
വിവര പത്രിക 

ത്കിമിനൽ ഹിസ്റ്ററി റിക്കോർഡ് ചെക് 
( (ചപോലീസ് റിക്കോർഡ് ചെക്)  

ഒരു Police Record Check (മേൊലീസ് റിപകൊർഡ് മെക്)ന് കുട്ടികള ും മെറുപ്പകൊരുമെൊത്ത് 
പ്േവർത്തികുന്നതിന് കൂടൊമത/അമലെങ്കിൽ സന്നദ്ധപസവനും നടത്തുന്നതിന് ഒരു 
വയക്തിയ്ക്കുള്ള അനുപ ൊജ്യത വില ിരുത്തുന്നതിന് (Working with Children Check (വർകിുംഗ് 
വിത്ത് െിൾപ്രൻ മെക്)ന് േുറമെ)  ഉേപ ൊഗികൊനൊവുന്ന സുപ്േധൊന വിവരങ്ങൾ 
ലഭ്യെൊകൊനൊവുും. പ്കിെിനൽ െരിപ്ത വിവരത്തിമെ വില ിരുത്തൽ എന്നത് ഒരു സുംഘടന 
കുട്ടികമള ുും മെറുപ്പകൊമര ുും അേകടസൊദ്ധയത ിലൊകിപ കൊവുന്ന ഒരു വയക്തി ുമട 
േകൽ പബൊധേൂർവ്വും ഏൽപ്പികുന്നിലെ എന്ന് ഉറപ്പൊകുന്നതിനൊ ി രൂേകൽപ്പന 
മെയ്ക്തിട്ട ള്ള ഒരു സുപ്േധൊന അേകടസൊദ്ധയതൊ െൊപനജ്മെെ് തപ്രെൊണ്. 

പ്കിെിനൽ കൺവിക്ഷൻ രൊറ്റമ  അടിസ്ഥൊനമപ്പടുത്തി ിട്ട ള്ള പ്കിെിനൽ െരിപ്ത പരഖകൾക്, 
കുറ്റകൃതയത്തിമെ  ഥൊർത്ഥ സുംഭ്വങ്ങമള കുറച്ച കൊണികുന്നതിനുള്ള പ്േവണത ുണ്ടൊവുും. 
െിക കുട്ടികള ും, മെറുപ്പകൊരുും, െുതിർന്നവരുും തങ്ങൾപകറ്റ പെൊശെൊ  മേരുെൊറ്റും 
മവളിമപ്പടുത്തുകപ ൊ അധികൊരികൾക് റിപപ്പൊർട്ട് മെയ്യ കപ ൊ മെയ്യൊത്തതിനൊൽ, 
കുട്ടികപളൊട് ലലുംഗിക അതിപ്കെും കൊട്ട ന്നവർ തങ്ങൾ ഒരികലുും േിടികമപ്പടൊമത 
കുറ്റകൃതയും മെയ്യ ന്നത് തുടർപന്നകൊും. ഇകൊരണത്തൊൽ, മേൊലീസ് റിപകൊർഡ് മെകുകൾ 
കുട്ടികമള ുും മെറുപ്പകൊമര ുും സുംരക്ഷികുന്നതിനുള്ള  സി.എ.എും.(CAM) മെ വിശൊലെൊ  
സെീേനത്തിമെ ഭ്ൊഗെൊ ി െൊറുന്നു. 

ഒരു പ്കിെിനൽ റിപകൊർഡ് അതിരൂേത ിൽ പ്േവർത്തികുന്നതിൽ നിപന്നൊ സന്നദ്ധപസവനും 
നടത്തുന്നതിൽ നിപന്നൊ ഒരു വയക്തിമ  സവപെധ ൊ ഒഴിവൊകുന്നിലെ എന്നുും അത് 
വില ിരുത്തൽ പ്േപ്കി  ുമട ഒരു ഭ്ൊഗും െൊപ്തെൊമണന്നുും െനസ്സിലൊപകണ്ടത് പ്േധൊനെൊണ്. 

ഒരു ശിശു സുരക്ഷൊ വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള, പ്കിെിനൽ െരിപ്ത വിവരും ഒരു വയക്തിമ 
കുറിച്ച് െുവമട േറ ുന്ന കൊരയങ്ങൾ വില ിരുത്തുന്നതിൽ ഉേപ ൊഗപ്േദെൊണ്: 
• കുട്ടികൾകുും മെറുപ്പകൊർകുും (കൂടൊമത െറ്റ ള്ളവർകുും) അേകടസൊദ്ധയത

ഉ ർത്തുന്നുപണ്ടൊ
• ഒരു െുെതല ിൽ അരർലീനെൊ ിരികുന്ന ആവശയകതകൾ നിർവഹികുന്നതിന്

അനുപ ൊജ്യെപലെ.

ഒരു െുെതല ുമട അരർലീനെൊ  അമലെങ്കിൽ അടിസ്ഥൊനേരെൊ  ആവശയകതകൾ 
നിറപവറ്റൊൻ ഒരു വയക്തിക് കഴി ൊത്തതിനൊൽ ഒരു പ്േപതയക െുെതലയ്ക്ക് ആ വയക്തി 
അനുപ ൊജ്യനലെ എന്ന് കമണ്ടത്തുന്നത് ഒരു വിപവെന നടേടി ലെ. 

ഉദോഹരണം 
ഭ്വനരഹിതർക് ഭ്ക്ഷണും വിളമ്പുന്നതിനൊ ി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി മസൻററിപലക് 
സെീേത്തുള്ള മസകൻരറി സ്കൂള കളിൽ നിന്ന് മെറുപ്പകൊമര മകൊണ്ടുപേൊകുന്നതിനൊ ി 
ഒരു ബസ് ലപ്രവമറ നിപ ൊഗികുന്ന കൊരയും ഒരു ഇടവക പ്ഗൂപ്പ് േരിഗണികുക ൊണ്. 
ഇൻറർവയൂ പ്േപ്കി , ഒരു Working with Children Check, നിലവിലുള്ളതുും സൊധുവുെൊ   
വികപടൊറി ൻ ലപ്രപവഴ്സസ് ലലസൻസ് (Victorian Driver’s Licence), എന്നിവയ്ക്കു േുറപെ, 
ഈ െുെതലയ്ക്കൊ ി മതരമെടുകമപ്പടുന്ന വയക്തിക് തമെ േദവി ുമട െുെതലകൾ 
സുരക്ഷിതെൊ  രീതി ിൽ നിറപവറ്റൊനുും സൊധികണും എന്നുറപ്പൊകൊൻ ഇടവക പ്ഗൂപ്പ് 
ആപ്ഗഹികുന്നു. 
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പ്കിെിനൽ െരിപ്ത വിവരത്തിന് ഉപദയൊഗൊർത്ഥികള മട അനുപ ൊജ്യത വില ിരുത്തുന്നതിന് 
പവൊളൻറീ ർ പ്ഗൂപ്പിമന സഹൊ ികുന്നതിനുള്ള അധികെൊ ുള്ളതുും പ്േസക്തവുെൊ 
വിവരങ്ങൾ പ്േദൊനും മെയ്യൊനൊവുും. ഉപദയൊഗൊർത്ഥികള മട അനുപ ൊജ്യത 
വില ിരുത്തുന്നതിൽ, പവൊളണ്ടി ർ പ്ഗൂപ്പിന് ആവശയെൊ ിരികുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി 
മസൻററിപലക് 'മെറുപ്പകൊമര സുരക്ഷിതെൊ ി ലപ്രവ്' മെയ്യൊനുള്ള 
കഴിവുണ്ടൊ ിരികൊൻ ഏറ്റവുും കൂടുതൽ സൊദ്ധയത ുള്ള ഉപദയൊഗൊർത്ഥിമ  
മതരമെടുകുക എന്നുള്ളതൊണ്. ഉപദയൊഗൊർത്ഥികമള അവപലൊകനും മെയ്യ പമ്പൊൾ, 
ലപ്രവിുംഗ് കുറ്റകൃതയങ്ങമള കുറിച്ച ള്ള പ്കിെിനൽ െരിപ്ത വിവരും അനുപ ൊജ്യനൊ  ഒരു 
ഉപദയൊഗൊർത്ഥിമ  മതരമെടുകുന്നതിൽ ഇടവക പ്ഗൂപ്പിമന സഹൊ ിപച്ചകൊും. 

ആരോണ് ഒരു ചപോലീസ് റിക്കോർഡ് ചെകിന് വിക്േയരോക്കണ്ടത് 
ആവശ്യമോയിരികുന്നത്? 
എലെൊ CAM േുപരൊഹിതരുും ജ്ീവനകൊരുും ഒരു മേൊലീസ് റിപകൊർഡ് മെകിന് 
വിപധ രൊപകണ്ടത് ആവശയെൊണ്. 

അതിരൂേതൊ ഇടവക ിലുും, ഏജ്ൻസി ിലുും, സ്ഥൊേനങ്ങളിലുെുള്ള എലെൊ 
പവൊളണ്ടി ർെൊരുും ഒരു WWCCയ്ക്ക് വിപധ െൊപകണ്ടത് ആവശയെൊ ിരികുപമ്പൊൾ, എലെൊ 
പവൊളണ്ടി ർെൊരുും ഒരു മേൊലീസ് റിപകൊർഡ് മെകിന് വിപധ രൊപകണ്ട ആവശയെിലെ. 
മേൊലീസ് റിപകൊർഡ് മെകുകൾ ആവശയെൊ ിരികുന്നത് അതിരൂേതൊ ഇടവകൾകുും 
ഏജ്ൻസികൾകുും സ്ഥൊേനങ്ങൾകുെുള്ളിൽ കുട്ടികൾകുും മെറുപ്പകൊർകുും ഉ ർന്ന 
അേകടസൊദ്ധയത ഉ ർത്തുന്നതൊ ി േരിഗണികമപ്പടുന്ന നിശ്ചിത െുെതലകൾക് 
കൂടൊമത/അമലെങ്കിൽ പ്േവർത്തനങ്ങൾക് അപേക്ഷികുന്നവർക് അമലെങ്കിൽ 
സന്നദ്ധപസവനത്തിന് തയ്യൊറൊകുന്നവർകൊണ്. 

പവൊളണ്ടി ർെൊർ നിർവഹികുന്ന നിശ്ചിത െുെതലകൾക് കൂടൊമത/അമലെങ്കിൽ 
പ്േവർത്തനങ്ങൾക് ഒരു മേൊലീസ് റിപകൊർഡ് മെക് ആവശയെൊപണൊ എന്നു 
നിർണ ികുന്നതിനൊ ി ഇടവക, ഏജ്ൻസി, സ്ഥൊേന പസഫ്ഗൊർരിുംഗ് കമ്മ്ിറ്റികൾ 
(Safeguarding Committees) ഓപരൊ പവൊളണ്ടി ർ െുെതല ുമട ുും അരർലീനെൊ  
ആവശയകതകൾ േരിഗണികുക ുും,  കുട്ടികൾകുും മെറുപ്പകൊർകുള്ള 
അേകടസൊദ്ധയതകൾ വില ിരുത്തുക ുും മെപയ്യണ്ടത് ആവശയെൊണ്. 

ഒരു മേൊലീസ് റിപകൊർഡ് മെക് ആവശയെൊ ിരികുന്ന പവൊളണ്ടി ർ 
െുെതലകൾകുള്ളിലുള്ള പ്േവർത്തനങ്ങള മട െില ഉദൊഹരണങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾമപ്പടുന്നു: 
• ലപ്രവിുംഗ്
• ഭ്വന സന്ദർശനും
• സ്മേഷ്യൽ മക ർ മെസിലിറ്റികൾ (ഉദൊ. അഭ് ൊർത്ഥികൾ, ആശുേപ്തികൾ, പനഴ്സസിുംഗ്

പഹൊെുകൾ) സന്ദർശനും
• കമ്മ്യൂണിറ്റി സപപ്പൊർട്ട് ഏജ്ൻസികളിപലകുള്ള (ഉദൊ. രിമസബിലിറ്റി സപപ്പൊർട്ട്

മസൻററുകൾ) സന്ദർശനങ്ങൾ
• രൊപ്തി തൊെസങ്ങൾ (ഉദൊ. കയൊമ്പുകൾ, അരർസുംസ്ഥൊന അമലെങ്കിൽ വിപദശ പ്ടിപ്പ കൾ)

വിവര പത്രിക 

ത്കിമിനൽ ഹിസ്റ്ററി റിക്കോർഡ് ചെക് 
 ((ചപോലീസ് റിക്കോർഡ് ചെക്)  
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• കുടുുംബങ്ങൾ, കുട്ടികൾ, മെറുപ്പകൊർ എന്നിവമരകുറിച്ച ള്ള വയക്തിേരെൊ
വിവരങ്ങൾ വില ിരുത്തുന്ന (ഉദൊ. പേര്, പെൽവിലൊസും, ജ്നനത്തീ തി, കുടുുംബ
സൊഹെരയങ്ങൾ) പ്േൊേയതപ ൊടു കൂടി ുള്ള പരഖകള മട കൂടൊമത/അമലെങ്കിൽ ധനകൊരയ
െൊപനജ്മെെ്

നിശ്ചിത പവൊളണ്ടി ർ െുെതലകൾക് ഒരു മേൊലീസ് റിപകൊർഡ് മെക് ആവശയെൊപണൊ 
എന്ന് നിർണ ികുന്നതിൽ ഇടവക, ഏജ്ൻസി, സ്ഥൊേന Safeguarding Committees എമരങ്കിലുും 
സഹൊ ും ആവശയെൊമണങ്കിൽ Professional Standards Unit (മപ്േൊെഷ്ണൽ സ്റ്റൊൻപറർഡ്സ് 
 ൂണിറ്റ്)ൽ  നിന്ന് ഉേപദശും പതടൊൻ അവമര പപ്േൊത്സൊഹിപ്പികുന്നു. 

എക്പോഴോണ് ഒരു ചപോലീസ് റിക്കോർഡ് ചെക് ആവശ്യമോയിരികുന്നത്? 
ആരുംഭ്ത്തിലുും ഓപരൊ 3 വർഷ്ത്തിലുെൊണ് ഒരു ഒരു മേൊലീസ് റിപകൊർഡ് മെക് 
ആവശയെൊ ിരികുന്നത്. 
ഇടപവള ിൽ, ഒരു മേൊലീസ് റിപകൊർഡ് മെക് കരസ്ഥെൊകി ിട്ടിലെൊത്തപപ്പൊൾ, ആ വയക്തി 
Criminal History Statutory Declaration (പ്കിെിനൽ ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റൊറ്റയൂട്ടറി രിക്ലപറഷ്ൻ) പെൊും 
േൂരിപ്പിപകണ്ടത് ആവശയെൊണ്. 

ത്പസക്തമോയ ത്കിമിനൽ െരിത്ര വിവരം ചവളിചപടുത്തോനുള്ള നിലനിൽകുന്ന ബോദ്ധ്യര 
ഇതു കൂടൊമത, അടുത്ത മേൊലീസ് റിപകൊർഡ് മെകിനു െുമ്പുള്ള ഇടപവള ിൽ, മേൊലീസ് 
റിപകൊർഡ് മെകിനു വിപധ െൊകുന്നവർ, െുവമട േറ ുന്നവ ആ ി േരിഗണികുന്ന 
അമലെങ്കിൽ േരിഗണികമപ്പപട്ടകൊവുന്ന ഏമതങ്കിലുും പ്കിെിനൽ കുറ്റകൃതയത്തിൽ പ്േതി 
പെർത്തിട്ട മണ്ടങ്കിൽ അമലെങ്കിൽ കുറ്റവൊളി ൊ ി കമണ്ടത്തി ിട്ട മണ്ടങ്കിൽ, അവർ അകൊരയും 
തങ്ങള മട ‘മതൊഴിലുടെമ ’ അറി ിപകണ്ടത് ആവശയെൊണ്: 
• തങ്ങള മട െുെതലമ  സുംബന്ധിച്ചിടപത്തൊളും പ്േസക്തും
• തങ്ങള മട െുെതല ുമട അരർലീനെൊ  ആവശയകതകമള സുംബന്ധിച്ചിടപത്തൊളും

പ്േസക്തും
• കുട്ടികൾകുും മെറുപ്പകൊർകുും അേകടസൊദ്ധയത ഉ ർത്തുന്നത്
• പ്േസക്തെൊ  ഏത് പ്േതി പെർകലുകള ും കുറ്റവൊളി ൊമണന്നുള്ള കമണ്ടത്തലുകള ും

തങ്ങള മട മതൊഴിലുടെപ ൊട് മവളിമപ്പടുത്തണമെന്നുള്ള ആവശയകത മേരുെൊറ്റച്ചട്ടത്തിൽ
(Code of Conduct) ഉൾമപ്പടുത്തി ിട്ട ണ്ട്.

ത്കിമിനൽ െരിത്ര വിവരത്തിനുള്ള അവക്ലോകന ത്പത്കിയ 
എലെൊ പ്കിെിനൽ ഹിസ്റ്ററി റിപകൊർഡ് വിവരങ്ങള ും, ഉദൊ, മവളിമപ്പടുത്തൊനൊവുന്ന 
േരിണിതെലങ്ങൾ, കർശനെൊ  രഹസയസവഭ്ൊവത്തിൽ ലകകൊരയും മെയ്യ ന്നതൊണ്. 

ഈ പ്േപ്കി  ിലൂമട പ്കിെിനൽ കുറ്റകൃതയങ്ങള മട ഒരു െരിപ്തും മവളിമപ്പടുത്തണും 
എന്നുമണ്ടങ്കിൽ, ഇകൊരയും െുവമട േറ ുന്നവർക് അ ച്ച മകൊടുപകണ്ടതൊണ്: 
• കുട്ടികൾകുും മെറുപ്പകൊർകുും െറ്റ ള്ളവർകുും ഒരു അേകടസൊദ്ധയത

ഉ ർത്തിപ കൊവുന്ന കുറ്റവൊളി ൊമണന്നുള്ള കമണ്ടത്തലുകള മട അമലെങ്കിൽ
പ്േതിപെർകലുകള മട വില ിരുത്തലിനൊ ി മപ്േൊെഷ്ണൽ സ്റ്റൊൻപറർഡ്സ്  ൂണിറ്റിനുും
ഹയൂെൻ റിപസൊഴ്സസിനുും

വിവര പത്രിക 

ത്കിമിനൽ ഹിസ്റ്ററി റിക്കോർഡ് ചെക് 
 ((ചപോലീസ് റിക്കോർഡ് ചെക്)  
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മെൽബൺ അരിരൂപര എല്ലാ കുട്ടികളുടെയുും ടെറുപ്പക്കാരുടെയുും വൃണിരാരാകാവുന്ന 
സാഹെരയങ്ങളില്ുള്ള മുരിര്ന്ന്നവരുടെയുും സുരക്ഷിരരവത്തിനുും ക്ഷക്ഷമത്തിനുും, 

അന്തസ്സിനുും ത്പരിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. 



• േുപരൊഹിത വിഭ്ൊഗത്തിമല അുംഗങ്ങൾകൊ ി വികൊരി ജ്നറലിനുും മപ്േൊെഷ്ണൽ
സ്റ്റൊൻപറർഡ്സ്  ൂണിറ്റിനുും

പ്കിെിനൽ െരിപ്ത വിവരങ്ങള മട ഒരു വില ിരുത്തൽ െുവമടേറ ുന്ന തതവങ്ങമള 
അടിസ്ഥൊനമപ്പടുത്തി ൊ ിരികുും:  
• െുെതല ുമട ആവശയങ്ങപളൊടുള്ള കുറ്റകൃതയത്തിമെ(ങ്ങള മട) പ്േസക്തി
• കുറ്റകൃതയത്തിമെ(ങ്ങള മട) സവഭ്ൊവവുും അതിന് നിശ്ചിത െുെതല ുെൊ ുും CAM

ഇടവക, ഏജ്ൻസി അമലെങ്കിൽ സ്ഥൊേനത്തിമെ െൂലയങ്ങള െൊ ുെുള്ള ബന്ധും

• െുെതല ുും, കുട്ടികള െൊ ുും, മെറുപ്പകൊരുെൊ ുും, ഹൊനിപ ൽകൊവുന്ന
സൊഹെരയങ്ങളിലൊ ിരികുന്ന െറ്റ ള്ളവരുെൊ ുെുള്ള അതിമെ ഇടമേടലുും

• കുട്ടികള മട ുും, മെറുപ്പകൊരുമട ുും, ഹൊനിപ ൽകൊവുന്ന
സൊഹെരയങ്ങളിലൊ ിരികുന്ന വയക്തികൾകുെുള്ള അേകടസൊദ്ധയതകൾ

• ഏറ്റവുും അടുത്തകൊലത്ത് നടന്ന കുറ്റകൃതയത്തിനു പശഷ്ും േിന്നിട്ട കഴിെ സെ ും
• പ്കിെിനൽ െരിപ്തത്തിമെ വയൊപ്തി (ഉദൊ. മേരുെൊറ്റത്തിമെ ഒരു െൊതൃക

സൂെിപ്പികുന്ന നീണ്ടുകിടകുന്ന ഒരു പ്കിെിനൽ െരിപ്തത്തിമെ മതളിവുപണ്ടൊ)
• കുറ്റകൃതയങ്ങള മട എണ്ണവുും ആവൃത്തി ുും (ഉദൊ. മേരുെൊറ്റത്തിമെ ഒരു െൊതൃക

സ്ഥിരീകരികുന്നതിന്)
• കുറ്റകൃതയും(ങ്ങൾ) മെയ്ക്തത് ഒരു െുതിർന്ന വയക്തി ൊ ിട്ടൊപണൊ അപതൊ

പ്േൊ േൂർത്തി ൊകൊത്ത വയക്തി ൊ ിട്ടൊപണൊ
• നൽകി  ശിക്ഷ ുമട തീപ്വത
• കുറ്റകൃതയും ഇപപ്പൊഴുും ഒരു കുറ്റും ആപണൊ അമലെങ്കിൽ ആ കുറ്റും കുറ്റകൃതയും

അലെൊതൊകി ിട്ട പണ്ടൊ
• കുറ്റകൃതയും(ങ്ങൾ) മെയ്ക്തതിനു പശഷ്െുള്ള വയക്തി ുമട സവഭ്ൊവും
• േരിഗണികുന്നതിന് പ്േസക്തെൊപ കൊവുന്ന െറ്റ് ലഘൂകരണ ഘടകങ്ങൾ

ആശങ്ക ുണ്ടൊകുന്ന വിഷ് ങ്ങള ും മേൊലീസ് റിപകൊർഡ് മെക് പ്േപ്കി  ിലൂമട 
മവളിമപ്പടുത്തമപ്പട്ട വിവരങ്ങള ും േുപരൊഹിതമര ുും, ജ്ീവനകൊമര ുും 
പവൊളണ്ടി ർെൊമര ുും പരഖൊെൂലും അറി ികുന്നതുും, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നല്കുന്നതിന് 
അമലെങ്കിൽ മവളിമപ്പടുത്തൊനൊവുന്ന േരിണിതെലങ്ങമള കുറിച്ച് തർകും ഉന്ന ികുന്നതിന് 
അവസരും നല്കുന്നതുെൊണ്. 

CAM െുവമടേറ ുന്ന കൊരയങ്ങൾ നിർണ ികുന്നതിനുള്ള ഒരു അേകടസൊദ്ധയതൊ 
വില ിരുത്തൽ പ്േപ്കി  നടത്തുന്നതൊണ്: 
• വയക്തിക് െുെതല ിൽ അരർലീനെൊ ിരികുന്ന ആവശയകതകൾ നിർവഹികൊൻ

കഴി ുന്നുപണ്ടൊ
• കുട്ടികൾകുും മെറുപ്പകൊർകുും ഉ ർത്തുന്ന അേകടസൊദ്ധയത
• വയക്തിമ  നി െികൊനൊവുപെൊ അമലെങ്കിൽ അവരുമട േദവി ിൽ

നിലനിർത്തൊനൊവുപെൊ

അേകടസൊദ്ധയതൊ വില ിരുത്തലിമെ േരിണിതെലും വയക്തിമ  പരഖൊെൂലും 
അറി ികുന്നതുും തങ്ങള മട െുെതല ിൽ തുടരൊൻ അവർക് കഴി ിലെ എങ്കിൽ േിരുണ 
പ്േദൊനും മെയ്യ ന്നതുെൊണ്. 

വിവര പത്രിക 

ത്കിമിനൽ ഹിസ്റ്ററി റിക്കോർഡ് ചെക് 
 ((ചപോലീസ് റിക്കോർഡ് ചെക്)  
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മെൽബൺ അരിരൂപര എല്ലാ കുട്ടികളുടെയുും ടെറുപ്പക്കാരുടെയുും വൃണിരാരാകാവുന്ന 
സാഹെരയങ്ങളില്ുള്ള മുരിര്ന്ന്നവരുടെയുും സുരക്ഷിരരവത്തിനുും ക്ഷക്ഷമത്തിനുും, 

അന്തസ്സിനുും ത്പരിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. 



മുമ്പ് വിക്ദശ്ത്ത് രോമസിച്ചിരുന്നവർകുള്ള ആവശ്യകരകൾ 
കഴിെ അഞ്ച് വർഷ്ങ്ങൾകിടയ്ക്ക് 12 െൊസപെൊ അതിൽ കൂടുതപലൊ ഓസ്പപ്ടലി യ്ക്കു 
േുറത്തു തൊെസിച്ചിരുന്നവർ േൗരതവെുള്ള എലെൊ രൊജ്യങ്ങൾകുും അപേക്ഷകൻ 12 െൊസപെൊ 
അതിൽ കൂടുതപലൊ തൊെസിച്ചിരുന്ന ഓപരൊ രൊജ്യത്തിനുും ഒരു പ്കിെിനൽ റിപകൊർഡ് മെക് 
കരസ്ഥെൊപകണ്ടത് ആവശയെൊണ്. 

ഈ ആവശയകത െുവമട േറ ുന്നവർക് ബൊധകെൊ ിരികുന്നതൊണ്: 
• ജ്ീവനകൊർ
• മതൊഴിലിനൊ ി അപേക്ഷികുന്നവർ
• നിശ്ചിത പവൊളണ്ടി ർ െുെതലകൾ - പവൊളണ്ടി ർെൊർകുള്ള പ്കിെിനൽ ഹിസ്റ്ററി

റിപകൊർഡ് മെക് ആവശയകതകൾ കൊണുക
• കുടിപ റ്റകൊരൊ  േുപരൊഹിതർ
• േുപരൊഹിതർ
• വിപദശത്ത് േഠനും നടത്തി  മസെിനൊരി വിദയൊർത്ഥികൾ
• സന്ദർശനും നടത്തുന്ന േുപരൊഹിതർ

വിപദശകൊരയ വവകുപ്പിന്മറ (Department of Foreign Affairs) ഉേപദശ പ്േകൊരും, ഒരു പ്േപതയക 
രൊജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്േപതയക പ്കിെിനൽ റിപകൊർഡ് മെക് 
കരസ്ഥെൊകൊനൊവുന്നിമലെങ്കിൽ, ഒരു വിപദശ മേൊലീസ് മെക് കരസ്ഥെൊകൊനൊ ി നടത്തി  
േരിപ്ശെങ്ങൾ വരച്ച കൊട്ട ന്ന ഒരു നി െൊനുസൃത മവളിമപ്പടുത്തലു ഗുരുതരെൊ  ലലുംഗിക, 
അപ്കെ, അമലെങ്കിൽ െ കുെരുന്നുെൊ ി ബന്ധമപ്പട്ട കുറ്റകൃതയങ്ങള െൊ ി ബന്ധമപ്പട്ട 
ഏമതങ്കിലുും പ്േതിപെർകലുകള മട അമലെങ്കിൽ മെലവഴിച്ച ശിക്ഷകള മട ഒരു 
മവളിമപ്പടുത്തലുും കരസ്ഥെൊപകണ്ടത് ആവശയെൊണ്. 

നോഷണൽ ത്കിമിനൽ റിക്കോർഡ് ചെകുകളുമോയി ബന്ധചപട്ട് ഇടവക, ഏജൻസി, 
സ്ഥോപനം എന്നിവയുചട ഉത്തരവോദിത്തങ്ങൾ 

അതിരൂേത ിമല ഇടവകകൾ, ഏജ്ൻസികൾ സ്ഥൊേനങ്ങൾ എന്നിവ അസ്സൽ മേൊലീസ് 
േരിപശൊധനൊ പ്േെൊണും കണ്ടിരിപകണ്ടതുും, വയക്തി ുമട പേര്, ജ്നനത്തീ തി, േദവി, 
മേൊലീസ് സർട്ടിെികറ്റ് മറെറൻസ് നമ്പർ, പ്േസക്തെൊ  എലെൊ െുെതലകൾകുും ഓപരൊ 3 
വർഷ്ങ്ങളിലുും മെകുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പൊകുന്നതിനൊ ി വിതരണും മെയ്ക്ത 
തീ തി ുും േുതുകൽ തീ തി ുും ഉൾമപ്പമട ുള്ള എലെൊ പദശീ  പ്കിെിനൽ റിപകൊർഡ് 
മെകുകള മട ുും ഒരു രജ്ിസ്റ്റർ േരിേൊലിപകണ്ടതുെൊണ്. 

ബന്ധമപ്പട്ട പ്േെൊണങ്ങൾ National Police Record Check Policy
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