Tamil/தமிழ
ஆரம்பப் பாடசாைல மற்�ம் இரண்டாம் நிைலப் பாடசாைல
அறிக்ைகக

மாணவர்க�க்கா

பின்�ல
ெபற்ேறார்/கவனிப்பாளர்/பா�காஎன்ற �ைறயில் ஒவ்ெவா� வ�ட�ம் இரண்� எ�த்� �ல அறிக்ைககைள நீங்கள் ெப��ர்
பிள்ைளயின் �ன்ேனற்றம் எப்ப� இ, மற்�ம் உங்கள� பிள்ைளயின் �ன்ேனற்றத்திற்�ப் பாடசாைலகள் எவ்வா� உதவி ெசய
விளங்கிக்ெகாள்ள இந்த அறிக்ைககள் உங்க�க்
பாடங்கைளத் திட்டமிட்�, அவற்ைறப் ப�ப்பித்� மாணவர்கள� �ன்ேனற்றத்திைன மதிப்பிட்� அைத அறிவிக்ஸ்திேர�யப
பாடத்திட்டAustralian Curriculum)த்திைனப் பயன்ப�த்�கின்றனர். அைனத்� அ�ஸ்திேர�ய இளம்பிராயத்தின�க்�ம் என்ன ேபாத
பாடசாைலயில் அவர்கள் �ன்ேனறிவ�ம் காலத்தில் ன்ெனன்னவற்ைறத் ெதாிந்�ெகாள்ளேவண்�ம் மற்�ம் என்ெனன்ன
ெதாிந்�ெகாள்ளேவண்�ம்  என்பைதப் பற்றிய தராதரங்கைள 'அ�ஸ்திேர�யப் பாடத்திட்டம்' ேகா�ட்�
மாணவர்கள் கற்�க்ெகாள்�ம் ஒவ்ெவா� பாடப் ப�தியி�ம் அவர்கள� சாதைனகேவண்�ம் என்பைதப் பற்றிய தராதரங்கள் 
ஒவ்ெவா� வ�டத்தின் இ�தியி�ம் மாணவர்கள் மாதிாி எ�த்�க்காட்டாக என்ெனன்னவற்ைறத் ெதாிந்�ெகாண்��க்க ேவ
விளங்கிக்ெகாண்� அவற்ைறச் ெசய்யத் ெதாிந்�ெகாண்��க்க ேவண்�ம் என்பைதப்யங்கைள  இைவ எளிய வார்த்ைதகள
விவாிக்கின்றன.
ஒவ்ெவா� ஆண்�ற்�ம், ஒவ்ெவா� பாடத்திற்�மான தர நிர்ணயங்கள் யாைவ என்பைத�ம், எப்ேபா� அவற்ைறச் சாதிக்க
எதிர்பார்க்கப்ப�கின்றனர் என்பைத�ம் 'அ�ஸ்திேர�யப் பாடதwww.australiancurriculum.edu.au எ�ம் வைலத்தளத்திற்�ச் ெசன்� வா
பார்க்�மா� நீங்கள் ஊக்�விக்கப்ப�கிறீர்கள். ெவவ்ேவ� சாதைன மட்டங்களில் மாணவர்கள் ெசய்யேவண்�ய காாியறிய 
உபேயாககரமான உதாரணங்கள் இந்த வைலத்தளத்தில் உ

மாணவர் அறிக்ைகக�க்�த் ேதைவப்ப�ம் விடயங்க
பாடசாைலயில் உங்கள் பிள்ைளயின் �ன்ேனற்றம் எப்ப� இ�க்கிற�
அறிக்ைககள் ஆ�ம

என்பைத உங்க�க்�த் ெதாிவிப்பதற்கான ஒ� வழ

பின்வ� விடயங்கை அறிவிக்� எ�த் �லமான இரண் அறிக்ைககை ஒவ்ெவா ஆண்� ச�த அ�ஸ்திேர� மாநிலத்தி�ள அைனத்
பாடசாைலக�ம ெபற்ேறார்க�க கவனிப்பாளர்க�க அ�ப்�:
•

அவர்கள பிள்ைளக ப�க்� அைனத்� பாடங்கைள� பற்றி அறிக்ைகக

•

இந் அறிக்ைகக ஐந் �ள்ளிகைள ெகாண் சாதைன அள�ேகா�ன அ�ப்பைடயி அைமந்தி�க்

•

இைவ எளிய வார்த்ைதகள எ�தப்பட்��க

•

மாணவர்கள ஆற்றல் மற்� அவர்க�க �ன்ேனற் ேதைவப்ப� ப�திகள யாைவ என்பை இந் அறிக்ைகக அைடயாளம காட்�

1 �தல 10 வைரக்�மா ஆண்�களல ப�க்� மாணவர்க�க்க அறிக்ைகக  A-E வைரக்�மா சாதைன அள�ேகால ஒன்ை அ�ப்பைடயாக
ெகாண்��க். இந் அள�ேகாேலா� மாணவர்கள சாதைனகைள ஒப்பி�ம்ேப இதன அர்த் என் என்பதற்க விளக்க ஒன் உங்க�க
உத�ம விதத்தி தரப்பட்��க. 
பாடசாைலக கல்விைய �வங்� ‘�வக் நிைல மாணவர்’(reception students)�க்கா அறிக்ைகக அந் ஆண்� மாணவர்கள �ன்ேனற் எப்ப
இ�ந்த என்பை விவாிக்� ெசாற்கைள ெகாண்��க். இந் அறிக்ைகக �வக்கநிை மாணவர்க�க்க சாதைனத தர நிர்ணயங்கேள
ஒப்பிடபட்��க். 

ஆசிாியர்க எவ்வா மாணவர்க�க்க தர-நிைலகைள ஒ�க்�வ? 
‘அ�ஸ்திேர�ய பாடத்திட’த தர நிர்ணயங்கள பிரகாரம மாணவர்கள சாதைனகைள மதிப்� ெசய்வதற்க பலவிதப்பட �க்திகைள�,
சாதனங்கைள� ஆசிாியர்க பயன்ப�த்�. இந் ஆதாரத்தி அ�ப்பைடயி மாணவர்கள சாதைன எந்த தர-நிைலக் மிக�ம ஏற்�ைடயதா
இ�க்கிற என்பை ��� ெசய் சமநிைலயான தீர்மான ஒன்ை ஆசிாியர்க ேமற்ெகாள். ஒவ்ெவா தர-நிைலைய�ம �றிப்பிட எண்ணிக்ைகய
தம� வ�ப்பி�ள மாணவர்க�க ஒ�க்�மா ஆசிாியர்க எதிர்பார்க்கப்ப�வத.  

எப்ப�ப்ப ேவ� மாதிாியான அறிக்ைககைள பாடசாைலகள ெகா�க்�? 
ெபற்ேறா-ஆசிாியர ேநர்காணல் உட்ப, பல விதமான வழிகளில உங்க பிள்ைளயின ப�ப்ைப பற்றி பாடசாைலகள உங்க�ட ெதாடர்பாட
ெகாள்�.  உங்க பிள்ளயி ஆசிாியைரச சந்திப்பத இ�வ�க்� வசதியான ேவெறா� ேநரத்தி ேநர்காண ேவண்� என் நீங்க ேவண்டலா. 
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Tamil/தமிழ
A-E தர-நிைலகளின அர்த் என்? 
‘அ�ஸ்திேர�ய பாடத்திட’ சாதைனத தர நிர்ணயங்கள பிரகாரம மாணவர்கள சாதைனகைளக �றிக்� A–E தர-நிைலகைள, அல்ல இந்த தரநிைலகைள விவாிக்� ெசாற்கை ஆசிாியர்க பயன்ப�த்�. ‘�ைறந்தபட’ (minimal)அளவி��ந் ‘மிகச சிறந்’  (excellent) அள� வைரக்�மா
சாதனகைள இந்த தர-நிைலகள விவாிக்கின். 

சாதைனத தர நிர்ணயங்கள பிரகாரம, உங்க பிள்ை.....

•

A

இந் ஆண்  மட்டத்திற் எதிர்பார்ப்�க மிகச சிறந் (excellent) சாதைனகைளக காண்பிக்கி.

B

இந் ஆண் மட்டத்திற் எதிர்பார்ப்�க நல் (good) சாதைனகைளக காண்பிக்கி.

C

இந் ஆண் மட்டத்திற் எதிர்பார்ப்�க தி�ப்திகரமா (satisfactory) சாதைனகைளக காண்பிக்கி.

D

இந் ஆண் மட்டத்திற் எதிர்பார்ப்�க  ப�தியளவான (partial) சாதைனகைளக காண்பிக்கி.

E

இந் ஆண் மட்டத்திற் எதிர்பார்ப்�க �ைறந்தபட (minimal) சாதைனகைளக காண்பிக்கி.

‘A’ தர-நிைல என்ப, ஒ� விடயத்ைத பற்றி �� அறிைவ�ம �ாிதைல�ம உங்க பிள்ை ெபற்�ள், மற்� இந் அறிவிைன
பாிச்சயமல்ல �ழ்நிைலகளி உங்க பிள்ைளயா பிரேயாகிக் இய�ம என்பைத �றிக்�.

•

‘C’ தர-நிைல என்ப தம� கல்வியி தற்ேபாைத நிைலயில எதிர்பார்கப�ம விடயங்கை மாணவர சாதிக்கிறா என்பைத �றிக்�. 
சாதைனத தர நிர்ணயங்கள உள்ளடக்கப்பட எதிர்பார்ப்� ைவத்� பார்க்�ம்ே இ� கணிசமானெதா� சாதைனயா�ம. 

•

‘E’ தர-நிைல என்ப �றிப்பிட்டெத சாதைனத தராதரத்திை அைடய மாணவர இப்ெபா�தா �வங�கிறார என்பைத �றிக்�. 

A-E தர-நிைலக�ம அவற்ேறா ேசர்த் ெகா�க்கப்ப க�த்�ைரக� ெபற்ேறார்/கவனிப்பாளர்/பா�காவலர்க�க அறிவிப் ெசய்வதற்க
ஒ� வழியா�ம. பின்வ� விடயங்கைள பற்றி தகவல்க� அறிக்ைககளி இ�க்கக்�:
•

மாணவர்ள� ஆற்றல் மற்� அவர்க �ன்ேனற்
காட்டேவண் ப�திகள

•

மாணவர்கள� ச�கத் திறன் வளர்சிையப் பற்றிய 

•

மாணவர்கள� �ன்ேனற்றத்தில் உத�வதற்கான 

•

பாடசாைலத் திட்டங்கள் மற்�ம் நடவ�க்ைககளி

•

கல்விையப் பற்றிய மாணவர்கள� மனப மற்�ம் கல்விய
மீ� அவர்க�க்�ள்ள பற்

•

பாடசாைல வ�ைக

பாடசாைல அறிக்ைககளி உ�-மாதிாி மற்� அவற்றி உள்ளடக்கப் விடயங்க ஆகியவற்ைற பறிய ���கைளப பாடசாைலகள அவர்கள
ச�கத்தினேரா கலந்�ைரயா ேமற்ெகாள். 

அைனத் மாணவர்க�க்க அறிக்ைககளி� A-E தர-நிைலகள உள்ளடக்கப்படேவண? 
சில மாணவர்க�ைட �ன்ேனற்ற சாதைனக�ம அவர்கள தற்ேபாைத சாதைன அள�கைள மிகச சாியாகக காண்பிக் சாதைனத தர
நிர்ணயத்ேத ஒப்பிடப்ப அறிவிக்கப்ப. சில அல்ல அைனத்� கல்வி ப�திகளி�ம இப்ப� ெசய்யப்படக். மாறாக, தனிெயா� மாணவர�
கல்வி திட்டத்த இலக்�கேளா ஒப்பிடப்ப அந் மாணவர� சாதைனகள அறிவிக்கப்படக். மாணவ�க்கா கல்வி திட்ட மற்� சில
மாணவர்க�க்க த�ந் அறிவிப் ஏற்பா�க ஆகியவற்ைற பற்ற ெபற்ேறார்/ கவனிப்பளர்க/ பா�காவலர்க�ட�, தக் ேவைளகளில
மாணவர்க�ட�, மற் தக் ெதாழிலர்க�ட� ேபச்-வார்த் ஏற்பா�கை ேமற்ெகாள ேவண்�ெம பாடசாைலகள எதிர்பார்க்கப்ப�க. 
உட�யலாைமகள உள் சில மாணவர்க மற்� பிரதானப பாடசாைலகளில �திதாய் ேசர்ந்தி�ம த�தி ெப�ம மாணவர்க ஆகிேயார� விடயத்தி
இவ்வா ெசய்யப்படக். ‘தீவிர ஆங்கில கல்வி திட்ட’ / ‘�� வ�ைககள திட்ட’ (Intensive English Language Program /New Arrivals Program
(IELP/NAP)) ஆகியவற்றி��ந ெவளிேயறிய மாணவர்க�க அவர்க ெவளிேயறியதி��ந் ஆ� ‘ப�வங்க’ (terms) வைரக்� A-E தர-நிலகள
ெகா�க்கப்படாம��க்க. A-E தர-நிலகளி��ந் மா�பட் விதத்தி தம� சாதைனகைள விவாிக்� அறிக்ை ஒன்ை IELP/NAP மாணவர்க
ெப�வர. 

2 | Written Reports for Primary and Secondary Students – parent information

