
ெகா�ைக - ேகா�
எ�ப�� ஆர�ப� ப�ள��

க��சி�க�, �ைறய�� ெகா�ைக ம��� ஆேலாசைன �லக�தி� உ�ள �ைறய��
மாணவ� ஆைட� �றிய�� ெகா�ைக வழிகா��தலி�ப�, ப��வ�� இைண�ப��
கிைட��� மாணவ�கள�� ஆைட� �றிய��ைட உ�வா�கி மதி�பா�� ெச�ய ேவ���:
h�ps://�2.education.vic.gov.au/pal/student-dress-code/policy

உ�க� மாணவ�கள�� ஆைட� �றிய�� மன�த உ�ைமக� ம��� பா�பா�க���
எதிரான ேதைவகைள� ���தி ெச�வைத��, வ�ல�� ெசய��ைறகைள��
உ�ளட�கிய� ம��� உட�நல� ம��� பா�கா��� க��தா��கைள��
உ�ளட�கிய�. இ�த மாணவ�கள�� ஆைட� �றிய��ைட ேம�ப���வதி�/ மதி�பா��
ெச�வதி� ப�ள�� ச�க��ட� �ைறயாக கல�தாேலாசி���ளைத ப�ள� க��சி�க�

உ�திெச�ய ேவ���. ஆேலாசைன ெசய��ைறக� ப�றிய வழிகா��த�
இ�ேக ெகா�ைக ம��� ஆேலாசைன �லக�தி� உ�ள�:
h�ps://�2.education.vic.gov.au/pal/student-dress-code/guidance/developing-and-reviewing-dress-codes

ஆ�கில� அ�லாத ேப�பவ�க��� உதவ�

இ�த� ெகா�ைகய�� உ�ள தகவைல� ���� ெகா�ள உ�க���உதவ�
ேதைவ�ப�டா�, Hanane Darwiche ஐ� ெதாட�� ெகா�ள��.

ேநா�க�
மாணவ� உைட ம��� ேதா�ற�தி�கான எ�ப�� ஆர�ப� ப�ள�ய�� ேதைவகைள
ேகா���� கா��வ� ம��� சீரான ெகா��த� ம��� ஆதர�, ஆைட� �றிய��
அமலா�க� ம��� வ�ல�� ெசய��ைறக� ப�றிய தகவ�கைள வழ��வதா��.

இ�த ஆைட� �றிய�� உ�வா�க�ப���ள� எ�ப�� ஆர�ப� ப�ள�ய��எ�க� ச�க�தி�
மதி��க� ம��� நல�கைள� ப�ரதிபலி��� அேத ேவைளய��, தன��ப�ட மாணவ�கள��
உ�ைமகைள மதி��� வைகய��, எ�க� ப�ள� ச�க��ட� ெந��கமான
ஆேலாசைனய��,

மாணவ� ஆைட� �றிய�� ேநா�கமாக உ�ள�:

● ச�க� ம��� ெசா�த� எ�ற உண�ைவ வள��ப� ம��� மாணவ�கள��
ேதா�ற�தி� ெப�மித� ெகா�ள ஊ��வ��ப�,

● எ�ப�� ஆர�ப� ப�ள�ய�� உ�தி�பா�ைட எ�க� மாணவ�க� சமமாக உண���,
ப�ள�� ெசய�பா�க��� பா�கா�பாக�� ெபா��தமானதாக�� உ���வைத
உ�தி�ப���கிற�.

● ஆைடய�� அ��பைடய�� மாணவ� ேபா��ைய� �ைற�த�
● , பர�த ச�க�தி� ப�ள� ம��� அத� மாணவ�கள�� �யவ�வர�ைத��

அைடயாள�ைத�� ேம�ப���கிற�.

ப�ள� க��சி� ஒ� ஆைட� �றிய��ைட உ�வா�கி��ள�, இ� மாணவ�க���
பலவ�தமான ேத��கைள வழ��கிற� ம��� ���ப�க��� ெசல� �ைற�ததா��.
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ேநா�க�
மாணவ�க� ப�ள���� ெச���ேபா��, தி����ேபா��, ப�ள� ேநர�கள���, ப�ள�
நடவ��ைகக���� ெச���ேபா�� இ�த மாணவ� ஆைட� �றிய��ைட� கைட�ப���க
ேவ��� எ�� எதி�பா��க�ப�கிற�.

ெகா�ைக
ஒ� சீரான ஆைட� �றிய�� மாணவ�க��� அவ�கள�� ெசா�த ேதா�ற�தி� ஒ�
ெப�ைமைய வ��ப���கிற�, ப�ள� ச�க�தி� ஒ��கிைண�த ப�தியாக த�கைள
அ�கீக��கிற�, ேம�� அவ�கள�� ப�ள�ைய ப�ரதிநிதி��வ�ப���வதி� ெப�ைமைய
வள��க உத�கிற�. சம��வ�, உட�நல� ம��� பா�கா�� ம��� ெசல� ஆகியைவ
ஆைட� �றிய��ைட நி��வத�� ப�கள���� காரண�களா��.

வ�வர��றி��க�:

பா�ப� ஜா�ெக� - க��தி� ெவள�� ந�ல நிற ேகா��டவ�லா எ���க�ட�
கட�பைட., ��� ம��� இ���� ப�ைட ம��� மா�ப�� ந�ல நிற எ��ரா�ட�
ப�ள� ேலாேகா. மா�� - சாதாரண கட�பைட ஜா�ெக�.

வ���சீ�ட� - க��தி� ெவள�� ந�ல நிற ேகா��ட வ�லா எ��ைப� ெகா�ட
கட�பைட. கீேழ ம��� ைககள�� ெவ�� கட�பைட வ�லா எ���, மா�ப�� ந�ல நிற
எ��ரா�ட� ப�ள� ேலாேகா. மா�� - சாதாரண கட�பைட கா�� சீ�ட�, தர�
ஆறா� ப�ட�ப��� கா�� சீ�ட�. ஹூ�க� இ�ைல.

ஷா�� ��� ேபாேலா ஷ�� - ெவள�� ந�ல�. கட�பைட ���க�ட�கட�பைட
கால�. மா�ப�� ந�ல நிற எ��ரா�ட� ப�ள� ேலாேகா. மா�� - ெவ�� ெவள�� ந�ல
ேபாேலா.

கா�ச�ைட/ேப�� - சாதாரண கட�பைட. ெடன�� இ�ைல. ெல�கி�ைஸ
ெவள���ற ஆைடகளாக அண�ய��டா�.

���பட�க� - சாதாரண கட�பைட. ெதாைடய�� ந��ப�திையவ�ட �ைறவாக
இ�ைல. ெடன�� இ�ைல. ைப� அ�ல� இ��கமான ஷா��� ெவள���ற

ஆைட பாவாைடயாக - சாதாரண கட�பைட. சாதாரண ைப� ஷா���பாவாைட��
அ�ய�� அண�ய�படலா�, ஆனா� பாவாைடய�� வ�ள��ைப வ�ட ந�ளமாக
இ��க��டா�. சாதாரண கட�பைட அ�ல� க��� ெலகி�� கீேழ அண�யலா�.

ஆைட - ெவ�ைள கால� ெகா�ட கட�பைட ம��� ெவ�ைள காேசாைல.
சாதாரண ைப� ஷா��� ஆைடய�� அ�ய�� அண�ய�படலா�, ஆனா� ஆைடய��
வ�ள��ைப வ�ட ந�ளமாக இ��க��டா�. சாதாரண கட�பைட அ�ல� க���
ெலகி�� கீேழ அண�யலா�.

ெதா�ப�க� - சாதாரண கட�பைட அ�ல� க��� ச�மா�� ெதா�ப� - அகலமான
வ�ள��� அ�ல� வாள� (�ைற�தப�ச� 6 ெசம� வ�ள���). மா�� - �ள��கால�தி�
ெவ�� கட�பைட அ�ல� க��� ப�ன�. ெதா�ப�க� ம��� ப�ன�� உ�ேள
அண�ய��டா�. தைலய�� ��கா� அண��� மாணவ�க��� ெதா�ப� க�டாய�.

�ள��கால பாக�க� - சாதாரண கட�பைட அ�ல� க��� தாவண� ம���/அ�ல�
ைக�ைறக�.
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காலண�க� – க��� ேதா� 'ப�ள� பாண�' காலண�க�, ���அ�ல� க���
ஓ�ட�ப�தய வ �ர�க�.

கா�ைறக� - சாதாரண க���, ெவ�ைள, கட�பைட அ�ல�ெவள�� ந�ல�

ெபா�� ேதா�ற�

, ப�ள�ய�� இ����ேபா�,   ப�ள���� ெச���ேபா� அ�ல� ப�ள���� ெச���ேபா�
அ�ல� ப�ள� நடவ��ைககள�� ப�ேக���ேபா�,   எ����கா�� ப�ள� மாணவ�க�
ப��வ�வனவ�ைற� கைட�ப���க ேவ���:

● சீ�ைடக� ��தமாக இ��க ேவ��� ம��� ந�ல ப��பா��க�ப�ட
● சீ�ைடக� ெதள�வாக� �றி�க�பட ேவ���. உ�ைமயாள�� ெபய�ட�
● , இ�த உ�ளாைடக� ��றி�� மைற�க�ப����தா�, ��த� ெவ�ப�தி�காக

சீ�ைடய�� கீ� ��த� அ��� ஆைடகைள அண�யலா�.

நைகக� ம��� அழ�சாதன� ெபா��க�

- மாணவ�க� அல�கார நைகக� அண��� ப�ள��� வர அ�மதி இ�ைல. �ட�
காதண�க� ம��� கா�கள�� அண��� ���ப�க� ம��� ைக�க�கார�க� ம��ேம
ஏ���ெகா�ள���ய நைகக�.

அழ�சாதன� ெபா��க� - ப�ள�ய��அண�ய��டா�. ெதள�வான ெநய�� பாலி�ம��ேம
அ�மதி�க�ப�கிற�.

�� ம��� ��ய� பா�கா��

ப�ள� சீ�ைட ெதா�ப�க� ஆக�� ந��ப�திய�லி��� ஏ�ர� 30 வைர ம��� ப�ள�
ப���ைர��� ேவ� எ�த நாள��� அண�ய ேவ���. ப�ள� சீ�ைட ெதா�ப�க� இ�த
கால�தி�� ெவள�ேய, ெப�ேறா� அ�ல� மாணவ� வ���ப�ப� அண�ய�படலா�. (உ�ேள
ெதா�ப�க� அண�ய� �டா�.)

�� - ப�ரகாசமான நிற��ள �� நிற�க� இ�ைல.

�� ைடக�/தைல ப�ைடக�/தைல தாவண�/தாவண� - நைட�ைறம��� ப�மனாக
இ�ைல: ெவள�� ந�ல�, கட�பைட, க��� அ�ல� ெவ�ைள.

ந��ட ��த� - தைல ேப�க��� எதிராக�� மாணவ�கள�� பா�கா�ப��காக��
ேதா�ப�ைட ந�ள� அ�ல� அத�� ேம� க�ட�பட ேவ���.

�ள��கால பாக�க� - சாதாரண கட�பைட அ�ல� க��� தாவண� ம���/அ�ல�
ைக�ைறக�.
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ச�கிளா�க�- மாணவ�க� ெவள���ற நடவ��ைககள�� ேபா� ச�கிளா� அண�ய
அ�மதி�க�ப�கிறா�க�. ச�கிளா�க� ஆ�திேரலிய தரநிைலக� 1067 ஐ���தி ெச���
ம��� ���தவைர க� ப�திைய மைற��� வைகய�� ெந��கமாக ெபா��தி,
��றி�� இ��க ேவ���.

சீ�ைடகைள வா��த�

சீ�ைட ெபா��கைள PSW இலி��� வா�கலா�. ெப�ேறா�க� ேநர�யாக
h�ps://�.psw.com.au/

சிரம�ைத அ�பவ����

���ப�க��கான ஆதர�, மாநில� ப�ள�கள�� நிவாரண�தி� �ல� சீரான
ஆதரவ��கான த�தி ப�றிய தகவ�க� உ�பட, சீரான ெசலவ�ன�கைள� ச�தி�பதி�
சிரம�ைத அ�பவ���� ���ப�க��� நா�க� வழ�க���ய ஆதரைவ� ப�றி
வ�வாதி�க �த�வைர� ெதாட�� ெகா�ள��. மாநில ப�ள�கள�� நிவாரண� ப�றிய
��த� தகவ�� அவ�கள�� இைணயதள�தி� கிைட�கிற�: htps://�.ssr.net.au/

இ��ள�ெம�ேடஷ�

எ�ப�� ப�ைரம� ��� , இ�த மாணவ� ஆைட� �றிய�� எ�க� இைணயதள� ம���
திைசகா�� �ல� அைன�� ���ப�க���� மாணவ�க���� ெத�வ��க�ப�வைத
உ�தி ெச���. இ�த� ெகா�ைக�ட� இண��வதி� சிரம�கைள எதி�ெகா���
மாணவ�க��� ���தா� நா�க� உத�ேவா�.

ஒ� மாணவ� ப�ள�� சீ�ைடஇ�லாம�இ��தா�அ�ல�மாணவ�ஆைட��றிய��ைட
ம���� ம���� ம�றினா�, வ��பைற ஆசி�ய�க� அ�ல� நி�வாக� ��வா� மாணவ�
ம��� ெப�ேறா��� ஒ� �றி�� வழ�க�ப��. ஆைட� �றிய����� இண�காத�
ெதாட��தா�, அதிப���� ெத�வ��க�ப�� ம��� வ ����� ெதாைலேபசி அைழ��
ேதைவ�படலா�. இ�த நிக�வ��, ப�ள� மாணவ� ம��� ���ப�தின�ட� இண�க�ைத
ஆத��க ெதாட��� பண�யா���.

வ�ல��க�

இ�த ஆைட� �றிய���� பய�பா� மாணவ�கைள சமம�ற �ைறய�� பாதி���
��நிைலக� இ��கலா� எ�பைத நா�க� அ�கீக��கிேறா�.

மாணவ�க� ம��� அவ�கள� ெப�ேறா�க� அ�ல� பராம��பாள�க� எ���
�லமாகேவா அ�ல� ேந�ேலா இ�த மாணவ�ஆைட��றிய����இ���வ�ல�� ேகா�
�த�வ�ட� வ��ண�ப��கலா�:

● இ�த� �றிய���� அ�ச� மாணவ� அவ�கள�� மத, இன அ�ல� கலா�சார
ந�ப��ைகக� அ�ல� ப��னண�ய�� ேதைவ�� இண��வைத� த��கிற�.

● மாணவ� ஒ� �றி�ப��ட இயலாைம அ�ல� உட�நிைலைய
● உைடயவ�, அத�� ஆைட� �றிய���லி��� வ�லக ேவ���.
●

வ�திவ�ல���கான ேகா��ைகைய �த�வ� ெப��ேபா�,   அவ�க�:

● வ�ல�� ேகா��ைக�கான காரண�கைள
● மாணவ� ம���/அ�ல� அவ�கள�� ெப�ேறா�/கவன��பாள�க�
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https://www.psw.com.au/
https://www.ssr.net.au/


● , மாணவ� ம���/அ�ல� அவ�கள�� ெப�ேறா�/காவல�க� த�க�
வ��ண�ப�ைத ஆதார��ட� ஆத��க ஊ�க�ப���வா�க�.

அைன�� தர�ப�ன�� ஏ���ெகா�ள���ய ஒ� த��மான�ைத �த�வ� அ�ல�
ப�ரதிநிதி ப��ன� ேப��வா��ைத நட�த �ய�சி�பா�. வ�ல�� அ�மதி�க�படாவ��டா�,
மாணவ� ம���/அ�ல� அவ�கள�� ெப�ேறா� அ�ல� பராம��பாள�க���
எ������வ காரண�க� வழ�க�ப��.

இ�த� ெகா�ைக எ�க� ப�ள� ச�க�தி�� ப��வ�� வழிகள�� ெத�வ��க�ப��:

· எ�க� ப�ள�ய�� இைணயதள�தி� ெபா�வ�� கிைட���

· எ�க� ப�ள� ெச�திமடலி� நிைன��ட�க�

· மாணவ� ம�ற�கள�� வ�வாதி�க�ப�ட�

· பண�யாள� ைகேய�/ைகேய��� ேச��க�ப���ள�

· ேதைவ�ேக�ப பண�யாள�க� வ�ள�க�க�/��ட�கள�� வ�வாதி�க�ப�ட�

· மா�ற� ம��� பதி�� ெபாதிகள�� ேச��க�ப���ள�

·       ெப�ேறா� தகவ� இர�க�/அம��கள�� வ�வாதி�க�ப�ட�

· ேகா��ைகய�� ேப�� ப�ள� நி�வாக�திட� இ��� க�ன நக� கிைட���

ேம�� தகவ� ம��� ஆதார�க�

· எ����கா�� ப�ள� ச��மா�� ெகா�ைக

· க�வ� ம��� பய��சி �ைறமாணவ� ஆைட �றிய��

· க�வ� ம��� பய��சி �ைற மாணவ� ஈ�பா���கான ெகா�ைகக� ம���
வழிகா��த�க�.

ெகா�ைக

ெகா�ைக கைடசியாக
மதி�பா��
ெச�ய�ப�ட�

17/09/2021

கல�தா�� தா�யா

அ�கீக��க�ப�ட� ப�ள� க��சிலா�

அ��த தி�டமிட�ப�ட
ம�ஆ�� ேததி

6/6/2025

�றி��:
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https://www2.education.vic.gov.au/pal/student-dress-code/policy
https://www2.education.vic.gov.au/pal/student-engagement/policy
https://www2.education.vic.gov.au/pal/student-engagement/policy


- 2024 ஆ� ஆ��� ெதாட�க�தி�, எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�ய�� எதி�பா��� அைன��
���ப�க���� மிக�� த�ேபாைதய�. ெகா�ைகய�� ேகா����
கா�ட�ப���ள ப�ள� சீ�ைட.

மதி�பா�� �ழ�சி
இ�த� ெகா�ைக கைடசியாக 17/09/2021 அ�� ���ப��க�ப�ட� ம��� 2025
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