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மாணவ-மாணவியரது நடத்தை

பெற்றார்/ெராமாிபொளருக்ான தை்வல் ஏடு

நடத்தை

பாதுகாப்பும், மகவிழ்ச்வியும் மவிகக பாட்ாணைக கல்வி உஙகளுணடய 
பவிளணளககுக கவிணடப்பணத உறுதவிப்படுத்த நாஙகள ்விரும்புகவிற�ாம். 
மாை்-மாை்வியரது ச்யலதவி�ன் மற்றும் சபாதுநைணை 
ஊககு்விககவும், அ்ற்�வில மாை்-மாை்வியணர ஈடுபடுத்தவும், 
அ்ற்ண� றமம்படுத்தவும் மாை்-மாை்வியரது நடத்ணதககு 
ஆதரவுத்வியாக இருப்பது இன்�வியணமயாததாகும். ஒத்துணைப்பாை, 
ஆதரவுத்வி அளவிககககூடிய, ஒருமவித்த, மற்றும் அணை்ணரயும்  
உளளடககும் கல்வி்ச சூைலகணள அளவிப்பணதப் பாட்ாணைகள 
றநாககமாகக சகாண்டுளளை. சபற்ற�ாரகள, பராமாவிப்பாளரகள, 
கல்வியாளரகள மற்றும் பாட்ாணை ஊைவியரகளுககு இதன் சபாருள 
என்ை்ாக இருககும் என்பணத ‘பாட்ாணை ்மூக ்ா்ைம்’ ்விளககவி்ச 
ச்ாலகவி�து. 

‘மாணவ-மாணவியர் நடத்தை்ள் குறிததை யுகதைதி்ள்’ 

ஒவச்ாரு மாை்-மாை்வியும் மற்�்ரகளால சதாவிந்துசகாளளப்படும், 
மதவிககப்படும், பராமாவிககப்படும், அணை்ரும் உளளடககப்படும், மற்றும் 
அணைத்து மாை்-மாை்விகளும் அ்ரகளுணடய முழுத்தவி�ணையும் 
ச்ளவிப்படுத்தவிக கற்பதற்காை  கல்வி முண�ணம ஒன்ண� உரு்ாகக எமது 
‘மாை்-மாை்வியர நடத்ணதகள கு�வித்த யுகதவிகள’ (Student Behaviour 
Strategy) உதவும். தமககு ஆதரவுத்விகள கவிணடககவின்�ை, மற்றும் தாம் 
பாதுகாப்பாக இருககவிற�ாம் என்� உைரவு உளள மாை்-மாை்வியர 
பாட்ாணையுடன் இன்னும் அதவிகப் பவிடிப்பு உளள்ரகளாகவும், 
அ்ரகளது படிப்பவில தீ்விரமாய்ப் பஙகுபற்றுப்ரகளாகவும் 
இருப்பதற்காை ்ாத்தவியம் அதவிகம் என்பணத நாம் அ�விற்ாம்.  

றநரமுகமாை மற்றும் மதவிப்பு-மாவியாணதயளவிககும் கல்வி்ச சூைலகள  
சபாதுநைணையும், மாை்-மாை்வியரது ஈடுபாடணடயும், 
றமம்பாடணடந்த கல்வி்ச ்ாதணைகணளயும் ஊககு்விககும். தடுப்பு-
நட்டிகணககணள றமற்சகாளளககூடிய, றநரமுகமாை, மாை்-
மாை்வியணர ணமயமாகக சகாண்ட, பாட்ாணை-குடும்பம்-்மூகம் ஆகவிய 
மூன்ண�யும் ஒன்�விணைககும், மற்றும், முககவியமாை நவிணைத்த-தன்ணம 
சகாண்ட அணுகுமுண� ஒன்�விற்கு இந்த ‘யுகதவிகள’ ஆதரவுத்வியாக 
இருககும். அணைத்து மாை்-மாை்வியரது றதண்களும்  ‘சதாடர 
பராமாவிப்பு முண�ணம’ (Care Continuum) ஒன்�விைால பூரத்தவி 
ச்ய்யப்படும். 

‘மாணவ-மாணவியருக்ான நடத்தைக ்்ாடொடு’

அணைத்து NSW பாட்ாணைகளவிலும் எதவிரபாரககப்படும் நடத்ணத-
முண�கணள ‘மாை்-மாை்வியருககாை நடத்ணதக றகாடபாடு’ 
(Behaviour Code for Students) ்விளககவி்ச ச்ாலகவி�து. உஙகளுணடய 
பவிளணளயவின் பாட்ாணையும் தைககாை நடத்ணத-முண�கணளப் பற்�விய 
எதவிரபாரப்புகணள உரு்ாககும், மற்றும் எதவிரபாரககப்படும் இந்த 
நடத்ணத முண�யவிணை உஙகளுணடய பவிளணளயவின் பாட்ாணைக குைாம் 
உஙகளுணடய பவிளணளககுக கற்றுகசகாடுத்து அணதப் பாராடடும்.  

்ாிசனக-்வ்ை்ய ஏறெடுததும் நடத்தை்ள்

்ளர்ச்வியவின் ஒரு இயலபாை அம்்மாக, குைந்ணதகளும், ்யது்ந்த 
இணளஞரகளும் ்விை ற்ணளகளவில ்விரமம் தரும் ்விதஙகளவில 
நடந்துசகாளளககூடும். மற்�்ரகளது நடத்ணதயவிைால உஙகளுணடய 
பவிளணள பாதவிககப்படடிருககக கூடும், அலைது உஙகளுணடய 
பவிளணளயவின் நடத்த மற்�்ரகணளப் பாதவிககக கூடும். ‘பாட்ாணையவில 
நவிகழந்த நடத்ணத ்ம்பந்தப்படட பவிர்ச்விணைகணளப் பற்�வி உஙகளுணடய 
பவிளணள உஙகளுககு்ச ச்ாலலியவிருந்தால என்ை ச்ய்்து’ என்பணதப் 
பற்�விய றமைதவிகத் தக்லகள எமது ்ணைத்தைத்தவில கவிணடககும். 

்மைதைதி்த தை்வல்்ள்

‘நடத்ணத கு�வித்த ஆதரவுத்விகள’ -ஐப் பற்�வி நீஙகள றமலும் 
சதாவிந்துசகாளள ்விரும்பவிைால, அலைது உஙகளுணடய பவிளணளயவின் 
நடத்ணதணயப் பற்�விய க்ணைக-காவி்ைஙகள ஏதும் உஙகளுககவிருந்தால, 
தயவுச்ய்து பாட்ாணையுடன் சதாடரபுசகாளளுஙகள. 

பதைா்ை்ெசி உ்ரபெயர்பொளர் ்ச்வ

நீஙகள பாட்ாணையுடன் சதாடரபுசகாளள ்விரும்பவி, ஆஙகவிை சமாைவியவில 
உஙகளுககு உத்வி றதண்ப்படடால, சதாணைறப்வி உணரசபயரப்பாளர 
ற்ண்ணய 131 450-இல அணைத்து உஙகளுககு என்ை சமாைவி றதண் 
என்பணத்ச ச்ாலலி, பாட்ாணைணய அணைககுமறு சதாணைறப்வி 
இயககுநணரக றகளுஙகள. உஙகளுணடய உணரயாடலில உஙகளுககு 
உதவு்தற்காக உணரசபயரப்பாளர ஒரு்ணரத் சதாணைறப்வி இயககுநர 
இணைப்பவிற்குக சகாண்டு்ரு்ார. இந்த ற்ண்ககாக உஙகளவிடமவிருந்து 
கடடைம் அ�்விடப்படாது. 
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