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மாற்றுத்திறனாளிப் பணியாளர் ஒழுங்குமுறறத ்திட்டமானது ஜூறை 1, 2020 அன்று த்ா்டங்்தியது.  
இ்தில் உளள்டங்குபறை:

• ைிக்்டாரியன் மாற்றுத்திறனாளிப் பணியாளர்்ள அறனைருககுமான ந்டதற் ைி்தி

• ஒரு மாற்றுத்திறனாளிப் பணியாளர் ்னது பாது்ாப்பில் அபாயதற் எ்திர்த்ாளளககூடும் 
என்பற்ப் பற்றறிய ்ைறை்றளப் பு்ாரளிப்ப்ற்்ா் ைழங்குநர்்ளுககும் 
பணியாளர்்ளுககுமான அத்தியாைசறிய அறறிைிப்புத ்்றை்ள

• ஏ்்னும் ைிக்்டாரியன் மாற்றுத்திறனாளிப் பணியாளர் பு்ாரளிக்ககூடும் என்பது பற்றறிய 
்ரம் மற்றும் பாது்ாப்புக ்ைறை்ள உளள இ்டத்தில் ஒரு ்ன்னிசறசயான பு்ார்்ள ்சறை.

விதி - ஓர் அறிமுகம்
ப்திவுதசயயப்ப்டா் ைிக்்டாரியன் மாற்றுத்திறனாளிப் 

பணியாளர்்ள ்ண்டிப்பா்ப் பின்பற்ற்ைண்டிய 

தபாறுப்பு்றள நதிறுவுை்ன் மூைம் தீங்கு மற்றும் ்ைறான 

ந்டதற்யிலிருந்து மாற்றுத்திறனாளி நபர்்றளப் பாது்ாக் 

ஒரு முக்தியமான ்ருைி ந்டதற் ைி்தியாகும். NDIS அல்ைது 

பிற ைழங்குநர்்ள மூைம் அைர்்ள நதி்தியளிக்ப்படு்தின்றனரா 

என்பற்ப் தபாறுதது இல்ைாமல், மாற்றுத்திறனாளிப் 

பணியாளர்்ள அறனைருககும் இந்் ந்டதற் ைி்தி 
தபாருந்தும்.

மாற்றுத்திறனாளிச ்சறைப் பாது்ாப்பு்ள சட்டம் 2018-

இன் (சட்டம்) கீழ் ்மற்த்ாளளப்பட்ட ைி்தி்ளா் உளள 

மாற்றுத்திறனாளிச ்சறைப் பாது்ாப்பு்ள ஒழுங்குமுறற்ள 

2020-இல் மாற்றுத்திறனாளிச ்சறைப் பாது்ாப்பு்ள ந்டதற் 

ைி்தி (ைி்தி) அறமக்ப்படு்திறது.

ைிக்்டாரியன் மாற்றுத்திறனாளிப் பணியாளர்்ள 

அறனைரும் ்ண்டிப்பா்ப் பின்பற்ற ்ைண்டிய மற்றும் தீங்கு 

மற்றும் ்ைறான ந்டதற்யிலிருந்து மாற்றுத்திறனாளி 
நபர்்ள பாது்ாப்பிற்்ான ஒரு ்ரநதிறைறய ைழங்குைது 

்பான்ற தபாறுப்பு்றள ைி்தி அறமக்திறது.

ைிக்்டாரியாைினுள ஒரு பாது்ாப்பான மற்றும் ்திறனுளள 

மாற்றுத்திறனாளித த்ாழிைாளர்்றள ஊககுைிக் NDIS 

்ரம் மற்றும் பாது்ாப்புக ்ட்டறமப்றப முழுறமப்படுத் ைி்தி 
ைடிைறமக்ப்படு்திறது. NDIS அல்ைது பிற ைழங்குநர்்ள மூைம் 

அைர்்ள நதி்தியளிக்ப்படு்தின்றனரா என்பற்ப் தபாறுதது 

இல்ைாமல், ைிக்்டாரியாைில் பணியாளர் ந்டதற்க்ான 

்்றை்ளில் NDIS ந்டதற் ைி்தி, நதிறைத்ன்றமறய 

ஊககுைித்ல் ்பான்றைற்றற ைி்தி ஏற்றுகத்ாள்திறது.

நடத்த விதியின் கீழ் யாரெல்ாம் 
பாதுகாககபபடுகின்றனர்?
அைர்்ளுற்டய நதி்தி மூைதற்ப் தபாறுதது இல்ைாமல், 

பணிபுரியும் மாற்றுத்திறனாளி்ள அறனைருககும் அல்ைது 

்ைறுைி்த்தில் ைிக்்டாரியாைில் மாற்றுத்திறனாளிச 

்சறை்றள ைழங்குை்தில் ஈடுபடடுளளைர்்ளுககும் ைி்தி 
தபாருந்து்திறது.

அறிவிபபுகள் ஓர் அறிமுகம்
ஒரு மாற்றுத்திறனாளிப் பணியாளர் ்னது பாது்ாப்பில் 

அபாயதற் எ்திர்த்ாளளககூடும் என்ற ்ைறைறயப் பற்றறி 
யார் ்ைண்டுமானாலும் எங்்ளி்டம் கூறைாம். இது ‘அறறிைிப்பு’ 
என அறழக்ப்படு்திறது. மாற்றுத்திறனாளிச ்சறைப் 

பாது்ாப்பு்ள சட்டம் 2018-இன் கீழ், ்ைறான ந்டதற்யின் 

குறறிப்பிட்ட ைற்்ளில் ஒரு பணியாளர் ஈடுபடடுளள்ா் 

நம்பினால், ைிக்்டாரியன் மாற்றுத்திறனாளிப் பணியாளர் 

ஆறணயத்திற்கு மாற்றுத்திறனாளிப் பணியாளர்்ள மற்றும் 

பணியமர்ததுபைர்்ள ்ண்டிப்பா்த த்ரிைிக் ்ைண்டும்.

மாற்றுத்திறனாளிச ்சறைப் பணியாளர்்ளுக்ான 

சாத்தியமான அபாயங்்றளப் பற்றறி ைிக்்டாரியன் 

மாற்றுத்திறனாளிப் பணியாளர் ஆறணயம் த்ரிந்துத்ாளள 

மாற்றுத்திறனாளிப் பணியாளர் ஒழுங்குமுறறத 

்திட்டத்தின் இந்்ப் பகு்தி உ்வு்திறது, என்ை நாங்்ள 

தீங்்திற்குளளாை்திலிருந்து சறிறப்பா் மாற்றுத்திறனாளி 
நபர்்றளத ்டுக்ைாம் மற்றும் பாது்ாக்ைாம். 

குறறிப்பி்டத்க் ந்டதற்யில் ஒரு மாற்றுத்திறனாளிப் 

பணியாளர் ஈடுபடடுளள்ா் ஒரு மாற்றுத்திறனாளிப் 

பணியாளர் அல்ைது பணியமர்ததுபைர் நதியாயமா் 

நம்பும்்பாது ஓர் அறறிைிப்பு தசயயப்ப்ட ்ைண்டும்.

https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/disability-service-safeguards-act-2018/001


விக்டோரியன் மோற்றுத்திறனோளிப் பணியோளர் ஆணணயம் - ஓர் அறிமுகம்
விக்டோரியன் மோற்றுத்திறனோளிப் பணியோளர் ஆணணயம் ஒரு ்ன்னிசணசையோன அணமப்போக உளளது. ஆணணயோளர் 
டோன் ஸடப்ஸின் முன்னணியில், மோற்றுத்திறனோளி நபர்கணளச சைிறப்போகப் போதுகோப்பது மற்றும் வலுவோன, 
போதுகோப்போன மோற்றுத்திறனோளித துணறணயக கடடணமப்பது இ்ன் பணி ஆகும். 

நடதண் வி்தி, மோற்றுத்திறனோளி நபர்கணள ஆ்ரிககும் பணியோளர்கள அணனவருககோன குணறந்படசை 
எ்திர்போர்ப்புகணள நதிறுவு்ல், புகோர்கள ்சைணவ ஆகதியவற்றிற்கு இது பபோறுப்போகும். அறிவிககப்படும் ்போது, மககளின் 
போதுகோப்ணப அபோயத்திற்கு உளளோககும் பணியோளர்கணள விசைோரணண பசையவ்ற்கோன மற்றும்  
்ணட பசையவ்ற்கோன அ்திகோரதண்க பகோண்டுளளது.

வலுவான, பாதுகாபபான மாற்றுத்திறனாளித 

துறறறைக் கட்டறமக்க உ்வுஙகள்

vdwc.vic.gov.au 
அணைத்திடுக 1800 497 132

vdwc.vic.gov.au எனும் எங்்ள இறணய்ளதற்க ்ாண்் அல்ைது 1800 497 132 எனும் எண்றண அறழத்திடு்

எங்்ள தசய்திம்டலுககுப் புகுப்திற் தசய்

எங்்றளப் பின்த்ா்டர்்

விக்டாெியாவில உள்்ள 
மாற்றுததிறனா்ளிப 
பணியா்ளர்கள் பற்றிய 
புகார்க்்ள விக்டாெியன் 
மாற்றுததிறனா்ளி ஆ்ணயம் 
இப்பாது ரபற்றுகரகாள்கிறது
எங்்ள பு்ார்்ள ்சறை ்ன்னிசறசயானது, பாகுபா்டற்றது, 

இைைசமானது. ்னிப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிப் பணியாளர்்ள 

பற்றறிய பு்ார்்றளக ற்யாளுை்தில், மாற்றுத்திறனாளித 

த்ாழிைாளர்்ளின் ்ரம், பாது்ாப்பு, ப்திைளிககும் ்திறன், 

நீடிததுறழககும் ்திறன் ஆ்தியைற்றற ்மம்படுததுை்ற்்ான 

குறறிக்்ாறள நாங்்ள த்ாண்டுள்ளாம்.

ஜூ்் 1, 2021 
அன்று தன்னார்வ் 
மாற்றுததிறனா்ளிப 
பணியா்ளர் பதிவு 
ரதாடங்குகிறது
மாற்றுத்திறனாளிப் பணியாளர்்றள COVID-19 

தபருந்த்ாற்று பல்்ைறு ைி்ங்்ளில் பா்திக்திறது மற்றும் 

துறறயில் மனஅழுத்ம் மற்றும் நதிறையற்ற ்ன்றமககுக 

்ாரணமா்திறது என்பற் நாங்்ள புரிந்துத்ாள்தி்றாம். 

பு்திய ப்திவுத ்திட்டத்தின் கீழ் ஈடுபடுை்ற்கு முன்பா் 

தநருக்டி நதிறைககுப் பிறகு ப்திவுதசயைற் 12 மா்ங்்ள 

்ாம்ப்படுததுை்ன் மூைம் பணியாளர்்ளுக்ா் ்நரம் 

ஒதுக்ப்படும்.

https://mailchi.mp/0b946807739a/newsletter-subscription

