
 

விபரத்தாள் - ததாடரும் பள்ளிச ்சமூகப் பாதுகாப்பு ஆணை  

 

ததாடரும் பள்ளிச ்சமூகப் பாதுகாப்பு ஆணை என்றால் என்ன?  

முதல்வரக்ள், பள்ளித்துறை, பயிை்சி அலுவலரக்ள் பபோன்ை சிலர ்

‘அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரக்ள்’ என்று அறைக்கப்படுகின்ைனர.் அவரக்ளுக்கு 

நீங்கள் பள்ளிக்குச ்சசல்றகயில் அல்லது ஈடுபடுவதில் பின்பை்ை பவண்டிய 

விதிகறள அறைக்கவுை் ஆறணகறள உருவோக்குை் அதிகோரை் உள்ளது. 

பள்ளி நடவடிக்றககள் நிகழுை் பள்ளி றைதோனங்கள் அல்லது பிை 

இடங்களில் நீங்கள் நுறைவறத அல்லது தங்கியிருப்பதிலிருந்து ஆறண 

உங்கறளத் தடுக்கக்கூடுை். இந்த ஆறணயில் குறிப்பிட்ட நபரிடை் 

குறிப்பிட்ட வறகயில், குறிப்பிட்ட பநரங்களில் பள்ளியில் அல்லது பள்ளி 

நடவடிக்றககள் நறடசபறுை் பிை இடங்களில் நீங்கள் நடந்துசகோள்ள 

அனுைதிக்கப்படோதது குறித்துக் குறிப்பிடப்படலோை். எப்பபோது அல்லது எந்த 

இடங்களில் இந்த ஆறண சபோருந்தோது என்பது பபோன்ை சிைப்புச ்

சூை்நிறலகளுை் உள்ளடங்கியதோக இந்த ஆறண இருக்குை்.  

உங்களுக்கு இந்த ஆறண தரப்பட்டிருப்பதன் கோரணை், இதனோல் 

ஆசிரியரக்ள், ைோணவரக்ள் ைை்றுை் பள்ளியிலுள்ள பிைர ்பத்திரைோக 

உணரவ்தை்கோகபவ ஆகுை். பள்ளிச ்சமூகப் போதுகோப்பு ஆறண குறிதத் 

பைலுை் விபரங்கறள இங்பக கோணலோை். பள்ளிச ்சமூகப் போதுகோப்பு ஆறண 

என்ன சசய்கிைது என்பறத நீங்கள் புரிந்து சகோள்ள உதவுவதை்கு இங்பக 

கோசணோளிறய நீங்கள் கோணலோை். 

 

ஓர ்ஆணை எத்தணன காலம் அமலில் இருக்கும்? 

ஆறணயில் இந்த விதிகள் எவ்வளவு கோலை் நீடிக்குை் என்பறதயுை் 

உங்களுக்குச ்சசோல்கிைது. ஒரு ஆறணயோனது அைலில் இருக்கக்கூடிய 

அதிகபட்ச கோலை் 12 நோட்கள்.  

  

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


 

 

ஏற்படுத்தப்படட் ஆணைணை நான் ஏற்வில்ணல என்பணத பள்ளிக்கு நான் 

எவ்வாறு ததரிைப்படுத்துவது? 

ஓர ் அதிகோரப்பூரவ் நபர ் ஆறணறய ஏை்படுத்துை் முன்போக, அத்தகு 

ஆறணறய ஏை்படுத்துவது குறித்து அவரக்ள் சிந்திப்பதோகவுை் அப்படிசயோரு 

பயோசறனக்கோன கோரணத்றதயுை் உங்களுக்கு அவரக்ள் சதரியப்படுதத் 

பவண்டுை். ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில் நீங்கள் ஏன் நடந்துசகோண்டீரக்ள், அது 

எவ்வோறு உங்களிடை் அல்லது குைந்றதயிடை் தோக்கதற்த ஏை்படுத்துை் 

அல்லது அவரக்ள் சதரிந்துசகோள்ள பவண்டிய பவறு ஏபதனுை் குறித்து 

விளக்கி அதிகோரப்பூரவ் நபரிடை் நீங்கள் ஒரு ‘சைரப்்பிப்பு’ சசய்வதோல் 

அவரக்ள் ஓர ்ஆறணறய விடுக்க பவண்டுைோ என்பதில் முடிசவடுக்க முடியுை். 

உதோரணைோக, உங்கள் குைந்றதயிடை் குறைபோடு இருப்பதோல் அவரக்ள் 

சதோடரந்்து பள்ளிக்குச ்சசல்வதை்கு உதவுவறத உறுதிசசய்ய பதறவயோன 

ஏை்போடுகறள அவரக்ளுக்கு சசய்ய பவண்டியிருப்பது குறித்து பள்ளிக்கு 

நீங்கள் சசோல்ல விருை்பலோை். 

ஓர ் ஆறணறய ஏை்படுத்துவது குறித்து சிந்திப்பதோக அதிகோரப்பூரவ் நபர ்

கூறிய பின் ஒரு சைரப்்பிப்பிறனச ்சசய்ய உங்களுக்கு 7 நோட்கள் அவகோசை் 

உண்டு. உங்களுக்குத் பதறவசயனில் சைரப்்பிப்பிறனச ் சசய்ய கூடுதல் 

பநரத்றத நீங்கள் பகோரலோை்.  

ஓர ் எழுத்துப்பூரவ் சைரப்்பிப்பு என்பது மின்னஞ்சல் 

அல்லதுகடிததற்தஅதிகோரப்பூரவ் நபருக்கு அனுப்புவதோகுை். இங்பக கல்வி 

ைை்றுை் பயிை்சித்துறை இறணயதளதத்ில் உள்ள ைோதிரியுருறவ நீங்கள் 

பயன்படுதத்லோை். 

நீங்கள் எழுத்துப்பூரவ்ைோகச ் சைரப்்பிக்க விருை்போவிட்டோல் அதை்கு ைோைோக 

வோய்சைோழி சைரப்்பிப்றபத ் தருவதை்கு நீங்கள் பகட்கலோை். உங்களுக்கோக 

குறைபோடுள்பளோருக்கு உதவுை் நபர ்அல்லது சைோழிசபயரப்்போளர ்பபோன்ை 

இன்சனோருவறரச ்சைரப்்பிக்குை்படியுை் நீங்கள் பகட்கலோை்.   

  

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


 

 

பள்ளியில் என் குழந்ணத இருந்தால், ஒரு ததாடரும் ஆணைணை நான் 

பின்பற்ற வவை்டியிருக்கும் நிணலயில் அவர்களுக்கு இப்வபாது என்ன 

நிகழும்? 

உங்கள் பள்ளி இந்த ஆறண உங்கள் குைந்றதறய எவ்வோறு போதிக்குை் 

என்பறதயுை் அவரக்ள் மீது நீங்கள் சகோண்டுள்ள அக்கறை குறித்துை் 

கவனைோகப் பரிசீலித்துள்ளது. ஓர ்ஆறணயோனது உங்கள் பரோைரிப்றபத் 

தடுப்பதை்பகோ அல்லது அவரக்ள் கல்வியில் உங்கள் ஈடுபோட்றடத் 

தடுப்பதை்பகோ ஏை்படுத்தப்பட்டதல்ல.  

ஓர ்ஆறனறய உங்களுக்குத் தந்த உடபனபய உங்கள் பள்ளி ‘சசய்தித ்

சதோடரப்ுகள் ைை்றுை் அணுகல் சநறிமுறைகறள’ உங்களுக்கு வைங்குை். 

இதில் அடங்கியிருப்பறவ:  

• உங்கள் குைந்றதயின் கல்வி பை்றி உங்களுக்கு எவ்வோறு 

சதரிவிக்கப்படுை் 

•  உங்கள் குைந்றத எவ்வோறுபள்ளிக்குச ்சசல்ல முடியுை் ைை்றுை்பள்ளி 

நடவடிக்றககளில் எவ்வோறுபத்திரைோகப் பங்பகை்க முடியுை்  

• உங்கள் குைந்றதக்கோன ஆதரறவயுை் கவனித்துக் சகோள்ளுவறதயுை் 

உறுதி சசய்வதை்கு அவரக்ள் என்ன சசய்வோரக்ள்.  

 

ஓர ்ஆணைணை நான் பின்பற்றாவிட்டால் என்ன நடக்கும்? 

ஆறணயில் கூைப்பட்ட விதிகறள நீங்கள் பின்பை்ைோவிட்டோல், அந்த 

ஆறணறய நீங்கள் பின்பை்றுவதை்கு பள்ளியோனது குை்ைவியல் 

நீதிைன்ைத்தில் விண்ணப்பிக்கலோை். 

குை்ைவியல் நீதிைன்ைை் ஆறணறயப் பின்பை்ைோததில் தவறு உங்கள் பக்கை் 

என்று கண்டறிந்தோல், அவரக்ள்:  

• நீங்கள் அபரோதை்சசலுத்துை்படி வலியுறுத்தலோை் 

• ஆறணக்கு இணங்கி நடக்க வலியுறுதத்லோை் 

• ஆறணக்கு இணங்கி நடக்க குறிப்பிட்ட நடவடிக்றகறய எடுக்குை்படி 

வலியுறுதத்லோை்  

• சபோருதத்ைோனது என்று நீதிைன்ைை் கருதுை் பவறு எறதயுை் நீங்கள் 

சசய்யுை்படி வலியுறுத்தலோை்.  

ஓர ்ஆறணறயப் பின்பை்ைோததை்கோக நீங்கள் சிறை சசல்லபவோ, குை்ைவியல் 

பதிபவோ அல்லது குை்ைத்துக்கோன அபரோதை் சசலுத்தபவோ 

பவண்டியிருக்கோது.  

  



 

 

ஓர ்ஆணைணை மாற்ற வவை்டிை வதணவ எனக்கு இருந்தால் என்ன 

தசை்வது?  

உங்களுக்கு ஓர ்ஆறணயில் உள்ள விதிகறள நீக்கபவோ அல்லது ைோை்ைபவோ 

பவண்டியிருந்தோல், அத்தகு ைோை்ைங்கறளச ்சசய்யுை்படி ஆறணறய 

உருவோக்கிய அதிகோரப்பூரவ் நபரிடை் நீங்கள் பகட்கலோை். அதிகோரப்பூரவ் 

நபர ்ஒப்புக்சகோண்டோல், ைோை்ைப்பட்ட ஆறணயின் எழுத்துப்பூரவ் நகறல 

உங்களுக்கு அவரக்ள் தரபவண்டுை். அவரக்ள் ஏை்கவில்றலசயனில், 

சதோடருை் ஆறணறய உருவோக்குை்பபோது பின்பை்றிய அபத பதறவகறளப் 

பின்பை்ை பவண்டுை். 

ஓர ்அதிகோரப்பூரவ் நபர ்ஆறணயில் புதிய விதிகறளச ்பசரக்்க 

விருை்பினோல், சதோடருை் ஆறணறய உருவோக்கியபபோது இருந்த அபத 

பதறவகறளப் பின்பை்ை பவண்டுை். 

 

ஓர ்ஆணை மீது நான் வமல்முணறயீடு தசை்ை விரும்பினால் என்ன 

தசை்வது? 

பின்வருை் கோரணங்களுக்கோக ஆறண மீதோன பைல்முறையீட்டுக்கு உங்கள் 

பள்ளியில் நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலோை்: 

• உங்களுக்கு எதிரோக ஓர ்ஆறண ஏை்படுதத்ப்பட்டிருப்பறத நீங்கள் 

ஏை்கவில்றல எனில் 

• ஓர ்ஆறணயில் சில ைோை்ைங்கறள நீங்கள் அதிகோரப்பூரவ் நபரிடை் 

பகட்டிருந்து அவர ்அறத ைறுத்திருந்தோல், அந்த முடிவில் உங்களுக்கு 

அதிருப்தி இருக்குை்பபோது 

• அதிகோரப்பூரவ் நபர ்ஆறனறய ைோை்றியிருந்து அந்த முடிவில் 

உங்களுக்குத ்திருப்தியில்றல என்ைோல் 

• அதிகோரப்பூரவ் நபர ்ஆறணறய இரத்து சசய்யத ்பதறவயில்றல என 

முடிசவடுத்து அந்த முடிவில் உங்களுக்குத் திருப்தி இல்றல என்ைோல்.  

முதல்வருக்கு உங்கள் விண்ணப்பை் அனுப்பப்பட்ட பநரத்திலிருந்து 28 

நோட்களுக்குள் உள் ைதிப்போய்வு முடிவு எடுக்கப்படுை். இந்தக் 

கோலகட்டைோனது உங்களுக்கு எதிரோகப் பிைப்பிக்கப்பட்ட ஆறணக்குப் 

பின்னோல் உள்ள கோரணங்கறளயுை் உங்கள் சைரப்்பிப்பில் வைங்கப்பட்ட 

கோரணங்கறளயுை் கவனைோக ைதிப்பிட உபபயோகிக்கப்படுை்.  

 

 

  



 

 

உள் ஆய்வோளர ்ஆறணயில் ைோை்ைங்கறளச ்சசய்யபவோ, இரத்து சசய்யபவோ 

அல்லது எதுவுை் சசய்யோைலுை் இருக்கலோை். ஒரு முடிவு எடுக்கப்பட்டதுை், 

உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் ைை்றுை்/அல்லது அஞ்சல் வோயிலோகத் 

சதரிவிக்கப்படுை். உங்கள் நகலில் உள் ைதிப்போய்வு முடிவிறன நீங்கள் 

புரிந்துசகோள்வதை்கோக அதை்கோன கோரணங்கள் விளக்கப்பட்டு இருக்குை்.  

உள் ைதிப்போய்வின் முடிவில் உங்களுக்குத் திருப்தியில்றல எனில், நீங்கள் 

இை்முடிவு மீதோன பைல்முறையீட்றட விக்படோரியன் உரிறையியல் ைை்றுை் 

நிரவ்ோகத ்தீரப்்போயத்தில் சசய்யலோை். இங்பக கல்வி ைை்றுை் பயிை்சித்துறை 

இறணயதளத்தில் இது குறித்து கூடுதல் விபரங்கறள நீங்கள் கோணலோை்.  

 

எனக்கு தமாழிதபைர்ப்பாளர/்உணர தபைரப்்பாளர ்அல்லது வவறு உதவி 

வதணவப்படட்ால் என்ன தசை்வது? 

உங்களுக்கு சைோழிசபயரப்்போளர,் உறர சபயரப்்போளர ்அல்லது பவறு உதவுை் 

நபர ் பதறவப்பட்டோல், அத்தகு உதவிறயப் சபை்றுத்தரக்கூடிய பள்ளி 

முதல்வரிடை் நீங்கள் கூைலோை்.  

உங்கள் குைந்றத அரசுப்பள்ளிக்குச ்சசல்கிைசதன்ைோல், நீங்கள் கல்வி 

ைை்றுை் பயிை்சித்துறையின் பிரோந்திய அலுவலகத்றதத ்சதோடரப்ுசகோண்டு 

கூடுதல் உதவிறயப் சபைலோை்.  

வடகிைக்கு விக்படோரியோ 

சதோறலபபசி: 1300 333 231 

மின்னஞ்சல்: 

nevr@education.vic.gov.au  

வடபைை்கு விக்படோரியோ 

சதோறலபபசி: 1300 338 691 

மின்னஞ்சல்: 

nwvr@education.vic.gov.au  

சதன்கிைக்கு விக்படோரியோ 

சதோறலபபசி: 1300 338 738 

மின்னஞ்சல்: 

sevr@education.vic.gov.au  

சதன்பைை்கு விக்படோரியோ 

சதோறலபபசி: 1300 333 232 

மின்னஞ்சல்: 

swvr@education.vic.gov.au  

  

எனக்குக் கூடுதல் தகவல்கள் வதணவதைன்றால் என்ன தசை்வது? 

கூடுதல் தகவல்களுக்கு இங்பக கல்வி ைை்றுை் பயிை்சித் துறையின் 

இறணயதளத்துக்குச ்சசல்லலோை். 
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