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குழந்தைகள் பாதுகாப்புத் 
தைரநி்ைகள் பற்ிய 
கண்ணாட்டம்

குழந்தைகள் மறறும் இ்ைஞரகளுககான ஆ்ணககுழு

ஆ்ணககுழு எனபது விக்்டாாியாவில் உள்ை குழந்தைகள் மறறும் இ்ைஞரகைின நைனக்ையும் 
பாதுகாப்்பயும் ஊககுவிககும் ஒரு சுயாதைீன நிறுவனமாகும். குழந்தைகள் பாதுகாப்புத் தைரநி்ைகள் 
ததைா்டரபாக, எஙகள் பஙகு பினவருமாறு:
•  குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தைரநி்ைகளுககு இணஙகவும், குழந்தை பாதுகாப்பாக இருககவும் 

குழந்தைகைின தைி்்ன வைரகக உதைவும் நிறுவனஙகளுககுத் தைகவல், ஆ்ைாச்ன மறறும் ஆதைர்வ 
வழஙகுதைல்

•  தைரநி்ைகளுககு இணஙகுவ்தை ஊககுவிகக அரசாஙக நிதைி வழஙகுநரகள் மறறும் 
கடடுப்பாட்டாைரகளுககு அ்ிவு புகட்டலும் ஆ்ைாச்ன வழஙகுதைலும்

•  குழந்தைகள் பாதுகாப்பாக இருககின்ாரகைா, ்தை்வப்பட்டால் அமுைாகக ந்டவடிக்க எடுப்பதைா 
எனபது கு்ித்து எஙகளுககுக கவ்ைகள் இருநதைால்  அது ததைா்டரபில் நிறுவனஙகைி்டம் விசாாித்தைல்.

குழந்தைகளுககுச் ்ச்வகள் அல்ைது வசதைிக்ை வழஙகும் அல்ைது குழந்தை்ைப் பணிககமரத்தும் 
அ்னத்து விக்்டாாியன நிறுவனஙகள் ததைா்டரபில் 2017 ஆம் ஆணடு ஜனவாி மாதைம் 01 ஆம் 
தைிகதைி தசயல்வலுப்தபறும் வ்கயில் கட்டாயக குழந்தை பாதுகாப்பு தைரநி்ைகள் ந்்டமு்்ககு 
வநதைன. குழந்தை நல்வாழ்வு மறறும் பாதுகாப்புச் சட்டம் 2005 (சட்டம்) குழந்தைகள் பாதுகாப்புத் 
தைரநி்ைகளுககு இணஙக ்வணடிய நிறுவனஙக்ை விைககிக கூறுகின்ன.
குழந்தைகள் பாதுகாப்புத் தைரநி்ைகள் ஒரு குழந்தை பாதுகாப்பான நிறுவனத்்தை 
உருவாககுவதைறகும், குழந்தைகள் பாதுகாப்பில் கவனம் தசலுத்துவதைறகும் கைாசாரம், நிறுவனஙகள் 
மறறும் தகாள்்கக்ை உருவாகக நிறுவனஙகளுககு உதைவும் ஒரு கட்ட்மப்்ப வழஙகுகின்ன.
ஆபத்துககான முககிய பகுதைிக்ை நிவரத்தைி தசயய நிறுவனஙகளுககு உதைவ மூனறு விாிவான 
தகாள்்ககளும் ஏழு தைரஙகளும் உள்ைன.
குழந்தைகள் பாதுகாப்புத் தைரநி்ைக்ைச் தசயல்படுத்தை நிறுவனஙகளுககு உதைவ முதைல் படிக்ை 
இநதைத் தைாள் வழஙகுகின்து. நிறுவனஙகள் முழு்மயாக இணஙகுவதைறகு ்மைதைிக ந்டவடிக்க 
எடுகக ்வணடியிருககைாம்.

குழந்தைகள் பாதுகாப்புத் தைரநி்ைகள் பற்ி

குழந்தைகள் பாதுகாப்புத் தைரநி்ை பற்ிய ்காடபாடுகள் யா்வ?

சிை குழந்தைகள் வயது, பாலினம், கைாசார பினனணி, இயைா்ம அல்ைது முன துஷபிர்யாகம் 
அல்ைது பு்ககணிப்பு ஆகியவற்ின அடிப்ப்்டயில் துஷபிர்யாகத்தைிறகு ஆைாகின்ாரகள். 
பல்்வறு பினனணியிலிருநது வரும் குழந்தைகைின ்தை்வக்ை கருத்தைில் தகாணடு நிறுவனஙகள் 
தைஙகள் குழந்தை பாதுகாப்பு அணுகுமு்்்ய ்மறதகாள்ை ந்டவடிக்க எடுகக ்வணடும். மூனறு 
முககிய தகாள்்கக்ை வழஙகுவதைன மூைம் நிறுவனஙகள் தைஙகள் அணுகுமு்்்ய ்மயப்படுத்தை 
தைரநி்ைகள் உதைவுகின்ன:
•  பழஙகுடியின குழந்தைகைின கைாசார பாதுகாப்்ப ஊககுவித்தைல்
•  கைாசார மறறும் தமாழியியல் ாீதைியாக மாறுபட்ட பினனணியிலிருநது வரும் குழந்தைகைின 

கைாசார பாதுகாப்்ப ஊககுவித்தைல்
• கு்்பாடுகள் உள்ை குழந்தைகைின பாதுகாப்்ப ஊககுவித்தைல்.
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குழந்தைகள் பாதுகாப்புத் தைரநி்ைகள் யா்வ?

உதைவி எங்க தபறறுகதகாள்ை முடியும் 
நீஙகள் ஆ்ணககுழு்வ பினவரும் வழிகைில் ததைா்டரபு தகாள்ைைாம்: 
• ததைா்ை்பசி: (03) 8601 5281
• மினனஞசல்: contact@ccyp.vic.gov.au

ஆ்ணககுழுவின வ்ைத்தைைமான www.ccyp.vic.gov.au இல் ்மலும் தைகவல்க்ை நீஙகள் காணைாம்
உஙகளுககு ஒரு தமாழிதபயரத்துக கூறுபவர ்தை்வப்பட்டால், தமாழிதபயரப்பு மறறும் உ்ரதபயரப்பு ்ச்வ்ய 
13 14 50 எனும் ததைா்ை்பசி இைககத்து்டன ததைா்டரபு தகாணடு குழந்தைகள் மறறும் இ்ைஞரகளுககான 
ஆ்ணககுழு்வ 03 8601 5281 என் எணணில் ததைா்டரபு தகாள்ளுமாறு ்களுஙகள்.

தகாள்்கக்ை தசயல்படுத்தை முதைல் படிகள் பினவருமாறு:
பாகுபாடுககுச் சட்ட விைககைிப்பு இன்ம 
அணுகுமு்்்யக தகாணடிருத்தைல்

கு்்பாடுகள் உள்ை குழந்தைகள் மறறும் கைாசார 
மறறும் தமாழியியல் ாீதைியாக ்வறுபட்ட பினனணியில் 
இருநது வரும் குழந்தைகள் அணுகககூடிய வடிவஙகைில் 
தைகவல்க்ை வழஙகுதைல் 

அ்னத்துப் பினனணியிலிருநது வரும் மகக்ை உதைவி 
ஊழியரகள், குழந்தைகள் மறறும் குடும்பஙகள் மதைிகக 
்வணடும் 

தவவ்வறு கைாசாரஙகளுககு முககியத்துவம் வாயநதை 
்நரஙக்ை அஙகீகாித்து மதைித்தைல் 

பைவிதைமான கைாசாரஙகள் மறறும் பை தைி்னக்ைக 
தகாண்ட மககைின ஆககபூரவமான எணணப் பதைி்வக 
காணபிககும் ஒரு உ்டலுககுாிய சூழ்ை உருவாககுதைல் 

குடும்பஙகள் எவவாறு ஈடுப்ட விரும்புகின்ாரகள் 
எனப்தைப் பற்ித் தைீவிரமாகத் ்தைடுவதும் ்பசுவதும் 

தைரநி்ைகள் முதைல் படி 
தைரநி்ை 
ஒனறு 

குழந்தைகள் பாதுகாப்பின நிறுவன 
கைாசாரத்்தை உடதபாதைிப்பதைறகான 
உத்தைிகள்

ஊழியரகளுககும் தைனனாரவைரகளுககும் குழந்தை 
பாதுகாப்புக தகாள்்க என்ால் எனன எனப்தைப் பற்ிப் 
்பசககூடிய உஙகள் தை்ை்மக குழுககளுககுள் குழந்தை 
பாதுகாப்புத் ‘தைீவிர ஆதைரவாைரக்ை’ நியமியுஙகள். 

தைரநி்ை 
இரணடு 

குழந்தை பாதுகாப்பான தகாள்்க 
அல்ைது குழந்தைகைின பாதுகாப்பிறகான 
உறுதைிப்பாடடின அ்ிக்க 

உஙகள் நிறுவனம் மறறும் அதைன தசயல்பாடுகளுககு 
்வ்ை தசயயும் குழந்தை பாதுகாப்பான தகாள்்க 
அல்ைது உறுதைிப்பாடடின அ்ிக்க்ய உருவாககுஙகள். 

தைரநி்ை 
மூனறு 

குழந்தைகளு்டன தபாருத்தைமான 
ந்டத்்தைககான ததைைிவான எதைிரபாரப்புக்ை 
ஏறபடுத்தும் ந்டத்்தை விதைிமு்்க ்கா்வ 

ஊழியரகள், தைனனாரவைரகள் மறறும் குழந்தைகளு்டன 
கைநதைா்ைாசித்து உஙகள் ந்டத்்தைக ்கா்வ்ய 
உருவாககுஙகள். 

தைரநி்ை 
நானகு 

புதைிய மறறும் ஏறகன்வ உள்ை 
பணியாைரகைால் சிறுவ்ரத் துஷபிர்யாகம் 
தசயயும் அபாயத்்தைக கு்்ககும் 
பாி்சாதை்னககு உடபடுத்தைல், ்மறபார்வ, 
பயிறசி மறறும் பி் மனிதை வை ந்்டமு்்கள் 

உஙகள் மனிதை வை ந்்டமு்்க்ை மதைிப்பாயவு தசயது, 
குழந்தைகைின பாதுகாப்பில் கவனம் தசலுத்துவ்தை 
உறுதைிப்படுத்தை ந்டவடிக்க எடுககவும். 

தைரநி்ை 
ஐநது 

சிறுவர துஷபிர்யாகம் எனறு 
சந்தைகப்படுகி்தைறகுப் பதைிைைிப்பதைறகும் 
ததைாிவிப்பதைறகும் உாிய தசயனமு்்கள்

கவ்ைகள் எழுப்பப்படுவதைறகான ததைைிவான 
தசயனமு்்கள் உஙகைி்டம் இருப்ப்தை உறுதைிதசயது, 
நிறுவனத்தைிறகுள்ளும், உஙகள் நிறுவனத்து்டன ஈடுபடும் 
குடும்பஙகள் மறறும் குழந்தைகளு்டனும் பரவைாகத் 
ததைா்டரபு தகாள்ளுஙகள். உஙகள் நிறுவனமும் 
புகாரைிககும் ந்டத்்தை தைிட்டத்தைிறகு இணஙக ்வணடும் 
என்ால், இ்தை இங்க ்சரகக ்வணடும். 

தைரநி்ை 
ஆறு 

சிறுவர துஷபிர்யாகத்தைின அபாயஙக்ைக 
கண்ட்ிநது கு்்கக அல்ைது 
அகறறுவதைறகான உத்தைிகள் 

நீஙகள் வழஙகும் ந்டவடிக்ககள் அல்ைது ்ச்வகைில் 
எனன தைவறு ஏறப்டககூடும் எனப்தைப் பற்ி விவாதைித்து 
ஆவணப்படுத்தைவும், ஆபத்்தை கு்்கக ந்டவடிக்க 
எடுககவும். 

தைரநி்ை 
ஏழு 

குழந்தைகைின பங்கறபு மறறும் 
அதைிகாரமைிப்்ப ்மம்படுத்துவதைறகான 
உத்தைிகள் 

குழந்தைகள் தைஙகள் கருத்துக்ையும் ்யாச்னக்ையும் 
பகிரநது தகாள்ைவும், ்கடகவும் வாயப்புக்ைக 
கண்ட்ியவும். 


