சிறுவர் உரிமை ஆர்வலர்களுக்கான சிறப்பாளுமை
விருது - பரிந்துரைகளுக்கான அழைப்பு

எல் லா

இடங் களிலும்

சுற் றுச்சூழல்

மற் றும்

சிறுவர்கள்

பாதுகாப் புக்கான

அமமப் பு (PEaCE) சிறுவர்கள் மற் றும் அவர்களின் உரிமமகள் த ாடர்பாக
கரிசமனக்

தகாண்டு,

ஆர்வலர்களுக்கு
ஆளுமமக்கான

அர்ப்பண து
் டன்

ஊக்கமளிக்கும்
விருதுகமள

தசயலாற் றும்

ந ாக்கில் ,

2017

தபருமமயுடன்

ஆம்

வழங் கி

சிறுவர்

உரிமம

ஆண்டின்

சிற ்

தகௌரவிக்கவுள் ளது.

அகில உலக சிறுவர் தின தகாண்டாட்ட ்துக்கு சமா ்திரமாக, 2016ம் ஆண்டு
ஏற் பாடு தசய் யப் பட்ட 25 வருட
அமமப் பினால்

இ ்

ிமறவு தகாண்டாட்ட ்தின்நபாது PEaCE

விருது அறிமுகப் படு ் ப் பட்டது. இது உள் ாட்டிலும்

மற் றும் சர்வந ச அளவிலும்

ன்கு அறியப் பட்ட விரு ாகும் . அர்ப்பணிப் புடன்

தசயலாற் றி, மு ல் முமறயாக இவ் விருதிமன தபற் றவரான திருமதி தக ்ஸி
சண்முகம் அவர்களுக்கு, “நபார் மற் றும் வன்முமற உளவியல் காயங் களில்
இரு ்து வாழ் விமன கட்டிதயழுப் பிய ற் காக” உலக கீர் தி
் வாய் ்

ரநமான்

மக்சய் சாய் விருதும் அண்மமயில் வழங் கப் பட்டது என்பது குறிப் பட ் க்கது.
நமலதிக

கவல் களுக்கு பார்க்க: http://rmaward.asia/awardees/shanmugam-gethsie/

சிறுவர்

உரிமமகமள

பாதுகாக்கும்

விடயங் களில்

அர்ப்பணிப் புடனும் தசயலாற் றும் இலங் மகமய நசர் ்
இவ் வாண்டு

மூன்று

பர்களுக்கு

வம் பர் மா ம் 20 ஆம் திகதி இலங் மக மன்ற கல் லூரியில்

இடம் தபறவுள் ள

அகில

உலக

சிறுவர்

தின

மவபவ ்தின்

சம் பிர ாயபூர்வமாக விருதுகள் வழங் கப் படும் . விருது,
பிர ம

துணிச்சலுடனும்

அதிதியினால்

ஒப் பமிடப் பட்ட

சான்றி ழ்

நபாது

ிமனவுச் சின்னம் ,

மற் றும்

ஒரு

த ாமக

பண ்ம யும் தகாண்டிருக்கும் .
தகுதி
பரி ்துமரக்கப் படுபவர் சிறுவர் உரிமமகமள பாதுகாப் பதில்

ீ ண்ட காலம்

கணிசமான பங் களிப் பிமன தசய் துள் ளவராகவும் அர்ப்பணிப் புள் ளவராகவும்
சா ாரணமாக

சிறுவர் மீது

காட்டப் படும்

பரிவுக்கு

அப்பால் ,

குறிப்பிட்ட

விடய ்தில் சா மன பமட ் வராகவும் இரு ் ல் நவண்டும் ;. பரி ்துமரகள்
மின்னணு முமறயில்

யாரிக்கப் பட்டு, பின்வரும் விவரங் கமளக் தகாண்டிருக்க

நவண்டும் :
1.

விருதுக்கு பரி ்துமரக்கப் படும் காரணங் கமள விவரிக்கும் ஒரு குறுகிய
அறிக்மக (700 தசாற் களுக்குள் ).

2.

பரி ்துமரக்கப் படுபவரின்

விபரக்

நகாமவ

(PDF

வடிவ ்தில்

3

பக்கங் களுக்குள் ).
3.

நகாரப் படும்

பட்ச ்தில் ,

உட்பட நமலதிக
4.

பரி ்துமரதசய் யப் பட்டவரின்

புமகப் படம்

கவல் கள் , பரி ்துமரப்பவரால் வழங் கப் பட நவண்டும் .

பரி ்துமரயாளருடன் இன்னும் ஒரு சார்பற் ற

டுவரின் தபயர் மற் றும்

த ாடர்பு விவரங் கள் .
5.

பரி ்துமரயாளர் பற் றிய சுருக்கமான விளக்கம் (300 தசாற் களுக்குள் )

பூர் ்தி தசய் யப் பட்ட பரி ்துமரகள்
பின்வரும்
முகவரிக்கு
peace@ecpatsrilanka.org
தவளிப் பமட ்

வம் பர் மா ம் 05 ம் திகதிக்கு முன்னர்

மின்னஞ் சல்

ன்மம நபணல் -

தசய் யப்படல்

நவண்டும் .

ிறுவன பிர ானிமய சக உ ்திநயாக ் ர்கள்

பரி ்துமரப் பது மற் றும் உறவினர்களது பிரி ்துமரகள் ஏற் றுக்தகாள் ளப் பட
மாட்டாது
ததர்வுமுறை
PEaCE அமமப் பின்
ிபுணர்கமளயும்

இயக்குனர் சமபயினால்
மற் றும்

உறுப்பினர்கமளக்தகாண்ட

ியமிக்கப் பட்ட, துமறசார்

கல் வியாளர்கமளயும்
சுயாதீன

ந ர்வுக்

உள் ளடக்கிய
குழுவானது

குதியானவர்கமள த ரிவு தசய் யும் . விருதுக்குரிநயார்

மூன்று

விருதுக்கு ்

வம் பர் 10, 2017

அளவில் அதுபற் றி அறிவிக்கப் படுவார். விருது தபறுநவார் விருது வழங் கும்
மவபவ ்தில் ஒரு சிற் றுமர (10

ிமிடங் களுக்கு நமற் படா ) ஆற் றுவ ற் கு

எதிர்பார்க்கப் படுவர்.
PEaCE (Protecting Environment and Children Everywhere) அமமப் பானது, ECPAT
ிறுவன தி
் ன் உலகளாவிய முயற் சிக்கு ஆ ரவு வழங் கும் ந ாக்கில்

International

1991இல் ஆரம் பிக்கப் பட்டது. ECPAT சிறுவர் பாலியல் த ாழில் , சிறுவர் ஆபாச
காட்சிகள்

மற் றும்

பாலியல்

ந ாக்கங் களுக்காக

என்பவற் மற இல் லாத ாழிக்க தசயற் படும்

சிறுவர்கமள

பர்கமளயும்

கட ்து ல்

ிறுவனங் கமளயும்

கூட்டாகக் தகாண்டு இயங் கும் ஒரு சர்வந ச வமலயமமப் பாகும் . இன்று 88
ாடுகமள நசர் ்
சிறுவர்

97

பாதுகாப் பு

சமூகங் களுக்கிமடயில்

ிறுவனங் கள் இதில் இமண ்து தசயற் படுகின்றன.
மற் றும்

உரிமம

த ாடர்பில்

இமணப் புகமள

வளர் து
் க்

உள் ாட்டு

சிவில்

தகாள் வவ மனயும்

பாலியல் சுரண்டலிலிரு ்து சிறுவர்கமளப் பாதுகாக்க ஒரு வமலயமமப் மப
ஏற் படு ்திக்

தகாள் வ ற் காக

சிறுவர்

உரிமம

சார் ்

சமூக ்ம

விரிவுபடு ்துவ மனயும் குறிக்நகாளாகக் தகாண்டு PEaCE இயங் குகின்றது.

