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இடைநிறுத்தம் அல்லது வெளியேற்றம் ஒன்றிறகு 

எ்திராக யேல முட்றயீடு வெய்தல

வெறய்றார்/ெராோிபொளருககான ்தகெல ஏடு

யேல முட்றயீடு என்றால எனன? 

முடிவு ஒனணறை மீண்டும் பரவிசீலிககுமரறு நீஙகள் ககட்கும் பபரழுது அது 
கமல முணறையீடு எனறு பசரல்லபபடும். 

இடைநிறுத்தம் அல்லது வெளியேற்றம் ஒன்றிறகு 

எ்திராக நான எவொறு யேல முட்றயீடு வெயெது?

பரடசரண்ல அதவிபர் நவியரயமறறை முடிண் எடுத்தவிருககவிறைரர் எனகறைர, 
சரவியரன ்விதவிமுணறைகணள அ்ர் பவினபறறை்விலண்ல எனகறைர நீஙகள் 
நம்பவினரல இணடநவிறுத்தம் அல்லது ப்ளவிகயறறைம் ஒனறைவிறகு எதவிரரக 
நீஙகள் கமல முணறையீடு பசயய்லரம். மரை்-மரை்வியர்கள், 
பபறகறைரர்கள் அல்லது பரரமரவிபபரளர்கள் ஆகவிகயரர் கமல முணறையீட்டுப 
படி்ம் ஒனணறைப பூர்த்தவி பசயய்லரம். 

உள்ளூர்ப-பகுதவியவிலுள்ள ‘கல்வி அலு்்லக’ த்தவில முணறைபபரடுகணளச் 
சமர்பபவிகக்லரம். இநத பசயலபரட்டு முணறையவிணன ்விளஙகவிகபகரள்ள 
உள்ளூர்ப-பகுதவி ‘கல்வி அலு்்லகம்’ உஙகளுககு உத்ககூடும். 
முணறைபபரட்டிணன எழுது்தவிலும் அ்ர்களரல உத் இயலும். உள்ளூர்ப-
பகுதவி ‘கல்வி அலு்்லக’த்தவின பதரடர்பு ்விபரஙகணள உஙகளுணடய 
பவிள்ணளயவின பரடசரண்லயரல பகரடுகக இயலும். 

ஒவப்ரரு முடி்விறகரகவும் ஒரு கமல முணறையீட்ணட மட்டுகம 
பசயய்லரம். கமல முணறையீட்ணடப பறறைவிய முடிவு ஒனணறை ‘பைவிபபரளர், 
கல்வித் தண்லணம’ (Director, Educational Leadership) அல்லது 
பரடசரண்லச் பசயறபரடுகளுககரன ‘நவிணறைக்றறுப பைவிபபரளர்,’ 
(Executive Director, School Performance) கமறபகரள்்ரர், மறறும் 
இநத பசயலமுணறைககு 15 முதல 20 ்ணரககுமரன பரடசரண்ல 
நரட்கள் எடுககும். கமல முணறையீடு ஒனறு சமர்பபவிககபபடும் 
பபரழுதும், முடிவு ஒனறு கமறபகரள்ளபபடும் பபரழுதும் உஙகளுடன 
பதரடர்புபகரள்ளபபடும். உஙகளுககு கம்லதவிகத் தக்லகள் 
கதண்பபட்டரல, கமலமுணறையீடு சமர்பபவிககபபட்ட ‘கல்வி 
அலு்்லக’த்துடன நீஙகள் பதரடர்புபகரள்ள்லரம். 

இடை நிறுத்தம் கு்றித்த யேல முட்றயீடு ஒன்றினால கிடைககும் ெ்லன

இணட நவிறுத்தம் குறைவித்த கமல முணறையீடு ஒனறு சரவியரனது 
எனறு கரைபபட்டரல, மறறும் முடிப்டுபபரளர் உஙகளுணடய 
க்ண்டுககரளுடன உடனபட்டரல, கூடிய ்விணர்வில உஙகளுணடய 
பவிள்ணள பரடசரண்லககுத் தவிரும்பு்ணத உறுதவிபபடுத்து்தறகரகப 
பரடசரண்ல அதவிபர் உஙகளுடன பதரடர்புபகரள்்ரர். கமல முணறையீடு 
குறைவித்த முடி்ரனது உஙகளுணடய பவிள்ணளயவின பதவிக்ட்டில 
பதவியபபடும், மறறும் இநத இணடநவிறுத்தமரனது உஙகளுணடய 
பவிள்ணளயவின பதவி்விலிருநது நீககபபடும்.  

இணடநவிறுத்தம் குறைவித்த கமல முணறையீட்டிறகு ஆதரரம் 
இலண்லபயனவில, மறறும் முடிப்டுபபரளர் உஙகளுணடய 
க்ண்டுககரளுடன உடனபட்விலண்லபயனவில, உஙகளுணடய பவிள்ணள 
ஏறறுகபகரள்ளபபட்ட தவிகதவி ்ணர இணடநவிறுத்தத்தவில பதரடர்நது 
நீடிபபரர். 

வெளியேற்றம் கு்றிதது யேல முட்றயீடு வெயெ்தனால கிடைககும் 

ெ்லன

ப்ளவிகயறறைம் குறைவித்த கமல முணறையீட்டிறகு ஆதரரம் இருநதரல, மறறும் 
முடிப்டுபபரளர் உஙகளுணடய க்ண்டுககரளுடன உடனபட்டரல, 
உஙகளுணடய பவிள்ணள பரடசரண்லககுத் தவிரும்பு்தறகரகப 
பரரதூரமரன பரதுகரபபுக கரவிசனக-க்ண்லகள் எதறகும் தீர்வு 
கரைவும், ஆதரவுத்விககரன நட்டிகணககணள அமலபடுத்தவும் 
பரடசரண்ல அதவிபர் உஙகளுடன கசர்நது பசய்லரறறை க்ண்டியவிருககும். 
உஙகளுணடய பவிள்ணளணயப பறறைவிய பதவிவுகளவில கமல முணறையீடு குறைவித்து 
எடுககபபட்ட முடிவு பதவிவு பசயயபபடும், அத்துடன கமறபகரள்ளபபட்ட 
ப்ளவிகயறறைம் உஙகளுணடய பவிள்ணளணயப பறறைவிய பதவிவுகளவிலிருநது 
நீககபபடும்.

ப்ளவிகயறறைம் குறைவித்த கமல முணறையீடு ஒனறைவிறகு ஆதரரம் இலண்ல 
எனறைரல, மறறும் முடிப்டுபபரளர் உஙகளுணடய க்ண்டுககரளவிறகு 
உடனபட்விலண்ல எனறைரல, உஙகளுணடய பவிள்ணளககரகக 
கவிணடககககூடிய க்று ப்ல ்விருபபத்பதரவிவுகள் இருககககூடும். 
சவி்ல சூழலகளவில, உஙகளுணடய பவிள்ணளயவின கதண்களுகககறப 
இனபனரரு பரடசரண்லயவில, அல்லது இனபனரரு சூழலில அ்ணர  
அமர்த்து்தறகரன முடிவு ஒனறு கமறபகரள்ளபபட்லரம். இபபடி 
நடநதரல, பரடசரண்ல அதவிபர் உஙகளுடன க்லநது பசய்லரறறூ்ரர். 

ப்ளவிகயறறைம் குறைவித்த கமல முணறையீடு ஒனறைவிறகு ஆதரரம் இலண்ல 
எனறைரல, மறறும் உஙகளுணடய பவிள்ணள 17 ்யதவிறகு கமறபட்ட்ர் 
எனறைரல, நீஙகளும் உஙகளுணடய பவிள்ணளயும் படிபணபத் 
பதரடர்்தறகரன, அல்லது க்ண்லககு மரறு்தறகரன பதரவிவுகள் எனன 
எனறு பரர்ககக்ண்டியவிருககும்.

முட்றபொடு ஒனட்ற நான எபெடிச் வெயெது? 

‘உஙகளுணடய பவிள்ணளககரன பரவிநதுணரபபு’-ஐப பறறைவிய தக்லகள் 
பபறகறைரர்களுககுக கவிணடககும். இணடநவிறுத்தம் அல்லது ப்ளவிகயறறைம் 
ஆகவியன குறைவித்த கமலமுணறையீட்டுச் பசயலமுணறைணயப பறறைவி 
உஙகளுககுக கரவிசனக-க்ண்லகள் இனனும் இருநதரல, ‘முணறைபபரடு 
ஒனணறைச் பசயதல' குறைவித்த தக்லகள்’ உஙகளுககுக கவிணடககும்.  

பரடசரண்லகளுடன பதரடர்புபகரள்்து எபபடி எனபணதப பறறைவிய 
தக்லகள் ‘பரடசரண்ல சமூக சரசனத்தவில’ பகரடுககபபட்டுள்ளன. 

வ்தாட்லயெெி உடரவெேர்பொளர் யெடெ

நீஙகள் பரடசரண்லயுடன பதரடர்புபகரள்ள ்விரும்பவி, ஆஙகவி்ல பமரழவியவில 
உஙகளுககு உத்வி கதண்பபட்டரல, பதரண்லகபசவி உணரபபயர்பபரளர் 
கசண்ணய 131 450-இல அணழத்து உஙகளுககு எனன பமரழவி கதண் 
எனபணதச் பசரலலி, பரடசரண்லணய அணழககுமறு பதரண்லகபசவி 
இயககுநணரக ககளுஙகள். உஙகளுணடய உணரயரடலில உஙகளுககு 
உதவு்தறகரக உணரபபயர்பபரளர் ஒரு்ணரத் பதரண்லகபசவி இயககுநர் 
இணைபபவிறகுக பகரண்டு்ரு்ரர். இநத கசண்ககரக உஙகளவிடமவிருநது 
கட்டைம் அறை்விடபபடரது. 
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https://education.nsw.gov.au/content/dam/main-education/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/student-behaviour/behaviour-support-toolkit/parents/Appeal_form_-_Suspension_and_expulsion.pdf
https://education.nsw.gov.au/content/dam/main-education/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/student-behaviour/behaviour-support-toolkit/parents/Appeal_form_-_Suspension_and_expulsion.pdf
https://education.nsw.gov.au/parents-and-carers/inclusive-learning-support/contact-us#Contacting0
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/behaviour-support-toolkit/support-for-parents/advocate-for-your-child
https://education.nsw.gov.au/about-us/rights-and-accountability/complaints-compliments-and-suggestions/guide-for-parents-carers-and-students
https://education.nsw.gov.au/about-us/rights-and-accountability/complaints-compliments-and-suggestions/guide-for-parents-carers-and-students
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-school/translated-documents/school-community-charter

