
ெகா�ைக - பராம���கடைம
எ�ப�� ஆர�ப ப�ள�

ேநா�க�தி�
இ�த� ெகா�ைகய�� ேநா�க�, ப�ள� வளாக�தி�� வ�ைக த�� ம���
பய�ப���� ப�ள� மாணவ�க����, ப�ள� மாணவ�க���� எ�ப��
ப�ைரம�ய�� உ�ள அைன�� ஊழிய�க���� கடைம�ப������ கடைமக�
அ�லாத கடைமகைள எ�க� ப�ள� ச�க�தி�� வ�ள��வதா��.

ெகா�ைக
"கவன��� கடைம" எ�ப� ச�ட�தியான கடைமயா��, இ� ப�ள�க� நியாயமான
��னறிவ��� த��� அபாய�ைத �ைற�க நியாயமான நடவ��ைககைள எ��க
ேவ���, இதி� தன��ப�ட காய� (உட� அ�ல� உளவ�ய�) அ�ல� ெசா��
ேசத� ஆகியைவஅட���. சா�தியமானஆப��அ�ல�அபாய�தி�� பதிலள��க
எ�க� ப�ள� எ��க���ய நியாயமான நடவ��ைகக� அபாய�தி�
��நிைலகைள� ெபா��த�. எ�க� ப�ள� ேபா�ற வள��த ெகா�ைகக� ம���
ப�ள� �ழலி� ெபா�வான அச�பாவ�த�கைள சமாள��க�� நைட�ைறக�
உ�ள�

● யா�� கடைம ம��� ேம�பா�ைவ
● ெகா�ர த���
● �கா�க� ம��� உ�லாச� பயண�க�
● �த�தவ�:
● மர� பராம���
● ைமதான�க� பராம���
● மாணவ� தன�யா� ெசா��
● �ழ�ைத பா�கா�� தரநிைலக�
● ெவள� வழ��ந�க�
● அவசர ேமலா�ைம
● த�னா�வல�க�
● பா�ைவயாள�க�
● �ழ�ைதக�ட� பண���த� ம���ேவைலவா���
● க�டாயமாக� �காரள��ப�
● உட�நல� ம��� பா�கா���

எ�க� ப�ள�ய��பண�யாள�க�ப�ள� ெசய�பா�கள�� ப�ேவ� நிைல
அபாய�க� இ��பைத ����ெகா��, ��த� ேதைவ உ�ள இைளய
மாணவ�க� அ�ல� மாணவ�கைள ஆத��க �றி�ப��ட கவன���
ேதைவ�படலா�. எ�க� ப�ள�, ப�ள� வளாக� ந�ல ப��ட� இ��பைத உ�தி
ெச�வத�� ெபா��பான� எ�பைத��, எ�க� ச�க�தி� உ��ப�ன�க� காய�
அ�ல� ேசத�தி� அபாய�ைத �ைற�க நியாயமான நடவ��ைககைள எ����
எ�பைத�� எ�க� ப�ள� ����ெகா�கிற�. ப�ள� ஊழிய�க�, ெப�ேறா�க�,
பராம��பாள�க� ம��� மாணவ�க� எ�க� ப�ள�ய�� ஏ�ப�� அபாய�க�
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அ�ல� ஆப��க� அ�ல� பா�கா�� கடைமகள�� கடைம ப�றி ஏேத��
கவைலகைள எ��ப �த�வ�ட� ேபச ஊ��வ��க�ப�கிறா�க�.

ெவள� வழ��ந�
எ�க� ப�ள�ய��பண�யாள�க� ஒ���ெகா�கிறா�க�, எ�க� கவன��� கடைம
ஒ�பைட�க ��யாத� எ�பதா�, ெவள� வழ��ந�க� தி�டமி�ட அ�ல�
ச�ப�த�ப�ட ஒ� ெசய�பா�ைட� ெச���ேபா�,   நியாயமான எதி�பா��க���ய
த��கி� அபாய�ைத� �ைற�க நா�க� நியாயமான நடவ��ைககைள எ��க
ேவ���. மாணவ�க�. ஓஊ� பா�ைவயாள�க� ெகா�ைக ம��� �கா�க�
ம��� உ�லாச� பயண� ெகா�ைக ெவள� வழ��ந�க�ட� ஈ�ப�� ேபா�
எ�க� மாணவ�கள�� பா�கா�� ம��� பராம��� ப�றிய தகவ�கைள
உ�ளட�கிய�. ெவள� வழ��ந�க�ட�ஆஃ�-ைச� பண�ய�ட க�ற� தி�ட�கள��
மாணவ�க� ஈ�ப��ேபா� எ�க� ப�ள��� மாணவ�கள�� பா�கா�ைப உ�தி
ெச�ய நடவ��ைக எ��கிற�. எ�க� ப�ள� க�வ� ம��� பய��சி ெகா�ைக
ம��� வழிகா��த�கைள ஆஃ�-ைச� க�ற� ெதாட�பாக ப��ப��� ம���
இ�த நடவ��ைககள�� ஈ�ப�� மாணவ�கள�� பா�கா�� ம��� நல� மிக
��கியமான� எ�பைத உ�தி ெச���.ெதாட�பான �ைறய��
வழிகா��க�பண�ய�ட க�ற�ப��வ�� இைண�ப�� கிைட�கி�றன:
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/workplace.aspx

ேம�� தகவ� ம��� வள�க�
ப�ள� ெகா�ைக ம��� ஆேலாசைன வழிகா��: பராம���
ப�ள� ெகா�ைக ம��� ஆேலாசைன வழிகா��: பண�ய�ட க�ற�

மதி�பா�� �ழ�சி
இ�த� ெகா�ைக கைடசியாக ஜூ� 17, 2019 அ�� ���ப��க�ப�ட� ம��� ஜூ�
2023 இ� மதி�பா�� ெச�ய தி�டமிட�ப���ள�.
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https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/workplace.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/dutyofcare.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/workplace.aspx

