STUDENT CONDUCT
AND ETHICAL
DEVELOPMENT

‘மாணவர் நடத்ைத மற்�ம் நன்ெனறிகைள வளர்த்தல்’ எ�ம்

அைமப்பான�, பா�காப்பான�ம் ேசர்ந்� வாழ்ந்� ற்�க்ெகாள்�வ�மான

�ழைல அ�ச�த்தப� இ�க்கின்ற மாணவர் நன்னடத்ைதையப் ேப�வதில்,

நியாயமான மற்�ம் சீரான தன்ைமைய ேபாற்றி வளர்க்கிற�. ‘மாணவர்

நடத்ைத மற்�ம் நன்ெனறிகைள வளர்த்தல்’ எ�ம் அைமப்பான�,

அ�சரைண, நன்ெனறி, நிகரான தன்ைம, ேநர்ைம மற்�ம் ம�யாைதக்கான
ேகாட்பா�க�க்� கடைம ெகாண்��க்கிற�.

Tamil

STUDENT CONDUCT CODE
மாணவ�ன் ஒ�க்கமான� ப�ன்வ�ம் அ�ப்பைடகள�ன் ேப�லான�:
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நாணயமின்ைம
A.
B.
C.
D.

கல்வ� கற்�ம் காலத்தில் நாணயமின்ைம
ெபாய்யான தகவல்கைள அள�த்தல்
ேபாலி ஆவணமள�த்தல்
தனக்�ப் பதிலாக தவறான �ைறய�ல் ேவெறா�வைர அமர்த்தல்

பல்கைலக்கழக ெசாத்�க்�ள் அங்கீ காரமில்லாமல் �ைழதல் அல்ல�
அவற்ைறத் தவறாக உபேயாகித்தல்
தைட ெசய்தல்
��க்கீ �
ேபாக்�வரத்�க்� தைட ெசய்தல்
ஒ�ங்கீ னமான அல்ல� �ர்நடத்ைத
எந்த ஒ� நப�ன் ஆேராக்கியம் அல்ல� பா�காப்�க்� ஆபத்� உண்டாக்�தல்
ராகிங் ெசய்தல்
சட்டத்திற்�ப் �றம்பான வஸ்�க்கள் மற்�ம் ேபாைதப்ெபா�ள் உபேயாகித்தல்
ம� பானங்கள்
தி�ட்� அல்ல� �ைறயற்� அபக�த்தல்
ெசாத்�க்க�க்கான ேசதம்
�ப்பாக்கிகள் மற்�ம் ஆ�தங்கள்
அங்கீ காரமில்லாமல் கல்வ� ஆவணங்கைளப் பரப்�தல்
கண�ன� ஆதார வளங்கள�ன் தவறான உபேயாகம்
ெபா�வான ெகாள்ைககைள ம� �தல்
இணக்கமாக இ�க்கத் தவ�தல்
சட்ட ம� றல்
நடத்ைத ம� றல் நைட�ைறகள்
ெகாள்ைககைள ம� �மா� மற்றவர்கைளத் �ண்�தல்

ACADEMIC INTEGRITY POLICY
1.1

Cheating (ஏமாற்�தல்)

1.1.1 அ�த்தவைரப் பார்த்� எ��தல்;
1.1.2 �ன்னதாகேவ சான்றள�க்கப்பட்ட பண�ைய சமர்ப்ப�த்தல்;
1.1.3 இரண்� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட பாடத்திட்டவ�ப்�க�க்� ஒேர
சமயத்தில் பண�ைய சமர்ப்ப�த்தல்;
1.1.4 தைட ெசய்யப்பட்ட ெபா�ட்கைள உபேயாகித்தல் அல்ல� ஆேலாசைன
ேகாரல்;
1.1.5 தரமள�க்�ம் ெசய்�ைறய�ல் ��க்கி�தல்;
1.1.6 பதிலியாக இ�த்தல் அல்ல� பதிலிைய உபேயாகித்தல்;
1.1.7 மற்றவர்க�க்� உத�வ� உள்பட, ேமாச� அல்ல� தவறாக
ப�ரதிநிதித்�வம் ெசய்கின்ற எந்த ெசய�ம்.

1.2

Plagiarism (காப்ப�ய�த்தல்)

1.2.1 உ�ய எ�த்தாளைர ேமற்ேகாள் காட்டாமல் அல்ல� அவைரக் �றித்�க்
காட்டாமல் அவ�ைடய ேயாசைனகைள உபேயாகித்தல்;

1.2.2 இன்ெனா�வ�ன் அறி�சார் உைடைமைய தன்�ைடயதாக
எ�த்�க்காட்�தல்.

STUDENT CONDUCT PROCESS
வ�தி ம� ற�க்கான �கார்/ �ற்றச்சாட்�

�லன்வ�சாரைண

இல்ைல
ெவள�ேயற்ற
ப்பட்டார்

மாணவர்,
�ற்றங்க�க்�
ெபா�ப்பாகாதவர்

வ�திம� ற�க்
கான
நி�பணம்?

ஆம்

மாநா�

த�ர்� ஏ�மில்ைல;
ஒப்�தல்(கள்)
ஏற்கப்படவ�ல்ைல

த�ர்�; ஒப்�தல்(கள்)
ஏற்கப்பட்டன

ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட ஒப்�தல்(கள்)
ெகாண்ட வ�சாரைணக்கான
அறிவ�ப்�

வ�சாரைண

வ�சாரைண அதிகா�
ப�ந்�ைரத்தப�ன், மாணவர்
வ�ஷயங்க�க்கான
�ைணத்தைலவர்
ஒப்�தல்(கைள) வ�தித்தல்

த�ர்�; வ�சாரைணக்�
�ன்னதாகேவ ஒப்�தல்(கள்)
ஏற்கப்பட்டன

CSU EXECUTIVE ORDER 1098
மாணவர் ஒ�க்கம் சம்பந்தப்பட்ட வ�ஷயங்கள�ல் San José State (சான்
ேஜாஸ் ஸ்ேடட்) பல்கைலக்கழகம் ப�ன்பற்�கின்ற நைட�ைறகைள இ�
ஆ�ைம ெசய்கிற�. மாணவர் ஒ�க்க ெசயல்�ைற ��க்க�மாக,
அவர்க�க்கான உ�ைமகள் மற்�ம் ெபா�ப்�க்கைளப் பற்றி CSU Executive
Order 1098 (r.sjsu.edu/EO1098) ெத�வ�க்கிற�.

CONFERENCE (மாநா�)
மாநா�கள் என்பைவ, மாணவர் நன்னடத்ைத ெநறிகள் பற்றி
�ற்றம்சாட்டப்பட்ட ம� றல்கள் பற்றி, மாணவர் நன்னடத்ைதைய
நிர்வகிப்பவர் மற்�ம் மாணவ�க்� இைடய�ல் ஏற்பா� ெசய்யப்ப�ம்
கலந்�ைரயாடல்கேளயா�ம்.

HEARING (வ�சாரைண)
வ�சாரைண ெசயல்�ைற ��க்கிவ�டப்ப�ம் சமயங்கள்:
a) மாநாட்�க்� வ�ைக தரேவா அல்ல� ஒத்�ைழக்க ம�க்கேவா
மாணவர் தவ�தல்;
b) த�ர்மான ஒப்பந்தமான� எ�த்��ர்வமாக ஆக்கப்படாதேபா�;
c) மாணவர் நடத்ைத ெநறிைய ம� றியதாக மாணவர் ஒப்�தல் அள�த்த
ேபாதி�ம், �ன்ைவக்கப்பட்ட ஒப்�தல்க�க்� சம்மதிக்காதேபா�.
வ�சாரைண அதிகா� ஒ� ப�ந்�ைரைய வழங்�கிறார் மற்�ம் மாணவர்
வ�ஷயங்க�க்கான �ைணத்தைலவர் இ�தி ��� ஒன்ைற
வ�திக்கிறார்.

SANCTIONS
மாநாட்�ல் கலந்�ெகாண்டதன் ேப�ல் ஒப்�க்ெகாள்ளப்படலாம் அல்ல�
வ�சாரைணய�ன் �லமாக வ�திக்கப்படலாம்

உ�யவ�க்� தி�ப்ப�க்ெகா�த்தல்

ெதாைலந்தைவ, ேசதங்கள் அல்ல� காயத்திற்கான இழப்ப��.

நிதி�தியான உதவ�ைய இழத்தல்

அரசின் எந்த வ�தமான உதவ�க்�ம் நிபந்தைன வ�திக்கப்படலாம்,
வைரய�க்கப்படலாம், இரத்�ெசய்யப்படலாம் அல்ல� ம�க்கப்படலாம்

கல்வ� & �ைறத�ர்ப்�க்கான ஒப்�தல்கள்

ஒேர மாதி�யான தவறான நடத்ைதையத் த�க்��கமாக உத்ேதசிக்கப்பட்ட
�ற்றம் �றிப்பான நிவாரணங்கள்

வளாகத்தில் �ைழவதற்ேகா தன� நபர்கைள அ�கேவா ம�த்தல்
�றிப்ப�ட்ட கால அவகாசத்தின்ேபா� மாணவ�க்� அ�மதி ம�க்கப்ப�வ�:
(i)
பல்கைலக்கழக வளாகத்தி�ள்;
(ii) �றிப்ப�ட்ட நப�டன் ெதாடர்� ெகாள்ள.

ஒ�ங்��ைற அ�ச�ப்�க் காலம்

மாணவர் எ�ம் த�திய�ல், அதற்கான உ�ைமகள் ெதாடர்ந்� கிைடப்ப�
எதிர்கால நடத்ைதய�ன் ேப�ேலேய இ�க்�ம்.

தற்காலிகமாக ந� க்�தல்

(ெசயல்பா�ள்ள) மாணவர் எ�ம் த�திய�லி�ந்� மாணவைர தற்காலிகமாக
தள்ள�ைவத்தல்

ெவள�ேயற்�தல்

கலிஃேபார்ன�யா ஸ்ேடட் �ன�வர்சிட்� அைமப்ப�லி�ந்� மாணவர் எ�ம்
த�திய�லி�ந்� மாணவைர நிரந்தரமாக அகற்றிவ��தல்

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
எனக்காக ஒ� ஆேலாசகைர நான் அமர்த்திக்ெகாள்ளலாமா?
மாணவர்கள் தங்கள் ெசாந்த வ��ப்பத்தின்ேப�ல் ஆேலாசகர் ஒ�வைர உடன்
அைழத்� வரலாம் என்றா�ம் அவர� பங்கான�, கவனம் ெச�த்�வ� மற்�ம்
ஆேலாசைன அள�ப்ப� மட்�மாகேவ இ�க்�ம்.

வழக்கறிஞர் ஒ�வர் என� ஆேலாசகராக இ�க்கலாமா?
மாணவர் ஒ�க்கம் சார்ந்த வ�சாரைணகள�ல், வழக்கறிஞர் ஒ�வர் இ�ப்பைத
San José State University அ�மதிப்பதில்ைல. வ�திவ�லக்�கள�ல் உள்ளடங்�பைவ:
a) நி�ைவய�லி�க்�ம் �ற்றம் சார்ந்த (ெகா�ங்�ற்றம்) �ற்றச்சாட்�க்கள்;
b) ப�ந்�ைரக்கப்ப�ம் ஒப்�தலான� ெவள�ேயற்றிவ��தேல ஆ�ம்;
c) பாலியல் �தியான தவறான நடத்ைதகள்.
வழக்கறிஞர் ஒ�வைர அைழத்� வர உத்ேதசித்தால் ‘மாணவர் நடத்ைத
மற்�ம் நன்ெனறிகைள வளர்த்தல்’ எ�ம் அைமப்�க்� மாணவர்கள்
(எ�த்�ப்�ர்வமாக) ெத�வ�த்�வ��வ� அவசியமா�ம்.

என� சிற்�ைரய�ல் ேவ� ஏேத�ம் வ�ஷயங்கள் இ�க்�மா?
ஒ�க்கம் கைடப்ப��க்�ம் காலம், தற்காலிக ந�க்கம் மற்�ம் ெவள�ேயற்�தல்
ஆகியைவ மாணவர்க�க்கான சிற்�ைரய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளன.
ஒப்�த�க்கான கால அவகாசத்திற்கான தற்காலிக உத்ேதசங்கள் �ன்
ைவக்கப்பட்�, அைவ ஒ�க்கம் கைடப்ப��க்�ம் காலம் மற்�ம் தள்ள�ைவக்�ம்
காலத்திற்� (ஒ� ஆண்�க்�ம் �ைறவாக) ப�ன்னர் ந�க்கப்ப�ம்.

எந்த வைகய�லான ஆதாரம் உபேயாகிக்கப்ப�கிற�?
ஆதாரத்திற்கான அச்சாரம் – ஆதாரத்தின் மிகப்ெப�ய தன்ைம என
அர்த்தமாகிற�.

எனக்கான ஒ�ங்��ைற நடவ�க்ைக பற்றிய ேகாப்ப�ைன
நான் பார்க்கலாமா?
‘மாணவர் நடத்ைத மற்�ம் நன்ெனறிகைள வளர்த்தல்’ எ�ம் அைமப்ப�ன்
அ�வலகத்தில் இ�க்�ம் ஆவணங்கைளப் பார்ைவய��வதற்�, பரஸ்பரம்
வசதிப்ப�ம்ப�யான ேநரத்ைத ஏற்ப�த்திக் ெகாண்�, மாணவர்கள் தங்கள�ன்
ஒ�க்கம் சம்பந்தப்பட்ட ேகாப்ப�ைனப் பார்ைவய�டலாம்.

