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மரியாதைக்குரிய உறவுகள் கல்வி 

பெற்றாரகள் மறறும் குடும்ெஙகளுக்கான ஒரு ்ழிகாட்டி
ஒரு பெற்றோர் எனற முறறயில், உங்களது குழநறதையோனது ெளளளியிலும் தைனது வோழ்கற்க முழுவதும் 
்ேர்்மறறயோன அனுெவங்கறளப் பெறறறிரு்க்க ்வண்டும் என நீங்கள விரும்பு்கிறீர்்கள. அவர்்கள 
ஆ்�ோ்க்கிய்மோன உறவு்கறள உருவோ்க்கி்க ப்கோளளவும், தைன்ககு ஆதை�வு உளளதைோ்க உண�வும், 
்கறறு்கப்கோளவதைறகும் வளர்வதைறகும் ்தைறவயோன அறனத்து வோய்ப்பு்களு்க்கோன வசதைிறய அவர்்கள 
பெறறறிடவும் எனவும் நீங்கள விரும்பு்கிறீர்்கள. அவர்்கள தைங்கறள தைோங்க்ள ்மதைிப்ெவர்்களோ்கவும், ்மறறவர்்கள 
மீது ்ம�ளியோறதை றவத்தைிருப்ெவர்்களோ்கவும், ்மதைி்க்கப்ெடவும் நீங்கள விரும்பு்கிறீர்்கள. 

்ம�ளியோறதை ்மறறும் ்ம�ளியோறதை்ககு�ளிய உறவு்கள குறறித்து குழநறதை்களு்ககும் இறளஞர்்களு்ககும் ்கறெிப்ெதைில் 
ெளளளி்களுடன இறணநது பெற்றோர்்கள ஒரு மு்க்கியப் ெங்கிறன வ்கி்க்கிறோர்்கள. ்ம�ளியோறதை்ககு�ளிய 
உறவு்கள ்கல்வியோனது தைங்கள குழநறதை்கள ்மறறவர்்களுடன ்ேர்்மறறயோ்கத் பதைோடர்புப்கோளளவும், 
அவர்்கள வளர்நது பெ�ளியவர்்களோகும்்ெோது ்ம�ளியோறதை்ககு�ளிய உறவு்கறள உருவோ்ககுவதைறகும் உதைவுவதைறகு 
குடும்ெங்களு்ககு ஆதை�வளளி்க்கிறது.

மரியாதைக்குரிய உறவுகள் கல்வி எனறால எனன?
்ம�ளியோறதை்ககு�ளிய உறவு்கள ்கல்வி எனெது ே்மது சமுதைோயங்களளில் ்ம�ளியோறதை்ககு�ளிய உறவு்கறள உருவோ்க்கி
அவறறறத் பதைோடர்நது ெ�ோ்ம�ளிப்ெதைறகுத் ்தைறவயோன தைிறன்கறள வளர்ப்ெதைறகு ்மோணவர்்களு்ககு 
ஆதை�வளளி்க்கினற ஒரு ெளளளி சோர்நதை தைிடடம் ஆகும்.

்ம�ளியோறதை்ககு�ளிய உறவு்கள ்கல்விறய்க ்கறெி்க்கினற ெளளளி்களோனது, தைங்களது ெளளளிச் சமுதைோயத்தைில் 
உளள ஒவபவோருவரும் ச்ம்மோ்க ்ம�ளியோறதையளளி்க்கப்ெடுவதைறகும், ்மதைிப்ெளளி்க்கப்ெடுவதைறகும், 
ேடத்தைப்ெடுவதைறகு்மோன உ�ளிற்மறய்க ப்கோண்டிருப்ெதைோ்க ேம்பு்கினறன.

ொடதைதிட்டதைதில மரியாதைக்குரிய உறவுகள் கல்வி

்ம�ளியோறதை்ககு�ளிய உறவு்கள ்கல்வியோனது Australian Curriculum அறனத்து வகுப்பு்களளிலும் 

்சர்்க்கப்ெடடுளளது. அது, ெினவருவன உளெட, ெல்்வறு வழளி்களளில் ்கறெி்க்கப்ெடலோம்:

· உங்கள குழநறதையின பதைோட்க்கப் ெளளளி வகுப்ெறறயில்

· பதைோட்க்க ்மறறும் உயர்ேிறலப் ெளளளி இ�ண்டிலும் உடல்ேலம் ்மறறும்

உடற்கல்வி வகுப்பு்களளில்

· உயர்ேிறலப் ெளளளியில் ்மோணவர் ெ�ோ்ம�ளிப்பு வகுப்பு்கள வோயிலோ்க

· சறிறப்பு ேோட்கள ்மறறும் ்மோணவர் தைறலற்மயிலோன பசயல்ெோடு்கள வோயிலோ்க
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மரியாதைக்குரிய  உறவுகள் கல்வியவில  மாண்ரகள் 
எனன கறறுக்பகாள்கதிறாரகள்?

்ம�ளியோறதை்ககு�ளிய உறவு்கள ்கல்வியோனது, ெ�நதை அளவிலோன சமூ்கச் சூழேிறல்களளில் ்ம்க்களுடன 
்ேர்்மறறயோ்கவும் ்ம�ளியோறதையுடனும் பதைோடர்புப்கோளவதைறகு ்மோணவர்்களு்ககுத் ்தைறவப்ெடு்கினற 
தைிறன்கள ்மறறும் பு�ளிதைறல வளர்்க்கிறது. 

பொது்ான ைதைப்புகள்

்ம�ளியோறதை்ககு�ளிய உறவு்கள ்கல்வியோனது ஒவபவோரு ்மோேிலத்தைிலும் ்மோ்கோணத்தைிலும் 
பவவ்வறு விதை்மோ்க ்கறெி்க்கப்ெடலோம், ஆனோல் பெோதுவோன தைறலப்பு்கள
ெினவருவனவறறற உளளட்ககும்:

· தைனளிப்ெடட ெோது்கோப்பு

· ச்மோளளி்ககும் தைிறன்கள

· ேண்ெர்்கறள ஏறெடுத்துதைல் ்மறறும் ்கருத்து்வறுெோடு்கறளத் தீர்த்தைல்

· உங்கள உணர்ச்சறி்கறள ேிர்வ்கித்தைல்

· தை்கவல்பதைோடர்புத் தைிறன்கறள வளர்த்தைல்.

புரிைலகள் மறறும் ைதிறனகள்
்ம�ளியோறதை்ககு�ளிய உறவு்கள ்கல்வியின ஒரு ெகுதைியோ்க, தைங்களுறடய உறவு்கள அறனத்றதையும் ெ�ஸெ�

்ம�ளியோறதை ்மறறும் ச்மத்துவத்தைின அடிப்ெறடயில் ப்கோண்டிருப்ெதைன மு்க்கியத்துவம், அவர்்களுறடய 

உணர்வு்கறள எப்ெடி ேிர்வ்கிப்ெது ்மறறும் அவர்்கள ்மன்க்கல்க்க்மோ்க உணரும்்ெோது உதைவியும் ஆதை�வும் 

்்கோருவதைற்கோன வழளி்கள ஆ்கியவறறறப் ெறறறி ்மோணவர்்கள ்கறறு்கப்கோள்கிறோர்்கள.

்்மலும், ்ம�ளியோறதை்ககு�ளிய உறவு்கள ்கல்வியோனது சறிறுவர்்கள ்மறறும் சறிறு்மளி்களு்ககு 
ப்கோடுற்மப்ெடுத்தைல் ்மறறும் வனமுறற்க்கோன ்கோ�ணங்கறள ஆ�ோய்்கிறது. எதைிர்்மறறயோன 
ெோலின ேிறலப்ெோடு்கள ்மறறும் ெோலின ச்மத்துவ்மளினற்ம ஆ்கியறவ ேோம் ஒருவற�பயோருவர் 
ெோர்்ககும் விதைத்தைிலும், ேடத்தும் விதைத்தைிலும் ப்கோண்டிரு்ககும் தைோ்க்கங்கள குறறித்து ்மோணவர்்கள 
அறறிநது்கப்கோளள இது உதைவு்கிறது.
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மரியாதைக்குரிய உறவுகள் கல்விக்கு பெற்றாரகள் 
மறறும் குடும்ெஙகள் எப்ெடி ஆைர்ளிக்க முடியும்?
ெளளளி்கள இநதை ்வறலறயத் தைனளியோ்கச் பசய்ய முடியோது. ்ம�ளியோறதை ்மறறும் ்ம�ளியோறதை்ககு�ளிய உறவு்கள
குறறித்து குழநறதை்களு்ககும் இறளஞர்்களு்ககும் ்கறெிப்ெதைில் பெற்றோர்்கள முதைலோவது ்மறறும் ்மளி்கவும் 
தைோ்க்கம் ஏறெடுத்தும் ெஙற்க வ்கி்க்கினறனர். ்ேர்்மறறயோன ேடத்றதை்ககு முன்மோதைி�ளியோ்க விளஙகுவதைன
மூலம் ெளளளியில் உங்கள குழநறதை ்கறறு்கப்கோண்டவறறற வீடடில் நீங்கள வலுப்ெடுத்தை முடியும்.

மரியாதைக்குரிய உறவுகள் கல்வி மறறும் ொலினம்
சறிறுவர்்கள ்மறறும் சறிறு்மளி்கள இருவரு்்ம துஷெி�்யோ்கம், ப்கோடுற்மப்ெடுத்தைல் ்மறறும் இதை� வற்கயோன 
வனமுறற்களோல் ெோதைி்க்கப்ெடுவதைற்கோன ஆெத்தைில் இரு்க்கலோம் எனெறதை நீங்கள பு�ளிநதுப்கோளள 
்வண்டியது மு்க்கிய்மோகும். ்ம�ளியோறதை்ககு�ளிய உறவு்கள ்கல்வி எனெது ே்மது உறவு்கள அறனத்தும் ்மளி்கவும் 
்ேர்்மறறயோனறவயோ்க இருப்ெறதை உறுதைி பசய்வது ெறறறியதைோகும். எனளினும், ்ம�ளியோறதை்ககு�ளிய உறவு்கள
்கல்வியோனது ெோலின ச்மத்துவ்மளினற்மப் ெி�ச்சறனறய்க ற்கயோளுவது ்மறறும் வனமுறற ்ேோ்க்கியோன 
்மனப்ெோண்ற்ம்கள மீது அது ப்கோண்டுளள தைோ்க்கம் ஆ்கியவறறறப் ெறறறியதைோ்கவும் இரு்க்கிறது.

சறிறு்மளி்கள ்மறறும் பெண்்கறள ்ேோ்க்கியோன அவ்ம�ளியோறதையோன ேடத்றதையோனது ஏறறு்கப்கோளள்க
கூடியது எனும் சூழேிறல்கள உளளபதைன சறிறுவர்்களும் சறிறு்மளி்களும் இளம் வயதைிலிருந்தை ேம்ெத் 
பதைோடங்கிவிட்ககூடும். சறில பெ�ளியவர்்கள எவவோறு சறிறுவர்்கறளயும் சறிறு்மளி்கறளயும் ்வறுெடுத்தைிப் 
்ெசு்கிறோர்்கள எனெறதை்க குழநறதை்கள ்்கட்கிறோர்்கள, ்மறறும் சறிறுவர்்களும் ஆண்்களும் பெண்்கறள 
அவ்ம�ளியோறதையோ்க ேடத்துவது ச�ளிதைோன எனெறதை இநதை உற�யோடல்்களளிலிருநது அவர்்கள ்கறறு்கப்கோளள்க
கூடும். அவ்ம�ளியோறதை்ககு�ளிய ேடத்றதை்கள ்மனனளி்க்க்ககூடியது அல்லது சோதைோ�ண்மோனறவ எனறும் கூட 
ேம் குழநறதை்கறள ேிறன்க்கச் பசய்யும் விஷயங்கறள ேோம் சறில ்ே�ங்களளில், ேம்ற்ம அறறியோ்ம்ல்ய, 
பசோல்லவும் பசய்யவும் கூடும்.

்கடுற்மயோன அல்லது ஆ்க்�ோஷ்மோன ேடத்றதையோனது “இது சறிறுவர்்கள பசய்வதுதைோன” எனறு ேோம் 
சறிறுவர்்களு்ககு ்கறறு்க ப்கோடுத்தைோல், அவர்்கள ்மறற சறிறுவர்்களளிடமும் சறிறு்மளி்களளிடமும் இ்தை வழளியில் 
பசயல்ெடுவோர்்கள. ஆர்வம் அல்லது ெோசத்றதை்க ்கோடடும் ஒரு வடிவ்மோ்க சறிறுவர்்கள ஆ்க்�ோஷ்மோ்க 
ேடநதுப்கோள்கிறோர்்கள - “ஏபனனளில் அவன உனறன விரும்பு்கிறோன” - என சறிறு்மளி்களளிடம் பசோல்லப்ெடலோம். 

அ்மரியாதைக்குரிய நடததைதய மனனிதைல

அவ்ம�ளியோறதை்ககு�ளிய ேடத்றதைறய ேோம் ்மனனளி்ககும் சறில வழளி்கள குறறித்து ேோம் 

ஆச்ச�ளியப்ெடலோம். ெினவருவன அறவ உளளட்ககும்: 

· அவ்ம�ளியோறதை்ககு�ளிய ேடத்றதையின விறளவு்கறள்க குறறித்து 

பெ�ளிதுெடுத்தைோ்மல் விடுதைல் 

· ஆ்க்�ோஷ்மோனது ஆணோ்க இருப்ெதைன ஒரு ெகுதைி எனறு ஏறறு்கப்கோளளுதைல்

· பெண்்கள அனுெவி்ககும் எநதை ஒரு துஷெி�்யோ்கத்து்ககும் அவர்்க்ள

ஏறெடுத்துவதைோ்க அல்லது ெங்களளிப்ெதைோ்க குறறம் சோடடுதைல்.

ெடிப்ெடியோ்க, அவ்ம�ளியோறதை எனெது உறவு்களளின ஒரு சோதைோ�ண ெகுதைி என சறிறுவர்்களும் சறிறு்மளி்களும் 
ேம்ெத் பதைோடங்கலோம்.

்ேர்்மறறயோன ்மனப்ெோனற்ம்கள, ேடத்றதை்கள ்மறறும் ெோலின ச்மத்துவம் ே்மது சமுதைோயத்தைில் 
வலியுறுத்தைப்ெடும்்ெோதும் முன்மோதைி�ளியோ்க ேடநது்க ்கோடடும் ்ெோதும் ்மனப்ெோனற்ம்களளிலும் ேடத்றதை்களளிலும் 
்மோறறங்கறள அறடய முடியும் எனெறதை ேோம் அறறி்வோம்.

அவ்ம�ளியோறதைறயப் பெோறுத்து்கப்கோள்கினற ப்மோழளிவழ்கற்க நீங்கள இனனும் உனனளிப்ெோ்க்க ்கவனளி்க்க 
விரும்ெினோல், Our Watch இறணயதைளத்தைில் The excuse interpreter-ஐ ெடி்க்கவும்.

https://www.respect.gov.au/wp-content/uploads/2016/03/Excuse-Interpreter.pdf
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பெற்றாரகளும் குடும்ெஙகளும் மரியாதை ெறறறி எப்ெடிப் 
்ெசறிக்பகாள்்ாரகள்?
ஒரு பெற்றோ�ோ்க, ்ம�ளியோறதையோன முறறயில் எப்ெடி ேடநதுப்கோளவது எனெறதைப் ெறறறி உங்கள 
குழநறதையிடம் உற�யோடுவதைற்கோன சூழேிறல எப்்ெோது எழ்ககூடும் எனெது உங்களு்ககு ஒரு்ெோதும் 
பதை�ளியோது. ெினபதைோட� ்வண்டிய ஒரு சம்ெவத்றதை நீங்கள ெோர்த்தைிரு்க்கலோம் அல்லது வனமுறறறயச் 
சறித்தை�ளி்ககும் பசய்தைி்க ்கறதை அல்லது தைிற�ப்ெடத்றதை நீங்கள ெோர்த்தைிரு்க்கலோம். அது எப்்ெோதும் எளளிதைோனது 
அல்ல, ஆனோல் அது ஒரு ெயனுளள உற�யோடலோ்க இரு்ககும். அவ்ம�ளியோறதை்ககு�ளிய ேடத்றதை்ககு எதைி�ோ்க
நீங்கள ்ெசும் ஒவபவோரு முறறயும், ்மளி்கவும் ்மதைிப்பு்ககு�ளிய சமுதைோயத்றதை உருவோ்ககுவறதை ்ேோ்க்கி ேோம் ஒரு 
சறிறு அடி எடுத்துறவ்க்கி்றோம்.

்ம�ளியோறதை்ககு�ளிய உறவு்கறளப் ெறறறி உங்கள குழநறதையுடன உற�யோடறலத் பதைோடங்க உங்களு்ககு 

உதைவ்ககூடிய ஒரு Conversation guide-ஐ Respect.gov.au பவளளியிடடுளளது.

குழநறதை்களு்ககும் இறளஞர்்களு்ககும்,  அவர்்கள பெ�ளிதைோய் ்மதைி்ககும் ்ம்க்களளிட்மளிருநது, அதைோவது, நீங்கள, 
அவர்்களளின ேண்ெர்்கள, அவர்்களளின ஆசறி�ளியர்்கள ்மறறும் அவர்்களளின ்கதைோேோய்கர்்கறளப் ்ெோனற 
முன்மோதைி�ளி்களளிட்மளிருநது, வழளி்கோடடுதைல் ்தைறவப்ெடு்கிறது. குழநறதை்கள ஆ்�ோ்க்கிய்மோன, ்ம்கிழச்சறியோன 
்மறறும் ்ம�ளியோறதை்ககு�ளிய உறவு்கறளப் ப்கோண்டிருப்ெதைறகும், ்மறறவர்்கறளப் புண்ெடுத்து்கினற, 
அச்சுறுத்து்கினற அல்லது ஒடு்ககு்கினற ்மனப்ெோனற்ம்களு்ககும் ேடத்றதை்களு்ககும் எதைி�ோ்கப் 
்ெோ�ோடுவதைறகும் ்தைறவயோன தைிறன்கறள உருவோ்க்கி்க ப்கோளள உதைவுவதைில் அறனவரு்ககும் ெஙகு உண்டு.

ெள்ளியானது எனன பசய்துபகாண்டிருக்கதிறது எனெதைப் 
ெறறறிய கூடுைல ைக்லகதள  பெற்றாரகளும் குடும்ெஙகளும் 
எஙகு கண்டறறிய  முடியும்?
்ம�ளியோறதை்ககு�ளிய உறவு்கள ்கல்விறய அறறிமு்கம் பசய்வதைில் ெளளளி்கள பவவ்வறு ேிறல்களளில் 
இரு்க்கினறன. ்ம�ளியோறதை்ககு�ளிய உறவு்கள ்கல்விறய உங்களது ெளளளியோனது எவவோறு அணுகு்கிறது 
எனெறதைப் ெறறறிய விவ�ங்களு்ககு உங்கள ெளளளிறயத் பதைோடர்புப்கோளளவும்.

ெள்ளியவின முக்கதிய பைாடரபு நெர: ்ம�ளியோறதை்ககு�ளிய உறவு்கள ்கல்வி

பைாடரபு (பைாதை்ெசறி):

பைாடரபு (மினனஞசல):

https://www.respect.gov.au/wp-content/uploads/2016/06/easy_read_conversation_guide.pdf
http://www.respect.gov.au

	Text Field 4: 
	Text Field 5: 


