ATA ప్రవర్త నా నియమావళి యొక్క ఉప్భాగము - ఆన్ ల ైన్ సభ్ుులు
ATA వారి ప్రవర్త నా నియమావళిని పాటించడమే కాక ఆన్ ల ైన్ శిక్షణ నిచ్చే ATA సభ్యులు ఈ క్రింద నియమమయలను కుడా
పాటించవలసి ఉింట ింది:

బో ధక్ుల అర్హతలు మరియు అనుభ్వము జాబితా వివర్ములు
S 1.1. బో ధకులిందరి కనీస అర్హతలు ATA సభ్యులు జాబితా తయార్ు చ్చయవల ను. ఉదాహర్ణక్ ఇది తానూ బో ధిించ్చ
విభాగమయలో విశ్వవిదాులయ ప్టాా మరియయ సింబింధిత బో ధనా అనుభ్వమయ.
"అభ్ుర్ధన మేర్కు లభ్ుమగయను" వింట ప్దమయలు ATA సభ్యుల వదద అింగీకరిించబడవు.
S 1.2. ఖాతాదార్ులకు ఆన్ ల ైన్ సహాయమయను అిందిించ్చ ATA సభ్యులు తామయ చ్చసే సహాయమయ ఏ విధమయగా ఉింట ిందో
మరియయ నిబింధనలు ఏమిటో సమాచ్ార్ ప్రసార్మయ ఏ విధమయగా జర్ుగయనో వివరిించవలసి ఉింట ింది.
S 1.2. ఖాతాదార్ులకు ఆన్ ల ైన్ సహాయమయను అిందిించ్చ ATA సభ్యులు తామయ చ్చసే సహాయమయ ఏ విధమయగా ఉింట ిందో
మరియయ నిబింధనలు ఏమిటో సమాచ్ార్ ప్రసార్మయ ఏ విధమయగా జర్ుగయనో వివరిించవలసి ఉింట ింది.
S 1.3. ఆన్ ల ైన్ సహాయమయ అిందజేసే ATA సభ్యులు బో ధకుల యొకక చిర్ునామా మరియయ సాానిక బో ధనా ప్దధ తులు అనగా
Australian బో ధనా ప్రణాళికలో తమక్ గల అనుభ్వమయను తెలియజేయవలసి ఉింట ింది.

గరంధచౌర్ుము
S 2. ATA సభ్యులిందరి వెబ్ సైట్ లలో వార్ు ఎటా ప్రిసా త
ి ులలోను గరింధచ్ౌర్ుమయనకు పాలపడర్ని హామీ ఇవవవలసి ఉింట ింది.
ఇిందులో భాగింగా వార్ు ఎటా ప్రిసా త
ి ులలోను విదాుర్ుాల యొకక ప్రీక్షలు కాని లేదా విదాువిషయక కార్ుమయలను తామే
విదాుర్ుాలకు బదులుగా సమరిపించబో మని హామీ ఇవవవలసి ఉింట ింది.

బాలల సంర్క్షణ
S 3.1. ఖాతాదార్ులకు ఆన్ ల ైన్ సేవలను అిందిించ్చ ATA సభ్యులు బాలల సింర్క్షణా విధానమయను వివరిించగలిగి ఉిండవల ను.
S 3.2. పాఠ్ు గరింధమయనకు సింబింధిించిన ఆన్ ల ైన్ బో ధనలో ప్రతి ఒకక పాఠాుింశ్మయల గయరిించిన సమాచ్ార్ ప్రసార్మయ యొకక
వివర్మయలు నమోదు చ్చసుకుని తలిి దిండరరలకు కరమమయగాను మరియయ అభ్ుర్ధన మేర్కు ఎప్ుపడెన
ై ను అిందజేయవలసి
ఉిండరను.
ఏదెైనా దృశ్ు గోచర్ వువసా కాని శ్ారవు గోచర్ వువసా కాని కరమబదధ మన
ై సమావేశ్కాలమయను ఆన్ ల ైన్ బో ధనలో
ఉప్యోగిించినప్ుపడర బో ధకులు విదాుర్ుాల యొకక తలిి దిండరరలు లేదా సింర్క్షకులకు తమ పిలిలు బో ధకులతో కింప్యుటర్ మీద
కాని, టాబలి ట్ మీద కాని, మొబలల్
ై మీద లేదా విదాురిా ఉప్యోగిించ్చ ఏ ఇతర్ ప్రికర్మయ దావరా నెన
ై ను ప్ర్సపర్ చర్ేలో ఉనాార్నా
విషయమయ అవగతమయ అయి ఉిండవల నని నిరాధరిించవల ను.

నిర్వచనములు :
పాఠ్ు ఆధారితమయ అనగా పాఠ్మయనకు సింబింధిించిన సమాచ్ార్ ప్రసార్మయ అనగా తక్షణమయ ప్ింపే సిందచశ్మయ, హావభావమయలు
మరియయ సింకేతాతమక గయర్ుతలు కాని ఏవెైతచ బో ధనా ప్దధ తులతోను లేదా విడిగా దృశ్ు గోచర్ లేదా శ్ారవు గోచర్ వువసా లో
ఉప్యోగిించునవి.

