கொள்கை - முகாம்கள் மற்றும்
உல்லாசப் பயணங்கள்
தொடக்கப் பள்ளி
நோக்கம்,

பள்ளி மாணவர்களுக்கு முகாம்கள், உல்லாசப் பயணங்கள் மற்றும் சாகச
நடவடிக்கைகளைத் திட்டமிடும் போது எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி பயன்படுத்தும்
செயல்முறைகள் மற்றும் நடைமுறைகளை எங்கள் பள்ளி சமூகத்திற்கு விளக்க
வேண்டும்.

உல்லாசப்

பயணங்களுக்கும்எப்பிங்

தொடக்கப் பள்ளியால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட அனைத்து
முகாம்களுக்கும்அவரின்
கொள்கை
பொருந்தும்.
இந்த
கொள்கை
எப்பிங்
தொடக்கப்பள்ளியால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட சாகச நடவடிக்கைகளுக்கும் பொருந்தும்,
அவை பள்ளி மைதானத்தில் அல்லது வெளியே நடைபெறுகிறதா இல்லையா
என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், பள்ளி தூக்க ஓவர்களுக்கும் பொருந்தும்.
இந்த கொள்கை அனைத்து விக்டோரியன் அரசு பள்ளிகளும் பின்பற்ற வேண்டிய
உல்லாசப் பயணங்கள், முகாம்கள் மற்றும் சாகச நடவடிக்கைகள் குறித்த துறையின்
கொள்கை
மற்றும்
வழிகாட்டுதல்களை
நிறைவு
செய்வதை
நோக்கமாகக்
கொண்டுள்ளது.
எப்பிங்
தொடக்கப்பள்ளி
இந்த
கொள்கை
இரண்டையும்
பின்பற்றுகிறது, அத்துடன் திணைக்களத்தின் கொள்கை மற்றும் வழிகாட்டுதல்களை
முகாம்கள் மற்றும் உல்லாசப் பயணங்களுக்கு திட்டமிடும் போது நடத்தும்.
இந்த கொள்கை மாணவர் பணியிட கற்றல் அல்லது இண்டர்கேம்பஸ் பயணத்திற்கு
பொருந்தாது.

வரையறைகள்

உல்லாசப் பயணங்கள்
இந்தக் கொள்கையின் நோக்கத்திற்காக, உல்லாசப் பயணம் என்பது மாணவர்கள்
ஏற்பாடு செய்யும் பள்ளிகளால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவை:
● பள்ளி மைதானத்திலிருந்து வெளியே எடுக்கப்படுகின்றன (உதாரணமாக, ஒரு
முகாம், நாள் உல்லாசப் பயணம், பள்ளி விளையாட்டு);
● பள்ளி
மைதானத்திற்கு வெளியே நிகழ்கிறதா இல்லையா என்பதைப்
பொருட்படுத்தாமல் சாகச நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுங்கள்;
● பள்ளி மைதானத்தில் பள்ளி 'தூக்க ஓவர்களில்' கலந்து கொள்ளுங்கள்.
முகாம்கள் குறைந்தது ஒரு இரவு தங்குமிடம் (பள்ளி தூக்க ஓவர்கள் உட்பட)
சம்பந்தப்பட்ட உல்லாசப் பயணங்கள்.
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உள்ளூர் உல்லாசப்உல்லாசப் பயணம் பயணங்கள் பள்ளியின் நடை தூரத்தில் உள்ள
இடங்களுக்குமற்றும் 'சாகச நடவடிக்கைகள்' சம்பந்தப்படவில்லை.
சாகச நடவடிக்கைகள் சாதாரண ஆபத்தை விட அதிகமான செயல்களை
உள்ளடக்கியது. சாகச நடவடிக்கைகளின் மேலதிக தகவல்களும்
எடுத்துக்காட்டுகளும் திணைக்களத்தின் இணையதளத்தில் சாகச நடவடிக்கைகளின்
கீ ழ், பின்வரும் இணைப்பில் கிடைக்கின்றன:
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/pages/adventure.aspx
குறிப்பு : பணியிடத்தில் கற்றல் நடவடிக்கைகள் (போன்ற பணி அனுபவம்) மற்றும்
intercampus பயண பள்ளி முறை சென்று கருதப்படுவதில்லை.

கொள்கை

முகாம்கள் மற்றும் உல்லாசப் பயணங்கள் எங்கள் மாணவர்களுக்கு ஒரு மதிப்புமிக்க
கல்வி அனுபவத்தை வழங்குகின்றன, அவை வகுப்பறையில் கிடைக்காத வளங்கள்,
சூழல்கள் மற்றும் நிபுணத்துவத்திற்கான அணுகலை வழங்குகின்றன.
சாகச
நடவடிக்கைகள்
உட்பட
அனைத்து
முகாம்களுக்கும்
உல்லாசப்
பயணங்களுக்கும், எங்கள் பள்ளி துறையின் பள்ளிக் கொள்கை மற்றும் ஆலோசனை
வழிகாட்டியைப் பின்பற்றும்: உல்லாசப் பயணங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள். பள்ளி
கவுன்சில் ஒப்புதல் தேவைப்படும் முகாம்கள் மற்றும் உல்லாசப் பயணங்களுக்கு,
எங்கள் பள்ளியும் திணைக்களத்தின் பள்ளிக் கொள்கை மற்றும் ஆலோசனை
வழிகாட்டியைப் பின்பற்றும்: கல்வி வெளியில் பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்கள்.

முகாம்கள்
மற்றும்
செயல்முறை

உல்லாசப்

பயணங்களுக்கான

திட்டமிடல்

அனைத்து முகாம்களும் உல்லாசப் பயணங்களும் துறை திட்டமிடல் தேவைகளுக்கு
இணங்க வேண்டும்.
இந்த திட்டமிடல் செயல்முறையின் ஒரு பகுதி, ஒவ்வொரு முன்மொழியப்பட்ட
முகாம் அல்லது உல்லாசப் பயணத்துடன் தொடர்புடைய அபாயங்களைக் குறைக்க
நியாயமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக, இடர்
மதிப்பீடுகளை நடத்துவதை உள்ளடக்கியது. தொடக்கப் பள்ளியின் இடர் மதிப்பீட்டில்
மாணவர்களின் மேற்பார்வைக்கான ஏற்பாடுகள் மற்றும் உல்லாசப் பயணத்தில்
காட்டுத்தீ செயல்பாட்டின் அபாயத்தைக் கருத்தில் கொள்வது ஆகியவை அடங்கும்.
சிவப்பு நாள் அறிவிக்கப்பட்டால், பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் உல்லாசப் பயணம்
அல்லது முகாம் நடவடிக்கைகள் ரத்து செய்யப்படும் அல்லது மாற்றியமைக்கப்படும்.
வேறு
எந்த
காரணத்திற்காகவும் முகாம் அல்லது உல்லாசப் பயணத்தை
ரத்துசெய்வது, திரும்ப அழைப்பது அல்லது மாற்றுவதற்கான ஏற்பாடுகளையும்
திட்டமிடல் உள்ளடக்கும்.

EPS கொள்கை - முகாம்கள் மற்றும் உல்லாசப் பயணம்
2019 - ஜூன் 2021

18 ஜூன்

கூடுதல் தேவைகளைக் கொண்ட மாணவர்களுக்கு உள்ளடக்கிய முகாம்கள் மற்றும்
உல்லாசப் பயணத் திட்டங்கள் வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்வதில் எப்பிங்
தொடக்கப்பள்ளி உறுதிபூண்டுள்ளது மற்றும் அனைத்து மாணவர்களின் வருகை
மற்றும் முகாம் மற்றும் உல்லாசப் பயணங்களில் பங்கேற்பதை ஆதரிப்பதற்காக,
திட்டமிடல் கட்டத்தில் குடும்பங்களுடன் வேலை செய்யும்.
ஒரு முகாம் அல்லது உல்லாசப் பயணம் ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பு அல்லது ஆண்டு
நிலைக் குழுவை உள்ளடக்கிய சந்தர்ப்பங்களில், முகாம் அல்லது உல்லாசப்
பயணத்தில் கலந்து கொள்ளாத மாணவர்களுக்கு மாற்று கல்வித் திட்டம்
இருப்பதையும் பொருத்தமான மேற்பார்வை இருப்பதையும் ஒழுங்கமைக்கும்
ஆசிரியர் உறுதி செய்வார்.

மேற்பார்வை

எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி சுற்றுலா மற்றும் முகாம்களின் போது மாணவர்களை
கண்காணிப்பது தொடர்பாக துறையின் வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றுகிறது.
அனைத்து உல்லாசப் பணியாளர்களும் (பெற்றோர் தன்னார்வலர்கள் உட்பட)
மேற்பார்வை தேவைகள் மற்றும் ஒவ்வொரு முகாம் மற்றும் உல்லாசப் பயணத்தில்
அவசரநிலைகளைக்
கையாள்வதற்கான
குறிப்பிட்ட
நடைமுறைகளை
அறிந்திருப்பார்கள்.
அனைத்து முகாம்கள் மற்றும் உல்லாசப் பயணங்கள் (சாகச நடவடிக்கைகள் உட்பட)
மாணவர்களின்
மேற்பார்வை
மற்றும்
பராமரிப்புக்கான
ஒட்டுமொத்தப்
பொறுப்பையும் அனைத்து பள்ளி ஊழியர்களும் அறிந்திருப்பார்கள்.

பெற்றோர் தன்னார்வலர்கள்

பெற்றோர்கள்
முகாம்கள்
மற்றும்
உல்லாசப்
பயணங்களுக்கு
உதவ
அழைக்கப்படலாம். பள்ளி ஊழியர்கள், பெற்றோர்கள்/பராமரிப்பாளர்களுக்கு வருகை
தொடர்பான செலவுகள் குறித்து அறிவிப்பார்கள். பள்ளி ஊழியர்கள் முகாம்கள்
மற்றும்
உல்லாசப்
பயணங்களுக்கு
பொறுப்பாக
உள்ளனர்
மற்றும்
பெற்றோர்/பராமரிப்பாளர் தன்னார்வலர்கள் ஆசிரியர்களின் அறிவுறுத்தல்களைப்
பின்பற்றுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எந்த பெற்றோர்கள்/பராமரிப்பாளர்கள்
கலந்து கொள்வார்கள் என்பதை முடிவு செய்யும் போது, ஒழுங்கமைக்கும் ஆசிரியர்
கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வார்: பெற்றோர்கள்/பராமரிப்பாளர்கள் வழங்க வேண்டிய
மதிப்புமிக்க திறன்கள் (எ.கா. பஸ் உரிமம், முதலுதவி போன்றவை) மற்றும்
குறிப்பிட்ட மாணவர்களின் சிறப்புத் தேவைகள்.

தன்னார்வலர் மற்றும் வெளி வழங்குநர்

எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளிக்கு அனைத்து பெற்றோர் அல்லது பராமரிப்பாளர் முகாம்
அல்லது உல்லாசப் பயணத் தொண்டர்கள் மற்றும் எங்கள் மாணவர்களுடன்
நேரடியாக பணிபுரியும் அனைத்து வெளி வழங்குநர்களும் குழந்தைகளுடன்
தற்போதைய வேலை அட்டையுடன் வேலை செய்ய வேண்டும்.

பெற்றோர்/பராமரிப்பாளர் ஒப்புதல்
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உள்ளூர் உல்லாசப் பயணங்களைத் தவிர அனைத்து முகாம்கள் மற்றும் உல்லாசப்
பயணங்களுக்கு, முன்மொழியப்பட்ட செயல்பாட்டின் விவரங்களை கோடிட்டுக்
காட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒப்புதல் படிவத்தை பெற்றோர்கள்/பராமரிப்பாளர்களுக்கு
எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளி வழங்கும். எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி திசைகாட்டி மூலம்
பெற்றோர்களுக்கு முகாம்கள் மற்றும் உல்லாசப் பயணங்களைப் பற்றி தெரிவிக்கவும்
மற்றும் அவர்களின் ஒப்புதலைப் பெறவும் அல்லது பள்ளி முகாம்கள் மற்றும்
உல்லாசப் பயணங்களைப் பற்றி மாணவர்களுக்கு பைகளில் ஒரு குறிப்பை வைத்து
பெற்றோர்கள்/பராமரிப்பாளர்களிடம் கேட்கும் குறிப்பின் பகுதியை திருப்பித் தருமாறு
கேட்கவும் பெற்றோர்கள்/பராமரிப்பாளர்கள் தங்கள் குழந்தையின் பங்கேற்பை
ஒப்புக்கொள்வதை உறுதிப்படுத்துகிறார்கள். முன்மொழியப்பட்ட முகாம் அல்லது
உல்லாசப் பயணத்துடன் அவர்கள் அல்லது தங்கள் குழந்தைக்கு ஏதேனும்
கேள்விகள்
அல்லது
கவலைகளைப்
பற்றி
விவாதிக்க
பெற்றோர்கள்/பராமரிப்பாளர்கள்
பள்ளியைத்
தொடர்பு
கொள்ள
ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.
உள்ளூர் உல்லாசப் பயணங்களுக்கு, எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளி ஒவ்வொரு பள்ளி
ஆண்டின் தொடக்கத்திலோ அல்லது பள்ளி ஆண்டு மாணவர்கள் சேர்த்தால்
சேர்க்கையின்போது பெற்றோர் மற்றும் பராமரிப்பாளர்களுக்கு வருடாந்திர உள்ளூர்
உல்லாசப் பயண ஒப்புதல் படிவத்தை வழங்கும். எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி
மாணவர்களின் பையில் ஒரு நோட் ஹோம் மூலம் வரவிருக்கும் உள்ளூர் உல்லாசப்
பயணத்தின் பெற்றோர்/பராமரிப்பாளர்களுக்கு முன்கூட்டியே அறிவிப்பை வழங்கும்.
தொடர்ச்சியான அடிப்படையில் நிகழும் உள்ளூர் உல்லாசப் பயணங்களுக்கு
(உதாரணமாக வாரந்தோறும் உள்ளூர் ஓவல் முதல் விளையாட்டுப் பாடங்கள் வரை),
எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளி மீ ண்டும் மீ ண்டும் நிகழ்வைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு
மட்டுமே பெற்றோருக்கு அறிவிக்கும்.

முகாம்கள் மற்றும் உல்லாசப் பயணங்கள், பணத்தைத் திரும்பப்பெறுதல்
மற்றும் ஆதரவுக்கான

செலவு ஆகியவை அனைத்து முகாம்கள் மற்றும் உல்லாசப் பயணங்களுக்கான
செலவை
பெற்றோர்/பராமரிப்பாளர்களால்
செலுத்த
வேண்டும்.
அனைத்து
நடவடிக்கைகளுக்கும் பணம் செலுத்த அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் போதுமான
நேரம் வழங்கப்படும். ஒப்புதல் படிவங்கள் தெளிவாகக் கூறப்பட்ட கட்டணத் தொகை
மற்றும் கட்டண இறுதி தேதிகளைக் கொண்டிருக்கும்.
விதிவிலக்கான சூழ்நிலைகள் பொருந்தும் என்பதை முதல்வர் தீர்மானித்தால் ஒழிய,
தேவையான தேதிக்குள் கட்டணம் செலுத்தாத மாணவர்கள் கலந்து கொள்ள
அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.
எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளி மாணவர்கள் நிதி காரணங்களுக்காக விலக்கப்படவில்லை
என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளையும் செய்யும். நிதி சிக்கலை
எதிர்கொள்ளும் குடும்பங்கள், மாற்று கட்டண ஏற்பாடுகள் குறித்து தலைமை
ஆசிரியர்,
உதவி
முதல்வர்
அல்லது அமைப்பு ஆசிரியருடன் விவாதிக்க
அழைக்கப்படுகின்றன. முதல்வர், உதவி முதல்வர் அல்லது ஒழுங்கமைக்கும்
ஆசிரியர் துறையின் முகாம்கள், விளையாட்டு மற்றும் உல்லாசப் பயண நிதி (CSEF)
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க்கான குடும்பத் தகுதி பற்றி விவாதிக்கலாம். CSEF க்கான விண்ணப்பங்கள்
செல்லுபடியாகும் வழிகளில் சோதிக்கப்பட்ட சலுகை அட்டை அல்லது தற்காலிக
வளர்ப்பு பெற்றோரை வைத்திருக்கும் குடும்பங்களுக்கு திறந்திருக்கும் மற்றும்
பள்ளியால் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. CSEF மற்றும் விண்ணப்ப படிவம் பற்றிய
கூடுதல் தகவல்கள்உல்லாசப் பயண முகாம்கள், விளையாட்டு மற்றும்நிதியில்
கிடைக்கும்.
ஒரு முகாம் அல்லது உல்லாசப் பயணம் பள்ளியால் ரத்து செய்யப்பட்டால் அல்லது
மாற்றப்பட்டால், அல்லது ஒரு மாணவர் இனி ஒரு பகுதி அல்லது அனைத்து
முகாமில் அல்லது உல்லாசப் பயணத்தில் கலந்து கொள்ள முடியாவிட்டால், எங்கள்
பள்ளி பெற்றோர்கள்/பராமரிப்பாளர்களால் செய்யப்படும் பகுதி அல்லது முழு
பணத்தைத் திரும்பப்பெறுவதற்கான கோரிக்கைகளை பரிசீலிக்கும். தனிப்பட்ட
சூழ்நிலைகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு வழக்கு அடிப்படையில் வழக்கு.
பொதுவாக அந்த நிதி ஏற்கனவே மாற்றப்பட்ட அல்லது மூன்றாம் தரப்பினருக்கு
உறுதியளிக்கப்பட்ட மற்றும் பள்ளிக்கு பணம் திரும்ப கிடைக்காத நிலையில்
ஏற்கனவே செலுத்தப்பட்ட செலவுகளுக்காக நாங்கள் செலுத்திய பணத்தைத்
திரும்பப்பெற
முடியாது.
முடிந்தால்,
பணம்
செலுத்தும்
நேரத்தில்
பெற்றோர்கள்/பராமரிப்பாளர்களுக்கு
பணத்தைத்
திரும்பப்
பெறுவது
பற்றிய
தகவல்களை நாங்கள் வழங்குவோம்.

மாணவர் உடல்நலம்

பெற்றோர்கள்
மற்றும்
பராமரிப்பாளர்கள்
முகாம்கள்
மற்றும்
உல்லாசப்
பயணங்களுக்கு முன் பள்ளி மாணவர் சுகாதார தகவல்களைப் புதுப்பித்த நிலையில்
வைத்திருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு முகாமுக்கும்/உல்லாசப்
பயணத்துக்கும் மாணவர்களின் சுகாதாரத் தேவைகளுக்குப் பொறுப்பாக ஒரு
உறுப்பினர் நியமிக்கப்படுவார். எங்கள் மருந்துக் கொள்கை மற்றும் மாணவர்
கையொப்பமிட்ட மருந்து ஆணைய படிவத்தின் படி வழங்கப்படும் எந்த மருந்தையும்
ஆசிரியர்கள் நிர்வகிப்பார்கள். பாதுகாப்பு தொடர்பான பள்ளியின் கடமைகளை
நிறைவேற்ற, அனைத்து முகாம்களிலும் உல்லாசப் பயணங்களிலும் ஆசிரியர்களால்
முதலுதவி பெட்டி மற்றும் மொபைல் போன் எடுக்கப்படும்.
உல்லாசப்
பயணம்
மற்றும்
முகாம்களுக்குச்
செல்லும்போது
தங்கள்
குழந்தை/குழந்தைகள் நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் இருப்பதை உறுதி செய்வது
பெற்றோர்கள் மற்றும் பராமரிப்பாளர்களின் பொறுப்பாகும். ஒரு முகாமின் போது ஒரு
மாணவர் நோய்வாய்ப்பட்டு, முகாமில் தொடர முடியாவிட்டால், அவர்களைச்
சேகரித்து
அதனுடன்
தொடர்புடைய
செலவுகளை
ஈடுகட்ட
வேண்டியது
பெற்றோரின்/பராமரிப்பாளரின் பொறுப்பாகும். ஒரு மாணவர் தாமதமாக முகாமில்
சேர்வதை
முதல்வர்
ஒப்புதல்
அளித்தால்,
முகாமுக்குச்
செல்வது
பெற்றோர்/பராமரிப்பாளரின் பொறுப்பாகும்.

நடத்தை எதிர்பார்ப்புகள்

முகாம்கள் மற்றும் உல்லாசப் பயணங்களில் பங்கேற்கும் மாணவர்கள் ஒத்துழைக்க
வேண்டும் மற்றும் பொருத்தமான நடத்தை காட்ட வேண்டும்.
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பள்ளியின் மாணவர் நல்வாழ்வு மற்றும் நிச்சயதார்த்தக் கொள்கைமாணவர் நடத்தை
நெறிமுறைகளை வகுக்காத நடத்தை காரணமாக அவர்களின் குழந்தை ஒரு
உல்லாசப் பயணம் அல்லது முகாமில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பை இழக்கும் அபாயம்
இருந்தால் பெற்றோர்கள்/பராமரிப்பாளர்களுக்கு அறிவிக்கப்படும்.,மற்றும்/அல்லது
கொடுமைப்படுத்துதல் தடுப்பு கொள்கை). ஒரு மாணவரை விலக்குவதற்கான முடிவு
ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட ஆசிரியருடன் கலந்தாலோசித்து, தலைமை ஆசிரியர் அல்லது
உதவித் தலைமையாசிரியரால் எடுக்கப்படும். இந்த முடிவு முகாம் அல்லது
உல்லாசப்
பயணத்திற்கு
முன்
பெற்றோர்/பராமரிப்பாளர்
மற்றும் மாணவர்
இருவருக்கும் தெரிவிக்கப்படும்.
ஒரு முகாம் அல்லது உல்லாசப் பயணத்தின் போது ஒரு தனிப்பட்ட மாணவரின்
நடத்தை தேவையான தரங்களை பூர்த்தி செய்யவில்லை என்று ஆசிரியர் கருதினால்,
முகாம் அல்லது உல்லாசப் பயணத்தின் போது ஒரு மாணவர் வடு
ீ திரும்ப வேண்டும்
என்று முதல்வர் அல்லது அவர்களின் நியமனதாரர் தீர்மானிக்கலாம். இந்த
சூழ்நிலைகளில் மாணவர் சேகரிப்பு மற்றும் இதனுடன் தொடர்புடைய எந்த
செலவுகளுக்கும் பெற்றோர்/பராமரிப்பாளர் பொறுப்பு.
எங்கள் பள்ளியின் மாணவர் நல்வாழ்வு மற்றும் ஈடுபாட்டு கொள்கை, மாணவர்
நடத்தை
விதிமுறை
மற்றும்
கொடுமைப்படுத்துதல்
தடுப்பு
கொள்கை
ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய முகாம்கள் மற்றும் உல்லாசப் பயணங்களில்
மாணவர்களுக்கு ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் பொருந்தும்.
எலக்ட்ரானிக் சாதனங்கள்
மாணவர்கள் முதல்வரின் முன் அனுமதியின்றி மின்னணு சாதனங்களை முகாம்கள்
அல்லது உல்லாசப் பயணங்களுக்கு கொண்டு வர அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.
மின்னணு
சாதனங்களை
ஒரு
முகாம்
அல்லது
உல்லாசப் பயணத்திற்கு
விதிவிலக்கான சூழ்நிலைகளிலும், அது மாணவரின் நலனுக்காக இருக்கும்போதும்
மட்டுமே முதல்வர் ஒப்புதல் அளிப்பார், மேலும் அதன் இருப்பிடம் மற்றும் முகாம்
அல்லது உல்லாசப் பயணத்தின் போது பயன்படுத்துவதற்கு நிபந்தனைகளை
விதிக்கலாம்.

உணவு

மாணவர்கள் தங்கள் சொந்த உணவுப் பொருட்களை முகாம்கள் மற்றும் உல்லாசப்
பயணங்களுக்கு எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.

விபத்து மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு

மாணவர்
காயத்துடன்
தொடர்புடைய
எந்த
செலவும்
பெற்றோர்கள்/பராமரிப்பாளர்களிடம் உள்ளது.
குறிப்பிடப்படாவிட்டால், எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி மற்றும் துறை மாணவர் விபத்து
அல்லது ஆம்புலன்ஸ் கவரை வழங்காது. பெற்றோர்கள்/பராமரிப்பாளர்கள் மாணவர்
விபத்து காப்பீட்டு காப்பீடு மற்றும்/அல்லது ஆம்புலன்ஸ் காப்பீட்டைப் பெற
விரும்பலாம், அவர்களின் உடல்நலக் காப்பீட்டு ஏற்பாடுகள் மற்றும் வேறு எந்த
தனிப்பட்ட பரிசீலனைகளையும் பொறுத்து.
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மேலும் தகவல் மற்றும் ஆதாரங்கள்

இந்த கொள்கை பின்வரும் துறை கொள்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களுடன்
இணைந்து படிக்கப்பட வேண்டும்:
● பள்ளி கொள்கை மற்றும் ஆலோசனை வழிகாட்டி:
● உல்லாசப் பயணங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள்
● அவசர மற்றும் இடர் மேலாண்மை
● பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்கள் கல்வி வெளிப்புற
● முகாம்கள், விளையாட்டு மற்றும் உல்லாசப் பயணம் நிதி.
● குறியீடு சிவப்பு நாட்கள்
இந்த முகாம்கள் மற்றும் உல்லாசப் பயணக் கொள்கைக்கும் பின்வரும் பள்ளிக்
கொள்கைகள் பொருத்தமானவை:
● மதிப்புகள் மற்றும் பள்ளி தத்துவம்
● மாணவர் நல்வாழ்வு மற்றும் ஈடுபாடு கொள்கை
● தன்னார்வ கொள்கை
● பராமரிப்பு கொள்கை
● சேர்க்கை மற்றும் பன்முகத்தன்மை கொள்கை
● பெற்றோர் கட்டணம் கொள்கை

ஆய்வு சுழற்சி

இந்த கொள்கை கடைசியாக 10 ம் தேதி புதுப்பிக்கப்பட்டது ஜூலை 2019 மற்றும்
ஜூலை 2022 அல்லது ஜூலை 2023 இல் மதிப்பாய்வு செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது
. 5 ஆகஸ்ட் 2019 அன்று பள்ளி கவுன்சிலில் வழங்கப்பட்டு அங்கீ கரிக்கப்பட்டது.
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