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ஆவணம் 1
யூனிசெஃப் 2015 அறிக்கை (ொராம்ெம்):

இருபத்தைந்து ஆண்டுகைளுககு முன்பு, ஐ.நா. சபாதுசெ்ப குழந்்தைகைளின் உாி்ைகைள் 
சதைாடரபான ைரபுகை்ள ஏற்றுகசகைாண்டது. அப்்பாதைிலிருந்து, லடெககைணககைான 
பிள்்ளகைள் முன்்னற்றம் அ்டந்துள்ளனர. அரொஙகைஙகைள், அவரகைளது ெரவ்தைெ 
கூடடாளிகைள், நிறுவனஙகைள் ைற்றும் ெமூகைஙகைள் நிதைி, ்தை்வயான ஆற்றல் 
ைற்றும் அவரகைள் அசசெய்ல செயய உறுதைிப்படுததைிய ்பாது, அவரகைள் மூலம் 
நூற்றுககைணககைான ைில்லியன் கைணககைில் குழந்்தைகை்ள கைாப்பாற்றினர அல்லது 
்ைம்படுததைினர.
முககைிய இடஙகைளில் (குழந்்தைகைளின் உயிர பி்ழததைல், கைல்வி, ொியான தைண்ணணீர 
கைி்டததைல்) குறிப்பிடததைககை முன்்னற்றம் நி்ற்வற்றப்படடாலும், பல குழந்்தைகைள் 
எப்்பாதும் தைிருப்தைியற்ற ்தை்வகை்ளயும், நி்ற்வற்றப்படாதை உாி்ை்யயும், 
எதைிரகைால எதைிரபாரப்புகை்ளயும் எதைிரசகைாள்கைின்றனர.

ஆவணம் 2
யூனிசெஃப் 2015 அறிக்கையிலிருந்து சபறப்படட புள்ளிவிபரம் (ொராம்ெம்)

பூ்கைாள பிாிவு
முதைல் நி்ல கைல்வியின் நிகைர விபரம்  
(6-11 வயது) (%)

உயர நி்ல கைல்வியின் நிகைர விபரம்  
(12-16 வயது) (%)

ைாணவரகைள் ைாணவிகைள் ைாணவரகைள் ைாணவிகைள்
ஆப்பிாிககை ெகைாரா 
பகுதைி

81 75 35 30

ைததைிய கைிழககு 
ைற்றும் ்ைற்கு 
ஆப்பிாிககைா

92 89 72 67

சதைற்கு ஆெியா 94 94 55 48

பெிபிக ைற்றும் 
கைிழககு ஆெியா

95 95 75 76

லததைணீன் அசைாிககை 
ைற்றும் கைாிபியன்

93 94 71 75

ஐ்ராப்பா 95 95 - -

உலகைம் 92 90 66 63

குடும்பப்சபயர: முதைல் சபயர:
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ஆவணம் 3
குழந்்தைகைளின் உாி்ைகைள் சதைாடரபான உலகைளாவிய ைரபுகைள் (ொராம்ெஙகைள்)

உறுப்பு்ர 24

1. குழந்்தைகைளின் உாி்ைகைளான ெிறந்தை ஆ்ராககைிய நி்ல்ை்ய அனுபவிததைல், 
ைறு கைல்வி ைற்றும் ைருததுவ ்ெ்வகைளிலிருந்து பயன்டவதைற்கு உறுப்பு நாடுகைள் 
ஒப்புக சகைாள்கைின்றன. இந்தைச ்ெ்வ்ய அணுகுவதைில் எந்தைப் பிள்்ளயும் 
புறககைணிககைப்படவில்்ல என்று உததைரவாதைம் அளிககை அவரகைள் முயற்ெி 
செயகைிறாரகைள்.

உறுப்பு்ர 28

1. கைல்வி உாி்ை, குறிப்பாகை, குழந்்தை உாி்ை்ய ந்டமு்ற ாணீதைியாகை 
ந்டமு்றப்படுததுவதைற்கும், ெைைான வாயப்புகை்ள அடிப்ப்டயாகைக சகைாண்டதைாகை 
ஆககுவதைற்கும் உறுப்பு நாடுகைள் ஒப்புகசகைாண்டுள்ளன: 
அ) அ்னவருககும் முதைல் நி்லக கைல்வி இலவெைாகை வழஙகுவ்தை அவரகைள் உறுதைி 
செயவாரகைள். 
ஆ) அவரகைள் அ்னதது குழந்்தைகைளுககும் தைிறந்தை ைற்றும் அணுகைப்படும் வ்கையில் 
அ்ைககைப்படுகைின்ற சபாது ைற்றும் சதைாழில்மு்ற உயர கைல்வியின் ்வறுபடட 
வடிவஙகைளின் அ்ைப்புகை்ள அவரகைள் ஊககுவிககைிறாரகைள்.

உறுப்பு்ர 32

1 .  அ ப ா ய ங கை ் ள  உ ள் ள ட க கை ி ய  எ ந் தை ச வ ா ரு  ் வ ் ல க கு ம் 
கைடடாயப்படுததைப்படுவதைில்்ல அல்லது அவரது கைல்வி்ய ெைரெம் செயயலாம் 
அல்லது அவரது உடல்நலத்தை அல்லது உடல் ாணீதைியான, ை்னாாணீதைியான, ெமூகை 
அல்லது ெமூகை வளரசெி்ய பாதைிககைலாம் என்பன ் பான்ற நிகைழ்வுகைள் சபாருளாதைாரச 
சுரண்டளினால் ஏற்படும் அபாயஙகைளுககு எதைிராகை பாதுகைாககைப்பட ்வண்டிய 
குழந்்தைகைளின் உாி்ைகை்ள உறுப்பு நாடுகைள் ஒப்புக சகைாள்கைின்றன.
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1
இந்தை மூன்று ஆவணஙகைளுககும் சபாதுவான தை்லப்பு எது?
(ொியானவற்றி்ன வடடைிடவும்)

• உலகைததைில் குழந்்தைகைளின் நி்ல்ை

• வளரந்தை நாடுகைளில் குழந்்தைத சதைாழிலாளிகைள்

• ஐ்ராப்பாவில் குழந்்தைகைளின் கைல்வி

MI MF MS TBM

2
ஆவணம் 1-இல் எந்தை ்தைதைி ைற்றும் ஆண்டில் குழந்்தைகைள் உாி்ை ைரபு பற்றிக 
குறிப்பிடப்படடுள்ளது? (ொியானவற்றி்ன வடடைிடவும்)

• 1985 • 2015 • 1990

MI MF MS TBM

3
ஆவணம் 2ன் எந்தை உறுப்பு்ரயில் (ஆவணம் 3) ைரபுாி்ை பற்றி 
குறிப்பிடுகைிறது? (ொியானவற்றி்ன வடடைிடவும்)

• உறுப்பு்ர 24 • உறுப்பு்ர 28 • உறுப்பு்ர 32

MI MF MS TBM
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4
இந்தை அடடவ்ணயில் ்கைள்விகைளுககு பதைில் தைருவதைற்கு ொியான சபடடிகை்ள
்தைரந்சதைடுககைவும் (ஆவணம் 2-ஐ அடிப்ப்டயாகை சகைாண்டு):

பூ்கைாள பிாிவு
எந்தை பூ்கைாள பிாிவில் ்பயன்கைள் 
ைற்றும் சபண்கைள் ெைைாகை உள்ளனர?

எந்தை பூ்கைாள பிாிவில் சபண்கைள் 
்பயன்கை்ளவிட அதைிகைைாகை 
உள்ளனர?

ஆப்பிாிககை ெகைாரா 
பகுதைி
ைததைிய கைிழககு 
பகுதைிகைள் 
ைற்றும் ்ைற்கு 
ஆப்பிாிககைா
சதைற்கு ஆெியா
பெிபிக ைற்றும் 
கைிழககு ஆெியா
லததைணீன் அசைாிககை 
ைற்றும் கைாிபியன் 
பகுதைிகைள்
ஐ்ராப்பா

MI MF MS TBM

5
உடன்படிக்கை எப்்பாதைிலிருந்து இருககைிறது: (ொியானவற்றி்ன 
வடடைிடவும்)

• குழந்்தைகைளின் நி்ல்ை ்ைம்படடது.

• குழந்்தைகைளின் அ்னதது பிரசெி்னகை்ளகைளும் ்கையாளப்படடது.

• குழந்்தைகைளின் நி்ல்ை ைாறவில்்ல.

MI MF MS TBM
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6
ஆவணஙகைள் சகைாடுககைப்படடதைின் அவெியம் என்ன?
(கைருதது்ர்ள இ்ணககைவும்)

 ஆவணம் 1 • • சதைாிவிககைப்பட்வண்டும்

 ஆவணம் 2 • • ைாற்றப்பட்வண்டும்

 ஆவணம் 3 • • ெடடாணீதைியாகை அதைிகைாரபூரவைாகை ெணீரசெயயப்பட்வண்டும்

MI MF MS TBM

Rappel des codes de correction :

MI = maîtrise insuffisante MF = maîtrise fragile MS = maîtrise satisfaisante TBM = très bonne maîtrise

MI et MF : non acquis MS et TBM : on considère que c’est acquis


