വിവര പത്രിക

വർക്കിംഗ് വകത്ത് ചകൽഡ്രൻ ചചക്് ആവശ്യകരകള്
അതിരൂേതയിലുടനീളമുള്ള

എലലാ

േുപരാഹിതന്മാര്ക്ുും,

ജീവന്ാര്ക്ുും

സന്നദ്ധ

പ്േവര്കതകര്ക്ുും ഒരു വർക്കിംഗ് വകത്ത് ചകൽഡ്രൻ മചക്് (രബ്ലകയു.രബ്ലകയു.സക.സക)
(Working with Children Check (WWCC) ഉണ്ടായിരിപ്ണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കുട്ടികളുന്റട
സുരക്ഷിതതവതിനുള്ള

ഒരു

സമപ്ര

സമീേനതിന്റെ

ഒരു

ഘടകമാന്റെന്ന്

ഞങ്ങള്

അുംരീകരി്ുന്നു. ഒരു രബ്ലകയു.രബ്ലകയു.സക.സക (WWCC) ഉന്റണ്ടന്നുള്ളത് ഒരു വയക്തി
കുട്ടികപളാടുും ന്റെറുപ്പ്ാപരാടുന്റമാപ്പും പ്േവര്കതി്ുന്നതിന് അനുപയാജയനാന്റെന്ന് ഉറപ്പ്
നൽകുന്നകല്ല.
ഇടവക,
ഏജന്സി,
അന്റലലങ്കില്
എെിറ്റി
ചുെതല്കളിലുള്ള
േുപരാഹിതന്മാരുും,
ജീവന്ാരുും
സന്നദ്ധ
പ്േവര്കതകരുും,
അവരുന്റട
െുമതലയ്ക്്്
കുട്ടികളുമായുും
ന്റെറുപ്പ്ാരുമായുും പ്േതയക്ഷപമാ േപരാക്ഷപമാ ആയ സമ്പര്ക്മുപണ്ടാ അന്റലലങ്കില്
സമ്പര്ക്െകല്ല്ല എന്നു കെ്ിന്റലടു്ാന്റത, അതിരൂേതന്റയ പ്േതിനിധീകരി്ുകയുും
നമ്മുന്റട സമുദായങ്ങളില് വിശ്വാസയതയുന്റട ഒരു സ്ഥാനും വഹി്ുകയുും ന്റെയ്യുന്നുണ്ട്.
അതിരൂേതാ ഇടവകകളിലുും ഏജന്സികളിലുും എെിറ്റികളിലുും പജാലി ന്റെയ്യുകപയാ
സന്നദ്ധപ്േവര്കതനും നടതുകപയാ ന്റെയ്യുന്നവന്റര േലപപ്പാഴുും കുട്ടികളുും ന്റെറുപ്പ്ാരുും
വലിയ

ബഹുമാനല്ത്തോമെയോണ്

കാെുന്നത്

എന്ന്

അുംരീകരി്ുന്നതിനാല്തന്റന്ന,

അതിരൂേതയ്ക്്ുള്ളില് പജാലി ന്റെയ്യുകപയാ സന്നദ്ധപ്േവര്കതനും നടതുകപയാ ന്റെയ്യുന്ന
എലലാവന്റരയുും

WWCC

പ്േപ്കിയയിലൂന്റട

ഉെിതെോയ

വകധത്തകൽ

പയാരയതാനിര്കണയും

നടതിയിട്ടുന്റണ്ടന്ന് ഉറപ്പു വരുപതണ്ടത് ഒരു ആവശ്യമാണ്.
ശ്മ്പളപതാന്റടപയാ സന്നദ്ധ പസവകന്റരന്ന നിലയ്ക്പ്ാ ഉള്ള നിയമനും തൃപ്തികരമായ
ഒരു

WWCC്്

(പ്ഹസവകാല

അന്റലലങ്കില്

ഒരി്ല്

മാപ്തമുള്ള

സന്നദ്ധപ്േവര്കതകന്റരന്റയാഴിന്റക) വിപധയവുും പസാോധികവുും ആണ്.
കാതലിക് ആര്കച്ഡപയാസീസ് ഓഫ് ന്റമല്ബണ് (സി.എ.എും.) Catholic Archdiocese of
Melbourne

(CAM)ന്റെ

WWCC

ആവശ്യകതകള്

WWCC

നിയമതിന്റെ

ആവശ്യകതകന്റള

അധികരി്ുന്നതാണ്. WWCCകപളാടുള്ള CAM’ന്റെ രഹസയാത്മക സമീേനും കുട്ടികള്്ുും
മചറുപ്പക്ോര്കക്ുിം സുരക്ഷിതമായ െുറ്റുോടുകള് സൃഷ്ടി്ുന്നതില് നാന്റമലലാും ഒന്നിചു
നില്ക്്ുന്നുന്റവന്ന്

ഉറപ്പുവരുതുകയുും

അേകടസാധയത

ഉയര്കതുന്ന

കുട്ടികള്്ുും

വയക്തികന്റള

ന്റെറുപ്പ്ാര്ക്ുും

പ്േകടമായ

ഒഴിവാ്ുന്നതിനുള്ള

നമ്മുന്റട

പ്േതിജ്ഞാബദ്ധത ന്റതളിയി്ുകയുും ന്റെയ്യുന്നു.
പുക്ഷരാഹിരന്മാര്ന്ക്കുും, ജീവനക്കാര്ന്ക്കുും സന്നദ്ധ ത്പവര്ന്ത്തകര്ന്ക്കുമുള്ള WWCC ആവശ്യകര
18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള എലലാ േുപരാഹിതന്മാരുും ജീവന്ാരുും സന്നദ്ധപ്േവര്കതകരുും
ഇടവകകളിലുും ഏജന്സികളിലുും എെിറ്റികളിലുമുള്ള അവരുന്റട ഇടന്റേടലിൽ ഉെനീളിം
നിലവിലുള്ള ഒരു WWCC നിലനിര്കപതണ്ടതുണ്ട്.
നിലവിലുള്ള

ഒരു

WWCC

സന്നദ്ധപ്േവര്കതകരുും
ഒരു

ആവശ്യകതയോണ്.
ആരുംഭി്ാവുന്നതുും

േുപരാഹിതന്മാരുും

ആരുംഭി്ുന്നതിനു

അപേക്ഷി്െന്റമന്നതുും
ന്റതളിവായി

ഇലലാത

-

അവര്ക

അപേക്ഷാ
ഒരു

ഒരു
രസീത്
ഒരു

ഒരു

WWCCയ്്ായി
നല്ക്കുവാന്

WWCCയ്്ായുള്ള

േങ്കുന്റകാള്ളുന്ന

മുമ്പ്

അപേക്ഷാ

ഓസ്ടപപ്ടലിയ

WWCCയ്്്

അപേക്ഷിചിട്ടുന്റണ്ടന്നതിന്
സാധി്െന്റമന്നതുും
പ്േപ്കിയ

പോസ്റ്റ്

മെൽബൺ അരിരൂപര എല്ല ാ കുട്ടികളുടെയുും ടെറുപ്പക്കാരുടെയുും വൃണിരാരാകാവുന്ന
സാഹെരയങ്ങളില്ുള്ള മുരിര്ന്ന്നവരുടെയുും സുരക്ഷിരരവത്തിനുും ക്ഷക്ഷമത്തിനുും,
അന്തസ്സിനുും ത്പരിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.

ഒരു

ഓണ്ലലനായി

ഓഫീസിൽ

Post Office) അന്തിമതീരുമാനും എടു്ുന്നതുമാണ്.
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ജീവന്ാരുും

(Australia

വിവര പത്രിക

വർക്കിംഗ് വകത്ത് ചകൽഡ്രൻ ചചക്് ആവശ്യകരകള്
കൂെുരല് വിവരങ്ങള്
WWCC ന്റവബ്ലസറ്റ് - ഒരു േരിപശ്ാധനയ്ക്്ായി
അപേക്ഷി്ുക:
https://www.workingwithchildren.vic.gov.au/individuals/applicants/how-toapply#Complete_online_application
തങ്ങളുന്റട
അപേക്ഷ
സമര്കപ്പി്ന്റപ്പട്ടു
കഴിയുകയുും
പ്േതീക്ഷിചുന്റകാണ്ടിരി്ുകയുും
ന്റെയ്യുപമ്പാള്
മി്
ന്റെയ്യാവുന്നതാണ്.

െില

നിശ്ചിത

വയക്തികന്റള

മാപ്തും

ഒരു
തീരുമാനതിന്
ആളുകള്്ുും
പജാലി
അവരുന്റട

അപേക്ഷ

േരിരെിചുന്റകാണ്ടിരി്ുന്ന സമയത് കുട്ടികപളാന്റടാത് പ്േവര്കതി്ുവാന് നിയമും
മൂലും അനുവദി്ുന്നിലല. ഇവരില് െുവന്റട േറയുന്ന വയക്തികള് ഉള്ന്റപ്പടുന്നു:
•

വര്ക്ിുംഗ് വിത് െില്പ്ഡന് ആക്് 2005 (വിക്) (Working with Children Act 2005
(Vic))ന്റെ ന്റെഡയൂള് 3 പലാസ്ട 2 ല് ലിസ്റ്റ് ന്റെയ്യന്റപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ലലുംരിക,
അതിപ്കമ അന്റലലങ്കില് മയ്ുമരുന്ന് കുറ്റകൃതയതില് ൊര്കജ് ന്റെയ്യന്റപ്പടുകപയാ,
ശ്ിക്ഷി്ന്റപ്പടുകപയാ കുറ്റ്ാരാന്റെന്ന് കന്റണ്ടതുകപയാ ന്റെയ്ക്തവര്ക

•
•

ഭൂതകാലത് ഒരു ന്റനരറ്റീവ് പനാട്ടീസ്ട (Negative Notice) നല്ക്കമപ്പട്ടവര്ക
ലെല്് എുംപലായ്ക്ന്റമെ് ആക്് (Child Employment Act) 2003 (വിക്) നു കീഴില് 15
വയസ്സില് താന്റഴയുള്ള ഒരു കുട്ടിന്റയ സൂപ്പര്കലവസ്ട ന്റെയ്യുന്നതിന് ഉപേശ്ി്ുന്നവര്ക

•

െില്പ്ഡന്സ്ട സര്കവീസസ്ട ആക്് (Children’s Services Act) 1996 (വിക്) നാല്
നിയപ്ന്തി്ന്റപ്പടുന്ന ഒരു പസവനതിപലാ എജയൂപ്െന് ആന്് ന്റകയര്ക
സര്കവീസസ്ട നാെെല് പലാ ആക്് 2010 (വിക്) (Education and Care Services

National Law Act 2010 (Vic) നു കീഴിലുള്ള ഒരു വിദയാഭയാസവുും േരിെരെവുും
നല്ക്കുന്ന പസവനതിപലാ പജാലി ന്റെയ്യുവാന് ഉപേശ്ി്ുന്നവര്ക
•

െുവന്റട േറയുന്നവയ്ക്്ു കീഴിലുള്ള ഓര്കഡറുകള്പ്ാ റിപപ്പാര്കട്ടിുംഗ്
ബാദ്ധയതകള്പ്ാ വിപധയരായവര്ക:
o ന്റസക്സ്ട ഒന്റഫന്പഡഴ്സസ്ട രജിസ്ടപപ്ടെന് ആക്് 2004 (വിക്) (Sex Offenders
Registration Act 2004 (Vic))

o

സീരിയസ്ട ന്റസക്സ്ട ഒന്റഫന്പഡഴ്സസ്ട പമാെിട്ടറിുംഗ് ആക്് 2005 (വിക്) (Serious
Sex Offenders Monitoring Act 2005 (Vic)

o

സീരിയസ്ട ന്റസക്സ്ട ഒന്റഫന്പഡഴ്സസ്ട (ഡിന്ററ്റന്െന് ആന്് സൂപ്പര്കവിെന്) ആക്്
2009 (വിക്) (Serious Sex Offenders (Detention and Supervision) Act 2009 (Vic).

•

Working with Children Check ന്റവബ്ലസറ്റ് – പതകവ് ല്ചോദ്യങ്ങൾ:

•

https://www.workingwithchildren.vic.gov.au/about-the-check/resources

•

Working with Children Check ഇുംഗ്ലീഷ് സുംസാരി്ാതവര്ക്ായുള്ള വര്ക്ിുംഗ്
വിത്ത് െില്പ്ഡന് ന്റെ്് വിവരങ്ങളുും േരിഭാെകളുും:
https://www.workingwithchildren.vic.gov.au/about-the-check/resources/general-information-guideകൂടാന്റത േരിഭാെകളുും

•

Working with Child Check മത േുപരാഹിതന്മാര്ക്ുള്ള വിവര മാര്കഗനിര്കപേശ്ങ്ങള്:
https://www.workingwithchildren.vic.gov.au/sites/default/files/embridge_cache/emshare/original/pu
blic/2019/02/4b/387709789/MoR%20nformation%20Guide%20.pdf

•

വര്ക്ിുംഗ് വിത്ത് െില്പ്ഡന് ന്റെ്് വിക്പടാറിയ

1300 652 879
മെൽബൺ അരിരൂപര എല്ല ാ കുട്ടികളുടെയുും ടെറുപ്പക്കാരുടെയുും വൃണിരാരാകാവുന്ന
സാഹെരയങ്ങളില്ുള്ള മുരിര്ന്ന്നവരുടെയുും സുരക്ഷിരരവത്തിനുും ക്ഷക്ഷമത്തിനുും,
അന്തസ്സിനുും ത്പരിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.
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വിവര പത്രിക

വർക്കിംഗ് വകത്ത് ചകൽഡ്രൻ ചചക്് ആവശ്യകരകള്
ഒരു പവാളണ്ടിയര്ക ന്റെ്് സന്നദ്ധ പ്േവര്കതനതിനു മാപ്തും സാധുവായിട്ടുള്ളതുും
സൗജനയവുമാണ്. ഒരു പവാളണ്ടിയര്ക ന്റെ്് വച് കുട്ടികളുമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട പവതനും
ലഭി്ുന്ന പജാലിയില് ഏര്കന്റപ്പടുന്നത് ഒരു കുറ്റകൃതയമാണ്. ഒരു എുംപലായീ ന്റെ്്
പവതനും ലഭി്ുന്ന പജാലി്ുും സന്നദ്ധ പജാലി്ുും സാധുതയുള്ളതുും ഒരു ഫീസ്ട
ബാധകമായിട്ടുള്ളതുമാണ്.
ഒരു WWCC 5 വര്കെപത്് സാധുതയുള്ളതാണ്. സാധുതയുള്ളതുും നിലവിലുള്ളതുമായ
ഒരു WWCC സൂക്ഷി്ുന്നതിന് േുപരാഹിതന്മാര്ക്ുും ജീവന്ാര്ക്ുും സന്നദ്ധ
പ്േവര്കതകര്ക്ുും ഉതരവാദിതമുണ്ട്.
ന്റപ്ോന്റഫെെല് സ്റ്റാന്പഡര്ക്സ്ട യൂെിറ്റ് (Professional Standards Unit) CAM
േുപരാഹിതന്മാര്ക്ുും വവദ്കകവകദ്യോർത്ഥകകൾക്ുിം പവണ്ടിയുള്ള WWCCകള്
ഏപകാേിപ്പി്ുന്നതായിരി്ുും.

ആര്കച്ബിെപ്പ്സ്ട ഓഫീസ്ട ഓഫ് ഇവാന്ന്റജലലപസെന് േട്ട്ാരലലാത പ്കിസ്ടതീയ
സഭാശ്ുപ്ശ്ൂെകന്റരന്ന നിലയിലുള്ള അന്റപ്കഡിപറ്റെനു പവണ്ടിയുള്ള
അപേക്ഷകര്ക്ുള്ള ഡബ്ല്യൂ.ഡബ്ല്യൂ.സി.സി.കള് (WWCCs) ഏപകാേിപ്പി്ുന്നതു
തുടരുും.
കൂെുരല് വിവരങ്ങള്
ഇുംഗ്ലീെിലുും ലളിതമായ ഇുംഗ്ലീെിലുും ലഭയമായിരി്ുന്നതു കൂടാന്റത, WWCC വിവരങ്ങള്
അറബി,

കാപൊെീസ്ട,

വിയറ്റ്നാമീസ്ട

ഹിന്ദി,

മാന്ഡരിന്,

എന്നിവയുള്ന്റപ്പന്റടയുള്ള

ന്റസാമാലി,

അപനകും

സ്ടോനിഷ്,

സമുദായ

ഉറുദു,

ഭാെകളിപല്ുും

േരിഭാെന്റപ്പടുതന്റപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
WWCC ന്റവബ്ലസറ്റ് - േരിഭാെകള്:
www.workingwithchildren.vic.gov.au/home/resources/translations
ഒരു വിവര െീറ്റ് ഒരു സെൂഹത്തകന്മറ ഭാെയില് ലഭയമന്റലലങ്കില്, വയക്തി്് 13 14 50
എന്ന

നമ്പറില്

(Translating

and

പ്ടാന്പേറ്റിുംഗ്
Interpreting

ആന്്

Service

ഇെര്കന്റപ്േറ്കിംഗ്

(TIS))ന്റന

സര്കവീസ്

ബന്ധന്റപ്പടാവുന്നതുും

(ടി.ഐ.എസ്ട.)

വര്ക്ിുംഗ്

വിത്ത്

െില്പ്ഡന് ന്റെ്് സപപ്പാര്കട്ട് ലലനില് (Working with Children Check Support Line) 1300
652

879

(പലാ്ല്

കാള്

ൊര്കജുകള്)

വിളി്ുവാന്

അവപരാ്

അപേക്ഷി്ാവുന്നതുമാണ്.
സുംസാരപശ്െിപ്ാ

പകള്വിപ്ാ

നാെെല് റിപല സര്കവീസ്ട
പസവനങ്ങള് ലഭയമാണ്.

തകരാപറാ

(എന്.ആര്ക.എസ്ട.)

ബധിരതപയാ
(National

ഉള്ളവര്ക്ുും

Relay

Service

സമ്പര്ന്ക്ക വിശ്ദാുംശ്ങ്ങള്

•
•

ടി.ടി.ലവ.(TTY) / പവായിസ്ട പകാളുകള്: 133 677

•

ന്റവബ്ലസറ്റ്: https://relayservice.gov.au.

സ്ടേീ്് ആന്് ലിസണ്: 1300 555 727

മെൽബൺ അരിരൂപര എല്ല ാ കുട്ടികളുടെയുും ടെറുപ്പക്കാരുടെയുും വൃണിരാരാകാവുന്ന
സാഹെരയങ്ങളില്ുള്ള മുരിര്ന്ന്നവരുടെയുും സുരക്ഷിരരവത്തിനുും ക്ഷക്ഷമത്തിനുും,
അന്തസ്സിനുും ത്പരിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.
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(ടി.ടി.ലവ.)

(NRS))

ലൂന്റട

വിവര പത്രിക

വർക്കിംഗ് വകത്ത് ചകൽഡ്രൻ ചചക്് ആവശ്യകരകള്
ഒരു
വയക്തി
ഒരു
നിരസിക്കുകയാടണങ്കില്
ഒരു

വയക്തി

ഒരു

WWCC
WWCC

നല്കുന്നരിക്ഷനാ
നല്ക്കുന്നതിപനാ

അരിന്
അതിന്

അക്ഷപക്ഷിക്കുന്നരിക്ഷനാ
അപേക്ഷി്ുന്നതിപനാ

നിരസി്ുകയാന്റെങ്കില്, അവര്ക്് Catholic Archdiocese of Melbourneനുള്ളില് പജാലിയില്
ഏര്കന്റപ്പടുന്നതിപനാ

ഒരു

വയക്തി

ആവശ്യകത

WWCC

സന്നദ്ധ

പ്േവര്കതനും

നടതുന്നതിപനാ

നകറല്വറ്ുന്നതകന്

അനുമതി

ഇലല.

തയ്യാറാവാതേക്ഷും

ഒരു

കൂെുതല്

ഉേപദശ്തിനായി Catholic Archdiocese of Melbourneന്റെ ന്റപ്ോന്റഫെെല് സ്റ്റാന്പഡര്ക്സ്ട
യൂെിറ്റിമന (Professional Standards Unit) ബന്ധന്റപ്പപടണ്ടതാണ്.
ഇെവകകളുും ഏജന്സികളുും എന്റിറ്റികളുമായുള്ള പങ്കാളിത്തും രജിസ്റ്റര്ന് ടെക്ഷേണ്ടതകന്ചെ
ആവശ്യകര
േുപരാഹിതന്മാരുും ജീവന്ാരുും സന്നദ്ധപ്േവര്കതകരുും, ഇടവകകളുും ഏജന്സികളുും
എെിറ്റികളുമായുള്ള അവരുന്റട േങ്കാളിതും, അത് ആരുംഭിച് 21 ദിവസങ്ങള്്ുള്ളില്
വര്ക്ിുംഗ് വിത്ത് െില്പ്ഡന് ന്റെ്് (Working with
ലമന്റെ്്
(MyCheck)
ഫങ്െനിലൂന്റട
https://online.justice.vic.gov.au/wwccu/login.doj?next=mycheck

Children Check)
രജിസ്റ്റര്ക

ന്റവബ്ലസറ്റിന്റെ
ന്റെപയ്യണ്ടതാണ്:

ആ വയക്തിയുന്റട WWCC സ്ഥിതിയില് ഒരു മാറ്റമുണ്ടാവുന്നേക്ഷും, ഇടവക, ഏജന്സി,
അന്റലലങ്കില് എെിറ്റി്് അറിയിപ്പ് ലഭി്ുന്നതിന് ഇത് സാധയമാ്ുും (ഉദാ.
പ്േസക്തമായ ൊര്കജുകള് അന്റലലങ്കില് കുറ്റനിര്കണയും കാരെമുള്ള സസ്ടന്റേന്െന്
അന്റലലങ്കില് േിന്വലി്ല്).
Working with Children Check ന്റവബ്ലസറ്റിലുള്ള ന്റെ്് സ്റ്റാറ്റസ്ട (Check Status) ഫങ്െന്
സുംഘടനകന്റള ഒരു വയക്തിയുന്റട കാര്ക് അന്റലലങ്കില് അപേക്ഷയുന്റട സ്ഥിതി, തരും,
കാലാവധി തീരുന്ന തീയതി ഇവ േരിപശ്ാധി്ുന്നതിന് പ്ോപ്തമാ്ുന്നു:
https://online.justice.vic.gov.au/wwccu/checkstatus.doj
WWCC വിശ്ദാുംശ്ങ്ങള് അപ്ക്ഷേറ്റ് ടെേുന്നരിനുള്ള ആവശ്യകര
േുപരാഹിതന്മാരുും ജീവന്ാരുും സന്നദ്ധ പ്േവര്കതകരുും െുവന്റട േറഞ്ഞിരി്ുന്നവ
ഉള്ന്റപ്പന്റടയുള്ള എലലാ WWCC വിശ്ദാുംശ്ങ്ങളുും ഏറ്റവുും േുതിയ വിവരങ്ങള് പെര്കത്
സൂക്ഷിപ്ണ്ടതുണ്ട്:

•

പേര്

•

ജനനതീയതി

•

താമസസ്ഥലന്റത പമല്വിലാസും

•

ന്റടലിപഫാണ് നമ്പറുകള്

•

അവര്ക ഏര്കന്റപ്പട്ടിരി്ുന്ന (ഉദാ. പജാലി, സന്നദ്ധ പ്േവര്കതനും) സുംഘടനകളുന്റട
സമ്പര്ക് വിശ്ദാുംശ്ങ്ങള്

Working with Children Check ന്റവബ്ലസറ്റിന്റെ MyCheck ഫങ്െനിലൂന്റട WWCC
വിശ്ദാുംശ്ങ്ങള് അപ്പഡറ്റ് ന്റെയ്യാവുന്നതാണ്:
https://online.justice.vic.gov.au/wwccu/login.doj?next=mycheck

മെൽബൺ അരിരൂപര എല്ല ാ കുട്ടികളുടെയുും ടെറുപ്പക്കാരുടെയുും വൃണിരാരാകാവുന്ന
സാഹെരയങ്ങളില്ുള്ള മുരിര്ന്ന്നവരുടെയുും സുരക്ഷിരരവത്തിനുും ക്ഷക്ഷമത്തിനുും,
അന്തസ്സിനുും ത്പരിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.
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വിവര പത്രിക

വർക്കിംഗ് വകത്ത് ചകൽഡ്രൻ ചചക്് ആവശ്യകരകള്
WWCC രജിസ്റ്റര്ന്
അതിരൂേത ഇടവകകളുും ഏജന്സികളുും എെിറ്റികളുും എലലാ WWCCകളുന്റടയുും ഒരു
രജിസ്റ്റര്ക സൂക്ഷി്ുകയുും, േുപരാഹിതര്ക്ുും ജീവന്ാര്ക്ുും സന്നദ്ധ പ്േവര്കതകര്ക്ുും
പവണ്ടിയുള്ള WWCCകള് അവരുന്റട സ്ഥിതി്് (ഉദാ. സന്നദ്ധ പ്േവര്കതകന് അന്റലലങ്കില്
പവതനും

േറ്റുന്ന

അന്റലലങ്കില്

ജിവന്ാരന്)

എെിറ്റിയുമായി

ഇടവകയുമായുള്ള

തന്റെ

ഉെിതവുും,

നിലവില്

ഉള്ളതുും

ബന്ധന്റപ്പടുതന്റപ്പട്ടതാന്റെന്നുും
േങ്കാളിതും

രജിസ്റ്റര്ക

ഇടവക,

അതായത്

ന്റെയ്ക്തിട്ടുണ്ട്

ഏജന്സി

ആ

വയക്തി

എന്ന്

ഉറപ്പു

വരുതുകയുും ന്റെപയ്യണ്ടതാണ്.
ആ വയക്തി ഒരു WWCCയ്്് അപേക്ഷിചിട്ടുന്റണ്ടന്ന് ഉറപ്പു വരുതുന്നതിന് അന്റലലങ്കില്
ആ വയക്തി്് നിലവിലുള്ള ഒരു WWCC ഉന്റണ്ടന്ന് സ്ഥിരീകരി്ുന്നതിന് ഇടവകകളുും
ഏജന്സികളുും എെിറ്റികളുും വര്ക്ിുംഗ് വിത്ത് െില്പ്ഡന് ന്റെ്് ന്റവബ്ലസറ്റിലൂന്റട
WWCC കളുന്റട സ്ഥിതി േരിപശ്ാധിപ്ണ്ടതാണ്.
രജിസ്റ്ററിന്റെ ഏറ്റവുും െുരുങ്ങിയ ആവശ്യകതകള്:

•

േുപരാഹിതരെതിന്റല അുംരും, ജീവന്ാരന് അന്റലലങ്കില് സന്നദ്ധ പ്േവര്കതകന്റെ
പേര്

•

വഹി്ുന്ന െുമതല(കളുന്റട) പേര്

•

പ്േസ്ടതുത െുമതല സന്നദ്ധ പ്േവര്കതനമാപൊ പവതനപതാടുകൂടിയ പജാലിയാപൊ

•

ഒരു ഒഴകവോക്ൽ ബോധകെോല്

ോ, എങ്കകൽ എന്തുന്റകാണ്ട് ഒരു ഒഴിവാ്ല്

ബാധകമാണ് എന്നതിന്റെ വിശ്ദീകര

ിം. ഉദാ. 18 വയസ്സില് താന്റഴയുള്ള

സന്നദ്ധപ്േവര്കതകന്

•
•

അപേക്ഷാ രസീത് നമ്പര്ക (ഒരു േരിപശ്ാധനയ്ക്്ു പവണ്ടി അപേക്ഷി്ുന്നവര്ക്്)
WWCC നമ്പര്ക

•

കാര്ക് ലസറ്റ് പകാളും - കാര്ക് ലസറ്റ് ന്റെയ്യുന്ന വയക്തിയുന്റട ഒരു കന്റയ്യാപ്പിനു
പവണ്ടി

•

കാലാവധി കഴിയുന്ന തീയതി

•

Working with Children Check ന്റവബ്ലസറ്റിലൂന്റട കറന്സി/ സാധുതാ േരിപശ്ാധന

•

ഇടവക, ഏജന്സി, അന്റലലങ്കില് എെിറ്റിയുമായുള്ള േങ്കാളിതും രജിസ്റ്റര്ക
ന്റെയ്തകട്ടുണ്ട്.

WWCC സ്റ്റാറ്റസിടന്റ ഒരു മാറ്റവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ബാദ്ധയരകള്
െുവന്റട േറയുന്ന സാഹെരയങ്ങളില്:

•

അപേക്ഷാ പ്േപ്കിയയുന്റട ഭാരമായി വയക്തി്് ഒരു ഇെറിും ന്റനരറ്റീവ് പനാട്ടീസ്ട
(Negative Notice) നല്ക്കന്റപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്

•

നിലവിലുള്ള േുപരാഹിതരെതിന്റെയുും, ജീവന്ാരുന്റടയുും അന്റലലങ്കില് സന്നദ്ധ
പ്േവര്കതകരുന്റടയുും ഒരു WWCCയുന്റട കാലാവധി കഴിയുകപയാ, സസ്ടന്റേന്്
ന്റെയ്യന്റപ്പടുകപയാ േിന്വലി്ന്റപ്പടുകപയാ ന്റെയ്ക്തു (ന്റനരറ്റീവ് പനാട്ടീസ്ട)

േുപരാഹിതരെതിന്റല അുംരും, ജീവന്ാരന് അന്റലലങ്കില് സന്നദ്ധപ്േവര്കതകന് ഉടനടി
ഇടവക, ഏജന്സി അന്റലലങ്കില് എെിറ്റിന്റയ അറിയിപ്ണ്ടതുും വിെയും
തൃപ്തികരമായി േരിഹരി്ന്റപ്പടുന്നതുവന്റര പവലയില് അന്റലലങ്കില് പജാലിയില്
തുടരുന്നത് അവസാനിപ്പിപ്ണ്ടതുമാണ്.

മെൽബൺ അരിരൂപര എല്ല ാ കുട്ടികളുടെയുും ടെറുപ്പക്കാരുടെയുും വൃണിരാരാകാവുന്ന
സാഹെരയങ്ങളില്ുള്ള
സാഹെരയങ്ങളില്ുള്ള
മുരിര്ന്ന്നവരുടെയുും
മുരിര്ന്ന്നവരുടെയുും
സുരക്ഷിരരവത്തിനുും
സുരക്ഷിരരവത്തിനുും
ക്ഷക്ഷമത്തിനുും,
ക്ഷക്ഷമത്തിനുും,
അന്തസ്സിനുും
അന്തസ്സിനുും
ത്പരിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.
ത്പരിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.
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വർക്കിംഗ് വകത്ത് ചകൽഡ്രൻ ചചക്് ആവശ്യകരകള്
WWCCയുന്റട

സ്ഥിതിന്റയ്ുറിച്

അന്റലലങ്കില്
ന്റെയ്ക്ത

േിന്വലി്ല്)

ഇടവകകളുും

(ഉദാ.

കാലാവധി

അറിയിപ്പ്

ഏജന്സികളുും

അവസാനി്ല്,

ലഭി്ുകപയാ
എെിറ്റികളുും,

സസ്ടന്റേന്െന്

അവപബാധമുണ്ടാവുകപയാ
വിെയും

തൃപ്തികരമായി

േരിഹരി്ന്റപ്പടുന്നതുവന്റര ജീവന്ാരന് അന്റലലങ്കില് സന്നദ്ധ പ്േവര്കതകന് പജാലിയില്
ഏര്കന്റപ്പടുവാന് സാധി്ുന്നിന്റലലന്ന് ഉറപ്പു വരുതുന്നതിനുള്ള നടേടി എടുപ്ണ്ടതാണ്.
അവരുടെ കുട്ടി സാധാരണമായി പടങ്കെുക്കാറുള്ള ഒരു ത്പവര്ന്ത്തനത്തില് മാരാപിരാക്കള്
ക്ഷജാല്ി ടെേുകക്ഷയാ സന്നദ്ധ ത്പവര്ന്ത്തനും ടെേുകക്ഷയാ ടെേുന്നത്
കുട്ടികളുന്റട
അവരുന്റട

സുരക്ഷിതതവും
കുട്ടി

ശ്ക്തിന്റപ്പടുതുന്നതിനുള്ള

സാധാരെമായി

േന്റങ്കടു്ുന്ന

ഞങ്ങളുന്റട

ഒരു

േരിപ്ശ്മങ്ങളില്,

പ്േവര്കതനതില്

പജാലി

ന്റെയ്യുകപയാ സന്നദ്ധ പ്േവര്കതനും നടതുകപയാ ന്റെയ്യുന്ന മാതാേിതാ്ള് ഒരു WWCC
എടു്ുവാന്

ആവശ്യന്റപ്പടുന്ന

തീരുമാനും

CAM

എടുതിട്ടുണ്ട്.

യുവജനങ്ങളുമായുള്ള

ബന്ധതില്

േുപരാഹിതരെവുും,

സന്നദ്ധപ്േവര്കതകരുും

ശ്ക്തിയുപടതുും

അധികാരതിപെതുമായ

കുട്ടികളുും
ജീവന്ാരുും

ഒരു

സ്ഥാനും

വഹി്ുന്നുണ്ട്; CAMന് അകത് കുട്ടികളുും യുവജനങ്ങളുമായി ഇടന്റേടുന്ന വയക്തികള്
കുട്ടികള്്ുും

യുവജനങ്ങള്്ുും

ഒരു

അേകടസാധയത

ഉയര്കതുന്നിന്റലലന്ന്

ഉറപ്പു

വരുതുന്നതിന് ആ വയക്തികന്റള പരകല് ോധകക്ുന്നുമവന്ന് ഉറപ്പു വരുതുന്നതിന് എലലാ
നെപെകകളുിം എടുപ്ണ്ടതാണ്.
വികക്ഷൊറിയന് ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് െീച്ിുംഗ് രജിസ്ടക്ഷത്െഷനുും WWCCയുും
വിക്പടാറിയന് ഇന്സ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് ടീചിുംരില് (വി.ഐ.ടി.) (Victorian Institute of
Teaching (VIT)) നിലവിൽ ഒരു രജിസ്ടപപ്ടെന് ഉള്ളതുും ഒരു വിദയാഭയാസേരമായ
സുംവിധാനതില് കുട്ടികളുമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട പജാലിയില് ഏര്കന്റപ്പട്ടിരി്ുന്നതുമായ ഒരു
ടീചര്ക ഒരു WWCC എടുപ്ണ്ട ആവശ്യകതയില് നിന്നുും ഒഴിവാ്ന്റപ്പട്ടിരി്ുന്നു. 2019
ന്റസപ്തുംബര്ക 1 മുതല് പ്ോബലയതില്, രജിസ്റ്റര്ക ന്റെയ്യന്റപ്പട്ടിട്ടുള്ള അധയോപകർ അവര്ക
സന്നദ്ധ പ്േവര്കതനും നടതുന്ന സുംഘടനകന്റള WWCC യൂെിറ്റിപല്്
നിര്കപേശ്ി്െന്റമന്ന് VIT ആവശ്യന്റപ്പടുും. ടീചര്ക ആ സുംഘടനന്റയ നിര്കപേശ്ിചിട്ടുണ്ട്
എന്ന സ്ഥിരീകരെും WWCC യൂെിറ്റ് ഇടവക, ഏജന്സി അന്റലലങ്കില് എെിറ്റി്്
അയ്ുും. ടീചറിന്റെ രജിസ്ടപപ്ടെന് സസ്ടന്റേന്് ന്റെയ്യന്റപ്പടുകപയാ റോ്ന്റപ്പടുകപയാ
ന്റെയ്ക്താല് സുംഘടനകള്്് അറിയിപ്പു നല്ക്കുവാന് VIT്ു സാധി്ുന്നുമവന്ന് ഇത്
ഉറപ്പു വരുതുും.
ക്ഷപാല്ീസുും WWCCയുും
വിക്പടാറിയ

പോലീസില്

അന്റലലങ്കില്

ഓസ്ടപപ്ടലിയന്

ന്റഫഡറല്

പോലീസ്

(Australian

Federal Police) ല് പസവനും ന്റെയ്യുന്ന അുംരങ്ങള് വിക്പടാറിയന് നിയമതിനു കീഴിലുള്ള
WWCC ആവശ്യകതയില് നിന്നുും ഒഴിവാ്ന്റപ്പട്ടിരി്ുന്നു.
എന്നിരുന്നാലുും,
ഓഫീസറുന്റട
അറിയി്ുന്നതിനു പനരിട്ടുള്ള

നിയമനതിന്റെ
നിലവിന്റല
സ്ഥിതി
സുംഘടനകന്റള
രീതി ഇലലാതതിനാല്, പോലീസ്ട ഓഫീസര്കമാര്ക ഒരു

WWCC എടു്ുകയുും ഇടവക, ഏജന്സി, അന്റലലങ്കില് എെിറ്റിന്റയ പവാളണ്ടിയറിുംഗ്
പബാഡിയായി നിര്കപേശ്ി്ുകയുും ന്റെപയ്യണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. WWCC കാര്ക് സസ്ടന്റേന്്
ന്റെയ്യന്റപ്പടുകയുും / അന്റലലങ്കില് േിന്വലി്ന്റപ്പടുകയുും ന്റെയ്ക്താല് CAMന് അറിയിപ്പു
ലഭി്ുന്റമന്ന് ഇത് ഉറപ്പാ്ുും.

മെൽബൺ അരിരൂപര എല്ല ാ കുട്ടികളുടെയുും ടെറുപ്പക്കാരുടെയുും വൃണിരാരാകാവുന്ന
സാഹെരയങ്ങളില്ുള്ള മുരിര്ന്ന്നവരുടെയുും സുരക്ഷിരരവത്തിനുും ക്ഷക്ഷമത്തിനുും,
അന്തസ്സിനുും ത്പരിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.
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വർക്കിംഗ് വകത്ത് ചകൽഡ്രൻ ചചക്് ആവശ്യകരകള്
ബാഹയ ഏജന്സികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് നെത്തടപ്പെുന്ന സമുദായ പരിപാെികളുടെയുും,
ഇെവകയുടെയുും ആര്ന്ച്്േക്ഷയാസിസിടന്റയുും സൗകരയങ്ങള് ഉപക്ഷയാഗടപ്പെുത്തുന്ന ബാഹയ
ദാരാക്കളുടെയുും ക്ഷകാൺത്ൊകെര്ന്മാരുടെയുും WWCCSകളുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് ഇെവകയുടെയുും
ഏജന്സിയുടെയുും എന്റിറ്റിയുടെയുും െുമരല്കള്
പസഫ്രാര്കഡിുംഗ് െില്പ്ഡന് ആന്് യങ് േീപ്പിള് പോളിസി (Safeguarding Children and
Young People Policy) യുന്റട 'ആലിപ്െന് (‘Application’) ന്റസക്ഷന് െുവന്റട
േറയുന്നവയ്ക്്ു പവണ്ടിയുള്ള WWCCsകളുമായി ബന്ധന്റപ്പട്ട െുമതലകള്
വിശ്ദീകരി്ുന്നു:

•

ബാഹയ ഏജന്സികളുന്റട ആഭിമുഖ്യതില് നടതന്റപ്പടുന്ന സമുദായ േരിോടികള്

•

ഇടവകയുന്റടയുും അതകരൂപതയുമെയുിം സൗകരയങ്ങള് ഉേപയാരന്റപ്പടുതുന്ന ബാഹയ
ദാതാ്ള്

•

നിശ്ചിത െര്ുകപളാ പസവനങ്ങപളാ ലഭയമാ്ുന്നതിന് ഏർന്റപ്പട്ടിരി്ുന്ന
പകാണ്പ്ടാക്ടര്കമാര്ക

ഒഴിവാക്കല്ുകള്
ഒരു WWCC ആവശ്യമിലലാത െുരു്ും സാഹെരയങ്ങളുണ്ട്:

•

18 വയസ്സില് താന്റഴയുള്ള കുട്ടികള്, അവര്ക 15 വയസ്സില് താന്റഴയുള്ള ഒരു വയക്തിന്റയ
ഒരു ന്റതാഴില് സാഹെരയതില് സൂപ്പര്കലവസ്ട ന്റെയ്യുകയാന്റെങ്കിൽ ഒഴകമക WWCC
ആവശ്യകതയകൽ നിന്നുും ഒഴിവാ്ന്റപ്പട്ടിരി്ുന്നു.

•

അന്തര്കസുംസ്ഥാന സന്ദര്കശ്കരുും വിപദശ് സന്ദര്കശ്കരുും ഒരു കലണ്ടര്ക വര്കെതില് 30
ദിവസതിപലന്ററയുള്ള
പജാലിന്റെയ്യുകപയാ,

കാലയളവിപല്്

സന്നദ്ധ

വിക്പടാറിയയില്

പ്േവര്കതനും

ന്റെയ്യുകപയാ

സഭാ

ശ്ുപ്ശ്ൂെയിപലാ,

ആന്റെങ്കില്

അവര്ക

ഒരു

WWCC്് അപേക്ഷിപ്ണ്ടതുണ്ട്.
ഒപര കലണ്ടര്ക വര്കെതില് 5 ദിവസും വന്റരയുള്ള കാലയളവില് ആളുകള്്് ഒരു
ഇടവകയ്ക്്ുള്ളില്

പ്ഹസവകാല

പ്േവര്കതനതിപലാ
ഏജന്സിയുന്റടയുും
Committees)
ബന്ധന്റപ്പട്ട

അന്റലലങ്കില്

പജാലിയിപലാ
എെിറ്റിയുന്റടയുും

പ്ഹസവകാല
സാധയമായ

യുവജനങ്ങള്്ുമുള്ള

അന്റലലങ്കില്

ഒരുതവെ

മാപ്തമുള്ള

ഏര്കന്റപ്പടാവുന്നതാണ്.
പസഫ്രാര്കഡിുംഗ്
ഒരുതവെ

അേകടസാധയതകള്
അേകടസാധയത

ഇടവകയുന്റടയുും

കമ്മിറ്റികള്

മാപ്തമുള്ള

സന്നദ്ധ

(Safeguarding

ചുെതല്കളുെോയക

വിലയിരുതുന്നതിനുും

കുട്ടികള്്ുും

കുറയ്ക്്ുന്നതിനുമായി

WWCC

(കൂെോമത/അന്റലലങ്കില് പ്കിമിനല് െരിപ്ത പരഖ്കള് േരിപശ്ാധി്ല്) ആവശ്യകതകളുിം
തപ്ന്തങ്ങളുും

നിര്കണയി്ുന്നതിന്

നടപതണ്ടതുണ്ട്.

ഉയര്കന്ന

ഒരു

അേകടസാധയത

അേകടസാധയതാ
ഉള്ളതായി

വിലയിരുതല്

നയായമായുും

കരുതന്റപ്പടുന്ന

പ്േവൃതികളില് ഭവന സന്ദര്കശ്നും, രാപ്തി താമസങ്ങള്, കയാമ്പുകള്, വിപദശ് യോഡ്തകൾ
എന്നകവ ഉള്ന്റപ്പടുന്നു; ഇവയ്ക്്് ഒരു WWCC ആവശ്യമാണ്. ഡ്ഹസവകോല് അമല്ലങ്കകൽ
ഒറ്ത്തവ

സന്നദ്ധഡ്പവർത്തനിം അമല്ലങ്കകൽ ചുെതല്കല്ളോെുള്ള നകങ്ങളുമെ സെീപനിം

നകർണ്ണയകക്ോൻ

മഡ്പോഫഷ

ൽ

സ്റ്റോൻല്രർഡ്

യൂ

കറ്കന്

സഹോയകക്ോനോകുിം.

മെൽബൺ അരിരൂപര എല്ല ാ കുട്ടികളുടെയുും ടെറുപ്പക്കാരുടെയുും വൃണിരാരാകാവുന്ന
സാഹെരയങ്ങളില്ുള്ള മുരിര്ന്ന്നവരുടെയുും സുരക്ഷിരരവത്തിനുും ക്ഷക്ഷമത്തിനുും,
അന്തസ്സിനുും ത്പരിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.
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നകങ്ങമള

വിവര പത്രിക

വർക്കിംഗ് വകത്ത് ചകൽഡ്രൻ ചചക്് ആവശ്യകരകള്
ഒരു WWCC സസ്ടടപന്് ടെേടപ്പെുക്ഷമ്പാള് അടല്ലങ്കില് പിന്വല്ിക്കടപ്പെുക്ഷമ്പാള്
ഇെവകകളുടെയുും ഏജന്സികളുടെയുും എന്റിറ്റികളുടെയുും കര്ന്ത്തവയങ്ങള്
ഒരു വയക്തി്് (േുപരാഹിതരെതിന്റല അുംരും, ജീവന്ാരന്, സന്നദ്ധപ്േവര്കതകന്,
അന്റലലങ്കില്
അവര്ക

അപേക്ഷകന്)

ആദയമായി

ന്റനരറ്റീവ്

ഒരു

പനാട്ടീസ്ട

ഒരു

ഇെറിും

WWCCയ്്ു

(Negative

ന്റനരറ്റീവ്

പവണ്ടി

Notice)

പനാട്ടീസ്ട

(Interim

Negative

അപേക്ഷി്ുപമ്പാള്)

(േരിപശ്ാധനാ

Notice)

അന്റലലങ്കില്

കാലയളവില്

ഒരു

സുംഭവി്ുന്ന

നടന്നുന്റകാണ്ടിരി്ുന്ന േരിപശ്ാധനയുന്റട ഫലമായി) ലഭി്ുപമ്പാള്, നിങ്ങളുന്റട ഇെവക
ഏജന്സി

അന്റലലങ്കില്

എെിറ്റി

രകപ്പോർട്ട്മെന്റ്

ഓഫ്

ജസ്റ്റിസ്ട

ആന്്

കമ്മയൂെിറ്റി

പസഫ്റ്റി (Department of Justice and Community Safety)യുന്റട Working with Children Check
Unitല് ലിസ്റ്റ് ന്റെയ്യന്റപ്പട്ടിട്ടുന്റണ്ടങ്കില് നിങ്ങളുന്റട സഭ, ഏജന്സി അന്റലലങ്കില് എെിറ്റി്്
ആ പനാട്ടീസിന്റെ ഒരു േകര്കപ്പു ലഭി്ുും.
ന്റനരറ്റീവ് പനാട്ടീസ്ട ലഭിച് 7 ദിവസങ്ങള്്ുള്ളില് അവര്ക പജാലി അന്റലലങ്കില് സന്നദ്ധ
പ്േവര്കതനും ന്റെയ്യുന്ന സഭ, ഏജന്സി അന്റലലങ്കില് എെിറ്റിന്റയ അറിയിപ്ണ്ട കടമ ആ
വയക്തി്ുണ്ട്.
ഇടവക, ഏജന്സി അന്റലലങ്കില് എെിറ്റി െുവന്റട േറയുന്ന കാരയങ്ങള് ഉറപ്പു
വരുപതണ്ടതാണ്:

•

അവരുന്റട WWCCയുന്റട ഒരു േുനഃസ്ഥാേനും ന്റതളിയി്ുവാന് അവര്ക്്
സാധി്ുന്നതുവന്റര ജീവന്ാരന് അന്റലലങ്കില് സന്നദ്ധ പ്േവര്കതകന്റന അവരുന്റട
പജാലിയില് നിന്നുും അന്റലലങ്കില് സന്നദ്ധ പ്േവര്കതക പറാളില് നിന്നുും സസ്ടന്റേന്്
ന്റെയ്യുന്നുന്റവന്ന്.

•

ഇടവക, ഏജന്സി അന്റലലങ്കില് എെിറ്റിയുന്റട േരിോടികളിപലാ
പ്േവര്കതനങ്ങളിപലാ സുംഭവങ്ങളിപലാ ഇടന്റേട്ടിരി്ുന്ന കുട്ടികളുമായുും
യുവജനങ്ങളുമായുും ഈ ജീവന്ാരന് അന്റലലങ്കില് സന്നദ്ധ പ്േവര്കതകന്
യാന്റതാരു സമ്പര്ക്വുും / അന്റലലങ്കില് അവപരാന്റടാപ്പമുള്ള പജാലിയുും ഇലല എന്ന്.

•

ഇെറിും ന്റനരറ്റീവ് പനാട്ടീസ്ട അന്റലലങ്കില് ന്റനരറ്റീവ് പനാട്ടീസ്ട സഭയുന്റട, അന്റലലങ്കില്
ഏജന്സിയുന്റട അന്റലലങ്കില് എെിറ്റിയുന്റട WWCC രജിസ്റ്ററില് പരഖ്ന്റപ്പടുതന്റപ്പടുന്നു
എന്ന്.

േതിപ്പ് 1:
ജൂലല 2019
ന്റപ്ോഫെെല്
സ്റ്റാന്പറര്ക് യൂെിറ്റ്
psu@cam.org.au

മെൽബൺ അരിരൂപര എല്ല ാ കുട്ടികളുടെയുും ടെറുപ്പക്കാരുടെയുും വൃണിരാരാകാവുന്ന
സാഹെരയങ്ങളില്ുള്ള മുരിര്ന്ന്നവരുടെയുും സുരക്ഷിരരവത്തിനുും ക്ഷക്ഷമത്തിനുും,
അന്തസ്സിനുും ത്പരിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.
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