Tamil: The Role of the Refugee Minor Program

தமிழ்: பராயமைடயாத அகதிக்குாிய திட்டத்தின்பங்கு
விக்ேராறியாவில் ெபற்ேறார்களில்லாத, பக்கத் ைணயற்ற மனித ேநயப் பராயமைடயாத (Unaccompanied
Humanitarian Minor, (UHM)) வா க்ைகயாள க்குகான கு யமர்த்தல் ெசயல் ைறக்கு ஆதர ெகா த்தேல
பராயமைடயாத அகதிய க்குாிய திட்டமாகும் (Refugee Minor Program, (RMP)) மற் ம் பராமாிப் வழங்கும்
கு ம்பங்க க்கு உதவி ெசய்வதற்ெகன ன்னேர தைலயிட் ெசயல்கைளக் கட்டப்பாட் க்குள் ெகாண் வந்
பராமாிப் ஏற்பா கள் தைடப்படாமல் ெசய்தல்.
RMP கீழ்க்கா

ம்

ைறயில் உத கிற :

பாிந் ைரத்தல் அல்ல கீேழ குறிப்பிட்டவற்ைற ெசய்வதற்கான உதவி ேபான்ற பலவைகப்பட்ட கு யமர்த்தல்
ேசைவகைள ேநர யாக வழங்குதல்:

 கு ம்பத் க்கு ஆதர

ெகா த்தல் மற் ம் பராமாிப் ஏற்பா கள்

 உடல் நல ேசைவகைள ம் அறி ைர ஆேலாசைனைய ம் அ
 ெசன்டர் ங் ெகா ப்பன க

க்கு ஏற்பா

 கல்வி, பயிற்சி மற் ம் அல்ல

பணி வழிகாட்டல்க

குதல்

ெசய்தல் மற் ம் நிதி நிர்வாகம் குறித்த உதவிகள்
டன் இைணத்தல்

 ெசஞ்சி ைவச் சங்கம் (Red Cross) ேபான்ற ஆராய்ந் கண் பி த்தல் ேசைவகைளப் பயன் ப த்திக்
காணாமல் ேபான உறவினர்கைளக் கண் பி த்தல் மற் ம் அ ஸ்திேர யாவில் மீள் கு யமர்த க்குாிய
சாக்க க்கு (ெபா த்தமான ெசய்யப்படக்கூ யதாகயி ப்பின்) உறவினர்க க்கு ஏற்பாதர வழங்கும்
ெபா ட் ஆதர வழங்குவதற்காக ெபா த்தமான சட்ட ேசைவக ட ம் லப்ெபயர்
கவர்க ட ம் ஐ
இைணத்தல்
 விைளயாட் , ெபா

ேபாக்குச்சார்ந்த, சமய மற் ம் ச

க நடவ க்ைககைள அ

குதல்.

கீேழ குறிப்பிட்டைவ உள்ளடங்க அ ஸ்திேர யாவில் கு யமர்த்த ேதைவயான ெசயற்த்திறன்கள் மற் ம் அறி
ஆகியவற்ைற வி த்தி ெசய்ய வா க்ைகயாளர்க க்கு உதவி ெசய்தல்:
 அகதி

சா அந்தஸ்ைத ம் அத

ைடய உாிைம வழங்கைல ம் ாிந்

ெகாள்

தல்

 அ ஸ்திேர யாவில் உடல் நல மற் ம் ம த் வப் பராமாிப் ச் ேசைவகள் எப்ப ச் ெசயல் ாிகின்ற
என்பைதத் ெதாிந் ெகாள் தல்
 ெசன்டர் ங்கின் உாிைம வழங்கல்கைள ம் பிற ச

க ஆதர

அைமப்

ைறகைள ம் அறிந்

 ெபா மற் ம் தனியார் கு யி ப் மற் ம் தங்குமிடம் ஆகியவற்ைறப் ெப வ
ெகாள் தல்
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எப்ப

ெகாள்ளல்

என்பைதத் ெதாிந்

 சட்ட ைறைமகைள அறிந்
 இன்னல்கைள அ

ெகாள்

தல்

பவிக்கும் வா க்ைகயாளர்கள் சார்பாக பிற ேசைவகைளப் பாிந் ைரத்தல்

விடய திட்டமிடல் ெசயல் ைறயில் (Case planning process) தீர்மானித்த ேபால, விடய நிர்வாகம் என்ப
ேசைவகைள ெவற்றிகரமாகக் திட்டமி த ம், ஒ ங்கிைணத்த ம், ெகா த்த ம் ஆகும். இந்தச் ெசயல் ைற
கு ம்பத் தீர்மானம் எ த்தல் (Family Decision Making, (FDM)) வ வைமப் ெசயல் ைறகைள ம் அதன் பின்
பராமாிப் அணிைய உ வாக்குத ம் உள்ளடங்கும். இந்த RMP ேசைவயின் ேபா விக்ேராறியாவின்
குழந்ைதகள் வைரச்சட்டத்திற்கான க்கிய ெப ெப க டன் (key outcome for children framework) ெதாடர்
ப த்த ேவண் ம்
விடய ேமலாண்ைம (case management) ஒ ங்கிைணத்தல் ெபா ப்ைபக் ெகாண் உள்ள . இ ஏைனய
ேசைவகளில் உள்ள அல்ல பிற ைறகளில் இ க்கும் விடய ேமலாளைர (case Managers) வசீகாித்த ம்
உள்ளடக்கும். RMP விடய ேமலாளாின் நிர்வாகத்ைதப் ேபால் இல்லாமல், ேவ
ைறயில் விடய நிர்வாகத்ைத
ஏைனய பணி ேமலாளர்கள் வைரய க்கலாம். RMP விடய ேமலாண்ைம வழக்கமாகக் குழந்ைதகள்,
இைளயவர்கள் மற் ம் அவர்கைள பராமாிப்பவர்கள் ஆகிேயா டன் ேநர ேசைவப் ெப ப்ைப உள்ளடக்கும்.

RMP வா க்ைகயாளர்க க்கான விடய ேமலாண்ைமப் ெபா ப் RMP த் ைறப்பணியாளர் அல்ல
நாட் ப் ற வா க்ைகயாளர்க க்காக ஒப்பந்தம் ெசய்யப்பட்ட ச கச்ேசைவ நி வனங்களில் தங்கி ள்ள .
கீேழ குறிப்பிடப்பட்டன விடய ேமலாண்ைமயில் உள்ளடங்கும்.

 வா க்ைகயாளர்கைள இனங்காணல் மற் ம் ெதாடர் ெகாள்ளல்
 தனிப்பட்ட மற் ம் பராமாிப் மதிப்பீ ம், சிக்க
 ேசைவக

க்குத் திட்டமி த

க்குக் காரணத்ைதக் கண்

ம் வளங்கைள இளம் கா

 வா க்ைகயாள க்குத் ேதைவயான ேசைவக
 ேசைவகள் ெசயலாக்க ம் ஒ ங்கிைணத்த

த

கூ த

ம்

ம்

டன் ெதாடர் ஏற்ப த் தல்

ம்

 ேசைவ வழங்கைள கண்காணித்தல்
 ேசைவகைளப் ெப வதற்கு ஆதர
 ேசைவ

வழங்கல்

ைறச் ெசயலாக்கத்ைத மதிப்பீ

ெசய்தல்

இந்தக் கட்டத்தின் ேபா தான் விடயத் திட்டம் இ தியாக்கப்பட் கண்காணிக்கப்ப கிற ஆயி ம், ம
சீராய் ஆற்றைல ஏற் க் ெகாள்வ மிக ம் க்கியமான மற் ம் விடயத் திட்டத்ைத ேதைவக்கு ஏற்ப
சாிப்ப த்த ேவண் ம். மீள் ஒன் ப த்தல், சுகாதாரம் மற் ம் கல்வி ஆகிய க்கிய விடயங்கைள உள்ளடக்கிய
க்கியமான தகுதிகளில் விடயத் திட்டம் தங்கி ள்ள . வா க்ைகயாளர்க க்கும், பராமாிப்பாளர்க க்கும்
ஆதர வழங்குவதற்கு வ ைமயான க்கியத் வம் ெகா க்கப்ப கிற . இத் டன் க்கியமான ேசைவகைள
வழங்குவதற்காக நல்ல கவர்கைள பாிந் ைரத்த ம் ஒத் ைழப் ம் இைணக்கப்பட் ள்ள .

குைறந்த ேதைவயாக விடயத் திட்டங்கள் வ ட அ ப்பைடயில் மீளாய் ெசய்தல் ேவண் ம் அல்ல
ேதைவக்ேகற்ப ஒ ங்காக மீளாய் ெசய்தல் ேவண் ம். தற்ெபா
உள்ள விடயத் திட்ட அைமப் க்
குைறபா ள்ள என்பைத RMPஏற் க் ெகாள்கிற . ஆகி ம், ேம ம் இ சம்பந்தமாக எதிர்காலத்தில்
ெசயல் ாியக் கடைமப்பா ெகாண் ள்ள . எதிர்காலத்தில் திட்டமிடல், குழந்ைதகைளப் பராமாித்தல் (Looking
after children) மற் ம் சிறந்த அக்கைற ெகாண்ட திட்டம் ஆகியவற்றி ள்ள ெகாள்ைகக டன் இைணதல்
ேவண் ம் என உத்ேதகிக்கப்பட் ள்ள . ேம ம் எதிர் காலத்தில் உ வாக்கப்ப ம் உ வைரச்சட்டம் இந்த
ஆவணத்தின் இைணப்பில் ேசர்க்கப்ப ம்.
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