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வீட்டிலிருந்து படிக்கும் மாணவ- 

மாணவியருக்்ான த�ாழில்நுட்ப அணு்ல் வச�ி

தபற்றார்ளுக்கும் பராமரிபபாளர்ளுக்குமான �்வல்்ள்
இணைய்ழி மூல்ளஙகள், இணையம் சாரா மூல்ளஙகள் மற்றும் பயவிற்சசி ஏடுகள், பாடப் புத்தகஙகள் 
எனப்ற்ணறை உள்ளடககிய அசசசிடப்படட மூல்ளஙகள் பபானறை பல ்டி்ஙகளில வீடடிலிருந்து கற்கும் கல்வி 
இடம்்பறுகிறைது. 

COVID-19 ்பருந்்தாற்றுக காலத்தில தமது கல்விணய வீடடிலிருந்பத ்தாடர ஆயவிரக கைககான NSW மாநில 
மாை்-மாை்வியருககு ஏது ்சய்யும் ்ணகயவில பதண்கள் உள்ள மாை்-மாை்வியருககு டிஜிடடல 
சாதனஙகள் இர்ல ்ழஙகப்படும். Year 12 மாை்ரகளுககு முந்துரிணம ்காடுத்து, பதண்ப்படும் மாை்-
மாை்வியருககுக கூடிய ்விணர்வில மூல்ளஙகணள அளிப்பதில ‘NSW கல்வித் திணைககளம்’ முழுக க்னம் 
்சலுத்தி்ருகிறைது.

மடிக கைினி, படப்ளட அலலது இணட்டர்னட இணைப்பு இலலாத வீடுகளில உள்ள மாை்-மாை்வியர 
தமது பாடஙகணளத் ்தாடரந்து ்பறும் ்ழிகணளக கணடறைசியும் முயற்சசிகளில ‘திணைககளம்’ தற்பபாது 
ஈடுபடடு்ருகிறைது. 

இயலும் தருைஙகளில, கூடுதல சாதனஙகணள அளிககப் பாடசாணலகள் தீ்விர நட்டிகணககணள 
பமற்்காணடுள்ளன, மற்றும் முடியுமான ப்ணளகளில பாடசாணலககு உரிய சாதனஙகணள 
இர்லாகக ்காடுத்துள்ளன. பமலும், பாடசாணலகளினால ்ழஙகப்படு்திலுள்ள பற்றைாககுணறைகணள 
நி்ரத்திககும் ்ணகயவில பமலதிக சாதனஙகணள ஏற்பாடு ்சய்யத் ‘திணைககளம்’ நட்டிகணககணள 
பமற்்காணடு்ருகிறைது.  

மாை்-மாை்வியரது படிப்பவிற்குத் பதண்ப்படும் ்தாழில நுடப சாதனஙகளின எணைிகணகணயப் 
பற்றைசிய அறைசிவுணரகணளப் பாடசாணல அதிபரகள் திணைககளத்திற்கு அளித்து்ருகிறைாரகள். NSW அரச 
பாடசாணலகளிலுள்ள மாை்-மாை்வியருககுப் படிப்பு ்சதிகள் கிணடககப்ணடும் எனபது அதி முககியம் 
்ாய்ந்தது, மற்றும் ்தாழிலநுடப சாதன ்சதிக குணறைவுகணள அணடயாளம் காணபதில உதவுமாறு 
மாநிலத்திலுள்ள 2,200 அரச பாடசாணல அதிபரகணளத் ‘திணைககள’த்தின ‘பாடசாணலக கல்வித் ்தாடர 
ஆய்வுககுழு’ பகடடுள்ளது. 

‘உயர பாடசாணலச சானறைசிதழ்’ (Higher School Certificate (HSC))்குப்பவில உள்ள மாை்-மாை்வியர, இயலாணம 
உள்ள அலலது ்விபசட உபகரைஙகள் பதண்ப்படும் மாை்-மாை்வியர, கிராமிய மற்றும் ்தாணலதூர 
சமூகஙகளில ்ாழும் மாை்-மாை்வியர, தமது வீடடிற்கு ்்ளிபய ண்த்துப் பராமரிககப்படும் இள 
்யதினர மற்றும் தாழ்ந்த சமுகப்-்பாருளாதாரப் பவினபுலத்ணதச பசரந்த்ரகள் ஆகிபயாருககு முந்துரிணம 
அளிககப்படும். 

COVID-19 ்பருந்்தாற்றுக காலத்தில இணைய்ழிக கற்றைலில உத்வியாக இருப்பதற்காக இருப்பவில இருந்த 
சாதனஙகணள சசில பாடசாணலகள் ஏற்கனப் மாை்-மாை்வியருககுக ்காடுத்துள்ளன, மற்றும் உள்ளூரத் 
பதண்களின அடிப்பணடயவில இணதத் ்தாடரந்து ்சய்து்ரும். 

தூரக கல்விணய பமற்்காள்ளும் NSW அரச பாடசாணல மாை்-மாை்வியருககுத் ‘திணைககளம்’ பல 
்டி்ஙகளிலான உத்விகணளத் ்தாடரந்து அளித்து்ரும். இணட்டர்நட இணைப்பு ்சதி மற்றும் ணகப்பபசசி 
அலலது ்தாணலபபசசி பசண்கள் இலலாத பகுதிகளில உள்ள மாை்-மாை்வியருககுப் பயவிற்சசி ஏடுகளும் 
பாடப் புத்தகஙகளும் அசசடிககப்படட தாள் ்டி்வில ்காடுககப்படும். 

ஒவ்்ாரு பாடசாணலயவின அதிபரும் ஆசசிரியரகளும் அ்ரகளுணடய பாடசாணலச சமூகத்தினருடன 
்தாடரபு்காணடு ்சயலபடடு பமற்்காள்ளும் முடி்ாகும் இது, மற்றும் இந்த அசாதாரைமான காலத்தில, 
எவ்்ாரு மாை்-மாை்வியரும் பவிரதிஅனுகூலம் எதற்கும் ஆளாகாமல இருப்பணத உறுதி்சய்யத் 
‘திணைககளம்’ தீ்விர முயற்சசிகணள பமற்்காணடு்ருகிறைது. 

த�ாலை்பசி தமாழிதபயரத்துலரபபாளர ்சலவ
உஙகளுககு பமலதிகத் தக்லகள் பதண்ப்படடால, உஙகள் பாடசாணலயவின அதிபணர அணழயுஙகள். 
உஙகளுணடய ்விசாரிப்பவில உஙகளுககு உத் ்மாழி்பயரத்துணரப்பாளர ஒரு்ர உஙகளுககுத் 
பதண்ப்படடால 131 450-இல ‘்தாணலபபசசி ்மாழி்பயரத்துணரப்பாளர பசண்’யவிணன அணழத்து உஙகள் 
்மாழியவில ்மாழி்பயரத்துணரப்பாளர ஒரு்ர ப்ணடு்மனக பகளுஙகள். இச பசண் உஙகளுககுக 
கடடைம் இலலாமல கிணடககும். 
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