
 

කරුණු පත්රිකාව - ක්රියාත්රමක වන පාසල් ප්රජා 

ආරක්රෂණ නියයෝගය  

ක්රියාත්රමක වන පාසල් ප්රජා ආරක්රෂණ නියයෝගය යනු කුමක්රද?  

විදුහල්පති හා අධ්යාපන දෙපාර්තදේන්තුව හා පුහුණු කාර්යමණ්ඩලය වැනි ඇතැේ 

පිරිස් 'බලයලත් පුද්ගලයින්ත' දලස හඳුන්තවනු ලැදේ. ඔබ පාසලට යන විට දහෝ පාසල 

සමග සේබන්තධ් වන විට ඔබට අනුගමනය කළ යුු නීති රීති සැකසීමට ඔවුන්තට බලය 

ඇත. 

දමම නිදයෝගය ඔබ පාසල් භූමියට දහෝ පාසල් ක්රියාකාරකේ සිදුවන දවනත් ස්ථානවලට 

ඇුළු වීම දහෝ රැඳී සිටීම නවත්විය හැකිය. පාසැදල්දී දහෝ පාසල් ක්රියාකාරකේ සිදු වන 

දවනත් ස්ථානවල, යේ යේ පුද්ගලයින්ත සමග යේ ආකාරයකට හැසිරීමට ඔබට අවසර 

නැති බව නිදයෝගදේ සඳහන්ත විය හැක. නිදයෝගය අොළ දනාවන අවස්ථා, දහෝ ප්රදද්ශ 

වැනි විදේෂ අවස්ථා නිදයෝගයට ඇුළත් විය හැකිය.  

ඔබට දමම නිදයෝගය ලබා දී ඇත්දත් ගුරුවරුන්ත, සිසුන්ත සහ පාසැදල් සිටින අදනකුත් 

පුද්ගලයින්තට ආරක්ෂිත බව ෙැදනන පරිදි ය. පාසල් සමාජ ආරක්ෂෂාව පිළිබඳ වැඩිදුර 

දතාරුරු දමතැනින්ත දසායා ගත හැක. ඔබට පාසල් සමාජ ආරක්ෂෂණ නිදයෝගවලින්ත 

සිදු වන දද් ගැන ෙැන ගැනීමට දමතැනින්ත වීඩිදයෝවක්ෂ ෙ බැලිය හැක. 

නියයෝගයක්ර ක්රියාත්රමක වන්යන් යකතරම් කාලයකට ද? 

නිදයෝගය දමම රීති බලාත්මක වන කාලය ෙ ෙක්ෂවයි. ඒවා ක්රියාත්මක විය හැකි වැඩිම 

කාලය මාස 12 කි.  

නියයෝගයක්ර ක්රියාත්රමක කිරීම සමග මා එකඟ යනාවන බව පාසලට කියන්යන් 

යකයේද? 

බලයලත් පුද්ගලදයකුට නිදයෝගයක්ෂ කිරීමට දපර, ඔවුන්ත නිදයෝගයක්ෂ කිරීමට සිතන 

බවත් ඔවුන්ත නිදයෝගයක්ෂ කරන්තදන්ත යැයි සිතන්තදන්ත මන්තෙැයි ඔවුන්ත ඔබට ෙන්තවා සිටිය යුුය. 

ඔබ යේ ආකාරයකට ක්රියා කදේ ඇයිෙ යන්තන, එය ඔබට දහෝ ඔදේ ෙරුවාට බලපාන 

ආකාරය දහෝ ඔවුන්ත ෙැනගත යුු දවනත් ඕනෑම දෙයක්ෂ ගැන පැහැදිලි කිරීමට ඔබට 

බලයලත් පුද්ගලයාට 'ඉදිරිපත් කිරීමක්ෂ' කළ හැකිය, එවිට ඔවුන්තට නිදයෝගයක්ෂ කළ යුුෙ 

යන්තන තීරණය කළ හැකිය. නිෙසුනක්ෂ වශදයන්ත, ඔදේ ෙරුවාට ආබාධිත බව බලයලත් 

පුද්ගලයාට පැවසීමට ඔබට අවශය විය හැකිය, එවිට ඔබට ඔවුන්තට පාසලට යාමට දිගටම 

සහය විය හැකි බවට වග බලා ගැනීමට කටයුු කිරීමට ඔවුන්තට හැකි දේ. 

නිදයෝගයක්ෂ කිරීමට සිතන බව බලයලත් පුද්ගලයා පැවසීදමන්ත පසු ඔබට ඉදිරිපත් 

කිරීමක්ෂ කිරීමට දින 7ක්ෂ තිදේ. ඔබට අවශය නේ ඉදිරිපත් කිරීමක්ෂ කිරීමට වැඩි කාලයක්ෂ 

ඉල්ලා සිටිය හැක.  

 

https://www.vic.gov.au/school-community-safety-orders
https://vimeo.com/723185699/0195aac2e2


 

ලිඛිත ඉදිරිපත් කිරීමක්ෂ බලයලත් පුද්ගලයාට ඉ-තැපෑලක්ෂ දහෝ ලිපියක්ෂ දලස ඉදිරිපත් කළ 

හැකිය. ඔබට දමතැනින්ත අධ්යාපන දෙපාර්තදේන්තුදේ හා පුහුණු දවේ අඩවිදේ ෙක්ෂවා 

ඇති මුල් පිටපත භාවිත කළ හැක. 

ඔබට ඉදිරිපත් කිරීමක්ෂ ලිවීමට අවශය නැතිනේ, ඒ දවනුවට වාචික ඉදිරිපත් කිරීමක්ෂ ලබා 

දෙන දලස ඔබට ඉල්ලා සිටිය හැක. ඔබ දවනුදවන්ත ඉදිරිපත් කිරීමක්ෂ කිරීමට ඔබට ඔදේ 

ආබාධිත සහය පුද්ගලයා දහෝ පරිවර්තකයා වැනි දවනත් දකදනකුදගන්ත ෙ ඉල්ලා සිටිය 

හැක.  

මට පාසයල් දරුයවකු සිටී නම්, මට අඛණ්ඩ නියයෝගයක්ර අනුගමනය කිරීමට 

සිදු වූ විට ඔවුන්ට කුමක්ර සිදු යවයි ද? 

නිදයෝගය ඔදේ ෙරුවාට බලපාන ආකාරය සහ ඔබ ඔවුන්ත රැකබලා ගන්තනා ආකාරය 

ගැන ඔදේ පාසල දහාඳින්ත සිතා ඇත. නිදයෝගයක්ෂ යනු ඔබ ඔවුන්තව රැකබලා ගැනීදමන්ත 

දහෝ ඔවුන්තදේ අධ්යාපනයට සේබන්තධ් වීදමන්ත වළක්ෂවාලීමට දනාදේ.  

ඔබට නිදයෝගයක්ෂ ලබා දීදමන්ත පසු හැකි ඉක්ෂමනින්ත ඔදේ පාසල ඔබට ‘සන්තනිදේෙන සහ 

ප්රදේශ ක්රමදේෙයක්ෂ’ දෙයි. දමය සකසන්තදන්ත:  

• ඔදේ ෙරුවාදේ අධ්යාපනය ගැන ඔබට පැවසිය හැකි ආකාරය 

• ඔදේ ෙරුවාට ආරක්ෂිතව පාසලට යාමට සහ පාසල් ක්රියාකාරකේවලට සහභාගී විය 

හැකි ආකාරය  

• ඔදේ ෙරුවාට සහදයෝගය සහ රැකවරණය ලබා දෙන බව සහතික කිරීමට ඔවුන්ත 

කුමක්ෂ කරන්තදන්තෙ යන්තන සැලකීදමනි.  

මම නියයෝගයක්ර අනුගමනය යනාකරන්යන් නම් කුමක්ර සිදු යවයි ද? 

ඔබ නිදයෝගදේ ෙක්ෂවා ඇති නීති රීති අනුගමනය දනාකරන්තදන්ත නේ, එම නිදයෝගය 

අනුගමනය කිරීමට පාසලට මදේස්රාත් අධිකරණයට අයදුේ කළ හැකිය. 

නිදයෝගයක්ෂ අනුගමන දනාකර ඔබ වැරදි කරන බව මදේස්රාත් අධිකරණයට 

වැටදහන්තදන්ත නේ, ඔවුන්ත:  

• ඔබට ෙඩයක්ෂ දගවීමට සිදු කිරීමට 

• ඔබට නිදයෝගයට අනුගත වීමට 

• ඔබට නිදයෝගයට අනුගත වීමට විදේිත ක්රියාවක්ෂ සිදු කිරීමට  

• උසාවිදයන්ත සුදුසු යැයි සිතන ඕනෑම දෙයක්ෂ සිදු කිරීමට නිදයෝග කළ හැකිය.  

නිදයෝගයක්ෂ අනුගමනය දනාකිරීම නිසා ඔබ සිරගත දනාදවයි, අපරාධ් වාර්තාවක්ෂ දහෝ 

අපරාධ් ෙඬුවමක්ෂ දනාලබයි.  

 

  

https://www.vic.gov.au/school-community-safety-orders


 

නියයෝගය යවනේ කිරීමට මට අවශ්ය නම් කුමක්ර සිදු යවයි ද?  

ඔබට නිදයෝගයක නීති ඉවත් කිරීමට දහෝ දවනස් කිරීමට අවශය නේ, ඔබට එම 

දවනස්කේ සිදු කිරීමට නිදයෝගය කළ බලයලත් පුද්ගලයාදගන්ත ඉල්ලා සිටිය හැක. 

බලයලත් පුද්ගලයා එකඟ වන්තදන්ත නේ, ඔවුන්ත ඔබට දවනස් කළ නිදයෝගදේ ලිඛිත 

පිටපතක්ෂ ලබා දිය යුුය. ඔවුන්ත එකඟ දනාවන්තදන්ත නේ, ඔවුන්ත ක්රියාත්මක වන 

නිදයෝගයකදී සමාන අවශයතා අනුගමනය කළ යුුය. 

බලයලත් පුද්ගලදයකුට නිදයෝගයකට නව නීති එකු කිරීමට අවශය නේ, ඔවුන්ත 

පවතින නිදයෝගයකදී සිදු කරන සමාන අවශයතා අනුගමනය කළ යුුය. 

මට නියයෝගයක්ර අභියාචනා කිරීමට අවශ්ය නම් කුමක්ර කළ යුතුද? 

පහත දේු මත නිදයෝගයක්ෂ අභියාචනා කිරීමට ඔබට ඔදේ පාසලට අයදුේ කළ 

හැකිය: 

• ඔබට විරුද්ධ්ව නිදයෝගයක්ෂ ලැබිය යුු බවට ඔබ එකඟ දනාවන්තදන්ත නේ 

• ඔබ බලයලත් පුද්ගලයාදගන්ත නිදයෝගදයහි දවනසක්ෂ සිදු කිරීමට ඉල්ලා සිටි නමුත්, 

ඔවුන්ත එය ප්රතිදේප කර ඔබ එම තීරණය පිළිබඳ සෑහීමට පත් දනාවන්තදන්ත නේ 

• බලයලත් පුද්ගලයා නිදයෝගදයහි දවනසක්ෂ සිදු කර ඔබ එම තීරණයට එකඟ 

දනාවන්තදන්ත නේ 

• බලයලත් පුද්ගලයා නිදයෝගය අවලංගු දනාකිරීමට තීරණය කර ඇති නේ සහ ඔබ 

දමම තීරණය ගැන එකඟ දනාවන්තදන්ත නේ.  

අභයන්තතර සමාදලෝචන තීරණයක්ෂ සඳහා ඔදේ අයදුේපත විදුහල්පතිවරයා දවත යැවූ 

දමාදහාදත් සිට දින 28ක්ෂ ගත විය හැක. දමම කාලය භාවිත කරනු ලබන්තදන්ත ඔබට 

එදරහිව ලබා දී ඇති නිදයෝගය පිටුපස ඇති දේු සහ ඔබ ඉදිරිපත් කිරීදේදී සපයා ඇති 

දේු දහාඳින්ත තක්ෂදස්රු කිරීමට ය.  

අභයන්තතර සමාදලෝචකයාට නිදයෝගය දවනස් කිරීමට, නිදයෝගය අවලංගු කිරීමට දහෝ 

කිසිවක්ෂ දනාකිරීමට හැකිය. තීරණයක්ෂ ගත් පසු, ඔබට ඉ-තැපෑදලන්ත සහ/දහෝ 

තැපෑදලන්ත ෙැනුේ දෙනු ලබන අතර, ගත් තීරණය දත්රුේ ගැනීමට ඔබට උපකාර කිරීම 

සඳහා අභයන්තතර සමාදලෝචන ප්රතිඵලය සඳහා දේු පිටපතක්ෂ ඔබට ලැදබයි.  

අභයන්තතර සමාදලෝචනදේ ප්රතිඵලය ගැන ඔබ අසුටුොයක නේ, ඔබට වික්ෂදටෝරියානු 

සිවිල් සහ පරිපාලන විනිේචය සභාවට තීන්තදුව අභියාචනා කළ හැක. ඔබට දේ පිළිබඳ 

වැඩිදුර දතාරුරු අධ්යාපන හා පුහුණු දෙපාර්තදේන්තු දවේ අඩවිදයන්ත දමතැනින්ත 

දසායාගත හැකිය.  
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මට පිවතකයයකු ය ෝ පිවර්තන ස යක්ර අවශ්ය නම් කුමක්ර කළ යුතුද? 

ඔබට පරිවර්තකදයකු දහෝ සහයකදයකු අවශය නේ, ඔබට සහය ලබා ගැනීමට උපකාර 

කළ හැකි පාසදල් විදුහල්පතිවරයාට පැවසිය හැකිය.  

ඔදේ ෙරුවා රජදේ පාසලකට යන්තදන්ත නේ, ඔබට වැඩිදුර සහය සඳහා අධ්යාපන හා 

පුහුණු දෙපාර්තදේන්තුදේ ප්රාදද්ශීය කාර්යාලය හා සේබන්තධ් විය හැක.  

ඊසානදිග වික්ෂදටෝරියාව 

දුරකථන: 1300 333 231 

ඉ-තැපෑල: nevr@education.vic.gov.au  

වයඹදිග වික්ෂදටෝරියාව 

දුරකථන: 1300 338 691 

ඉ-තැපෑල: nwvr@education.vic.gov.au  

ගිණිදකානදිග වික්ෂදටෝරියාව 

දුරකථන: 1300 338 738 

ඉ-තැපෑල: sevr@education.vic.gov.au  

නිරිතදිග වික්ෂදටෝරියාව 

දුරකථන: 1300 333 232 

ඉ-තැපෑල: swvr@education.vic.gov.au  

  

මට තවත්ර යතාරතුරු අවශ්ය නම් යකයේද? 

වැඩි විස්තර සඳහා ඔබට අධ්යාපන හා පුහුණු දෙපාර්තදේන්තුදේ දවේ අඩවියට 

දමතැනින්ත පිවිසිය හැක. 
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