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Child Protection Education - Stage 5
Information for parents and carers

குழநணதகள் பாதுகாப்பு குறவித்த கல்வி
பபற்றாரகள் மறறும் பராமாவிப்பாளரகளுககான தக்லகள்

பாடசாலையின் பபயர்
Name of school
பங்குபற்றும் வகுப்பு(கள்)
Participating Year/s
ஒரு வாரத்ிற்கான பாடங்களின் எண்ிகலக
Number of lessons per week
பாடசாலைத ப்ாடர்பு நபர்
School contact person
ப்ாடர்புத ப்ாலைபபசி இைககம்
Contact telephone number

அன்புலடய பபற்பறார்கள் மற்றும் பராமாிப்பாளர்களுககு

இந் ஆணடு, பமபை பசாலைப்பட்டுள்ள ஆணடுகளுககான வகுப்புகளில பயிலும் மா்வ-மா்வியர்கள் கட்டாயப் 
பாடமான ‘ஆளுலம வளர்்சசி, சுகா்ாரம் மற்றும் உடற்பயிற்சிக கலவி’ (Personal Development, Health and Physical 
Education (PDHPE)) -யில ஈடுபாடு பகாள்வார்கள்.  

எமது பாடசாலையின் - PDHPE ்ிட்டத்ில கட்டாயப் பாடமான ‘குழநல்ப் பாதுகாப்பு குறித் கலவி’ உள்ளடங்கும். 
‘குழநல்ப் பாதுகாப்பு குறித் கலவி’-யில பபா்ிககப்படும் சிை பாடங்கள் உ்ர்வுபூர்வமான சிை விடயங்கலளப் 
பற்றிய்ாகும். மா்வ-மா்வியரது வய்ிற்பகற்ற முலறயில பாடசாலை இந்ப் பாடங்கலளப் பபா்ிககும். 

‘குழநல்ப் பாதுகாப்பு குறித் கலவி’-யில பபா்ிககப்படும் இந்க குறிப்பிட்ட உள்ளடககங்கள் அடுத் பககத்ில 
காணபிககப்பட்டுள்ளது. 

‘குழநல்ப் பாதுகாப்பு குறித் கலவி’-லயப் பற்றிய பமை்ிகத ்கவலகளுககு ‘கலவித ்ில்ககள’த்ின் PDHPE 
வலைத்ைத்ில உள்ள Child protection and respectful relationships education (‘குழநல்ப் பாதுகாப்பு மற்றும் 
கண்ியமான உறவுமுலறகள் கலவி’) எனும் பகு்ிககு்ச பசலலுங்கள். 

இந்ப் ‘பருவ’த்ில ஒரு வாரத்ிற்குப் பபா்ிககப்படும் ‘குழநல்ப் பாதுகாப்பு குறித் கலவி’ பாடங்களின் எண்ிகலக 
பமபை பசாலைப்பட்டுள்ளது.  

உங்களுககு பமை்ிகத ்கவலகள் ப்லவப்பட்டால, பமபை பசாலைப்பட்டுள்ள இைககத்ில பாடசாலைத ப்ாடர்பு 
நபருடன் ப்ாடர்புபகாள்ளுங்கள். 

‘பதாணை்பசி பமாழவிபபயரத்துணரப்பாளர ்சண்’
பாடசாலையுடன் ப்ாடர்புபகாள்வ்ில உங்களுககு உ்வ பமாழிபபயர்ததுலரப்பாளர் ஒருவர் உங்களுககுத 
ப்லவப்பட்டால, 13 14 50 -இல ‘ப்ாலைபபசி பமாழிபபயர்ததுலரப்பாளர் பசலவ’-யுடன் ப்ாடர்புபகாணடு உங்கள் 
பமாழியில பமாழிபபயர்ததுலரப்பாளர் ஒருவர் ப்லவ என்று பகளுங்கள். ப்ாலைபபசி இயககுனர் பாடசாலைலய 
அலழதது, உலரயாடலில உங்களுககு உ்வ பமாழிபபயர்ததுலரப்பாளர் ஒருவலர இல்ப்பிற்குக பகாணடுவருவார். 
இந் பசலவககாக உங்களிடமிருநது கட்ட்ம் அறவிடப்படமாட்டாது. 

உங்கள் உணலமயுள்ள

பாடசாலை அ்ிபர்

Tamil

(Principal)

https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/key-learning-areas/pdhpe/child-protection-and-respectful-relationships-education


‘குழநல்ப் பாதுகாப்பு குறித் கலவி’யில பபா்ிககப்படும் பாடங்களில உள்ளடங்குவன: 

Tamil

The content which will be covered in child protection education includes:

(Staff to tick the relevant boxes below for Stage 5 content.)

ஒருவரது சுய அலடயாளம் குறித் சமூக-மரபுகள், படிவார்ப்புகள் (stereotypes) மற்றும் எ்ிர்பார்ப்புகள்
Norms, stereotypes and expectations in relation to identity
பன்முகத ்ன்லம மற்றும் ஒற்றுலமத்ன்லமலய ம்ித்ல
Valuing diversity and inclusivity
சமமான மற்றும் கண்ியமான ப்ாடர்புறவுகலள வளர்ததுகபகாள்ளல
Developing equal and respectful relationships
நடதல்களும், சூழநிலைகளும் பாதுகாப்பானலவயா அலைது பாதுகாப்பற்றலவயா என்று ம்ிப்பிடல
Assessing behaviours and situations as safe or unsafe
ப்ாடர்புறவுகளில கா்ப்படும் பநர்முக மற்றும் எ்ிர்முக அ்ிகாரம்
Positive and negative power in relationships

துஷப்பிரபயாகம் மற்றும் புறகக்ிப்பு
Abuse and neglect
துஷப்பிரபயாக சூழ நிலைகலள அலடயாளம் கா்லும் அவற்லற எ்ிர்பகாள்ளலும்
Recognising and responding to abusive situations
பாலினம் மற்றும் வன்முலற
Gender and violence
பாகுபாடு, ப்ாலலைப்படுத்ல மற்றும் வலசபாடல
Discrimination, harassment and villification
ப்ாடர்புறவுகளில பாதுகாப்பற்ற, துஷப்பிரபயாக மற்றும் வன்முலறத்னமான சூழநிலைகலள்ச 
சமாளிப்ப்ற்கான யுக்ிகள்
Strategies to manage unsafe, abusive and violent situations in relationships

ப்ாடர்பாடல பகாள்ளல, மற்றவர்கபளாடு ப்ாடர்பில இருத்ல மற்றும் உ்வி நாடல
Communication, connections and asking for help

பாலாரீ்ித ப்ாிவுகள் மற்றும் சம்ம்த ப்ாிவிப்பின் முககியததுவம்
Sexual choices and the importance of consent

அறிவுலர மற்றும் ஆ்ரவு்வித ப்ாடர்புகள் மற்றும் பசலவகலளப் பபறல 
Accessing networks and services for advice and support
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