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Safeguarding Kids Together (SKT)
Fact sheet for parents and carers

குழந்தைக்ை ஒன்றி்ைநது 
பாதுகாததைல்

பபற்்ாரகள் மறறும் பராமாறிபபாைரகளு-
ககான தைகவல் ஏடு

‘குழந்தைக்ை ஒன்றி்ைநது பாதுகாததைல் கு்றிதது’ 

(About Safeguarding Kids Together (SKT))

ஒவ்்ொரு மொை்-மொை்வியும் அ்ரகளொல இயன்ற்றண்றச் 
சொதவிப்பதறகு உதவும் ்பல்ணகப்பட்ட மூல்ளஙகணளப 
்பொ்டசொணலகள் ்கொண்டுள்ளன. NSW மொநவிலத்தவிலுள்ள 
அணனத்துப ்பொ்டசொணலகளுககும் கவிண்டககும் SKT (குழநணதகணள 
ஒத்துணழப்பொய்ப ்பொதுகொத்தல) எனும் மூல்ளமொனது உ்டனடியொகக 
கவிண்டககும் சவி்றபபுத்து் அ்றவிவுணைணயயும், அ்பொயகைமொன 
்விதஙகளவில ந்டநது்கொள்ளும் மொை்-மொை்வியரகளுககு உதவும் 
்விதத்தவிலொன தவிட்டஙகணளயும் அணனத்து ்பொ்டசொணலகளுககும் 
அளவிககவின்றன. ்பவின ்ரு்ன்ற்றவில SKT உதவும்:

• அணன்ணையும் உள்ள்டககும், ்நகவிழ்வுத் தனணமயுள்ள 
்பொ்டசொணலச் சூழலகணள உரு்ொககல.  

• ்பொதவிபபுறும் நவிணலயவில இருககககூடிய மொை்-மொை்வியணை 
அண்டயொளம் கண்டு, தகுநத ஆதைவுத்விகணள அ்ரகளுககு 
அளவித்தல. 

• அ்சைகொல நவிகழ்வுகணள நவிர்கவித்து அ்ற்றவிறகொன ்பதவில 
ந்ட்டிகணககணள மமற்கொள்ளல. 

இைம் வயதைினருககு ஆதைரவுதையைறிபபதைறகாக 

ஒன்றி்ைநது பைறியாற்ல்

அ்பொயகைமொன ந்டத்ணதகளவில ஈடு்பொடு்கொள்ளும் நவிணலககு 
மொை்-மொை்வி ஒரு்ணை இடடுச்்சலலக கூடிய கொைைக கூறுகள் 
்பலவுள்ளன - ஒரு்ணைத் ்தொலணலகளுககு ஆட்படுத்துதல, 
இணையம் மூலமொன ்தொலணலகளும் இதவில உள்ள்டஙகும், 
உ்டலொரீதவியொன ்னமுண்ற, அலலது உ்டலொரீதவியொன ்னமுண்ற 
கு்றவித்த அச்சுறுத்தலகள், சுய-தரீஙகவிணழபபு, ம்பொணத-்ஸ்துத் 
துஷ்ப ்பவிைமயொகம் மறறும் குற்றஙகள் புொவியும் அலலது மற்ற 
தரீய அணமபபுகளு்டன ஈடு்பொடு்கொள்ளல ஆகவியன இதறகொன 
உதொைைஙகளொகும். 

• உஙகளுண்டய ்பவிள்ணளயவின ந்டத்ணதயவில ஏற்படும் 
கு்றவிப்பவி்டத்தகக மொற்றஙகணளக க்னவித்து அ்ரகள் உத்வி 
நொ்ட அ்ரகளுககு உதவும் நவிணலயவில ்பொ்டசொணலகமளொடு 
மசரநது ்சயலொறறும் நவிணலயவில நரீஙகள் இருபபீரகள். 
உஙகளுண்டய ்பவிள்ணளயவின ந்டத்ணதயவில நரீஙகள் மொற்றஙகணள 
அ்தொனவித்தொல, அலலது உஙகளுண்டய ்பவிள்ணளணயப  
்பற்றவி நரீஙகள் க்ணலப்படும் அள்விறகொன தக்லகணள 
உஙகளுண்டய ்பவிள்ணள உஙகளு்டன ்பகவிரநது்கொண்்டொல,  
்பவின ்ரும் மயொசணனகள் உஙகளுககு உத்வியொக இருககலொம்.   

உஙகள் ்பவிள்ணள ்சொல்ணத அணமதவியொக ்ச்விமடுத்துக மகடடு, 
முழு ்வி்பைஙகணளயும் ்தொவிநது்கொள்ளுஙகள். மனம் தவி்றநது ம்பச 
உஙகளுண்டய ்பவிள்ணளணய ஊககு்வியுஙகள், அத்து்டன உத்வி 
மறறும் அ்றவிவுணை நொடு்தவில த்று ஒனறும் இலணல எனறு 
அ்ரகளுககுச் ்சொலலுஙகள். 

மதண்ப்பட்டொல, இனனும் அதவிக ்வி்பைஙகணளப 
்்பறு்தறகொகக மகள்்விகள் மகளுஙகள்: யொர, எனன, எஙமக, 
எபம்பொது எனறு ்வினொவுஙகள். உஙகளுண்டய ்பவிள்ணள எனன 
்சய்ய ்விரும்புகவி்றொர எனறும், நரீஙகள் எனன ்சய்யம்ண்டும் 
எனறு அ்ர ்விரும்புகவி்றொர எனறும் அ்ணைக மகளுஙகள். 
்பொ்டசொணலப ஊழவியரகளு்டன நரீஙகள் ம்பசு்து கு்றவித்து 
உஙகளுண்டய ்பவிள்ணள தயககப்ப்டககூடும்.    

்பொ்டசொணலயவிலிருநது உத்விணயயும் அ்றவிவுணைணயயும் நொடும் 
மயொசணனணயப ்பற்றவிக கலநதுணையொடுஙகள், மறறும் இது 
்பயனளவிககககூடும் எனறு அ்ரகளுககு நம்்பவிகணகயூடடுஙகள். 

தகுநத தக்லகணளப ்பொ்டசொணலயு்டன ்பகவிரநது்கொள்ளுஙகள். 
உஙகளுண்டய ்பவிள்ணளயவின ஆசவிொவியணைச் சநதவிப்பதறகொன 
ம்ணள ஒனண்ற ஏற்படுத்தவிக்கொள்ளுஙகள், மறறும், 
உஙகளுககுத் மதண்்யன்றொல, ்பொ்டசொணல அதவி்பரு்டன ம்பச 
ம்ண்டு்மனக மகளுஙகள்.  

்பொ்டசொணல சநதவிபபுகணளப ்பற்றவியும், ்பவிைச்சவிணனககுத் தரீரவு 
கொண்்பதறகொக நரீஙகள் எவ்ொறு ஒன்றவிணைநது ்சயல்படுவீரகள் 
என்பணதப ்பற்றவியுமொன ்பதவிவுகணள ண்த்தவிருஙகள்,

்பொ்டசொணலயு்டன ஒன்றவிணைநது ்சயல்படு்து 
்பவிைச்சவிணனகளுககுத் தரீரவு கொண்்பதறகொன மவிகச் சவி்றநத ்ழவி. 
உஙகளுண்டய ்பவிள்ணளயவின ்பொதுகொபண்பப ்பற்றவிய ்பொைதூைமொன 
க்ணல உஙகளுககவிருநதொல, கொ்லதுண்றயவினரு்டன 
்தொ்டரபு்கொள்ளுஙகள். 
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குடும்்பத்தவினர, சம-்யதவினர மறறும் ்பொ்டசொணலயு்டன ்தொ்டர்பவில 
இருத்தல, தொம் அ்ரகளவில ஒரு அஙகம் எனும் உைரவு என்பன இளம் 
்யதவினருககுப ்பொதுகொபபு உைர்விணன ஏற்படுத்தும் ்்பரும் சகதவி 
்ொய்நத கூறுகளொகும்.  

உஙகளு்ைய பறிள்்ைககு நீஙகள் உதைவ இயலுமான சில 

வழறிகள் யா்வ? 

உஙகளுண்டய ்பவிள்ணளயவினது அன்றொ்ட அலு்லகள், 
அ்ரகளுண்டய சம-்யதவினர மறறும் அ்ரகளுண்டய 
்பொ்டசொணல ்ொழ்கணக ஆகவிய்ண்றப ்பற்றவிய தக்லகணள 
உஙகளு்டன ்பகவிரநது்கொள்்தறகொன ்ொய்பபுகணள 
உஙகளுண்டய ்பவிள்ணளககுக ்கொடுககும் ்விதமொக 
அ்ரகளு்டன ஈடு்பொடு ்கொள்ளுஙகள். உஙகளுண்டய 
்பவிள்ணள எஙமக இருககவி்றொர,  யொமைொடு இருககவி்றொர 
மறறும் எனன ்சய்து்கொண்டிருககவி்றொர என்பணத நரீஙகள் 
்தொவிநது்கொள்ள இது உஙகளுககு உத்வியொக இருககும். 

உஙகளுண்டய ்பவிள்ணளயவின ஆர்ஙகணள 
்்ளவிப்படுத்து்தறகொக ஏதொ்்தொரு ்ழவிணயயும், தொமும் 
இதவில ஒரு அஙகம் எனும் உைரண்யும் அ்ரகளுககு 
அளவிககும் ்விதத்தவிலொன ந்ட்டிகணககளவில அ்ர 
ஈடு்பொடு ்கொள்ள உஙகள் ்பவிள்ணளணய ஊககு்வியுஙகள். 
உதொைைமொக, ்விணளயொடடுகள், கணல நவிகழ்ச்சவிகள், 
்்பொழுதும்பொககுகள் மறறும் ஒழுஙகணமககப்பட்ட 
கழகஙகள் ஆகவிய்றண்றச் ்சொலலலொம். 

இணையப ்பயன்பொடடிணனப ்பற்றவித் 
்தொவிநது்கொள்ளுஙகள், மறறும் கைவினவிகள், ம்டபளடடுகள் 
மறறும் ஸ்மொரட-ஃம்பொனகள் ம்பொன்ற எ்லகடைொனவிக 
சொதனஙகணள உஙகளுண்டய ்பவிள்ணள ்பயன்படுத்தும் 
்விதத்தவிலுள்ள ்பலனகணளயும் ஆ்பத்துகணளயும் 
்விளஙகவிக்கொள்ளுஙகள், மறறும் இநத சொதனஙகணள 
அ்றவி்ொரநத ்விதத்தவில உஙகள் ்பவிள்ணள ்பொ்விகக அ்ருககு 
உத்வியொக இருஙகள். 

இணையம் மூலமொகப ்பொதுகொப்பொன மறறும் இனபு்றத்தகக 
அனு்ப்ஙகணள உஙகள் ்பவிள்ணள ்்ப்ற அ்ருககு 
நரீஙகள் எவ்ொறு உத்லொம் என்பணதப ்பற்றவிய 
மமலதவிகத் தக்லகளுககு esafety.gov.au/ எனும் eSafety 
்ணலத்தலத்தவிறகுச் ்சலலுஙகள். 

மநரமுகமொன ்தொ்டரபு்றவுகணள ஏற்படுத்தவிக்கொள்்தன 
மூலமும், தக்லகணள எவ்ொறு தவி்றனொய்வு ்சய்்து எனறு 
கொண்்பவிப்பதன மூலமும் ஒரு முனனுதொைைமொக இருஙகள்.  

உஙகளுண்டய ்பவிள்ணளயவின ந்டத்ணதயவில ஏற்படும் 
மொற்றஙகணள அ்தொனவியுஙகள், மறறும் அ்ரகளுண்டய 
எண்ைஙகணளயும், உைரவுகணளயும் உஙகளு்டன 
்பகவிரநது்கொள்்து ்பொதுகொப்பொனது எனும் உைரவு  
அ்ரகளுககு ஏற்ப்ட உதவுஙகள்.  

மற்ற்ரகளுண்டய கருத்துகணளத் ்தொவிநது்கொள்ளவும், 
அ்றண்ற ்விளஙகவிக்கொள்ளவும் உஙகளுண்டய 
்பவிள்ணளககு உதவும் ்ணகயவில மனம் தவி்றநத, உண்ணமயொன 
கலநதுணையொ்டலகணள ஊககு்வியுஙகள். 

உஙகளுண்டய ்பவிள்ணளயவின கொவிசனஙகணளச் ்ச்விமடுத்துக 
மகளுஙகள், மறறும் அ்ரகளுண்டய மநொககு எனன 
என்பணத ்விளஙகவிக்கொள்ள முயறசவியுஙகள். உஙகள் 
்பவிள்ணள ்சொல்தவில உஙகளுககு உ்டன்பொடு இலணல 
என்றொலும், அ்ரகள் ்சொல்து ஏறறுக்கொள்ளப்படுகவி்றது, 
அத்து்டன அ்ரகளுககு உத் நரீஙகள் இருககவி்றரீரகள் என்ற 
எண்ைத்தவிணன அ்ரகளுககு ஏற்படுத்து்து முககவியம். 

சில உப்யாககரமான வ்லததைலஙக்ைப பாருஙகள்

• இயலுமொன அள்விறகுச் சவி்றநத மன-நலணனப ்்பறு்தறகொன 
தக்லகள், ஆதைவுத்வி மறறும் ஒத்தொணச ஆகவிய்றண்ற 
ஒவ்்ொரு்ருககும் beyondblue.org.au எனும் ்ணலத்தலம் 
மூலமொக Beyond Blue அளவிககவி்றது.     

• மொை்-மொை்வியர ்தொலணலகளுககு ஆளொககப்படு்ணதத் 
தடுககவும், இதறகு எதவிைொன ந்ட்டிகணககணள 
மமற்கொள்்தறகுமொன தக்லகணளப ்பைவியொளரகளுககும், 
மொை்-மொை்வியருககும், ்்பறம்றொரகளுககும் NSW அைசவின 
antibullying.nsw.gov.au எனும் ்ணலத்தலம் அளவிககவி்றது.  

• இணையப ்பொதுகொபபு கு்றவித்த மூல்ளஙகணளயும், இணையத் 
துஷ்ப்பவிைமயொகம் சம்்பநதப்பட்ட ்ழவிகொட்டலகணளயும் 
esafety.gov.au எனும் ‘eSafety ஆணைய’ைது ்ணலத்தலத்தவில 
கொைலொம். 

்மலதைிகத தைகவல்களுககு

உஙகளுககு மமலதவிகத் தக்லகள் மதண்ப்பட்டொல, 
தயவு்சய்து உஙகளுண்டய உள்ளூரப ்பொ்டசொணலயு்டன 
்தொ்டரபு்கொள்ளுஙகள். உஙகளுண்டய ்விசொொவிப்பவில 
்மொழவி்்பயரத்துணைப்பொளர ஒரு்ைது உத்வி உஙகளுககுத் 
மதண்ப்பட்டொல, ‘்தொணலம்பசவி ்மொழவி்்பயரத்துணைப்பொளர 
மசண்’ணய 131 450-இல அணழத்து உஙகளுண்டய ்மொழவியவில 
்மொழவி்்பயரத்துணைப்பொளர ஒரு்ர மதண்்யனக மகளுஙகள். 

நரீஙகள் அணழகக ்விரும்பும் இலககத்தவிணனத் ்தொணலம்பசவி 
இயககுனருககுக ்கொடுஙகள். உணையொ்டலில உஙகளுககு 
உதவு்தறகொக ்மொழவி்்பயரத்துணைப்பொளர ஒரு்ணை இயககுனர 
இணைப்பவிறகுக ்கொண்டு்ரு்ொர. இநத மசண்ககொக 
உஙகளவி்டமவிருநது கட்டைம் அ்ற்வி்டப்ப்டொது.  

education.nsw.gov.au Tamil 

http://esafety.gov.au/
http://beyondblue.org.au
http://antibullying.nsw.gov.au
http://esafety.gov.au

