பகுப்போய்வு தசய்யப்ப  டவண்டும்.  

10.3 பணியோளரக்ள் மற்றும் ைன்னோரவ்ைரக்ள், சமூகம் மற்றும் குடும்பங்கள் 

மற்றும் குழந்தைகள் மற்றும் இளவயதினர ்ஆகிடயோருக்கு, தபோருை்ைமோன 

மதிப்பீடுகளிை் கித ை்ை முடிவுகள் குறிை்து நிறுவனம் தைரிவிக்க டவண்டும்.  
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குழந்தைப் பாதுகாப்புை் ைரநிதை 11 - குழந்தைகள் மற்றும் இளவயதினருக்கு 

நிறுவனம் பாதுகாப்பானது என்பதை விவரிக்கும்வதகயிை் தகாள்தககள் 

மற்றும் நத முதறகதள ஆவணப்படுை்ை டவண்டும்.  

குழந்தைப் போதுகோப்புை் ைரநிதை 11 உ ன் இணங்க, நிறுவனம் குதறந்ைப ்சம் 

இவற்தற உறுதிதசய்ய டவண்டும்: 

11.1 தகோள்தககள் மற்றும் நத முதறகள் குழந்தைப் போதுகோப்புை் ைரநிதைகள் 

அதனைத்ையும் பூரை்்திதசய்ய டவண்டும். 

11.2 தகோள்தககள் மற்றும் நத முதறகள் ஆவணப்படுை்ைப்ப ்டு 

புரிந்துதகோள்வைற்கு எளிைோக இருக்க டவண்டும்.  

11.3 தகோள்தககள் மற்றும் நத முதறகளின் வளரச்ச்ிதய சிறந்ை நத முதற 

மோதிரிகள் மற்றும் பங்குைோரரின் ஆடைோசதனதயப் தபற டவண்டும். 

11.4 தகோள்தககள் மற்றும் நத முதறகளு ன் ைதைவரக்ள் சோம்பியன் மற்றும் 

மோதிரி உ ன்ப  டவண்டும்.  

11.5 பணியோளரக்ள் மற்றும் ைன்னோரவ்ைரக்ள் தகோள்தககள் மற்றும் 

நத முதறகதளப் புரிந்துதகோண்டு தசயை்ப  டவண்டும். 

 

 

 

எங்டக உைவி தபறுவது? 

குழந்தைப் போதுகோப்புை் ைரநிதைகளின் தநறிமுதறயோளரக்ள் மற்றும் பீக் அை்ைது 

தைோழிை்துதறகளோனதவ புதிய ைரநிதைகளுக்கு நிறுவனங்கள் 

ையோரப்்படுை்திக்தகோள்ள டைதவயோன உைவிதயயும் ைகவதையும் வழங்கைோம். 

குழந்தைப் போதுகோப்புை் ைரநிதைகளின் தநறிமுதறயோளரக்ளின் டமடைோ ் ப் 

போரத்வயோனது கமிஷனின் அடிக்கடிக் டக ்கப்படும் டகள்விகளிை் (இதணப்பு) 

வழங்கப்ப ்டுள்ளது: 

 

டகள்விகளுக்கு அை்ைது டவறு ஏடைனும் தைரிந்துதகோள்ள கமிஷதனை் 

தைோ ரப்ுதகோள்ளவும்: 

 தைோதைடபசி: 1300 782 978 அை்ைது (03) 8601 5281 

 மின்னஞ்சை்: contact@ccyp.vic.gov.au  

 கமிஷனின் வதைைளைத்ைப் போரக்்கவும்: www.ccyp.vic.gov.au 

 

உங்களுக்கு ஒரு தமோழிதபயரப்்போளர ்டைதவப்ப ் ோை், 13 14 50 என்ற எண்ணிை் 

தமோழிதபயரப்்புச ்டசதவதய அதழை்து, 03 8601 5281 என்ற எண்ணிை் குழந்தைகள் 

ஜூதை 1, 2022 முைை் புதிய ைரநிதைகள் அமைாக்கப்படும் வதர 

ந ப்பு குழந்தைப் பாதுகாப்புை் ைரநிதைகளு ன் நிறுவனங்கள் 

பின்பற்ற டவண்டும்  

mailto:contact@ccyp.vic.gov.au
https://ccyp.vic.gov.au/
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மற்றும் இளவயதினருக்கோன கமிஷதனை் தைோ ரப்ுதகோள்ளுமோறு அவரக்ளி ம் 

டக ்கவும். 

 


