Tamil
ம ொழிரீதியில் சிறுபொன்ம யொன
மபறு ் உரிம

ொணவர் விசேட ம ொழிப் பயிற் சிமயப்

பற் றிய தகவல்

ம ொழிரீதியில் சிறுபொன்ம யொன

ொணவர்கள் கல் விச்சட்ட ் §2-3 ஆர ் ப

பொடசொமலக்குரியது, கல் விசட்ட ் §3-12 ம ல் நிமலக்கல் விக்குரியது ற் று ்
தனியொர்பொடசொமலசட்ட ் §3-12 ஆகியவற் றின் பிரகொர ் விமசட ம ொழிப் பயிற் சிமயப்
மபறு ் உரிம மயக் மகொண்டுள் ளனர்.

நீ ங் கள் விமசட மநொர்மவயியம ொழிப் பயிற் சி மபறு ் உரிம மயக் மகொண்டிருப் பீர்கள்
எப் மபொமதனில் நீ ங் கள் :


மநொர்மவயிய அல் லது சொமியம ொழி தவிர மவறு ம ொழிமய தொய் ம ொழியொக
மகொண்டிருப் பின்



மநொர்மவயியம ொழித்திறம க் குமறப் பொடு கொரண ொக உங் களொல் மநொர்மவயிய
ம ொழியில் கல் விமயப் பயில முடியொவிடில் .

இவ் ஏற் பொடு நீ ங் கள் சொதொரண முமறயில் கல் விமயக் கற் க மபொது ொன திறம கமள
மநொர்மவயியம ொழியில் மபற் றுக் மகொள் ளு ் கொல ் வமரக்கு ொன ஒரு தற் கொலிக
ஏற் பொடொகு ் . மநொர்மவயியம ொழியில் கல் விமயப் பின்பற் ற முடியொத

ொணவர்களுக்கு

மநொர்மவயியம ொழியில் விமசடபயிற் சிமய வழங் குவது முதன்ம யொன
வழிமுமறயொகு ் .

உங் களுக்கு தகுந்த கல் வி ஏற் பொட்மட வழங் குவதற் கு உங் களுமடய
மநொர்மவயியம ொழிதிறன்கள் பற் றி ஆழ ொன

திப் பீட்மட பொடசொமல மசய் ய மவண்டு ் .

திப் பீடு பின்வரு ் கட்டங் களில் மசய் யப் படு ் :


ம ல் நிமலப் பொடசொமலயில் கல் விமய ஆர ் பிக்கு ் மபொது



கல் விப் பயிற் சியின் இமடக்கட்டத்தில் , மநொர்மவயியம ொழியில் விமசட பயிற் சிமய
நிறுத்துவதற் குரிய வமகயில் நீ ங் கள் மபொதியளவு மநொர்மவயிய
ம ொழித்திறம கமளக் மகொண்டிருக்கிறீர்களொ என அறிவதற் கு

மதமவமயற் படு ் பட்சத்தில் தொய் ம ொழியில் , இரும ொழிகளில் பொடங் கமளக் கற் பித்தல்
அல் லது இவ் விரு ஏற் பொடுகமளயு ் மபறு ் உரிம மயயு ் நீ ங் கள் மகொண்டுள் ளீர ்கள் .
இவ் ஏற் பொடொனது அடிப் பமடயில் புதிதொக வந்தவர்களுக்கு ்

ற் று ்

மநொர்மவயியம ொழியில் குமறந்த திறம கமளக் மகொண்ட இ ் ம ொழியில் கல் விமயப்
சிறிதளமவனு ் பயிலமுடியொத ம ொழிரீதியில் சிறுபொன்ம யொன

ொணவர்களுக்கு ்

மபொருந்து ் .
விமசடமநொர்மவயியம ொழிப் பயிற் சியு ் இரும ொழிகளில் பொடங் கமள பயிற் று வித்தலு ்
நீ ங் கள் கல் விபயிலு ் பொடசொமலயிமல நமடமபறு ் .
தொய் ம ொழி மூல ொன கல் வி மவமறொரு பொடசொமலயில் வழங் கப் படலொ ் . தொய் ம ொழியில்
ற் று ் இரும ொழிகளில் பொடங் கமளக் கற் பித்தல் தகுந்த பணியொளர்களொல் வழங் கப் பட
முடியொதவிடத்து உங் களுமடய திறம கமள ஊக்குவிக்கு ் வமகயில் மவறு
மபொருத்த ொன கல் விபயிற் சி வழங் கப் பட மவண் ் .

Tamil
விமசட ம ொழிப் பயிற் சிக்கொன உரிம மய நீ ங் கள் மகொண்டிருந்தொல் ,
ம ல் நிமலக்கல் வியின் மபொது ம லகதிக ொக இருவருடங் கள் வமரயில் பயன்படுத்து ்
உரிம மயயு ் நீ ங் கள் மகொண்டுள் ளர
ீ ்கள் .
திப் பீட்டின் முடிவுகள் உங் களுக்கு விமசட ம ொழிப் பயிற் சி அவசியம ன மதரிவிக்கு ்
பட்சத்தில் , உங் களுக்கு வரு ் கடிதத்தில் இவ் வொறொன ஏற் பொட்டிற் கு ச ்

திக்கிறீர்களொ

இல் மலயொ என்பதற் கு நீ ங் கள் பதிலளிக்க மவண்டு ் .
தனிநபருக்கொன தீர் ொன ் ஒன்மற அதிபர் நிமறமவற் றுவொர், இதில் நீ ங் கள் விமசட
மநொர்மவயியம ொழிப் பயிற் சி,தொய் ம ொழி அத்மதொடு /அல் லது இரும ொழிகளில்
பொடங் கமளப் பயில் வதற் கொன உரிம மயக் மகொண்டுள் ளர
ீ ்கள் எனக்
குறிப் பிட்டிருக்கு ் .
மநொர்மவயியம ொழியில் நீ ங் கள் மபொது ொனளவு திறம கமளப் மகொண்டிருக்கு ் மபொது
விமசடம ொழிப் பயிற் சி ஏற் பொடொனது நிறுத்தப் படு ் என்பது இவ் ஏற் பொட்டிற் கொன
முன்நிபந்தமனயொகு ் .

15 வயமதப் பூர்த்தி மசய் த

ொணவர்கள் , கல் விப் பயிற் சிமயப் மபறுவது பற் றி சுய ொக

முடிவு மசய் யலொ ் . சிறுவர்சட்ட ் §32 க்கு அம ய விமசட ம ொழிப் பயிற் சி
ஏற் பொட்டிக்கு ் இது மசல் லுபடியொகு ் .
விடய நமடமுமறகள் பற் றி உரிய பொடசொமலகளுடன் மதொடர்பு மகொள் ளலொ ் .
ொணவரொகிய நீ ங் கள் அல் லது பொதுகொவலர் தீர் ொன ் பற் றி அதிருப் தி மகொண்டிருக்கு ்
பட்சத்தில் முமறயீடு மசய் யலொ ் .
ஒரு முமறயீடு எழுத்து மூல ொனதொகவு ் மகமயொப் பத்மதயு ் மகொண்டதொக இருக் க
மவண்டு ் . நீ ங் கள் 18 வயதிற் குட்பட்டவரொயின் பொதுகொவலர் முமறயீட்டில்
மகமயொப் பமிட மவண்டு ் . முமறயீடு அதிபருக்கு அனுப் பி மவக்கப் பட மவண்டு ் .
உங் களுமடய முமறயீடு எது மதொடர்பொனது என்பமத சுருக்க ொக குறிப் பிட்டு
தீர் ொனத்தில் எவ் வொறொன

ொற் றங் கமள ஏற் படுத்த மவண்டு ் என நீ ங் கள் கருதுகிறீர்கள்

என்பமதயு ் உள் ளடக் கியதொக முமறயீடு இருக்க மவண்டு ் . ஒஸ்மஸொ
ஆர்கஸ்கூஸ்

ற் று ்

ொவட்டங் களின் சமூக விடயங் கமளப் பரிசீலிக்கு ் அதிகொரி முமறயீட்டின்

இறுதி முடிமவத் தீர் ொனிப் பொர்.

