
எங்களுடைய அணுகுமுடை 

எங்களுடைய சமூ்கப் பற்றுப் பிரசசசாரம் “விக்ரசாைியன். 
மற்றும் இடை நிடைத்துப் பபருடமப்கசாள்ளுங்கள்.” ஆைது 
எங்களுடைய சமூலத்டை ஒன்று ்சர்த்து டவத்ைிருககும் 
படசடய - எங்களுடைய ப்கிர்்நை பபறுமைி்கள் - மீண்டும் 
வலியுறுத்ைிக கூறு்கிைது.

இது, ைிை்ந்ைசாறும் இ்நைப் பபறுமைி்கடை வசாழ்்நது, அனுபவித்துச 
சுவசாசிக்கின்ை உண்டமயசாை விக்ரசாைியன்்கைின் ்கடை்கடைக கூறு்கிைது. 

இ்நைப் பபறுமைி்கடைப் ப்கிரசாமல் விடும்்பசாது, எங்களுடைய மசாநிலத்ைின் 
இணக்கம் ைைியசா்கப் பிசாிக்கப்பட்டு வரும் என்று இது ்கசாட்டு்கிைது. அ்ைசாடு, 
விக்ரசாைியசா என்பது நசாங்கள் வசாழ்்கின்ை இைம் மட்டுமல்ல.

இது அைற்கும் ்மலசாை ஒன்று என்படையும் இது நிரூபிக்கிைது - அைசாவது இது 
பங்கைித்ைல் மற்றும் பசசா்நைமசா்க டவத்ைிருத்ைல் மூலம், வி்ேசமசாை ஒன்ைில் 
பகுைியசா்க நீங்கள் இருக்கின்ை ஒரு இைமசாகும்.

விக்ரசாைியன் பபறுமைி்கள் 
அைிகட்க
விக்ரசாைியசாவின் பபறுமைி்கள்

நசாங்கள் எங்கடைப் பற்ைி எைிர்பசார்ப்பவற்டையும், ஒவபவசாரு 
விக்ரசாைியனும் ஒருவர் மற்ைவசாிைமிரு்நது எைிர்பசார்க்க ்வண்டியவற்டையும் 
உறுைிப்படுத்து்கின்ை ப்கிர்்நை பபறுமைி்கைின் பைசாகுப்பசாை விக்ரசாைியன் 
பபறுமைி்கள் அைிகட்க மூலம் விக்ரசாைிய அரசசாங்கத்ைின் பல்்கலசாசசசாரக 
ப்கசாள்ட்க அைிகட்கககு ஆைரவைிக்கப்படு்கிைது. 

இ்நைப் பபறுமைி்கடைக ்கல்நது்பசி மசாற்ை முடியசாது. 

வீட்டில், ்வடலயில், ைன்ைசார்வத் பைசாண்டு ஆற்றுட்கயில் அல்லது 
சமூ்கத்ைில் எை எங்கிரு்நைசாலும், வசாழ்வைற்குச சிை்நை ஒரு இைமசா்க - ்மலும் 
நசாம் எல்்லசாரும் நிடைத்துப் பபருடமயடையக கூடிய ஒரு இைமசா்க - 
விக்ரசாைியசாடவ மசாற்றும் மைிப்பு்கள் இடவ்ய.

நசாங்கள் எங்கடைப் பற்ைி 
எைிர்பசார்ப்பவற்டையும், 
ஒவபவசாரு விக்ரசாைியனும் 
ஒருவர் மற்ைவசாிைமிரு்நது 
எைிர்பசார்க்க ்வண்டியவற்டையும் 
உறுைிப்படுத்து்கின்ை ப்கிர்்நை 
பபறுமைி்கைின் பைசாகுப்பசாை 
விக்ரசாைியன் பபறுமைி்கள் 
அைிகட்க மூலம் விக்ரசாைிய 
அரசசாங்கத்ைின் பல்்கலசாசசசாரக 
ப்கசாள்ட்க அைிகட்கககு 
ஆைரவைிக்கப்படு்கிைது.

விக்ரசாைியன். மற்றும் இடை 
நிடைத்துப் பபருடமப்கசாள்ளுங்கள்.
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1. ச்கலருககும் ஒ்ர சட்ைம்  
ச்கல விக்ரசாைியன்்களுககும் சட்ைத்ைின் 
்கீழ் சம பபசாறுப்பு்கள், உசாிடம்கள், 
பசாது்கசாப்பு்கள் முைலியடவ உள்ைை. 

2. பசாரபட்சம் ஒரு்பசாதும் 
ஏற்றுகப்கசாள்ைத்ைக்கைல்ல 
்சர்கட்கடயயும் பஙகுபற்ைடலயும் 
முன்்ைற்றும் மற்றும் விலககுைல், இைப் 
பசாகுபசாடு மற்றும் எல்லசா வடிவங்கடையும் 
்சர்்நை வன்முடை ஆ்கியவற்டை மறுககும் 
பபசாறுப்பு அடைவருககும் உண்டு.

3. நீங்கைசா்க்வ இருப்பைற்்கசாை 
சுை்நைிரம்
ஒவபவசாருவரும் அவரவரசா்க 
இருப்பைற்கும், ைமககுத் ைசா்ம 
உண்டமயசா்க இருப்பைில் பசாது்கசாப்டப 
உணர்வைற்கும் சுை்நைிரம் உள்ைது. 

4. ச்கலருககும் நியசாயம்
ஒவபவசாரு விக்ரசாைியனுககும் 
விக்ரசாைிய வசாழ்கட்க வழிமுடைடயச 
ச்ந்ைசாேமசா்க அனுபவிக்க அவர்்களுககுத் 
்ைடவயசாை ஆைரடவ அைிக்க ்வண்டும்.

5. நசாங்கள் நிடைத்துப் 
பபருடம ப்கசாள்ைத்ைக்க 
ஒரு விக்ரசாைியசாவுககுப் 
பங்கைிப்பது எங்கள் 
அடைவடரயும் பபசாறுத்ைது
எங்கள் எல்்லசாருககும் ஒத்ை விேயங்க்ை 
்ைடவ – ைடழத்்ைசாஙகுவைற்்கசாை 
வசாய்ப்பு, எங்களுடைய பவற்ைி்கள் 
அடையசாைம் ்கசாணப்படுவது, 
எங்களுடைய குடும்பங்களும் 
பிசாியமசாைவர்்களும் பசாது்கசாப்பசா்க, 
பத்ைிரமசா்க, ம்கிழ்சசியசா்க இருப்பது.

ப்கசாள்ட்க முைற்படி்கள்  
நசாம் ஒவபவசாருவரும் ப்கிர்்கின்ை 
உசாிடம்கடையும் பபசாறுப்பு்கடையும் 
விக்ரசாைியன் பபறுமைி்கள் 
அைிகட்கயசாைது பைைிவுபடுத்துவது 
்பசால்வ, அரசசாங்கத்ைிற்கும் 
்நர்டமயசாை, சுமு்கமசாை 
விக்ரசாைியசாடவக ்கட்ைடமப்பைில் 
பஙகுள்ைது. 

ப்கசாள்ட்கயில் ச்கல 
விக்ரசாைியன்்கடையும் பங்கைிக்கவும், 
பசசா்நைமசாக்கவும் ஊககுவிப்பைற்கு 
வடிவடமக்கப்பட்ை முன்முயற்சி்கைின் 
பைசாகுப்பு அைஙகு்கிைது.

• புைிைசா்க வ்நைடைபவர்்கள் ஆங்கிலம் 
்கற்்கவும் ்வடலடயத் ்ைடிக 
்கண்டுபிடிக்கவும் உைவுவைற்கு $15 
மில்லியன் பைசாலர்்கள்.

• $4  மில்லியன் பல்்கலசாசசசார 
விடையசாட்டு நிைி, இைன் மூலம் 
ஒவபவசாரு விக்ரசாைியனும் எங்களுடைய 
விடையசாட்டு மசாநிலத்ைின் ஒரு பகுைியசா்க 
இருககும் வசாய்ப்புள்ைது.

• சட்ைத்ைின் ்கீழுள்ை அவர்்கைது 
உசாிடம்கடையும் பபசாறுப்பு்கடையும் ச்கல 
விக்ரசாைியன்்களும் அைி்நைிருப்படை 
உறுைிபசய்வைற்்கசா்க, ்கல்வித் ைிட்ைம்.

• டிஜிற்ைல் ்கல்வியைிவு மற்றும் 
பிரஜசாவுசாிடம முன்முயற்சி்கள், இடவ, 
இடைஞர்்கள் ஒன்டலைில் சூழ்சசித் 
ைிைமசா்கக ட்கயசாைப்படும் ்பசாது 
அல்லது ஒன்டலன் ைீவிரவசாைத்டை 
எைிர்ப்கசாள்ளும் ்பசாது, அடை 
அவர்்கள் உணர்வைில் அவர்்களுககு 
உைவுவைற்்கசாகும். 

• பபசாது விவசாைத்டை ்மம்படுத்ை, 
விவசாைத்ைிற்்கசாை உசாிடம முன்முயற்சி்கள்.

• பணியசாற்றும் இைத்ைில் உணர்விழ்நை 
வழுடவக குடைக்கவும் ைடுக்கவும் 
ப்கட்டிக்கசாரடரப் பணியில் அமர்த்ைவும்.

பபருடமமிக்க 
விக்ரசாைியன்்கடைச ச்நைித்து, 
உங்களுடைய ்கடைடயப் 
ப்கிருங்கள் 
proud.vic.gov.au என்ை இடணயத்ைைம் 
ைிைமும், பங்கைித்ைல் மற்றும் 
பசசா்நைமசாககுைல் குைித்து 
ைங்களுடைய ்கடை்கடைக கூறு்கின்ை 
விக்ரசாைியன்்கடை ைிைவும் 
வழஙகு்கிைது.

www.proud.vic.gov.au-இல் ்மலும் 
அைி்க


