தமிழ்மமொழியில், துணைவேந்தரின் உணையின் சொைொம்சம்

ககொர ொனொ

கெருந்கதொற்றொனது

சமூகத்தின்

அனனத்து

மட்டங்களிலும்

நிலவுவதனொல், அதனன முறியடிக்க ரவண்டிய கடனம எல்ரலொருக்கும் உண்டு.
எம்

ெல்கனலக்கழகம்

முறியடிப்ெதற்கொன

என்ற

ரதனவப்ெொடு

அடிப்ெனடயில்,
எமக்குள்ளது.

இப்கெருந்கதொற்றினன

இதற்கு

உரிய

நடவடிக்னககள்

எம்மொல் ரமற்ககொள்ளப்ெட்டு வருகின்றன.

இரதரவனள

மொணவர்களுக்குத்

ரதனவயொனதும்

அவர்கனள

ஊக்குவிக்க

கூடியனமயுமொன ெல கசயற்ெொடுகள் தற்ரெொது இடம்கெறுகின்றன. மொணவர்களின்
கல்விநடவடிக்னககனள
நிதினயயும்
சிறந்த

சிறந்த

ெல்கனலக்கழகம்

குடிமக்கனள

கெற்றுள்ளது.

உருவொக்கும்

நனடமுனறப்ெடுத்தப்ெடும்.
ெல்கனலக்கழகத்தின்
அனனவ து

முனறயில்

இதனனப்

ெணி

எமக்கு

ெீடங்கள்,

கசல்வதற்கொன

ெயன்ெடுத்தி

நொட்டுக்கு

ெல்கனலக்கழக

இவ்வொண்டிலும்

அனனத்து

உதவியும்

முன்ககொண்டு

ரீதியில்

கடந்த

ஊழியர்கள்,

கினடக்கப்கெற்றது.

ஆண்டிலும்

ெணியொளர்கள்

முக்கியமொக

என

மொணவர்கள்

மத்தியிலிருந்தும் ஒத்துனழப்பு நல்கப்ெட்டுள்ளது.

மொணவர்களுக்கு

ரதனவயொன

உள்ளிட்ட அனனத்து

சிற்றுண்டிச்சொனல,

வசதிகளும் உரிய

விடுதி

முனறயில்

முதலொன

வசதிகள்

கினடக்கச் கசய்வதற்கொன

நடவடிக்னககள் ரமற்ககொள்ளப்ெடுகின்றன. அடுத்த மூன்று மொதகொலப்ெகுதிக்குள்
மொணவர்களுக்கொன இனணயச்ரசனவ வசதி அமுற்ெடுத்தப்ெடும். அவர்களுக்கொன
சுகொதொ

வசதிகளும்

தற்ரெொது

ரமம்ெடுத்தப்ெடும்.

நனடகெற்றுக்

அடிப்ெனடயில்
ரதனவயொன

இவற்றுக்கொன

ககொண்டிருக்கின்றன.

மொணவர்களின்

அனனத்துவிதமொன

கல்வி,

ரவனலத்திட்டங்கள்

ெல்கனலக்கழகம்

வினளயொட்டு

நடவடிக்னககளும்

எனும்

முதலொனவற்றுக்கு

ெீடங்கள்,

மற்றும்

அதன்

ஊழியர்களொல் கசய்துககொடுக்கப் ெடுகிறது.

மொணவர்கள் கசய்யரவண்டிய ெணிகயன நொம் கருதுவதில் முதலொவது, அவர்கள்
பூஸ்டர்

தடுப்பூசினய

உடனடியொக

மொணவர்களிடத்ரத

இந்த

கொணப்ெடுகின்றது.

அனதக்

பூஸ்டர்
னகவிட்டு

கெற்றுக்ககொள்ள

ரவண்டும்.

ெல

தடுப்பூசினயப்

கெறுவதில்

தயக்கம்

அனனத்து

மொணவர்களும்

பூஸ்டர்

தடுப்பூசினயப் கெற்றுக்ககொள்ள ரவண்டும். தற்ரெொனதய சூழலில் விவசொய ெீடம்,
விஞ்ஞொன

ெீடம்,

மருத்துவ

ெீடம்

ஆகியவற்றில்

கெருந்கதொற்று

அதிகமொக
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கொணப்ெடுகின்றது.

கனலப்ெீடம்

முடிகவடுத்துள்ளது.

தனது

இச்சூழ்நினலயில்

50%

மொணவர்கனள

ககொர ொனொ

அனழப்ெதற்கு

கதொற்றிலிருந்து

தம்னமப்

ெொதுகொத்துக் ககொள்வதற்கொக மொணவர்கள் பூஸ்டர் தடுப்பூசினய கட்டொயம் கெற்றுக்
ககொள்ள

ரவண்டும்.

தடுப்பூசினயப்

மொண்வர்கள்

கெற்றுக்ககொள்ள

மட்டுமின்றி

ரவண்டும்.

ஊழியர்களும்

இது

என்னுனடய

இந்த

பூஸ்டர்

தொழ்னமயொன

ரகொரிக்னக ஆகும்.

இரதரவனள

சில

மொணவர்கள்

மத்தியில்

சில

தவறொன

நடவடிக்னககள்

இனங்கொணப்ெட்டு உள்ளன. ரமொட்டொர் னசக்கிளில் கசல்லும் ரெொது தனலக்கவசம்
அணியொமல் கசல்தல், உன யொடுனகயில் மனனதப் புண்ெடுத்தும் வொர்த்னதகனளப்
ெயன்ெடுத்தல் ரெொன்றன அவற்றுள் சிலவொகும். இவற்னற மொணவர்கள் தவிர்த்துக்
ககொள்வது நல்லது.

ெல்கனலக்கழக
ஸ்மொர்ட்

சுற்றொடனல

ரெொர்ட்

அழகொகப்

ெயன்ெொடு

ரெணுதல்,

விரிவுன

ரெொன்றவற்னற

மண்டெங்களில்

அமுற்ெடுத்துவதற்கொன

நடவடிக்னககள் முன்கனடுக்கப் ெடுகின்றன. மொணவர்கள் மத்தியில் உள்ள ககொவிட்
19 கதொற்று கதொடர்ெொன எதிர்மனற எண்ணங்கள் ெல்கனலக்கழகத்துக்கு உகந்தனவ
அல்ல. சில மொணவர்களின் கசயற்ெொடுகள் உளவியல் ரீதியிலொன ெொதிப்புகனளயும்
ஏற்ெடுத்தியுள்ளன. உலகின் சிறந்த ெல்கனலக்கழகங்களில் ஒன்றொக ரெ ொதனனப்
ெல்கனலக்கழகம்
கசயற்ெொடுகள்

கதரிவுகசய்யப்ெட்டுள்ள

அதற்கு

எதிர்முகமொக

இந்நினலயில்,

உள்ளனம

சில

மொணவர்களின்

அவதொனிக்கப்ெட்டுள்ளது.

இது

எமக்கு ஒரு தொக்கத்னத ஏற்ெடுத்துகின்றது.

எந்தவிதமொன ெி ச்சினனகள் ஏற்ெடும் ரெொதிலும் அவற்னறப் ெகி ங்கப்ெடுத்திக்
ககொண்டி ொது,

உரிய

வனகயில்

கலந்தொரலொசித்து

தீர்வுகனளக்

கொண்ெரத

உசிதமொனது எனத் கதரிவிக்கின்ரறன். அத்துடன் இதுவன கொலமும் ஒத்துனழப்பு
அளித்த மொணவர்களுக்கும் நன்றி கதரிவிக்கிரறன்.
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