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அறிக்கையிடத்தககை 
நடத்்த ்திடடத்தின் 
அறிமுகைம்
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புகைாரளிககும் நடத்்த ்திடடம் பறறி
சில நிறுவனஙகைள் ்தஙகைள் த்தாழிலாளரகைள் அலலது ்தன்னாரவலரகைள் பறறிய சிறுவர துஷபிரயயாகைம் 
மறறும் குழந்்த த்தாடரபான மு்றயகைடு குறித்த குறறசசாடடுகை்ள குழந்்தகைள் மறறும் 
இ்ளஞரகைளுககைான ஆ்ைககுழுவுககுத த்தாிவிககை யவண்டும் என விகயடாாியன் அறிக்கையிடத்தககை 
நடத்்த ்திடடம் யகைாருகைின்றது. 
சிறுவர துஷபிரயயாகைம் மறறும் குழந்்த த்தாடரபான ்தவறான நடத்்த த்தாடரபான 
குறறசசாடடுகைளுககு நிறுவனஙகைள் எவவாறு ப்திலளிககைின்றன என்ப்்த யமம்படுததுவ்்த இத்திடடம் 
யநாககைமாகைக தகைாண்டுள்ளது. 
்திடடத்தின் கைீழ்: 
•  நிறுவனஙகைளின் த்தாழிலாளரகைள் மறறும் ்தன்னாரவலரகைளுககு எ்திரான குழந்்த த்தாடரபான 

்தவறான நடத்்த மறறும் சிறுவர துஷபிரயயாகைம் த்தாடரபான குறறசசாடடுகைளுககு நிறுவனஙகைள் 
ப்திலளிககை யவண்டும் 

• குறறசசாடடுகைள் குறிதது நிறுவனஙகைள் ஆ்ைககுழுவிடம் தசாலல யவண்டும் 
•  நிறுவனஙகைள் எவவாறு ப்திலளிககைின்றன மறறும் குறறசசாடடுகை்ள விசாாிககைின்றன என்ப்்த 

ஆ்ைககுழு கைண்கைாைிககைின்றது 
•  நிறுவனஙகைள், கைடடுபபாடடாளரகைள், கைாவலது்ற, குழந்்தகைளுடன் பைிபுாி்தல யசா்த்ன மறறும் 

ஆ்ைககுழு ்தகைவலகை்ளப பகைிரநது தகைாள்கைின்றன. 
எந்ததவாரு நடத்்த்யயும் கைாவலது்றயினருககு நிறுவனஙகைள் புகைாரளிககை யவண்டும். 
கைாவலது்றயினர சம்பந்தபபடடிருந்தால, நிறுவனஙகைள் இன்னும் அது த்தாடரபில விசாாிககை யவண்டும், 
ஆனால கைாவலது்றயினர ஆரம்பிககுமாறு கூறிய பின்னயர விசார்னயி்னத த்தாடர யவண்டும். 

எந்த வ்கையான நடத்்த அறிக்கையிடத்தககைது? 
• ஒரு குழந்்த சம்பந்தபபடட பாலியல குறறஙகைள் 
• ஒரு குழந்்த சம்பந்தபபடட பாலியல மு்றயகைடு 
• ஒரு குழந்்த சம்பந்தபபடட உடல ாீ்தியான வன்மு்ற 
•  ஒரு குழந்்தககு குறிபபிடத்தககை உைரசசி அலலது உளவியல ்தீஙகு வி்ளவிககும் ஏய்தனுதமாரு 

நடத்்த 
• ஒரு குழந்்த்ய குறிபபிடத்தககைவளவு புறககைைித்தல. 
18 வயதுககுடபடட எவ்ரயும் ஒரு குழந்்த எனும் ப்தம் உள்ளடககும். 
அறிக்கையிடத்தககை நடத்்த வ்கைகை்ளப பறறிய யமல்திகை ்தகைவலுககு, ஆ்ைககுழுவின் 
அறிக்கையிடத்தககை நடத்்த ்திடடத்்தப பறறி எனும் இ்ைய்தளத்திறகு தசலலவும். 

்திடடம் யாருககு தபாருநதும்? 
சில நிறுவனஙகைளில ஈடுபடடுள்ள பின்வரும் நபரகைளுககு இந்த ்திடடம் தபாருநதும்:
• ஊழியரகைள் 
• த்தாண்டரகைள் 
• சில ஒபபந்தககைாரரகைள் 
• அலுவலரகைள் 
• ம்த குருமாரகைள் 
• ஒரு ம்த நிறுவனத்தின் அ்திகைாாிகைள். 
யசரககைபபடடுள்ள நிறுவனஙகை்ளப பறறிய யமல்திகை ்தகைவலுககு, ஆ்ைககுழுவின் 
நிறுவனஙகைளுககைான எனும் வ்லத்தளத்திறகு தசலலவும்.
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நிறுவனஙகைளின் கைடபபாடுகைள் என்ன?
்திடடத்தின் கைீழ் கைடபபாடுகை்ளச தசயவ்தறகு ஒரு நிறுவனத்தின் ்த்லவர சடடபபடி தபாறுபயபறகைின்றார. ஒரு 
நிறுவனத்தின் ்த்லவர பின்வருபவராகை இருககைலாம்: 
•  ்த்ல்ம நிரவாகை அ்திகைாாி 
• நிறுவனத்தின் மு்தன்்ம அ்திகைாாி 
• தசயலாளர, நிறுவனம் ஒரு விகயடாாியன் அரசாஙகை ்தி்ைககைளமாகை இருந்தால. 
நிறுவனத்தில ஒரு ்த்ல்ம நிரவாகை அ்திகைாாி, மு்தன்்ம அ்திகைாாி அலலது அ்தறகு சமமானவரகைள் இல்ல 
என்றால, அவரகைள் ஒருவ்ர பாிநது்ரககை முடியும். இ்தறகைான படிவம் ஆ்ைககுழுவின் இ்ைய்தளத்தில ஒரு 
நிறுவனத்தின் ்த்லவ்ர தபயரகுறிதது நியமித்தல என்று கைாைபபடும்.  
ஒரு நிறுவனத்தின் ்த்லவர என்பவர: 
•  குழந்்தகை்ளப பாதுகைாபபாகை ்வககை நடவடிக்கை எடுககை யவண்டும் 
•  புகைார அலலது குறறசசாடடு முன்்வககை நிறுவனத்திறகு வழிகைள் உள்ளன என்ப்்த உறு்திபபடுத்த யவண்டும். 
உஙகைள் நிறுவனத்தின் ்த்லவர யார என்று உஙகைளுககுத த்தாியாவிடடால, உ்தவிககு ஆ்ைககுழு்வத 
த்தாடரபு தகைாள்ளுஙகைள். 

ஒரு நிறுவனத்தின் ்த்லவர என்ன தசயய யவண்டும்? 

அறிவிககை யவண்டும் 

விசார்ை தசய்தல யவண்டும் 

இற்றபபடுத்தல யவண்டும் 

முடிவுகைள் 

ஒரு குறறசசாட்ட அறிந்த 3 வைிகை நாடகைளுககுள் ஆ்ைககுழுவிறகு 
அறிவித்தல யவண்டும். 

• ஒரு குறறசசாட்ட விசாாிககை யவண்டும்
•  யார விசார்ை தசயகைின்றார என்று ஆ்ைககுழுவிறகு அறிவிககை 

யவண்டும்
• குழந்்தகைளுககைான ஆபததுகை்ள நிரவகைிககை யவண்டும்.

ஒரு குறறசசாட்ட அறிந்த 30 கைலண்டர நாடகைளுககுள் 
ஆ்ைககுழுவிறகு விாிவான இற்றபபடுத்த்ல வழஙகு்தல. 

விசார்ையின் முடிவு என்னதவன்றும், நிறுவனம் அடுதது 
என்ன தசயயும் என்றும், அது ஏன் அவவாறு தசயயும் என்றும் 
ஆ்ைககுழுவிடம் தசாலலுஙகைள். 

ஒரு நிறுவனத்தின் ்த்லவர 3 வைிகை நாள் மறறும் 30 கைலண்டர நாள் அறிவிபபு வி்திகைளுககு 
இைஙகைா்தது ஒரு குறறவியல குறறமாகும். 
ஒரு நிறுவனத்தின் ்த்லவாின் தபாறுபபுகைள் பறறிய யமல்திகை ்தகைவலகை்ள எஙகைள் 
இ்ைய்தளத்தில கைாைலாம். 

உ்தவி எஙயகை தபறறுகதகைாள்ள முடியும் 
நீஙகைள் ஆ்ைககுழு்வ பின்வரும் வழிகைளில த்தாடரபு தகைாள்ளலாம்: 
• த்தா்லயபசி: (03) 8601 5281
• மின்னஞசல: contact@ccyp.vic.gov.au

ஆ்ைககுழுவின் வ்லத்தளமான www.ccyp.vic.gov.au இல யமலும் ்தகைவலகை்ள நீஙகைள் கைாைலாம்
உஙகைளுககு ஒரு தமாழிதபயரததுக கூறுபவர ய்த்வபபடடால, தமாழிதபயரபபு மறறும் உ்ரதபயரபபு யச்வ்ய 
13 14 50 எனும் த்தா்லயபசி இலககைததுடன் த்தாடரபு தகைாண்டு குழந்்தகைள் மறறும் இ்ளஞரகைளுககைான 
ஆ்ைககுழு்வ 03 8601 5281 என்ற எண்ைில த்தாடரபு தகைாள்ளுமாறு யகைளுஙகைள்.
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