முழுமையொன இனப்தபருக்க சுகொ ொரக் கல்வி

தகொள்மக
விளக்கம்

பாலியல் மற்றும் இனப்பபருக்க சுகாதாரமானது இலங்ககயின் இன்கைய இகைஞர்கள்
எதிர்பகாள்ளும் ஒரு பாாிய சவாலாக உள்ைது.
அம கமான இலைமயார்களுக்கு இனப்பபருக்க சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பக்கட்டுப்பாட்டு வழிமுலைகள் பற்றிய சரியான தகவல்கள்
கிலடக்கப்பபைாலமயினால் மதலவயற்ை கருவுைல், STIs, மற்றும் HIV/ AIDS மபான்ை அபாயங்களுக்கு உட்படுகின்ைனர். முழுலமயான
இனப்பபருக்க சுகாதாரக் கல்வி (CRHE) மற்றும் மசலவகலைப் பபறுதைானது மனித உரிலமயாக அங்கீகரிக்கப்படுதவன் ஊடாக,
இலைமயார்கள் தமது சுகாதாரம், உடல் ைம் மற்றும் பகௌரவத்லத காத்துக்பகாள்ளும் வலகயில் வலுப்படுத்தப்படுகின்வார்கள்.
இனப்பபருக்க சுகாதார மசலவகலை வழங்குவதில் இைங்லக முள்மனற்ைம்கண்டுள்ை மவலையிலும், சர்வமதச தரம் மற்றும்
தராதரங்களுக்கு ஏற்ப கல்வித் துலையில் சிை மமம்பாடுகள் மவண்டப்படுகின்ைன.

ஏன் CRHE? ஏன் பாடசாலை மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில்?






பிலழயான தகவல்கலைக் குலைத்தலும் சரியான அறிலவ மமம்படுத்தலும்
விைக்கமளித்தலும், சாதகமான பபறுமானங்கள் மற்றும் உைப்பாங்லக வலுப்படுத்தலும்
அறிவுபூர்வமான தீர்மானபமடுத்தளுக்கு மவண்டிய திைன்கலை மமம்படுத்தலும் அதற்கலமய பசயற்படலும்
சகாக்களினதும் சமூக மரபுகள் பற்றியதுமான ம ாக்லக விருத்திபசய்தல்
பபற்மைார்கள் மற்றும் எலனய ம்பகத்தன்லமமிக்க பங்காைர்களுடனான கைந்துலரயாடலை அதிகரித்தல்

இலங்கக அரசுடனான கூட்டிகைவில் UNFPA இன் முன்பனடுப்புக்கள்
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CRHE த ொடர்பொன அரசுடனொன UNFPAயின் முன்தனடுப்புக்கள் - 2015/2016;
 கல்வி அலமச்சுடன் இலைந்து ஆசிரியர்கள் மற்றும் பயிற்றுவிப்பாைர்களுக்கான SRH TOT
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
 மதசிய இலைமயார் சுகாதார ஆய்லவ மமற்பகாள்ை சுகாதார அலமச்சுக்கு உதவி
வழங்கியது.
 பதாழில்நுட்ப மற்றும் பதாழில் பயிற்சித் துலைசார் இலைமயார்களுக்கான SRH
மதிப்பீட்டு ஆய்வு டவடிக்லககளுக்கு திைன்கள் மமம்பாடு மற்றும் பதாழில் பயிற்சி
அலமச்சுக்கு உதவி வழங்கியுள்ைது.
 திைன்கள் மமம்பாடு மற்றும் பதாழில் பயிற்சி அலமச்சுடன் இலைந்து பதாழில் பயிற்சி
நிலையங்களுக்கான SRH புதிய பாடத்திட்ட அபிவிருத்தி.
 மாகாை இலைமயார் பகாள்லக பரிந்துலரகளில் CRHE உள்ைடக்கப்படல்
UNFPA இன் ஏலனய முன்பனடுப்புக்கள்
 ABLE App – இலைமயார்களுக்கான பாலியல் மற்றும் இனப்பபருக்க சுகாதார உரிலமகள்
பற்றிய தகவல் அடங்கிய Mobile app.
 100 குரல்கள் பிச்சாரம் – GBV பற்றிய அறிவுடன் இலைமயார்கலை அறிவூட்டும்
இலைமயார் பற்மகற்பு நிகழ்ச்சித்திட்டம்.
 YPEERs உடன் இலைந்து பசவிப்புைனற்ைவர்களுக்கான அலடயாை பமாழியுடனான
பசால் அகராதிலய உருவாக்குவதற்கான உதவி
 YPEERs உடன் இலைந்து SRHR கலைச்பசால் வழிகாட்டிலய தயாரிப்பதற்கான உதவி

பவளிக்காட்டிவருகின்ைது.
பாடசாலை பாடத் திட்டத்துக்கு மமைதிகமாக, சமூக அடிப்பலடயிைான நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள், பாடசாலைலய லமயமாகாகக் பகாண்ட
பவளிக்கைப் பணிகள் என்பனவற்றின் ஊடாக பருவவயலதயலடந்தவர்கைது தகவல் மதலவ கருதி UNFPA பணியாற்றி வருகின்ைது.

இலங்ககயில் இந்த மனித உாிகமகய முழு அைவில் அகடவகத ந ாக்கிய அடுத்தகட்ட கர்வு
CRHE பதாடர்பான ஒழுங்கலமந்ததும், ஒன்றிலைந்ததுமானபதாரு அணுகுமுலை இன்றியலமயாத அவசர விடயமாகும்.

அது உரிலம

மவண்டப்படுபவர்கள் பதாடக்கம் பபாறுப்புக் கூறுபவர்கைான அபிவிருத்திப் பங்காைர்கள் உள்ளிட்ட சமூகத் தலைவர்கள் மற்றும்
பகாள்லக வகுப்பாைர்கள் வலரயான அலனவரதும் அர்ப்பணிப்லப மவண்டிநிற்கின்ைது.
அரசு மற்றும் சமூக அலமப்புக்களின் பாரிய பங்மகற்பின் ஊடாக UNFPA ஆனது பாதிக்கப்பட்ட, குழுக்கள் குறிப்பாக உயர் கருவள
வீதத்ததக் ககாண்ட புவியியல் பிரததசங்களில் முழுதையானதும் ஒருங்கிதைக்கப்பட்டதுைான இனப்கபருக்க சுகாதார தசதவகள்
நிகழ்ச்சித் திட்டத்தத அமுல்படுத்த உதவுகின்றது. தைலும், UNFPA ஆனது பாடசாதை, பல்கதைக்கழகங்கள் ைற்றும் கதாழில் பயிற்சி
நிதையங்களிலும் அரசின் அதனத்து ைட்டங்களிலும் இதளதயார்களுக்கான பாலியல் இனப்கபருக்க கல்விச் தசதவகதள
கிதடக்கப்கபறுவதிலும், கல்வி தைம்பாட்டிற்கும், பங்காளர் அதைப்புக்கள் மூைம் CRHE தய தைலும் வலுப்படுத்த UNFPA பணியாற்றி
வருகின்றது.

