
 

தகவல் தாள் - நடைமுடையில் இருக்கும் பள்ளிச ்

சமூகப் பாதுகாப்பு உத்தரவு  
 

நடைமுடையில் இருக்கும் பள்ளிச ்சமூகப் பாதுகாப்பு உத்தரவு என்ைால் 

என்ன?  

பள்ளி முதல்வரக்ள் மற்றும் கல்வி மற்றும் பயிற்சித ்துறறயின் ஊழியரக்ள் 

பபோன்ற சில நபரக்ள் 'அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரக்ள்' என்று 

அறைக்கப்படுகிறோரக்ள். நீங்கள் பள்ளிக்குச ்சசல்லும்பபோது அல்லது அதில் 

ஈடுபடும்பபோது நீங்கள் கறடப்பிடிக்க பவண்டிய விதிகறள அறமக்கும் 

உத்தரவுகறளப் பிறப்பிக்க இவரக்ளுக்கு அதிகோரம் உள்ளது. 

பள்ளியின் றமதோனங்களில் அல்லது பள்ளியின் சசயல்போடுகள் 

நறடசபறும் பிற இடங்களுக்குள் நுறைவறதபயோ, அங்கு இருப்பறதபயோ 

இந்த உத்தரவு தறட சசய்யலோம். பள்ளியிபலோ பள்ளிச ்சசயல்போடுகள் 

நடக்கும் பிற இடங்களிபலோ குறிப்பிட்ட நபரக்ளிடம், குறிப்பிடட் பநரங்களில், 

குறிப்பிட்ட விதமோக நடந்துக் சகோள்ள உங்களுக்கு அனுமதி இல்றல என்று 

அந்த உதத்ரவில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கலோம். இந்தச ்சிறப்புச ்சூைல்கள் 

பற்றிய விவரங்களும் இடம்சபற்றிருக்கும். உதோரணமோக, ஓர ்உதத்ரவில் 

அது சபோருந்தோத பநரம் மற்றும் இடம் பற்றிய தகவல்கள் இடம்சபறலோம்.  

பள்ளியில் உள்ள ஆசிரியரக்ள், மோணவரக்ள் மற்றும் மற்றவரக்ள் 

போதுகோப்போக உணரபவ உங்களுக்கு இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பள்ளிச ்சமூகப் போதுகோப்பு உதத்ரவு பற்றிய பமலதிகத ்தகவல்கறள இங்பக 

கோணலோம். பள்ளிச ்சமூகப் போதுகோப்பு உத்தரவுகள் என்ன சசய்யும் 

என்பறதப் புரிந்துசகோள்ள உதவும் வீடிபயோறவ இங்பக கோணலோம். 

 

இந்த உத்தரவு எவ்வளவு காலம் நடைமுடையில் இருக்கும்? 

இந்த விதிகள் எவ்வளவு கோலத்திற்கு நறடமுறறயில் இருக்கும் என்பறதயும் 

இந்த உத்தரவு உங்களுக்குத் சதரிவிக்கிறது. ஓர ்உதத்ரவு நறடமுறறயில் 

இருக்கும் அதிகபட்ச கோல அளவு 12 மோதங்கள் ஆகும்.  

  

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


 

 

பிைப்பிக்கப்படும் உத்தரவில் எனக்கு உைன்பாடு இல்டல என்று 

பள்ளிக்கு எப்படிச ்சசால்வது? 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர ் ஓர ் உத்தரறவப் பிறப்பிக்கும் முன், அவர ் ஓர ்

உத்தரறவப் பிறப்பிக்க பரிசீலித்துக் சகோண்டிருக்கிறோரக்ள் என்பறதயும், 

உத்தரறவப் பிறப்பிக்க பவண்டுசமன்று ஏன் நிறனக்கிறோர ் என்பறதயும் 

அவர ்உங்களுக்குத ்சதரிவிக்க பவண்டும். நீங்கள் குறிப்பிடட் விதமோக ஏன் 

நடந்துக் சகோண்டீரக்ள், அது உங்கறள அல்லது உங்கள் பிள்றளறய எப்படி 

போதிக்கும் என்பறத அல்லது அவரக்ள் சதரிந்து சகோள்ள பவண்டிய பிற 

விஷயங்கறள விளக்குவதற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரிடம் நீங்கள் ஒரு 

‘சமரப்்பிப்றப’ சசய்யலோம். உதோரணமோக, உங்கள் பிள்றளக்கு இயலோறம 

இருப்பதோக அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரிடம் நீங்கள் கூற விரும்பலோம், எனபவ 

நீங்கள் சதோடரந்்து பள்ளிக்குச ்சசன்று அவரக்ளுக்கு உதவியோக இருப்பறத 

உறுதிசசய்ய தகுந்த ஏற்போடுகறள அவரோல் சசய்ய முடியும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர ் உத்தரவு பிறப்பிப்பது பற்றி 

பயோசித்துக்சகோண்டிருப்பதோக உங்களிடம் சசோன்ன பிறகு, உங்கள் தரப்புக் 

கருத்றத சமரப்்பிக்க உங்களுக்கு 7 நோட்கள் அவகோசம் உள்ளது. உங்களுக்குத ்

பதறவப்பட்டோல் சமரப்்பிப்றபச ் சசய்ய கூடுதல் கோலம் வைங்கும்படியும் 

நீங்கள் பகட்டுக் சகோள்ளலோம்.  

எழுத்து மூலமோன சமரப்்பிப்றப அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபருக்கு மின்னஞ்சல் 

மூலமோகபவோ கடிதம் மூலமோகபவோ அனுப்பலோம். நீங்கள் கல்வி மற்றும் 

பயிற்சித் துறறயின் இறணயதளத்தில் உள்ள வோரப்்புருறவப் 

பயன்படுதத்லோம், அதற்கோன இறணப்பு இபதோ இங்பக. 

நீங்கள் எழுத்து மூலமோன சமரப்்பிப்றப பமற்சகோள்ள விரும்பவில்றல 

என்றோல், அதற்குப் பதிலோக வோய்சமோழி சமரப்்பிப்றப வைங்க 

அனுமதிக்குமோறு பகட்கலோம். இயலோறம கோரணமோக உங்களின் 

உதவியோளர ் அல்லது சமோழிசபயரப்்போளர ் உங்களுக்கோக சமரப்்பிப்பு 

சசய்வறத ஏற்றுக்சகோள்ளுமோறும் நீங்கள் அவரக்ளிடம் பகட்கலோம்.  
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எனது பிள்டள பள்ளியில் படிக்கிைார் என்ைால், நான் இந்த 

நடைமுடையில் இருக்கும் உத்தரடவப் பின்பை்ை வவண்டியுள்ளதால் 

அவர்களுக்கு என்ன நைக்கும்? 

இந்த உத்தரவு உங்கள் பிள்றளறய எவ்வோறு போதிக்கும் மற்றும் நீங்கள் 

அவரக்றள எவ்வோறு கவனித்துக்சகோள்கிறீரக்ள் என்பறதப் பற்றி உங்கள் 

பள்ளி கவனமோகச ்சிந்தித்துள்ளது. நீங்கள் அவரக்றளக் 

கவனித்துக்சகோள்வதற்கும் அல்லது அவரக்ளின் கல்வியில் ஈடுபடுவதற்கும் 

இந்த உத்தரவு தறடயோக இருக்கோது.  

உங்கள் பள்ளி உங்களுக்கு ஒரு உத்தரறவ வைங்கியவுடன் கூடிய விறரவில் 

அதற்கோன ‘சதோடரப்ுகள் மற்றும் அணுகல் சநறிமுறறறய’உங்களுக்கு 

வைங்கும். இது பின்வரும் விஷயங்கறள சநறிமுறறப்படுத்தும்:  

• உங்கள் பிள்றளயின் கல்வி விஷயங்கள் பற்றி உங்களுக்குச ்

சசோல்லப்படும் முறற 

• உங்கள் பிள்றள எப்படி பள்ளிக்குச ்சசன்று பள்ளி நடவடிக்றககளில் 

போதுகோப்போகப் பங்பகற்கலோம்  

• உங்கள் பிள்றளக்கு ஆதரவு வைங்கப்படுவறதயும் கவனிப்பு 

வைங்கப்படுவறதயும் உறுதிப்படுத்த அவரக்ள் என்ன சசய்வோரக்ள்  

 

நான் உத்தரடவப் பின்பை்ைவில்டல என்ைால் என்ன நைக்கும்? 

உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிகறள நீங்கள் பின்பற்றவில்றல 

என்றோல், உங்கறள உத்தரறவப் பின்பற்ற றவக்கும் வறகயில் 

பள்ளியோனது குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் விண்ணப்பம் சசய்யலோம். 

நீங்கள் உத்தரறவப் பின்பற்றோமல் தவறு சசய்துள்ளரீக்ள் என்று குற்றவியல் 

நீதிமன்றம் கண்டறிந்தோல், அவரக்ள்:  

• உங்கறள அபரோதம் சசலுதத்ச ்சசோல்லலோம் 

• உத்தரவுக்கு இணங்கி நடக்கும்படி ஆறணயிடலோம் 

• உத்தரவுக்கு இணங்கி நடக்க குறிப்பிட்ட நடவடிக்றக எடுக்குமோறு 

சசோல்லலோம்  

• சபோருதத்மோனது என்று நீதிமன்றம் நிறனக்கும் பவறு எறதயும் சசய்யச ்

சசோல்லலோம்  

உத்தரறவப் பின்பற்றோததற்கோக நீங்கள் சிறறயில் அறடக்கப்பட 

மோட்டீரக்ள், உங்கள் மீது குற்றவியல் வைக்கு பதிவு சசய்யப்படோது அல்லது 

நீங்கள் குற்றவியல் தண்டறனறயப் சபற மோட்டீரக்ள்.  

  



 

 

உத்தரடவ மாை்ை வவண்டிய அவசியம் ஏை்பை்ைால் என்ன சசய்வது?  

உத்தரவில் உள்ள விதிகறள நீக்கபவோ மோற்றபவோ விரும்பினோல், அந்த 

மோற்றங்கறளச ்சசய்ய உத்தரறவப் பிறப்பிதத் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரிடம் 

பகட்கலோம். அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர ்ஒப்புக்சகோண்டோல், அவரக்ள் 

மோற்றப்பட்ட உதத்ரவின் எழுத்துப்பூரவ் நகறல உங்களுக்கு வைங்க 

பவண்டும். அவரக்ள் உடன்படவில்றல என்றோல், அவரக்ள் நறடமுறறயில் 

இருக்கும் உத்தரவின் பபோது பமற்சகோண்ட அபத விதிமுறறகறளப் பின்பற்ற 

பவண்டும். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர ்உத்தரவு ஒன்றில் புதிய விதிகறளச ்பசரக்்க 

விரும்பினோல், அவர ்நறடமுறறயில் இருக்கும் உதத்ரறவச ்சசய்த பபோது 

பமற்சகோண்ட அபத விதிமுறறகறளப் பின்பற்ற பவண்டும். 

 

நான் உத்தரடவ எதிர்த்து வமல்முடையீடு சசய்ய விரும்பினால் என்ன 

சசய்வது? 

பின்வரும் கோரணங்களுக்கோக நீங்கள் உங்கள் பள்ளிக்கு எதிரோக உத்தரறவ 

பமல்முறறயீடு சசய்ய விண்ணப்பிக்கலோம்: 

• உங்களுக்கு எதிரோக ஓர ்உதத்ரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்க பவண்டும் என்று 

நீங்கள் உத்தரறவ ஒப்புக்சகோள்ளவில்றல என்றோல் 

• உத்தரவில் ஏபதனும் ஒன்றற மோற்றுமோறு நீங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

நபரிடம் பகட்டிருந்து, அவரக்ள் அதறன மறுத்து, அது குறித்து நீங்கள் 

மகிை்சச்ியறடயவில்றல என்றோல் 

• அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர ்உத்தரறவ மோற்றி, அந்த முடிவில் நீங்கள் 

திருப்தியறடயவில்றல என்றோல் 

• அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர ்உத்தரறவ ரத்து சசய்ய பவண்டோம் என்று முடிவு 

சசய்து அந்த முடிவில் நீங்கள் திருப்தியறடயவில்றல என்றோல்  

உங்கள் விண்ணப்பம் பள்ளி முதல்வருக்கு அனுப்பப்பட்டதிலிருந்து 28 

நோட்களுக்குள் உள் மதிப்போய்வு முடிவு எடுக்கப்படலோம். உங்களுக்கு எதிரோக 

உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படுவதற்குப் பின்னோல் உள்ள கோரணங்கறளயும், 

நீங்கள் சமரப்்பித்துள்ள கோரணங்கறளயும் கவனமோக மதிப்பிடுவதற்கு 

இந்த பநரம் பயன்படுத்தப்படும்.  

 

 

  



 

 

உள் மதிப்போய்வோளர ்உதத்ரவில் மோற்றங்கறளச ்சசய்யலோம், உத்தரறவ 

ரத்து சசய்யலோம் அல்லது எறதயும் மோற்றோமல் இருக்கலோம். ஒரு முடிவு 

எடுக்கப்பட்டதும், மின்னஞ்சல் மற்றும்/அல்லது தபோல் மூலம் உங்களுக்கு 

அது குறித்து சதரிவிக்கப்படும், பமலும் எடுக்கப்பட்ட முடிறவப் 

புரிந்துசகோள்ள உதவும் உள் மதிப்போய்வின் முடிவுக்கோன கோரணங்களின் 

நகறலப் சபறுவீரக்ள்.  

உள் மதிப்போய்வின் முடிவில் நீங்கள் மகிை்சச்ியறடயவில்றல என்றோல், 

விக்படோரியன் சிவில் மற்றும் நிரவ்ோக தீரப்்போயத்தில் நீங்கள் பமல்முறறயீடு 

சசய்யலோம். இதறனப் பற்றிய பமலதிகத் தகவல்கறள, கல்வி மற்றும் 

பயிற்சித் துறறயின் இறணயதளத்தில் இங்பக கோணலோம்.  

 

எனக்கு சமாழிசபயர்ப்பாளர ்அல்லது பிை உதவி வதடவப்பைை்ால் என்ன 

சசய்வது? 

உங்களுக்கு சமோழிசபயரப்்போளர ் அல்லது உதவியோளர ் பதறவப்பட்டோல், 

பள்ளி முதல்வரிடம் சதரிவிக்கலோம்; அவர ் உங்களுக்குத் பதறவயோன 

ஆதரறவ ஏற்போடு சசய்வோர.்  

உங்கள் பிள்றள அரசுப் பள்ளிக்குச ்சசன்றோல், பமலதிக உதவிக்கு கல்வி 

மற்றும் பயிற்சித் துறறயின் பிரோந்திய அலுவலகத்றதயும் நீங்கள் சதோடரப்ு 

சகோள்ளலோம்.  

வடகிைக்கு விக்படோரியோ 

சதோறலபபசி: 1300 333 231 

மின்னஞ்சல்: 

nevr@education.vic.gov.au  

வடபமற்கு விக்படோரியோ 

சதோறலபபசி: 1300 338 691 

மின்னஞ்சல்: 

nwvr@education.vic.gov.au  

சதன்கிைக்கு விக்படோரியோ 

சதோறலபபசி: 1300 338 738 

மின்னஞ்சல்: 

sevr@education.vic.gov.au  

சதன் பமற்கு விக்படோரியோ 

சதோறலபபசி: 1300 333 232 

மின்னஞ்சல்: 

swvr@education.vic.gov.au  

  

எனக்கு வமலதிகத் தகவல் வதடவப்பைை்ால் எங்வக சபறுவது? 

பமலதிகத் தகவறலப் சபற, கல்வி மற்றும் பயிற்சித ்துறறயின் 

இறணயதளத்திற்கு சசல்ல இங்பக கிளிக் சசய்யவும். 
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