
ெகா�ைக -
ெகா�ைம�ப���த� த���

எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�
ேநா�க�
எ�ப��ஆர�ப ப�ள� பா�கா�பானம���ம�யாைத���ய க�ற��ழைலவழ�க
உ�தி����ள�, அ�� ெகா�ைம�ப���த� ெபா���� ெகா�ள�படா�.
வ�ள�க:இ�த ெகா�ைகய�� �றி�ேகா��� உ�ள�

● அ�� பகி�� ெகா�ைம�ப���த���� அைன�� உ��ப�ன�க��
ம�திய�� ���� வைரயைற Epping �த�ைம ப�ள� ச�க�தி�

● ெகா�ைம�ப���த���� எ�த வ�வ�ைத��எ�� ெதள�வா�க Epping
�த�ைம ப�ள� தா�கி�ெகா�ள�பட����இ����

● ப��வ�� ப�ள� தி�ட�க� ம��� க�டைம��க� வழ�க��ஆதர� த���
○ நல� ��னண� ஆசி�ய�
○ ப�ள� ஆேலாசக�
○ SEA - ச�க உண��சி வ�ழி��ண�� வாரா�திர பாட�க�
○ சக ஆதர� தி�ட�
○ ம�சீரைம�� பய��சிக�
○ ஆசி�ய� ெதாழி� க�ற�
○ காைல உண� கிள�
○ JSC - ஜூன�ய� ப�ள� க��சி�

● எ�க� ப�ள� ச�க�தி� உ�ள அைனவ�� ெகா�ைம�ப���த�
அறி�றிக� ம��� சா��க� �றி�� எ�ச��ைகயாக இ��க ேவ���,
ம��� ெபா��ைப ஏ�க ேவ��� ெகா�ைம�ப���த� நட�ைதைய ப�ள�
ஊழிய�கள�ட� ெத�வ��க��

● ெகா�ைம�ப���த� அைன�� பதிவா�� ச�பவ�க� உ�ய �ைறய��
வ�சா��க�ப�� உைரயா�றினா� எ�பைத உ�தி�ப��த

● எ��ஆதர� (இல��கைள, ப�க�தி� நி�� ம��� மாணவ�க� நட�ைத
ெகா�ைம�ப���த���� ஈ�ப�� உ�பட) நட�ைத
ெகா�ைம�ப���த���� பாதி�க�படலா� யா� மாணவ�க���
வழ�க�ப�கிற� உ�தி

● �கவ�ய��த��காக ெகா�ைம�ப���த���� நட�ைத ேபா�றவ�ைற�
த��பத�கான இ� ெப�ேறா� ம��� ந�ப� �� ஆதர� ெபற Epping
�த�ைம ப�ள�ய��ப��தா�.

ெகா�ைம�ப���த� நட�ைத�� பதிலள���� ேபா�, எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�
இல��:

● வ�கிதாசாரமாக, சீரான ம��� பதிலள��க���ய
● ஒ� ஆ�க��வமான த��ைவ� க��ப����
● , ெகா�ைம�ப���த� ம����த���,
● நிகழாம�ச�ப�த�ப�ட மாணவ�க��கிைடேயயான உறைவ
ம��ெட��க��.
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எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள� ெகா�ைம�ப���த� நட�ைதயா� ஏ�பட���ய
த���கைள�� உ�ளட�கிய நியாயமான ��னறிவ��க�ப�ட த��கி�
அபாய�ைத� �ைற�க நியாயமான நடவ��ைககைள எ��க ப�ள� ஊழிய�க�
மாணவ�க���� கடைம�ப����கிறா�க� எ�பைத ஒ���ெகா�கிற�.

ேநா�க�
இ�த� ெகா�ைக �கவ�க� Epping �த�ைம ப�ள� மாணவ� ேகாபமான நட�ைத
�கவ� ம��� பதிைல த��க, ேநா�க� எ�ப�. எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள� பல
வைகயான ெபா��தம�ற மாணவ� நட�ைதக� இ��பைத அ�கீக��கிற�,அைவ
ெகா�ைம�ப���தலி� வைரயைறைய ச�தி�கவ��ைல, அைவ எ�க�
ப�ள�ய��� ஏ���ெகா�ள ��யாதைவ. இ�த ம�ற ெபா��தம�ற நட�ைதக�
எ�க� �� ப�ள� நட�ைத க�டைம��,ஏ�ப நி�வகி�க�ப�� மாணவ� நட�ைத
வ�தி ம��� மாணவ� ந�வா�� ம��� ஈ�பா� ெகா�ைக ம��� ேச��த�
ம��� ப��க�த�ைம ெகா�ைக��.
இ�த ெகா�ைக �கா�க� ம��� உ�லாச� பயண� உ�பட அைன�� ப�ள�
நடவ��ைகக���� ெபா����.

ெகா�ைக

வைரயைறக�

ெகா�ர

உ�ள�:இ� 2018 ஆ�திேரலிய அரசா�க�க� க��சி� க�வ� க��சி�
அைன�� ஆ�திேரலிய ப�ள�க� பய�ப���வத�காக
ெகா�ைம�ப���த���� ப��வ�� வைரயைற ஒ��த�

வா�ெமாழி ம���� �ல�, எ�ண��ட� உட� ம��� / அ�ல� ச�க
நட�ைத ெகா�ைம�ப���த� உற�கள�� அதிகார ஏ�ப��வ��
ேவ��ெம�ேற தவறாக உட�, ச�க ம���/அ�ல� உளவ�ய� பாதி�ைப
ஏ�ப��த. இ� ஒ� தன�நப� அ�ல� ஒ���த�க�அதிகார�ைத தவறாக�
பய�ப���வைத உ�ளட�கிய�, அ�ல� உணர�ப�ட ச�திைய, ஒ��
அ�ல� அத�� ேம�ப�ட நப�க��� அ� நட�காம� த��க ����.

ெகா�ைம�ப���த� தன��ப�ட�ைறய��அ�ல�ஆ�ைலன��, ப�ேவ�
�ஜி�ட� தள�க� ம��� சாதன�க� �ல� நிகழலா�, அ�
ெவள��பைடயாக (ெவள��பைடயாக) அ�ல� மைற�க�படலா� (மைறவாக)
இ��கலா�. ெகா�ைம�ப���த� நட�ைத ம���� ம���� நிக�கிற�
அ�ல� கால�ேபா�கி� ம���� நிக�� சா�திய� உ�ள�
(எ����கா�டாக, �ஜி�ட� பதி�கைள� பகி�வத� �ல�)

எ�த வ�வ�ைத�� அ�ல� எ�த காரண�தி�காக�� மிர��வ� உடன�,
ந��தர ம��� ந��ட கால வ�ைள�கைள ஏ�ப����. ஒ�ைற ச�பவ�க�
ம��� ேமாத�க� அ�ல� சமமானவ�க��கிைடேயயான ச�ைடக�,
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ேந�� அ�ல� ஆ�ைலன�� இ��தா��, ெகா�ைம�ப���த� என
வைரய��க�படவ��ைல.

ெகா�ைம�ப���த� ��� ��கிய அ�ச�கைள� ெகா���ள�:

● இ� ஒ� உறவ�� அதிகார�ைத தவறாக� பய�ப���வைத உ�ளட�கிய�
● அ� ெதாட�கிற� ம��� ம���� ம���� வ�கிற�, ேம��
● இ� த��� வ�ைளவ���� நட�ைதகைள உ�ளட�கிய�.

ெகா�ைம�ப���த� இ��கலா�:

1. ேநர� உட� ெகா�ைம�ப���த� - எ.கா. அ��த�, த�மா�ற� ம���
த��த� அ�ல� ேசத�ப���த�.

2. ேநர� வா�ெமாழி ெகா�ைம�ப���த� - எ.கா. ெபய�அைழ��,அவமதி��,
ஓ�ன�ேச��ைக அ�ல� இனெவறி க���க�, வா�ெமாழி
��ப�ரேயாக�.

3. மைற�க ெகா�ைம�ப���த� - எ.கா. வத�திகைள� பர��த�,
அவமான�ப��த��, அவமான�ப��த�� ேகவலமான நைக��ைவகைள
வ�ைளயா�வ�, ப�ரதிபலி�த�, ஒ�வைர ச�க �தியாக வ�ல�க
ம�றவ�கைள ஊ��வ��த� ம���/அ�ல� ஒ� நப�� ச�க ந�ெபய�
அ�ல� ச�க ஏ���ெகா�ளைல ேசத�ப���த�.

ைசப� மிர�ட� எ�ப� �ஜி�ட� ெதாழி���ப�ைத� பய�ப��தி ேநர� அ�ல�
மைற�க ெகா�ைம�ப���த� நட�ைதக� ஆ��. உதாரணமாக ஒ� ெமாைப�
சாதன�, கண�ன�க�, அர�ைட அைறக�, மி�ன�ச�, ச�க ஊடக�க�
ேபா�றைவ. இ� வா�ெமாழி, எ�த�ப�ட ம��� பட�க�, வ ��ேயா
ம���/அ�ல� ஆ�ேயாைவ உ�ளட�கிய�.

ப�ற ��பகரமான ம��� ெபா��தம�ற நட�ைதக�

பல ��பகரமான ம��� ெபா��தம�ற நட�ைதக� வ���ப�தகாததாக
இ��தா�� ெகா�ைம�ப���வதாக இ��கா�. எ�தெவா� ��பகரமான ம���
ெபா��தம�ற நட�ைதகள�� ஈ�ப�� அ�ல� க�ட மாணவ�க� த�க�
கவைலகைள ப�ள� ஊழிய�கள�ட� ெத�வ��க ேவ��� ம��� எ�க� ப�ள�
நல� ம��� ஒ��க� ேமலா�ைம தி�ட�ைத ப��ப��� �� ப�ள� நட�ைத
க�டைம��, மாணவ� நட�ைத வ�தி ம��� மாணவ� ந�வா�� ம��� ஈ�பா�
ெகா�ைக ம��� ேச��த� ம��� ப��க�த�ைம ெகா�ைக.

பர�பர ேமாதலி� அதிகார சமநிைலய��ைம இ�லாத ம�கள�ைடேய
வா��வாத� அ�ல� க��� ேவ�பா� அட���. பர�பர ேமாத� நிக��கள��,
ெபா�வாக, இ� தர�ப�ன�� வ��த�ப�கிறா�க�, ெபா�வாக இ�வ��
ப�ர�சிைன�� ஒ� த��ைவ வ����கிறா�க�. த���க�படாத பர�பர ேமாத�க�
க�சிகள�� ஒ�வ� ம���� ம���� பழிவா�கலி� ம�றவ�கைள �றிைவ�தா�
ெகா�ைம�ப���தலாக உ�வாகலா�.
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ச�க நிராக��� அ�ல� ெவ��� எ�ப� ��ப�ைத ஏ�ப��த��, வ�ல�க��
அ�ல� ெவ��ைப ஏ�ப��த�� ேவ��ெம�ேற ம��� ம���� ம����
�ய�சிகைள உ�ளட�கியேத ஒழிய ெகா�ைம�ப���த� அ�ல.

ஒ�ைற எப�ேசா� ெகா�ைம அ�ல� உட��தியான ஆ�கிரமி��
ெகா�ைம�ப���த� ேபா�ற� அ�ல. இ��ப���, நா��ன� அ�ல�
உட��தியான ஆ�கிரமி�ப�� ஒ�ைற அ�தியாய�க� எ�க� ப�ள�ய��
ஏ���ெகா�ள���ய நட�ைதக� அ�ல, ேம�� மாணவ�க� இ�த நட�ைதய��
ஈ�ப�வத�� க�ைமயான வ�ைள�கைள ஏ�ப��தலா�. எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�
அத� மாணவ� ந�வா�� ம��� ஈ�பா�� ெகா�ைகைய� பய�ப��தி ஒ�ைற
அ�தியாய�க��� ேமாசமான அ�ல� உட��தியான ஆ�கிரமி����
பதிலள����.

�����த� எ�ப� ஒ� நபைர இழி�ப����, ��ப����அ�ல�அ������
ெமாழி அ�ல� ெசய�க�. இ� பாலிய� �����த� ம��� இயலாைம
�����த� உ�பட பல வ�வ�கைள எ��கலா�. வைரயைறக� உ�பட இ�த
இர�� வைகயான �����த�க� ப�றிய ��த� தகவ�க� எ�க� ேச��ைக
ம��� ப��க�த�ைம ெகா�ைகய�� �றி�ப�ட�ப���ளன. எ�த வ�தமான
�����த�க�� ெபா���� ெகா�ள�படா� ம��� எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள�ய��
இ�த நட�ைதய�� ஈ�ப�� மாணவ�க��� க�ைமயான வ�ைள�கைள
ஏ�ப��தலா�. எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� அத� மாணவ� ந�வா�� ம���
ஈ�பா�� ெகா�ைகைய உபேயாக�ப���� நட�ைத கா��� மாணவ�க���
பதி� அள��க வழிகா���.

ெகா�ைம�ப���த� த���
எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�ய�� ேந�மைற ம��� உ�ளட�கிய ப�ள� கலா�சார�ைத
உ�வா�க பல தி�ட�க� ம��� உ�திக� உ�ளன. ஏ���ெகா��த�, இர�க�
ம��� ம�யாைதைய நி�ப���� நட�ைத மாதி�யா��த� ம���
ஊ��வ��பத� �ல� ெகா�ைம�ப���த� நட�ைதைய� த���� ப�ள�
கலா�சார�ைத வள��க நா�க� பா�ப�கிேறா�.

ெகா�ைம�ப���த� த��� எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள�ய��ெசயலி� உ�ள� ம���
ஆரா��சியா� ஆத��க�ப�கிற�, இ� ஒ� ��� ப�ள�, ப��க அ���ைற
ெகா�ைம�ப���தைல� த��க��உைரயா�ற��மிக�� பய��ளவழியா��.
எ�க� ப�ள�ய��:

● மாணவ�க��� பா�கா��, பா�கா�� ம��� ஆதரைவ வழ��� ம���
ேந�மைறயான உற�க� ம��� ந�வா�ைவ ஊ��வ���� ஒ� சாதகமான
ப�ள� �ழ� எ�கள�ட� உ�ள�.

● ப�ள�, ���ப�க� ம��� பர�த ச�க�தி�� இைடேய வ�வான
��டா�ைமகைள உ�வா�க நா�க� �ய�சி ெச�கிேறா�, அதாவ�
மாணவ�கள�� பா�கா�ைப உ�தி ெச�ய அைன�� உ��ப�ன�க��
ஒ�றிைண�� ெசய�ப�கிேறா�.

● ஆசி�ய�க� ெகா�ைம�ப���தைல ஊ��வ���� ம��� ேந�மைறயான
நட�ைதைய ஊ��வ���� வ��பைற ேமலா�ைம உ�திகைள இைண�க
ஊ��வ��க�ப�கிறா�க�.
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● ெகா�ைம�ப���த� ம��� அத� தா�க�க� ப�றிய வ�ழி��ண�ைவ
ஏ�ப��தஒ�ெவா�ஆ��� பலஆ��அளவ�லானஊ��வ�க�ம���
தி�ட�க� தி�டமிட�ப���ளன.

● வ��பைறய��, எ�க� ச�க ம��� உண��சி க�ற� பாட�தி�ட�
மாணவ�க��� ெகா�ைம�ப���த� ம��� ெகா�ைம�ப���த�
நட�ைத�� எ�வா� பதிலள��ப� எ�பைத க�ப��கிற�. இ� ெநகி��சி,
உ�தி�பா�, ேமாத� த��� ம��� சி�க� த����� ஆகியவ�ைற
ஊ��வ��கிற�.

● ப�ய� ச�ேபா�� தி�ட� ப�ேவ� ஆ�� நிைலகள�� மாணவ�கள�ைடேய
ேந�மைறயான உற�கைள ஊ��வ��கிற�. மாணவ�கைள ந�ப��ைக�ட�
ெதாட��ெகா�வத���, ேமாத�கைள ஆ�கிரமி�� இ�லாத ம���
ஆ�க��வமான வழிய�� த���பத��� நா�க� அதிகார� அள��க
�ய�கிேறா�.

● மாணவ�க� ஒ�வ��ெகா�வ� பா����ெகா�ள��, அவ�க� அ�பவ��த
அ�ல� சா�சியாக இ��த ெகா�ைம�ப���த� ப�றி ஆசி�ய�க� ம���
வயதானவ�கள�ட� ேபச�� ஊ��வ��க�ப�கிறா�க�.

● ெகா�ைம�ப���த� ம��� வ��ைற�� எதிரான ேதசிய நடவ��ைக
தின�தி� நா�க� ப�ேக�கிேறா�.

எ�க� ஈ�பா� ம��� ந�வா�� �ய�சிக� ப�றிய ��த� தகவ���,
தய�ெச�� எ�க� மாணவ� ந�வா�� ம��� ஈ�பா� ெகா�ைக/மாணவ�
ஈ�பா��� ெகா�ைகைய� பா��க��.

ச�பவ� பதி�கைள�

ப�றியப�றிய கவைலக� எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�

ெகா�ைம�ப���த� �கா�கைள�த�வ�ரமாக எ����ெகா�ள�ப�� எ�க�
ப�ள�ய�� உண�திற�ட� பதிலள��க�ப��.

ெகா�ைம�ப���த� நட�ைதைய அ�பவ���� மாணவ�க� அ�ல�
ெகா�ைம�ப���த� நட�ைத க�ட மாணவ�க�, த�க� கவைலகைள ப�ள�
ஊழிய�கள�ட� சீ�கிர� ெத�வ��க ஊ��வ��க�ப�கிறா�க�.

ெகா�ைம�ப���த� நட�ைதைய திற�பட �ைற�� அக��வத�கான எ�க�
திற� மாணவ�க� ம���/அ�ல� ெப�ேறா�க� ம��� பராம��பாள�க�
வ�ைரவ�� நட�ைத �றி�� �காரள��பதா� ெப��� பாதி�க�ப�கிற�,
இதனா�ெசய�ப��திய எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� பதி�க� ச�யான ேநர�தி�
ம��� ��நிைலகள�� ெபா��தமானதாக இ����.

நா�க� மாணவ�கைளேபச அவ�கள�� வ��பைற ஆசி�ய�ட�ஊ��வ��கிேறா�,
என��� மாணவ�க� த�க� ந�ப��ைககைள வ�ேசட ஆசி�ய�க�, ந�வா��
ஊழிய�க� ம��� �த�ைம வ��� உ�பட எ�த ந�பகமான ஊழிய�க�ட��
வ�வாதி�க ஊ��வ��க�ப�கிறா�க�.

ெப�ேறா�க� அ�ல� பராம��பாள�க� த�க� �ழ�ைத ச�ப�த�ப�ட
கவைலகைள வள����அ�ல�ெகா�ைம�ப���த� நட�ைத க�டவ�க�
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எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள�ய�� ெகா�டா�வளாக அதிபைர ெதாட�� ெகா�ள
ேவ���.

வ�சாரைணக�

ேகாபமான நட�ைத �ற�ப�� அறிவ��க�ப�� ேபா�, ப�ள� ஊழிய�க� ேவ���

1. ��கா�� chronical ேபா�ற திைசகா�� உ�ள ��ற�சா���க� ப�றிய
வ�வர�கைள ெச�ய�பட ேவ��ய���த மதி�ப��

2. ெத�வ��க: வ��பைறய�� ஆசி�ய� ம��� ெதாட��ைடய ந�� இ��ப�
ஆசி�ய�க� / அண�க�

வ��பைறய�� ஆசி�ய� ம��� ெதாட��ைடய ந��ஆசி�ய�க�/���களாக
இ��பதா�, ெகா�ைம�ப���த� ��ற�சா��கைள ச�யான ேநர�தி� ம���
உண�திற� வா��த �ைறய�� வ�சா��ப� ெபா���. ெகா�ைம�ப���த�
��ற�சா�ைட உ�ய �ைறய�� வ�சா��க, வ��பைற ஆசி�ய� ம���
ெதாட��ைடய ந�வா�� ஆசி�ய�க�/���க� :

● ��ற�சா��கள�� ச�ப�த�ப�டவ�கள�ட�, இல��/க� உ�பட, மாணவ�க�
ெகா�ைம�ப���த� நட�ைத/க� ம��� ச�பவ�க��� சா�சிக� என
��ற� சா�ட�ப�டவ�க�ட� ேபசலா�.

● ச�ப�த�ப�ட மாணவ�கள�� ெப�ேறா�ட�ச�ப�த�ப�ட மாணவ�கள��
● ேப��க�ஆசி�ய�கள�ட� ேப��க�,
● எதி�கால �றி���கான அைன�� வ�வாத�கள�� வ��வான �றி��கைள
எ���

● ேமேல உ�ள அைன�திலி���� அ�ல� ஏேத�� ஒ�றிலி���
எ�த�ப�ட அறி�ைககைள� ெப��க�.

ெச��� ேபா�அைன�� தகவ�ெதாட��க�� வ��பைற ஆசி�ய� ம���
ெதாட��ைடய ந�வா�� ஆசி�ய�க�/���டனான ெகா�ைம�ப���த�
��ற�சா�ைட வ�சாரைணஉண����வமாக நி�வகி�க�ப��. நட�ைத ச�யான
ேநர�தி� த���க�பட அ�மதி�க வ�சாரைணக� வ�ைரவாக ���க�ப��.

ெகா�ைம�ப���த� நட�ைதய�� ��நிைலக� ப�றிய ��ைமயான
வ�சாரைணைய���பத� ேநா�க� நட�ைதம��� ச�ப�த�ப�ட மாணவ�கள��
த�ைமைய த��மான��பதா��. �ற�ப�� ெகா�ைம�ப���த� ப�றிய
��ைமயான ��த�, அ�த நட�ைத�� ெபா��தமான பதிைல எ�வா� திற�பட
ெசய�ப���வ� எ�ப� ப�றி ஊழிய�க��� ெத�வ����.

த�வ�ர இைணய அ����த� உ�பட க�ைமயான ெகா�ைம�ப���த� ஒ�
கி�மின� ��றமா��, இ� வ��ேடா�யா ேபா�சி� �றி�ப�ட�படலா�. ேம��
தகவ���, பா��க��: ப�ரா� ச�ட�.

ெகா�ைம�கார நட�ைதக� ம�ெமாழிக�

ேபா� வ��பைறய�� ஆசி�ய� அ�ல� ெதாட��ைடய ந��இ��ப�ஆசி�ய�க�
/ அண� �ற�ப�� ெகா�ைம�ப���த� ��நிைலக��, ச�ப�த�ப�ட
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மாணவ�க� ���� ெகா�ள� ேபா�மான� தகவ� உ�ள�ப�ேவ� உ�திகள��
எ�ஆேலாசைன�ட� நட�ைத ம���ஆதர� பாதி�க�ப�ட மாணவ�கள�ைடேய
உைரயா��வத�காக ெசய���த�படலா� மாணவ�ந�வா�� ��,ஆசி�ய�க�,
SSSO, வளாக �த�வ�, க�வ�� �ைற ம��� பய��சி நி�ண� �ைற �த�வ�.

நட�ைத�� மிக�� ெபா��தமான பதிைல� த��மான����ேபா� க��தி�
ெகா�ள�ப�� பல காரண�க� உ�ளன. ெகா�ைம�ப���த� நட�ைத�� எ�வா�
பதிலள��ப� எ�ப� ப�றி ஒ� ��ைவ எ����ேபா�, எ�ப�� ஆர�ப ப�ள�
க��தி� ெகா���:

● ச�ப�த�ப�ட மாணவ�கள�� வய� ம��� �தி��சி
● ெகா�ைம�ப���தலி� த�வ�ர� ம��� அதி�ெவ�, ம���இல��
மாணவ� ம�� ஏ�ப��திய தா�க�

● ெகா�ைம�ப���த� நட�ைதய�� ஈ�ப�� மாணவ�/க�ஒ�த நட�ைதைய
ெவள��ப��தினா�களா எ�ப�

● ஒ� ��வ�� நட�ததா அ�ல� ஒ�வ��� ஒ�வ� �ழலி�
● ெகா�ைம�ப���த� நட�ைதய�� ஈ�ப�� மாணவ�க� த�க�
நட�ைத�கான ��ணறிைவ அ�ல� வ��த�ைத ெவள��ப���கிறா�களா

● , ���தலி� எ�தெவா� உ��� உ�பட நட�ைதய�� �ற�ப�� ேநா�க�.

ந�வா�� ��, ஆசி�ய�க�, எ�எ�எ�ஓ, ேக�ப� ப���சிபா� ம���
ப���சிபா� எ�லா� அ�ல� ப��வ�� சில பதி�கைள ெகா�ைம�ப���த�
நட�ைதக��� அம�ப��தலா�:

● இல�� மாணவ� அ�ல� மாணவ�க��� ஆேலாசைன வழ��த�
● ப���ைர�ப� உ�பட ெகா�ைம�ப���த� நட�ைதய�� ஈ�ப��
மாணவ�க��� ஆேலாசைன ஆதரைவ மாணவ� ந�வா�� ��,
எ�எ�எ�ஓ, ெவள� வழ��ந� ஆகிேயாைரவழ��த�.

● பாதி�க�ப�ட மாணவ�க��� சா�சிக� ம���/அ�ல� இல��
மாணவ�கள�� ந�ப�க� உ�பட,ப���ைர உ�பட ஆேலாசைன ஆதரைவ
மாணவ� ந�வா�� ��, SSSO, ெவள� வழ��ந� ஆகிேயா��வழ��த�.

● ச�ப�த�ப�ட அைன�� அ�ல� சில மாணவ�க�ட�� ஒ� ம�சீரைம��
பய��சி ��ட�ைத எள�தா���க�. ம�சீரைம�� நைட�ைறய��
�றி�ேகா�, யாைரயாவ� ெகா�ைம�ப��திய நப�� வ��த� ம���
ம�சீரைம�� நடவ��ைக ஆகியவ�றா� ேசதமைட�த உற�கைள
ச�ெச�வேதா�, ெகா�ைம�ப��த�ப�ட நப�� ம�ன���� ஆ��.

● மாணவ�கள�� நட�ைத�� ெபா��ேப�கஊ��வ��பத��� ேமாத�அ�ல�
மன�கச���கான அ��பைட காரண�கைள ஆரா�வத��� சில அ�ல�
அைன�� மாணவ�க���� இைடேய ஒ� ம�திய�த�ைத ஏ�ப��த��.
அைன�� மாணவ�க�� தானாக ��வ��, ம�திய�த ெசய�பா���
ஈ�பட வ���ப� ெத�வ��தா� ம��ேம ம�திய�த� ெபா��தமான�.

● இல�� மாணவ� (க�),ச�ப�த�ப�ட ஆதர� �� �ைறைய� பய�ப��தி
ஒ� ெசய��ைறைய எள�தா���க� ெகா�ைம�ப���த� நட�ைதய��
ஈ�ப�� மாணவ�க� ம��� இல�� (க���) ஆதரவாக இ��க���ய
மாணவ�கள�� ��.
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● Facilitat.பாதி�க�ப�ட மாணவ�க��� EA மாணவ� ஆதர� �� ��ட�
ம��� / அ�ல� நட�ைத ஆதர� தி�ட�

● அ������ நட�ைதய�� ஈ�ப�� இல����� மாணவ�க����
இைடேயயான ெதாட�ைப� க���ப���� ஒ� பா�கா��� தி�ட� அ�ல�
தன��ப�ட ேமலா�ைம� தி�ட�ைத தயா� ெச�ய��.

● ச�ப�த�ப�ட மாணவ�கள�� ப�ேவ� ச�க ம��� உண��சி��வமான
க�ற� திற�க��கான கல��ைரயாட� ம���/அ�ல� வழிகா��தைல
வழ��த�, நட�ைத மா�ற� ���க� உ�பட,

● ச�ப�த�ப�ட மாணவ�கள�� நட�ைதைய உ�ய ேநர�தி� க�காண���,
ேதைவ�ப�டா� ப��ெதாட�த� நடவ��ைக எ��க��.

● ேந�மைறயான நட�ைதகைள வ��ப��த இல�� ைவ�க�ப�ட ஆ�� ��
● , ெகா�ைம�ப���த� நட�ைதய�� ஈ�ப�� மாணவ�க��� ஒ���
வ�ைள�கைள� ெசய�ப���த�, இதி� ச�ைகக� ந��க�, த���,
இைடந��க� ம���/அ�ல� ெவள�ேய�ற�ப�த� ஆகியைவ எ�க�
மாணவ� ந�வா�� ம��� நி�சயதா��த� ெகா�ைக, இைடந��க�க�
ம��� ெவள�ேய�ற�க� ெதாட�பான அைம�சக உ�தர� ஆகியவ�ைற
உ�ளட�கிய�. ம��� ப�ற ெதாட��ைடய �ைற ெகா�ைக.

எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள� ெகா�ைம�ப���த� நட�ைதய�� ஈ�ப�ட அ�ல�
பாதி�க�ப�ட மாணவ�கள�� ��ேன�ற�ைத க�காண��த� ம���
ப��ெதாட�வத� ��கிய��வ�ைத����ெகா�கிற�. ெபா��தமான இட�கள��,
ப�ள� ஊழிய�க� ெப�ேறா�க���� பராம��பாள�க����
ெகா�ைம�ப���த� ச�பவ�கள�� ேமலா�ைம �றி�த ���ப���கைள வழ�க
�ய�சி�பா�க�.

அைன�� இப�எ�ஊழிய�க�� ெகா�ைம�ப���த� நட�ைத�கான வ�சாரைண
ம��� பதி�கள�� ���ப��த பதி�கைள பராம��கெபா���.

ேம�� தகவ� ம��� வள�க�
இ�த ெகா�ைகைய ப��வ�� ப�ள� ெகா�ைகக�ட� ேச��� ப��க ேவ���:

·         மதி��க� ம��� ப�ள� த��வ� அறி�ைக
·         மாணவ� ந�ைம�காக ம��� நி�சயதா��த� ெகா�ைக
·         ெப�ேறா� �கா�க� ெகா�ைக
·         பராம��� ெகா�ைக கடைம
·         ேச��த� ம��� ப��க�த�ைம ெகா�ைக

ப��வ�� வைல�தள�க� ம��� வள�க� ெகா�ைம�ப���தைல� த��ப�
ம��� பதிலள��ப� ம��� ெகா�ைம�ப���த� நட�ைதக��� இல�காக
இ���� மாணவ�கைள ஆத��ப� ப�றிய பய��ள தகவ�கைள வழ��கிற�:
· ெகா�ைம�ப���பவ�க�
· �ழ�ைதக� உதவ� எ�
· ைலஃ�ைல�
· ெகா�ைம�ப���த�. வழிய��ைல!
. மாணவ� நல ைமய�
ஈப�எ� ெகா�ைக - ெகா�ைம�ப���த� த��� 18 ஜூ�
2019 - ஜூ� 2021

https://bullyingnoway.gov.au/PreventingBullying/Planning/Pages/School-policy.aspx
https://kidshelpline.com.au/
https://www.lifeline.org.au/
https://bullyingnoway.gov.au/PreventingBullying/Planning/Pages/School-policy.aspx
https://www.studentwellbeinghub.edu.au/


· மி� பா�கா�� ஆைணய� அ�வலக�
. ஆ�திேரலிய மாணவ� ந�வா�� க�டைம��

மதி�ப��

இ�த ெகா�ைகமதி�பா�� ெச�ய�ப�� ஆ�� அ��பைடய��/1-2 வ�ட
அ��பைடய��, அ�ல� ேதைவ�ப�டா� அத�� ��னதாக, அறி�ைகய�ட�ப�ட
ச�பவ�க� ம��� ப�ள� ெகா�ைக ���ப��த நிைலய�� இ��பைத
உ�தி�ப���வத�காக ெகா�ைம�ப���த��கான பதி�க�, நைட�ைறம���
பய��ள.
ஆேலாசைன:தர� �ல� ேசக��க�ப��

● மாணவ�க� ம��� ெப�ேறா�க� / ஆகிேயா�ட�வ�வாத� ம���
● வழ�கமான மாணவ� க�ற� ஆ��க�
● ஊழிய�க� ஆ��க�
● ஒ�ெவா� ஆ��� ��வ�� ெகா�ைம�ப���த���� ச�பவ� நட�த
எ� ம��� பதி�கைள திற�அமலா�க�படஉ�ள��ட ப�ற ப�ள�கள��
ப���� �ழ�ைதக��� தரவ��மதி�ப��

● இைவமேனாநிைலப�ள�� கண�ெக���
● ெப�ேறா� க���� கண���

இ�த� ெகா�ைகய�� ��ெமாழிய�ப�ட தி��த�க� இப�எ� ச�க�, இப�எ�
சிசி ம��� ப�ள� க��சி�வ�வாதி�க�ப��

ம�ஆ�� �ழ�சி�ட�
இ�த� ெகா�ைக கைடசியாக 18 ஜூ� 2019 அ�� ���ப��க�ப�ட� ம��� ஜூ�
2021 இ� மதி�பா�� ெச�ய தி�டமிட�ப���ள�
. 5 ஆக�� 2019 அ�� ப�ள� க��சி��� வழ�க�ப�ட� ம���
அ�கீக��க�ப�ட�.

ஈப�எ� ெகா�ைக - ெகா�ைம�ப���த� த��� 18 ஜூ�
2019 - ஜூ� 2021

https://www.esafety.gov.au/
https://www.studentwellbeinghub.edu.au/resources/detail?id=dd6b5222-d5c5-6d32-997d-ff0000a69c30#/
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/management/improvement/Pages/performsurveyat.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/management/improvement/pages/performsurveyparent.aspx

