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இட� 1 RRISD ப�ளி வாரிய அற�காவல� ேவ�பாள� ம�ற� PTA களி� ர��� 
ரா� ஐ.எ�.� க��சி� நட�திய� 
  
**** �ரா��கிரி�ஷ� / ெமாழிெபய���க� தானாக உ�வா�க�ப�டைவ எ�பைத நிைனவி� ெகா�க. ��லிய� 
உ�தரவாத� இ�ைல. **** 
  
ேப��� ைலவி�� நா�க� தயாராகி வ�கிேறா�. சரி, நா�க� ேப���கி� ேநர�யாக� ேபாகிேறா�. 
  
அைனவ���� இனிய மாைல வண�க�, ம��� இட� ஒ�றி�கான பி.�.ஏ-களி� ப�ளி வாரிய அற�காவல� 
ேவ�பாள� ம�ற�தி� ர��� ரா� ஐ.எ�.� க��சி��� வ�க. நா� பி.�.ஏ�களி� ர��� ரா� ஐ.எ�.� 
க��சிலி� தைலவரான சிேனக� பி�ேக, எ�தெவா� ேவ�பாள���� அ�ல� அரசிய� க�சி��� ஒ��த� 
அளி�காத வணிகரீதியான அ�லாத பிரிவின� அ�லாத பா�பாட�ற ச�க�. இ�� எ�க� சிற�� வி��தின�கைள 
வரேவ�க வி���கிேற�. எ�க� ெட�சா� பி.�.ஏ தைலவ� �சி ெக�ன� ம��� ெட�சா� பி.�.ஏ தைலவ� 
மரிேசா� ேர�டைல� ேத��ெத��கி�றன�. இ�� இ�� வ�தத�� ந�றி. 
  
எ�க� வ�கீ� �� எ�க� க�ற� ச�க�கைள பிரதிநிதி��வ�ப���கிற�, ேம�� இ�த ம�ற�க��கான 
ேக�விக� எ�க� ச�க�திலி��� ெபற�ப�டன. உ�க���� ெதரி�தப�, பி.�.ஏ எ�ப� நா��� மிக� 
பழைமயான ம��� மிக� ெபரிய �ழ�ைத வ�கீ� அைம�பா��, இ� ஒ�ெவா� �ழ�ைதயி� திறைன�� ஒ� 
யதா��தமா��வத�கான ேநா�க��ட� ���ப�க� ம��� ச�க�கைள ஈ�ப��தி அதிகார� அளி�பத� 
�ல� அைன�� �ழ�ைதக��காக�� வாதி�கிற�. இ�த ம�ற�தி�� அவ� எ�க�ட� ேசர மா�டா� எ�� 
ஒ� ேவ�பாள� சிறி� ேநர�தி�� ��� எ�க��� அறிவி�தா�. ஒ� ேவ�பாள�ட� தி�டமி�டப� இ�த 
ம�ற��ட� ெதாட�ேவா�. இ��பி�� த�ேபா� இ�லாத ேவ�பாள� ெபா�வி� பகிர�ப�� ேக�விக��கான 
பதி�கைள வழ�க வா��� கிைட���. ஒேர ஒ� ேவ�பாள�ட� ெதாட�வ�, த�ேபா��ள தனி ேவ�பாள��� 
ஒ��த� அ�ல� ஆதரைவ� �றி�கா� எ�பைத நா� அ��ேகா���� கா�ட வி���கிேற�. அத�ட� எ�க� 
க��சி� பி.�.ஏ வ�கீ� தைலவ� ஹீத� லார�� உ�க��� ��ைவ�கிேற�. 
  
வண�க�, இ�� எ�க�ட� இைண�த ேவ�பாள�க�, பா�ைவயாள�க� ம��� எ�க� ெட�சா� ம��� ர��� 
ரா� ஐ.எ�.� க��சி� ெதா�ட�க��� ந�றி. இ�ைறய ம�ற�தி�கான ேநர� காவலராக�� இ��ேப�. இ�த 
ம�ற�க��கான எ�க� மதி�பீ�டாள��� தி�மதி மரியா மதினா மி�ன� உ�கைள அறி�க�ப���வ� என� 
மரியாைத. தி�மதி மி�ன� ம�திய ெட�சாஸி� ஒ� �றி�பிட�த�க ம��� திறைமயான வா�காள� ஈ�பா�ைட� 
ெகா�டவ�. அைன�� ச�க�க� ம��� ப�ளி மாவ�ட�களி� பாரப�சம�ற விரிவான ச�க வா�காள� ஈ�பா� 
ம��� ��டா�ைம தி�ட�கைள அவ� வழிநட��கிறா� ம��� உ�வா��கிறா�. ஒ� ��னணி வா�காள� 
ஈ�பா�� அைம�பி� ப�� ம��� ேச��ைகயி� ��றா� ஆ�� நி�வன� தைலவ�� ஆவா�. ஒ� ல�தீ� 
கலா�சார ஆேலாசகராக தி�மதி மி�ன� 2017 இ� ேவா�� ேதஜாஸுட� இைண�� நி�வினா�, ெட�சா� மைல 
நா� ��வ�� உ�ள ச�க�க��� ல�தீ� வா�காள� வ�ைக எ�ற தைல�பி� ெதாட��� வழ��கிறா�. அவ� 
பல நிக��களி� வா�காள� ஈ�பா� ம��� வரலா� எ�ற தைல�பி� ெச�தி� ெதாட�பாள� ம��� �� 
உ��பினராக உ�ளா�. �னிவிஷனி� வழ�கமான வி��தின� இட�க� உ�பட ஆ��� ப�தி ��வ�� ஊடக 
நிக��சிகளி� அவ� ஒ� க�சி சா�ப�ற வா�காள� தைலவராக அ��க� இட�ெப�கிறா�. ேவ�பாள� 
ம�ற�க��� தன� ேநர�ைத�� நி�ண��வ�ைத�� வழ�கிய தி�மதி மி�ன��� ந�றி. அத�ட�, 
ேவ�பாள�க� உ�க� ந�ல ைககளி� உ�ளன�. தி�மதி மி�ன�? 
  
இ�றிர� ம�ற�ைத மித�ப��த அைழ�� வி��த PTA களி� ர��� ரா� ஐ.எ�.� க��சி��� ந�றி. ப�ளி 
வாரிய மாவ�ட அற�காவல� ேபா�ற ஒ� அ�வலக�ைத� ப�றி நா�க� விவாதி���ேபா�,   வா���சீ�� 
வா�களி�ைப� ப�றி நா�க� விவாதி�கிேறா� எ�பைத எ�க� பா�ைவயாள�க��� நிைன��ட இ�த 
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த�ண�ைத எ��க வி���கிேற�. ட�� வா���சீ�� வா�களி�� எ�ப� ஜனாதிபதி ம��� கா�கிர� 
அ�வலக�க��� வா�களி�ப� ேபா�ற ஒ� ��கிய ேத�த� அ�வலக��ட� ெப��பா�� 
இைண�க�ப���ள அ�வலக�க��� வா�களி��� ெசய��ைறயா��. கி� ேபாய� இ�� இ�ேக ஒ� 
இட�தி�கான ேவ�பாளைர உ�க��� அறி�க�ப��த வி���கிேற�. 
அவ� இர�� நிமிட ேவ�பாள� அறி�ைகைய�� 90 வினா� நிைற� அறி�ைகைய�� ெகா��பா�. ஒ�ெவா� 
ேக�வி��� பதிலளி�க உ�க��� ஒ� நிமிட� வழ�க�ப��, ெச�வி ேபாய�. எ�க� ேநர� க�காணி�பாள� 
30 விநா��� ஒ� ம�ச� அ�ைடைய��, உ�க� ேநர� ���த�� ஒ� சிவ�� அ�ைடைய�� ைவ�தி��பா�. 
ேவ�பாள� த�க� வைல அ�கைல இழ�தா�, ெவபினாரி� மீ��� �ைழ�த பி�ன� அவ�க� இ�த ம�ற�ைத 
விைரவாக மீ��� உ�ளி�மா� ேக���ெகா�கிேறா�. நீ�க� அ�மதி�த ேநர�ைத தவறவி�ட ேக�விக��� 
பதிலளி�க அ�மதி�க�ப�வீ�க�. எனேவ கி� ேபாயனி� இர�� நிமிட அறி�ைக�ட� ஆர�பி�கலா�. மி� 
ேபாய�? 
  
இ�� இர� இ�� வ�தத�� ந�றி, மி�க ந�றி. எ�ைன� ப�றி ெகா�ச� ம��� ப�ளி வாரிய�தி�� நா� 
எ�ப� இ�த நிைல�� வ�ேத�. நா� 1976 இ� ர��� ரா� ஐ.எ�.�.�� ெச�ேற�. நா� ஏழா� வ��பி� 
இ��ேத�. நா� ர��� ரா� ந�நிைல� ப�ளியி� ப��ேத�, அ� இ�ேபா� சி.�. அ� ஒேர ந�நிைல�ப�ளி. 
நா� கிரிஷா� ந�நிைல�ப�ளியி�� எ�டா� வ��பி�� ப��ேத�. ெவ���� திற�க�ப�வத�� ஒ� வ�ட� 
��� நா� 1981 இ� ப�ட� ெப�ற ர��� ரா� உய�நிைல� ப�ளி�� நா�க� தி��பி� ெச�ல�ப�ேடா�. இ�த 
மாவ�ட�தி� நா� அதிக வள��சிைய� க�ேட�, இ�த மாவ�ட�தி�� எ� இதய�தி� மிக� ெபரிய இட� 
உ��. க�வி ம��� என��� கிைட�த வா���க� காரணமாக எ� �ழ�ைதகைள இ�� வள��க வ�ேத�. 
ர��� ரா� ஐ.எ�.�.யி� ப�ட� ெப�ற ��� �ழ�ைதக��� என�� ��� கிண�க� உ�ளன, ேம�� இ�த 
மாவ�ட�தி� 33 ஆ��களாக க�பி�க ���த அள��� நா� அதி��டசாலி. நா� இர�� ஆ��க��� 
��� ஓ�� ெப�ேற�. ��றாவ� ப�ளி ஆ��. ��வி� ஓ�ெவ��பத� �ல� ச�க�தி�� தி��பி� தர 
இ�ேபா� தயாராக உ�ள�. இ�த வாரிய�தி��� இ�த மாவ�ட�தி��� எ�னா� நிைறய ெகா�� வர ���� 
என நிைன�கிேற�. என�� ஒ� �ரித� உ�ள�, மிக ��கியமாக என� இதய� இ�த மாவ�ட மாணவ�க� 
ம��� �ழ�ைதகளிட� உ�ள�. ெப�ேறா�க�, மாணவ�க�, ச�க�, ஒ� �ழ�ைதைய வள��கிற�, அ� ந� 
அைனவைர�� அைழ��� ெச�கிற�, நா�க� ஒ� ��, நா�க� ஒ� ���. ம��� ஒ� �� உ��பினராக. நா� 
அ�த அணியி� ஒ� ப�தியாக இ��க வி���கிேற�. 
  
ந�றி. ச�க�தி� ேக�விகைள� ெப�ேவா�. ஒ� அற�காவலரி� ெபா���கைள� க��தி� ெகா���ேபா� 
நீ�க� இ���� �த� ேக�வி. உ�க� பல�க�� வள��சியி� ப�திக� எ�ன எ�பைத எ�க���� 
ெதரிவி�க��. ெச�வி ேபாய�? 
  
என� பல� ேந�மைறயான தைலைமயி� உ�ள�. ேக�விகைள� ேக�பதிேலா அ�ல� சிற�த ஆ�வ�தி� நா� 
ந��வைத� ேப�வதிேலா என�� எ�த� பிர�சிைன�� இ�ைல. நா� எ�ேபா�� ேக�கிேற� எ�� அ��தம�ல, 
ஆனா� என�� ஒ� �ர� இ��கிற�, எ�லா �ர�க�� மிக�� மரியாைத��ரிய �ரலாக இ��க ேவ��� 
எ�� நிைன�கிேற�. அத�� நா� சரியாக பதிலளி�ேத� எ�� �ட என��� ெதரியா�. 
  
எ�லா� சரி. நா�க� தயாராக இ��தா�, இர�டாவ� ேக�வி எ�னெவ�றா�, கட�த ஆ���, மாவ�ட� 
ஆேலாசைன ம��� நட�ைத �காதார ேசைவக� �ைறைய உ�வா�கி, ஒ� ஐ.எ�.� காவ� �ைறைய உ�வா�க 
ஒ��த� அளி���ள�. ப�ளி பா�கா�ைப ேம�ப���வத�காக இ�த நி�வன�க� ஒ�றிைண�� 
ெசய�ப�வைத நீ�க� எதி�பா���� இர�� வழிக� யாைவ, மி� ேபாய�? 
  
ெபரிய ேக�வி! மாவ�ட�தி� இ��ததா�, 1994 �த� மாவ�ட�தி� ஒ� எ�.ஆ�.ஓ தி�ட�ைத� 
ெகா����ப�ட�, இ�த மாவ�ட�ைத� பிரதிநிதி��வ�ப���� நா�� ெவ�ேவ� �ைறக� எ�களிட� உ�ளன 
எ�பைத அறிவ�. எ�க��� ஒ� காவ� �ைற ேதைவ. நா� காவ� �ைற�� ஆதரவளி�கிேற�. நா� ெச�த 
ஒ� விஷய�, நா� ெஜஃ� யா��ேராவிட� ேக�ேட�. த�திக� எ�ன எ�பைத நா� அறிய வி���கிேற�. 
த�திக� மிக உய��த க�ைமயான க���பானதாக இ��க ேவ���, ஏென�றா� நா� மிக�� ஆ�வமாக 



இ��க ����. ெபாலி� திைண�கள� ம��� மிக�� ேதைவ�ப��, மனநல ஆேரா�கிய ஆேரா�கிய அ�ச� 
இ�த மாவ�ட�தி�� ெபரி�� ேதைவ�ப�� எ��� நா� ந��கிேற�. 
  
ந�றி. ��றாவ� ேக�வி எ�னெவ�றா�, அைன�� மாணவ�க���� மாவ�ட�தி� ேசாதைன, மாணவ� 
சாதைன ம��� க�ற� ஆகியவ�றி� அ��பைடயி� ப�� �ய�சிகைள ேம�ப��த நீ�க� எ�வா� 
ெசய�ப�கிறீ�க�? 
  
எ�லா மாணவ�க���� ஒேர மாதிரியான வா���க�� ஒேர மாதிரியான அ�பவ�க�� இ��க ேவ��� எ�� 
நா� �தலி� ந��கிேற�. இ� ஒ� தரமாக இ����. சம��வ� எ�ப� அைன�� மாணவ�க���� 
வா���க� இ��பைத��, சிகி�ைச ெப�றி��பைத��, சமமான, சமமான விைள�கைள� ெகா����பைத�� 
உ�தி ெச�வதா��. அவ�க� ேதைவ�ப�� இட�களி� வள�கைள நா�க� வழ��கிேறா� எ�பைத 
உ�தி�ப���வ� மிக�� ��கியமான� எ�� நா� நிைன�கிேற�. பிற வளாக�களி� அதிக வள�க� 
ேதைவ�ப�� ப�திக� எ�களிட� இ��தா�, அ�த வள�கைள நா�க� வழ�க ேவ��ய� அவசிய�. 
ேசாதைனைய� ெபா��தவைர, ர��� ரா� ஐ.எ�.�.யி� உ�ள அைன�� மாணவ�க���� ஒேர மாதிரியான 
வா���க� இ��க ேவ��� எ�� நா� ந��கிேற�. இ�த மாவ�ட�தி� அவ�க� எ�� வா�கிறா�க� எ�ப� 
��கியம�ல, ஏென�றா� அவ�க� அைனவ�� எ�க� மாணவ�க�. 
  
எ�.எ�. ேபாய�, வளாக� ம��� மாணவ� சாதைனகைள மதி�பீ� ெச�ய �யி� ஏ �ல� எஃ� ெபா�����ற� 
மதி�பீ�ைட� பய�ப���வதி� உ�க� எ�ண�க� எ�ன? 
  
�வார�யமான ேக�வி. தனி�ப�ட �ைறயி�, ஒ� க�வியாளராக என�� மதி�பீ� பி��கவி�ைல. ஒ� STAAR 
ேசாதைன எ�ப� ஒ� நா� நா�� மணி ேநர �னா�ஷா� எ�� நா� ந��கிேற�. �� �ழ�ைதைய��, ச�க 
உண��சி, க�வி, க�ற� ஆகியவ�ைற மதி�பீ� ெச�ய ேவ��ய க�வி இ�வ�ல, ஏென�றா� நா� ஒ� 
ேசாதைன�� ேம� தா�. நா� ெபா�����றைல ந��கிேற�. ��றி�� ெபா�����ற� இ��க ேவ���. 
மாணவ�க� ம��� க�வியாள�க� ம��� ப�ளி மாவ�ட�ைத� ெபா��தவைர. ஆனா� A �ல� F மதி�பீ��� 
TEA ஆ� பய�ப��த�ப�� �ைற ஒ� ந�ல �ைற எ�� நா� ந�பவி�ைல. 
  
ந�றி. எ�க� ஐ�தாவ� ேக�வி எ�னெவ�றா�, வ�ண ம��� SPED ம�க�ெதாைக ெகா�ட �ழ�ைதக� 
ப�ளிகளி� ஒ��க� ம��� ெபாலி� தைலயீ���� ஏ�றவா� �றிைவ�க�ப�வதா�, �திதாக உ�வா�க�ப�ட 
ர��� ரா� ஐ.எ�.� காவ��ைற சில ���களி� விகிதா�சார இல���� ெபா���� �ற�ப�� எ�பைத 
உ�தி�ப��த நீ�க� எ�ன ெச�வீ�க�. நீ�க� எ�த வைகயான தணி�ைக ம��� தீ��கைள ஆதரி�பீ�க�? 
  
�த� ம��� ��கியமாக ெகா�ைக ம��� நைட�ைற அைம�க�பட ேவ��� எ�� நா� நிைன�கிேற�. இ�த 
மாவ�ட�தி� ஒ� மாநில� த�விய மாதிரி அ�ல� ஒ� �ைறைய உ�வா�க எ�க��� வா��� உ�ள�, நா�க� 
உ�வா��� மாதிரியான� ஒ� மாணவ�ட� நட�பைத உ�ளட�கியதாக இ��க ேவ��� எ�� நா� 
ந��கிேற�. மாணவ� த�கைள� க��பி��பா�. இ�த ஒ��க� வளாக ம�ட�தி� நட�த�பட ேவ���. 
வழ�கமான ஒ��க�. ஒ� காவ��ைற அதிகாரி ஈ�பட ேவ��� எ�� மாநில ச�ட�தி� ேதைவ�ப�� ேபா� 
நா� அ�பா� ேப�கிேற�. எ�க� ச�க ேசைவயாள�க� �லமாக��, ந� மனநல வ�கால�� �லமாக��, 
நா�க� பயி�சியாள�க��� ேமேல�� அத�� அ�பா�� ேதைவ�ப�� அதிகாரிகைள நா�க� 
ெகா����கிேறா�, நா�க� �ழ�ைதகைள� தவிர நட�க ����, ேம�� அவ�க�டனான எ�தெவா� 
பிர�சைனயி�� நா� அவ�க�ட� நட�க ����. நீதி��ைற அைம�பி�� ெவளிேய�� ெவளிேய��. எ�லா 
வ�ண�களி�� உ�ள எ�க� மாணவ�க��� எ� சிற�த� எ�பைத எ�க���� ேதைவ. ம��� அைன�� 
ப�திகளி��. 
  
எ�.எ�. ேபாய�, ச�க� அறிய வி���கிற�, மாவ�ட ம��� ேதைவகளி� சமநிைலைய, மாவ�ட�தி� 
ேதைவகைள, மாணவ�க� ம��� ஆசிரிய�களி� மன நல� ம��� க�வி சாதைனகைள எ�வா� க�பைன 
ெச�வ�? 



  
COVID ஐ� ேபால? 
  
ெபா�வாக, மாணவ�க� ம��� ஆசிரிய�க� இ�வ���� அவ�களி� மன நல� ம��� க�வி சாதைனகளி� 
ேமாச�களா� மாவ�ட�ைத எ�வா� ெச�ய ���� எ�பைத நீ�க� எ�ப�� கா�பீ�க�? 
  
இ�ேபா� இ�த மாவ�ட�தி�, இ�த மாநில�தி�, இ�த நா��� உ�ள ஒ�ெவா� ஆசிரிய��. அவ�க� பல 
மணிேநர� பணி�ரி�� மி��த மரியாைத�� த�தியானவ�க�. க�றலி� இைடெவளிக� இ��க�ேபாகி�றன 
எ�ப� எ�க���� ெதரி��. அ�த இைடெவளிகைள நா� நிவ��தி ெச�ய� ேபாகிேறா� எ�ப� எ�க���� 
ெதரி��. ச�டம�ற� மீ��� ஜனவரி மாத� அம���� வ��. அவ�க� எ�களிட� ெகா�� வ�வைத நா�க� 
பா��ேபா�. த�ேபா� நா� உ�க���� ெதரியா�, எ�க� வ��பைறக��� மாணவ�க� வ��ேபா� இ� 
ேபா�ற�. அவ�க� ெவ�ேவ� நிைலகளி� இ��கிறா�க�, ஒ�ெவா� �ழ�ைத��� நா� ெச�ய ேவ��யைத 
நா�க� ெச�ய ேவ���. எ�க� சாதைன இைடெவளிகளி��, ெதரியாதவ�க�ட��, எ�க��� 
இைடெவளிக� ெதரியா�, அர� எ�ன ெச�ய� ேபாகிற� எ�� எ�க���� ெதரியா�, ஜனவரி வா��க�, 
அத�� நா�க� திற�தி��க ேவ��� ம��� அைன�� மாணவ�க���� ஒ�றாக ேவைல ெச�ய ேவ���. 
  
வள��� வ�� எ�க� மாவ�ட�தி� எ�ைல மா�ற�கைள தீ�மானி�ப� ��வி� ��கியமான அ�ச�களி� 
ஒ�றா��. பி�ரவரி 2020 இ�, வாரிய� மா�ற�கைள� ெச�ய வா�களி�த�. எ�ப�யி��தா��, ெசய��ைறைய 
எ�வா� ேம�ப��த வி���கிறீ�க�? 
  
1976 இ� இ�� ��ெபய��ேதா�. அ�றிலி��� எ�ைலகைள மா�றி�ெகா����கிேறா�. நா� ெசா�ன� 
ேபா�, நா� ர��� ரா� ந�நிைல�ப�ளி�� ெச�ேற�. நா� �ரிஷா���� ெச�ேற�, நா� ெச�ற அேத 
ப�ளிக��� எ� சேகாதர� ஒ�ேபா�� ெச�றதி�ைல. வள��சியி� காரணமாக, வள��சியி� காரணமாக 
எ�ைலக� மா�கி�றன, நா�க� இ��� வள��� ெகா����கிேறா� எ�ப� எ�க���� ெதரி��. எனேவ 
நா� ��ெவ��க ேவ���. அைவ ெதா�தர� ெச�ய� ேபாவதி�ைல, ���தவைர சில, ஆனா� நா�க� அைத 
ெச�ய ேவ��� எ�� எ�க���� ெதரி��. கட�த 45 ஆ��களாக நா�க� அைத ெச�ய ேவ��யி��த�. 
நா� இ��� அதி� இ�ைல. ஆனா� இ� மிக�� ெதா�கி�ற ஒ� விஷய� எ�� என��� ெதரி��, 
ச�ப�த�ப�ட அைனவ���� எ�களா� ���தைத� ெச�ேவா�. 
  
இ�ேபா� வள��சி �றி�த ேக�வி��. எ�க� பல உய�நிைல� ப�ளிகளி� த�ேபாைதய ��ட� அதிகமாக 
இ��பதா�, கிழ�� (கிரி��, ஓ�� ெச�ல�� ப�தி�� ெவளிேய) ம��� பிய�ச� ப�தியி� ேம�� ஆகிய இ� 
ப�திகளி�� க�ட�பட��ள �திய உய�நிைல� ப�ளிகளி� ���ரிைம �றி�த உ�க� எ�ண�கைள�� 
க���கைள�� பகி��� ெகா�ள ���மா? ரி��? 
  
இ�ேபா� நா� COVID உட� ந��கிேற�, அத� பிற� நா�க� 700 மாணவ�கைள இழ��வி�ேடா�? 2017 ஆ� 
ஆ��� எ�க��� ஒ� பிைண�� ேதா�வி��ற� எ�ப� எ�க���� ெதரி��. நா�க� மிக�� 
எ�சரி�ைகயாக இ��க ேவ���, ேம�� நா� ��ேன�� வழி. வள��சி மிக�� ேதைவ�ப�� இட�தி� நா� 
�தலி� உ�வா��கிேறா�. எ�க��� கிழ�� ம��� ேம�� ேதைவ எ�� எ�க���� ெதரி��. அ� 
நட�க�ேபாகிற� எ�� எ�க���� ெதரி��, ஆனா� நா� எ�சரி�ைக�ட� ெச�ல ேவ��� எ�� 
நிைன�கிேற�. ஒ� ச�கமாக நா� அைத ஆதரி�க ����, அ� வ��ேபா� பிைண��க� எ�களா� ���� 
எ�பைத உ�திெச�கிேறா�. ஆனா� நி�சயமாக நா� வள��� வ�கிேறா�, நா�க� வள��சிைய� தயாரி�� 
தி�டமிட ேவ���. 
  
  
ந�றி, ெச�வி ேபாய�. எ�க� மாவ�ட�தி�கான க�காணி�பாளைர பணியம���வத��� மதி�பீ� 
ெச�வத��� அற�காவல� �� ெபா���. ஒ� க�காணி�பாள� ெகா����க ேவ��� எ�� நீ�க� ந��� 



இர�� �ண�கைள எ�க�ட� பகி��� ெகா���க�, இ�த பதவி�� அைவ ��கிய� எ�� நீ�க� ஏ� 
நிைன�கிறீ�க�. 
  
ஒ� �� உ��பினராக, ஆ�, க�காணி�பாளைர பணியம���வ� ம��� மதி�பீ� ெச�வ� மிக�� ��கிய�. 
ஒ� க�காணி�பாள� அைன�� ஊழிய�க�, ெப�ேறா�க�, ச�க� ம��� மாணவ�கைள ஒ�றிைண��� 
ஒ�வராக இ��க ேவ��� எ�� நா� ந��கிேற�. ம��� அைன�� �ழ�ைதகளி� சிற�த நல��காக ேவைல 
ெச�கிற�. இ�த மாவ�ட�ைத நி�வகி��� ஒ�வ�. ேம�� இ�த மாவ�ட�தி�� சாதகமான விைள�கைள� 
த�கிற�. எ�லா� இ�ேபாேத இ��பதா� அ��த க�காணி�பாளைர பணியம���� மிக ��கியமான வாரியமாக 
இ�த அ��த வாரிய� இ���� எ�பைத நா�க� அறிேவா�, ேம�� எ�க� மாவ�ட� ெதாட��� ஒ� இல�� 
மாவ�டமாக இ��பைத��, வணிக�க� ம��� இ�த நா� ��வ�� உ�ள ம�க� வர வி���கிறா�க� 
எ�பைத�� உ�தி�ப��த ேவ���. இ�த மாவ�ட�தி�� இ� சிற�த� எ�� எ�க���� ெதரி��. 
  
எ�க� கைடசி ேக�வி��, சில மாணவ�க��� ெம�நிக� க�ற� ெசய�ப�கிற�, ம�ற மாணவ�க� 
வ��பைறயி� சிற�பாக� க���ெகா�கிறா�க�. ெம�நிக� ம��� தனி�ப�ட க�ற� எ�வா� ��ேனற ேவ��� 
எ�பைத மாவ�ட� எ�வா� சமநிைல�ப��த ேவ���? 
  
ந�ல ேக�வி. நா�க� ஒ� ெபரிய மாவ�டமாக க�த�ப�கிேறா�. ம�ற நா� எ�னிட� ஒ�வ� எ�னிட� ேக�டா�, 
சரி, நா�க� ஹ�ேடா�ட� அேத மாவ�ட�தி� இ��கிேறா�. சரி, இ�ைல, நா�க� மாணவ� ம�கைள� ேபால 
இ�ைல. நா�க� ஒ� மிக� ெபரிய மாவ�ட� ம��� சிறிய மாவ�ட�க��� மாறாக இ�த COVID மீ��� 
திற�க�ப�வதி� எ�வள� ெபரிய மாவ�ட�க� திற�க�ப�கி�றன எ�பைத TEA ஆைணயி�கிற�. எனேவ ஒ� 
ெபரிய மாவ�டமாக இ��பதா�, மாணவ�க� ேபாரா�கிறா�க�. எ�களிட� ஆசிரிய�க� சிரம�ப�கிறா�க�, அ� 
எ�லா மாணவ�க���� ந�லத�ல. இ� ெப��பாலான மாணவ�க��� ந�லத�ல. நா� உண�கிேற�, விைரவி� 
எ�க� �ழ�ைதகைள வ��பைறயி� சில இய��நிைலக�ட� தி��ப� ெபற ����, �றி�பாக மாணவ�க��� 
இ�ேவ சிற�த� எ�� ேபாரா�கிறவ�க�. ஒ�ெவா� வார�� விஷய�க� ��ேன�� எ�� ந��கிேற�, 
இதனா� ந�மா� ����. 
  
எ�க� க�ற� ச�க�களி� இ��� அ�த க�னமான ேக�விக��� பதிலளி�த தி�மதி ேபாய��� ந�றி. 
உ�க� இ�தி அறி�ைக�� நா�க� இ�ேபா� ஒ�றைர நிமிட� இ��க�ேபாகிேறா�. அேத ம�ச� அ�ைடைய 30 
வினா�க� மீத��ள நிைலயி� ைவ�தி��ேபா�, உ�கைள நி���மா� ேக�க ஒ� சிவ�� அ�ைட. 
தி�மதி ேபாய�, நீ�க� �ட வி���கிறீ�களா? 
  
ஆ�. அற�காவல� ��வி� �தலிட�தி�� நா� ஏ� ந�ல ேவ�பாள�? என�� மாணவ�க��� ஒ� இதய� 
இ��கிற�. ர��� ரா� ஐ.எ�.�.யி� என�� அ�பவ� உ�ள�. இ�த மாவ�ட� ��வ�� ெப�ேறா�ட�, 
ஆசிரிய�க�ட�, ச�க உ��பின�க�ட� உற�கைள உ�வா�கி��ேள�. உ�க� அைனவைர�� ெப�ேறா�களாக 
நா� ந�றாக பிரதிநிதி��வ�ப��த ���� எ�� நா� நிைன�கிேற�. நா� இ�ைல, எ� ேவைல 
பிரதிநிதி��வ�. உ�கைள�� உ�க� �ழ�ைதகைள�� அைன�� �ழ�ைதகளி� ேதைவகைள�� 
பிரதிநிதி��வ�ப���த�. என�� ஏேத�� ேக�விக� இ���� எவைர�� நா� ஊ��வி�கிேற�. அவ�க� 
எைதயாவ� ேக����தா� அவ�க� அைத ெதளி�ப��த வி��பினா�. அவ�க� ேக�வி�ப�டைத அவ�க� 
ந��கிறா�க�. எ�ைன அ�க��, எ��ட� ேபச��, எ�ைன� ச�தி�க��, நா� யா� எ�பைத��, இ�த 
மாவ�ட�தி� உ�ள அைன�� மாணவ�கைள�� நா� எ�வா� சிற�பாக பிரதிநிதி��வ�ப��த ���� எ�பைத� 
க�டறிய�� நா� அவ�கைள ஊ��வி�ேப�. ந�றி. 
  
இ�த வா�காள� நிக�வி� ப�ேக�ற எ�க� வி��பமான ேவ�பாள� தி�மதி ேபாவ��� ந�றி. ச�க�, ப�ளிக�, 
ெப�ேறா�க�, ஆசிரிய�க�, நி�வாகிக� ம��� ர��� ரா� ஐ.எ�.� மாணவ�க��� ேசைவ ெச�வத�கான 
உ�க� வி��ப�ைத பி.�.ஏ பாரா��கிற�. அ�ேடாப� 13 ெச�வா��கிழைம ஆர�ப வா�களி�� ெதாட��கிற� 
எ�பைத நிைனவி� ெகா�க. ேத�த� நா� நவ�ப� 3 ெச�வா��கிழைம. இ�த ம�ற� PTA இ� வைல�தளமான 
rrisdpta.org இ� ர��� ரா� க��சிலி� ெவளியிட�ப��. அ�தா� எ�க� RRISDPTA.ORG ம��� எ�க� 



ச�க ஊடக�க� ம�ற இட வ�வ�க�ட� அைவ நிக��ேபா�. ேவ�பாள� உயி� தகவ�க�� ெவளியிட�ப�� 
ம��� ம�ற�கைள� ெதாட���, ேவ�பாள� ம�ற இட ம�ற�க��� எ��ப�ப�� ேக�விக��� எ��� வ�வி� 
பதிலளி�க வா��� கிைட���. தய�ெச�� இர� 7 மணி��� ெதாட��� பிேள� 2 �கான ேப���ைக� 
பா���, நாைள மாைல 6 மணி�� இட� 7 �� கா�தி��க�, 6 மணி�� 7 மணி�� ைவ�க��. ந�றி ம��� 
ந�ல இர�. 
  
  
 


