
ெகா�ைக -ேச��த� ம���
ப��க�த�ைம

எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�

ேநா�க�

வ�ள��வேத இ�த� ெகா�ைகய�� ேநா�க� எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள�ய��எ�க�
ப�ள� ச�க�தி� ஒ�ெவா� உ��ப�ன��, அவ�கள�� ப��னண� அ�ல�
தன��ப�ட ப��கைள� ெபா��ப��தாம�, ம�யாைத�ட�� க�ண�ய��ட��
நட�த�ப�வைத உ�தி ெச�வதி�உ�தி�பா�ைட. எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள�
அைன�� மாணவ�கள�� ம��� ஊழிய�கள�� மன�த உ�ைமகைள மதி���
பா�கா�பான, உ�ளட�கிய ம��� ஆதரவான ப�ள� �ழைல வழ�க
�ய�சி�கிற�. ஊழிய�க���, இ�த� ெகா�ைக க�வ� ம��� பய��சி�
�ைற�ட� ேச��� ப��க�பட ேவ��� ம�யாைத���ய பண�ய�ட�
ெகா�ைகக� (உ�பட சம வா��� ம��� பா�பா� எதி���, பாலிய� �����த�
ம��� பண�ய�ட ெகா�ைம�ப���த�) இ�த ��� �ைற ெகா�ைகக��உ�ள
அைன�� ஊழிய�க���� ெபா���� எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�ய��.

ெகா�ைக

வைரயைறக�

தன��ப�ட ப��: மாநில அ�ல� காம�ெவ�� பா�பா� எதி��� ச�ட�தா�
பா�கா�க�ப�� ஒ� தன��ப�ட ப��. இதி� அட���: இன�, இயலாைம,
பாலின�, பாலிய� ேநா��நிைல, பாலின அைடயாள�, மத ந�ப��ைக அ�ல�
ெசய�பா�, அரசிய� ந�ப��ைக அ�ல� ெசய�பா�, வய�, இ�ட�ெச�� நிைல,
உட� அ�ச�க�, க��ப�, கவன��� ம��� ெப�ேறா� நிைல, தா��பா�, தி�மண
அ�ல� உற� நிைல, ச�ட��வமான பாலிய� ெசய�பா� ேவைலவா���
ெசய�பா�, ெதாழி��ைற ெசய�பா�, ஓ�ன�ேச��ைக த�டைன அ�ல�
பா�கா�க�ப�ட ப�����ட� அைடயாள� காண�ப�ட எவ�ட�� தன��ப�ட
ெதாட��.

ேநர� பா�பா�:ஒ� நப�� பா�கா�க�ப�ட ப�� காரணமாக சாதகம�ற சிகி�ைச.

மைற�க பா�பா�: ஒ� பா�கா�ப�ற ப����� ெகா�ட ஒ� நப� அ�ல�
ம�க� ��வ��� த��� வ�ைளவ���� நியாயம�ற ேதைவ, நிப�தைன அ�ல�
நைட�ைறைய �ம��த�.

பாலிய� �����த�:பாலிய� ம�ெறா� நப��� வ���ப�தகாதநட�ைத, இ�
ம�றவ� ��ப����, அவமான�ப��த�ப�ட அ�ல� மிர�ட�ப�வைத
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https://www.education.vic.gov.au/hrweb/divequity/Pages/respect.aspx
https://www.education.vic.gov.au/hrweb/divequity/Pages/default_eeo.aspx
https://www.education.vic.gov.au/hrweb/divequity/Pages/SexualHarassment.aspx
https://www.education.vic.gov.au/hrweb/safetyhw/Pages/workplacebullying.aspx


நியாயமாக எதி�பா��கலா�. இ� உட�, வா�ெமாழி, கா�சி அ�ல�
எ�த�ப�டதாக இ��கலா�.

இயலாைம �����த�: ஒ� நப�� இயலாைம ப�றிய அவமானகரமான
க���க� அ�ல� ெசய�க�.

வ��லிேகஷ�: த�க� இன� அ�ல� மத�தி� அ��பைடய�� ஒ� நப� அ�ல�
ம�க���ம�� ெவ���அ�ல�ெவ���அ�ல�க�ைமயான ேகலி������
நட�ைத.

பலியா��த�: ஒ� நப��� உ�ப��த�ப�த� அ�ல� த��� வ�ைளவ����
சிகி�ைச�� உ�ப��த அ����த�, ஏெனன�� அவ�க� (அ�ல� அவ�கள�
��டாள�) ஒ� பா�கா�க�ப�ட ப�ப�� அ��பைடய�� பா�பா� அ�ல�
�����த� ��ற�சா�ைட ��ைவ���ளன� (அ�ல� ெதாட��ைடய
ெகா�ைகக� அ�ல� ச�ட�தி� கீ� அவ�கள�� உ�ைமகைள உ�தி�ப��தினா�).

ேச��ைக ம��� ப��க�த�ைம

எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� ஒ� ப�ள� ச�க�ைத உ�வா�க உ�தி����ள�, அ��
எ�க� ப�ள� ச�க�தி� அைன�� உ��ப�ன�க�� வரேவ�க�ப�கிறா�க�,
ஏ���ெகா�ள�ப�கிறா�க� ம��� சமமாக மதி�க�ப�கிறா�க� ம���
அவ�கள�� ப��னண� அ�ல� இன�, ெமாழி, மத ந�ப��ைகக�, பாலின
அைடயாள�, இயலாைம ேபா�ற தன��ப�ட ப��கைள� ெபா��ப��தாம�
அ�ல� பாலிய� ேநா��நிைல, அதனா� அவ�க� ப�ள�ய�� ப�ேக�க��,
சாதி�க�� ம��� ெசழி�க�� ����.

எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� எ�க� ப�ள� ச�க�தி� ப��னண� ம��� அ�பவ�கள��
ப��க�த�ைமைய ஒ���ெகா�கிற� ம��� ெகா�டா�கிற�, ேம��
ம�றவ�கைள ேலப��, ���ேயாைட� அ�ல� இழி�ப���� நட�ைதக�, ெமாழி
அ�ல� நைட�ைறகைள நா�க� ெபா����ெகா�ள மா�ேடா�.ப�ள�ய�� Epping
�த�ைம நா� ஒ�ெவா� மாணவ� மன�த உ�ைமக� மதி�� நா� பாரப�ச�தி��
எதிரான ச�ட�க� ம��� த�வ�ரமாக மன�த உ�ைமக� ம��� ெபா����க�
சாசன� கீ� எ�க� கடைமகைள எ���.

Epping �த�ைம ப�ள� இைத� ெச���:

· த�வ�ரமாக வள��� ம��� அ�� அைனவ���� ம�யாைத ம���
க�ண�ய� சிகி�ைச அள��க�ப�கிற� ஒ� கலா�சார� ஊ��வ��க

· மாணவ�க� (ேநர�யாகேவா அ�ல� மைற�கமாகேவா) பா�பா�
கா�ட�படாம� இ��பைத உ�திெச��, ேதைவயான இட�கள��,
அவ�கள�� க�வ� ம��� ப�ள� நடவ��ைககள�� ப�ேக�க நியாயமாக
இடமள��க�ப�த�, எ����கா�டாக, ப�ள� வ�ைளயா���க�, இைச
நிக��சிக�, அவ�கள�� சகா�கள�� அேத அ��பைடய��
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· ஏ��ெகா�� அைன�� மாணவ�க� ப�ேவ� ேதைவகைள,
அைடயாள�க� ம��� பல� பதிலள��க

· ம�றவ�கள�ட�தி� ப�சா�தாப� ம��� ேந�ைமஊ��வ��க

· அந�தியான ம��� எதி� பயா� நட�ைதக� ம���
நைட�ைறக�ஊ��வ��க எ�� சவா� ஒேர மாதி�யான

· ேந�மைற க�ற�, நி�சயதா��த� ப�கள��க ம��� மாணவ�க�
���கைள ந�ைம�காக

· �கா�க� ம��� ��ற�சா��க��� உ�ய �ைறய�� பதிலள��க��,
மாணவ�க� பாதி�க�படாம� இ��பைத உ�தி ெச�ய��.

தன�நப�க� அ�ல� ���கைள �றிைவ�� ெகா�ைம�ப���த�, ச�டவ�ேராத
பா�பா�, �����த�, அவ�� ம��� ப�ற வைகயான �ைறய�ற நட�ைத
ஆகியைவெபா����ெகா�ள�படா� எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�ய��.
எ�க�ஒ���ேபா�� வைகய�� நா�க� ெபா��தமான நடவ��ைககைள
எ��ேபா� மாணவ� ந�வா�� ம��� ஈ�பா� ம��� ெகா�ைம�ப���த�ட�
எ�க� ப�ள�ய�� இ�த நட�ைதகைள நி�ப���� மாணவ�க���
பதிலள��பத�கான ெகா�ைகக�.

இ�த வைகயான நட�ைதைய அ�பவ��த அ�ல� பா��தி��க���ய
மாணவ�க� ேப�வத�� ஊ��வ��க�ப�கிறா�க� ம��� அவ�கள��
ஆசி�ய�க�, ெப�ேறா�க� அ�ல� பராம��பாள�க� அ�த நட�ைதகைள� ப�றி
ெத�ய�ப���வ� ெபா��தம�ற நட�ைத�� த��� காண�ப�வைத உ�தி ெச�ய
ேவ���.

த�க� தன��ப�ட ப��கள�� அ��பைடய�� ம�றவ�கைள ெகா�ைம�ப���த�
அ�ல� ������வதி� ஈ�ப�� மாணவ�க� அவ�கள�� நட�ைதய��
தா�க�ைத� ����ெகா�ள ஆத��க�ப�வா�க�.

மா���திறனாள� மாணவ�க��கான நியாயமான ச�ெச�த�

எ����கா�� ப�ள� , �ைறபா�க� உ�ள மாணவ�க��� இடமள��க
நியாயமான மா�ற�கைள� ெச�ய ச�ட�தியான கடைம இ��பைத��
����ெகா�கிற�. ஒ� நியாயமான ச�ெச�த� எ�ப� �ைறபா�க� உ�ள
மாணவ�க� த�க� சக மாணவ�கள�� அேத அ��பைடய�� த�க� க�வ�ய��
ப�ேக�க உத�வத�காக எ��க�ப�ட நடவ��ைக அ�ல� நடவ��ைக ஆ��.
மா���திறனாள�க��கான மாணவ�, அவ�கள�� ெப�ேறா� அ�ல�
பராம��பாள�க�, அவ�கள�� ஆசி�ய�க� ம��� ேதைவ�ப�டா�, அவ�கள��
சிகி�ைச பய��சியாள�க�ட� கல�தாேலாசி�� நியாயமான மா�ற�க�
ெச�ய�ப��. எ�க� ப�ள� மாணவ� ஆதர� �� ெசய��ைறக� ம��� ப�ற
�ைறவான �ைறயான வழிகள�� கல�தாேலாசி�கலா�. �ைறபா�க�
மாணவ�க� கிைட�க ஆதர� ப�றி ேம�� தகவ�, ம��� ஒ� மாணவ�
இயலாைம ெதாட�பாக எ�க�ட� ெதாட��, எ�க� ப�ள�
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ஒ��கிைண�பாள�:எ.கா. மாணவ� ந�ைம�காக ம��� நி�சயதா��த� ேம��
வ�வர�க���ெகா�ைக அ�ல� ெதாட�� எ.கா. ந�ைம�காக பா��க��.

ச�ப�த�ப�டம��� வள�க�

மாணவ� ந�வா�� ம��� ஈ�பா�, மதி��கள�� அறி�ைக ம���
ெகா�ைம�ப���த� த��� ெகா�ைகக�ெகா�ைகக�

ஊழிய�க���, தய�ெச�� �ைறைய� பா��க�� சம வா��� ம��� பா�பா�
எதி��� ெகா�ைக, பாலிய� �����த� ெகா�ைக ம��� பண�ய�ட
ெகா�ைம�ப���த� ெகா�ைக எ�க� ப�ள�ய�� பண����� அைன��
ஊழிய�க���� ெபா����.

ப�ள� ெகா�ைக ம��� ஆேலாசைன� ைகேய� ப�ற ெதாட��ைடய �ைற
ெகா�ைகக� ம��� வள�க� உ�ளன:

ஓ உ�ள �டான க�வ�

ஓ Koorie க�வ�

ஓ ேபாதைன பழ���ய�ன� ம��� ேடார� ஜலச�தி த�வ�ன�
கலா�சார�

ஓ பா�கா�பான ப�ள�க�

ஓ ஆதர�க� ம��� ேசைவக�

ஓ மாணவ�க��கானதி�ட��ைறபா�ைடய ெகா��

ம�ளா�� �ழ�சி
இ�த� ெகா�ைக கைடசியாகஅ�� ���ப��க�ப�ட� 22/7/2019 ம���மதி�பா��
ெச�ய தி�டமிட�ப���ள� 2023 இ�.
5 ஆக�� 2019 அ�� ப�ள� க��சிலி� வழ�க�ப�� அ�கீக��க�ப�ட�.
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https://www.education.vic.gov.au/hrweb/Documents/Equal-Opportunity-anti-discrimination-Policy.pdf
https://www.education.vic.gov.au/hrweb/Documents/Equal-Opportunity-anti-discrimination-Policy.pdf
https://www.education.vic.gov.au/hrweb/divequity/Pages/SexualHarassment.aspxhttps:/www.education.vic.gov.au/hrweb/divequity/Pages/SexualHarassment.aspx
https://www.education.vic.gov.au/hrweb/safetyhw/Pages/workplacebullying.aspxhttps:/www.education.vic.gov.au/hrweb/safetyhw/Pages/workplacebullying.aspx
https://www.education.vic.gov.au/hrweb/safetyhw/Pages/workplacebullying.aspxhttps:/www.education.vic.gov.au/hrweb/safetyhw/Pages/workplacebullying.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/participation/Pages/studentswithdisability.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/Pages/koorie.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/multicultural/Pages/koorieculture.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/multicultural/Pages/koorieculture.aspx
http://www.education.vic.gov.au/about/programs/health/Pages/safe-schools-coalition.aspx?Redirect=1#link8
http://www.education.vic.gov.au/school/parents/needs/Pages/supportservices.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/learningneeds/Pages/psdhandbook.aspx

