
பணியிட அனுபவக் கலவி
பபற்றோரகள் மறறும் கவனிபபோளரகளுக்கோன 
தகவலகள்

Workplace Learning
Information for Parents and Carers

எநதபவோரு பணியிடக் கலவித் திடடத்தின் 
பவறறிக்கும் பபற்றோரகள் மறறும் 
கவனிபபோளரகளது ஒத்துழைபபு 
இன்றியழமயோததோகும். வீடடில உஙகள் 
பிள்ழளக்கு உதவியோக இருபபதன் 
மூலம், அவரகளது எதிரகோலத்ழதப 
பறறிய முக்கியமோன முடிவுகழள உஙகள் 
பிள்ழள ்மறபகோள்ளவும், அவரகளது 
பணியிட அனுபவத்திழன மிகச் சிறபபோகப 
பயன்படுத்திக் பகோள்ளவும் உஙகளோல 
உதவ இயலும்.   

Workplace Learning 
(பணியிட அனுபவக் கலவி)
பணியிட அனுபவக் கலவித் திடடஙகளானவவ செகணடாி 
பாடத்திடடத்தின் பகுதிகளாகும். திடடமிடபபடட 
காலபபகுதி ஒன்்ிவனப பணியிடத்தில கழிக்க இத் 
திடடஙகள் மாணவரகளுக்கு ஏது செயகின்்ன. 
மாணவரகளது வகுபபவ்ப பாடஙகள், அவரகளது 
வாழக்வகத்சதாழில விருபபத்சதாிவுகள் மற்றும் அவரகளது 
சதாழிலிடத் தி்ன்கள் ஆகியவற்வ் இநத அனுபவமானது 
மமம்படுத்துகி்து. இதில ஊதியம் எதுவும் உள்ளடஙகாது. 

பணியிட அனுபவக் கலவியின் 
பயன்கள்
பணியிட அனுபவக் கலவியானது மாணவரகளுக்குப பின் 
வரும் விடயஙகளில உதவுகி்து:

• மவவல செயயும் இடஙகளில ஒருவம�ாசடாருவர 
சதாடரபாடல சகாள்ளும் விதம் மற்றும் அவனவரும் 
இவணநது அணியாகப பணியாற்றும் விதம் மபான்் 
பணியிடத் தி்ன்கவள வளரத்தல 

•  அவரகளது Vocational Education and Training (VET)
(சதாழிற்கலவி மற்றும் பயிற்ெி) கற்வக செ்ிமயாடு
ெம்பநதபபடட சதாழில தி்ன்கவள  வளரத்தல

•  பாடொவலயில பயிலும் பாடஙகவளயும், பாடொவலக்
கலவிக்குப பி்கு அவரகளது வாழக்வகத் சதாழில
பாவதவயக் கு்ித்தும் திடடமிடல

பணியிட அனுபவக் கலவித் திடடஙகள்
‘்வழல அனுபவம்’ (Work Experience) என்பது 
சபாதுவாக மாணவரகளால Years 9 அலலது 10- இல 
மமற்சகாள்ளபபடும், Years 11அலலது 12-இலும் ெில 
வாயபபுகள் உள்ளன.  ‘மவவல உலகம்’ எபபடியிருக்கும் 
என்பதற்கும், ொத்தியமான வாழக்வகத் சதாழிலகளுக்குமான 
சபாதுவான ஒரு முன்னுவ�வய இது அளிக்கும். அவரகளது 
தி்ன்களுக்கு ஏற்் அளவிலான, மமற்பாரவவ செயயபபடும் 
மவவலபபணிகவள மாணவரகள் மமற்சகாள்வாரகள்.

சதாழிலதுவ்களால அஙககீகாிக்கபபடட Higher School 
Certificate (HSC) (உயரெிவலப பாடொவலச் ொன்று) 
பாடத்திடடஙகளில மெரநதுள்ள மாணவரகளுக்காக 
‘்வழல அமரத்து’ த் திடடஙகள் வடிவவமக்கபபடடுள்ளன. 
இநத மவவலஅமரத்தலின்மபாது,சதாழிலதுவ்களின் த� 
ெிவலகவள எடடும் விதத்தில மாணவரகள் தாம் கற்கும் 
விடயஙகவளப பயிற்ெி செயவர.  கு்ிபபிடட சதாழிலதுவ் 
ொரநத பாடத்திடடஙகவளக் சகாணட படிபபுகளில ‘மவவல 
அமரத்தல’ என்பது கடடாயமான HSC மதவவயாகும்.  
Work Placement Service Provider (மவவல அமரத்து மெவவ 
வழஙகுனர) ஒருவ�து மூலமாக பாடொவலயானது மவவல 
அமரத்தலகவள ஒழுஙகு செயயும். 

பயண ஏறபோடுகள்
சபரும்பாலான மவவல அமரத்தலகள் வீடடிலிருநது 
சென்றுவ�க் கூடிய அளவிலான தூ�த்திமலமய இருக்கும். 

பயணச் செலவுகள் அவனத்தும் மாணவருவடயமத. 
மவவல அமரத்தல காலத்தில பயண ஏற்பாடுகளிலும், 
மாணவரகளுக்கு ஆகும் பயணச் செலவுகளிலும் அவரகளுக்கு 
உதவியாக இருக்குமாறு ெகீஙகள் எதிரபாரக்கபபடுவீரகள். 

உஙகளுக்கு ஏதும் காிெனஙகள் இருநதால அவற்வ் உஙகள் 
பிள்வளயுடனும், திடட ஒழுஙகவமபபாளருடனும் ெகீஙகள் 
கலநதுவ�யாடுவது ெலலது. 

குறிபபு: வீடடிற்கு அபபாலிலுள்ள, மவறு  அலலது மாெிலம் 
கடநத இடம் ஒன்்ிலான மவவல அமரத்தல ஒன்வ் உஙகள் 
பிள்வள கருத்தில சகாணடால, ெகீஙகள் உஙகள் பிள்வளயின் 
பாடொவலயுடன் சதாடரபுசகாள்வது ெலலது. மவவல 
அமரத்தல சபாருத்தமானதா என்பவதப பாடொவல அதிபர 
அஙககீகாிக்கும் முன்பாகக் கூடுதல ஆவணஙகள் பூரத்தி 
செயயபபடடாக மவணடும்.  
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மோணவருழடய போதுகோபபு மறறும் 
அவசரநிழலகள்
மாணவரகளது மற்றும் குழநவதகளது பாதுகாபபிற்கு NSW 
Department of Education முன்னுாிவம  அளிக்கி்து. 

மாணவரகள் மவவல அமரத்தலில இருக்கும்மபாது மொிடும் 
மயிாிவழயில தபபிய ெிகழவுகவள உள்ளடக்கிய சுகாதா�ம் 
மற்றும் பாதுகாபபு ஆகியவற்வ்க் கு்ித்த விடயஙகவள 
மவவல சகாடுத்த பணியமரத்துனரகள் பாடொவலக்கு 
உடனடியாகத் சதாியபபடுத்த மவணடும். மாணவரகளது 
படிபபானது TAFE அலலது தனியார அலலது ெமூக 
அவமபபின் மூலமாக இருநதால பணியமரத்துனரகள் 
அவரகளுக்கும் உடனடியாகத் சதாியபபடுத்த மவணடும். 

மாணவ�து ‘சமடிசகயர’ இலக்கம் (அலலது மருத்துவருவடய 
சதாவலமபெி இலக்கம்) மற்றும் அலுவலக மெ�ம் மற்றும் 
அலுவலக மெ�த்திற்கு அபபாற்படட மெ�த்திற்கான சதாடரபு 
விப�ஙகள் ஆகியவற்வ் அடடவவணபபடுத்தும் Student 
Contact Card (மாணவர சதாடரபு அடவட) ஒன்று உஙகள் 
பிள்வளயிடம்  இருக்கும். அவெ� ெிவல ஒன்று மொிடடால 
இநதத் தகவலகள் முக்கியமானதாக இருக்கும். 

பாதுகாபபு கு்ித்த காிெனஙகள், ஆபத்துகள் அலலது 
ெிகழவுகள் எதவனயும் மாணவரகள் உடமன அவரகளது 
பணியமரத்துனரகள், பாடொவல, TAFE அலலது தனியார 
அலலது ெமூக அவமபபினது பதிவுசபற்் பயிற்ெி 
ெிறுவனத்திற்கு கூடிய விவ�வில, ஆனால 24 மணி 
மெ�த்திற்குள்ளாகத் சதாியபபடுத்த மவணடும். உஙகள் 
பிள்வளக்குக் காிெனஙகள் ஏதும் இருநதாமலா, காயம் எதுவும் 
ஏற்படடாமலா, ஆபத்தில இருபபதாக உணரநதாமலா மற்றும் 
தமக்கு மவவல சகாடுத்தவாிடம் பி�ச்ெிவனவயப பற்்ிப
மபெ இயலாமல இருநதாமலா, பாடொவலவயமயா அலலது 
அவெ�காலத் சதாடரபிவனமயா  உஙகள் பிள்வள உடமன
அவழக்க மவணடும். 

கோபபீடு மறறும் முன்கோபபீடு 
(Insurance and indemnity)
அஙககீகாிக்கபபடட பணியிட அனுபவக் கலவியில 
பஙகுபற்றும்மபாது காயமவடயும் மாணவரகளுக்கான 
காபபீடடு ஏற்பாடுகவளத் திவணக்களம் சகாணடுள்ளது. 
மமலதிகத் தகவலகளுக்குக் ககீமழயுள்ள இவணபபில 
Workplace Learning Guide for Parents and Carers எனும் 
பகுதிவயப பாருஙகள்.  

உடலியலோழம மறறும் மருத்துவ ்நோய் 
நிழலகள் உள்ள மோணவரகள்
பணியிடத்தில உஙகளது பிள்வளயின் பாதுகாபபு, 
சபாதுெலம் மற்றும் மமற்பாரவவ ஆகியவற்்ின் மகீது தாக்கம் 
ஏற்படுத்தக்கூடிய வவகயில உஙகள் பிள்வளவயப பாதிக்கும் 
உடலியலாவம, கற்்ல மற்றும் ஆத�வுதவித் மதவவகள், 
மருத்துவ மொய ெிவல (உதா�னத்திற்கு ‘அனஃபிலாக்ஸிஸ்’ 
எனும் ஒவவாவம ஏற்படும் ஆபத்து இருபபதாகக் 
கணட்ியபபடடுள்ள ெிவல) அலலது கடடுபபாடுகள் 
எதுவும் இருநதால, ெகீஙகள் அவதப பாடொவலக்கு, TAFE 
அலலது தனியார அலலது ெமூக அவமபபினது பதிவுசபற்் 
பயிற்ெி ெிறுவனத்திற்குக் கூடிய விவ�வில சதாியபபடுத்த 
மவணடியிருக்கும். 

மவவல தரும் பணியமரத்துனரகளுக்கு சுகாதா�க் கவனிபபுத் 
திடடஙகள் கிவடக்கக்கூடியதாக இருக்க மவணடும். 
உஙகளுக்கு உறுதியாகத் சதாியவிலவல என்்ால, 
உஙகளுவடய பிள்வளயின் சபாது மருத்துவருடன் 
மபசுஙகள். 

மவவல செயயும் இடத்தில ஆத�வுதவித் மதவவகளுக்காக 
மாற்்ியவமபபுகள் செயய மவணடிய மதவவகள் எதுவும் 
உஙகள் பிள்வளக்கு இருநதால, பணியமரத்தலுக்காகத் 
திடடமிடும் ெமயத்தில இவதப பற்்ி TAFE அலலது 
தனியார அலலது ெமூக அவமபபினது பதிவுசபற்் 
பயிற்ெி ெிறுவனம் மற்றும் பாடொவலயுடன் இவணவாகக் 
கலநதுவ�யாடுஙகள். இநதத் தகவலகள் உஙகள் 
பிள்வளயின் Student Placement Record (‘மாணவர மவவல
அமரத்தல பதிமவடு’)-இல பதிக்கபபட மவணடும். 

்மலதிகத் தகவலகள்
1.  உஙகள் பிள்வளக்கான பணியிட அனுபவக் கலவித்

திடடத்திவன பாடொவல உருவாக்கிய பி்கு, உஙகள் 
பிள்வளயின் பாடொவலயுடன் சதாடரபு சகாள்ளுஙகள். 

2.  திவணக்களத்தின் உள்ளூரபபகுதி அலுவலகத்திலுள்ள
பணியிடக் கலவிக்குப சபாறுபபாக இருக்கும் ‘மூத்த
மாணவரகளுக்கான வாழக்வகத்சதாழில வழித்தட
அலுவல’(Senior Pathways Officer)ருடனும் ெகீஙகள்
சதாடரபு சகாள்ளலாம். இதற்கான சதாடரபு
விப�ஙகவளப பாடொவலயிலிருநது சப்லாம்.

3.  உஙகளுக்கு சமாழிசபயரத்துவ�பபாளர மதவவபபடடால,
தயவு செயது ‘சதாவலமபெி சமாழிசபயரத்துவ�பபாளர
மெவவ’வய 131 450 எனும் இலக்கதில அவழயுஙகள்.
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Senior Pathways, Pathways and Transitions 
NSW Department of Education
seniorpathways@det.nsw.edu.au

https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/
career-learning-and-vet/workplace-learning/keeping-students-
safe

https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/
curriculum/career-learning-and-vet/workplace-learning/
guides-and-forms

https://www.det.nsw.edu.au/vetinschools/worklearn/ProhibitedActivities.html
https://www.det.nsw.edu.au/vetinschools/worklearn/ProhibitedActivities.html
https://www.det.nsw.edu.au/vetinschools/documents/work_learn/2016/DEC_ParentsGuide2016-digital.pdf
https://www.det.nsw.edu.au/vetinschools/documents/work_learn/2016/DEC_ParentsGuide2016-digital.pdf
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/career-learning-and-vet/workplace-learning/keeping-students-safe
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/career-learning-and-vet/workplace-learning/guides-and-forms



