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பாடசாலைச் சசயறபாடுகள்

கட்டுபபடுத்தபபட்ட முலையில் பாடசாலைக்குத ்திருமபல் -குடுமபத்தினருக்கான ்திட்டம

சபற்ைார் மறறும பராமாிபபாளருக்கான புதுபபிக்கபபட்ட அைிவுலரகள் - 21 ஏபரல் 2020

‘பருவம் 1’ முடிந்ததும் ‘பருவம் 2’ துவங்கும். ஏப்ரல் 29, 2020-இல் இருநது மே 8, 2020 வர்ர பபரும்பபானரேயபான NSW ேபாநில 
ேபாணவ-ேபாணவியர் வீட்டிலிருநது படிபபபார்்கள். பபாடசபாரல்கள் ்திறந்திருபபம்தபாடு, பபாடசபாரலக்கு வ்ரமவண்டிய அவசியம் 
உள்்ள ேபாணவ-ேபாணவியருக்்கபா்கப பபாடசபாரல்கள் இயங்்கிக்ப்கபாண்டிருக்கும் ேற்றும் எந்தபவபாரு ேபாணவ-ேபாணவியரும் ்திருபபி 
அனுபபபபடேபாட்டபார்்கள் - ஆனபாலும், இயலும் ்தருணங்்க்ளில், ்தேது பிள்ர்ள்கர்ள வீட்டிமலமய ரவத்திருக்குேபாறு பபற்மறபார்்கள் 
ஊக்குவிக்்கபபடு்கினறனர்.   

‘பருவம் 2’-இன மூனறபாம் வபா்ரத்தில்  மே 11-இல் இருநது ்கட்டுபபடுத்தபபட்ட முரறயில் ேபாணவ-ேபாணவியர் பபாடசபாரலக்குத 
்திரும்புவது துவங்கும்.  

COVID-19 மநபாயதப்தபாற்றுக் ்கபாலத்தில் NSW பபாடசபாரல்களுக்்கபான ‘படிநிரலச் பசயற்பபாட்டு ேபா்திபாி’ (phased operating model) 
ஒனரற மு்தலரேச்சரும் ்கல்வி அரேச்சரும் அறிவிததுள்்ளனர். 3 -ஆம் வபா்ரத்தில் ேபாணவ-ேபாணவியர் பபாடசபாரல்க்ளில் சிறிது 
‘மநருக்கு-மநர்’ பாீ்தியிலபான ்கல்விக்கு ேீள்-அறிமு்கபபடுத்தபபடுவது இந்தப பு்திய ‘ேபா்திபாி’யில் இடம்பபறும். 

‘கட்டுபபடுத்தபபட்ட முலையில் பாடசாலைக்குத ்திருமபல் சசயல்பாடுகள்’ எனப்தன அர்த்தம 
எனன?  

மநருக்கு-மநர் ்கல்விக்குத ்திரும்புவ்தற்்கபான இந்தப படிநிரல அணுகுமுரறயில், நடபபிலுள்்ள சு்கபா்தபா்ர அறிவுர்ர்களுக்ம்கற்ப 
ேபாணவ-ேபாணவியர் சிறிது ‘மநருக்கு-மநர்’ பாீ்தியிலபான ்கல்விக்கு ேீள்-அறிமு்கபபடுத்தபபடுவர். இந்தத ்திட்டம் படி-நிரல்க்ளில், 
வச்திக்ம்கற்பச்  பசயல்படுத்தபபடும் - ஆ்கமவ பேதுவபா்கப பபாடசபாரல்கர்ள வழரேயபான நிரலக்குக் ப்கபாண்டுவ்ர இது எேக்கு ஏது 
பசயயும், ேற்றும் மநபாயபப்ரவல்்க்ளில் பு்திய உயற்சி ஏற்பட்டபால் எ்திர் நடவடிக்ர்க்கர்ள மேற்ப்கபாள்்ளவும் எம்ேபால் இயலுேபாகும்.  

முழு பபாடசபாரலத ்த்ளச் பசயற்பபாடு்களுக்குத ்திரும்புவ்தில் ஐநது படிநிரல்கள் உள்்ளன:

• ‘படி நிரல 0’ (Phase 0) (நபாம் ்தற்மபபாது இருக்கும் நிரலயபாகும் இது)  
ம்தரவபபடும் குடும்பங்்களுக்்கபா்கப பபாடசபாரல்கள் ்திறநதுள்்ளன

• ‘படி நிரல 1’ (Phase 1)  
குரறந்தபட்சேபா்க ஒரு வபா்ரத்திற்கு ஒரு நபாள் ேபாணவ-ேபாணவியர் பபாடசபாரலயில் இருபபர்

• ‘படி நிரல 2’ (Phase 2)  
குரறந்தபட்சேபா்க ஒரு வபா்ரத்திற்கு இ்ரண்டு நபாட்்கள் ேபாணவ-ேபாணவியர் பபாடசபாரலயில் இருபபர்

• ‘படி நிரல 3’ (Phase 3)  
சமூ்க வில்கல் ்கட்டுபபபாடு்களுடன, வபா்ரத்திற்கு ஐநது நபாட்்கள் ேபாணவ-ேபாணவியர் பபாடசபாரலயில் இருபபர்

• ‘படி நிரல 4’ (Phase 4)  
முழு பபாடசபாரலச் பசயற்பபாடு்களுடன வபா்ரத்திற்கு ஐநது நபாட்்கள் ேபாணவ-ேபாணவியர் பபாடசபாரலயில் இருபபர்

ஒவபவபாரு பபாடசபாரலக்கும் உபாித்தபான படிநிரல ேபாற்றங்்கர்ளப பற்றி ‘பருவம் 2’ பநடு்கப  பபற்மறபார்்கள் ேற்றும் 
ப்ரபாேபாிபபபா்ளர்்களுடன பபாடசபாரல்கள் மந்ரடியபா்கத ப்தபாடர்புப்கபாள்ளும். 

படிநிலை அணுகுமுலை ஒனலை நாம சசயல்படுததுவது ஏன?

COVID-19 மநபாயதப்தபாற்றின ்தபாக்்கங்்கள் ப்தபாடர்நது ேபாறிக்ப்கபாண்மட வரும் ்கபா்ரணத்தினபால், எேது ஊழியர்்கள், ேபாணவ-
ேபாணவியர் ேற்றும் பபாடசபாரலச் சமூ்கத்தின்ரது பபபாது நலரனப ப்ரபாேபாிபபது அ்தியுயர் முக்்கியததுவம் வபாயந்த்தபா்கிறது. இந்தப 
பபருநப்தபாற்றுக் ்கபாலத்தில் ேபாணவ-ேபாணவியர், பபாடசபாரல ஊழியர்்கள், அவர்்க்ளது குடும்பத்தினர் ஆ்கிமயபா்ரது 
பல்மவறுபட்ட ம்தரவ்கர்ளயும் அவர்்க்ளது பசபாந்த ேற்றும் மவரலத்த்ள சூழநிரல்கர்ளயும் சே நிரலபபடுத்த 
‘படிநிரல அணுகுமுரற’ ஒனறு பபாடசபாரல்களுக்கு உ்தவும்.  
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‘்நருக்கு-்நர்’ பாட முலைக்குப படிநிலையில் ்திருமபுவ்தறகாகப பாடசாலைகளும 
ஆசிாியர்களும எவவாறு ஆயத்தம சசயகினைனர்?   

‘பருவம் 2’-இல் பசயற்பபாட்டு ேபாற்றங்்களுக்்கபா்க ஆயத்தம் பசயவ்தற்ப்கன ஆசிபாியர்்களுக்கு மந்ரம் ஒதுக்்க  ஏப்ரல் 27, 2020 ்திங்்கள் 
ேற்றும் ஏப்ரல் 28, 2020 பசவவபாய ஆ்கிய  ்தி்க்தி்க்ளில் இ்ரண்டு ‘பபாடசபாரலத ்திட்ட உருவபாக்்க நபாட்்கள்’ நடத்தபபடும்.

COVID-19 மநபாயதப்தபாற்றுக் ்கபாலத்தில் சூழநிரல்கள் ேபாறிக்ப்கபாண்டிருக்கும் மபபாது பபாடசபாரல்கள் பசயற்படும் வி்ததர்தப பற்றியும், 
பபாடசபாரல ஊழியர்்கள், ேபாணவ-ேபாணவியர் ேற்றும் பபற்மறபார்்க்ளிடேிருநது எ்திர்பபார்க்்கபபடுவது எனன எனபர்தப பற்றியுேபான 
வழி்கபாட்டித ்த்கவல்்கள் இவர்்களுக்்கபா்க உருவபாக்்கபபட்டுள்்ளன.   

‘படிநிலைத ்திருமபல்’ காைத்தில் பாடசாலைகள் பாதுகாபபாக இருபபல்த உறு்திபபடுத்த எனன 
சசயயபபடுகிைது? 

NSW பபாடசபாரல்க்ளபானரவ ேபாணவ-ேபாணவியருக்கும், ஊழியர்்களுக்கும் பபாது்கபாபபபான இடங்்க்ளபாகும். 

NSW பபாடசபாரல்கள் மந்ரத்தில் ்தவறபாேலும், ப்தபாழில்பாீ்தியபான முரறயிலும் சுத்தம் பசயயபபடு்கினறன. அரனதது NSW 
பபபாதுப பபாடசபாரல்க்ளிலும் அ்தியுயர் சுத்தி்கபாிபபு முரற்கள் அேல்படுத்தபபடு்கினறன. அச் சேயத்தில் ப்கபாடுக்்கபபடும் 
சு்கபா்தபா்ர அறிவுர்ரக்ம்கற்ப ்தக்்க சமூ்க வில்கல் நடவடிக்ர்க்கர்ளப பபாடசபாரல்கள் ப்தபாடர்நது அேல்படுத்திவரும், அ்தபாவது 
குழநர்த்களுக்்கபான சமூ்க வில்கல் எனபது வய்தரடநம்தபாருக்்கபான சமு்க வில்கலில் இருநது ேபாறுபட்டது எனபர்த இது குறிக்கும். 

பினவருவன உள்்ளடங்்க, நல்ல சு்கபா்தபா்ரப பழக்்கவழக்்கங்்கர்ளப பபாடசபாரல்கள் ப்தபாடர்நது பினபற்றிவரும்: 

• சபாபபிடுவ்தற்கு முனபும் பினபும், ்கழிவரறரயப பயனபடுத்திய பினபும் மசபாபபு ேற்றும் ்தண்ணீர்ரப பயனபடுத்திக் ர்க்கர்ள 
அடிக்்கடி ்கழுவல்

• இருமும்மபபாது அல்லது தும்மும்மபபாது உங்்களுரடய மூக்கு ேற்றும் வபாரய மூடிக்ப்கபாள்்ளல்

• உங்்களுரடய மு்கதர்தத ப்தபாடுவர்தத ்தவிர்த்தல்

• ேற்றவர்்களுக்கு மு்கேன கூறும்மபபாது சபாீ்ர பாீ்தியபான ப்தபாடர்பிரன ேட்டுபபடுத்தல்

• விர்ளயபாட்டு ரே்தபானத்தில் சபாீ்ர பாீ்தியபான ப்தபாடர்பிரன ேட்டுபபடுத்தல்.

அடுத்த அறிவிபபு வரும் வர்ர, பினவரும் சமூ்க வில்கல் நடவடிக்ர்க்கள் அேலில் இருக்கும்:

• பபாடசபாரல்களுக்கு இரடயிலபான மபபாட்டி்கள் எதுவும் இருக்்கபாது

• இரணய வழியிலனறி மவறு எவவி்த ஒனறுகூட்டல்்களும் இருக்்கபாது

• பவ்ளிச்சுற்றுலபாக்்கள் எதுவும் இருக்்கபாது

• உங்்களுரடய ்கபாருக்குள்்ளபா்கமவ இருபபது உள்்ளடங்்க, உங்்கள் பிள்ர்ள அல்லது பிள்ர்ள்கர்ளப பபாடசபாரலயில் 
இறக்்கிவிடு்தல் ேற்றும் அங்்கிருநது ஏற்றிச் பசல்லு்தல் ஆ்கியவற்றில் ஏற்படும் ேபாற்றங்்கர்ளப பற்றிய பபாடசபாரலயினது 
அறிவுர்ரரயப பினபற்று்தல்

• பபாடசபாரலயிலுள்்ள இடங்்கர்ளச் சமூ்கத்தினர் பயனபடுததுவது குறித்த வர்ரயரற்கள்.

சமூ்க வில்கல் குறிதது அேல்படுத்தபபடக்கூடிய கூடு்தல் நடவடிக்ர்க்க்ளில் பினவருவன உள்்ளடங்கும்:

• வகுபபு்கள் ஒனமறபாபடபானறு ்கலபபர்தத ்தவிர்க்்க  பவவமவறு நிரல்க்ளிலும், மந்ரங்்க்ளிலுேபான இரடமவர்ள்கள்

• பவவமவறு நிரல்க்ளிலும், மந்ரங்்க்ளிலும் இடம்பபறும் பிள்ர்ள்கர்ள இறக்்கிவிடல்்கள் ேற்றும் ஏற்றிச்பசல்லல்்கள்

• சிறிய அ்ளவிலபான வகுபபு்கள்

• பபாடசபாரலயில் ஒவபவபாரு நபாளும் குரறந்த எண்ணிக்ர்கயிலபான பிள்ர்ள்கள் இருத்தல்

• பபாடசபாரல ரே்தபானங்்க்ளில் சமூ்க வில்கரலப பற்றிய அரடயபா்ளக் குறி்கள்.
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ஆரமபநிலைக் குழநல்தபபருவக் கல்வி மறறும பாடசாலை ்நரத்திறகு அபபாறபட்ட பராமாிபபு 
ஆகியவறலை இந்தப ‘படிநிலைத ்திருமபல்’ ்திட்டம எவவாறு பா்திக்கும?

பபாடசபாரல மந்ரத்திற்கு அபபபாற்பட்ட ப்ரபாேபாிபபிரன உள்்ளடக்்கிய ஆ்ரம்பநிரலக் குழநர்தபபருவக் ்கல்வி ேற்றும் ப்ரபாேபாிபபு 
எனபது நேது சமூ்கங்்க்ளில் ஒரு முக்்கிய பங்்கிரன வ்கிக்்கிறது. அ்ரச பபாடசபாரல்களுக்்கபான வழி்கபாட்டல்்கர்ளப பினபற்றி இயங்கும் 
‘்கல்வித ்திரணக்்க்ள’த ்த்ளங்்க்ளில் அரேந்திருக்கும் பபாலர்பள்்ளி்கள் ்திறந்திருக்கும்.  

ஆம்ரபாக்்கியேபா்கவும் சு்கேபா்கவும் உள்்ள ப்ரபாேபாிபபுத ம்தரவபபடும் அரனததுக் குழநர்த்கர்ளயும் ஏற்றுக்ப்கபாள்ளுேபாறு எல்லபா 
மசரவ்களும் வலுவபாய மவண்டபபடு்கினறன. 

ஆரமபநிலைக் குழநல்தபபருவக் கல்வி மறறும பாடசாலை ்நரத்திறகு அபபாறபட்ட பராமாிபபு 
்சலவகலள இந்த மாறைஙகள் எவவாறு பா்திக்கும?

பபாடசபாரல மந்ரத்திற்கு அபபபாற்பட்ட ப்ரபாேபாிபபிரன உள்்ளடக்்கிய ஆ்ரம்பநிரலக் குழநர்தபபருவக் ்கல்வி ேற்றும் ப்ரபாேபாிபபு 
ஆ்கியன அத்தியபாவசிய மசரவ்க்ளபாகும், ேற்றும் இந்த மசரவ்கள் ப்தபாடர்நது இயக்்கத்தில் இருக்்கலபாம் எனறு பசபால்லும் சு்கபா்தபா்ர 
அறிவுர்ர நீடிததுவரு்கிறது. ப்ரபாேபாிபபு ம்தரவபபடும் எவபவபாரு குடும்பத்திற்கும் அச்மசரவயிரன அ்ளிபப்தற்்கபா்கத ்திறநம்த 
இருக்குேபாறு ஆ்ரம்பநிரலக் குழநர்தபபருவக் ்கல்வி மசரவ்கள் ஊக்குவிக்்கபபடு்கினறன. 

அவர்்க்ளது உள்ளூர்ப பபாடசபாரல்கம்ளபாடு ப்தபாடர்பில் இருக்குேபாறு ‘பபாடசபாரல மந்ரத்திற்கு அபபபாற்பட்ட ப்ரபாேபாிபபு மசரவ்க’ர்ள 
நபாங்்கள் குறிபபபாய ஊக்குவிக்்கிமறபாம். ேபாணவ-ேபாணவியர் பபாடசபாரலக்குத ்திரும்பி வரும்மபபாது பபாடசபாரலச் பசயற்பபாடு்கர்ளச் 
சிறபபபாயத ்திட்டேிட இது ‘பபாடசபாரல மந்ரத்திற்கு அபபபாற்பட்ட ப்ரபாேபாிபபு’ மசரவ்களுக்கு உ்தவும். 

சுகா்தாரப பழக்கவழக்கஙகள் 

மாணவ-மாணவியர் பாடசாலையில் இருக்கும்பாது சமூக விைகலைப பாடசாலைகள் எவவாறு 
நிர்வாகம சசயயும?

அந்த மந்ரத்தில் நடபபில் இருக்கும் சு்கபா்தபா்ர அறிவுர்ர்க்ளின அடிபபரடயில் ்தகுந்த சமூ்க வில்கல் நடவடிக்ர்க்கர்ளப பபாடசபாரல்கள் 
ப்தபாடர்நது அேல்படுத்திவரும். ஒவபவபாரு நபாளும் பபாடசபாரலக்கு வரும் ேபாணவ-ேபாணவிய்ரது எண்ணிக்ர்கரயக் குரறபப்தன மூலம் 
சிறிய வகுபபுக்்கர்ளப ப்ரபாேபாிபபது ஆசிபாியர்்களுக்கு ஏதுவபாகும். நபாள் பநடு்க ்கட்டங்்கட்டேபா்க ஒழுங்கு பசயயபபடும் பபாடசபாரலத 
துவக்்கம், இறு்தி ேற்றும் இரடமவர்ள்க்ளபானரவ ்தகுந்த சமூ்க வில்கல் முரற்கள் பினபற்றபபடுவ்தற்கு ஏது பசயயும். 

இலட்வலள மறறும ம்தியஉணவு ்நரம எபபடிப பா்திக்கபபடும? 

இரடமவர்ள ேற்றும் ே்தியஉணவு மந்ரங்்கர்ள பவவமவறு நிரல்க்ளிலும், மந்ரங்்க்ளிலும் ஒழுங்கு பசயயலபாம் -அ்தபாவது 
ேபாணவ-ேபாணவியர் பவவமவறு மந்ரங்்க்ளில் இரடமவர்ள ேற்றும் ே்தியஉணவிரன எடுபபபார்்கள் எனபர்த இது குறிக்கும். 
அத்தியபாவசியேில்லபா்த அரனதது நடவடிக்ர்க்களும் ்தற்்கபாலி்கேபா்க நிறுத்திரவக்்கபபட்டுள்்ளன. ஒனறுகூட்டல்்கள், சந்திபபு்கள், 
பவ்ளிச்சுற்றுலபாக்்கள் ஆ்கியன இ்தில் உள்்ளடங்கும்.

பாடசாலையில் பிள்லளகலள இைக்கிவிடல் மறறும அஙகிருநது ஏறைிச் சசல்லு்தல் ஆகிய 
காாியஙகள் சவவ்வறு நிலைகளிலும, ்நரஙகளிலும நலடசபறுமா?

ஆம், பபாடசபாரலயில் பிள்ர்ள்கர்ள இறக்்கிவிடல் ேற்றும் அங்்கிருநது ஏற்றிச் பசல்லல் ஆ்கிய ்கபாபாியங்்கள் பவவமவறு நிரல்க்ளிலும், 
மந்ரங்்க்ளிலும் ஏற்பபாடு பசயயபபடலபாம். ேபாற்றங்்கர்ளப பற்றிய உங்்க்ளது பபாடசபாரலயின அறிவுர்ரரயப பினபற்றுங்்கள். 

உங்்களுரடய பபாடசபாரலயுடன மபசமவண்டிய ம்தரவ ஏற்பட்டபால், ேினனஞசல் ேற்றும் ப்தபாரலமபசித ப்தபாடர்பு்கர்ளப 
பயனபடுததுங்்கள், இ்தில் ப்தபாரலமபசி பேபாழிபபயர்ததுர்ரபபு மசரவயும் உள்்ளடங்கும்.  

வீட்டில் இருநது படிக்கும என பிள்லளகளுக்கு உ்தவ ‘ABC கல்வி அலைவாிலச’  
(ABC Education channel)-லய நான எவவாறு பயனபடுத்தைாம?

வீட்டிலிருநது படிக்கும் பிள்ர்ள்களுக்கு ஆ்த்ரவு்தவியபா்க பபாடங்்கர்ள அ்ளிபப்தற்்கபான ஏற்பபாடு்கர்ளச் பசயவ்தற்்கபா்க ‘ABC 
ப்தபாரலக்்கபாட்சி’-யுடன ‘்திரணக்்க்ளம்’ கூட்டு முயற்சி்கர்ள மேற்ப்கபாண்டுள்்ளது.   

இந்தக் ்கல்வி நி்கழச்சி்கள் ்கபாரல 10 ேணி மு்தல் ேபாரல 3 ேணி வர்ர ABC ME -யில் இடம்பபறும், ேற்றும் 
Ecomaths, ScienceXplosion, Numberblocks மபபானற ்கபாட்சி்கர்ளயும்  ‘English on the Go’-ஐயும் இது உள்்ளடக்கும். 
https://www.abc.net.au/tveducation/

https://www.abc.net.au/tveducation/
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இனாீ்திப பாகுபாடு
COVID-19 சூழநிரலயில், நேது சமூ்கத்தில் வபாழும் சிலருக்கு, குறிபபபா்கச் சீன ேற்றும் ஆசியப பினபுலங்்கர்ளச் மசர்ந்தவர்்களுக்கு, 
எ்தி்ரபான இன வரச ேற்றும் பபாகுபபாடு பசயயபபடுவது குறித்த பசய்தி்கள் வநதுள்்ளன எனபர்த நபாங்்கள் அறிமவபாம். 

இனபவறியும், இனபவறித்தனேபான நடதர்தயும்  அ்ரச பபாடசபாரல்க்ளில் ச்கிததுக்ப்கபாள்்ளபபடுவ்தில்ரல. சேததுவததுவம் 
ேற்றும் அரனவரும் உள்்ளடக்்கபபடு்தல் எனபவற்ரற எேது  இனபவறித ்தடுபபுக் ப்கபாள்ர்க ஊக்குவிக்்கிறது, ேற்றும் எவபவபாரு 
ேபாணவ-ேபாணவியும், ஊழியரும் அல்லது பபாடசபாரலச் சமூ்க அங்்கத்தவரும் பபாடசபாரலயில் இனபவறிக்கு ஆ்ளபாவர்தத ்தடுபபர்த 
மநபாக்்கேபா்க இது ப்கபாண்டுள்்ளது. பயிற்சி பபற்ற ‘இனபவறித ்தடுபபுத ப்தபாடர்பு அலுவலர்’ (Anti-Racism Contact Officer) ஒருவர்ரக் 
ப்கபாண்டிருக்்கமவண்டும் என அரனததுப பபாடசபாரல்களும் மவண்டபபட்டுள்்ளன. இனபவறித ்தடுபபுக் ்கல்விரய வழி நடததுவ்தில் 
இவர் பபாடசபாரல அ்திபருக்கு உ்தவுவபார், ேற்றும் இனபவறி குறித்த முரறபபபாடு ஒனறிரனச் பசயவது எபபடி எனபர்தப பற்றிய 
அறிவுர்ரரய இந்த அலுவல்ரபால் அ்ளிக்்க இயலும். 

பாடசாலையில் என பிள்லள இனசவைிக்கு ஆளானால் நான எனன சசயய்வண்டும?

பபாடசபாரலயில் இனப பபாகுபபாட்டிற்கு ஆ்ளபாகும் ேபாணவ-ேபாணவியர் அர்த ஒரு ஆசிபாியருக்கு அல்லது  பபாடசபாரலயின ‘இனபவறித 
்தடுபபுத ப்தபாடர்பு அலுவல’ருக்குத ப்தபாியபபடுத்த மவண்டும். 

பாடசாலையில் இடமசபறும இனசவைிலயப பறைிய முலைபபாடு ஒனலை நான சசயவது 
எபபடி?

பபற்மறபார்்கள், ஊழியர்்கள் ேற்றும் ேபாணவ-ேபாணவியர் உள்்ளடங்்க, பபாடசபாரலச் சமூ்கதர்தச் மசர்ந்த எவபவபாரு அங்்கத்தவரும் 
இனபவறி குறித்த முரறபபபாடு ஒனரறச் பசயயலபாம். பபாடசபாரல அ்திபர்்கள், ‘இனபவறித ்தடுபபுத ப்தபாடர்பு அலுவலர்்கள்’ அல்லது 
எவபவபாரு ஊழியபாிடமும் இனபவறி குறித்தப பு்கபார்்கள் பசயயபபடலபாம். 

இலணய வழியிைான இனசவைி குைிதது எனன சசயயைாம? 

்தனிபபட்ட ேபாணவ-ேபாணவியர் அல்லது ்தனிபபட்ட ்கலபாசபா்ரக் குழுக்்களுக்கு எ்தி்ரபா்க இரணயவழியில்  ேபாணவ-ேபாணவியர் புபாியும் 
பபாடசபாரல சம்பந்தபபட்ட இனபவறியபானது மேமல பசபால்லபபட்டுள்்ள வி்தத்தில் பபாடசபாரலக்குத ப்தபாியபபடுத்தபபட மவண்டும். 

இரணயத்தில் பபாது்கபாபபபா்க இருபபது எபபடி எனபர்தப பற்றிய அறிவுர்ரக்கு ‘பபாது்கபாபபு ஆரணயர்’ (Safety Commissioner) 
வரலத்த்ளத்திலுள்்ள - Online safety - ஐப பபாருங்்கள்.

்மை்திகத ்தகவல்கலள நான எஙகிருநது சபைைாம? 

anti-racism education -ஐப பற்றிய மேல்தி்கத ்த்கவல்்கள் ‘்திரணக்்க்ள’த்தின வரலத்த்ளத்தில் ்கிரடக்கும். 

ச்தாலை்பசி சமாழிசபயர்ததுலரபபு ்சலவ 
மேல்தி்கேபான ்த்கவல்்கள் உங்்களுக்குத ம்தரவபபட்டபால் ்தயவுபசயது உங்்களுரடய பபாடசபாரல அ்திபர்ர அரழயுங்்கள். 
உங்்களுரடய விசபாபாிபபில் உங்்களுக்கு உ்தவ பேபாழிபபயர்ததுர்ரபபபா்ளர் ஒருவர் ம்தரவபபட்டபால் 131 450-இல் ‘ப்தபாரலமபசி 
பேபாழிபபயர்ததுர்ரபபு மசரவ’யிரன அரழதது உங்்களுரடய பேபாழியில் பேபாழிபபயர்ததுர்ரபபபா்ளர் ஒருவர் மவண்டுபேனக் 
ம்களுங்்கள். இச்மசரவ உங்்களுக்கு இலவசேபா்கக் ்கிரடக்கும். 

https://www.esafety.gov.au/key-issues/tailored-advice/help-in-languages-other-than-english
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/multicultural-education/anti-racism-education

