
NSW கல்வித் தவிணைககளம்
Making a complaint about our schools

எமது பாடசாலைகலைப் பற்றி முல்ப்பாடு ஒனல்ச் சசய்தல்
முணைப்பாடுகளுககு உடனடியபாகத் தீர்வு கபாைப்டவ்ண்டும் என்தவில நபாஙகள் ்ற்றுறுதவி ககபாண்டுள்வளபாம், ஆகவ் உஙகளுணடய கபாவிசனஙகள் 
எனன என்ணத நீஙகள் எமககுக கூடிய ்விணை்வில முனகூட்டிவய கதபாவி்விப்து மவிகவும் நல்லது. 
சவி்ல ்விடயஙகளுககபாக, ்பாடசபாண்ல அதவி்ருடன அ்ற்ணைப ்ற்ைவிப வ்சு்து தகுநததபாக இருகக்லபாம். யபாபாவிடம் முணைப்பாடு கசய்து என்ணதப ்ற்ைவி 
உஙகளுககு உறுதவியபாகத் கதபாவிய்விலண்ல எனைபால, உஙகளுணடய ்விள்ணளயவின ஆசவிபாவியர் அல்லது ்பாடசபாண்ல அலு்்லகப ்ைவியபாளர்களபால சபாவியபான 
கதபாடர்பு ்வி்ைஙகணள உஙகளுககுக ககபாடுகக இயலும். 

பறிரச்சசிலைகளுக்குத் ்தரீ்வு காணப்தறகு, மு்தைாவ்தாக 

அவறல்ப் பற்றிப் பபசுவது மறிக நல்ை ஆரமபமாக 

இருக்கைாம.  

உஙகளுணடய ்விள்ணளயவின ஆசவிபாவியருடன 
கதபாடர்புககபாள்்து மற்றும் உஙகளுணடய ்பாடசபாண்ல 
அலு்்லகப ்ைவியபாளர்களுடன வ்சு்தவிலிருநது நீஙகள் 
து்ஙக்லபாம், அல்லது உயர் நவிண்லப ்பாடசபாண்லயவில 
குைவிப்விட்ட ஆண்டு-்குப்விற்கபான அைவிவுணையபாளருடன 
நீஙகள் வ்சவிப ்பார்கக்லபாம். வநைடியபாகவ்பா, மவினனஞசல 
மூ்லமபாகவ்பா, கதபாண்லவ்சவி மூ்லமபாகவ்பா, நீஙகள் 
்விரும்்வினபால, கடிதம் மூ்லமபாகவ்பா உஙகளுணடய 
முணைப்பாட்டிணன நீஙகள் எழுப்்லபாம். குைவிப்விட்ட 
ஆசவிபாவியருடன வ்சு்தற்கபாக வநைம் ஒதுககுஙகள், 
அல்லது ்பாடசபாண்லணயத் கதபாண்லவ்சவியவில அணைத்து 
சநதவிபபுவ்ணள ஒனறு வ்ண்டுகமனக வகளுஙகள்.  

சசிை பவலைகைறில் உஙகளுலடய 

முல்ப்பாட்டிலை எழுத்து மூைமாகச் 

சமர்ப்பறிக்குமாறு நாஙகள் உஙகலைக் 

பகட்கக்கூடும. வறிபரஙகலை உள்ைடக்குஙகள், 

அத்துடன முல்ப்பாட்டின வறிலைவாக எனை 

நடக்கபவணடுசமை நீஙகள் வறிருமபுகி்ீர்கள் 

எனபல்தயும எமக்குச் சசால்லுஙகள். 

எழுத்து மூ்லமபாக உஙகளுணடய முணைப்பாட்டிணனச் 
சமர்ப்விப்தவில எம்மபால உஙகளுககு உத் இயலும். 
‘முணைப்பாட்டுப ்டி்’த்தவிணன அல்லது Feedback 
Assist widget - ஐ நீஙகள் ்யன்டுத்த்லபாம் - 
இண் இைண்டும் ‘கல்வித் தவிணைககள’த்தவின 
்ண்லத்த்லத்தவில உள்ளன. 

க்ரும்்பானணமத் தருைஙகளவில, ்பாடசபாண்லப 
்ைவியபாளர்களவிடம்  வநைடியபாகக ககபாடுககப்டும் 
முணைப்பாடுகணள அ்ர்கவள க்னவிகக இயலுமபாக்லபாம்.  
சவி்ல முணைப்பாட்டுகளுககு ்பாடசபாண்ல அதவி்பாவின அல்லது 
‘்ைவியவிட வம்லபாளர்’ (workplace manager)-இன ஈடு்பாடு 
வதண்ப்டும். 

முணைப்பாடு ஒனைவிற்கு மறுகமபாைவி அளவிககும்வ்பாது, 
்வின்ரு்ன்ற்ைவில ஒனறு அல்லது அதற்கு 
வமற்்ட்ட்ற்ணை நபாஙகள் கசயயககூடும்:
• வறிடயத்ல்தச் சாறி சசயவ்தறகாை, அல்ைது 

சூழநறிலைலய பமமபடுத்துவ்தறகாை நடவடிக்லக 
எடுக்க

• ்தவல் ஒப்புக்சகாணடு வருத்்தம ச்தாறிவறிக்க
• வறிைக்கம ஒன்றிலை அைறிக்க
• சூழநறிலைலய இனனும நல்ை வறி்தத்்தில் அல்ைது 

பவறுவறி்தத்்தில் லகயாணடிருக்கைாம எனபல்த 
ஏறறுக்சகாள்ை 

• உஙகளுலடய முல்ப்பாட்டின வறிலைவாக, 
சகாள்லக வறி்திகலை மீள்பார்லவ சசயயும 
சபாறுப்பறிலை ஏறக. 

சவி்ல வ்ணளகளவில நடநதுமுடிநத ்விடயத்தவிணன எம்மபால 
மபாற்ை இய்லபாமல இருகக்லபாம், அல்லது இநத சூைலகளவில 
ஆைம்்த்தவில எடுககப்ட்ட முடிவு தககவத எனறு 
முணைப்பாட்டு நவிர்்பாகவி முடிவு கசயய்லபாம். ்்லபா்்லன 
எது்பாக இருநதபாலும், அ்ருணடய முடி்விற்கபான 
கதளவி்பான கபாைைஙகணள முணைப்பாட்டு வம்லபாளர் 
உஙகளுககுத் கதபாவி்விப்பார். இது ஒரு சநதவிப்வின 
வ்பாவதபா, கதபாண்லவ்சவி அல்லது மவினனஞசல மூ்லமபாகவ்பா 
இருகக்லபாம்.

்விைச்சவிணனகணள சபாவியபான முணையவில மதவிபபீடு கசயயவும், 
இதற்கு அடுத்த சவிைநத ்ைவி எனன என்ணதப ்ற்ைவிய முடிவு 
ஒனணை வமற்ககபாள்ளவும் தமககுத் வதண்ப்டும் தக்லகணள 
முணைப்பாட்டிணன நவிர்்பாகம் கசயயும் ந்ர் வசகபாவிப்பார். 
உஙகளுடன கதபாடர்புககபாள்்தற்கு முன்பாக முணைப்பாட்டு 
நவிர்்பாகவி ்விசபாைணைகணள வமற்ககபாள்ளககூடும். 

கிலடக்கும பைாபைைறில் உஙகளுக்குத் ்திருப்்தி இல்லை 
என்ால், பறிரச்சசிலைகலைப் பற்றிப் பபசவும உஙகளுலடய 
காறிசைஙகலை சவைறிப்படுத்்தவும முல்ப்பாட்டு 
நறிர்வாகியுடன பபசபவணடுசமை நீஙகள் பகட்கைாம. 

உஙகளுக்கு இப்பபாதும ்திருப்்தி இல்லை என்ால், 
அல்ைது முல்ப்பாட்டிறகுக் கிலடத்்த பைாபைன ்தவ்ாைது 
மறறும/அல்ைது முல்ப்பாடு லகயாைப்பட்ட சசயல்முல் 
நறியாயமற்து எை நீஙகள் நறிலைத்்தால், மீள்பாறிசீைலை 
ஒனறு சசயயப்பட பவணடுசமை நீஙகள் பவணடைாம.  
து்ககத்தவில இருநத முணைப்பாட்டு நவிர்்பாகவி அல்லது 
அ்ருணடய வமற்்பார்ண்யபாளருககு இநத வ்ண்டுவகபாள் 
அனுப்ப்ட வ்ண்டும். 

முணைப்பாட்டில எவக்பாரு ்விதத்தவிலும் சம்்நதப்டபாத, 
மற்றும் முணைப்பாட்டு நவிர்்பாகத்தவில ஈடு்பாடு 
ககபாண்டிருககபாத ந்ர் ஒரு்ைபால மீள்்பாவிசீ்லணனகள் 
கசயதுமுடிககப்ட வ்ண்டும். 
‘NSW Ombudsman’ வ்பானை அணமபபுகளபால 
முணைப்பாடுகணளப ்ற்ைவிய க்ளவிபபுை மீள்்பாவிசீ்லணனகள் 
கசயயப்டககூடும். 

ச்தாலைபபசசி சமாழறிசபயர்த்துலரப்பாைர் பசலவ
்பாடசபாண்லயுடன வ்சு்தவில உஙகளுககு உத் கமபாைவிக்யர்த்துணைப்பாளர் ஒரு்ர் உஙகளுககுத் வதண்ப்ட்டபால, ‘கதபாண்லவ்சவி 
கமபாைவிக்யர்த்துணைப்பாளர் வசண்’யவிணன 131 450-இல அணைத்து உஙகளுணடய கமபாைவியவில ஒரு கமபாைவிக்யர்த்துணைப்பாளர் 
வ்ண்டுகமனக வகளுஙகள். நீஙகள் அணைகக ்விரும்பும் இ்லககத்தவிணனத் கதபாண்லவ்சவி இயககுனருககுக ககபாடுஙகள், 
உஙகளுணடய உணையபாடலில உஙகளுககு உதவு்தற்கபாக அ்ர் கமபாைவிக்யர்த்துணைப்பாளர் ஒரு்ணை இணைப்விற்குக 
ககபாண்டு்ரு்பார். இநத வசண்ககபாக உஙகளவிடமவிருநது கட்டைம் அை்விடப்டமபாட்டபாது. 
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