
ெகா�ைக -ெதா�ட�க�
ெதாட�க� ப�ள�எ�ப��

ெச�கிறா�க�
ேநா�க�ைத
ெசய��ைறகைள ேகா���� எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� �ழ�ைத�� பா�கா�பான
�ழைல வழ��வத�காக த�னா�வல�கைள ஆ�ேச���, திைரய�ட�, ேம�பா�ைவ
ம��� நி�வகி�கப��ப���கா�ட, ம��� த�னா�வல�கள�� ச�ட உ�ைமகைள
வ�ள�க��.

ேநா�க�
இ�த ெகா�ைக எ�க� ப�ள�ய�� த�னா�வ� ெதா�� ெச��� அைன��
நப�கள�� ஆ�ேச���, திைரய�ட�, ேம�பா�ைவ ம��� ேமலா�ைம��
ெபா����.

வைரயைறக�

�ழ�ைத ெதாட�பான ேவைல: வழ�கமாக அ�த நப�� கடைமகள�� ைமய�
ப�தியாக இ���� �ழ�ைத�ட� ேநர� ெதாட�� (ேந��, ெதாைலேபசி, எ���
ம��� ஆ�ைல� ெதாட�� உ�பட) ச�ப�த�ப�ட ேவைல. ேவைல��
த�ெசயலான �ழ�ைதக�ட� அ�வ�ேபா� ெதாட�� ெகா��� ேவைலைய அ�
உ�ளட�கவ��ைல.

ெந��கிய ெதாட��ைடய ���ப உ��ப�ன�: ெப�ேறா�, பராம��பாள�,
ெப�ேறா�/பராம��பாள�� மைனவ� அ�ல� உ�நா�� ப��தார�, மா�றா�தா�,
ெப�ேறா�/பராம��பாள�� தா� அ�ல� மாமனா�, தா�தா, பா��, மாமா அ�ல�
அ�ைத, சேகாதர� அ�ல� சேகாத�, ப� அ�ல� அைர உட�ப�ற��க� உ�பட.

த�னா�வ� ெதாழிலாள�: ஒ� த�னா�வ ப�ள� ஊழிய� எ�ப� பண� அ�ல�
ெவ�மதி இ�லாம� தானாக ��வ�� ப�ள�� பண�ய�� அ�ல�
அ�கீக��க�ப�ட ச�க� பண�ய�� ஈ�ப�பவ�.

ப�ள� ேவைல: ப�ள� ேவைல எ�றா�:

● ப�ள� க��சிலி�
● ெசய�பா�கைள ேம�ெகா�வ�, ப�ள�ய�� நல��காக, ப�ள�
க��சி�, எ�தெவா� ெப�ேறா� கிள� அ�ல� ச�க� அ�ல�
ப�ள�ய�� நலைன ஊ��வ��க ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட

● ேவ� எ�த அைம��� �த�வ� அ�ல� ப�ள� ம�ற�தி�
ேவ��ேகாள�� ேப�� ப�ள�ய�� நல��காக ேம�ெகா�ள�ப�ட
ெசய�பா�
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● எ�தெவா� ப�ள� அ�ல� மழைலய� ப�ள�ய�� ேவைலய�� உதவ�
வழ��த�

● அர� நிதி உதவ� ெப�� எ�த அைம�பா����ட�ப�� அர� ப�ள�க�
ெதாட�பான ��ட�கள�� கல�� ெகா�வ� இ�

ஒ� பர�த வைரயைற ம��� ப�ள� ச�க நடவ��ைககள�� ப�ேக���
த�னா�வல�க� நிதி திர��த� ம��� உ�லாச� பயண�க��� உத�த�,
காய� அ�ல� வ�ப�� ஏ�ப�டா� ம�றவ�கள�� நடவ��ைககள�� இ���
ச�ட���வமாக பா�கா�க�ப�கிறா�க� (அதாவ� இழ�ப��) அவ�க� த�னா�வ
ப�ள� ேவைலைய ந�ெல�ண�தி� ெச�கிறா�க�.

ெகா�ைக
தி Epping �த�ைம ப�ள� பா�கா�� பா�கா�ப� ஆகிய நைட�ைறக�
ெசய�ப��தி ப��வ�� ம��� �ழ�ைதக� ம��� எ�க� ஊழிய�க� ம���
ெதா�ட�க� ந�ைம�காக கடைம�ப���ள�. எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� எ�க�
ப�ள� ச�க�தி�� த�னா�வல�க� அள���� மதி��மி�க ப�கள��ைப��, நா�
ெச��� பண�கைள�� அ�கீக��கிற�.
உ�தி ெச�வத�காக�� கீேழ ெகா��க�ப���ள நைட�ைறக�
வ�வைம�க�ப���ளன எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�ய��த�னா�வல�க�
�ழ�ைதக�ட� பண�யா��வத�� ஏ�றவ�களாக இ��பைத��, எ�க� ப�ள�
ச�க�தி�� சாதகமான ப�கள��ைப வழ��வத�காக ந��
அைம�க�ப����பைத.

த�னா�வ� ெதா��த�னா�வ

ெச�ய வ����� எ�க� ப�ள� ச�க�தி�உ��ப�ன�களாக மா�த� அ�வலக�
��ைவ� ெதாட�� ெகா�ள ஊ��வ��க�ப�கிறா�க�. அைன��
த�னா�வல�க�� அவசிய�:

● ஒ�ெவா� ஆ��� ஒ� இரகசிய ஒ�ப�த�ைத நிைற� ெச���க�
● த�ேபாைதய WWC காேசாைல அ�ைடைய
● ெப�ேறா�/ த�னா�வ உதவ�யாள� ப��ப�� கல�� ெகா���க� *

தய�ெச�� கவன��க�� *: சில ச�த��ப�கள�� த�னா�வல�க� (உதாரணமாக: Costco
Readers) எ�க� உதவ� தைலைம ஆசி�ய�ட� கல��ைரயா�வா�க� உதவ� தகவ�
பாட�தி�ட�ைத

உ�ளட�கிய�, �ழ�ைதக�ட�காேசாைலக�

பண�����, மாணவ�க�ட� பண���த�,

ெதாட�க�ப�ள� உதவ� ெச��� பல த�னா�வல�கைள மதி�ப��த� எ.கா: எ�க�
வ��பைறகள��/வ�ைளயா�� நிக��க�/�கா�க�/உ�லாச� பயண�/ப�ள�
இைச நிக��சிக�/ப�ற நிக��க� ம��� நிக��சிக�.கீ� எ�க� ச�ட��வமான
கடைமகைள நா�க� ச�தி�கிேறா� எ�பைத உ�தி�ப��த �ழ�ைதக�ட�
பண����� ச�ட� 2005 (Vic) ம��� �ழ�ைத பா�கா�� தரநிைலகள��, Epping
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ெதாட�க�ப�ள� �ழ�ைதக�ட� பண���த�, அைடயாள� சா��, ச�ப�த�ப�ட
பண� வரலா� உ�ள��ட ெபா��தமான காேசாைலகைள ேம�ெகா�ள ேவ���.
�ழ�ைதக� ம���/அ�ல� �றி�� காேசாைலக�.

எ�க� ச�ட��வமான கடைமகைள க��தி� ெகா��,எ�பைத
உ�தி�ப���வத�கான எ�க� உ�தி�பா�ைட க��தி� ெகா��, எ�ப��
ெதாட�க�ப�ள� �ழ�ைத�� பா�கா�பான �ழ�ெதா�ட�க� WWC
காேசாைலைய� ெப�� ப��வ�� ��நிைலகள�� ச�பா����காக த�க�
ெச��ப�யா�� அ�ைடைய அ�வலக ஊழிய�க��� வழ�க ேவ���:

● த�னா�வல�க� அ�லாத ெப�ேறா�/���ப உ��ப�ன�க�� ப�ள�ய��
எ�த மாணவ��அவ�க� ேம�பா�ைவ ெச�ய�ப�கிறா�களா எ�பைத�
ெபா��ப��தாம� �ழ�ைத ெதாட�பான ேவைலய�� ஈ�ப����தா�
WWC ச�பா��� ேவ���. [இ�கீ� ச�ட���வ ேதைவ �ழ�ைதக�ட�
பண����� ச�ட�தி� ம��� மா�ற�பட� �டா�]

● ெப�ேறா�/���ப� ெதா�ட�க� த�னா�வல�� �ழ�ைத��நிைலகள��
�ழ�ைதக�ட� ேநர� ெதாட�� ச�ப�த�ப�ட எ�த வ��பைற அ�ல�
ப�ள� நடவ��ைகக���� உதவ� ெச��� இ�லாத ப�ேக�காத
அ�ல�வழ�கமாக ெசய�பா��� ப�ேக�க��. இ�கீ� ச�ட���வ
ேதைவ �ழ�ைதக�ட� பண����� ச�ட�தி� ம���
மா�ற�பட��டா�]

● ெப�ேறா�/���ப� உ�லாச�த�னா�வல�க� பயண� (ந��ச� உ�பட),
�கா�க� ம��� ஒ�த நிக��க��� உதவ� ெச���, த�க� ெசா�த
�ழ�ைத ப�ேக�கிறா�களா இ�ைலயா எ�பைத� ெபா��ப��தாம�.

● ெப�ேறா�க�/���ப� ெதா�ட�க� ப�ள�� ெசய�பா�கள�� தவறாம�
உதவ� ெச�கிறா�க�, த�க� �ழ�ைத ப�ேக�கிறா�களா இ�ைலயா
எ�பைத� ெபா��ப��தாம�,

● ெப�ேறா�/ச�க� ப�ள� க��சி� உ��ப�ன�க� மாணவ� ப�ள� க��சி�
உ��ப�ன�க�ட� ப�ள� க��சிலி� அம��தி��கிறா�க�, த�க�
�ழ�ைத மாணவ� உ��ப�னரா இ�ைலயா எ�பைத� ெபா��ப��தாம�,
ெபா��தமான ெபா��தமான காேசாைலகைள (ப�ள�ய�� வ���ப�ப�)

��தலாக, த�னா�வ� பண�ய�� த�ைமைய� ெபா���, எ�க� ப�ள�
த�னா�வலைர அத� வ���ப�ப� ப�ற ெபா��தமான காேசாைலகைள
வழ��மா� ேக�கலா� (எ����கா�டாக, �றி��க�, �ழ�ைதக� ச�ப�த�ப�ட
பண� வரலா� ம���/ அ�ல� த�திக�). சில ��நிைலகள�� அைடயாள� சா��
ேதைவ�படலா�.

�ழ�ைத அ�லாத ேவைல�ழ�ைத ெதாட�பான ேவைல

சில சமய�கள��, ெப�ேறா�க� ம��� ப�ள� ச�க�தி� ம�ற
உ��ப�ன�க�ெச�ய ��வ�வா�க�.உதாரணமாக:ேதா�ட�கைல பராம���,
உைழ��� ேதன ��க�, ெப�ேறா�க� ம��� ந�ப�க� கிள� ஒ��கிைண��,
ப�ள� சைப, ப�ள� க��சி� நிக��சி ஒ��கிைண��, ம�ற நிதி திர��� ���க�
�ைண ���க� ப�ேக�பத�காக ��தலாக வார இ�திய�� த�னா�வ எ��
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மாைல ச�தி�க ேபா�]�ழ�ைதக� மா�ேட� இ����, அ�ல� நியாயமானதாக
இ���� எ�� எதி�பா��க ��யா�, த�ேபா�.

இ�த வைகயான ேவைலக��� த�னா�வல�க� �ழ�ைதக�ட� பண���வ�
அ�ல� ப�ற ெபா��தமான காேசாைலகைள� ெகா����ப� அவசியமி�ைல,
ஏெனன�� அவ�க��ழ�ைத ெதாட�பான ேவைலய�� ஈ�படவ��ைலம���இ�த
நடவ��ைககள�� ேபா� �ழ�ைதக� ெபா�வாகஇ�ைல. எ�வாறாய���, எ�ப��
ெதாட�க� ப�ள�, அைடயாள� சா��, �ழ�ைதக� காேசாைலக�ட�
பண����த�, ஏேத�� �றி�ப��ட ெசய�பா�க� அ�ல� ��நிைலக����
ேதைவயானதாக� க�தினா�, அத� வ���ப�ப� த��த காேசாைலகைள
ேம�ெகா�வத�கான உ�ைம உ�ள�.

ேமலா�ைம ம��� ேம�பா�ைவ

த�னா�வ� ெதாழிலாள�க� �த�வ�� (அ�ல� அவ�கள� நியமன�தி�)
நியாயமான வழிகா��த��� இண��வா�க� எ�� எதி�பா��க�ப�கிற�. இ�
எ�க� ப�ள�ய�� ெகா�ைககைள� ப��ப��வத�கான ேதைவையஉ�ளட�கிய�,
ஆனா� எ�க� [�ழ�ைத பா�கா�� ெகா�ைக / �ழ�ைத பா�கா���கான
அ��பண��� அறி�ைக, எ�க� �ழ�ைத பா�கா�� நட�ைத வ�தி ம��� நம�
மதி��க� ம��� ப�ள� த��வ� ப�றிய அறி�ைக. த�னா�வ� ெதாழிலாள�க�
சம வா��� ம��� பா�பா� எதி���, பாலிய� �����த� ம��� பண�ய�ட
ெகா�ைம�ப���த� ெதாட�பான �ைறய�� ெகா�ைகக� உ�பட த�னா�வ�
ெதாழிலாள�க��� ெபா���� அளவ��� க�வ� ம��� பய��சி
ெகா�ைகக�ட� ெதாட��� ெசய�ப�வா�க� எ�� எதி�பா��க�ப�கிற�.

ஒ� த�னா�வ� ெதாழிலாள�ய�� த�ேபாைதய ெபா��த�ைத� ப�றி
��ெவ�����த�வ��� வ���ப��ள� ம���த�னா�வ� ெதா��ெச�ய
ஒ� நப� ெபா��தமானவரா இ�ைலயா எ�பைத எ�த ேநர�தி�� த��மான��கலா�
எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�ய��.

எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� அைன�� த�னா�வ� ெதாழிலாள�க����
ெபா��தமான ��ட� ம���/அ�ல� பய��சிைய வழ���. த�னா�வல� எ�த
வைகயான ேவைலய�� ஈ�ப�வா� எ�பைத� ெபா��� எ�ன ��ட�
ம���/அ�ல� பய��சி அவசிய� எ�பைத �த�வ� (அ�ல� அவ�கள��
நியமனதார�) த��மான��பா�.

அைன��� ெதா�ட�க���� ெதாட�க� ப�ள�ய�� �ழ�ைத பா�கா��
நைட�ைறக�, கடைமகைள அறி�ைகய��வ� உ�பட ஊ��வ��� வழ�க�ப��
நைட�ைறக�. எ�க� ப�ள�ய�� �ழ�ைத பா�கா�� அறி�ைக கடைமக�
ெகா�ைக உ�ள�, இ� அைன�� ஊழிய�க�� த�னா�வல�க�� அறி�தி��க
ேவ���.

ேவைல ெச��� வைக�� த�னா�வல�கள�� ேம�பா�ைவ, ேதைவ�ப�டா�,
�த�ைம (அ�ல� அவ�கள�� நியமனதார�) த��மான��பா�.
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இழ�ப��

தன��ப�ட காய�

த�னா�வ� ெதாழிலாள�க� ப�ள� ேவைலகள�� ஈ�ப�� ேபா� தன��ப�ட காய�
ஏ�ப�டா� க�வ� ம��� பய��சி� ெதாழிலாள� இழ�ப��� ெகா�ைகயா�
�ட�ப������.

ெசா�� ேசத�

ஒ� த�னா�வ� ெதாழிலாள� ப�ள�� பண�ைய ேம�ெகா��� ேபா� அவ�கள��
ெசா���க��� ேசத� ஏ�ப�டா�, அைம�ச� (அ�ல� ப�ரதிநிதி) ��நிைலகள��
நியாயமானதாக� க��வதா� அ�தைகய இழ�ப��ைட அ�கீக��கலா�.
இ�வாறான உ�ைமேகார�க� அதிப���� திைண�கள�தி� ச�ட� ப�����
அ��ப�ப��.

ெபா�கா�ப��

உ�ைம:தி க�வ�� �ைற ம��� பய��சி ெபா� ெபா���� கா�ப��டா� ஒ�
த�னா�வ ெதாழிலாள� ப�ள� ேவைல ஈ�ப�� ேபா� ச�ட��வமாக
வ�தி�க�ப�கிற�

● ஒ���றா� தர��அழி�உட� காய� ேக�� ��றா� தர�ப�ன�� ெசா��
ேசத� அ�ல� ெபா����.

ேமலதிக தகவ� ம��� வள�கள��
● அறி�ைகக� மதி��க� ெகா�ைக
● பா�ைவயாள�கள�� ெகா�ைக
● அறி�ைக �ழ�ைத பா�கா��/�ழ�ைத பா�கா�� ெகா�ைக
● �ழ�ைத பா�கா�� நட�ைத வ�தி

ம�ளா�� �ழ�சி
இ�த� ெகா�ைக கைடசியாக ஜூைல 4, 2019 அ�� ���ப��க�ப�ட� ம���
ஜூைல 2022 அ�ல� ஜூைல 2023 இ� மதி�பா�� ெச�ய தி�டமிட�ப���ள�
. 5 ஆக�� 2019 அ�� ப�ள� க��சிலி� வழ�க�ப�� ஒ��த� அள��க�ப�ட�.
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