
ெகா�ைக - பா�ைவயாள�க�
ெகா�ைக

எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�
ேநா�க�
மாணவ�க���� ஊழிய�க���� பா�கா�பான ம��� பா�கா�பான க�ற� ம���
க�ப��த� �ழைல வழ��வத� �ல� எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள��� வ�பவ�கைள
க�காண��க�� நி�வகி�க�� ெசய��ைறகைள நி��த�.

ேநா�க�
8:30 மண� �த� மாைல 4:00 மண� வைர ப�ள� திற�தி���� ேபா�,   ம���
வரேவ�பைறய�� பா�ைவயாள�கைள க�காண��க/ெபற அ�வலக�தி� பண�யா���
ேபா� ப�ள� ைமதான�தி�� வ�ைக த�� பா�ைவயாள�க��� இ�த ெகா�ைக
ெபா����. இ�த ேநர�க��� ெவள�ேய, எ�க� �� அ�வலக�தி� பண�யாள�க�
இ�ைல ம��� ப�ள� ைமதான�தி� அ�மதி�க�ப�ட ஒேர பா�ைவயாள�க�
ெப�ேறா�க�/பராம��பாள�க� அ�ல� அவ�கள�� ப�ரதிநிதிக� ெவள�ேய ப�ள� மண�ேநர
பராம���, ெப�ேறா� ஆசி�ய� ேந�காண� ேபா�ற ப�ள� நிக��க�, இைச நிக��சிக�,
வ�ைளயா�� அ�ல� ப�ற ப�ள� ெசய�பா�க�, ச�க� ம��� ப�ள�க�ட�
ஒ�ப�த�க� அ�ல� உட�ப��ைககைள ெச���ள ப�ற ���க� ப�ள� ேநர�தி��
ெவள�ேய ப�ள� வளாக�கைள� பய�ப��த எ.கா.

வைரயைறக�
�ழ�ைத ெதாட�பான ேவைல: �ழ�ைதக�ட� பண����� ச�ட� 2005 (Vic) �ல�
வைரய��க�ப���ளப�, �ழ�ைத ெதாட�பான ேவைல எ�ப�ஒ��ழ�ைத�ட�ேநர�
ெதாட�� (ேந��, ெதாைலேபசி, எ��� ம��� ஆ�ைல� ெதாட�� உ�பட) அ�த நப��
கடைமகள�� ைமய� ப�தி. ேவைல�� த�ெசயலான �ழ�ைதக�ட� அ�வ�ேபா�
ெதாட�� ெகா��� ேவைலைய அ� உ�ளட�கவ��ைல.

ெகா�ைக
எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள� ஒ� திற�த ம��� உ�ளட�கிய ப�ள� ச�க�ைத உ�வா�க
�ய�சி�கிற�, ேம�� ெப�ேறா�க� ம��� பராம��பாள�க� த�க� �ழ�ைதய��
வள��சி ம��� க�வ�ய�� த�வ�ரமாக ஈ�பட ஊ��வ��கிற�. உ��� ச�க ேசைவக�,
ப�ள�க� ம��� ப�ற அைம��க�ட� வ�வான��டா�ைமகைள வள��க�� நா�க�
பா�ப�கிேறா�.

எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� ெபா� இட� அ�ல. ப�ள� ைமதான�தி����ைழயஅ�மதி���
அ�ல� ம���� அதிகார� �த�வ���உ�ள�, ேம�� பா�ைவயாள�க�அைனவ��
எ�க� ப�ள�ய�� மதி��க�, �ழ�ைதக� பா�கா�� ெகா�ைக, �ழ�ைதக�
பா�கா���கான உ�திெமாழி அறி�ைக ம��� �ழ�ைத பா�கா�� நட�ைத
வ�தி�ைறகைள அறி�� ெகா�ள ஊ��வ��கிறா�க�.

அ�வ�ேபா�,   ப�ேவ� ெபா�ம�க� எ�க� ப�ள��� வ�ைக தரலா�. பா�ைவயாள�க�
உ�ளட�கலா�, ஆனா� அைவ ம��� அ�ல:

● ெப�ேறா�
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● ெதா�ட�க� - ேம�� தகவ��� எ�க� ப�ள�ய�� த�னா�வ� ெகா�ைகைய�
பா��க��

● வ��கால ெப�ேறா�க�, மாணவ�க� ம��� பண�யாள�க�
● அைழ�க�ப�ட ேப�சாள�க�, அம�� பய���ந�க� ம��� ம�றவ�க� க�ற�
ம��� ேம�பா�� உைரயா���

● ெபா� அதிகா�க� (எ.கா. பாரா�ம�ற உ��ப�ன�க�, உ��� க��சில�க�)
வண�க� ெச���

● நப�க� எ.கா: சீ�ைட ச�ைளய�க�, ��தக வ��பைனயாள�க�, அதிகார���வ ப�ள�
�ைக�பட�கார�க�, வண�க வ��பைனயாள�க�]

● வ��தக�க�
● �ழ�ைதக� ேசைவ நி�வன�க�
● திறைம சாரண�க�
● �காதார ம��� மன�த ேசைவக� �ைற ஊழிய�க�
● வ��ேடா�யா ேபா��
● நப�க�ப�ள� வளாக�தி� (எ.கா. ேவா��ேச� ஆ�வாள�க�, �காதார அதிகா�க�
ேபா�றைவ)ெச��ெகா���அ�கீகார�

● க�வ� ம��� பய��சி ஊழிய�க� (அைத சா��த உட� நலஊழிய�க� உ�பட) ம�ற
�ைற அ�ல� ஒ�ப�ததார�க�

● NDIS சிகி�ைசயாள�க� அ�ல� ம�ற ��டண� �காதார அ�ல� �காதார
பய��சியாள�க�

நைட�ைற உ��ைழய��
Epping �த�ைம ப�ள��� அைன�� பா�ைவயாள�க�வ�த�ட� ப�ள� அ�வலக�தி��
�காரள��க ேவ��� பா�ைவயாள�க� ேவ���:

● வரலா� காணாத த�க� ெபய�, ேததி ம��� கண�ன�ய�� உ�ள வ�ஜய� ம���
வ�ைக த�த ேநா�க�ைத ேநர�

● அ�வலக� ஊழிய�க��� அைடயாள சா�றாக ேகா��ைகய�� ேப��வழ�க��
● �ழ�ைதக� காேசாைல எ�ேக இ�த� ெகா�ைகயா� ேதைவயான த�க� ச�யான
ேவைல தயா��க��(கீேழ

● பா��க��)பா�ைவயாள� [ேல�யா��ட� அண��� /ெபய� �றி�ெசா�] எ�லா
ேநர�கள���

● ப�ள� ஊழிய�கள�� அறி���த�கைள� ப��ப�ற�� ம��� ப�ள�
ைமதான�கள�� ெபா��தமான நட�ைத ெதாட�பான அைன�� ெபா��தமான
ெகா�ைககைள�� ப��ப�ற��. ேபா�றைவ]

● �ற�ப�ட�ட� அ�வலக�தி��� தி��ப�, ெவள�ேயறி, பா�ைவயாள��
லா�யா�ைட� தி��ப��.

எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� எ�க� ப�ள�ய�� �ழ�ைத பா�கா�� நட�ைத/�ழ�ைத பா�கா��
உ�திெமாழி அறி�ைக ம��� அவ�க� உ��ைழ�� ேபா� பா�ைவயாள�க���
ெத���.

�ழ�ைதக�ட� ெச��ப�யா�� ேவைல ெச��� பா�ைவயாள�க��கான
ேதைவக�.

�ழ�ைத ெதாட�பான ேவைலய�� ஈ�ப���ள அைன�� பா�ைவயாள�க�� ஒ�
ச�யான WWC காேசாைலைய� ெப�றி��க ேவ���.
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/principals/spag/community/WWCCflowchart.pdf.
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�ழ�ைத ெதாட�பான ேவைலய�� ஈ�படாதவ�க��� WWCC ேதைவயா எ�ப�
�த�வ�� வ���ப�ப�, பா�ைவயாள�க� ப�ள�ய�� தவறாம� கல�� ெகா�டா�
ம���/அ�ல� �ழ�ைதக� நியாயமான �ைறய�� WWCC ேவ��� எ�� �ைற
ப���ைர�கிற�. இ��பா�க� என எதி�பா��க�ப�கிற�:

சில ��நிைலகள��, �ழ�ைத ெதாட�பான ேவைலய�� ஈ�படாத எ�ப��
ெதாட�க�ப�ள��� வ�பவ�க� த�க� வ�ைகய�� �றி�ப��ட ��நிைலக��� ஏ�ப
ச�யான WWC காேசாைலைய தயா��க ேவ���. உதாரணமாக, எ�ப��
ெதாட�க�ப�ள��� ெச��ப�யா�� WWC ேசாதைன ேதைவ:

● �ழ�ைதக�ட� ேநர�யான ெதாட�� அவ�கள�� வழ�கமான கடைமகள�� ைமய�
ப�தியாக இ�லாவ��டா��, �ழ�ைதக�ட� அவ�க� ேந�� தவறாம�
பண�����

● பா�ைவயாள�க� (எ.கா. ஒ�ப�ததார�க�), அவ�க� ெதாட��� ப�ள�ய�� ேவைல
ெச�வா�க� ம��� ��நிைலகள�� அவ�க� ேம�பா�ைவ ெச�ய�படாத ம���
�ழ�ைதகைள� ��றி��ள ப�திய�� த�க� ேவைலைய� ெச�வா�க�.

ேம�� ப��னண� காேசாைலக�, �றி��க� உ�பட, �த�வ�� வ���ப�ப�
ேகார�படலா�.

மாணவ�கள�டமி��� வ�லகி இ���� ப�திகள�� ேவைல பா���� பா�ைவயாள�க�
(எ.கா. நி�வாக அ�வலக��ட� �� அ�வலக�தி� இ���� ஒ� வ�ைக
தண��ைகயாள�) அ�ல� அவ�கள�� வ�ைகய�� ேபா� ஒ� ஊழிய�
ேம�பா�ைவய�ட�ப�� உட� வ�வா� (எ.கா. பாரா�ம�ற உ��ப�ன�, ஒ�
ப�தி�ைகயாள� , ப�ள� ����பயண�தி� வ��கால ெப�ேறா�) WWC காேசாைல
ேதைவ�படா�.

பதவ�ேய�ற வ��ேடா�யா காவ��ைற அதிகா�க� அ�ல� ஆ�திேரலிய ெபடர�
ேபா�� அதிகா�க��� WWC காேசாைல ேதைவ�ப�வதிலி��� வ�ல��
அள��க�ப���ள�, ஆனா� அவ�க� அைடயாள� சா��கைள வழ��வத� �ல�
ச�திய� ெச�த அதிகா�க� எ�பைத� ச�பா����ப� ேக�க�படலா�.

அைழ�க�ப�ட ேப�சாள�க� ம��� வழ��ந�க�
சில சமய�கள��, எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� எ�க� மாணவ�க��கான ஊ��வ�க�,
வ�ள�க�கா�சிக�, ப�டைறக� ம��� சிற�� நிக��சிகைள வழ�க ெவள� ேப�சாள�க�
அ�ல� வழ��ந�கைள அைழ�கலா�. க�வ�� �ைற ம��� பய��சி� ேதைவக���
இண�க, ெதாட�க� ப�ள� எ�ப��:

● ெவள� வழ��ந�கள��வ�ள�க�கா�சிக� ம��� நிக��சிகள��உ�ளட�க� எ�க�
மாணவ�கள�� க�வ� வள��சி�� ப�கள��கிற� ம��� பாட�தி�ட
ேநா�க�க�ட� ஒ���ேபாகிற�

● எ�பைத உ�திெச�கிற� proposed ஏேத����ெமாழிய�ப�டவ�ைக, நிக��சிக�
அ�ல� உ�ளட�க� வழ�க�ப�கிற� பா�ைவயாள�களா� வ��ேடா�ய� அர�
ப�ள�கள�� க�வ� மத�சா�ப�ற� ம��� ெபா� க�வ�, �ைற ெகா�ைகக� ம���
க�வ� ம��� பய��சி சீ�தி��த ச�ட� 2006 (Vic) ஆகியவ�றி� மதி��க�ட�
இண��கிற�. �றி�பாக, பா�ைவயாள�க� வழ�கினா� தி�ட�க� ஆதர�க�
வ�த�தி� கா�பா�றபட ேவ��மாகி� ம��� ெகா�ைகக� அ��ட� த�கைள
ஒ�பைட��� உ�பட ஆ�திேரலிய ஜனநாயக� நைட�ைறய�� ஊ��வ��கிற�:

○ ேத��ெத��க�ப�ட அர�
○ ச�ட�ஆ�சி
○ ச�ட���சம உ�ைமக�அைன��
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○ மத�, ேப�� ம��� ச�க�தி��த�திர�
○ திற�த த�ைம ம��� சகி���த�ைமய��
○ மதி��க� மாணவ�க� ம��� அவ�கள� ���ப�தின�� பா�ைவகள��
வர�ைப மதி�கி�றன.

ெப�ேறா� பா�ைவயாள�க�,
ெப�ேறா�க� அ�ல� பராம��பாள�க� த�க� �ழ�ைதைய ப�ள�ய�� ேபசேவா அ�ல�
பா��கேவா எ�ேபாதாவ� ஒ� காரண� இ��கலா� எ�பைத நா�க� ����ெகா�கிேறா�.

ப�ள� நா� ���� வைர கா�தி��க ��யாத ஒ� �றி�ப��ட அ��தமான அ�ல�
தவ���க ��யாத ப�ர�சிைன இ��தா�, ெப�ேறா�க� அ�ல� பராம��பாள�க� ப�ள�
அ�வலக�தி� த�க� �ழ�ைதைய ப�ள� ேநர�தி� ேபசேவா பா��கேவா அைழ��மா�
ேக���ெகா�கிேறா�.

ெப�ேறா�க� த�க� �ழ�ைதகைள ப�ள�ய�� எ�� ேவ��மானா�� ச�தி�க ஏ�பா�
ெச�வைத� தவ����மா� ேக���ெகா�கிேறா�, ஏெனன�� இ� ப�ள� நாள��
ெபா��தம�ற இைட��கைள ஏ�ப����.
ப�ள� ேநர�தி� எ�க� ப�ள��� வ�ைக த�� அைன�� ெப�ேறா�க� அ�ல�
பராம��பாள�க�, ப�ள� எ���� ம��� வ���வ��த� அ�ல� �றி�ப��ட ப�ள�
நிக��க��� (எ.கா. ெப�ேறா� ஆசி�ய� ேந�காண�க�, இைச நிக��சிக�, ��ட�க�
ேபா�றைவ) தவ�ர, பா�ைவயாளராக உ��ைழய ேவ��� ப�ள� அ�வலக�.

ம�ற பா�ைவயாள�க�
அைன�� வண�க ஆபேர�ட�க�, வ��தக�க� ம��� ப�ள�ய�� ேவைல பா��க வ��
ம�ற பா�ைவயாள�க� அறி���த��காக வ�த�ட� ப�ள� அ�வலக�தி�� ெத�வ��க
ேவ��� ம��� ேமேல �றி�ப�ட�ப���ள ைகெயா�ப�ைத ப��ப�ற ேவ���.
�த�ைம வ��� உ��ப�ன�ட� கல�தாேலாசி�� அ�டவைண�� ஏ�ப அவ�கள��
ேநர�க� மா�ற�படலா�.

ேம�� தகவ�க� ம���வள�க�
● மதி��கள��அறி�ைக
● ெதா�ட�க� ெகா�ைக
● �ழ�ைத பா�கா�� / �ழ�ைத பா�கா�� ெகா�ைகெபா��ேப�� அறி�ைக
● நட�ைத�ைச�கி��ழ�ைத பா�கா�� �றிய��

வ�ம�சன�
இ�த� ெகா�ைக கட�த 4th ஜூைல 2019 அ�� ���ப��க�ப�டன ம��� ஜூைல
2022 மதி��ைர�கான தி�டமிட�ப���ள�சம��ப��க�ப�ட�
5th ம�� ப�ள� சைபய�ட�  ஆக�� 2019 ம��� அ�கீக��க�ப�ட�.

இப�எ� ெகா�ைக - பா�ைவயாள�க� ஜூைல
2019 - ஜூைல 2022


