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கல்வி கை்பதை்கு பநை்மறையான, மைியாறதக்குைிய பள்ளிெ ்சூழல்கள் முக்கியமானறவ ஆகும் 

தங்களுடைய பள்ளியானது வரவவற்கும் விதமாகவும், நை்புரிடமயாகவும், மரியாடதக்குரிய இைமாகவும் 

இருக்க வவண்டும் என அடனவரும் விரும்புகின்றனர.் மாணவரக்ள், பபற்வறாரக்ள்/பாதுகாவலரக்ள், 

ஊழியரக்ள் மற்றும் சமூகதத்ினர ்ஆகிவயார ்ஒன்றிடணந்து பணியாற்றுவதன் மூலம் அவரக்ளுடைய 

பள்ளிடய கல்வி கற்பதற்கான ஒரு மிகசச்ிறந்த இைமாக மாற்ற அவரக்ளால் இயலும். ஒரு வநரம்டறயான 

கல்வி கற்கும் சூழடல வபணிப் பராமரிக்கும் பபாறுப்பு பள்ளி முதல்வருக்கு உள்ளது. பின்வருவனவற்டற 

நிடனவில் பகாள்வதன் மூலம் மாணவரக்ள் தங்களால் ஆன உதவிடயச ்பசய்யலாம்: 

• பாதுகாப்பாகவும், பபாறுப்பாகவும், அடமதியாகவும் இருத்தல் 

• அடனத்து சக மாணவரக்ளுக்கும், வயது வந்வதாருக்கும் மரியாடத அளித்தல் 

• பள்ளியின் அடனத்து பசாதத்ுக்களுக்கும் மரியாடத அளித்தல் 

• பள்ளிக்கும், வகுப்படறக்கும் குறித்த வநரத்தில் பசல்லுதல் 

• ஒதுக்கீடு பசய்யப்பைை் பணிகள், வழங்கல் பபாருை்கள் உை்பை வகுப்படறக்குத் தயார ்நிடலயில் 

இருதத்ல் 

• தங்களுடைய கல்வி கற்றலில் பங்வகற்றல் 

• அன்பாக இருத்தல் மற்றும் பபாருதத்மான பமாழிடயப் பயன்படுத்துதல் 

• பபாருத்தமான வடகயில் உடையணிதல் 

• பள்ளியின் மற்றும் பள்ளி ஆசிரியரக்ளின் விதிகடளப் பின்பற்றுதல் 

• மற்றவரக்ளிடைவய காணப்படும் வவறுபாடுகளுக்கு மதிப்பு அளித்து அவற்டற ஏற்றுக்பகாள்ளுதல் 

• அவரக்ள் எப்படி உணருகிறாரக்ள் என்படத அல்லது அவரக்ளுக்கு என்ன வதடவப்படுகிறது என்படத 

உதவிகரமான மற்றும் பபாருத்தமான வழிகளில் பவளிப்படுத்துதல் 

• கருத்து வவறுபாடுகளுக்கு ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய முடறகளில் தீரவ்ு காணுதல் 

பள்ளிபயங்கும் பநை்மறையான நடத்றதக்கு ஆதைவு அளிக்கும் பெயல்முறை (SWPBIS) 

விருப்பதிற்குகந்த நைதட்தகடள கற்றுக்பகாடுப்பதற்கான அணுகுமுடறக்காகவும் , கூடுதல் வலுவூைை்ம் 

வதடவப்படும் மாணவரக்ளுக்கு ஆதரவு அளிக்கும் பபாருைட்ும் ஒன்பது (9) FSH பள்ளிகள் பள்ளிபயங்கிலும் 

வநரம்டறயான நைத்டதக்கு ஆதரவு அளிக்கும் பசயல்முடறடய பின்பற்றுகின்றன. அடனத்துப் 

பள்ளிகளும் மாநில அளவில் அங்கீகாரத்டதப் பபற்றுள்ளன 

நை்பண்புகளுக்கான கல்வி 

அறிவு, சமூகம் மற்றும் நன்னைத்டத சாரந்்த வமம்பாைட்ின் மூலம் இடளவயாரக்ளிடைய வநரம்டறயான 

பண்புகடள வமம்படுத்தி “அக்கடற மிகுந்த கற்பவரக்ளின் சமூகதட்த“ உருவாக்க பல FHSD பள்ளிகளில் 

சிறப்பாக உருவாக்கப்பை்ை நற்பண்புக்கான கல்வித ்திைை்ங்களும் உள்ளன. பள்ளி மாவை்ைத்தில் மூன்று (3) 

பள்ளிகள் மிபசௌரி பள்ளியின் நற்பண்புக்கான பை்ைத்டதயும், இரண்டு(2) பள்ளிகள் வதசிய பள்ளிக்கான 

நற்பண்பு அங்கீகாரத்டதயும் பபற்றுள்ளன. 

என்னுள் இருக்கும் தறலவை் 

பல FHSD பள்ளிகள் மாணவரக்ளிடைவய தடலடமப்பண்டப வமம்படுத்த வகாவவயின் என்னுள் இருக்கும் 

தடலவர ்என்ற தத்துவத்டதப் பின்பற்றுகின்றன. மிகவும் பசயல்திறன் வாய்ந்த நபரக்ளின் 7 பழக்கங்கள் 

என்ற புத்தகத்தின் அடிப்படையில் , என்னுள் இருக்கும் தடலடமப் பண்பானது மாண்வரக்ளுக்குத ்

தன்னம்பிக்டகயூை்டி 21 ஆம் நூற்றாண்டு பபாருளாதாரத்தில் அவரக்ள் பசழித்வதாங்குவதற்கான 

திறடமகடள அளிக்கிறது. எனக்குள் இருக்கும் தடலவர ் என்ற அடிப்படையில் இயங்கும் பள்ளிகள் 

தங்களுடைய பள்ளிக் கலாசச்ாரம் வமம்பைட்ுள்ளதாகவும் மற்றும் ஒழுங்குமுடற பதாைரப்ான பிரசச்டனகள் 

குடறந்துள்ளதாகவும் பதாைரந்்து பதரிவித்துவருகின்றன. 

பபாருத்தமற்ற அல்லது சீரக்ுடலக்கின்ற மாணவரின் நைத்டத குறித்து பிரான்சிஸ் வ ாபவல் பள்ளி மாவை்ைத்தின் 

மாணவர ்நன்னைத்டதக் வகாை்பாடுகள் விவரிக்கின்றன. இது வபான்ற நைதட்தடயத ்தடுக்க உதவும் பல்வவறு 

பசயல்முடறகடளயும், வமவல குறிப்பிைப்பை்ை நைதட்தயில் மாணவரக்ள் ஈடுபை்ைால் அவரக்ள் வமல் 

பயன்படுத்தக்கூடிய ஒழுங்கு நைவடிக்டககள் பதாைரப்ான பல்வவறு பசயல்முடறகடளயும் இது அளிக்கிறது. 

மாணவரக்ளுக்கு அறிவுடர, வழிகாைட்ுதல் மற்றும் பள்ளியில் பவற்றி பபறுவதற்கான ஆதரவு ஆகியவற்டற அளிக்கும் 

இடையீைட்ு பசயல்முடறகளின் பயன்பாைட்ிற்கும் பிரான்சிஸ் வ ாபவல் பள்ளி மாவை்ைம் ஆதரவு அளிக்கிறது. 

 
அறிமுகம் 



4 
 

 
 

மாணவரக்ளுைன் வநரம்டறயான உறவுகடள கை்டிபயழுப்பவவத பசயல்திறன் மிக்க வகுப்படற வமலாண்டமயின் 

மூடலக்கல்லாக விளங்குகிறது. கல்வி கற்பதற்கு ஏற்ற வகுப்படற சூழ்நிடலடயப் வபண வவண்டிய பபாறுப்பு 

ஆசிரியரக்ளுக்கு உள்ளது. தன்மீது தாவன அக்கடற பசலுத்தி, கண்காணிக்கும் ஓர ்அக்கடற மிகுந்த சமுதாயதட்தக் 

கை்டிபயழுப்ப சமூகத்டதக் கை்டிபயழுப்பும் வை்ைங்களுக்கு பள்ளி மாவை்ைதத்ால் ஊக்கமளிக்கப்படுகிறது.  

மாணவரக்ளுக்கும், ஆசிரியரக்ளுக்கும் இடைவய வலிடமயான, வநரட்மயான உறவுகள் பகாண்ை வகுப்படறகள் 

ஈடுபாடு மிகுந்த கற்கும் சூழ்நிடலடய உருவாக்குகின்றன. ஒரு கற்கும் சமூகத்திற்குள் தான் மிகசச்ிறந்த முடறயில் 

கல்வி கற்க முடிகிறது என நாங்கள் நம்புகிவறாம், அங்குதான் மாணவரக்ள் ஒருவருக்பகாருவர ்ஒன்றிடணந்து 

சமூகத்திற்கும், பணியளாரக்ளுக்கும் வதடவயான திறடமகடள வமம்படுத்திக்பகாள்கிறாரக்ள்.  அதிகமாகப் வபசுதல், 

இருக்டகடய விைட்ுச ்பசல்லுதல், பபாருை்கடள எறிதல் மற்றவரக்டளத் பதாந்தரவு பசய்தல், மின்னணு 

சாதனங்களின் முடறயற்ற பயன்பாடு, குறிப்புகடளக் கைத்துதல் மற்றும்/அல்லது கல்வி பதாைரப்ான 

பசயல்முடறயில் குறுக்கிடும் பிற நைவடிக்டககள் மற்றும் பல உை்பை வகுப்படறடயச ்சீரக்ுடலத்தல் அல்லது 

சீரக்ுடலக்கும் கூைட்ு நைவடிக்டககள் ஏற்றுக்பகாள்ளப்பைமாைை்ா.  மாணவருக்கான நன்னைத்டதக் வகாை்பாடு 

மாவை்ைத்தில் இடணயம் வழியாக நைத்தப்படும் நிகழ்வநர கல்வி அடமப்புக்கும் பபாருந்தும் மாணவர ்வநரடியாக 

பள்ளிக்கு வந்து கல்வி பயில்கிறார ்என எடுத்துக்பகாண்டு அவத முடறயில் நைதட்த சாரந்்த விதிமீறல்கள் 

வடரயறுக்கப்படும். 

ஒழுங்கு நடவடிக்றககான படிநிறலகள் 

ஆரம்பநிடல பிரசச்ிடன   ஆசிரியர ்மாணவரிைம் கலந்தாவலாசடன பசய்கிறார ்

பதாைர ்பிரசச்ிடன ஆசிரியர ்மாணவருக்கு ஓர ்எசச்ரிக்டக அளிக்கிறார ்

ஆசிரியர ்பபற்வறாடர(பபற்வறாரக்டள)/ 

பாதுகாவலடரத(்பாதுகாவலரக்டளத)் பதாைரப்ு பகாள்ளக்கூடும் 

எசச்ரிக்டகக்குப் பிறகும் 

கூை பிரசச்ிடனக்குத ்

தீரவ்ு எைை்ப்பைவில்டல    

ஆசிரியர ்மாணவடரத ்பள்ளி வநரத்திற்குப் பிறகு சிறிது வநரம் நிறுத்தி 

டவப்படதத ்

 வதரவ்ு பசய்யலாம் அல்லது மாணவருைன் மற்றும்/அல்லது 

பபற்வறாருைன்(பபற்வறாரக்ளுைன்)/ பாதுகாவலருைன்(பாதுகாவலரக்ளுைன்) 

பிரசச்ிடனக்கு தீரவ்ு காணும் ஓர ்ஒன்றிடணந்த கூை்ைதட்தக் கூை்ைலாம் 

பள்ளி வநரத்திற்குப் பிறகு சிறிது வநரம் நிறுத்தி டவதத் பின்பும் அல்லது கூை்ைத்திற்குப் பிறகும் பிரசச்ிடனக்கு தீரவ்ு 

காணப்பைவில்டல எனில் ஆசிரியர ்மாணவடர முதல்வரின் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பி டவப்பார ்

தாமதம் பதாடைப்ான பகாள்றக 

மாணவரக்ள் பள்ளி மணி அடித்த பின்பு வகுப்படறக்கு வரும் வபாது ஆசிரியர/் முதல்வர ் மாணவரக்டள பள்ளி 

வநரத்திற்குப் பிறகு சிறிது வநரம் நிறுத்தி டவக்கக்கூடும். பள்ளி வநரத்திற்குப் பிறகு சிறிது வநரம் நிறுத்தி 

டவக்கப்படுவதற்கு வழிவகுக்கும் தாமத வருடககளின் எண்ணிக்டக பள்ளி கை்டிைத்தின் அளவில் தீரம்ானிக்கப்படும். 

பல தாமத வருடககள் ஒன்று வசரும் வபாது, வமற்பகாண்டு ஒழுங்கு நைவடிக்டக எடுக்கும் பபாருைட்ு மாணவரக்டள 

அலுவலகத்திற்கு அனுப்ப பரிந்துடர பசய்யப்படும். 

வகுப்பறை ஒழுங்குக்கான 

வழிகாட்டுதல்கள் 
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பாதுகாப்பு, சாதடன மற்றும் தனிபை்ை பவற்றி ஆகியவற்றிற்கான ஒரு வநரம்டறயான கல்விச ்சூழலுக்குப் 

பங்களிக்கும் விதமாக பிரான்சிஸ் வ ாபவல் பள்ளி மாவை்ைத்தின் பகாள்டககள் வடிவடமக்கப்படுகின்றன. 

வகாவிை்-19 பபருந்பதாற்றின் வபாது மாணவரக்ள் மற்றும் ஊழியரக்டளப் பாதுகாப்பாக டவத்திருப்பவத இந்தப் 

பள்ளி ஆண்டில் பள்ளி மாவை்ைத்தின் ஓர ்அதிமுக்கியமான முன்னுரிடமயாக இருக்கும். மாவை்ைத்தால் 

சுருக்கமாக விவரிக்கப்பை்டுள்ள அடனத்து பாதுகாப்பு பதாைரப்ான பநறிமுடறகடளயும் (சமூக இடைபவளி, 

ஒரு கவசத்டத அணிந்து பகாள்ளுதல், சரியான முடறயில் வபருந்தில் ஏறுதல் மற்றும் பல) மாணவரக்ள் பின்பற்ற 

வவண்டும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. சமூக இடைபவளி மற்றும் ஒரு கவசத்டத அணிந்துபகாள்ள வவண்டும் 

என்ற எதிரப்ாரப்்பு ஆகியடவ பதாைரப்ான நிடனவூை்டுகடள ஊழியரக்ள் வழங்குவாரக்ள். நிடனவூை்டுகள் 

மற்றும் வகாரிக்டககடளப் பின்பற்ற பதாைரந்்து மறுப்பது மாவை்ைத்தின் இடணயம் வழியாக நைத்தப்படும் 

நிகழ்வநர கல்வித ்திை்ைத்தில் மாணவர ்பதிவு பசய்து பகாள்ள வவண்டும் என்ற அவசியத்டத ஏற்படுத்துவது 

உை்பை பள்ளி சாரந்்த ஒழுங்கு நைவடிக்டகக்கும் வழிவகுக்கும்.   

 

எனவவ, பதாைரந்்து வரவிருக்கும் பக்கங்களில் உள்ள விளக்கப்பைங்கள் பிரான்சிஸ் வ ாபவல் பள்ளி 

மாவை்ைத்தால் வடரயறுக்கப்பை்ை நைத்டத சாரந்்த விதிமீறல்கடளயும், அதற்குரிய ஒழுங்கு நைவடிக்டக 

நிடலடயயும் விளக்குகிறது. 
 

 விடளவுகளின் நிடலகள் பதாைக்கநிடலப் பள்ளி மற்றும் உயரந்ிடலப் பள்ளி ஆகியவற்றிற்கு இடைவய 

வவறுபைக்கூடும். விரும்பத்தக்க, பபாருத்தமான நைத்டதடய கற்பிப்பதும், எதிரக்ாலத்தில் பபாருத்தமற்ற 

நைத்டதடயத் தடுப்பதும் தான் ஒழுங்குமுடறயின் ஒவர வநாக்கம் என்படத நிடனவில் பகாள்வது 

முக்கியமானதாகும். 
 

வரவிருக்கும் பக்கங்களில் பை்டியலிைப்பை்டுள்ள நைத்டத சாரந்்த விதிமீறல்கள் வயதுக்குப் பபாருத்தமான 

முடறயில் அடனத்து மாணவரக்டளக் பகாண்டும் திறனாய்வு பசய்யப்படும். விதிமீறல்கள் குறிதத்ு 

பபற்வறாரக்ள் தங்கள் பிள்டளகள் உைன் திறனாய்வு வமற்பகாள்ள ஊக்குவிக்கப்படுகிறாரக்ள். 

பள்ளி வளாகத்தினுள் உள்ள பசயல்பாடுகள் உைப்ை பள்ளிப் பயணங்கள் அல்லது பிற பள்ளிக்கூை 

பசயல்பாடுகள் அதற்பகன்று முடறயாக ஒதுக்கீடு பசய்யப்பை்ை பள்ளி ஊழியரக்ளின் அதிகாரத்தின் கீழ் 

உள்ளன. பதாைக்கநிடலப் பள்ளி மாணவரக்ள் சம்பந்தப்பை்டிருந்தாலும் அல்லது உயரந்ிடலப் பள்ளி (நடுநிடல 

மற்றும் உயரந்ிடல)மாணவரக்ள் சம்பந்தப்பை்டிருந்தாலும் இந்தச ்பசயல்பாடுகளின் வபாது அடனத்து மாவை்ைக் 

பகாள்டககளும், ஒழுங்குமுடறகளும் நடைமுடறயில் இருக்கும். களப் பயணங்களின் வபாதும், FSHD-க்குச ்

பசாந்தமான இைங்களில் வமற்பகாள்ளப்படும் பசயல்பாடுகளின் வபாதும் மாணவருக்கான நன்னைத்டதக் 

வகாை்பாடுகளில் ஏற்படும் விதிமீறல்களுக்கு மாணவரக்ள் பபாறுப்வபற்க வநரிடும். 

பள்ளி வளாகத்திற்கு பவளிவய நடைபபறும் சம்பவங்கள் பள்ளிக்குத் பதாைரப்ுடையதாக இருக்கும்பை்சத்தில் 

அல்லது அந்த சம்பவம் பள்ளிச ்சூழடல சீரக்ுடலப்பதாக இருக்கும்பை்சத்தில் அதற்கு பள்ளியால் ஒழுங்கு 

நைவடிக்டக எடுக்க இயலும் அல்லது பள்ளி ஒழுங்கு நைவடிக்டக எடுக்கும். 

மாணவருக்கான நன்னடத்றத பகாட்பாடானது ஒழுங்கு நடவடிக்றக பதறவப்படக்கூடும் ஒவ்பவாரு 

குை்ைத்றதயும் பட்டியலிட பவண்டும் அல்லது விவைிக்க பவண்டும் என எதிை்பாை்க்கக்கூடாது. எனினும், 

பிைெச்ிறனயில் ெம்பந்தப்பட்டவருறடய நடத்றதயின் தன்றம, தீவிைம் மை்றும் நிகழ்வு எண்ணிக்றக 

ஆகியவை்றைப் பபாறுத்து சூழ்நிறலக்குப் பபாருத்தமான எந்த வித பதாடை் விறளவுகறளயும் 

அமல்படுத்தும் உைிறம குறிப்பாக பள்ளி மாவடட்த்திை்கு உள்ளது. 

நடத்றத ொை்ந்த விதிமீைல்கள் 

மை்றும் அவை்றின் நிறலகள் 

குறித்த ஓை ்அறிமுகம் 
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பபாருத்தமை்ை அல்லது சீை்குறலக்கும் நடத்றத நிறல 1 நிறல 2 நிறல 3 நிறல 4 

தீங்கு விறளவிக்கும் அறனத்து நடத்றதகள் 
    

பள்ளியின் நல்பலாழுக்கத்திற்காக வமற்பகாள்ளப்படும் ஒரு குற்றம் விதிமீறல்கள் குறித்த 

விளக்கங்களுக்கு உை்பைாத விதிமீறல்களுக்கு இந்தப் பிரிவு பயன்படுத்தப்பைக்கூடும் ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

தீ விபத்றத ஏை்படுத்துதல்     

மற்பறாருவருடைய பசாத்துக்கு உள்வநாக்கத்துைன் அல்லது பபாறுப்பற்ற முடறயில் தீ விபத்டத 

ஏற்படுத்துதல். பள்ளி நிைவ்ாகத்தால் ெட்ட அமலாக்கப் பிைிவுக்குப் பைிந்துறை பெய்யப்படும். 

  
⚫ 

பதாைக்க

ப்பள்ளி 

⚫ 

முைட்டுத்தனமான நடத்றத     

குற்றமானது முதல்வரால்/நியமிக்கப்பை்ை நபரால் கடுடமயானது என கருதப்பை்ைால் அது 3 ஆம் 

நிடல குற்றமாக கருதப்பைக்கூடும்.  

  
⚫ 

 
⚫ 

 

மை்பைாரு மாணவறை அல்லது ஊழியை் உறுப்பினறைத் தாக்குதல்      

உைல்ரீதியாக தீங்கு விடளவிக்க வவண்டும் என்ற எண்ணத்தில் உைல்ரீதியான வலிடமடயப் 

பயன்படுத்துதல் ெட்ட அமலாக்கப்பிைிவுக்கு பள்ளி நிைவ்ாகத்தால் பைிந்துறை பெய்யப்படும் 

 
⚫ 

பதாைக்கப்ப

ள்ளி 

⚫ 

 

பவடிகுண்டு பயமுறுத்தல்/மிைட்டல்     

தீவிரவாத மிரை்ைல் என்ற வடரயடறயின் படி (பசாற்களஞ்சியத்டதப் பாரக்்கவும்) 

எந்த வித எழுத்துப்பூரவ்மான அல்லது பதாடலவபசி வாயிலான மிரை்ைல்கள் உை்பை 

பவடிமருந்துப் பபாருை்கடள டவத்துள்ளதாக மிரை்டுதல் ெட்ட அமலாக்கப்பிைிவுக்கு 

பள்ளி நிைவ்ாகத்தால் பைிந்துறை பெய்யப்படும் 

    
⚫ 

எளியவை்கறளக் பகாடுறமப்படுத்துதல்     

எளியவரக்டளக் பகாடுடமப்படுத்துதல் என்பது மிரை்டுதல், வதடவயற்ற முரை்டுத்தனமான 

நைத்டத அல்லது மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்கிற அல்லது வபாதிய அளவு மீண்டும் மீண்டும் 

நிகழக்கூடிய வாய்ப்புள்ள துன்புறுத்தும் பசயல்பாடுகள் மற்றும் ஒரு மாணவர ்தன்னுடைய 

உைல்ரீதியான பாதுகாப்புக்காக அல்லது தன்னுடைய பசாத்தின் பாதுகாப்புக்காக அசச்ப்படும் 

வடகயில் அடமந்த துன்புறுத்தல்கள்; விடுதல் இன்றி எந்த ஒரு மாணவருடைய கல்வி சாரந்்த 

பசயல்திறன், வாய்ப்புகள் அல்லது பலன்கள் ஆகியவற்றில் குறுக்கிடும் வடகயில் அடமந்த 

துன்புறுத்தல்கள்; அல்லது பள்ளியின் ஒழுங்குமுடறயான பசயல்பாை்டை வபாதிய அளவு 

சீரக்ுடலக்கும் வடகயில் அடமந்த துன்புறுத்தல்கள் ஆகியவற்றில் ஒரு தனிநபர ்அல்லது 

தனிநபரக்ளின் குழுவானது வவண்டுபமன்வற ஈடுபடுவது ஆகும். டசடககள் உள்ளிை்ை 

உைல்ரீதியான நைவடிக்டககள் அல்லது வாய்பமாழியான அல்லது இடணயம் வழியான 

பகாடுடமப்படுத்துதல், மின்னணு அல்லது எழுத்துப்பூரவ்மான தகவல் பதாைரப்ு மற்றும் 

பகாடுடமப்படுத்தும் பசயல்பாடுகள் குறித்து புகார ்அளித்தால் பழிக்குப்பழி வாங்கப்படும் 

என மிரை்டுதல் ஆகியடவ எளியவரக்டளக் பகாடுடமப்படுத்துதலில் உள்ளைங்கும்.  

முதல்வரால்/ நியமிக்கப்பை்ை நபரால் கடுடமயானது எனக் கருதப்பை்ைால் அது 2,3 அல்லது 4 

ஆம் நிடல விதிமீறலாக கருதப்பைக்கூடும். 

 
 

⚫ 

 
 

⚫ 

 
 

⚫ 

 
 

⚫ 

ஏமாை்றுதல்/ பிைருறடய பறடப்புகறளத் திருடுதல்     

இதற்கு வதரவ்ில்/ஒப்படைக்கப்பை்ை பணியில் பூஜ்ஜியம் அபராதமாக இைப்படும் மற்றும் இது 

குறித்து ஆசிரியர ்பபற்வறாருக்கும் (பபற்வறாரக்ளுக்கும்)/ 

பாதுகாவலருக்கும்(பாதுகாவலரக்ளுக்கும்) மற்றும் நிரவ்ாகிக்கும் தகவல் பதரிவிப்பார;் இதில் 

மின்னணு ரீதியான ஏமாற்றுதலும் உள்ளைங்குகிறது. பல்வவறு சம்பவங்கள் 2 ஆம் நிடல 

குற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும். 

 
⚫ 

   

மாணவருக்கு அல்லது வயதுவந்பதாருக்கு அவமைியாறத ஏை்படுத்துதல் 
    

இதில் வாரத்்டதகள், குரல் பதானி, முக பாவடனகள், எழுத்துப்பூரவ்மான 

பவளிப்பாடுகள் அல்லது டசடககள் ஆகியடவ மை்டுமல்லாது பிறவும் உள்ளைங்கும். 

 
⚫ 

   

சீை்குறலக்கும் நடத்றத 
    

அதிகப்படியாக வபசுதல், இருக்டகடய விை்டு விலகி இருத்தல், பபாருை்கடள எறிதல், 

மற்றவரக்டளத் பதாந்தரவு பசய்தல், குறிப்புகடளக் கைத்துதல் மற்றும் அல்லது கல்வி 

சாரந்்த பசயல்முடறகளில் குறுக்கிடும் வடகயில் அடமந்த பிற நைவடிக்டககள் (உ.ம். 

மாணவர ்குறும்புகள்)  மாணவரக்ளின் கல்விக்வகா அல்லது பாதுகாப்பான 

வபாக்குவரத்துக்வகா உள்வநாக்கத்துைன் ஊறு விடளவிக்கும் நைத்டத இவ்வாறு 

கருதப்படுகின்றன. மாணவருடைய குறும்புகளும் விதிமீறலாகக் கருதப்படும். முதல்வரால்/ 

நியமிக்கப்பை்ை நபரால் கடுடமயானது எனக் கருதப்பை்ைால் அது 2,3 அல்லது 4 ஆம் நிடல 

விதிமீறலாக கருதப்பைக்கூடும். 

 
⚫ 

 
⚫ 

 
⚫ 

 

தைக்குறைவான பபெச்ு அல்லது நடத்றத     

ஒரு நபரின் இனம், நிறம், பாலினம், பிறந்த நாடு, வயது, இனப்பிரிவு, இயலாடம, மதம், பாலின 

நாை்ைம் அல்லது உணரப்பை்ை பாலின நாை்ைம் காரணமாக பிற நபரக்டளத் தரக்குடறவாக வபச 

பவறுப்டபத் தூண்டும் பமாழிடயப் பயன்படுத்துவது (எழுத்துப்பூரவ்மான அல்லது வபசச்ு 

பமாழி) மை்டுமல்லாது பிறவும் இதில் உள்ளைங்கும் (தடலப்பு IX அல்லது தடலப்பு VI 

பரிந்துடரக்கும் வழிவகுக்கக்கூடும்). இதில் நைத்டத, வாய்பமாழி, எழுத்துப்பூரவ்மான அல்லது 

டசடகயிலான வபசச்ு ஆகியடவ உள்ளைங்கும். முதல்வரால்/ நியமிக்கப்பை்ை நபரால் 

கடுடமயானது எனக் கருதப்பை்ைால் அது 3 ஆம் நிடல விதிமீறலாக கருதப்பைக்கூடும்  

  

 
⚫ 

 

 
⚫ 

 

நடத்றத விதிமீைல்கள் 



7 
 

 

 
 

பபாருத்தமை்ை அல்லது சீைக்ுறலக்கும் நட்த்றத நிறல 1 நிறல 2 நிறல 3  நிறல 4 

ஆறடக் கட்டுப்பாட்றட மீறுதல்  
    

பதாய்வான/ உைடல பவளிப்படுத்தும் உடைகள், உள்ளாடைகடள பவளிப்படுத்துதல், கூரம்ுடன பகாண்ைவற்டற 

மற்றும்/அல்லது சங்கிலிகடள அணிதல் அல்லது ஆடையில்/கவசத்தில் பபாருத்தமற்ற அசச்ீடுகள் (உ.ம். பாலியல் ரீதியான 

குறிப்புகள், வபாடத மருந்துகள், வபாடதவயற்றும் பானங்கள், துப்பாக்கிகள், சை்ைத்திற்கு புறம்பான பசயல்பாடுகள் மற்றும் 

பல) உள்ளிை்ை பள்ளியின் பசயல்பாடுகளுக்கு பபாருத்தமற்ற/அல்லது கல்வி சாரந்்த பசயல்முடறடய சீரக்ுடலக்கின்ற 

பள்ளியின் ஆடைக் கைட்ுப்பாை்டை மீறும் வடகயில் உடையணிதல் அல்லது வதாற்றமளித்தல், மாணவரக்ளின் பபற்வறாரக்ள் 

ஒரு பபாருத்தமான மாற்று உடைடயக் பகாண்டு வருமாறு முதல்வரக்ள் மாணவரக்டள வகைட்ுக்பகாள்ளக்கூடும். ஆடைக் 

கைட்ுப்பாை்டைப் பூரத்்தி பசய்யும் வடகயில் உடைடய மாற்றுமாறு ஒரு மாணவரிைம் வகைட்ுக்பகாண்ை பின்னரும் பின்னாளில் 

ஒரு மாணவர ்ஆடைக்கைட்ுப்பாை்டை மீண்டும் மீறினால், கூடுதல் ஒழுங்கு நைவடிக்டக அமல்படுத்தப்படும். 

 
 

 
⚫ 

   

வாகனம் ஓட்டுதல்/ வாகனம் நிறுத்துதல் பதாடை்பான விதிமீைல் 
    

அங்கீகரிக்கப்பைாத இைத்தில் வாகனத்டத நிறுத்துதல், அனுமதி இல்லாமல் வாகனத்டத நிறுத்துதல் அல்லது மாணவர ்

ஓைட்ுநருக்காக உருவாக்கப்பை்ை வழிகாைட்ுதல்கடள பின்பற்றத் தவறுதல். வாகனம் நிறுத்துமிைத்தில் பபாறுப்பற்ற முடறயில் 

வாகனம் ஓைட்ுதல். விதிமுடறகடளப் பின்பற்றத் தவறுவதால் வாகனம் நிறுத்துவதற்கான சலுடககடள இழக்க வநரிடும் 

அல்லது அது பிற ஒழுங்குநைவடிக்டககளுக்கு வழிவகுக்க்க்கூடும். 

 
⚫ 

   

மின்னணு ொதனத்றதத் தவைாகப் பயன்படுத்துதல்     

ப ை்வபான்கள், ஐ-பாை்கள், டிவிடி-கள், மின்னணு வாசிப்பான்கள் மற்றும் பலவிதப் பபாருை்கள் உை்பை அனுமதிக்கப்பைாத 

பள்ளி வநரங்களில் வபாடனவயா அல்லது எந்த ஒரு கல்வித்திை்ைம் சாராத மின்னணு சாதனங்கடளவயா இயக்குதல் அல்லது 

காை்சிப்படுத்துதல். சாதனங்களின் பாதிப்புக்வகா, இழப்புக்வகா அல்லது திருைட்ுக்வகா பள்ளி மாவை்ைம் பபாறுப்வபற்காது. 

இதில் பபாருத்தமற்ற, அங்கீகரிக்கப்பைாத பயன்பாடு, பைம் பிடித்தல், பள்ளி ஊழியரின், மாணவரக்ளின் அல்லது பள்ளி 

ஆவணங்களின் அங்கீகரிக்கப்பைாத பைத்டத அனுப்புதல் அல்லது நகல் எடுத்தல் ஆகியடவ இதில் உள்ளைங்குகிறது. 

கழிவடறயில் அல்லது பாதுகாப்பு பபை்ைக அடறயில் பைம் பிடித்தல் அனுமதிக்கப்பைமாை்ைாது என்படத குறித்துக்பகாள்ள 

வவண்டும் மற்றும் அது 2 அல்லது 3 ஆம் நிடலக் குற்றமாகக் கருதப்படும். பறிமுதல் பசய்யப்பை்ை சாதனங்களில் முடறயற்ற 

பசய்திகள் மற்றும்/அல்லது பைங்கள் உள்ளனவா எனத் வதடுதல் வமற்பகாள்ளப்பை வவண்டும். பபாருத்தமை்ை 

உள்ளடக்கங்கள் எங்கு பதான்றியிருந்தாலும் அவை்றைக் கருத்தில் பகாள்ளாமல் பபானில் உள்ள உள்ளடக்கங்களுக்கு 

மாணவைக்பள பபாறுப்பபை்க பவண்டும். சில நிகழ்வுகளில் ஆசிரியரின் விருப்பத்தின் படி கல்வி சாரந்்த 

வநாக்கங்களுக்காக அனுமதிக்கப்படும் வபாதும், ஒரு நிரவ்ாகியால் மாணவரக்டள ஊக்குவிக்கும் பபாருைட்ு 

அனுமதிக்கப்படும் வபாதும் இந்தப் பபாருை்களின் பயன்பாடு அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

 
 
 
 

⚫ 

   

பபாய்யான குை்ைெெ்ாட்டுகள் 
    

வவண்டுபமன்வற மாணவரக்ளுக்கு அல்லது ஊழியரக்ளுக்கு எதிராக குற்றசச்ாைட்ு கூறப்படுதல். கை்டிை நிரவ்ாகியால் 

கடுடமயானது என கருதப்பை்ைால் 3 ஆம் நிடல விதிமீறலாகக் கருதப்பைக்கூடும். 

  
⚫ 

 
⚫ 

 

பபாய்யான எெெ்ைிக்றக மணி/ தீயறணப்பு கருவியின் தவைான பயன்பாடு 
    

அவசரகாலத்தில் பயன்படுத்தும் கருவிடய வமாசடியாக மாற்றம் பசய்தல் அல்லது ஒரு பபாய்யான எசச்ரிக்டக மணிடய 

அடமவு பசய்தல் அல்லது ஒரு பபாய்யான அறிக்டகடயத் தாக்கல் பசய்தல் (உ.ம். 911-க்கு ையல் பசய்தல்). முதல்வரால்/ 

நியமிக்கப்பை்ை நபரால் கடுடமயானது எனக் கருதப்பை்ைால் அது 3 ஆம் நிடல விதிமீறலாக கருதப்பைக்கூடும் 

  
⚫ 

 
⚫ 

 

ெண்றடயிடுதல் 
    

ஒருவருக்பகாருவர ்பதாைரப்ில் இருந்து பகாண்டு உைல்ரீதியாக மற்பறாருவடரத் தாக்குதல் (தாக்குதலில் இருந்து 

வவறுபடுகிறது) அல்லது வாரத்்டதகடளப் பயன்படுத்துதல் அல்லது ஒரு சண்டைடயத் தூண்டும் அல்லது சண்டைடய 

ஏற்படுத்தும் நைவடிக்டககள். இந்த விதிமீைலில் ெண்றடறயப் பதிவு பெய்தல் மை்றும்/அல்லது அததப் சமூக ஊடகத்தில் 

எதாவது ஒரு வதகயில் அததப் பகிரத்ல் அல்லது இடுறகயிடுதல் ஆகியறவயும் உள்ளடங்கும். முதல்வரால்/ நியமிக்கப்பை்ை 

நபரால் கடுடமயானது எனக் கருதப்பை்ைால் அது 3 ஆம் நிடல விதிமீறலாக கருதப்பைக்கூடும் 

  
⚫ 

 
⚫ 

 

வான்பவடிகள்     

வான்பவடிகடள டவத்திருத்தல் அல்லது பயன்படுத்துதல்  
⚫ 

பதாைக்கநி

டலப் பள்ளி 

⚫ 

 

பபாலி ஒப்பம் இடுதல் 
    

பபற்வறாரின்/பாதுகாவலரின் (ஒரு பபற்வறார ்வபால பதாடலவபசி வாயிலாக ஆள் மாறாை்ைம் பசய்வதும் இதில் உள்ளைங்கும்), 

ஆசிரியரின் டகபயாப்பம் அல்லது அலுவலக ரீதியான டகபயாப்பம் ( ால் அனுமதிகள், நுடழவுச ்சீைட்ுகள்) மற்றும் 

பலவற்டறப் வபாலியாக இடுதல். 

9 

⚫ 

   

நடத்றத விதிமீைல்கள் 



8 
 

 
பபாருத்தமை்ை அல்லது சீைக்ுறலக்கும் நட்த்றத நிறல 1 நிறல 2 நிறல 3 நிறல 4 

கூட்டுக்குழுக்கள்/ கூட்டுக்குழு சின்னங்கள்     

பள்ளியின் நல்பலாழுக்கத்திற்கு தீங்கு விடளவிக்கும் இரகசிய சங்கம் அல்லது "மனமகிழ் மன்றத்திற்கான" உறுப்பினர ்

தகுதி; கூைட்ுக்குழுக்களுக்கான சின்னங்கடள அல்லது குறியீடுகடள ஒளிர விடுதல் மற்றும்/அல்லது எழுதுதல். 

 
⚫ 

  

அன்றபத் தவைாக காட்சிப்படுத்துதல் 
    

பபாருத்தமற்ற காை்சிப்படுத்துதலில் ஒத்திடசவான முத்தம், தழுவுதல் மற்றும் பல ஆகியடவ உள்ளைங்கும் ⚫ 
   

நாகைகீமை்ை பவளிப்பாடு/ உறடறய அகை்றுதல்     

பபாது இைங்களில் பின்புறங்கள் மற்றும்/அல்லது பிறப்புறுக்கடள பவளிப்படுத்திக் காைட்ுதல் அல்லது தனது பசாந்த 

உடைடய அல்லது அடுத்த நபரின் உடைடய அகற்றி உைலின் ஏவதனும் அந்தரங்கப் பகுதிகடள மற்றும்/அல்லது 

உள்ளாடைகடள பவளிப்படுத்திக் காைட்ுதல் ஆகியடவ இதில் உள்ளைங்கும். “வபண்ை்கடள அவிழ்த்தல்” (வபண்ை்சிங்) 

இந்த விதிமீறலின் கீழ் வரும். கட்டிட இணக்க அதிகாரியிடம் புகார ்அளிக்கப்படலாம். முதல்வரால்/ நியமிக்கப்பை்ை 

நபரால் கடுடமயானது எனக் கருதப்பை்ைால் அது 3 ஆம் நிடல விதிமீறலாக கருதப்பைக்கூடும். 

  
⚫ 

 
⚫ 

 

பள்ளியில் மாணவைக்றளத் தனிறமப்படுத்துதல் (ISS/ISAP) பதாடை்பான வழிகாட்டுதல்கள் 
    

பள்ளியில் மாணவரக்டளத் தனிடமப்படுத்துதல் பதாைரப்ான வழிகாைட்ுதல்கடளப் பின்பற்றத் தவறுதல்  
⚫ 

  

கீழ்படியாறம (அதிகாைிகறள எதிைத்்தல்/ பநைடியாக கீழ்படிய மறுத்தல்) 
   

ஊழியரக்ளின் வழிகாைட்ுதல் அல்லது வகாரிக்டகடய பின்பற்ற மறுத்தல் அல்லது அதிகாரிகடள எதிரத்்தல். ⚫ 

   

பாதுகாப்பு பபட்டக அறை / கழிவறை விதிமீைல்கள் 
    

கழிவடறப் பபாருை்கடளத் (வசாப், தண்ணீர,் காகித ைவல்கள், கழிவடறத் தாள்) தவறாகப் பயன்படுத்துதல். "எதிர ்

பாலினத்தவரின்" கழிவடறயில் அல்லது பாதுகாப்பு பபை்ைக அடறயில் நுடழவது (எதிரப்ாலினத்தவரின் கழிவடறயில் 

அல்லது பாதுகாப்பு பபை்ைக அடறக்குள் மற்பறாரு நபடரத் தள்ளி விடுவதும் இதில் உள்ளைங்கும்) 2 ஆம் நிடல 

குற்றமாகும். 

 
⚫ 

 
⚫ 

  

பபாய் பொல்லுதல்     

உள்வநாக்கத்வதாடு பபாய்யான அல்லது துல்லியமற்ற தகவல்கடள அளித்தல். ⚫ 
   

கட்டிடத்தினூபட பபாருத்தமை்ை முறையில் நகை்ந்து பெல்லுதல் 
    

கை்டிைத்தின் வழிவய அடமதியாக நைந்து பசல்லத் தவறுதல்; வரிடசயாக நைந்து பசல்லாமல் இருத்தல்; 

கை்டிைத்தில் ஓடுதல்; வநரடியான வழிகடளப் பயன்படுத்த தவறுதல்; அனுமதியின்றி ஒதுக்கீடு 

பசய்யப்பை்ை பகுதிடய விைட்ு விலகிச ்பசல்லுதல். 

⚫ 

பதாைக்கப்ப

ள்ளி 

   

கவனக்குறைவான நடத்றத     

மற்பறாரு நபரின் பசாத்துக்கு வசதம் விடளவித்தல் அல்லது மற்பறாரு நபருக்கு காயத்டத ஏற்படுத்துதல் அல்லது 

மற்பறாரு நபரின் பாதுகாப்புக்கு ஆபத்து விடளவித்தல் (இதில் வகாவிை்-19 பரவடலத் தடுக்கத் வதடவயான கவசத்டத 

அணியத் தவறுதல், "ஷாக்” அடிக்கும் பபாம்டமகடளப் பயன்படுத்துதல், ஆய்வுக்கூை பாதுகாப்பு பதாைரப்ான 

விதிமீறல்கள் மற்றும் பிற பபாறுப்பற்ற நைத்டதகள் மைட்ுமல்லாது பிறவும் இதில் உள்ளைங்கும்) மாணவரின் குறும்புச ்

வசை்டைகளும் இந்தப் பிரிவில் உள்ளைக்கப்பைக்கூடும். 

  
⚫ 

  

மருத்துவப் பைிந்துறைெ ்சீட்டு இல்லாமல் கறடயில் கிறடக்கும் மருந்துப் பபாருட்கள்     

மருத்துவப் பரிந்துடரச ்சீைட்ு இல்லாமல் கடையில் கிடைக்கும் மருந்துப் பபாருை்கள் மைட்ுமல்லாது பிறவற்டற 

றவத்திருப்பது அல்லது பயன்படுத்துவது ஓை் இைண்டாம் நிறலக் குை்ைமாகும். "மருத்துவப் பரிந்துடரச ்சீைட்ு 

இல்லாமல் கடையில் கிடைக்கும் மருந்துப் பபாருை்களின்“ விநிபயாகம், விை்பறன அல்லது அந்த 

மருந்துப்பபாருட்கறள வாங்குதல் (மருத்துவப் பரிந்துடர வதடவயில்லாத மருந்துப் பபாருை்கள் மைட்ுமல்லாது 

பிறவும் இதில் உள்ள்ைங்கும்) அல்லது அந்த மருந்துப் பபாருை்களின் தாக்கத்தில் கல்விசச்ூழடலச ்சீரக்ுடலக்கும் 

வடகயில் அடமந்த நைத்டதகடள உருவாக்குதல் ஆகியறவ 3 ஆம் நிறலக் குை்ைமாகும். 

  

 
⚫ 

 

 
⚫ 

 

உடல்ைீதியான பதாடை்பு/ உடல்ைீதியான தீங்கு 
    

பபாருத்தமற்ற பதாைரப்ு அல்லது நைத்டத (உ.ம். பபாது இைத்தில் சண்டையிடுதல், நடுவர ்இன்றி வபாை்டியிடுதல் 

அல்லது முரைட்ுத்தனமான விடளயாைட்ு). உைல்ரீதியாக தீங்குவிடளவித்தல் என்பது ஒரு மாணவருக்கு அல்லது ஒரு 

வயதுவந்வதாருக்கு உைல்ரீதியான தீங்கு விடளவிக்கும் சாத்தியம் பகாண்ை நடுவர ்இன்றி வபாை்டியிடுதல், 

அடித்துக்பகாள்ளுதல், தள்ளுதல், அடறதல், குத்துதல் அல்லது குறும்புகள் வபான்ற நைத்டதகள் ஆகும். முதல்வரால்/ 

நியமிக்கப்பை்ை நபரால் கடுடமயானது எனக் கருதப்பை்ைால் அது 2 ஆம் நிடல விதிமீறலாக கருதப்பைக்கூடும் 

 
⚫ 

 
⚫ 

  

நடத்றத விதிமீைல்கள் 



9 
 

 

 

 
 

 
 

பபாருத்தமை்ை அல்லது சீைக்ுறலக்கும் நடத்றத நிறல1 நிறல 2 நிறல 3 நிறல 4 

ஆபாெப் படங்கள் மை்றும் எழுத்து     

எந்த ஒரு மின்னணு சாதனத்திலும் இருக்கும் பைங்கள்/எழுத்துப்பூரவ்மான தகவல் பதாைரப்ுகள் உை்பை ஆபாசமானடவ 

அல்லது நயமற்றடவ மற்றும்/அல்லது பாலியல் ரீதியாக பவளிப்படையானடவ எனக் கருதப்படும் பபாருை்கடள 

டவத்திருத்தல். மாணவைக்ள் பபானில் உள்ள உள்ளடக்கங்கள் எங்கிருந்து வந்திருந்தாலும் அவைக்ளுறடய பபானில் 

உள்ள அறனத்து உள்ளடக்கங்களுக்கும் அவைக்பள பபாறுப்பாவைக்ள். உள்ளைக்கங்களின் தன்டமடயப் பபாறுத்து அது 

3 ஆம் நிடல குற்றமாகக் கருதப்பைக்கூடும். 

  

⚫ 

 

⚫ 

 

பின்வருவனவை்றை றவத்திருத்தல், பயன்படுத்துதல் அல்லது அதன் ஆதிக்கத்தில் இருத்தல் 
    

மது, “ஆல்க ால்-இல்லாத“ மால்ை் பான்ங்கள், சை்ைத்திற்குப் புறம்பான வபாடத மருந்துகள், குடறபாடுகடள 

விடளவிக்கும் மருத்துவப் பரிந்துடர இல்லாமல் கடையில் கிடைக்கும் சை்ைப்பூரவ்மான பசயற்டகப் பபாருை்கள், 

மருத்துவப் பரிந்துடரயின் வபரில் கடையில் கிடைக்கும் மருந்துகள் அல்லது கைட்ுப்படுத்தப்பை்ை பபாருை்கள்; அல்லது 

சை்ைத்திற்குப் புறம்பான அல்லது கைட்ுப்படுத்தப்பைை் பபாருை்களின் பயன்பாை்டிற்கான மருந்து சாதனங்கள் (உ.ம். 

அளவுவகால்கள், குழாய்கள்) என அறியப்படும் பபாருை்கள் ஆகியவற்டற டவத்திருத்தல், பயன்படுத்துதல் அல்லது அதன் 

ஆதிக்கத்தில் இருத்தல் (மாணவ்ருக்கான மதுவின்/வபாடதபபாருளின் தவறானப் பயன்பாைட்ுக்கான குறியீடு என்படதப் 

பாரக்்கவும்) பள்ளி நிை்வாகத்தால் ெட்ட அமலாக்கப் பிைிவுக்குப் பைிந்துறை பெய்யப்படும். 

   

 

 

⚫ 

 

திருடப்பட்ட உறடறமகறள றவத்திருத்தல்     

$100.00 மதிப்புக்கும் கீவழ உள்ள திருைப்பை்ை உடைடமடய டவத்திருப்பது 1 ஆம் நிடல குற்றமாகும் மற்றும் $100.00 

மதிப்புக்கும் வமற்பை்ை உடைடமடய டவத்திருப்பது 2 ஆம் நிடலக் குற்றமாகும். ⚫ ⚫ 

  

பதிபவடுகள்/ஆவணங்கள்/ மாவட்டத்தின் பகாப்புகறள றவத்திருத்தல்     

பள்ளியின் பதிவவடுகள், மாணவரின் பதிவவடுகள் அல்லது ஆவணங்கடளத் (கிவரடு புத்தகம், முன்வனற்ற அறிக்டக 

அை்டைகள், கணினி, கணினிப் பதிவுகள், கைவுசப்சாற்கள் மற்றும் பலவற்டற மின்னணுரீதியாக திருடுதல் மற்றும் 

பதிவிறக்கம் பசய்தல் ஆகியடவ மைட்ுமல்லாமல் பிறவும் இதில் உள்ளைங்கும்) திருடுதல் மற்றும்/அல்லது மாற்றம் பசய்தல்  

   
⚫ 

 

கலகம் விறளவிக்கும் நடவடிக்றக 
    

ஒரு சண்டைடய குறிக்கும் அல்லது சண்டைடய விடளவிக்கும் எந்த ஒரு பசயலிவலா அல்லது ஒரு சண்டையிவலா 2- க்கும் 

வமற்பை்ை மாணவரக்ள் சம்பந்தப்படுகின்றனர.் 

  
⚫ 

 

விதிமீைல்     

சிற்றுண்டிசச்ாடல, விடளயாைட்ு டமதானம், மதிய உணவு உண்ணும் அடற, நடைக்கூை விதிகள், சமூக இடைபவளிக்கான 

விதிகள் மற்றும் பள்ளிக்கூை நிகழ்சச்ி ஆகியவற்றில் நடைபபறும் விதிமீறல்கள்.  ⚫ 

   

பின்வருவனவை்றின் விை்பறன, பகிை்வு அல்லது விநிபயாகம்     

மது, “ஆல்க ால்-இல்லாத“ மால்ை் பான்ங்கள், சை்ைத்திற்குப் புறம்பான வபாடத மருந்துகள், குடறபாடுகடள விடளவிக்கும் 

மருத்துவப் பரிந்துடர இல்லாமல் கடையில் கிடைக்கும் சை்ைப்பூரவ்மான பசயற்டகப் பபாருை்கள், கைட்ுப்படுத்தப்பை்ை 

பபாருை்கள், மருத்துவ பரிந்துடரயின் வபரில் கடையில் கிடைக்கும் மருந்துகள் அல்லது வமவல குறிப்பிைப்பை்ைடவயில் 

ஏவதனும் ஒன்று என விற்படனயளாரால் குறிப்பிைப்படும் பபாருை்கள் (மாணவருக்கான மதுவின்/வபாடதப்பபாருளின் 

தவறானப் பயன்பாைட்ுக்கான குறியீடு என்படதப் பாரக்்கவும்) பள்ளி நிை்வாகத்தால் ெட்ட அமலாக்கப் பிைிவுக்குப் 

பைிந்துறை பெய்யப்படும். 

  

 
⚫ 

பதாைக்கப்பள்ளி 

 
⚫ 

 

 

 

பாலியல் ைீதியான தவைான நடத்றத 
    

பாலியல் ரீதியான பதாைரட்ப உருவாக்கும் அல்லது விடளவிக்கும் வடகயில் ஒருவடர அல்லது மற்பறாருவருடைய 

உைடல மற்றும்/அல்லது உடைடய வலுக்கை்ைாயமாகவவா, உள்வநாக்கத்துைவனா அல்லது சம்மதத்துைவனா பதாடுதல்; 

இதில் மின்னணுரீதியாக“பாலியல் பைங்கடள அல்லது பசய்திகடள அனுப்புதலும்“ உள்ளைங்குகிறது  

  
⚫ 

  

பாலியல் துன்புறுத்தல் மை்றும்/அல்லது துன்புறுத்துதல் அல்லது பாகுபாடு காட்டப்படுதல் 
    

இனம், நிறம், பாலினம், பிறந்த நாடு, இனப்பிரிவு, இயலாடம, பாலின நாை்ைம் அல்லது உணரந்்து அறியப்பை்ை பாலின நாை்ைம் 

அல்லது மாநில அல்லது பபைரல் சை்ைத்தால் பாதுகாக்கப்பை்ை எந்த ஒரு பிற சிறப்பியல்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில். 

பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்துதல் என்பது ஏற்றுக்பகாள்ள இயலாத பாலியல் ரீதியான முன்னகரவ்ுகள், பாலியல் ரீதியான 

உதவிகளுக்கான வகாரிக்டககள் அல்லது பாலியல் ரீதியான பிற வாய்பமாழியான அல்லது உைல்ரீதியான பதாைரப்ு என 

வடரயறுக்கப்படுகிறது. இதில் வாய்பமாழியான கருத்துக்கள், பாலியல் ரீதியாக பபயடர அடழத்தல், டசடககள், 

நடகசச்ுடவகள், அவதூறுகள், பாலியல் ரீதியான பைங்கள் அல்லது கடிதங்கள் மற்றும் பாலியல் ரீதியான வதந்திகடளப் 

பரப்புதல் ஆகியடவ உள்ளைங்குகின்றன. பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தல் கை்டிைத்தின் இணங்கி நைத்தலுக்கான 

அலுவலருக்கு தடலப்பு IX-ல் பரிந்துடர பசய்யப்படும் நிகழ்வுக்கு வழிவகுக்கும். முதல்வரால்/ நியமிக்கப்பை்ை நபரால் 

கடுடமயானது எனக் கருதப்பை்ைால் அது 3 ஆம் நிடல விதிமீறலாக கருதப்பைக்கூடும். 

 

 
⚫ 

பதாைக்க

ப்பள்ளி 

 

 

 
⚫ 

 

 

 

⚫ 

 

நடத்றத விதிமீைல்கள் 



10 
 

 
பபாருத்தமை்ை அல்லது சீைக்ுறலக்கும் நடத்றத நிறல 1 நிறல 2 நிறல 3 நிறல 4 

பதாழில்நுட்பம்/பநட்பவாைக்் பதாடை்பான தவைான பயன்பாடு     

மாவை்ைத்தின் பதாழில்நுை்பம்/பநை்பவாரக்்கின் பபாருத்தமற்ற பயன்பாடு மாவை்ைத்தின் ”ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய 

பயன்பாடு பதாைரப்ான வழிகாைட்ுதல்கள்“ இடணயம் வழியான நிகழ்வநர அடமப்பில் கற்பதற்கு ஆதரவு அளிக்கும் 

பபாருைட்ு மாவை்ை பதாழில்நுை்பம் வழங்கப்பைை் மாணவரக்ள், மாவை்ைத்தின் பதாழில்நுை்பத்டதத் தவறாகப் 

பயன்படுத்தும்பை்சத்தில் அவரக்ள் ஒழுங்கு நைவடிக்டகக்கு உள்ளாகக்கூடும். முதல்வரால்/ நியமிக்கப்பை்ை நபரால் 

கடுடமயானது எனக் கருதப்பை்ைால் அது 3 அல்லது 4 ஆம் நிடல விதிமீறலாக கருதப்பைக்கூடும். 

 
⚫ 

 
⚫ 

 
⚫ 

 
⚫ 

பணத்றத அல்லது உறடறமறயத் (பபாதுவானது அல்லது தனியாருறடயது) திருடுதல்  
    

$100.00 அல்லது அதற்கும் கீவழ மதிப்பு பகாண்ை பணத்டத அல்லது உடைடமடயத் திருடுவது 1 ஆம் நிடல 

குற்றமாகும். $100.00 அல்லது அதற்கும் வமவல மதிப்பு பகாண்ை பணத்டத அல்லது உடைடமடயத் திருடுவது 2 ஆம் 

நிடல குற்றமாகும். திருட்டானது ெட்ட அமலாக்கத்திை்கு பைிந்துறை பெய்யப்படுவதை்கு வழிவகுக்கும். 

 
⚫ 

 
⚫ 

  

10 அல்லது அதை்கு பமை்பட்ட நபைக்றள அெச்ுறுத்தல் 
    

ஒரு தீவிரவாத அசச்ுறுத்தல் என்பதற்கான வடரயடறயின் படி (பசாற்களஞ்சியத்டதப் பாரக்்கவும்). பள்ளி நிை்வாகத்தால் 

ெட்ட அமலாக்கப் பிைிவுக்குப் பைிந்துறை பெய்யப்படும். 

  ⚫ 

பதாைக்கப்ப

ள்ளி 

⚫ 

அெச்ுறுத்தல்/ மை்பைாரு நபைின் உயிருக்கு அெச்ுறுத்தல் ஏை்படுத்துதல்     

ஒரு வயதுவந்த நபடர அல்லது மாணவடர வாய்பமாழியாகவவா அல்லது உைல்ரீதியாகவவா அசச்ுறுத்துதல். 

சூழ்நிடலடயப் பபாறுத்து ஒழுங்கு நைவடிக்டகயின் நிடல தீரம்ானிக்கப்படும். உணரச்ச்ிவசத்தில் பதரிவிக்கப்படும் 

ஒரு கருத்தானது திை்ைமிைப்பைை், எழுத்துப்பூரவ்மான அசச்ுறுத்தல் டகயாளப்படும் அவத முடறயில் 

டகயாளப்பைமாைை்ாது. முதல்வரால்/ நியமிக்கப்பை்ை நபரால் கடுடமயானது எனக் கருதப்பை்ைால் அது 4 ஆம் நிடல 

வடரயிலான விதிமீறலாக கருதப்பைக்கூடும். சட்ட ஒழுங்கு துதறக்கு அததப்பற்றி பள்ளி நிரவ்ாகம் புகார ்அளிக்கும். 

  
⚫ 

பதாைக்கப்

பள்ளி 

 

⚫ 

 

⚫ 

புறகயிறலத் தயாைிப்புகள்/ புறகப்பிடித்தல்/ மின்னணு புறகப்பிடித்தல் 
    

பள்ளி வநரங்களுக்கு முன்பும், பள்ளி வநரங்களின் வபாதும் அல்லது பள்ளி வநரங்களுக்குப் பின்பும் எந்த ஒரு பள்ளிக்குச ்

பசாந்தமான இைத்திலும் மின்னணு புடகபிடித்தலுக்கான சாதனங்கள், மின்னணு சிகபரை்கள், எண்பணய்கள்,  ூக்கா 

குழாய்கள், தீப்பபை்டிகள், தாள், டலைை்ர ்மற்றும் பலவித பபாருை்கள் உள்ளிை்ை எந்த ஒரு புடகயிடலத் தயாரிப்டபயும் 

டவத்திருத்தல், புடகத்தல் அல்லது பயன்படுத்துதல். ஆவி மற்றும் மின்னணு சிகபரை்கள் உdpada புடகயிடலத் 

தயாரிப்புகள் உைனடியாக அகற்றப்படும் இது பபான்ை ொதனங்கறள வயதுக்கு வைாதவைக்ள் றவத்திருக்கும் பபாது 

ெட்ட அமலாக்கப்பிைிவு அறழப்பு ஆவணத்றத அளிக்கக்கூடும்.  

  

⚫ 

  

பள்ளியில் மை்றும்/அல்லது மாவட்டத்திை்குெ ்பொந்தமான இடத்தில் அத்துமீறி நுறழதல் 
    

இடைநீக்கம் பசய்யப்பை்டிருக்கும் வபாது அல்லது பள்ளி நடைபபறாத வபாது அல்லது பசயல்பாடுகள் எதுவும் 

நைக்காதுவபாது பள்ளி டமதானத்தில் இருத்தல். 

  

⚫ 

 

பள்ளிக்கு வைாமல் இருத்தல் 
    

அனுமதியின்றி ஒரு வகுப்படறக்கு, மதிய உணவுக்கு, கை்ைாயமான கல்வி சாரந்்த இடையீைட்ுக்கு அல்லது பள்ளி 

நடைபபறும் நாளில் பள்ளிக்கு வராமல் இருத்தல்; அனுமதியின்றி பள்ளி டமதானத்டத விைட்ு பவளிவயறுதல் 

அல்லது பபற்வறாரிைமிருந்து ஒரு குறிப்டப அளிக்காமல் இருத்தல் அல்லது மாணவர ்வராமல் இருப்படதச ்

சரிபாரக்்கும் பபற்வறாரின் பதாடலவபசி அடழப்பு ஆகியடவ இதில் உள்ளைங்குகிறது. 

 
⚫ 

   

தீய நடவடிக்றககள்     

சுத்தம் பசய்தல், இழப்பீடு ஆகியவற்றிற்காக கூடுதல் காவல் வநரம் வதடவப்படும் சை்ைப்பூரவ்மாக வயதுக்கு 

வராதவரக்ள் இதில் உள்ளைக்கப்பைலாம்; ஊழியரக்ளுக்கு, மாணவரக்ளுக்கு அல்லது மாவை்ைத்திற்குச ்பசாந்தமான 

உடைடமக்கு உள்வநாக்கத்துைன் வசதம் விடளவித்தல் அல்லது வசதம் ஏற்படுத்த முயற்சி பசய்தல் (இழப்பீடு 

வதடவப்படும்). மாணவர ்குறும்புகளும் இந்த விதிமீறலின் கீழ் வரும். கை்டிை நிரவ்ாகியால் கடுடமயானது எனக் 

கருதப்பை்ைால் அது 3 ஆம் நிடல விதிமீறலாக கருதப்பைக்கூடும். 

 
⚫ 

 
⚫ 

  

வன்முறை நடவடிக்றக     

கடுறமயான உடல்ைீதியான காயத்றத உண்டாக்கபவா அல்லது பகால்லபவா முயற்சி பசய்யும் ஒரு மாணவரின் 

அல்லது ஊழியர ்உறுப்பினரின் வன்முடற நைவடிக்டக- ஒரு கடுடமயான உைல்ரீதியான காயத்டத ஏற்படுத்தும் 

வநாக்கத்தில் ஒரு மாணவர ்உைல்ரீதியான பலத்டத பவளிப்படுத்துதல். பள்ளி நிை்வாகத்தால் ெட்ட அமலாக்கப் 

பிைிவுக்குப் பைிந்துறை பெய்யப்படும். 

  

⚫ 

பதாைக்கப்ப

ள்ளி 

 
⚫ 

ஆயுதங்கறள/ துப்பாக்கிறய றவத்திருத்தல்     

ஓர ்ஆயுதத்டத டவத்திருத்தல் அல்லது பயன்படுத்துதல் பள்ளி நிை்வாகத்தால் ெட்ட அமலாக்கப் பிைிவுக்குப் பைிந்துறை 

பெய்யப்படும். 12  

   

⚫ 

நடத்றத விதிமீைல்கள் 
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1ஆம் 

நிறல 

 

வகுப்பறை ஆதைவு மை்றும் நிை்வாக ைீதியான நடவடிக்றக ஆகியவை்றிை்கான உதாைணங்கள் 

ஆசிரியர ்மாணவவராடு கலந்துடரயாடி அவருக்குப் 

பபாருத்தமான நைத்டதடயயும்/அல்லது வகுப்படற 

விதிகடளயும் மீண்டும் கற்பிப்பார ்

ஓய்வு இடைவவடளகடள நிறுத்தி டவத்தல் – பகுதியாக/முழுதாக (நடத்தத 

விதிமீறல்கதள எதிரக்காள்ள வவறு வழிகள் ஏதும் இல்லாதவபாது 

மடட்ுவம பயன்படுத்த வவண்டும்) 

வநரம்டற நடைமுடறக்கான- பயிற்சி வாய்ப்புகள் மதிய உணவு உதவி  (மதிய உணவு ஒருவபாதும் நிறுத்தப்படது)  

நைத்டத குறித்து பபற்வறாருக்கு(பபற்வறாரக்ளுக்கு)/ 

பாதுகாவலருக்கு(பாதுகாவலரக்ளுக்கு) 

வாய்பமாழியான/எழுத்துப்பூரவ்மான தகவடல அளித்தல் 

ஆசிரியர/்பபற்வறார/்பாதுகாவலர ்கலந்துடரயாைல் மற்றும்/அல்லது முதல்வருைன் 

கலந்துடரயாைல் 

பபற்வறாருக்கு(பபற்வறாரக்ளுக்கு)/ பாதுகாவலருக்கு(பாதுகாவலரக்ளுக்கு) 

தினசரி/வாராந்திர அறிக்டககள் அனுப்பப்படுவது பதாைரந்்து 

நடைபபறுகிறது 

தினசரி விளக்க அை்ைவடண, ஒழுங்குமுடறடய மீை்பைடுக்கும் 

நடைமுடறகள் வபான்ற மாற்று இடையீடுகடள நடைமுடறபடுத்துதல் 

பபாருத்தமாக இருக்கும் பை்சத்தில் கல்வித்திை்ைம் சாரந்்த சரிபசய்தல்கள் சிறப்பு சலுடகடய மறுத்தல் 

பள்ளி வநரத்திற்குப் பிறகு மாணவடர நிறுத்தி டவத்தல் மதிய உணவு/ ஓய்வு இடைவவடளயின் வபாது வவறு இைத்தில் நிறுத்திடவத்தல் 

முதல் குற்றம்- 3 நாை்கள் வடர நிறுத்தி டவத்தல் அல்லது இடைநீக்கம் 

பசய்தல் 

 

இரண்ைாவது குற்றம்- 5 நாை்கள் வடர இடைநீக்கம் பசய்தல்  

மூன்றாவது மற்றும் அதற்குப்பின்பு வமற்பகாள்ளப்படும் குற்றம் – 10 நாை்கள் 

வடர இடைநீக்கம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ஆம் 

நிறல 

தீவிை ஆதைவு மை்றும் நிை்வாகைீதியான நடவடிக்றகக்கான உதாைணங்கள் 

பபற்வறார/்பாதுகாவலருைன் மாணவர ்ஈடுபடும் கலந்துடரயாைல் பள்ளி வநரத்தில் நிறுத்தி டவக்கப்படுதல்- ஓய்வு இடைவவடள/மதிய உணவு பதாைரப்ான 

சலுடககடள இழத்தல் 

பபற்வறார/்பாதுகாவலர/்ஆசிரியர/்மாணவர/்நிரவ்ாகி கலந்துடரயாைல் இழப்பீடு மற்றும்/அல்லது மீை்பைடுக்கும் நடைமுடறகள் குறித்த கலந்துடரயாைல்/ 

வாய்ப்புகள் 

பள்ளி வநரத்திற்குப் பின்பு நிறுத்தி டவத்தல் பள்ளியிலிருந்து கூடுதலாக 180 நாை்கள் வடர இடைநீக்கம் 

பசய்யப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் பகாண்ை நன்னைத்டதக் குழுவின் 

விசாரடணக்குப் பரிந்துடரக்கப்படுகிறது 

பத்து (10) நாை்கள் வடர பள்ளிக்குள் தனிடமப்படுத்துதல் அல்லது 

பள்ளியிலிருந்து இடைநீக்கம் பசய்தல் 

பவளிவயற்றுதல் 

முதல் குற்றம்- 10 நாை்கள் வடர இடைநீக்கம் 

இரண்ைாவது குற்றம்- 180 நாை்கள் வடர இடைநீக்கம் 

 

 

 

 

 

3 ஆம் 

நிறல 

இறடநீக்கம் மை்றும் பைிந்துறைகள் 

பள்ளிக்குள் தனிடமப்படுத்துதல் 

பள்ளியில் இருந்து 180 நாை்கள் வடர இடைநீக்கம் 

தனிப்பைை் பள்ளியில் மாற்று இடையீைட்ுத் திை்ைத்டத நடைமுடறப்படுத்துதல் 

பள்ளியிலிருந்து கூடுதலாக 180 நாை்கள் வடர இடைநீக்கம் 

பசய்யப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் பகாண்ை நன்னைத்டதக் 

குழுவின் விசாரடணக்குப் பரிந்துடரக்கப்படுகிறது 

பவளிவயற்றுதல் 

பதாைரந்்து வமற்பகாள்ளப்படும் எந்த ஒரு 3 ஆம் நிடல குற்றமும் – பள்ளியிலிருந்து பவளிவயற்றப்படுவதற்கு வழிவகுக்கும். 

 

 

 

 

 

4 ஆம் 

நிறல 

நீட்டிக்கப்பட்ட இறடநீக்கம் மை்றும் பைிந்துறைகள் 

பள்ளிக்குள் தனிடமப்படுத்துதல் 180 நாட்கள் வதர பள்ளிக்கு கவளிவய இதடநிறுத்தப்படக் 

கூடிய கூடுதல் நாட்களுடன் நடத்தத விசாரதணக் குழுவிற்கு 

பரிந்துதரக்கப்படும் 

பள்ளியிலிருந்து  இடைநீக்கம் 

பவளிவயற்றுதல் 

ஆயுதங்கள் பதாைரப்ான விதிமீறல்கள்- Mo.Rev. § 160.261-ன்படி தீரம்ானம் வமற்பகாள்ளப்பைட்ு ஒரு வருைத்திற்கு குடறயாமல் பள்ளியிலிருந்து இடைநீக்கம் 

பசய்யப்படுதல் அல்லது பள்ளியிலிருந்து பவளிவயற்றப்படுதல் Translated with previous segment 

நிறலகளின் வறையறை 
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பிரான்சிஸ் வ ாபவல் பள்ளி மாவை்ைத்தில் பயிலும் மாணவரக்ளின் ஆவராக்கியம், நலன் 

மற்றும் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றுக்கான பபாறுப்பில் தங்களது பங்டக கல்வி வாரியம் 

அடையாளம் கண்டு பகாள்கிறது. எனவவ பள்ளிக்குச ்பசாந்தமான இைத்தில், பள்ளியால் 

ஆதரவு அளித்து நைத்தப்படும் பசயல்பாடுகள் அல்லது நிகழ்சச்ிகளில், களப் 

பயணங்களில் அல்லது பள்ளி மாவை்ைத்திற்கு மாணவரக்டள ஏற்றிச ்பசல்ல பயன்படும் வபருந்தில் மது அல்லது வபாடதப் 

பபாருை்களின் பயன்பாடு, விற்படன, மாற்றம், மற்றும் அவற்டற டவத்திருத்தல் அல்லது அவற்றின் ஆதிக்கத்தில் இருத்தல் 

ஆகியடவ தடைபசய்யப்படுகிறது. 
 

மாணவருக்கான நன்னைத்டதக் வகாை்பாை்டில் பயன்படுத்தப்பை்டுள்ள மது, என்பது மது, “ஆல்க ால்-இல்லாத“ மால்ை் 

பானங்கள் அல்லது மது அல்லது “ஆல்க ால்-இல்லாத“ மால்ை் பானங்கள் என அறியப்படும் பபாருை்கள் என 

வடரயறுக்கப்படுகிறது. 
 

மாணவருக்கான நன்னைத்டதக் வகாை்பாை்டில் பயன்படுத்தப்பை்டுள்ள பபாறத மருந்துகள்,  என்பது வபாடதப் பபாருை்கள், 

சை்ைத்திற்குப் புறமான மருந்துகள், மருத்துவப்பரிந்துடரயின் வபரில் கடையில் கிடைக்கும் மருந்துகள், மருத்துவப் பரிந்துடர 

இல்லாமல் கடையில் கிடைக்கும் சை்ைப்பூரவ்மான பசயற்டகப் பபாருை்கள் அல்லது குடறபாடுகடள ஏற்படுத்தக்கூடிய மருத்துவப் 

பரிந்துடர இல்லாமல் கடையில் கிடைக்கும் மருந்துகள், மற்றும்/அல்லது உைடல அல்லது மனடத மாற்றும் இரசாயனங்கள் 

அல்லது கை்டுப்படுத்தப்பை்ை பபாருை்கள்; அல்லது வபாடதப் பபாருை்கள், சை்ைத்திற்குப் புறம்பான மருந்துகள், 

மருத்துவப்பரிந்துடரயின் வபரில் கடையில் கிடைக்கும் மருந்துகள், மருத்துவப் பரிந்துடர இல்லாமல் கடையில் கிடைக்கும் 

சை்ைப்பூரவ்மான பசயற்டகப் பபாருை்கள் என அறியப்படும் பபாருை்கள் அல்லது மருத்துவப் பரிந்துடர இல்லாமல் கடையில் 

கிடைக்கும் மருந்துகடள அவற்றின் வடிவடமப்பிற்கு மாறான வநாக்கத்திற்காக அல்லது வபாடதமருந்து சாதனங்களாக 

பயன்படுத்துதல் என வடரயறுக்கப்படுகிறது. 
 

பள்ளியில் எந்த ஒரு தகுதியான நபரின் கல்விடயயும் கை்டுப்படுத்துவது கல்வி வாரியத்தின் அல்லது பள்ளிக் கல்விப் பிரிவின் 

வநாக்கமாக இருக்காது என்ற வபாதிலும் கற்பதற்கான முடறயான சூழல் ஏற்பை பள்ளிக்கான சிறந்த நல்பலாழுக்கம் மற்றும் 

பள்ளிக் குடியுரிடம ஆகியடவ வதடவயாக உள்ளது.  தங்களுடைய பபரும்பாலான கல்வி மற்றும் பசயல்பாடு சாரந்்த 

வாய்ப்புகடளப் பயன்படுத்திக்பகாள்ள விரும்பும் மாணவரக்ள் வபாடதப் பபாருை்களின் அல்லது மதுவின் ஆதிக்கத்தில் இருக்கும் 

அல்லது இதுவபான்ற வபான்ற பபாருை்கடள டவத்திருக்கும் சக மாணவரக்ளால் ஏற்படும் வதடவயற்ற இடையூறுகள் மற்றும் 

கவனசச்ிதறல்களுக்கு ஆை்படுவது நியாயமான ஒன்றாக இருக்காது. 
 

ஒரு மாணவர ்பபாறதப் பபாருட்களின் அல்லது மதுவின் ஆதிக்கத்தில் இருப்பதாக அல்லது இதுபபான்ை பபான்ை 

பபாருட்கறள றவத்திருப்பதாக கண்டறியப்பட்டால் அவர ்180 பள்ளி நாை்கள் வடரயிலான காலத்திற்கு பள்ளியிலிருந்து 

இடைநீக்கம் பசய்யப்படுவார ்அல்லது பவளிவயற்றப்படுவார.் முதல்வர/்நியமிக்கப்பை்ைவர ்இது வபான்ற மாணவரக்டள முதலில் 

பத்து (10) பள்ளி நாை்களுக்கும் இடைநீக்கம் பெய்வாை். முதன்முதலாக மது அல்லது வபாடதப்பபாருள் டவத்திருக்கும் குற்றத்டதப் 

புரியும் மாணவரக்ள் 10 நாை்கள் இடைநீக்கத்திற்குப் பதிலாக பள்ளியின் ஒரு தனிப்பை்ை இைத்தில் ஒரு மாற்று இடையீை்டு 

திை்ைத்தில் பங்வகற்படதத் வதரவ்ு பசய்யலாம். அந்த மாணவர ்அவருக்கு விருப்பமான குடும்ப சுகாதாரச ்வசடவ மூலம் ஒரு 

விரிவான வபாடதப்பபாருள் மதிப்பீை்டில் பங்வகற்பது அவசியமாகிறது. அந்த மாணவர ்ஒரு முழுநாள் பள்ளிக்கு வந்து அவருடைய 

கல்வித்திை்ைத்தில் உள்ள அடனத்து ஒதுக்கீடு பசய்யப்பை்ை பணிகடளயும் பூரத்்தி பசய்து , அந்தப் 10 நாை்களின் வபாது 

வபாடதப்பபாருள்/மது பதாைரப்ான கலந்தாவலாசடனடயப் பபறுவார ்மாணவரக்ள் தங்களுடைய பசாந்தப் பள்ளிக்குத் 

திரும்பும் வபாது வநரம்டறயான முடிவுகடள எடுப்பதற்கும் மற்றும் சிக்கல்களில் இருந்து மீண்டுவரும் திறடனப் பபறுவதற்கும் 

பதாைரந்்து ஆதரடவப் பபறுவாரக்ள். ஒரு மாணவர ்அல்லது கபற்வறார/்காப்பாளர ்வததவயான எழுத்து வவதலதயவயா, 

மதிப்பீை்டைவயா அல்லது பதாைர ்ஆதரவுக்கான கூை்ைங்கதளவயா திருப்திகரமாக பூரத்்தி பசய்யவில்டல என்றால், முதலில் 10 

நாள் இடைநீக்கம் பசய்யப்படுவார ்மற்றும் பபாருத்தமான அபராதம்(அபராதங்கள்) மற்றும்/அல்லது கூடுதல் இடைநீக்க நாை்கள் 

ஆகியவற்டறத் தீரம்ானிக்க நன்னைத்டதக்குழு விசாரடண வமற்பகாள்ளப்படும்.  அபராதம் (அபராதங்கள்) குறித்த ஒரு 

பரிந்துடர கண்காணிப்பாளரின்/ நியமிக்கப்பை்ை நபரின் முடிவுக்காக அவருக்கு அனுப்பப்படும். 
 

மாணவருக்கான நன்னைத்டதக் வகாை்பாை்டின் கீழ் இரண்ைாவதாக குற்றம் நடைபபறும் பை்சத்தில், மாணவர ்180 பள்ளி நாை்கள் 

வடர இடைநீக்கம் பசய்யப்படுவார ்அல்லது பள்ளியிலிருந்து நீக்கப்படுவார.் 
 

விதிமீறலின் தீவிரத்தன்டமடயப் பபாறுத்து, மது அல்லது பபாறதப்பபாருட்கள் விை்பறனயில், பகிரத்லில் அல்லது 

விநிபயாகத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதாக கண்ைறியப்பை்ை ஒரு மாணவர ்180 நாை்கள் வடர இடைநீக்கத்டதவயா அல்லது பள்ளியில் இருந்து 

பவளிவயற்றப்படுதடலவயா தண்ைடனயாக பபறுவார.் இது வபான்ற மாணவரக்டள முதலில் பத்து (10) பள்ளி நாை்களுக்கு 

முதல்வர/்நியமிக்கப்பை்ை நபர ்இடைநீக்கம் பசய்யக்கூடும். பபாருத்தமான அபராதத்டத (அபராதங்கடள) தீரம்ானிக்கும் பபாருை்டு 

இடைநீக்கம் பசய்யப்பை்ை முதல் பத்து(10) பள்ளி நாை்களில் நன்னைத்டத குழுவின் விசாரடண நைத்தப்படும். அபராதம் 

(அபராதங்கள்) குறித்த ஒரு பரிந்துடர கண்காணிப்பாளரின்/ நியமிக்கப்பை்ை நபரின் முடிவுக்காக அவருக்கு அனுப்பப்படும். 

நன்னைத்டதக் குழுவின் விசாரதண அதிகாரி அதன் அதிகாரத்தின் கீழ் ஒரு மாற்று கற்கும் டமயம் (ALC) எனப்படும் மாற்றுக் கல்வி 

சாரந்்த இைத்தில் வசர பரிந்துடர பசய்யக்கூடும். இது வபான்ற இைத்தில் வசருதல் ஏற்றுக்பகாள்ளப்பை்ைால்: (1)ALC-டய பதாைங்கிய 

இரண்டு(2) வாரங்களுக்குள், விரும்புகின்ற ஒரு குடும்ப சுகாதாரச ்வசடவ மூலம் ஒரு வபாடதப்பபாருள் மதிப்பீடு பூரத்்தி பசய்யப்பை 

வவண்டும். (2) விரும்புகின்ற குடும்பசுகாதாரச ்வசடவயால் அளிக்கபடும் வபாடதப்பபாருள் பதாைரப்ான கலந்தாவலாசடன 

அமரவ்ுகளில் மாணவர ்பங்வகற்பது அவசியமாகிறது. 

மாணவைின் மது மை்றும் 

பபாறதப்பபாருள் பயன்பாடு 

பதாடை்பான குறியீடு  
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பின்வரும் வறையறைகள் பபாருந்தும்: 
 

“விை்பறன, பகிைத்ல், விநிபயாகம் என்பது மது அல்லது வபாடதப் பபாருை்கடள உண்டமயாக மாற்றுதல், 

பிறர ்மூலம் மாற்றுதல், மாற்றுவதற்காக முயற்சி பசய்தல் அல்லது ஒரு நபரிைமிருந்து மற்பறாரு நபருக்கு 

மாற்ற சலுடக அளித்தல் எனப் பபாருள்படும். இந்தச ்பசாற்பறாைரில் விற்பதன,  பண்ைமாற்று, பரிமாற்றம், 

சமூக பகிரத்ல் மற்றும் பரிசுகள் ஆகியடவ மைட்ுமல்லாது பிறவும் உள்ளைங்கும். 

 

"றவத்திருத்தல்" என்பது மது அல்லது வபாடதப்பபாருை்கடள ஒரு நபர ் தன்னிைவமா, அல்லது தனக்குச ்

பசாந்தமான உடைடமயிவலா அல்லது உடைடமயின் மீவதா டவத்து, ஒரு மாணவரின் கைட்ுப்பாைட்ில் 

டவத்திருக்கும் பபாருைட்ு ஒதுக்கீடு பசய்யும் அல்லது ஒப்படைக்கும் பசயல் அல்லது நிடல எனப் 

பபாருள்படும்.  
 

"ஆதிக்கத்தின் கீழ் " என்பது வபாடதப்பபாருை்கடள உைலுக்குள் உைப்சலுத்துதல், நுகரத்ல் அல்லது 

உறிஞ்சுதல் (வாய்வழியாக, மருந்தூசிவழியாக, முகரத்ல் மூலமாக மற்றும் பல) எனப் பபாருள்படும். 

"ஆதிக்கத்தின் கீழ்” என்பதில் பள்ளி மாவை்ைத்திற்குச ்பசாந்தமான இைத்திற்கு வருவதற்கு முன்னதாகவவா 

அல்லது பள்ளியால் ஆதரவு அளித்து நைத்தப்படும் பசயல்பாைட்ிற்கு அல்லது களப்பயணத்திற்கு வருவதற்கு 

முன்பாக பள்ளி மாவை்ைத்திற்கு பசாந்தமான இைத்திவலா அல்லது அந்த இைத்திற்கு அப்பாவலா எந்த ஒரு மது 

அல்லது வபாடதப்பபாருடளவயா பயன்படுத்துதல் மற்றும் இதுவபான்ற பயன்பாடு மாணவர ் பள்ளியில் 

அல்லது பசயல்பாைட்ில் இருக்கும் வபாது கூரந்்து கவனிப்பதன் மூலவமா அல்லது பரிவசாதடன மூலவமா 

கண்ைறியப்படுதல் ஆகியடவ மைட்ுமல்லாமல் பிறவும் இதில் உள்ளைங்கும். ஒரு மாணவன் மது அல்லது 

வபாடதப்பபாருளின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருக்கிறார ்என நிரவ்ாகி சந்வதகப்பை்ைால், அவரக்ள் கள சுயபுத்தி 

வசாதடனடய பசய்கிறாரக்ள், மருத்துவ நிபுணரக்ளுைன் கலந்தாவலாசடன பசய்கிறாரக்ள் அல்லது 

பரிவசாதடன பசய்கிறாரக்ள். மதுவுக்கான பரிவசாதடனயில் சுவாசப்பகுப்பாய்வு உள்ளைங்குகிறது மற்றும் 

வபாடதபபாருள் உைப்காண்டுள்ளாரா என நியாயமான சந்வதகம் எழும்பை்சத்தில் வபாடதப்பபாருளுக்கான 

எசச்ில் பரிவசாதடனயும் உள்ளைங்குகிறது. எந்த ஒரு சூழ்நிடலயிலும் “ஆதிக்கத்தின் கீழ்“ என்பதன் 

வடரயடற வமாை்ைார ் வாகனங்கடள இயக்குவவதாடு பபாருந்தக்கூடிய பசாற்பறாைவராடு 

கைட்ுப்படுத்தப்பைக்கூைாது. 
 

“மருந்து ொதனங்கள்”  என்பது நடுதல், இனப்பபருக்கம் பசய்தல், சாகுபடி பசய்தல்,வளரத்்தல், அறுவடை 

பசய்தல் உற்பத்தி பசய்தல், கலத்தல், மாற்றுதல், உருவாக்குதல், சுத்தம்பசய்தல், தயாரித்தல்,வசமித்தல், 

பகாள்கலனில் இடுதல், மடறத்தல், ஊசிமூலம் உைப்சலுத்துதல், உள்ளிழுத்தல் அல்லது மற்றவடகயில் ஒரு 

கைட்ுப்படுத்தப்பை்ை பபாருடள அல்லது கைட்ுப்படுத்தப்பை்ை பபாருளின் சாயலில் உள்ள பபாருடள மனித 

உைலுக்குள் அறிமுகம் பசய்தல் ஆகியவற்றிற்கு பயன்படுகின்ற, அல்லது பயன்படுத்துவதற்காக 

உத்வதசிக்கப்பைட்ுள்ள அடனத்து சாதனங்கள், தயாரிப்புகள், மற்றும் எந்த வடகயான பபாருை்கள் மற்றும் 

பபாருளினங்கள் எனப் பபாருள்படும். 
 
 
 
 
 
 

மாணவைின் மது/ பபாறதப்பபாருள் 

பயன்பாடு பதாடை்பான குறியீடு  
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பிரான்சிஸ் வ ாபவல் பள்ளி மாவை்ைம் தன்னுடைய மாணவரக்ளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான, வன்முடறயற்ற கல்விசச்ூழடலயும், 

தன்னுடைய ஊழியரக்ளுக்கு பணியிைத்டதயும் அளிக்க முயல்கிறது. பள்ளிக்கூை டமதானங்களில் துப்பாக்கிகளுக்கு இைம் இல்டல 

என்படத மாவை்ைம் உறுதி பசய்கிறது. 

பள்ளிக்குத் துப்பாக்கிகடளக் பகாண்டு வரும் மாணவரக்டள எப்படி நைத்த வவண்டும் என்பதில் பள்ளி மாவை்ைம் பபைரல் மற்றும் 

மாநில விதிகடளப் பின்பற்ற வவண்டும் என்படத மாவை்ைம் உணரக்ிறது. இதன்படி, இந்தத்தகவல் அபமரிக்கப் பள்ளிகடள 

வமம்படுத்தும் சை்ைம் 1994, இயலாடம பகாண்ை தனிநபரக்ளின் கல்விச ்சை்ைம் மற்றும் பபாருந்தக்கூடிய பிற பபைரல் மற்றும் மாநிலச ்

சை்ைம் ஆகியவற்றில் பகாடுக்கப்பை்டுள்ள வழிமுடறகடளப் பின்பற்றுகிறது. 

பள்ளிக்குத் துப்பாக்கிகடளக் பகாண்டு வரும் ஒரு நபரால் பள்ளி வளாகத்தில் தங்களுக்கும், மற்றவரக்ளுக்கும் தீங்கு ஏற்படுவதற்கான 

அபாயம் உள்ளது என்படத மாவை்ைம் உணரக்ிறது. துப்பாக்கிகடள டவத்திருப்பது மாணவரக்ள், ஊழியரக்ள் மற்றும் பிற நபரக்ளின் 

ஆவராக்கியம், பாதுகாப்பு மற்றும் பத்திரத்தன்டம ஆகியவற்றிற்கு ஒரு சாத்தியமான அசச்ுறுத்தலாக விளங்குகிறது என்படத 

மாவை்ைம் உணரக்ிறது. எங்களுடைய பள்ளி வளாகங்களில் ஒரு நபர ்ஒரு துப்பாக்கிடய பகாண்டு வரும் வபாது ஏற்பைக்கூடும் தீங்கு 

பதாைரப்ான அபாயத்டத மாவை்ைம் சகித்துக்பகாள்ளாது. 

இவ்வாறாக பள்ளி மாவை்ைம் பின்வருமாறு கூறுகிறது 

I. வடரயடறகள் 

“துப்பாக்கி“ என்ற பசாற்பறாைர ்மிகவும் சமீபத்தில் பவளியிைப்பை்ை 18 யுடனபைை் ஸ்வைை்ஸ் குறியீை்டுப் பிரிவு 921 பதிப்பில் 

குறிப்பிைப்பை்டுள்ள பபைரல் சை்ைத்தின் படி உள்ளது. 

Translated in previous segment “துப்பாக்கி“ என்ற பசாற்பறாைர ்பின்வருவன வபான்ற பபாருை்கடள மை்டும் உள்ளைக்காமல் 

பிறவற்டறயும் உள்ளைக்கும்: 

A. பவடிமருந்து நிரப்பிய அல்லது நிரப்பப்பைாத ஆயுதம், ஆயுதச ்சை்ைம் அல்லது ஆயுதக்குழல் வபான்ற எந்த ஒரு பபாருள் 

மற்றும் பவடிமருந்தின் பசயல்பாடு மூலம் ஒரு எறிபபாருடள பவளிவயற்றும் வடகயில் வடிவடமக்கப்பை்ை அல்லது அவ்வாறு 

எளிதாக மாற்றம் பசய்யக்கூடிய எந்த ஒரு பபாருள்; அல்லது  

B. ஒரு பவடிமருந்தின் அல்லது பிற உந்தித்தள்ளும் பபாருளின் பசயல்பாை்ைால் ஒரு எறிபபாருடள பவளிவயற்றும் வடகயில் 

மாற்றக்கூடிய அல்லது மாற்றும் சாத்தியம் பகாண்ை மற்றும் குடறந்தபை்சமாக ஒன்றடர இன்ச ்விை்ைத்தில் துடள பகாண்ை 

ஒரு குழடல உடைய எந்த ஒரு பபாருள்; அல்லது 

C. குண்டுகள்; கிரவனடுகள், நான்கு (4)அவுன்ஸ்க்கும் வமல் உந்துசக்தி பகாண்ை ராக்பகை்டுகள் வபான்ற எந்த ஒரு 

பவடிப்பபாருள், தீப்பிடிக்கும் அல்லது நசச்ு ஏற்படுத்தும் வாயு; மற்றும் பபைரல் சை்ைத்தில் கூறப்பை்ைவாறு ஒவர மாதிரியான 

சாதனங்கள்; அல்லது 

D. எந்த ஒரு சாதனத்டதயும் வடரயடறகள் பிரிவில் B அல்லது C -ல் விவரிக்கப்பை்டுள்ளவாறு ஒரு சாதனமாக மாற்ற 

வடிவடமக்கப்பை்ை அல்லது மாற்றுவதில் பயன்படுத்த உத்வதசிக்கப்பை்டுள்ள பாகங்களின் எந்த ஓர ்ஒன்றிடணவு. 

II. துப்பாக்கிடய பள்ளிக்கு பகாண்டுவரும் மாணவர ்

ஒரு மாணவர ்ஒரு துப்பாக்கிடயப் பள்ளிக்குக் பகாண்டுவருவடத மாவை்ைம் சகித்துக்பகாள்ளாது. எனவவ, ஒரு மாணவர ்ஒரு 

துப்பாக்கிடய பள்ளிக்கு பகாண்டு வந்துள்ளார ்என்படத கண்ைறிந்தவுைன் பள்ளி மாவை்ைம் பின்வரும் நைவடிக்டகடய 

வமற்பகாள்ளும்: 

A. பள்ளி மாவை்ைம் மாணவடர பபாருத்தமான குற்றவியல் நீதிபதியிைம் அல்லது சிறாரக்ளுக்கான குற்ற அடமப்பிைம் அனுப்பி 

டவக்கும்; மற்றும்  

B. விதிமீறல் நைந்த வததியில் இருந்து ஒரு (1) வருைத்திற்கு (365 நாை்கள்) குடறவில்லாத காலத்திற்கு பள்ளி மாவை்ைம் மாணவடர 

இடைநீக்கம் பசய்யும் மற்றும் அதன் அதிகாரத்தில் அந்த மாணவடர பள்ளியிலிருந்து நிரந்தரமாக பவளிவயற்றக்கூடும். 

இடைநீக்கம் பசய்யும் இந்த வழிமுடறயானது வழக்கின் அடிப்படையிலும், பள்ளிகளுக்கான கண்காணிப்பாளரின் 

பரிந்துடரயின் வபரிலும், வழிமுடறகளில் மாற்றத்டத நியாயப்படுத்தும் சூழ்நிடலகள் கண்காணிப்பாளரால் 

கண்ைறியப்படும் பை்சத்திலும் இந்த வழிமுடறகள் மாற்றப்படும்.  

C. பள்ளி மாவை்ைம் அதன் அதிகாரத்தில் மாவை்ைக் பகாள்டக 2020-ன் கீழ் இடைநீக்கம் பசய்யப்பை்ை ஒரு மாணவருக்கு ஒரு 

மாற்று அடமப்பில் கல்வி சாரந்்த வசடவகடள வழங்கும். 

III. இயலாடம பகாண்ை மாணவரக்ளுக்குப் பபாருந்தக்கூடியடவ 

துப்பாக்கி இல்லாத பள்ளிகளுக்கான வழிகாை்டுதல்கடள மீறியதாக கண்ைறியப்படும் ஒரு மாணவர ்இயலாடம பகாண்ை 

தனிநபரக்ளின் கல்விச ்சை்ைத்தின் கீழ் இயலாடம பகாண்ைவராக இருக்கும் பை்சத்தில் பள்ளி மாவை்ைம் பபாருந்தக்கூடிய 

சை்ைங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுடறகளின் படி வடரயறுக்கப்பை்ை பபைரல் மற்றும் மாநிலத்தின் வதடவகடளப் பின்பற்றி நைக்கும். 

ஓர ்இயலாடம பகாண்ை மாணவர ்ஒரு துப்பாக்கிடய பள்ளிக்கு பகாண்டு வரும் வபாது பின்பற்ற வவண்டிய பசயல்முடறகள் 

குறித்து இது வபான்றச ்சை்ைங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுடறகள் வடரயறுக்கின்றன. இயலாடம பகாண்ை மாணவரக்ளின் 

விண்ணப்பம் இயலாடம பகாண்ை தனிநபரக்ளின் கல்விச ்சை்ைத்தின் கீழ் அனுமதிக்கப்படும் அளவிற்கு இந்த வழிகாை்டுதல்கள் 

அவரக்ளுக்குப் பபாருந்தும். 

 

IV. பிற மாவை்ை பகாள்டககளுக்கு பபாருந்தக்கூடியடவ 

அடனத்து பிற மாவை்ை ஆயுதக்பகாள்டககள், ஒழுங்குமுடற பதாைரப்ான பகாள்டககள் அல்லது ஆயுதங்கள் வபால் 

வதாற்றமளிப்படவ பதாைரப்ான பகாள்டககள் தற்வபாது உள்ளவாறு அல்லது இதற்குப் பின்பு திருத்தப்படுவதற்கு ஏற்றவாறு 

நடைமுடறயில் இருக்கும். 

துப்பாக்கி இல்லாத பள்ளிக்கான 

குறியீடு 
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நிறுத்தி றவக்கப்பட்ட மாணவை்களுக்கான படிப்புக்கூடம் - பள்ளி வநரத்திற்குப் பிறகு வசடவ அளிக்கும் 

வமற்பாரட்வக்கு உை்பை்ை படிப்புக்கூைச ்சூழல் சனிகிழடமப் பள்ளி என்பது சனிக்கிழடம காடலயில் பள்ளி வநரம் 

அல்லாத வநரத்தில் வசடவ அளிக்கும் வமற்பாரட்வக்கு உை்பை்ை படிப்புக்கூை சூழல். பள்ளிக்கு ஏற்ப வநரங்கள் மாறுபடும். 

மாணவரின் பசயல்பாடு உன்னிப்பாக கண்காணிக்கப்பை்டு, கை்டுப்படுத்தப்படும். நிறுத்தி டவக்கப்பை்டுள்ள காலத்தில் 

மாணவரக்ள் அடமதியாக இருக்க வவண்டும் எனவும், அவரக்ளுக்பகன்று ஒதுக்கப்பை்ை பணிகளுக்காக குறிப்பாக 

பணியாற்ற வவண்டும் எனவும் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. ஒதுக்கீடு பசய்யப்பை்ை நிறுத்தி டவக்கப்படும் வகுப்புகளுக்கு 

தாமதமாக வருவது அனுமதிக்கப்பைமாை்ைாது. 

 

 பள்ளியில் மாணவை்கறளத் தனிறமப்படுத்துதல் (ISS/ISAP) - மாணவரக்ள் கிபரடிை் பபறும் பபாருை்டு அவரக்ளுக்கு 

ஒதுக்கீடு பசய்யப்பை்ை பணிகடளப் பூரத்்தி பசய்ய அவரக்ளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு பகாடுக்கப்படும் ஒரு கை்ைடமக்கப்பை்ை , 

தன்னிடறவான சூழல் ஆகும். மாணவடர ISS/ISAP -யில் அமரத்்துவதற்கு முன்பாக அவருடைய பபற்வறாடர/பாதுகாவலடரத் 

பதாைரப்ு பகாள்வாரக்ள். IEP பகாண்ை ஒரு மாணவடர ISS/ISAP-யில் வசரப்்பதற்கு முன்பாக IEP-யில் குறிப்பிை்ைவாறு 

அவருக்கும் சிறப்புக் கல்விச ்வசடவகள் வழங்கப்படும் அல்லது ISS/ISAP வநரங்கள் பள்ளியில் இருந்து இடைநீக்கம் 

பசய்யப்பை்ை வநரங்களாக கணக்கில் எடுத்துக்பகாள்ளப்படும். பள்ளியில் தனிடமப்படுத்தப்படும் காலத்டதப் பூரத்்தி 

பசய்த பின்பு ஒரு மாணவரக்ள் பசயல்பாடுகளில் பங்வகற்கலாம். 

 

பள்ளியிலிருந்து இறடநீக்கம் பெய்யப்படுதல் (OSS) - பள்ளியின் வருடகப்பதிவவை்டிலிருந்து நீக்கப்படுதல். மாணவர ்

மீண்டும் பள்ளிக்குத் திரும்பும் வபாது ஒரு மாணவர ்மற்றும் பபற்வறார/்பாதுகாவலரின் கலந்துடரயாைல் 

வதடவப்பைக்கூடும். கீவழ குறிப்பிைப்பை்ை சூழ்நிடலகடளத் தவிர OSS பபறும் மாணவரக்ள் அவரக்ள் தவறவிை்ை 

பணிக்கான 100% கிபரடிை்டை சரிபசய்வதற்கான வாய்ப்பு அவரக்ளுக்கு அளிக்கப்படும். 
 

இடைநீக்கக் காலத்தில் ஒரு மாணவரின் கிவரடு என்பது இடைநீக்கக் காலத்தில் வகுப்படறக்கு பவளிவய பூரத்்தி பசய்யும் 

வடகயில் மாணவருக்கு அளிக்கப்பை்ை பணிடயப் பபாறுத்து அடமயும். ஒரு மாணவருக்கு ஒரு மாற்று அடமப்பு 

அளிக்கப்பை்டு அந்த மாற்று அடமப்பு மறுக்கப்படும் பை்சத்தில், இடைநீக்கக் காலத்தில் மாணவரின் கல்விக்கான 

பபாறுப்டப பபற்வறார(்பபற்வறாரக்ள்)/ பாதுகாவலர(்பாதுகாவலரக்ள்) ஏற்றுக்பகாள்ள வவண்டும். 
 

கீழ்கண்ை சூழல்களில் சரிபசய்தல் அனுமதிக்கப்பைமாை்ைாது: 

• OSS ஒப்படைக்கும் பணி உரிய வததியால் சமரப்்பிக்கப்பைவில்டல 

• மாணவர ்வகுப்புக்குத் திரும்பும் நாளில் ஐ.எஸ்.எஸ் / ஐ.எஸ்.ஏ.பி பணி முடிக்கப்பைவில்டல 

• மாணவர ்/ பபற்வறார ்(கள்) / பாதுகாவலர ்(கள்) AIP ஐ எடுக்க விரும்பவில்டல (மாற்று தடலயீை்டு திை்ைம்) 

• இடைநீக்கம் 55 பள்ளி நாை்கடள விை அதிகம் 

 

பள்ளியிலிருந்து பள்ளிக்கு பவளிவய இடைநீக்கம் பசய்யப்பை்ை எந்தபவாரு மாணவரும் இடைநீக்கம் பசய்யப்பை்ை 

காலத்தில் பள்ளியில் அல்லது வவறு எந்த மாவை்ை பசாத்துக்களிலும் இருக்கக்கூைாது. வமலும், இடைநீக்கம் பசய்யப்பை்ை 

மாணவர ்இடைநீக்கத்தின் வபாது எந்தபவாரு பாைத்திை்ைம் சாராத நைவடிக்டகயிலும் பங்வகற்கவவா அல்லது 

கலந்துபகாள்ளவவா கூைாது. பள்ளிக்கு பவளிவய இடைநீக்கம் முடிந்தபின், ஒரு மாணவர ்நைவடிக்டககளில் பங்வகற்க 

அல்லது வபாை்டியில் கலந்துபகாள்வதற்கு முன்பு தங்கடள ஒரு நம்பகமான பள்ளிக்குடிமகனாக மீண்டும் நிடலநிறுத்திக் 

பகாள்ள வவண்டும். எவ்வாறாயினும், நைத்டத விசாரடணக் குழுவில் கலந்து பகாள்ளவும், ஒதுக்கப்பை்ை மாற்றுத் 

திை்ைத்தில் கலந்து பகாள்ளவும் ஒரு மாணவர ்மாவை்ை பசாத்துக்களில் அனுமதிக்கப்படுகிறார.் 

 

பள்ளிக்கு பவளிவய இடைநீக்கம் பசய்யப்பை்ைடதத் பதாைரந்்து பள்ளிக்குத் திரும்பும் எந்தபவாரு மாணவரும் ஒரு 

முதல்வர ்/ வடிவடமப்பாளடர உள்ளைக்கிய மறு நுடழவு கூை்ைத்தில் கலந்து பகாள்ள வவண்டும், வமலும் மாணவரின் 

பபற்வறார ்(கள்) / பாதுகாவலர ்(கள்) ஆகிவயாடர உள்ளைக்கியிருக்கலாம். 
 

 10 முதல் 180 நாட்களுக்கு பள்ளிக்கு பவளிபய இறடநீக்கம் கண்காணிப்பாளர ்/ வடிவடமப்பாளர ்ஒரு மாணவடர 180 

பள்ளி நாை்கள் வடர இடைநீக்கம் பசய்யலாம் மற்றும் கல்வி வாரியத்திற்கு நீண்ை இடைநீக்கம் மற்றும் 

பவளிவயற்றங்கடள பரிந்துடரக்கலாம். வாரியம் மை்டுவம நூற்று எண்பது (180) நாை்களுக்கு வமல் இடைநீக்கங்கடள 

விதிக்க முடியும். ஆரம்ப இடைநீக்கத்தின் விடளவாக நைத்டதகடள மறுஆய்வு பசய்வதற்கும், பத்து (10) நாை்களுக்கு வமல் 

பள்ளிக்கு பவளிவய இடைநீக்கம் பசய்வது மற்றும் / அல்லது பவளிவயற்றப்படுவது குறித்து பரிந்துடர பசய்வதற்கும் 

நைத்டத விசாரடணக் குழு கூை்ைப்படும். 

ஒழுங்குமுறை பதாடை்பான 

வறையறைகள் 
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 நடத்றத விொைறணக்குழு - பத்து (10) பள்ளி நாை்களுக்கு வமல் பள்ளிக்கு பவளிவய இடைநீக்கம் பசய்யப்படுவதற்கு முன்னர ்

நைத்டத விசாரடணக் குழு நைத்தப்படும். நைத்டத விசாரடணக் குழுவில் விசாரடண அதிகாரி, முதல்வர ்/ வடிவடமப்பாளர ்

மற்றும் வதடவப்படும்வபாது பிற கை்டிைம் அல்லது மாவை்ை பணியாளரக்ள் இருப்பாரக்ள். மாணவர ்மற்றும் அவரக்ளின் பபற்வறார ்

(கள்) / பாதுகாவலர ்(கள்) நைத்டத விசாரடணக் குழுவில் ஆஜராக ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும். மாணவர ்ஆரம்ப பத்து (10) நாள் பள்ளி 

இடைநீக்கத்தின் வபாது விசாரடண நடைபபறும். நைத்டத விசாரடணக் குழுவில் கலந்துபகாள்ள வக்கீல்களுக்கு அனுமதி இல்டல 

(பபற்வறார ்/ பாதுகாவலர ்ஒரு வழக்கறிஞராக தங்கள் குழந்டதயுைன் கலந்துபகாள்ளலாம் என்படதத் தவிரத்்து). ஒரு பபற்வறார ்/ 

பாதுகாவலரின் இயலாடமக்கு பயன்படுத்தவவண்டிய சூழல் தவிரத்்து நைத்டத விசாரடணக் குழுவில் பதிவு சாதனங்கள் 

அனுமதிக்கப்பைமாை்ைாது. ஒரு பதிவு சாதனத்டத பயன்படுத்த வவண்டியதன் அவசியம் பற்றி அறிவிப்பு மாணவர ்வசடவத் துடற 

விசாரடணக்கு குடறந்தது 48 மணி வநரத்திற்கு முன்வப பபறப்பை வவண்டும். 

 

கண்காணிப்பாளரின் வடிவடமப்பாளரால் பத்து (10) நாை்களுக்கு வமல் இடைநீக்கம் பசய்யப்பை்ை ஒரு மாணவர,் அத்தடகய 

இடைநீக்கம் குறித்த அறிவிப்டபப் பபற்ற பத்து (10) நாை்களுக்குள்,  

அவரக்ள் நம்பும் தகவல் விசாரடணயில் ஏற்றுக்பகாள்ளப்பைவில்டல என்று அவரக்ள் நம்பினால் பள்ளிகளின் 

கண்காணிப்பாளரிைம் நைத்டத முடிவுக்கான முடறயீை்டைக் வகாரலாம். வமல்முடறயீை்டுக்கான வகாரிக்டக பசய்ய வவண்டிய 

வததியில் அத்தடகய வகாரிக்டக மாடல 4:30 மணிக்கு முன்னர ்கண்காணிப்பாளரின் அலுவலகத்தில் பபறப்பை வவண்டும்.. 

பள்ளிகளின் கண்காணிப்பாளருைன் முடறயீை்டு கூை்ைத்தில் கலந்து பகாள்ள வழக்கறிஞரக்ளுக்கு அனுமதி இல்டல. 

 

பள்ளிகளின் கண்காணிப்பாளரின் முடிடவ மாணவரின் பபற்வறார ்(கள்) / பாதுகாவலர ்(கள்) ஏற்கவில்டல என்றால், கல்வி 

வாரியம் முன் விசாரடணக்கு வகாரிக்டக டவக்கப்பைலாம். அத்தடகய விசாரடணடய வகாரும் ஒரு மாணவருக்கு, மாணவருக்கு 

எதிரான குற்றசச்ாை்டுகள்; விசாரடணயின் வநரம், வததி மற்றும் இைம்; மற்றும் ஆவலாசகரால் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுவதற்கும், சாை்சிகடள அடழப்பதற்கும் குறுக்கு விசாரடண பசய்வதற்கும் மற்றும் மாணவரின் 

பாதுகாப்பில் பிற ஆதாரங்கடள முன்டவப்பதற்கும் மாணவரின் உரிடம பபான்றடவகள் எழுத்துப்பூரவ்மாக மாணவருக்குத் 

பதரிவிக்கப்படும். 
 

 சிைப்புக் கல்வி (மாை்றுத்திைனாளி மாணவை்கள்) </ 3110> ஒழுக்க ஏை்பாடு தை்பபாது சிைப்பு கல்வி பெறவகறளப் பபறும் 

மாணவை்கள் மாநில மை்றும் கூட்டாட்சி ஆறணகளுக்கு ஏை்ப ஒழுங்குபடுத்தப்படுவாை்கள். குடறபாடுடைய மாணவரக்ள் 

நைத்டத விசாரடணக்குழுவுக்கு பரிந்துடரக்கப்படும் சந்தரப்்பங்களில், அந்த விசாரடணயின் முடிவுகளில் 10 பள்ளி நாை்களில் 

இடைநீக்கம் அைங்கும், மாணவரக்ளின் இயலாடம பதாைரப்ாக இந்த ஊடுருவல் பதாைரப்ுடையதா இல்டலயா என்படத 

தீரம்ானிக்க ஒரு பவளிப்பாை்டுத் தீரம்ானக் கூை்ைம் நைத்டத விசாரடணக்குழு கூை்ைத்டதத் பதாைரந்்து நைத்தப்படும்.  

 

உயை்நிறலப் பள்ளி மாணவை்களுக்கு A + குடியுைிறம பகாள்றக 

A + அந்தஸ்துைன் பை்ைம் பபறும் மாணவருக்கு நல்ல குடியுரிடம மிக முக்கியமானது என்று பிரான்சிஸ் வ ாபவல் பள்ளி மாவை்ை A 

+ ஆவலாசடனக் குழு நம்புகிறது. இடைநீக்கங்கடளப் பபறும் மாணவரக்ள் A + திை்ைத்தில் பங்வகற்பதில் தகுதி ஆபத்து உள்ளது. 

நான்கு ஆண்டுகளும் குடியுரிடம பதிவின் ஒரு பகுதியாகும். பின்வருபடவ A + திை்ைத்தில் இருந்து நீக்கப்படுவத்தற்கான விடளவவ 

ஏற்படுத்தும்: 

• மாணவரின் உயரந்ிடலப் பள்ளி வாழ்க்டகயில் 5 அல்லது அதற்கு வமற்பை்ை நிகழ்வுகளில் பள்ளியில் / அல்லது பள்ளிக்கு 

பவளிவய 5 அல்லது அதற்கு வமற்பை்ை இடைநீக்கங்கள் (தரங்கள் 9- 12). 

• 10 அல்லது அதற்கு வமற்பை்ை நாை்கள் பள்ளிக்கு பவளிவய எந்தபவாரு இடைநீக்கமும். 

 

A + பமல்முறையீட்டு பெயல்முறை 

வருடக அல்லது குடியுரிடம மீறல் குறித்த அறிவிப்டபப் பபற்ற பிறகு A + முடறயீை்டைக் வகார ஒரு மாணவர ்மற்றும் / அல்லது 

பபற்வறார ்/ பாதுகாவலருக்கு உரிடம உண்டு. அக்கடற அல்லது தகுதியற்ற சந்தரப்்பங்களில்: 

• மாணவர ்மற்றும் பபற்வறார ்/ பாதுகாவலர ்அக்கடற அல்லது தகுதியற்ற தன்டமடயப் பற்றி விவாதிக்க அவரக்ளின் 

வநாக்கம் குறித்து A + ஒருங்கிடணப்பாளருக்கு எழுத்துப்பூரவ்மாக பதரிவிக்க வவண்டும். 

• A + ஒருங்கிடணப்பாளர ்தகுதிக்கான பரிசீலடனக்கு A + வமல்முடறயீை்டுக் குழு கூை்ைத்டதக் கூை்டுவார.் 

• A + வமல்முடறயீை்டுக் குழு வகாரிக்டகடயக் வகை்டு அதன் முடிடவ மாணவர ்மற்றும் பபற்வறார ்/ பாதுகாவலரிைம் 

வழங்குவாரக்ள். 

முடறயீை்டைக் வகாரும் எவரும் மாணவரின் உயரந்ிடலப் பள்ளியில் A + ஒருங்கிடணப்பாளரிைமிருந்து கிடைக்கும் “A + 

வமல்முடறயீை்டு” படிவத்டத பூரத்்தி பசய்ய வவண்டும். மறுஆய்வுக் குழு ஒரு முடிடவ அடைந்த பிறகு, A + ஒருங்கிடணப்பாளர ்

பபற்வறார ்(கள்) / பாதுகாவலர ்(கள்) வபான்றவரக்ளிைம் அறிவிப்பார.் 

ஒழுக்க வறையறைகள் 
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 பவளிபயை்ைப்படுதல் -  பவளிவயற்றம் என்ற பசால் பள்ளியிலிருந்து நிரந்தரமாக விலக்கப்படுவடதக் 

குறிக்கிறது. நீண்ைகால இடைநீக்கத்டத விதிப்பவதாடு மைட்ுமல்லாமல், பள்ளி கண்காணிப்பாளர ்கல்வி 

வாரியத்திற்கு மாணவடர பள்ளியிலிருந்து பவளிவயற்றுமாறு பரிந்துடரக்கலாம். வாரியம் அத்தடகய 

பரிந்துடரகடள மதிப்பாய்வு பசய்து, பவளிவயற்ற விசாரடணடயத் பதாைரலாமா என்று முடிவு பசய்யும். 

கல்வி வாரியம் பவளிவயற்ற விசாரடணடயத ்பதாைரந்்தால், மாணவர ்மற்றும் பபற்வறார ்(கள்) / 

பாதுகாவலர ்(கள்) பபான்றவரக்ளிைம் மாணவருக்கு எதிரான குற்றசச்ாைட்ுகள்; விசாரடணயின் வநரம், 

வததி மற்றும் இைம்; மற்றும் ஆவலாசகரால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுவதற்கும், சாை்சிகடள 

அடழப்பதற்கும் குறுக்கு விசாரடண பசய்வதற்கும் மற்றும் மாணவரின் பாதுகாப்பில் பிற ஆதாரங்கடள 

முன்டவப்பதற்கும் மாணவரின் உரிடம பபான்றவற்டற எழுத்துப்பூரவ்மாக அறிவிப்பாரக்ள். எந்தபவாரு 

மாணவரும் கல்வி வாரியம் முன் விசாரடண இல்லாமல் பவளிவயற்றப்பை மாைை்ாரக்ள். 

 

மாவை்ைக் பகாள்டக 2660 இன் படி, மாவைை்ம் மறுவசரக்்டக சாத்தியக்கூறுகடள ஆய்வுபசய்ய கூை்ைம் 

நைத்தும்வடர இந்த மாவை்ைத்திலிருந்து அல்லது வவறு எந்த பள்ளி மாவை்ைத்திலிருந்தும் இடைநீக்கம் 

பசய்யப்பை்ை அல்லது பவளிவயற்றப்பை்ைடதத் பதாைரந்்து எந்தபவாரு மாணவரும் மீண்டும் பதிவு 

பசய்ய அனுமதிக்கப்படுவதில்டல (சை்ைப்படி வதடவப்படுவது தவிர). கூை்ைத்தின் வபாது, 

பங்வகற்பாளரக்ள் ஒழுக்கதத்ில் பாதிப்டப ஏற்படுத்திய நைத்டத மற்றும் எதிரக்ாலத்தில் இவதவபான்ற 

நைத்டதகடளத ்தடுக்க அவசியமானதாக கருதப்படும் எந்தபவாரு தீரவ்ு நைவடிக்டககடளயும் 

கருத்தில் பகாள்வாரக்ள். 
 

எவ்வாறாயினும், மாணவர ்குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பை்ைால், வயது வந்தவராகவவா அல்லது 

சிறுமியாகவவா குற்றம் சாைை்ப்பை்ைால், அல்லது சிறார ்நைத்டதக்கு தண்ைடன பபற்றிருந்தால், 

எந்தபவாரு மாணவனும் வசரக்்கப்பைமாை்ைார ்இது வயது வந்தவனாக குற்றம் சாை்ைப்பை்ைால், 

பின்வரும் குற்றங்கள் அைங்கும்: 

 

• முதல் நிடலக் பகாடல (Mo. பரவ் ஸ்வைை.் § 536.020) 

• இரண்ைாம் நிடலக் பகாடல (வமா. பரவ் ஸ்வைை். § 565.021) 

• முதல் நிடலத ்தாக்குதல் (வமா. பரவ் ஸ்வைை். § 565.050) 

• பலவந்தமான கற்பழிப்பு (Mo. பரவ் ஸ்வைை். § 566.030) 

• கை்ைாய வசாவைாமி (வமா. பரவ் ஸ்வைை். § 566.060) 

• முதல்நிடலக் பகாள்டள (வமா. பரவ் ஸ்வைை். § 570.023) 

• சிறாரக்ளுக்கு வபாடதப்பபாருள் விநிவயாகம் (வமா. பரவ் ஸ்வைை். § 579.020) 

• முதல்நிடல தீடவத்தல் (வமா. பரவ் ஸ்வைை். § 569.040) 

• ஒரு வகுப்பு வமாசடியாக கைத்தல் (Mo. பரவ் ஸ்வைை.் § 565.110) 

• சை்ைரீதியான கற்பழிப்பு (Mo. பரவ் ஸ்வைை.் § 566.032) 

• சை்ைரீதியான வசாைமி (வமா. பரவ் ஸ்வைை.் § 566.062) 

ஒழுக்க வறையறைகள் 
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மாவை்ை வபருந்துகளில் பாதுகாப்பான மற்றும் ஒழுங்கான சூழடலப் பராமரிக்கும் 

பபாறுப்பு பிரான்சிஸ் வ ாபவல் வபருந்து ஓைட்ுநரக்ளுக்கு விதிக்கப்படுகிறது. 
 

மாவை்ை வபருந்துகளில் பயணம் பசய்யும் வபாது மாணவரக்ளின் எதிரப்ாரப்்புகளின் பை்டியல் 

பின்வருமாறு: 

• மாணவர ்நைத்டத விதிகளில் உள்ள அடனத்து எதிரப்ாரப்்புகடளயும் பின்பற்றவும் 

• அடனத்து வபருந்து ஓைட்ுநர ்திடசகடளயும் பின்பற்றவும் 

• வபருந்தின் முன்பக்கமாக அமரந்்திருங்கள் 

• சமூக இடைபவளி எதிரப்ாரப்்புகடள பராமரிக்கவும் 

• ஒதுக்கப்பை்ை நிறுத்தங்களில் ஒதுக்கப்பை்ை வபருந்துகளில் ஏற்றவும் மற்றும் இறக்கவும் 

• அடனத்து உைல் பாகங்கள் மற்றும் அடனத்து பபாருை்கடளயும் வபருந்துக்குள் டவத்திருங்கள் 

• மற்றவரக்டள மரியாடதயுைன் நைத்துங்கள் (வாய்பமாழியாகவும், உைல் ரீதியாகவும்) 

• வபருந்டத மரியாடதயுைன் நைத்துங்கள் (வசதம் பசய்தல், குப்டப பகாைட்ுதல், பபாருை்கடள எறிதல், 

சாப்பிடுவது அல்லது குடிப்பது அனுமதி இல்டல) 

• அவரக்ளுக்கு ஒதுக்கப்பை்ை வபருந்தில் சவாரி பசய்யுங்கள் 

 

குறிப்பு: அடனதத்ுப் வபருந்துகடளயும் எந்த வநரத்திலும் வகமராக்கள் கண்காணிக்கலாம். 
 

ஒழுங்றகப் பைாமைிக்கவும் பாதுகாப்பான சூழறல வழங்கவும், பபருந்து ஓட்டுநைக்ள் பின்வரும் 

நடவடிக்றககளில் ஏபதனும் ஒன்றை எடுக்கலாம்: 

• ஒரு மாணவருைன் வபசச்ுவாரட்த நைத்துங்கள் 

• ஒரு முதல்வர ்/ வடிவடமப்பாளருைன் ஒரு வபசச்ுவாரத்்டத நைத்துங்கள் 

• விதிகளுக்கு இணங்க மாணவரக்டள வழிநைதத்ுங்கள் 

• வபருந்து இருக்டககடள ஒதுக்குங்கள் 

• வபருந்து டிக்பகை ்எசச்ரிக்டககடள பவளியிடுங்கள் 

• வபருந்து டிக்பகைட்ுகடள வழங்குதல் 

 

பபருந்து வகுப்பறையின் விைிவாக்கமாக மாவடட்ம் கருதுகிைது; எனபவ, பபருந்துதில் தவைாக 

நடந்துபகாள்வது பின்விறளறவ ஏை்படுத்தும். விறளவுகளில் பபருந்துகலிருந்து இறடநீக்கம் 

அடங்கும் மீறல் கடுடமயான மற்றும் / அல்லது மாணவரக்ளின் பபாது பாதுகாப்டப அசச்ுறுத்தும் 

சந்தரப்்பங்களில், இந்த பசயல் உைனடியாக முதல்வர ் / வடிவடமப்பாளருக்கு பரிந்துடரக்கப்படும். 

வதடவப்பை்ைால் மாற்று ஒழுங்கு திை்ைத்டத பசயல்படுத்த / உருவாக்க முதல்வருக்கு / 

வடிவடமப்பாளருக்கு அதிகாரம் உள்ளது. வகாரியபடி அல்லது வதடவ எனக் கருதப்படும் வபாது 

மாவை்ை வபாக்குவரத்து இயக்குநரும் வபாக்குவரத்து பாதுகாப்பு வமலாளரும் முதல்வர ் / 

வடிவடமப்பாளடர சந்திப்பாரக்ள். 

பபருந்து வழிகாட்டிகள் 
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மாவை்ை பகாள்டக 2670 கூறுகிறது: மாவை்ைத்திற்காக பணிபுரியும் அல்லது தன்னாரவ்த் பதாண்டு பசய்யும் 

எந்தபவாரு நபரும் மாவைை் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர ்மீது உைல் ரீதியான தண்ைடனடய வழங்கவவா 

அல்லது நிரவ்கிக்கவவா கூைாது. 

 

  தற்காப்பு, ஒழுங்டகப் பாதுகாத்தல், அல்லது பிற நபரக்ள் அல்லது பசாதத்ுக்களின் பாதுகாப்புக்கு 

இன்றியடமயாததாக இருந்தால், ஒரு மாவை்ை ஊழியர ்ஒரு மாணவருக்கு எதிராக முன்கூை்டிவய 

அறிவிக்கப்பைாத நியாயமான / கைட்ுப்பாைட்ைப் பயன்படுத்தலாம்.  
 
 
 
 
 

 

உடல் ைதீியான தண்டறன: 

தறடபெய்யப்பட்டது 
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மாணவரக்ள், ஆசிரியரக்ள், பணியாளரக்ள், பபற்வறார ்(கள்) / பாதுகாவலர ்(கள்) மற்றும் நிரவ்ாகிகளுக்கு 

இடணய அணுகல் பிரான்சிஸ் வ ாபவல் பள்ளி மாவை்ைத்தில் (FHSD) கிடைக்கிறது. மாவை்ை பகாள்டக 6320 இன் படி 

மாணவரக்ள் FHSD பதாடலபதாைரப்ுகடளப் பயன்படுத்த வவண்டும். மாணவரக்ள் பாைத்திை்ைம் பதாைரப்ான தகவல்கள் 

மற்றும் ஆராய்சச்ி தடலப்புகள் மற்றும் கற்றலில் புதுடமகடள ஊக்குவிக்கும் வயாசடனகடள அணுக 

அனுமதிக்கப்படுகிறாரக்ள். 

 
பபாது மற்றும் தனியார ்பநை்பவாரக்்குகளில் உள்ள தகவல் பசல்வத்டத எவ்வாறு மின்னணு முடறயில் 

பதாைரப்ுபகாள்வது மற்றும் வழிநைத்துவது என்படதக் கற்றுக்பகாள்வது 21 ஆம் நூற்றாண்டில் மாணவரக்ளின் 

சாதடனகடள ஆதரிக்கும் தகவல் எழுத்தறிவு திறன் ஆகும். சில சந்தரப்்பங்களில், மாணவரக்ள், வகுப்படற ஆசிரியரால் 

அங்கீகரிக்கப்பை்ைால், கல்வி வநாக்கங்களுக்காக (எ.கா., மடிக்கணினிகள், ஐபாை்கள், ஐபாடுகள், மின்னணு ரீைரக்ள், 

மடிக்கணினிகள் வபான்றடவ) தங்கள் பசாந்த பதாழில்நுை்பத்டத பகாண்டு வர அனுமதிக்கப்படுவாரக்ள். 

 

பாதுகாப்பு 

மாவை்ைம் CIPA டவ ( குழந்டதகள் இடணய பாதுகாப்பு சை்ைம்) பயரவ்ால் மற்றும் வடிகை்டுதடலப் பயன்படுத்துவதன் 

மூலம் உறுதி பசய்கிறது. இருப்பினும், மாணவரக்ள் தங்கள் ஆசிரியருக்கு அல்லது பிற ஸ்ைாப் உறுப்பினரக்ளுக்கு 

அவரக்ள் சங்கைமாக இருக்கும் தகவல்கடள அணுகினால் அவரக்ளுக்கு புகாரளிக்க வவண்டும். 
 

பின்வரும் நைவடிக்டககள் > மாவை்ை பநை்பவாரக்்குகளில் அனுமதிக்கப்படுகின்றன </3867: 
 

• கல்வி வநாக்கங்களுக்காக மை்டுவம பதாடலபதாைரப்ுகடளப் பயன்படுத்துங்கள் 

• மற்றவரக்ளுைன் மரியாடதயுைனும் தன்டமயாகவும் பதாைரப்ு பகாள்ளுங்கள் 

• பதிப்புரிடம சை்ைங்கள் மற்றும் பிறரின் அறிவுசார ்பசாத்துரிடமகளுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள் 

• தனிப்பை்ை பபயர,் பதாடலவபசி எண், முகவரி மற்றும் கைவுசப்சால் ஆகியவற்றின் தனியுரிடமடயப் பராமரிக்கவும், 

மற்றவரக்ளின் அவத தனியுரிடமடய மதிக்கவும் 

 
உங்கள் பபாறுப்புகடளப் பற்றி உங்களுக்குத் பதரியப்படுத்த இந்த வழிகாை்டுதல்கள் வழங்கப்படுகின்றன. 

வழிகாை்டுதல்கள் பின்பற்றப்பைாவிை்ைால், பிடணய நிரவ்ாகி அல்லது நியமிக்கப்பை்ை FHSD பிரதிநிதி பநை்பவாரக்் / 

கணினி சலுடககடள ரத்து பசய்யலாம். 
 

பின்வரும் நைவடிக்டககள் மாவை்ை பநை்பவாரக்்குகளில் அனுமதிக்கப்டுவது  இல்றல : 
 

ரகசிய தகவல்கடளப் பகிரத்ல் உங்கள் கைவுசப்சால்டல மற்றவரக்ளுக்கு வழங்குதல் 

இடணயத்தில் தனிப்பை்ை தகவல்கடள வழங்குதல் எந்த வடகயிலும் மற்றவரக்டள துன்புறுத்துதல், அவமதிப்பது 

அல்லது தீங்கு பசய்தல் பாதுகாப்பு அடமப்டபத் தவிரப்்பதற்கு அல்லது உடைக்க முயற்சித்தல் ஆபாச / சை்ைவிவராதப் 

பபாருை்கடள அணுகல் 

பமன்பபாருடள சை்ைவிவராதமாக நகபலடுப்பது மற்றவரக்ளின் வகாப்புடறகள், வகாப்புகள் அல்லது ஆவணங்களில் 

அத்துமீறுதல் மற்றவரக்ளின் தரவு / வகாப்புகடள அழிக்க அல்லது தீங்கு பசய்ய முயற்சித்தல் வணிக வநாக்கங்களுக்காக 

பிடணயத்டதப் பயன்படுத்துதல் ஆபாச பமாழிடயப் பயன்படுத்துதல் பாைத்திை்ைமற்ற இடணய விடளயாை்டுகளின் 

பயன்பாடு 

பதிப்புரிடம சை்ைங்கடள மீறுதல் அல்லது கருத்துத் திருை்டு அங்கீகாரமற்ற வடலத்தளங்களின் பயன்பாடு 

மாவை்ை பநை்பவாரக்் அல்லது பதாழில்நுை்பத்தின் காழ்ப்புணரச்ச்ி டவரஸ்கடளப் பதிவவற்றுதல், தரடவ மாற்றுவது 

அல்லது தடைபசய்யப்பை்ை தகவல்கடளத் திருடுவது 
 

மீைலுக்கான ொத்தியமான ஒழுங்கு நடவடிக்றக 

பநை்பவாரக்் மற்றும் இடணய பயன்பாடு பதாைரப்ான மாவை்ைக் பகாள்டக 6320 ஐ மீறுவது ஒழுங்கு நைவடிக்டகக்கு 

வழிவகுக்கும், ஆனால் அடவ பின்வருவனவற்றில் ஒன்று அல்லது அதற்கு வமற்பை்ைடவ: 1) இடணய சலுடககடள 

இடைநிறுத்துதல் அல்லது திரும்பப் பபறுதல்; 2) இடணய அணுகடல நிறுத்துதல் அல்லது திரும்பப் பபறுதல்; 3) கணினி 

அணுகடல நிறுத்துதல் அல்லது திரும்பப் பபறுதல்; 4) பள்ளி இடைநீக்கம்; அல்லது 5) பவளிவயற்றம். 

 

தயவுபெய்து கவனிக்கவும்: உங்கள் மாணவருக்கு சுதந்திைமான இறணய பயன்பாட்றட மறுக்க விரும்பினால், 

பபாருத்தமான படிவத்றதப் பபை அவை்கள் படிக்கும் பள்ளிறயத் பதாடை்பு பகாள்ளவும். 

இறணயம் மை்றும் இறணய 

பயன்பாடு வழிகாடட்ுதல்கள் 
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பகாடுறமப்படுத்துதல் 
கல்வி பகாள்டக 2655 இல் பகாடுடமப்படுத்துதல் என்பது ஒரு நபர ்அல்லது தனிநபரக்ளின் குழுவால் வவண்டுபமன்வற 

மிரை்டுதல், வதடவயற்ற ஆக்கிரமிப்பு நைத்டத, அல்லது மீண்டும் மீண்டும் துன்புறுத்தல் அல்லது அது ஒரு நியாயமான மாணவர ்

அவருடைய அல்லது அவளுடைய உைல் அல்லது பசாத்து பாதுகாப்பின் மீதான பயத்திற்கு காரணமாதல்; விதிவிலக்கு இல்லாமல் 

எந்தபவாரு மாணவரின் கல்வி பசயல்திறன், வாய்ப்புகளில் கணிசமாக தடலயிடுதல்; அல்லது பள்ளியின் ஒழுங்கான 

பசயல்பாை்டை கணிசமாக பாதித்தல். பகாடுடமப்படுத்துதல் பசயல் என்று புகாரளிப்பதற்கான பகாடுடமப்படுத்துதல் 

டசடககள், அல்லது வாய்வழி, இடணய அசச்ுறுத்தல், மின்னணு அல்லது எழுதப்பை்ை தகவல் பதாைரப்ு மற்றும் பதிலடி 

அசச்ுறுத்தல் உள்ளிை்ை உைல் பசயல்கடளக் பகாண்டிருக்கலாம். 

 

பள்ளி யில், பள்ளி வநரத்தில், பள்ளி நிதியுதவி அளிக்கும் பசயல்பாை்டில் அல்லது பள்ளி பதாைரப்ான சூழலில் மாணவரக்ள் 

எந்தவிதமான பகாடுடமப்படுத்துதல் அல்லது அசச்ுறுத்தல் இல்லாமல் கற்றல் மற்றும் பணிசச்ூழல்கடளப் பராமரிக்க 

மாவை்ைம் உறுதிபூண்டுள்ளது. மாணவரக்ள் மற்றும் / அல்லது அவரக்ளின் பபற்வறார ்(கள்) / பாதுகாவலர ்(கள்) தங்கள் கை்டிை 

நிரவ்ாகியிைம் பகாடுடமப்படுத்துதல் நிகழ்வுகடள புகாரளிக்க ஊக்குவிக்கப்படுகிறாரக்ள். 
 

பகாடுடமப்படுத்துதடலப் புகாரளிக்க மாவை்ைம் மாணவரக்டள ஊக்குவிக்கிறது. மாணவரக்ள் பாதிக்கப்பை்ைவரா அல்லது 

பாரட்வயாளரா என புகாரளிக்க வவண்டும். மாணவரக்ளுடை பகாடுடமப்படுத்துதடலப் புகாரளிக்க பாதுகாப்பான வழிகள் 

குறித்து பள்ளிகள் விவாதிக்கும். பகாடுடமப்படுத்துதல் அல்லது பகாடுடமப்படுத்துதடலப் பாரத்்த வபான்ற மாணவரக்ள் 

உைனடியாக இந்த சம்பவத்டத ஒரு பபரியவரிைம் பதரிவிக்க வவண்டும். குழந்டத பதரிவிக்க வசதி இல்லாவிை்ைால், பபற்வறார ்/ 

பாதுகாவலரக்ள் தங்கள் குழந்டத குறிப்பிை்ை பகாடுடமப்படுத்துதடலப் புகாரளிக்க முதல்வடரத் பதாைரப்ு பகாள்ள வவண்டும். 

பகாடுடமப்படுத்துதல் பற்றிய ஒவ்பவாரு அறிக்டகயும் விசாரிக்கப்படும். FHSD வடலத்தள மாவை்ை இடணயதளத்தில் 

பபற்வறார ்தாவலின் கீழ் பபற்வறாரக்ளுக்கும் மாணவரக்ளுக்கும் பகாடுடமப்படுத்துதல் வளங்கடளக் பகாண்டுள்ளது.  
http://fhsd.sharpschool.net/parents/bullying/  

 

பபெச்ுவாை்த்றத 

வநருக்கு வநர,் காகணாளி அதைப்பு அல்லது பதாடலவபசி மூலம் நைக்கும் பதாைரப்ு. 
 

இறணய அெச்ுறுத்தல் 

பகாள்டக 2655 இல் டசபர ்மிரை்ைல் ஒரு பதாடலவபசி, வயரப்லஸ் பதாடலவபசி, பிற வயரப்லஸ் பதாைரப்ு சாதனம் கணினி 

அல்லது வபஜர ்உள்ளிை்ை ஒரு மின்னணு சாதனத்தின் மூலம் ஒரு பசய்தி, உடர, ஒலி அல்லது பைம் உள்ளிை்ை தகவல்பதாைரப்ு 

பரிமாற்றத்தின் மூலம் பகாடுடமப்படுத்துதல் என்று வடரயறுக்கப்பை்டுள்ளது. பள்ளியின் பதாழில்நுை்ப வளங்கடளப் 

பயன்படுத்தி மின்னணு தகவல்பதாைரப்ு பசய்யப்பை்டிருந்தால் அல்லது மாணவரின் பசாந்த பதாழில்நுை்ப வளங்கடளப் 

பயன்படுத்தி ஒரு மாவை்ை பசயல்பாை்டில் கல்விச ்சூழலுைன் ஒரு வபாதுமான பதாைரப்ு இருந்தால் அல்லது மின்னணுத் 

தகவல்பதாைரப்ு பசய்யப்பை்டிருந்தால், எந்தபவாரு மாவை்ை வளாகத்திவலா அல்லது ஒரு மாவை்ை நைவடிக்டகயிவலா வதான்றும் 

இடணய அசச்ுறுத்தடல மாவை்ைம் தடைபசய்து ஒழுங்குபடுத்தலாம். வமலும், மாவை்ை மாணவரக்ளின் கல்விடய பபாருள் 

ரீதியாகவும் வமாசமாகவும் பாதிக்கும் முடறவகைான பசயல்களில் வளாகத்திற்கு பவளிவய ஈடுபடும் மாணவரக்ள் 

ஒழுக்கத்திற்கு உை்படுத்தப்படுவாரக்ள். 
 

துன்புறுத்தல் / பாகுபாடு 

ஒரு நபரின் இனம், நிறம், பாலினம், வதசிய வதாற்றம், இனம், இயலாடம, மதம், பாலியல் வநாக்குநிடல அல்லது உணரப்பை்ை 

பாலியல் வநாக்குநிடல ஆகியவற்றின் காரணமாக துன்புறுத்தல் இல்லாத கற்றல் சூழடலப் பராமரிப்பது மாவை்ைத்தின் 

பகாள்டகயாகும். இனம், நிறம், பாலினம், வதசிய வதாற்றம், இனம், இயலாடம, மதம், பாலியல் வநாக்குநிடல, அல்லது 

உணரப்பை்ை பாலியல் வநாக்குநிடல ஆகியவற்றின் காரணமாக எந்தபவாரு மற்றும் அடனத்து வடகயான 

துன்புறுத்தல்கடளயும் பாகுபாடுகடளயும் மாவை்ைம் தடை பசய்கிறது. 
 

இனம், நிறம், பாலினம், வதசிய வதாற்றம், இனம், இயலாடம, மதம், பாலியல் வநாக்குநிடல, அல்லது உணரப்பை்ை பாலியல் 

வநாக்குநிடல ஆகியவற்றின் காரணமாக முடறயான அல்லது முடறசாரா, வாய்பமாழி அல்லது எழுதப்பை்ை துன்புறுத்தல் 

அல்லது பாகுபாடு பதாைரப்ான அடனத்து புகாரக்டளயும் உைனடியாக விசாரிக்க பள்ளி அடமப்பு பசயல்படும்; வமலும் 

துன்புறுத்தல் அல்லது பாகுபாை்டிலிருந்து தனிநபரக்டளப் பாதுகாக்க உைனடியாக தகுந்த நைவடிக்டக எடுக்க; மற்றும், 

துன்புறுத்தல் அல்லது பாகுபாடு ஏற்பை்ைது என்று தீரம்ானித்தால், எந்தபவாரு மாணவர,் ஆசிரியர,் நிரவ்ாகி, அல்லது பிற பள்ளி 

ஊழியரக்டள துன்புறுத்தியது / பாகுபாடு காை்டியதாகக் கண்ைறியப்பை்ைவரக்ள் மற்றும் / அல்லது துன்புறுத்தடல முடிவுக்குக் 

பகாண்டுவருவதற்கு நியாயமான முடறயில் கணக்கிைப்பை்ை பிற பபாருத்தமான நைவடிக்டககடள எடுக்க வவண்டும். . 

பொை்களின் பதாகுப்பு 

http://fhsd.sharpschool.net/parents/bullying/
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பேசிங் 

மாவை்ைக் பகாள்டக 2920 ஆல் மாணவரக்டள பவறுப்பது பவளிப்படையாக தடைபசய்யப்பை்டுள்ளது. வ சிங் என்பது பள்ளி 

சம்பந்தப்பை்ை எந்தபவாரு பசயல்பாடு அல்லது தைகள அணியிலும் துவக்கம் அல்லது வசரக்்டக வநாக்கங்களுக்காக, பள்ளியில் 

நிகழ்ந்தாலும், அல்லது பள்ளிக்கு பவளியில் நிகழ்ந்தாலும், மற்பறாரு மாணவர ்மீது வவண்டுபமன்வற நைத்தப்படும் பவறுப்பு ஆகும். 

இந்தக் பகாள்டகயால் தடைபசய்யப்பை்ை நைத்டத என்பது பிறப்புறுப்புகள், பிை்ைம் அல்லது மாரப்கங்கடள (பபண் மாணவரக்ள்) 

வநரடியாகவவா அல்லது மடறமுகமாகவவா உள்ளாடைகளுைன் பதாைரப்ு பகாள்வதன் மூலம் பவளிப்படுத்துவது அல்லது 

பதாைரப்ுபடுத்துவது; உைல் தீங்கு அசச்ுறுத்தல்கள்; மற்றும் உைல் அல்லது மன தீங்கு அல்லது அவமானம் உள்ளிை்ைடவகள் அைங்கும். 

 

இந்தக் பகாள்டகடய மீறியதாகக் கண்ைறியப்பை்ை மாணவரக்ள், பள்ளியிலிருந்து இடைநீக்கம் / பவளிவயற்றப்படுதல் மற்றும் 

இடைநீக்கம் மற்றும் தவறான நைத்டதகளின் தீவிரத்டதப் பபாறுத்து நைவடிக்டககள் / தைகள பங்வகற்பு ஆகியவற்றிலிருந்து 

விலக்கப்படுவாரக்ள். 

 

பாை்க்கிங் அனுமதி 

ஒவ்பவாரு உயரந்ிடலப்பள்ளி வளாகத்திலும் மாணவரக்ளின் வாகனங்கடள நிறுத்துவதற்கு குடறந்த அளவு இைம் இருப்பதால், 

மாணவரக்ள் பள்ளிக்கு வாகனங்களில் வர அனுமதி வதடவ. மாணவர ் வாகனங்கள் பதாைரப்ான அனுமதிகள் மற்றும் பிற 

விதிமுடறகளுக்கான தகுதிக்கான அளவுவகால்கள் பபாருத்தமான உயரந்ிடலப் பள்ளி நிரவ்ாகியால் வழங்கப்படும். விதி மீறல்கள் 

பாரக்்கிங் சலுடககடள இழக்க வநரிடும். 
 

மறுசீைறமப்பு 

திருைப்பை்ை அல்லது வசதமடைந்த உருப்படிகடள (கடள) மாற்றுவது அல்லது இழப்பீடு அல்லது வசடவயின் மூலம் நியாயமான 

சந்டத மதிப்டப வழங்குதல். 

 

திருட்டு / திருட்டு 

உரிடமயாளரின் அனுமதிவயா அல்லது அவர ்அறியாமவலா அந்த உரிடமயாளரின் பயன்பாை்டை பறிக்கும் வநாக்கத்துைன் அந்த 

நபரின் அல்லது நிறுவனத்தின் பசாத்டத எடுத்துக்பகாள்வது அல்லது எடுக்க முயற்சிப்பது (திருை்டு குற்றத்தின் கீழ்). 

 

பெக்ஸ்டிங் 

மின்னணு சாதனம் வழியாக பாலியல் உணரவ்ூை்ைங்கூடிய புடகப்பைங்கள் அல்லது பசய்திகடள அனுப்புதல். 
 

பயங்கைவாத அெச்ுறுத்தல் 

ஒருவர ்இன்பனாருவடர அசச்ுறுத்துவதற்காக அல்லது பபாது பீதிடய ஏற்படுத்தும் வநாக்கத்திற்காக வன்முடறடயச ்பசய்வதற்கு 

அசச்ுறுத்தினால். 

 

மீறுதல் 

இடைநீக்கம் பசய்யப்பை்ை அல்லது பவளிவயற்றப்பை்ை காலத்தில் அனுமதியின்றி பள்ளிச ்பசாத்தில் இருப்பது,; உடைத்தல் மற்றும் 

நுடழவது ஆகியடவ அைங்கும். அல்லது பள்ளி நிரவ்ாகம், ஒருவதர பள்ளி வளாகத்தத விட்டு கவளிவயற கசான்னப் பிறகும் பள்ளி 

வளாகத்தில் இருப்பது. 

 

ஆயுதம் (அபத பபான்ை பதாை்ைமுறடயறவ மை்றும் பவடிமருந்துகள் உட்பட) 

ஒரு ஆயுதம், எடுத்துக்காை்டு மற்றும் வரம்பில்லாமல், பின்வருவனவற்றில் ஒன்றாகும்: 

 துப்பாக்கி கூை்ைாை்சி குறியீடு 18 U.S.C. 921 இன்படி துப்பாக்கி என்பது இவ்வாறு வடரயறுக்கப்படுகின்றது டகத்துப்பாக்கிகள், 

துப்பாக்கிகள், ஷாை்கன்கள் மற்றும் குண்டுகள் இதற்கு எடுத்துக்காை்டுகள். முழுடமயான விளக்கத்திற்கு கூை்ைாை்சி 

குறியீை்டைப் பாரக்்கவும். 

 பிற துப்பாக்கிகள் : எந்தபவாரு துப்பாக்கியும், குண்டு நிரப்பப்பை்ைஅல்லது நிரப்பப்பைாத, இயக்கக்கூடிய அல்லது இயங்காத, 

துப்பாக்கிடயப் வபான்ற வதாற்றமுடைய எந்ப் பபாருடளயும் உள்ளைக்கியது. இதில் ஒரு பபல்லை் துப்பாக்கி, பபயிண்ை்பால் 

துப்பாக்கி, ஸ்ைன் துப்பாக்கி, வைஸர ்துப்பாக்கி, பிபி துப்பாக்கி, ப்ளார ்துப்பாக்கி, ஆணி துப்பாக்கி மற்றும் காற்று 

பமன்டமயான துப்பாக்கி ஆகியடவ அைங்கும் ஆனால் இடவ மை்டும் அல்ல. 

 பிற ஆயுதங்கள் : ஆயுதம் அல்லது பிற துப்பாக்கிடயத் தவிர எந்தபவாரு பசயலாக்கமும் அல்லது உருப்படியும் அசச்ுறுத்தும் 

விதத்தில் பயன்படுத்தப்பைலாம் அல்லது உைல் ரீதியான தீங்கு மற்றும் / அல்லது காயத்டத ஏற்படுத்தும் வநாக்கம் 

பகாண்ைடவ அைங்கும். இதில் ஸ்விை்ச ்பிவளை் கத்தி, வவை்டை கத்தி, நை்சத்திர கத்தி, வரஸர ்(வநராக அல்லது இழுக்கக்கூடிய 

வரஸர ்உை்பை), பித்தடள நக்கிள்ஸ், பாக்ஸ் கை்ைர,் நன்சச்க், ஸ்டபக் டகயுடற, கூரட்மயான டகக்கடிகாரம், எந்த பமஸ் 

பைரிவவை்டிவ், கண்ணீர ்வாயு சாதனம் அல்லது மிளகு பதளிப்பு தயாரிப்பு வபான்றடவ அைங்கும் ஆனால் இடவ மை்டும் 

அல்ல. 

 

மிவசாரி மாநில சை்ைம் குறிப்பிடும் ஆயுதத்டத பின்வரும் இடணப்பில் காணலாம்: 
http://www.moga.mo.gov/statutes/C500- 599/5710000010.HTM 

 

பொை்களின் பதாகுப்பு 

http://www.moga.mo.gov/statutes/C500-%20599/5710000010.HTM

