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ఆస్ట్ర ేలియన్ ట్యూట్ర ింగ్ అసో స్టియేషన్ (ATA) లిమిట్ెడ్ 
ప్రవర్తనా నియమావళి 

మొదట్ి భాగిం - ప్ర చయిం 

లక్ష్యూలు: 
1. ఆస్ట్ర లేియన్ ట్యూట్ర ింగ్ అసో స్టియషేన్ (ATA) యొక్క ప్రవర్తనా నియమావళి లక్ష్యూలు:  
1.1)  ఖాతాదార్ులక్ు న తైిక్ శిక్షణా సింసథలు మర యు అభ్యూసక్ుల దాారా అత్యూత్తమ స్టవ్లు అిందలేా నిరాా ర ించుట్  

1.2) విద్ూ యొక్క శిక్షణా స్ట్వల దాారా ఒక్ జాతీయ బ ించ్ాార్కక ను సృషిరించడిం  

1.3) ఉత్తమ ఆచర్ణను అవలింబించ్ేలా ఉప్దశేిించడిం మొద్ల ైనవి. 

 
స్మృతి యొక్క అనువర్తనము  
2. ఆస్ట్ర లేియన్ ట్యూట్ర ింగ్ అసో స్టియషేన్ ATA యొక్క సభ్ుూలక్ు ఈ సాృతి వర తసుత ింద.ి ఎవర ైత ేATA లో సభ్ూత్ాిం తీసుక్ుని ఈ 

సాృతిక ిక్ట్టర బడ ిఉిండడానిక ిఅింగీకార్ము తెలియజేసాత రో వార క ిఇద ివర తసుత ింద.ి  

 
వివర్ణ 

3. ఈ సాృతిలో - 
సాృతి అనన ప్దానిక ిఅరా్ిం ATA వార  ప్రవర్తనా నియమావళి 
 

"ఖాతాదార్ుడు" అింట్ ేవిదాూర థ లేదా విదాూర థ యొక్క త్లిిద్ిండుర లు లేదా సింర్క్షక్ుడు, ఎవర తై ేబయధ్ూత్ వహ ించి విదాూబో ధ్నా స్ట్వలక్ు 
ధ్నమును చ్లిెిించువార్ు. 

 

"వివాద్ము" అింట్ ేఏ ఖాతాదార్ుడెనైా ATA సభ్ుూల ప్రవర్తనా నియమావళిని ఆచర ించడిం లేద్ని అసింత్ృప్ితని వూక్తిం చ్ేసాత రో దానిని 
వివాద్ము అింద్ుర్ు    

"సభ్ుూడు" అింట్ ేఆస్ట్ర లేియన్ ట్యూట్ర ింగ్ అసో స్టియషేన్ (ATA) లో ప్ూర త సభ్ూత్ాిం తీసుక్ుింట్యరో మర యు అసో స్టియటే్ మ ింబర్క్ 
క్ుడా వార తోన ేచ్ేర్చబడతార్ు. 

"కావూ చ్ోర్త్ాము" అింట్ ేఇింకొక్ర  కావాూలుగాని, ప్దాలు కాని, భ్యవాలు కాని త్న సాింత్ క్లిితాలుగా ఉప్యోగ ించుకొనుట్ 
మర యు సాింత్దార్ునక్ు గుర తింప్ు తెలియచ్ెప్ిక్ పో వడము  

"బో ధిించువాడు" అింట్ ేఎవర తై ేవిద్ూను బో ధిించ్ ేస్టవ్లను అిందిసాత రో వార్ు  
"శిక్షణ" అనన ప్దానిన విద్ూను బో ధిించువార్ు లేక్ విదాూవిషయాలలో శిక్షణను ఇచుచవార్ు  
Tutoring Centre అింట్ ే"శిక్షణా సింసథ" అనగా వాణజిూ ప్ధా్తిలో విదాూబో ధ్న చ్ేస్ట ్సింసథలు. దీనిన ేవిదాూబో ధ్నా సింసథలుగా క్ూడా 

ప్్రకకనవచుచ.    
"Tutoring Organisation" అనగా విదాూబో ధ్నా సింసథ . ఈ సింసథ విదాూబో ధ్నా స్టవ్లను అిందిించడానిక ిన లకొలిబడనిద.ి 
 
 



ర ిండవ భాగము - శిక్షణా స్ింస్థల యొక్క బాధ్ూతలు - ప్రవర్తనా నియమావళి  
 
ATA స్భ్ుూల బాధ్ూతలు  
4. శిక్షణా సింసథలు విదాూర్ుథ లక్ు ఉత్తమ ఫలితాలను అిందిించడానిక ిత్మ ద్గగర్ ఉనన వనర్ులను ప్ూర తగా వినియోగ ించవల ను. 
5. ప్రతి ఒక్క సభ్ుూడు త్మక్ు సాధ్ూమ నైింత్గా త్మ విదాూబో ధ్నా న ైప్ుణాూనిన ఉప్యోగ ించి విదాూర్ుథ లక్ు బో ధిించవల ను. 

త్దాారా విదాూర్ుథ లు ఏ విభ్యగాలలో శిక్షణ ప ింద్ుతారో ఆ విభ్యగాలలో మ ర్ుగు చ్ెింద ిఉత్తమ ఫలితాలను ప ింద్గలర్ు. 
6. సభ్ుూలు త్మ యొక్క శిక్షణా న పై్ుణాూనిన మర యు విదాూబో ధ్నక్ు కావలస్టని వనర్ులను ప్ూర తగా ఉప్యోగ ించుక్ుని త్దాారా 

విదాూర్ుథ లక్ు నేర్ుచకోవాలన ేజిజాా సను, ఆత్ాస్ట్థథరాూనిన ప్్ించవల ను.  
7. సభ్ుూలింద్ర్ూ ATA యొక్క ప్రవర్తనా నియమావళి నక్లు ఖాతాదార్ులింద్ర క ీఅింద్ుబయట్టలో ఉిండటే్ట్టి , వార  ప్ర శీలనక్ు 

అభ్ూర థించినచ్  ోవ ింట్న ేఅిందిించ్ ేబయధ్ూత్ను వహ ించవల ను.  
 
అర్హతలు  
8. బో ధ్క్ులింద్ర్ూ సింసథయొక్క విదాూ ప్రణాళిక్లోను, బో ధ్నా ప్దా్త్యలలోను త్గ న శిక్షణ తీసుక్ునేట్ట్టి  సింసథ యొక్క సభ్ుూలు 

బయధ్ూత్ వహ ించవల ను.    
9. ప్రతి ఒక్క సభ్ుూడు ప్ూర త స్టబిబింద ియొక్క శిక్షణక్ు, స్టబిబింద ియొక్క వృతితప్ర్మ ైన ఉననతిక ిసదా బయధ్ూత్ వహ ించవలస్ట ి

ఉింట్టింద.ి శిక్షణ అననద ిప్రణాళిక్ మర యు అింశాల ఉననతి కావచుచ.బయలల ఉననతిక ిసింబింధిించిన విదాూవిషయక్ 
సమసూలలో పాలుప్ించుకోవడిం, ప్రకీ్ష్ిించడిం, బయలల ర్క్షణ ఇతాూద ివిషయములు. 

10. సింసథ నియమించ్ ేబో ధ్క్ులు క్నీసిం సింవత్్రానిక ిఒక్కసార ైనా వార్ు విదాూబో ధ్నా ప్దా్త్యలను నియమానుసార్ిం 
పాట్సిుత నానరా లేదా అనన విషయమ  ైప్ర క్షలక్ు హాజర్ు కావలస్ట ిఉింట్టింద.ి బో ధ్క్ులు తీసుక్ున ేఈ ప్రకీ్ష వార్ు ప్రీక్ష 
తీసుకోక్ ప్ూర్ామ ేవిధవిిధానాలనినతలెియజేయడము జర్ుగుత్యింద.ి దానిలో "Tutor Assessment Form " ఉప్యోగ ించ్ ే
విధానము క్ుడా ఉిండవచుచ. ఈ ఫార్ింను ATA వార  website www ata edu au దాారా ప ింద్వచుచ.  

 
ప్రక్ట్న యొక్క బాధ్ూత 
11. ప్రతి ఒక్క సభ్ుూడు ఖాతాదార్ులింద్ర క ీవిదాూబో ధ్నా స్ట్వల యొక్క ముఖూ ఉదేేశాూనిన అింద్జయేవలస్ట ిఉింట్టింద.ి ముఖూింగా 

సభ్ుూలు: 
అ. విదాూర్ుథ లక్ు శిక్షణ అవసర్మా కాదా, ఒక్వళే అవసర్మయత ేభ్యవిసూచక్ ఖాతాదార్ులక్ు ఈ శిక్షణ త్ద్ుప్ర  ప ిందే 

ప్రయోజనాలు తెలియజేయవలస్ట ిఉింట్టింద.ి 
ఆ. అభ్ూర్థన మేర్క్ు భ్యవిసూచక్ ఖాతాదార్ులక్ు ప్రణాళికా కార్ూక్రమాలను చూస్ట ్అవకాశానిన క్లిిించవలస్ట ిఉింట్టింద.ి 
ఇ. భ్యవిసూచక్ ఖాతాదార్ులక్ు బో ధ్క్ుల యొక్క విదాూర్హత్లు, అనుభ్విం గుర ించి తెలియజయేవలస్ట ిఉింట్టింద.ి 
ఈ. అభ్ూర్థన మేర్క్ు 18 సింవత్్ర్ముల లోప్ు ఉనన విదాూర్ుథ ల యొక్క ప్రగతిని లిఖిత్ప్ూర్ాక్ముగా సమాచ్ారానిన యధాత్ధ్ింగా 

అింద్జేయవలస్ట ిఉింట్టింద.ి   
 
 



 
 
ప్ూర్వ ప్రీక్షలు, తదుప్ర  ప్రీక్షలు ఇతర్ అించనాలు మర యు స్మాచార్ములు  
 
12. అించనా చ్ేస్ట ్ప్ధా్తి మర యు ఉప్యోగమును మర యు ఉప్యోగ ించ్డె ిఉప్క్ర్ములను  ముింద్ుగాన ేప్ూర తగా 

తెలియజేయవల ను. మార్ుకలు వేస్ట ్ప్ధా్తి ఖిండతి్ముగాను, వూవహార్మును బట్ిర నిజాయతీగానూ ఉిండవల ను. 
13. విదాూర్ుథ లక్ు నిర్ాహ ించ్ ేఅించనా ఫలిత్ములు గానీ ఇత్ర్ ప్రీక్ష్య ఫలిత్ములు గానీ ఖాతాదార్ులక్ు అింద్ుబయట్టలో 

ఉిండవల ను.  
14. నాూయప్ర్మ ైన క్ట్రడ ిలేక్ుననచ్  ోనమోద్ు చ్సేుకొనుట్క్ు నిర్ాహ ించబడిన మర యు దదేి్బడని ప్రవేశ ప్రీక్షల అసళళు 

ఖాతాదార్ులక్ు అవసర్ము మేర్క్ు చూప్ిించవలస్ట ిఉింట్టింద.ి ఖాతాదార్ులు ఎింద్ువలన ప్రతూెక్ శిక్షణ తీసుకొవల నో అనన 
విషయములు వివర ించడానిక,ి సమర థించడానిక ిక్ూడా ఈ ఫలితాలను ప్రక్ట్ిించడము అవసర్ము. 

15. ఖాతాదార్ులక్ు వరా త్ప్ూర్ాక్ముగా లేదా నోట్ ిమాట్గా చ్ెప్ిబడని ప్రతిప్ుషిర అత్ూింత్ విశద్ముగా, క్ప్ట్ము లేక్ుిండా ఏ 
మాత్రము త్ప్ుిదార  ప్ట్ిరించక్ుిండా వాూపార్ప్ర్ింగా కాని భ్విషూత్యత లో నమోద్ు చ్ేయించవల ననన   సాార్థముతో కాని 
ఉిండరాద్ు.  

16. నివేదకి్లు వరా త్ప్ూర్ాక్ముగా కాని, నోట్ిమాట్గా కాని ఉిండవచుచను. ఈ నివదేిక్ స్ట్మషరర్ుక్ు క్నీసము ఒక్కసార ైనా 
ఉిండవల ను  (శిక్షణ తీసుక్ున ేప్ర మతి ఒక్ స్ట్మషరర్ు అయనఎడల). 

 
ప్రక్ట్నలు 
 
17. సభ్ుూలు త్ప్ుిదోవ ప్ట్ిరించ్ ేలేదా అపరా మాణకి్మ నై ప్రక్ట్నలు కాని, క్రయవిక్రయాలు కాని, త్ప్ుిదోవలో  సూచిించ్ ేశిక్షణా 

స్ట్వల ధ్ర్లుగాని, లేని ఉప్యోగములను క్లిిించి ఉననట్టి గా చూప్ిించడము కాని, శిక్షణ యొక్క అవసరానిన త్ప్ుిగా 
చూప్ిించడిం గాని ఎట్ిర ప్ర స్టిథత్యలలో చ్యేరాద్ు. "Competition and Consumer Act 2010 (Cth)" యొక్క అింశాలు, 
మర యు ఏ ఒక్క రాషరమేు/స్టీమ ఆధార త్ వినియోగదార్ుల చట్రము మర యు సాృతి యొక్క అింశాలు వర తించును. 

18. ప్రక్ట్నలలో కాని లేదా క్రయవిక్రయాలలో కాని సభ్ుూలు దావా వసే్టనిచ్  ోఅవి అత్ూింత్ నిజాయతీగాను, ఖిండిత్ముగాను 
మర యు నిర్ూప్ిించగలదగిా ఉిండవల ను. ఈ సింక్లనము కాని గణాింకాలు కాని ఖాతాదార్ులను త్ప్ుిదోవ ప్ట్ిరించ్ేవిగా 
ఉిండరాద్ు. నిజమ నై గణాింకాలు మర యు నిర్ూప్ిించగలిగ ేసమాచ్ార్మును మాత్రమ  ఉప్యోగ ించవల ను.  

19. అమాకాలను ప్్ింప ిందిించడానిక ిఉప్యోగ ించ్ ేప్రక్ట్నలు ప్రతూేక్ శిక్షణ వలన క్లిగ ే ఫలితాలు మర యు క్ృతిరమమ నై ఆశలను 
పో ర తా్హప్ర్చవని సభ్ుూలు గుర తించ్ాలి. 

20. ఇత్ర్ సింసథలతో పో ట్ి ప్డడానిక ిత్ప్ుిదోవ ప్ట్ిరించ్ ేప్దా్తిని మర యు పో లిచ చూప్ిించ్ ేప్దా్తిని సభ్ుూలు ఎప్ుిడూ 
పాట్ిించరాద్ు.  

21. సింప్ూర్ణ సభ్ుూలు త్మక ిఅర్హమ నై M.A.T.A. అక్షరాలను మర యు Associate Member కేవలము A.A.T.A. మాత్రమే ATA 
లో సభ్ూతాానిక ిగుర్ుత గా ఉప్యోగ ించగలర్ు.  



22. సింప్ూర్ణ సభ్ుూలు ATA యొక్క సాృతిని అింగీక్ర ించి అనువర తించినచ్క ATA యొక్క వూవహార్ చిహనమును ప్రక్ట్నలక్ు 
ఉప్యోగ ించుకోవచుచను. కాని Associate Member ఈ వూవహార్ చిహనమును ఉప్యోగ ించరాద్ు.     

విద్ాూబో ధ్నా స్ింస్థలు మర యు శిక్షణా స్ింస్థల ప్రమాణాలు 
23. ఎక్కడెైనా త్డ ికాని తేమ కాని ఉిండ ేప్రదశేాలు త్ర్చుగా శుభ్రిం చ్ేయించి అత్యూత్తమ శుభ్రత్ పాట్ిించ్ేట్ట్టి  సభ్ుూలు జాగరత్త  

వహ ించవల ను.  
24. అింద్ర్ు సభ్ుూలూ పరా ధ్మక్ చికతిా్ ప్్ట్కి్ సులభ్ింగా అింద్ుబయట్టలోఉిండ ేవిధ్ింగా మర యు కార్ూవర్గము అింద్ర క ీఅద ిఉిండ ే

ప్రదశేము తెలియజసే్టట్్ట్టి  నిరాా ర ించవల ను. అింత ేకాక్ుిండా దానిలో అనిన అవసర్మ నై వసుత వులు ఎప్ుిడూ ఉిండేలాగాను 
క్నీసము ఒక్క term క్ు ఒక్సార ైనా ప్ర శీలిించి ఎప్ిట్ిక్ప్ుిడు నిిండుగా ఉించ్ ేబయధ్ూత్ను వహ ించవల ను.   

 
ప్రణాళిక్లు ఇతర్ కార్ూక్రమాల జాబితాలు  
25. అవసర్మ తై ేసభ్ుూలు రాషర  ేనిరాా ర త్ Board of Studies ప్రణాళిక్ మర యు విషయ సింగరహమునక్ు త్మ కార్ూక్రమానిక ి

సింబింధానిన నిర్ూప్ిించగలగాలి.  
26. అభ్ూరా్న మేర్క్ు సింసాథ  స్టిబబింద ికాని ఇత్ర్ విదాూబో ధ్క్ులు తాము ఎించుక్ునన శిక్షణా నిరాాణ క్రమానిన సూచిసూత  

వరా త్ప్ూర్ాక్ వాజ్ఞ్గ్మూలము సమర ిించవలస్ట ిఉింట్టింద.ి ఒక్క term క్నాన ఎక్ుకవ సమయిం శిక్షణ తీసుక్ుననప్ుిద్ు ఇద ి
వర తించును. 

27. ఖాతాదార్ుల అభ్ూర్థన మేర్క్ు సింబింధతి్ ప్రణాళిక్లు గాని విషయ సింగరహమునుగాని అింద్ుబయట్టలో ఉిండలేా చూడవల ను. 
గరింధ్చౌర్ూము 
28. సభ్ుూలు ఎట్టవింట్ ిగరింధ్చ్ౌర్ూమునక్ు మొసమునక్ు కాని పాలిడరాద్ు. ఏ సాథ యలో కాని ప్రాధీనత్క్ు చ్ోట్ట ఇవారాద్ు. 

సభ్ుూలు ATA యొక్క గరింధ్చ్ౌర్ూత్ విధానమునక్ు అత్ూింత్ పరా ధానూత్ను ఇచిచ బయధ్ూత్ వహ ించవల ను. అవి ఎప్ిట్ిక్ప్ుిడు 
తాజా మార్ుిలు చ్ేర్ుసూత  ఉిండవల ను. ఈ విధానము ATA website www ata edu au వదే్ లభ్ూమగును. 

 
వ్ాూపారాత్మక్ విధానము  
29. సభ్ుూలు త్మ వూవహార్ములనీన న తైిక్ింగా నాూయమార్గింలో రాషర ,ే జాతీయ చట్యర లక్ు క్ట్టర బడ ిఉిండవల ను. ఉదాహర్ణక ి

బయలల సింర్క్షణ, వర్తక్ ఆచర్ణ, ప్నునల విధానము, superannuation , కార ాక్ుల నషరప్ర హార్ము, వృతితరతీాూ ఆరోగూ 
జాగరత్తలు, భ్దే్భ్యవమును వూతిరకేిించడిం ఇతాూద్ులు.   

30. ఏ రాషర ిేంలో లేదా ప్రదశేింలో బయలల సింర్క్షణ చట్రరతీాూ  అమలులో ఉిందో అక్కడ సభ్ుూలు నిరాా ర ించవలస్టని ముఖూ 
విషయము - బో ధ్క్ులింద్ర్ూ అవసర్మ ైన నమూనా ప్తరా లను నిింప్ ిసింబింధతి్ ప్రతినిధ ిసింసథలక్ు సమర ి ించిన త్ర్ువాత్న ే
ముఖాముఖి శిక్షణక్ు హాజర్ు కావల ను.  

31. ఏ రాష్టార ే లలో లేదా ప్రదశేాలలో అయత ేబయలల సింర్క్షణ చట్రరతీాూ అమలులో లేదో అక్కడ సభ్ుూలు విదాూబో ధ్క్ులచ్తే్ 
చట్రబదా్మ నై వాజ్ఞ్గగ ూలముప్్ ైత్మప్్ ైఎట్టవింట్ ిప్ూర్ా లేదా మగ లి ఉనన నేరాలు లేదా నిింద్లు ఏ చట్రప్ర్ముగా లేదా బయలల 
విషయింలో నరే్సుథ లుగా ప్ట్టర బడలేద్ని సింత్క్ము చ్ేయించుకోవల ను 



32. విదాూబో ధ్క్ులతో మౌఖిక్ ప్రకీ్షను నిర్ాహ ించి భ్యవిసూచక్ విదాూబో ధ్క్ులక్ు సాధ్న ప్రశనలను, మర యు బయలల సింర్క్షణ, 
విద్ూ అన ేఅింశాలక్ు సింబింధిించిన ప్రశనలక్ు సమాధానాలు రాస్టట్్ట్టవింట్ ికార్ూక్రమానిన నిర్ాహ ించ్ ేబయధ్ూత్ క్ూడా 
సభ్ుూలద.ే 

 
33. స్టబిబింద ిమర యు కార్ూక్ర్తలు న తైిక్ముగా  మర యు బయధ్ూతాయుత్ముగా ప్రవర తించవల ను కానీ అనాూయమ నై 

అమాక్విధానాలను అవలింబించి, భ్యప్్ట్ిర, బలవింత్ప్ట్్ిర త్మ విదాూబో ధ్న స్ట్వలను అమాక్ుిండా చూసుక్ున ేబయధ్ూత్ 
క్ూడా సభ్ుూలే వహ ించవల ను.  

34. ఏ సభ్ుూడూ క్ూడా ఉచిత్ింగా లేదా త్క్ుకవధ్ర్క్ు నియమత్ బో ధ్నా సమయము కానీ లేదా అింద్ులో ఒక్ భ్యగిం కానీ, 
ఒక్వళే బో ధ్నా ధ్ర్ ప్్ర గ త ేలేదా గుణము త్గ గనా, లేదా ప్రతిపాద్నను ప్ర మత్ము చ్ేయరాద్ు.  

35. ఉదోూగులింద్ర్ూ "ప్రవర్తనా నియమావళి" ని బయగా ఆక్ళిింప్ు చ్ేసుక్ునలేా చూస్ట ్బయధ్ూత్ సభ్ుూలద.ే 
 
వ్ార తప్ూర్వక్ బో ధ్నా ఒడింబడిక్ లేద్ా ఒప్పిందములు (ఎక్కడ ైతే వ్ాట్ి ఉనిక ిఉింట్ ింద్ో ) 
36. సభ్ుూలు బో ధ్నా ఒడింబడిక్ ఈ కిరింద్ వివర ించిన విధ్ింగా ఉిండటే్ట్టి  బయధ్ూత్ వహ ించవల ను. 
 
     అ. శిక్షణా సింసథ యొక్క ప్్ర్ు, చిర్ునామా మర యు Australian Company Number (ACN), Australian Business 

Number (ABN); 
     ఆ. సభ్ుూల మర యు ఖాతాదార్ుల యొక్క హక్ుకలు, బయధ్ూత్లు విశద్ముగా, క్ప్ట్ము లేక్ుిండా వివర ించవల ను  
     ఇ. ఈ కిరింద్ ఇచిచన వాట్తిో క్లుప్ుక్ుని శిక్షణక్ు అయేూ ప్ూర త ఖర్ుచ : 
         i . చ్ేరేట్ప్ుిడు క్ట్రవలస్టని జీత్ము, ద్ర్ఖాసుత  జీత్ము మర యు ఇత్ర్ ముింద్సుత గా క్ట్రవలస్టిన జీత్ములు    
         ii  ప్రతి ఒక్క బో ధ్నా సమావేశానిక ిక్ట్రవలస్టిన జీత్ము; 
         iii  ఒప్ిింద్ము  ప్రకార్ము చ్ెలిిించవలస్టిన మొత్తము, ఎింత్ త్ర్చుగా చ్ెలిిించవల ను మర యు క్నీస నిరాా ర త్ సమయము 

మొద్ల ైనవి; 
         iv  మొత్తము విదాూ బో ధ్నక్ు చ్ెలిిించవలస్టని రకఖ్ఖము; 
         v . శిక్షణా ఒప్ిింద్ము ప్రకార్ము ఇత్ర్తరా  క్ట్రవలస్టని లేదా క్ట్రవలస్ట ిరావచుచను అనుక్ునన జీత్ము; మర యు 
         vi . ఎప్ుిడెనైా ర్ద్ుే  చ్సేుక్ుననట్టవింట్ ిమొత్తము లేదా ఏ ప్ర స్టిథత్యలలో అట్టవింట్ ిజీత్ము వ నకిక ఇవావలస్ట ివచిచనదో 

మొద్ల ైనవి. 
37. అభ్ూర్థన మేర్క్ు భ్యవిసూచక్ ఖాతాదార్ులక ిబో ధ్నా ఒప్ిింద్ము యొక్క నక్లును మర యు సింత్క్ము చ్ేస్టని ఒప్ిింద్ము 
యొక్క నక్లును నమోద్ు చ్సేుక్ుననప్ుిడు సభ్ుూలు ఇవావలస్ట ిఉింట్టింద.ి  
 
తిర గ  చ లిలింప్ులు  
38. ATA సభ్ుూలింద్ర  వదే్ను వరా త్ప్ూర్ాక్ తిర గ  చ్ెలిిింప్ు విధానము ఖాతాదార్ులక్ు ఎలివేళలా అింద్ుబయట్టలో ఉిండవల ను. 
39. సభ్ూల వదే్ నునన తిర గ  చ్ెలిిింప్ు విధానము అనిన రాషర  ేమర యు జాతీయ చట్ట్ శాసనము ననుసర ించి ఒక ేరీతిగా 

ఉిండవల ను.  



40. సభ్ుూలు ఎట్ిర ప్ర స్టిథత్యలలోను "తిర గ  చ్లిెిించబడద్ు" అనన ప్లక్ను త్గ లిించరాద్ు ఎింద్ువలినింట్ ేఅద ిత్ప్ుిదోవ 
ప్ట్ిరించును. ఎప్ుిడెనైా చట్రబదా్మ నై ప్ర సుథ త్యలు ఉలిింఘ ించినటి్యత ే కొనుగోలుదార్ులక్ు తిర గ  చ్ెలిిించమని అడిగ ేహక్ుక 
"Competition and Consumer Act 2010(Cth)" ప్రకార్ము ఉింట్టింద.ి అవి ఎట్టవింట్ ిప్ర స్టిథత్యలనగా త్గ న జాగరత్తతోనూ, 
న ైప్ుణూముతోనూ ప్ని చ్సే్ట ిప్రక్ట్ిించిన విధ్ముగా ఉత్తమ స్టవ్లను అింద్జయేవల ను.   

 
 
గోప్ూత  
41. సభ్ుూలు Privacy Act (1988) (Cth) మర యు జాతీయ గోప్ూతా స్టదిాా ింత్ములక్ు అనుగుణింగా నడుచుకొనవల ను. 
42. అభ్ూరా్న మేర్క్ు ఖాతాదార్ుల ఫ్ళైులోని అించనాలు, హాజర్ు ప్ట్ిరక్, ప్రవర్తనా ప్ర శీలనలు, బలుి లు, సమాచ్ార్ జాబతాలు 

మర యు వూకితగత్ వివరాలు ఖాతాదార్ులక్ు అవసర్మ తై ేఅింద్జయేవలస్ట ిఉింట్టింద.ి 
 
అభియోగములను ప్ర షకర ించు ప్దధతులు  
43. ఖాతాదార్ులు ఏదెనైా అభియోగమును ప్్ట్ిరనచ్  ోసభ్ుూలు శాయశక్ుత లా ప్రయతినించి నాూయముగా మర యు త్ార త్గతిని 

ప్ర షకర ించవల ను.  
44. ఒక్వళే సభ్ూలక్ు నోట్ిమాట్గా అభియోగము అిందతి ే: 
     అ. ఖాతాదార్ులను గుర తించ్ాలి, వార్ు చ్ెప్ిి నద ివిని, అవసర్మ నై విషయములు వరా స్ట ిప్ట్్టర క్ుని, అభియొగదార్ునక్ు 

కావలస్టనిద ిగుర తించవల ను; 
     ఆ. తీసుక్ునన వివరాలు నిరాథ ర ించుకోవల ను; 
     ఇ. అభియోగా ప్ర ష్టాకర్ ప్దా్తిని వివర ించవల ను మర యు ఇత్ర్ మార్గములు సూచిించవల ను; 
     ఈ. సాధ్ూప్డనిచ్  ోఅభియోగమును వ ింట్న ేప్ర షకర ించవల ను లేదా నిరాా ర త్ సమయములో అభియోగమును ప్ర ష్టాకర్ము 

చ్ేయుద్ుమని హామీ ఇవావల ను; మర యు 
     ఉ. త్గ న విధ్ముగా అభియోగమును గుర ించి కారాూనుసర్ణ చ్యేవల ను, ఉదాహర్ణక ిఅభియోగము చ్ేస్టనివార క ిప్రతిప్ుషిర 

మర యు ప్ర ష్టాకర్మునక్ు తీసుక్ునన చర్ూల గుర ించి సభ్ుూలు బయధ్ూత్ వహ ించి వివర ించవల ను. 
45. వరా త్ప్ూర్ాక్ అభియోగమును తీసుక్ునన సభ్ుూలు: 
     అ. అబయోగము చ్ేస్టనివార క ివరా త్ప్ూర్ాక్ ప్ర ప్ుషిరని మర యు సభ్ుూలు అభియోగమును ప్ర షకర ించడానిక ితీసుక్ునన 

చర్ూల వివర్ములు అభియోగము చ్ేస్టని ప్ద ి(10) రోజులలోప్ు అింద్జేయవలస్ట ిఉింట్టింద;ి మర యు 
     ఆ. ఒక్వళే అభియోగ ప్ర ష్టాకర్ము ప్ద ి(10) రోజులలోప్ు జర్గనిచ్ ,ో అభియోగము అిందనిద్ని వరా త్ప్ూర్ాక్ చ్ెలుి చీట్ిని ఏడు 

(7) రోజులలోప్ున మర యు అింద్ులో నిరాా ర త్ సమయములో సభ్ుూలు అభియోగ ప్ర ష్టాకరానిక ితీసుక్ునన చర్ూల గుర ించి 
ప్ర ప్ుషిరని అింద్జేసాత మని అభియోగము చ్ేస్టనివార క ితలెియజేయాలి  

46. స్టబిబింద ిఅింద్ర క ిఅభియోగ ప్ర ష్టాకర్ స్టదిాా ింత్ముల గుర ించి తలెిస్ట ిఉిండాలని  సభ్ుూలు నిరాా ర ించుకోవాలి 
47. ఒక్వళే అభియోగము సభ్ుూనిక ిఖాతాదార్ునిక ిమధ్ూ ప్ర షకర ించబడక్పోయనటి్యతే సభ్ుూడు ఖాతాదార్ునిక ిATA క్ు 

ఫిరాూద్ు చ్ేయగల ఖాతాదార్ుని యొక్క హక్ుకను తెలియజ ప్ిి త్గ న సలహా ఇవావల ను. ఇదే్ర లో ఏ ఒక్కర నైా 
అభియోగమును ATA క్ు తీసుక్ుని వ ళువచుచను. 



48. అభియోగము ATA క్ు తెలియజసే్టినప్ుిడు బో ర్ుు  త్న Code Administration Committee (CAC) దాారా వీల ైనoత్ 
వేగముగా అభియోగమును విని త్న నిర్ణయమును ఇర్ుప్క్ష్యలవార క ివరా త్ప్ుర్ాక్ముగా తలెియజేయవల ను.   

49. ఒక్వళే సభ్ుూడు సాృతిని ఉలిింఘ ించినట్టి  ATA నిర్ణయించినచ్ ,ో ATA రాజాూింగము ప్రకార్ము ఆింక్షలను ATA విధిించును 
 
 
 
మూడవ భాగము - ప్ర పాలన  
50. ATA ఈ ప్రవర్తనా నియమావళిని పాట్ిించును. ATA యొక్క బో ర్ుు  క్నీసము ఇదే్ర్ు (2) బో ర్ుు  సభ్ుూలతో ఒక్ Code 

Administration Committee (CAC)ను నియమించును.  
 
స్మృతి యొక్క అభివృద్ధధ   
51. సాృతి యొక్క అభివృదిాక ిATA బయధ్ూత్ వహ ించును.   
52. ఈ సాృతిని ATA వార  website lనింద్ు చ్రే్చబడనిద.ి  
 
ఆమోదములు   
53. ఎవర ైనా సాృతిని ఉలిింఘ ించినట్టి  నిర్ూప్ిించబడతి ేATA విచ్ార్ణ జర ప్ిించి ఆ సింబింధిత్ సభ్ుూనిచ్ ేసర దది్ుే కొను చర్ూను 

చ్ేప్ట్టర నట్టి  బయధ్ూత్ వహ ించును. అట్టవింట్ ిచర్ూక్ు ఈ కిరింద్ ప్్రకకనన విషయములు వర తించును: 
అ. ప్రక్ట్నలను సవర ించుట్ లేదా ఉప్సింహర ించుట్; 
ఆ. సర దిదిేన ప్రక్ట్నను ప్రద్ర శించుట్;  
ఇ. సింబింధతి్ ఖాతాదార్ులక్ు సర దదిిేన సమాచ్ార్మును జాబుల దాారా అింద్జయేుట్; 
ఈ. సాహ త్ూము లేదా లేఖనసామగ ర సర దది్ుే ట్ లేదా ఉప్సింహర ించుట్; మర యు 
ఉ. ఏ ప్రక్ట్నలు కాని మూల వసుత వులు కాని సాృతి యొక్క ప్రమాణములక్ు సర పో లవో వాట్ిని ఉప్సింహర ించవల ను. 
54. ATA త్న ఇష్టార నుసార్ముగా ఏ సభ్ుూల ైత ేసాృతిక ిఅనుగుణముగా వూవహర ించక్ పో వుద్ురో వార క ిహెచచర క్ జార ీచ్యేుట్ 

మర యు ఆింక్షలు విధిించుట్ చ్ేయవచుచను.  
55. ఒక్వళే ATA ఉత్తర్ుాల ప్రకార్ము నిరాా ర త్ సమయములో సర దిద్ుే కోలేక్ పోయనటి్యత,ే ఆ సింబింధతి్ సభ్ుూల యొక్క 

సభ్ూత్ాము నిరాా ర త్ సమయమునక్ు ర్ద్ుే  చ్యేుట్, ఒక్వళే అనుగుణముగా వూవహర ించక్ పో వుట్ కొనసాగ త ేATA ఆ 
సభ్ుూలను బహ షకర ించవచుచను. 

56. ఆ విధ్ముగా ATA నుిండ ిబహ షకర ించబడని సభ్ుూడు ఎట్టవింట్ ిప్రక్ట్నలు సభ్ూత్ాము దాారా చ్ేస్ట ్యోగూత్ను 
కోలోివడము,  మర యు ATA సాృతిక ిసింబింధిించిన సాహ త్ూము మర యు లేఖనసామాగ రని ఉప్యోగ ించడము వ ింట్న ే
మానుకోవల ను. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


