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ஆரம்பப் பா சாபல மமப�ர்ப மப்டசாபப் பா சாபல சாைல மல வப்க�க்ாப
அறடமசலலகப

்டன்ாமப

ெ் ்ற ைரலாவடப் ்ைர் கல ாாைப்னறப சறறடிப் ொ ெபாெப மப�ர் ப்க�கப்ாபஅறடமசலலச்ப்ைகலகபெ்மஙைலக்பெகல்கப
்டகச்றடனப ன்வ றமப்ப்்ப�ெமலடறக,பல மமபெகல்கப்டகச்றடனப ன்வ ற�்ட றபப் பா சாலகப் ா மபெ்ாடபொ்லடனறவப்ன்ச்ப
ாட்கலடமெல க்ப�ள்பஅறடமசலலகபெகல மறபெ்கம்பப

் பகலச்�ப்டதபலடத ,பஅா சறபப்்ப்ட�கபல சாைல்கப ன்வ ற�்டசவபல்டப்டத பஅச்பஅறடாடமலபஆாட டறைலகபிஅகஸ்ட்ரரறபப
் ப�்டதபிடAustralian Curriculum)�்டசவபப்றன் �கலடனறவை்பஅசவ�கபஅகஸ்ட்ரரறப�்ம்டர ற�்டவெமறமப்னவப்் ்டமலப்ப்ா் ம,ப
் பா சாறடிபஅாைலகப ன்வறடாெமபல ா�்டிபஅாைலகப்னெவனவா சற�பெ் டளகெல க்்ா் மபல மமப்னெவனவா சறஎபொ்ற�ப
ெ் டளகெல க்்ா் மபப்ன்ச்பப் றடறப்ர ்ரகலச்பிஅகஸ்ட்ரரறபப் ப�்டதபமிப்ல ்த மபல ்்டமலடறக்பப

ல சாைலகபல மமெல க மப் ொ ெப் பபப்ற்டறட்மபஅாைல்கபா ்சவலகப்்்றடெமல்ா் மப்ன்ச்பப் றடறப்ர ்ரகலகபெக்வ்பப
் ொ ெபாெப�்டனப�ம்டறட்மபல சாைலகபல ்ட டப் �கமல தப லப்னெவனவா சற�பெ் டளகெல ்்ெமலப்ா் ம,ப்னெவனவா சறப
ாட்கலடமெல ் பஅா சறஎபொ்ற�பெ் டளகெல ்்ெமலப்ா் மப்ன்ச்பப் றடறப்ரப்டைசறகலச்பப�சாப்்டறபா ை�ச்ல்டிப
ாடா டமலடனறவ்பபப

் ொ ெபஆ்் றம,ப் ொ ெப் ப�்ட றல வப்ரப்டைசறகலகபற சாப்ன்ச்யம,ப்ப்் கபஅா சறஎபா ்டமலப்ா் ெலவபல சாைலகப
்்டை் ைமலப் லடனறவைப்ன்ச்யமபிஅகஸ்ட்ரரறபப் ப�்டதபி�்டனபwww.australiancurriculum.edu.au ்�மபாசா�்்�்ட றஎபொனமபா ாட�கபப
் ைமறல மப்ைகலகபகமறாடமலப் லடறைைலக்பொ ்ாமபா ்சவபலதபகல்டிபல சாைலகபொ்ற்ா்்றபல  டறகலகப்னவப்ன்ச்பப் றடறப
ெ்்ற லலரல வபெ் ரசகலகப�ள்பாசா�்்�்டிபெக்வ்பபப

ல சாைபஅறடமசலல மற�ப்்சாப் மபாடபறகலகபற சாகப

் பா சாறடிபெகலகப்டகச்றடனப ன்வ றமப்ப்்ப�ெமலடறகப்ன்ச்பெகல மற�பெ் டாடப்் ல வப்ெபாவட் னப்க�கப்ால வப
அறடமசலலகபஆறம்பப

்டனாெமபாடபறகலச்பஅறடாடமறமப்க�கப்ால வப�ர் பஅறடமசலலச்ப் ொ ெபஆ் மபாக�பஅகஸ்ட்ரரறபல ்டா�்ட்க்பஅசவ�கப

் பா சால மபெ் ்ற ைல மறமபலாவடப் ்ைல மறமபஅ�ப்ம:பப

• அாைல்கப்டகச்லகப்்மறமபஅசவ�கபப் பகலச்யமப் றடறபஅறடமசலலகப
• �ள்பஅறடமசலலகபஐளகப்க்டலச்மபெல ்பபா ்சவபஅ்க்ல ரனபஅ்ப்சபறடிபஅசலள்டெமறமப
• �சாப்்டறபா ை�ச்ல்டிப்க்ப்த்ெமறமப
• ல சாைல்கபஆ றிலகபல மமபஅாைல மறப ன்வ றமப்்சாப் மப்ற்டலகபற சாப்ன்ச்ப�ள்பஅறடமசலலகபஅசபற ்மபல த மபப

1ப ்ிப10பாசரமறல வபஆ் ல்டிப்்மறமபல சாைல மல வபஅறடமசலலகபபA-Eபாசரமறல வபா ்சவபஅ்க்ல ிப்னசறபஅ்ப்சபற லமப

ெல ்்ெமறம்ப�ள்பஅ்க்ல ்ா  பல சாைல்கபா ்சவலச்ப்ப்ட ம்் கப�்னபஅை�்மப்னவப்ன்் ல வபாட்மலமப்னமபெகல மறப

ெ்கமபாட்�்டிப்ரப்த்ெமறம்பப

் பா சாமபலிாடசற�பகாகறமப‘காமலப்டசாபல சாைல’டreceptionபstudents) மல வபஅறடமசலலகபஅள்பஆ்்ிபல சாைல்கப ன்வ றமப்ப்்ப

�ெள்கப்ன்ச்பாடா டமறமபொ  லச்மபெல ்்ெமறம்ப�ள்பஅறடமசலலகபகாமல்டசாபல சாைல மல வபா ்சவ�ப்ரப்டைசறகல்்  ப

்ப்டபப்த்ெமறம்பப

ஆாட டறைலகப் ா மபல சாைல மல வப்ர-்டசாலச்ப்கமறாைகபப

‘அகஸ்ட்ரரறபப் ப�்டதப’�ப்ரப்டைசறகல்டனப்டரல ரமபல சாைல்கபா ்சவலச்பல்டப் பொ்ா் ல வப்ாாட்ப்தபபயம்டலச்யம,ப

ா ்வகலச்யமபஆாட டறைலகப்றன் �காை்ப�ள்பஆ் ர�்டனபஅ்ப்சபறடிபல சாைல்கபா ்சவப்ள்�ப்ர-்டசாமறபலடலகமபஏ ்சபற் லப

�ெமலடறகப்ன்ச்ப ்கபொ்றபால்டசாற வப்ைைல வமப்னசறபஆாட டறைலகப்ல ெல காை்ப் ொ ெப்ர-்டசாசறயமபறறடப்டதபப்்சடமசலறடிப

்லகபாறப்ட்க்பல சாைல மறப்கமறல மபஆாட டறைலகப்்டை் ைமலப் ா்டிசா்பபப

்ப்்ப்தபப்ாமபல ்ட டற வபஅறடமசலலச்பப் பா சாலகபெல  மறமகபப

ெ் ்ற ை-ஆாட டறைப்்ைல சிலகபெத்ப,ப்ாபாட்ல வபாவடல்டிபெகலகப்டகச்றடவகப்்பச்பப் றடபப் பா சாலகபெகல பனபெ் பை் பிப

ெல க ம்பபெகலகப்டக்றடனபஆாட டறசரஎபாள்டப்் றப�ொெமறமபாா்டற வப்ாெற ெப்்ர�்டிப்்ைல சிப்ா் மப்னமப்ைகலகப்ா்பா ம்பப
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A-E ்ர-்டசால்டனபஅை�்மப்னவகபப

‘அகஸ்ட்ரரறபப் ப�்டதப’பா ்சவ�ப்ரப்டைசறகல்டனப்டரல ரமபல சாைல்கபா ்சவலச்மபறறடமறமபA–E ்ர-்டசாலச்,பஅிாகப�ள்�ப்ர-

்டசாலச்பாடா டமறமபொ  லச்பஆாட டறைலகப்றன் �காை்ப‘றசறள்்தா’படminimal)அ்ாடரெளகப‘லடலஎபாடறள்’பபடexcellent)பஅ்கபாசரமறல வப

ா ்வலச்ப�ள்�ப்ர-்டசாலகபாடா டமலடனறவ்பப

 ா ்சவ�ப்ரப்டைசறகல்டனப்டரல ரம,பெகலகப்டகச்்்்்் 

A �ள்பஆ் பபலதப�்ட ல வப்்டை் ைப்ல்டிபலடலஎபாடறள்படexcellent)பா ்சவலச்மபல ்்டமலடறக் 

B �ள்பஆ் பலதப�்ட ல வப்்டை் ைப்ல்டிப்ிாபடgood)பா ்சவலச்மபல ்்டமலடறக் 

C �ள்பஆ் பலதப�்ட ல வப்்டை் ைப்ல்டிப்டெப்டலரல வபடsatisfactory)பா ்சவலச்மபல ்்டமலடறக் 

D �ள்பஆ் பலதப�்ட ல வப்்டை் ைப்ல்டிபப்ற்டற்ா வபடpartial)பா ்சவலச்மபல ்்டமலடறக் 

E �ள்பஆ் பலதப�்ட ல வப்்டை் ைப்ல்டிபறசறள்்தாபடminimal)பா ்சவலச்மபல ்்டமலடறக் 

• ‘A’ப்ர-்டசாப்ன்க,ப்ெபாடபற�ச்பப் றடறப கபஅறடசாயமப் ட்சாயமபெகலகப்டகச்பெ் மக்க,பல மமப�ள்பஅறடாடசவப

் டஎாறலிா ்ப�ழ்டசால்டிபெகலகப்டகச்ற ிப்டர்ற லடமலப�ற்மப்ன்ச்மபறறடமறம்ப

• ‘C’ப்ர-்டசாப்ன்கப்லகபலிாடறடனப் ்் ச்றப்டசாறடிப்்டை் ைமலப் மபாடபறகலச்பல சாைபா ்டமலடற ைப்ன்ச்மபறறடமறம்ப

ா ்சவ�ப்ரப்டைசறகல்டிபெக்பமலப்த க்ப்்டை் ைப்லச்பசா�கபப் ைமறம்் கப�கபலசடால வெ் ெபா ்சவற றம்பப

• ‘E’ப்ர-்டசாப்ன்கபறறடப்டதபெ் ெபா ்சவ�ப்ர ்ர�்டசவபஅசபறபல சாைப�பெ் க் னபகாகறலடற ைப்ன்ச்மபறறடமறம்பப

A-Eப்ர-்டசால மபஅா ்ற  ப்ாை�கமபெல  மலப் மபலெ�கசரல மபெ் ்ற ைலகரலாவடப் ்ைலகர் கல ாாைல மறபஅறடாடப்பொ்ா் ல வப

்ெபாவடற றம்ப்டனாெமபாடபறகலச்பப் றடறப்லாில மபஅறடமசலல்டிப�ெமலமக ம:ப

• ல சாைல்கபஆ றிலகபல மமபஅாைலகப ன்வ றமப
ல தப்ா்்றப்ற்டலக 

• ல சாைல்கபா்ல�ப்டறனபா்ைாடசறபப் றடறப்லாிலக 

• ல சாைல்கப ன்வ ற�்டிபெ்கா் ல வபயம்டலக • ் பா சா�ப்டதபகலகபல மமப்பா்மசலல்டிபை ்   

• லிாடசறபப் றடறபல சாைல்கபலவப் கறபல மமபலிாடறடனப
லைகபஅாைல மறக்ப் மம்டப

• ் பா சாபாெசல 

் பா சாபஅறடமசலல்டனபெெ-ல ்ட டபல மமபஅா றடிபெக்பமலப் மபாடபறகலகபஆலடறா சறபப்றடறப ்கலச்பப் பா சாலகபஅாைல்கப

ா ல�்டவ்ர  பலாளகசரற ்ப்ல ெல க ம்பப

அசவ�கபல சாைல மல வபஅறடமசலல்ட்மபA-Eப்ர-்டசாலகபெக்பமலப்ப்ா் ல கபப

ாடாபல சாைல சபறப ன்வ ற மபா ்சவல மபஅாைல்கப் ்் ச்றபா ்சவபஅ்கலச்பலடலஎபா டற லமபல ்்டமறமபா ்சவ�ப்ரப

்டைசற�்்  ப்ப்டபப்த பஅறடாடமலப் ம்பாடாபஅிாகபஅசவ�கமபலிாடபப்ற்டல்ட்மப�ப்்எபொ்றப்பமக ம்பல ற ல,ப்வடெற ெபல சாரகப

லிாட�ப்டதப�்டனப�ாமறல்்  ப்ப்டபப்த பஅள்பல சாரகபா ்சவலகபஅறடாடமலப்பமக ம்பல சாெமல வபலிாட�ப்டதபமபல மமபாடாப

ல சாைல மல வப்றள்பஅறடாடப்பஏ ்  லகபஆலடறா சறபப் றடபெ் ்ற ைலகரபலாவடப் ்ைலகரப் கல ாாைல ப�ம,ப்மலப்ாச்ல்டிப

ல சாைல ப�ம,பல றப்மலபெ் வடாைல ப�மப்்எ்-ா ை�ச்பஏ ்  லச்ப்ல ெல க்ப்ா் ெலவப் பா சாலகப்்டை் ைமலப் லடனறவ்பப

ெபரறா சலலகபெக்பாடாபல சாைலகபல மமப்டர் வபப் பா சால்டிப்்ட் ்எப்ாைள்டெமறமப்ற்டபெ்மமபல சாைலகபஆலட்ற ரகபாடபற�்டிப

� ா மபொ்றப்பமக ம்ப‘்ைாடரபஆகலடாமபலிாட�ப்டதபம’பரப‘்கபாெசலலகப்டதபம’ப(Intensive English Language Program /New Arrivals Program 

(IELP/NAP)) ஆலடறா றடரெளகபொ்ட்றறடறபல சாைல மறபஅாைலகபொ்ட்றறடற்டரெளகபஆமப‘்ொகலக’படterms)பாசரமறமபA-Eப்ர-்டாலகப

ெல  மலப்ப லரெமலா ம்பA-Eப்ர-்டால்டரெளகபல ம்தபபாட்�்டிப்லகபா ்சவலச்பாடா டமறமபஅறடமசலப்னசறபIELPரNAPபல சாைலகப

ெ்மாை்பப

 


