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இடைநிறுத்தம் எனறோல் எனன?
குறவிப்விட்ட ஒரு காலத்தவிற்குப ்ா்டசாணலககு ்ரவ்ண்டாம் என்று மாை்-மாை்வி 
ஒரு்ருககுப ்ா்டசாணல சசால்து ‘இண்டநவிறுத்தம்’ எனப்டும். ்ாலர்ளளவியவில 
இருந்து ஆணடு 2 ்ணர ்டிககும் மாை்-மாை்வியர 5 ்ா்டசாணல நாடகள 
்ணரககும், ஆணடு 3 -இல இருந்து ஆணடு 12 ்ணர ்டிககும் மாை்-மாை்வியர 
10 ்ா்டசாணல நாடகள ்ணரககும் இண்டநவிறுத்தம் சசயயப்்டலாம். 

மாை்-மாை்வி ஒரு்ரது ந்டத்ணதயானது ஒரு்ருககுத் தீங்கு ஏற்்டுத்தவியவிருந்தால, 
ஒரு்ணர ஆ்த்தவிற்கு உற்்டுத்தவியவிருந்தால, இன்சனாரு ந்ரது ்ாதுகாப்விற்கு 
்ங்கம் ்விணள்வித்தவிருந்தால, ்ா்டசாணல அதவி்ரகள அந்த மாை்-மாை்விணய 
இண்டநவிறுத்தம் சசயயலாம்.  மாை்-மாை்வி ஒரு்ரது க்ணலக-காவிசனத்தவிற்குாவிய 
ந்டத்ணதணயக கடடுப்டுத்து்தற்காக மற்ற ்ழவிகளவில ்ா்டசாணல அதவி்ரகள 
ஏற்கனவ் முயற்சவித்தவிருந்தாலும், இந்த ந்டத்ணத முணற குறவித்த ஆதரவுத்விகணளத் 
தவிட்டமவி்டவும், ்ாதுகாபபு ந்ட்டிகணககணள அமல்டுத்தவும் ்ா்டசாணலககு வநரம் 
வதண்ப்ட்டாலும் ்ா்டசாணல அதவி்ரகள மாை்-மாை்வியணர இண்ட நவிறுத்தம் 
சசயயலாம். இண்டநவிறுத்தம் சசய்தற்கான முடிண் வமற்சகாளளும் ச்ாழுது 
மாை்-மாை்வியரது ந்டத்ணதணயயும், அ்ரகளது வதண்கணளயும் ்ா்டசாணல 
அதவி்ரகள அ்சவியம் கருத்தவில சகாண்டாகவ்ணடும். 

இண்ட நவிறுத்தம் ஒன்று சசயயப்டு்தற்கு முன்்ாக, க்ணலக-காவிசனத்தவிற்குாவிய 
ந்டத்ணத ஒன்ணறப ்ற்றவிப ்ா்டசாணல அதவி்ரான்ர முணறப்டியான எசசாவிகணக 
ஒன்ணறக சகாடுககவ்ணடும். உங்களுண்டய ்விளணளயவின் ந்டத்ணதயானது 
்ாரதூரமானதாகவ்ா, ்ாதுகாபண்ப ்ற்றவியசதாரு ்விரசசவிணனயாகவ்ா 
இருந்தால, சம்்விரதாய எசசாவிகணக ஒன்று இலலாமவலவய உங்களுண்டய ்விளணள 
இண்டநவிறுத்தம் சசயயப்்டலாம்.  

எனனுடைய ெிளடள இடை நிறுத்தம் பெயயபெடைோல் 
எனன ஆகும்? 
மாை்-மாை்வி ஒரு்ணர இண்ட நவிறுத்தம் சசயய முடிவு சசயததவிலிருந்து 24 மைவி 
வநரத்தவிற்குளளாக தகுந்த தருைங்களவில மாை்-மாை்விககு ்ாரத்ணத மூலமாகவும், 
ச்ற்வறாரகள அலலது ்ராமாவிப்ாளரகளுககு எழுத்து மூலமாகவும் ்ா்டசாணல 
அதவி்ர அணதக கட்டாயமாகத் சதாவி்விககவ்ணடும். ்ா்டசாணலயு்டன் சந்தவிபபு 
ஒன்ணற வமற்சகாளளவும், இண்டநவிறுத்தத்ணதப ்ற்றவிப வ்சவும், உங்களுககும் 
உங்களுண்டய ்விளணளககும் ்ாயபபு ஒன்று சகாடுககப்்டவ்ணடும். உங்களுண்டய 
்விளணளககு உதவு்தற்காக நண்டமுணறப்டுத்தப்்ட இயலுமான யுகதவிகள மற்றும் 
ஆதரவுத்விகள குறவித்து ்ா்டசாணல உங்களு்டன் இணை்ாகப ்ைவியாற்றும்.  

இண்டநவிறுத்தம் சசயயப்டடிருககும் காலத்தவில உங்களுண்டய ்விளணள 
்ா்டசாணலககு ்ர அனுமதவிககப்்டமாட்டார. இண்டநவிறுத்தக காலத்தவில உங்கள 
்விளணள சதா்டரந்து கல்வி ்யவில உதவு்தற்காக உங்களுண்டய ்விளணளககுப 
்ா்டசாணல ஆதரவுத்வி சசயது்ரும், மற்றும் உங்களவி்டமும் உங்களுண்டணய 
்விளணளயவி்டமும் அணதப ்ற்றவிச வசாதவித்து்ரும். இண்டநவிறுத்தக காலத்தவில 
உங்களுண்டய ்விளணளயவின் ச்ாதுநலத்தவிற்கு நீங்கள எவ்ாறு ஆதரவுத்வியாக 
இருககலாம் என்்தவில ‘ச்ாதுநல வயாசணனக-குறவிபபு ஏடு' உங்களுககு 
உத்ககூடும்.  

இடைநிறுத்தக ்ோலத்ததின நீடடிபபு 
ஆதரவுத்விகணளத் தவிட்டமவிடு்தற்குப வ்ாதவிய வநரத்தவிணன இண்டநவிறுத்தம் 
சகாடுகக்விலணல என்றாவலா, ்ாதுகாபபு குறவித்த இது ்ணரக கடடுப்டுத்தப்்டாத 
சதா்டரந்து நீடிககும் ஆ்த்து ஒன்று இருந்துசகாணடிருந்தாவலா, ‘்ைவிப்ாளர, 
கல்வித் தணலணம’ (Director, Educational Leadership) அ்ரகளு்டன் கலந்து-வ்சவிய 
்விறகு ்ா்டசாணல முதல்ர இண்டநவிறுத்தத்தவிணன நீடடிககக கூடும். நீடடிபபு 
ஒன்றவிற்கான அங்கீகாரம் அளவிககப்டடுளளதா என்று இண்டநவிறுத்தக காலம் 
இறுதவியுறு்தற்கு முன்்ாக ச்ற்வறாரகள/்ராமாவிப்ாளரகளுககு அறவி்விககப்டும். 

இடைநிறுத்தம் ஒனறிறகு எ்ததிரோ் எனனோல் ்மல் 
முடறயீடு பெயய இயலுமோ?  
ஆம், ்ா்டசாணல முதல்ரும், ‘்ைவிப்ாளர, கல்வித் தணலணம’ அ்ரகளும் 
நவியாயமற்ற முடிவு ஒன்ணற வமற்சகாணடுளளனர, அலலது உாவிய ்விதவிமுணறகணள 
அ்ரகள ்வின்்ற்ற்விலணல என்று நீங்கள நவிணனத்தால நீங்கள வமல முணறயீடு 
சசயயலாம். ‘வமல முணறயீடடு மூல்ளம்'-ஐப ்ாருங்கள. 

்ா்டசாணலகளு்டன் சதா்டர்ா்டல சகாள்து எப்டி என்்ணத ்விளககும் 
‘உங்களுண்டய ்விளணளககான ்ாவிந்துணரபபு' மற்றும் ‘்ா்டசாணல சமூக சாசனம்' 
ஆகவிய்ற்ணறப ்ற்றவிய வமலதவிகத் தக்லகள கவிண்டககும். 

ெோைெோடலககுத ்ததிரும்புவது குறித்த ்ததிடைமிைடலப ெறறிய 
ெந்ததிபபு எனெது எனன? 
இண்டநவிறுத்தக காலம் இறுதவியுறும் தவிகதவியன்று, அலலது அதற்கு முன்்ாக 
உங்களுண்டய ்விளணள ்ா்டசாணலககுத் தவிரும்பு்ார. உங்களுண்டய ்விளணளயவினது 
ந்டத்ணதணயக கடடுப்டுத்து்தவிலும், இணை்ாயப ்ைவியாற்றவித் தீரவுகணள 
உரு்ாககு்தவிலும் ்ா்டசாணலயு்டனான உங்களது ஈடு்ாடு முககவியம்.  
உங்களுண்டய ்விளணள ்ா்டசாணலககுத் தவிரும்பு்தற்கு முன்்ாக, உங்களுண்டய 
்விளணளயு்டன் சநருககமாகப ்ைவியாற்றும் ்ா்டசாணல ஊழவியரகளு்டன் ‘தவிட்டமவி்டல 
சந்தவிபபு’ ஒன்ணற வமற்சகாள்தற்கான ஏற்்ாடடிணனச சசயய ்ா்டசாணல 
உங்களு்டன் சதாணலவ்சவி மூலமாகத் சதா்டரபுசகாளளும். 

வநரமுகமானசதாரு கலந்துணரயா்டலுககு மவிக நலல ்ாயபபு ஒன்ணற அளவிககும் 
்டி்வில இந்த சந்தவிப்ானது வநருககு வநராகவ்ா, இணைய-்ழவியவிவலா 
இ்டம்ச்றலாம். உங்களுண்டய ்விளணள ்ா்டசாணலககுத் தவிரும்பும்ச்ாழுது 
அ்ருககு ஆதரவுத்வியாக இருப்தற்காக நீங்கள எவ்ாறு இணைந்து 
சசயல்்டலாம் என்்ணதப ்ற்றவியதாக இந்த சந்தவிபபு இருககும். இந்த சந்தவிப்விற்கு 
ஆதரவுத்வி ந்ர ஒரு்ணர நீங்கள உ்டன் அணழத்து்ரலாம். உங்களுககு, 
அலலது உங்களுண்டய ்விளணளககு நண்டமுணறயான அலலது உைரவுாீதவியான 
ஆதரவுத்விணய அந்த ந்ர அளவிககலாம். 

கூடுதல யுகதவிகள மற்றும் ஆதரவுத்விகணளத் வதண்ப்டுத்தும் காவிசனத்தவிற்குாவிய 
ந்டத்ணதகணளப ்ற்றவிய ஆதரவுத்விகணளத் தவிட்டமவி்டவும், ஆ்த்தவிணன 
மடடுப்டுத்தவும் ்ா்டசாணல உங்களு்டனும் உங்களுண்டய ்விளணளயு்டனும் 
வசரந்து ்ைவியாற்றும். ஏற்கனவ் உங்களுண்டய ்விளணளககாக நண்டமுணறயவில 
இருககும் தவிட்டம் ஒன்று இருககலாம். ஏற்கனவ் தவிட்டம் ஒன்று நண்டமுணறயவில 
இருந்தால, உங்களுண்டய ்விளணளககு ஆதரவுத்வி சசயயும் ்ணகயவில அந்தத் 
தவிட்டம் சாவிப்டுத்தப்டும். உங்களு்டனும், உங்களுண்டய ்விளணளககு 
ஆதரவுத்வியாக இருககும் ்ா்டசாணலயவின் மற்ற ஊழவியரகளு்டனும் இந்தத் தவிட்டம் 
்கவிரந்துசகாளளப்டும். 

மோணவ-மோணவி இ்்த வி்தமோ் மீண்டும் 
நைநதுப்ோண்ைோல் எனன பெயவது?
காவிசனத்தவிற்குாவிய ந்டத்ணத மீணடும் நவிகழுவமயானால, உங்களுண்டய ்விளணளயவின் 
கல்விககு ஆதரவுத்வியாக இருப்தற்கான  மற்ற ்ழவிகணள ்ா்டசாணல அதவி்ரும், 
்ா்டசாணலக கல்வி ஆதரவுத்வி அைவியவினரும் அண்டயாளம் காண்ர. ஆதரவுத்வி 
அளவிப்தவில உதவுமாறு தவிணைககளத்தவிற்குளளாக இருககும் நவிபுைரகணளக வகட்து 
இதவில உளள்டங்கக கூடும்.

்மல்ததி்த ்த்வல்்ள
‘உங்களுண்டய ்விளள இண்டநவிறுத்தம் சசயயப்ட்டால என்ன சசயயவ்ணடும்’ 
என்்ணதப ்ற்றவிய தக்லகளும் கவிண்டககும். 

ப்தோடல்ெெி உடரபெயர்பெோளர் ்ெடவ
நீங்கள ்ா்டசாணலயு்டன் சதா்டரபுசகாளள ்விரும்்வி, ஆங்கவில சமாழவியவில 
உங்களுககு உத்வி வதண்ப்ட்டால, சதாணலவ்சவி உணரச்யரப்ாளர 
வசண்ணய 131 450-இல அணழத்து உங்களுககு என்ன சமாழவி வதண் என்்ணதச 
சசாலலி, ்ா்டசாணலணய அணழககுமறு சதாணலவ்சவி இயககுநணரக வகளுங்கள. 
உங்களுண்டய உணரயா்டலில உங்களுககு உதவு்தற்காக உணரச்யரப்ாளர 
ஒரு்ணரத் சதாணலவ்சவி இயககுநர இணைப்விற்குக சகாணடு்ரு்ார. இந்த 
வசண்ககாக உங்களவி்டமவிருந்து கட்டைம் அற்வி்டப்்டாது. 
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