
ெகா�ைக -ம���நி�வாக�
எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள�

ேநா�க�
ெசய��ைறகைள ெப�ேறா�க�/பராம��பாள�க�, மாணவ�க� ம���
ஊழிய�க��� வ�ள�க எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� �கா� ம��� உ�லாச� பயண�
உ�பட ப�ள� அ�ல� ப�ள� நடவ��ைககள�� மாணவ�க��� ம���
வழ��வைத பா�கா�பாக நி�வகி�கப��ப���.

ேநா�க�
இ�த ெகா�ைக அைன�� மாணவ�க���� ம��� நி�வாக�தி�� ெபா����.
இ� ெபா��தா�:

● எ�க� ப�ள�ய��அனாப�லா�ஸி�வழ�க�ப�டஅனாப�லா�ஸிஸி�கான
ம���கைள வழ��த�
ெகா�ைகய��

● எ�க� ப�ள�ய�� ஆ��மா ெகா�ைகய�� வழ�க�ப�ட ஆ��மா���
ம��� வழ��த�

● சி�கலான ம���வ பராம��� ேதைவக��� ேதைவ�ப�� சிற��
நைட�ைறக�.

ெகா�ைக
ஒ� மாணவ� ம��� ேதைவ�ப�கிற�எ�றா�, Epping �த�ைம ப�ள� ம���
ப�ள� மண� ெவள�ேய எ���� ெகா�ள�பட ேவ���ஏ�பா� ெச�ய ெப�ேறா�க�
ஊ��வ��கிற�. இ��ப���, எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� ப�ள� அ�ல� ப�ள�
நடவ��ைககள�� மாணவ�க� ம��� எ��க ேவ���
எ�பைத����ெகா�கிற�. மாணவ�கைள பா�கா�பாக� ெச�ய ஆத��க, எ�ப��
ெதாட�க� ப�ள� இ�த� ெகா�ைகய�� �றி�ப�ட�ப���ள நைட�ைறகைள�
ப��ப���.

நி�வகி��� அதிகார�
ஒ� மாணவ� ப�ள�ய�� அ�ல� ப�ள� ெசய�பா��� ம��� எ��க ேவ���
எ�றா�:

● ெப�ேறா�க�/பராம��பாள�க� மாணவ�� சிகி�ைச ம���வ/�காதார
பய��சியாள� ப�ள��� எ������வ ஆேலாசைன வழ�க ஏ�பா� ெச�ய
ேவ���:

■ ம��தி� ெபய� ேதைவ
■ அளைவ �றி�ப��ட
■ ேநர�தி�� ம���வமா��கவன� ெச��த�பட
■ ம���வமா�� எ�தள�எ��க�பட ேவ��ய
■ ேவ���,ம��� ேதைவ�ப�கிற� ேததிக�அ�ல� அ�
ெதாட��� ம��� எ�பைத
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■ ம��� எ�ப� ைவ�க ேவ����ள�.
● ெப��பாலான ச�த��ப�கள��, ெப�ேறா�க�/பராம��பாள�க� ஒ�
ம���வ ஆைணய ப�வ�தி� எ������வ ஆேலாசைன வழ�க ஏ�பா�
ெச�ய ேவ���. ஒ� ெட��ேள� ப�வ�தி��, ம��� ெட��ேள� பாலிசி
வைல�ப�க�தி� நி�வாக�தி� 'ஆதார�க�' பா��க��.

● ஒ� மாணவ�� ம���வ/�காதார பய��சியாளரா� ஆேலாசைன வழ�க
��யாவ��டா�, எ������வ அதிகார� வழ�க�படலா� அ�ல� ம���
அதிகார ப�வ� மாணவ�� ெப�ேறா�/பராம��பாள�களா� ���தி
ெச�ய�படலா� எ�பைத �த�வ� (அ�ல� அவ�கள�� நியமனதார�)
ஒ���ெகா�ளலா�.

● எ������வ ஆேலாசைனகைள ெதள��ப��த�� ம��� ம��� நி�வாக�
ெதாட�பான மாணவ�� தன��ப�ட வ���ப�கைள க��தி� ெகா�ள��
(மாணவ�� மாணவ� �காதார� தி�ட�தி�� வழ�க�படலா�)
�த�வ�/ெப�ேறா�ட� கல�தாேலாசி�க ேவ���.

ெப�ேறா�/பராம��பாள�க�எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� அ�வலக� எஃ�அ�ல�
ம��� ஆைணய ப�வ�ைத ெதாட�� ெகா�ளலா�.

ம���கைள நி�வகி�த�
ஒ� மாணவ� ப�ள��� ெகா�� வ�� எ�த ம��ைத�� ெதள�வாக� �றி�க
ேவ���:

● மாணவ� ெபய�
● ேதைவயான அள�
● ம��� ெகா��க ேவ��ய ேநர�.

ெப�ேறா�/பராம��பாள�க� ஒ� மாணவ� ப�ள�ய�� ைவ�தி����ம���அத�
காலாவதி ேததி��� இ��பைத உ�தி ெச�ய ேவ���. ப�ள�ய�� மாணவ�
ைவ�தி���� ம��� காலாவதியான� எ�� ப�ள� ஊழிய�க� அறி�தா�,
அவ�க� உடன�யாக மாணவ�� ெப�ேறா�/பராம��பாள�கைள�
ெதாட��ெகா�� காலாவதி ேததி��� ம��� ஏ�பா� ெச�ய ேவ���.

ஒ� மாணவ� ப�ள�ய�� அ�ல� ப�ள� ெசய�பா��� ம��� எ��க ேவ���
எ�றா�, �த�வ� (அ�ல� அவ�கள�� நியமனதார�) உ�தி ெச�வா�:

1. ம��� ஆைணய ப�வ�தி�ப� மாணவ�க��� ம���வழ�க�ப�கிற�:
● மாணவ� ச�யான ம��ைத� ெப�கிறா�
● ச�யான அளவ��
● ச�யான �ைற �ல� (உதாரணமாக, உ�ள���த� அ�ல�
வா�வழி)

● நாள�� ச�யான ேநர�தி�.
2 ஒ� மாணவ��� அள��க�ப�� ம���வ�தி� ஒ�பதி� ைவ�க�ப���ள�.
3. ���தா�, இர�� ஊழிய�க� ம��� நி�வாக�ைத ேம�பா�ைவய��வா�க�.
4. ஒ� மாணவ�� ம��� ேதைவ�ப�� ேநர�தி� அவ�க��� ெபா��பான
ஆசி�ய�:
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· மாணவ� ேதைவகைள அவ�கள�� ம��� ெப�வத��
அ��பைடயாக ெகா�டைவயா��

· ேதைவ�ப�டா�, மாணவ�கைள அவ�கள�� ம���கைள� ெபற
வ��ப�லி��� வ��வ��க��.

�ய நி�வாக�
சில ச�த��ப�கள�� மாணவ�க� த�க� ம���கைள �யமாக நி�வகி�ப�
ெபா��தமானதாக இ��கலா�. �த�வ� ெப�ேறா�க�/பராம��பாள�க�ட�
கல�தாேலாசி�கலா� ம��� மாணவ�� ம���வ/�காதார பய��சியாள��
ஆேலாசைனைய ப�சீலி�கலா� ம��� ஒ� மாணவ� த�க� ம���கைள
�யமாக நி�வகி�க அ�மதி�கலாமா எ�பைத த��மான��கலா�.
ஒ� மாணவ� த�க� ம��ைத �யமாக நி�வகி�க அ�மதி�ப� �றி�� �த�வ�
��� ெச�தா�, மாணவ�� ம���வ/�காதார பய��சியாள�டமி��ேதா அ�ல�
மாணவ�ய�� ெப�ேறா�/பராம��பாள�கள�டமி��ேதா எ������வ ஒ��த�
ேதைவ�படலா�.

ம���கைள ேசமி�� ைவ�ப�
�த�ைம (அ�ல� அவ�கள�� நியமனதார�) ம��� ேசமி�க�ப�� வைகய��
ஏ�பா�கைள� ெச���:

● பா�கா�பாக ம�றவ�க��� ஆப�ைத �ைற�க
● நி�வகி��� ெபா��பான ஊழிய�களா� ம��ேம அ�க���ய
இட�தி�
ம���கைள

● ஒ� வ��பைறய�லி��� (வ�ைரவான அ�க�
ேதைவ�படாவ��டா�)

● �த�தவ� க�வ�கள�லி��� வ�லகி
● பா�ெக� அறி���த�கள��ப�, �றி�பாக ெவ�பநிைல ெதாட�பாக.

ெப��பாலான மாணவ�க���, Epping �த�ைம ப�ள� மாணவ� ம�����
அ�வலக� ேசமி���
எ��:��கிய ��� ெச�யலா�in.the,ெப�ேறா�க� / ஆகிேயா�ட� ம��� /
அ�ல� ஒ� மாணவ� சிகி�ைச ம���வ� / �காதார பய��சியாள�
ஆேலாசைனய�� ேப�� ஆேலாசைன�ட�

● மாணவ� ம��� பா�கா�பாக ேசமி�க�ப������ ேவ��� மாணவ�
வ��பைறய�� வ�ைரவான அ�க� ேதைவ�ப�டா�

● , மாணவ� த�க� ெசா�த ம���கைள எ���� ெச�ல அ�மதி�கலா�,
����ைம அச� ேப�ேகஜி�கி� இ��தா�:

o ம��� �ள��பதனேபா�ற சிற�� ேசமி�� ேதைவக�,இ�ைல
ஓ அ�வா� ெச�வதா�, ம�ற மாணவ�க��� ம���க���
பா�கா�ப�ற அ�கைல உ�வா�க ��யா�.

வ���கி�ற�
Epping �த�ைம ப�ள� எ�ச��ைகஇ�ைல:

● க�வ� ம��� பய��சி ெகா�ைக, �ைற ஏ�ப ேபா�ற அவ�க� அறி�றிக�
ம��� க�ைமயான உட�நல��ைற� அ�ல� காய� அறி�றிக� ����
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ஒ� தரமான �த�தவ� வ��கமாக ஆ�ப��� ம��� பாராசி�டமா� கைட
அ�ல� நி�வகி�கி�றன� வலி நிவாரண�க�

● ஒ� மாணவ� எ��க அத�ைடய ஒ� ஒ�வாைம எதி�வ�ைள� ஏ�ப�டா�
ப�ள�ய�� ஒ� �திய ம��தி� �த� ேடா�. இ� மாணவ�� ெப�ேறா�,
பராம��பாள�க� அ�ல� �காதார பய��சியாள�� ேம�பா�ைவய�� கீ�
ெச�ய�பட ேவ���,

● உய���� ஆப�தான அவசர�ைத� தவ�ர, ப���ைர�க�ப�ட மாணவைர�
தவ�ர ேவ� எவ�� ம���கைள� பய�ப��த அ�மதி�க ேவ���
தயாராக உ�ள�.

ப�ைழ
ம����ஒ� மாணவ� தவறாக ம��� எ���� ெகா�டா�, ஊழிய�க� இத��
�ய�சி ெச�வா�க�:

ப� நடவ��ைக

1. ேதைவ�ப�டா�, மாணவ�� �காதார ஆதர� தி�ட� அ�ல� ப�ற ம���வ
ேமலா�ைம தி�ட�தி� �றி�ப�ட�ப���ள �த�தவ� நைட�ைறகைள�
ப��ப�ற��.

2 வ�ஷ� தகவ� ேகா�, 13 11 26 ஐ �� ெச��, ச�பவ� ம��� மாணவ� ப�றிய
வ�வர�கைள அள��க��.

3. ��ப�� ஜ�ேராைவ "000" எ�� அைழ�ப� ேபா�ற அவ�கள�� ஆேலாசைனய��
ேப�� உடன�யாக ெசய�ப��க�.

4. ம��தி� ப�ைழ ம��� எ��க�ப�ட நடவ��ைக �றி�� மாணவ��
ெப�ேறா�/பராம��பாள�க� அ�ல� அவசர ெதாட�� நபைர ெதாட��
ெகா�ள��.

5 ச�பவ�தி� ெவள��ச�தி� ப�ள�ய�� ம��� ேமலா�ைம நைட�ைறகைள
மதி�பா�� ெச�ய��.

அவசர கால�கள��, ப�ள� ஊழிய�க� எ�த ேநர�தி�� ஆ��ல�ஸு�� ��ப��
ஜ�ேராைவ "000" எ�� அைழ�கலா�.
ேம�� தகவ� ம��� ஆதார�க�

● �த�தவ� ெகா�ைகக�
● �காதார பராம��� ேதைவ
● ம��� ம��� ஆைணய� ப�வ�
● ம��� பதி� பதி�

�ழ�சி
இ�த ெகா�ைக கைடசியாக 23/7/2019 அ�� ���ப��க�ப�ட� ம��� ஜூைல 2023
இ� மதி�பா�� ெச�ய தி�டமிட�ப���ள�.
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