
 

 
2020 – ஆம் ஆண்�ன் VCE எ�த்� 
�லத் ேதர்�கைள எ��ம்  
மாணவ-மாணவ�யர்க�க்கான 
வழிகாட்டல்கள் 
 
‘2020 VCE ேதர்� வழிகாட்�’ (2020 VCE Exams Navigator) -ய�ல் 
ெகா�க்கப்பட்�ள்ள VCE எ�த்� �லமான ேதர்�கைளப் பற்றிய 
அறி�ைரகேளா� கீழ்வ�ம் தகவல்கைள�ம் ந�ங்கள் வாசிக்கேவண்�ம். ‘VCE 
ெவள�ப்�ற மதிப்ப��க�க்கான அங்கீக�க்கப்பட்ட பாட-ஏ�கள் மற்�ம் சாதனங்கள் 
(Approved materials and equipment for VCE external assessments), ‘VCAA 
வ�தி�ைறகள்’ (VCAA rules), ‘2020 VCE ேதர்� கால-அட்டவைண’ (2020 VCE 
examination timetable) மற்�ம் ‘வ�ேசட ஏற்பா�’ (Special Provision) ஆகியவற்ைறப் 
பற்றிய ப�திகள�ன் ம�� தய�ெசய்� �ர்ந்த கவனம் ெச�த்�ங்கள்.  
 
மாணவ-மாணவ�ய�க்ெகன இந்தத் தகவல்கள் அள�க்கப்ப�ம் அேத ேவைளய�ல், 
‘ேகாவ�ட்-பா�காப்�’ (COVIDSafe) உள்ள �ழலில் மதிப்ப��கள் நடத்தப்ப�வைத 
உ�திெசய்ய VCAA-ய�னர் நைட�ைறப்ப�த்�ம் ெசயல்பாட்� �ைறகைளப் 
ெபற்ேறார்கள்/பராம�ப்பாளர்கள் ெத�ந்�ெகாண்�ள்ளனர் என்பைத 
உ�திப்ப�த்�வதற்காக�ம் இந்தத் தகவல்கள் அள�க்கப்ப�கின்றன.  
 
VCE இ�தித் ேதர்� ���கைளத் த�ர்மான�ப்பதில் VCE எ�த்� �லத் ேதர்�கள் 
�க்கியமானெதா� பங்கிைன வகிக்�ம் அேத ேவைளய�ல், ‘ெகாேரானா ைவரஸ் 
(COVID-19)’ காரணமாக உங்க�ைடய எ�த்� �ல VCE ேதர்�கள் எைத�ம் 
உங்களால் எ�த இயலவ�ல்ைல என்றால், ‘ெப�வ�க்கப்பட்ட ேதர்� 
மதிப்ெபண்கள்’ (Derived Examination Score (DES)) ஒன்றிற்காக உங்களால் 
வ�ண்ணப்ப�க்க இய�ம்.  
 
உங்க�ைடய ‘பாடசாைல மதிப்ப�ட்� சராச�’ (moderated school-based assessments), 
உங்க�ைடய ப�ப்ப��ள்ள எவ்ெவா� ெவள�ப்�ற மதிப்ப��கள், உங்க�ைடய 
‘ெபா� சாதைனச் ேசாதைன’ (General Achievement Test (GAT)) ���கள் மற்�ம் 
உங்க�ைடய பாடசாைலய�னால் ெகா�க்கப்ப�ம் பல வைகப்பட்ட ��தல் 
தகவல்கள் ஆகியவற்ைறப் பயன்ப�த்தி ஒ� ‘DES’ கணக்கிடப்ப�ம்.  
  
நியாயமான மற்�ம் ஏற்கத்தக்க ���கைள ந�ங்கள் ெப�வைத உ�தி 
ெசய்வதற்கான ெசயல்பாட்� �ைறகைள VCAA ஏற்ப�த்தி இ�க்கிற�.  
2020- ஆம் ஆண்�ற்கான VCE ேதர்�கள் எவ்வ�தத்தில் 
மா�பட்��க்�ம்? 
 
எ�த்� �ல VCE ேதர்�கள�ன் ப�ரதானமான ப�தி 10 நவம்பர் ெசவ்வாய்க் 
கிழைமயன்� �வங்கி 1 �சம்பர், 2020 ெசவ்வாய்க் கிழைமயன்� ��வைடகிற�. 
‘ெகாேரானா ைவரஸ் (COVID-19)’ காரணமாக பாடசாைல இயக்கங்கள�ல் ஏற்பட்ட 
மாற்றங்கைள �ன்ன�ட்� இந்தத் ேதர்�த் திகதிகள் ப�ன்தள்ளப்பட்�ள்ளன. 

https://www.vcaa.vic.edu.au/studentguides/ExamsNavigator/Pages/index.aspx
https://www.vcaa.vic.edu.au/assessment/vce-assessment/materials/Pages/index.aspx
https://www.vcaa.vic.edu.au/administration/special-provision/Pages/SpecialProvisionVCEandVCAL.aspx
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இ�ப்ப��ம், ஒவ்ெவா� ேதர்வ�ற்�மான  ந��ப்� ேநரத்தில் மாற்றம் 
எ��மில்ைல.  
 
ப�ன்வ�வனவற்ைற உங்க�ைடய பாடசாைல உங்க�க்�க் ெகா�த்தி�க்கிற� 
என்பைத ந�ங்கள் உ�திப்ப�த்திக்ெகாள்ள ேவண்�ம்:  
 

• உங்க�ைடய ேதர்�கள் ஒவ்ெவான்றிற்�மான திகதி, ேநரம், அைமவ�டம் 
ஆகியவற்றின் அட்டவைணையக் ெகாண்�ள்ள உங்க�க்கான ெசாந்த 
‘மாணவ-மாணவ�யர் ேதர்�/மதிப்ப�ட்� கால அட்டவைண’ (Student 
Examination/Assessment Timetable), மற்�ம் ஒவ்ெவா� ேதர்வ�ற்�மான DES 
வ�ண்ணப்பத்திைனச் சமர்ப்ப�ப்பதற்கான இ�தித் திகதிகள்; மற்�ம் 
ெபா�ந்திவ�ம் த�ணத்தில் 

 
• ‘சிறப்� ேதர்� ஏற்பா�க’(Special Examination Arrangements)ைள VCAA 

அங்கீக�த்தி�க்�ம் த�ணங்கள�ல், எவ்ெவா� ேதர்வ�ற்�மான 
உங்க�ைடய ‘சிறப்� ேதர்� ஏற்பா�கள் அறிவ�ப்�த் �ண்�’ (Special 
Examination Arrangements Advice slip) -இன் ப�ரதி ஒன்�. 
 

VCE எ�த்� �லத் ேதர்�கள் ‘ேகாவ�ட்-பா�காப்�’ (COVIDSafe) 
உள்ளைவயாக இ�ப்பதற்காக நைட�ைறப்ப�த்தப்ப�ம் 
நடவ�க்ைககள் யாைவ?  
 
எ�த்� �லத் ேதர்�களானைவ உங்க�ைடய பாடசாைலய�ல், அல்ல� 
உங்க�ைடய கல்வ�ச் ேசைவ வழங்�நரால் அறிவ�க்கப்ப�ம் இடத்தில் 
நடத்தப்ப�ம். அைனத்� வ�க்ேடா�ய மாநிலப் பாடசாைலக�க்�ம், மற்ற ‘சீன�யர் 
ெசகண்ட�’ கல்வ� வழங்�நர்க�க்�ம் ‘ேகாவ�ட்-பா�காப்�த் திட்டம்’ (COVIDSafe 
Plan) ஒன்ைற நைட�ைறப்ப�த்த ேவண்�ய ேதைவப்பா� இ�க்�ம்.   
 
அைனத்� மாணவ-மாணவ�யர்கள், ேமற்பார்ைவயாளர்கள் மற்�ம் பாடசாைல 
ஊழியர்கள் ஆகிேயார� ெபா�நலைன �ன்ன�ட்� ேதர்�கள் நைடெப�ம் 
�ழல்கள் ‘ேகாவ�ட்-பா�காப்�’ (COVIDSafe) உள்ளைவயாக இ�ப்பைத 
உ�திப்ப�த்�ம் ெபா�ட்� ‘வ�க்ேடா�ய தைலைம �காதார அதிகா�’ (Victorian 
Chief Health Officer) அவர்களால் அங்கீக�க்கப்பட்ட பலவ�தப் பா�காப்� 
நடவ�க்ைககள் நைட�ைறப்ப�த்தப்ப�ம். இந்தப் பா�காப்� நடவ�க்ைககள�ல் 
உள்ளடங்�வன:  
 

• வந்�ேச�ம் சமயத்தில் ெசய்யப்ப�ம் பதி�ச் ெசயல்பாட்� �ைற 
 

• அைனத்� நாற்காலிக�ம் 1.5 ம�ட்டர் இைடெவள� வ�ட்� இ�த்தப்ப�வ� 
உள்ளடங்க, உடல்�தி வ�லகல் ேதைவப்பா�க�க்� ஏற்ற வ�தத்தில் 
ேதர்�கள் நைடெப�ம் இடத்திைன அைமத்தல்; மற்�ம்  
 

• ஒவ்ெவா� ேதர்�ம் �வங்�வதற்� �ன்�ம், ேதர்� ��ந்த ப�ற�ம் 
ேமைசகள் மற்�ம் நாற்காலிகைளக் கி�மி-ந�க்கம் ெசய்தல், மற்�ம் 
அ�க்க�க் ைக ப�ம் பரப்�கைள நாள் ெந�க அவ்வப்ேபா� தவறாமல் 
கி�மி-ந�க்கம் ெசய்தல். 
 

‘ேகாவ�ட்-பா�காப்�’ (COVIDSafe) உள்ள வ�தத்தில் என்ைன 
ைவத்�க்ெகாள்ள நான் என்ன ெசய்யேவண்�ம்?  
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ந�ங்கள் கட்டாயமாக: 
 

• ஒ� இயலாைம அல்ல� ம�த்�வ நிைல ஒன்றின் காரணமாக 
உங்க�க்� வ�லக்� ஒன்� இ�ந்தாெலாழிய, வ�க்ேடா�ய மாநிலப் 
பாடசாைலக�க்கான தற்ேபாைதய வழிகாட்டல்கள�ன் ப�ரகாரம், 
உங்க�ைடய நாசி மற்�ம் வாய்ப் ப�திகைள மைறக்�ம் வ�தத்திலான 
�கக் கவசம் ஒன்ைற அண�யேவண்�ம். ந�ங்கள் வந்�ேச�ம் ேநரம், 
ேதர்� எ��ம் ேநரம் மற்�ம் ந�ங்கள் ெவள�ேய�ம் ேநரம் ஆகிய 
அைனத்� ேவைளகள��ம் உங்க�ைடய �கக் கவசத்திைன ந�ங்கள் 
அண�ந்தி�க்க ேவண்�ய� கட்டாயம். ‘�கக் ேகடய’(face shield)ங்கள் மட்�ம் 
ெபா� �காரத் ேதைவப்பா�கைளப் �ர்த்தி ெசய்யா�.  

 
• ேதர்� நைடெப�ம் இடத்திற்�ள் �ைழ�ம் ேநரம், அங்கி�ந்� 

ெவள�ேய�ம் ேநரம் ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கிய அைனத்� ேவைளகள��ம் 
அவ்வப்ேபா� தவறாமல் ைகச் �த்திக�ப்�கைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம் 
 

• அைனத்� ேவைளகள��ம், மற்றவர்கள�டமி�ந்� �ைறந்தபட்சமாக 1.5 
ம�ட்டர் �ர இைடெவள� வ�ட்� வ�லகிய��ந்� உடல்�தி வ�லகைலப் 
ப�ன்பற்ற ேவண்�ம். 
 
 
 
 

ச�ர ெவப்ப-நிைலையச் ேசாதித்�க்ெகாள்ள ேவண்�ய ேதைவ 
எனக்� இ�க்�மா?  
 
பாடசாைலக�க்�ம், ேதர்�கள் நைடெப�ம் மற்ற இடங்க�க்�ம் மாணவ-
மாணவ�யர்கள் வந்� ேச�ம்ேபா� ச�ர ெவப்ப-நிைலையச் ேசாதித்�க்ெகாள்ள 
ேவண்�ய ேதைவ அவர்க�க்� இ�க்கா�.  
 
தற்ேபாைதய வ�க்ேடா�ய மாநில ச�கத் ெதாற்�ப் பரவலின் அள�கைள 
�ன்ன�ட்� ‘பதில் தைலைம �காதார அதிகா�’ (Deputy Chief Health Officer) 
அவர்கள� அறி�ைரய�ன் அ�ப்பைடய�ல், ‘ப�வம் 4’ -இல் அைனத்� மாணவ-
மாணவ�யர்க�ம் பாடசாைலக்� வந்�ேச�ம் சமயத்தில் அவர்கள� ச�ர 
ெவப்பநிைலைய ேசாதித்�க்ெகாள்ள ேவண்�ய சட்டப்ப�யான ேதைவப்பா� 
இ�க்கா�.  
 
‘ெகாேரானா ைவரஸ் (COVID-19)’ -இனால் பாதிப்��ம் நிைலக்� 
ஆளாக்�ம் ஒ� இயலாைம, ேநாய் அல்ல� மற்ற �ழல்கள் 
எனக்� இ�ந்தால் நான் என்ன ெசய்யேவண்�ம்?  
 
ெகாேரானா ைவரஸ் (COVID-19)’ -இனால் மிக�ம் �கவ �னமைட�ம் நிைலக்� 
ஆளாக்கக்��ய ஒ� இயலாைம, ேநாய் அல்ல� மற்ற �ழல்கள் உங்க�க்� 
இ�ந்தால், ‘வ�ேசட ேதர்� ஏற்பா�கள்’ (Special Examination Arrangements) எைத�ம் 
�றித்� உங்க�ைடய பாடசாைல�டன் ந�ங்கள் கலந்�ைரயாட ேவண்�ம். த�ந்த 
�காதாரம் மற்�ம் பா�காப்�க் கட்�ப்பா�கள் நைட�ைறப்ப�த்தப்பட்�ள்ள 
பாடசாைல வளாகத்தில் தன�ைமய�ல் ேதர்�(கள்) எ�த இ� உங்கைள 
அ�மதிக்கலாம்.  
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ேதர்� நைடெப�ம் வாரத்தில், அல்ல� ேதர்� நைடெப�ம் 
தினத்தில் எனக்� உடல்நிைல ச�ய�ல்ைல என்றால் நான் என்ன 
ெசய்வ�?  
 
உங்க�க்� உடல் நலம் ச�ய�ல்ைல என்றால், அல்ல�, ப�ன் வ�வன 
உள்ளடங்க, ெகாேரானா ைவரஸ் (COVID-19)’ ேநாயறி�றிகள�ல் எ��ம் 
உங்க�க்� இ�ந்தால், அைவ மிதமானைவயாகேவ இ�ந்தா�ம், ேதர்� ஒன்ைற 
எ�த ந�ங்கள் கட்டாயமாக வரக் �டா�:  
 

• வாசைனத் திறன் அல்ல� �ைவத் திறன் இழப்� அல்ல� அவற்றில் 
மாற்றம் 

 
• �ரம், �ள�ர்ச்�ரம் அல்ல� வ�யர்த்தல் 

 
• இ�மல், ெதாண்ைட வலி அல்ல� நாசிக் கசி� 

 
• �ச்� வாங்கல் 

 
• �றிப்ப�ட்ட சில �ழ்நிைலகள�ல் தைலவலி, தைசவலி, �மட்டல், வாந்தி 

அல்ல� வய�ற்�ப்ேபாக்� ஆகியன�ம் ேநாயறி�றிகளாகக் 
க�தப்படக்��ம்.  
 

உங்க�ைடய பாடசாைல�டன் ந�ங்கள் ெதாடர்�ெகாள்ள ேவண்�ம், மற்�ம் 
அ�த்�வ�ம் ேமற்ெகாண்ட அறி�ைரக்காகக் காத்தி�க்க ேவண்�ம்.  
 
வந்�ேச�ம் சமயத்தில், ெகாேரானா ைவரஸ் (COVID-19)’ -இற்கான அறி�றிகள் 
ஏ�ம் உங்கள�டம் ெதன்பட்டால், தன�ப்பட்ட இடம் ஒன்றில் காத்தி�க்�மா� 
ந�ங்கள் ேகட்�க்ெகாள்ளப்ப�வ �ர்கள், மற்�ம் உங்கைள அைழத்�ச் ெசல்ல 
உங்க�ைடய ெபற்ேறார் அல்ல� பராம�ப்பாளர் அைழக்கப்ப�வார்.   
 
ேதர்� நைடெப�ம் ேவைளய�ல் ந�ங்கள் �கவ �னம் அைடந்தால், தன� அைற 
ஒன்றில் ந�ங்கள் தன�ைமப்ப�த்தப்ப�வ �ர்கள், மற்�ம் த�ந்த �காதாரம் மற்�ம் 
பா�காப்�க் கட்�ப்பா�கள் நைட�ைறப்ப�த்தப்பட்�ள்ள �ழலில் ெதாடர்ந்� 
ேதர்வ�ைன எ�த அ�மதிக்கப்ப�வ �ர்கள். ேதர்வ�ைனப் �ர்த்தி ெசய்ய இயலாத 
அளவ�ற்� ந�ங்கள் �கவ �னமைடந்தால், ெபற்ேறார் அல்ல� பராம�ப்பாளர் 
ஒ�வரால் அைழத்�ச் ெசல்லப்ப�வதற்காகக் காத்தி�க்�ம் ேவைளய�ல் ந�ங்கள் 
தன�ைமப்ப�த்தப்ப�வ �ர்கள்.  
 
ேதர்� நைடெப�ம் நாளன்� ‘ெகாேரானா ைவரஸ் (COVID-19)’ 
ேநாயறி�றிக�டன் ந�ங்கள் உடல்நலம் ச�ய�ல்லாமல் இ�ந்தால், உங்க�ைடய 
ேதர்வ�ற்� ந�ங்கள் கட்டாயமாக வரக்�டா�. ேநாயறி�ச் ேசாதைனைய 
ேமற்ெகாண்�, உங்க�ைடய ேசாதைன ���கைள ந�ங்கள் ெப�ம்வைர ந�ங்கள் 
வ �ட்�ேலேய இ�க்கேவண்�ம். DES ஒன்றிற்காக வ�ண்ணப்ப�ப்பதற்� ந�ங்கள் த�தி 
ெப�வ �ர்கள். 
 
ேவ� எந்த �ழ்நிைலகள�ல் நான் ேதர்� எ�த வரக்�டா�?  
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ேதர்� நாளன்� உடல்நலம் ச�ய�ல்லாத உணர்�க்� ேமலாக, கீழ்வ�ம் 
த�ணங்கள��ம் ந�ங்கள் ேதர்� எ�த வரக்�டா� என்ப� கட்டாயமா�ம்:  
 

• ‘ெகாேரானா ைவரஸ் (COVID-19)’ ேநாயறி�ச் ேசாதைனைய ேமற்ெகாண்ட 
ப�ற� உங்க�ைடய ேசாதைன ���க�க்காக ந�ங்கள் தன�ப்ப�த்தப்பட்ட 
நிைலய�ல் காத்தி�க்�ம் ேபா� 

 
• ‘ெகாேரானா ைவரஸ் (COVID-19)’ ேநாயறி� ேசாதைனைய ேமற்ெகாள்வதற்� 

�ன்பாக ந�ங்கள் தன�ைமய�ல் இ�க்�ம்ேபா� (உதாரணமாக: உங்க�க்� 
ேநாயறி�றிகள் இ�க்�ம் காரணத்தினால்) 
 

• ‘ெகாேரானா ைவரஸ் (COVID-19)’ ேநாய்த்ெதாற்� உங்க�க்� இ�க்கிற� 
என்� உங்க�ைடய ேசாதைன ���கள் காண்ப�த்தால், அல்ல� 
 

• ேநாய்த்ெதாற்� உள்ள ஒ�வேரா� ெந�ங்கிய ெதாடர்ப�ல் இ�ந்த 
ஒ�வ�டன் ந�ங்கள் ெந�ங்கிய ெதாடர்ப�ல் இ�ந்தி�ப்ப� உள்ளடங்க, 
‘�காதாரம் மற்�ம் மன�த ேசைவகள் திைணக்கள’(Department of Health and 
Human Services (DHHS))த்தினால் ந�ங்கள் அறி��த்தப்பட்��ந்தால், அல்ல� 
‘ெகாேரானா ைவரஸ் (COVID-19)’ உள்ள ஒ�வ�டன் ெந�ங்கிய ெதாடர்ப�ல் 
இ�ந்தவர் என்� ந�ங்கள் அைடயாளம் காணப்பட்��ந்தால். 
 

இந்த �ழ்நிைலகள�ல், DES ஒன்றிற்காக வ�ண்ணப்ப�ப்பதற்� ந�ங்கள் த�தி 
ெப�வ �ர்கள். 
 
 
‘ெகாேரானா ைவரஸ் (COVID-19)’ -இன் காரணமாக DES ஒன்றிற்� 
வ�ண்ணப்ப�ப்பதற்� எனக்� என்ன ஆதாரங்கள் ேதைவ?  
 
‘ெகாேரானா ைவரஸ் (COVID-19)’-இன் காரணமாக ேதர்� ஒன்ைறப் �ர்த்தி 
ெசய்வதிலி�ந்� ந�ங்கள் தைட ெசய்யப்பட்டால், அல்ல� உங்க�ைடய 
ெசயல்திறன் கண�சமான அளவ�ற்�ப் பாதிக்கப்பட்டால், DES ஒன்றிற்காக 
வ�ண்ணப்ப�ப்பதற்� ந�ங்கள் த�தி ெப�வ �ர்கள். 
 
 
ஆதாரத் ேதைவப்பா�கள�ல் உள்ளடங்�வன:  
 

• பாடசாைலய�ல் இ�ந்� வந்த ஆதாரக் க�தம்/நிகழ்� அறிக்ைக. 
 

• �யாத�ன �காரத் ெதாழில்வல்�னர் ஒ�வ�டமி�ந்� ெபறப்பட்ட ேநாயறி� 
ேசாதைனக்கான சிபா��க் க�தச் சான்�, அல்ல� ‘ெகாேரானா ைவரஸ் 
(COVID-19)’ ெதாற்� இ�ப்பதாக உ�திப்ப�த்தப்பட்�ள்ள ஒ�வ�டன் 
ெந�ங்கிய ெதாடர்ப�ல் இ�ந்தவர் என்� அைடயாளம் காணப்பட்�ள்ளதால் 
தன�ைமய�ல் இ�க்�மா� அறி��த்தப்பட்�ள்ளைம ேபான்ற ‘ெகாேரானா 
ைவரஸ் (COVID-19)’ ேநாயறி� ேசாதைன �றித்த ஆதாரம்.  
 

‘ெகாேரானா ைவரஸ் (COVID-19)’ காரணமாக ஏற்ப�ம் பாடசாைல �டல் 
 
‘ெகாேரானா ைவரஸ் (COVID-19)’ காரணமாக உங்க�ைடய பாடசாைல 
தற்காலிகமாக �டப்பட்�, அதன் வ�ைளவாக ஒன்� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட 
ேதர்�கைள நடத்த இயலவ�ல்ைல என்றால், உங்க�க்� ப�ரதிஅ��லம் 
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ஏற்படாமல் இ�ப்பைத உ�திப்ப�த்�வதற்காக உங்க�ைடய பாடசாைல   
VCAA-�டன் ெதாடர்�ெகாண்� ெசயல்ப�ம். இப்ப� ேந�ட்டால் DES ஒன்றிற்காக 
ந�ங்கள் வ�ண்ணப்ப�க்க ேவண்�ய��க்கா�.   
 
எனக்�க் கிைடக்�ம் மனநல மற்�ம் ெபா�நல ஆதர�தவ�கள் 
யாைவ?  
 
VCE ெவள�ப்�ற மதிப்ப��கள் ெசய்யப்ப�ம் காலத்தில் ெபா�வான மன அ�த்தம் 
மற்�ம் பதற்ற உணர்�க�க்� ந�ங்கள் ஆளாகக்��ம். உங்க�க்�க் ��தல் 
ஆதர�தவ� ேதைவப்படலாம் என்� ந�ங்கள் நிைனத்தால், உங்க�ைடய 
பாடசாைல அல்ல� நம்ப�க்ைகக்��ய ஆசி�யர் ஒ�வ�டன் ந�ங்கள் ேநர�யாகத் 
ெதாடர்�ெகாள்ளலாம். சவால்கள் மிக்க இந்தப் பாடசாைல ஆண்�ைனக் கடக்க 
உங்க�ைடய பாடசாைலய�னால் உங்க�க்� உதவ இய�ம். 
 
��ம்பத்தினர், நண்பர்கள் அல்ல� ம�த்�வ அல்ல� மனநலத் 
ெதாழில்வல்�னர் ஒ�வ�ைடய ஆதர�தவ� மற்றவர்க�க்�த் 
ேதைவப்படக்��ம். ம�த்�வ அல்ல� மனநலத் ெதாழில்வல்�னர் ஒ�வைர 
ந�ங்கள் ஏற்கனேவ பார்த்தி�ந்தால், உங்க�க்�, உங்க�ைடய ��ம்பத்தினர் 
அல்ல� நண்பர்கள் அல்ல� உங்க�ைடய பாடசாைல ஆகிேயா�க்� 
இ�க்கக்��ய எவ்ெவா� க�சனத்ைத�ம் ெசய�க்கமான �ைறய�ல் 
சமாள�ப்பதற்கான �க்திகைள நிைன�ப�த்திக்ெகாள்வதற்காக அவர்கைள ந�ங்கள் 
ம�ண்�ம் பார்ப்பதற்� இந்த சமயம் ஒ� நல்ல த�ணமாக இ�க்கலாம்.  
 

− ‘இ-ெஹட்ஸ்ேபஸ்’ (eheadspace) 

 

− ‘சிறார் உதவ�-இைணப்�’ (Kids helpline) 

 

− ‘உய�ர்காப்� இைணப்�’ (Lifeline) 

 

− ‘ப�ேயாண்ட் ப்�’ (Beyond Blue) 

 
− ‘உதவ� நாடல் (ReachOut) – மனநலப் பராம�ப்�த் திட்டம் ஒன்ைறப் ெபறல்’  

 
 
ெபற்ேறார்கள்/பராம�ப்பாளர்க�க்�க் கிைடக்கக்��ய 
�லவளங்கள் யாைவ? 
 
சிறந்த ஆதர�தவ�ையத் தம� ப�ள்ைளக�க்� எப்ப� அள�ப்ப� என்பைதத் 
ெத�ந்�ெகாள்வ� ெபற்ேறார்க�க்�ம் பராம�ப்பளர்க�க்�ம் சில ேவைளகள�ல் 
சிரமமாக இ�க்கலாம். ெபற்ேறார்க�க்�ம் பராம�ப்பளர்க�க்�மான 
�லவளங்கள�ல் உள்ளடங்�வன:  

 
• �ழந்ைதகள�ன் �காதாரம் மற்�ம் ெபா�நலன�ல் 

உத�வதற்�ப் ெபற்ேறார்க�க்கான ேயாசைனக் �றிப்�கள் 
 

https://headspace.org.au/eheadspace/
https://kidshelpline.com.au/
http://www.lifeline.org.au/
https://www.beyondblue.org.au/get-support/get-immediate-support
https://au.reachout.com/articles/part-1-getting-yourself-a-mental-health-care-plan
https://www.education.vic.gov.au/parents/learning/Pages/home-learning-screentime-wellbeing.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/learning/Pages/home-learning-screentime-wellbeing.aspx
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• ‘பாடசாைலக் �ழந்ைதகள் வளர்ச்சிக்கான ேகெளாலித் 
ெதாடர்கள்’ 
 

ேமலதிகத் தகவல்கைள நான் எங்� காணலாம்? 
 

• VCE எ�த்� �லத் ேதர்�கைள நடத்�வதற்கான மற்�ம் அவற்ைற 
நிர்வகிப்பதற்கான உங்க�ைடய பாடசாைல அல்ல� மற்ெறா� ெசகண்ட� 
கல்வ�ச் ேசைவ வழங்�னர� ஏற்பா�கைளப் பற்றிய �றிப்ப�ட்ட 
தகவல்கைளப் ெபற தய�ெசய்� உங்க�ைடய பாடசாைல அல்ல� 
ெசகண்ட� கல்வ�ச் ேசைவ வழங்�ந�டன் ெதாடர்�ெகாள்�ங்கள்.  

 
• ேமலதிக �காதார அறி�ைரக�க்� 1800 675 398-இல் 24 மண� ேநர COVID-

19 அவசர-இைனப்�டன் அல்ல� உங்க�ைடய ெபா� ம�த்�வ(GP)�டன் 
ந�ங்கள் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம், அல்ல� DHHS -ய�ன் 
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19#what-are-the-
symptoms-of-coronavirus-covid-19 எ�ம் வைலத்தலப் பக்கத்திற்�ச் ெசல்லலாம்.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://raisingchildren.net.au/guides/podcasts-and-webinars/podcasts
https://raisingchildren.net.au/guides/podcasts-and-webinars/podcasts
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19#what-are-the-symptoms-of-coronavirus-covid-19
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19#what-are-the-symptoms-of-coronavirus-covid-19

