திட்டங்களை நடத்துதல் பற்றிய தகவல் தாள்
திட்டங்களை நடத்துதல் என்றால் என்ன?
திட்டங்களை நடத்துதல் (Run Projects) என்பது My Choice Matters லினால் நடத்தப்படும்
ஒரு திட்டம்.

இது, எங்களுடன் இளைந்து திட்டங்களை நடத்த, நிதியுதவி

ககாருவதற்கு (5,000.00வளை) நீங்கள் விண்ைப்பிப்பதற்கான ஒரு வழியாகும்.
திட்டங்களை நடத்துதலின் கநாக்கம் என்னவவன்றால் பின்வருகிறவற்ளற ஆைாயும்
திட்டத்ளத கேற்வகாள்வதன் மூலம் ஊனமுளடயவர்கள், தங்களுளடய
வாழ்க்ளகயில் கூடுதலான, ததரிவு, கருத்துரிளை ைற்றும் கட்டுப்பாட்ளடப் வபறுதல்
ததரிவு: விருப்பத்கதர்வுகள், ோற்றுவழிகள், ேற்றும் சாத்தியக்கூறுகள்
ஆகியவற்ளறச் சுறுசுறுப்பாகத் வதரிவு வசய்து உங்களுக்குச் சரியானளவ
குறித்து முடிவு வசய்தல்
கருத்துரிளை: உங்கள் கருத்ளதத் வதரிவித்தல், ககட்கப்படுதல், பயேின்றிப்
கபசுதல்
கட்டுப்பாடு: அளத நிகழச்வசய்தல், உங்கள் வதரிளவ எடுத்துளைக்கும்
வசயற்திறன்களை ளவத்திருத்தல் ேற்றும் வசயலாக வவைிப்படுத்துதல்

திட்டங்களை நடத்துதல் எவற்ளறச் தெய்து முடிக்க
எதிர்நநாக்குகின்றது?


உங்கள் வாழ்க்ளகயில் நீங்கள் அதிகோன ததரிவு, கருத்துரிளை

ைற்றும் கட்டுப்பாடு ஆகியவற்ளறப் பயன்படுத்தத் திறளேகளை
விருத்திவசய்ய உங்களுக்கு உதவும்.


வசயல்களைச் வசய்வதற்கான புதிய முளறகளைப் பரிகசாதளன
வசய்வதற்கும் வவவ்கவறு வழிமுளறகளைச் கசாதித்துப்
பார்ப்பதற்கும் வாய்ப்புகளை வழங்கு கிறது.



புதிய வசயல்திறன்களையும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கும்
வழிமுளறகளையும் வபறுவதற்கு உங்களுக்கு உதவும்.



நீங்கள் கற்பளத ேற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து வகாள்ளுதல்

இந்த My Choice Matters, NSW Consumer Development Fund New
South Wales Government இன் அதிகாைபூர்வோன நடவடிக்ளகயாகும்

My Choice Matters எதளனச் தெய்யும்?


உங்களுளடய விண்ைப்பத்ளத நிைப்புவதற்கு எங்கைால் உதவி
வசய்ய முடியும்.



உங்களுளடய திட்டம் நிகழ்வதற்கு உதவி வசய்யும் நிேித்தம்

நிதியுதவி அைிக்கலாம். GST உட்பட நிதியுதவியின் உச்சவைம்பு
5000.00 டாலர் ஆகும்.



உங்கள் திட்டத்ளத நீங்கள் நளடமுளறப்படுத்தும் கபாது ஆதைவு
வழங்குகவாம். உங்கள் வினாக்களுக்கு விளடயைிப்கபாம்



உங்களுளடய திட்டத்ளத நீங்கள் நிளறகவற்றியதும், நீங்கள்
கற்றளத ேற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து வகாள்ை உதவி வசய்கவாம்

உங்களுளடய திட்டத்ளதச் வசயற்படுத்தும் கபாது ஆதைவு
வழங்குதல்.


உங்களுக்கு ஏதாவது பிைச்சளனகள் இருந்தால், My Choice Matters இன்
திட்டத்ளத வசயற்படுத்தும் ஒருங்கிளைப்பாைர் உங்களுக்கு உதவி
வசய்வதற்கு இருக்கின்றார்



திட்டங்களைச் வசயற்படுத்தும் ஒருங்கிளைப்பாைருடன் நீங்கள்
வதாடர்பில் இருப்பதற்காக நீங்கள் ஒரு அட்டவளைளயத் தயார்
வசய்வர்கள்
ீ

திட்டங்கைின் கால அைவு
உங்கள் திட்டம் 6 ோதங்கள் வளை வசயற்படலாம்
ஒரு திட்டத்ளத நீங்கள் வசயற்படுத்த எடுக்கும் கநைம்
உங்களுளடய திட்டத்தின் குறிக்ககாைில் தங்கியுள்ைது. ஒரு
திட்டத்ளதச் வசயல்படுத்தக் குளறந்த கால எல்ளல என்று
ஒன்றும் கிளடயாது, ஆனால் உங்கள் திட்டம் எத்தளன
ேைித்தியாலங்கள், வாைங்கள் அல்லது ோதங்கள் எடுக்கும்
என்பளத நீங்கள் சிந்திக்க கவண்டும். அத்துடன் உங்கள்
திட்டத்திற்குப் பயன்படுத்த பயன்பாட்டில் இல்லாத கநைம்
உங்கைிடம் இருப்பது குறித்துச் சிந்திக்க கவண்டும்

யார் விண்ணப்பம் தெய்யலாம்?


ஊனமுள்ை ேக்களும் அவர்களுளடய குடும்ப உறுப்பினர்களும்
அல்லது பைாேரிப்பாைர்களும் ( ஊனமுற்ற நபர்கைின் சார்பில்)
விண்ைப்பிக்கலாம்



நீங்கள் நியூ சவுத் கவல்ஸ் இல் குடியிருக்க கவண்டும்

நான் விண்ணப்பிபது எப்படி?
நடவடிக்ளக 1.
உங்களுளடய தொந்தத் திட்டத்ளதச் தெயற்படுத்த உங்களுக்கு விருப்பைிருந்தால்
My Choice Matters க்குச் தொல்லுங்கள்.

நீ ங்கள் பின்வரும் வழிகள் மூலம் எைக்கு அறிவிக்கலாம்:



வதாளலகபசி: 1800 144 653



ேின்னஞ்சல்: info@mychoicematters.org.au



அல்லது எேது வளலத்தைத்தில்: www.mychoicematters.org.au

பின்னர் நாங்கள்:


உங்களுக்குக் கூடிய தகவல்களை அனுப்புகவாம்



உங்களுக்கு விண்ைப்பப் படிவம் அனுப்புகவாம்



உங்கைிடம் உள்ை வினாக்களுக்கு விளடயைிப்கபாம்

நான் விண்ணப்பம் தெய்வது எப்படி?
நடவடிக்ளக 2.
உங்கள் கருத்ளத பின்வரும் வழிகைில் எைக்குத் ததரிவியுங்கள்:


திட்டங்களைச் வசயற்படுத்தல் வதாடர்பான விண்ைப்பத்ளத
நிைப்புதல்

அல்லது
உங்கள் கருத்துக்களைச் வசால்லுங்கள்:


கநரில்



வதாளலகபசி மூலம்



ஒரு காவைாைிளயப் பதிவு வசய்தல்



அல்லது நீங்கள் விரும்பும் கவறு வழியில்

நீ ங்கள் எங்களுக்குத் ததரிவிக்கநவண்டியது முக்கியைானது


உங்களுளடய எண்ைம் என்ன?



இந்த எண்ைம் உங்கள் வாழ்க்ளகயில் எப்படிக் கூடுதலான ததரிவு,
கருத்துரிளை

கட்டுப்பாடு ஆகியவற்ளற உங்களுக்குக் வகாடுக்கும்?



உங்களுளடய திட்டத்ளதச் வசயல்படுத்துவது எப்படி?



அதற்கு எவ்வைவு காலம் எடுக்கும்?



உங்களுக்குத் கதளவப்படும் ஆதைவுகளும் நிதியுதவிகளும் என்ன
என்று நீங்கள் சிந்திக்கின்றீர்கைா?



நிதிளய நீங்கள் எப்படிச் வசலவு வசய்வர்கள்?
ீ



நீங்கள் கற்றளத எப்படிப் பகிர்ந்து வகாள்வர்கள்?
ீ

நான் எப்நபாது விண்ணப்பிக்கலாம்?
திட்டங்களை நடத்துதல் 5 விண்ைப்பச் சுற்றுக்களைச் வசயற்படுத்தும். நீங்கள்
விண்ைப்பித்த சுற்றின் திகதிகைின் கபாது நீங்கள் திட்டேிட்டு உங்கள் திட்டத்ளத
திட்டத்தின் கால எல்ளலக்குள் நிளறகவற்ற கவண்டும்
சுற்று 1

விண்ணப்பத்தின் முடிவுத் திகதி: முடிவுற்றது

சுற்று 2

விண்ணப்பத்தின் முடிவுத் திகதி: முடிவுற்றது

சுற்று 3

விண்ணப்பத்தின் முடிவுத் திகதி: முடிவுற்றது

திட்டத்தின் திகதிகள்: 1கே 2014 – 31 அக்கடாபர் 2014

திட்டத்தின் திகதிகள்: 1யூளல 2014 – 31 டிசம்பர் 2014

திட்டத்தின் திகதிகள்: 1 வசப்டம்பர் 2015 – 28 பிப்ைவரி 2015
சுற்று 4

விண்ணப்பத்தின் முடிவுத் திகதி: 15 பிப்ைவரி 2015
திட்டத்தின் திகதிகள்: 1 ஏப்ைல் 2015 – 30 வசப்டம்பர் 2015

சுற்று 5

விண்ணப்பத்தின் முடிவுத் திகதி: 15 யூன் 2015

திட்டத்தின் திகதிகள்: 1 ஆகஸ்ட் 2015 – 30 ஜனவரி 2016

ொத்தியைான திட்டச் தெயற்பாடு எண்ணங்கள்


உங்கள் உள்ளூர் நூலகத்தில் அல்லது நகை ேண்டபத்தில் உள்ளூர்
ஊன விழிப்புைர்வு நிகழ்சிகளை நடத்துவதன் மூலம் உங்கள்
சமூகத்தில் உள்ை ஊனமுற்றவர்களுடன் வதாடர்பு எற்படுத்துதல்
ேற்றும் உங்கள் சமூகத்தில் உள்ைவர்களை பங்கு வகாள்ை அளழத்தல்



உங்கள் சமூகத்தில் ஒரு குைல் எழுப்புவதற்காக கேளடப்கபச்சு
பயிலும் பாடக்ககாப்ளபப் பின்பற்றுதல். பின்னர் உங்கள் உள்ளூர்
வாவனாலி நிளலயம், புதினப்பத்திரிளக அல்லது TV வசய்தி
ஆகியவற்ளற அணுகி உங்களைப் கபட்டி காணும் படி ககட்டல்



உங்கள் சமூகத்திற்கான அணுகுதல் ேதிப்பீடு ஒன்ளற

உருவாக்குதல். ____________________ ( நகைம் அல்லது புறநகரின்
வபயளைக் குறிப்பிடவும்) தில் பயைம் வசய்வளத
ஆகலாசளனகைாகச் சிந்திக்கலாம்



குடும்ப இல்லம் அல்லது குழுக்கைிடேிருந்து நகர்ந்து வசல்ல
விரும்பும் உங்களுக்கும் ஏளனகயாருக்கும் பயனுள்ை தகவல்களைப்
பகிர்ந்து வகாள்வதற்கும் ஊக்கிவிப்பதற்கும் ஒரு ஆதைவுக் குழுளவ
உருவாக்குதல்



உங்களுக்குத் கதளவயானவற்றிற்குக் ‘குைல் வகாடுக்கக்’ கற்றுக்
வகாள்ளுங்கள், ேற்றும் அறிவார்ந்த ஊனமுள்ைவர்களும்
அப்படிச்வசய்ய உதவுங்கள்



ஒரு வபற்கறார் (அல்லது குடும்ப உறவினர்) ஒரு நபளை வவைிகய
வசல்வதற்கு ஊக்குவித்தல் அல்லது கூடுதலான சுதந்திைத்ளத
ளவத்திருத்தல் ேற்றும் அது எப்படிஉறளவ ோற்றியது என
ஆதாைமூலம் காட்டுதல்



NSW ல் உள்ை உைவகங்களுக்கு விநிகயாகம் வசய்வதற்கு
கருவிகைின் பட்டியவலான்ளற உருவாக்க கவண்டும். அவற்ளறச்
வசவிடானளவக்குக் கூடுதலான கதாழளே உள்ைளவகள்
ஆக்ககவண்டும் (காட்சி சார்ந்த வநருப்பு இடர் எச்சரிக்ளக ஒலி,
அதிரும் எச்சரிக்ளக ஒலி ேற்றும் வதாளலகபசி ஆகியன)



iPad அல்லது ஏளனய வதாழில்நுட்பச் சாதனங்களைப் பயன்படுத்தக்
கற்றுக்வகாள்ளுங்கள். அத்துடன் நீங்கள் எப்படிப் பயன்படுத்தக்
கற்றுக்வகாண்டீர்கள் ேற்றும் அதனால் ஏற்பட்ட அனுபவம் குறித்து
தினக்குறிப்பு ஒன்ளற ளவத்திருங்கள்.(காவைாைி, இளைய
வளலப்பதிவு முதலியன)



வருங்கால ஆதைவுப் பைியாைர்களுக்குக் வகாடுப்பதற்காக ‘எனக்கு
நல்ல வழிகைில் ஆதைவு வழங்கல்’ எனும் காவைாைி, நூல்
அல்லது வழிகாட்டி ஆகியவற்ளற உருவாக்குங்கள்.

உங்களுளடய கருத்துக்கள், இவற்ளற விட கவறுபட்டதாகயிருந்தால்

கவளலப்படாதீர்கள். திட்டங்களை நடத்துதல் எல்லாக் கருத்துக்களையும்
திட்டங்கையும் வைகவற்கின்றது. கூடுதலான வதரிவு, கூடுதலான கருத்துரிளே
ேற்றும்/அல்லது கூடுதலான கட்டுப்பாடு ஆகியவற்ளற உங்கள் வாழ்க்ளகயில்
வழங்குவதன் மூலம் இளவ கநர்ேளறயாகவும், கநைடியாகவும் உங்களைப்

பாதிக்கின்றவளை (அல்லது ஊனமுள்ை குடும்ப உறுப்பினளை) திட்டங்களை
நடத்துதல்

அவற்ளற ஏற்றுக் வகாள்கின்றது

