
ெகா�ைக - நட�ைத
வ�தி�ைற

எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள�

எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� �ழ�ைதக� ம��� இைளஞ�கள�� பா�கா�� ம���
ந�வா�ைவ உ�தி�ப���கிற�. எ�க� ப�ள� ச�க� �ழ�ைதக� ம���
இைளஞ�கள�� க�ண�ய�ைத�� �யம�யாைதைய�� மதி�� வள����
பா�கா�பான ம��� ஆதரவான ம��� வளமான �ழைல உ�தி ெச�வத�கான
��கிய��வ�ைத�� ெபா��ைப�� எ�க� ப�ள� ச�க� அ�கீக��கிற�. .

இ�த நட�ைத வ�தி �ழ�ைதகைள பா�கா�பைத��, �ழ�ைதக� ��ப�ரேயாக�
அ�ல� த��� ஏ�ப�வத�கான வா���கைள �ைற�பைத�� ேநா�கமாக�
ெகா���ள�. இ� ஆப�தான நட�ைதக� ம��� ��நிைலகைள எ�வா�
தவ���ப� அ�ல� சிற�பாக நி�வகி�ப� எ�பைத� ����ெகா�ள உத�கிற�. இ�
�ழ�ைதக� பா�கா�� ச�ட�, �ைற ெகா�ைக, ப�ள� ெகா�ைகக� ம���
நைட�ைறக� ம��� ெதாழி��ைற தரநிைலக�, �றிய��க� அ�ல�
ெநறி�ைறக� ஆகியவ�ைற ���தி ெச��� ேநா�க� ெகா�ட�, இைவ
ஊழிய�க� ம��� ப�ற பண�யாள�க��� ெபா����.

எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�ய�� �த�வ� ம��� ப�ள�� தைலவ�க� நட�ைத
வ�திகைள அம�ப���வத��� க�காண��பத��� ஆதரவள��பா�க�, ேம��
உ�ளட�கிய, பா�கா�பான ம��� ஒ��கான ப�ள�க� ம��� ப�ற க�ற�
�ழ�கைள வழ��வத�கான ஏ�பா�கைள� தி�டமி�த�, ெசய�ப���த�
ம��� க�காண��த�. எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள�ய�� �த�வ� ம��� ப�ள��
தைலவ�க�� நட�ைத வ�திக� திற�பட ெசய�பட தகவ� ம��� ஆதரைவ
வழ��வா�க�.

�ழ�ைத ெதாட�பான ேவைலகள�� ஈ�ப�� அைன�� ஊழிய�க��,
ஒ�ப�த�கார�க��, த�னா�வல�க�� ம��� ப�ள� ச�க�தி� ேவ� எ�த
உ��ப�ன�� கீேழ உ�ள நட�ைத�கான எதி�பா���கைள� கவன��பத� �ல�
நட�ைத வ�திக��� இண�க ேவ���. நட�ைத வ�தி�ைறக� ப�ள� �கா�க�
ம��� �ஜி�ட� ெதாழி���ப� ம��� ச�க ஊடக�கள�� பய�பா� உ�பட
அைன�� ப�ள� ��நிைலகள��� ெபா����.

ஏ���ெகா�ள���ய நட�ைதக�
பண�யாள�க�, த�னா�வல�க�, ஒ�ப�ததார�க� ம��� ப�ள� ச�க�தி� ேவ�
எ�த உ��ப�ன�� தன��ப�ட �ைறய�� சி�-��ேல� ேவைலய��
ஈ�ப���ளதா�, �ழ�ைதகள�� பா�கா�ைப ஆத��பத��� ஊ��வ��பத���
நா�க� ெபா���: �ழ�ைதகள�� பா�கா�ப��கான
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● ப�ள�ய�� அறி�ைகைய எ�ேபா�� நிைலநி���த� ம���
கைடப���த��ழ�ைத பா�கா�பான ெகா�ைக��

● ப�ள� ச�க�தி� மாணவ�க� ம��� ���ப�கைள ப�ள��
�ழ������, ப�ள�� �ழ��� ெவள�ேய�� சாதாரண ச�கம��� ச�க
நடவ��ைககள�� ஒ� ப�தியாக மதி���ப� ப�ள�ய��.

● மாணவ�கள�� க���க� ம��� கவைலக��� ெசவ�சா���
பதிலள��த�, �றி�பாக அவ�க� அ�ல� ம�ெறா� �ழ�ைத��ப�ரேயாக�
ெச�ய�ப�டதாக அவ�க� ெசா�னா� அ�ல� அவ�கள��
பா�கா��/ம�ெறா� �ழ�ைதய��

● கலா�சார பா�கா�ைப ஊ��வ����பா�கா��, பழ���ய�ன�� ப�ேக��
ம��� அதிகாரமள��த� ம��� Torres Strait Islander மாணவ�க�

● , கலா�சார பா�கா�� ம��� ப�ேக�� ம��� கலா�சார ம���/அ�ல�
ெமாழிய�ய� ேவ�ப�ட ப��னண�ைய�

● ெகா�ட மாணவ�கள�� பா�கா��, ப�ேக�� ம��� ஊன��ற
மாணவ�கள�� அதிகார�, ஊ��வ���,

● �ழ�ைதக� ��ப�ரேயாக� அ�ல� ப�ற �ழ�ைத பா�கா�� கவைலக�
ப�றிய �கா�கைள� ப�ள�ய�� �ழ�ைத��� �காரள��கிற�. அ�வல�
அ�ல� �த�ைம வ��� ��

● �ழ�ைதக� ம��� த��� அ�ல� ��ப�ரேயாக�கள�லி���
�ழ�ைதகைள� பா�கா�ப� ெதாட�பான அைன�� அறி�ைகய�ட� அ�ல�
ெவள��ப��த� கடைமகைள�� (க�டாய அறி�ைக உ�பட) ����ெகா��
இண��கிற�.

● சி�வ� ��ப�ரேயாக� ச�ேதகி�க�ப�டா�, மாணவ� (க�) பா�கா�பாக
இ��பைத��, பாதி�ப�� இ��� பா�கா�பைத�� ��ய வ�ைரவ�� உ�தி
ெச�த�.

● �ழ�ைதகைள ஊ��வ��த� 'சா�திய� உ�ள அைன�� ெதாட��ைடய
நி�வன நடவ��ைககள��� ப�ேக�க��, �றி�பாக��யாத��கியமான
வ�ஷய�கள��

ஏ���ெகா�ளநட�ைதக�
�ழ�ைத ச�ப�த�ப�ட ேவைலய�� ஈ�ப�� ஊழிய�க�, த�னா�வல�க�,
ஒ�ப�த�கார�க� ம��� ப�ள� ச�க�தி� ம�ற உ��ப�ன�க� என நா��டா�:

● எ�த� கவைல��, ச�ேதக�க� அ�ல� �ழ�ைத ��ப�ரேயாக� ப�றிய
ெவள��பா�க� �ற�கண��க�படேவா அ�ல� �ற�கண��க�படேவா

● ெச�ய�எ�த மாணவ�க�ட�� உறைவ வள����ெகா�ளலா�.
'சீ��ப����' நட�ைத�கான அள� (உதாரணமாக, ப��கைள வழ��த�)

● நட�ைதகைள ெவள��ப���கிற� அ�ல� மாணவ�க�டனான
நடவ��ைககள�� ஈ�ப�வைத தவறாக� ���� ெகா�ளலா� ம��� க�வ�,
சிகி�ைச அ�ல� ேசைவ வழ�க� �ழலா� நியாய�ப��த ��யா�,

● மாணவ�க� ேதா���ேபா� ம�ற ெப�யவ�க� நட�ைதகைள
�ற�கண��கிறா�க� மிக�� பழ�கமான அ�ல� ெபா��தம�ற

● ஒ� ெந��கமான இய�� உ�ளட�க� ப�றி வ�வாதி�க அ�ல�
மாணவ�க�ட� பாலிய� தடய�கைள� பய�ப����க�, ெப�ேறா��
வழிகா��த�, க�வ� பாட�தி�ட� அ�ல� ஒ� சிகி�ைச அைம�ைப
வழ��த� ஆகியைவசிகி�ைச அள��கி�றன.
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● �ழ�ைத�� அவ�கள�� இயலாைம, வய� காரணமாக சாதகம�ற
�ைறய��பாலின�, இன�, கலா�சார�, பாதி��, பாலிய� அ�ல� இன�.

● தன��ப�ட �ைறய�� அ�ல� தன��ப�ட ெதாட�� ேசன�க� (ச�க
ஊடக�க�, மி�ன�ச�, உடன� ெச�தி, ���ெச�தி ேபா�றைவ) �ல�
மாணவ�க�ட� ேநர�யாகஅைன�� ��நிைலகள��� அ�த ெதாட��
நியாயமானதாக இ��தா� தவ�ர

● ெதாட��ெகா�வ�, ப�ள� ேவைல அ�ல� ��த� பாட�தி�ட
நடவ��ைகக� ெதாட�பானப�ள�� ெகா�ைக அ�ல�பா�கா��
ேநா�க�க��காகஒ� �ழ�ைத�� பா�கா�� கவைல அ�ல� ப�ற அவசர
வ�ஷய�க� �ைக�பட� அ�ல� வ ��ேயா.

● ப�ள�� �ழலி� அ�ல� மாணவ�க� இ���� ப�ற ப�ள�
நிக��கள��அ�ல� ப�ள���ட� ெகா�ைக�� மாறாக ம�பான�
உ�ெகா�வ� அ�ல� ப�ள���ட �ழலி�எ�தெவா� ��நிைலய���
ச�டவ�ேராத ம���கைள எ���� ெகா���க�,

இ�த தர�கைள� கைட�ப���பத��ல�, இ�த� �றிய���� எ�த ம�ற��றி���,
எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�ய�� �ழ�ைத பா�கா�� அதிகா� ஜா� ஹேர
ம���/அ�ல� �த�ைம வ��� ����� உடன�யாக �காரள��பத�கான
உ�க� ெபா��ைப ந��க� ஒ���ெகா�கிற��க�.

ஒ��ழ�ைத��ப�ரேயாக�தி��உடன�ஆப�தி�இ��பதாக ந��க� ந�ப�னா�,
ெதாைலேபசி 000 (��� ��ய�)

ேம�� தகவ� ம��� வள�க�

ம�ளா�� �ழ�சி
இ�த� ெகா�ைக கைடசியாக ெச�ட�ப� 11, 2019 அ�� ���ப��க�ப�ட� ம���
ெச�ட�ப� 2021 இ� மதி�பா�� ெச�ய தி�டமிட�ப���ள�.ெச�ட�ப� 11, 2019
அ��
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