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வெளியேற்றம்

வெறய்றோர்/ெரோமோிபெோளருக்ோன த்ெல் ஏடு

‘வெளியேற்றம்’ என்றோல் எனன? 

பாடசாணைணை ்விட்டுக கட்டாைமாக ்விைகவிைாகவ்ண்டும் 
என்றும், பாடசாணைககுத் தவிருபவி்ரக கூடாது என்றும் மாை்-
மாை்வி ஒரு்ருககுப் பாடசாணை அதவிபரும், ‘பைவிப்பாளர், கல்வித் 
தணைணம’ (Director, Educational Leadership) அ்ர்களும் சசால்து 
‘ச்ளவிவைற்றம்’ எனப்படும். ‘ச்ளவிவைற்றம்’ என்பது பாரதூரமானசதாரு 
்விடைம். பாடசாணைணை ்விட்டு ச்ளவிவைறறு்தறகான முடிவு 
ஒன்ண்ற எடுப்பதறகு முன்பாக உஙகளுணடை பவிளணளககு ஆதரவுத்வி 
அளவிப்பதறகான அணனத்து முைறசவிகணளயும் பாடசாணை வமறசகாளளும். 

இரண்டு காரைஙகளுககாக பாடசாணை அதவிபர்கள மாை்-
மாை்விைணர ச்ளவிவைற்ற இைலும்:

• பாரதூரமான க்ணைக-காவிசனஙகணள ஏறபடுத்தும் ்விதத்தவிைான 
நடத்ணதகணள மாை்-மாை்விைர் சகாண்டிருத்தல, மறறும் 
அ்ர்களுணடை நடத்ணதகணளக கட்டுப்படுத்து்தறகாக 
வமறசகாளளப்பட்ட தவிட்டஙகள பைனளவிககாணம. 

• 17 ்ைதவிறகு வமறபட்ட மாை்-மாை்விைர்கள, மறறும் கல்விச் 
சசைறபாடுகளவில பஙகுபற்றாணம, அலைது அ்ர்களுணடை 
நடத்ணத மற்ற மாை்-மாை்விைரது கல்விைவில பாதவிப்ணப 
ஏறபடுத்துகவின்்றணம. 

உஙகளுணடை பவிளணளணை ச்ளவிவைறறு்தறகான முடிண் 
வமறசகாள்தறகு முன்பாக, உஙகளுணடை பவிளணளைவின் வதண்கள, 
மறறும் பவின்புைம் ஆகவிை்றண்றக கருத்தவில சகாண்டு உஙகளுணடை 
பவிளணளைவின் கல்விககுப் பாடசாணை எவ்ாறு ஆதரவுத்விைாக 
இருந்துளளது என்பணதப் பாடசாணை அதவிபர்கள கருத்தவில சகாள்ர். 

ச்ளவிவைற்றம் சசயைப்படு்தறகு முன்பாக, உஙகளுணடை 
பவிளணளணை ச்ளவிவைற்றம் சசய்து கு்றவித்து பாடசாணை அதவிபர் 
வைாசவித்துகசகாண்டிருககவி்றார் என்பணத உஙகளுககுத் சதாவி்விப்பதறகாக 
அதவிபர் உஙகளுடன் சதாடர்புசகாள்ார். சாத்தவிைப்பட்லை 
ச்ளவிவைற்றம் கு்றவித்த எழுத்து மூைமான அ்றவி்விப்பு ஒன்ண்றப் பாடசாணை 
அதவிபர் சசய்ார், மறறும் காரைஙகணள முன் ண்ப்பதறகாகவும், 
உஙகளுணடை பவிளணளணை அ்ர் ச்ளவிவைற்றவினால என்ன நடககும் 
என்பணதப் பற்றவிப் வபசவும் அ்ர் உஙகணள அணைப்பார். ஏறபுணடை 
அணனத்து. ஆ்ைஙகணளயும் பாடசாணை அதவிபர் உஙகளுடன் 
பகவிர்ந்துசகாள்ார். ஆதரவுத்வி நபர் ஒரு்ணர இந்த சந்தவிப்பவிறகு நீஙகள 
உடன் அணைத்து்ரைாம். இந்த ஆதரவுத்வி நபரான்ர் உஙகளுககு/
உஙகளுணடை பவிளணளககு உைர்வு ாீதவிைான, அலைது நணடமுண்ற 
ாீதவிைான ஆதரவுத்விணை அளவிககைாம். 

இந்த சந்தவிப்பவிறகுப் பவி்றகு, உஙகளுணடை பவிளணளணை ஏன் ச்ளவிவைற்றக 
கூடாது என்பதறகான காரைஙகணளக காண்பவிககும் மறுசமாைவி 
ஒன்ண்ற அளவிப்பதறகு உஙகளுககு ஏழு நாட்கள இருககும். முடிண் 
வமறசகாளளும் சசைலபாட்டு முண்றைவின் ஒரு பகுதவிைாக பாடசாணை 
அதவிபர் இந்த மறுசமாைவிணைப் பைன்படுத்து்ார். 

எனனுடைே ெிளடள வெளியேற்றபெட்டுெிட்ைோல் 

எனன ஆகும்? 

மாை்-மாை்வி ஒரு்ர் ச்ளவிவைற்றப்படைாமா என்பணதப் பாடசாணை 
அதவிபரும், ‘பைவிப்பாளர், கல்வித் தணைணம’ அ்ர்களும் கூட்டாக முடிவு 
சசய்ர். மாை்-மாை்வி ஒரு்ணர ச்ளவிவைறறு்தறகான முடிண் 
வமறசகாண்டதவிலிருந்து 24 மைவி வநரத்தவிறகுளளாகப் பாடசாணை 
அதவிபர் மாை்-மாை்விககும், அ்ரது சபறவ்றார்கள அலைது 
பராமாவிப்பாளருககும் இணதத் சதாவி்வித்தாக வ்ண்டும், அத்துடன் ‘NSW 
கல்வித் தவிணைககள’த்தவிறகு இணதக கட்டாைமாக அ்ர் அ்றவிைத்தர 
வ்ண்டும்.  

உஙகளுணடை பவிளணள 17 ்ைதவிறகுக கீழப்பட்ட்ராக இருந்து, அ்ரது 
நடத்ணதைவின் காரைமாக அ்ர் ச்ளவிவைற்றப்பட்டிருந்தால, அ்ர் 
கல்விணைத் சதாடர்்தறகாகப் புதவிை பாடசாணை ஒன்ண்ற அலைது 
மாறறுச் சூைல ஒன்ண்ற 15 பாடசாணை நாட்களுககுளளாகப் பாடசாணை 
அதவிபர் கண்ட்றவிந்தாகவ்ண்டும்.

உஙகளுணடை பவிளணள 17 ்ைதவிறகுக வமறபட்ட்ராக இருந்தால, 
அ்ர் சதாடர்ந்து படிப்பதறகான, அலைது வ்ணைககு மாறு்தறகான 
சதாவிவுகள என்ன என்று நீஙகளும் உஙகளுணடை பவிளணளயும் 
வதடவ்ண்டும். 

வெளியேற்றம் ஒன்றிறகு எதிரோ் நோன யமல் முட்றயீடு 

வெயேலோமோ? 

ஆம், பாடசாணை அதவிபரும், ‘பைவிப்பாளர், கல்வித் தணைணம’-யும்  
நவிைாைமற்ற முடிவு ஒன்ண்ற வமறசகாண்டுளளனர், அலைது அ்ர்கள 
சாவிைான ்விதவிமுண்றகணளப் பவின்பற்ற்விலணை என்று நீஙகள 
நம்பவினால நீஙகள வமல முண்றயீடு சசயைைாம். ‘வமல முண்றயீட்டு 
மூை்ள’த்தவிணனப் பாருஙகள.

‘உஙகளுணடை பவிளணளககான பாவிந்துணரப்பு’- ஐப் பற்றவிை தக்லகளுடன் 
பாடசாணைகளுடன் சதாடர்பாடல சகாள்தறகான ்ைவிகணள 
்வி்ாவிககும் ‘பாடசாணை சமூக சாசனம்’ - ஐப் பற்றவிை தக்லகளும் 
கவிணடககும்.

முட்றபெோடு ஒனட்ற நோன எவெோறு வெயெது?

ச்ளவிவைற்றம், வமறசகாளளப்பட்ட முடிவுகள அலைது அளவிககப்பட்ட 
ஆதரவுத்விகள ஆகவிை்றண்றப் பற்றவிை காவிசனக-க்ணைகள உஙகளுககு 
இருந்தால ‘முண்றப்பாடு ஒன்ண்றச் சசயதல’ - ஐப் பற்றவிை வமைதவிகத் 
தக்லகணளக காை தைவுசசயது ்ணைத்தைத்தவிணனப் பாருஙகள. 

வதோடலயெெி உடரவெேர்பெோளர் யெடெ

நீஙகள பாடசாணையுடன் சதாடர்புசகாளள ்விரும்பவி, ஆஙகவிை சமாைவிைவில 
உஙகளுககு உத்வி வதண்ப்பட்டால, சதாணைவபசவி உணரசபைர்ப்பாளர் 
வசண்ணை 131 450-இல அணைத்து உஙகளுககு என்ன சமாைவி வதண் 
என்பணதச் சசாலலி, பாடசாணைணை அணைககுமறு சதாணைவபசவி 
இைககுநணரக வகளுஙகள. உஙகளுணடை உணரைாடலில உஙகளுககு 
உதவு்தறகாக உணரசபைர்ப்பாளர் ஒரு்ணரத் சதாணைவபசவி இைககுநர் 
இணைப்பவிறகுக சகாண்டு்ரு்ார். இந்த வசண்ககாக உஙகளவிடமவிருந்து 
கட்டைம் அ்ற்விடப்படாது. 
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