
ெகா�ைக - மாணவ� ந�வா��
ம��� ஈ�பா�

Epping �த�ைம ப�ள�

ேநா�க�
இ�த� ெகா�ைகய�� ேநா�க� எ�க� ப�ள� ச�க�தி� அைன�� மாணவ�க�
ம��� உ��ப�ன�க� ���� ெகா�வ� ேவ���:

(அ) எ�க� அ��பண��� மாணவ�க��� ஒ� பா�கா�பான ம���
ஆதரவான க�வ� �ழைல உ�வா�கி� தர

(ஆ) ேந�மைறயான மாணவ� நட�ைத எதி�பா���கைள
(இ) மாணவ�க� ம��� ���ப�க��� கிைட���ஆதர�
(d) ெபா��தம�ற மாணவ� நட�ைத�� பதிலள��பத�கான எ�க�
ப�ள�ய�� ெகா�ைகக� ம��� நைட�ைறக�.

எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� அைன�� மாணவ�க���� பா�கா�பான, பா�கா�பான
ம��� ஊ�கமள���� க�ற� �ழைல வழ�க உ�தி����ள�. மாணவ�க�
மகி��சியாக��, ஆேரா�கியமாக��, பா�கா�பாக�� இ��தா�தா�
மாணவ�க� த�க� �� திறைன அைடகிறா�க� எ�பைத��, ேந�மைறயான
ப�ள� கலா�சார� மாணவ�கைள ஈ�ப��தி அவ�கள�� க�றலி� அவ�கைள
ஆத��க உத�கிற� எ�பைத�� நா�க� ����ெகா�கிேறா�. மாணவ�கள��
ந�வா�� ம��� மாணவ�கள�� க�ற����க� ெந��கிய ெதாட��ைடயைவ
எ�பைத எ�க� ப�ள� ஒ���ெகா�கிற�.

இ�த� ெகா�ைகய�� ேநா�க� நம� ப�ள�ய�� மதி��க��� ஏ�ப பா�கா�பான,
ஆதரவான ம��� உ�ளட�கிய ப�ள�� �ழைல உ�வா�க ம��� பராம��க
எ�க� ப�ள�ைய ஆத��பதா��.

ேநா�க�
இ�த� ெகா�ைக �கா�க� ம��� உ�லாச� பயண� உ�பட அைன�� ப�ள�
நடவ��ைகக���� ெபா����.

ெகா�ைக

1. ப�ள� �யவ�வர�
எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� ெம�ேபா�ன�� வட�� �றநக�� ப�தியான எ�ப��கி�
அைம���ள� ம��� 1874 �த� எ�ப�� ப�திய��� அத�� அ�பா�� வா��
சி� �ழ�ைதக��� க�வ� க�பதி� ��கிய ப�� வகி�கிற�. 2012 ஆ�ஆ���
ெதாட�க�தி� இ��� ��ைதய ப�ள�க� எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� ம���
கி����� ஆர�பநிைல ஆகியைவ ஒ�றிைண�� இ�ேபா� எ�ப��
ெதாட�க�ப�ள� எ�� அைழ�க�ப�கி�றன.
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எ�ப�� ப�எ� இர�� வளாக�கைள� ெகா���ள� (ைஹ ���� ேக�ப�
ம��� ������ ேக�ப�). த�ேபாைதய ேச��ைக 456 மாணவ�க� உய�
ெசய��� வளாக�தி� 323 மாணவ�க� ம��� கி�� ��� வளாக�தி� 133
மாணவ�க�. இர�� வளாக�க�� தர� 6 �� தயாராக உ�ளன.

எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள�ய�� ப���� மாணவ�க� ஆ�கில� அ�லாத ேப��
ப��னண�ய�லி��� �மா� 35% மாணவ�கைள� ெகா�ட பர�த அளவ�லான ேதசிய
இன�கைள ப�ரதிநிதி��வ�ப���கி�றன�. ப�ள� வா��ைகய�� ��
ஈ�பா��ட� எ�க��� ஆதரவான ம��� ேந�மைறயான ச�க� உ�ள�.
எ�க� ஊழிய�க� திற�தவ�களாக��, அதிக அ��பண���ட��, ஒ�ெவா�
க�றவ�� த�க� க�றலி� சவாலாக�� நிைறவாக�� இ��பைத உ�தி ெச�ய
எைத ேவ��மானா�� ெச�ய தயாராக உ�ளன�. ���ப�க�டனான எ�க�
��டா�ைமைய நா�க� மதி�கிேறா� ம��� பர�பர ம�யாைதய��
அ��பைடய�� உற�கைள வள��கிேறா�. எ�க� ப�ள� மதி��க�: ெநகி��சி,
வ�டா�ய�சி, ேந�ைம, ெபா��� ம��� ம�யாைத. எ�க� மதி��க� நம�
மாணவ�கள�ட� வள��க வ����� மன�பா�ைம, திற�க� ம��� க�ற�
அ���ைறக� ப�றிய ந�ப��ைக அறி�ைககளா��,
த�ேபா� நா�க� உட�க�வ�, வ�ஷுவ� ஆ���, ெப�பா�மி� ஆ��� ம���
இ�தாலிய� ஆகிய 4 சிற�� வ���கைள நட��கிேறா�. க�வ�யறி� ம���
எ�ண�ய�ஆதர�, மாணவ� ப�ரதிநிதி ம�ற�, ரா� இைச���, ப�ள� பாடக� ��,
ேம�பேரா ஆ�ஏசிவ� ஆ�ற� தி����ைன ம��� வ�வான இைடநிைல
வ�ைளயா�� தி�ட� ேபா�ற நிக��சிக� எ�க� ப�ள�ய�� அ�ச�க�. இர��
வளாக�க�� சிற�த 21 ஆ� ��றா��� ெதாழி���ப�க� ம��� ந��
பராம��க�ப�ட �லக�கைள� ெகா���ளன.
எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� கஃேப வாசி�� க�டைம�ைப ெசய�ப���கிற� ம���
ெதாழி��ைற க�ற� ச�க�கைள (ப�எ�சி) அறி�க�ப���கிற�

. ப�ள� மதி��க�, த��வ� ம��� ெதாைலேநா��
எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள�ய�� மதி��க� ம��� ப�ள� த��வ�தி� அறி�ைக நா�
ெச��� ேவைல�� ஒ��கிைண�தைவ ம��� நம� ப�ள� ச�க�தி�
அ��தளமா��. மாணவ�க�, ஊழிய�க� ம��� எ�க� ப�ள� ச�க�தி�
உ��ப�ன�க� ஒ�ெவா� வா��ப��� ம�யாைத, ேந�ைம ம��� இர�க�
ஆகியவ�றி� ��கிய மதி��கைள வாழ�� நி�ப��க��
ஊ��வ��க�ப�கிறா�க�.
எ�க� ப�ள�ய�� பா�ைவ மாணவ�கள�� தன��ப�ட சிற�ைப அைடய
அவ�க��� அதிகார� அள��பேதா�, மகி��சியான, ஆேரா�கியமான
இைளஞ�களாக ச�தாய�தி�� சாதகமாக ப�கள��க அவ�கைள ��ைமயாக
சி�த�ப���வதா��.
எ�க� மதி��கள�� அறி�ைக ஆ�ைலன�� கிைட�கிற�.

3. நி�சயதா��த உ�திக�
எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� எ�க� ப�ள�ய�� உ�ள அைன�� மாணவ�க����
நி�சயதா��த�, ேந�மைறயான நட�ைத ம��� ம�யாைத���ய உற�கைள
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ஊ��வ��க பல உ�திகைள உ�வா�கி��ள�. சில மாணவ�க��� ப�ள�ய��
��த� ச�க, உண��சி அ�ல� க�வ� உதவ� ேதைவ�படலா� எ�பைத��,
மாணவ�க� வள��� வள��ேபா� அவ�க� ேதைவக� கால�ேபா�கி� மா��
எ�பைத�� நா�க� ஒ���ெகா�கிேறா�.
எ�க� ப�ள� பய�ப���� உலகளாவ�ய (�� ப�ள�), இல�� (ஆ�� ��
�றி�ப��ட�) ம��� தன��ப�ட ஈ�பா� உ�திகள�� ���க� கீேழ
ேச��க�ப���ள�:

உலகளாவ�ய
● அைன�� பண�யாள�க�, மாணவ�க� ம��� ெப�ேறா�க� ம���
கவன��பாள�கள��உய� ம��� நிைலயான எதி�பா���க�அள��கி�றன.

● ஊழிய�க� ம��� மாணவ�கள�ைடேய ேந�மைறயான உற�க���
����ைமமாணவ�கள�� ந�வா�ைவ� க��ெய���வதி��,
பராம��பதி��

● உ�ளட�கிய ஒ� கலா�சார�ைத உ�வா�கி,
● அைன�� ெப�ேறா�கைள��/பராம��பாள�கைள��
வரேவ���க�ற�ப��தார�களாக அவ�க����

● ம��� ப�ேக�� ேபா�றப��பா�வ��பதிலள��க ேவ���. , ப�ள�
கண�ெக���, ெப�ேறா� கண�ெக��� தர�, மாணவ� ேமலா�ைம தர�
ம��� ப�ள� நிைல மதி�ப��� தர�

● ஆசி�ய�க� எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள�ய�� ஒ� ெதள�வான, ெபா�வானம���
பகிர�ப�ட அறி���தலி� சா��க� அ��பைடய�லான, அதிக மக��
க�ப��த� நைட�ைறகைள உ�தி ெச�ய அறி���த� க�டைம�ைப
பய�ப���கி�றன�.அைன�� பாட�கள���

● எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள�ய�� உ�ளஆசி�ய�க� ஒ� பர�த அளவ�லான te ஐ
ஏ���ெகா�கிறா�க� எ�க� மாணவ�கள�� ப�ேவ� க�ற� பாண�க�,
பல�க� ம��� ேதைவக��� திற�பட பதிலள��க வலி ம��� மதி�ப���
அ���ைறக� ம��� வ��ேடா�ய� இ������ ஆஃ� ��சி� வ��த
தர�கைள� ப��ப��வத� �ல�

● எ�க� ப�ள�ய�� மதி��கள�� அறி�ைக எ�க� பாட�தி�ட�தி�
இைண�க�ப�� மாணவ�க�, ஊழிய�க� ம��� ெப�ேறா�க���
ஊ��வ��க�ப�கிற� எ�க� ப�ள� ச�க�தி� அ��தளமாக அைவ
பகிர�ப�� ெகா�டாட�ப�கி�றன,

● மாணவ�க� த�க� ப�ள�ப�ேவ� நிைலக��� நக�வைத ஆத��பத�காக
கவனமாக தி�டமிட�ப�ட மா�ற� தி�ட�க�

● ேந�மைறயான நட�ைத ம��� மாணவ�கள�� சாதைனவ��பைறய��
ஒ���ெகா�ள�ப�கிற�, ம��� �ைறயாக ப�ள� ��ட�க� ம���
ெப�ேறா�க��கான ெதாட��

● மாணவ� வ�ைகைய க�காண���� ம��� ஒ���ப�ள�,���ம���
தன��ப�ட நிைலவ�ைக ேம�பா�� உ�திகைள ெசய�ப��த

● மாணவ�கள��மாணவ� ப�ரதிநிதி க��சி� ம��� ஆ�� �� ��ட�க�
உ�ள��ட ப�ற ம�ற�க� �ல� ப�ள� ெசய�பா�க� ப�றிய ���க���
ப�கள��க�� க����கைள வழ�க�� வா��� உ�ள�. மாணவ�க�
த�க� ஆசி�ய�க�, ஆ�� நிைல ஒ��கிைண�பாள�, உதவ� �த�வ�
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ம��� தைலைம ஆசி�ய�ட� ஏேத�� ேக�வ�க� அ�ல� கவைலக�
இ���� ேபாெத�லா� ேபச ஊ��வ��க�ப�கிறா�க�.

● ப�ள� நாடக�க�, தடகள�, இைச நிக��சிக� ம��� சக ஆதர� தி�ட�க�
�ல� மாணவ�கள�ைடேய ���� வய� இைண��க��கான வா���கைள
உ�வா���க�

● அைன�� மாணவ�க�� மாணவ� நல ஒ��கிைண�பாள�, ஆ�� நிைல
தைலவ�க�, உதவ� �த�வ� ம��� �த�வ� ஆகிேயாைர �யமாக�
கல��ைரயாட வ���ப�னா� �றி�ப��ட ப�ர�சிைன அ�ல� அவ�க���
எ�த வ�தமானஆதர�� ேதைவ�படலா� எனஉண�கிேற�. நா� மாணவ�க�
ம��� ஊழிய�க�க���ெகா�வதி� ப�காள�க� எ�ேக ஒ� 'திற�த கத�'
ெகா�ைகைய� ேவ���

● நா� ேபா�ற தி�ட�க� இதி� எ�க� ஊழிய�க� ம��� மாணவ�க�, பல
ந�ல ேந�மைறயான நட�ைத ேமலா�ைம உ�திக� ஈ�படெப�ைம:

ம�யாைதமி�க� உற�க� ஓ
ஓ ச�க உண��சி வ�ழி��ண�� தி�ட�
ஓ பா�கா�பான ப�ள�க�
ப��உதவ� தி�ட

● தி�ட�க�, ஊ��வ�க� ம��� உ�லாச� பயண�க� �றி�ப��ட நட�ைத
(ேகாப� ேமலா�ைம தி�ட�க�)

● மாணவ�கைள� ேச��பத�கான வா���கைள (அதாவ� வ�ைளயா��
அண�க�, காைல உண� கிள�)

● ந�பா தி�ட�க�, ��ேனா�க�தி�ட�க�,ஆதர�

�றிைவ�த
● ஆேரா�கிய� ம��� அவ�கள�� ஆ��� மாணவ�க� ந�ைம�காக
க�காண��க, ம�����த�ஆதர�ேதைவ�படலா� மாணவ�க���
ெதாட��� ��ள�யாக வ�ள��கி�றன� ஒ�ெவா�ஆ��� ��ஒ� வ�ட�
�� தைலவ� / ஒ��கிைண�பாள� உ�ள�

● ஒ� Koorie இைண�� Koorie மாணவ�க�நி�சயதா��த ஆதர� அதிகா�
● வ ����� ெவள�ேய உ�ள அைன�� மாணவ�க���� ஒ� க�ற�
வழிகா��யாக நியமி�க�ப�வா�, ஒ� தன��ப�ட க�ற� தி�ட�ைத�
ெகா����கிறா� ம��� ஒ� க�வ� ேதைவக� மதி�ப���மாணவ� ஆதர�
ேசைவக��� ப���ைர�க�ப�வா�

● ந�வா���காகம��� �காதார ஊழிய�க� �காதார ேம�பா� ம��� ச�க
திற� ேம�பா�ைட ேம�ெகா�வா�க�. மாணவ� ந�வா�� தர�,வ��பைற
ஆசி�ய�க� அ�ல� ப�ற ப�ள� ஊழிய�களா� அைடயாள� காண�ப�ட
ேதைவக� ஒ�ெவா� ஆ���

● அ�பவ��த மாணவ�க�ட� பண���ய ஒ� அதி��சி தகவலறி�த
அ���ைறைய� பய�ப���வா�க�

தன��ப�ட
● மாணவ� ஆதர�� ���கைள, பா��க��: http://www.education.vic.gov.

aU/ப�ள�/அதிப�க�/�பா�/ப�ேக��/ப�க�க�/���க�. ASPX
● ஆதர�தன��ப�ட க�ற� தி�ட� ம���நட�ைத ஆதர� தி�ட�
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● மாணவ�க��கானதி�ட��ைறபா�க�
● மாணவ� நல ஒ��கிைண�பாள��கான�றி�� ம���
● ைச�� ஃப���, ெஹ��ேப�
● ேநவ�ேக�ட�
● ��அ��

எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� ஆகியைவ தன��ப�ட ஈ�பா�ைட ஆத���� ம���
ஊ��வ���� பல உ�திகைள ெசய�ப���கி�றன. இதி� ப��வ�வன அட���:

● அபாய�தி� உ�ள மாணவ�க�டேனா அ�ல� சி�கலான தன��ப�ட
��நிைலகளா� பாதி�க�பட���ய மாணவ�க�டேனா ஆ�க��வமான
உற�கைள உ�வா��த�

● , மாணவ� ம��� அவ�கள�� ெப�ேறா�/பராம��பாள� ஆகிேயாைர
ச�தி�ப�,ப�ள�ய�� மாணவ� எ�வா� சிற�த �ைறய�� உதவலா�

● ஒ� தன��ப�ட க�ற� தி�ட�ைத உ�வா���ம���/அ�ல� நட�ைத
ஆதர� தி�ட�

● ஏேத�� �����ழ� மா�ற�க� ெச�ய�பட ேவ��மா எ�� க��கிற�,
உதாரணமாக வ��பைற அைம�ைப மா��வ�

● மாணவைர �றி�ப��கிற�:
o எ��� அ��பைடய�லான ந�வா��
ஓ மாணவ� ஆதர� ேசைவக�
ஓ ேபா�ற சைப சா��த இைளஞ� ம��� ���ப ேசைவக�, ம�ற
�காதார �ைண� ெதாழி�, HeadSpace, �ழ�ைத ம��� ப�வ மன
ஆேரா�கிய� ேசைவக� அ�ல� ChildFirstத��த ெவள� ஆதர�க�

ஓ ேநவ�ேக�ட� ேபா�ற ம�-ஈ�பா��� தி�ட�க�,

ேதைவயான இட�கள�� மாணவ�கள�� ���ப�ைத ஈ�ப��த ப�ள�
�ைண����:

● மாணவ�கள�� ��நிைல ம��� உட�நல� ம��� ந�வா��ஏ�ப��
மா�ற�க��� பதிலள��க���ய ம��� உண�திற�

● ஒ��ைழ�ப��ெகா�ட, ெபா��தமான ம��� மாணவ� ம��� அவ�கள�
���ப�தி� ஆதர�ட�மாணவ�க���ஆதரவள���� எ�த ெவள���ற ந��
�காதார வ��ந�க�, ேசைவக� அ�ல� �கவ�

● மாணவ� ம��� அவ�கள�� ���ப��ட� இைண��வ�கி�ற
ேம�பா��� தி�ட�கைள உ�வா�கி,மாணவ� ம���மாணவ�வ�ைகைய
க�காண����

● அைன��மாணவ�க����வழ�கமானமாணவ�ஆதர�����ட�கைள
நட�தி:

o ஒ� ஊன��ட�
ஓ �க�� கவன��� அ��
ஓ ம��� ெதாட��சியானஆதர�ம��� க�காண��� ேதைவ�ப��
ப�ற சி�கலான ேதைவக�ட�.

4. ஆதர� ேதைவ�ப�� மாணவ�கைள அைடயாள� கா�ப�
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எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� எ�க� மாணவ�க� அறிவா��த, உண��சி ம��� ச�க
�தியாக ஆத��க�ப�வைத உ�தி ெச�ய ேதைவயான ஆதரைவ வழ�க
உ�தி����ள�. மாணவ�கள�� ந�வா�� �� மாணவ�கள�� ந�வா�ைவ
ேம�ப���த� ம��� ெசய�ப���வதி� ��கிய ப�� வகி�கிற�. Epping
�த�ைம ப�ள� ��த�, உண��சி ச�க அ�ல� க�வ��தவ� ேதைவ
மாணவ�க� அைடயாள� ப��வ�� தகவ� ம��� க�வ�க� பய�ப��த
ேவ���:

● தன��ப�ட, �காதார ம��� க�ற� தகவ� ேச��ைக ம�� ��
மாணவ�பதி�ெச�ய�ப�ட ேபா�

● வ�ைக� பதிேவ�க�
● க�வ� ெசய�திற�
● ேபா�ற உண�����வமான மா�ற�க� ப�ள�
ஊழிய�க�அவதான���க�ஈ�பா�, நட�ைத, �ய பா�கா��, ச�க இைண��
ம��� உ��த�

● வ�ைக,த��� ம��� இைடந��க� தர�
● ���ப�க�ட�ஈ�பா�
● �ய-ப���ைரக� அ�ல� சகா�கள�டமி��� ப���ைரக�ட�

5 மாணவ� உ�ைமக� ம��� ெபா���க�
எ�க� ப�ள� ச�க�தி� அைன�� உ��ப�ன�க���� பா�கா�பான ம���
ஆதரவான ப�ள� �ழைல அ�பவ��க உ�ைம உ��. மாணவ�க�, ஊழிய�க�,
ெப�ேறா�க� ம��� பராம��பாள�க� அைனவ�� ஒ�வ��ெகா�வ�
ம�யாைத�ட�� க�ண�ய��ட�� நட��ெகா�வா�க� எ�� நா�க�
எதி�பா��கிேறா�. எ�க� ப�ள�ய�� மதி��கள�� அறி�ைக எ�க� ச�க�தி�
உ��ப�ன�கள�� உ�ைமக� ம��� ெபா���கைள எ����கா��கிற�.

மாணவ�க��� உ�ைம உ��:
● த�க� க�வ�ய�� ��ைமயாக� ப�ேக�க��
● , பா�கா�பாக�� பா�கா�பாக�� மகி��சியாக�� உண�கிறா�க�,
● ெகா�ைம�ப���த�, �����த�, வ��ைற, பா�பா� அ�ல� மிர�ட�
இ�லாத �ழலி�

● த�க� க����க�, உண��க� ம��� கவைலகைள ெவள��ப����க�.

மாணவ�க��� ெபா��� உ�ள�:
● அவ�கள�� க�வ�� தி�ட�தி� ��ைமயாக� ப�ேக��
● ேந�மைறயான நட�ைதகைள� கா���க�, அவ�க� த�க��� ம�யாைத
கா��கிறா�க�, அவ�கள� சகா�க�, ஆசி�ய�க� ம��� ப�ள� ச�க�தி�
உ��ப�ன�க�

● ம�றவ�கள�� க�ற� உ�ைமைய மதி�கிறா�க�.

ப�ள�ய�� நட�த ஏதாவ� ஒ� �கா� அ�ல� அ�கைற உ�ள மாணவ�க� த�க�
ெப�ேறா� அ�ல� கவன��பாள�கள�ட� ேபச��, ஒ� ந�பகமான ஆசி�ய�
அ�ல� ப�ள� தைலைம �� உ��ப�னைர அ�க�� ஊ��வ��க�ப�கிறா�க�.
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6 மாணவ�கள�� நட�ைத எதி�பா���க�
எ�க� ப�ள�ய�� மதி��க� அறி�ைகய�� மாணவ�க�, ஊழிய�க� ம���
���ப�கள�� நட�ைத எதி�பா���கைள அ��பைடயாக� ெகா�ட�. மாணவ�
ெகா�ைம�ப���த� நட�ைத எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�ய�� ெகா�ைம�ப���த�
ெகா�ைக�ட� ெதாட��� பதிலள��க�ப��.

எ�க� ப�ள� ச�க�தி� நட�ைத தர�கைள ஒ� மாணவ� ம���ேபா�,
  திைண�கள�தி� மாணவ� ஈ�பா� ம��� ேச��த� வழிகா��த�க���
இண�க, எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� ஒ� அ�ைமயான பதிைல வழ���.
ெபா��தமான இட�கள��, ஆசி�ய�க� ம��� ப�ற ப�ள� ஊழிய�களா�
ெபா��தம�ற நட�ைத ம��� ஒ��� நடவ��ைக �றி�� ெப�ேறா���
ெத�வ��க�ப��.

ஒ��க நடவ��ைகக� ம�ற ஈ�பா� ம��� ஆதர� உ�திக�ட� இைண��
ெபா��தம�ற நட�ைத�� அர�ேக�ற�ப�ட பதிலி� ஒ� ப�தியாக மாணவ��
நட�ைத�� காரணமான காரண�க� அைடயாள� காண�ப��
உைரயா�ற�ப�வைத உ�திெச�ய பய�ப��த�படலா�. எ�க� ப�ள�ய��
ஒ��� நடவ��ைகக� நியாயமாக�� சீராக�� பய�ப��த�ப��.
மாணவ�க��� எ�ேபா�� ேக�க ஒ� வா��� வழ�க�ப��.

இடலா� எ�� ஒ��� நடவ��ைகக��� ப��வ�மா�:
● ஒ� மாணவ� எ�ச��ைக த�க� நட�ைத ெபா��தம�ற
● ேபா�றஒ� வ��பைறய�� அ�ல� நட��ம�ற நியாயமானம�������
பதி�கைள ஒ� மாணவ� நக��ஆசி�ய� க���பா��� வ�ைள�கைள

● சிற���ைமக�தவறாகதி��ப
● ஆ��� நிைல ஒ��கிைண�பாள�  ப���ைர
● சீரைம�� நைட�ைறக�
● த��� ைவ�க�ப����ப� ெதாட�பாக சகல��
● நட�ைத வ�ம�சன�கைள
● இைடந��க�
● ெவள�ேய�ற�

இைடந��க� ம��� ெவள�ேய�ற� கைடசி �ய�சிய�� நடவ��ைகக� ம���
�ைற ெகா�ைக�� இண�க �றி�ப��ட ��நிைலகள�� ம��ேம
பய�ப��த�படலா�, இ�ேக கிைட���:
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/participation/pages/engagement .aspx
எ�க� ப�ள�ய�� உட� �தியான த�டைன தைடெச�ய�ப���ள� ம��� எ�த
��நிைலய��� பய�ப��த�படா�. மாணவ�கள�� க���பா� தவ���க�பட
ேவ���.

7 ���ப�க�ட� ஈ�ப�வ�
ஆர�ப� ப�ள� எ�ப��ெப�ேறா�க� ம��� பராம��பாள�கள�� உ�ள ��ைட
மதி�ப��கிற�, ேம�� ���ப�க� த�க� �ழ�ைதய�� க�றலி�
ஈ�ப�வத���, ெசயலி� க�றவ�களாக அவ�கள�� திறைன வள��பத���
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நா�க� உத�ேவா�. எ�க� ப�ள� ச�க�தி� ெப�ேறா�க� ம���
கவன��பாள�க�ட� க�றலி� ப��தார�களாக இ��பைத ேநா�கமாக�
ெகா���ேளா�.

ெப�ேறா�க� ம��� பராம��பாள�க�ட� ெவ�றிகரமான ��டா�ைமகைள
உ�வா�க நா�க� க�ைமயாக உைழ�கிேறா�:

● எ�க� ப�ள� ெகா�ைகக� ம��� நைட�ைறக��� அைன��
ெப�ேறா�க���� அ�க� இ��பைத உ�திெச��, எ�க� ப�ள�
இைணயதள�தி��ைறைய, எ�க� ப�ள��ட�

● ெப�ேறா� ம��� ஊழிய�கள�ைடேய திற�த, ம�யாைத���ய
தகவ�ெதாட��பராம��கிேறா�ெதாட��ெகா�வத� �ல� பண�யாள�
ெகா�ைக.

● அதனா� ���ப�க�ப�ள� நடவ��ைகக� ப�கள��க ���� ெப�ேறா�
த�னா�வ வா���கைள வழ���

● வ ��� ம���ப�ற பாட�தி�ட�ைத ெதாட�பான நடவ��ைகக����ப�க�
ச�ப�த�ப�ட

● ெச��� ப�ள� ��வ�� ���ப�க� ஈ�ப���ள
● ���ப�க� ச�க�தின�டமி��� ஆதார�கைள�� ேசைவகைள��
ஒ��கிைண��

● மாணவ� உதவ�� ���க� உ�ள ���ப�க� உ�படம���
மாணவ�க��� தன��ப�ட தி�ட�கைள�.

8 மதி�ப��
எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� ஒ�ெவா� ஆ��� எ�க� மாணவ�க� அ�பவ����
அதி�ெவ� ம��� வைக ந�வா�� சி�க�கைள� ����ெகா�ள தரைவ�
ேசக����, இதனா� எ�க� ப�ள� அ��பைடய�லான உ�திகள�� ெவ�றிைய
அளவ�ட ���� ம��� வள��� வ�� ேபா��க� அ�ல� ேதைவகைள
அைடயாள� காண ����.

வ�டா�திர அ��பைடய�� மதி�ப�ட�ப�� தர� ஆதார�க� ப��வ�மா�:
● மாணவ� கண�ெக��� தர�
● ச�பவ�க� தர�
● ப�ள� அறி�ைகக�
● ெப�ேறா� கண�ெக���
● வழ�� ேமலா�ைம
● CASES21
● SOCS

ேம�� தகவ� ம��� வள�கள��
● மதி�� ம��� ப�ள� த��வ ெகா�ைக
● ெகா�ைம�ப���த� த��� ெகா�ைக
● �ழ�ைத பா�கா�� தர ெகா�ைக
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உ�ளட�க�க�

1. ப�ள� �யவ�வர�

2. ப�ள� மதி��க�, த��வ� ம��� பா�ைவ

3. ஈ�பா�� உ�திக�

4. ஆதர� ேதைவ�ப�� மாணவ�கைள அைடயாள� கா�ப�

5. மாணவ� உ�ைமக� ம��� ெபா���க�

6. மாணவ�கள�� நட�ைத எதி�பா���க�

7. ���ப�க�ட� ஈ�பா�

8. மதி�ப��

ேமலதிக தகவ� ம��� வள�க�

ம�ளா�� �ழ�சி
இ�த� ெகா�ைக கைடசியாகஅ�� ���ப��க�ப�ட� 23/6/2019 ம���மதி�பா��
ெச�ய தி�டமிட�ப���ள� 2021 இ�.
5 ஆக�� 2019 அ�� ப�ள� க��சிலி� வழ�க�ப�� அ�கீக��க�ப�ட�.

EPS ெகா�ைக - மாணவ� ந�வா�� ம��� நி�சயதா��த� 18 ஜூ� 2019 -
ஜூ� 2021


