
BLEED

சீண்டு்தல் (Bullying) 
இ்தலை நிறுத்துவ்தறகு நாம் 
யாவரும் உ்தவலாம் 

ஆரம்்ப, நடுநிலல ்பள்ிக்கூட மாணவரக்ின் 
ப்பற்றாரகளுக்கு ஒரு வழிகாட்டி 
வசந்தகாலம் 2013



ப்பற்றாரகளுக்கு ஒரு வழிகாட்டி 1சீண்டுதல் (BULLYING) – இதனை நிறுத்துவதற்கு நாம் யாவரும் உதவலாம்

சீண்டு்தலின் வில்வுகள ்பாடசாலல 
வ்லவக் கடநது பசல்கின்றை. 
ப்பற்றார* என்ற முலறயில் நீஙகள 
கவைிக்க்வண்டியலவயும், பசயய 
்வண்டியலவயும், எஙகு உ்தவி ப்பறச் 
பசல்லலாம் என்்பைவும் இஙகுள்ை. 
*இந்த வழிகாட்டியில் "ப்பற்றார" என்்பது ப்பற்றாலரயும் ்பாதுகாவலரகல்யும் குறிக்கும். 

சீண்டு்தல் என்்பது என்ை? 
ப்பாதுவாக ்திரும்்பத் ்திரும்்பச் பசயயப்படும் கடுலமயாை நடத்ல்த 
சீண்டு்தல் எைப்படும். இது ்பா்திபபு, ்பயம் அல்லது ்வ்தலை அல்லது 
்பாடசாலலயில் இன்பைாருவருக்கு ்மாசமாை சூழநிலலலய ஏற்படுத்்த 
்பயன்்படுத்்தப்படுகிறது. உண்லமயாை அல்லது உணரப்படுகின்ற 
அ்திகாரச் சமமின்லம காணப்படும் ்தறுவாயில் ்தீண்டு்தல் 
இடம்ப்பறுகிறது. 
http://www.e-laws.gov.on.ca இல் கல்விச் சட்டத்்தின் முழு வலரவிலக்கணத்ல்தக் காணலாம்.

http://www.e-laws.gov.on.ca


ப்பற்றாரகளுக்கு ஒரு வழிகாட்டி 2சீண்டுதல் (BULLYING) – இதனை நிறுத்துவதற்கு நாம் யாவரும் உதவலாம்

சீண்டு்தலின் வலககள
எைது ்பிளல் உடல் ாீ்தியாக புண்்படாவிட்டால் அது சீண்டு்தலாகுமா? 

சீண்டு்தல் ்பலவடிவஙகல் எடுக்கக்கூடியது. இ்தில் அடஙகியலவ: 

• சாீர ாீ்தியாக – அடித்்தல், ்தளளு்தல், ்திருடு்தல் அல்லது உடலமகல் உலடத்்தல் 

• வாரத்ல்த ாீ்தியாக – அவப ப்பயர பசால்லு்தல், ்கலி பசய்தல், அல்லது ்பாலியல் ாீ்தியாை, இைத் து்வச 
வாரத்ல்தகல்ப ்பாவித்்தல் 

• சமூக ாீ்தியாக – ஒரு குழுவிலிருநது மறறவரகல் ஒதுக்கு்தல், அல்லது அவரகல்ப ்பறறி வீண்்்பச்சு 
அல்லது வ்தந்தி ்பரபபு்தல் 

• எழுத்து ாீ்தியாக – புண்்படுத்தும் அல்லது அவம்திக்கும் குறிபபுகல் எழுது்தல் அல்லது வலர்தல் 

• மின்ைணு மூலம் (ப்பாதுவாக லச்பர பு்ியிங – இலணயத்்த் சீண்டு்தல் எை அறியப்படுவது) –மின்ைஞசல், 
லகத்ப்தாலல்்பசிகள சமூக ஊடக இலணயத்்த்ஙகள மூலம் வ்தந்திலய அல்லது புண்்படுத்தும் 
கருத்துக்கல் ப்தாிவித்்தல். 

எபலக்ட்்ராைிக் அல்லது லச்பர பு்ியிங என்றால் என்ை? 

இது எபலக்ட்்ராைிக் ப்தாலலத் ப்தாடரபுடன் சம்்பந்தமாைது: 

• இன்பைாருவலர குழப்ப, ்பயமுறுத்்த அல்லது அவம்திக்க ்பாவிப்பது. 

•  ஈபமயில், பசல்ஃ்்பான், படக்ஸ்ட் மஸ்்ஸேஜ், ்சாசியல் மீடியா மூலம் 
ப்தால்லலப்படுத்்த, ஒதுக்கிலவக்க அல்லது நறப்பயலரக்பகடுக்க, நட்ல்ப உலடக்க 
்பாவிப்பது . 

•  சிறுலமப ்படுத்துவது, அவம்திப்பது, வ்தந்தி ்பரபபுவது, ்பிரத்்தி்யகத் ்தகவலல 
்பகிரவது, ஒருவலரப ்பயமுறுத்்த அல்லது ்கடுவில்விக்க புலகப்படம் அல்லது 
வீடி்யாலவ ்பாவிப்பது. 

• அது எப்்பாதும் முரட்டுத்்தைமாைது, புண்்படுத்துவது. 

ஒன்டாாி்யா ்பாடசாலலக்ில், இது ஒரு ்பிரச்சலை என்றால் லச்பர பு்ியிஙகிறகு எ்திராக 
நடவடிக்லக எடுக்க்வண்டுபமை ்தலலலம ஆசிாியரகள எ்திர்பாரக்கப்படுகிறாரகள. 
உ்தாரணமாக ஒரு மாணவர ்தன்லைப்பறறி மறறவரகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட ஈபமயில் 
பசய்தி ்தன்லை அவம்திப்ப்தால் அவர ்பாடசாலலக்கு வர விரும்்பா்திருக்கலாம். 

சீண்டு்தல் எந்த வடிவிலிருந்தாலும் அது ஏறறுக்பகாள்ப்பட மாட்டாது.



ப்பற்றாரகளுக்கு ஒரு வழிகாட்டி 3சீண்டுதல் (BULLYING) – இதனை நிறுத்துவதற்கு நாம் யாவரும் உதவலாம்

ந்பரகளுக்கிலட்ய அ்திகார சமமின்லம 
இருக்கும்்்பாது சீண்டு்தல் நலடப்பறுகிறது. 
"சமமின்லம" ஒரு மாணவன் வய்தில் 
மூத்்தவர, ்வபறாரு இைத்்தவர, அ்திக 
நண்்பரகல்க் பகாண்டிருப்பவர என்்பல்த 
அரத்்தப்படுத்்தலாம். 

்பிரச்சிலை என்்பதும் சீண்டு்தல் என்்பதும் ஒன்று்தாைா? 

சிலர சீண்டு்தலும் ்பிரச்சிலையும் ஒன்று எை நிலைக்கிறாரகள, ஆைால் அது உண்லமயில்லல. 

இருவருக்கு அல்லது ்பலருக்கு இலடயில் இணக்கமின்லம, கருத்து்வறு்பாடு அல்லது வித்்தியாசமாை 
்நாக்குநிலல இருப்பது ்பிரச்சிலையாகும். மாணவரகளுக்கிலடயில் ்பிரச்சிலை இருப்பது சீண்டு்தல் 
எை அரத்்தப்படுவ்தில்லல. மறறவரகளுக்கு ்வறு்பட்ட கருத்துக்கள இருக்கலாம் என்்பல்த 
்பிளல்கள சிறு ்பிராயத்்தி்ல்ய கறறுக்பகாளகிறாரகள. இந்தத் ்திறலமலய வ்ரத்துக்பகாளவ்தறகு 
காலம் எடுக்கும் மறறும் இந்த வ்ரச்சி இ்ம் ்பிராயத்்தின்்்பாதும் ப்தாடரும். (ஸ்படப்பிங 
ஸ்்டான்ஸ்: இல்ஞரகள விருத்்தியலடய ஒரு மூலவ்ம், ்பக்கம் 26). 

்பிரச்சிலையின்்்பாது ்தஙகள கருத்துக்கல்த் ப்தாிவிக்க யாரும் ்தயஙகுவ்தில்லல, அஙகு அ்திகார 
சமமின்லம காணப்படுவ்தில்லல. ஒவபவாருவரும் ்தைது கருத்ல்த ப்தாிவிக்கக் கூடியவராக 
இருப்பார. ்பிரச்சிலைலய ஒருவர எவவாறு லகயாளுகிறாரக் என்்பது ்நரமலறயாை அல்லது 
எ்திரமலறயாை வில்வுகல் உண்டு்பண்ணும். 

ஒருவர முரட்டுத்்தைமாக நடநது புண்்படுத்தும் வி்தமாக ஒன்லற பசால்லும்்்பாது அல்லது 
பசயயும்்்பாது ்பிரச்சிலை எ்திரமலறயாை ்்தாறறம் ப்பறுகிறது. இப்்பாது ்பிரச்சிலை 
முரட்டுத்்தைமாை ்பகிரவாக மாறிவிடுகிறது. ்பிரச்சிலை ்திரும்்பத் ்திரும்்ப நலடப்பறும்்்பாதும் 
அ்திகார சமமின்லம இருக்கும்்்பாதும்்தான் சீண்டு்தலாக மாறுகின்றது. காலம் பசல்லச் பசல்ல 
முரட்டுத்்தைமாக நடநதுபகாளளும் ஒருவர அந்த நடத்ல்தலயத் ப்தாடரநது பசயவது அல்லது ்மலும் 
்மாசமாக்குவது ்்பான்ற ஒரு ்பாணி ஏற்படக்கூடும். சீண்டு்தலால் ்பா்திக்கப்படு்பவ்ரா ்தைது 
கருத்துக்கல் பவ்ிப்படுத்்த முடியா்தவராக ப்தாடரநது உணருவ்்தாடு அ்திகாரமறறவராகவும் 
உணரத்ப்தாடஙகுவார. அப்்பாது்தான் எ்திரமலறயாை ்பிரச்சிலை சீண்டு்தலாக மாறுகிறது. 

்பிரச்சிலைக்கும் சீண்டு்தலுக்கும் ஒரு ்பாடசாலல பவவ்வறு வி்தமாக ்பிர்தி்பலிக்கும். உ்தாரணமாக 
ஒரு ்பிரச்சிலையின்்்பாது சம்்பந்தப்பட்ட மாணவரகல் ்பாடசாலலப ்பணியா்ர அஙகத்்தவரகள 
வரவலழத்து இரு ்தரப்பிைரதும் கல்தலயக் ்கட்டு சிக்கலுக்கு ்தீரவுகாண முயலக்கூடும். 

சீண்டு்தலின்்்பா்்தா இலடநிறுத்்தம் அல்லது பவ்ி்யறறம் ்்பான்றவறலற உட்்படுத்தும் ப்தாடர 
சிட்லசலய ்தலலலம ஆசிாியர நலடமுலறப்படுத்துவல்தப்பறறி சிந்திப்பார. 

சீண்டு்தல் எவவ்வு ப்பாிய ஒரு ்பிரச்சிலையாகும்? 

சீண்டு்தல் ஒரு்்பாதும் ஏறறுக்பகாள்ப்பட முடியா்த்தாகும். "வ்ரச்சியின் ்பகு்திபயான்றாக" 
சீண்டு்தல் ஒரு்்பாதும் கரு்தப்படக்கூடாது. ஆராயச்சியும் அனு்பவமும் ப்தாடரநது காட்டுவது 
என்ைபவைில் சீண்டு்தல் ஒரு முக்கியமாை ்பிரச்சிலை என்்பதும் அ்தனுடன் ப்தாடரபுள் 
மாணவரகள, குடும்்பஙகள, சமூகத்்தில் சமநிலலயில் உள்வரகள, அவரகல் சுறறியுள் சமூகம் 
ஆகியவறறிறகும் அ்தன் வில்வுகள ்பாரதூரமாைலவ என்்பதுமாகும். 

மறறவரகல் சீண்டும் ்பிளல்களும், துன்புறுத்்தப்படும் ்பிளல்களும் அல்லது இந்த இரு சாராரு்ம 
்பல உணரவுாீ்தியாை, நடத்ல்தாீ்தியாை, உறவுாீ்தியாை ்பிரச்சிலைகளுக்கு உள்ாகும் ஆ்பத்்தில் 
இருக்கிறாரகள; இவரகளுக்கு ்பாடசாலலயில் மட்டுமல்லாமல் வாழக்லக பூராகவும் ஆ்ராக்கியமாை 
உறவுகல் ஏற்படுத்்திக்பகாள் ப்பாியவரக்ின் ஆ்தரவு ்்தலவப்படுகிறது. 



ப்பற்றாரகளுக்கு ஒரு வழிகாட்டி 4சீண்டுதல் (BULLYING) – இதனை நிறுத்துவதற்கு நாம் யாவரும் உதவலாம்

மூன்றில் ஒரு ்பஙகு மாணவரகள (29 
ச்தவிகி்தம்) சீண்டு்தலல அனு்பவிக்கிறாரகள 
எை அடிக்ஷன் அன்ட் பமன்டல் பெல்த் 
(CAMH) ஆல் 2011 இல் நடத்்தப்பட்ட ஆயவு 
காட்டுகிறது. 

அல்லது மைவழுத்்தம் ்்பான்றவறலறயும் அவரகள எ்திர்நாக்க ்நாிடும். சில மாணவரக்ிடம் ்பாடசாலலக்குச் 
பசல்லாலம, ்்தரவுப புள்ிக்ில் வீழச்சி, அல்லது ்பாடசாலலலய விட்டு முறறாக விலகுவது ்்பான்றவறலறக் 
காணலாம். 

மறறவரகல் கலஙகலவக்க அ்திகாரத்ல்தயும் முரட்டுத்்தைத்ல்தயும் உ்ப்யாகிக்கும் ்பிளல்களும் 
்ப்தின்மவய்திைருக்கும் ப்பாதுவாை விஷயஙக்ில் சாி எது ்பிலழ எது என்்ப்தில் அக்கலறயில்லாமல் 
்்பாகக்கூடும். இ்தைால், இவரகள மறறவரகல் துஷ்பிர்யாகம் பசய்பவரக்ாக வ்ரக்கூடும். ஆக்வ, கூடிய 
விலரவில் சீண்டு்தலல நிறுத்்த இவரகளுக்கு உ்தவி வழஙகப்பட்வண்டும். 

ஆண்்பிளல்களும் ப்பண்்பிளல்களு ஒ்ரமா்திாியாகவா சீண்டுகிறாரகள? 

ஆண்்பிளல்கள ப்பண்்பிளல்கள இருவரு்ம சீண்டு்பவரக்ாக இருக்கலாம். ஆண்்பிளல்கள சாீர 
ாீ்தியாக சீண்டு்பவரக்ாக இருக்கும் சமயம், ப்பண்்பிளல்கள ப்பாதுவாக மலறமுகமாை முலறகல்க் 
லகயாளவாரகள. உ்தாரணமாக சகமாணவரகல்ப்பறறி வம்பு்்பசுவது அல்லது அவரகல் குழுக்க்ில் 
இருந்்தா நிகழவுக்ில் இருந்்தா ஒதுக்குவ்தன்மூலம் அவரகல்த் ்தைிலமப்படுத்துவது. வயது பசல்லச் பசல்ல 
ஆண்்பிளல்கள, ப்பண்்பிளல்கள இருவரு்ம வாரத்ல்த மறறும் சமூகாீ்தியில் சீண்டுவ்தறகு அ்திகவாயபபு 
இருக்கிறது. 

எைது ்பிளல் அல்லது ்பருவவயதுப ்பிளல் சீண்டப்படுவல்த நான் எப்படி 
அறிநதுபகாளவது? 

“சீண்டு்தல்” என்ற வாரத்ல்தலய ஒரு இ்ம்்பிளல் அறியா்திருக்கலாம்; ஆயினும் ்தன்னுடன் ஒருவர 
கடுலமயாக இருப்பல்த்யா துன்புறுத்துவல்த்யா அல்லது ்தன்லை அச்சம்பகாள்்வா துயரம்பகாள்்வா 
பசயவல்த உணரககூடிய ்தன்லமலய அவன் பகாண்டுள்ான்.  அல்தப்பறறி உஙக்ிடம் ்்பசா்த்்பா்திலும் 
உஙகள ்பிளல் சீண்டப்படுவ்தறகாை அறிகுறிகள இருக்கின்றை.  உஙகளுக்குப ்பிளல் அல்தக் 
கூறா்திருக்கக் காரணம், அவவாறு “கூறுவ்தால்”, “்காளபசால்லுவ்தால்” அல்லது நட்புக்குத் “து்ராகம்” 
பசயவ்தால் நிலலமலய ்தான் ்மாசமலடயச் பசயயலாம் என்ற கவலலயாக இருக்கலாம்.  

்காளமூட்டு்தலும் கூறு்தலும் 
்காளமூட்டு்தல் கூறு்தல் 

ஒருவலர சிக்கலில் மாட்டிவிட அவலரப்பறறி 
்பிறாிடம் பசால்வது ்காளமூட்டு்தலாகும். 

நீஙகள அல்லது உஙகளுக்குத் ப்தாிந்த ஒருவர 
புண்்படும்்்பாது அல்லது உஙக்ின் அல்லது 
அவரக்ின் ்பாதுகாப்பாக இருப்ப்தறகாை உாிலம 
்பறிக்கப்படும்்்பாது உ்தவிக்காக மறறாவரக்ிடம் 
்்பசுவது. 

(ஒன்டாாி்யா டீச்சரஸ் ஃப்பட்ரஷன் (OTF) மறறும் Le Centre Ontarien de prévention des agressions (COPA), ்பாதுகாப்பாை ்பாடசாலலகல் 
உருவாக்கு்தல், ஜைவாி 2012, ்பக்கம். 56) 

உஙகள ்ப்தின்மவய்திைரும் ்பிரச்சிலை இருப்பல்த உஙகளுக்கு கூறா்திருக்கலாம்.  அத்்தலகய நடத்ல்தலய 
விவாிக்க “சீண்டு்தல்” என்்பல்தவிட “ப்தாந்தரவு” எனும் வாரத்ல்தலய அவன் உ்ப்யாகிக்கக் கூடும்.  ்ப்தின்ம 
வய்திைர அ்நகமாை விடயஙகல் ்தா்ம லகயா் விரும்புவர – ஏபைைில் நீஙகள கவலலப்படக்கூடும், 
்தஙகள பசல் ஃ்்பாலை நீஙகள எடுத்துவிடகூடும் எை அவரகள நிலைக்கலாம் அல்லது ப்பற்றாாில் ஒருவர 
்தலலயிடுவ்தால் பவட்கமலடயலாம்.
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அவன் அல்தப ்பறறிப ்்பசாவிடினும் உஙகள ்பிளல் சீண்டப்படுகிறான் என்்ப்தறகு அறிகுறிகள உள்ை. 
கவைிக்க்வண்டிய சில அறிகுறிகள இ்்தா: 

• சீண்டப்படும் சிறுவரகள ்பாடசாலலக்குச் பசல்வல்த விரும்்பா்திருக்கலாம் அல்லது ்பாடசாலல நலடப்பறும் 
நாட்க்ில் அழலாம் அல்லது ்நாயுறலாம். 

• ஏலைய ்பாடசாலல மாணவரகளுடைாை பசயல்்பாடுகள அல்லது சமூக நிகழவுகள ்்பான்றவறறில் 
கலநதுபகாளவல்தத் ்தவிரக்கலாம். 

• அவரகளுலடய நடத்ல்த சா்தாரணமாக இருப்பல்தவிட ்வறு்படலாம். 

• ்திடீபரைப ்பணத்ல்த அல்லது பசாந்தப ப்பாருட்கல்த் ப்தாலலக்கலாம், அல்லது கிழிந்த ஆலடகளுட்ைா 
உலடந்த ப்பாருட்களுட்ைா வீட்டிறகுவரலாம், மறறும் அரத்்தமறற வி்க்கஙகல் அ்ிக்கலாம். 

• சீண்டப்படும் அல்லது ப்தாந்தரவுக்குள்ாகும் ்ப்தின்ம வய்திைர ்பாடசாலலலயவிட்டு விலகுவல்தப ்பறறிப 
்்பசலாம், அத்துடன் ஏலைய ்பாடசாலல மாணவரகளுடைாை பசயற்பாடுகல்த் ்தவிரக்க ஆரம்்பிக்கலாம். 

எைது ்பிளல் சீண்டப்படுகிறான். நான் என்ை பசயய்வண்டும்? 

• உஙகள ்பிளல் கூறுவல்தக் ்கட்டு அவன் ்பாதுகாப்பாக இருப்ப்தறகாை உாிலமலயக் பகாண்டுள்ான் 
என்று நம்்பிக்லக அ்ியுஙகள. 

• உண்லமகல்த் ப்த்ிவாக அறிநதுபகாளளுஙகள. எப்்பாது என்ை நடந்தது என்்பல்தப ்பறறி 
குறிபப்படுஙகள. 

• ்காள பசால்வ்தறகும் அறியப்படுத்துவ்தறகும் உள் ்வறு்பாட்லட உஙகள ்பிளல் ப்தாிநதுபகாள் 
உ்தவுஙகள. அறியப்படுத்துவ்தறகு ல்தாியம் ்வண்டும். அறியப்படுத்துவது இன்பைாரு மாணவருக்கு 
்பிரச்சிலை உண்டாக்குவ்தறகல்ல, எல்லா மாணவரகல்யும் ்பாதுகாக்க்வயாகும். 

• உஙகள ்பிளல்யினுலடய/்ப்தின்மவய்திைருலடய ஆசிாியர அல்லது உஙகள ்பிளல்யின்/ 
்ப்தின்மவய்திைாின் நம்்பிக்லகக்குாிய ்வபறாரு ஆசிாியர, ்பாடசாலலத் ்தலலவர அல்லது உ்ப்தலலவருடன் 
சந்திப்ப்தறகு ஏற்பாடுபசயயுஙகள. 

• கடிைமாக இருந்த்்பாதும் அலம்தியாக இருக்க முயறசிப்ப்தால் உஙகள ்பிளல்க்கு ஆ்தரவு பகாடுக்கவும் 
்தகுந்த நடவடிக்லக எடுக்க ்திட்டமிடவும் நீஙகள உ்தவலாம். 

• உஙகள ்பிளல்யின் நடத்ல்தலயக் கவைியுஙகள. ்பாடசாலலப ்பணியா்ரகளுடைாை சந்திப்பிறகுப 
்பின்ைரும் சீண்டு்தல் நிறகாவிட்டால் மீண்டும் பசன்று ்பாடசாலலத் ்தலலலம ஆசிாியருடன் உலரயாடுஙகள. 
சந்திப்பின்்்பாது சீண்டு்தலல நிறுத்துவ்தறபகை ஏறறுக்பகாள்ப்பட்ட ்படிமுலறகல் உறு்திப்படுத்துஙகள. 

• ்பாடசாலல முடிந்த்பின் நடக்கும் நிகழவுக்ின்்்பாது அல்லது வில்யாட்டுப ்பயிறசியின்்்பாது சீண்டு்தல் 
நலடப்பறப்்பாகிறப்தைில் ஆசிாியருடன் அல்லது ்பயிறசியா்ருடன் ்்பசுஙகள. 

• சீண்டு்தல் குறறவியல் சம்்பந்தப்பட்ட்தாயின், அ்தாவது ்பாலியல் வன்முலற, ஆயு்தப ்பாவிபபு, அல்லது 
உஙகள ்பிளல்யின் ்பாதுகாபபு ்பாடசாலலயிலின்றி சமூகத்்தில் அச்சுறுத்்தப்படுவ்தாயின் ்்பாலீசாாிடம் 
முலறயிடுஙகள. 
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அனு்தா்பம் என்்பது மறறவரக்ின் உணரச்சிகல் 
அறியவும் அவறறில் ்பஙகுபகாள்வும் உ்தவும் ்திறன். இது 
வ்ாிழலமப ்பருவத்்தின் கலடசியில் ்்தான்றுகிறது. ்பிளல் 
ப்பாியவைாகும்்்பாது இந்த உணரவு முழுலமயலடகிறது. 
மறறவரகள குழம்்பியிருப்பல்தக் காணும்்்பாது ்பிளல்கள 
குழம்புகிறாரகள; இது ்பிளல்ப ்பிராயத்்திறகுாிய 
அனு்தா்பத்்தின் ஆரம்்பகட்டமாகும். 
(ஸ்படப்பிங ஸ்்டான்ஸ்: இல்ஞரகள விருத்்தியலடய ஒரு மூலவ்ம், ்பக்கம் 25). 

சீண்டு்தலல எ்திரபகாள் என் ்பிளல்க்கு நான் எப்படி உ்தவுவது? 

்பாடசாலலயுடன் ்சரநதுலழப்ப்தன் மூலம் உஙகள சிறு்பிளல்க்கு அல்லது ்ப்தின்மவய்திைருக்கு 
சீண்டு்தலலக் லகயாளுவ்தறகு உ்தவிபசயது, நீஙகள ஒரு முன்்ைாடியாக இருக்கிறீரகள; அத்துடன் சீண்டு்தல் 
்தவறாைது என்ற பசய்திலயயும் ப்தாிவிக்கிறீரகள. 

உஙகள ்பிளல் எந்த வய்திைராைாலும் உஙகளுடன் உலரயாடுவ்தறகு ஊக்குவிப்பதுடன் ்பின்வரும் 
ஆ்லாசலைகல்யும் கூறி உ்தவலாம்: 

• அலம்தியாக இருநது அந்த இடத்ல்தவிட்டு விலகிச்பசல்லுஙகள. 
• ஒரு ப்பாியவாிடம் ்்பசவும் – ஆசிாியர, ்தலலலமயாசிாியர, ்பாடசாலல ்பஸ் சார்தி அல்லது சாப்பாட்டு அலற 

கண்காணிப்பா்ர – என்ை நடந்தது எைச் பசால்லவும் அல்லது அநாம்்தயமாக அறிவிக்கவும். 
• நீஙகள ்தைிலமயாக இருப்ப்தாக உணராமல் இருக்க உஙகள ச்கா்தரன் அல்லது ச்கா்தாி அல்லது 

நண்்பனுடன் ்்பசுஙகள. 
• கிட்ஸ் பெல்ப ஃ்்பாலை அலழயுஙகள 1-800-668-6868 அல்லது www.kidshelpphone.ca ஐக் காண்க. 

எைது ்பிளல் மறறவரகல்ச் சீண்டுவது சாத்்தியமாகுமா? 

சீண்டு்தல் பசயயும் ்பிளல்கள சில சமயஙக்ில் வீட்டிலும் ்பாடசாலலயிலும் அவவாறு நடக்கிறாரகள. 
உஙகள வீட்டிறகுள என்ை நடக்கிறப்தைக் கவைியுஙகள. உஙகள ்பிளல்க்ில் ஒன்று ்தன் ச்கா்தரலை 
சீண்டுகிறான் என்்ப்தறகாை அறிகுறிகள ப்தன்்படுகின்றைவா? 

சீண்டு்தல் பசயயும் ்பிளல்கள சில சமயஙக்ில் முரட்டுத்்தைமாகவும் குழப்பம் பசயயும் வி்தமாகவும் நடநது 
வீட்டுச் சட்டஙகல் ம்திக்காமல் இருப்பாரகள. உஙகள ்பிளல் மறறவரகல் சீண்டுகிறான் எை நீஙகள 
நிலைத்்தால், அவன் ச்கா்தரரகளுடன், உஙகளுடன், வீட்டுக்கு வரும் நண்்பரகளுடன் எவவாரு நடக்கிறான் 
எைக் கவைியுஙகள. அவன் முரட்டுத்்தைமாக, விடாப்பிடியாக அல்லது அனு்தா்பமின்றி நடந்தால் – இவன் 
்பாடசாலலயிலும் மறறவரகல்ச் சீண்டுகிறான் என்்ப்தறகு இதுவும் அறிகுறியாக இருக்கலாம். 

மறறப ்பிளல்கல் சாீராீ்தியாக சீண்டும் ்பிளல்களுக்கும் காயஙகள, சிராயபபுகள மறறும் கிழிந்த 
ஆலடகளுடன் வீட்டுக்கு வரலாம். இவரக்ிடம் ்திடீபரை வழக்கத்ல்தவிட அ்திகமாக பசலவ்ிப்ப்தறகு 
்பண்மா சா்தாரணமாக வாஙகிக்பகாள் முடியா்த விலலகூடிய பு்திய ப்பாருட்க்்ா காணப்படலாம். 
அத்துடன் இவரகள ஏலைய மாணவரகல்ப ்பறறி சண்டித்்தைமாயப ்்பசலாம். 

ஒரு சிறு்பிளல்யின் அல்லது ்ப்தின்ம வய்திைாின் வாழவில் ஏற்படும் ப்பாிய மாறறஙகள, குழப்பஙகள, 
அல்லது இழபபுக்ின் வில்வாக்வா அல்லது ஒரு நீடித்்த காலப்்பாக்கி்லா ்பிறலரச் சீண்டும் நடத்ல்த 
்்தான்றலாம். உஙகள ்பிளல்க்ில் யாருக்காவது இவவாறாை அனு்பவம் அண்லமயில் ஏற்பட்ட்தா? 

உஙகள வீட்டில் ்பிரச்சிலைகளும் சச்சரவுகளும் எவவாறு லகயா்ப்படுகின்றை என்று சிந்தியுஙகள. 
நீஙகள விடயஙகல் ்நரமலறயாை முலறயில் ்்பசி லகயாளகிறீரக்ா? சீண்டு்தலல அனும்திக்காமல் 
இருப்ப்தறகாை முக்கியமாை முலற வன்முலற்யா ஆத்்திர்மா இல்லாமல் ்பிரச்சிலைகல்ச் 
சமா்ிப்பப்தப்படி என்று நீஙகள சிறந்த முன்னு்தாரணமாக இருநது உஙகள ்பிளல்களுக்கு காட்டுவ்தாகும்.

http://www.kidshelpphone.ca
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சீண்டு்தல் என்றால் என்ை என்்பல்த ்பிளல்க்குச் பசால்வது முக்கியம். ்பல்வலகப்பட்ட சீண்டு்தல்கல்ப்பறறி 
்பிளல்க்கு வி்க்கி அது புண்்படுத்துவது மறறும் ்பா்திபபு வில்விப்பது எைச்பசால்லுஙகள. ்தீண்டு்தல் 
பசயவது ்தவபறன்றும் எந்த சூழநிலலயிலும் அது அனும்திக்கப்படாது என்்பல்தயும் ்பிளல்க்குத் 
ப்தாிவியுஙகள. 

சீண்டு்தலலயும் ்வறு சம்்பவஙகல்யும் ்பாடசாலலகள எவவாறு 
லகயாளுகின்றை? 

சீண்டு்தல் பசயயும் மாணவரகள, அது ்நரடியாக்வா அல்லது இலணயத்்த்த்்தி்லா, ்வறு்பட்ட 
வில்வுகல்ச் சந்திக்கக்கூடும். 

சீண்டு்தலுக்கு எ்திராக நடவடிக்லக எடுக்கப்படும்்்பாது, ்தலலலம ஆசிாியரகள ப்தாடர சிட்லச எனும் 
அணுகுமுலறலயப ்பாவிக்கிறாரகள. ஒன்டாாி்யாவின் ப்தாடர சிட்லசக் பகாளலகயாைது, மாணவரகள 
்தஙகள நடத்ல்தயிலிருநது கறறுக்பகாளவ்தறகு உ்தவும் ்பல்்வறு ப்தாிவுகல் ்தலலலம ஆசிாியருக்கு 
வழஙகுகிறது. சில உ்தாரணஙகள ்பின்வருமாறு: 

• புண்்படுத்தும் அல்லது அவமாியால்தயாை ்்பச்சுக்காக மன்ைிபபுக் ்கட்்பது 
• மாணவரக்ிடம் எ்திர்பாரக்கப்படு்பலவ்பறறி மீழ்பாரலவபசயவது 
• ப்பற்றாலரச் சந்திப்பது 
• ்கா்பத்ல்தக் கட்டுப்படுத்துவ்தறகாை ஆ்லாசலை 
• மாணவலர ்பாடசாலலயிலிருநது இலடநிறுத்்தம் பசயவது. 
்மாசமாை சம்்பவஙக்ின்்்பாது, மாணவன் ஏறபகை்வ சீண்டு்தலுக்காக இலடநிறுத்்தம் 
பசயயப்பட்டிருந்தால் மறறும் மறபறாரு ந்பருக்கு, ஏறறுக்பகாள்ப்பட முடியா்த ஆ்பத்ல்தத் ்தரு்பவைாக 
இருந்தால் அவலைப ்பாடசாலலயிலிருநது பவ்ி்யறறும்்படி ்தலலலமயாசிாியர ்பாிநதுலர பசயயலாம். இந்த 
சட்டம் ஆரம்்பக் கல்வி மறறும் நடுநிலலக் கல்வி மாணவரகள ஆகிய இருவருக்கும் ப்பாருநதும். 

்தகா்த நடவடிக்லக ்மலும் ்மாசமாகா்த்படி இருக்கவும் மறற மாணவரகள மீது ்பா்திபல்ப ஏற்படுத்்தாமல் 
இருக்கவும், ்பாடசாலலயில் ்பாதுகாபபு்பறறி அவரகள கவலலபகாள்ா்திருக்கவும் இந்த ப்தாடர சிட்லசமுலற 
உ்தவுகிறது. இது மாணவரகள மத்்தியில் நல்ல நடத்ல்தலய ஊக்குவிக்கிறது, மாணவரகள ்தஙகள நடத்ல்தக்கு 
்தாஙக்் ப்பாறுபபு எைக் கற்பிக்கிறது மறறும் மறறவரகளுடன் ்பழகும் வி்தத்்தில் நல்ல பு்திய வழிகல் 
கறறுக்பகாள் உ்தவுகிறது. 

சீண்டு்தலில் ஈடு்பட்ட எல்லா மாணவரகளுக்கும் ்பாடசாலல மூலம் ஆ்தரவுகிலடக்கும்: சீண்டு்தலால் 
்பா்திக்கப்பட்ட மாணவரகள சீண்டு்தல் நடத்ல்தயில் ஈடு்பட்ட மாணவரகள, மறறும் இந்த நடத்ல்தலயக் 
கண்ணால் கண்ட சாட்சிகள. 

எல்லா ்பாடசாலலகளும் சல்பகளும் ்பின்வருவைவறலற பகாண்டிருக்க்வண்டுபமை எ்திர்பாரக்கப்படுகிறது: 

• சீண்டு்தலலத் ்தவிரப்ப்தறகும் லகயாளுவ்தறகுமாை பகாளலககள 
• சீண்டு்தலலத் ்தவிரப்ப்தரகும் ்தலலயிடு்தலுக்காை ்திட்டஙகள 
• ப்தாடர சிட்லச, சமநீ்தி மறறும் அலைவலரயும் உள்டக்கும் கல்வி ஆகியவறறிறகாை கல்வி. 
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சீண்டு்தல் ்்பான்ற ்மாசமாை சம்்பவஙகல் ்தலலலம ஆசிாியாிடம் அறிவிக்கும்்படி எல்லா சல்ப 
அஙகத்்திைாிடமும் எ்திர்பாரக்கப்படுகிறது. சீண்டு்தல் சம்்பந்தமாை எல்லா முலறப்பாடுகல்யும் ்தலலலம 
ஆசிாியர விசாரலண பசயய்வண்டுபமை எ்திர்பாரக்கப்படுகிறார. 

சீண்டு்தல் உட்்பட, ்பாடசாலலயில் எ்திரமலறயாை ்பா்திபல்ப ஏற்படுத்்தக்கூடிய ்தகா்த அல்லது 
அவமாியால்தயாை நடவடிக்லககல்யும் நிறுத்துவ்தறகு பசயல்ப்பட்வண்டுபமை, மாணவரகளுடன் 
்நரடியாக ்வலலபசயயும் ஆசிாியரகள, சமூகப ்பணியா்ரகள மறறும் வழிமுலற ஆ்லாசகரகள ஆகி்யார 
எ்திர்பாரக்கப்படுகிறாரகள. 

சீண்டு்தலுக்குள்ாை, சீண்டு்தல் பசய்த, கண்ணால் கண்ட சாட்சிகளுக்கு ்திட்டஙகள, ்தலலயீடுகள அல்லது 
்வறு ஆ்தரவுகல் ்பாடசாலல சல்பகள வழஙக்வண்டுபமை எ்திர்பாரக்கப்படுகிறது. 

www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/reportingResponding.html என்ற அலமச்சுவின் இலணயத்்த்த்்தில், 
"ாிப்்பாரட்டிங அன்ட் பரஸ்்்பான்டிங" என்ற ்பகு்தியில், ்பாடசாலல சம்்பவஙகல் ்பணியா்ரகள 
லகயாளுவது ்பறறி ்மல்திக ்தகவலலக் காணலாம் அல்லது ்பாடசாலல மூலமாகக் கிலடக்கும் 
்சலவகல்ப்பறறி ப்தாிநதுபகாள் ்தலலலம ஆசிாியருடன் ்்பசவும். 

சீண்டு்தலுக்குள்ாை மறறும் சீண்டு்தல் பசய்த மாணவரக்ின் ப்பற்றாரகல் ்தலலலம ஆசிாியர 
ப்தாடரபுபகாண்டு ்பின்வருவைவறலற ப்தாிவிக்க்வண்டும்: 

• என்ை நடந்தது 

• மாணவருக்கு என்ை ்பா்திபபு ஏற்பட்டது 

• சம்்பவத்்திைால் உண்டாை சிட்லச உட்்பட மாணவாின் ்பாதுகாபல்ப உறு்திப்படுத்்த எடுக்கப்பட்ட ்படிகள 

• சம்்பவத்்தின் வில்வாக மாணவருக்கு என்ை ஆ்தரவு வழஙகப்படுகிறது. 

்மல்திகமாக: 

• ்தலலலமயாசிாியர ப்பற்றாலர அலழத்து ்பிளல்க்கு வழஙகப்படும் ஆ்தரலவப ்பறறி 
கலநது்்பச்வண்டும். 

எைது ்பிளல் சீண்டப்படுகிறப்தன்றால், ்பாடசாலலயிடமிருநது நான் எல்த 
எ்திர்பாரக்கலாம்? 

நீஙகள, மாணவரகள மறறும் ஏலையவரகள அநாம்்தயமாை முலறயில் சீண்டு்தல் முலறப்பாடுகல்ச் 
பசயவ்தறகு ஒரு ்படிமுலறலய ்பாடசாலல பகாண்டிருக்க்வண்டும். 

உஙகள ்பிளல்்பறறி உஙகளுக்கு கவலலயிருந்தால் அல்லது பவறும்ை ்மல்திக ்தகவலலப ப்பற 
விரும்்பிைால், ்பின்வருவைவறலறக் ்களுஙகள: 

• ்பாடசாலல சல்பயின் சீண்டு்தலலத் ்தவிரத்்தல் மறறும் ்தலலயிடு்தலுக்கை பகாளலககள. 

• ்பாடசாலலயில் ஆசிாியரகள, மாணவரகள மறறும் ஏலைய அஙகத்்திைரகள ஒருவ்ராடு ஒருவர எவவாறு 
நடநதுபகாள்்வண்டும் என்்பல்தச் சுட்டிக்காட்டும் ்பாடசாலலயின் பநறிகளுக்காை ப்தாகுபபு.

http://www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/reportingResponding.html


ப்பற்றாரகளுக்கு ஒரு வழிகாட்டி 9சீண்டுதல் (BULLYING) – இதனை நிறுத்துவதற்கு நாம் யாவரும் உதவலாம்

• ்பாடசாலல மறறும் சல்பயின் சீண்டு்தலல ்தடுத்்தலும் ்தலலயிடு்தலும் ்பறறிய ்திட்டம். இந்த ஆவணம் 
்பிரச்சிலைலயத் ்தீரக்க ்பாடசாலலப ்பணியா்ரகள என்ை பசயயலாபமைக் காட்டும். 

• ்பாடசாலலயின் சூழநிலல்பறறிய ஆயவின் முடிவுகள. இந்த அநாம்்தய ஆயவு ்பாடசாலலயின் ்பாதுகாபபுப 
்பறறிய ம்திபபீடுகல்ச் பசயகிறது; ்பின்பு சீண்டு்தலலத் ்தவிரக்கவும் ்பாதுகாப்பைதும் அலைவலரயும் 
ஏறகும் ்பாடசாலலச் சூழலல ஊக்குவிப்ப்தறகுமாை முடிவுகல் எடுக்க இது உ்தவும். ஆயவுகள குலறந்த 
்பட்சம் இரண்டு வருடஙகளுக்கு ஒருமுலற பசயயப்பட்வண்டும். 

உஙகள ்பிளல் சீண்டப்படுகின்றான் என்்பது ்பணியா்ரகளுக்குத் ப்தாியவந்தால், ்பாடசாலல உஙகல்த் 
ப்தாடரபுபகாளளுபமை நீஙகள எ்திர்பாரக்கலாம். உஙகள ்பிளல்யின் ஆசிாியர அல்லது ்பிளல்யின் 
நம்்பிக்லகக்குாிய ஆசிாியர ்பிரச்சிலைலயத் ்தீரப்ப்தறகாை ஒரு ்திட்டத்ல்த பகாண்டிருக்கக்கூடும் என்்ப்தாக 
நீஙகள காணலாம். 

மாணவைின் அந்தரஙகத் ்தன்லமலயப ்பாதுகாக்கும் அ்்த்வல்யில், உஙகள ்பிரச்சிலைலய முழுலமயாக 
விசாாிக்க எல்லா முயறசிகல்யும் ்பாடசாலல எடுக்க்வண்டுபமை எ்திர்பாரக்கப்படுகிறது. 

சீண்டு்தலில் ஈடு்பட்ட எல்லா மாணவரகளுக்கும் ்பாடசாலல மூலம் ஆ்தரவுகிலடக்கும்: சீண்டு்தலால் 
்பா்திக்கப்பட்ட மாணவரகள சீண்டு்தல் நடத்ல்தயில் ஈடு்பட்ட மாணவரகள, மறறும் இந்த நடத்ல்தலயக் 
கண்ணால் கண்ட சாட்சிகள. 

்பிளல்க்கு வழஙகப்படும் ஆ்தரவு குறித்து உஙகளுக்கு கவலல இருந்தால், நீஙகள ்பின்்பறறுவ்தறகு ஒரு 
்படிமுலறலய ்பாடசாலல பகாண்டிருக்கும். ்பாடசாலலயின் முயறசி உஙகளுக்கு ்திருப்திய்ிக்காவிட்டால், 
நீஙகள ்பாடசாலல சல்பயின் ்மற்பாரலவ அ்திகாாிலய ப்தாடரபுபகாள்லாம். 

அத்துடன் நீஙகள ்பாடசாலலயில் உள் ்சஃப அன்ட் அக்பசபடிங ஸ்கூல்ஸ் டீம் இல் இலணவல்தப்பறறி 
சிந்திக்கலாம். ்பாதுகாப்பாை மறறும் அலைவலரயும் ஏறறுக்பகாளளும் ்பாடசாலல சூழலல உருவாக்குவது 
இந்தக் குழுவின் ப்பாறுப்பாகும். ்தலலலம ஆசிாியர, குலறந்த்பட்சம் ஒரு ப்பறறார, ்பாடசாலலப ்பணியா்ர, 
ஒரு மாணவர மறறும் ஒரு சமூகப ்பஙகா்ர ஆகி்யாலர இது ்காண்டிருக்கும். 

என் ்பிளல்யாவது சீண்டு்தலில் ஈடு்படாமல் இருக்கிறா்ர … 

சீண்டு்தல் நடக்கும்்்பாது எல்்லாரு்ம துன்்பப்படுகிறாரகள.  அத்துடன் இல்தத் ்தடுப்ப்தறகு எல்்லாரு்ம 
உ்தவலாம்.  85 வீ்தமாை சந்தரப்பஙக்ில் சாட்சிக்ின் முன்ைா்ல்ய சீண்டு்தல்கள நலடப்பறுகின்றது. 
இல்த கண்ணால் ்பாரப்பவரகளும் ்பா்திக்கப்படுகிறாரகள.  சீண்டு்தலுக்கு ்தா்ம இலக்காகக்கூடும் 
அல்லது அ்தறகு இலக்காைவரக்ின் நிலலலமலய ்மலும் ்மாசமலடயச் பசயயக்கூடும் என்ற ்பயத்்தால் 
்பாரத்துக்பகாண்டிருப்பவரகள குறுக்கிடுவ்தில்லல.  ஆைால் அவரகள சீண்டு்தலல அநாம்்தயமாை முலறயில் 
முலறப்பாடு பசயயலாம்.  

சீண்டு்தல் ஏறறுக்பகாள்ப்படா்தது என்றும் வயது வந்த ஒருவாிடம் ப்தாியப்படுத்துவ்தால் அல்லது 
அநாம்்தயமாை முலறயில் முலறப்பாடு பசயவ்தன்மூலம் அல்தத் ்தடுக்கலாம் என்றும் ்பிளல் புாிநதுபகாள் 
நீஙகள உ்தவலாம்.



ப்பற்றாரகளுக்கு ஒரு வழிகாட்டி 10சீண்டுதல் (BULLYING) – இதனை நிறுத்துவதற்கு நாம் யாவரும் உதவலாம்

நலமாை உறவுகல் வ்ரப்பது சீண்டு்தலல நிறுத்்த உ்தவும் 
சீண்டு்தலலத் ்தவிரப்பதும் ்தலலயீடு பசயவதும் பவறும்ை சீண்டு்தலல ஒழிப்பது ்பறறிய்தல்ல. 

இது நலமாை உறவுகல் ்மம்்படுத்துவல்தப ்பறறியதுமாகும். நலமாை உறவுகள என்்பது, ்நாிலும் சாி 
இலணயத்்த்த்்திலும் சாி ஒருவ்ராடு ஒருவர ம்திபபுமிக்க வி்தத்்தில் ்பழகுவல்தக் குறிக்கிறது. வாழக்லகயின் 
எல்லா அம்சஙக்ிலும் மாணவரகள நலமாை, ்பாதுகாப்பாை ம்திபபும் ்பாசமும் பகாண்ட உறவுகல் 
வ்ரப்ப்்த இ்தன் குறிக்்கா்ாகும். 

ஆசிாியரகள, ப்பற்றார மறறும் ஏலைய ப்பாியவரகள நலமாை உறவுகள என்றால் என்ை என்்பல்த ்தஙகள 
வாழக்லகயின் மூலம் ்பிளல்களுக்கு கற்பிக்கிறாரகள. ்பிளல்கள ப்பாியவரகளுடன் நல்ல உறவுகல் 
லவத்்திருப்பது ஏலைய ்பிளல்க்ிடமும் நல்ல உறவுக்ில் வில்வலடகிறது. 

நல்ல உறவுகல்ப ்்பணும் மாணவரகள மிகவும் அாி்தாக்வ சீண்டு்தலில் ஈடு்படுகிறாரகள. இவரகள 
சீண்டு்தல் பசயயப்படும் மாணவரகளுக்கு உ்தவிய்ித்து, ்தஙகளுலடய கல்வி சாரந்த இலட்சியஙகல் 
்மம்்பட்ட முலறயில் அலடகிறாரகள. நலமாை உறவுகல் ஊக்குவிப்பது ்பாதுகாப்பாை மறறும் 
அலைவலரயும் ஏறறுக்பகாளளும் ்பாடசாலலச் சூழலல உருவாக்குவ்திலும் சீண்டு்தலலத் ்தவிரப்ப்திலும் 
முக்கிய ்பஙகு வகிக்கிறது.



ப்பற்றாரகளுக்கு ஒரு வழிகாட்டி 11சீண்டுதல் (BULLYING) – இதனை நிறுத்துவதற்கு நாம் யாவரும் உதவலாம்

ஒன்டாாி்யா ்பாடசாலலகள ்பாதுகாப்பை்தாகவும் அலைவலரயும் ஏற்ப்தாகவும் 
இருக்க நாஙகள எவவாறு உ்தவுகி்றாம் 
மாணவரகள பவறறிப்பறறிட, கற்ப்தறகும் கற்பிப்ப்தறகும் ்பாதுகாப்பாை மறறும் நலமாை ஒரு ்பாடசாலல 
சூழல் அவசியம். 

்மறபகாண்டு கறறுக்பகாள்வும்: 

• ்சஃப ஸ்கூல் ஸ்ட்ராட்டஜி. இந்த விாிவாை உ்பாயமாைது ஒவபவாரு ்பாடசாலலயிலும் ஒரு ்பாதுகாப்பாை 
அலைவலரயும் ஏறகும் ்பாடசாலலக் குழு, ்பாடசாலல மூலவ்ஙகள, ஆசிாியரகளுக்கும் ்தலலலம 
ஆசிாியரகளுக்கும் ்பயிறசி மறறும் கிட்ஸ் பெல்ப ஃ்்பான் உடன் ஒரு ்பஙகு ஆகியவறலற உள்டக்கும். 
www.ontario.ca/acceptingschools 

• ஸ்கூல் க்ல்்மட் சர்வ ஃப்பார ்்பரன்ட்ஸ். இந்த ஆயவு  
www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/climate.html இல் 22 பமாழிக்ில் கிலடக்கபப்பறும். 

• ஒன்டாாி்யாஸ் அப்ராச் ஃப்பார டிஸ்ஸி்பி்ின். "ப்தாடர சிட்லச" முழுப ்பாடசாலலலயயும் உட்்படுத்்தி, 
நலமாை ஒரு சூழலல ஊக்குவிக்கிறது. இது மாணவரக்ின் ்தகா்த நடத்ல்தக்கு ப்பாருத்்தமாை ஒரு 
நடவடிக்லகலய எடுக்க ்தலலலம ஆசிாியரகளுக்கு உ்தவுகிறது. அத்துடன் நல்ல நடத்ல்தலய ஊக்குவிக்க 
்பல ஆ்தரவுகல் அ்ிக்கிறது. ்பின்வரும் இலணயத்்த்த்்தில் இந்தக் பகாளலக விவாிக்கப்பட்டுள்து  
www.edu.gov.on.ca/extra/eng/ppm/145.pdf 

• ்காட் ஒஃப பகான்டக்ட். மாணவரகள, ப்பற்றார, ்பாடசாலலப ்பணியா்ர மறறும் சமூகப்பஙகா்ரகள 
உட்்பட அலைவாிடமும் எ்திர்பாரக்கப்படும் ்பஙகுகல்யும் ப்பாறுபபுகல்யும் ஒன்டாாி்யாவின் 
நடத்ல்தக்காை சட்டத்ப்தாகுபபு வி்க்குகிறது. www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/code.html 

• ஒன்டாாி்யாஸ் ப்பாலிசி ஒன் பு்ியிங பாிபவன்ஷன் அன்ட் இன்டரபவன்ஷன். சீண்டு்தலலத் 
்தடுத்்தல் மறறும் ்தலலயீட்டுக் பகாளலகலய உருவாக்கு்தல் ்பறறிய்தில் ்பாடசாலல சல்பக்ிடம் என்ை 
எ்திர்பாரக்கப்படுகிறது என்்பல்த இது வி்க்குகிறது. www.edu.gov.on.ca/extra/eng/ppm/144.pdf 

• எக்குவிட்டி அன்ட் இன்க்ளூசிவ எடு்கஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஒன்டாாி்யா ்பாடசாலலக்ில் அலமச்சு, 
்பாடசாலல சல்பகள மறறும் ்பாடசாலலகள எவவாறு சமநீ்திலயயும் அலைவலரயும் ஏறகும் கல்விலயயும் 
ஆ்தாிக்கின்றது என்்பல்த வி்க்குகிறது. www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/equity.html 

• பாிமியரஸ் அவாரட் ஃப்பார அக்பசபடிங ஸ்கூல்ஸ். ்பாதுகாப்பாை மறறும் அலைவலரயும் ஏறகும் 
்பாடசாலலச் சூழலல உருவாக்குவ்தில் ்திறலமயாகவும் பு்திய முலறக்ிலும் பசயல்ப்படும் 10 வலரயிலாை 
்பாடசாலலகல் இந்த விருது பக்ரவிக்கும். www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/award.html 

• கிட்ஸ் பெல்ப ஃ்்பான். இந்த அந்தரஙகமாை ஆ்லாசலைச் ்சலவ 24/7 லும் கிலடக்கபப்பறும்.  
www.kidshelpphone.ca ஐப ்பாரக்கவும் அல்லது 1-800-668-6868 ஐ அலழக்கவும். 

http://www.ontario.ca/acceptingschools
http://www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/climate.html
http://www.edu.gov.on.ca/extra/eng/ppm/145.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/code.html
http://www.edu.gov.on.ca/extra/eng/ppm/144.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/equity.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/award.html
http://www.kidshelpphone.ca
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்மல்திக ்தகவல்: 

• ப்பற்றாரகளுக்கு சீண்டு்தல் ்பறறிய மூலவ்ம், PREVNet (Promoting Relationships and Eliminating 
Violence Network) ஆல் உருவாக்கப்பட்டது.  
www.prevnet.ca/BullyingResources/ResourcesForParents/tabid/390/Default.aspx 

• ப்பற்றாருக்கு உ்தவி – ்பருவ வய்திைருக்கு: ்பருவ வய்திைர பவறறியலடய ப்பற்றார என்ை பசயயலாம். 
இது ப்பற்றாரகள ்தஙகள ்பருவ வயதுப ்பிளல்களுக்கு ்பாடசாலல விடயத்்தில் ஆ்தரவும் ஊக்கமும் 
அ்ிக்க உ்தவும் குறிபபுகள, ஆ்லாசலைகள மறறும் மூலவ்ஙகல் பகாண்டது.  
www.ontariodirectors.ca/Parent_Engagement/Parent_Engagement.html 

• ்சஃப அட் ஸ்கூல். ஆசிாியரகள மறறும் ்பாடசாலல ்பணியா்ரகளுக்காை ்பயிறசி மூலவ்ம் உட்்பட 
சீண்டு்தலலத் ்தவிரத்்தல், சமநீ்தி, அலைவலரயும் ஏறகும் கல்வி ்்பான்ற ்தகவலல இந்த இலணயத்்த்ம் 
வழஙகுகிறது.. www.safeatschool.ca 

• ஸ்படப்பிங ஸ்்டான்ஸ்: இல்ஞர ்மம்்பாடு்பறறிய மூலவ்ம். இது ்பிளல்கள மறறும் இல்ஞர ்சலவ 
அலமச்சுவிைால் உருவாக்கப்பட்டது. 12 ப்தாடஙகி 25 வலரயாை இல்ஞரக்ின் வ்ரச்சிப ்படிகல்ப 
்பறறிய ்மற்பாரலவலய இது வழஙகுவ்்தாடு அவரக்ின் ்்தலவகளுக்கு நாம் எவவாறு ்பிர்தி்பலிக்கலாம் 
என்்பல்தயும் காட்டுகிறது. www.ontario.ca/steppingstones 

்பாதுகாப்பாை அலைவலரயும் ஏறகும் ்பாடசாலலகள ்பறறி ்மலும் 
கறறுக்பகாளளுஙகள www.ontario.ca/acceptingschools 

இந்தச் சிற்றட்லடயும் ்பல பமாழிக்ில் ப்பற்றாருக்காை ்தகவலலயும் இங்க 
காண்க www.ontario.ca/EDUparents 

ஆஙகிலம் மறறும் ஃ்பிபரன்சில் ்சரவிஸ் ஒன்டாாி்யா மூலமாக இந்தச் 
சிற்றட்டின் அச்சுப ்பிர்திகல்ப ப்பறலாம் www.ontario.ca/publications
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