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அநறபைம் 
   

 
 Troy School District ஆணது அகணத்து ரர்ைலக்கும் சரைரண 

ைற்நல் சூழ்றகனக உபேரக்ைறப் தரரிக்ை அர்ப்திக்ைப்தட்டுள்பது. 

ஆசறரிர்ைள், றர்ரைறைள், ஆவுப் திரபர்ைள், வதற்நநரர், ற்றும் 

ரர்ைள் அகணபேம் ைல்ி ற்றும் சபர வற்நறக 

ஊக்குிக்கும் நம்தரட்டு டத்கில் வதரறுப்புள்ப தங்ைரற்ந நண்டும். 

எபே சறநந் டத்க ஆவு அகப்பு ன்தது வற்நறைரண ரர் 

டத்கின் ைற்தித்லுக்கும் ைற்நலுக்குரண எபே உிர்ப்புறக்ை, றநன் 

உபேரக்ை அணுகுபகந ஆகும். அடக்ைரண, றப்புறக்ை, வதரறுப்புகட, 

ற்றும் ிற-ைகடப்திடிக்கும் டத்க ைற்நல் சபரத்துக்ைரண எபே 

நர்கநரண சூகன ஊக்குிக்ைறநது. 

 

 ரர் டத்க ிற ரர் உரிகைள் ற்றும் வதரறுப்புைகபபம் 

தள்பி ிறபகநைகப ீறுன் ிகபவுைகபபம் வபிவுதடுத்துைறநது. 

வதரபேத்ரண டத்கக ைற்றுப் தரரிக்ை உவும் பகநைபின் வரகுற 
ற்றும் ரர் டத்க ிறைள் ீறுக ஊக்ைப்தடுத்ர 

வசல்பகநைள் நதரன்நக ரர்ைலக்கு ங்ைப்தடுைறன்நண. 

ரர் வநறதிநழ் டத்கின் ிகபரை நற்வைரள்ப நண்டி 

வதரபேத்ரண வசல்ைகபத் ீர்ரணிக்கும்வதரலது, தின்பேணற்நறன் 

அடிப்தகடில் தள்பி அலுனர்ைள் வதரபேத்ரணரைத் நரன்நக்கூடி 

இகடடீ்டு உதரங்ைள் ற்றும்/அல்னது எலங்கு டடிக்கைைகபப் 

தன்தடுத்னரம்: வநறதிநழ் டத்கின் ீிம் ற்றும் றபேம்தத் றபேம்த 

றைழ்து; ரரின் து ற்றும்  றகன; வநறதிநழ் டத்ககச் 

சுற்நறபள்ப சூழ்றகனைள்; தள்பி சபரத்றல் ற்நகைபின் நல் 

ரரின் வநறதிநழ் டத்கின் ரக்ைம், ற்றும் திந வரடர்புகட 

ைரிைள். 

 

 ரர் உரிகைலம் வதரறுப்புைலம்/ரர் டத்க ிற 
கைநட்டில் இடம்வதற்றுள்ப ைல்ைள் Troy Board of Education ஆல் 

எப்புனபிக்ைப்தட்ட வைரள்கைின் அலுனைப் திைடணம் ஆகும். ரர் 

உரிகைள் ற்றும் வதரறுப்புைள் திைடணம் Troy School District இன் 

அகணத்து ரர்ைலக்கும் வதரபேந்துைறநது ற்றும் இது சட்டத்றல் 

உள்பரறு ரர்ைபின் உரிகைபின் ல்கனக கறுக்கும் 

குநறக்நைரள் வைரண்டுள்பது ற்றும் இது புற உரிகைகப 

அபிப்தரைநர அல்னது சட்டத்றல் இபேக்கும் ிறைகப றப்புரைநர 
வதரபேள் வைரள்பப்தடக் கூடரது. 
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 அநறபைம் 

 

 Troy School District ரர் டத்க ிற எவ்வரபே தபேக்கும் 

நற்றுகக றப்திடும் எபே நர்கநரண, அக்ைகநபள்ப, 

ற்றுக்வைரள்பக்கூடி ைல்ிச் சபரம் நகப்தடுைறநது ன்ந 

ம்திக்கைக ஆரித்து ணிதர் ஆின் தந் அகப்கத அபிக்ைறநது. 

 
 இந்க் கைநட்டின் நரக்ைம் நர்கநரண ைற்நல் சூழ்றகனக 

ஊக்ைப்தடுத் Troy School District சபரத்ரல் உபேரக்ைப்தட்ட 

வைரள்கைைள், வசல்பகநைள் ற்றும் றர்தரர்ப்புைகப ிபக்குற்ைரை 

உள்பது ஆகும். இந் ிற ற்றும் ன்ணடத்கின் பக்ைறத்துத்கப் 

தடித்து உங்ைலகட குந்கைலடன் ிரறப்தன் பனம், ீங்ைள் 

அகணத்து ரர்ைலம் ங்ைபின் உர்ந்தட்சத் றநகக அகட the 

district இன் பற்சறைலக்கு உி வசய்ரீ்ைள். 

 

 ரர் டத்க ிற தின்பேம் சூழ்றகனைபில் 

வசல்தரட்டில் உள்பது: 

1. ரர்ைள் தள்பிினறபேந்து வசல்லும்நதரது அல்னது தள்பிக்கு 

பேம்நதரது. 

2. ந் நத்றலும் ரது school district உகடகின் ீது. 

3. பரைத்துக்கு உள்நப அல்னது வபிந தள்பிரல் ங்ைப்தட்ட 

அல்னது எப்புனபிக்ைப்தட்ட றைழ்ச்சறைள் அல்னது 

வசல்தரடுைபில். 

4. நதபேந்து றறுத்த்றல் அல்னது எபே தள்பிப் நதபேந்றல்.  

5. தள்பி பரைத்துக்கு உள்நபநர அல்னது வபிிநனர ரது 

தள்பிப் திரபரின் ீது நனும் வநறதிநழ் டத்க அல்னது 

அபேகட வசரத்துக்கு நசம் ற்தடுத்துகப் வதரறுத்து.  
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அநறபைம்  
 

6. ரர்ைள் அல்னது district தரின் உடல்னம் (உடல் ரீறரை 

அல்னது உர்வு ரீறரை) அல்னது ன்கக்கு ஆதத்து 

ற்தடுத்துற்ைரண சரத்றக்கூறுகட (அரது, பரைத்துக்கு 

வபிந நதரக பேந்துைள் ிற்நல்), அல்னது ைல்ிச் 

வசல்பகநக்கு அறக ற்தடுத்தும் கைில் தள்பிில் 

ரரின் வரடர்ச்சறரண இபேப்கத குநறப்தரை உபேரக்ைக்கூடி 

(அரது, பரைத்துக்கு வபிந ைடுகரண குற்நங்ைகப 

நற்வைரள்லல்) வசல்பகநைகபக் வைரண்டுள்ப 

அதரைரண ற்றும்/அல்னது குற்ந இல்புகட பரைத்துக்கு 

வபிநரண ரது வநறதிநழ் டத்ககப் வதரறுத்து. 

 

 இந் ஆத்றல் இடம்வதற்றுள்ப ிறைலம் வநறபகநைலம் எபே 

ரபேக்கு றரை டுக்ைப்தடும் றர்ரை எலக்ை டடிக்கை சரர் 

ிகபக ற்தடுத்க்கூடி அகணத்து ைபேத்க்ை ரர் வநறதிநழ் 

டத்ககபம் வைரண்டிபேக்ைில்கன. 
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அத்றரம் 1 
   
 

ரர் உரிகைலம் வதரறுப்புைலம் 
 

 எவ்வரபே தள்பிக்குள்லம், எபே அகறரண ைல்ிச் 

வசல்பகநகப் தரரிப்தற்ைரண பன்கப் வதரறுப்கதபம் 

அறைரத்கபம் பல்ர்* வதற்றுள்பரர். Troy Board of Education 

ரர்ைள் ற்றும் திரபர்ைபின் உடல்னம், தரதுைரப்பு ற்றும் 

ன்கக்கு ஊறு ிகபிக்ைர கைில் சட்டத்ரல் 

அனுறபிக்ைப்தட்ட சுந்றங்ைலக்கு உத்றரபிக்ைறநது. 
 

 ன்னுகட திரபர்ைள் பனம் The Troy Board of Education 

ரர்ைபின் உரிகைகபபம் வரடர்புகட ரர்ைபின் 

வதரறுப்புைகபபம் அகடரபம் ைண்டு ஆரிக்ைறநது. ன்னுகட 

வதரறுப்புைகப பகநரைச் வசய்பம் ரர்ைள் சட்டத்ரல் 

உறுறபிக்ைப்தட்ட அந் உரிகைபத் வரடர்ந்து அனுதிப்தரர்ைள். 

 

ரர் டத்க 
 

த்து அடிப்தகட: 

 பகநரண ரர் டத்க றர்ைரன நர்கந குடிகப்தண்புடன் 

வபேக்ைரை அகடரபம் ைண்டநறப்தடுைறநது. தள்பிைள் வடுங்ைரனரை 

சறநந் குடிகப்தண்கதப் நதரறக்கும் இடரை ட்டுந இபேந்துிடரல் 

ரர்ைபிடம் அது றர்தரர்க்ைப்தடும் இடரைவும் ிபங்குைறன்நண. 
 

உரிகைள் -- ரர்ைள் தின்பேம் உரிககக் வைரண்டுள்பணர்: 

 றைழ்ச்சறைபில் வசனரற்நலுடன் தங்கு வைரள்ன் ரினரை ணிதர் 

பர்ச்சறக அகட றகுக்கும் வரறல்பகநப் திரபர்ைள் ற்றும் 

சறைகப அணுகுல். 
 

வதரறுப்புைள் -- ரர்ைள் தின்பேம் வதரறுப்கதக் வைரண்டுள்பணர்: 

 நர்கநரண ைல்ிச் சூகன நம்தடுத்துது நதரன்ந பகநில் 

ங்ைகப பர்த்துக்வைரள்லல். 

 
*இக் கைநட்டில் பல்ர் அல்னது ைண்ைரிப்தரபர் ன்ந வசரல் ங்வைல்னரம் 

தன்தடுத்ப்தடுைறநநர, அது பகநந பல்ர் அல்னது பல்ரின் றணரர், 

ற்றும் ைண்ைரிப்தரபர் அல்னது ைண்ைரிப்தரபரின் றணரர் ஆைறநரகக் 

குநறப்திடுைறநது. 
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ரர் உரிகைலம் வதரறுப்புைலம்  

 

தரடத்றட்ட நம்தரடு 
 

த்து அடிப்தகட: 

 உர்றகனப் தள்பி றகனில், ைல்ிசரர் திச்சறகணைபில் ரர் 

உள்படீ்கட ங்குற்ைரை தரடத்றட்டக் குலில் திரற்ந ரப் 

திறறறைள் நர்ந்வடுக்ைப்தட்டுள்பணர். 

 
உரிகைள் -- ரர்ைள் தின்பேம் உரிககக் வைரண்டுள்பணர்: 

எபே வதரறுப்புள்ப பகநில் து, றகன ற்றும் ிபக்ைத் றநன் 

பறர்ச்சற றகன அபில் தரடத்றட்ட பர்ச்சறில் தங்கு வைரள்லல். 

 

வதரறுப்புைள் -- ரர்ைள் தின்பேம் வதரறுப்கதக் வைரண்டுள்பணர்: 

அகணத்து தரடத்றட்டத் நகைலடன் இங்ைறப் நதரல் ற்றும் 

நகப்தட்டரல் தள்பிில் அநறிக்ைப்தட்ட தர்ைபிடறபேந்து 

ிபக்ைங்ைகபப் வதறுல். 

 

ைல்ிசரர் றர்தரர்ப்புைள், டத்க ற்றும் றப்தடீு 

 

த்து அடிப்தகட: 

 எபே ரரின் குப்தகந றப்தடீு ரரின் ைல்ிச் சரகணின் 

றைச்சறநந் ஆசறரிர் றப்தடீ்கடப் திறதனறக்ை நண்டும். 

 ணிதர் டத்கின் உர் த்கப் தரரித்து ஊக்ைப்தடுத்துது 

தள்பிின் நரக்ைம் ஆகும். இந்த் ம் ணிதர் நர்க, எலக்ைம் ற்றும் 

ரய்கக உள்படக்ைறது. 

 ரர்ைள் ங்ைலகட நகனகத் ரங்ைநப வசய்துவைரள்ப 

தள்பிில் உள்பணர். எபே ரரல் புைலக்ைரை எப்தகடக்ைப்தட்ட ந்ப் 

தள்பி நகனபம் அந் ரரின் பற்சறின் ிகபரைக் 

ைபேப்தடுைறநது. ைல்ி வநறதிநழ் டத்க ன்தது ரர் டத்க 

ிறின் ீிரண ிறீநல் ஆகும்.. 
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 ரர் உரிகைலம் வதரறுப்புைலம் 

 

ரர் தறநடுைள் 

 
த்து அடிப்தகட: 

 ரர் தறநடுைள் ன்தக the school district ஆல் 

தரரிக்ைப்தடும், அர்ைபின் உதநரைத்துக்ைரை ட்டுந வைரண்டுள்ப 

வதரதுக் நைரப்தைத் ைல்ைள் ற்றும் தள்பிப் திரபர்ைபின் ணிப்தட்ட 

குநறப்புைள் ி ணிப்தட்ட ரர்ைள் தற்நற லப்தட்ட அல்னது 

றன்ணணு ைல்ைள் ஆகும். Family Education Rights and Privacy Act 

(FERPA) இன் தடி school district இன் பைரைச் வசல்தடும் தள்பிப் 

திரபர்ைபரல் வதநப்தட்ட ைல் ரர்ைலக்குக் ைல்ிச் நசக 

ங்குறல் பகநப்தடிரண ைல்ித் நக வைரண்டுள்ப ற்ந district 

திரபர்ைலடன் தைறர்ந்துவைரள்பப்தடனரம். தள்பி ஆங்ைள் 

எவ்வரபே ரபேக்கும் றைச்சறநந் ைல்ித் றட்டத்க உபேரக்ைப் 

தன்தடும் ைல்ைகப அபிப்தற்ைரைப் தரரிக்ைப்தடுைறன்நண. ரர் 

தறநடுைள் இைசறரைப் தரரிக்ைப்தடுக உறுற வசய்பம் கைில் 

தள்பிப் திரபர்ைபரல் ைணத்துடன் கைரபப்தடுைறநது. The Michigan 

Freedom of Information Act ஆணது குநறப்திட்ட ைல்ைகப 

வதரதுக்ைலக்குக் ைறகடக்ைச் வசய் school districts உள்பிட்ட ரைர 

ற்றும் உள்லர் அகப்புைகபப் தன்தடுத்துைறநது. 

 சரிரண நத்றல் ைறகடக்ைர வதற்நநரர் அல்னது ரர் றர்ப்பு, 

நைரப்தைத் ைல்ைள் ஆைறக தின்பேணற்கந உள்படக்ைறது: 

ரர் வதர், பைரி, வரகனநதசற தட்டில், தடம், பக்ைறக் ைல்ிப் 

திரிவு, திநந் நற ற்றும் இடம், அலுனை பகநப்தடி அங்ைலைரிக்ைப்தட்ட 

வசல்தரடுைள் ற்றும் ிகபரட்டுைபில் தங்நைற்நல், டைபக் குல 

உறுப்திணர்ைபின் கட ற்றும் உம், பேகைத் நறைள், வதநப்தட்ட 

தட்டங்ைள் ற்றும் ிபேதுைள், றைவும் அண்கில் ைனந்து வைரண்ட 

பந்க தள்பி, ற்றும் திந இநநதரன்ந ைல்ைள். 

 வதற்நநரர்ைள் (அல்னது 18 பேடங்ைள் அல்னது அற்கு அறை 

துகட ரர்ைள்) நற்ைண்ட ைல்ைலள் ரது என்கந 

வபிிட ஆட்நசதித்ரல், எவ்வரபே தள்பி பேடபம் அக்நடரதர் 1 இல் 

அர்ைள் லத்து பனரை துகக் ைண்ைரிப்தரபபேக்கு அசறம் 

வரிிக்ை நண்டும். 
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ரர் உரிகைலம் வதரறுப்புைலம்  

 

உரிகைள் -- ரர்ைள் (குகநந் துகடர்ைபின் வதற்நநரர்ைள்) 

தின்பேம் உரிகைகபப் வதற்றுள்பணர்: 

 தறநடுைள் தரரிப்புடன் வரடர்புகட Family Education Rights 

and Privacy Act (FERPA) ற்றும் IDEA of 2004 இன் நகைலடன் 

எத்துப்நதரை the district றர்தரர்க்ைறநது. அகணத்து ரர்ைலம் எபே 

றைரட்டி ஆநனரசைரின் நண்டுநைரள் ற்றும் பன்ணிகனில் 

அர்ைலகட றந்ப் தறநடுைகபப் தரர்கிடும் உரிக 

வதற்றுள்பணர்.  

 

வதரறுப்புைள் -- ரர்ைள் (குகநந் துகடர்ைபின் வதற்நநரர்ைள்) 

தின்பேம் வதரறுப்புைகபப் வதற்றுள்பணர்: 

 ஆங்ைள் வபிப்தடுத்ப் வதறுக ரர் 

அங்ைலைரிக்ைரட்டரர்ைள் ண ரது தர் அல்னது அகப்தின் லத்து 

பனரை district க்கு அநறிக்ைவும். 

 

ஆநனரசகண ற்றும் ரர் நசகைள் 
 

த்து அடிப்தகட: 

 

 ரர்ைபின் ைல்ி பன்நணற்நத்துடன் ணிப்தட்ட நகைள் 

அல்னது ைகனைள் ீிரை அச்சுறுத்ற குறுக்ைலடு வசய்க்கூடும். 

ரர் வற்நறக்கு ஆபிக்கும் னறகரண ைல்ி படிவுைகப 

நற்வைரள்றல் உிைரை இபேக்ைக்கூடி ைல்ைகப அபிக்கும் 

வதரறுப்பு வதற்நநரர்ைலக்கும் ரர்ைலக்கும் உள்பது. அத்கை 

ஆவுச் நசகைள் (ஆநனரசகண ங்ைல், தள்பி சபரப் தி, 
உபில் றப்தடீு) ரர்ைலக்குப் வதரபேந்க்கூடி சூழ்றகனைபின் 

ைலழ் றைவும் பக்ைறரணகைபரக்க் ைபேப்தடுரல், தள்பிைள் அற்கந 

ைறகடக்ைச்வசய்பம் வதரறுப்கதபம், ற்றும் இந் நசகைள் தற்நறபம் 

வபிப்புந றறுணங்ைபின் நசகைள் தற்நறபம் ரர்ைலக்குத் 

வரிிக்கும் வதரறுப்கதபம் வைரண்டுள்பண. 
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 ரர் உரிகைலம் வதரறுப்புைலம் 

 
உரிகைள் -- ரர்ைள் தின்பேம் உரிககக் வைரண்டுள்பணர்: 

தள்பிைபரல் ங்ைப்தடும் அத்கை ஆநனரசகண ங்ைல் 

நசககப் வதறுல் 

 

வதரறுப்புைள் -- ரர்ைள் தின்பேம் வதரறுப்கதக் வைரண்டுள்பணர்: 

ைறகடக்ைக்கூடி ஆநனரசகண ங்கும் நசகைகபப் தற்நற ிசரரித்து 

அர்ைள் வதரபேத்ரணரைக் ைபேதும் ஆநனரசகண நசகைகபக் 

நைட்டுப் வதறுல். 

 

ரர் உித் றட்டம் 
 

த்து அடிப்தகட: 

 ந் ரபேம் ைல்ி ற்றும் வசரந் இடர்ப்தரடுைலக்ைரைநர 

அல்னது வசரந் சூழ்றகனைலக்ைரைநர (.ைர. நறில் 

வசல்பகநைகபச் சரர்ந்றபேக்கும் வதரிர்ைலடன் ரழ்ல்) 

திச்சறகணக்குரிரை படிபம். வதற்நநரர், ரர்ைள், ற்றும் 

திரபர்ைள் நதரன்நநரர் ரர்ைள் ங்ைள் சூழ்றகனகப் 

புரிந்துவைரண்டு அனுடன் எத்துப்நதரற்கு உவுறல் தனுள்பரை 

இபேக்கும் ைல்ைகபப் தள்பிக்கு ங்கும் வதரறுப்கதப் வதற்றுள்பரர்ைள். 

தள்பிரணது வதரபேத்ரண சூழ்றகனைபின் ைலழ் நகரணரைக் 

ைபேக்கூடி ைல்ி ற்றும் ஆவுத் றட்டங்ைகப ரர்ைலக்கு 

அபிக்ைவும் ற்றும் இந் றட்டங்ைள் தற்நறபம் வபிப்புந றறுணங்ைபின் 

நசகைள் தற்நறபம் ரர்ைலக்குத் வரிிக்ைவும் வதரறுப்புக் 

வைரண்டுள்பது. 

 
உரிகைள்--ரர்ைள் தின்பேம் உரிககக் வைரண்டுள்பணர்: 

தள்பிின் பனம் ைறகடக்ைக்கூடி ைல்ி ற்றும் ஆவுத் 

றட்டங்ைகபப் வதறுல். 

 

வதரறுப்புைள் -- ரர்ைள் தின்பேம் வதரறுப்கதக் வைரண்டுள்பணர்: 

ைறகடக்ைக்கூடி ைல்ி ற்றும் ஆவுத் றட்டங்ைகபப் தற்நற 
ிசரரித்து அத் றட்டங்ைபில் தங்கு வதறுல். 
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அத்றரம் 1 

ரர் உரிகைலம் வதரறுப்புைலம்  

 

பேகை 
 

த்து அடிப்தகட: 

 ைல்ிச் சரகணக்கும் பகநரண, ைரனந்நர பேகைக்கும் நடித் 

வரடர்பு இபேப்தரை ரம் ம்புைறநநரம். தள்பி றர்ரைறைள் அசு ிறின் ைலழ் 

ைட்டர தள்பி பேகை ிறைகப அனரக்ைவும் Troy Board of Education 

இன் பேகைக் நைரட்தரட்கட அனரக்ைவும் வதரறுப்புக் வைரண்டுள்பணர். 

Troy School District இல் உறுப்திணரைச் நசர்க்ைப்தட்டுள்ப ரர்ைள் 

அசு ிறின் ைலழ் நைரப்தட்டுள்பரறும் Troy Board of Education இன் 

பேகைக் நைரட்தரட்டின்தடிபம் தள்பிக்கு பேகை புரிபம் வதரறுப்புக் 

வைரண்டுள்பணர். 

 உடல் னறன்கரநனர அல்னது பேகைில் ரக்ைத்க 

ற்தடுத்தும் வசரந் அல்னது குடும்தப் திச்சறகணைபரநனர  இனர 

ரகபப் தற்நற தள்பிக்குக் குநறப்திட வதற்நநரர்ைள் றர்தரர்க்ைப்தடுைறநரர்ைள். 

தள்பி நத்றற்குப் திநகு க்ைரண திைகபத் றட்டறட எவ்வரபே 

பற்சறபம் நற்வைரள்பப்தட நண்டும். தள்பி ரட்ைரட்டிில் 

குநறப்திடப்தட்டுள்ப ிடுபகந ரட்ைபின்நதரது குடும்தத்துடன் ிடுபகந 

ரட்ைகபக் ைறக்ைத் றட்டறடப்தட நண்டும். பேகைக் நைரட்தரட்டு 

ீநல்ைபரல் ற்தடும் credit இப்கதத் டுப்தற்ைரை வதற்நநரர் ங்ைள் 

குந்கைலடன் சறநந் பேகைின் பக்ைறத்துத்கப் தற்நற ிரறக்ை 

நண்டும். 

 
உரிகைள் -- ரர்ைள் தின்பேம் உரிககக் வைரண்டுள்பணர்: 

1. பேகைின்க, ன்ணிக்ைப்தடர பேகைின்க, ற்றும் 

ரம் நதரன்நக தற்நற வபிரைக் குநறப்திடும் தள்பிக் 

நைரட்தரடுைகபப் வதறுல். 

2. பேகைின்க வரடர்புகட படிக பகநடீு வசய்ல் 

(ன்ணிக்ைக்கூடி அல்னது ன்ணிக்ைப்தடர.) 

3. அறைரப்பூர் அனுறகப் வதற்ந தின்நத தள்பி உகடகக 

ிட்டுச் வசல்லுல். 
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அத்றரம் 1 

 ரர் உரிகைலம் வதரறுப்புைலம் 

 

வதரறுப்புைள் -- ரர்ைள் தின்பேம் வதரறுப்கதக் வைரண்டுள்பணர்: 

1. அகணத்து குப்புைபிலும் றணபம் சரிரண நத்றல் ைனந்து 

வைரள்லல். 

2. பேகைக் நைரட்தரட்டுக்கு ற்த ரரின் பேகைின்கக 

தள்பிக்கு ரய்வரறரை வதற்நநரர் வரிிக்ை நண்டும். (தரர்க்ை 

தக்ைம் 15) 

3. ைட்டுரணக் நைரட்தரட்டின்தடி, ன்ணிக்ைப்தடரிட்டரல் தள்பி 
பரைத்றநனந இபேத்ல். 

 

சுந்றரண நதச்சு ற்றும் வபிப்தரடு 
 

த்து அடிப்தகட: 

 தள்பிின் எபே பக்ைறரண தி து சபரத்றல் வதரறுப்புள்ப 

சு வபிப்தரட்டுக்ைரை ரர்ைகபத் ரர் வசய்ல் ஆகும். U.S. 

அசறனகப்தின் பனரது ற்றும் தறணரன்ைரது றபேத்ங்ைபின்தடி, 

சு வபிப்தரடரணது தள்பிின் அகறரண ைல்ிச் வசல்பகநகத் 

கட வசய்ரைநர அல்னது ரர் டத்க ிறக ீறுரைநர 
இபேக்ைக்கூடரது. 

 
உரிகைள் -- ரர்ைள் தின்பேம் உரிககக் வைரண்டுள்பணர்: 

1. அர்ைலகட  ம்திக்கைைலக்கு றரண ந்ச் 

வசல்தரடுைபினறபேந்தும் ினக்ைபிக்ைப்தடுல். 

2. தள்பி சரர் வசல்தரடுைலக்ைரை பல்ரின் அனுறபடன் 

தள்பிில் அகறரைக் கூடுல். 

3. பல்ரின் அனுறபடன், ரர் குலவுக்கு அநறிப்புைள் 

ற்றும் அநறக்கைைகப அபிக்கும் நரக்ைத்றற்ைரை வசய்றப் 

தனகைகநர அல்னது அற்கு றைரணகநர வதறுல். 

4. தந் அபினரண கனப்புைபில் ங்ைலகட ைபேத்துைகப 

வதரறுப்புடன் கூநவும் வபிப்தடுத்வும் ரர்ைள் உரிக 

வதற்றுள்பணர். 
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அத்றரம் 1 

ரர் உரிகைலம் வதரறுப்புைலம்  
 

வதரறுப்புைள் -- ரர்ைள் தின்பேம் வதரறுப்கதக் வைரண்டுள்பணர்: 

1. ங்ைலகட  ம்திக்கைைலக்கு றரை உள்ப ந் 

வசல்தரட்கட லதும் நைரரிக்கைினறபேந்தும் 

ினக்ைபிக்ைப்தடுல். 

2. நைரரி கூட்டத்றற்கு பல்ரின் அனுறகப் வதறுல் ற்றும் 

பகந, நம் ற்றும் இடம் நதரன்ந ற்றுக்வைரள்பப்தட்ட 

ிறபகநைலடன் உறுறரய் இபேத்ல். 

3. வசய்றப் தனகை அல்னது அற்கு இகரணகப் தன்தடுத் 

பல்ரின் அனுறகப் வதறுல் ற்றும் ற்றுக்வைரள்பப்தட்ட 

ிறபகநைலடன் உறுறரய் இபேத்ல். 

4. District இன் தரடத்றட்டத்துடன் வரடர்புகட தந் அபினரண 

கனப்புைபில் ங்ைலகட றரரண ைபேத்துைகபக் கூறுல் 

ற்றும் வபிப்தடுத்துல். 

 

வபிடீுைள் 
 

த்து அடிப்தகட: 

 தள்பிின் பக்ைறரண திைலள் என்று தந் அபினரண 

தரடங்ைபில் எபே வதரறுப்புள்ப பகநில் ரர்ைள் ரங்ைபரைந 

வபிப்தடுத்க் ைற்கும் வசல்றநறக்ை றைகப அபிப்தது ஆகும். தள்பி 
வசய்றத்ரள்ைள் நதரன்ந அலுனைப் தள்பி வபிடீுைள் வதரறுப்புள்ப 

பகநில் ரத் வரகுப்தரபர்ைபின் நைரட்தரடு ற்றும் ீர்ப்கதப் 

திறதனறக்ை நண்டும் ற்றும் பல தள்பி சபரத்றன் திறறறின் 

ைபேத்துக் நைரத்க உள்படக்ைற இபேக்ை நண்டும். 
 

உரிகைள் -- ரர்ைள் தின்பேம் உரிககக் வைரண்டுள்பணர்: 

ரர்ைள் ற்றும் பல்ரல் பன்ணரை எப்புக்வைரள்பப்தட்ட 

றைரட்டு வநறபகநைலக்குள் ங்ைள் வபிடீுைபின் ிக்கைில் 

ரரபரை இபேத்ல்; .ைர.பல்ர்ைள் பக்ைறரை ிரதர 

இல்புகடரைநர, அபேபேப்புகடரைநர, அல்னது தள்பிின் 

அகறரண வசல்தரட்கடக் குகனக்ைக்கூடி ைபேத்துைகபக் 

வைரண்டிபேப்தரைநர இபேப்தரை ரங்ைள் ைபேதும் இனக்ைறங்ைகப 

ீபரய்வு வசய் ற்றும்/அல்னது வரகுக்ைவும் உரிக வதற்றுள்பணர். 
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அத்றரம் 1 

 ரர் உரிகைலம் வதரறுப்புைலம் 

 

வதரறுப்புைள் -- ரர்ைள் தின்பேம் வதரறுப்கதக் வைரண்டுள்பணர்: 

1. தள்பித் றட்டத்க சலர்குகனக்ைர கைில் வதரறுப்புள்ப 

பகநில் ைபேத்துைகபப் திசுரித்ல், வபிிடுல் அல்னது 

ிறநரைறத்ல் ற்றும் இந்க் ைபேத்துைகப ரர்ைள் ற்றும் 

ர அகப்புைபரல் உதநரைப்தடுத் றறுப்தட்டுள்ப வசய்றப் 

தனகைைள் அல்னது சுர்ப் தகுறைபில் ட்டுந திசுரித்ல். 

2. ரர்ைள் ற்றும் பல்ரல் பன்ணரை எப்புக்வைரள்பப்தட்ட 

றைரட்டு வநறபகநைலக்குள் இல்னர ைல்ைகபப் 

திசுரிப்தகக் கைிடுல் ற்றும் சறநந் ிபேப்தம் ற்றும் 

வதரறுப்புகட தத்றரிகைத் வரறனறன் ற்றுக் வைரள்பக்கூடி 

ங்ைகப உற்றுநரக்குல். 

 

ரர் அசரங்ைம் 
 

த்து அடிப்தகட: 

 

 ரர் அசரங்ைம் ன்தது தள்பிச் வசல்தரடுைபில் க்ைபரட்சறச் 

வசல்பகந பனம் தள்பிக் ைபேத்துைகப ரங்ைபரைந வபிப்தடுத்றச் 

வசல்தடும் ரய்ப்கத ரர்ைலக்கு அபிக்கும் றபகந ஆகும். 

தள்பிச் சபரத்றன் அகணத்து உறுப்திணர்ைலம் ரர் 
அசரங்ைத்துக்கு உவும் வதரறுப்கதப் தைறர்ந்து வைரள்ைறநரர்ைள். 

வதரபேத்ரண றகனில், ரர்ைள் தள்பிின் ைற்நல் சூழ்றகனகப் 

தரறக்கும் அத்கை படிவுைபில் தங்குவைரள்லம் ரய்ப்பு அபிக்ைப்தட 

நண்டும். இன் பனம் ரர் அசரங்ைம் எபே ைற்றுர்ந் அகப்தரை 

வசல்தட படிபம், Troy Board of Education நைரட்தரடுைள் ற்றும் 

ணிதர் தள்பிக் நைரட்தரடுைள் நதரன்நக நண்டுநைரபின் 

அடிப்தகடில் ைறகடக்ைச் வசய்ப்தடும். 
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அத்றரம் 1 

ரர் உரிகைலம் வதரறுப்புைலம்  
 

உரிகைள் -- ரர்ைள் தின்பேம் உரிககக் வைரண்டுள்பணர்: 

1. எபே ரர் அசரங்ைத்க உபேரக்ைற றர்ைறத்ல். 

2. ரர் அசரங்ை அகப்புைபில் அலுனைத்கக் நைட்டுப் 

வதறுல். 

3. அர்ைள் நர்கரண பகநில் நர்ந்வடுக்ைப்தட்ட 

உறுப்திணர்ைள் ணில், இந் அகப்தின் றட்டறடப்தட்ட 

கூட்டங்ைபில் க்ைரைக் ைனந்துவைரள்லல். 

4. உர்றகனப் தள்பி ரர் அசரங்ைத்ரல் தள்பி றர்ரைம் 

ற்றும் திந ஈடுதரடுகட அகப்புைலடன் கூட்டரை 

நற்வைரள்பப்தட்ட அகணத்து படிவுைள் தற்நறபம் ைல் 

அநறந்றபேத்ல். 

 

வதரறுப்புைள் -- ரர்ைள் தின்பேம் வதரறுப்கதக் வைரண்டுள்பணர்: 

1. ரர் அசரங்ைத்றன் உறுப்திணர்ைபரை ரர் சபைத்ரல் 

வபிிடப்தட்ட நகைள் ற்றும் இடர்ப்தரடுைகபச் 

சுட்டிக்ைரட்டுல். நசற ற்றும் ரைர ரர் அசரங்ை 

அகப்புைள் ற்றும்  

Troy School District நதரன்நற்நரல் உபேரக்ைப்தட்ட றைரட்டு 

வநறபகநைலடன் எத்துப்நதரல். 

2. நர்ல் திச்சரங்ைகப எபே நர்கநரண, பறர்ந் பகநில் 

ற்ந நட்தரபர்ைலக்கு ரிரக அபிக்ைக்கூடி கைில் 

டத்துல். 

3. அத்கை கூட்டங்ைபின் sponsor ைலக்கு ைல் வைரடுத்ல், 

ற்றும் இந்க் கூட்டங்ைபில் பேகைின் ைரரை ிடுதட்ட 

எப்தகடவுைகபத் றட்டுல். 

 

ரர் உகட 
 

த்து அடிப்தகட: 

ரரின் உகடபம் உகடிலும் ணிதரின் உடல்னம் ற்றும் 

தரதுைரப்தில் தங்குவைரண்டு அகறரண ைல்ிச் வசல்பகநகச் 

சலர்குகனக்ைரல் இபேக்ை படிபம். 
 

உரிகைள் -- ரர்ைள் தின்பேம் உரிககக் வைரண்டுள்பணர்: 

வதரபேத்ரணதும், தூய்ககக் ைரண்திக்ைக்கூடிதும், தரதுைரப்கத 

பர்க்ைக்கூடிதும் ணக்ைரைவும் ற்நர்ைலக்ைரைவும் ரிரக 

ைரட்டக்கூடிதுரண பகநில் ைச்சறரண உகடில். 
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அத்றரம் 1 

 ரர் உரிகைலம் வதரறுப்புைலம் 

 

வதரறுப்புைள் -- ரர்ைள் தின்பேம் வதரறுப்கதக் வைரண்டுள்பணர்: 

ைல்ிச் வசல்பகநைகபச் சலர்குகனக்ைக்கூடிரைநர அல்னது 

ன்னுகட அல்னது ற்நர்ைபின் உடல்னம் ற்றும் தரதுைரப்புக்கு 

தரறப்பு ற்தடுத்ர பகநில் ைச்சறரை உகடில். ூக்ைள் 

ற்றும் சட்கடைள் அகணத்து நங்ைபிலும் அிப்தட நண்டும்.  

ைரங்ைகபத் ி, க்ைரண தள்பி நங்ைபின்நதரது வரப்திைள் 

ற்றும் கனிைள் அிப்தடக் கூடரது. 

 

 ணிப் தள்பிைள் ங்ைபின் ைட்டிடத்துக்குள் ங்ைபின் உகட 

ிறபகநைகப ரற்நறக்வைரள்பனரம் ன்தது வபிவுந உப்தடுைறநது. 

ரர் கைநடுைகப டிகக்கும்நதரது உகட ிறைபின் வபிரண 

ிறபகநைள் வபிரைக் கூநப்தடுைறன்நண. (நலும் வபிரண 

ிங்ைலக்கு தக்ைம் 36-38 ப் தரர்க்ைவும்.) 

 

நசரகணிடல் ற்றும் கைப்தற்றுல் 

 

த்து அடிப்தகட: 

 U.S. அசறனகப்தின் ரன்ைரது சட்டத்றபேத்த்றல் 

உறுறபிக்ைப்தட்டுள்பதடி ரர்ைள் பகநற்ந நசரகணிடல் 

ற்றும் கைப்தற்றுனறல் இபேந்து ிடுிக்ைப்தடுரர்ைள். இந்த் ணிப்தட்ட 

உரிகரணது ற்நரின் உடல்னம்,தரதுைரப்பு ற்றும் னகணப் 

தரதுைரக்ை நண்டி தள்பிின் வதரறுப்பு பனம் ச 

றகனப்தடுத்ப்தடுைறநது தள்பி அறைரரிைள் ந்நத்றலும் உடல்னம், 

தரதுைரப்பு, ற்றும் ற்நர்ைபின் னகணப் தரதுைரப்தற்குத் நகப்தடும் 

தர்ைள் அல்னது உகடகக நசரகணிடுற்ைரண உரிககப் 

வதற்றுள்பணர். ரர் தரதுைரப்புப் வதட்டைங்ைள் தள்பிினுகட வசரத்து 

ஆகும். வதட்டைங்ைள் அற்கந ந்நபம் தள்பி அறைரரிைள் ஆய்வு 

வசய்னரம் ன்ந புரிந்துர்வுடன் ரர்ைபின் உதநரைத்துக்குக் 

ைடணரைக் வைரடுக்ைப்தட்டுள்பக ஆகும். 

 

உரிகைள் -- ரர்ைள் தின்பேம் உரிககக் வைரண்டுள்பணர்: 

வதரபேத்ற்ந ற்றும்/அல்னது ஆதத்ரண வதரபேள்ைள் ரரல் 

டுத்துச் வசல்னப்தடுைறன்நண ற்றும்/அல்னது கநத்து 

கக்ைப்தடுைறன்நண ன்று பல்ர் ைபேில்கன ணில் அர்ைபின் 

தர் ற்றும் உகடகைபின் இைசறக் ைரப்பு உரிக. 
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அத்றரம் 1 

ரர் உரிகைலம் வதரறுப்புைலம்  

 

வதரறுப்புைள் -- ரர்ைள் தின்பேம் வதரறுப்கதக் வைரண்டுள்பணர்: 

வதரபேத்ற்ந அல்னது ைல்ிச் வசல்பகநகப் தரறக்ைக்கூடி 

ந்ப் வதரபேகபபம் சுந்து ரக, கநத்து கக்ைரக அல்னது 

தள்பிச் வசரத்துக்குள் டுத்து ரக. 

 

புகைிகனின் தன்தரடு 

 

த்து அடிப்தகட: 

 புகை திடித்னரணது உடல் னத்துக்குத் ீங்கு ிகபிக்ைக்கூடிது ண 

றபைதிக்ைப்தட்டுள்பது. 
 

உரிகைள் -- ரர்ைள் தின்பேம் உரிககக் வைரண்டுள்பணர்: 

ரைர சட்டப்தடி தள்பி பரைத்கச் சுற்நறலும் புகைதிடிக்ைரல் 

இபேத்ல். 

வதரறுப்புைள் -- ரர்ைள் தின்பேம் வதரறுப்கதக் வைரண்டுள்பணர்: 

தள்பி பரைத்றனுள் புகை திடிக்ைரல் இபேத்ல் அல்னது 

புகைிகனத் ரரிப்புைகப கத்றரல் இபேத்ல். 

 

வரறல்தட்த பங்ைள் 

 

த்து அடிப்தகட: 

 

 Troy School District ஆணது ைற்தித்ல் வசல்பகநில் 

தன்தடுத்துற்ைரை ரர்ைலக்கும் திரபர்ைலக்கும் தன 

வரறல்தட்த பங்ைகப அபிக்ைறநது. இந் பங்ைள் தின்பேணற்கந 

உள்படக்ைறது, ஆணரல் இக ட்டுந அல்ன: desktop, laptop ற்றும் 

கைடக்ை ைிப்வதரநறைள், வன்வதரபேள், திரிண்டர்ைள், இகபம் 

ற்றும் District Intranet வரடர்பு, டீிநர / குல் / வு வட்வரர்க்குைள், 

எனற ற்றும் எபி உதைங்ைள், ற்றும் ைவனடுக்கும் இந்றங்ைள். The 

district இன் இனக்கு இந் பங்ைகப சறநந் சரத்றத்துடன் நகன 

வசய்பம் கைில் ங்குன் பனம் பங்ைள் தைறர்வு, ைண்டுதிடிப்புைள் 

ற்றும் வரடர்புைள் நதரன்நற்கந ஊக்ைப்தடுத்துல் பனம் சறநப்புறக்ை 

ைல்ிக ஊக்குித்ல் ஆகும். 
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 ரர் உரிகைலம் வதரறுப்புைலம் 

 
உரிகைள்: 

வரறல்தட்த பங்ைகப தணரபி வதறுல் ன்தது ந் எபே 

உரிகநர அல்னது உத்ரநர இல்னர எபே சலுகைரைக் 

ைபேப்தடனரம், ற்றும் ைண்ைரிப்தரபர் அல்னது றணரர் 
ிபேப்தத்றன்தடி ந்நத்றலும் அணுகுல் இத்து வசய்ப்தடனரம். 

 

வதரறுப்புைள்: 

இந் பங்ைகப தின்பேரறு வதரபேத்ரைப் தன்தடுத்துல்: 

1. பங்ைகப குப்பு நத்றன்நதரது ைல்ி நரக்ைங்ைலக்ைரை 

ட்டுந தன்தடுத்துல் 

2. ைரப்புரிக சட்டங்ைகப றத்ல் 

3. வரறல்தட்த பங்ைகப ீக்ைநர, ரறுதடுத்நர, அல்னது 

அறக்ைநர வசய்ரறபேத்ல் 

4. ைடவுச் வசரற்ைகபப் தரதுைரப்தன் பனம் ணிப்தட்ட தரதுைரப்கதப் 

தரரித்ல் 

5. திந தர்ைபின் வுக் நைரப்புைள், அல்னது நைரப்தைங்ைபில் 

அங்ைலைரிக்ைப்தடர அகப்புைள் அல்னது trespassing ப் வதந 

பற்சற வசய்ரனறபேத்ல் 

6. District’s Acceptable Use Policy இன் அகணத்து ிறைள் ற்றும் 

வநறபகநைகபபம் தின்தற்றுல். 

 

ிசரக அறைரரி 

 

த்து அடிப்தகட: 

 இந்க் கைநட்டில் ிபக்ைறக் கூநப்தட்டுள்பதடி உர்றகனப் தள்பி 
ரர்ைலக்கு அர்ைள் உரிகைகப உறுறப்தடுத்துறல் உி 
வசய்ற்ைரை, உர்றகனப் தள்பி றகனில் ிசரக அறைரரி றகன 

இபேக்கும். 
 

 எபே உர்றகனப் தள்பி ரர் நரசரண பகநில் 

கைரபப்தட்டரைநர அல்னது எபே எலங்ைலணரண ிம் குநறத் 

வசல்பகநில் ரய்ப்தபிக்ைப்தடரரைநர உபேம்நதரது,  எபே 

ரர் புைரர் தடிம் தறவு வசய்ப்தடனரம் (அத்றரம் 9  ப் 

தரர்க்ைவும்) .  இபேந்நதரறலும்,  ரர்ைள் எபே பகநரண புைரகப் 

தறவு வசய்பம் பன்பு ஈடுதட்டுள்ப தர்(ைள்) உடன் அர்ைபது புைரர்ைகப 

ிரறத்துத் ீர்க்ை பற்சற வசய் நண்டி வதரறுப்கதக் 

வைரண்டுள்பணர்.  ிசரக அறைரரி ஆநனரசகணக்ைரை 

அத்றரம் 1 
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ரர் உரிகைலம் வதரறுப்புைலம்  

 

அகக்ைப்தடனரம், ற்றும் ரர் ிபேம்திணரல் இண்டு 

தர்ைலக்ைறகடந எபே கூட்டத்றல் த்றஸ்ம் வசய் உி 
வசய்னரம். ிசரக அறைரரிின் ஈடுதரட்கடத் வரடங்குது 

ரரின் வதரறுப்பு ஆகும். எபே பகநரண புைரகப் தறவு வசய்து 

அசறரைறநது ணில், ிசரக அறைரரி பகநரண கடபகநகப் 

தின்தற்றுறல் ரபேக்கு உ நண்டும். 
 

 ரர் அசரங்ைத்ரல் நர்ந்வடுக்ைப்தட்ட பன்று ரர்ைள் 

ற்றும் பல்ரல் நர்ந்வடுக்ைப்தட்ட பன்று ஆசறரி உறுப்திணர்ைள் 

ஆைறநரகக் வைரண்ட எபே குல எவ்வரபே பேடபம் ிசரக 

அறைரரிகத் நர்ந்வடுக்கும். ச ரக்குைள் வதற்றுள்ப றகனில், 

ரர் அசரங்ை sponsor எபே சறகன பநறவு ரக்குச் வசலுத்தும் 

வதரறுப்தபிக்ைப்தடுரர். 

 ிசரக அறைரரி ிபேப்தப்தட்டும் ஊறம் துறன்நறபம் திரற்ந 

நண்டும் ற்றும் அர் தள்பிக் ைட்டிடத்றல் உள்ப எபே ஆசறரிரைநர, 
ஆநனரசைரைநர அல்னது திந திரபரைநர இபேக்ை நண்டும். 

ைட்டிடத்றல் உள்ப ந்ப் திரபபேக்கும் ிசரக அறைரரிரை 

நசக வசய் ிபேப்தறல்கன ணில், சபரத்றல் உள்ப எபே 

குடிைநணர அல்னது ற்வநரபே ைட்டிடத்றல் உள்ப எபே தள்பிப் 

திரபநர அந் இடத்க றப்தனரம். எபே ிசரக அறைரரி எபே 

க்ைநறஞரை இல்னரனறபேக்ைனரம். 

 

உரிகைள்--ரர்ைள் தின்பேம் உரிககக் வைரண்டுள்பணர்: 

1. ரர் புைரர்ைகப ிரறத்துத் ீர்க்ை உவுற்ைரை 

ரரின் நண்டுனறன்தடி எபே ிசரக அறைரரிின் 

ஆநனரசகணகப் வதறுல். 

2. ரரின் உரிகைள் பகநரைக் ைகடப்திடிக்ைப்தடுகபம் 

குந் கடபகநைள் தின்தற்நப்தடுகபம் உறுற 
வசய்ற்ைரை ரரின் நண்டுனறன்தடி அகணத்து 

ிசரகைபின் நதரதும் ிசரக அறைரரிகப் வதறுல். 
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 ரர் உரிகைலம் வதரறுப்புைலம் 

 

வதரறுப்புைள் -- ரர்ைள் தின்பேம் வதரறுப்கதக் வைரண்டுள்பணர்: 

1. குந் டடிக்கை நற்வைரள்பப்தடுற்ைரை ிசரக 

அறைரரிிடம் திச்சறகணக உள்பரறும் நர்கரைவும் 

கூறுல். 

2. ிசரகைலக்கு பன் குந் கடபகநைகபப் தின்தற்றுல் 

ற்றும் ிசரகைபின்நதரது ைரனந்நரலும் 

ரிரகபடனும் இபேத்ல். 

 

புைரர்ைள் 
 

த்து அடிப்தகட: 

 ரர்ைள் ங்ைபது புைரர்ைகபத் வரிிப்தற்கும் ீர்ப்தற்கும் 

பகநசரர் றைகப அபிப்தற்கு தள்பிைள் வதரறுப்புகடக. புைரர் 

ன்தது எபே ிறீநல், நரண ைபேத்து அல்னது ற்றுக்வைரள்பப்தட்ட எபே 

தள்பிக் நைரட்தரடு அல்னது வநறபகநின் பகநற்ந தன்தரடு 

ற்தட்டுள்பரைத் வரிிக்ைப்தட்ட எபே குற்நச்சரட்டு, அல்னது ரன் 

நரண றில் டத்ப்தட்டரைநர அல்னது எலக்ைம் சரர 
ிங்ைபில் க்ை வசல்பகந றுக்ைப்தட்டரைநர ரர் 

ைபேதுது ஆகும். எலக்ை ிங்ைபில், நல் பகநடீ்டு கடபகந 

(தக்ைம் 54) தன்தடுத்ப்தடுைறநது. 

 எபே ரர் ரன் ீங்ைறகக்ைப்தட்டரைக் ைபேதும்நதரது, பந்க 

தத்றில் ிரித்துநதரல், எபே புைரர் தறவு வசய்ப்தடனரம். ரர்ைள் 

புைரர் வசல்பகநகப் தன்தடுத்தும் பன்பு அறல் ஈடுதட்டுள்ப தர்(ைள்) 

உடன் அர்ைபது புைரர்ைகப ிரறத்துத் ீர்க்ை பற்சற வசய் நண்டி 

வதரறுப்கதக் வைரண்டுள்பணர். 
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அத்றரம் 1 

ரர் உரிகைலம் வதரறுப்புைலம்  

 

உரிகைள்--ரர்ைள் தின்பேம் உரிககக் வைரண்டுள்பணர்: 

 ங்ைலகட புைரர்ைகபத் வரிிப்தற்கும் ீர்ப்தற்குரண 

கடபகந ங்ைப்தடுைறநது. இந் கடபகந வரடர்பு ரிகசைள், 

ைரனந்நரக ற்றும் நல் பகநடீ்டு பகந நதரன்நற்கநக் 

குநறப்திடுைறநது. 

 

வதரறுப்புைள் -- ரர்ைள் தின்பேம் வதரறுப்கதக் வைரண்டுள்பணர்: 

 1. புைரர்ைகபத் வபிரைக் குநறப்திடுல், புைரர்ைகபத் ீர்ப்தற்கு 

ற்றுக்வைரள்பப்தட்ட கடபகநகப் தின்தற்றுல், ற்றும் இறுற 
படிகக் ைகடப்திடித்ல். 

 2. புைரர் கடபகந தற்நற ைகனைகப ரர் அசரங்ைப் 

திறறறைபிடம் வரிித்ல். 
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அத்றரம் 2 

   
 

தள்பி பேகை 
 

 Troy School District இல் தறவு வசய்ப்தட்டுள்ப அகணத்து 

ரர்ைலம் அர்ைள் தறவு வசய்ப்தட்டுள்ப குப்புைபிலும் 

வசல்தரடுைபிலும் ைனந்துவைரள்ரர்ைள். 

 

 நலும், Revised School Code (380.1561) குநறப்திடுரது, “எபே 

குந்கக ஆறு து பல் குந்கின் தறணரநரது திநந்ரள் 

க ைட்டுப்தடுத்றப் தரதுைரப்பு அபிக்கும் இந் ரைரத்றல் உள்ப 

எவ்வரபே வதற்நநரர், தரதுைரனர் அல்னது ற்நர் தள்பி பேடம் 

பலற்கும் அக்குந்கக public schools க்கு அனுப்புரர். 

குந்கின் பேகை குந்க தறவு வசய்ப்தட்டுள்ப school district ஆல் 

றர்ிக்ைப்தட்ட தள்பி ஆண்டுக்ைரை இகடிடரது வரடர்ச்சறரணரை 

இபேக்கும்.” 

 

 எபே ரர் ணிப்தட்ட உடல்னறன்கக்ைரைநர அல்னது 

குடும்தத்றல் எபே இநப்திற்ைரைநர ன்ணிப்தபிக்ைப்தடனரம். 

இபேந்நதரறலும், திந ன்ணிப்புைள் சறன நங்ைபில் பகநப்தடிரணக. 

ரர் ரன் ீண்ட ைரனத்துக்கு பேகை  இனரது ன்தக அநறந்ரல், 

அன்/அள் குகநந்து எபே ர ைரனத்துக்கு பன்ணரை 

அலுனைத்கத் வரடர்புவைரள்ப நண்டும். சரத்றரணவணில், தள்பி 
நத்துக்கு வபிந பேத்து ற்றும் தல் பேத்து பன்தறவுைள் 

றட்டறடப்தட நண்டும். 

 

 எபே ரர் தள்பிக்கு பேகை ரநதரது, 

அனுகட/அலகட வதற்நநரர்ைள் ணிதர் ைட்டுரண பேகைக் 

நைரட்தரடுைள் ற்றும் கடபகநைகப அசறம் தின்தற்ந நண்டும். 

உர்றகனப் தள்பி றகனில், வதற்நநரர்ைள் பேகை அலுனைத்க 

பேகை ர ரபின் இபேதத்து ரன்கு ி நத்துக்குள் அசறம் 

அகக்ை நண்டும். 
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அத்றரம் 2 

தள்பி பேகை  

 

 ந் பேகைின்கபம் ைற்நல் அனுதத்கப் தரறத்து எபே 

ரரின் ைல்ித் த்கப் தரறக்ைனரம். எப்தகடவுைகப 

ஈடுவசய்பரறு ஆசறரிர்ைபிடம் நைட்தது ரர்ைபின் வதரறுப்பு ஆகும். 

 

 ன்ணிக்ைப்தட்ட பேகைின்கபடன் கூடி எபே ரர் ிடுதட்ட 

நகனக படித்து அற்குரி credit ப் வதறுற்ைரண 

சறநப்புரிககப் வதற்றுள்பரர். குப்பு ிரங்ைள் ற்றும் 

வசல்தரடுைகபப் தடிவடுக்ை இனரது. ன்ணிக்ைப்தட்ட 

பேகைின்கக்குப் திநகு ஈடுவசய் தி ைரனந்நரல் வசய்ப்தட 

நண்டிபள்பது. திக ஈடு வசய் ரர்ைள் எவ்வரபே 

பேகைில்னர ரலக்கும் எபே ரகபப் வதறுரர்ைள். இது நர்வுைள் 

ற்றும் புறர்ைகபபம் உள்படக்ைறபள்பது. நகரண அகணத்து ஈடுவசய் 

திைகபபம் வதறுது ரரின் வதரறுப்பு ஆகும். ரர்ைபின் 

பேகைின்கக்கு பன்பு அர்ைலக்குக் வைரடுக்ைப்தடும் எப்தகடவுைள் 

ரர் றபேம்த பேம் ரபிகண க ரபரைக் வைரண்டிபேக்கும். 

குநறப்புக் ைரனத்றன் இறுறில், ணறகநபிக்கும் ைரம் 

ைரண்திக்ைப்தட்டரல் ஈடுவசய் நத்றன் ைரன ீட்டிப்பு பல்ரல் 

ங்ைப்தடனரம். 

 

 தள்பி ரபின் வரடக்ைம் அல்னது படிவு நத்கத் ி 

ைட்டிடத்துக்குள் தகபம் அல்னது ிட்டுச் வசல்லும் திந நங்ைபில், எபே 

ரர் றணம் வசய்ப்தட்ட அலுனைத்றல் அசறம் "sign in" 

அல்னது "sign out" வசய் நண்டும். இங்கு அன்/அள் ைரனரரை 

ந்ரல் அணது/அபது குப்தகநக்குள் தக ரர் எபே 

அனுறச் சலட்கடப் வதறுரர்ைள் அல்னது ரர் அன்/அள் signing 

out வசய்றபேந்ரல் ைட்டிடத்க ிட்டுச் வசல்ன அனுற அபிக்ைப்தடுரர். 
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அத்றரம் 2 

 தள்பி பேகை 

 

 தள்பி ஆவு டடிக்கைைள் பேகைின்கரைக் ைபேப்தட 

ரட்டரது. இது ைபப்தங்ைள், ிகபரட்டுப் தங்ைள், ஆநனரசைர் 
றணங்ைள், ரர் அசரங்ைக் கூட்டங்ைள் நதரன்ந தனற்கந 

உள்படக்ைறது. எபே ரர் தள்பி ஆவு டடிக்கைில் 

ைனந்துவைரள்லம் பன்பு அபிக்ைப்தட்ட தி ரர் தள்பிக்குத் றபேம்த 

பேம் ரபிகண க ரபரைக் வைரண்டிபேக்கும். 
 

 எபே ரர் ற்வநரபே தள்பிக்குச் வசன்றுிட்டரல், அன்/அள் 

ைகடசற பேகை ரபிநனர அல்னது அற்கு பன்தரைநர அலுனைம் 

பனரை அசறம் தரிநசரறத்துக்வைரள்ப நண்டும். 
 

த்தும் 

 

 இத் த்துத்றன் ைபேத்து ன்ணவணில் பகநரண குப்பு பேகை 

பக்ைறரணது ன்தது தற்நற ரர்ைகப வதரறுப்புடனும் 

ச்சரிக்கைபடனும் இபேக்ைச் வசய்ல் ஆகும். குப்தில் 

ைனந்துவைரள்ற்கு ரர்ைள் வதரறுப்புகடர்ைள் ஆர். 
வதற்நநரர்ைலம் தள்பிப் திரபர்ைலம் பகநரண குப்தகந 

பேகைக அசறம் ஊக்குிக்ை நண்டும். பகநரண குப்பு பேகை 

ற்றும் எபே ைல்ித் றட்டத்றன் ணப்பூர்ரண ஈடுதரடு நதரன்நற்நறன் 

பனந ரர்ைள் றைவும் அனுகூனரண ைல்ி னன்ைகபப் வதந 

படிபம். 

 

 நரசரண பேகை தற்நற வதற்நநரர்ைலக்கு குநறத் ைரனங்ைபில் 

ைல் வரிிக்ைப்தடும். சறநப்புத் நகைலடன் கூடி ரர்ைகப 

அர்ைபின் அர்ைபின் நகைள் ற்றும் ஆர்ங்ைகபப் பூர்த்ற 
வசய்க்கூடி ைல்ித் றட்டங்ைலக்குள் றகச றபேப்புற்ைரை 

தள்பிரணது நகப்தடும்நதரது அர்ைலக்கு ஆநனரசகண நசகைகப 

ங்கும். 
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அத்றரம் 3 

   
 

தள்பிப் நதபேந்றல் வசல்நரபேக்ைரண  

ிறைலம் வநறபகநைலம் 
 

 ரர்ைலம் வதற்நநரர்ைலம் ைலந ிபக்ைப்தட்டுள்பரறு தள்பிப் 

நதபேந்து ிறைகப அநறந்துவைரள்பவும் றப்தபிக்ைவும் வதரறுப்கதப் 

வதற்றுள்பணர். வரடர்ச்சறரண ிறீநல்ைள் தள்பிப் நதபேந்து 

சறநப்புரிகைபின் ற்ைரனறை ீக்ைத்க ிகபிக்கும். எபே ரர் 

நதபேந்றல் தம் வசய்துவைரண்டு இபேக்கும்நதரது ரர் டத்க 

ிறைள் தன்தரட்டில் உள்பது. 

 

ிறைலம் வநறபகநைலம்: 
 

1. தள்பிக்கு அல்னது தள்பிினறபேந்து தத்றன்நதரது, நதபேந்து 

றறுத்த்றல், அல்னது ரது தள்பி ஆவு ைல்ி இகச் 

வசல்தரட்டில் ரர்ைபின் டத்க பகநசரர் தள்பி ரபின் 

எலக்ை கடபகநைலடன் எத்றபேக்கும். 

2. நதபேந்துக்ைரைக் ைரத்றபேக்கும்நதரது டுப்தின் தின்ணரல் இபேத்ல். 

3. றர்ிக்ைப்தட்ட றறுத்ங்ைபில் நதபேந்றல் நற இநங்குல். 

4. நதபேந்றல் பனறல் நற தர்ைள் தின்புநத்றற்கு ைர்ரர்ைள். 

5. இகடில் உள்ப இகடவபிைள் புத்ைங்ைள், இகசக்ைபேிைள் 

நதரன்நக இல்னரல் சுத்ரை கக்ைப்தட நண்டும். 

6. அகணத்து உடல் தரைங்ைலம் நதபேந்துக்குள் கக்ைப்தட நண்டும். 

7. நதபேந்து இக்ைத்றல் உள்பநதரது அர்ந்றபேக்ை நண்டும்.  

8. நகின்நற உக்ைப் நதசுல், அசறங்ைரண நதச்சு, ற்றும் 

வதரபேத்ற்ந வரற ஆைறக கட வசய்ப்தட நண்டும்.  

9. திைள் நதபேந்து உதைங்ைலடன் கனிடக் கூடரது.  

10. நதபேந்றல் உள்பநதரது ரர்ைள் சரப்திடக் கூடரது. 

11. நதபேந்றநனர அல்னது அற்கு அபேைறநனர புகைதிடித்ல், ீக்குச்சற 
வைரலத்துல் நதரன்நக அனுறக்ைப்தட ரட்டரது. 

12. நதபேந்றல் ினங்குைள் ற்றும்/அல்னது வசல்னப் திரிைள் 

அனுறக்ைப்தட ரட்டரது. 
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அத்றரம் 3 
 தள்பிப் நதபேந்றல் வசல்நரபேக்ைரண ிறைலம் வநறபகநைலம் 

 

13. ரசகணத் றிங்ைள், டிநரடன்ட் அல்னது hairspray நதரன்ந 

நரநசரல் வதரபேள்ைள் கட வசய்ப்தட்டுள்பண. 

14. ஏட்டுது ைணத்க அது பன்கப் திினறபேந்து றகச 

றபேப்புன் பனம் ற்ந திைபின் தரதுைரப்புக்கு ஊறு 

ிகபிக்கும் ந் டத்கபம் கட வசய்ப்தட்டுள்பது. 

15. எபே குநறப்திட்ட நதபேந்துக்கு எதுக்ைலடு வசய்ப்தடர எபே ரர் 

றர்ரை பன் அனுறின்நற நதபேந்றல் நநர அல்னது தம் 

வசய்நர கூடரது. 

 

வதரறுப்புைள்: 

 

1. ைரகனில் ற்நறச் வசல்லும் நத்துக்கு ந்து றறடங்ைள் பன்தரை 

நதபேந்து றறுத்த்றல் இபேத்ல் ற்றும் தள்பிினறபேந்து புநப்தட 

றர்ிக்ைப்தட்ட நத்றற்கு பன்தரை நதபேந்றல் இபேத்ல். 

2. நதபேந்து றறுத்த்றற்கு அபேைறல் உள்ப ணிரர் வசரத்துக்கு 

ரிரக ைரட்டுல். 

3. அகணத்து நங்ைபிலும் நதபேந்து உதைங்ைகபப் 

வதரபேத்ரைக் கைரலல். நதபேந்து உதைங்ைகபச் 

நசப்தடுத்தும் ரர்ைள் வதரபேள் ரற்நத்றற்கு ற்றும்/அல்னது 

புதுப்தித்ல்/தலதுதரர்த்லுக்ைரைப் தம் வசலுத்துரர்ைள். 

4. உங்ைலகட நதபேந்றன் நரற்நத்றல் வதபேக வைரள்லங்ைள். 

அகச் சுத்ரை கத்றபேக்ை உவுங்ைள். 

5. நதபேந்து ஏட்டுரல் நற்வைரள்பப்தடும் றரரண 

நண்டுநைரள்ைலக்கு நர்கநரைச் வசனரற்றுங்ைள்.  

6. இந் தரதுைரப்பு ிறைகபபம் ரர் வதரறுப்புைகபபம் அநறந்து 

வைரள்லங்ைள். 

 

எலக்ை கடபகந: 

 

பல் றர்ரைத் வரடர்பு (தின்பேணற்றுள் என்று அல்னது 

அறைரை) 

1. வதற்நநரர் பன்ணநறிப்பு 

2. ைடுகரண ச்சரிக்கை 

3. தத்து தள்பி ரள்ைள் க நதபேந்து சறநப்புரிகைபின் ற்ைரனறை 

றறுத்ம் 

 

அத்றரம் 3 

தள்பிப்நதபேந்றல் வசல்நரபேக்ைரண ிறைலம் வநறபகநைலம்  
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இண்டரது றர்ரைத் வரடர்பு (தின்பேணற்றுள் என்று அல்னது 

அறைரை) 

1. வதற்நநரர் பன்ணநறிப்பு 

2. ைடுகரண ச்சரிக்கை 

3. தத்து தள்பி ரள்ைள் க நதபேந்து சறநப்புரிகைபின் 

ற்ைரனறை றறுத்ம் 

 

வரடர்ந்து பேம் றர்ரைத் வரடர்பு (தின்பேணற்றுள் என்று 

அல்னது அறைரை) 

1. வதற்நநரர் பன்ணநறிப்பு 

2. ைடுகரண ச்சரிக்கை 

3. நதபேந்து சறநப்புரிகைபின் ற்ைரனறை றறுத்ம். 

 

நதபேந்து சறநப்புரிகைபின் ற்ைரனறை றறுத்த்றன் அகணத்து 

றகனைபிலும், வதற்நநரர்ைலக்கு வரகனநதசறின் பனம் 

வரிிக்ைப்தடும் அல்னது ற்ைரனறை றறுத்த்றன் லத்து பனரண 

அநறிப்பு இண்டு தள்பி ரள்ைலக்குள் அனுப்தப்தடும். 

 

நதபேந்து சறநப்புரிகைபின் ற்ைரனறை றறுத்த்றன்நதரது, தள்பிக்கு 

ந்து வசல்ற்கு ரரின் நதரக்குத்துக்கு ற்தரடு வசய்து 

வதற்நநரரின் வதரறுப்தரை இபேக்கும். 
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அத்றரம் 4 
   
 

ர ஏட்டுர்ைலக்ைரண ிறைலம் 

வநறபகநைலம் 

 
 தள்பிக்கு ந்து வசல்லும் ரைணம் ஏட்டுது ரர்ைலக்கு எபே 

சறநப்புரிகரைக் ைபேப்தடுைறநது. ரர்ைலம் வதற்நநரர்ைலம் ர 

ஏட்டுர்ைகப ைண்ைரிக்கும் ிறைகப அநறந்துவைரண்டு றக்கும் 

வதரறுப்கதப் வதற்றுள்பணர். ரைண றறுத் ிறபகநைள் ைடுகரை 

னறபறுத்ப்தடுைறன்நண. ரைண ஏட்டு சறநப்புரிகைபின் ற்ைரனறை ீக்ைம், 

Troy Police Department பனம் ரைண றறுத்ச் சலட்டுைகப ங்குல், 

ரைணங்ைகபக் ைட்டி இலத்ல் ற்றும்/அல்னது ரைண ஏட்டு 

சறநப்புரிகைபின் ற்ைரனறை ீக்ைம் நதரன்ந அகணத்தும் இந் 

வநறபகநைள் ீநப்தடும்நதரது ற்தடனரம். ரர் ரைண ஏட்டு 

வசல்தரடுைலடன் வரடர்பு வைரண்டு ரர் டத்க ிற 
கடபகநில் உள்பது. 

 

ிறைலம் வநறபகநைலம்: 

 

 1. ரர்ைள் தள்பிக்கு ஏட்டிப்தடும் அகணத்து 

ரைணங்ைகபபம் தறவு வசய்பம் வதரறுப்புக் வைரண்டுள்பணர். 

எவ்வரபே ரைணத்துக்கும் ரைண றறுத்க் ைட்டம் 

றப்திடப்தடும், ற்றும் எபே ரைண றறுத் அகடரப பைரிச் 

சலட்டு ங்ைப்தடும். ரைண றறுத் அகடரப பைரிச் சலட்டுைள் 

ரற்நத்க்ைல்ன. ரது ைரத்துக்ைரை அகடரப பைரிச் 

சலட்கட ரற்றுற்கு ைட்டம் ிறக்ைப்தடும்.  

 2. அகணத்து ரைணங்ைலம் தள்பி கரணத்றல் எதுக்ைப்தட்ட 

இடத்றல் அசறம் றறுத்ப்தட்டு பகநரண அகடரபத்கக் 

ைரண்திக்ை நண்டும். ரைண றறுத் அகடரப பைரிச் சலட்கட 

நரைப் தன்தடுத்துல் ரைண ஏட்டு சறநப்புரிக இப்கத 

ிகபிக்கும். 
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அத்றரம் 4 

ர ஏட்டுர்ைலக்ைரண ிறைலம் வநறபகநைலம்  

 

 3. அகணத்து ரர்ைலம் அசறம் உரிம் வதற்நறபேக்ை நண்டும் 

ற்றும் ைரப்தடீு வசய்றபேக்ை நண்டும். ரைணத்துக்நைர அல்னது 

அன் உள்படக்ைங்ைலக்நைர Troy School District வதரறுப்தல்ன. 

 4. ரைணம் றறுத்ப்தட்ட திநகு ரர்ைள் ரைணத்றன் உள்நபநர 
அல்னது அகச் சுற்நறலுநர சுற்றுற்நைர அல்னது ீண்டும் 

தரர்ப்தற்நைர அனுறக்ைப்தட ரட்டரர்ைள். 

 5. தள்பிச் வசரத்றல் நைம் ிக்கு தறகணந்து கல்ைலக்கு 

றகைப்தடுல் கூடரது. ந் சூழ்றகனிலும் ைலச்சறடும் டர்ைள், 

donut, jumping curbs நதரன்ந ைணற்ந ரைண ஏட்டுல் 

அனுறக்ைப்தட ரட்டரது. 

 6. ரைணங்ைள் புத்ைங்ைள் ற்றும் ஆகடைலக்ைரண வதட்டைரைப் 

தன்தடுத்ப்தடக் கூடரது. தள்பி றர்ரைத்றடறபேந்நர அல்னது 

றறக்ைப்தட்டரிடறபேந்நர லத்து பனரண அனுற இன்நற 
தள்பி ரபின்நதரது ரர்ைள் ரைணம் றறுத்துறடத்றல் 

இபேத்ல் கூடரது. 

 7. கடதரகக் குநறடீுைலக்கு ற்த ரைணங்ைள் றறுத்ப்தட 

நண்டும். 

 8. ற உின்நதரது ரர்ைள் தள்பி கரணத்க ிட்டு 

ங்ைள் ரைணங்ைபில் வபிில் வசல்னக் கூடரது. OTC, Co-op 

நதரன்று சட்டப்தடி தள்பிக ிட்டுச் வசல்லும் ரர்ைள் ற்ந 

ரர்ைகப அர்ைலடன் கூட்டிச் வசல்னக்கூடரது.  

 9. நதரகப் வதரபேள்ைள், ஆல்ையரல், றபேட்டுப் வதரபேள்ைள் ற்றும் 

சடட்த்ரல் கட வசய்ப்தட்ட திந வதரபேள்ைள் அல்னது இந்க் 

கைநடு ஆைறக ரைணத்றல் இபேப்தரை றரரண 

சந்நைங்ைள் நரன்நறணரல் ரர்ைபது ரைணங்ைள் 

நசரகணக்கு உட்தடுத்ப்தடும். 

 10. இண்டு உர்றகனப் தள்பிைபிலும் குப்புைகபக் வைரண்டுள்ப 

அகணத்து ரர்ைலக்கும் நதபேந்துப் நதரக்குத்து சற 
அபிக்ைப்தடுைறநது. ைட்டுரண றர்ரைத்றடறபேந்து சறநப்பு 

அனுறபடன் குப்புைலக்ைரை Troy High School ற்றும் Athens 

High School இகடந ரைணம் ஏட்டிச் வசல்ன ரர்ைள் 

அனுறக்ைப்தடுைறநரர்ைள். 

 11. பனரது ி நத்றல் அறைப்தடிரண ரம் ரைண ஏட்டு 

சறநப்புரிகைபின் இப்திகண ிகபிக்கும். 
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அத்றரம் 4 

 ர ஏட்டுர்ைலக்ைரண ிறைலம் வநறபகநைலம் 

 

 12. ரைண ஏட்டு சறநப்புரிகைள் இப்தின்நதரது ரைண றறுத்க் 

ைட்டம் றபேம்த ங்ைப்தட ரட்டரது. 

 

எலக்ை கடபகந: 

 

பல் றர்ரைத் வரடர்பு (தின்பேணற்றுள் என்று அல்னது 

அறைரை) 

 1. வதற்நநரர் பன்ணநறிப்பு 

 2. ைடுகரண ச்சரிக்கை 

 3. தத்து தள்பி ரள்ைள் க ரைண ஏட்டு சறநப்புரிகைபின் 

ற்ைரனறை றறுத்ம் 

 4. டத்க எப்தந்ம் 

 5. ைரனர் பன்ணநறிப்பு அல்னது எபே வரறல் றறுணத்துக்குச் 

சறதரரிசு 

 6. இப்தடீு/புதுப்தித்ல் 

 

வரடர்ந்து பேம் றர்ரைத் வரடர்பு (தின்பேணற்றுள் என்று 

அல்னது அறைரை) 

 1. வதற்நநரர் பன்ணநறிப்பு 

 2. ைடுகரண ச்சரிக்கை 

 3. தத்து தள்பி ரள்ைள் க ரைண ஏட்டு சறநப்புரிகைபின் 

ற்ைரனறை றறுத்ம் 

 4. டத்க எப்தந்ம் 

 5. ைரனர் பன்ணநறிப்பு அல்னது எபே வரறல் றறுணத்துக்குச் 

சறதரரிசு 

 6. இப்தடீு/புதுப்தித்ல் 
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அத்றரம் 5 
   
 

வரறல்தட்தம் 
 

நரக்ைம் 
 

 இந்க் வைரள்கைின் நரக்ைம் ரர்ைள் வதற்நறபேக்கும் 

வசல்ஃநதரன்ைள், டிஜறட்டல் தட டீிநர ைரறரக்ைள் ற்றும்/அல்னது 

ைரறர ஃநதரன்ைள், personal digital assistant (PDAs), iPods, MP3s, 

ற்றும் வு அல்னது திம்தங்ைகப அனுப்பும் றநன் வைரண்ட திந ணிதர் 

றன்ணணு சரணங்ைள் நதரன்நக உள்பிட்ட தன ற்நதரதுள்ப ற்றும் 

பர்ந்து பேம் வரறல்தட்தங்ைபின் சரிரண உதநரைத்துக்ைரண 

றர்தரர்ப்புைலக்கு ிபக்ைபிப்தது ஆகும். இந்க் வைரள்கைகப் தற்நற 
அநறந்துவைரண்டு அற்நைற்த அனுகட அல்னது அலகட 

டடிக்கைைகப கடபகநப்தடுத்துல் எவ்வரபே ரரின் 

வதரறுப்தரகும். 

 

 Michigan law (380.1303) ஆணது தள்பி பரைங்ைலக்குள் 

வசல்லுனரர்ஃநதரன்ைள் (வசல்ஃநதரன்ைள்) ற்றும் நதஜர்ைள் நதரன்ந திந 

றன்ணணு சறக்கஞ சரணங்ைள் நதரன்நற்கந உதநரைப்தடுத்துல் 

ற்றும் கத்றபேத்ல் நதரன்ந வைரள்கைகப் தற்நற படிவு வசய் 

உள்லர் தள்பி ரரிங்ைகப அனுறக்ைறநது. 

 

 TSD வசல் ஃநதரன் வைரள்கை ைணச் சறநல்ைள் இன்நற ைற்நல் 

சூழ்றகனகப் தரரிப்தன் நகபடன் கூடி ரர் தரதுைரப்பு 

ற்றும் ன்கின் பக்ைறத்துத்க சறகனப்தடுத் 

ங்ைப்தட்டுள்பது. 

 

 தள்பிிநனர அல்னது தள்பி ஆவு றைழ்ச்சறைபிநனர அத்கை 

சரணங்ைகப கத்துள்ப ற்றும்/அல்னது தன்தடுத்தும் ரர்ைள் 

தள்பிச் சபரத்துக்குள் ைல்ிச் சூழ்றகன ற்றும் அகணத்து 

ணிதர்ைபின் உரிகைள் ற்றும் ணிபரிகைலக்கு ரவதபேம் ரிரக 

அபிப்தரர்ைள். 

 

ரரல் தள்பிக்குக் வைரண்டுப்தடும் ந் எபே றன்ணணு சரணத்றன் 

றபேட்டு, இப்பு, நசம், அல்னது துஷ்திநரைத்துக்கும் district 

வதரறுப்நதற்ை படிரது. 
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அத்றரம் 5 

 வரறல்தட்தம் 

 

வரறல்தட்தத்றன் பகநற்ந தன்தரடு- district ைிப்வதரநறைள் அல்னது 

திந வரறல்தட்தங்ைபின் அங்ைலைரிக்ைப்தடர அல்னது கட வசய்ப்தட்ட 

தன்தரடு தின்பேணற்கந உள்படக்ைறபள்பது: 

 a) ற்ந உதநரைறப்தரபர்ைபின் ைடவுச் வசரற்ைகபப் தன்தடுத்துல் 

அல்னது தன்தடுத் பற்சற வசய்ல் அல்னது ைற்றுக்வைரள்லல் 

நதரன்ந ற்ந உதநரைறப்தரபர்ைபின் ணிபரிகைகபப் 

புநக்ைித்ல்; 

 b) அங்ைலைரம் வதநரல் ற்ந உதநரைறப்தரபர்ைபின் நைரப்புைகப 

ைவனடுத்ல், ரற்றுல், தடித்ல், வதறுல் அல்னது வதந பற்சற 
வசய்ல் அல்னது தன்தடுத்துல்; 

 c) District சரணங்ைள், ைிப்வதரநறைள், புநரைறரம்ைள், நைரப்புைள் 

அல்னது திந உதநரைறப்தரபர்ைபின் ைக்குைகபப் வதறுல் 

அல்னது அங்ைலைரற்ந வதறுகன அகட பற்சற வசய்ல்; 

 d) ரரது district சரணங்ைள், ைிப்வதரநறைள், புநரைறரம்ைள் 

அல்னது நைரப்புைபில் எபே ககமப் புகுத்துல் அல்னது புகுத் 

பற்சற வசய்ல்; 

 e) ற்நர்ைலக்கு இகடபெறு வசய் அல்னது வரல்கன வைரடுக்ை 

district சரணங்ைள், ைிப்வதரநறைள், புநரைறரம்ைள் அல்னது 

நைரப்புைகபப் தன்தடுத்துல் அல்னது தன்தடுத் பற்சற 
வசய்ல்; ற்றும் 

 f) ரரது district சரணங்ைள், ைிப்வதரநறைள், புநரைறரம்ைள் 

அல்னது நைரப்புைகப நசப்தடுத்துல் அல்னது நசப்தடுத் 

பற்சற வசய்ல். 

 

வசல்ஃநதரன்ைள்/றன்ணணு வரடர்பு, நைட்டல் & நசறப்பு 

சரணங்ைள்: 

 a) தள்பி ரபின்நதரது நனும் றன்ணணு, வரடர்பு நைட்டல் அல்னது 

நசறப்பு சரணத்றன் தரர்க்ைக்கூடி அல்னது நைட்ைக்கூடி 

ைண்டுதிடிப்பு Troy School District வைரள்கைரல் கட 

வசய்ப்தட்டுள்பது. ரது ிறினக்கு ஆசறரிரநனர அல்னது 

தள்பி றர்ரைத்ரநனர அசறம் அனுற அபிக்ைப்தட நண்டும். 

தநறபல் வசய்ப்தட்டரல், சரணங்ைள் அலுனைத்றல் வதற்றுக் 

வைரள்பப்தட நண்டும். எலங்கு டடிக்கைைள் தின்பேண: 

  பல் குற்நம்:  தநறபல் வசய்ல்/ரர் வதற்றுக்வைரள்லல், 

துக பல்ரின் அலுனைம் 

  இண்டரது குற்நம்:  தநறபல் வசய்ல்/றர்ரை ச்சரிக்கை 
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அத்றரம் 5 

வரறல்தட்தம்  

 

 b) ரது ற்றும் அகணத்து சரணங்ைபின் தன்தரடு தள்பி 
நரக்ைங்ைலக்குப் வதரபேத்ரணரை இபேக்ை நண்டும். TSD இல் 

அத்கை வதரபேள்ைகபப் தன்தடுத்துற்ைரண அனுற 
ஆசறரிரநனர அல்னது தள்பி றர்ரைத்ரநனர அசறம் 

ங்ைப்தடும் ற்றும் ைல்ி நரக்ைங்ைலக்ைரை குப்புக்கு குப்பு 

அடிப்தகடில் அங்ைலைரம் அபிக்ைப்தடும். குல், ரசைம், தடம், 

ண்ில் வசய்ற நதரன்ந தன வபிப்புந பன் அனுற 
தரடநகபைலக்ைரண அங்ைலைரற்ந உதநரைம் (குநறப்திடப்தட்ட 

வதரபேபின் உண்கரண உதநரைம்) உடணடி தள்பிக்கு 

வபிநரண ற்ைரனறை ீக்ைத்துக்கும் சரணத்க வதற்நநரர் 

ந்து வதற்றுக் வைரள்ற்கும் றகுக்கும். ரற்றுச் 

வசல்பகநில் திடிதட்ட ரர்ைள் அல்னது வைரள்கைப் 

தன்தரட்கடத் வரடர்ச்சறரை ீறுதர்ைள் வரடர் எலக்ைத்துக்கு 

உட்தடுத்ப்தடுரர்ைள். 

 c) குற்நபகட, இறரண, ைலழ்த்ரண அல்னது ற்நதடி 

சட்டத்துக்கு ரநரண திம்தங்ைகப டுத்ல், தப்புல், 

இடரற்றுல் அல்னது தங்ைறடுல் நதரன்நக எபே குற்நத்க 

ற்தடுத்னரம் ற்றும் அக கைது, க்குத் வரடர்ல், ற்றும் 

தரனறல் குற்நப் தறவுைபில் உள்படங்ைக்கூடி ிகபவுைகப 

ற்தடுத்தும் சட்ட அனரக்ைத்றடம் புைரர் வசய்ப்தடும். 

 

ணிப்தட்ட உரிகைலக்கு ரிரக 

1. ிகபரட்டு றைழ்ச்சறைள் அல்னது வதரது றைழ்ச்சறைபில் 

றநகரண தங்நைற்தரபர்ைள் நதரன்ந வதரது அங்குைபரைக் 

ைபேப்தடும் வசல்தரடுைகபத் ி, ணிப்தட்ட தர்ைபின் 

அனுற அல்னது எப்புல் இன்நற ரர்ைள் தள்பிிநனர 
அல்னது தள்பி ஆவு றைழ்ச்சறைபிநனர அர்ைகப புகைப்தடம் 

டுக்ைநர, எனறப்தறவு அல்னது எபிப்தறவு வசய்நர கூடரது. 

2. ரர்ைள் ணிப்தட்டர்ைபின் வபிப்தகடரண லத்து 

பனரண எப்புல் இன்நற அர்ைபின் திம்தங்ைகப றன்ணஞ்சல் 

வசய்நர, இகபத்றல் வபிிடநர, அல்னது ற்நதடி 

றன்ணணு பனம் அனுப்தநர கூடரது. 

3. வதட்டை அகநைபிலும் ஏய்வு அகநைபிலும் வசல்லுனரர்ஃநதரன்ைள் 

அல்னது திந ணிப்தட்ட றன்ணணு சரணங்ைகபப் தன்தடுத்துல் 

ைட்டரரைத் கட வசய்ப்தட்டுள்பது.  

அத்றரம் 5 

 வரறல்தட்தம் 
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ற்ந District வைரள்கைைலடன் உடன்தடுல் 

 வசல்லுனரர்ஃநதரன்ைள் அல்னது திந ணிப்தட்ட றன்ணணு 

சரணங்ைகபப் தன்தடுத்துல் ரர் ணிபரிக, தறப்புரிக, 

ரற்றுல், ைபேத்துத் றபேட்டு, அடக்ைம், ரர் டத்க ிற, 
வரறல்தட்தம், ற்றுக்வைரள்பப்தட்ட தன்தரடு, அல்னது வரல்கன 

வைரடுத்ல் நதரன்நக உள்பிட்ட ற்ந ந் district வைரள்கைைகபபம் 

ீறுல் கூடரது. District வைரள்கைின் என்றுக்கு (1) நற்தட்டற்நறல் 

ிறீநல் றைழ்ந்ரல், எவ்வரபே வைரள்கைக்குரண ிகபவுைள் 

வதரபேந்தும். 
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அத்றரம் 6 
   
 

வைரடுகப்தடுத்துல் ற்றும் 

துன்புறுத்துல் 
 

‚இந்க் வைரள்கைின் நரக்ைம் எபே நர்கநரண ைற்நல் சூழ்றகனக 

உபேரக்ைறப் தரரித்ல் ற்றும் அகணத்து ரர்ைபிடபம் 

புரிகனபம் ரிரககபம் பர்த்லும் ஆகும். Troy School District 

வைரடுகப்தடுத்கனபம் துன்புறுத்கனபம் வதரறுத்துக்வைரள்பரது. ரன் 

வைரடுகப்தடுத்ப் தட்டுள்பரைநர அல்னது துன்புறுத்ப் 

தட்டுள்பரைநர ைபேதும் Troy School District இன் ந் எபே ரபேம் 

உடணடிரை அணது அல்னது அபது புைரக ைட்டிட பல்ரிடம் 

வரிிக்ை நண்டும். புைரர் உடணடிரை ிசரக வசய்ப்தடும்‛. 

 

 எபே இபம் தர் வைரடுகக்ைரரைநர, ரபிரைநர அல்னது 

வைரடுகக்ைரர் ற்றும் ரபி இண்டுரைநர இபேக்கும் றைழ்ச்சறில் 

வைரடுகப்தடுத்கனப் புரிந்துவைரள்லல் சறக்ைலுகடரைறநது. தள்பிக் 

குந்கைபிகடந நைனற நதசுல், வரல்கன வைரடுத்ல் ற்றும் 

சண்கடிடுல் ட்டுந வைரடுகப்தடுத்கன அகக்ைரது. 

வைரடுகப்தடுத்துல் ன்தது எபேர் உடனபிநனர அல்னது 

ணபிநனர றைவும் தனபள்பரை உப்தடும்நதரது நற்வைரள்லம் 

வரடர்ச்சறரண வசல்பகநைள் பனம் ற்தடுைறநது. 

வைரடுகப்தடுத்துல் ன்தது ற்ந ஆற்நல் றக்ை ற்றும் ைடுகரண 

டத்கைகபப் நதரல் அல்னரல், எபே தள்பி ணது ரர்ைகபக் 

ைற்திக்கும் றநன் ற்றும் எபே ரணின் ைற்கும் றநன் ஆைற 

இண்டிலும் குறுக்ைறடுைறநது. 

 

ககந 

 

 வைரடுகப்தடுத்துல் தின்பேணற்கந உள்படக்ைறது, 

ஆணரல் இற்றுடன் படிகடறல்கன: 

1. தம், ணநகண அல்னது ீங்கை ற்தடுத்க்கூடி 

உள்நரக்ைத்துடன் கூடி 

 உடனபினரணது (.ைர. அடித்ல், குத்துல்) 
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 வைரடுகப்தடுத்துல் 

 

 வசரல்னபினரணது (.ைர. வதரிட்டு அகத்ல், 

வரல்கன வைரடுத்ல்), அல்னது 

 ணபினரணது/உநவு பகநபகடது (.ைர. 

ந்றைள், சபை ினக்ைல்ைள்); 

2. ஆைற நனும் என்நறன் ரக்குல் அல்னது அச்சுறுத்ல்; 

வைரடுகக்ைரர் ற்றும் ரபி இபேபேக்குறகடந 

உண்கரண அல்னது உப்தட்ட ஆற்நல் 

சறகனின்க; ற்றும் 

3. அந ரர்ைபிகடந ீண்ட நத்துக்கு 

வரடர்ச்சறரண ரக்குல்ைள் அல்னது உள்நரக்ைங்ைள். 

 வைரடுகப்தடுத்துல் தரின் பனநர அல்னது ‚electronic 

aggression‛ அல்னது ‚cyber bullying‛ ணப்தடும் வரறல்தட்தம் 

பனரைநர ற்தடனரம். 

 

வைரடுகப்தடுத்னறன் கைைள் தின்பேணற்கந 

உள்படக்ைறிபேக்ைனரம், ஆணரல் இற்றுடன் படிகடறல்கன: 

 

 றப்புக் குகநரண நதச்சுக்ைள் ற்றும் வைட்ட வதர்ைள் 

உள்பிட்ட வசரற்ைள் பனரண வைரடுகப்தடுத்ல் 

 அடித்ல், உகத்ல், ள்லல் ற்றும் துப்புல் நதரன்ந 

உடனபினரண வைரடுகப்தடுத்ல் 

 வைரடுகப்தடுத்தும் ரர்ைபரல் தம் அல்னது இ 
வதரபேள்ைள் டுக்ைப்தடுல் அல்னது நசப்தடுத்ப்தடுல் 

 வைரடுகப்தடுத்தும் ரர்ைபரல் தபறுத்ப்தடுல் 

அல்னது வசல்ைகபச் வசய்பரறு 

ைட்டரப்தடுத்ப்தடுல் 

 Cyberbullying (வசல் ஃநதரன்ைள் அல்னது இகபங்ைள் 

றரை) 
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வைரடுகப்தடுத்துல்  

 

CYBERBULLYING – FEDERAL இன் ககந 

 

 Cyberbullying ன்தது றன்ணஞ்சல், எபே chat room, instant 

messaging, டீிநரக்ைள், நனும் இகபம் (blogs உள்தட), 

text messaging, டீிநரக்ைள், அல்னது இகபங்ைபில் 

வபிிடப்தட்ட அல்னது வசல் ஃநதரன்ைள் பனம் அனுப்தப்தட்ட 

தடங்ைள் ஆைறற்நறன் பனம் ற்தடும் ந் எபே கை 

துன்புறுத்லும் அல்னது வைரடுகப்தடுத்லும் ஆகும் (.ைர. 

வரல்கன வைரடுத்ல், வதரய் கூறுல், எபேகக் நைனற வசய்ல், 

ரைரிைற்ந அல்னது ைலழ்த்ரண ைபேத்துைகப உபேரக்குல், 

ந்றைகபப் தப்புல், அல்னது தபறுத்க்கூடி அல்னது 

ரக்குனரண ைபேத்துைகப உபேரக்குல்) 

 

 Cyberbullying ன்தது க்ைரண வைரடுகப்தடுத்துனறல் 

இபேந்து நறுதடுைறநது. இது அகடற்கு பிரணதும் ந் 

நத்றலும் தள்பி ற்றும் டீு இண்டு இடங்ைபிலும் 

ற்தடக்கூடிதும் ஆகும். 

 

 வசய்றைள்/தடங்ைகப றை ிகில் தந் அபினரண 

தரர்கரபர்ைலக்கு ிறநரைறக்ை படிபம். Cyberbullying 

ன்தது குற்நம் புரிதக அகடரபம் ைர இனரதடி 

வதபேம்தரலும் அரநரை இபேப்தரல் அது இகபஞர்ைபரல் 

நபேக்கு நர் வசய் இனர டத்கில் ஈடுதட அர்ைகபத் 

தூண்டனரம். பறநரர் இகபஞர்ைபின் வரறல்தட்த 

அணுகுகனக் ைட்டுப்தடுத்துரர்ைள் ன்தரல், இகபஞர்ைள் 

cyberbullying தற்நற புைரர் வசய் தப்தடனரம். Cyberbullying இன் 

அபேைறல் றன்று தரர்ப்தர்ைலம் சரட்சறைலம் ீங்கு ிகபிக்கும் 

வசய்றக இகபத்றல் தரர்க்ைக்கூடி ஆணரல் நபேக்கு நர் 
வரடர்பு வைரள்பர அரநரணர்ைள் ஆர். 
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 வைரடுகப்தடுத்துல் 

 

CYBERBULLYING இன் கைைள் 

 

Cyberbullying இன் கைைள் தின்பேணற்கந உள்படக்ைறிபேக்ைனரம், 

ஆணரல் இற்றுடன் படிகடறல்கன: 

 

 Flaming:  நைரதபட்டுைறந ற்றும் வைரச்கசரண வரறைலடன் 

கூடி றன்ணணு வசய்றைகபப் தன்தடுத்தும் ஆன்கனன் 

சண்கடைள் 

 துன்புறுத்துல்:  வறுப்பூட்டுைறந, இறரண ற்றும் அறக்கும் 

ைல்ைகப வரடர்ச்சறரை அனுப்புல் 

 Cyber stalking:  ீங்ைறகக்கும் அச்சுறுத்கனக் வைரண்ட அல்னது 

ீிரை தபறுத்க்கூடிகைகப உள்படக்ைறபள்ப 

ைல்ைகபத் வரடர்ந்து அனுப்புல். எபே தகத் ரணரைந 

தபறுத்க்கூடி திந ஆன்கனன் வசல்தரடுைபில் ஈடுதடுல் 

 அதூநரைப் நதசுல்:  எபேக ஆன்கனன் பனம் தனந்ரை 

அடக்குல். எபே தரின் புைழ் அல்னது ட்புைகப 

நசப்தடுத்துற்ைரை அகப் தற்நற வைரடுகரண ந்றைகப 

அனுப்புல் அல்னது தப்புல் 

 ஆள் ரநரட்டம்:  ற்வநரபேரைப் தரசரங்கு வசய்ல் ற்றும் 

அந்தக நரசரணரைக் ைரட்டக்கூடி, அந்தக சறக்ைல் 

அல்னது ஆதத்க ற்தடுத்க்கூடி, அல்னது அந்தரின் புைழ் 

அல்னது ட்புைகப நசப்தடுத்துற்ைரை அகப் தற்நற 

வசய்றைகப ஆன்கனணில் அனுப்புல் அல்னது தப்புல். 

 உல்னரசப் தம் ற்றும் சூழ்ச்சற:  எபேரின் இைசற அல்னது 

றகைப்பூட்டக்கூடி வசய்றைகப ஆன்கனணில் 

தைறர்ந்துவைரள்லல். எபேக இைசற அல்னது றகைப்பூட்டும் 

வசய்றைகப வபிப்தடுத்துரறு சூழ்ச்சற வசய்ல், அன் தின் 

ஆன்கனணில் தைறர்ந்து வைரள்லல். 

 வபிநற்றுல்:  எபே ‘buddy list’ நதரன எபேக எபே 

ஆன்கனன் குலினறபேந்து றட்டறட்டு வபிநற்றுல் 
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வைரடுகப்தடுத்துல்  

 

துன்புறுத்துல் ன்தன் ககந 
 

 துன்புறுத்தும் டத்க ரய்ச்வசரல் வசல்ைள் ற்றும் வதரிட்டு 

அகத்ல்; வசல் ஃநதரன்ைள் அல்னது இகபம் நதரன்நகைகப 

உள்படக்ைற கதட ற்றும் லத்து பனரண வசரற்ைள் நதரன்நற்கந 

உள்பிட்டகைபரைநர அல்னது உடல் ரீறரை தபறுத்க்கூடி, 

ீங்ைறகக்ைக்கூடி அல்னது அறக்ைக்கூடி திந டத்கைபரைநர 
நதரன்ந தன டிங்ைபில் இபேக்ைனரம். துன்புறுத்ல் ீங்ைறகக்ைக்கூடி 

ண்ம் வைரண்டரைநர, குநறப்திட்ட இனக்குக்கு றகச 

றபேப்தப்தட்டரைநர அல்னது வரடர்ச்சறரண றைழ்வுைபில் 

ஈடுதடுரைநர இபேக்ை நண்டிறல்கன. எபே தள்பிரல் அபிக்ைப்தடும் 

நசகைள், வசல்தரடுைள் அல்னது ரய்ப்புைபில் ைனந்து வைரள்லம் 

அல்னது அறனறபேந்து ன்ககப் வதறும் ரரின் றநகபடன் 

குறுக்ைலடு வசய்பம் அல்னது ைட்டுப்தடுத்தும் கைில் உள்பரறு 

டத்கரணது எபே ரரின் றநகபடன் நதரதுரண அபவு 

ைடுகரணரை, ஊடுபேிச் வசல்னக்கூடிரை அல்னது 

ிடரபற்சறபகடரை இபேக்கும்நதரது துன்புறுத்ல் எபே ிநரரண 

சூழ்றகனகத் நரற்றுிக்ைறநது. 

 

 தரனறல் துன்புறுத்ல் ன்தது தரனறல் இல்தின் எபே நண்டப்தடர 

டத்க ஆகும், இது நண்டப்தடர தரனறல் பன்நணற்நங்ைள், தரனறல் 

சலுகைைலக்ைரண நண்டுநைரள்ைள் அல்னது திந ரய்வரறரண, 

ரய்வரறற்ந அல்னது தரனறல் இல்புகட உடல் ரீறரண டத்க 

நதரன்நற்கந உள்படக்ைறிபேக்ைனரம். இவ்ரறு, தரனறல் 

துன்புறுத்னரணது தரனறல் இல்புகட வரடுல்; தரனறல் ைபேத்துைள், 

நஜரக்குைள் அல்னது கசகைைகப உபேரக்குல்; graffiti லதுல் அல்னது 

தரனறல் வபிப்தரட்டு ஏிங்ைள், தடங்ைள் அல்னது லத்து பனரண 

வசய்றைகப ைரட்சறப்தடுத்துல் அல்னது ிறநரைறத்ல்; ரர்ைகப 

தரனறல் குற்நச்சரட்டுகட வதர் வைரண்டு அகத்ல், தரனறல் 

ந்றைகபப் தப்புல்; தரனறல் வசல்தரடு அல்னது றைழ்ச்சறகக் 

வைரண்டு ரர்ைகபத் ப்தடுத்துல்; அல்னது தரனறல் இல்பு 

வைரண்ட றன்ணஞ்சல்ைள் அல்னது இகபங்ைகப சுற்றுக்கு ிடுல், 

ைரண்தித்ல் அல்னது உபேரக்குல் நதரன்நற்கந உள்படக்ைற 
இபேக்ைனரம். 
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உடல் ைட்டுப்தரடு 
 

 உடல்சரர் ண்டகணக உள்படக்ைற, ஆணரல் அனுடன் 

படிகடர, நனும் டித்றல் உடல் றநகணப் தன்தடுத்துல் 

கட வசய்ப்தட்டுள்பது. 

 

 உடல் ைட்டுப்தரடு எபே ரரின் இக்ைத்கத் கட வசய்க்கூடி 

அல்னது குநறப்திடத்க்ை அபவு ைட்டுப்தடுத்க்கூடி நடிரண உடல் 

வரடர்தில் ஈடுதட்டுள்பது. ைட்டுப்தரடு ன்தது இறுறரண வபேக்ைடி றகன 

தரதுைரப்பு இகடடீு ஆகும். ைட்டுப்தரடு தன்தடுத்துல் நகப்தடும் 

வபேக்ைடி றகன ன்தது ணி ரரின் தரதுைரப்புக்கு ிர்க்ை படிர 

ஆதத்க ற்தடுத்க்கூடி, ற்நர்ைபின் தரதுைரப்புக்கு ிர்க்ை படிர 

ஆதத்க ற்தடுத்க்கூடி, அல்னது ற்நதடி றபேத்றகக்ைப்தட்ட தள்பி 
ிறரல் எலங்குதடுத்க்கூடி டத்கைகப உள்படக்ைறபள்பது. 

 

 உடல் ைட்டுப்தரடு ன்தது தின்பேதக அல்ன: 

 எபே சண்கடகத் ைர்த்ல்; 

 எபே ரரிடறபேந்து ஆபத்க டுத்ல்; 

 அகற அல்னது ணறகநவு அகட எபே பறர்ந்ரல் 

சுபேக்ைரைப் தற்நறிபேத்ல்; 

 எபே ரக எபே தகுறினறபேந்து ற்வநரபே தகுறக்கு 

உடனபில் தரதுைரப்புடன் கூட்டிச் வசல்னத் நகப்தடும் 

குகநந்தட்சத் வரடர்பு; 

 ரரின் உடணடிப் தரதுைரப்புக்கு அச்சுறுத்னரை 

இபேக்ைக்கூடி றடீர் டத்ககத் டுக்ை சறநறது நத்துக்கு எபே 

ரகப் திடித்து கத்ல் (.ைர. எபே ைரரின் பன்பு ஏடுல்) 
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 கைப்தற்நப்தட்ட வதரபேள்ைள் 
 

 தள்பிிநனர அல்னது குப்தகநிநனர வதரபேத்ற்நரக்க் 

ைபேப்தடும் ந்ப் வதரபேள்ைள், தண்டங்ைள் அல்னது திந வதரபேள்ைலம் 

தள்பிப் திரபர்ைபரல் கைப்தற்நப்தடனரம்.  

 

 கைப்தற்நப்தட்ட வதரபேள்ைகபத் றபேப்தித் பேல் ணிதர் ைட்டுரண 

கடபகநைலக்கு உட்தட்டது. 
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றர்-தரதட்சம்/ 

தரனறல் துன்புறுத்ல் வைரள்கை 
 

 Troy School District ஆணது சட்ட ிநரரண தரதட்சம், 

துன்புறுத்துல் அல்னது வைரடுகப்தடுத்துகனப் வதரறுத்துக்வைரள்பரது. 

ரன் றரை தரதட்சரை டத்ப்தட்டரைநர, எபே தனன் 

றுக்ைப்தட்டரைநர, அல்னது நனும் ரட்ட ைல்ித் றட்டம் அல்னது 

வசல்தரட்டினறபேந்து தரல் (ைலந ிரறக்ைப்தட்டது நதரல், தரனறல் 

துன்புறுத்ல் உட்தட), இணம், றநம், ம், நசறத் நரற்நம், து, உம், 

கட, றபே றகன, சந்ற, தரனறணம், தரனறல் வரடர்பு, தரனறண 

அகடரபம் அல்னது வபிப்தரடு, அல்னது ண, உடல் அல்னது உர்வு 

ஊணம் அல்னது உடல் தண்பு நதரன்நற்நறன் அடிப்தகடில் 

தங்நைற்தறனறபேந்து வபிநற்நப்தட்டரைநர Troy School District இன் 

ரது எபே ரன் ைபேறணரல் அன் உடணடிரைத் ணது புைரக 

ைட்டிட பல்ர் அல்னது துகக் ைண்ைரிப்தரபரிடம் தறவு வசய் 

நண்டும். புைரர் உடணடிரை ிசரக வசய்ப்தடும். 

 

 ற்ந ரர்ைபரநனர அல்னது district இன் திரபர்ைபரநனர 
ரர்ைலக்கு ற்தடும் தரனறல் துன்புறுத்ல் சட்டத்துக்கு 

ிநரரணதும் ைடுகரைத் கட வசய்ப்தட்டதும் ஆகும். இந் district 

இன் ரர்ைள், ஆசறரிர்ைள் அல்னது திந பறர்ந் திரபர்ைள் 

ஆைறநரர்ைலக்கு இகடந உள்ப வரடர்பு ணிப்தட்ட ரபேக்குரி 

ரிரககப் திறதனறக்ைறநது ன்ததும், எபே றகனரணதும் 

நர்கநரணதுரண ைற்நல் சூழ்றகனக உபேரக்குற்கு 

சரைரணரை உள்பது ன்தது இந் school district இன் வைரள்கை ஆகும். 

 

 தரனறல் துன்புறுத்ல் ன்தது நண்டப்தடர தரனறல் ிகபரட்டு, 

பன்னுரிகைள் அல்னது திச்சறகணைள், பகநற்ந தரனறல் ைபேத்துைள், 

தரனறல் இல்தின் ரய்வரற சவுைள்,  தரனறல் வசல்தரடுைலக்கு 

ந்றறக்ை னறபறுத்ல் அல்னது நண்டுநைரள்,  எபே ணிதகத் 

நகின்நறத் வரடுல்,  எபே ணிதரின் உடகனப் தற்நற கதட 

அல்னது ரய்வரற ர்கணைள்,  எபே ணிதக  
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ிரிக்ைப் தன்தடுத்ப்தடும் தரனறல் க்குகநவு ரர்த்கைள், தரனறல் 

ைபேத்துக் வைரண்ட வதரபேள்ைள் அல்னது தடங்ைகபக் ைரட்சறப்தடுத்துல், 

தரனறல் வபிப்தகடபகட அல்னது அபேபேப்தரண நஜரக்குைள், உடல் 

ரக்குல், அல்னது ற்நதடி எபே அச்சுறுத்ல், ிநரம் அல்னது 

அபேபேப்தரண ைல்ி ைற்நல் சூழ்றகனகத் நரற்றுித்ல் 

நதரன்நற்கந உள்படக்ைறபள்பது. 

 

 எபே ரர் இந் district ஆல் திர்த்ப்தட்ட எபே வதரிரல், 

எபே உடவணரத் ரரல், அல்னது வதரதுக்ைபின் எபே உறுப்திணரல் 

நனும் டத்க அல்னது உடல் வரடர்பு தற்நற வரல்கனைகபக் 

வைரண்டிபேந்ரல், அந் ரர் உடணடிரை இந்த் வரல்கன தற்நற 
ைட்டிட றர்ரைறக்கும், அந சம் ரரின் வதற்நநரர் அல்னது 

தரதுைரனபேக்கும் வரிப்தடுத் நண்டும். 

 

 ரர்ைள் ரங்ைள் அவசௌைரிரைநர, நகணபிப்தரைநர, 

அல்னது எபே றகனரண, நர்கநரண ைற்நல் சூழ்றகனக்கு றரைநர 
உ கக்கும் நனும் டத்க அல்னது வரடர்கதப் தற்நறப் புைரர் 

வசய் ஊக்ைபிக்ைப்தடுைறநரர்ைள். 

 

 District ஆணது அத்கை அகணத்துப் புைரர்ைகபபம் உடணடிரை 

ிசரரிக்கும். தரனறல் துன்புறுத்ல் தற்நற புைரர் தறவு வசய்ற்ைரை எபே 

ரபேக்கு றரை எபே ரநர அல்னது எபே திரபநர 
தறரங்கும் டடிக்கைில் ஈடுதடுது ைண்டிப்புடன் கட 

வசய்ப்தட்டுள்பது. தரனறல் துன்புறுத்னறல் ஈடுதட்டுள்பரைநர அல்னது 

இந்க் வைரள்கைின் ிறீநனறல் தறரங்கும் டடிக்கைில் 

ஈடுதட்டுள்பரைநர ைண்டநறப்தட்டுள்ப எபேர் வதரபேத்ரண எலக்ை 

டடிக்கைக்கு உட்தடுத்ப்தடுர். ரர்ைலக்கு, அத்கை எலங்கு 

ரய் பனரண அல்னது லத்து பனரண ச்சரிக்கைினறபேந்து 

ற்ைரனறைப் தி ீக்ைம் அல்னது றந்ப் தி ீக்ைம் க 

ரறுதடக்கூடும். 

 

 அத்கை அகணத்துப் புைரர்ைலம் குப்தத்கத் ிர்ப்தற்ைரைவும் 

அநறக்கை ரரிக்கும் ரகப் தரதுைரக்ைவும் இைசறரைக் 

கைரபப்தடும். குந்க பகநநைடுைகப உள்படக்ைற புைரர்ைள் 

சட்டத்றணரல் நண்டப்தட்டுள்பதடி Department of Social Services இல் புைரர் 

வசய்ப்தட நண்டும். 
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ரர் டத்க ிற ீநல்ைள் 
 

 தள்பி ிறைள் ரைர சட்டம், Board of Education வைரள்கைைள், 

ற்றும் றர்ரை றைரட்டு வநறைள் நதரன்நக உள்பிட்ட தன 

பனங்ைபில் இபேந்து பேைறன்நண. இந் அத்றரத்றன் நரக்ைம் தள்பிப் 

திரபர்ைள், வதற்நநரர்ைள், ரர்ைள் ற்றும் சபரத்றன் திந 

உறுப்திணர்ைள் நதரன்நநரபேக்கு ிறைபின் வபிரண புரிகனபம் இந் 

ிறைகப ீறுரல் ிகபபம் எலக்ை டடிக்கைைகபபம் ங்குது 

ஆகும். 

 

 இந் அத்றரம் தள்பிச் சூழ்றகனகபம் ற்றும்/அல்னது ைற்தித்ல் 

வசல்பகநகபம் ைர்க்கும் குநறப்திட்ட ிற ீநல்ைகப 

தட்டினறடுைறநது, கைப்தடுத்துைறநது ற்றும் கறுக்ைறநது, ற்றும் 

பல்ரல் டுக்ைப்தட நண்டி எலக்ை டடிக்கைைகபக் 

குநறப்திடுைறநது. ரர் டத்க ிறின் பக்ைறரண ைபேத்து 

நர்கரண ரர் டத்கக ற்தடுத்துல் ஆகும். வதரபேத்ரண 

எலக்ை டடிக்கைக கறுப்தறல் நரண டத்கின் ீிபம் 

அடிக்ைடி றைலம் ன்கபம் ைபேப்தடுைறநது. 

 

 அகணத்து றகனைபிலும் பல்ர் சரட்டப்தட்ட குற்நம் உண்கில் 

வசய்ப்தட்டுள்பர ன்தக உறுற வசய்ற்ைரை சூழ்றகனைபின் ைலழ் 

றரரணரக்க் ைபேதும் எபே ிசரகக டத்துரர். ரர் 
டத்க ிற எபே ரரின் சட்டப்பூர் உரிகைகப ீறும் கைில் 

ிபக்ைபிக்ைப்தடரது அல்னது வசல்தடுத்ப்தடரது. 

 

 தின்பேம் தக்ைங்ைபில் உள்ப ிறீநல்ைள் தட்டில்ைள் அகணத்தும் 

உள்படங்ைறக ட்டும் அல்ன,  ஆணரல் டுத்துக்ைரட்டரய் 

ிபங்குதகைலம் ிபக்ைபிப்தகைலம் ஆகும்.  றட்டட்டரய் 

குநறப்திடப்தடர நரண டத்கரைற பகநற்ந வசகன 

நற்வைரள்லம் எபே ரன் எலங்கு டடிக்கைக்கு 

உட்தடுத்ப்தடுரர்.  ிறீநல்ைள் என்று றட்டப்தடுதக ன்ததும் 

எட்டுவரத் ிறீநல்ைபின் ிகபவுைள் றைவும் ைடுகரணரை 

இபேக்ைனரம் ன்ததும் ைணிக்ைப்தட நண்டும்.  ிறீநல்ைள் ணிரைக் 

ைட்டுப்தடுத்ப்தடுறல்கன.  டுத்துக்ைரட்டரை,  றகன I  ிறீநலுக்கு,  
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எபே ரன் குப்கதப் புநக்ைித்ற்ைரை எபே டடிக்கை 

டுக்ைப்தட்டு, அன் தின் அடுத் ரத்றல் ரம் வசய்ற்ைரை எலங்கு 

டடிக்கை டுக்ைப்தட்டரல், தின் ங்குல் இண்டரது றர்ரைத் 

வரடர்தரைக் ைபேப்தடனரம். 

 

 எபே school district றர்ரைற க்ைரை ரர் டத்க ிறைகப 

வசல்தடுத்துறல் தங்குவைரண்டிபேப்தரர். இபேந்நதரறலும், தின்பேம் 

றகனைபில் எபே ஆசறரிர் எபே ரக ரைர ிறின்தடி 

ஆசறரிது குப்தினறபேந்நர, தரடத்றனறபேந்நர அல்னது 

வசல்தரட்டினறபேந்நர எபே ரள் க ற்ைரனறை ீக்ைம் வசய்னரம்: 1) 

ரர் குப்பு, தரடம் அல்னது வசல்தரட்கட றநகபடன் ைற்திக்கும் 

ஆசறரிது றநனுடன் குநறப்திடத்க்ை அபவு குறுக்ைலடு வசய்பம் 

ைட்டுக்ைடங்ைர, தரைம் ிகபிக்ைக்கூடி, அல்னது தற தூற்றுைறந 

டத்கில் ஈடுதட்டரல், அல்னது 2) ற்ந ரர்ைபில் ைற்நல் றநணில் 

ரது டத்க குநறப்திடத்க்ை அபவு குறுக்ைலடு வசய்ரல். ஆசறரிரல் 

சுத்ப்தடும் அத்கை ற்ைரனறை ீக்ைங்ைள் SNAP ற்ைரனறை ீக்ைங்ைள் 

ணப்தடுைறன்நண. திந ரர் நரண டத்கக்கு, ஆசறரிர் தள்பிக் 

ைட்டிட்த்றல் தன்தடுத்ப்தடும் றகனரண எலக்ைச் வசல்பகநக்குத் 

க்ைரறு ைகனக் கைரலரர். 

 

சறநப்புத் நகைலடன் கூடி ரர்ைகப 

எலங்குதடுத்துல் 

 

சறநப்புக் ைல்ிச் நசகைகபப் வதறுல் அல்னது ற்நதடி 

குறினறபேந்து ரக ற்ைரனறை ீக்ைம் அல்னது றந் 

ீக்ைம் வசய்ல் 

 

 ரைர ற்றும் கூட்டரட்சற ிறைபின் ைலழ் சறநப்புக் ைல்ிக்குத் 

குறரணரை பன்ணரைந அகடரபம் ைரப்தட்ட எபே ரர் 

ன்னுகட குகநதரட்டின் சலுகைகப் வதந ரர் எலக்ை 

கடபகநைபில் உரிகபிக்ைப்தட்டுள்பரர். எபே ரரின் IEP 

இடபிப்பு ரபேக்கு நசகைள் அபிக்ைப்தடரல் எலக்ை 

கடபகநைபரல் ரற்நப்தட ரட்டரது. தள்பிப் திரபர்ைள் இந்ப் 

திச்சறகணைள் வரடர்தரை district Director of Special Education உடன் 

ஆநனரசகண வசய்பரறு அநறவுறுத்ப்தடுைறநரர்ைள். 

 



-44- 

 

அத்றரம் 10 

 ரர் டத்க ிற ீநல்ைள் 

 

 இனரக ைண்டநறப்தடர எபே ரர், ரர் டத்க எலக்ை 

கடபகநைபின் பன்ணரல் இனரகபடன் கூடி எபே ரரை 

இபேந்றபேக்ை நண்டும் ண தள்பி district “அநறவு வதற்நறபேந்ரல்” இனர 

ரபேக்குரி அந சலுகைைகபப் வதந உரிகபிக்ைப்தடுைறநரர். 

 

 தின்பேதகைபரல் school district ரரின் சரத்றரண 

இனரக தற்நற “அநறகப் வதற்றுள்பரைக்” ைபேப்தடுைறநது: 

1) வதற்நநரர் றர்ரைத்துக்கு லத்துப் பூர்ரை ங்ைள் ரபேக்கு 

சறநப்புக் ைல்ிச் நசகைள் நகப்தடுரை ைகன 

வரிித்துள்பணர், அல்னது; 

2) சறநப்புக் ைல்ிச் நசகைலக்ைரண ரரின் குறக ஆர எபே 

றப்தடீ்டுக்கு வதற்நநரர் நண்டிக்வைரண்டுள்பணர், அல்னது; 

3) District இல் உள்ப ஆசறரிர் அல்னது இ திரபர்ைள் ரர் 

தற்நற இந ைகனைகப நடிரை றர்ரைத்துக்குத் 

வரிித்துள்பணர்.  

 

 தள்பிப் திரபர்ைள் இந்ப் திச்சறகணைள் வரடர்தரை district 

Director of Special Education உடன் ஆநனரசகண வசய்பரறு 

அநறவுறுத்ப்தடுைறநரர்ைள். 

 

Rehabilitation Act of 1973 இன் திரிவு 504 இன் ைலழ் ரர் 

வதறும் திைபின் ற்ைரனறை ீக்ைம் ற்றும் றந் ீக்ைம் 
 

 Rehabilitation Act of 1973 நசகைபின் திரிவு 504 க்கு 

குறபள்பரை அகடரபம் ைரப்தட்ட எபே ரர், ரர் எலக்ை 

கடபகநைபில் அனுகட/அலகட இனரகக்ைரண 

சலுகைகப் வதநவும் உரிகபிக்ைப்தட்டுள்பரர். தள்பிப் திரபர்ைள் 

இந்ப் திச்சறகணைள் வரடர்தரை district 504 எபேங்ைறகப்தரபபேடன் 

ஆநனரசறக்குரறு அநறவுறுத்ப்தடுைறநரர்ைள். 

 

 இறல் தன்தடுத்ப்தட்டுள்ப தல்நறு வசரற்ைபின் ககநைலக்கு 

இந்க் கைநட்டின் இறுறில் உள்ப ைகனச்வசரற்ைகபப் தரர்க்ைவும். 
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றகன I ிறீநல்ைள் 
 

 றகன I ிறீநல் ன்தது தள்பிின் வசல்றநறக்ை ற்றும் 

தரதுைரப்தரண வசல்தரட்கடத் ைர்க்கும் அல்னது இகடபெறு வசய்பம் 

டத்கரைக் ைபேப்தடுைறநது, ஆணரல் இது றகன II அல்னது றகன III 

ிறீநகனப் நதரல் அவ்பவு ைடுகரணது அல்ன. 

 

றகன I ிற ீநல்ைள் ன்தது தின்பேதக உள்பிட்ட, ஆணரல் 

அற்றுடன் படிகடரகைகபக் வைரண்டுள்பது: 

 

குப்கதப் புநக்ைித்ல் 

எபே குப்தினறபேந்து ன்ணிப்தற்ந பேகைின்க. 

 

வரந்ரண டத்க 

வரற, றரண இறவுப் நதச்சு, ைணச் சறநகன ற்தடுத்க்கூடி 

சறக்கஞைள் அல்னது வசல்ைள், அல்னது திரபர்ைள், ரர்ைள், 

அல்னது தள்பிின் றநன்றக்ை வசல்தரடு அல்னது தரதுைரப்புக்கு 

இகடபெறு வசய்பம் குறுக்ைலடுைள். 

 

வதரபேத்ற்ந அன்பு வபிப்தரடுைள் 

வதரதுரை அங்ைலைரிக்ைப்தட்ட ல்ன ிபேப்தங்ைபின் த்துக்கு றரண 

அன்தின் வதரதுச் வசல்தரடுைபில் (கசகைைள், சறக்கஞைள், 

நதரன்நக) ஈடுதடுல். 

 

வதரபேத்ற்ந உகட ற்றும் ைச்சறரண உகடில் 

தள்பிச் சூழ்றகனில் ரம் ம்பகட ரர்ைகப நகன 

உனைத்துக்குத் ரர் வசய்பம் கைில் ைற்நகன ஊக்குிப்தரல், 

ரர்ைள் தின்பேம் றபகநைலக்கு இக்ைரை 

உகடிபரறு றர்தரர்க்ைப்தடுைறநரர்ைள். 

 

கூடரக: 

 நதரக பேந்துைள், ஆல்ையரல், அல்னது புகைிகன 

நதரன்நற்கந ஊக்ைபிக்கும் ைபேத்துைள்; 

 புணித் ன்கற்ந அல்னது தரனறகனத் தூண்டக்கூடி 

தகடப்புைள் / ஏிங்ைள் / தடங்ைள் நதரன்நற்றுடன் 

கூடி ைபேத்துைள்; 
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 தள்பிக் வைரள்கைைள் ற்றும் வசல்தரடுைலக்கு 

பண்தட்ட்ரக்க் ைபேப்தடும் குலக்ைள் அல்னது இ 
அகப்புைபில் ஈடுதட்டக வபிப்தடுத்தும் ைபேத்துைள்; 

 தள்பிச் சூழ்றகனில் அநறவுறுத்ப்தடர சூரிக் 

ைண்ரடிைள்; 

 ைரத்க்ை திபவு; 

 தஜரரக்ைள்; 

 கச சர்ட்ைள், நடங்க் டரப்ஸ், டிபெப் டரப்ஸ், 

சல்னகடக்ைண் சட்கடைள், குட்கடப் தரரகடைள், 

அகக்ைரல் சட்கடைள், spandex ஆகடைள், 

ற்றுக்வைரள்பப்தட்ட ஆகடத்  ிறக ிடக் 

குகநரை வட்டிக் குறுக்ைப்தட்ட ைரல் சட்கடைள், 

ஆகடைபில் நரல் அல்னது உள்பரகடைகப 

வபிப்தடுத்க்கூடி துகபைள், இகடப் தகுறற்ந 

உகடைள், வபிப்தடுத்க்கூடி அல்னது உர்ச்சறகத் 

தூண்டுைறந உகடைள்; 

 ைடற்ைக ஆகடைள்; 

 சங்ைறனறைள்,கைக்குட்கடைள் ற்றும் திந உநனரைப் 

வதரபேட்ைள்  

 தள்பிில் அிப்தடும் வரப்திைள் அல்னது ண்க் 

கைக்குட்கடைள்; 

 குப்தகநைபில் அிப்தடும் நற்சட்கடைள் 

(நகப்தடும் இடங்ைபில் ிறினக்குைள் 

அபிக்ைப்தடும்); 

 உள்பரகடைள் வரிபம்தடி அிப்தடும் பலக்ைரல் 

சட்கடைள்; 

 District வைரள்கை அல்னது ரைர ிறபடன் 

பண்தடும் ைபேத்துைள். 

 

கூடுனரை: 

 ஃதிங்ைர்டிப் ீபம் வைரண்ட சட்கடைள் அல்னது 

தரரகடைலடன் வனக்ைறங்ஸ் அசறம் அிப்தட 

நண்டும்; 

 நரைர பலக்ைரல் சட்கடைள் குகநந்து ஃதிங்ைர்டிப் 

ீபபள்ப ீபரண நல் சட்கடரல் சூப்தட நண்டும் 

 ூக்ைள் அசறம் அிப்தட நண்டும். 
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அங்ைலைரம் இல்னரல் தள்பிக ிட்டுச் வசல்லுல்  

Troy School District எபே படப்தட்ட பரைத்க இக்குைறநது, 

அரது, பேகை அலுனைத்றனறபேந்நர அல்னது 

பல்ரிடறபேந்நர ிட்டுச்வசல்ற்கு அங்ைலைரிக்ைப்தட்ட அனுற 
ங்ைப்தடில்கன ணில், தள்பி ரபின்நதரது அகணத்து 

ரர்ைலம் தள்பி இடத்றநனந இபேக்ைக்கூடி என்று. 

 

சுற்நறத் றரில் (றகன II க்குத் ள்பப்தட்டது) 

 

ணிப்தட்ட றன்ணணு சரணங்ைள்:  வரறல்தட்தத்கத் நரைப் 

தன்தடுத்துல்  

எபே ஆசறரிர் அல்னது அலுனைப் திரபரின் அங்ைலைரறன்நற 
க்ைரண தள்பி நங்ைபின்நதரது ந் ரபேம் தள்பி 
உகடகின் ீது உள்ைட்டுண்ட/வபிக்ைட்டுண்ட வரடர்புத் 

குறைலடன் கூடி ஸ்ரர்ட் ஃநதரன்ைள், வசல்லுனரர் ஃநதரன்ைள், 

அல்னது திந சரணங்ைகபப் தன்தடுத்நர அல்னது 

ைரட்சறப்தடுத்நர கூடரது. ைற்தித்ல் நத்றன்நதரது அகணத்து 

றன்ணணு சரணங்ைலம் அகத்து கக்ைப்தட நண்டும். குப்தகந 

ஆசறரிரின் றட்டட்ட அனுறின்நற ந் ரபேம் MP3 

திநபர்ைள், ணிப்தட்ட ிகபரட்டுப் வதரபேள்ைள், ணிப்தட்ட 

டிஜறட்டல் உிரபர்ைள், ைிப்தரன்ைள், அல்னது திந றன்ணணு 

சரணங்ைகப குப்தகநில் தன்தடுத்க் கூடரது. 

 

நலும், குப்தகநில் வைௌ ஆசறரிபேடன் றன்ணணு 

சரணங்ைகபப் தன்தடுத்துது வைௌ ஆசறரிபேக்ைரை குப்தகந 

ஆசறரிர் லற றணசரி தரடத்றட்டத்றன் எப்புனறன்நற 
றட்டட்டரைத் கட வசய்ப்தடுைறநது. ந் ரபேம் ந் 

ிரண றன்ணணு சரணங்ைகபபம் தன்தடுத்நர அல்னது 

ைரட்சறப்தடுத்நர கூடரது. 

 

(ணிப்தட்ட றன்ணணு சரணங்ைலடன் 

எபேங்ைறகக்ைப்தட்டுள்பது) 

 

வத்ணம் 

ரர்ைள் ங்ைபது குப்தகநில் இல்னரநதரது ற்றும்/அல்னது 

குப்பு வரடங்ைத் றட்டறடுகைில் ந்து அபேம்நதரது வத்ணம் 

ற்தடுைறநது. 
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குப்திற்கு ரக 

அங்ைலைரறன்நற தள்பிக்கு பேகை புரிரல் இபேத்ல்; வதரபேத்ரண 

பேகை check-in ற்றும் check-out கடபகநைகபப் தின்தற்நத் 

றுல். தள்பிில் பகநரண பேகை ற்றும் அகணத்து 

குப்புைலக்கும் ைரனந்நர பேகை ற்றும் றட்டறடப்தட்ட 

வசல்தரடுைள் ஆைறக ரர்ைள் ற்றும் வதற்நநரரின் 

பன்கரண ைடக ஆகும். 

(MCL 380.1561). 
 

எலக்ை கடபகந – றகன I ிறீநல்ைள் 
 

பனரது ற்றும் வரடர்ந்து பேம் றர்ரைத் வரடர்பு 

(தின்பேணற்றுள் என்று அல்னது அறைரை): 

1. வதற்நநரர் பன்ணநறிப்பு 

2. ைடுகரண ச்சரிக்கை 

3. ைரனறல் கத்ல் 

4. டத்க எப்தந்ம்/எலக்ை குறைரண் தபேம் 

5. ற்ைரனறை ீக்ைம் (பன்று ரட்ைலக்கு றகைப்தடரல்)  

6. தள்பி ரபின்நதரது அல்னது அற்குப் திநைரண 

வசல்தரடுைபில் இபேந்து ற்ைரனறை ீக்ைம்  

7. வதரபேத்ரணவன்நரல், வபிப்புந றறுணத்துக்குச் சறதரரிசு 

8. வரறல்தட்த ீநல்ைலக்கு – றர்ரைத்ரல் 

ீர்ரணிக்ைப்தட்டதடி ைடவுச் வசரல் ற்றும் வரறல்தட்த 

சறநப்புரிகைள் இப்பு. 

 

றகன I ிற ீநல்ைகபப் வதரறுத்து வரடர் ைலழ்ப்தடினறன்க ற்ைரனறை 

ீக்ைத்துக்நைர, ீபள்ப வசஸ்டர் அல்னது தள்பி பேடத்துக்கு 

தள்பிினறபேந்து ீக்குற்குரி எபே ிசரகின் றலுகக்நைர 
றகுக்கும். 

 



-49- 

 

அத்றரம் 10 

ரர் டத்க ிற ீநல்ைள்  

 

றகன II ிறீநல்ைள் 

 

 றகன II ிறீநல் ன்தது தள்பிின் வசல்றநறக்ை வசல்தரட்கடத் 

ைர்க்க்க்கூடி அல்னது இகடபெறு வசய்க்கூடி, ஆணரல் றகன III 

ிறீநகனப் நதரல் அவ்பவு ைடுகரணது அல்னர நனும் எபே 

டத்க ஆகும். நலும் புரிந்து வைரள்பத்க்ைது ன்ணவணில் றகனைள் II 

ற்றும் III இல் உள்ப றபேடுல் ற்றும் வதரபேட்ைகப அறத்லுக்ைரண 

எலக்ைம் வரறல்தட்த பங்ைகபத் றபேடும் அல்னது வதரபேட்ைகப 

அறக்கும் ரர்ைலக்கு வசல்தரட்டில் இபேக்கும் ன்தரகும். 

 

றகன II ிற ீநல்ைள் ன்தது தின்பேதக உள்பிட்ட, ஆணரல் 

அற்றுடன் படிகடரகைகபக் வைரண்டுள்பது: 

 

ைல்ி வநறதிநழ் டத்க 

தடிவடுத்ல் உள்பிட்ட லத்துத் றபேட்டு, ரற்றுல் அல்னது 

ணிப்தட்ட ன்கக்ைரை குப்பு நகன, டீ்டு நகன, நர்வுைள் 

நதரன்நற்கந ிறநரைறத்ல், அல்னது எபே ஆசறரிரின் நைரப்பு, ரள் 

அல்னது றன்ணணு சரணம் நதரன்நற்கந அனசற ஆரய்ல் நதரன்ந 

டத்கின் பனம் அங்ைலைரற்ந அணுகுகனப் வதறுல், அல்னது 

எபே ஆசறரிரின் நகச றரைப் தரர்த்ல். 

 

றடீர்த் ரக்குல் அல்னது அடித்ல்/அச்சுறுத்துல்/வசல்புரித் 

தூண்டுல் 

ஆபறன்நற, உடல் வரடர்புடன் அல்னது வரடர்தில்னரல் ற்றும் 

ைரறன்நற ற்நபேக்குத் ீங்கு ிகபிக்கும் எபே அச்சுறுத்ல் 

அல்னது பற்சற, அல்னது ன்பகநச் வசல்ைகப பர்க்கும் 

அல்னது ஊக்குிக்கும் வசல். ரர்ைள் எபேகவரபேர் 

ரிரகபடன் டத் றர்தரர்க்ைப்தடுைறநரர்ைள். ரவரபே 

ரய்வரற சில் ஈடுதடுல் வதரறுத்துக்வைரள்பப்தடரது. எபே 

ரர் துன்புறுத்தும் வரல்கனைகபநர, ரைரிைற்ந 

ற்றும்/அல்னது இறரண வரடர்புைகபநர ரய்வரறரைநர, 

லத்து பனரைநர, அல்னது சறக்கஞைள் பனநர ற்ந 

ரர்ைலக்கு ற்தடுத்கூடரது. 
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வைரடுகப்தடுத்துல்/ CyberBullying (அத்றரம் 6 ப் தரர்க்ைவும்) 

எபே இபம் தர் வைரடுகக்ைரரைநர, ரபிரைநர அல்னது 

வைரடுகக்ைரர் ற்றும் ரபி இண்டுரைநர இபேக்கும் 

றைழ்ச்சறில் வைரடுகப்தடுத்கனப் புரிந்துவைரள்லல் 

சறக்ைலுகடரைறநது. தள்பிக் குந்கைபிகடந நைனற நதசுல், 

வரல்கன வைரடுத்ல் ற்றும் சண்கடிடுல் ட்டுந 

வைரடுகப்தடுத்கன அகக்ைரது. Cyberbullying ன்தது 

றன்ணஞ்சல், எபே chat room, instant messaging, டீிநரக்ைள், 

நனும் இகபம் (blogs உள்தட), text messaging, டீிநரக்ைள், 

அல்னது இகபங்ைபில் வபிிடப்தட்ட அல்னது வசல் 

ஃநதரன்ைள் பனம் அனுப்தப்தட்ட தடங்ைள் ஆைறற்நறன் பனம் 

ற்தடும் ந் எபே கை துன்புறுத்லும் அல்னது 

வைரடுகப்தடுத்லும் ஆகும். (.ைர. வரல்கன வைரடுத்ல், வதரய் 

கூறுல், எபேகக் நைனற வசய்ல், ரைரிைற்ந அல்னது ைலழ்த்ரண 

ைபேத்துைகப உபேரக்குல், ந்றைகபப் தப்புல், அல்னது 

தபறுத்க்கூடி அல்னது ரக்குனரண ைபேத்துைகப உபேரக்குல்) 

 

தள்பி நத்றன்நதரநர அல்னது தள்பி உகடகின் ீநர றைலம் 

Cyberbullying ஆணது Troy School District இன் எலக்ை 

டடிக்கைக்குக் ைட்டுப்தட்டது ஆகும். 

 

ைல்ிச் வசல்பகநகத் வரந்வு வசய்ல் 

 ரது தள்பிச் வசல் அல்னது அகறரண ற்றும் 

தரதுைரப்தரண தள்பிச் வசல்தரட்கடத் ைர்க்கும் டத்க. தின்பேம் 

வசல்ைள் தித்றநைரணகைபரைக் ைபேப்தடரநதரது, அக இந் 

ிறக்குள் சூழ்ந்துள்ப குற்நங்ைபின் கைைகப ிபக்குைறன்நண, 

ஆணரல் ைல்ிச் வசல்பகநில் திபக ற்தடுத்க்கூடி, அல்னது 

குறுக்ைலடு வசய்க்கூடி ந் டத்கபம் கடவசய்ப்தட்டுள்பது 

ன்தக அசறம் றகணில் வைரள்பநண்டும், அரது, ஏடுல், 

குறத்ல், குறக ிகபரட்டு (ற்நக உடனபில் ீங்ைறகக்கும் 

நரக்ைத்துடன் அல்னது இல்னரல் ஈடுதடுத்தும் ந் ரர்(ைள்) 

பம் உள்படக்ைறது), ைத்துல், கூக்குனறடுல், ைலச்சறடுல் 

நதரன்நக. 
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சண்கடிடுல் 

இண்டு அல்னது அறைரண ணிதர்ைலக்ைறகடந ஆற்நல் றக்ை 

உடல் ரீறரண வரடர்பு. 

 

பிறல் ீப்தற்றும் வதரபேள்ைள் – தன்தடுத்துல் அல்னது 

கத்றபேத்ல் 

வடிவதரபேட்ைள் அல்னது பிறல் ீப்தற்றும் வதரபேட்ைபரல் 

வசய்ப்தட்ட வதரபேள்ைகபப் தன்தடுத்துல் அல்னது கத்றபேத்ல் 

(ரைர ிறரல் ைண்டநறப்தட்டதடி குப்பு B ற்றும் குப்பு C 

ரண நடிக்கைைகப உள்படக்ைற ரண நடிக்கைைள்.) 

 

நரசடி/நரண ைல்ைகப ங்குல் அல்னது வதரய் கூறுல் 

வதரய் கூறுல் ற்றும்/அல்னது தள்பி district திரபர்ைலக்கு 

ங்ைப்தட்ட ைல்ைகப நண்டுவன்நந றரித்துக் கூறுல்.  

 

சூரட்டம் 

தம், றப்புறக்ை திந வதரபேள்ைள் நதரன்நற்றுக்ைரை 

ரய்ப்புைலக்ைரண ிகபரட்டில் தங்குவைரள்லல் அல்னது 

டத்துல் ற்றும்/அல்னது வதரபேத்ற்ந டத்க. 

 

துன்புறுத்ல் 

துன்புறுத்தும் டத்க ரய்ச்வசரல் வசல்ைள் ற்றும் வதரிட்டு 

அகத்ல்; வசல் ஃநதரன்ைள் அல்னது இகபம் நதரன்நகைகப 

உள்படக்ைற கதட ற்றும் லத்து பனரண வசரற்ைள் 

நதரன்நற்கந உள்பிட்டக அல்னது உடல் ரீறரை 

தபறுத்க்கூடி, ீங்ைறகக்ைக்கூடி அல்னது அறக்ைக்கூடி 

திந டத்கைள் நதரன்ந தன டிங்ைபில் இபேக்ைனரம். துன்புறுத்ல் 

ீங்ைறகக்ைக்கூடி ண்ம் வைரண்டரைநர, குநறப்திட்ட இனக்குக்கு 

றகச றபேப்தப்தட்டரைநர அல்னது வரடர்ச்சறரண றைழ்வுைபில் 

ஈடுதடுரைநர இபேக்ை நண்டிறல்கன. அத்கை துன்புறுத்ல் 

இணம், றநம், நசறத் நரற்நம், தரல் அல்னது உடல் ஊணம் 

நதரன்நற்நறன் அடிப்தகடில் அகபம்நதரது, அது OCR 

னறபறுத்தும் குடிபரிகச் சட்டங்ைகப ீறுைறநது. 
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வரறல்தட்த பங்ைபின் வதரபேத்ற்ந தன்தரடு 

இந்க் கைநட்டில் கறுக்ைப்தட்டுள்ப தள்பித் வரறல்தட்த 

பங்ைகப சட்ட ிநர, வதரபேத்ற்ந, அல்னது ைலழ்த்ரைப் 

தன்தடுத்தும் ரர்ைள்; ைடவுச் வசரற்ைகபப் தைறர்ந்துவைரள்லல் 

அல்னது அங்ைலைரற்ந உதநரைம், district அல்னது ரது பன்நரம் 

தரின் சரணங்ைள் அல்னது நசகைகபப் வதறுல், ைட்டுப்தடுத்துல் 

அல்னது வசனறக்ைச் வசய்ல் அல்னது ற்நதடி ரர் 

ற்றுக்வைரள்பத்க்ை தன்தடுத்துக் வைரள்கை ீநல். 

 

ைலழ்ப்தடிரக 

எபே றரரண நைரரிக்கை அல்னது உத்வுக்கு ரய்வரற அல்னது 

ரய்வரறற்ந பகநில் இங்ை றுத்ல். இது றர்ிக்ைப்தட்ட 

எலக்ை டடிக்கைக றகநவு வசய்த் றுக உள்படக்ைறது. 

 

சுற்நறத் றரில் 

அங்ைலைரற்ந இடத்றல் இபேக்கும், தள்பி உகடகில் அல்னது 

அகப் தற்நறத் ரறத்ல், அல்னது தள்பிப் திரபர்ைபரல் 

வசல்லுரறு அநறவுறுத்ப்தடும்நதரது அகச் வசய் றுத்ல் ஆைற 

வசல்ைகபச் வசய்ல். றரரண நரக்ைம் அல்னது றர்ரைத்றன் 

பன் அனுறின்நற, திரபர் நற்தரர்கின்நற இறுறக் 

ைகனப்புக்குப் திநகு 30 றறடங்ைலக்கு நனரை எபே ரர் 
தள்பிில் இபேத்ல் அல்னது ரறத்ல். ிறீநல்ைள் குற்நங்ைள் 

ற்றும் அல்னது தள்பி எலக்ைத்றல் வநறரறுதரட்கடத் 

நரற்றுிக்ைனரம். (றகன 1 இனறபேந்து வைரப்தட்டது)  
 

புகை திடித்ல், புகைிகனப் வதரபேள்ைகபப் கத்றபேத்ல் 

அல்னது தன்தடுத்துல் ற்றும்/அல்னது நதரகப் வதரபேள்ைகப 

கத்றபேத்ல் 

ரது புகைிகனப் வதரபேள்ைகப கத்றபேத்ல், திடித்றபேத்ல், 

புகைதிடித்ல், ிற்நல் அல்னது தரிரற்றுல் அல்னது புகைிகனப் 

வதரபேள்ைபின் ற்ந ரது தன்தரடு அல்னது கத்றபேத்ல் 

(அரது, சுபேட்டுைள், குரய்ைள், சறைவட்டுைள், பக்குப்வதரடி அல்னது 

புகைிகன வல்லுல்) ஆைறக கட வசய்ப்தட்டுள்பண. 

 

நதரகப் வதரபேள்ைகப கத்றபேத்ல், .ைர. bongs, குரய்ைள் 

நதரன்நக, கட வசய்ப்தட்டுள்பது. 
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ற்நர்ைபின் உகடககத் றபேடுல், கத்றபேத்ல் அல்னது 

ரற்றுல் ($100 க்குக் ைலழ் றப்பு) 

உகடக $100க்குக் ைலழ் றப்புள்பநதரது, உரிகரபரின் (அல்னது 

உரிக வைரண்டிபேப்தரின்) எப்புல் இன்நற ரர், பத்நரர், 

அல்னது தள்பி நதரன்ந ற்நர்ைபின் உகடகக டுத்து 

கத்துக்வைரள்லம் அல்னது ரற்நறக்வைரள்லம் வசல்.  

 

அத்துீநற தகல் 

பகநப்தடிரண ைரம் அல்னது அங்ைலைரிக்ைப்தட்ட அனுறகப் 

வதநரல் எபே தள்பிக் ைட்டிடத்றற்குள் இபேத்ல் அல்னது அகப் தற்நற 
இபேக்கும் வசல் (இது ற்ைரனறை ீக்ைம் வசய்ப்தட்ட 

ரர்ைகபபம் உள்படக்ைறது). 

 

வதரபேட்ைகப அறத்ல் ($100 க்குக் ைலழ் றப்பு) 

தள்பி உகடக அல்னது ற்நர்ைள் உகடகைகப நண்டுவன்நந 

அல்னது ைணக்குகநரை அறத்ல், தரழ்தடுத்துல் அல்னது 

நசப்தடுத்துல். 

 

வைரச்கசத்ன்க/தரங்ைறன்க 

அபேபேப்தரண, இறரண அல்னது வைரச்கசரண லத்துற அல்னது 

நதச்சு வரற கசகை வரற, சறக்கஞைள், ஆகட, அல்னது வசல்ைள் 

நதரன்நக. 

 

எலக்ை கடபகந – றகன II ிறீநல்ைள் 
 

பனரது ற்றும் வரடர்ந்து பேம் றர்ரைத் வரடர்பு 

(தின்பேணற்றுள் என்று அல்னது அறைரணக): 

 

1. வதற்நநரர் பன்ணநறிப்பு 

2. ைடுகரண ச்சரிக்கை 

3. அறைதட்சம் ந்து ரள் ற்ைரனறை ீக்ைம் 

4. டத்க எப்தந்ம்/எலக்ை குறைரண் தபேம் 

5. தத்து தள்பி ரள்ைள் க ரைண ஏட்டு சறநப்புரிகைபின் 

ற்ைரனறை றறுத்ம்  

6. டத்க எப்தந்ம்  

7. வரறல்தட்தம் - எபே வசஸ்டபேக்கு ைடவுச் 

வசரல்/வரறல்தட்த சலுகைைபின் இப்பு  
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இண்டரது றர்ரைத் வரடர்பு (தின்பேணற்றுள் என்று அல்னது 

அறைரணக): 

1. வதற்நநரர் பன்ணநறிப்பு 

2. ைடுகரண ச்சரிக்கை  

3. அறைதட்சம் ல ரள் ற்ைரனறை ீக்ைம் 

4. டத்க எப்தந்ம்/எலக்ை குறைரண் தபேம் 

5. தத்து தள்பி ரள்ைள் க ரைண ஏட்டு சறநப்புரிகைபின் 

ற்ைரனறை றறுத்ம் 

6. இப்தடீு/புதுப்தித்ல்  

7. வரறல்தட்தம் - இண்டரது பேடத்துக்கு ைடவுச் 

வசரல்/வரறல்தட்த சலுகைைபின் இப்பு  

 

வரடர்ந்து பேம் றர்ரைத் வரடர்புைள் (தின்பேணற்றுள் என்று 

அல்னது அறைரணக): 

1. வதற்நநரர் பன்ணநறிப்பு 

2. ைடுகரண ச்சரிக்கை 

3. ற்ைரனறை ீக்ை ிசரக றலுக 

4. ீபள்ப தள்பி பேடத்துக்கு தத்து ரள் ற்ைரனறை ீக்ைம் 

அல்னது தள்பிினறபேந்து ினக்ைப்தடுல் 

5. தத்து தள்பி ரள்ைள் க ரைண ஏட்டு சறநப்புரிகைபின் 

ற்ைரனறை றறுத்ம்  

6. றந் ீக்ைத்துக்ைரண தரிந்துக  

7. இப்தடீு/புதுப்தித்ல்  

8. வரறல்தட்தம் - வரறல்தட்த சலுகைைபின் றந் இப்பு  

 

றகன II ிற ீநல்ைகபப் வதரறுத்து வரடர் ைலழ்ப்தடினறன்க ற்ைரனறை 

ீக்ைத்துக்நைர, ீபள்ப வசஸ்டர் அல்னது தள்பி பேடத்துக்கு 

தள்பிினறபேந்து ீக்குற்குரி எபே ிசரகின் றலுகக்நைர 
றகுக்கும். 

 

றகன III ிறீநல்ைள் 

 

 றகன III ிறீநல் ன்தது தள்பிின் வசல்றநறக்ை ற்றும் 

தரதுைரப்தரண வசல்தரட்கட ீிரைத் ைர்க்ைக்கூடி அல்னது 

இகடபெறு வசய்க்கூடி, சறணபட்டும் இல்புகட ந் எபே றகன I 

அல்னது றகன II ிறீநகனபம் உள்படக்ைறபள்ப ரது சறணபட்டும் 

டத்கரைக் ைபேப்தடுைறநது. 
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றகன III ிற ீநல்ைள் ன்தது தின்பேதக உள்பிட்ட, ஆணரல் 

அற்றுடன் படிகடரகைகபக் வைரண்டுள்பது: 

 

சறணபட்டும் றடீர்த்ரக்குலும் அடித்லும் 

எபே ரபிக அடித்ல் அல்னது சட்டிநரரைத் வரடுல்: 1) 

ஆபம் அல்னது ைரத்றன் நகணின்நற; 2) ஆபம் அல்னது 

ஆபரைப் தன்தடுத்ப்தடும் திந வதரபேலடன்; அல்னது 3) எபே 

ஆபத்கப் தன்தடுத் பற்சறத்ல். 

 

ீ கத்ல் 

உிபேக்கு அல்னது உகடகக்கு ஆதத்க ற்தடுத்க்கூடி 

அங்ைலைரற்ந ீ, புகை அல்னது வடிவதரபேள்ைகபப் தன்தடுத்தும் 

ரது எபே வசல். 

 

உகடத்து தகல் 

உகடப்தற்குரி அறைரம் இன்நற ரது தள்பிக் ைட்டிடம், சற, 
அலுனைம், அகந, நசறப்திடம் அல்னது திந அகடக்ைப்தட்ட இடத்க 

உகடத்ல் ற்றும்/அல்னது உள்நப தகல். 

 

வைரடுகப்தடுத்துல்/ CyberBullying (அத்றரம் 6 ப் தரர்க்ைவும்) 

எபே இபம் தர் வைரடுகக்ைரரைநர, ரபிரைநர அல்னது 

வைரடுகக்ைரர் ற்றும் ரபி இண்டுரைநர இபேக்கும் 

றைழ்ச்சறில் வைரடுகப்தடுத்கனப் புரிந்துவைரள்லல் 

சறக்ைலுகடரைறநது. தள்பிக் குந்கைபிகடந நைனற நதசுல், 

வரல்கன வைரடுத்ல் ற்றும் சண்கடிடுல் ட்டுந 

வைரடுகப்தடுத்கன அகக்ைரது. 

 

Cyberbullying ன்தது றன்ணஞ்சல், எபே chat room, instant 

messaging, டீிநரக்ைள், நனும் இகபம் (blogs உள்தட), text 

messaging, டீிநரக்ைள், அல்னது இகபங்ைபில் 

வபிிடப்தட்ட அல்னது வசல் ஃநதரன்ைள் பனம் அனுப்தப்தட்ட 

தடங்ைள் ஆைறற்நறன் பனம் ற்தடும் ந் எபே கை துன்புறுத்லும் 

அல்னது வைரடுகப்தடுத்லும் ஆகும். (.ைர. வரல்கன வைரடுத்ல், 

வதரய் கூறுல், எபேகக் நைனற வசய்ல், ரைரிைற்ந அல்னது 

ைலழ்த்ரண ைபேத்துைகப உபேரக்குல், ந்றைகபப் தப்புல், 

அல்னது தபறுத்க்கூடி அல்னது ரக்குனரண ைபேத்துைகப 

உபேரக்குல்). 
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தள்பி நத்றன்நதரநர அல்னது தள்பி உகடகின் ீநர றைலம் 

Cyberbullying ஆணது Troy School District இன் எலக்ை டடிக்கைக்குக் 

ைட்டுப்தட்டது ஆகும். 

 

நதரனறரண அனரம், வடிகுண்டு அச்சுறுத்ல், அல்னது ரது 

ீப் தரதுைரப்பு சரணத்க நசப்தடுத்ல் (இது “911” அகப்புைகப 

உள்படக்ைறது) 

சர்ச்கசக்குரி அல்னது நண்டுவன்நந வசய்ப்தட்ட நதரனற அனர 

அகப்பு, வடிகுண்டு அச்சுறுத்ல் என்கந அகத்நர அல்னது 

லத்து பனநர கூறுல், அல்னது ரது ீப் தரதுைரப்பு 

சரணத்துடன் குறுக்ைறடுல். 

 

ைடுகரண றடீர்த் ரக்குல் 

எபே ஆபம் வைரண்டு உடலுக்குத் ீங்ைறகக்கும் அல்னது அவ்ரறு 

வசய்பம் பற்சறபடன் அடிக்கும் ண்ம் வைரண்டிபேத்ல் அல்னது 

அடித்ல். 

 

சண்கடிடுல் (றகன II இனறபேந்து ள்பப்தட்டது) 

இண்டு அல்னது அறைரண ணிதர்ைலக்ைறகடந ஆற்நல் றக்ை 

உடல் ரீறரண வரடர்பு. 

 

துன்புறுத்ல் 

துன்புறுத்தும் டத்க ரய்ச்வசரல் வசல்ைள் ற்றும் வதரிட்டு 

அகத்ல்; வசல் ஃநதரன்ைள் அல்னது இகபம் நதரன்நகைகப 

உள்படக்ைற கதட ற்றும் லத்து பனரண வசரற்ைள் 

நதரன்நற்கந உள்பிட்டக அல்னது உடல் ரீறரை 

தபறுத்க்கூடி, ீங்ைறகக்ைக்கூடி அல்னது அறக்ைக்கூடி 

திந டத்கைள் நதரன்ந தன டிங்ைபில் இபேக்ைனரம். துன்புறுத்ல் 

ீங்ைறகக்ைக்கூடி ண்ம் வைரண்டரைநர, குநறப்திட்ட இனக்குக்கு 

றகச றபேப்தப்தட்டரைநர அல்னது வரடர்ச்சறரண றைழ்வுைபில் 

ஈடுதடுரைநர இபேக்ை நண்டிறல்கன. அத்கை துன்புறுத்ல் 

இணம், றநம், நசறத் நரற்நம், தரல் அல்னது உடல் ஊணம் 

நதரன்நற்நறன் அடிப்தகடில் அகபம்நதரது, அது OCR 

னறபறுத்தும் குடிபரிகச் சட்டங்ைகப ீறுைறநது. * 
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வரறல்தட்த பங்ைபின் வதரபேத்ற்ந தன்தரடு 

இந்க் கைநட்டில் கறுக்ைப்தட்டுள்ப வரறல்தட்த பங்ைகப 

சறணபட்டும் சட்ட ிநர, வதரபேத்ற்ந, அல்னது அல்னது இறரண 

நரக்ைங்ைலக்ைரைப் தன்தடுத்துல் அல்னது ற்நதடி ரர் 

ற்றுக்வைரள்பத்க்ை தன்தடுத்துக் வைரள்கை ீநல். 

 

ஆபங்ைள் அல்னது ஆதத்ரண வதரபேள்ைகப கத்றபேத்ல் 

அல்னது ததுக்குல் 

ந் கைரண ஆபம் அல்னது ஆதத்ரண வதரபேள், சரணம், 

வதரபேள்ைள், ைத்ற, துப்தரக்ைற, உநனரை உகநைள், ைபேிைள், 

குண்டரந்டி, ரிச்சலூட்டும் ரப, அல்னது ஆபரைக் ைபேப்தடும் 

ரது திந வதரபேள்ைள் நதரன்நற்கந கத்றபேத்ல் அல்னது 

ததுக்குல். 

 

வைரள்கபடித்ல் அல்னது றப்தநற வசய்ல் 

அச்சுறுத்தும் ஆற்நல் அல்னது தனந்த்றன் பனம் எபேர் 

ற்வநரபேரிடறபேந்து தம், வதரபேள்ைள், நசகைள் அல்னது 

ைல்ைகபப் வதந பற்சற வசய்பம் வசல். 

 

ற்நர்ைபின் உகடககத் றபேடுல், கத்றபேத்ல் அல்னது 

ரற்றுல் ($100 அல்னது அறை றப்பு) 

உகடக $100க்குக் ைலழ் றப்புள்பநதரது, உரிகரபரின் (அல்னது 

உரிக வைரண்டிபேப்தரின்) எப்புல் இன்நற ற்நர்ைபின் 

உகடகக டுத்து கத்துக்வைரள்லம் அல்னது ரற்நறக்வைரள்லம் 

வசல். 

 

நதரகப் வதரபேள்ைள் அல்னது ஆல்ையரனறன் வசல்ரக்ைறன் ைலழ் 

தன்தடுத்துல், கத்றபேத்ல், ிற்நல், ிறநரைறத்ல் 

ஆல்ையரல், ற்றும் ைஞ்சர, ற்றும் சட்டத்ரல் ைட்டுப்தடுத்ப்தட்ட 

வதரபேள்ைபரை கறுக்ைப்தட்டக, அல்னது எபே பேத்துரல் எபே 

ரபேக்கு றட்டட்டரை அநறவுறுத்ப்தடர ைட்டுப்தடுத்ப்தட்ட 

நதரனற (ைள்ப) வதரபேள்ைள் நதரன்நக உள்படங்ைற, ஆணரல் 

இற்றுடன் படிகடர, சட்ட ிநரரண வதரபேள்ைகப எபே 

தரிடம் அல்னது எபே தரின் உகடகைலடன் கத்றபேத்ல், 

அல்னது நடிரை அல்னது கநபைரை ிற்நல், ிறநரைறத்ல் 

அல்னது தன்தடுத்துல். 
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வதரபேட்ைகப அறத்ல் ($100 க்கு அறைரண றப்பு) 

ற்வநரபேரின், அரது, ரர், பத்நரர், அல்னது தள்பி 
உகடகின் ீது நண்டுவன்நந வசய்ப்தட்ட அல்னது 

ைணக்குகநரண அறவு, தரழ்தடுத்துல் அல்னது நசப்தடுத்துல்.  

 

எலக்ை கடபகந – றகன III ிறீநல்ைள் 
 

பனரது ற்றும் அகத் வரடர்ந் றர்ரைத் வரடர்பு: 

1. வதற்நநரர் பன்ணநறிப்பு 

2. ற்ைரனறை ீக்ை ிசரக றலுக 

3. டத்க எப்தந்ம்/எலக்ை எப்தந்ம் (ிபேப்தப்தடிரணது) 

4. வதரபேத்ரண வைரள்கை றறுணத்றல் தறவு வசய்ப்தட்ட 

அநறக்கை அல்னது புைரர் 

5. இப்தடீு/புதுப்தித்ல் (வதரபேத்ரணவணில்) 

6. ீபள்ப தள்பி பேடத்றல், தள்பிினறபேந்து குகநந்து தத்து 

ரட்ைலக்கு ீக்ைப்தடுற்ைரண தரிந்துக 

(வதரபேத்ரணவணில்), அல்னது றந் ீக்ைத்துக்ைரண 

தரிந்துக (வதரபேத்ரணவணில்) 

7. வரறல்தட்தம் - வரறல்தட்த சலுகைைபின் றந் இப்பு 

 

 

சட்ட ரீறரண ிற ீநல்ைள் 
 

 ரைர சட்ட ிறீநல்ைபரல் தின்பேம் குற்நங்ைபில் ஈடுதடும் 

ரர்ைள், ரர்ைபின் சட்டப்பூர் ிறைள் ற்றும் ரைர ற்றும் 

கூட்டரட்சற ிறைள் ஆைறற்றுக்கு ற்த ற்ைரனறை ீக்ைம் அல்னது றந் 
ீக்ைத்துக்கு உட்தடுத்ப்தடுர். 

 
1. தள்பிக் ைட்டிடம் அல்னது தள்பி கரணங்ைபில் ீ கத்ல் 

அல்னது குற்ந தரனறல் டத்க; 

2. தள்பி உகடகில், எபே தள்பி ரைணத்றல், அல்னது தள்பி 
வரடர்புகட வசல்தரடுைபில் அதரைரண ஆபங்ைகப 

கத்றபேத்ல்; 

3. எபே தள்பிப் திரபர், வரண்டர் அல்னது எப்தந்ரர் 
ஆைறநரபேக்கு றரை தள்பி உகடகில், எபே தள்பி 
ரைணத்றல், அல்னது தள்பி வரடர்புகட வசல்தரடுைபில் உடல் 

ரீறரண றடீர்த் ரக்குல்; 
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4. எபே தள்பிப் திரபர், வரண்டர் அல்னது எப்தந்ரர் 

ஆைறநரபேக்கு றரை தள்பி உகடகில், எபே தள்பி 
ரைணத்றல், அல்னது தள்பி வரடர்புகட வசல்தரடுைபில் 

ரய்வரறத் ரக்குல்; 

5. ற்வநரபே ரபேக்கு றரை தள்பி உகடகில், எபே தள்பி 
ரைணத்றல், அல்னது தள்பி வரடர்புகட வசல்தரடுைபில் உடல் 

ரீறரண றடீர்த் ரக்குல்; அல்னது 

6. எபே தள்பிக் ைட்டிடம் அல்னது இ தள்பி உகடகக்குக் 

குநறகத்து வடிகுண்டு அச்சுறுத்ல்ைள் அல்னது அநநதரன்ந 

திந அச்சுறுத்ல்ைள். 

 

 “உடல் ரீறரண றடீர்த் ரக்குல்” ன்தன் வதரபேள் னறக அல்னது 

ன்பகநின் பனம் ற்வநரபேபேக்கு உடல் ரீறரை நண்டுவன்நந 

ீங்ைறகப்தது அல்னது ீங்ைறகக்ை பற்சற வசய்து ஆகும். 

 

 “ரய்வரறத் ரக்குல்” ன்தன் வதரபேள் ைரத்துக்கு உள்பரகும் 

வபிப்தகடரண றநனுடன் இகந்துள்ப, ிர்க்ை படிர ைரத்றன் 

றரரண தத்க உபேரக்கும் சூழ்றகனைபின் ைலழ் ற்வநரபே தரின் 

ீது உடல் ைரத்க ற்தடுத்தும் அடங்ைர அச்சுறுத்ல் நதச்சு ன்தரகும். 

 

 1, 2, ற்றும்/அல்னது நலுள்ப 3 ஆைற குற்நங்ைபில் ஈடுதடும் 

ரர்ைள் றந்ரை வபிநற்நப்தடுரர்ைள்; 4, 5, ற்றும்/அல்னது 6 

ஆைற குற்நங்ைபில் ஈடுதடும் ரர்ைள் 180 தள்பி ரட்ைள் க 
ற்ைரனறை ீக்ைம் வசய்ப்தடனரம் அல்னது வபித்ள்பப்தடனரம் ற்றும் 

றந் ீக்ைத்துக்கு உட்தடுத்ப்தடுரர்ைள். 3, 4, 5, ற்றும்/அல்னது 6 ஆைற 

குற்நங்ைபில் ஈடுதடும் 5 அல்னது அற்குக் குகநரண  றகனில் 

இபேக்கும் ரர்ைள் ரைர ிற ீநனறல் உள்பரைக் ைபேப்தட 

ரட்டரர்ைள் ற்றும் அர்ைள் றர்ரைம் ற்றும்/அல்னது Troy Board of 

Education ஆல் றர்ிக்ைப்தட்டுள்ப அத்கை ிகபவுைள் ற்றும் 

கடபகநைலக்கு உட்தடுத்ப் தடுரர்ைள். 
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 வபித்ள்பப்தட்ட ரர்ைள் சபை நசகைள் அல்னது சபர 

ணன றறுணத்றன் வதரபேத்ரண ைவுன்ட்டி துகநக்கு 

தரிந்துகக்ைப்தடனரம். வதற்நநரர், சட்டப்தடிரண தரதுைரனர் 

ற்றும்/அல்னது ரர் ஆைறநரபேம் சறதரரிசு தற்நற அநறிக்ைப்தடனரம். 

 

 நற்ைண்டற்கந நற்வைரள்லம் ரர்ைள் ரைர ிறின் ைலழ் 

நைட்டுக் வைரண்டுள்பதடி, வதரபேத்ரண ரைர அல்னது உள்லர் சட்ட 

அனரக்ை அலுனர்ைபிடம் வரிிக்ைப்தடனரம். 

 

 வபித்ள்பப்தட்ட எவ்வரபே ரபேம் ரைர ிறரல் 

ற்றுக்வைரள்பப்தட்டுள்ப றதந்கணைலக்நைற்த, க்குக்கு க்கு 

அடிப்தகடில் அணது/அபது சூழ்றகனக ைண்ைரிப்தரபரல் 

ீபரய்வு வசய்து வதநனரம். 

 

 இந்க் வைரள்கை வதரபேத்ரண ிறக்கு உடன்தட்டு district  இடம் 

அர்த்க் ைபேறபள்பது, ற்றும் அத்கை உடன்தரட்கட உறுற வசய்த் 

நகப்தடும் ந் டடிக்கைகபம் டுக்ை ைண்ைரிப்தரபர் இன் 

பனம் அறைரம் அபிக்ைப்தடுைறநரர். 
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ற்ைரனறைீக்ைம் 

 

 எபே எலக்ை ற்ைரனறை ீக்ைம் அல்னது எபே எலக்ை குறைரண் தபேம் 

ிறக்ைப்தடும் பன்பு, எலக்ை டடிக்கைக்கு அடிப்தகடரைப் 

தன்தடுத்ப்தட்ட அனுக்கு/அலக்கு றரண குநறப்திட்ட குற்நச்சரட்டு 

தற்நற ரர் அசறம் வரிிக்ைப்தட நண்டும். ற்ைரனறை ீக்ைம் 

அல்னது எலக்ை டடிக்கைக்கு உத்ிடும் பல்ரிடம் ரர் 
ன்னுகட தரதுைரப்புக்கு ஆரண ைல்ைகப பன்கக்கும் 

உரிககப் வதற்றுள்பரர். 
 

ற்ைரனறை ீக்ை ைரனம் 
 

 ற்ைரனறை ீக்ைம் பல்ரின் அநறிப்புடன் வரடங்ைற ைகடசற 
ற்ைரனறை ீக்ை ரபின் ள்பிவு க வரடர்ைறநது. ரர்ைள் தள்பி 
பரைத்துக்கு உள்நபநர அல்னது வபிிநனர தள்பி ஆவு 

வசல்தரடுைபில் தங்நைற்ைநர அல்னது ைனந்துவைரள்பநர, அல்னது 

ற்ைரனறை ீக்ை ைரனத்றன்நதரது தள்பி district உகடகில் இபேக்ைநர 

அனுறக்ைப்தட ரட்டரர்ைள். 

 

ற்ைரனறை ீக்ைத்றன்நதரது டீ்டுநகன 
 

 எபே ற்ைரனறை ீக்ைத்றன்நதரது ிடுதட்ட எப்தகடவுைகப ஈடு 

வசய்வும் நர்வுைலக்ைரைத் ரர் வசய்வும் எவ்வரபே ரள் 

பேகைின்கக்கும் குகநந்து எபே ரள் அனுறக்ைப்தடும். த்கை 

பேகைின்கபம் ைற்நல் அனுதத்கப் தரறத்து எபே ரரின் 

ைல்ித்  றகனகப் தரறக்ைனரம். 
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 எலக்ை கடபகநைள் 

 

குகநந்-ைரன ற்ைரனறை ீக்ைம் 
 

 ரர் ந்து ரட்ைலக்நைர அல்னது அற்குக் குகநரைநர 
ற்ைரனறை ீக்ைம் வசய்ப்தட்டரநனர, அல்னது இண்டு ரங்ைலக்நைர 

அல்னது அற்குக் குகநரைநர எலக்ை குறைரண் தபேத்றல் 

கக்ைப்தட்டரநனர, பல்ர் அசறம் தின்பேதகைகபச் வசய் 

நண்டும்: 

 

1. சரத்றரணவணில், ரர் ைட்டிடத்க ிட்டுச் வசல்லும் பன் 

டடிக்கைைகபபம் அற்ைரண ைரங்ைகபபம் 

வதற்நநரபேக்குத் வரிிக்ை நண்டும். 

2. வதற்நநரர் அல்னது ரரல் நண்டப்தட்டரல், திச்சறகணகத் 

ீர்க்கும் நரக்ைத்றற்ைரை ரர், அணது/அபது வதற்நநரர் 

ற்றும் வதரபேத்ரணர்ைள் ன்று பல்ர் ைபேக்கூடி திந 

தர்ைள் ஆைறர்ைகப உள்படக்ைற எபே ஆநனரசகணக் 

கூட்டத்துக்கு ற்தரடு வசய் நண்டும். 

3. ரபேக்கும் ற்றும் அணது/அபது வதற்நநரபேக்கும் உள்ப 

நல் பகநடீு வசய்பம் அறைரம் தற்நற அர்ைலக்குத் வரிிக்ை 

நண்டும் (அத்றரம் 12 ப் தரர்க்ைவும்); ற்றும் 

4. வதற்நநரர்(ைள்) பல்ரின் படிவுக்கு நல் பகநடீு வசய் 

ிபேம்பும் றகனில் றர்ரைத்றன் அடுத் றகனக்குத் ைல் 

வரிிக்ை நண்டும் (நல் பகநடீ்டு கடபகநக்ைரை 

அத்றரம் 12 ப் தரர்க்ைவும்). 

 

ீண்ட-ைரன ற்ைரனறை ீக்ைம் 
 

 ந்து ரட்ைலக்கு றகைப்தடும் ற்ைரனறை ீக்ை றகனைபில், பல்ர், 

வதற்நநரர்ைள் அல்னது ரரல் நண்டிக்வைரள்பப்தட்டரல், பல்ர் 

ரர் குற்நம் சரட்டப்தட்ட வசகனக் நைள்ிப்தட்ட பன்று தள்பி 
ரட்ைலக்குள் எபே ிசரகக நற்வைரள்ரர். இந்க் ைரன 

அபிற்குள் ரர், பல்ர் அல்னது வதற்நநரர்ைள் சந்றக்ை 

இனரிட்டரல், ணவரத்து எப்புக்வைரள்பப்தட்ட எபே நத்றல் 

ிசரக றட்டறடப்தடனரம் (ணவரத்து எப்புக்வைரள்பப்தட்ட நம் 

ன்தது ந் ிசரக அல்னது நல் பகநடீ்டு ைரனத்துக்கும் 

தரிரற்நறக்வைரள்பப்தடனரம்). 
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 ரரின் வதற்நநரர் ிசரக நம் ற்றும் இடம், ரர் 
குற்நம் சரட்டப்தட்டுள்ப குநறப்திட்ட டடிக்கை அல்னது டடிக்கைைள் 

ற்றும் சரட்சறைகப பன்ணிகனப்தடுத்துற்ைரண அணது/அபது 

உரிக ற்றும் அணது/அபது ிபேப்தத்றன்தடி க்ைநறஞநர அல்னது 

திந ணிதநர அரின் திறறறரைச் வசல்தடுல் நதரன்ந அகணத்துத் 

ைல்ைகபபம் வதறுரர்ைள். 

 

 ிசரகில், ரர் வசகனப் தற்நற அணது/அபது 

ைபேத்கக் கூந அனுறக்ைப்தடுரர் ற்றும் அனுக்கு/அலக்கு றரை 

அபிக்ைப்தட்டுள்ப சரட்சறைகபப் தற்நறத் ைனபிக்ைப்தடுரர். 

 

 ந்ப் தங்நைற்தரபபேம் பன்ணரைந ிசரகக எனறப்தறவு 

வசய்பரறும் ரடரக்ைள் தரதுைரக்ைப்தடும்தடிபம் நைட்டுக்வைரள்பனரம். 

 

 ிசரகின் பன்று தள்பி ரட்ைலக்குள், பல்ர் ரபேக்கும் 

அணது/அபது வதற்நநரபேக்கும் படிகப் தற்நறபம் நல் பகநடீு 

வசய்பம் அணது/அபது உரிக தற்நறபம் வரிிப்தரர். 

 

 இந் படிின் நல் பகநடீு ற்தடும் சூழ்றகனில், நல் 

பகநடீ்டு வசல்பகநில் இந் ிசரக பல் தடிரை இபேக்கும். 

நல் பகநடீ்டு கடபகநைலக்கு, இந்க் கைநட்டின் 54 து 

தக்ைத்கப் தரர்க்ைவும். 

 

 றர்ரைற நற்ைண்ட கடபகநகப் தின்தற்நத் றுல் அடுத் 

றகனின் ன்ணிச்கசரண நல் பகநடீ்டுக்கு ற குக்கும். 
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றந் ீக்ைம் 

 

 ைட்டிட பல்ர் ரரின் தரிந்துகின்தடி ைட்டிட றகனில் 

ிசரக டந்ற்குப் தின் பன்று தள்பி ரட்ைலக்குள் ரபேக்கும் 

அணது/அபது வதற்நநரபேக்கும் பன்ணநறிப்புக் வைரடுப்தன் பனம் 

றந் ீக்ைச் வசல்பகநின் பனரது தடி வரடங்குைறநது. 

ைண்ைரிப்தரபபேக்கு லத்து பனரண தரிந்துக அனுப்தப்தடும். 

வதற்நநரரிடறபேந்து லத்து பனரண நண்டுநைரகபப் வதற்ந தின்பு, 

க்கை ீபரய்வு வசய்றல் ஈடுதட்டுள்ப தர்ைலடன் ந்து தள்பி 
ரட்ைலக்குள் ைண்ைரிப்தரபபேடன் அல்னது றறக்ைப்தட்டபேடன் எபே 

ிசரக டத்ப்தடும். இந்க் ைரன அபிற்குள் ரர், பல்ர் 

அல்னது வதற்நநரர்ைள் சந்றக்ை இனரிட்டரல், ணவரத்து 

எப்புக்வைரள்பப்தட்ட எபே நத்றல் ிசரக றட்டறடப்தடனரம் 

(ணவரத்து எப்புக்வைரள்பப்தட்ட நம் ன்தது ந் ிசரக அல்னது 

நல் பகநடீ்டு ைரனத்துக்கும் தரிரற்நறக்வைரள்பப்தடனரம்). 

 

 ிசரகின் ந்து தள்பி ரட்ைலக்குள், ைண்ைரிப்தரபநர 
அல்னது றறக்ைப்தட்டநர பல்ரின் தரிந்துகக உறுறப்தடுத்தும், 

ள்லதடி வசய்பம் அல்னது ரற்றும் ன்னுகட படிகப் தற்நற 
ரபேக்கும் அணது/அபது வதற்நநரபேக்கும் லத்து பனரண 

ைகன அபிப்தரர்ைள். குகநந் துகட எபே ரரின் வதற்நநரர், 

அல்னது 18 பேடங்ைள் அல்னது அற்கு அறைரண துகட எபே 

ரர், ைண்ைரிப்தரபரின் படிக Troy Board of Education இடம் நல் 

பகநடீு வசய்னரம். 

 

ரபேம் அணது/அபது திறறறபம் வசகனப் தற்நற 

அனுகட/அலகட ைபேத்கத் வரிிக்ை அனுறக்ைப்தடுரர்ைள். 

சரட்சறைள் அகக்ைப்தடனரம் ற்றும் சட்டப்பூரண வசல்பகநக் 

ைபேத்துைள் நகப்தடனரம் ன்தரல் றந் ீக்ைச் வசல்பகநின் 

நதரது குறுக்கு ிசரக அனுறக்ைப்தடும். Troy Board of Education 

ரபேக்கும் அணது/அபது வதற்நநரபேக்கும் ன்னுகட படிகப் 

தற்நற லத்து பனரை ிசரக படிந் தத்து தள்பி ரள்ைலக்குள் 

வரிிக்கும். 
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 Troy Board of Education எபே ரக றந் ீக்ைம் வசய்ரல், 

நற்வைரண்டு றைரட்டலுக்கும் அநறவுக கூறுலுக்குநர, அல்னது 

நகன வதறுற்ைரண உிக்நைர அல்னது ைல்ிகத் வரடர்ற்நைர 
எபே வதரபேத்ரண றறுணத்றன் சறதரரிசுக்ைரை அந் ரர் தள்பி 
ஆநனரசைரிடம் தரிந்துக வசய்ப்தடுரர். 

 

 Revised State of Michigan School Code இன் திரிவு 380.1311 இன் 

குநறப்திட்டுள்பதடி, குநறப்திட்ட சூழ்றகனைபின்ைலழ், சலுகை வதறுற்ைரை 

Troy Board of Education இடம் ீண்டும் இடம் வதறுற்ைரண 

ிண்ப்தங்ைள் அபிக்ைப்தடனரம். 
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நல் பகநடீு ற்றும் புைரர் 

கடபகநைள் 
 

எலங்கு டடிக்கைின் நல் பகநடீு 

கடபகந 

 

 க்ைள் தனர் ரங்ைள் நர்கற்ந பகநில் தரறக்ைப்தட்டுள்பரைக் 

ைபேதும் எபே படிின் ீபரய்வு தற்நற நண்டுக அவசௌைரிரை 

உர்ைறநரர்ைள். இந்ப் திரிின் நரக்ைம் ற்ைரனறை ீக்ைம் ற்றும் எலங்கு 

டடிக்கை க்குைபில் டுறகனரண வசல்தரட்கட உறுற வசய்பம் 

நல் பகநடீ்டு கடபகநக ங்குல் ஆகும். 

 

 ரர் 18 து அகடில்கன ணில், ரர் நல் 

பகநடீ்கடத் துக்ைக்கூடி க்ைறல், ஈடுதட்டுள்ப ரரின் 

வதற்நநரர் அகணத்து எலக்ை நல் பகநடீுைகபபம் அசறம் வரடங்ை 

நண்டும். 

 

 எலக்ை டடிக்கை சுத்ப்தடும் பன், எபே றைழ்க ிசரரிக்கும் 

நரக்ைங்ைலக்ைரை எபே தள்பி றர்ரைற எபே ரக தள்பிினறபேந்து 

ற்ைரனறைரை ீக்ைம் வசய்னரம் அல்னது ினக்ைனரம், இங்கு அத்கை 

ற்ைரனறை ீக்ைம்/ினக்ைம் ைல்ித் றட்டத்கத் ைர்ப்தகத் டுப்தற்நைர, 
ிசரகில் றைக்கூடி குறுக்ைலடுைள் அல்னது திச்சறகணைகபத் 

ிர்க்ைநர, பண்தரடரண சூழ்றகனைகபத் டுக்ைநர, ரரின் 

அல்னது ற்ந ரர்ைபின் உடல்னம் அல்னது தரதுைரப்கதக் 

ைரப்தரற்நநர, அல்னது நனும் திந ைட்டரக் ைரங்ைலக்ைரைநர 
அசறரணரைக் ைபேப்தடுைறநது. க்ைத்துக்கு ரநரண சூழ்றகனைபில் 

இல்னரல் இபேக்கும் எபே ரன் ிசரரிக்ைப்தடும் எலக்ைம் சரர்ந் 

றைழ்ில் ைனந்துவைரண்டிபேப்தது றரரை சந்நைறக்ைப்தடரிட்டரல் அம் 

ரன் ற்ைரனறை ீக்ைம்/ினக்ைம் வசய்ப்தட ரட்டரர். அத்கை 

ற்ைரனறை ீக்ைம் அல்னது ினக்ைம் எலக்ைத்க ற்தடுத்ரது, 

இபேந்நதரறலும் ிசரக கடவதநக் ைரரை இபேந் றைழ்ச்சற 
படிில் எலக்ைத்க ற்தடுத்னரம். 
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 இந்ப் திரிவு ைடிங்ைள் பனநர அல்னது ணிப்தட்ட வரடர்தின் 

பனநர தள்பிப் திரபர்ைபின் எலங்கு பகநரண அல்னது எலங்கு 

பகநற்ந அணுகுபகநகக் குகநக்ைநர அல்னது டுக்ைநர 
ைபேில்கன. 

 

10 ரட்ைள் அல்னது அற்குக் குகநரண ற்ைரனறை 

ீக்ைம்/எலங்கு டடிக்கைக்ைரண நல் பகநடீ்டு 

கடபகந 

 

 ற்ைரனறை ீக்ைம் அல்னது எலங்கு டடிக்கை சுத்ப்தட்டற்ைரண 

நல் பகநடீ்டு படிவு, இந் அத்றரத்றல் குநறப்திடப்தட்டுள்பது 

நதரல் வதரபேத்ரண றர்ரைறகத் வரடர்பு வைரண்டு துக்ைப்தடனரம். 

இந்த் வரடர்பு ஈடுதட்டுள்ப ரரின் வதற்நநரரல் பல்ர் ைரன 

ீட்டிப்பு அபிக்ைில்கனவணில், ிசரக படிின் இபேதத்து ரன்கு 

ி நத்துக்குள் நற்வைரள்பப்தட்டிபேக்ை நண்டும். 

 

 இந் வசல்பகந நல் பகநடீ்கட எபே தடி பன்நணந 

அனுறக்ைறநது, இது றர்ரை அறைரத்றன் அடுத் றகன ஆகும். (அரது, 

வரடக்ை டடிக்கைக துக பல்ர் டுத்ரல், அடுத் அறைர 

றகன பல்ர் ஆகும்.) 

 

 அடுத் றகன றர்ரை அறைரரிின் படிவு இறுறரணது ஆகும். 

 

10 ரட்ைலக்கும் அறைரண ற்ைரனறை ீக்ைம்/எலங்கு 

டடிக்கைக்ைரண நல் பகநடீ்டு கடபகந 

 

தடி என்று: ைட்டிட பல்ரின் ீபரய்வு (நல்றகன ட்டும்) 

 

 இந்ப் தடி பனரது குற்நச்சரட்கட துக பல்ர் 

துக்ைறிபேந்ரல் ட்டுந தன்தடுத்ப்தட நண்டும். பல்ர் 

பனரது குற்நச்சரட்கடத் துக்ைறிபேந்ரல், தடி இண்கடப் தரர்க்ைவும். 

 

 ற்ைரனறை ீக்ைம் அல்னது எலங்கு டடிக்கைகச் சுத்றற்ைரண 

துக பல்ரின் படிவுக்ைரண நல் பகநடீு துக பல்பேகட 

படிின் இண்டு தள்பி ரள்ைலக்குள் பல்கத் வரடர்பு வைரள்ன் 

பனம் துக்ைப்தடனரம். 



-68- 

 

அத்றரம் 12 

 நல் பகநடீு ற்றும் புைரர் கடபகநைள் 

 
 பல்ர் பன்று ரள்ைலக்குள் ஈடுதட்டுள்ப தர்ைகபச் சந்றத்து 

க்கை ீபரய்வு வசய்ரர். அந் சந்றப்தின் பன்று தள்பி ரள்ைலக்குள், 

பல்ர் ன்னுகட படிகப் தற்நற ரபேக்கும் 

அனுகட/அலகட வதற்நநரபேக்கும் ைனபித்து நல் 

பகநடீ்டுக்ைரண அர்ைபின் உரிககப் தற்நற அர்ைலக்கு 

ஆநனரசகண ங்குரர். நண்டுநைரபின் நதரில், குற்நச்சரட்டுைள், 

படிவுைள், ற்றும் நல் பகநடீ்டு வசல்பகநின் அடுத் தடி 

நதரன்நக தட்டினறடப்தட்ட எபே வரகுப்புக் ைடிம் வதற்நநரபேக்கு 

அனுப்தப்தடும். 

 

தடி இண்டு: வரடக்ைக்ைல்ி துகக் ைண்ைரிப்தரபர் அல்னது 

இகக் ைண்ைரிப்தரபரல் ீபரய்வு 

 

 ற்ைரனறை ீக்ைம் அல்னது எலங்கு டடிக்கைகச் சுத்றற்ைரண 

பல்ரின் படிவுக்ைரண நல் பகநடீு, பல்ர் ைரன ீட்டிப்பு 

அபிக்ைில்கனவணில், பல்பேகட படிின் இபேதத்து ரன்கு ி 
நத்துக்குள் பல்கத் வரடர்பு வைரள்ன் பனம் துக்ைப்தடனரம். 

 

 நல் பகநடீு உடநண வரடக்ைக் ைல்ிின் துகக் 

ைண்ைரிப்தரபபேக்கு அனுப்தப்தடும் (வரடக்ைப் தள்பி க்குைபில்) 

அல்னது துகக் ைண்ைரிப்தரபபேக்கு அனுப்தப்தடும் (டுறகன ற்றும் 

உர்றகனப் தள்பி க்குைபில்), அர்ைள் ஈடுதட்டுள்ப தர்ைகப பன்று 

தள்பி ரள்ைலக்குள் சந்றத்து க்கை ீபரய்வு வசய்ரர்ைள். அந்ச் 

சந்றப்தின் பன்று தள்பி ரள்ைலக்குள், வரடக்ைக் ைல்ித் துகக் 

ைண்ைரிப்தரபர் அல்னது துகக் ைண்ைரிப்தரபர் பல்ரின் 

தரிந்துகக உறுறப்தடுத்தும், ள்லதடி வசய்பம் அல்னது ரற்றும் 

ன்னுகட படிகப் தற்நற ரபேக்கும் அணது/அபது 

வதற்நநரபேக்கும் லத்து பனரண ைகன அபித்து தரைரண படிின் 

நல் பகநடீு குநறத் அர்ைபின் உரிககப் தற்நற ஆநனரசகண 

ங்குரர்ைள். 
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தடி பன்று: ைண்ைரிப்தரபரின் ீபரய்வு (வரடக்ை நல் 

பகநடீுைள் ட்டும்) 

 

 தடி இண்டின் படிவுக்ைரண நல் பகநடீு இறுறரை நல் 

பகநடீ்கட ிசரக வசய் தரின் படிவடுத்னறன் இண்டு தள்பி 
ரள்ைலக்குள் அகத் வரடர்பு வைரள்ன் பனம் துக்ைப்தடனரம். 

இந்ப் தடிக வரடக்ைக் ைல்ிின் துகக் ைண்ைரிப்தரபர் 
ிசரரித்றபேந்ரல், இகக் ைண்ைரிப்தரபரிடம் நல் பகநடீு 

வசய்து வதரபேத்ரணது. துக்ை படிவுக்குப் திநகு எபே படிவு 

இறுறரணது. 

 

 வரடக்ைக் ைல்ிின் துகக் ைண்ைரிப்தரபர் இகக் 

ைண்ைரிப்தரபரிடம் நல் பகநடீ்டுக்ைரண எபே நண்டுநைரள் 

வதநப்தட்டுள்பரை ஆநனரசகண ங்குரர். அந் நல் பகநடீு 

உடநண இகக் ைண்ைரிப்தரபபேக்கு அனுப்தப்தடும், அர் ஈடுதட்டுள்ப 

பன்க தர்ைகப பன்று தள்பி ரள்ைலக்குள் சந்றத்து க்கை 

ீபரய்வு வசய்ரர். அந் சந்றப்தின் பன்று தள்பி ரள்ைலக்குள், இகக் 

ைண்ைரிப்தரபர் பந்க படிக உறுறப்தடுத்தும், ள்லதடி வசய்பம் 

அல்னது ரற்றும் ன்னுகட படிகப் தற்நற ரபேக்கும் 

அணது/அபது வதற்நநரபேக்கும் லத்து பனரண ைகன அபிப்தரர். 

இகக் ைண்ைரிப்தரபரின் படிவு இறுறரணது ஆகும். 
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தின்பேம் ிபக்ைப்தடங்ைள் நல்பகநடீ்டு கடபகநகத் 

வரகுக்ைறன்நண: 

 

 

வரடக்ை றகன 

தடி என்று: 

ைட்டிட பல்ரல் ஆல் 

துங்ைப்தட்டரல் 

நல் 

பகநடீ்டுக்கு 

துகக் ைண்ைரிப்தரபர்- 

வரடக்ைக் ைல்ி 

   

தடி இண்டு: 

துகக் ைண்ைரிப்தரபர்- 

ைண்ைரிப்தரபர்- 

ஆல் துங்ைப்தட்டரல் 

நல் 

பகநடீ்டுக்கு 

இகக் ைண்ைரிப்தரபர்- 

   

தடி பன்று: 

இகக் ைண்ைரிப்தரபர் 

  

இந் படிவு இறுறரணது 

 

 

 

இகடறகன 

 

10 ரட்ைள் அல்னது அற்குக் குகநரண ற்ைரனறை ீக்ைம்/எலங்கு 

டடிக்கை 

தடி என்று: 

துக பல்ரல் ஆல் 

துங்ைப்தட்டரல் 

நல் 

பகநடீ்டுக்கு 

ைட்டிட பல்ர் 

இந் படிவு இறுறரணது 

   

தடி இண்டு: 

ைட்டிட பல்ரல் 

ஆல் துங்ைப்தட்டரல் 

நல் 

பகநடீ்டுக்கு 

இகக் ைண்ைரிப்தரபர் 

   

இந் படிவு இறுறரணது 
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இகடறகன 

 

10 ரட்ைள் அல்னது அற்கும் அறைரண ற்ைரனறை ீக்ைம்/எலங்கு 

டடிக்கை: 

தடி என்று: 

துக பல்ரல் 

துக்ைப்தட்டரல் 

நல் 

பகநடீ்டுக்கு 

ைட்டிட பல்ர் 

 
ைட்டிட பல்ரல் 

துக்ைப்தட்டரல் 

நல் 

பகநடீ்டுக்கு 

இகக் ைண்ைரிப்தரபர் 

   

தடி இண்டு: 

ைட்டிட பல்ரல் 

இகக் ைண்ைரிப்தரபர் 

நல் 

பகநடீ்டுக்கு 

ைண்ைரிப்தரபர் 

   

தடி பன்று: 

ைண்ைரிப்தரபர் 

நல் 

பகநடீ்டுக்கு 

இகக் ைண்ைரிப்தரபர் 

   

இந் படிவு இறுறரணது 

 

 

 

புைரர் கடபகந 
 

 புைரர் ன்தது எபே ற்றுக்வைரள்பப்தட்ட தள்பிக் வைரள்கை அல்னது 

ிறபகநின் ிறீநல், நரண ைபேத்து அல்னது பகநற்ந 

தன்தரடு இபேப்தரைநர, அல்னது ரர் எலக்ைக் ைபேத்துைகப 

உட்தடுத்ரல் ரன் நர்கற்ந பகநில் டத்ப்தட்டரைநர 
அல்னது பகநரண வசல்பகந றுக்ைப்தட்டரைநர எபே ரரல் 

கூநப்தடும் குற்நச்சரட்டு ஆகும். எலக்ைப் திச்சறகணைபின் நல் 

பகநடீ்கடப் தற்நற ிரறக்கும் கடபகந தக்ைம் 54 இல் 

வைரடுக்ைப்தட்டுள்பது. 
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அத்றரம் 12 

 நல் பகநடீு ற்றும் புைரர் கடபகநைள் 

 

பகநசரர புைரர் கடபகந 
 

 ரர் நல்பகநடீு/புைரர் தடிம் ரக்ைல் வசய்பம் பன் ரர் 
ஈடுதட்டுள்ப திரபர் உறுப்திணபேடன் ணது ைகனைகப 

எலங்குபகந சரரல் ிரறக்ை ஊக்ைப்தடுத்ப்தடுைறநரர். ிசரக 

அறைரரி (உர் றகனப்தள்பி ட்டும்) புைரக எலங்குபகந சரரல் ீர்க்ை 

பற்சறப்தறல் உி வசய்து, ரர் ிபேம்திணரல், திரபர் 

உறுப்திணபேடன் அனுகட/அலகட ஆநனரசகணக் கூட்டத்துக்கு 

உடன் வசன்று உ படிபம். ிசரக அறைரரிபடன் வரடர்கதத் 

துக்கும் வதரறுப்பு ரபேகடது ஆகும். 

 

 வதபேம் ண்ிக்கைினரண புைரர்ைள் இந் கைிநனந ீர்க்ைப்தடும் 

ன்று ம்தப்தடுைறநது. இந் பகநசரர அணுகுபகந 

வற்நறைரணரைநர அல்னது சூழ்றகனக்குப் வதரபேந்க்கூடிரைநர 

இல்கனவணில், ரர் தின்பேம் பகநரண கடபகநகத் 

துக்ைனரம். 

 

பகநரண புைரர் கடபகந 

 

 ரர் தள்பி றர்ரைத்றடறபேந்து எபே ரண ரர் புைரர் 

தடித்க அசறம் வதந நண்டும், தடித்றல் நைட்ைப்தட்டுள்ப 

அகணத்துத் ைல்ைகபபம் றப்தி றைழ்ின் இண்டு தள்பி ரள்ைலக்குள் 

பல்ரிடம் அபிக்ை நண்டும். 

 

 தறவு வசய்ப்தட்ட ரபினறபேந்து பன்று தள்பி ரள்ைலக்குள், 

திச்சறகணக படிந்க ிகில் ீர்ப்தற்ைரை பல்ர் ரர் 
ற்றும் திரபர் உறுப்திணரின் எபே கூட்டத்துக்கு ற்தரடு வசய்ரர். 

ரர் ணது வதற்நநரபேடன் ற்றும்/அல்னது ிசரக அறைரரிபடன் 

இக் கூட்டத்றல் ைனந்து வைரள்ரர். கூட்டம் படிந்து பன்று தள்பி 
ரட்ைலக்குள் பல்ர் ணது படிக லத்து பனரை ரர் புைரர் 

தடித்றல் ரபேக்கும், அணது/அபது வதற்நநரபேக்கும் ற்றும் 

திரபர் உறுப்திணபேக்கும் வரிிப்தரர். 
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அத்றரம் 12 

நல் பகநடீு ற்றும் புைரர் கடபகநைள்  

 

 ரர் பகநரண புைரரின் தரைரண படிவுக்கு வரடக்ைக் 

ைல்ிின் துகக் ைண்ைரிப்தரபரிடம் (வரடக்ைப்தள்பி க்குைபில்) 

அல்னது இகடறகனக் ைல்ிின் துகக் ைண்ைரிப்தரபரிடம் (டுறகன 

ற்றும் உர்றகனப் தள்பி க்குைபில்) பல்ரின் தறனறன் இண்டு 

தள்பி ரட்ைலக்குள் ரர் புைரர்ப் தடித்கப் பூர்த்ற வசய்து 

பல்பேக்குத் றபேம்த அபிப்தன் ரினரை நல் பகநடீு வசய்னரம். 

பல்ர் துகக் ைண்ைரிப்தரபபேக்கு நல் பகநடீ்டுக்ைரண எபே 

நண்டுநைரள் வதநப்தட்டுள்பரை ஆநனரசகண ங்குரர். 

 

 வரடக்ைக் ைல்ிின் துகக் ைண்ைரிப்தரபர் அல்னது 

இகடறகனக் ைல்ிின் துகக் ைண்ைரிப்தரபர் திச்சறகணக்குத் ீர்வு 

ைரண்தற்ைரை நண்டுநைரள் ிடுக்ைப்தட்ட ந்து தள்பி ரட்ைலக்குள் 

ரர், திரபர் உறுப்திணர், ற்றும் பல்ர் ஆைறநரக சந்றப்தரர். 

ரர் ணது வதற்நநரபேடன் ற்றும்/அல்னது ிசரக அறைரரிபடன் 

இக் கூட்டத்றல் ைனந்து வைரள்ரர். 

 

வரடக்ைக் ைல்ிின் துகக் ைண்ைரிப்தரபர் அல்னது இகடறகனக் 

ைல்ிின் துகக் ைண்ைரிப்தரபர் இக் கூட்டத்றன் பன்று தள்பி 
ரட்ைலக்குள் ரர் புைரர்ப் தடித்றன் அகணத்துப் 

தங்நைற்தரபர்ைலக்கும் ன்னுகட படிகத் வரிிப்தரர். 

 

 வரடக்ைக் ைல்ிின் துகக் ைண்ைரிப்தரபரல் படிவு 

வரிிக்ைப்தட்ட பன்று தள்பி ரட்ைலக்குள் ரர் புைரர்ப் தடித்கப் 

பூர்த்ற வசய்து பல்ரிடம் சர்ப்திப்தன் பனம் ரர் வரடக்ைக் 

ைல்ிின் துகக் ைண்ைரிப்தரபரின் படிக இகடறகனக் ைல்ிின் 

துகக் ைண்ைரிப்தரபரிடம் நல் பகநடீு வசய்னரம். பல்ர் 

இகடறகனக் ைல்ிின் துகக் ைண்ைரிப்தரபரிடம் நல் 

பகநடீ்டுக்ைரண எபே நண்டுநைரள் வதநப்தட்டுள்பரை ஆநனரசகண 

ங்குரர். 

 

 திச்சறகணகத் ீர்க்கும் எபே பற்சறரை இகடறகனக் ைல்ிின் 

துகக் ைண்ைரிப்தரபர் நண்டுநைரள் ிடுக்ைப்தட்ட ந்து தள்பி 
ரட்ைலக்குள் ரர், திரபர் உறுப்திணர், பல்ர் ற்றும் 

வரடக்ைக் ைல்ிின் துகக் ைண்ைரிப்தரபர் ஆைறநரகச் சந்றப்தரர். 

ரர் ணது வதற்நநரபேடன் ற்றும்/அல்னது ிசரக அறைரரிபடன் 

இக் கூட்டத்றல் ைனந்து வைரள்ரர். இகடறகனக் ைல்ிின் துகக் 

ைண்ைரிப்தரபர் ஈடுதட்டுள்ப அகணத்து தர்ைலக்கும் ன்னுகட 

படிகத் வரிிப்தரர். 
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 இகடறகனக் ைல்ிின் துகக் ைண்ைரிப்தரபரின் படிவு 

இறுறரணரைவும் அகணத்து தர்ைகபபம் ைட்டுப்தடுத்துரைவும் 

இபேக்கும். 

 

நல் பகநடீு/புைரர் கடபகநைள் குநறத் கூடுல் 

ைபேத்துைள் 

 

 பல்ரின் ைபேத்றல் தள்பிில் ரர் இபேப்தது 

ஆதத்ரணரைநர அல்னது இகடபெறு ற்தடுத்க்கூடிரைநர 
ைபேப்தடும்நதரது எபே நல் பகநடீ்டின்நதரது க்ைரண தள்பி 
கடபகநைகபப் வதரறுத்து ரர் தள்பிினறபேந்து ினக்ைப்தடனரம். 

 
 பல்ர், வரடக்ைக் ைல்ிின் துகக் ைண்ைரிப்தரபர் அல்னது 

இகடறகனக் ைல்ிின் துகக் ைண்ைரிப்தரபர் ஆைறநரர் 

ைறகடக்ைப்வதநில்கன ணில், அர்ைபின் றணம் வதற்ந திறறற புைரர் 

கடபகநின்நதரது அர்ைபின் சரர்தரை வசல்தடனரம். 

 

 அகணத்து தர்ைபின் உரிகைகபப் தரதுைரக்ை அகணத்துப் 

தறநடுைள், அநறக்கைைள் ற்றும் டுக்ைப்தட்ட வசல்தரடுைள் ஆைறக 

இைசறரைக் கைரபப்தடும். நல் பகநடீு ற்றும்/அல்னது புைரர் 

சரர்தரண ந்ப் தறநடும் ரரின் CA-60 இல் கக்ைப்தட ரட்டரது. 

 
 நனும் றர்ரைற கூட்டம் டத்நர அல்னது எபே படிக 

அபிக்ைநர றுது ன்ணிச்கசரை அடுத் றகன நல் பகநடீ்டுக்கு 

அனுற அபித்துிடும். 

 

 நல் பகநடீு ற்றும்/அல்னது புைரர் கடபகநின் ந் 

றகனிலும், எபே தஸ்த எப்தந்த்றன் பனம் ைரன ல்கனைள் 

அறைரிக்ைப்தடனரம். 
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ைகனச்வசரற்ைள் 

   
 

டத்க எப்தந்ம் எபே டத்கப் திச்சறகணக சரி வசய்ற்ைரைப் 

பூர்த்ற வசய்ப்தட நண்டி றதந்கணைகபத் றட்டட்டரக்க் 

குநறப்திடக்கூடி ரர், ரரின் வதற்நநரர் ற்றும் 

பல்பேடணரண லத்து பனரண எப்தந்ம்.  

 

படி பரைம் ிட்டுச் வசல்ன அங்ைலைரிக்ைப்தட்ட அனுற 
அபிக்ைப்தடில்கன ணில், அகணத்து ரர்ைலம் தள்பி ரபின்நதரது 

தள்பி இடத்றநனந இபேக்கும் என்று  

 

ரைண ஏட்டு சறநப்புரிகைள் றுக்ைப்தடுல் எபே குநறப்திட்ட நத்றல் 

தள்பிக்கு ரைணம் ஏட்டி அனுற றுக்ைப்தடுல் 

 

டுத்து கத்ல் எபே நற்தரர்கபள்ப தகுறில் எபே ரக 
கத்ல். 

 

எலக்ை குறைரண் தபேம் ைடந் ைரன டத்கப் திச்சறகணைள் ைரரை 

ரர் குறைரண் தபேத்றல் நதரடப்தடும் எபே ைரன அபவு. எலக்ை 

குறைரண் தபேம் ன்தது எபே ற்றுக்வைரள்பப்தட்ட எலக்ை கடபகந, 

இன் பனம் எபே ரர் தரடத்றட்டத்துக்கு அப்தரற்தட்ட 

வசல்தரடுைபில் ைனந்துவைரள்ப ரட்டரர், ந்ப் தரர்கரபர்ைள் 

பன்பும் றைழ்ச்சறைபில் வசல்தடநர அல்னது ந்ப் திிலும் தள்பி 
district இன் திறறறரைக் ைனந்துவைரள்பநர வசய் ரட்டரர். 

 

றந் ீக்ைம் எபே ரர் தள்பிினறபேந்து றந்ரை 

வபிநற்நப்தடுல் அல்னது றபேம்தச் நசர்த்துக்வைரள்ற்ைரை ைல்ி 
ரரித்ரல் டடிக்கை டுக்ைப்தட நண்டி என்று. 

 
தள்பிினுள் ற்ைரனறை ீக்ைம் ரரின் குநறப்திட்ட நகைகபப் 

பூர்த்ற வசய் டிகக்ைப்தட்ட றட்டத்துக்ைரை எபே ரரின் 

எப்தகடவு. இந் எப்தகடவு ரரின் வசரந்ப் தள்பிிநனர அல்னது 

திந இடத்றநனர ைண்டநறப்தடனரம். 

 
ிசரக அறைரரி எலக்ைக் ைபேத்துைகப உள்படக்ைரல், இந்க் 

கைநட்டில் ிபக்ைறக் கூநப்தட்டுள்ப ரர்ைபின் உரிகைகப 

அர்ைள் ற்புறுத்துறல் உி வசய்பம் எபே ணி தர். 

 ைகனச்வசரற்ைள் 
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வதற்நநரபேக்ைரண அநறிப்பு எபே வதற்நநரபேடன் வரகனநதசறிநனர, 
ைடிம் பனநர அல்னது கூட்டம் பனநர வரடர்பு வைரள்லல். 

 

சபை நசக றறுணங்ைலக்குப் தரிந்துக ரர் எபே வதரது அல்னது 

ணிரர் சபை நசக றறுணத்றடறபேந்து உிகப் வதறுற்ைரண 

தரிந்துக. 

 
ீறன்நங்ைலக்குப் தரிந்துக  சட்ட அறைரம் வைரண்டுள்ப 

ீறன்நங்ைபில் சட்டிநர வசல்தரடுைலக்ைரண குற்நச்சரட்கடப் தறவு 

வசய்ல். 

 

குப்தகநினறபேந்து அைற்நப்தடுல் ரரின் டத்க ீிரைப் 

திபவு உண்டரக்குரைவும் எலங்குபகந சரர ீர்வு தணற்நரைவும் 

உள்பநதரது ரர் குப்தகநினறபேந்து அைற்நப்தடுல். 

 

ைடுகரண ச்சரிக்கை ற்றுக்வைரள்ப படிர டத்கக்ைரை லத்து 

பனரண ைண்டண அநறக்கை, நலும் இது தள்பி சறநப்புரிகைபின் ீக்ைம் 

அல்னது ைட்டுப்தரட்டிலும் ஈடுதடனரம். 

 

இப்தடீு/இப்தடீு நசப்தடுத்ப்தட்ட, வரகனக்ைப்தட்ட அல்னது 

றபேடப்தட்ட உகடகைள் அல்னது வதரபேள்ைகபப் புதுப்தித்லுக்ைரண 

தம் வசலுத்துல். 

 
SNAPS ற்ைரனறை ீக்ைம்  ரைர ிறப்தடி எபே ஆசறரிரல் எபே 

ரபேக்கு ங்ைப்தட்ட எபே எலக்ை ற்ைரனறை ீக்ைம்.  

 

சட்டப்தடிரண குற்நம் ரைர ிற (சட்ட) ீநகன உபேரக்கும் எபே 

ரர் ிறீநல். 

 

ற்ைரனறை ீக்ைம் எபே ரன் குப்தகநில் ைனந்துவைரள்ப, தள்பி 
கரணங்ைபில் இபேக்ை அல்னது ந் தரடத்றட்டத்துக்கு அப்தரற்தட்ட 

வசல்தரடுைபிலும் தங்நைற்ை அல்னது ைனந்துவைரள்ப 

அனுறக்ைப்தடரநதரது, றர்ிக்ைப்தட்ட நம். 
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 ைகனச்வசரற்ைள் 

 
வத்ணம் ரர் ணது குப்தகநில் இல்னர அல்னது குப்தகந 

ஆசறரிரல் கறுக்ைப்தட்டதடி குப்பு வரடங்ைத் றட்டறடுகைில் 

ந்து அபேம் ரரின் வசல். 

 

நகன எப்தகடவு ரரல் அசறம் படிக்ைப்தட நண்டி, ற்றும் 

ச ந அடிப்தகடில் றறுத்துலுக்ைரைப் தரிரநறக்வைரள்பக்கூடி 

எப்தகடக்ைப்தட்ட தி. 
 
நகன ரள் Troy School District இன் றர்ரை அலுனைங்ைள் 

வதரதுக்ைலக்குச் நசக வசய்ற்ைரைத் றநந்றபேக்கும் எபே ரள். எபே 

தி ரபரணது தள்பிைள் சந் ைரன இகடவபி ற்றும் நைரகட 

ிடுபகந நதரன்நற்றுக்ைரை குப்புைகபக் வைரண்டிர ரட்ைகபபம் 

உள்படக்ைறபள்பது.  
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தரதட்சறல்னரக் வைரள்கை 
 

Troy School District இன் ரர்ைள், வதற்நநரர்ைள் ற்றும் குடிைன்ைள்: 

Education Amendments of 1972 இன் கனப்பு IX வரிிப்தது ன்ணவணில் 

சட்டத்ரல் அனுறக்ைப்தட்டரல் ி ந் எபே தபேம் தரனறணத்றன் 

அடிப்தகடில், கூட்டரட்சற றற உிகப் வதறும் ந் எபே றட்டம் அல்னது 

வசல்தரட்டின் ைலலம் தங்நைற்தறனறபேந்து ினக்ைற கக்ைப்தடநர, தனன்ைள் 

றுக்ைப்தடநர அல்னது நறுதரட்டுக்கு உட்தடுத்ப்தடநர கூடரது. 

Rehabilitation Act of 1973 இன் திரிவு 504 வரிிப்தது ன்ணவணில் குறபகட 

உடல் ஊணபற்ந ணிதர் அனுகட அல்னது அலகட உடல் ஊணத்றன் 

ைரரை ட்டுந கூட்டரட்சற றற உிகப் வதறும் ந் எபே றட்டம் 

அல்னது வசல்தரட்டின் ைலலம் தங்நைற்தறனறபேந்து ினக்ைற கக்ைப்தடநர, 

தனன்ைள் றுக்ைப்தடநர அல்னது நறுதரட்டுக்கு உட்தடுத்ப்தடநர கூடரது. 

நசர்க்கைில் அல்னது டத்தும் பகநக அணுகுனறல் அல்னது ன்னுகட 

றட்டங்ைள் ற்றும் வசல்தரடுைபில் நகனரய்ப்பு நதரன்நற்நறல் தரனறணம் 

ற்றும் உடல் ஊணத்றன் அடிப்தகடில் வ்ி நறுதடுத்லும் கூடரது 

ன்தது Troy School District இன் வைரள்கை ஆகும். Troy School District ஆணது கனப்பு 

IX ற்றும் திரிவு 504 உடன் எத்துப்நதரக உறுற வசய்பம் ன்னுகட ைல்ி 
ற்றும் நகனரய்ப்புத் றட்டங்ைகப குநறத் ைரனங்ைபில் ீபரய்வு வசய்ைறநது. 

Troy School District ஆணது ரர்ைள், திரபர்ைள் அல்னது சபர 

உறுப்திணர்ைபரல் வரிிக்ைப்தடும் தரனறணம் அல்னது உடல் ஊணத்றன் 

அடிப்தகடில் நறுதரட்கடக் குநறப்திடக்கூடி புைரர்ைபின் உடணடிரண 

ற்றும் டுறகனரண ீர்க அபிக்ை எபே புைரர் கடபகநக 

உபேரக்ைறபள்பது. புைரர் கடபகந ந் தள்பி அலுனைம் பனபம் அல்னது 

ைலந தட்டினறடப்தட்டுள்ப கனப்பு IX ற்றும் திரிவு 504 ைல்ைலக்ைரண 

எபேங்ைறகப்தரபகத் வரடர்பு வைரள்ன் பனம் வதநப்தடுைறநது. கூடுனரை, 

நதம் நதசும் அனைறன் தகுறரை உள்ப எபே தள்பி district திரபர் கூட்டு நத 
எப்தந்த்றல் ற்றுக்வைரள்பப்தட்டுள்ப புைரர் கடபகந பனம் எபே புைரபேக்கு 

டடிக்கை டுக்ைனரம். 

கூட்டரட்சற ிறபகநைபின்தடி, Troy School District ஆணது Mr. Jasen Witt, துகக் 

ைண்ைரிப்தரபர்-ணி பங்ைள் ன்தக கனப்பு IX ற்றும் திரிவு 504 

எபேங்ைறகப்தரபரை றறத்துள்பது. நனும் ிணரக்ைள், ைபேத்துைள் அல்னது 

புைரர்ைள் அனுப்தப்தட நண்டி பைரி: 

Mr. Jasen Witt 

துகக் ைண்ைரிப்தரபர்-ணி பங்ைள் 

கனப்பு IX ற்றும் திரிவு 504  எபேங்ைறகப்தரபர் 

Troy School District • 4400 Livernois Road • Troy, Michigan  48098 

248.823.4000 


