
  

 

 

 

 

 

 

 

   

தகவல் ககொத்து 

Information Booklet 
 

2021 
 

 

கவன்ற்வவத்வில் தமிழ்க் கல்வி நிலையம் 

Wentworthville Tamil Study Centre Inc. 

 

 

 

 

www.wtsc.org.au

http://www.wtsc.org.au/


 

  

 
Operates in Girraween Public School, 9 Bondo Road Girraween NSW 2145        info@wtsc.org.au www.wtsc.org.au Page 2 

பொடசொலை நலடகபறும் இடம்: Girraween Public School (GPS ) 
   9 Bando Road, Girraween NSW 2145 

பொடசொலை வநரம்:  

2021 ஆம் ஆண்டுக்குரிய  பொடசொலை வநரம், வகொவிட்-19 சூழ்நிலை கொரணமொக தற்கொைிக 
மொற்றங்களுக்கு உள்ளொகி ககொண்டிருக்கிறது. சரியொன தகவல்கலள எமது மின்னஞ்சல் (Email), 
கசயைி ( Schoolzine Szapp ) மற்றும் முகநூல் (Facebook ) ஊடொக  கபற்றுக்ககொள்ள முடியும். 

வகுப்பு பிரிவுகள்:  

கீழ்ப்பிரிவு வகுப்புகள்: 
பொைர் பள்ளி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பப்பள்ளி முதல் 
ஆண்டு 5 வலர 

வமற்பிரிவு வகுப்புகள்: 

ஆண்டு 6 முதல் ஆண்டு 8 வலர, புகுநிலை, இலணப்பு 
வகுப்புகள் மற்றும் ஆண்டு 9 HSC முதல் ஆண்டு 12 HSC 
வலர 

முக்கிய திகதிகள்: 
1ம் தவலண: 06.02.2021 முதல் 03.04.2021 வலர* 

2ம்தவலண: 24.04.2021 முதல் 26.06.2021 வலர* 

3ம் தவலண: 17.07.2021 முதல் 18.09.2021 வலர* 

4ம் தவலண: 17.10.2021 முதல் 19.12.2021 வலர* 

வகுப்பு புலகப்படம் எடுத்தல்: 07.08.2021* 

கலைவிழொ: 11.09.2021* 

வருடொந்த பரிசளிப்பு விழொ, இரொப்வபொசனம் மற்றும் 
வருடொந்த கபொதுக்கூட்டம்: 

11.12.2021* 

*அலனத்து வததிகளும் சூழ்நிலைக்வகற்ப  (வகொவிட்-19) மொற்றத்துக்குரியது என்பலத கவனத்தில் ககொள்ளவும். 

கதொடர்புகட்கு : 

Postal Address / அஞ்சல் முகவரி 

Wentworthville Tamil Study Centre Inc. 

PO Box 557 

Wentworthville NSW 2145 

Email / மின்னஞ்சல் info@wtsc.org.au 

Website / இணையத்தளம் www.wtsc.org.au 

Mobile App / சசயலி Schoolzine Szapp 

Facebook / முகப்புத்தகம் www.facebook/tamilstudy 

Mobile Phone / ணகப்பேசி +61 408 645 300 

(Only on Saturdays during school hours) 

http://www.wtsc.org.au/
http://www.wtsc.org.au/
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தமிழ் சமொழி வொழ்த்து 

 

வொழ்க நிரந்தரம் வொழ்க தமிழ் கமொழி 
வொழிய வொழியவவ! 

வொன மளந்த தலனத்தும் அளந்திடும் 

வண்கமொழி வொழியவவ! 
 

ஏழ்கடல் லவப்பினும் தன் மணம் வசீி 
இலச ககொண்டு வொழியவவ! 

எங்கள் தமிழ்கமொழி எங்கள் தமிழ்கமொழி 
என்கறன்றும் வொழியவவ! 

 

சூழ்கைி நீங்கத் தமிழ்கமொழி ஓங்கத் 

துைங்குக லவயகவம! 
கதொல்லை விலனதரு கதொல்லை அகன்று 

சுடர்க தமிழ் நொவட! 
 

வொழ்க தமிழ் கமொழி வொழ்க தமிழ் கமொழி 
வொழ்க தமிழ் கமொழி! 

வொனம் அறிந்த தலனத்தும் அறிந்து 

வளர்கமொழி வொழியவவ! 
 

- மகொகவி சுப்பிரமணிய பொரதி 
 

ADVANCE AUSTRALIA FAIR 
 

Australians all let us rejoice, 

For we are young and free, 
We’ve golden soil and wealth for toil, 

Our home is girt by sea, 

Our land abounds in nature’s gifts 

Of beauty rich and rare, 

In history’s page, let every stage 

Advance Australia Fair, 
In joyful strains then let us sing, 

Advance Australia fair. 
 

Beneath our radiant Southern Cross 

We’ll toil with hearts and hands, 

To make this commonwealth of ours 
Renowned of all the lands, 

For those who’ve come across the seas 

We’ve boundless plains to share, 
With courage let us all combine 

To Advance Australia fair, 

In joyful strains then let us sing, 

http://www.wtsc.org.au/
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- Peter Dodds McCormick 

ேொடசொணலக் கீதம் 

  

வொழ்க கவன்ற்வவத்வில் தமிழ்க் கல்வி நிலையம் வொழிய 
வொழியவவ 

வொழ்க தமிழ் அன்லன ஆழிசூழ் உைககைொம் வொழிய வொழியவவ 

  

கசம்லம முலற வழி கசந்தமிழ்ப் பள்ளிலயச் வசர்ந்து வளர்த்திடுவவொம் 

எம்லமயும் ஆதரித்தின் தமிழ் பயிற்றிடும் ஈடில்ைொ நிலையமிவத 

  

ஈரமும் மொனமும் வரீமும் வபொற்றுவம் இலறவலனத் தினந்துதிப்வபொம் 

ஈலகயில் வொய்லமயில் அடக்கம் உயர் பண்பில் என்றுவம 
உயர்ந்திடுவவொம் 

  

அன்லபப் கபொழிந்கதன்றும் ஒற்றுலம வபணிவய அருங்கலை கற்றிடுவவொம் 

இன்பத் தமிழ்ப் பள்ளி இனிது துைங்கிட எம்லமவய அர்ப்பணிப்வபொம் 

  

சங்கத் தமிழ் என்றும் மங்கொப் புகழுடன் தரணியில் ஓங்கிடவவ 

எங்கும் தமிழ் கமொழி எதிலும் தமிழ் மணம் எழிலுடன் வொழியவவ! 

 

 

 

 

 

http://www.wtsc.org.au/
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பதிப்புகள்: Editions: 

முதற்பதிப்பு லத 1999 First Edition January 1999 

இரண்டொம் பதிப்பு லத 2003 Second Edition January 2003 

மூன்றொம் பதிப்பு லத 2004 Third Edition January 2004 

நொன்கொம் பதிப்பு மொசி 2005 Fourth Edition February 2005 

ஜந்தொம் பதிப்பு லத 2006 Fifth Edition January 2006 

ஆறொம் பதிப்பு மொசி 2007 Sixth Edition February 2007 

ஏழொம் பதிப்பு லத 2008 Seventh Edition January 2008 

எட்டொம் பதிப்பு லத 2009 Eight Edition January 2009 

ஒன்பதொம் பதிப்பு லத 2010 Ninth Edition January 2010 

பத்தொம் பதிப்பு லத 2011 Tenth Edition January 2011 

பதிவனொரொம் பதிப்பு லத 2012 Eleventh Edition January 2012 

பன்னிரண்டொம் பதிப்பு லத 2013 Twelfth Edition January 2013 

பதின்மூன்றொம் பதிப்பு லத 2014 Thirteenth Edition January 2014 

பதின்நொன்கொம் பதிப்பு லத 2015 Fourteenth Edition January 2015 

பதிலனந்தொம் பதிப்பு லத 2016 Fifteenth Edition January 2016 

பதினொறொம் பதிப்பு ஆனி 2016 Sixteenth Edition June 2016 

பதிவனழொம் பதிப்பு ஆனி 2017 Seventeenth Edition June 2017 

பதிகனட்டொம் பதிப்பு லத 2018 Eighteenth Edition January 2018 

பத்கதொன்பதொம் பதிப்பு பங்குனி 2019 Nineteenth Edition March 2019 

இருபதொம் பதிப்பு பங்குனி 2020 Twentieth Edition March 2020 

இருபத்திவயொரொம் பதிப்பு சித்திரை 2021 Twenty first Edition April 2021 

 

பதிப்பக உரிலமயொளர்: 
Publication rights to: 

 

கவன்ற்வவத்வில் தமிழ்க் கல்வி நிலையம் 

த. கப. இை 557 

கவன்ற்வவத்வில் 

நியூ சவுத் வவல்ஸ் 2145 

அவுஸ்திவரைியொ 

Wentworthville Tamil Study Centre Inc. 

PO Box 557 

Wentworthville 

NSW 2145 

Australia 

 

http://www.wtsc.org.au/
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அன்பொன கபற்வறொர்கவள, 
 

இந்த கவளியடீு கடந்த கொை மற்றும் தற்கொை கசயற்குழுவினர் முயற்சியினொல் 
உருவொக்கப்பட்டது. 

இது பொடசொலையின் அன்றொட மற்றும் விவசட நடவடிக்லககலள  கபற்வறொர் 
பொதுகொவைருக்கு விளக்கும் வநொக்கத்துடனும் அவர்களின் பங்களிப்பின் முக்கியத்துவத்லத 
அறியத்தரும் வநொக்குடனும்,  தயொரித்து வழங்கப்படுகிறது. 

இதில் ஏதொவது திருத்தங்கள் அல்ைது வமைதிகமொகச்  வசர்த்துக் ககொள்ள வவண்டிய 
விடயங்கள், தகவல்கள் இருப்பதொகப் அங்கத்தவர்கள்  கருதினொல் அலத கசயற்குழுவின்  
கவனத்திற்குக் ககொண்டு வருமொறு வகட்டுக் ககொள்கிவறொம். 
 

நன்றி. 

கசயற்குழு 2021 

கவன்ற்வவத்வில் தமிழ்க் கல்வி நிலையம்  
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சசயற்குழு – 2021 

பதவி கபயர் 

தலைவர் திரு. நந்தகுமொரன் கணபதிப்பிள்லள 

உப தலைவர் திரு. மதீஸ்வரன் நடரொஜொ 

உப தலைவர் திரு. பூரணசிங்கம் வகொவணஸ்வரன் 

  

கசயைொளர் திரு. தயொனந்தன் சிதம்பரநொதன் 

உப கசயைொளர் திரு. யவசொதரன் முருலகயொ 

உப கசயைொளர் திருமதி. ஜனனி வசருபன் 

  

கபொருளொளர் திரு. சிவரூபன் திருஞொனம் 

உப கபொருளொளர் திரு. ரமணன் உருத்திரமூர்த்தி 

உப கபொருளொளர் திருமதி தர்சினி ரவமஸ் 

  

கசயற்குழு உறுப்பினர் திரு. நகுவைஸ்வரரொஜொ ரொலசயொ 

கசயற்குழு உறுப்பினர் திரு வஜொர்ஜ் தனரொஜன் கபஞ்சமின் 

கசயற்குழு உறுப்பினர் திரு. ருவஜந்தன் திருஞொனம் 

கசயற்குழு உறுப்பினர் திரு. வயசு வயசுரொசொ 

கசயற்குழு உறுப்பினர் திரு. ைவன் சிவதொஸ் 

கசயற்குழு உறுப்பினர் திரு. கசந்தூரன் ரொமகிருஷ்ணன் 

  

அதிபர் திரு. அவைொசியஸ் கஜயமன்னன் கஜயச்சந்திரொ 

உப அதிபர் - வமற்பிரிவு திரு. அருண்கமொழித்வதவர் தியொகரொஜொ 

உப அதிபர்- கீழ்ப்பிரிவு திருமதி. பிரவனீொ  சத்யன்பரமவதவொ 

உப அதிபர்- கீழ்ப்பிரிவு திரு. ரைைஜன் வயொகரொஜொ 
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இவ்வொண்டுக்கொன கருப்கபொருள் 

 

“தமிழொல் இலணந்து தமிழரொய் நிமிர்வவொம்”  

 

இப்பொடசொலையொனது கபற்வறொர்கள், கதொண்டர் ஆசிரியர்கள், நைன் விரும்பிகளினொல், 
நடொத்தப்படுகின்றது. இப்பொடசொலையில் உங்கள் பிள்லளகலளச் வசர்ப்பதன் மூைம் நீங்களும் 
பொடசொலையின் அங்கத்தவர்கள் ஆவதுடன் மட்டுமல்ைொது பங்கொளிகளொகவும் ஆகின்றரீ்கள் 
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 

எமது பொடசொலை 

 
கவன்ற்வவத்வில் தமிழ்க் கல்வி நிலையமொனது, 1988ம் ஆண்டு புைம்கபயர்ந்து வொழும் 
தமிழ்ச் சிறொர்களுக்குத் தமிழ் கமொழிக்கல்வியுடன் தமிழர் பொரம்பரியங்கள் மற்றும் கலை 
கைொசொரங்கலளயும் புகட்டும் வநொக்கத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.  

 

நடப்பு வருடத்தின் ஆடி 31ம் திகதி அன்று (July 31st) மூன்றலர அல்ைது அதற்கும் கூடிய 
வயலத எய்தும் சிறொர்கள் அலனவரும் பொடசொலையில் வசர்வதற்கு தகுதி உலடயவரொவர். 
பொைர் பள்ளி முதல் உயர்தரம் வலர தற்வபொது எமது பொடசொலையில் 750ற்கும் மேற்ைட்ட  
மொணவர்கள் தமிழ் கற்கின்றொர்கள். 2010ம் ஆண்டு முதல் நியூ சவுத் வவல்ஸ் (NSW ) மொநிை 
உயர்தரப் பரீட்லசயில் பை மொணவர்கள் எமது பொடசொலையில் இருந்து தமிழ்ப் பொடத்தில் 
வதொற்றுகிறொவமற்பட்ட ர்கள். இவர்களது சிறந்த கபறுவபறுகள் எமது பொடசொலையின் 
கல்வித் தரத்திற்கு சொன்று பகர்கின்றன.  

 

கபற்வறொர்கள் அங்கம் வகிக்கும் நிர்வொகக் குழுவொனது பொடசொலை நிர்வொகத்லதச் சிறப்புற 
நடொத்துகின்றது. எமது சமுதொயத்தின் தமிழ்க் கல்வியொளர்களும், தமிழ் ஆர்வைர்களும் 
தன்னொர்வத் கதொண்டர்களொகத் தமிழ் கற்பிக்கின்றொர்கள். கபற்வறொரும் மற்றுமுள தமிழ் 
பற்றொளர்களும் பொடசொலையின் பல்வவறு நடவடிக்லககளிற்கு உதவுகின்றொர்கள். இவர்கள் 
எல்வைொருலடய அயரொத தமிழ்ப் பணியினொல் பொடசொலை கதொடர்ந்து தமிழ்ப்  பணியிலன 
கசவ்வவன கசய்துவருகின்றது. 
 

இப்பொடசொலையில் சிறொர்களுக்கு தமிழ் கமொழிலயப் வபச, எழுத, வொசிக்கக் கற்பிப்பதுடன் 
மட்டும் நின்றுவிடொது அவர்கள் சலப முன் தமிழில் வபசுவதற்கும் சந்தர்ப்பங்கலள 
ஏற்படுத்திக் ககொடுக்கப்படுகின்றன. மொணவர்கள் தமிழ் கமொழியில் வபசும் ஆற்றலை 
ஊக்குவிக்கும் முகமொக இரண்டொம் தவலண ஆரம்பத்தில் வபச்சுப் வபொட்டியின் ஒரு கூறொக 
வொய்கமொழித் கதொடர்பொடல் வபொட்டியும்  நடொத்தப்படுகின்றது. மொணவர்களின் தமிழ் 
அறிலவ வமம்படுத்துவதற்கொக மூன்றொம் தவலணயில் தமிழ் அறிவுப் (வினொவிலட) 
வபொட்டிகள் நடொத்தப்படுகின்றன. எமது இலணயத் தளத்தில் உள்ள பொடசொலை 
நொட்கொட்டியில் இப்வபொட்டிகள் நலடகபறும் திகதிகலள பொர்லவயிடைொம். 
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இத்துடன் மூன்றொம் தவலணயின் நடுப்பகுதியில் நடொத்தப்படும் கலைவிழொ நிகழ்ச்சிகளில் 
மொணவர்களுக்கு பயிற்சி ககொடுத்து பங்குபற்ற லவப்பதன் மூைம் மொணவர்களின் முத்தமிழ் 
(இயல், இலச, நொடகம்) அறிவும், திறனும் வளர்க்கப்படுகின்றன. இலவ தவிர மொணவர்களின் 
கற்கும் ஆற்றலை ஊக்குவிக்குமுகமொக வகுப்பு மற்றும் வடீ்டு வவலைகள் மூைம் 
மொணவர்களது எழுத்து மற்றும் வொசிப்புத் திறன்கள் மதிப்படீு கசய்யப்படுகின்றன. 
 

மொணவர்களின் கற்கும் ஆற்றலையும் ஆளுலமலயயும் ஊக்குவிக்குமுகமொக நடொத்தப்படும் 
வபச்சுப் வபொட்டிகளிலும், வொய்கமொழித் கதொடர்பொடல் வபொட்டிகளிலும், தமிழ் அறிவுப் 
(வினொவிலட) வபொட்டிகளிலும், எழுத்து மற்றும் வொசிப்பு மதிப்படீுகளிலும் பங்குபற்றும் 
மொணவர்களுக்கு வருட இறுதியில் நலடகபறும் வருடொந்தப் கபொதுக்கூட்டம் மற்றும் 
இரொப்வபொசன விருந்து என்பவற்வறொடு கூடிய பரிசளிப்பு விழொவில் பரிசுக் வகடயங்களும் 
சொன்றிதழ்களும் வழங்கப்படும். வமலும் ஒவ்கவொரு வொரமும் மொணவர்கள் பொடசொலைக்கு 
வந்து தமிழ் கற்பலத ஊக்குவிக்கும் முகமொக நூறு சதவதீ வரவிற்கு பரிசளிப்பு விழொவில் 
சிறப்புச் சொன்றிதழ்களும் வகடயங்களும் வழங்கப்படுகின்றன. 
 

பொடசொலை வரைொறு 
 

கவன்ற்வவத்வில் தமிழ் கல்வி நிலையமொனது 1988ம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. நியூ 
சவுத்வவல்ஸ் பொடசொலைத் தவலணகளில் வரும்  சனிக்கிழலமகளில்  பிற்பகல் 2:00 மணி 
கதொடக்கம் 4:30 மணி வலர கவன்ற்வவத்வில் டொர்சி வதீி ஆரம்பப் பொடசொலையில் (Darcy 
Road Public School,Wentworthville) 1988ம் ஆண்டு முதல் 2003ம் ஆண்டு வலர நலடகபற்று வந்தது. 
2004ம்ஆண்டு, இக்கல்வி நிலையமொனது, கவன்ற்வவத்வில் டொர்சி வதீி ஆரம்பப் 
பொடசொலையில் (Darcy Road Public School,Wentworthville) இரண்டு பிரிவுகளொக நலடகபற்றது. 
முதைொம் பிரிவுக்கு பிற்பகல் 1:00 மணி  முதல் 3:15 மணி வலரயும், இரண்டொம் பிரிவுக்கு 
பிற்பகல் 3:00 மணி  முதல் 5:30 மணி வலரயும் வகுப்புகள் நலடகபற்றன. 
 

2005ம் வருடத்திைிருந்து 2010ம் வருடம் வலர இக்கல்வி நிலையமொனது, இரண்டு 
வளொகங்களொக கவன்ற்வவத்வில் டொர்சி வதீி ஆரம்பப் பொடசொலையிலும் (Darcy Road Public 
School, Wentworthville) கிரவின் ஆரம்பப் பொடசொலையிலும் (Girraween Public School, 
Girraween)நலடகபற்றது. இரு பொடசொலைகளிலும் நியூ சவுத்வவல்ஸ் பொடசொலை வொரங்களின் 
சனிக்கிழலமகளில்  பிற்பகல் 2:00 மணி கதொடக்கம் 4:30 மணி வலர தமிழ் வகுப்புகள் 
நலடகபற்றன. 
 

2011ம் வருடத்தில் இருந்து, இக்கல்வி நிலையமொனது,இரு பிரிவுகளொக கீழ் வகுப்புகள் 
(இலணப்பு வகுப்பு உட்பட முன்பள்ளியிைிருந்து நொன்கொம் வகுப்புவலரயுள்ள வகுப்புக்கள்), 
வமல் வகுப்புகள் (புகுநிலை வகுப்பு உட்பட ஐந்தொம் வகுப்பும் அதற்கு வமற்பட்ட 
வகுப்புக்களும்) என கிரவின் ஆரம்பப் பொடசொலையில் (Girraween Public School, Girraween) இயங்கி 
வருகின்றது. 
 

2016ம் வருடத்தில் இருந்து, நடப்பு வருடத்தின் ஆடி 31ம் திகதி அன்று (July 31st) மூன்று 
அல்ைது அதற்கும் கூடிய வயலத எய்தும்  மொணவர்களுக்கொக பொைர் பள்ளி வகுப்புகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டு நலடகபற்று வந்தது .  
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2021ம் வருடத்தில் இருந்து, பொைர் பள்ளி மொணவர்களின் இலசவொக்கம் வபொதொலமயினொல், 
பொைர் பள்ளி  மொணவர்களின் வயகதல்லை, நடப்பு வருடத்தின் ஆடி 31ம் திகதி அன்று (July 
31st) மூன்றலர அல்ைது அதற்கும் கூடிய வயலத எய்தும் மொணவர்கள் பொைர் பள்ளி 
வகுப்பிற்கு இலணக்கப்படைொம் என்று மொற்றப்பட்டது. 
 

பொடசொலையில் மொணவர்கலளச் வசர்த்தல் 
 

மொணவர்கலள வருட ஆரம்பத்தில் பொடசொலையில் வசர்ப்பது கபரிதும் 
வரவவற்கப்படுகின்றது. இவ்வொறு கசய்வதன் மூைம் மொணவர்கள்./நம், பொடசொலையில் 
கற்பிக்கப்படும் பொடங்கலள இைகுவொக ஆரம்பத்திைிருந்வத கற்கக்கூடியதொகவும் சக 
மொணவர்களுடன் நன்கு அறிமுகம் கசய்து ககொள்ள ஏதுவொகவும் இருக்கும். இது 
பொடசொலைலய இலடயூறின்றி சிறப்பொக நடொத்த உதவுவதுடன் தங்கள் பிள்லள சொர்பொன 
அரச மொனியத்லதயும் பொடசொலை கபற்றுக் ககொள்ளக் கூடியதொகவும் இருக்கும்.   அத்துடன் 
பொடசொலையில் நலடகபறும் பல்வவறு வபொட்டிகளில் பரிசில்கலளத் தீர்மொனிப்பதற்கு 
மொணவர் வரவும் கணக்கில் எடுத்துக் ககொள்ளப்படுகின்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது 
வமைதிக விபரங்கலளப் வபொட்டி விதிமுலறகளின் கீழ்க் கொணைொம். அத்துடன் 
பொடசொலையின் கலைவிழொவில் பங்வகற்பதற்கும், பொடசொலை வரவு கணக்கில் எடுத்துக் 
ககொள்ளப்படைொம் என்பதொல் கபற்வறொர்கள் மொணவர்களின் வரவில் கவனம் கசலுத்துமொறு 
வகட்டுக்ககொள்ளப்படுகிறொர்கள். 
 

மொணவர்களின் வயது எல்லை 

 

நடப்பு வருடத்தின் ஆடி 31ம் திகதி அன்று  (July 31st) மூன்றலர  அல்ைது அதற்கும் கூடிய 
வயலத எய்தும் சிறொர்கள் அலனவரும் பொடசொலையில் வசர்ந்து ககொள்ளத் தகுதி 
உலடயவரொவர். 
 

மொணவர்களின் வகுப்பு 
 

பொடசொலையில் வசரும்வபொது மொணவரின் வயது மற்றும் தமிழ் கமொழி அறிவு மதிப்படீு 
என்பவற்றிற்கு ஏற்ப தகுந்த வகுப்பிற்கு அனுமதிக்கப்படுவர். மொணவர்களின் தமிழ் 
கமொழித்திறன் அவர்களது வயதுப் பிரிவினரிலும் குலறவொக இருந்தொல் அவர்கள் இலணப்பு 
வகுப்பு மற்றும் புகுநிலை வகுப்பு ஆகியவற்றில் வசர்க்கப்பட்டு தனிப்பட்ட கவனத்துடன் 
விவசட பயிற்சி வழங்கப்பட்ட பின்னர் அவர்களது வயதுப் பிரிவினரின் வகுப்புகளிற் 
வசர்க்கப்படுவர். கபற்வறொர்கள் தங்கள் பிள்லளகளின் வகுப்பு மொற்றம் கதொடர்பொக அதிபரிடம் 
வகொரிக்லக சமர்ப்பிக்கைொம். 
 

 

பொடப்புத்தகங்கள் 
 

பொடப்புத்தகங்கள் மற்றும் பயிற்சிப்புத்தகங்கள் என்பன எமது கல்வி நிலையத்தினொல் 
வழங்கப்படும். இந்நூல்கள் அலனத்து வகுப்பு மொணவர்களுக்கும் இைவசமொக வழங்கப்படும். 
பொடசொலைக்கு வரும்வபொது மொணவர்கள் பொடசொலையினொல் வழங்கப்பட்ட புத்தகங்களுடன் 
அப்பியொசப்புத்தகம் எழுது கருவிகள் என்பவற்வறொடு வகுப்பு ஆசிரியர் குறிப்பிடும் 
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உபகரணங்கலளயும் ககொண்டு வருதல் வவண்டும். பொடப்புத்தகங்கள் மற்றும் 
பயிற்சிப்புத்தகங்கள் கதொலையுமிடத்து அதற்கு மொற்றடீொக வழங்கப்படும் புத்தகங்களுக்கு 
தைொ $10 அறவிடப்படும். 
 

பொடசொலை அறிவித்தல்கள் 

 

அவ்வப்வபொது பொடசொலை சம்பந்தப்பட்ட அறிவித்தல்கள் கசய்திமடல் (Newsletter), 
மின்அஞ்சல்(email), இலணயத்தளம்(Website), முகப்புத்தகம்(Facebook) மற்றும் 
லகப்வபசிகசயைி(Mobile App) மூைம் அறிவிக்கப்படும். கசய்தி மடல்கள் மின்அஞ்சல் (email) 
மூைமொகவும் லகப்வபசி கசயைி(Mobile App)மூைமொகவும் அனுப்பப்படும். 
 

நிதி உதவி 
 

இப்பொடசொலையிலன நடொத்துவதற்கு நியூ சவுத்வவல்ஸ் மொநிை அரசிடமிருந்து ஒழுங்கொகப் 
பொடசொலைக்கு வருலக தரும் மொணவர்கள் சொர்பொக சிறிய கதொலக நிதியுதவி 
கிலடக்கப்கபறுகின்றது. இந்நிதியொனது குறிப்பிட்ட சிை வநொக்கங்களுக்கொக மட்டுவம 
பொவிக்கப்படைொம் என்பதுடன் எமது பொடசொலைலய நடொத்துவதற்கு வபொதுமொனதல்ை. 
ஆகவவ கபற்வறொரிடமிருந்து பின்வரும் நிதி அறவிடப்படுகிறது: 
 

நடப்பு கல்வியொண்டில் குடும்பத்தின் முதைொவது மொணவருக்கு தவலண ஒன்றிற்கு $25 உம் 
அவத குடும்பத்தின் இரண்டொவது மொணவருக்கு $20 உம் அவத குடும்பத்தின் மூன்றொவது 
மொணவருக்கு $15உம் வசதிப்பணமொகச் கசலுத்த வவண்டும். இத்துடன் ஒவ்கவொரு 
குடும்பத்தினரும் கலை பண்பொட்டு நிதியொக $20 உம் வருடொந்தம் கசலுத்த வவண்டும். ஒவர 
குடும்பத்தின் நொன்கொவது அல்ைது அதற்கு வமற்பட்ட மொணவர்களுக்குக் கட்டணம் 
கசலுத்தத் வதலவயில்லை. நியூ சவுத் வவல்ஸ் மொநிை அரசினொல் வழங்கப்படும் Creative 
Kids voucher இலன மொணவரின் நடப்பு ஆண்டிற்கொன தவலணக் கட்டணங்கலளயும் கலை 
பண்பொட்டு நிதிலயயும் கசலுத்தப் பயன்படுதைொம். 
 

அத்துடன் மொணவர்களின் வபொதிய வரவின்லம கொரணமொக அரசு மொனியம் கிலடக்கப்கபறொத 
விடத்து அந்தந்த மொணவர்களுக்குரிய மொனியத் கதொலகலய கபற்வறொர்கள் கசலுத்துமொறு 
வகட்கப்படைொம், எனவவ கபற்வறொர்கள் மொணவர்களின் வரவில் கவனம் கசலுத்துமொறு 
வகட்டுக் ககொள்ளப்படுகிறொர்கள். 
 

குறிப்பு: கலை பண்பொட்டு நடவடிக்லககளுக்கொன நிதி முதைொவது தவலண 
ஆரம்பத்திவைவய கசலுத்தப்பட வவண்டும். வசதிக்கட்டணம்  தவலண ஆரம்பத்திவைவய 
கசலுத்தப்பட வவண்டும். 
 

தகவல்கலள வசகரித்தல் 
 

எமது கல்வி நிலையத்லத நிர்வகிப்பதற்கு அவசியமொனது என்று கருதப்படும் உங்களதும் 
இக்கல்வி நிலையத்தில் கல்வி கற்கும் உங்கள் பிள்லளகளினதும் விபரங்கள் 
வசகரிக்கப்பட்டு களஞ்சியப் படுத்தப்படுகின்றன. இவற்றுள் சிை தகவல்கள் மொணவர் கல்வி 
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கற்கும் பொடசொலை(Mainstream School), பிறந்த திகதி, கதொலைவபசி இைக்கம் வபொன்றலவ 
மொநிை கல்வி திலணக்களத்தினொல் நிதி உதவி வழங்குவதற்கொகவும் பிற 
கொரணங்களுக்கொகவும் வகொரப்படுகின்றன. அத்துடன் எமது நிலையத்தின் கல்வி, நிர்வொக 
வதலவகளுக்கும் இவ்விபரங்கள் பயன்படுத்தப்படும். வமலும் இத்தகவல்கள் பொடசொலை 
வவலளயில் ஏற்படும் அவசர நிலைலமகளின் வபொது உங்கலளத் கதொடர்பு ககொள்ளவும் 
பயன்படுத்தப்படும்.முக்கியமொன அறிவித்தல்கள், கசய்திமடல்கள் என்பன மின்னஞ்சல் 
மூைமொகவவ அனுப்பப்படும். மின்னஞ்சல் எமது பொடசொலையின் அலுவைக கதொடர்பொடல் 
முலறலம என்பதொல் எல்ைொ கபற்வறொர்களும் தங்கள் நொளொந்தப் பொவலனயிலுள்ள 
குலறந்தபட்சம் ஒரு மின்னஞ்சல் முகவரியொவது வழங்குமொறு வகட்டுக் 
ககொள்ளப்படுகின்றரீ்கள். அத்துடன் உங்கள் பிள்லளகளுக்கு ஏதொவது உணவு ஒவ்வொலம 
(food alergy) அல்ைது வவறு ஏதொவது விவசட மருத்துவத் வதலவ (special medical need) 
இருப்பின் அதலன எமக்கு உடன் அறியத்தருமொறு வகட்டுக்ககொள்ளப்படுகின்றரீ்கள். உங்கள் 
பிள்லளகள் “விவசட வதலவ” (special need) உலடயவர்களொக இருந்தொல் அது பற்றிய 
விரிவொன தகவலை எமக்குத் தருவது கபற்வறொர்களின் கடலமயொகும். 
 

மொணவர் ஒழுக்கம் மற்றும் கட்டுப்பொடுகள்  
 

வகுப்பலறயிலும் பொடசொலை வளொகத்திலும் மொணவர்கள் மற்லறவயொருக்கு  இலடஞ்சல் 
கசய்யொத வண்ணம் நடத்தல் வவண்டும். கபரிவயொர்கலளயும் சக மொணவர்கலளயும் மதித்து 
பொடசொலை விதிமுலறகளுக்கு ஏற்பவொக  எப்வபொதும்  இருத்தல் வவண்டும். பொடசொலை 
சொர்ந்த கவளி நிகழ்வுகளிலும் அவத ஒழுக்க முலறலம கலடப்பிடித்தல் வவண்டும். 
பொடசொலை விதிமுலறகலள மீறும் மொணவர்கள் மீது ஒழுக்கொற்று நடவடிக்லக 
எடுக்கப்படும். 
 

ஆசிரியர் மற்றும் அதிபர் விருதுகள் 
 

மொணவர்கள் வகுப்பில் தமது திறலமகலள கவளிப்படுத்துதல், ஒழுக்கமொக இருத்தல், 
ஆசிரியர் கற்பிப்பலத கவனமொக கசவிமடுத்தல், மற்றவர்களுக்கு முன்மொதிரியொக இருத்தல் 
வபொன்றவற்றிற்கொக ஆசிரியரினொல் மொணவர்களுக்கு ஆசிரியர் விருது வகுப்பில் 
வழங்கப்படும்.  ஐந்து ஆசிரியர் விருதுகள் கபற்ற மொணவர்கள் ஒரு அதிபர் விருதுக்கு 
தகலமயுலடயவர்களொக கருதப்பட்டு அவர்களுக்கு பொடசொலை ஒன்றுகூடைின் வபொது 
அதிபரொல், அதிபர் விருது வழங்கப்படும். 
 

மதிப்படீுகள் 
 

ஒவ்கவொரு தவலண முடிவிலும் எழுத்து மற்றும் வொசிப்பு தவலணமதிப்படீுகள் (Term 
Assessments) நடொத்தப்படும். எழுத்து மதிப்படீ்டுக்குரிய வினொத்தொள்கள் அந்தந்த 
வகுப்ைிலுள்ள(Grade) எல்ைொ பிரிவு (Division) ஆசிரியர்களும் கைந்துலரயொடி கபொதுவொன 
வினொத்தொளொக தயொரிக்கப்படும். வொசிப்பு மதிப்படீு அந்தந்தப் பிரிவு (Division) ஆசிரியர்களொல் 
மொணவர்கள் பொடத்திலுள்ள பகுதிகலள வொசிக்கக் ககொடுப்பதன் மூைம் நடொத்தப்படும். 
வொசிப்பு மதிப்பீட்டுக்கொன புள்ளிகள் அந்தந்த வகுப்புகளில் தரப்படுத்தல் (standardised) 
கசய்யப்பட்டு இறுதிப்புள்ளிகள் கணிக்கப்படும்.   
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முதைொம் தவலண முதைொம் தவலண முடிவில் முதைொம் தவலண மதிப்படீு   
(Term 1 Assessment) நடொத்தப்படும்  

இரண்டொம் தவலண இரண்டொம் தவலண முடிவில் அலரயொண்டு மதிப்பீடு (Half-
yearly assessment) நடொத்தப்படும், இம் மதிப்படீ்டின் புள்ளிகள் 
மொணவர் வதர்ச்சி அறிக்லகயில் உள்ளடக்கப்படும்   

மூன்றொம் தவலண மூன்றொம் தவலண இறுதியில் மூன்றொம் தவலண மதிப்படீு 
(Term 3 Assessment) நடொத்தப்படும் 

நொன்கொம் தவலண நொன்கொம் தவலண இறுதியில் ஆண்டிறுதி மதிப்படீு (year end 
assessment) நடொத்தப்படும். இம் மதிப்பீட்டின் புள்ளிகள் 
மொணவர் வதர்ச்சி அறிக்லகயில் உள்ளடக்கப்படும் 

 

மீள் மதிப்படீு (Reassessment) 
 

மொணவர் ஒருவர் தவிர்க்கமுடியொத கொரணத்தினொல் மதிப்பீடு ஒன்றிற்கு வர முடியொது 
வபொனொல் அல்ைது வர முடியொது இருக்கும் என எண்ணுகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் மீள் 
மதிப்படீு ஒன்று பின்வரும்  நலடமுலறகலள பின்பற்றுகின்ற சந்தர்ப்பங்களில்   
நடொத்தப்படும். 

 

1. வர முடியொலமக்கொன கொரணத்லத எழுத்து மூைம் அதிபருக்கு ஒரு வொரத்திற்குள் 
அறிவித்தல். 

2. மொணவர் மதிப்படீ்டுக்கு சமூகமளிக்கொத நொளில் இருந்து இரு வொரத்திற்குள் 
(பின்னதொக) மீள்மதிப்படீு நடொத்தப்படுமொயின் அதில் பங்குபற்றுவதற்கு தயொரொக 
இருத்தல். 

 

கதொடர் மதிப்படீுகள் 
 

ஆரம்பப் பள்ளி முதல் ஆண்டு 8 வலர 
 

தமிழ் கமொழிக் கல்வியில் முக்கியமொக எழுத்து, வொசிப்பு, வபொன்ற பகுதிகளில் 
மொணவர்களின் முன்வனற்றமொனது கதொடர்ந்து நொன்கு தவலணகளும் மதிப்பிடப்பட்டு 
வருகிறது. மொணவர்கள் ஒவ்கவொரு தரத்திற்கும் முன்வனற்றப்படும்வபொது, அந்த வகுப்பில் 
தம்லம நிலைப்படுத்திக் ககொண்டு வகுப்பு வவலைகளில் ஈடுபட வவண்டும் என்ற வநொக்கில், 
ஒவ்கவொரு தவலணயும் அந்தந்த பகுதிகளில் கபற்ற புள்ளிகளில் இருந்து விகிதொசொர 
அடிப்பலடயில் இறுதிப்புள்ளிகள் கணிக்கப்படும். விகிதொசொரமொனது முதைொம், இரண்டொம் 
தவலணகலள விட மூன்றொம், நொன்கொம் தவலணகளிற்கு அதிகமொகக் கருத்தில் 
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ககொள்ளப்படும். இந்த இறுதி புள்ளிகள் பரிசளிப்பு  விழொவில் எழுத்து மற்றும் வொசிப்பு 
பகுதிகளுக்கொன பரிசில்கலள தீர்மொனிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும். 
 

எழுத்து மதிப்படீ்டுக்குரிய (Writing Assessment) விதிமுலறகள் 
 

1. ஒரு வகுப்லபச் வசர்ந்த எல்ைொ மொணவர்களுக்கும் ஒவர விடயம்(கள்) எழுதக்  
ககொடுக்கப்படும். 

2. பங்குபற்றும் மொணவர்கள் மதிப்படீு ஆரம்பிக்கும் முன் பொடசொலைக்கு சமுகம் அளிக்க 
வவண்டும். 

3. வகுப்பு ஆசிரியர்கள் வடீ்டு வவலைக்கு புள்ளிகலள வழங்குவொர்கள். 
4. படித்த பொடங்கள் முழுவதிலும் கவவ்வவறு பகுதிகள் அடங்கியதொக ஆசிரியர்களொல்  

தயொரிக்கப்பட்ட வினொத்தொள்கள் பரீட்லசக்கொக மொணவர்களுக்குக் ககொடுக்கப்படும். 
5. ஒவ்கவொரு சரியொன பதில்களுக்கும் அந்தக் வகள்விக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 

முழுப்புள்ளிகளும் வழங்கப்படும். 
6. எழுத்துப்பிலழ,மற்றும்  கசொல் வொக்கிய அலமப்பு, இைக்கணம் ஆகியவற்றில் 

பிலழகள் இருப்பின் புள்ளிகள் குலறக்கப்படும். 
7. கதொடர் மதிப்படீ்டின் இறுதிப்புள்ளிகள், கீவழயுள்ள அட்டவலணயில் குறிப்பிட்டவொறு 

கணிப்படீு கசய்யப்படும். 
 

மதிப்படீ்டுக் கொரணிகள் 

ஆரம்பப்பள்ளி முதல் 
ஆண்டு 5 வலர மற்றும் 
புகுநிலை இலணப்பு 

வகுப்புக்கள் 

ஆண்டு 6 
முதல் ஆண்டு 
8 வலர 

முதைொம் தவலண மதிப்பீடு 
தவலண 1 அல்ைது 2 

இல் கபற்ற அதிகூடிய 

புள்ளியிைிருந்து 

15% 

10% 

இரண்டொம் தவலண மதிப்படீு 10% 

மூன்றொம் தவலண மதிப்பீடு 25% 20% 

நொன்கொம் தவலண மதிப்பீடு 40% 40% 

வடீ்டு வவலை 10% 10% 

பொடசொலை வரவு 10% 10% 

கமொத்தம் 100% 100% 

8. வடீ்டுவவலை: இதற்கு ஆசிரியரினொல் புள்ளிகள் வழங்கப்படும். ககொடுக்கப்படும் 
ஓவ்கவொரு வடீ்டு வவலைலயயும் முழுவதும் கசய்தொல் வடீ்டு வவலைக்கொன 50 
சதவதீ புள்ளிகள் ககொடுக்கப்படும். குலறவொகச் கசய்திருந்தொல், அதற்வகற்ப புள்ளிகள் 
ககொடுக்கப்படும். மிகுதி 50 சதவதீப் புள்ளிகள் பிலழ விடொது எழுதுதல், கதளிவொக 
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எழுதுதல் வபொன்றவற்றுக்குக் ககொடுக்கப்படும். ஓவ்கவொரு வடீ்டு வவலைக்கும் 
ஆசிரியர் புள்ளிகள் வழங்குவொர். மொணவர்கள் பொடசொலைக்கு வரொத நொட்களில் 
கசய்யத் தவறிய வடீ்டு வவலைலய ஆசிரியரிடம் வகட்டுப் கபற்றுக்ககொள்ளுவது 
கபற்வறொர் அல்ைது மொணவரது கபொறுப்பொகும். 

9. பொடசொலை வரவு: நடப்பு வருடம் பொடசொலை கதொடங்கிய நொளிைிருந்து 
ஆண்டிறுதி மதிப்படீு நடக்கும் நொளுக்கு முதல் பொடசொலை நொள் வலரயும் உள்ள 
நொட்கள் கருத்தில் ககொள்ளப்படும். மூன்று (3) நொட்கள் வரவின்லமக்கு புள்ளிகள் 
குலறக்கப்பட மொட்டொது. மூன்று (3) நொட்களுக்கு வமற்பட்ட வரவின்லமக்கு 
விகிதொசொரத்திற்கு ஏற்ப புள்ளிகள்  குலறக்கப்படும். பொடசொலை கதொடங்கிய பின்பு, 
இலடயில் இலணந்த மொணவர்களுக்கு விவசட சலுலககள் வழங்கப்படமொட்டொது. 
வவறு தமிழ்ப் பொடசொலையில் இருந்து இலடயில் இலணந்த மொணவர்கள்இ அந்தப் 
பொடசொலையில் இருந்து நடப்புக் கல்வியொண்டுக்கொன வரவு விபரங்கலள 
அப்பொடசொலையூடொக வநரடியொக ஆண்டிறுதி மதிப்பீட்டுக்கு முன்னதொக எமக்கு 
அனுப்பிலவப்பின் அவ்விபரம் கருத்தில் ககொள்ளப்படும். 

 

வொசிப்பு மதிப்படீ்டுக்குரிய (Reading Assessment) விதிமுலறகள் 

1. ஒரு வகுப்லபச் வசர்ந்த எல்ைொ மொணவர்களுக்கும் ஒவர விடயம்(கள்) வொசிக்கக்  
ககொடுக்கப்படும். 

2. பங்குபற்றும் மொணவர்கள் மதிப்படீு ஆரம்பிக்க முன்னர்  பொடசொலைக்கு சமூகம் 
அளிக்க வவண்டும். 

3. வகுப்பு ஆசிரியர்கள், நடுவர்களொக இருந்து மதிப்படீ்டுப் புள்ளிகள் வழங்குவொர்கள். 

4. படித்த பொடங்கள் முழுவதிலும் இருந்து ஒரு பகுதியில் மதிப்படீு நலடகபறும். பிலழ 
விடொது வொசித்தல், கதளிவொக வொசித்தல், சரளமொக வொசிப்பது வபொன்றவற்றுக்குப் 
புள்ளிகள் ககொடுக்கப்படும். எந்தப் பகுதியில் மதிப்படீு நலடகபறும் என்று 
முன்கூட்டிவய கதரிவிக்கப்பட மொட்டொது. 

5. ஆண்டு7 மற்றும் அதற்கு வமற்பட்ட வகுப்புக்களில் உள்ள மொணவர்களுக்குப்படித்த 
பொடங்கள் முழுவதிலும் இருந்து ஒரு பகுதியும், படிக்கொத ஒரு பகுதியிைிருந்தும் 
வொசிப்புமதிப்படீு நலடகபறும். படித்த பொடங்கலள வொசிப்பதற்கு 65 சதவதீ 
புள்ளிகளும், படிக்கொத பொடங்கலள வொசிப்பதற்கு 20 சதவதீ புள்ளிகளும், வகட்கப்படும் 
ஒவ்கவொரு சரியொன பதிலுக்கும் 5 புள்ளிகள் வதீம் ககொடுக்கப்படும்.  

6. கதொடர் மதிப்பீட்டின் இறுதிபுள்ளிகள் கீவழயுள்ள அட்டவலணயில் குறிப்பிட்டவொறு 
கணிப்படீு கசய்யப்படும். 
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மதிப்படீ்டுக் கொரணிகள் 

ஆரம்பப்பள்ளி முதல் 
ஆண்டு 5 வலர மற்றும் 
புகுநிலை இலணப்பு 

வகுப்புக்கள் 

ஆண்டு 6 முதல் 
ஆண்டு 8 வலர 

முதைொம் தவலண மதிப்பீடு 
தவலண 1 அல்ைது 2 

இல் கபற்ற அதிகூடிய 

புள்ளியிைிருந்து 

20% 

10% 

இரண்டொம் தவலண மதிப்படீு 10% 

மூன்றொம் தவலண மதிப்பீடு 30% 30% 

நொன்கொம் தவலண மதிப்பீடு 40% 40% 

பொடசொலை வரவு 10% 10% 

கமொத்தம் 100% 100% 

7. பொடசொலை வரவு: நடப்பு வருடம் பொடசொலை கதொடங்கிய நொளிைிருந்து 
ஆண்டிறுதி மதிப்பீடு நடக்கும் நொளுக்கு முதல் பொடசொலை நொள் வலரயும் உள்ள 
நொட்கள் கருத்தில் ககொள்ளப்படும். மூன்று (3) நொட்கள் வரவின்லமக்கு புள்ளிகள் 
குலறக்கப்பட மொட்டொது. மூன்று (3) நொட்களுக்கு வமற்பட்ட வரவின்லமக்கு 
விகிதொசொரத்திற்கு ஏற்ப புள்ளிகள்  குலறக்கப்படும். பொடசொலை கதொடங்கிய பின்பு, 
இலடயில் இலணந்த மொணவர்களுக்கு விவசட சலுலககள் வழங்கப்படமொட்டொது. 
வவறு தமிழ்ப் பொடசொலையில் இருந்து இலடயில் இலணந்த மொணவர்கள் அந்தப் 
பொடசொலையில் இருந்து நடப்புக் கல்வியொண்டுக்கொன வரவு விபரங்கலள 
அப்பொடசொலையூடொக வநரடியொக ஆண்டிறுதி மதிப்பீட்டுக்கு முன்னதொக எமக்கு 
அனுப்பிலவப்பின் அவ்விபரம் கருத்தில் ககொள்ளப்படும். 

 

ஆண்டு 9 HSC  முதல் ஆண்டு 12 HSC  வலர 
 

மதிப்படீ்டு விதிமுலறகள் 
 

வமல் வகுப்புகளில் கற்லகப்பகுதிகள் மொணவர்கலள நியூ சவுத் வவல்ஸ் உயர்வகுப்பு 
(HSC ) பரீட்லசக்கு தயொர்படுத்தும் வலகயில் திட்டமிட்டு நடொத்தப்படுகின்றன. 
இதன்படி மதிப்படீுகளும் வகட்டுப் பதிைளித்தல், வொசித்துப் பதிைளித்தல், 
எழுத்தொக்கம், வொய்கமொழித்கதொடர்பொடல் என்று நொன்கு பகுதிகளில் 
மதிப்பிடப்படுகின்றன. 
 

ஒவ்கவொரு தவலணயும் அந்தந்த பகுதிகளில் கபற்ற புள்ளிகலள விகிதொசொர 
அடிப்பலடயில் ககொண்டு கதொடர் மதிப்பீட்டின் புள்ளிகள், கீவழயுள்ள அட்டவலணயில் 
குறிப்பிட்டவொறு கணிப்படீு கசய்யப்படும். 
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மதிப்படீ்டுக் கொரணிகள் 

ஆண்டு 9 HSC 
முதல் ஆண்டு 11 

HSC வலர 

ஆண்டு 12 HSC 

முதைொம் தவலண மதிப்பீடு 10% 30% 

இரண்டொம் தவலண மதிப்படீு 15% 30% 

மூன்றொம் தவலண மதிப்பீடு 25% 30% 

நொன்கொம் தவலண மதிப்பீடு 40%  

பொடசொலை வரவு 10% 10% 

கமொத்தம் 100% 100% 

 

ேொடசொணல வரவு - ஆண்டு 9 HSC  முதல் ஆண்டு 11 HSC  வணர 
மொைவர்களுக்கு: நடப்பு வருடம் பொடசொலை கதொடங்கிய நொளிைிருந்து 
ஆண்டிறுதி மதிப்பீடு நடக்கும் நொளுக்கு முதல் பொடசொலை நொள் வலரயும் உள்ள 
நொட்கள் கருத்தில் ககொள்ளப்படும். மூன்று (3) நொட்கள் வரவின்லமக்கு புள்ளிகள் 
குலறக்கப்பட மொட்டொது. மூன்று (3) நொட்களுக்கு வமற்பட்ட வரவின்லமக்கு 
விகிதொசொரத்துக்கு ஏற்ப புள்ளிகள்  குலறக்கப்படும். பொடசொலை கதொடங்கிய பின்பு, 
இலடயில் இலணந்த மொணவர்களுக்கு விவசட சலுலககள் வழங்கப்பட மொட்டொது. 
வவறு தமிழ்ப் பொடசொலையில் இருந்து இலடயில் இலணந்த மொணவர்கள் அந்தப் 
பொடசொலையில் இருந்து நடப்புக் கல்வியொண்டுக்கொன வரவு விபரங்கலள 
அப்பொடசொலையூடொக வநரடியொக ஆண்டிறுதி மதிப்பீட்டுக்கு முன்னதொக எமக்கு 
அனுப்பிலவப்பின் அவ்விபரம் கருத்தில் ககொள்ளப்படும். 
 

பொடசொலை வரவு - ஆண்டு 12 HSC  மொணவர்களுக்கு: நடப்பு வருடம் 
பொடசொலை கதொடங்கிய நொளிைிருந்து மூன்றொம் தவலண மதிப்பீடு நடக்கும் நொளுக்கு 
முதல் பொடசொலை நொள் வலரயும் உள்ள நொட்கள் கருத்தில் ககொள்ளப்படும். மூன்று 
(3) நொட்கள் வரவின்லமக்கு புள்ளிகள் குலறக்கப்பட மொட்டொது. மூன்று (3) நொட்களுக்கு 
வமற்பட்ட வரவின்லமக்கு விகிதொசொரத்திற்கு ஏற்ப புள்ளிகள்  குலறக்கப்படும். 
பொடசொலை கதொடங்கிய பின்பு, இலடயில் இலணந்த மொணவர்களுக்கு விவசட 
சலுலககள் வழங்கப்படமொட்டொது. வவறு தமிழ்ப் பொடசொலையில் இருந்து இலடயில் 
இலணந்த மொணவர்கள் அந்தப் பொடசொலையில் இருந்து நடப்புக் கல்வியொண்டுக்கொன 
வரவு விபரங்கலள அப்பொடசொலையூடொக வநரடியொக மூன்றொம் தவலண 
மதிப்படீ்டுக்கு முன்னதொக எமக்கு அனுப்பிலவப்பின் அவ்விபரம் கருத்தில் 
ககொள்ளப்படும். 
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வபொட்டிகள் 
 

வபச்சும் வொய்கமொழித் கதொடர்பொடலும் வபொட்டி 
 

மொணவர்களின் தமிழில் உலரயொடும்  திறலன ஊக்குவிக்கும் முகமொக வபச்சுப் வபொட்டியுடன் 
வொய்கமொழித் கதொடர்பொடல் வபொட்டி இலணக்கப்பட்டுள்ளது. இப் வபொட்டிகளுக்கொன புள்ளிகள் 
வழங்கும் முலற பின்வருமொறு வலரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்  வபொட்டிகளில் 
மொணவர்களுக்கு அலடயொள இைக்கங்கள் ககொடுக்கப்பட்டு அதன்படி 
அலழக்கப்படுவொர்கள்.வபச்சுப் வபொட்டி முடிவலடந்தவுடன் மொணவர்களுக்கொன வொய்கமொழித் 
கதொடர்பொடல் வபொட்டி இடம் கபறும். 
 

ஆரம்பப்பள்ளி முதல் ஆண்டு 8 வலர 

வபச்சுப் வபொட்டி விதிமுலறகள்: 
1. ஒரு வகுப்லபச் வசர்ந்த எல்ைொ மொணவர்களுக்கும் ஒவர விடயம் வபசுவதற்கொகக் 

ககொடுக்கப்படும் 

2. மொணவர்கள் தங்கள் கபயர்கலளப் வபச்சுப் வபொட்டியில் வபசும்கபொழுது குறிப்பிடக்கூடொது 

3. இைக்கம் அலழக்கப்பட்டதும் அதற்குரிய மொணவர் நடுவர்கள் முன்னிலையில் தமக்குரிய 
விடயத்லதப் வபசுதல் வவண்டும் 

4. வபச்சுப் வபொட்டியில் ககொடுக்கப்பட்ட விடயங்களுக்கு (அலவ வணக்கம் உட்பட) வமைொக 
எலதயும் மொணவர்கள் வசர்த்துக்ககொள்ளக் கூடொது 

5. வபசும்கபொழுது தடங்கல் ஏற்பட்டொல் உதவி கசய்யப்படும். ஆனொல் இதற்குப் புள்ளிகள் 
குலறக்கப்படும் 

6. பங்குபற்றும் மொணவர்கள் வபொட்டி ஆரம்பிக்குமுன் பொடசொலைக்குச் சமுகம் 
அளிக்கவவண்டும் 

 

வொய்கமொழித் கதொடர்பொடல், வபொட்டி விதிமுலறகள் 

1. ஒரு வகுப்லபச் வசர்ந்த எல்ைொ மொணவர்களுக்கும் ஒவர விடயம்(கள்) வொய்கமொழித் 
கதொடர்பொடல் வபொட்டியிற் வகட்கப்படும் 

2. பங்குபற்றும் மொணவர்கள் வபொட்டி ஆரம்பிக்கு முன் பொடசொலைக்குச் சமுகம் அளிக்க 
வவண்டும் 

3. வொய்கமொழித் கதொடர்பொடல், வபொட்டியில் மொணவர்களின் தமிழில் உலரயொடும் 
(வபச்சுத் தமிழ்) திறன் மதிப்பிடப்படும் 

4. மொணவர்களின்  தமிழில் உலரயொடும் திறலன மதிப்பிடுவதற்கொன கபொதுவொன 
வினொக்கள் வகட்கப்படும். ஆண்டு 5உம் அதற்கு வமற்பட்ட வகுப்புக்களுக்கும் வபச்சுப் 
வபொட்டியிற் ககொடுக்கப்பட்ட விடயங்களிைிருந்து 3 வகள்விகள், வகட்கப்படும் 

5. மொணவர்களின் தமிழ்ச் கசொற் பயன்பொடு தமிழ் கமொழிலய அன்றொட வொழ்வில் 
பயன்படுத்தும் திறன்இகூச்சமின்றிப்வபசும் தன்லம என்பனவற்லறக் கருத்திற் 
ககொண்டு புள்ளிகள் வழங்கப்படும் 

6. வகுப்பு ஆசிரியர்கள் பொடசொலை வரவு, வகுப்பில் தமிழில் கலதத்தல்ஆகியவற்றுக்குப் 
புள்ளிகள் வழங்குவொர்கள் 

7. வபொட்டிகளுக்கொன மதிப்படீ்டுப் புள்ளிகள், கீவழயுள்ள அட்டவலணயில் 
குறிப்பிட்டவொறு கணிக்கப்படும் 
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மதிப்படீ்டுக் கொரணிகள் ஆரம்ப பள்ளி  

ஆண்டு 1- 5 
வலர மற்றும் 

புகுநிலை 
இலணப்பு 
வகுப்புக்கள் 

ஆண்டு 6 -  8 
வலர 

பொடசொலை வரவு 10 புள்ளிகள் 10 புள்ளிகள் 10 புள்ளிகள் 

வபச்சுப் வபொட்டிக்கொன நடுவர்கள் மதிப்படீு 70 புள்ளிகள் 60 புள்ளிகள் 10 புள்ளிகள் 

- வமலட மரபு 5 புள்ளிகள் 5 புள்ளிகள் 5 புள்ளிகள் 

- கதளிவொன, சரியொன உச்சரிப்பு 15 புள்ளிகள் 15 புள்ளிகள் 15 புள்ளிகள் 

- கபொருள் விளங்கச் சுலவபடப் வபசுதல் 15 புள்ளிகள் 5 புள்ளிகள் 5 புள்ளிகள் 

- பிலழ விடொது வபசுதல் 35 புள்ளிகள் 25 புள்ளிகள் 15 புள்ளிகள் 

வொய்கமொழித் கதொடர்பொடலுக்கொன மதிப்படீு 20 புள்ளிகள் 30 புள்ளிகள் 40 புள்ளிகள் 

- வகுப்பில் தமிழில் கலதத்தல் 10 புள்ளிகள் 10 புள்ளிகள் 10 புள்ளிகள் 

- வபொட்டி நொளன்று நடுவர்கள் மதிப்படீு 10 புள்ளிகள் 20 புள்ளிகள் 25 புள்ளிகள் 

 

8. பொடசொலை வரவு: நடப்பு வருடம் பொடசொலை கதொடங்கிய நொளிைிருந்து வபொட்டி 
நடக்கும் நொளுக்கு முன்பு உள்ளபொடசொலை நொள் வலரயும் உள்ள நொட்கள் கருத்தில் 
ககொள்ளப்படும். மூன்று (3) நொட்கள் வரவின்லமக்கு புள்ளிகள் குலறக்கப்பட மொட்டொது. 
மூன்று (3) நொட்களுக்கு வமற்பட்ட வரவின்லமக்கு விகிதொசொரத்திற்கு ஏற்ப 
புள்ளிகள்குலறக்கப்படும். பொடசொலை கதொடங்கிய பின்பு, இலடயில் இலணந்த 
மொணவர்களுக்கு விவசட சலுலககள் வழங்கப்படமொட்டொது. வவறு தமிழ்ப் 
பொடசொலையில் இருந்து இலடயில் இலணந்த மொணவர்கள்இ அந்தப் பொடசொலையில் 
இருந்து நடப்புக் கல்வியொண்டுக்கொன வரவு விபரங்கலள அப்பொடசொலையூடொக 
வநரடியொக வபொட்டிக்கு முன்னதொக எமக்கு அனுப்பிலவப்பின் அவ்விபரம் கருத்தில் 
ககொள்ளப்படும். 

9. வகுப்பில் தமிழில் கலதத்தல்: இதற்குஆசிரியரினொல் புள்ளிகள் வழங்கப்படும். 
மொணவர் வகுப்பு வநரங்களில் வகுப்பலறயில் சக மொணவர்களுடனும் 
ஆசிரியருடனும் தமிழில் உலரயொடியதன் அடிப்பலடயில், புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.  

 

ஆண்டு 9 HSC  முதல் ஆண்டு 12  HSC  வலர 

வபச்சும் வொய்கமொழித் கதொடர்பொடலும் வபொட்டி விதிமுலறகள் 

 

1. ஆண்டு 9 HSC  முதல் ஆண்டு 12 HSC  வலர வகுப்லபச் வசர்ந்த மொணவர்கள் 
எல்வைொரும் அந்தந்த வருட கருப்கபொருலள லமயமொக லவத்து தங்கள் வபச்லச 
ஆயத்தம் கசய்தல் வவண்டும்.  

2. மொணவர்கள் தரப்பட்ட கருப்கபொருள் சொர்ந்து உபதலைப்புகலளயும் கதரிவு 
கசய்யைொம். வபொட்டிக்கு முதல் கிழலம தமது வபச்சின் இறுதிப் பிரதிகயொன்லற உப 
அதிபரிடம் ககொடுக்கவவண்டும்.  
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3. மொணவர்களின் வபச்சிற்கொன வநரம் 3 முதல் 5 நிமிடங்கள்ஆகும். வபச்சொனது 3 
நிமிடத்திற்கு குலறவொகவவொ அல்ைது 5 நிமிடங்களிற்கு கூடவொகவவொ இருப்பின் 
புள்ளிகள் குலறக்கப்படும். 

4. ஆண்டு 11 HSC, 12 HSC வகுப்பு வபொட்டியொளர்களுக்கொன  வொய்கமொழித் கதொடர்பொடல் 
(interview)இ வபொட்டி நலடகபறும் தினத்தில் மொணவர் வபசி முடித்த பின்னர் 
(வமலடயில் நிற்கும்வபொவத) நலடகபறும்.  

5. ஆண்டு 9 HSC, 10 HSC வகுப்பு வபொட்டியொளர்களுக்கு வொய்கமொழித் கதொடர்பொடல் 
(interview)இ வபொட்டி நலடகபறும் தினத்தில் மொணவர்கள் வபசி முடித்தபின்னர் அல்ைது 
முன்கூட்டிவய அறிவிக்கப்பட்ட வவகறொரு தினத்தில், வவறு வகுப்பலறயில் 
நலடகபறும்.  

6. வொய்கமொழித் கதொடர்பொடைின்வபொது, ஒவ்கவொரு நடுவரொலும் தைொ ஒவ்கவொரு 
வகள்வி வகட்கப்படும்.  

7. வபொட்டியொளர்கள் பங்குககொள்ளும் ஒழுங்கு சீட்டிழுப்பின் மூைம் தீர்மொனிக்கப்படும். 
மொணவர்களுக்கு அலடயொள இைக்கங்கள் ககொடுக்கப்பட்டு அதன்படி 
அலழக்கப்படுவொர்கள். 

8. வபொட்டி ஆரம்பிப்பதற்கு அலரமணி வநரத்திற்கு முன்னதொக பொடசொலைக்கு வந்து 
அலடயொள இைக்கங்கலளப் கபற்றுக்ககொள்ள வவண்டும். 

9. மொணவர்கள் தங்கள் கபயர்கலளப் வபச்சுப் வபொட்டியில் வபசும்கபொழுது 
கசொல்ைக்கூடொது. 

10. இைக்கம் அலழக்கப்பட்டதும் அதற்குரிய மொணவர் நடுவர்கள் முன்னிலையில் 
தமக்குரிய விடயத்லதப் வபசிக்கொட்ட வவண்டும். 

11. மொணவர்கள் சிறிய அட்லடகளில் (குறுவட்லடகளில்) வபச்லசச் சுருக்கமொன 
வலகயில் எழுதி இலடயிலடவய பொர்த்துப் வபசமுடியும். மொணவர்கள் தொம் எழுதிய 
வபச்லச அவத வலகயில் ஒப்புவிக்கத் வதலவயில்லை. வபச்சிலுள்ள விடயங்கலள, 
உள்ளடக்கிப் வபசுதல் வபொதுமொனதொகும்.  

12. வபொட்டி மதிப்படீ்டுப் புள்ளி விபரம்:  

 

மதிப்படீ்டுக் கொரணிகள் 
ஆண்டு 9 HSC முதல் 
ஆண்டு 12 HSC வலர 

பொடசொலை வரவு 10 புள்ளிகள் 

நடுவர்களின் மதிப்பீடு 20 புள்ளிகள் 

- வொய்கமொழித் கதொடர்பொடல் 20 புள்ளிகள் 

நடுவர்களின் மதிப்பீட்டுப் புள்ளி (வமலடப் வபச்சில்) 20 புள்ளிகள் 

- வமலட மரபு 15 புள்ளிகள் 

- இைக்கணமும் உச்சரிப்பும் 25 புள்ளிகள் 

- வபச்சுத்திறன் (உள்ளடக்கம் 10, கபொருள் உணர்ந்து வபசுதல் 20) 30 புள்ளிகள் 

 

13. பொடசொலை வரவு: இந்த வருடம் பொடசொலை கதொடங்கிய நொளிைிருந்து வபொட்டி 
நடக்கும் நொளுக்கு முதல் பொடசொலை நொள் வலரயும் உள்ள நொட்கள் கருத்தில் 
ககொள்ளப்படும். இரண்டு (2) நொட்கள் வரவின்லமக்கு புள்ளிகள் குலறக்கப்பட 
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மொட்டொது. இரண்டு (2) நொட்களுக்கு வமற்பட்ட வரவின்லமக்கு விகிதொசொரத்திற்கு ஏற்ப 
புள்ளிகள் குலறக்கப்படும். பொடசொலை கதொடங்கிய பின்பு, இலடயில் இலணந்த 
மொணவர்களுக்கு விவசட சலுலககள் இல்லை. எனினும்,வவறு தமிழ்ப் 
பொடசொலையில் இருந்து இலடயில் இலணந்த மொணவர்கள்,அந்தப் பொடசொலையில் 
இருந்து நடப்புக் கல்வியொண்டுக்கொன வரவு விபரங்கலள அப்பொடசொலையூடொக 
வநரடியொக வபொட்டிக்கு முன்னதொக எமக்கு அனுப்பிலவப்பின் அவ்விபரம் கருத்தில் 
ககொள்ளப்படும். 

 

தமிழ் அறிவுப் (வினொ விலடப்) வபொட்டி  
 

வபொட்டி விதிமுலறகள் 

1. ஒரு வகுப்லபச் வசர்ந்த எல்ைொ மொணவர்களுக்கும் ஒவர விடயம்(கள்) வினொ விலடப் 
வபொட்டியில் வகட்கப்படும். 

2. பங்குபற்றும் மொணவர்கள் வபொட்டி ஆரம்பிக்கும்  முன்னர்  பொடசொலைக்கு சமுகம் 
அளிக்க வவண்டும். 

3. இப்வபொட்டிகள் கீழ் வகுப்பு மொணவர்கள் வமல் வகுப்பு மொணவர்கள் என இரண்டு 
பிரிவுகளொக நலடகபறும். 

4. கீழ் வகுப்பு மொணவர்களிடம் 10 முதல் 15 தமிழ் அறிவு சம்பந்தமொன வகள்விகளும் 
வமல் வகுப்பு மொணவர்களிடம் 15 வகள்விகளும்வகட்கப்படும். 

5. வமல் வகுப்பு மொணவர்களுக்கு தமிழ் அறிவுப் வபொட்டிகள் மூன்று சுற்றுக்களொக 
நலடகபறும். முதைொம் சுற்றிைிருந்து இரண்டொம்சுற்றிற்கு 8 மொணவர்களும், இரண்டொம் 
சுற்றிைிருந்து இறுதிச் சுற்றிற்கு 4 மொணவர்களும் கதரிவு கசய்யப்படுவொர்கள். 

6. ஓவ்கவொரு வகுப்பிலும் முதல் மூன்று இடங்கலளப் கபறும் மொணவர்களுக்குப் 
பரிசில்கள் வழங்கப்படும். வபொட்டிகளில் பங்குபற்றிய அலனத்து மொணவர்களுக்கும் 
சொன்றிதழ்கள் வழங்கப்படும். 

7. இப்வபொட்டிகள் ஆண்டு 12 மொணவர்களுக்கு நலடகபற மொட்டொது. 

 

பரிசில்கள் வழங்குவதற்கொன விதிமுலறகள் 
 

ஒவ்கவொரு வகுப்பிலும் மொணவர்களின் உயர் புள்ளி 100% இற்கு தரப்படுத்தப்பட்டு 
(standardised) அதிைிருந்து மற்லறய மொணவர்களின் புள்ளிகள் அதற்வகற்ப வரிலசப்படுத்தப் 
பட்டு தரம் பிரிக்கப்படும். 35 புள்ளிகளிற்கு வமல் எடுத்தவர்கள் மொத்திரவம பரிசில்களுக்குத் 
தகுதி வொய்ந்தவர்களொவர். வபொட்டிக்கொன கபறுவபறுகள் முதைொம் இரண்டொம், மூன்றொம் 
பிரிவுகள் அடிப்பலடயில் நிர்ணயிக்கப்பட்டு பரிசில்கள் வழங்கப்படும். ஒரு வகுப்பில் 
வபொட்டியில் 35 இற்கு வமல் புள்ளிகள் எடுத்த மொணவர்களின் புள்ளிகள் 
வரிலசப்படுத்தப்பட்டு கீழ் தரப்பட்ட அட்டவலணயில் உள்ளவொறு பரிசில்கள் வழங்கப்படும். 
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ஆரம்ேப் ேள்ளி முதல் ஆண்டு 10 HSC  வணர 

90 புள்ளிகள் அல்ைது அதற்கு வமல் எடுதவர்கள் 
அத்துடன் முதல் 20% மொணவர்கள். 

முதைொம் பிரிவு 

80 புள்ளிகள் அல்ைது அதற்கு வமல் எடுத்தவர்கள் (90 
புள்ளிகளுக்குக் கீழ்) அத்துடன் அடுத்த 20% 

மொணவர்கள். 
இரண்டொம் பிரிவு 

70 புள்ளிகள் அல்ைது அதற்கு வமல் எடுத்தவர்கள் (80 
புள்ளிகளுக்குக் கீழ்) அத்துடன் அடுத்த 20% 

மொணவர்கள். 
மூன்றொம் பிரிவு 

35 அல்ைது 35 புள்ளிக்கு வமல் எடுத்த எஞ்சியுள்ள 
மொணவர்கள். 

திறலமச் சொன்றிதழ் 

35 புள்ளிகளுக்குக் குலறவொன புள்ளிகலளப் கபற்ற 
மொணவர்கள். 

பங்குபற்றியலமக்கொன 
சொன்றிதழ்கள் 

 

ஆண்டு 11 HSC  மற்றும் ஆண்டு 12 HSC 

85 புள்ளிகள் அல்ைது அதற்கு வமல் எடுத்தவர்கள் முதைொம் பிரிவு 

70 புள்ளிகள் அல்ைது அதற்கு வமல் எடுத்தவர்கள். 
(85 புள்ளிகளுக்குக் கீழ்) 

இரண்டொம் பிரிவு 

60 புள்ளிகள் அல்ைது அதற்கு வமல் எடுத்தவர்கள் (70 
புள்ளிகளுக்குக் கீழ்) அத்துடன் அடுத்த 20% 

மொணவர்கள். 
மூன்றொம் பிரிவு 

50 புள்ளிகளுக்கு வமல் எடுத்த மொணவர்கள். திறலமச் சொன்றிதழ் 

50 புள்ளிகளுக்கு குலறவொன புள்ளிகள் கபற்ற 
மொணவர்கள். 

பங்குபற்றியலமக்கொன 
சொன்றிதழ்கள் 

 

அணமச்சர் விருது (Minister Award) 
 

நியூ சவுத் வவல்ஸ் மொநிை அரசொங்கத்தின் சமுதொய கமொழிப் பொடசொலைகள் திட்டத்தின் கீழ் 
ஒவ்வவொர் ஆண்டும் வமற்பிரிவு மற்றும் கிழ்ப்பிரிவு என்னும் இரு நிலைகளில் ஒவ்கவொரு  
கமொழிப் பொடசொலை மொணவர்களுக்கும் சிறப்புப் பரிசில்கள் மொநிை மட்டத்தில் வழங்கப்படும். 
இவ் அலமச்சர் விருதுக்கு உங்கள் பிள்லளகலளப் பரிந்துலர கசய்ய விரும்பினொல், 
விண்ணப்பப் படிவத்லத முழுலமயொக நிரப்பி சொன்றிதழ்களுடன் முடிவுத் திகதிக்கு முன்னர் 
சமர்ப்பிக்க வவண்டும். ஒவ்கவொரு பிரிவிலும் ஒரு சிறந்த மொணவர் கதரிவு கசய்யப்பட்டு 
பொடசொலையினொல் பரிந்துலர கசய்யப்படுவொர்.  
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உயர் தரம் (HSC) 
 

ஆண்டு 9 முதல் ஆண்டு 12 வலரயொன வகுப்புக்கள், உயர் தரமொகப் பிரிக்கப்பட்டு வமைதிக 
கவனத்துடன் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. இவ் வகுப்புக்களிற்குத் தகுதிவொய்ந்த ஆசிரியர்கள் 
கதரிவு கசய்யப்படுகிறொர்கள். மொணவர்களின் கதொடர்ச்சியொன தமிழ்க் கல்வி 
முன்வனற்றத்லத உறுதிகசய்யும் கபொருட்டு உயர்தரத்திற்கு உள்ளக இலணப்பொளரொக 
உயர்தர ஆசிரியர் ஒருவர் கடலமயொற்றுகிறொர். ஆண்டு 11 மற்றும் 12 இல் உள்ள 
மொணவர்களின் பிரதொன பொடசொலைகளுடனொன கதொடர்பொடல்கலள வமம்படுத்த கவளிவொரி 
இலணப்பொளர் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர். கவளிவொரி இலணப்பொளர் உயர்தரப் பரீட்லச 
விண்ணப்பங்கலளப் பிரதொன பொடசொலையூடொக சமர்ப்பிக்கின்றொர். மொணவர்களின் 
மதிப்படீ்டுப் புள்ளிகலளச் சரிபொர்த்து மொணவர்களின் பிரதொன பொடசொலைக்கு உரிய வநரத்தில் 
வழங்குவலதயும் இவர் உறுதிப்படுத்துகின்றொர். மொணவர்களின் மதிப்பீட்டுப் புள்ளிகள் 
அதிபர்கள், உள்ளக மற்றும் கவளிவொரி இலணப்பொளர்கள் மற்றும் நிர்வொகக் குழுத் தலைவர் 
அடங்கிய குழுவினொல் சரிபொர்க்கப்படுகிறது. உயர்தர வகுப்புக்களின் கல்வி 
நடவடிக்லககலள வமற்பொர்லவ கசய்வதற்கு பொடவிதொன வமற்பொர்லவயொளரொக நியூ சவுத் 
வவல்ஸ் கல்வித் திலணக்களத்தினொல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட (பதிவு கசய்யப்பட்ட) ஆசிரியர் 
ஒருவர் கடலமயொற்றுகிறொர்.   

 

எமது மொணவர்கள் நியூ சவுத் வவல்ஸ் கல்வித் திலணக்களத்தின் ஆண்டு 11 மற்றும் ஆண்டு 
12 இற்கொன பொடத்திட்டத்திற்கலமய (படிநிலை 6) பிரதொன பொடசொலையில் உயர்தரப் 
பரீட்லசக்குத் தமிழ் கமொழிலய ஒரு பொடமொக எடுக்கின்றனர். இது அவர்களின் உயர்தரப் 
பரீட்லசயில் பல்கலைக் கழக அனுமதிக்கு 2 அைகுகளொகக் (2 Units) கருதப்படுகின்றது. 
 

உயர்தரத்தில் தமிலழக் கற்கும் மொணவர்கள், பின்வரும் பொட அைகுகலள நியூ சவுத் 
வவல்ஸ் கல்வித் திலணக்களத்தின் பொடவிதொனத்திற்கு ஏற்பக் கற்கின்றொர்கள். 
 

● எழுத்து 

● வகட்டலும் கிரகித்தலும் 

● வொசித்தலும் பதிைளித்தலும் (ஆங்கிைத்தில் பதிைளித்தல், தமிழில் பதிைளித்தல்) 
● வொய்கமொழித் கதொடர்பொடல்  (கதொடர்பொடல், ஆய்வும் கைந்துலரயொடலும்) 

 

தகுதியும் அனுபவமும் மிக்க ஆசிரியர்களொல் இப்பொட அைகுகள் கற்பிக்கப்படுகின்றன. 
கபற்வறொர் ஆசிரியர் சந்திப்புக்கள் நலடகபற்று மொணவர்களின் தமிழ்க் கல்வி முன்வனற்றம் 
உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. கதொடர்ச்சியொன மதிப்படீுகள் மொணவர்களின் தமிழ் அறிவு 
மட்டத்லத அளவிடும், மொணவரின் கல்வி முன்வனற்றத்திற்கொன கசயற்பொடுகலள 
வமற்ககொள்ளவும் உதவுகின்றன. மொணவர்களின் மதிப்படீ்டு அலடவுகள் கபற்வறொர்களிற்கு 
விரிவொன மொணவர் அறிக்லகயூடொக வழங்கப்டுகின்றன.      

 

http://www.wtsc.org.au/
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ஆண்டு 9 மொணவர்களுக்கு பொடசொலை வொரங்களில் சனிக்கிழலமகளில் பிற்பகல் 2:00 மணி 
முதல் 5:00 மணி வலர வகுப்புகள் நலடகபறுகின்றன. அதிக மொணவர்கள் இருக்கும் 
இடத்தில் ஆண்டு 9 இரு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது.  

 

ஆண்டு 10 மற்றும் ஆண்டு 11 இற்கு பொடசொலை வொரங்களில் சனிக்கிழலமகளில் பிற்பகல் 
1:30 மணி முதல் 5:30 மணி வலரயிலும் வகுப்புகள் நலடகபறுகின்றன. அதிக மொணவர்கள் 
இருக்கும் இடத்தில் வொய்கமொழித் கதொடர்பொடல் இரு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது.  

 

ஆண்டு 12 மொணவர்களுக்கு பொடசொலை வொரங்களில் சனிக்கிழலமகளில் பிற்பகல் 1:30 மணி 
முதல் 5:30 மணி வலரயும், வமைதிகமொக வியொழக்கிழலமகளில் இரவு 7:00 மணி முதல் 9.00 
மணி வலரயிலும் வகுப்புகள் நலடகபறுகின்றன. விடுமுலறக் கொைங்களில் வமைதிக 
வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன. அதிக மொணவர்கள் இருக்கும் இடத்தில் வொய்கமொழித் 
கதொடர்பொடல் இரு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது. மொணவர்களின் வொய்கமொழி கதொடர்பொடைில் 
ஆய்வும் கைந்துலரயொடலும் பகுதிக்கு வளவொளர்களொக தமிழ் கமொழி, கலை, இைக்கியம், 
கவிலத, இலச, நொடகம், நொட்டியம், கூத்து மற்றும் இயல் ஆகிய துலறகளில் 
விற்பன்னர்களொன தமிழறிஞர்கள் உதவி புரிகிறொர்கள். 
 

ஆண்டு 10, 11 மற்றும் 12 மொணவர்களுக்கும் கபற்வறொர்களுக்கும் ஒவ்கவொரு ஆண்டின் 
ஆரம்பத்தில் தகவல்கலள பரிமொறும் கைந்துலரயொடல்கள் ஏற்பொடு கசய்யப்படுகின்றன. 
இதில் நிர்வொகக்குழு, அதிபர்கள், இலணப்பொளர்கள்  கைந்து ககொள்கின்றனர். 
மொணவர்களுக்கும் கபற்வறொர்களுக்கும் மதிப்பீட்டு அட்டவலண ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் 
ககொடுக்கப்படுகிறது.  

 

ஒவ்கவொரு ஆண்டும் உயர்தரம் பற்றிய தகவல் வழங்கும் கூட்டம் நலடகபறுகிறது. இதில் 
ஆண்டு 6 முதல் 12 வலர கல்வி பயிலும் மொணவர்களின் கபற்வறொர்கள் கைந்து உயர்தரப் 
பரீட்லச பற்றியும் உயர்தர வகுப்புகள் பற்றியும் அறிந்துககொள்ளைொம். 
 

எமது பொடசொலையின் HSC வகுப்புகளுக்குரிய விபரக்ககொத்து கீவழ இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 
அதற்குரிய இலணப்புகலள கசொடுக்குவதன் மூைம் அந்த விபரங்கலள கபற்றுக்ககொள்ளைொம். 
Year 11 HSC Handbook Released on 22/02/2021 

Year 12 HSC Handbook Released on 22/02/2021 

பின்வரும் இலணப்லபப் பயன்படுத்தி நியூ சவுத் வவல்ஸ் கல்வித் திலணக்களத்தின் ஆண்டு 
11 மற்றும் ஆண்டு 12 இற்கொன பொடத்திட்டத்திலனப் கபற்றுக்ககொள்ளைொம் (படிநிலை 6): 
TAMIL CONTINUERS STAGE 6 SYLLABUS (2012) 

https://educationstandards.nsw.edu.au/wps/portal/nesa/11-12/stage-6-learning-areas/stage-6-

languages/continuers/tamil-continuers-syllabus/ 

 

 

 

http://www.wtsc.org.au/
https://www.wtsc.org.au/public/uploads/user_uploads/430-HandbookYear112021.pdf
https://www.wtsc.org.au/public/uploads/user_uploads/429-HandbookYear122021.pdf
https://educationstandards.nsw.edu.au/wps/portal/nesa/11-12/stage-6-learning-areas/stage-6-languages/continuers/tamil-continuers-syllabus/
https://educationstandards.nsw.edu.au/wps/portal/nesa/11-12/stage-6-learning-areas/stage-6-languages/continuers/tamil-continuers-syllabus/
https://educationstandards.nsw.edu.au/wps/portal/nesa/11-12/stage-6-learning-areas/stage-6-languages/continuers/tamil-continuers-syllabus/
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நியூ சவுத் வவல்ஸ் கல்வித் திலணக்களத்தின் தமிழ் பொடத்திட்டம் 
 

NESA K-10 TAMIL SYLLABUS 
 

நியூ சவுத் வவல்ஸ் கல்வித் திலணக்களத்தின் ஆரம்பப் பள்ளி முதல் ஆண்டு 10 வலரயொன 
பொடத்திட்டத்திலன பின்வரும் இலணப்லபப் பயன்படுத்தி கபற்றுக்ககொள்ளைொம் (படிநிலை 1 
முதல் 5 வலர): 
 

NESA K-10 TAMIL SYLLABUS TAMIL K–10 SYLLABUS (2019)  
https://educationstandards.nsw.edu.au/wps/portal/nesa/k-10/learning-areas/languages/tamil-k-10-2019 

 

  

http://www.wtsc.org.au/
https://educationstandards.nsw.edu.au/wps/portal/nesa/k-10/learning-areas/languages/tamil-k-10-2019
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இந்த வருடத்துக்கொன திட்டங்கள்   

● மொணவர்களின் ஒழுக்கத்லதயும், பொதுகொப்லபயும் உறுதிப்படுத்த பொதுகொப்புக் 
குழுவின் கசயற்பொடுகலள COVID -19 விதி முலறகளுக்கு அலமவொக  
விரிவுபடுத்துதல் 

 

● மொணவர்களிலடவய தமிழில் வபசும் திறலன அதிகரிப்பதற்கொக வகுப்பலற 
உலரயொடலைத் கதொடர்ச்சியொக வமற்ககொள்வது. அத்துடன் மொணவர்களின் வபசும் 
திறலன அதிகரிப்பதற்கும்  ஊக்குவிப்பதற்கும் ஊக்குவிப்புக்கலள வழங்குதல் 

 

● மொணவர்களிலடவய வொசிப்பு எழுதும் திறலன அதிகரித்தல் 

 

● கல்விக்கொன உபகுழுவின் கசயற்பொடுகளிற்கு கதொடர்ந்து முக்கியத்துவம் ககொடுத்து 
கல்வி நடவடிக்லககலள விலனத்திறன் மிக்கதொக மொற்றுதல். அத்துடன் 
கசயற்பொடுகலள அதிகரிப்பதற்கு நலடமுலறக்கு தகுந்த மொதிரி அனுபவம் 
வொய்ந்தவர்கலள பயன்படுத்துதல் 

 

● பொடசொலை வகுப்புகள் நொன்கு பிரிவுகளொக வகுக்கப்பட்டு ஒவ்கவொரு பிரிவிற்கும் 
ஒருங்கிலணப்பொளர்கலள  வதர்வு கசய்து அவர்கலள கல்விக்கொன உப  குழுவில் 
இலணத்தல் 

 

● ஒருங்கிலணப்பொளர் ஊடொக ஒவ்கவொரு பிரிவிலும் ஆசிரியர்களின் கல்விச் 
கசயற்பொடுகலள ஒருங்கிலணத்தல், ஆசிரியர்களுக்கொன பயிற்சிகளிற் கூடிய கவனம் 
கசலுத்துதல் 

 

● இவ்வருடம் ஆசிரியர்களுக்கு இரண்டு பயிற்சி ஒருங்கிலணப்பொளர்கலள 
உருவொக்குதல் அவர்கள் மூைமொக ஆசிரியர்களுக்கொன பயிற்சியும் 
கபற்வறொர்களுக்கும் மொணவர்களுக்கொன ஊக்குவிப்புக்கள் வழங்குதல்   

   

● உயர்தர மொணவர்களின் வொய்கமொழித் கதொடர்பொடல் ஆய்வுப் பகுதிக்கு 
வளவொளர்களின் உதவிலய மொணவர்களிற்கு வழங்குதல் தமிழ் ஆர்வைர்கள் 
வபரொசிரியர்கலள அலழத்து கருத்தரங்கு நடொத்துதல் 

 

● பொடசொலையின் அலனத்து பிரிவுகலளயும்( Admin , Academic  ) ஒரு கூலரயின் கீழ் 
ககொண்டு வருவதற்கொன திட்டத்தின் (Centralised School Managements System ) இறுதி 
பொகத்லத முடிவுக்கு ககொண்டு வருவது 

 

ேொடசொணல மொைவர்களின் கடணமகள் 

● பொடசொலைக்குத் தவறொது சமுகமளிப்பதுடன் பொடசொலை ஆரம்பிக்கும் வநரத்திற்கு 
முன்னதொக வகுப்பலறக்கு வருதல் வவண்டும். 

● ஆசிரியர் வகுப்பலறக்குள் கசன்ற பின்னவர மொணவர்கள் வகுப்பலறக்குள் கசல்ை 
வவண்டும். 

● வகுப்பொசிரியர் வகட்டுக்ககொண்டொல் அன்றி வகுப்பு ஒழுங்லக மொற்றி அலமக்கக் 
கூடொது. அவ்வொறு வகுப்பு ஒழுங்லக மொற்றி அலமக்கும் பட்சத்தில் பொடசொலை 
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முடிவலடயும் வபொது ஆரம்பத்தில் இருந்தவொறு வகுப்பு ஒழுங்லக மீள  அலமப்பதற்கு 
உதவ வவண்டும். 

● வகுப்பலற கபொருட்கலளச் கசொந்தத் வதலவகளுக்குப் பயன்படுத்தக் கூடொது. 
வகுப்பலற  உலடலமகலளச் வசதப்படுத்தக் கூடொது. 

● வகுப்பலறயில் அலமதியொக இருந்து ஏலனய மொணவர்களுக்கு இலடயூறு 
ஏற்படுத்தொமல்   நடந்து ககொள்ள வவண்டும். 

● வடீ்டு வவலைகள் தரப்பட்டிருந்தொல் அவற்லற பொடசொலைக்கு வருவதற்கு முன்னர் 
பூர்த்தி கசய்து ககொண்டு வருதல் வவண்டும். 

● வகுப்பொசிரியர் அனுமதியின்றி இலடவவலள தவிர்ந்த வநரங்களில் வகுப்பலறலய 
விட்டு கவளிவயறக் கூடொது. 

● இலடவவலளயின் வபொது பொடொசொலை வளொகத்லத விட்டு கவளிவய கசல்ைக் 
கூடொதுமற்றும் ஆசிரியர்கள் இல்ைொமல் வகுப்பலறக்குள் கசல்ைக் கூடொது.  

● இலடவவலளயின் வபொது வரிலசக்கிரமமொக நின்று குளிர்பொனம் கபற்றுக் ககொள்ள 
வவண்டும்.  குளிர்பொனங்கலள அருந்திய பின்னர் 'பிளொஸ்ரிக்' குவலளகலள 
அதற்ககன ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் வபொட வவண்டும். 

● பொடசொலை முடிவலடந்த பின்னர் கபற்வறொர் அல்ைது பொதுகொவைர் இன்றி பொடசொலை 
வளொகத்லத விட்டு கவளிவயறக் கூடொது. 
 

சேற்பறொரின்  கடணமகள் 

● பிள்லளகலளத் தவறொது பொடசொலைக்கு அனுப்பி லவயுங்கள். இது மொணவர்களின் 
கதொடர்ச்சியொன அறிவு வளர்ச்சிக்கும் பொடசொலைலய ஒரு கட்டலமப்வபொடு 
நடொத்துவதற்கும் அவசியமொனகதொன்று. 

● மிக இைகுவொன முலறயிலும் பிள்லளகளின் ஆர்வத்லத தூண்டும் வலகயிலும் 
பிள்லளகளுடன் தமிழில் உலரயொடுங்கள். இது பிள்லளகளின்  கமொழிப்பற்லற 
வளர்ப்பதற்கு உதவுவதுடன்  அவர்கள் தமிழ் கமொழிலய  பயில்வலதயும் 
இைகுவொக்கும். 

● அன்றொட தமிழ் பொடசொலை நிகழ்வுகலள பிள்லளகளிடமிருந்து அறிந்து 
ககொள்ளுங்கள். இதன் மூைம் உங்கள் கவனிப்லபயும் தமிழ் கமொழியில் உள்ள 
அக்கலறலயயும் எடுத்துக்கொட்டுவதுடன் பிள்லளகலள அடுத்த வகுப்பிற்கு தயொர் 
படுத்தவும் (வகுப்பு வவலைகள், நிகழ்ச்சிக்கொன பயிற்சிகள்) உதவும். 

● பொடசொலை முடிவலடய 10 நிமிடம் முன்னதொக கபற்வறொர் அல்ைது பொதுகொவைர் 
பொைர்பள்ளி, ஆரம்ப பள்ளி மற்றும் முன்பள்ளி மொணவர்கலள ஆசிரியர்களிடமிருந்து 
கபொறுப்வபற்று கசல்ை வவண்டும். 

● மொணவர்களின் பொதுகொப்லப முன்னிட்டு அவர்கலள பொடசொலை வளொகத்தினுள் 
அலழத்து வந்து விட்டுச் கசல்லுங்கள்.   

● பொடசொலை நிர்வொகத்தின் அனுமதி இன்றி பொடசொலை வவலளயில் மொணவர்கலள 
அலழத்துச் கசல்ைக் கூடொது.  மொணவர்கள் 15 நிமிடத்திற்கு வமல் தொமதமொக 

http://www.wtsc.org.au/


 

 
Operates in Girraween Public School, 9 Bondo Road Girraween NSW 2145        info@wtsc.org.au www.wtsc.org.au Page 28 

பொடசொலைக்கு வந்தொல் நிர்வொகத்தினரின் அனுமதிலயப் கபற்ற பின்னவர 
வகுப்பலறக்குச் கசல்ை வவண்டும். 

● கலை விழொவில் உங்கள் பிள்லள பங்குபற்றுமிடத்து பயிற்சிகளுக்குத் தவறொது உரிய 
வநரத்திற்குப் பிள்லளலய அலழத்து வொருங்கள். 

● பொடசொலைச் சுற்றொடைில் வொகனங்கலள வதீி கநறி முலறகளுக்கலமய நிறுத்தி 
லவப்பவதொடு உங்கள் நடவடிக்லககள் மற்றவர்களுக்கு அகசௌகரியத்லத 
ஏற்படுத்தவில்லை என்பலத உறுதி கசய்து ககொள்ளுங்கள்.  குறிப்பொக பொடசொலை 
ஆரம்பிக்கும் வநரத்திலும் முடிவலடயும் வநரத்திலும் வொகனப் வபொக்கு வரத்து 
அதிகமொக இருப்பதனொல் இந்த வநரங்களில் கூடிய கவனம் கசலுத்தவும்.  

● ஒவ்கவொரு கபற்வறொரும் தொமொக முன்வந்து கசயற்குழு, உபகுழுக்கள் மற்றும் 
கதொண்டர் குழுக்களில்  பங்ககடுங்கள், ஒத்துலழயுங்கள், கருத்துத் கதரிவியுங்கள், 
உதவுங்கள். இதனொல் கபற்வறொருக்குத் தமிழ் பொடசொலையிலுள்ள அக்கலற கண்டு 
மொணவர்கள் உற்சொகமலடவொர்கள். 

● கபற்வறொர் அல்ைது பொதுகொவைர்களின் கதொடர்பு இைக்கங்கள் அல்ைது முகவரியில் 
மொற்றங்கள் ஏற்பட்டொல் அதலன எமக்கு உடனடியொக  அறியத்தரவும். 

மொணவர்கள் வகுப்பில் கதரிந்து ககொள்ள  வவண்டியலவ, கலடப்பிடிக்க 
வவண்டிய நடவடிக்லககள் 

 

விதிமுணறகள் 

1. வணக்கம் கசொல்லுதல் 

2. தமிழ் கமொழி வொழ்த்துப் பொடுதல் 

3. கபரியவர்களுக்கு மரியொலத கசலுத்துதல் 

4. பரிசு வொங்கும் வபொது இரண்டு லககளொலும் வொங்குதல் 

5. வகுப்பில் அலமதியொக இருத்தல் 

6. சக மொணவருக்கு இலடயூறு ஏற்படுத்தொமல் இருத்தல் 

7. சண்லட பிடிக்கொதிருத்தல் 

8. பொடசொலைப் கபொருட்கலளத் கதொடொதிருத்தல்  

9. பிறர் கபொருட்கலள கதொடொதிருத்தல் 

10. பொடசொiலைக்குத் வதலவயொன கபொருட்கலளக் ககொண்டு வருதல் 

11. ஆசிரியர் கசொல்வலத அவதொனமொகக் வகட்டல் 

12. பொடசொலையில் தரப்படும் தகவல் குறிப்லப (Information note) கபற்வறொரிடம் 
லகயளித்தல் 

13. பொடசொலையில் தவிர்க்கப்பட்ட இடங்களுக்கு கசல்ைொதிருத்தல் 

14. ஆசிரியர் இன்றி வகுப்பலறக்குள் கசல்ைொதிருத்தல் 

15. வரிலசயில் நின்று குளிர்பொனம் கபற்றுக் ககொள்ளல் 

16. லகயடக்கத் கதொலைவபசிலய வகுப்பில் பயன்படுத்தொதிருத்தல் 

17. முடிந்தவலர பொடசொலையில் தமிழில் வபசுதல் 
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அறிமுகம் (சேயர்களும்) 
1. அதிபர் 

2. உப அதிபர்கள் 

3. ஆசிரியர்கள் 

4. சக மொணவர்கள் 

 

ேொடசொணல ேற்றிய விேரங்கள் 

1 பொடசொலையின் கபயர் 

2 பொடசொலை நொள் 

3 பொடசொலை வநரம் 

4 பொடசொலையின் வநொக்கம்  

5 பொடசொலைக் கீதம்  
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DUTY OF CARE POLICY  
1) School starts at 1:00 p.m. and finishes at 5:30 p.m*. Wentworthville Tamil Study Centre (WTSC) will 

endeavor to provide adequate care and supervision to students from 5 minutes prior to school start 
and 5 minutes after school finish (hereafter school hours is referred to 12:55 p.m. to 5:35 p.m)*. 

 

2) It is the parents’ or guardians’ responsibility to bring their children safely to the school gate and collect 
their children on time from the school gate before and after school hours respectively. WTSC will not 

take any responsibility for any incidents or accidents that take place outside the school premises 
before or after the school hours. 

 

3) It is the parents’ responsibility to provide emergency contact numbers to the school administration. 

Parents or Guardian will be notified of accidents or incidents that took place within the school 

premises during school hours. 
 
4) In classroom student numbers will endeavor to maximum of 20 per teacher to ensure adequate 

supervision. 

 
5) All students are required to read and understand the code of behaviour. 

 
6) The WTSC Committee will engage minimum of two parent helpers to supervise students on a rotation 

basis during the following hours:  
 

- from 12:55 p.m. to 1:00 p.m* 

- during drink breaks and*  

- from 5:30 p.m. to 5:35 p.m* 
 

7) Students are not allowed to bring knives, blades, cricket balls, marbles, chewing gum and/or any 
other item that can cause injury to them and/or others. 

 

8) Students will not be allowed to go outside the school premises during school hours. In case students 
need to leave the school early, they should obtain permission from the Principal/Vice- Principal. 

 

9) A First Aid Kit will be available at all times in the Tamil School Administration office. An 

Accident/Incident Notification Form is available to be completed, signed and filed. Parent(s) or 
guardian will be notified as soon as practicable. All accidents or incidents will be reported orally 

and/or in writing to all concerned. 
 

10) The school will obtain written permission from the parents prior to going on any Excursions, unless 

the parent(s) or guardian accompany. 

 
11) The committee will make sure that all equipment and classrooms are kept functional and safe to the 

staff and students. Students will not be allowed to touch belongings of the mainstream school. 

 
12) Students may be required to come for participation in or practice for functions such as Kalaivizha 

outside the school hours at venues other than normal school premises. It is the parent’s or guardian’s 
responsibility to ensure the safety and welfare of the children during these occasions. 

 

13) The Duty of Care Policy Statement will be made available if requested by parents, guardians, visitors 
or students during school hours. 

 
*school open and finish hours and days are subject to change due to management decisions   
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