
ெகா�ைக -உட�நல�
Epping �த�ைம ப�ள�

ேநா�க�
எ�பைத உ�தி�ப��த Epping �த�ைம ப�ள� �காதார ேதைவகைள
மாணவ�க��� ஏ�ற ஆதரைவ வழ��கிற�ேதைவ.

ேநா�க�
வ�ள��வத��ஆர�ப� ப�ள� ெப�ேறா�க�, பராம��பாள�க�,ஊழிய�க�ம���
மாணவ�க��� ப�ள�ய�� �காதார� பா�கா�� ேதைவகைள� ெகா�ட
மாணவ�கைள ஆத���� ெசய��ைறக� ம��� நைட�ைறகைள.

ேநா�க�
இ�த ெகா�ைக ெபா����:

● அைன�� ஊழிய�க��, சாதாரண நிவாரண ஊழிய�க� ம���
த�னா�வல�க� உ�பட

● அைன�� மாணவ�க���� �காதார� பா�கா�� ேதைவ எ��
க�டறிய�ப�ட�, இத�� ப�ள�ய�� ஆதர�, க�காண��� அ�ல� ம���
ேதைவ�படலா�.

ெகா�ைக

இ�த� ெகா�ைகப��க�பட ேவ��� எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�க�ட��த�தவ�,
ம��� நி�வாக�, அனாப�லா�ஸி�ம���ஆ��மா ெகா�ைகக�.

மாணவ� �காதார ஆதர� தி�டமிட�
மாணவ�க��� த��த ஆதரைவ வழ��வத�காக எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள�ய��
ம���வ பராம��� அ�ல� உதவ� ேதைவ�ப��ஒ� மாணவ� �காதார ஆதர�
தி�ட�ைத தயா��பா�. மாணவ� ந�வா�� ஒ��கிைண�பாள� , மாணவ�,
அவ�கள�� ெப�ேறா�, பராம��பாள�க� ம��� சிகி�ைச ம���வ�க�ட�
கல�தாேலாசி��.
மாணவ� �காதார ஆதர� தி�ட�க� எ�க� ப�ள� மாணவ�க��� உதவ
உத�கிற�:
· வழ�கமான �காதார� பா�கா��� ேதைவகளான ேம�பா�ைவ அ�ல�
ம���கள��வழ��த�

● தன��ப�ட பராம��� ஆதர� ேதைவகைள, அதாவ� தன��ப�ட �காதார�,
ெதாட� பராம���, உண� ம��� ���த�, இடமா�ற�க� ம���
நிைல�ப��த�, ம��� உட�நல� ெதாட�பான உபகரண�க�

● அவசரகால பராம��� ேதைவக� ேபா�ற கண��க�த�க�.ஆ��மா,வலி��
அ�ல� ந��ழி� ேமலா�ைம ெதாட�பான அவசர �த�தவ�.
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சி�கலான ம���வ பராம��� ேதைவகைள� ெகா�ட மாணவ�க�, உதாரணமாக,
�ரா�கிேயா�டமி பராம���, வலி���தா�க ேமலா�ைம அ�ல� �ழா�
உணவள��த�, மாணவ�கள�� �றி�ப��ட ேதைவகைள� ���தி ெச�ய �றி�ப��ட
பய��சிைய ேம�ெகா�வத�� ெபா��தமான ஊழிய�க��� வழ��� மாணவ�
�காதார ஆதர�� தி�ட�ைத ெகா����க ேவ���.

ேச��ைகய�� அ�ல� ஒ� �காதார� பா�கா��� ேதைவ அைடயாள�
காண�ப��ேபா�,   ெப�ேறா�க�/பராம��பாள�க� மாணவ�� நிைல அ�ல�
�காதார� ேதைவகைள� ப�றிய ��லியமான தகவைல அள��க ேவ���,
ம���வ ஆேலாசைன ப�வ�தி� (அ�ல� ெதாட��ைடய சமமான) �றி��:
வா���� �காதார தி�டமிட� ப�வ�க� இ�ேக கிைட�கி�றன:
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/supportplanning.aspx]
Epping �த�ைம ப�ள� மாணவ�கள�� உ�ளட�க�கைள வ�வாதி�க ஒ�மாணவ�
ஆதர� �� ��ட�தி� கல�� ெகா�ள ெப�ேறா�க� ம��� ஆகிேயா�ட�
அைழ�கலா� மாணவ� ப�ள�ய�� அ�ல� ப�ள� நடவ��ைககள�� ேபா�
ேதைவ�ப�� �காதார ஆதர� தி�ட� ம��� உதவ�.

ேதைவ�ப�� இட�கள��, எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள� மாணவ�கள�� ம���வ
பய��சியாள�க�ட� கல�தாேலாசி�க ெப�ேறா�க� ம���
பராம��பாள�கள�ட�� ஒ��த� ேகாரலா�, தி�ட�ைத� தயா��க உத��க�
ம��� ெபா��தமான ப�ள� ஊழிய�க� மாணவ�� ேதைவகைள�
����ெகா�வைத உ�திெச�யலா�.

மாணவ� �காதார� ஆதர� தி�ட�க� ம�ஆ�� ெச�ய�ப��:
· ேம�ப��த�ப�ட� தகவ�மாணவ� ம���வ பய��சியாள� இ��� ெபற�ப��
ேபா�

· ெப�ேறா�க� ம��� ஆகிேயா�ட� ப�ள�, மாணவ� அ�ல� ஆதர�ட�
கவைலக� மாணவ� வழ�க�ப�கிற� ேபா�

· ஆதர� மா�ற�கைள மாணவ� வழ�க�ப�கிற�,அ�ல� இ��தா�
· வ�டா�திர அ��பைடய��.

ரகசிய ம���வ� தகவ�கைளேமலா�ைம
ரகசிய ம���வ� தகவ�கைளவழ�க�ப�� Epping �த�ைம ப�ள� ஒ�மாணவ�
ஆதர�இ����:
· மாணவ� ேகா�� பதி�
· ச�ப�த�ப�டஅைன��ஊழிய�க�ட�� பகி���ெகா�ள�ப�வதா�,ம���வ
நிைலைமக� க�டறிய�ப�ட மாணவ�கைள ச�யாக ஆத��க��,
ேதைவ�ப�டா� த��த பதிலள��க�� ����.

ேம�� தகவ� ம��� வள�க�
● ப�ள� ெகா�ைக ம��� ஆேலாசைன வழிகா��:
● உட�நல பராம��� ேதைவ
● �காதார ஆதர� தி�டமிட� ப�வ�க�
● சி�கலான ம���வ�
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http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/supportplanning.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/healthcareneeds.aspx#link80
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/supportplanning.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/complexneeds.aspx


ம�ற ப�ள� ெகா�ைகக�
● ம��� ெகா�ைக நி�வாக�
● ஆ��மா ெகா�ைக
● ேச��ைக ம��� ப��க�த�ைம ெகா�ைக
● �த�தவ� ெகா�ைக

ஆ�� �ழ�சி
இ�த ெகா�ைக கைடசியாகஅ�� ���ப��க�ப�ட� 19/7/2019 ம���மதி�பா��
ெச�ய தி�டமிட�ப���ள� 2023 இ�.
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http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/complexneeds.aspx

