
முக்கியமான பதவிகள் விருபபத்தரிவிற்கு 
உடபட்டவை

தலைவர் ப�ொதுக் குழு அங்கததவர்்கள்

உ� தலைவர் பதொடர்�ொடல் அலுவைர்

பெயைொளர் குழுப் பிரதிநிதி

ப�ொருளொளர் நிதிதிரட்டு 
ஒருஙகிலைப்�ொளர்

ப�ொதுமக்்கள் பதொடர்பு 
அலுவைர்

‘P&C’ எப்பாது சந்திக்கும்? 
ஒவபவொரு �ொடெொலைப் �ருவததின் 3-ஆம் மற்றும் 8-ஆம் 
வொரங்களில் பெவவொய்க் கிழலமயன்று நொங்கள் ெந்திப்்�ொம். 
�ொடெொலையின் பெய்திமடலிலும், P&C---யின் ‘மு்கநூல்’ �க்்கததிலும் 
ெந்திப்பு்கள் விளம்�ரப்�டுததப்�டும். எவபவொரு ப�ற்்றொரும் 
அல்ைது �ரொமரிப்�ொளரும் ெந்திப்பில் ்கைந்துப்கொள்ளைொம்.  

�ொடெொலை நடவடிக்ல்க்கள், நி்கழ்ச்சி்கள் ஆகியவற்லறப் 
�ற்றியும், �ொடெொலைக்கு நொம் எவவிதமொ்கப் �ங்களிப்பு 
பெய்யைொம் என்�லதப் �ற்றியும் இந்த ெந்திப்பு்களில் 
்கைந்துலரயொடி முடிவு்கலள ்மற்ப்கொள்்வொம்.

மொலை 7 மணிக்கு ‘ெமூ்க அலற’-யில் ்கொபைொலிக் ்கரததரஙகு 
மூைமொ்க ெந்திப்பு்கள் நலடப�றும். 

‘சார்ல்ஸ் வெஸ்்டன் பா்டசாலை, கூம்ப்ஸ் 
‘வபற்றார் மறறும் பிரலசகள் சஙகம்’’

்கள்விகளும் பதிலகளும்

‘P&C’ எனபது எனன?
�ொடெொலை ெமூ்கததினரது ்கருததுக்்கலளச் ெொர்பு�டுததும் 
ப�ற்்றொர் குழு ஒன்று ப�ரும்�ொைொன �ொடெொலை்களில் 
உள்ளது. 

‘ெொர்ல்ஸ் பவஸ்டன்’-இல் இந்தக் குழு ‘ப�ற்்றொர் 
மற்றும் பிரலெ்கள் ெங்கம்’ (P&C Association) 
என்று அலழக்்கப்�டுகிறது. �ொடெொலை மற்றும் 
ெமூ்கததுடன் ெம்�ந்தப்�ட்ட விடயங்கலளப் �ற்றிக் 
்கைந்துலரயொடுவதற்்கொன ெந்திப்பு்கலள நொங்கள் 
நடததுகி்றொம். 

Tamil / தமிழ்

P&C-யில அஙகததைராக இருபபது 
யார்?
‘ெொர்ல்ஸ் பவஸ்டன்’-இல் �டிக்கும் அலனததுப் பிள்லள்களுலடய 
ப�ற்்றொர்்களும் �ரொமரிப்�ொளர்்களும் தொனொ்க்வ ‘P&C’--யின் 
அங்கததவர்்களொ்க இருப்�ர்.

‘P&C’ குழு எனபது எனன? 
இந்தக் குழுவின் இயக்்கததில் உதவும் பதொணடர்்களொ்கப் 
�ணியொற்றும் ப�ற்்றொர் அல்ைது �ரொமரிப்�ொளர்்கள் ‘P&C குழு’-
வில் இருப்�ொர்்கள். ப�ற்்றொர்்களும் �ரொமரிப்�ொளர்்களும் தம்லமத 
தொ்ம முன்பமொழிவர், மற்றும் ‘குழு’விலுள்ள �தவி்களுக்கு 12 மொத 
்கொைததிற்குத ்தர்ந்பதடுக்்கப்�டுவர். இந்தக் ‘குழு’வில் உள்ள 
�தவி்கள்:

‘மு்கநூ’லில் எம்லமக் ்கொணுங்கள்: Facebook  
@CWSCParents

‘P&C’-யின பஙகு எனன?
ப�ற்்றொர்்கலளயும், �ரொமரிப்�ொளர்்களயும் �ொடெொலை ெமூ்கததில் 
ஈடு�டுததுவதன் மூைம் ெமூ்கததினரது ஆதரவுதவியிலன 
‘P&C’--யொனது �ொடெொலைக்கு அளிக்கிறது. �ொடெொலைக்கும், 
மொைவ-−‘மொைவியர ுக்்க  ும் ஆதரவுதவியொ்க இருப்�தற்்கொன 
நி்கழ்ச்சி்கலளயும், நிதிதிரட்டு நடவடிக்ல்க்கலளயும் நொங்கள் 
்மற்ப்கொள்கி்றொம். 

�ொடெொலையிலுள்ள ‘இரணடொம்-ல்க சீருலட இருப்�்க’  
(school clothing pool) ததிலன நடொததுவது எமது ப�ொறுப்�ொகும். 

பா்டசாவை ‘சவப’-யிலிருந்து  
‘P&C’ எவைாறு மாறுபடுகிறது?
ACT-யிலுள்ள ஒவபவொரு �ொடெொலையிலும் ‘�ொடெொலை ெல�’ 
(school board) ஒன்று இருக்கிறது. தமது �ொடெொலைக்்கொன 
முடிவு்கலள எடுப்�தில் ப�ற்்றொர்்கள், �ரொமரிப்�ொளர்்கள், 
�ணியொளர்்கள் மற்றும் மொைவ-−மொைவியர் ஆகி்யொர் இந்த 
‘ெல�’யில் �ஙகு ப்கொள்ளைொம். உணலமயில் இந்த ‘ெல�’ 
�ொடெொலையின் ப்கொள்ல்க-உருவொக்்க அலமப்�ொ்க பெயல்�டுகிறது. 

�ொடெொலை ‘ெல�’யொனது வருடம் ஒன்றிற்குக் குலறந்த�ட்ெமொ்க 
நொன்கு முலற்கள் ெந்திக்கும், மற்றும் �தவி்களுக்்கொன ந�ர்்கள் 
்தர்ந்பதடுக்்கப்�டுவொர்்கள். ‘ெல�’க்குத ்தர்ந்பதடுக்்கப்�டும் 
அங்கததவர்்கள் குலறந்த�ட்ெமொ்க 12 மொத ்கொைததிற்கும், 24 
மொதங்களுக்கு அதி்கமொ்க இல்ைொமலும் �ணியொற்றுவொர்்கள். 

‘P&C’-யொனது �ொடெொலை ‘ெல�’யுடன் இலைவொ்கப் �ணியொற்றும், 
மற்றும் விடயங்கலளக் ்கருததில் ப்கொள்வதற்்கொ்க அவற்லற 
‘ெல�’க்குப் �ரிந்துலர பெய்யும். 



‘சீருவ்ட இருபபகம்’ (clothing pool) 
எனபது எனன? 
‘சீருலட இருப்�்கம்’ என்�து �யன்�டுததப்�ட்ட �ொடெொலைச் 
சீருலட்கலளக் குடும்�ங்கள் வொஙகுவதற்்கொன ஒரு வொய்ப்�ொகும். 
ப�ற்்றொர்்களும், �ரொமரிப்�ொளர்்களும் �யன்�டுததப்�ட்ட 
சீருலட்கலளக் குலறந்த விலை்களில் �ொர்தது வொங்கப் 
�ொடெொலைக்கு வருவதற்்கொ்க �யன்�டுததப்�ட்ட சீருலட 
விற்�லன்கலள நொங்கள் தவறொமல் அவவப்்�ொது 
பெய்துவருகி்றொம். 

நிதிநிலையின் ்கொரைமொ்க �ொடெொலைச் சீருலட்கலள வொஙகுவதில் 
சிரமம் உள்ள குடும்�ங்களுக்கு ‘P&C’ தொரொளமொ்க உதவும்.  

பயனபடுததபபட்ட பா்டசாவைச் 
சீருவ்டகவை நான எப்பாது 
ைாஙகைாம்?
ஒவபவொரு �ொடெொலைப் �ருவததிலும் ‘சீருலட இருப்�்கம்’ 
திறந்திருக்கும். �ொடெொலை பெய்திமடலிலும், ‘P&C’-−-யின் மு்கநூல் 
�க்்கததிலும் �யன்�டுததப்�ட்ட சீருலட விற்�லனத தி்கதியும்,  
்நரமும் விளம்�ரப்�டுததப்�டும். 

‘சீருவ்ட இருபபக’ ததிற்கு நான 
நன்காவ்ட அளிக்க இயலுமா?
‘சீருலட இருப்�்க’ததிற்கு நல்ை, தரமொன �யன்�டுததப்�ட்ட 
சீருலட்கலளக் ப்கொலடயொ்க அளிக்குமொறு ப�ற்்றொர்்கலளயும், 
�ரொமரிப்�ொளர்்கலளயும் ஊக்குவிக்கி்றொம். ‘P&C’-யிற்கும், 
�ொடெொலைக்குமொன அததியொவசிய நிதிலயத திரட்ட நீங்கள் 
உதவுவீர்்கள். 

‘சீருலட இருப்�்க’ததிற்கு நீங்கள் ப்கொலடயொய் அளிக்கும் 
உடுப்பு்கலள நீங்கள் �ொடெொலை அலுவை்கததில் 
விட்டுச்பெல்ைைொம். 

‘P&C’ ஆற்றும் மற்ற காரியஙகள் 
யாவை?
நிதி திரட்டுவதற்்கொன வொய்ப்பு்களில் ெமூ்கததினலர 
ஈடு�டுததுவதற்்கொன புதிய வழி்கலளப் �ற்றிய ்யொெலன்கலள 
நொங்கள் வர்வற்கி்றொம். �ல்்வறு�ட்ட நி்கழ்ச்சி்கலள 
நொங்கள் நடததிவருகி்றொம், மற்றும் மொைவ-−மொைவியர ுக்்க  ும், 
குடும்�ததினருக்கும் �ை ்ெலவ்கலள வழஙகிவருகி்றொம். எமது 
்கடந்த ்கொை நடவடிக்ல்க்களில் உள்ளடங்க  ுவன:

• �ொடெொலை நடனங்கள்
-• புதிய ப�ற்்றொர்்களுக்கு வர்வற்பு அன்�ளிப்பு்கள்
• ஆசிரியர்்களுக்்கொன நன்றி அன்�ளிப்பு்கள்
• ‘வர்வற்பு ‘’பிக்னிக்’ மற்றும் ‘்தர்தல் BBQ’
• ‘ட்ரிவியொ லநட்’ 
• தொய் மற்றும் தந்லதயர் நொள் ்கொலையுைவு மற்றும்  

‘கிிஃப்ட் ஸ்டொல்’
• ெமூ்க கிருஸ்துமஸ் �ொடல் நி்கழ்ச்சி்களில் ‘குக்கீ அைங்கொரம்’ 

மற்றும் ‘கிிஃப்ட் ஸ்டொல்’
• அயைவர் தினம்
• நிதி திரட்டல் நி்கழ்ச்சி்கள் குறிதது ‘மொைவ−-மொைவியர் 
 மன்ற’(Student Parliament)ததுடன் இலைவொய்ப் �ணியொற்றல்

‘P&C’--யில எந்த ைழிகளில நான 
ஈடுபாடு ்காள்ைைாம்? 
நீங்கள் ஈடு�ொடு ப்கொள்வதற்்கொன வழி்கள் �ைவுள்ளன:

• ெந்திப்பு்களுக்கு நீங்களும் வரைொம்
• எமது நி்கழ்ச்சி்களுக்கும் நடவடிக்ல்க்களுக்கும் 

ஆதரவுதவியொ்க இருக்்கைொம்
• நிதி திரட்டலைப் �ற்றிய உங்களுலடய ்யொெலன்கலள 
   எம்முடன் �கிர்ந்துப்கொள்ளைொம் 
• உதவியொ்க இருப்�தற்குத பதொணடொற்ற முன்வரைொம்.

‘P&C’-யு்டன நான எபபடித ்தா்டர்பு 
்காள்ைது?
உங்களுலடய ்யொெலன்கலளயும் பின்னூட்டல்்கலளயும் ்்கட்்க 
நொங்கள் ஆர்வமொயுள்்ளொம். ெந்திப்பு்களில் ்கைந்துப்கொள்ளுமொறு 
உங்கலள அலழக்கி்றொம் – அலனவரது வரலவயும் 
்வணடுகி்றொம். 

charleswestonparents@gmail.com-−-இற்்க  ு−மின்னஞெல் 
அனுப்புவதன் மூைமொ்கவும் நீங்கள் P&C--யுடன் 
பதொடர்புப்கொள்ளைொம்.

எனக்கு ஒரு பிரச்சிவன அலைது 
கரிசனம் இருக்கிறது – யாருக்கு நான 
இவதச் ்சாலைது?
பிரச்சிலன அல்ைது ்கரிெனம் ‘P&C’--லயப் �ற்றியதொ்க இருந்தொல், 
எங்களுக்கு நீங்கள் அலத மின்னஞெல் மூைமொ்கத பதரிவிக்்கைொம், 
அல்ைது அலத �ற்றி ெந்திப்பு ஒன்றில் ்்கள்வி்கள் எழுப்�ைொம். 

�ொடெொலையின் ப்கொள்ல்கத திட்டங்கள் அல்ைது யுக்தி்கலளப் 
�ற்றிய விடயங்களுக்கு charlesweston@ed.act.edu.au எனும் 
மின்னஞெல் மூைம் நீங்கள் �ொடெொலை ‘ெல�’ அல்ைது 
�ொடெொலை அதி�ருடன் பதொடர்புப்கொள்ள ்வணடும்.

உங்களுலடய பிள்லளலயப் �ற்றிய விடயங்களுக்்கொ்க, 
firstname.lastname@ed.act.edu.au எனும் வடிவுருலவப் பின்�ற்றி 
அவருலடய ஆசிரியருடன் பதொடர்புப்கொள்ளுங்கள்.

அலனதது மின்னஞெல்்களுக்கும் �தில் கிலடப்�தற்கு 48 மணி 
்நரம் வலரக்குமொன அவ்கொெம் ப்கொடுங்கள்.  

எந்த ைழிகளில நான ்தாண்டாற்றைாம்? 
நமது �ொடெொலைக்கு உதவுவதற்குத பதொணடொற்றுவதற்்கொன 
�ை வழி்கள் உள்ளன. சிைர் பின் வரும் ்ெலவ்கலளச் பெய்ய 
முன்வருவர்: 

• ‘சீருலட இருப்�்க’ததிற்்கொ்க சீருலட்கலளத துலவதது, அவற்லற 
வல்கப்�டுததுதல்

• நிதி திரட்டல் நி்கழ்ச்சி்களுக்்கொ்க ‘்்கக்’கு்கள் பெய்தல்

• ெமூ்க ‘�ொர்ப�க்யூ’க்்களில் ெலமததல்

• நி்கழ்ச்சி்களில் உைவு �றிமொறல்-

• நி்கழ்ச்சி்கலள ஏற்�ொடு பெய்தல்

அைசர நிவை விசாரவைகள்
அைசர நிவை எதற்கும், தயவு ்சய்து பா்டசாவையினது 
அலுைைகததிவன 02 6142 0404 -இல அவையுஙகள்.

மற்ற குடும்பஙகவைச் சந்திபபதற்கும், ‘சார்லஸ் ்ைஸ்்டன பா்டசாவை 
சமூக’ததினருக்குள்ைாகத ்தா்டர்புறவுகவை ஏற்படுததிக்்காள்ைவும்  

‘P&C’ சிறந்த்தாரு ைழியாகும்.


