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பள்ளியில் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு  
்கயேடு 

2020 – 2021

ஒருங்கி்ைநதை பள்ளிக் கல்வி 
மாநிலத் திட்ட இேக்ககம், சென்னை – 6

14417 - இலவெ  சதைா்லயபசி யெ்வ
ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வியின் வாயிலாக, ்தமிழகத்திலுள்்ள அணைத்துப் பள்ளி மாைவரகள், 
ஆசிரியரகள் மற்றும் பபற்்றாரகள் பயன்பபறும் வணகயில் 14417 இலவச ப்தாணல்பசி ்சணவ 
வழங்கப்பட்டுள்்ளது. 
இத்ப்தாணல்பசி எண் கீழக்காணும் ்சணவகண்ள இலவசமாக வழங்கி வருகின்றது.
1. அரசின் நலத்திட்்டங்கண்ள அணைவரும் அறிநது பகாள்வது.
2. பா்டத்திட்்டம், ்்தரவு முணறகள் மற்றும் ்மற்படிப்பு சாரந்த விவரங்கண்ள வழங்கு்தல்
3. மணலவாழ மற்றும் கிராமப்புற மாைவரகளுக்கு ்மற்படிப்பு மற்றும் ்வணல வாய்ப்பு சாரந்த அறிவுணர 

வழங்கு்தல்
4. வ்ளரி்ளம் பருவ மாைவரகளுக்காை மைநிணல சாரந்த அறிவுணர வழங்கு்தல்.
5. மாநில மற்றும் ்்தசிய அ்ளவிலாை பல்வணகப் ்பாட்டிகளில் பங்்கற்கும் வழிமுணறகண்ளத் 

ப்தரிவித்்தல்.
6. சத்்தாை உைவு மற்றும் உ்டல் நலம் சாரந்த விவரங்கண்ள வழங்கு்தல்.
7. ்்தரவுக்காகத் ்தயாரபடுத்து்தல், ்்தரணவ எதிரபகாள்வது மற்றும் ்்தரவு முடிவுகள் பற்றிய பயத்ண்தப் 

்பாக்கு்தல்.
8. கல்விசாரநது ்வறு எவவணகயாை ஐயப்பாடுக்்ளா / குழப்பங்க்்ளா இருந்தால் ப்தளிவுபடுத்து்தல்.

இ்ைே பாதுகாப்பு உதைவி எண் (Cyber Crime Helpline)
 155260 - (9 a.m to 6 a.m)

குழந்தை திருமைத்்தை தைடுக்க தைமிழ்ாடடில் ஏறபடுத்தைப்பட்ட உதைவி எண். 1098

ணக்யடு ்தயாரிப்பு: மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவைம், பசன்ணை – 6

பள்ளிக் கல்வித்து்ை 
மாநிலக் கல்வியிேல் ஆராய்ச்சி மறறும் பயிறசி நிறுவனைம்
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பள்ளிக் கல்வித்துறை

பள்ளியில் குழநறதைகள் பாதுகாப்பு  
றகயேடு

2020 – 2021

ஒருங்கிறைநதை பள்ளிக் கல்வி

மாநிலத் திட்ட இேக்ககம், செனறனை - 6
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இப்சபாழுது நாம் QR Code நுடபத்றதை 
றகயேடடில் பேனபடுத்தைலாம். எப்படி?

•	 உங்கள் திறன் பேசியில், கூகுள் 
playstore /ஆப்பிள் app store க்கொண்டு 
QR Code ஸப்கனர் கெயலியய 
ேதிவிறக்கம் கெய்து நிறுவிக க்கொள்்க.

•	 கெயலியயத் திறந்தவுடன், ஸப்கன் கெய்யும் கேொத்்தொயன 
அழுத்தித் தியையில் ப்தொன்றும் ப்கமைொயை QR Code-இன் 
அருகில் க்கொண்டு கெல்்லவும்.

•	 ஸப்கன் கெய்ை்தன் மூ்லம்   தியையில் ப்தொன்றும் உைலியயச்(URL) 
கெொடுக்க, அ்தன் விளக்கப்ேக்கம் தியையில் ப்தொன்றும்.

எப்படி 
பேனபடுத்துவது?
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வ.எண் தலைப்பு பக்க எண் 

1. அறிமு்கம் 01

2. உள்கட்டலைப்பு 03

3. நைவாழ்வும் சு்காதாரமும் 12

4. உளவியல் ைற்றும் சமூ்க நநாக்கங்கள 18

5. குழநலத்கள பாது்காப்பில் பல்நவறு தரப்பினரின் பஙகும் ்க்டலை்களும் 26

6. ்கண்்காணிததல் 30

7. குழநலத பாது்காப்பு - சரிபார்ப்பு படடியல் 33

ப�ொருளடக்கம்
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LIST OF ABBREVIATION

AMC – Annual Maintenance Contract

CBSE – Central Board of School Education

CISCE – Council for the Indian School Certificate Examinations

CISR – Council of Scientific and Industrial Research

CWSN – Children With Special Needs

FCI – The Food Corporation of India

FAQ – Frequently Asked Question

FSSAI – Food Safety and Standards Authority of India

IPC – Indian Penal Code

IPHS – Indian Public Health Standards

JJ – Juvenile Justice

KVS – Kendriya Vidyalaya Sangathan

MDM – Mid Day Meal

MoE – Ministry of Education

NCPCR – National Commission for Protection of Child Rights

NVS – Navodaya Vidyalaya Sangathan

NIDM – National Institute of Disaster Management

NDMA – National Disaster Management Authority

NCERT – National Council of Educational Research and Training

NCTE – National Council for Teacher Education

NABL – National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories

NPNSPE – The National Programme of Nutritional Support for Primary Education

PTA – Parent Teacher Association

POCSO – The Protection of Children from Sexual Offences

RTE – Right to Education

SMC – School Management Committee

SDMP – School Disaster Management Plan

SAI – Sports Authority of India

SS – Samagra Shiksha

TNCPCR – Tamil Nadu Commission for Protection of Child Rights

UNCRC – The United Nations Convention on the Rights of the Child
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1 பள்ளிப் பாதுகாப்பு

பிரிவு
பளளிப் பாது்காப்பு

அறிமு்கம்

முன்னுலர
“ேள்ளிப்ேொது்கொப்பு” என்ேது குழநய்த்கள் 

வீட்டிலிருநது ேள்ளிககு கென்று மீண்டும் 
வீட்டிற்கு திரும்பும் ையையிலும் ேொது்கொப்ேொன 
சூழய்ல உருைொககுைது ஆகும். ேள்ளிப் 
ேொது்கொப்பு என்ேது அயனத்து வி்தமொன 
துன்புறுத்்தல், ைன்முயற, உளவியல்-
ெமூ்கப்பிைச்சியன, பேைழிவு, இயற்ய்க மற்றும் 
மனி்தைொல் உருைொக்கப்ேடும் ஆேத்து்கள், தீ, 
பேொககுைைத்து பேொன்றைற்றிலிருநது 
்கொத்துகக்கொள்ை்தற்்கொன திறயனப் 
கேறுை்தொகும். குறிப்ேொ்க, குழநய்த்களின் 
மனந்ல ேொது்கொப்பு முககியமொனது. ஏகனனில், 
ஆசிரியர்்களுககும் கேற்பறொர்்களுககும் 
குழநய்த்களின் மனதில் ஏற்ேடும் 
மனஉணர்வு்கள் மற்றும் சிக்கல்்கயளக 
்கண்டறிைது ்கடினம். க்கொடுயமப்ேடுத்து்த்லொல் 
ேொதிக்கப்ேடும் மொணைர்்கள் ்தொழ்வு 
மனப்ேொன்யம மற்றும் மனஅழுத்்தத்திற்கு   
ஆளொகிறொர்்கள். 

இதிலிருநது மொணைர்்கயளப் 
ேொது்கொப்ே்தற்்கொன ைழிமுயற்கள் 
இகய்கபயட்டில் க்கொடுக்கப்ேட்டுள்ளன.

குழநய்த்கள் ்தங்கள் குழநய்தப் 
ேருைத்தின் ஒரு குறிப்பிடத்்தக்க ்கொ்லத்ய்த 
ேள்ளி்களில் கெ்லவிடுை்தொல், ேள்ளி்களில் 
பநர்மயறயொன சூழல் இருப்ேது ்கட்டொயமொகும். 

இதுபேொன்ற ெம்ேைங்கயளக ்கருத்தில் 
க்கொண்டு, ேள்ளி்களில் குழநய்த்களின் 

ேொது்கொப்பு குறித்்த ்தற்பேொய்தய 
ைழி்கொட்டு்தல்்களில் “ஒரு ேொது்கொப்பு ெரிேொர்ப்பு 
ேட்டியல்” ்தயொைொ்க இருப்ேது அைசியம். பமலும் 
்தற்பேொய்தய ப்கொவிட் 19 சூழலில் பமற்க்கொள்ள 
பைண்டிய ேொது்கொப்பு நடைடிகய்க்கள் 
ப்தயையொன இடங்களில் க்கொடுக்கப் 
ேட்டுள்ளன. இது குழநய்த்கள் ேொது்கொப்பு 
நடைடிகய்க்கள் குறித்து அறிநது 
க்கொள்ை்தற்்கொன ஒரு சிறந்த ைழி்கொட்டியொ்க 
இருககும்.

ல்கநயடடின் நநாக்கம்
ேள்ளி்களில் குழநய்த்களின் ேொது்கொப்பு 

குறித்்த விரிைொன ைழி்கொட்டு்தல்்கயள 
உருைொககுை்தற்கு மொணைர்்கள், ஆசிரியர்்கள் 
மற்றும் ஊழியர்்களுக்கொன ேொது்கொப்பு மற்றும் 
பேரிடர்்கயள எதிர்க்கொள்ளும் ைழிமுயற்கள் 
அடஙகிய ஒரு ய்கபயட்யட NCPCR 
உருைொககியுள்ளது. இ்தயன அடிப்ேயடயொ்கக 
க்கொண்டு இகய்கபயடு ்தமிழில் 
ைடிையமக்கப்ேட்டுள்ளது.
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2பள்ளிப் பாதுகாப்பு

ல்கநயடல்ட முலையா்கப் பயன்படுததுதல்
 ேள்ளிக குழநய்த்களின் ேொது்கொப்பு 

க்தொடர்ேொன ேல்பைறு ்கருத்து்கள் ஐநது முககிய 
பிரிவு்களொ்க பிரிக்கப்ேட்டு க்தொகுக்கப்ேட்டுள்ளது. 
அயை:

1. உள்்கட்டயமப்பு
2. ந்லைொழ்வும் சு்கொ்தொைமும்
3. உளவியல் மற்றும் ெமூ்க பநொக்கங்கள் 
4. குழநய்த்கள் ேொது்கொப்பில் ேல்பைறு 

்தைப்பினரின் ேஙகும் ்கடயம்களும்
5. ்கண்்கொணித்்தல் 

இந்த ய்கபயட்டின் முடிவில் 
க்கொடுக்கப்ேட்ட குழநய்த ேொது்கொப்பு ெரிேொர்ப்பு 
ேட்டியல் ேள்ளி நிர்ைொ்க உறுப்பினர்்கள், ேள்ளி 
ஊழியர்்கள், கேற்பறொர்்கள் மற்றும் 
மொணைர்்களுடன் ்க்லந்தொப்லொசிக்கப்ேட்டு, 
ேள்ளி அலுை்லர்்களொல் முயறயமப்ேடுத்்தப்ேட 
பைண்டும். இது ்கல்வித் துயறயினொல் 
ேள்ளி்களில் ேொது்கொப்பு ்தணிகய்க 
பநொக்கத்திற்்கொ்க ேயன்ேடுத்்தப்ேடும்.
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உள ்கட்டலைப்பு1
பிரிவு

1.0  முன்னுரை
ேள்ளியின் உள்்கட்டயமப்ேொன 

ேள்ளிக்கட்டடம், ைளொ்கம், நுயழவு ைொயில் 
மற்றும் அய்தச் சுற்றிய ேகுதி்கள் இயற்ய்க 
இடர்ேொடு்கயளத் ்தொஙகி உயிர்ச்பெ்தம் 
ஏற்ேடொ்த ைய்கயில் ்கட்டப்ேடபைண்டும். ேள்ளி 
நிர்ைொ்கம், ேணியொளர், ஆசிரியர்்கள் மற்றும் 
மொணை மொணவி்கள், இயற்ய்க மற்றும் 
மனி்தர்்களொல் ஏற்ேடும் இடர்ேொடு்கயள 
எதிர்க்கொள்ை்தற்்கொன விழிப்புணர்யைப் 
கேற்றிருக்க பைண்டும். ேள்ளி உட்்கட்டயமப்பு 
என்ேது ேள்ளிக்கட்டடம், வியளயொட்டு 
யம்தொனம், நீர்நிய்ல்கள், மின்ெொைம் மற்றும் தீ 
ேொது்கொப்பு ெொ்தனம், பேொககுைைத்து மற்றும் ே்ல 
அயமப்பு்கயளக க்கொண்டது. 

1.1  �ள்ளிக்கடடடம்
ைாணவ ைாணவி்களின் பாது்காப்பிற்கு தகுநத 
பளளிக ்கட்ட்டததிற்்கான வழிமுலை்கள
1. ேள்ளிக ்கட்டடம் மொணை மொணவி்கள் 

ேள்ளியில் ேடிப்ே்தற்கு ேொது்கொப்ேொனது 
என்று உள்ளொட்சி நிர்ைொ்கத்்தொல் உறுதி 
கெய்யப்ேட பைண்டும். ேள்ளிக்கட்டடம் 
கெங்கல் / ்கற்்களொல் ்கட்டப்ேட்ட சுைைொலும், 
RCC கூயை உயடய மு்தல்்தை 
்கட்டடமொ்கவும் இருக்கபைண்டும். 

2. மழய்லயர் மற்றும் ஆைம்ேநிய்ல ைகுப்பு்கள் 
்தயை்தளத்தில் இருக்க பைண்டும்.

3. ஒரு ேள்ளியின் அதி்கப்ேடியொன ்தளம் 
்தயை்தளத்திலிருநது மூன்றுககு மி்கொமல் 
இருக்க பைண்டும்.

4. ேள்ளிக்கட்டடம் எளிதில் தீப்ேற்றககூடிய 
நச்சுத்்தன்யமயுயடய கேொருட்்களிலிருநது 
தூைமொ்க, ேொது்கொப்ேொ்க இருக்க பைண்டும். 
ப்தயைப்ேட்டொல் இப்கேொருட்்கள் 
ேள்ளிக்கட்டடத்திலிருநது க்தொய்ல 
தூைத்தில் யைக்கப்ேடபைண்டும்.

5. ஒட்டுகமொத்்தமொ்க ஒரு ேள்ளி ்கட்டடம் 
குழநய்தபநயமிக்க ்கட்டடமொ்க இருக்க 
பைண்டும். அ்தொைது குழநய்த்களின் 
ையதிற்ப்கற்ற ைய்கயில் அைர்்களுககுப் 
பிடித்்தமொன ைண்ணங்களில், பிடித்்தமொன 
்கய்லநயமிக்க ஓவியங்கள்/ேடங்கள் 
ையையப்ேட பைண்டும்.

6. ைகுப்ேயறககுள் குழநய்த்களின் 
ேயடப்ேொற்றய்லத் தூண்டும் ைய்கயி்லொன 
சுைர் சித்திைங்கள் இருக்கபைண்டும்.

 
  Covid – 19 பாது்காப்புக்கான 
நநறிமுலை்கள:

 � ேள்ளியின் அயனத்துப் ேகுதி்கயளயும் 
முழுயமயொ்க சுத்்தம் கெய்து 
கிருமிநொசினி்கயளப் ேயன்ேடுத்தி அஙகுள்ள 
்தளைொடச் ெொமொன்்கள், உே்கைணங்கள், 
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3. மொணைர்்களின் பநர்ப்ேொர்யையில் 
்கரும்ே்லய்கயய ேொர்ககும் ைண்ணம் 
அயமக்கப்ேட பைண்டும். அதில் 
எழு்தப்ேடககூடிய ைொெ்கங்கள் க்தளிைொ்க 
எழு்தப்ேட  பைண்டும்.

 
  Covid – 19 பாது்காப்புக்கான 
நநறிமுலை்கள:

 � ைகுப்ேயறயில் ்கொற்பறொட்டம் நன்றொ்க 
இருக்க ென்னல்்களும் ்க்தவு்களும் திறநப்த 
யைத்திருக்கப்ேட பைண்டும்.

 � தினெரி ்கற்பித்்தல் ைளங்கயளக 
்கற்பித்்தலுககுப் ேயன்ேடுத்தும் பேொது, ெமூ்க   
இயடகைளி மற்றும் ேொது்கொப்பு 
ைழிமுயற்கயளயும் மனதில் க்கொள்ள 
பைண்டும்.

 � சிறிய அளவி்லொன ைகுப்ேயற்கள் 
இருந்தொல் (மொணைர் எண்ணிகய்க 
குயறவு) கேரிய ைகுப்ேயற்களில் 
அைர்்கயள அமையைத்து ்கற்பிக்க்லொம்.

 � மொணைர்்களுககியடபய உடல் மற்றும் 
ெமூ்க இயடகைளியொ்க ஆறு அடி இருப்ேய்த 
உறுதி கெய்ய பைண்டும். 

1.3  ஆய்வ்கம்
ஆயவ்கங்கள கீநழக ந்காடுக்கப்படடுளள 
விதி்களின்படி அலைக்கப்ப்ட நவண்டும்.
1. ஆயுள் ்கொ்லம் முடிந்த எந்த ஒரு 

பைதிப்கேொருளும் ஆய்ை்கத்தில் இருக்கக 
கூடொது.

2. சி்ல பைதிவியன்களின்பேொது புய்க 
உள்ளிட்ட ைொயுக்கள், கைப்ேம் உருைொகும் 
நிய்லயில் மொணைர்்கள் அய்த 
ேொது்கொப்ேொ்க ய்கயொளும் ைண்ணம், 

எழுதுகேொருட்்கள், பெமிப்புகிடஙகு்கள், 
்தண்ணீர்க்தொட்டி்கள்,  ெயமய்லயற்கள், 
உணை்கங்கள், ்கழிையற்கள், ேரிபெொ்தயனக 
கூடங்கள், நூ்ல்கங்கள் பேொன்றயை 
சுத்தி்கரிக்கப்ேட்டு ்கொற்று ்தொைொளமொ்க உள்பள 
ைநது கெல்லுமளவுககு உள்ளைங்கங்களில் 
ஏற்ேொடு கெய்ய பைண்டும்.

 � ய்க்கயள அடிக்கடி ்கழுவுை்தற்கு ைெதி்கள் 
இருப்ேய்த ேள்ளி உறுதி கெய்ய பைண்டும்.

 � கேரிய அைஙகு்களிலும், ஆசிரியர்்கள் குழுைொ்க 
அமரும் அயறயிலும்,  பிற அயற்களிலும் 
பேொதுமொன இயடகைளி விட்டு இருகய்க்கள் 
பேொடப்ேட்டிருக்க பைண்டும்.

 � ேள்ளிக ்கட்டட ்தளைொடங்கயளத் க்தொடர்நது 
சுத்்தம் கெய்து கிருமிநொசினி க்தளித்்தல்.

 � ேல்பைறு ேகுதி்களில் (எ.்கொ) ைைபைற்ேயற, 
்தண்ணீர் குடிககும் குழொய்/ க்தொட்டி, ய்க 
்கழுவுமிடங்கள், ்கழிையற்களுககு கைளிபய 
்தயையில் ைட்ட ைடிைங்கள் (ெமூ்க 
இயடகைளிக்கொன) ையையப்ேட பைண்டும்.

 � அடிக்கடி திறக்கப்ேடும் ்க்தவு, திறககும் 
பேொது ய்கயொல் க்தொடப்ேடும் ்தொழ்ப்ேொள் 
மற்றும் ைகுப்ேயறககு உள்பளயும் 
கைளிபயயும் அடிக்கடி கிருமிநொசினி 
க்கொண்டு சுத்்தப்ேடுத்தி யைக்க பைண்டும்.

1.2  �ள்ளி ்வகுப�ரை
்கல்வி அலைசச்கததால் (MoE) பளளி 
வகுப்பலைப் பாது்காப்பிற்்கா்க வழங்கப்பட்ட 
வழிமுலை்கள:
1. ேள்ளி ைகுப்ேயறயின் சு்கொ்தொைத்ய்தப் 

ேைொமரிப்ே்தற்்கொ்க குறிப்பிட்ட ்கொ்ல 
இயடகைளியில் ைர்ணம் பூசி சுத்்தம் 
கெய்யப்ேட பைண்டும். ெொளைங்கள், 
உயடந்த ்கண்ணொடி்கள் இல்்லொமலும், 
்கம்பி்கள் கைளிபய துருத்திக 
க்கொண்டில்்லொமலும் இருக்க பைண்டும். 

2. ைகுப்ேயறயின் ்தளம் உயடநப்தொ, 
ெம்தளமின்றிபயொ இருக்கக கூடொது. இயை 
ப்தயையொன ்கொ்ல ்கட்டங்களில் ெரி 
கெய்யப்ேட பைண்டும்.  

School Safety Module Final_QR.indd   4 12/15/2020   11:58:01 AM



5 உள் கட்டமைப்பு

ேொது்கொப்பு உயட்கள் மற்றும் அ்தற்்கொன 
்கருவி்கள் யைக்கப்ேட பைண்டும்.

3. ஆய்ை்கங்களில் மு்தலு்தவிப் கேட்டி 
ேயன்ேொட்டில் யைக்கப்ேட பைண்டும்.

4. ைொயுக்கள் கைளிபயறும் ைய்கயில் 
கைளிபயற்றி (Exhaust) ைெதி அயமக்கப்ேட 
பைண்டும்.

 
  Covid – 19 பாது்காப்புக்கான 
நநறிமுலை்கள:

 � உடல் மற்றும் ெமூ்க இயடகைளியயப் 
பின்ேற்றிபய அறிவியல் கெயல்முயற 
ேயிற்சி்கள் கெய்யப்ேட பைண்டும்.

1.4  சரையல் அரை
1. ்தயை மற்றும் சுைர்்கயள ்தைமொன 

கிருமிநொசினிக்கொண்டு சுத்்தம் கெய்்தலும், 
சுற்றுப்புறம் பூச்சி்கள் இல்்லொமல் இருத்்தலும் 
பைண்டும். மதிய உணவு ெயமககும்பேொது 
எவ்வி்தமொன க்தளிப்ேொன்்கயளயும் 
ேயன்ேடுத்்தக கூடொது. அ்தற்கு ேதி்லொ்க 
ஈக்கயள க்கொல்ை்தற்கு மின் ெொ்தனங்கயளப் 
ேயன்ேடுத்து்தலும். ெொளைங்கள், ்க்தவு்கள் 
மற்றும் திறப்பு உள்ள இடங்களில் பூச்சி்கள் 
ைைொ்தைொறு ைய்ல்கள் அயமத்்தலும் 
பைண்டும். ெயமயலுககு ேொது்கொக்கப்ேட்ட 
தூயகுடிநீயைப் ேயன்ேடுத்து்தல் பைண்டும்.

2. ெயமயல் ேொத்திைங்கள், பமயெ்கள் மற்றும் 
ேயன்ேடுத்்தப்ேட்ட இயநதிைங்களின் 
ேொ்கங்கள் பேொன்றைற்யற சுத்்தமொ்க 
யைத்்தல் பைண்டும். பூஞயெ்கள் மற்றும் 
கிருமி்களிடமிருநது ேொது்கொப்யே உறுதி 
கெய்ய அயனத்து ேொத்திைங்கயளயும் 
சுத்்தமொ்க ்கழுவி, உ்லை யைத்து 
ேொது்கொப்ேயறயில் யைத்்தல் பைண்டும். 

அயனத்து ேொத்திைங்கயளயும் முயறயொ்க 
ேரிபெொ்தயன கெய்து ேயன்ேடுத்து்தல் 
பைண்டும்.

3. குப்யே்கள், ்கழிவுநீர், ்கழிையற ைெதி்கள், 
திறந்த ்கழிவுநீர் ்கொல்ைொய்்கள், வி்லஙகு்கள் 
ஆகியைற்றொல் ஏற்ேடும் ேொதிப்பு்களிலிருநது 
ெயமய்லயற ேொது்கொக்கப்ேட பைண்டும். 
ெயமயல் அயறயின் ேொது்கொப்பிற்கு 
முன்னுரியம ்தநது எளிதில் கெல்ை்தற்கு 
ைெதியொ்க ைகுப்ேயற்களிலிருநது ்தனியொ்க 
அயமத்்தல்.

4. புய்க பேொககி்கள் உயடய ெயமய்லயற்கள் 
அயமக்கப்ேட பைண்டும். இைற்றின் 
ைழிபய பூச்சி்கள், எலி, கேருச்ெொளி 
பேொன்றயை ெயமய்லயறககுள் 
ைைொ்தைொறு அயமக்கப்ேட பைண்டும். தீ 
அேொயத்ய்த ்தடுக்க, எரிகேொருள் 
ேொது்கொப்ேொன இடத்தில் பெமிக்கப்ேட 
பைண்டும். புய்கயில்்லொ அடுப்பு்கள் 
முடிந்தையை ேயன்ேடுத்து்தல் நன்று. 

 
  Covid – 19 பாது்காப்புக்கான 
நநறிமுலை்கள:

 � ெயமய்லயறயிலும் ெமூ்க இயடகைளி 
விதிமுயற்கள் பின்ேற்றப்ேட பைண்டும்.

 � குயறந்தேட்ெ, அைசியமொன ேணியொளர்்கயள 
மட்டுபம ெயமய்லயறககுள் அனுமதிக்க 
பைண்டும். 

 � ெயமய்லயறயில் தூய்யம மற்றும் அஙப்க 
ேணிபுரியும் ேணியொளரின் ்தன்சுத்்தம் 
உறுதி கெய்யப்ேட பைண்டும்.

 � ெயமயல் ேொத்திைங்கள் மற்றும் 
ெயமய்லயறயய சுத்்தம் கெய்யும் பேொதும், 
ேொத்திைங்கள் ்கழுவும்பேொதும், ்கொய்்கறி்கள் 
நறுககும்பேொதும், ெயமககும் பேொதும், 
உணவு ேரிமொறும்பேொதும் மு்கக்கைெம் 
அணிநது இருக்க பைண்டும்.  வீட்டில் 
்தயொரிக்கப்ேட்ட மு்கக்கைெம் என்றொல் 
அய்த தினமும் ்தண்ணீரில் அ்லசி 
சுத்்தப்ேடுத்திய பிறகு ேயன்ேடுத்்த 
பைண்டும்.
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1.5  ்கழி்வரை
1. ேள்ளி ைளொ்கத்திற்குள்பளபய ்கழிையற 

அயமக்கப்ேட பைண்டும்.
2. ஆண்்கள் மற்றும் கேண்்களுககு 

்தனித்்தனியொ்க ்கழிையற்கள் அயமக்கப்ேட   
பைண்டும்.

3. உயர்நிய்ல மற்றும் பமனிய்லப் 
ேள்ளி்களில் கேண்்கள் ்கழிையற்களுககு 
அருகில் எரியூட்டி (Incinerator)  அயமப்பு 
ஏற்ேடுத்்த பைண்டும்.

4. ேள்ளி்களில் ்கழிவு்கள் அப்புறப்ேடுத்துைதில் 
அறிவியல் அணுகுமுயறயயக குறிப்ேொ்க 
கேண்்கள் ்கழிையற்களில் ஏற்ேடுத்்த 
பைண்டும்.

5. ்கழிையற்கள் தினமும் சுத்்தம் கெய்யப்ேட 
பைண்டும்.

6. ய்க்கழுை மொணைர்்களுககு பெொப்பு 
அளிக்கப்ேட பைண்டும்.

 
  Covid – 19 பாது்காப்புக்கான 
நநறிமுலை்கள:

 � ்கழிையற்களில் மொணைர்்கள் அதி்க 
எண்ணிகய்கயில் கூடுைய்த ்தவிர்ப்ேதில் 
்கைனம் கெலுத்்த பைண்டும்.

 � ேள்ளி பநைங்களில் ்கழிையற்கயள 
அடிக்கடி சுத்்தம் கெய்து கிருமிநொசினி 
க்கொண்டு சுத்தி்கரிப்பு கெய்ைய்த உறுதி 
கெய்ய பைண்டும்.

 � ்கழிையறககுச் கெல்லும் முன்னும் பின்னும் 
ய்க்கயளக கிருமிநொசினி க்கொண்டு சுத்்தம் 
கெய்ய பைண்டும். 

1.6  குடிநீர்
்கல்வி அயமச்ெ்க (MoE) சுற்றறிகய்க்களும் 

மொணை/மொணவி்களுககு சு்கொ்தொைமொன 
குடிநீர் ைழஙகுை்தற்கு ைழி்கொட்டு்தல்்கயள 
ைழஙகியுள்ளன.
1. ேொது்கொக்கப்ேட்ட குடிநீர் க்தொட்டி்கள் / 

க்கொள்்க்லன்்கள் மொணைர்்களின் 
எண்ணிகய்ககப்கற்ே ேள்ளி ைளொ்கத்தில் 
அயமக்கப்ேட பைண்டும்.

2. குறிப்பிட்ட ்கொ்ல இயடகைளியில் குடிநீரின் 
ேொது்கொப்பு மற்றும் ்தைத்தியன ெம்மந்தப்ேட்ட 
துயற அலுை்ல்கம் மூ்லம் பெொதித்து, 
குடிநீரின் ்தைத்தியன உறுதி கெய்ய 
பைண்டும்.

 
  Covid – 19 பாது்காப்புக்கான 
நநறிமுலை்கள:

 � ேள்ளி ைளொ்கத்தில் ேொது்கொக்கப்ேட்ட குடிநீர் 
கியடப்ேய்த உறுதி கெய்ய பைண்டும். நொள் 
முழுைதும் க்தொடர்நது ்தண்ணீர் கியடக்கொ்த 
இடங்களில் உணவு ்தயொரிக்கவும், ய்க 
்கழுைவும், சுத்்தப்ேடுத்்தவும், ்தண்ணீயை 
பெமித்து யைககும் ஏற்ேொடு இருக்க 
பைண்டும். சுத்்தம் கெய்ய, ய்க ்கழுை மற்றும் 
உணவு ்தயொரிக்க ேொது்கொக்கப்ேட்ட குடிநீர் 
ேயன்ேடுத்்தப்ேட பைண்டும். 

 � ்தண்ணீர் பெமிப்பு க்தொட்டி்கள் இருந்தொல் 
ேள்ளி திறப்ே்தற்கு முன் சுத்்தம் கெய்யப்ேட 
பைண்டும். ேள்ளி திறந்த பின் குறிப்பிட்ட 
்கொ்ல இயடகைளியில் ்தண்ணீர் 
க்தொட்டியய மீண்டும் சுத்்தம் கெய்ய 
பைண்டும்.

உள் கட்டமைப்பு
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1.7   மின்சொதன அரைபபு ைற்றும் 
�ொது்கொபபு

மின் அலைப்பு ைற்றும் பாது்காப்பு தன்லை்கள 
குறிதத வழி்காடடுதல்்கள:
மின்ெொ்தனங்கள் குறிப்பிட்ட ்கொ்ல 
இயடகைளியில் குயறந்தேட்ெம் மூன்று 
மொ்தத்திற்க்கொருமுயற பெொ்தயன 
கெய்யப்ேடபைண்டும்.
1. மின்ெொ்தன அயமப்பு்கயள அ்தற்்கொ்க 

நியமிக்கப்ேட்டைர்்கள் மட்டுபம ய்கயொள 
பைண்டும். மொணைர்்கயள எந்த 
்கொைணத்திற்்கொ்கவும் மின் ெொ்தனங்கயள 
ய்கயொள அனுமதிக்கக கூடொது.

2. மின் ்கம்பி்கள் மற்றும் மின் இயணப்பு்கள் 
முயறயொ்க அயமக்கப்ேட பைண்டும். ஏப்தனும் 
மின் ்கம்பி்கள் ேொது்கொப்ேற்ற நிய்லயில் 
இருந்தொல் அைற்யற ெரி கெய்யும் ையை மின் 
இயணப்பு துண்டிக்கப்ேட பைண்டும்.  

3. மின் இயணப்பின் குயறேொடு்கள் 
உடனடியொ்க ெரி கெய்யப்ேட பைண்டும்.

4. மின் ெொ்தனங்களின் ேழுது்கயள ேயிற்சி 
கேற்றைர்்கயளக க்கொண்டு மட்டுபம 
ய்கயொள பைண்டும்.

5. மின்ெொைக ்கம்பி்களுககு கீபழ மைங்கள் 
இருககுமொனொல் அயை மின்்கம்பி்களில் 
உைொய்நது தீப்ேற்றி விடொ்த ைண்ணம் 
மைத்தின் கியள்கள் அவ்ைப்பேொது 
கைட்டப்ேட்டு ேைொமரிக்கப்ேட பைண்டும்.

6. மின் ்கம்ேங்கயள மொணை/மொணவி்கள் 
க்தொடககூடொது என்று எச்ெரிக்கப்ேட 
பைண்டும். அய்தச்சுற்றி சிறிய ையளயம் 
பேொன்ற அயமப்யே அயமக்க பைண்டும்.

7. முடிந்தையை இடி்தொஙகி்கள் அயமத்்தல் 
ந்லம்.

1.8  தீததடுபபு மைலொணரை
முன்நனசசரிகல்க ந்டவடிகல்க:
1. ேள்ளி ைளொ்கத்தில் ஆசிரியர்்கள், 

மொணைர்்கள், கேற்பறொர்்கள் எளிதில் 
்கொணும்ேடி உள்ளூர் தீயயணப்பு நிய்லய 
க்தொய்லபேசி எண் கேரிய எழுத்து்களில் 
எழுதி யைக்கப்ேட பைண்டும்.

2. ேள்ளி ைளொ்கத்தில் ப்தயையற்ற 
கேொருட்்கள், குப்யே்கள் பெமித்து 
யைக்ககூடொது.

3. தீயயணப்புக்கருவி்கள், தீ மற்றும் 
புய்கஉணர் ்கருவி்கள் ேள்ளி்களில் 
அயமக்கப்ேட்டிருக்க பைண்டும்.

4. தீயயணப்புெொர் நிறுைனங்களின் 
உ்தவிபயொடு அைெை்கொ்ல ஒத்திய்க ேயிற்சி 
நடத்்தப்ேட பைண்டும்.

5. ஆைம்ேநிய்ல தீ அேொயத்ய்த ய்கயொள 
ேயிற்சி கேற்ற அணி அயமக்கப்ேட 
பைண்டும்.

நசயல்பாடு
1. ைருடத்திற்கு ஒருமுயற உள்ளூர் 

தீயயணப்பு நிய்லய பமற்ேொர்யையில் தீ 
ேொது்கொப்பு ஒத்திய்க (Fire Drill) நடத்்தப்ேட 
பைண்டும்.

2. ஆசிரியர்்கள் மற்றும் மொணைர்்கள் ைகுப்பு 
ைொரியொ்க உள்ளூர் தீயயணப்பு 
நிய்லயத்திற்கு கென்று தீயயணப்பு 
மீட்புப்ேணி கெயல்ேொடு்கள் குறித்்த 
அறியைப் கேற பைண்டும்.

1.9  விரளயொடடு ரைதொனம்
மொணைர்்களின் உடல் ந்லத்ய்தக 

்கருத்தில் க்கொண்டு ்கல்வி உரியமச் 
ெட்டத்தின் ேரிநதுயையின்ேடி வியளயொட்டு 
யம்தொனம் ேள்ளியில் ்கட்டொய அங்கமொ்க 
்கரு்தப்ேடுகிறது.

1. யம்தொனம் நன்முயறயில் ேைொமரிக்கப்ேட 
பைண்டும்.

உள் கட்டமைப்பு
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2. யம்தொனத்திற்குள் கைளிநேர்்கபளொ/
்கொல்நயட்கபளொ நுயழயொ ைண்ணம் 
சுற்றுச்சுைர் அயமக்கப்ேட பைண்டும்.

3. ேொர்யையொளர் மொடத்தின் பமற்கூயை 
்கொன்கிரீட் அல்்லது தீப்பிடிக்கொ்த, ைலியம 
ைொய்ந்த கேொருட்்கயள க்கொண்டு 
அயமக்கப்ேட பைண்டும்.

4. வியளயொட்டுத்திடல் மணற்ேொங்கொ்க 
இருககும் ைண்ணம் அயமக்கப்ேட 
பைண்டும். அவ்ைப்பேொது ்கற்்கள் 
இல்்லொ்தைொறு சுத்்தம் கெய்யப்ேட பைண்டும். 
மொணைர்்கள் ்தைறி விழுந்தொலும் கேரிதும் 
்கொயம் ஏற்ேடொ்தைொறு ேைொமரிக்கப்ேட 
பைண்டும்.

 
  Covid – 19 பாது்காப்புக்கான 
நநறிமுலை்கள:

வியளயொட்டுப் கேொருள்்கள், ஊஞெல்்கள், 
உட்்கொரும் ே்லய்க்கள், நொற்்கொலி்கள் அடிக்கடி 
க்தொடப்ேடும் இடங்கயளயும் கேொருள்்கயளயும் 
அடிக்கடி கிருமிநொசினி க்கொண்டு சுத்்தம் 
கெய்யப்ேட பைண்டும்.

விலளயாடடுககுத நதலவயான குலைநதபடச 
பாது்காப்பு தன்லை்கள
1. வியளயொட்டுப் ேயிற்சியின்பேொது ஏற்ேடும் 

ஆேத்து்கயள எதிர்க்கொள்ை்தற்்கொன 
அயமப்யே ்கண்்கொணிககும் கேொறுப்யே 
உடற்்கல்வி ஆசிரியர் மற்றும் ேள்ளிப் 
ேணியொளர்்கள் ஏற்றுக க்கொள்ளபைண்டும்.

2. சி்ல குறிப்பிட்ட வியளயொட்டுப் ேயிற்சி்கள் 
அளிக்கப்ேடுய்கயில் இநதிய வியளயொட்டு 
ஆயணயம் (SAI) ையையறுத்துள்ள 
ேொது்கொப்பு அம்ெங்கயள ்கயடபிடிக்க 
பைண்டும். 

1.10  சுற்றுச் சு்வர் ைற்றும் ்வொயில்்கதவு
குழநய்த்களுக்கொன இ்லைெ ்கட்டொயக 

்கல்வி உரியமச்ெட்டம் - 2009 ஒவ்கைொரு 
ேள்ளியும் சுற்றுச்சுைர் அல்்லது பைலி 
அயமக்கப்ேட பைண்டியய்த உறுதி கெய்கிறது. 
இ்தற்்கொன MoE - இன் க்தளிைொன 
ைழி்கொட்டு்தல்்கள்.

1. ஒருைர் ்தொண்ட முடியொ்த அளவிற்கு 
சுற்றுச்சுைர் உயைமொ்கவும் அ்தற்கு பமல் 
முள்பைலியும் அயமநதிருக்க பைண்டும்.

2. அைெை நிய்லயில் மொணைர்்கள் 
கைளிபயறும் ைய்கயில் மூன்று அல்்லது 
நொன்கு ைொயிற்்க்தவு்கள் சுைரின் கைவ்பைறு 
ேகுதியில் அயமநதிருக்க பைண்டும்.

3. சிறப்பு ்கண்்கொணிப்பு புய்கப்ேடக்கருவி்கள் 
மற்றும் ேொது்கொப்பு ைழிமுயற்கள் மொணை, 
மொணவியர் நுயழயும் மற்றும் கைளிபயறும் 
பநைத்தில் கெயல்ேடுத்்தப்ேட பைண்டும்.

4. மொணை / மொணவி்கள், ஆசிரியர்்கள் 
மற்றும் ேணியொளர்்கள் கைளிபயறும் 
பநைத்தில் அயனத்து ைொயிற்்க்தவு்களும் 
திறக்கப்ேட பைண்டும்.

1.11   �ள்ளி ்வளொ்கம் ைற்றும் 
சுற்றுபபுைங்கள்

1. ேள்ளி்கள் க்தொழிற்ெொய்ல மற்றும் உயிருககு 
ஆேத்து வியளவிக்கக கூடிய பைதித் 
க்தொழிற்ெொய்ல்களின் அருகில் 
அயமநதிருந்தொல் அப்ேள்ளி மொணை / 
மொணவி்கள், ஆசிரியர்்கள் மற்றும் 
ேணியொளர்்களுககு அந்த 
பைதிப்கேொருள்்கயளப் ேற்றிய 
விழிப்புணர்வு ேயிற்சி அளிக்கப்ேட 
பைண்டும். பைதிக்கசிவு்கள் ஏற்ேடும் பேொது 
முன்கனச்ெரிகய்க நடைடிகய்க்கள் 
பமற்க்கொள்ளப்ேட பைண்டும்.

2. மு்தலு்தவி மற்றும் மொணை / மொணவி்களின் 
ேொது்கொப்பிற்கு ப்தயையொன மருத்துை 
ைெதி்கள் ேள்ளியில் ஏற்ேடுத்்தப்ேட 
பைண்டும்.

3. மதுேொன மற்றும் பேொய்தப்கேொருட்்கள் 
விற்ேயன ேள்ளிககு அருகில் கெயல்ேடுைது 
்தயட கெய்யப்ேட பைண்டும்.

1.12   ைொற்றுததிைனொளி்களுககு ஏது்வொன 
்வசதி்கரள ஏற்�டுததுதல்

்கல்வி உரியமச் ெட்டத்தின் அடிப்ேயடயில் 
மொற்றுத்திறனொளி்களுககுத் ப்தயையொன 
சிறப்பு ைெதி்கள் மற்றும் ேொது்கொப்ேொன 
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ேள்ளிச்சூழய்ல உருைொககுை்தற்்கொ்க MoE - 
இன் மொநி்லங்களுக்கொன சுற்றறிகய்க
1. மொற்றுத்திறனொளி்களுக்கொன ெொய்வுப் 

ேொய்த கீழ்க்கண்ட இடங்களில் 
அயமக்கப்ேட பைண்டும்.
¾ ேள்ளி நுயழவு ைொயில்
¾ ேள்ளி ைகுப்ேயற்கள்
¾ ஓய்ையற்கள்
¾ வியளயொட்டுத் திடல்
¾ உணை்கம்
¾ நூ்ல்கங்கள்
¾ அைங்கம்
¾ ஒரு ்தளத்திலிருநது மற்பறொர் 

்தளத்திற்கு கெல்லும் ைழி
2. ெொய்வுப்ேொய்தயின் இருபுறங்களிலும் 

ய்கப்பிடி அயமக்கப்ேட பைண்டும்.
3. அைெைநிய்ல கைளிபயற்றும் ைழிமுயற்கள் 

பிகைய்லியிலும் ்தயொரிக்கப்ேட பைண்டும்.

கீழ்க்கண்்ட முககிய அம்சங்கலளயும் ்கருததில் 
ந்காளள நவண்டும். 
i. மொற்றுத்திறனொளி்கள் ேற்றிய விைைங்கள் 

ேள்ளியில் ்கட்டொயமொ்க ்தயொரிக்கப்ேட 
பைண்டும்.

ii. ஆேத்து ்கொ்லங்களில் மொற்றுத்திறனொளி 
்களுககு உ்தவுை்தற்்கொன ேயிற்சி்கள் 
ஆசிரியர் மற்றும் ேணியொளர்்களுககு 
ைழங்கப்ேடபைண்டும்.

1.13   ைொண்வ / ைொணவி்கள் 
நீர்நிரல்களில் மூழ்கும் 
அ�ொயதரத தவிர்க்க MoE 
பதளி்வொன ்வழி்கொடடுதல்்கரள 
ப்வளியிடடுள்ளன 

1. ேள்ளி ைளொ்கத்தினுள் கிணறு்கள் மற்றும் 
நீர்நிய்ல்கள் இருப்பின் அைற்யறச் சுற்றி 
ேொது்கொப்பு சுைர்்கள் எழுப்ேப்ேட்டு ்கம்பி 
ைய்ல்கள் அயமக்கப்ேட்டு அ்தனருப்க 
மொணைர்்கள் நடமொட்டத்ய்தக ்கட்டுப்ேடுத்்த 
பைண்டும்.

2. மொணை / மொணவியர் ஆறு, குளம், 
ைொய்க்கொல்்கள் மற்றும் அருகிலுள்ள 

இருப்புப்ேொய்த ஆகிய ேகுதி்களுககு 
கெல்்லொ்தய்த உறுதி கெய்யபைண்டும். 
மொணை / மொணவி்கள் கமொட்யட 
மொடி்களில் பமல்நிய்ல நீர்த்ப்தக்கத் 
க்தொட்டி்களில் குளிக்கொ்த ைண்ணம் 
மொடிப்ேடி்கள் இரும்பு ைய்ல்களொல் 
்தடுக்கப்ேட்டு பூட்டப்ேட பைண்டும்.

3. மொணைர்்களுககுள்பளபய குழுக்கள் 
அயமக்கப்ேட்டு மொணை மொணவியரின் 
நடமொட்டம் ்கண்்கொணிக்கப்ேட பைண்டும்.

1.14   ்கடடடப �ணி்கள் �ள்ளி 
்வளொ்கததில் நரடப�றும்ம�ொது 
மைற்ப்கொள்ள ம்வணடிய 
்வழி்கொடடுதரல MoE 
்வழஙகியுள்ளது

1. ேள்ளி ைளொ்கத்தில் புதிய ்கட்டடம் 
்கட்டுை்தற்கும் ேைொமரிப்புப் ேணி 
பமற்க்கொள்ை்தற்கும் முன் அனுமதி கேற 
பைண்டும்.

2. ேள்ளி ைளொ்கத்தில் ்கட்டடப் ேணி நடககும் 
பேொது மொணைர்்களின் நடமொட்டத்ய்த 
்தவிர்க்க ்தடுப்பு்களும் எச்ெரிகய்க 
ே்தொய்க்களும் யைக்கப்ேடபைண்டும்.

3. ்கட்டடப் ேணிககுத் ப்தயையொன ்தண்ணீர் 
க்தொட்டி்கயள மொணை மொணவி்களின் 
ேொது்கொப்புக ்கருதி மூடி ேொது்கொப்ேொ்க 
யைக்க பைண்டும்.

1.15  விழொக்கொலங்களில் �ொது்கொபபு

 
  Covid – 19 பாது்காப்புக்கான 
நநறிமுலை்கள:

 � ேள்ளி்களில் ேண்டிய்க்கள் 
க்கொண்டொடப்ேடுைய்தயும், நி்கழ்ச்சி்கள் 
நடத்்தப்ேடுைய்தயும் ்தவிர்க்கப்ேடபைண்டும்

1.16  �ள்ளிபம�ருந்து �ொது்கொபபு

அ. நபருநதின் நவளிப்புைததில்
 1.  ேள்ளிப்பேருநது்கள் மஞெள் 

ைண்ணத்திலும் இருபுறமும் ேள்ளியின் 
உள் கட்டமைப்பு
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கேயர் கேரிய எழுத்து்களிலும் 
எழுதியிருக்க பைண்டும்.

 2.  ேள்ளியின் ைொ்கனத்தில் முன்னும் 
பின்னும் “SCHOOL BUS” என்று கேரிய 
எழுத்துக்களிலும் மற்றும் ைொடய்கககு 
அமர்த்்தப்ேட்ட ைொ்கனகமனில் “ON 
SCHOOL DUTY” என்றும் எழு்தப்ேட 
பைண்டும்.

 3.  பேருநதில் கேரிய எழுத்்தொல் ேள்ளியின் 
க்தொய்லபேசி எண் மற்றும் ேள்ளியுடன் 
க்தொடர்புயடய ்தனிநேர் க்தொய்லபேசி 
எண் எழு்தப்ேட பைண்டும்.

நபருநது பளளி நபருநது

ஆ. நபருநது்களின் உள்கட்டலைப்பு
 1.  ேள்ளி ைொ்கனத்தின் ஜன்னல்்களில் 

ேடுகய்க ைொட்டத்தில் ்கம்பி்கள் 
அயமக்கப்ேட்டு ைய்லயொல் மூடப்ேட 
பைண்டும்.

 2.  பேருநதின் ்க்தவு்களில் ்தைமொன பூட்டு 
ைெதி கேொருத்்தப்ேட பைண்டும். 

 3.  ேள்ளிப்பேருநது்கள் மணிககு 40 
கிப்லொமீட்டருககு பமல் 
கெல்்லொமலிருப்ேய்த உறுதி கெய்து 
்தடுக்க, பை்கக்கட்டுப்ேொட்டுக ்கருவி 
கேொருத்்தப்ேட பைண்டும்.

 4.  தீத்்தடுப்பு ெொ்தனம் பேருநதில் ்கட்டொயம் 
கேொருத்்தப்ேட்டிருக்க பைண்டும்.

 5.  மு்தலு்தவிப் கேட்டி மருநது்களுடன் 
்தயொர் நிய்லயில் இருக்க பைண்டும்.

இ. நபருநது ஊழியர்்கள
 1.  ்கொைல்துயற ெரிேொர்த்்தல் ெொன்றி்தழ் 

கேற்பற ஓட்டுநர்்கள் ேணியில் 
அமர்த்்தப்ேட பைண்டும்.

 2.  ேள்ளிப் பேருநதில் குழநய்த்கயளக 
்கண்்கொணிக்க உ்தவியொளர்்கள் 
(குறிப்ேொ்க கேண்) ேணியில் அமர்த்்தப்ேட 
பைண்டும்.

 3.  ேொது்கொப்ேொனப் பேொககுைைத்ய்த உறுதி 
கெய்ய ேள்ளி்கள் ்தனிப்ேட்ட பம்லொளயை 
நியமிக்க பைண்டும்.

 4.  மொணை / மொணவி்களின் ேொது்கொப்யே 
உறுதி கெய்ய ேள்ளி்கள் பேருநதில் 
ஆசிரியர்்கயளயும் ேயணம் கெய்ய 
ேணிக்க பைண்டும். நடத்துநர் மற்றும் 
மொணைர்்களின் அஙகீ்கரிக்கப்ேட்ட 
ேொது்கொை்லர்்கள் ்தவிை பிறர் ேள்ளி 
ைொ்கனத்தில் ேயணம் கெய்ய 
அனுமதிக்கககூடொது.

 5.  ஒவ்கைொரு  ஆண்டும் ஓட்டுநர்்கள் உடல் 
ந்ல ேரிபெொ்தயன மற்றும் ்கண் 
ேரிபெொ்தயன கெய்து க்கொள்ைய்த 
உறுதிப்ேடுத்்த பைண்டும்.

ஈ.  பளளி்களில் நசயயப்ப்ட நவண்டிய 
வசதி்கள

 1.  ெொய்ல ேொது்கொப்பு ைொைத்தில் மொணை 
மொணவி்கயளக க்கொண்டு கேொது 
மக்களின் விழிப்புணர்வுக்கொ்க நொட்கம் 
மற்றும் ்கண்்கொட்சி்கள் நடத்்தப்ேட 
பைண்டும்.

 2.  ேள்ளி ைொ்கன ஓட்டுநர் மற்றும் 
நடத்துநர்்கள் ேற்றிய மொணைர்்களின் 
்கருத்துக்கள் அவ்ைப்பேொது ப்கட்டு 
அறியப்ேட பைண்டும்.

 
  Covid – 19 பாது்காப்புக்கான 
நநறிமுலை்கள:

 � ேள்ளிககு பேருநதில் ேயணம் கெய்யும் 
்கட்டொயத்தில் உள்ள மொணைர்்கள் 
பேருநது உள்பள அயனத்து வி்தமொன 
எச்ெரிகய்க்கயளயும் எடுத்துகக்கொண்டு 

உள் கட்டமைப்பு
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்தனிமனி்த இயடகைளியய ்கயடபிடித்து 
்தமது மு்கம், மூககு, ைொய் பேொன்ற உடல் 
உறுப்பு்கள் மூடியிருககும் ைண்ணம் 
மு்கக்கைெத்ய்த ேயன்ேடுத்்த பைண்டும். 
ஏப்தனும் ஒரு பமற்ேைப்யேத் க்தொட 
பநரிட்டொல் ய்க சுத்்தப்ேடுத்தும் 
கிருமிநொசினி க்கொண்டு சுத்்தப்ேடுத்்த 
பைண்டும்.

 � ேள்ளிைொ்கனங்கயள ஒரு நொயளககு 
இைண்டு முயறயொைது கிருமிநொசினி 
க்கொண்டு சுத்தி்கரிக்க பைண்டும். 
குழநய்த்கள் ைொ்கனத்தில் ஏறும் 
முன்பும் மொணைர்்கள் ைொ்கனத்ய்த 
விட்டு கென்ற பிறகும் ஒருமுயற 
ைொ்கனம் சுத்தி்கரிக்கப்ேட பைண்டும்.

 � ேள்ளிைொ்கன ஓட்டுநரும் நடத்துநரும் ்தக்க ெமூ்க 
இயடகைளியய ்கயடப்பிடிக்க பைண்டும்.

 � பேருநதில் ஏறும்பேொது பேருநது நடத்துநர் 
்கணினி கைப்ேமொனியய ேயன்ேடுத்தி 
மொணையைத் க்தொடொமப்ல அைைது உடல் 
கைப்ே நிய்லயய ்கண்டறிய பைண்டும்.

 � பேருநது ஜன்னல்்களில் தியைச்சீய்லயய 
பேொட்டு மூடககூடொது.

 � பேருநது ஜன்னல்்கயள திறநது யைத்து 
இருப்ேது விரும்ேத்்தக்கது.

 � ப்தயையில்்லொமல் பமற்ேைப்பு்கயள 
க்தொடககூடொது என மொணைர்்களுககு ேயிற்சி 
அளிக்க பைண்டும். முடிந்தொல் 
பேருநதுககுள்பளபய ய்கயய சுத்்தம் கெய்யும் 
கிருமிநொசினி யைத்திருக்க்லொம்.

உள் கட்டமைப்பு
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நைவாழ்வும் சு்காதாரமும்2

2.1  முன்னுரை
இநதிய கேொதுச்சு்கொ்தொை ்தை நிர்ணய 

அயமப்பின் ைழி்கொட்டு்தலின் அடிப்ேயடயில் 
ேள்ளி மொணைர்்களின் உடல்ந்லம், சு்கொ்தொைம், 
ந்லைொழ்வு ஆகியைற்யற பமம்ேடுத்துை்தற்்கொன 
ஆப்லொெயன்கள் இப்ேகுதியில் 
ைழங்கப்ேட்டுள்ளது. 
1. மொணைர்்களின் உடல்ந்லம் க்தொடர்ேொன 

இைத்்தபெொய்க, ஊட்டச்ெத்து அளவு, ேொர்யை 
கூர்யமத்திறன், ்கொது ப்கட்கும் திறன், 
ேற்்கள் ேரிபெொ்தயன, கேொதுைொன 
ப்தொல்நிய்ல, இ்தயஇயக்கம், உடற் 
குயறேொடு்கள், பிறபநொய்்கள், ்கற்றல் 
குயறேொடு, நடத்ய்த சிக்கல்்கள் 
ஆகியைற்யற ேள்ளி்களில் மூன்று 
மொ்தங்களுககு ஒரு முயற ்கட்டொயம் 
ேரிபெொதிக்க பைண்டும்.

2. ேள்ளி கெல்லும் மொணைர்்களுககு 
அன்றொடம் ஏற்ேடும் உடல் உேொய்த்களுககு 
நிைொைணம் அளிககும் ைய்கயில் 
அடிப்ேயட மருநது்களடஙகிய மு்தலு்தவிப் 
கேட்டி (First  aid   Box) ேள்ளி்களில் 
்கண்டிப்ேொ்க இருத்்தல் பைண்டும்.

3. சிறப்புக்கைனம் கெலுத்்தப்ேட பைண்டிய 
மொணைர்்கள் அந்தந்த சிறப்பு 
மருத்துைர்்களிடம் ேரிநதுயைக்கப்ேட 
பைண்டும்.

4. உடல்ந்லமற்ற குழநய்த என 
்கண்டறியப்ேட்டவுடன் அைசு 
அஙகீ்கரிக்கப்ேட்ட ்தகுதியொன 
ெம்ேந்தப்ேட்ட மருத்துைரிடம் சிகிச்யெககு 

ேரிநதுயைக்க பைண்டும். ஒருபையள 
அககுழநய்தககு பமற்சிகிச்யெ அளிக்கப்ேட 
பைண்டும் என மருத்துைர் ்கருதினொல் 
மொைட்ட அைசு மருத்துைமயனயில் 
அனுமதிக்க உரிய நடைடிகய்க 
பமற்க்கொள்ளப்ேட பைண்டும். 
அககுழநய்தயின் கேற்பறொருககு உரிய 
்த்கைல் அளித்்தல் பைண்டும்.

2.2  மநொயததடுபபு

IPHS பரிநதுலர்களின்படி 
1. க்தொற்று பநொய்்களிலிருநது குழநய்த்கயள 

ேொது்கொககும் வி்தமொ்க ேள்ளி்களில் 
்தட்டம்யம, கேொன்னுககு வீஙகி பேொன்ற 
்தடுப்பூசி்கயள பநொய்த் ்தடுப்பு மு்கொம்்கள் 
அயமத்து அளிக்க பைண்டும்.
அ) நைப்பிசிவுபநொய் (Tetanus), க்தொண்யட 

சுழற்சி, ்கககுைொன், இளம்பிள்யள   
ைொ்தம் ஆகிய நொன்கு வியொதி்களுககும்  
ஒபை ்தடுப்பூசி.

ஆ) நைப்பிசிவுபநொய் (Tetanus), க்தொண்யட 
சுழற்சி, ்கககுைொன் - TDP ்தடுப்பூசி.

இ) மனி்த ேொப்பில்ப்லொமொ யைைஸ -  HPV 
்தடுப்பூசி.

ஈ) மூயளச்ெவ்வு சுழற்சி C க்தொற்று – 
MENCEVAX ACWY ்தடுப்பூசி

2. ேள்ளி்களில் ்தடுப்பூசி்கள் அளிப்ேய்த 
ப்தசிய அட்டையணப்ேடி உறுதிேடுத்்த 
பைண்டும்.

நலவாழ்வும் சுகாதாரமும்
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2.3. நுணணூடடப ப�ொருட்கள்  
Vitamin A and IFA மைலொணரை 

NPNSPE 2006 (மதிய உணவு திட்டம்) 
ேள்ளிக குழநய்த்களின் ஊட்டச்ெத்து குறித்து 
விைொதிககின்றது. பமலும் இைற்பறொடு பெர்த்து 
கேொருத்்தமொன நுண்ணூட்ட பெர்மொனங்கள் 
அளிப்ேது மற்றும் குடற்புழு நீக்கம் கெய்யவும் 
ைலியுறுத்துகின்றது.
1. குடல்புழு நீக்கத்திற்்கொன ஆறு மொ்த 

மருநது்கள் மற்றும் Vitamin A 
பெர்மொனங்கள்.

2. அந்தந்த ேகுதி்களில் உள்ள 
குயறேொடு்களுககு ஏற்ே ைொைநப்தொறும் 
இரும்பு, ஃபேொலிக அமி்லம், துத்்தநொ்கம் 
மற்றும் ஏயனய கேொருத்்தமொன 
பெர்மொனங்கள் குழநய்த்களுககு 
அளிக்கப்ேட பைண்டும். அபயொடின் ்க்லந்த 
மற்றும் கெறிவூட்டிய (இரும்பு மற்றும் 
அபயொடின்) உப்யேபய ெயமயலுககு 
ேயன்ேடுத்்த பைண்டும். 

2.4  சுததம் ைற்றும் சு்கொதொைம்
தூய்யம ேொை்தம் மற்றும் தூய்யமப் ேள்ளி 

ைழி்கொட்டு்தல்்கள், ேள்ளி்களில் மொணைர்்களின் 
சு்கொ்தொைத்ய்த பேண எடுக்கப்ேடபைண்டிய 
நடைடிகய்க்கள், நயடமுயற்கள் 
கீழ்க்கண்டைற்யறப் ேரிநதுயைககின்றது.

அ) ்கழிவலை்கள 
ஒவ்கைொரு ேள்ளியிலும் ஆண்்கள் 

கேண்்களுக்கொன ்தனித்்தனி ்கழிையற்கள் 
பைண்டும். ஒரு ்கழிையறயின் அ்ல்கொனது 
ஒரு ்கழிையறயயயும் மூன்று சிறுநீர்ப் 
பியற்கயளயும் க்கொண்டிருக்க பைண்டும். 
ஒவ்கைொரு 40 மொணைர்்களுககும் ஒரு அ்லகு 
்கழிையற என்ற விகி்தத்தில் அயமக்கப்ேட 
பைண்டும். 
1. ்கழிையறயில் அமரும் ேகுதி (Suitable Sitting 

Area) ்கழுவுை்தற்கு ஏதுைொன ேகுதியொ்கவும் 
பேொதுமொன ்தண்ணீர் ைெதியுடன் கூடிய 
இடமொ்கவும் இருத்்தல் பைண்டும்.

2. இயற்ய்கயொன கைளிச்ெத்துடனும் 
்கொற்பறொட்டத்துடனும் கூடிய்தொ்க ்கழிையற 
ைளொ்கம் இருத்்தல் பைண்டும்.

3. குழநய்த்கள் இயககுை்தற்கு ஏதுைொ்க 
்தொழ்நிய்ல ்தொழ்ப்ேொள்்களுடன் கூடிய 
்க்தவு்கள்.

4. சிறப்புத் ப்தயையுயடய குழநய்த்கள் 
(CWSN) ேயன்ேடுத்்தககூடிய சிறப்பு 
ைெதி்களுடன் கூடிய ்கழிையற குயறந்த 
ேட்ெம் ஒன்று இருத்்தல் பைண்டும்.

5. குயறந்தேட்ெம் ஒரு எரியூட்டி 
(INCINERATOR) கேண்்கள் ்கழிையற 
ைளொ்கத்தில் நிர்மொணிக்கப்ேட பைண்டும். 
ேயன்ேடுத்திய நொப்கின்்கயள பெ்கரிக்க 
உரிய ்க்லன்்கள் அயமக்கப்ேட பைண்டும்.

ஆ) ைாதவி்டாய சு்காதார நைைாண்லை
மொணவி்களின் சு்கொ்தொை பம்லொண்யமக 

குண்டொன ைெதி்களொன பெொப்பு, நொப்கின் 
மொற்றுை்தற்கு பேொதுமொன ்தனிப்ேட்ட இடைெதி, 
மொ்தவிடொய் ்கழிவு்கயள அப்புறப்ேடுத்்தத் 
ப்தயையொன ைெதி்களொன எரிக்தொட்டி மற்றும் 
குப்யேத் க்தொட்டி மு்த்லொனயை்கள் உள்ளய்த 
ேள்ளி்கள் ஒவ்கைொன்றும் உறுதிப்ேடுத்்த 
பைண்டும்.

இ) ல்க ்கழுவுதல் 

MoE - ஆல் மதிய உணவு (MDM) - ககு 
ைழஙகிய ைழி்கொட்டு்தலில் ேள்ளி குழநய்த்கள் 
ய்க ்கழுவுைதின் முககியத்துைத்ய்த 
முன்னிய்லப்ேடுத்தி கீழ்க்கண்ட ைெதி்கயள 
உறுதிகெய்ய ேணிககின்றது.
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1. மதிய உணவு ெொப்பிடும் குழநய்த்களும் 
மதிய உணவு ைழஙகும் ஊழியர்்களும் 
தினமும் ெொப்பிடும் முன் பெொப்பினொல் 
ய்க்கயள ்கழுை பைண்டும்.

2. ய்க்கழுவும் இடமொனது எளிதில் 
அணு்கககூடிய, குயறைொன ்தண்ணீயைப் 
ேயன்ேடுத்்த ஏதுைொ்க இருத்்தல் 
பைண்டும்.

3. ய்க்கழுவும் நி்கழ்ைொனது சு்கொ்தொைம் 
க்தொடர்ேொன கெய்தி்கயள, குறிப்ேொ்க 
முககியமொன (Critical) பநைங்களொ்கக 
்கரு்தககூடிய, ெொப்பிடும்முன் மற்றும் 
்கழிையறயய ேயன்ேடுத்தியபின் ய்க 
்கழுவுை்தன் அைசியத்ய்தத் க்தரிவிக்க ஒரு 
ைொய்ப்ேொ்க ேயன்ேடுத்்த பைண்டும்.

4. மதிய உணவு ெொப்பிடுை்தற்கு முன் ேள்ளிக 
குழநய்த்களும் ஆசிரியர்்களும் ய்க 
்கழுவிட 10 மு்தல் 12 நிமிடங்கயள ஒதுக்க 
பைண்டும்.

 
  Covid – 19 பாது்காப்புக்கான 
நநறிமுலை்கள:

 � ய்க ்கழுவும் இடங்கள் 
அயனத்திலும் பெொப்பும் 
சுத்்தமொன ்தண்ணீரும் 
இருப்ேய்த உறுதி கெய்ய 
பைண்டும். 

 � குயறந்தேட்ெம் 40 வினொடி்கள் மதிய 
உணவு உண்ணுை்தற்கு முன்னும் 
பின்னும் ய்க்கயள பெொப்பு பேொட்டு அழுத்தி 
ப்தய்த்து ்கழுை பைண்டும்.

 � ய்க ்கழுவும் கெயல்ேொடு்கயள ஆசிரியர் 
்கைனமொ்க பமற்ேொர்யையிட பைண்டும்.

 � எஙக்கல்்லொம் முயறயொன ய்க்கழுவும் 
ைெதி்கள் இல்ய்லபயொ அஙப்க ைொளி்களும், 
கநகிழிக குையள்களும் க்கொண்டு கூடு்த்லொ்க 
்தண்ணீர் யைக்கப்ேட பைண்டும்.

ஈ) குடிநீர்
MDM ைழி்கொட்டு்தல்்கள் ேள்ளிக 

குழநய்த்களுககு ேொது்கொப்ேொன குடிநீர் 
அளிப்ே்தன் முககியத்துைத்ய்த முன்னிய்லப் 
ேடுத்துகிறது.

1. தினமும் ைழங்கபைண்டியது நிய்லயொன 
ேொது்கொப்ேொன குடிநீர் மற்றும் ய்க்கழுை 
பேொதுமொன ்தண்ணீர் குழநய்த்களுககு 
ைழஙகுைய்தயும், ேள்ளியய சுத்்தம் 
கெய்யவும் உணவு ்தயொரிக்கவும் 
பேொதுமொன நீர் ைழங்கல் அைசியம். 
ேைொமரித்து ேொது்கொப்ேொ்க பெமித்து 
ய்கயொளககூடிய ைய்கயில் குடிநீயை 
ேள்ளி முழுைதும் ைழஙகுைய்தயும் உறுதி 
கெய்ய பைண்டும்.

2. ேள்ளி அலுை்லர்்கள் குடிநீர் ேரு்கத் 
்தகுந்த்தொ? எனவும் பூமிக்கடியில் உள்ள 
நீர் ேயன்ேடுத்்தப்ேட்டொல் ப்தயையொன 
ைடி்கட்டல் மற்றும் சுத்தி்கரித்்தலுககு 
உட்ேடுத்்தப்ேட்ட்தொ? எனவும் மொைட்ட 
அளவிலுள்ள அயமப்பு்களின் உ்தவிபயொடு 
ஆய்வு கெய்து உறுதி கெய்யப்ேட 
பைண்டும்.

3. ேள்ளி அருகிலுள்ள வீடு்கள் அல்்லது 
ெமு்தொய ெொக்கயட நீர் க்தொட்டி்கள் மற்றும் 
்கழிவு நீர் க்தொட்டி்களிலிருநது குயறந்தது 
10 மீட்டர்்களுககு அப்ேொல் குடிநீர் ைெதி 
கெய்யப்ேட பைண்டும்.

School Safety Module Final_QR.indd   14 12/15/2020   11:58:02 AM



15 நலவாழ்வும் சுகாதாரமும்

2.5   ைதிய உணவு: உணவுப 
�ொது்கொபபும் சு்கொதொைமும்

அைசின் உ்தவியுடன் மதிய உணவு 
திட்டமொனது, ெயமக்கப்ேட்ட சூடொன மதிய 
உணயை அைசுப் ேள்ளி்கள், அைசு உ்தவி 
கேறும் ேள்ளி்களில் 1 மு்தல் 8 ஆம் ைகுப்பு ையை 
ேயிலும் மொணைர்்களுககு ைழங்க 
ேரிநதுயைக்கப்ேட்டுள்ளது.

மதிய உணைொனது பேொதுமொன ெத்துக்கள் 
உயடய்தொ்கவும், சுயையொ்கவும் 
சு்கொ்தொைமொன்தொ்கவும், கெயல்ேொட்டிற்கு 
ெ ொ த் தி ய ம ொ ன ்த ொ ்க வு ம் 
இருக்க பைண்டும். இந்த 
உணவு ேொது்கொப்பு 
ைழிமுயற்கள் ேள்ளி 
அளவில் மதிய உணயை 
்த ய ொ ரி க கு ம் 
ெயமய்லயறககு மட்டுபம.

2.6   ைதிய உணவு - �ொது்கொபபு 
ைற்றும் சு்கொதொைைொ்க சரைததல் 

சு்கொ்தொைத்ய்தயும் ேொது்கொப்பு 
நயடமுயற்கயளயும் ்கருத்தில் க்கொண்டு 
்தயொரித்்த உணவின் ்தைம் மற்றும் உணவு 
ெயமத்்தலும் உணவு கேொருட்்களின் ்தைத்ய்த 
நிர்ணயிப்ேதில் முககிய ேஙகு ைகுககிறது. 

அ) உணவு தயாரிப்பில் பாது்காப்பு முலை்கள. 

 
  Covid – 19 பாது்காப்புக்கான 
நநறிமுலை்கள:

 � ைொங்கப்ேட்ட ்கொய்்கறி்கயள நன்றொ்கக 
்கழுவிய பின்னபை ேயன்ேடுத்்த பைண்டும். 
உப்பு மற்றும் மஞெள் ்க்லந்த ்தண்ணீரில் 

அல்்லது நல்்ல ேொது்கொக்கப்ேட்ட குடிநீரில் 
அைற்யறக ்கழுவி அழுககு, கிருமி்கள் மற்றும் 
மொசுக்கயள அப்புறப்ேடுத்்த பைண்டும்.

 � உணவு ்தொனியங்கள், ேருப்பு்கள் 
ேயன்ேடுத்துை்தற்குமுன் ்கழுைப்ேட 
பைண்டும்.

ஆ)  சலையல் நசயயும் நபாது ்கவனிக்க 
நவண்டிய பாது்காப்பு முலை்கள

1. ெயமயல் கெய்யும்பேொது ேொத்திைங்கயள 
மூடியைத்து ெயமப்ேது ெத்துக்கள் 
கைளிபயறுைய்தயும் பைறு கேொருட்்கள் 
எதுவும் ்க்லக்கொமல் ேொது்கொக்கவும் உ்தவும். 

2. உணவு ெயமககும் ேொத்திைங்கள் நன்கு 
சுத்்தம் கெய்யப்ேட்டுள்ள்தொ என்ேய்த 
்கைனித்துக க்கொள்ளபைண்டும். 

3. குழநய்த்கள் ெொப்பிடும் முன்பும் பின்பும் 
ய்க்கயள ்கழுவு்தல், ்தட்டு்கள் மற்றும் 
குையள்கயள ்கழுவு்தல், மீதியொன உணவு 
கேொருட்்கயளக க்கொட்டு்தல் பேொன்றைற்யற 
்கண்்கொணிப்ேப்தொடு ய்க மற்றும் ைொய் 
்கழுவுைய்தயும் உறுதிப்ேடுத்்த ்தனித்்தனி 
குழுக்கள் அயமக்கப்ேடபைண்டும். 

இ)   ைதிய உணவு ஆசிரியர் சுலவதது அறிதல் 
1. உணயை ேரிமொறும் முன் ஆசிரியர் ஒருைர் 

அ்தயன சுயைத்து ேொர்த்திட பைண்டும். 
2. அ்தற்குரிய ேதிபைடு்கள் 

ேைொமரிக்கப்ேடபைண்டும். 
3. ேள்ளி பம்லொண்யமககுழு உறுப்பினர்்களும் 

ஆசிரியர்்களுடன் பெர்நது சுழற்சி முயறயில் 
உணயை சுயைத்து அறி்தல் பைண்டும். 

ஈ)  சலையல் அலைலய சுததம் நசயதல்  
1. ெயமயல் அயறயின் ்தயை மற்றும் 

திண்டு்கள் பேொன்றயை ெயமப்ே்தற்கு 
முன்பும் பின்பும் சுைர்்கள் மற்றும் ்தயையின் 
மூய்ல்கள், ஓைங்கயள சுத்்தம் கெய்திட 
பைண்டும். 

2. ெயமககும் ேகுதி எநபநைத்திலும் 
சுத்்தமொ்கவும் உ்லர்ைொ்கவும் இருக்க 
பைண்டும். 

3. விரிெல்்கள், ்கைடுமுடொன ்தளங்கள், திறந்த 
இயணப்பு்கள் மு்தலியயை முடிந்த ையை 
ெரிகெய்யப்ேட பைண்டும். 
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உ)    பாததிரங்கள ்கருவி்கள ைற்றும் பிை 
உப்கரணங்கலள சுததம் நசயதல் 

1. பமயஜ்கள், நொற்்கொலி்கள், கேட்டி்கள், 
அ்லமொரி்கள் பேொன்றயை சுத்்தமொ்கவும் 
ஒழுங்கொ்கவும் யைக்கப்ேட பைண்டும். 
ெயமயல் ேொத்திைங்கள், ்கொய்்கறி கைட்டப் 
ேயன்ேடும் ்கருவி்கள் சுத்்தமொ்க இருக்க 
பைண்டும். 

2. ேொத்திைங்களில் ெயமத்்த ேயழய உணவுத் 
துணுககு்கள் இல்்லொ்தைொறு ெ்லயைத் தூள் 
க்கொண்டு ப்தய்த்து, திறந்த குழொய் ்தண்ணீரில் 
நன்கு ்கழுைப்ேடபைண்டும். 

3. ்கழுவிய ேொத்திைங்கயள சுத்்தமொன உ்லர்ந்த 
துணிக்கொண்டு நன்கு துயடக்க பைண்டும். 

4. சுத்்தமொன துணி்கயளக்கொண்டு 
்தயை்தளத்ய்தயும் துயடத்து எடுக்க 
பைண்டும். 

5. ்தயை்கயளச் சுத்்தம் கெய்்த துணி்கயள 
பமயஜ்கள் மற்றும் பிற பைய்ல கெய்யும் 
ேகுதி்கயளபயொ ேொத்திைங்கயளபயொ 
துயடக்க ேயன்ேடுத்்தக கூடொது. 

ஊ)    உணவு தயாரிப்பாளர்்கள ைற்றும் 
உதவியாளர்்கள சுய தூயலை ைற்றும் 
சு்காதார நை வாழ்வு ஆயவு

1. ெயமய்லயற ஊழியர்்கள் ையிற்று பேொககு, 
ைொநதி, க்தொற்றுக ்கொயங்கள், ப்தொல் 
வியொதி, மஞெள்்கொமொய்ல அல்்லது புண்்கள் 
உள்ளைைொயிருப்பின் உடனடியொ்க 
பமற்ேொர்யையொளரிடம் க்தரியப்ேடுத்்த 
பைண்டும். 

2. இைர்்கள் தூய்யமயொன ஆயட அணி்தல், 
ந்கங்கயள கைட்டி தூய்யமயொயிருத்்தல், 
அவ்ைப்பேொது குறிப்ேொ்க ்கழிையற 
ேயன்ேடுத்திய பின், க்கட்டுப்பேொன 
உணவு்கயளக ய்கயொண்டபின் பெொப்புக 
க்கொண்டு ய்க்கயள நன்கு ்கழுவி சுத்்தம் 
கெய்்தல் பைண்டும்.

3. உணவுப் கேொருட்்கயளக ய்கயொளும் 
பேொது, கமல்லு்தல், புய்கப்பிடித்்தல், எச்சில் 
உமிழ்்தல், மூககு சிநது்தல் பேொன்றயை 
்கண்டிப்ேொ்க ்தவிர்க்கப்ேட பைண்டும்.

4. ெயமயல் ேொத்திைங்கள் மற்றும் 
ெயமய்லயறயய சுத்்தம் கெய்யும்பேொதும், 
ேொத்திைங்கள் ்கழுவும்பேொதும், ்கொய்்கறி்கள் 
நறுககும்பேொதும், ெயமககும்பேொதும், 
உணவு ேரிமொறும்பேொதும் அைர்்களது 
மு்கத்ய்த மூடி இருக்க பைண்டும் அல்்லது 
மு்கக்கைெம் அணிநது இருக்கபைண்டும்.  

 
  Covid – 19 பாது்காப்புக்கான 
நநறிமுலை்கள:

 � ேள்ளி ைளொ்கத்திற்குள் நுயழந்தவுடன் 
ெத்துணவு ெயமயல் கெய்ேைர் அல்்லது 
உ்தவியொளர் ்தனது ய்க்கயள 
குயறந்தேட்ெம் 40 வினொடி்களொைது பெொப்பு 
பேொட்டு ்கழுைபைண்டும் அல்்லது 
கிருமிநொசினி க்கொண்டு சுத்்தம் கெய்ய 
பைண்டும்.  

எ. பூசசி ்கடடுப்படுததுதல் (Pest Control):
1. எலி, அணில், ேன்றி, ேறயை்கள் மற்றும் 

பூச்சியினங்கள் ஆகியைற்றிலிருநது 
ேொது்கொக்க ெயமயல் அயறயய சுத்்தமொ்க 
யைத்திருத்்தல் அைசியம்.

      
2. ென்னல், ்க்தவு்களில் ைய்ல அயமப்பு 

தியைச்சீய்ல்கள் ேயன்ேடுத்து்தல் 
பமற்கூறிய தீஙகு கெய்யும் உயிரினங்கள் 
உள் நுயழைய்தத் ்தடுக்க ேயன்ேடும்.

3. துயள்கள், ்கழிவுநீர் ைடிேொய்த 
பேொன்றயை்கள் மூடிய நிய்லயில் இருக்க     
பைண்டும். அவ்ைொறு இல்ய்ல எனில் 
அ்தன்ைழி பூச்சி்கள், க்கொசுக்கள் மு்தலியன 
நுயழய ைழிைகுககும். ஆ்த்லொல், 
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அயை்கயள ்கைனிப்புடன் யைத்துக 
க்கொள்ள பைண்டும்.

4. ஒருஙகியணந்த ேள்ளிக்கல்வி திட்டத்தின் 
மூ்லம் ைழங்கப்ேடும் ேள்ளி ேைொமரிப்பு 
மொனியங்கயள ேயன்ேடுத்தி இயை்கயளச் 
ெரி கெய்து க்கொள்ள்லொம்.

5. ேள்ளியில் ெயமய்லயற உள்ள ேகுதி்களில் 
தீப்பிடிப்ேய்தத் ்தவிர்ககும் ைய்கயில் 
தீயயணப்ேொன் ்கருவி்கள் மற்றும் 
பேொதுமொன ைெதி்களும் 
கெய்யப்ேடபைண்டும்.

2.7. �ரிந்துரைக்கப�டட ம�ொரதப 
ப�ொருள் தடுபபு திடடம்:

1. ேள்ளியளவில் புய்கயிய்ல, ஆல்்கஹொல் 
மற்றும் பேொய்தப் கேொருட்்களின் தீஙகு 
குறித்தும் அைற்றிலிருநது ்கொககும் 
நி்கழ்ச்சி்கயளயும் நடத்்த்லொம்.

2. ேள்ளி்கள் இத்்தய்கய ்த்கைல்்கள் நியறந்த 
புத்்த்கங்கள் அல்்லது குறுந்த்கடு்கள் 
ைொஙகுைது, ேணிமயன்கள் நடத்துைது, 
ைகுப்ேயற ேொடங்கள், மொணைர் மற்றும் 
குடும்ே ஆப்லொெயன மற்றும் சிகிச்யெ 
ஆப்லொெயன்கள் ைழங்க்லொம்.

3. கேற்பறொர்்களுக்கொன பநொககுநிய்ல 
மற்றும் விழிப்புணர்வு நி்கழ்ச்சி்கள் ஏற்ேொடு 
கெய்்தல் மூ்லம் மொணைர்்கயளக ்கொத்்தல் 
பேொன்ற கெயல்ேொடு்கள் மி்கவும் 
அைசியமொகும்.
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3.0 முன்னுரை
ேள்ளி்களில் குழநய்த்களின் 

ேொது்கொப்யே உறுதி கெய்ய, ேொது்கொப்ேொன 
சூழ்நிய்லயய ஏற்ேடுத்்த பைண்டும். 
ேள்ளி்களில் ஏற்ேடும் ைன்முயற்கள், 
ேொது்கொப்ேற்ற சு்கொ்தொைம் குழநய்த்களின் 
உடல்ந்லத்ய்த ேொதிப்ேப்தொடு மன்தளவிலும் 
ேொதிப்யே உண்டொககுகிறது. 

ேள்ளியில் மொணைர்்களின் 
ஆளுயமத்்தன்யமயய ைளர்ககும் 
வி்தமொ்க சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 
ைொய்ப்பு்கயளயும் அயமத்துத் 
்தைபைண்டும். ேயமில்்லொ்த சுற்றுச்சூழப்ல 
ேயடப்ேொற்றய்ல ைளர்ககும். அ்தனொல் 
உடல்ரீதியொன ்தண்டயன்கயள 
மொணைர்்களுககு க்கொடுக்கககூடொது என 
ஆசிரியர்்களுககு அறிவுறுத்்த பைண்டும்.

3.1. உடல்ரீதியொன தணடரன
உடல்ரீதியொன ்தண்டயன மன்தளவில் 

ேொதிப்யே ஏற்ேடுத்துை்தற்குக ்கொைணமொ்க 
அயமய்லொம் என RTE ெட்டம் 2009 
இன்ேடி ையையறுத்துள்ளது. ேொலியல் 
துன்புறுத்்தலிலிருநது குழநய்த்கயளப் 
ேொது்கொககும் ெட்டம் 2012 இன்ேடி, 
அயனத்து உடல்ரீதியொன ்தண்டயன்களும் 
ேொலியல் குற்றங்களுககுள் அடஙகும் என 
கூறுகிறது.

உடல்ரீதியொன ்தண்டயன என்ேது ய்க 
அல்்லது பிைம்பு பேொன்ற குச்சி்களொல் ைலி 
உண்டொககுைது, ்கொயங்கள் ஏற்ேடுத்துைது, 

ெொ்த்கமற்ற சூழ்நிய்லயய உண்டொககுைது 
ஆகும். இருகய்க்களில் ஏறி நிற்்கச் கெய்ைது, 
ய்க்களொல் ்கொது்கயளப் பிடிக்கச் கெய்்தல், 
ைகுப்ேயற, நூ்ல்கத்ய்த விட்டு கைளிபய 
நிற்்கச் கெய்ைது பேொன்றயை உடல்ரீதியொன 
்தண்டயன்களுககுள் அடஙகும்.

3.2. ைனரீதியொன தணடரன
மனரீதியொன துன்புறுத்்தல் என்ேது உடல் 

துன்புறுத்்தல் அல்்ல. மொறொ்க குழநய்த்களின் 
உளவியல் ந்லத்ய்த ேொதிககிறது. ப்கலிப்பேச்சு, 
்தைககுயறைொன கெொற்்கயளப் ேயன்ேடுத்து்தல், 
மொற்றுப் கேயர்்களில் அயழத்்தல், 
அைமொனப்ேடுத்தும் வி்தமொ்க கேயையட்கயளப் 
ேயன்ேடுத்தி அயழப்ேது, திட்டுைது, குழநய்த்கள் 
ேற்றிய ்தைறொன ்கருத்து்கள் மற்றும் அைர்்களின் 
்கல்வித்்தைம் குயறைய்த யைத்து பேசுைது 
அைர்்களின் குடும்ேப்பின்னணி, கேொருளொ்தொைம், 
கேற்பறொர்்களின் நிய்ல ேற்றி ைகுப்ேயற்களில் 
பேசி மனரீதியொன ேொதிப்யே ஏற்ேடுத்்தக கூடொது. 

மொற்றுத்திறனொளி மொணை / மொணவியயை 
ய்கயொளும்பேொது மிகுந்த ்கைனமும், 
அக்கயறயும் ப்தயை. எவ்ைளவு பமொெமொ்க 
குழநய்த நடநதுக்கொண்டொலும் உடல் / 
உளவியல் ரீதியொன ்தண்டயன்கயள 
ைழங்கககூடொது. கேொதுைொ்க அயனத்து 
மொணைர்்கயளயும் நல்்ல கெயல்்களுககும் / 
நடத்ய்த்களுககும் ஊககுவிக்க பைண்டும் 
(Motivate). பமலும், இ்தற்கு பநர்மயற ைலுவூட்டும் 
முயற்கயளப் (Positive reinforcement) பின்ேற்ற 
பைண்டும். இது மொற்றுத்திறன் க்கொண்ட 
அயனத்து குழநய்த்களுககும் மற்றும் எல்்லொ 
ையது ேள்ளி மொணைர்்களுககும் கேொருநதும்.

3 உளவியல் ைற்றும் சமூ்க 
நநாக்கங்கள

பிரிவு
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பளளியில் பின்பற்ைப்ப்ட நவண்டிய 
நல்டமுலை்கள
1. துன்புறுத்து்தல் எதிர்ப்புககுழு ஒன்று 

அயமக்கப்ேட பைண்டும். இககுழுவில் 
ேள்ளி உ்தவித் ்தய்லயம ஆசிரியர், மூத்்த 
ஆசிரியர், ேள்ளி மருத்துைர், கேற்பறொர் 
ஆசிரியர் ்கழ்க உறுப்பினர், ேள்ளி 
பம்லொண்யமககுழு உறுப்பினர், ெட்ட 
ைல்லுநர், ெ்க ்கல்வியொளர்்கள் 
பேொன்றைர்்கள் உறுப்பினர்்களொ்க 
நியமிக்கப்ேட பைண்டும்.

 அ)  ேள்ளியில் துன்புறுத்து்தல் 
்தடுப்புத்திட்டம்

 ஆ)  துன்புறுத்து்தல் ்தடுப்பு நி்கழ்வு்கள் 
மற்றும் கெயல்ேொடு்கள்

 இ)  ஆசிரியர் மொணைர் கேற்பறொருககு 
ேயிற்சி மு்கொம்்கள்

 ஈ)  ேல்பைறு நி்கழ்ச்சி்களின் மூ்லம் 
விழிப்புணர்வு உண்டொககு்தல்.

 உ)   க்கொடுயமயொன நி்கழ்வு்கயளப் 
ேொர்ககும்பேொது விழிப்புடன் 
உடனடியொ்க ்த்கைல் க்கொடுககும் 
உணர்வு.

 ஊ)  குழு உறுப்பினர்்களின் க்தொய்லபேசி 
எண்்கள் கைவ்பைறு இடங்களில் 
க்தரிவிக்கப்ேட்டிருக்க பைண்டும்.

2. COVID - 19 குறித்்த அயனத்து ேொது்கொப்பு 
ைழிமுயற்கயள மொணைர்்களுககு 
்கற்றுத்்தை பைண்டும். இ்தயன ைலியுறுத்்த 
ேொது்கொப்பு ைழிமுயற்கள், ேடங்கள் 
க்கொண்ட சுைகைொட்டி்கள் ஆங்கொஙப்க 
இருக்க பைண்டும். ய்க ்கழுவுை்தற்கு 
ப்தயையொன இடங்கள் (stalls / booths), 
கேொருட்்கள், ெொ்தனங்கள் ேள்ளி ைளொ்கத்தில் 
அயமக்க பைண்டும்.

3. COVID - 19 க்தொடர்ேொன உடல்ரீதியொன 
பிைச்ெயன்கள் மட்டுமின்றி 
உளவியல்ரீதியொன ேயம், ்கைய்ல, 
அதி்கமொ்க ய்க ்கழுவு்தல் பேொன்ற 
கெயல்்கயளயும் ்கண்்கொணித்து, 
ப்தயைகயனில் மனந்ல மருத்துைர் / 
நிபுணரிடம் அனுப்ேபைண்டும்.

4. குழநய்த்கள் ய்தரியத்ப்தொடும் நம்பிகய்க 
பயொடும் ்தங்கள் பிைச்ெயன்கயள 
கைளிப்ேடுத்தும் இடமொ்க ேள்ளி அயமய 
பைண்டும். ேள்ளி்களில் பு்கொர் கேட்டி 
அல்்லது ஆப்லொெயனப் கேட்டி (Complaint  / 
Suggestion Box) யைக்க பைண்டும்.  

5. பளளி்களில் ்கற்ைல் ்கற்பிததல் சூழல்
 குழநய்த்கள் ஆபைொககியமொ்க ைளை 

ெொ்த்கமொன சுற்றுச் சூழல் அைசியம். 
அயனத்து ேள்ளி குழநய்த்களின் 
ைகுப்ேயற்களும், ேள்ளி ைளொ்கமும் 
தூய்யமயொ்க இருக்க பைண்டும். 
மொணைர்்கள் ேயன்ேடுத்தும் அயனத்து 
கேொருட்்களும் தினமும்/ அவ்ைப்பேொதும் 
ப்தயைகப்கற்றொர்பேொல் சுத்்தம் 
கெய்யபைண்டும். உ்தொைணத்திற்கு 
அைர்்களுயடய யே, பமயஜ, 
வியளயொட்டுப் கேொருட்்கள், சிறப்பு 
ைகுப்ேயற்களில் உள்ள ேயிற்சிககு 
ப்தயையொன கேொருட்்கள், ஸமொர்ட் 
(SMART) ைகுப்பில் உள்ள தியை, ரிபமொட் 
பேொன்ற அயனத்து கேொருட்்களும் 
உள்ளடஙகும்.

         கேற்பறொர்்களும், ஆசிரியர்்களும் ேள்ளியில் 
பிற பைய்ல கெய்ேைர்்களும் மு்கத்திற்கு 
நல்்ல ்தைமொன மு்கக்கைெம் (Mask) 
அணியபைண்டும். மு்கக்கைெமொனது 
மூகய்கயும், ைொயயயும் நன்றொ்க மூடும் 
அளவில் மு்கத்ப்தொடு ெரியொ்க கேொருத்தி 
அணிய பைண்டும்.

            ேள்ளியில் ்தவிர்க்கப்ேட பைண்டியயை 
மூடப்ேட்ட அயற்கள், கூட்டமொன இடங்கள், 
கநருக்கமொ்க அமர்ைது / இருப்ேது.

6. சுைகைொட்டி்கள் / கெய்தி்கயள க்கொண்ட 
ஒட்டுப்ேடங்கள் / சூழல் ையைேடச் கெய்தி்கயள 
கேொருத்்தமொன இடங்களில் அயனைரும் 
ேொர்ககும்ேடி யைத்்தல். இந்த அறிவிப்பு்கள் 
உடல் / ெமூ்க இயடகைளியய ைகுப்ேயற்கள், 
அலுை்ல்கங்கள், ்கழிையற்களுககு கைளிபய, 
ய்க்கழுவுமிடங்கள், ்தண்ணீர் குடிககு 
மிடங்கள், ேள்ளிச் ெயமய்லயற, அைஙகு்கள், 
பேருநது்கள் / ைொடய்க ைொ்கனங்கள் 
நிறுத்துமிடங்கள், உள்பள ைரும் ைொெல், 

School Safety Module Final_QR.indd   19 12/15/2020   11:58:02 AM



20உளவியல் ைற்றும் சமூக நநாககஙகள்

கைளிபய  கெல்லும் ைொெல் பேொன்ற 
இடங்களில் நியனவூட்டுை்தற்்கொ்கபை 
யைக்கப்ேடுகின்றன.

3.3 த்வைொ்க �யன்�டுததுதல் (Abuse)
உ்ல்க சு்கொ்தொை அயமப்பு (World Health 

organization) குழநய்த துன்புறுத்்தய்ல (Child 
Abuse) இவ்ைொறு ையையறுககின்றது 
"குழநய்தயின் உடல் அல்்லது உணர்வு்கயள 
க்கொடுயமப்ேடுத்து்தல், ேொலியல் ைன்க்கொடுயம, 
்கைனககுயறைொன சிகிச்யெ, ைர்த்்த்க 
சுைண்டல் என்ே்தொகும். இது குழநய்தயின் 
ந்லைொழ்வு, உயிர், ்கண்ணியம், ைளர்ச்சி, 
உறவுமுயற, கேொறுப்பு, நம்பிகய்க 
பேொன்றைற்யற ேொதிககின்றது.” பமலும், 
குழநய்த துன்புறுத்்தல் கீழ்க்கண்டைற்யற 
உள்ளடககியது.
1.    உடல் துன்புறுத்்தல் / ைன்க்கொடுயம 

(Physical Abuse / Violence)
2.    மனஉணர்வு்கயள ்தைறொன முயறயில் 

ேயன்ேடுத்து்தல் (Emotional Abuse)
3.   புறக்கணிப்பு (Neglect)
4.   ேொலியல் ைன்க்கொடுயம (Sexual Abuse)

குழநலத துன்புறுததலைக ்கண்்டறிதல்               
ேள்ளியில் குழநய்தயின் நடத்ய்த, 

அைர்்கள் உடலில் ஏற்ேடும் ்கொயங்கள், 
கேற்பறொபைொடு பேசும்பேொது கேறப்ேடும் 
விைைங்கள் மூ்லம் குழநய்த துன்புறுத்்தய்ல 
்கண்டறிய்லொம்.          
1.   உ்டல் துன்புறுததல் / வன்ந்காடுலை (Physical 

Abuse / Violence)
உடல் துன்புறுத்்தல் என்ேது 

குழநய்த்களின் உடலில் ஏற்ேடும் ்தற்கெய்லொன 
உடற்்கொயங்கள், கைந்த புண்்கள், அடித்்தல், 
உய்தத்்தல், குத்து்தல் பேொன்றைற்றின் மூ்லம் 
ைரும் ்கொயங்கயள உடலில் இருநது 
்கண்டறிய்லொம். உடல் துன்புறுத்்தய்ல 
்தைறொன நடைடிகய்க்கள், ்தண்டயன்கள், 
க்கொடுயமப்ேடுத்து்தல் மூ்லம் ்கண்டறிய்லொம்.

உடல் ஊனமுற்ற / மனந்லம் ேொதிக்கப்ேட்ட 
குழநய்த்களின் துன்புறுத்்தல் அதி்கம் 

்கண்டுபிடிக்கப்ேடுைதில்ய்ல. இயற்ய்கககு 
 மீறிய சுறுசுறுப்புடன் இருககும் குழநய்த்களிடம் 
இ்தயன எளிதில் ்கண்டுபிடித்துவிட்லொம்.

2.   ைனஉணர்வு்கலள தவைான முலையில் 
பயன்படுததுதல்

வீட்டில், ேள்ளியில் அல்்லது ெமூ்கத்தில் 
குழநய்த்களின் மனஉணர்வு்கள் ்தைறொன 
முயறயில் ேயன்ேடுத்்தப்ேடுகிற்தொ என்ேய்தத் 
க்தரிநது க்கொள்ள பைண்டும்.       
மனஉணர்வு்கயள ்தைறொன முயறயில் 
ேயன்ேடுத்து்தல் என்ேது ஒரு குழநய்தயய 
அைமொனப்ேடுத்துைது, க்தொடர்நது விமர்சிப்ேது, 
அச்சுறுத்துைது, கூச்ெலிடுைது, குழநய்தயய 
நய்கச்சுயையின் கேொருளொ்க மொற்றுைது, 
குழநய்தயயக ்கொயப்ேடுத்திக கிண்டல் 
கெய்ைது, குற்றம் ெொட்டு்தல், குழநய்தயின் 
்தனித்துைய்த அஙகீ்கரிக்கொமல் அைர்்களின் 
புறத்ப்தொற்றங்கயள யைத்து ப்கலி கெய்ை்தன் 
மூ்லம் ்கண்டறிய்லொம்.
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3.  புைக்கணிப்பு (Neglect)
வீட்டில், ேள்ளியில், ெமூ்கத்தில் குழநய்தககு 
அடிப்ேயட உரியம்கள், ப்தயை்கள் மறுக்கப் 
ேடுகின்றனைொ என க்தரிநது க்கொள்ள 
பைண்டும். உ்தவிப்கொரும் குழநய்தயய 
உ ்த ொ சி ன ப் ே டு த் து ை ப ்த ொ , 
அ்லட்சியப்ேடுத்துைப்தொ கூடொது. 
ப்தயையொன உ்தவி (அ) நடைடிகய்க 
எடுக்கப்ேடபைண்டும். அ்தயனப் ேள்ளி 
நிர்ைொ்கம் க்தொடர்நது ்கண்்கொணித்து 
குழநய்தககு ஏற்ற சூழய்ல ஏற்ேடுத்தித் 
்தைபைண்டும்.

4.  பாலியல் வன்ந்காடுலை (Sexual Abuse)
ேொலியல் ைன்முயற 

என்ேது குழநய்தபயொடு 
ேொலியல் உறவு யைத்துக 
க்கொள்ைய்த ்கொட்டுகின்றது. 
குழநய்தயின் பிறப்புறுப்யே 
க்தொடு்தல், குழநய்தயய 
மற்றைரின் பிறப்புறுப்யே ்தழுை யைப்ேது, 
உடலுறவு, ்கற்ேழிப்பு, புணர்ச்சி, ேொலியல் 
ைன்க்கொடுயம, ஆேொெமொன நி்கழ்வு்கள் 
பேொன்றைற்றின் மூ்லம் குழநய்த ேொலியல் 
துன்புறுத்்தல் கெய்யப்ேடுகின்றது என்ேய்த 
்கண்டறிய்லொம்.

3.4   POCSO சடடம்  - சிைபபு 
அம்சங்கள்

உடல், மனம், 
ெமூ்கரீதியொன ைளர்ச்சியய 
குழநய்த்கள் மத்தியில் 
உருைொக்க இநதிய 
அைெொங்கம் ேொலியல் 
கு ற் ற ங ்க ளி லி ரு ந து 
குழநய்த்கயளப் ேொது்கொத்்தல் 
ெட்டம் 2012 (POCSO Act 2012) என்ற 
ெட்டத்ய்த இயற்றியுள்ளது. இ்தன் பநொக்கம் 
குழநய்த்கயள ேொலியல் துன்புறுத்்தலினின்று 
மீட்்க பைண்டும் என்ேப்த. இச்ெட்டம் நைம்ேர் 
14, 2012 - இல் அமல்ேடுத்்தப்ேட்டது.

1.    இச்ெட்டத்தின் பிரிவு 5, 6, 9, 10 இன் ேடி 
ேொலியல் குற்றத்தில் ஈடுேடுபைொர் அேைொ்தம் 
கெலுத்்த பைண்டும்.

2.   ெட்டப்பிரிவு 19 (11) மற்றும் 21 (2) இன் ேடி, 
ேொலியல் குற்றத்தில் ஈடுேடுபைொர் ்கல்வி 
நிறுைனங்களில் பைய்ல கெய்்தொல், 
அககுற்றங்கள் அைர் பமல் 
நிரூபிக்கப்ேட்டொல் அதி்க க்தொய்க 
அேைொ்தமொ்க கெலுத்்த பைண்டும். 
ஆசிரியர்்கள், ்கல்வியொளர்்கள் இ்தயனக 
்கண்டறிநது இ்தற்குரிய நடைடிகய்க 
எடுக்கவில்ய்லகயன்றொல் அைர்்களும் 
அேைொ்தம் கெலுத்்த பைண்டும்.

3.5   POCSO சடடம் - குழந்ரதரய 
�ொதிககின்ை ்கொைணி்கள்

1. குழநய்தயின் ப்தொற்றத்ய்த குறித்து 
ஆேொெக ்கருத்துக்கள் க்கொடுப்ேது.
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 2. ்கட்டொய உடல் க்தொடு்தல், உடய்ல உற்று 
பநொககு்தல்.

 3. ஆட்பெபிக்கப்ேட்ட ்கடி்தங்கள், 
க்தொய்லபேசி அயழப்பு்கள்,  SMS, 
மின்னஞெல் பேொன்றயை.

 4. குழநய்தககு ெங்கடம் ஏற்ேடுத்தும் ஆேொெ 
நய்கச்சுயை்கள், அைமதிககும் கேயர்்கள்.

 5. ேொலியல் அடிப்ேயடயி்லொன 
அைமொனங்கள் அல்்லது ேொலியல் 
்கருத்துக்கள்.

 6. குழநய்தயின் மொர்ே்கங்கயளபயொ, 
கேண்குறியயபயொ க்தொடு்தல், கிள்ளு்தல், 
்தழுவு்தல்.

 7. உடல் உறுப்பு்களில் உைசு்தல்.
 8. ைொய்ைழி ேொலியல் உறவு - உ்தடு்களிப்லொ 

அல்்லது உறுப்பு்களிப்லொ.
9. ையது ைந்தைர் மற்றும் குழநய்தயின் 

நடுபை சுய இன்ேம் (Masturbation).
10. குற்றம் புரிபைொர் ்தங்கள் அந்தைங்க 

ேொ்கங்கயள குழநய்தயிடம் ்கொட்டு்தல்.
11. குழநய்தயய ஆேொெக ்கொரியங்களுக்கொ்க 

உேபயொ்கப்ேடுத்து்தல்.
12. குழநய்த விரும்ேொ்த ஆேொெ ேடங்கயள 

குழநய்தயிடம் ்கொட்டு்தல்.
13. உடலுறவு ேற்றிய கெய்தி்கயள குழநய்த 

ப்கட்கும்ேடியொ்கபைொ அல்்லது 
ேொர்ககும்ேடியொ்கபைொ யைத்்தல்.

14. குழநய்தயய திருமணத்திற்கு 
்கட்டொயப்ேடுத்து்தல்.

15. விரும்ே்த்கொ்த ேொலியல் க்தொந்தைவு்கள் 
(ைொய்கமொழியொ்கபைொ அல்்லது கெயல்்கள் 
ைடிவிப்லொ).

16. கேண்்கயள ப்கலி கெய்்தல்.
17. ஆேொெமொன அல்்லது ப்கை்லமொன 

ேடங்கள், ்கொர்ட்டூன்்கள், துண்டுப் 
பிைச்ெொைங்கள் ்கொட்டு்தல் அல்்லது 
ேழகமொழி்கள் கெொல்லு்தல்.

18. உடல்ரீதியொன அல்்லது மனரீதியொன 
ேொலியல் க்தொந்தைவு்கள்.  

பமற்கூறிய ்கருத்துக்கள் குழநய்தயய 
ேொதிககின்ற ்கொைணங்களொ்க இருககின்றது.

3.5.1   சிறுவர் பாலியல் துன்புறுததல் குறிதத 
ஊழியர்்கள நதா்டர்பான ந்காளல்க

1.    ஊழியர்்கள் குழநய்தயின் ்தனிப்ேட்ட 
ைொழ்வு, ்கண்ணியத்ய்த ்கருத்தில் க்கொண்டு 
குழநய்தககு எவ்வி்த ேொலியல் 
க்தொந்தைவு்களும் க்கொடுக்கககூடொது.

2.  குழநய்த்களின் ேொலியல் பு்கொர்்கயள 
விெொரிக்க குயறதீர்ககும் குழு ஒன்று 
அயமக்கப்ேட பைண்டும். அககுழுவின் 
அைசிய்லயமப்பு ேரிநதுயை்கள் 
கீழ்ைருைனைொகும்.
 � ்கல்வியொண்டின் மு்தல் மொ்தத்திற்குள் 

குழநய்த ேொலியல் துன்புறுத்்தல் (CSA) 
குழு அயமத்திட பைண்டும்.

 � அந்த குழுவில் 25% மொணைர்்கள், 50% 
நிர்ைொ்கத்தினர், 25% SMC உறுப்பினர்்கள் 
அல்்லது PTA உறுப்பினர்்கயள 
உள்ளடககிய்தொ்க இருக்க பைண்டும். 
பமலும், அககுழுவின் உறுப்பினர்்கள் 50% 
கேண்்களொ்க இருக்க பைண்டும்.

 � ஒவ்கைொரு மொ்தமும் CSA குழுவின் கூட்டம் 
நயடகேற பைண்டும். அ்தன் நடைடிகய்க 
ேதிபைட்டில் எழு்தப்ேட்டிருக்க பைண்டும்.

 � இககுழுவின் முககிய பைய்ல ேள்ளி்களில் 
ேொலியல் துன்புறுத்்தய்ல குறித்து 
விழிப்புணர்வு ஏற்ேடுத்துைது, நல்்ல 
க்தொடு்தல் - பமொெமொன க்தொடு்தல் பைறுேொடு 
உண்டொககுைது, பு்கொர் கேட்டியில் ஏதும் 
பு்கொர் இருப்பின் அய்த பம்லதி்கொரி்களுககு 
க்கொண்டு கெல்லு்தல்.

 � மொணைர்்கள் ்தொங்கள் மதிககும் நேர் 
ஒருைரிடம் ேொலியல் க்தொந்தைவு்கள் 
உணர்ந்தொல் ேயமின்றி கைளிபய கெொல்்ல 
மொணைர்்கயள ஊககுவிக்க பைண்டும்.

 � குழநய்த கூறும் விேைங்கயள 
அயனைருககும் க்தரிவிக்கககூடொது. 
அ்தயன ெம்ேந்தேட்ட குழு உறுப்பினர், 
அதி்கொரிககு க்தரிவிக்கபைண்டும். 
அ்தற்ப்கற்றொர்பேொல் குழு 
கெயல்ேடபைண்டும்.
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 � ேொலியல் க்தொல்ய்லககு ஆளொன 
குழநய்தயய குறியைக்கொமல், க்தொடர்நது 
்கண்்கொணித்து இயல்பு நிய்லககுத் திரும்ே 
ப்தயையொன முயற்சி, உ்தவி, ஆ்தைவு 
அளிக்கபைண்டும்.

3. விேைங்கயள குழநய்த கூற மறுத்்தொல் 
பமலும் ப்கள்விப்கட்்கொமல் குழுவில் 
ெம்ேந்தேட்டைரிடம் (அ) அதி்கொரியிடம் 
க்தரிவிக்கபைண்டும். குழநய்த விேைத்ய்த 
கூற மறுத்்தொப்லொ (அ) ்தயஙகினொப்லொ, 
ஏதும் நடக்கவில்ய்ல என்று ்கருதி 
புறக்கணிக்கககூடொது.

4. எல்்லொ விேைமும் ை்கசியமொ்க (Confidentiality) 
இருக்க பைண்டும். ெம்ேந்தப்ேட்ட 
அதி்கொரி்கயள ்தவிை (ஆசிரியர், குழு 
உறுப்பினர், க்தொடர்பு அலுை்லர், பிற) மற்ற 
ஆசிரியர்்களுகப்கொ, ஊழியர்்களுகப்கொ, 
மொணைர்்களுகப்கொ, மற்ற கேற்பறொருகப்கொ 
க்தரிவிக்கககூடொது. மிகுந்த ்கைனத்துடன் 
விேைங்கயள ய்கயொளபைண்டும்.

5. ஆசிரியர்்களும் / ஊழியர்்களும் ஏப்தனும் 
ேொலியல் குற்றங்கள் நடந்தொல் 
விழிப்புணர்வு ேொர்யையுடன் உடனடியொ்க 
அதி்கொரி்களுககும் ்கொைல் துயறயினருககும் 
்த்கைல் க்தரிவிக்க பைண்டும்.

6. ேள்ளியில் இருநது குழநய்த்கள் கைளிபய 
்கள ேயணத்தில் ஈடுேடும் பேொது துயண 
ஊழியர்்கள் உடன்கெல்்ல பைண்டும். 
மொணவி்கள் அந்தக குழுவில் இருந்தொல் 
கேண் ஆசிரியர்்கள் அைர்்களுடன் அப்த 
ைொ்கனங்களில் ேயணம் கெய்ய பைண்டும்.

3.5.2. ந்டதலத (Conduct)
1. விெொையண நடககும்பேொது குழநய்தயிடம் 

பு்கொருககு உட்ேட்ட நேர் க்தொடர்பு 
க்கொள்ளககூடொது. 

2. குழநய்தயின் முன் யைத்து குற்றம் 
புரிந்தைரிடம் பேெ பைண்டொம்.

3. குழநய்தயய குற்றம் சுமத்்த பைண்டொம். 
குழநய்தயய நம்புங்கள் அைபளொ / 
அைபனொ நன்றொ்க ேொது்கொப்ேொ்க 
உள்ளொர்்கள் என்ேய்த புரிய யையுங்கள். 

குழநய்தககு ஆ்தைவும் உத்திைைொ்தமும் 
க்கொடுங்கள்

4. குழநய்த ்தன்னுயடய ேொலியல் 
துன்புறுத்்தல் குறித்்த அனுேைங்கயள 
கெொல்லும் பேொது கேொறுயமபயொடும் 
அயமதியொ்கவும் அய்தக ப்களுங்கள். 
நியறய ப்கள்வி்கள் ப்கட்்க பைண்டொம்.

5. குழநய்தயின் ்தனியமயய மதியுங்கள். 
குழநய்த கைளிப்ேடுத்திய 
இை்கசியங்கயள மற்றைரிடம் கெொல்்ல 
பைண்டொம். மற்றைர்்கள் 
அககுழநய்தயிடம் ப்கள்வி்கள் ப்கட்்க 
அனுமதிக்க பைண்டொம்.

6. குற்றம் நடந்த ெம்ேைத்ய்தக குறித்துத் 
க்தளிைொன விளக்கம் இல்்லொமல் 
அயனத்து மொணைர்்களுககும் ்தனிப்ேட்ட 
ேொது்கொப்யே குறித்்த அறிவுயை்கள் ைழங்க 
பைண்டும்.

7. POCSO ெட்டம் 2012 இன் ேடி, ேொலியல் 
ைன்க்கொடுயமககு உள்ளொன 
அககுழநய்தயின் அயடயொளம் மற்றும் 
க்கொடுத்்த ைொககுமூ்லத்தின் இை்கசியத் 
்தன்யம ேொது்கொக்கப்ேட பைண்டும்.

3.5.3. குழநலத திருைணம் (Child Marriage)
குழநய்த திருமணம் என்ேது 18 ையதுககு 

முன்னர் ஒரு கேண் அல்்லது யேயனின் 
திருமணம் என்று ையையறுக்கப்ேடுகிறது. 
குழநய்த திருமணம் கேண்்கள் மற்றும் 
சிறுைர்்கள் இருையையும் ேொதிககிறது என 
ஐககியநொடு்களின் சிறுைர் நிதிய்கம் (UNICEF) 
க்தரிவித்துள்ளது.
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நம் நொட்டில் மு்தல் 
மு்தலில் 1929 இல் குழநய்த 
திருமணம் ்தயட ெட்டம் 
இயற்றப்ேட்டது. ெமீேத்தில் 
2006 இல் குழநய்த 
திருமணம் ்தடுப்பு ெட்டம் 
இயற்றப்ேட்டது. இந்த 
ெட்டத்தின் கீழ் 21 ையது நியறையடயொ்த ஒரு 
ஆணும் 18 ையது நியறகேறொ்த ஒரு கேண்ணும் 
குழநய்த்களொ்கபை ்கரு்தப்ேடுைர். இந்த ையது 
ைைம்புககுக கீபழ நயடகேறும் திருமணங்கயள 
இந்த ெட்டம் ்தயட கெய்கிறது. சிறு ையதில் 
நிச்ெய்தொர்த்்தத்திற்ககு உட்ேடுத்்தப்ேட்ட ஆபணொ 
அல்்லது கேண்பணொ அத்திருமணத்ய்த ைத்து 
கெய்ய்லொம் அல்்லது கெல்்லொ்தது என்றும் 
கூற்லொம். 

 குழநய்த திருமணத்ய்த நடத்தி 
யைப்ேைரும், அனுமதிப்ேைரும், ஆ்தரிப்ேைரும் 
யொைொ்க இருந்தொலும் அைர்்கள் அயனைருககும் 
இைண்டு ஆண்டு்கள் ்கடுங்கொைல் 
்தண்டயனபயொ அல்்லது ஒரு ்லட்ெம் ரூேொய் 
அேைொ்தபமொ அல்்லது இவ்விைண்யடயும் பெர்த்து 
விதிக்க இந்தச் ெட்டம் ைழிைய்க கெய்துள்ளது. 
இந்த ெட்டத்ய்த அமுல்ேடுத்துை்தற்்கொ்க ்தமிழ்க 
அைசு இந்த ெட்டத்ய்த திறம்ேட கெயல்ேடுத்்த 
ஒவ்கைொரு மொைட்ட ெமூ்க ந்ல அலுை்லர்்கள் 
குழநய்த திருமண ்தயட அதி்கொரியொ்க 
நியமிக்கப்ேடுகிறொர்்கள்.

குழநலத திருைணததிற்கு எதிரான 
ந்டவடிகல்க: 

 � மு்தலில் குழநய்த்களுக்கொன உ்தவி 
க்தொய்லபேசி எண்ணில் க்தொடர்பு க்கொள்ள 
பைண்டும் அல்்லது ்கொைல்துயறககு 
்த்கைல் க்தரிவிக்க பைண்டும்.

உதவி எண்்கள
குழநய்த திருமணத்ய்த ்தடுக்க 

்தமிழ்நொட்டில் ஏற்ேடுத்்தப்ேட்ட  
உ்தவி எண் 1098

 � குழநய்த்களுக்கொன உ்தவி க்தொய்லபேசி 
க்தொடர்பின் மூ்லம் அைர்்களுக்கொன 
ஆப்லொெயன, ெட்ட உ்தவி ஆகியைற்யற 
்தருை்தற்்கொன ஏற்ேொடு்கயளயும் கெய்ய 
பைண்டும். 

 � குழநய்த திருமண ெட்டத்தின் கீழ் 
நியமிக்கப்ேடும் குழநய்த திருமணத்்தடுப்பு 
அலுை்லயை க்தொடர்புக க்கொள்ள 
பைண்டும். 

 � கேொம்ம்லொட்டம், க்தருககூத்து, நொட்கங்கள், 
பேைணி்கள், ்கருத்்தைஙகு்கள் மூ்லமொ்க 
குழநய்த திருமணம் ேற்றிய விழிப்புணர்வு 
ஏற்ேடுத்து்தல்.

3.5.4.இலணய பாது்காப்பு (Cyber Safety)
இயணய ேொது்கொப்பு என்ேது (Cyber 

safety) க்தொழில்நுட்ேம் ெொர்ந்தது மட்டுமல்்ல. 
இயணய ்தளம் ேயன்ேடுத்தும் நமககும் 
க்தொடர்பு இருககிறது. நம்முயடய தினெரி 
ைொழ்கய்கயய எளியமயொக்க எல்்லொ 
ைய்கயொன நவீன க்தொழில்நுட்ேங்கயளப் 
ேயன்ேடுத்தும் நமககு ெரியொன புரி்தலும் 
விழிப்புணர்வும் ப்தயை. 

இயணயகைளியில் இயஙகுகின்ற 
்கணினி்கள், ைய்லயயமப்பு்கள், 
கமன்நிைல்்கள், ்தைவு்கயள திைட்டு ்தொககு்தல் 
ேொதிப்பு்களில் இருநது ேொது்கொத்திடுைப்த 
இயணய ேொது்கொப்பு எனப்ேடும்.

இலணய குற்ைங்கள (Cyber Crime)
 � ஸேொம் (spam) எனப்ேடும் ப்தயையில்்லொ்த 

அச்சுறுத்தும் மின்னஞெல் அனுப்பு்தல்
 � இயணயத்தில் ேணப்ேரிமொற்றங்கள் 

நடககும்பேொது, ்கடவுச்கெொல் பேொன்ற 
விைைங்கயளத் திருடுைது.

 � ்கணினி மற்றும் ்த்கைல் க்தொழில்நுட்ே 
ெொ்தனங்களில் இருநது ்த்கைல்்கயள 
திருடுைது.

School Safety Module Final_QR.indd   24 12/15/2020   11:58:03 AM



25 உளவியல் ைற்றும் சமூக நநாககஙகள்

 � பைறு ஒருைருயடய ்த்கைல்்கயளப் 
ேயன்ேடுத்தி இயணயத்தில் உ்லவுைது.

 � பிறைது ைய்ல்தளங்கயளத் திருடி, ்தயட 
கெய்யப்ேட்ட கேொருள்்கயள விற்ேயன 
கெய்ை்தற்கு ேயன்ேடுத்து்தல்.

பாது்காப்பு ந்டவடிகல்க்கள
 � இயணய்தளத்தில் முழு 

வி ை ை ங ்க ய ள யு ம் 
க்கொடுக்க பைண்டொம். 
முககியமொ்க ெமூ்க 
ைய்ல்தளங்களில் ேதியக 
கூடொது.

 � புய்கப்ேடங்கள் ேகிர்ைய்தத் ்தடுக்க்லொம். 
்தற்பேொது உள்ள க்தொழில்நுட்ேங்கள் மூ்லம் 
அந்த புய்கப்ேடங்கயள எளி்தொ்க மொற்ற 
முடியும்.

 � ்கடவுச்கெொல்ய்ல (Password) யொரிடமும் 
ேகிர்நது க்கொள்ள பைண்டொம்.

 � உங்கள் ்தனிப்ேட்ட ்த்கைல்்களொன ையது, 
மு்கைரி, க்தொய்லபேசி எண், ேள்ளி கேயர் 
பேொன்ற விைைங்கயள ேதிவிடு்தல் 
அயடயொள திருட்டுககு ைழிைகுககும்.

 � ெமூ்க ைய்ல்தளங்களில் உங்கள் 
்தனியுரியம அயமப்பு்கயள (Privacy 
settings) மி்கவும் ்கைனமொ்க கெய்யுங்கள்.

 � இயணய ்தளங்களில் உங்கள் 
நண்ேர்்களின் ்த்கைல்்கயள கைளியிட 
பைண்டொம்,

 � இயணய ்தளங்களில் நீங்கள் ேடித்்த 
எய்தயும் (நம்ே்கமொன மூ்லத்திலிருநது) 
ெரிேொர்க்கொமல் ெமூ்க ஊட்கங்களில்அனுப்ே 
பைண்டொம்.

 � ெமூ்க ைய்ல்தளங்களில் உள்நுயழந்த 
பிறகு உங்கள் ்கணககில் இருநது 
கைளிபயறுைய்த உறுதி கெய்ய 
பைண்டும். 

உதவி எண்்கள
இயணய ேொது்கொப்பு  

உ்தவி எண்: 155260 (9 a.m - 6 p.m)

3.5.5. பளளி்களில் ஆநைாசலன
ேள்ளிக ்கல்வித்துயற ேள்ளி்களில் உ்கந்த 

சூழ்நிய்லயய உருைொக்க அறிவுறுத்தியுள்ளது. 
ேயம், ே்தற்றம், மன அழுத்்தம் பேொன்றயை 
நீஙகி மொணைர்்கள் மகிழ்ச்சியொன 
மனநிய்லபயொடு ேடிக்க பைண்டும். பமலும் 
மொணைர்்களுககு ஆப்லொெயன ைழஙகுைய்த 
குறித்து ேரிநதுயைக்கப்ேட்டது.

இைவச நதாலைநபசி  
நசலவ எண் 14417

ஒருஙகியணந்த ேள்ளிக ்கல்வியின் 
ைொயி்லொ்க, ்தமிழ்கத்திலுள்ள அயனத்துப் ேள்ளி 
மொணைர்்கள், ஆசிரியர்்கள் மற்றும் 
கேற்பறொர்்கள் ேயன்கேறும் ைய்கயில் 14417 
இ்லைெ க்தொய்லபேசி பெயை 
ைழங்கப்ேட்டுள்ளது. 

இத்க்தொய்லபேசி எண் கீழ்க்கொணும் 
பெயை்கயள இ்லைெமொ்க ைழஙகி 
ைருகின்றது.
1. அைசின் ந்லத்திட்டங்கயள அயனைரும் 

அறிநது க்கொள்ைது.
2. ேொடத்திட்டம், ப்தர்வு முயற்கள் மற்றும் 

பமற்ேடிப்பு ெொர்ந்த விைைங்கயள 
ைழஙகு்தல்

3. மய்லைொழ் மற்றும் கிைொமப்புற 
மொணைர்்களுககு பமற்ேடிப்பு மற்றும் 
பைய்ல ைொய்ப்பு ெொர்ந்த அறிவுயை 
ைழஙகு்தல்

4. ைளரிளம் ேருை மொணைர்்களுக்கொன 
மனநிய்ல ெொர்ந்த அறிவுயை ைழஙகு்தல்.

5. மொநி்ல மற்றும் ப்தசிய அளவி்லொன 
ேல்ைய்கப் பேொட்டி்களில் ேஙப்கற்கும் 
ைழிமுயற்கயளத் க்தரிவித்்தல்.

6. ெத்்தொன உணவு மற்றும் உடல் ந்லம் 
ெொர்ந்த விைைங்கயள ைழஙகு்தல்.

7. ப்தர்வுக்கொ்கத் ்தயொர்ேடுத்து்தல், ப்தர்யை 
எதிர்க்கொள்ைது மற்றும் ப்தர்வு முடிவு்கள் 
ேற்றிய ேயத்ய்தப் பேொககு்தல்.

8. ்கல்விெொர்நது பைறு எவ்ைய்கயொன 
ஐயப்ேொடு்கபளொ / குழப்ேங்கபளொ இருந்தொல் 
க்தளிவுேடுத்து்தல்.
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ேள்ளிக குழநய்த்கள் ேொது்கொப்பில் 
அைர்்களின் குடும்ேத்தினர் மற்றும் ேள்ளி 
ெொர்ந்த அலுை்லர்்கள் அயனைருககுபம ேஙகு 
உள்ளது. ஆசிரியர்்கள் உள்ளிட்ட ேள்ளி 
அலுை்லர்்கள் குழநய்த்களின் ேொது்கொப்புெொர் 
பிைச்ெயன்கயளக ்கண்டறிைதிலும், 
அைற்றிலிருநது குழநய்த்கயளப் 
ேொது்கொப்ேதிலும் பமலும், பிைச்ெயன்கள் ைைொ்த 
ைண்ணம் ்தடுப்ேதிலும் முயனப்புடன் 
கெயல்ேடும் கேொறுப்பில் உள்ளனர். ேள்ளிப் 
ேொது்கொப்பு என்ற ேைந்த அயமப்ேொல் ேள்ளியும், 
ேள்ளிெொர் அலுை்லர்்களும், ெமூ்கந்லத்துயற, 
்கொைல்துயற, சு்கொ்தொைத்துயற மற்றும் அது 
ெொர்ந்த துயற்கபளொடு இணஙகி 
மொணைர்்களின் ந்லைொழ்யையும், பமலும் 
அைர்்கயள தீஙகிலிருநது ேொது்கொப்ேய்தயும் 
உறுதி கெய்ய பைண்டும்.

4.1   ஆசிரியர்்களின் �ஙகு (The Role 
Of School Teachers)

1.   ்தய்லயம ஆசிரியர்்களும், ஆசிரியர்்களும் 
்தங்கள் ேணியின் ்கடயமயொ்க 
குழநய்த்களின் ந்லயனப் ேொது்கொத்து, 
கேொதுமக்களியடபய நம்பிகய்கயய 
ஏற்ேடுத்்த பைண்டும்.  ேள்ளி ஆசிரியர் 
குழநய்த்களுககு ேொது்கொப்ேொன ்கற்கும் 
சூழ்நிய்லயய அளிககும் கேொறுப்பு உள்ளது. 

ஆசிரியர்்களின் முககிய பஙகு கீநழ 
ந்காடுக்கப்படடுளளது.
 i.  மொணவி்களுடன் கேண் ஆசிரியர்்கள் 

அடிக்கடி ்க்லநதுயையொட பைண்டும்.  
அைர்்களிடம் ஏப்தனும் சிக்கல்்கபளொ 

4 குழநலத்கள பாது்காப்பில் 
பல்நவறு தரப்பினரின் பஙகும் 

்க்டலை்களும்

பிரிவு

நடத்ய்த மொற்றங்கபளொ ஏற்ேட்டொல் 
உடனடியொ்கத் க்தரியப்ேடுத்்த பைண்டும்.

 ii.  மொணைர்்கள் ்தங்களின் நம்பிகய்கககு 
உரியைர்்களிடம் இருநப்தொ, 
ேொது்கொப்ேொனைர்்களிடம் இருநப்தொ 
ேொலியல் ரீதியொன க்தொல்ய்ல்கள் 
ஏற்ேடுகிறது என்ற புரி்தப்லொ அச்ெபமொ 
இருந்தொல் அ்தயனக ்கயளை்தற்கு 
உடனடியொ்க ஆசிரியர்்களிடம் 
க்தரியப்ேடுத்துை்தற்கு ஊக்கப்ேடுத்்த 
பைண்டும்.

 iii.  அயனத்து ஆசிரியர்்களும் மற்ற 
ஊழியர்்களும் மொணைர்்களியடபய 
உள்ள ேொலியல் ரீதியொன க்தொல்ய்ல்கள் 
குறித்்த அறி்தப்லொ அச்ெபமொ இருப்ேய்த 
விழிப்புடன் உற்றுபநொககி உரிய 
அதி்கொரி்களுககு மி்க வியைைொ்கத் 
க்தரியப்ேடுத்்தபைண்டும்.

 iv.  ேள்ளிச் சுற்று்லொவிற்்கொன ேயணத்தின் 
பேொது ஆசிரியர்்கள் அயனத்து 
குழநய்த்களுடனும் ேொது்கொை்லொ்க 
கெல்்லபைண்டும்.  அககுழுவில் கேண் 
குழநய்த்கள் இருக்க பநரிட்டொல் ஒரு 
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கேண் ஆசிரியர் ்கண்டிப்ேொ்க 
அககுழுவுடன் கெல்்லபைண்டும்.  
ேொது்கொை்லொ்க கெல்ேைர் அப்த 
ைொ்கனத்தில் உடன் ேயணிக்க 
பைண்டும். 

 v.  ே்லவி்தமொன நி்கழ்வு்களில் குழநய்த்கள் 
்தொங்கள் ்தைறொ்கப் ேயன்ேடுத்்தப்ேடுைய்த 
மி்க நீண்ட நொட்்களுககுப் பிறகு ்தங்கள் 
அனுேைங்கயள கைளிப்ேடுத்து 
கிறொர்்கள்.  சி்ல நி்கழ்வு்களில் அைர்்கள் 
எதிர்ேொைொ்த வி்தமொ்கவும் 
கைளிப்ேடுத்துகிறொர்்கள்.  ேொலியல் 
துன்புறுத்்தலுககு ஆளொகும் குழநய்த்கள் 
எளிதில் ஆேத்துககு ஆளொ்க பநரிடும்.  
அைர்்கள் அெொ்தொைணமொன 
நடைடிகய்க்கள் மூ்லம் ்தங்கயள சி்ல 
நொட்்களுககுப் பிறகு கைளிப்ேடுத்்த 
பநரிடும்.  ேொலியல் துன்புறுத்்தலுககு 
உள்ளொகியிருககும் குழநய்த்களின் 
அறிகுறி்கயள குழநய்த்களின் 
ேொது்கொை்லைொ்க இருககும் ஆசிரியர் 
்கண்டறியும் விழிப்புணர்வு கேற்றிருக்க 
பைண்டும்.

5.   MoE இன் அறிவுறுத்்தலின்ேடி, ேள்ளி்களில் 
ப்கலி கெய்்தல் (Ragging) மற்றும் 
க்கொடுயமப்ேடுத்து்தல் (Bullying), 
துன்புறுத்து்தல் (Harrassment),  
இயணயைழி  க்கொடுயமப்ேடுத்து்தல் 
(Cyber Bullying) பேொன்ற விரும்ேத்்த்கொ்த 
நிய்லயய ்தடுப்ேதில் ேள்ளியின் ந்லனில் 
அக்கயற க்கொண்படொைொன நிறுைனத்தின் 
்தய்லயம ஆசிரியபைொ, ஆசிரியபைொ 
்கற்றலில் ஈடுேடொ்த ஊழியபைொ, 
மொணைர்்கபளொ, கேற்பறொர்்கபளொ அல்்லது 
உள்ளுர்ைொசி்கபளொ ்தனிப்ேட்படொ அல்்லது 
இயணநப்தொ ஈடுேடுைொர்்கள்.  ேள்ளி்களில் 
க்கொடுயமப்ேடுத்து்தய்லத் ்தவிர்க்க 
முயறயொன   ்கைனம் க்கொள்ைது அைசியம்.

 அ)  ேள்ளியில் உ்தவித் ்தய்லயம ஆசிரியர், 
மூத்்த ஆசிரியர், ேள்ளியின் மருத்துைர், 
ஆப்லொெ்கர் (Counsellor), கேற்பறொர் 
ஆசிரியர் ்கழ்க (PTA) உறுப்பினர்்கள், 
ேள்ளி நிர்ைொ்கத்தின் பிைதிநிதி, ெட்ட 

ஆப்லொெ்கர், ஆசிரியர்்கள் (Peer 
Educators,etc..) பேொன்பறொயை 
உள்ளடககிய க்கொடுயமப்ேடுத்து்தலுககு 
எதிைொன (Anti Bullying Committee) 
குழுயை ஏற்ேடுத்து்தல். அைர்்களின் 
ேஙகு்கள் மற்றும் ்கடயம்கள் 
கீ ழ் க ்க ண் ட ை ற் ய ற 
உள்ளடககிய்தொகும்.

  1.  ேள்ளியில் க்கொடுயமப்ேடுத்து்தய்லத் 
்தடுப்ே்தற்்கொன திட்டத்தின் 
ைளர்ச்சியும் ஆய்வும், 

  2.  க ்க ொ டு ய ம ப் ே டு த் து ்த ய ்ல 
்தடுப்ே்தற்்கொன நி்கழ்வு்களின் 
ைளர்ச்சி மற்றும் கெயல்ேொடு

  3.  ேணியொளர்்கள் / மொணைர்்கள் 
மற்றும் கேற்பறொருக்கொன ேயிற்சி 
நி்கழ்ச்சி்கயள பமம்ேடுத்துைது

  4.  ேல்பைறு நி்கழ்ச்சி்களின் மூ்லம் 
க்கொடுயமப்ேடுத்து்தலுககு எதிைொன 
விழிப்புணர்வு ஏற்ேடுத்்தல்

  5.  விழிப்புடன் இருநது க்கொடுயமப் 
ேடுத்து்தய்ல ேற்றிய அறிகுறி்கயள 
உற்று பநொககி ்கைனித்து 
வியைைொ்கவும் உணர்வுப் 
பூர்ைமொ்கவும் கெயல்ேடு்தல்.

  6.  இககுழுவில் உள்ள 
உறுப்பினர்்களின் கேயர்்கள் மற்றும் 
அைர்்களின் க்தொடர்பு எண்்கயள 
மி்கத் க்தளிைொ்க ேள்ளிைளொ்கத்தில் 
அயனத்துப் ேகுதி்களிலும் 
்கொட்சிப்ேடுத்து்தல்.

 ஆ)  கேற்பறொர்்களின் ேஙகியன கேற்பறொர் 
ஆசிரியர் கூட்டங்களிலும் மற்றும் பைறு 
ே்ல ேள்ளிக குழுக்களிலும் ்கட்டொயம் 
ைலியுறுத்்த பைண்டும்.  
க்கொடுயமப்ேடுத்து்தய்ல ்தடுப்ே்தற்்கொன 
முயற்சி்களில் கேற்பறொர்்கள் ஆ்தைவு 
அளிக்க ்கட்டொயம் ஊக்கப்ேடுத்்த 
பைண்டும்.  ்தங்களின் குழநய்த்கள் 
மூ்லமொ்க, ்தங்கள் ்கைனத்திற்கு 
க்கொண்டுைைப்ேட்ட எந்தகைொரு 
க்கொடுயமப்ேடுத்து்தல் ெம்ேந்தப்ேட்ட 
எந்த ஒரு கெயய்லயும், ்கட்டொயமொ்க 

School Safety Module Final_QR.indd   27 12/15/2020   11:58:03 AM



28குழநமதகள் பாதுகாப்பில் பல்நவறு தரப்பினரின் பஙகும் க்டமைகளும்

ை்கசிய அறிகய்க அளிக்க (report) 
அறிவுறுத்்தப்ேடபைண்டும்.  ேள்ளியின் 
ே ணி ய ொ ள ர் ்க ளு க கு ம் , 
ஆசிரியர்்களுககும் அவ்ைப்பேொது 
முயறயொ்க புத்்தொக்கப் ேயிற்சி்கள் 
(Orientation Programmes) நடத்்தப்ேட 
பைண்டும்.

 இ)  ேள்ளி்களில் க்கொடுயமப்ேடுத்து்தய்ல 
்தடுப்ே்தற்்கொன விழிப்புணர்வும், 
அ்தற்குரிய நடைடிகய்க ேற்றிய 
்தய்லப்பு்கயள உள்ளடககிய 
முயறயொன ேயிற்சி்கயள ்கட்டொயமொ்க 
ஆசிரியர்்களுககு ைழங்கபைண்டும்.

 ஈ)  ையது மி்கககுயறந்த குழநய்த்களுககு 
(younger children) அைர்்களின் ையதிற்கு 
ஏற்றொர்பேொல் திறம்ேட பேசும் உத்தி்கயள 
(Communication Strategies) ைளர்க்க 
பைண்டும்.  அைர்்களிடம் ஏப்தனும் 
சிக்கல் (Problem) உள்ளனைொ என்ேய்த 
அறிநதுக்கொள்ள ஆசிரியர்்கள் அைர்்களிடம் 
உயையொடலில் ஈடுேடபைண்டும்.  ைகுப்பு 
ஆசிரியர், ஆப்லொெ்கர், ேள்ளியின் 
கெவிலியர் அல்்லது மருத்துைர் 
பேொன்பறொரின் ேஙகு 
பமம்ேடுத்்தப்ேடபைண்டும்.  அப்தொடு 
குழநய்த்கள் யொருடன் அதுபேொன்ற 
சிக்கல்்கயள ை்கசியமொ்க 
ேகிர்நதுக்கொள்ள்லொம் என்ேய்தப் ேற்றி 
விழிப்புணர்வு ஏற்ேடுத்்த பைண்டும்.

6.  ஒருபையள ேள்ளியில் குழநய்தககு 
எதிைொ்க ேொலியல் துன்புறுத்்தல் (Sexual 
abuse) இருப்பின் POCSO ெட்டம் 2012 
பிரிவு 19(1) மற்றும் 21(2) ன்ேடி 

ஆசிரியர்்களும், அக்கல்வி நிறுைனத்தின் 
நிர்ைொ்கமும் இதுபேொன்ற ேொலியல் 
ைன்புணர்வு ெம்ேந்தப்ேட்ட 
குற்றங்கயளயும், நி்கழ்வு்கயளயும் 
உரியைொறு க்தரிவிக்க பைண்டும்.  
க்தரிவிக்கத் ்தைறினொல் ்தண்டயன 
(Punishment), அேைொ்தம் (Fine) அல்்லது 
இைண்டுபம ைழங்கப்ேட்லொம். 

7.  ஆசிரியர்்கள் குழநய்த்களுககு நல்்ல 
மற்றும் க்கட்ட க்தொடு்தல் (Good Touch/Bad 
Touch) ேற்றிய விழிப்புணர்வு 
அளிக்கபைண்டும்.

8.  The Juvenile Justice (Care & Protection of 
Children Act 2015) அ்தொைது சிறொர் நீதி 
(குழநய்த்களின் ேைொமரிப்பு மற்றும் 
ேொது்கொப்பு) ெட்டம் 2015 ஒரு முககியமொன 
ெட்டமொகும்.

1.   குற்றச்கெயல்்களில் ஈடுேடுேைர்்களொல் 
குழநய்த்களின் மனம் மற்றும் உடல் அளவில் 
துன்ேம் ஏற்ேடுத்்தப்ேடுகிறது.  இச்ெட்டத்தின் 
75ைது பிரிவின் ேடி யொபைனும் ஒரு 
குழநய்தயின் மீது குற்றம் சுமத்தினொப்லொ 
(Charge of), ஆதிக்கம் கெலுத்தினொப்லொ (Control 
Over), அல்்லது குழநய்தயய ்தொககினொப்லொ 
(assaults),  ்தைறொன ைழியில் நடத்தினொப்லொ 
(abandon),  ்தைறொ்கப் ேயன்ேடுத்தினொப்லொ 
(abuses), பிறப்புறுப்பு்கயள ்கொட்சிப் 
ேடுத்தினொப்லொ (exposes) பமலும் இதுபேொன்ற 
ப்தயையற்ற உடல் மற்றும் மனரீதியொன 
துன்புறுத்்தலுககு ஆளொகுமளவுககு 
்கண்டுக்கொள்ளொமல் விடப்ேட்டொப்லொ மூன்று 
ைருட சியற்தண்டயன அல்்லது ஒரு ்லட்ெ 
ரூேொய் அேைொ்தம் அல்்லது இைண்டுபம 
அனுேவிககும் அளவிற்கு ்தண்டயனககுரிய 
குற்றமொகும். ைகுப்ேயற்களில் 
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குழநய்த்களுககு ஆசிரியர்்கபள உண்யமயில் 
கேொறுப்ேொகும்.

2.   பிரிவு 82 (1) இல் குழநய்த்களுககு 
கேொறுப்ேொ்க உள்ளைர்்கள் அல்்லது 
குழநய்த்கயள ்கைனித்துகக்கொள்ளும் 
நிறுைனத்தில் ேணிபுரிேைர்்கள் 
குழநய்த்களியடபய நன்நடத்ய்தயய 
க்கொண்டு ைரும் பநொககில் உடல்ரீதியொன 
்தண்டயன்கயள ைழஙகினொல் மு்தல் 
குற்றைொளியொ்க (On the first conviction) 
கேொறுப்பேற்று ரூ. 10,000/- அேைொ்தம் 
கெலுத்்த பநரிடும்.  அய்தத் க்தொடர்நது 
கெய்யப்ேடும் குற்றங்கள் இருப்பின் 3 மொ்த 

சியற ்தண்டயனபயொ அல்்லது அேைொ்தபமொ 
அல்்லது இைண்டும் பெர்நப்தொ அனுேவிக்க 
கேொறுப்ேொைொர்.
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ேள்ளி்களில் குழநய்த்களின் ேொது்கொப்யே 
உறுதிகெய்ய கீழ்க்கண்டைற்யற ேள்ளி்களில் 
நயடமுயறப்ேடுத்்த ெரியொன ்கண்்கொணிப்பு 
இருக்க பைண்டும்.

5.1   �ள்ளி அளவிலொன 
்கண்கொணிததல்

5.1.1   தலைலையாசிரியர் ைற்றும் ஆசிரியரின் பஙகு
 1. ேள்ளியின் ேொது்கொப்பு மற்றும் ேொது்கொப்பு 

அம்ெங்களில் ்கைனம் கெலுத்்த ேள்ளித் 
்தய்லயமயொசிரியரின் ்தய்லயமயில் 
உடன் ேணிபுரிபைொர், மொணைர்்கள், 
கேற்பறொர்்கள் மற்றும் ேள்ளிஆப்லொெ்கர் 
உள்ளிட்படொர் க்கொண்ட குழுயை 
்கண்டிப்ேொ்க உருைொக்க பைண்டும்.

 2. இககுழு மு்தன்யமககுழுைொ்க கெயல்ேடும்.  
இது ்தய்லயமயொசிரியரின் ைழிநடத்்தலில் 
மூத்்தஆசிரியர்்கள், க்தொடக்க மற்றும் நர்ெரி 
பிரிவு்களின் கேொறுப்ேொளர்்கள், ேள்ளியின் 
மொணைத்்தய்லைர், கேற்பறொர் ஆசிரியர் 
்கழ்கத்தின் உறுப்பினர்்கள், தீயயணப்புப் 
ேயடயின் ேொது்கொப்பு பிரிவின் மு்கைர்்கள் 
ஆகிபயொர் இ்தன் உறுப்பினர்்கள் ஆைர்.

 3. இகய்கபயட்டின் உ்தவியுடன் ஆசிரியர்்கள் 
குழநய்த்களின் ேொது்கொப்பு மற்றும் 
ேொது்கொப்பு ஏற்ேொடு்களில் குறிப்பிட்ட 
சிக்கல்்கயள எவ்ைொறு ய்கயொள்ைது 
என்ேய்த ைலியுறுத்து்தல்.

 4. குழநய்த்களின் ேொது்கொப்பு மற்றும் 
ேொது்கொப்பு ஏற்ேொடு்கயள ய்கபயட்டின்ேடி 
உறுதிகெய்திட கைவ்பைறு 

5 ்கண்்காணிததல்
பிரிவு

அலுை்லர்்களுககும், ஆசிரியர்்களுககுமொன 
குறிப்பிட்ட ேஙகியன ஒதுககு்தல்.

 5. ேள்ளி்களில் அைெை மருத்துை 
து்லங்களுக்கொன திட்டங்கயள ைகுத்்தல்.

 6. ேள்ளிக்கட்டிடங்களின் ே்ல முககியமொன 
இடங்களில் மு்தலு்தவிப் கேட்டியய நிறுவி, 
அயை எப்பேொதும் கெயலில் 
இருக்கககூடிய்தொ்கவும் உறுதி கெய்்தல். 

 7. குழநய்தபநய சூழல்்கயள உருைொககு்தல்
 8. மு்தலு்தவி, நி்லநடுக்கஒத்திய்க மற்றும் 

கநருப்பிலிருநது ேொது்கொத்்தலுக்கொன 
ேயிற்சி்கயள அயனத்து ஆசிரியர்்களுககும், 
மொணைர்்களுககும் மற்றும் 
ேணியொளர்்களுககும் நடத்து்தல்.

 9. ேள்ளிக ்கட்டடங்களின் ே்ல முககியமொன 
இடங்களில் மு்தலு்தவிப் கேட்டியய நிறுவி, 
அயை எப்பேொதும் கெயலில் 
இருக்கககூடிய்தொ்கவும் உறுதி கெய்்தல்.

10. மொணைர்்கள் ேள்ளிப்பேருநதில் 
ேொது்கொப்ேொ்க ேயணம் கெய்ைது குறித்தும், 
பேருநதின் ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர் 
ெட்டதிட்டங்கயள மீறுைது ேற்றியும், ேயணம் 
கெய்பைொரிடமிருநது பின்னறித்்த்கைல் 
(Feed Back) கேறு்தல் ேற்றியும் உறுதிகெய்்தல்.

11. இன்யறய சூழ்நிய்லயில் Covid -19 ெொர்நது 
குழநய்த்களின் ேொது்கொப்பியன உறுதி 
கெய்்தல்.

12. கேரும் க்தொற்று (Covid -19) ேற்றி ஆசிரியர்்கள், 
கேற்பறொர்்கள் மற்றும் ேள்ளியில் ேணிபுரியும் 
பிற ேணியொளர்்களுககு விழிப்புணர்வு 
ஏற்ேடுத்து்தல். 
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 � ய்க சுத்்தத்ய்தப் ேைொமரித்்தல், சுைொெ சுத்்தம், 
அடிக்கடி க்தொட்ட இடங்கள் கிருமிநொசினி 
க்கொண்டு சுத்தி்கரித்்தல்.

 � உடல் / ெமூ்க இயடகைளியயக 
்கயடபிடித்்தல்.

 � ப்கொவிட்-19 க்தொற்யறத் ்தவிர்க்க சுத்்தமொன 
ேழக்கைழக்கங்கள்.

 � ்கொய்ச்ெய்லக ்கண்டறிய கைப்ேநிய்ல-
மொனியயப் ேயன்ேடுத்து்தல்.

 � க்தொற்று இருப்ே்தற்்கொன அறிகுறி்கள் 
இருந்தொப்லொ அல்்லது மருத்துைச் 
சிகிச்யெயில் இருந்தொப்லொ ேள்ளி 
கெல்ைய்தத் ்தவிர்த்்தல்.

 � பநொய் ்கொைணமொ்க ்தனியமப்ேடுத்்தப்ேட்ட 
இடங்களிலிருநது மொணைர்்கபளொ, 
ஆசிரியர்்கபளொ ேள்ளிககு ைைககூடொது. 

 � முழு பநைப் ேயிற்சி கேற்ற சு்கொ்தொைப் 
ேணியொளர்்கள் / கெவிலியர்/ மருத்துைர் 
மற்றும் ஆப்லொெ்கர்்கயள ேள்ளியிப்லொ 
(அல்்லது) எளிதில் பேொய் ேொர்க்கக கூடிய 
தூைத்திப்லொ இருக்கச் கெய்து மொணைைது 
உடல்ெொர்ந்த மற்றும் மனந்லம் ெொர்ந்த 
உ்தவி்கள் கியடப்ேய்த உறுதி கெய்ய 
பைண்டும்.

 � அடிக்கடி மொணைர்்கள் மற்றும் 
ஆசிரியர்்களுககு மருத்துை ேரிபெொ்தயன 
கெய்ய ஏற்ேொடு கெய்ய பைண்டும்.

5.1.2   பளளி நைைாண்லைககுழு  
(School Management Committee (SMC))

குழநய்த்கள் இ்லைெக ்கட்டொயக்கல்வி 
உரியமச்ெட்டம் 2009 (RTE 2009) பிரிவு 21 இன் 
ேடி, ேள்ளி பம்லொண்யமக குழுைொனது 
உள்ளொட்சி அயமப்பினொல் ப்தர்நக்தடுக்கப்ேட்ட 
உறுப்பினர்்கள், அப்ேள்ளியில் பெர்க்கப்ேட்ட 
மொணைர்்களின் கேற்பறொர் அல்்லது ேொது்கொை்லர் 
மற்றும் ஆசிரியர்்கயள உறுப்பினர்்களொ்க 
க்கொண்டிருககும்.  

ேள்ளி பம்லொண்யமககுழு, ெரிேொர்ப்புப் 
ேட்டியல் உ்தவியுடன் ேள்ளி்களில் ஆய்வு்கயள 
பமற்க்கொண்டு ்தகுந்த ஆப்லொெயன்கயள 

ைழங்க்லொம்.  ேரிநதுயை்கள் நயடமுயறேடுத்்தப் 
ேடொவிட்டொல், ேள்ளி பம்லொண்யமககுழு 
ைட்டொைக்கல்வி அலுை்லயை (Block Educational 
Officer (BEO) அணு்க பைண்டும்.  ைட்டொைக்கல்வி 
அலுை்லர் அளவில் குயற்கள் நிைர்த்தி 
கெய்யப்ேடொவிட்டொல், மொைட்டக்கல்வி 
அலுை்லருககு இந்த பிைச்சியன க்கொண்டு 
கெல்்லப்ேடபைண்டும்.  மொைட்டக்கல்வி அலுை்லர் 
அலுை்ல்கத்திலும் இந்த பிைச்சியனககு தீர்வு 
்கொணப்ேடொவிட்டொல், மொைட்ட நீதிேதியிடம் 
முயறயிட்லொம் அல்்லது ்தமிழ்நொடு குழநய்த 
உரியம்கள் ேொது்கொப்பு ஆயணயம் (Tamil Nadu 
Commission for Protection of Child Rights (TNCPCR)) 
அல்்லது குழநய்த்களின் உரியம 
ேொது்கொப்பிற்்கொன ப்தசியக குழுவில் 
முயறயிட்லொம்.

5.1.3  நபற்நைார் ஆசிரியர் ்கழ்கம்: (PTA)
கேற்பறொர் ஆசிரியர் ்கழ்கம், ெரிேொர்ப்புப் 

ேட்டியல் உ்தவியுடன் ேள்ளி்களில் ஆய்வு்கயள 
பமற்க்கொண்டு ்தகுந்த ஆப்லொெயன்கயள 

 
  Covid – 19 பாது்காப்புக்கான 
நநறிமுலை்கள:
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ைழங்க்லொம். ேரிநதுயை்கள் நயடமுயறேடுத்்தப் 
ேடொவிட்டொல், கேற்பறொர் ஆசிரியர் ்கழ்கம் ைட்டொைக 
்கல்வி அலுை்லயை அணு்க பைண்டும்.  ைட்டொைக 
்கல்வி அலுை்லர் அளவில் குயற்கள் நிைர்த்தி 
கெய்யப்ேடொவிட்டொல், மொைட்ட ்கல்வி அலுை்லருககு 
இந்த பிைச்சியன க்கொண்டு கெல்்லப்ேடபைண்டும். 
மொைட்டக ்கல்வி அலுை்ல்கத்திலும் இந்த 
பிைச்சியனககு தீர்வு ்கொணப்ேடொவிட்டொல் மொைட்ட 
நீதிேதியிடம் முயறயிட்லொம் அல்்லது ்தமிழ்நொடு 
குழநய்த உரியம்கள் ேொது்கொப்பு ஆயணயம் 
(Tamil Nadu Commission for Protection of Child 
Rights (TNCPCR))  அல்்லது குழநய்த உரியம்கள் 
ேொது்கொப்பிற்்கொன ப்தசியக குழுவில் 
முயறயிட்லொம்.

5.1.4  குழநலத்கள
ேட்டியலில் இடம்கேற்றுள்ள ேொது்கொப்பு 

நயடமுயற்கள் உ்தவியுடன் மொணைர்்கள் 
குழு ஒவ்கைொரு ்கொ்லொண்டிலும் ஆய்வு கெய்்தல் 
பைண்டும்.  அககுழுவுககு ேட்டியலில் 
இடம்கேற்றுள்ள ேொது்கொப்பு விதி்களுககு 
இடர்ேொடு ஏற்ேடும் பேொது பநைடியொ்க ்தய்லயம 
ஆசிரியரிடபமொ அல்்லது கேற்பறொர் ஆசிரியர் 
்கழ்கத்திடபமொ எடுத்துயைககும் உரியம 
உள்ளது.
5.1.5  பளளி நிர்வா்கம்
1. ேள்ளி நிர்ைொ்கம் ேள்ளிப் ேொது்கொப்பு குறித்து 

அவ்ைப்பேொது ்தய்லயம ஆசிரியர், ஆசிரியர்்கள் 
மற்றும் மொணைர்்களின் பிைதிநிதி்களுடன் 
பெர்நது திட்டமிடல் பைண்டும்.

2. ேரிநதுயைக்கப்ேட்ட ேள்ளிப் ேொது்கொப்பு 
நயடமுயற்களில் அ்லட்சியப்பேொககு 
்கண்டுபிடிக்கப்ேட்டொல் இ்லைெக ்கட்டொயக 
்கல்வி உரியமச்ெட்டம் 2009-ன்ேடி மொநி்லக  

்கல்வித்துயறயில் உள்ள ்தகுதி ைொய்ந்த 
அதி்கொரி ஒழுஙகு நடைடிகய்க எடுத்்தல் 
பைண்டும்.

5.2   ்வடடொை அளவிலொன 
்கண்கொணிததல்

ைட்டொை அளவில் ்கட்ட்கத்தில் உள்ள 
நயடமுயற்கயள கெயல்ேடுத்தும் கேொறுப்பு 
ைட்டொைக ்கல்வி அலுை்லயைச் ெொர்ந்தது.

5.3   ைொ்வடட அளவிலொன 
்கண்கொணிததல்

 i.  மொைட்ட அளவில் ேல்பைறு அைசுத்துயற 
மற்றும் அயமச்ெ்க அலுை்ல்கங்கள் திட்டத்தின் 
கீழ் நிறுைப்ேடும் ேள்ளி்களில் ்கண்்கொணித்்தல் 
நயடமுயற்கயள கெயல்ேடுத்துைது 
அத்திட்டத்தின் ஒருஙகியணந்த ேணியொகும்.

 ii.  ப்தசிய மற்றும் மொநி்ல ேொது்கொப்பு 
உரியமககுழுவில் உள்ள திறன் 
அலுை்லர்்களொல் எந்த ேள்ளியும் ப்தயை என்று 
்கருதும் கேொழுது ஆய்வுககு உட்ேடுத்்த்லொம்.  
ஆய்வு விைைங்கயள ெம்ேந்தப்ேட்ட 
அலுை்லர்்களிடம் க்தரியப்ேடுத்்த்லொம்.

 iii.  திறன் அலுை்லர்்கள் ்தங்கள் ஆய்வின் பேொது 
்கண்டறியப்ேட்ட குயறேொடு்கயள குறிப்பிட்ட 
்கொ்லத்திற்குள் நிைர்த்தி கெய்ய நிர்ைொ்கத்திற்கு 
உத்்தைவிடு்தல் பைண்டும்.

 iv.  ய்கபயட்டில் உள்ள கெயல்ேொடு்கயள 
முயறயொ்க ேள்ளி்களில் கெயல்ேடுத்துைய்த 
மொைட்ட மு்தன்யமக்கல்வி அலுை்லர் உறுதி 
கெய்திடல் பைண்டும்.
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குழநலத பாது்காப்பு - சரிபார்ப்பு படடியல்
வரிலச 
எண் ்கருததுரு ஆம் / 

இல்லை
்கருததுரு / 

பின்னூட்டம்

1. ேள்ளியில் அேொய எச்ெரிகய்கக ்கருவி்கள், கேொது அறிவிப்பு 
கெய்ை்தற்்கொ்க யமயப்ேடுத்்தப்ேட்ட அயமப்பு்கள் 
கேொருத்்தப்ேட்டுள்ளனைொ?

2 மொணைர்்கள் ேள்ளி ைொ்கனங்களில் இருநது இறஙகிய பின் 
அைர்்களது நிறுத்்தத்ய்த அயடயும் ையை ேொது்கொப்ேொ்க 
உடன் கெல்்ல ஆசிரியர் / ேணியொளர் யொபைனும் 
ேள்ளிைொ்கனத்தில் மொணைர்்களுடன் கெல்கிறொர்்களொ?

3. ேள்ளிைளொ்கம் மொற்றுத்திறன் க்கொண்ட குழநய்த்களுககு 
உ்கந்த்தொ்க உள்ள்தொ? 

4. ேள்ளிக ்கல்வித்துயற கநறிமுயற்களின்ேடி 
மொணைர்்களுககு சு்கொ்தொை பெொ்தயன்கள் (Health check-
ups) முயறயொ்க நடத்்தப்ேடுகின்றனைொ? 

5. ப்கொவிட்-19 ்கொ்லத்தில் மொணைர்்களுககியடபய உடல் / 
ெமூ்க இயடகைளி 6 அடி இருப்ேது உறுதி 
கெய்யப்ேடுகிற்தொ?

6. ப்கொவிட்-19 ்கொ்லத்தில் பின்ேற்ற பைண்டியயை குறித்்த 
சுைகைொட்டி்கள்/ கெய்தி்கள் க்கொண்ட ஒட்டுப்ேடங்கள் / சூழல் 
ையைேடச் கெய்தி்கள் ேள்ளி ைளொ்கத்தில் கேொருத்்தமொன 
இடங்களில் அயனைரும் ேொர்ககும்ேடி ஒட்டப்ேட்டுள்ள்தொ? 

7. ்கற்றல் ்கற்பித்்தல் கேொருள்்கள் அடிக்கடி கிருமி நொசினி 
க்கொண்டு சுத்்தம் கெய்யப்ேடுகிற்தொ?

8. ய்க ்கழுவும் கெயல்ேொடு்கயள ஆசிரியர் ்கைனமொ்க 
பமற்ேொர்யையிடுகிறொைொ? 

9. அடிக்கடி மொணைர்்கள் மற்றும் ஆசிரியர்்களுககு மருத்துை 
ேரிபெொ்தயன கெய்ய ஏற்ேொடு கெய்யப்ேடுகிற்தொ?
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10. அயனத்துக ்கழிையற்களிலும் ேயன்ேொட்டிற்குப் பேொதுமொன 
்தண்ணீர் ைெதி மற்றும் ்தண்ணீர் கைளிபயற்றும் ைெதி 
உள்ள்தொ?

11. ேள்ளி்களில் மொணை, மொணவி்களுக்கொன ்தனித்்தனி 
்கழிையற ைெதி்கள் ேள்ளியில் உள்ளனைொ? 

12. ்கழிையற்களில் ெொனிட்டரி நொப்கின் பேொன்ற ்கழிவு்கயள 
சு்கொ்தொைமொன முயறயில் கைளிபயற்றத் ்தகுந்த ஏற்ேொடு்கள் 
கெய்யப்ேட்டுள்ளனைொ? ஆம் எனில், அயை கெயல்ேொட்டில் 
உள்ளனைொ?

13. ்கழிையறககுச் கெல்லும் முன்னும் பின்னும் ய்க்கயளக  
கிருமிநொசினி க்கொண்டு சுத்்தம் கெய்யப்ேடுகிற்தொ?  

14. மு்தலு்தவிப்கேட்டி குறிப்பிட்ட இடத்தில் யைக்கப்ேட்டுப் 
ேைொமரிக்கப்ேடுகிற்தொ? 

15. ஆய்ை்கங்களில் மு்தலு்தவிப்கேட்டி உள்ள்தொ?

16. மூடப்ேடொ்த கிணறு்கள்/ குளங்கள் ேள்ளி ைளொ்கத்தில் 
இருந்தொல் அயை்கள் சுற்றுச்சுைர், ்கம்பித் ்தடுப்ேொண்்கள் 
க்கொண்டு ேொது்கொக்கப்ேட்டுள்ளனைொ?

17. ேள்ளியில் மின்அயமப்பு்கள் ேொது்கொப்ேொ்க உள்ளனைொ? 
அைற்றின் ேொது்கொப்பு அவ்ைப்பேொது ஆய்வு கெய்யப்ேடுகிற்தொ?

18. ேள்ளி ைளொ்கத்தில் ேொது்கொக்கப்ேட்ட குடிநீர் கியடப்ேய்த 
ேள்ளி உறுதி கெய்கிற்தொ?

19. மதிய உணவுத்திட்டச் ெயமய்லயற சுத்்தமொ்கவும், 
சு்கொ்தொைமொ்கவும் ்கொற்பறொட்டம் மற்றும் கைளிச்ெம் 
உயடய்தொ்கவும், பூச்சி்கள் அண்டொமலும் 
ேைொமரிக்கப்ேடுகிற்தொ? 

20. ைொங்கப்ேட்ட ்கொய்்கறி்கள் நன்றொ்கக ்கழுவிய பின்னபை 
ேயன்ேடுத்்தப்ேடுகிற்தொ? உப்பு மற்றும் மஞெள் ்க்லந்த 
்தண்ணீரில் அல்்லது நல்்ல ேொது்கொக்கப்ேட்ட குடிநீரில் 
அைற்யறக ்கழுவி அழுககு, மொசுக்கள் மற்றும் கிருமி்கள் 
அ்கற்றப்ேடுககிற்தொ?
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21. ெயமயல் ேொத்திைங்கள் மற்றும் ெயமய்லயறயய சுத்்தம் 
கெய்யும்பேொதும், ேொத்திைங்கள் ்கழுவும்பேொதும், ்கொய்்கறி்கள் 
நறுககும் பேொதும், ெயமககும்பேொதும், உணவு 
ேரிமொறும்பேொதும், ெயமயல்்கொைர் மற்றும் உ்தவியொளர் 
மு்கக்கைெம் அணிநது இருககின்றனைொ?

22. ேள்ளிைொ்கன ஓட்டுனர்்கள் ேணி அமர்த்்தப்ேடும் முன் 
்கொைல்துயறயின் ெரிேொர்ப்புச் ெொன்று கேறப்ேட்ட்தொ? 

23. ேள்ளியில் குழநய்த்களுககு எதிைொன ேொலியல் 
க்தொந்தைவு்கள் க்தொடர்ேொன குயறதீர் குழு 
அயமக்கப்ேட்டுள்ள்தொ?

24. அயனத்து ஆசிரியர், ஆசிரியர் அல்்லொ்த மற்றும் ஒப்ேந்தப் 
ேணியொளர்்கள் அயனைருககும் குழநய்த்களுககு எதிைொன 
ேொலியல் க்தொந்தைவு்கள் மற்றும் அது க்தொடர்ேொன ெட்டங்கள் 
குறித்்த விழிப்புணர்வு ைழங்கப்ேடுகிற்தொ? 

25. ேள்ளியில் க்கொடுயமப்ேடுத்து்தல் சீண்டப்ேடு்தல் 
இைற்றிலிருநது குழநய்த்கயளப் ேொது்கொககும் குழு 
அயமக்கப்ேட்டுள்ள்தொ?  ேள்ளியில் க்கொடுயமப்ேடுத்து்தல் 
எதிர்ப்புககுழு அயமக்கப்ேட்டுள்ள்தொ? 

26. ஆசிரியர்்களின் பமற்ேொர்யையின்கீழ் மட்டுபம மொணைர்்கள் 
்கணினி அயற்கள் மற்றும் மின்அணுத் க்தொழில்நுட்ேக 
்கருவி்கயள  ேயன்ேடுத்துகிறொர்்களொ?

27. ்கணினிக குற்றங்கள், சீண்டு்தல், துன்புறுத்து்தல் 
பேொன்றைற்றிற்கு எதிைொன ெட்டங்கயளப் ேற்றியும், ்தங்களது 
கேொறுப்பு்கயளப் புரிநது நடநது க்கொள்ளவும், மொணைர்்கள் 
ேயிற்றுவிக்கப்ேடுகிறொர்்களொ? 
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