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HSK பாடம்  என்றால் என்ன? 
 
தாய்ெமாழி மற்�ம் கலாச்சார (HSK)  பாடங்கள்  ெஜர்மன் ெமாழி �தல் அல்ல� 
இரண்டாம் அல்லாத ெமாழி உள்ள �ழந்ைதக�க்� ேமலதிகமாக கற்பிக்கப்ப�ம். 
மழைலயர் பள்ளி �தல் ஒன்பதாம் வ�ப்�  இ�தி வைர மாணவர்கள் HSK வ�ப்�களில் 
கலந்� ெகாள்ளலாம். 
 
HSK பாடங்கள் �றிப்பாக தாய்  ெமாழி மற்�ம்  ெமாழிப் ப�திையப் பற்றிய பின்னணி 
அறிைவ வழங்�கின்றன. பாடங்கள் அரசியல் மற்�ம் மத ாீதியாக�ம் ந�நிைலயாக 
இ�க்�ம் . இ� ெவவ்ேவ� வாழ்க்ைகச் �ழல்கள் மற்�ம் இைணப்�கைளக் 
ைகயாள்கிற�. இ� மாணவர்களின் ெமாழித் திறைன வ�ப்ப�த்�கிற� மற்�ம் 
அவர்களின் அைடயாளக் கட்டைமப்பி�ம் ஒ�ங்கிைணப்பி�ம் அவர்கைள 
ஆதாிக்கிற�. இந்த வ�ப்பில் கலந்� ெகாள்ளவைத  கல்வி இயக்�நர் பாிந்�ைரக்கிறார். 
 
HSK வ�ப்� எவ்வா� ஒ�ங்கைமக்கப்பட்�ள்ள�? 
�ாிச் ெதாடக்கப்பள்ளி சட்டத்தில் HSK ப�ப்� ேசர்க்கப்பட்��க்கிற�. மாநில கல்வி 
அைமச்� (VSA) ப�ப்�களில் ேச�வதற்�ம் ஒ�ங்கிைணப்�க்�ம் ெபா�ப்பா�ம். 
பாடங்கள்  �தரகங்கள் மற்�ம் ெபா� சங்கங்களால் வழங்கப்ப�கின்றன. அவர்கள் 
HSK ப�ப்� ஏற்பா�கள்  மற்�ம் HSK ஆசிாியர்கைள நியமிக்கிறார்கள். அதனால்தான் 
HSK பாடத்தில் ெமாழி பாடங்கள் மட்�ேம உள்ளன. VSA வ�ப்�கைள வழங்கா�. 
 
மாநில  ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் HSK ப�ப்�கள் அங்கீகாிக்கப்பட்ட HSK 
ப�ப்�கள் என்� அைழக்கப்ப�கின்றன. அைவ பின்வ�ம் அ�ப்பைட 
மதிப்பிைட  �ர்த்தி ெசய்கின்றன: 
 
• பாடங்கள் அரசியல் ாீதியாக�ம், மத ாீதியாக�ம் ந�நிைலயானைவ மற்�ம் ெமாழி 

பிாிவில்  உள்ள அைனத்� �ழந்ைதக�க்�ம் இ� திறந்தி�க்�ம். 
• பாடங்கள் இலாபத்திற்காக அல்ல. பாடசாைல கட்டணம் வ��ப்ப� பாடங்கைளப் 

பா�காக்க உத�கிற�. 
• ஆசிாியர்கள் கல்வியியல் த�தி உைடயவர்கள். ெஜர்மன் ெமாழிையப் பற்றிய 

ேபா�மான அறி� மற்�ம் ெதாடக்கப் பள்ளி அ�வலகத்தில் கட்டாய ேமல் 
பயிற்சியில் கலந்�ெகாண்டவர்கள்.    

 
ேமல் �றிப்பிட்ட விபரங்கைள நிைறேவற்�ம் ப�ப்�கள் பாடசாைல  அைறகைள 
இலவசமாகப் பயன்ப�த்த�ம், �ாிச் பாடசாைல  அதிகாரப்�ர்வ சான்றிதழில் HSK 
தரத்ைத உள்ளிட�ம் அ�மதிக்கப்ப�ம். 
 
வ�ப்� ேநரங்கள் 

mailto:ikp@vsa.zh.ch
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பாடங்களின் எண்ணிக்ைக சட்டத்தால் பாிந்�ைரக்கப்ப�கிற�. மழைலயர் பள்ளி 
மட்டத்தி�ம், 1 ஆம் வ�ப்பி�ம் இரண்� பாடங்கள் வைர அ�மதிக்கப்ப�கிற�. 2 
ஆம் வ�ப்� �தல் வாரத்திற்� நான்� பாடங்கள் அ�மதிக்கப்ப�கிற� 
 
HSK பாடங்கள்  வழக்கமான பள்ளி ேநரங்க�க்� அப்பால்  நைடெப�ம். பள்ளி 
ேநரத்தில் பாடங்கள் நடந்தால், �ழந்ைதகள் மற்�ம் இளம் ப�வத்தினர் சாதாரண 
பாடங்களி��ந்� அதிகபட்சம் இரண்� பாடங்களில்  விலகலாம் . இ� 
பற்றி  ெபற்ேறார் �ன்�ட்�ேய பள்ளி நிர்வாகத்திடம் ஒ� விண்ணப்பத்ைத சமர்ப்பிக்க 
ேவண்�ம். எந்த வ�ப்�கள் �ழந்ைதக்� அதிக பயன்  ெசய்கின்றன என்பைதக் க�த்தில் 
ெகாள்வ� அவசியம். இ� ெதாடர்பாக  நீங்கள் எப்ேபா�ம் வ�ப்� ஆசிாிய�டன் 
கலந்தாேலாசிக்க VSA பாிந்�ைரக்கிற�. 
 
வ�ப்� மற்�ம் ஆன்ைலன் கால அட்டவைண 
 
HSK பாடங்கள் ெபா�வாக ெபா� ஆரம்ப  பள்ளியின் அைறகளில், ��ந்தால் 
�ழந்ைதகள் வசிக்�ம் இடத்திற்� அ�கில் நைடெப�ம். சில தனிப்பட்ட HSK 
நடத்�னர்கள்  தங்கள் ெசாந்த வளாகங்கைளக் ெகாண்�ள்ளனர். 
 
மாநில ஆன்ைலன் கால அட்டவைணயில் (https://www.hsk-kantonzuerich.ch/) 
அைனத்� ெமாழிகள், கற்பிக்�ம் இடங்கள் மற்�ம் ேநரங்களின் கண்ேணாட்டத்ைத 
நீங்கள் காணலாம். ெமாழி, த�தி மற்�ம் இ�ப்பிடம் ஆகியவற்றின் அ�ப்பைடயில் 
உங்கள் பிள்ைளக்� ெபா�த்தமான HSK பாடங்கைள அங்ேக  ேதடலாம். 
 
பள்ளி சான்றிதழில் HSK தரம் 
 
HSK ஆசிாியர் HASK வ�ப்�களில் 1–6 தரத்�டன் �ழந்ைதகளின் ெசயல்திறன் மற்�ம் 
கற்றல் �ன்ேனற்றத்ைத மதிப்�� ெசய்� பாடசாைல  சான்றித�ல் 
ப�வத்தில்  �ைழகிறார். வ�ப்� ஆசிாியர் இந்த தரத்ைத �ாிச்  பள்ளியின் 
அதிகாரப்�ர்வ சான்றித�க்� மாற்�வார். HSK வ�ப்�களில் கலந்�ெகாள்வைத 
ெப�ம்பாலான நா�கள் அதிகாரப்�ர்வமாக அங்கீகாிக்கின்றன. 
 
என� �ழந்ைதைய எவ்வா� பதி� ெசய்வ�? 
வ�ப்பில் �ைழ� ெபா�வாக ஒ� பள்ளி ஆண்�ன் ெதாடக்கத்தில் நைடெப�ம். �ாிச் 
மாநிலத்தில்  உள்ள அைனத்� பள்ளிக�ம் ஜனவாி மாதம் VSA ��ந்� 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட HSK ப�ப்�க�க்�  HSK பதி� �ண்�ப்பிர�ரம்  வழங்�வார்கள். 
இ� மாணவர்க�க்�ம்  விநிேயாகிக்கப்ப�கிற�. மார்ச் மாத இ�திக்�ள் ெபற்ேறார் 
பதி� ெசய்யலாம். அதாவ� �திய பள்ளி ஆண்� ெதாடங்�வதற்� �மார் 4 
மாதங்க�க்� �ன்�.  உங்கள் �ழந்ைதகைள ேநர�யாக வ�ப்�வழங்�ம் 
அைமப்பிட�ம்  பதி� ெசய்யலாம் அல்ல� HSK 
�ண்�ப்பிர�ரத்தில்   உள்ள  இைணயத்தளத்தில்  ஆன்ைலனில் பதி�ெசய்யலாம். 
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பாடம் வழங்�நைரப் ெபா�த்�, HSK ப�ப்�கள் இலவசம் (உதாரணமாக �தரகம் 
ெசல�கைளச் �மப்பதால்) அல்ல� இ� கட்டணத்திற்� உட்பட்ட�. பள்ளி கட்டணம் 
உங்க�க்� அதிகமாக இ�ந்தால், �ண்�ப்பிர�ரத்தில் உள்ள ஒ�ங்கிைணப்பாளைரத் 
ெதாடர்� ெகாள்�ங்கள். ச�க உதவி ச�ைக (ேசாசல் பணம் ெப�ம் ெபற்ேறார்) இந்த 
ப�ப்� ெசல�க�க்� நகராட்சிகள் உதவிைய நாடலாம். 
 

HSK பாடங்களின் நன்ைமகள் என்ன? 
நல்ல HSK பாடங்கள் பின்வ�ம் நன்ைமகைள வழங்�கின்றன: 
 
 �ழந்ைதகள் மற்�ம் இளம் ப�வத்தினர் �தல் ெமாழிையப் பற்றிய அறிைவ 

ஆழப்ப�த்�கிறார்கள். ெமாழிைய விளங்�வதி�ம், ேப�வதி�ம், வாசிப்பதி�ம் 
மற்�ம் எ��வதி�ம் திறைம வள�ம்.. இ� ஒ� சிறப்� அம்சம் . 

 தாய் ெமாழியில் ேதர்ச்சி இ�ந்தால், நீங்கள் ெபா�வாக ெஜர்மன் மற்�ம் 
ெவளிநாட்� ெமாழிகைள எளிதாகக் கற்�க்ெகாள்�ர்கள். 

 HSK பாடங்கள் ெபா�வாக பாடசாைலயில் ஏைனய பாடங்களின்  கற்றல் 
ெவற்றியில் சாதகமான தாக்கத்ைத ஏற்ப�த்தக்��ம், ஏெனனில் அைவ 
தன்னம்பிக்ைகைய�ம் ெபா� அறிைவ�ம் வழக்கின்றன . 

 உலகமயமாக்கப்பட்ட உலகில் ெவற்றிகரமான ெதாழில் வளர்ச்சிக்�  பன்ெமாழி 
அறி�  ஒ� மதிப்�மிக்க வளமா�ம். 

 �தல் ெமாழிையப் பற்றிய நல்ல அறி�, ��ம்பத்தி�ம் உறவினர்க�ட�ம் 
ெதாடர்�கைளப் ேப�வதற்� �ழந்ைதக�க்� உத�கிற� மற்�ம் பிறப்பிடமான 
நா� அல்ல� ெமாழிப் ப�திக்� தி�ம்�வதற்� உத�கிற�. 

 
உங்கள் �ழந்ைதயின் பன்ெமாழி  வளர்ச்சிைய ஒ� ெபற்ேறாராக நீங்கள் எவ்வா� 
ஆதர� ெசய்யயலாம்  ? 
 
உங்கள் �ழந்ைத�டன் நீங்கள் தன்னிச்ைசயாக�ம் இயற்ைகயாக�ம் ேப�ம் ெமாழியில் 
ேப�ங்கள். அந்நிய ெமாழி ெபற்ேறார்கள் பிள்ைளக�டன்  ெஜர்மன் ேபசினால் 
பள்ளியில் ஒ� �ழந்ைதக்� �லபமாக இ�க்�ம்  என்� க��வ� தவ�. 
 
உங்கள் �ழந்ைத�டன் ேப�ம்ேபா�, உங்கள் ெமாழிைய�ம் ெஜர்மன் ெமாழிைய�ம் 
கலப்பைதத் தவிர்க்க�ம். �ழந்ைத ெஜர்மன் ெமாழியில் பதிலளித்தா�ம் உங்கள் 
ெமாழியில் நீங்கள் பதிலளி�ங்கள். அவர்கள் எந்த ெமாழியில் பதிலளிக்க 
வி�ம்�கிறார்கள் என்பைத உங்கள் பிள்ைள ேதர்� ெசய்யட்�ம். 
 
தந்ைத�ம் தா�ம் ெவவ்ேவ� ெமாழிகைளப் ேபசினால், அவர்கள் தங்கள் 
�ழந்ைத�ட�ம் இைதச் ெசய்யலாம். ெதளிவான விதிகள்  இங்ேக �க்கியம்: "அம்மா 
இந்த ெமாழிையப் ேப�கிறார், அப்பா மற்ற ெமாழிைய  ேப�கிறார், நாங்கள் ஒன்றாகச் 
சாப்பி�ம்ேபா� ஒ� ெமாழியில்  ேப�கிேறாம்." 
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உங்கள் பிள்ைள உங்கள் ெமாழிையப் �ாிந்� ெகாண்டா�ம் ஒ� �றிப்பிட்ட கட்டத்தில் 
ெஜர்மன் மட்�ேம ேப�வார். நீங்கள் ெதாடர்ந்� உங்கள் ெமாழியில் கைதத்தால், 
�ழந்ைத ெதாடர்ந்� ேகட்பைதக் கற்�க் ெகாள்�ம் மற்�ம் நிச்சயமாக உங்கள் 
ெமாழிைய பின்னர் ேப�வார். 
 
படப் �த்தகங்கைளப் பார்ப்ப�, பா�வ�, இைச ேகட்ப�, கைதகைளச் ெசால்வ� 
அல்ல� சத்தமாக வாசிப்பதன் �லம் உங்கள் �ழந்ைதயின் ெமாழியின் இன்பத்ைத 
ஆதாிக்க�ம். 
 
சி� வயதி��ந்ேத உங்கள் பிள்ைளக்� ெஜர்மன் ெமாழி�டன் நிைறய ெதாடர்� 
இ�ப்பைத உ�திப்ப�த்திக் ெகாள்�ங்கள். ெஜர்மன் ெமாழிைய நீங்க�ம் கற்�க் 
ெகாள்�ங்கள். உங்கள் பிள்ைளக்� நீங்கள் ஒ� �ன்மாதிாி. 
 
உங்கள் பிள்ைளைய HSK பாடங்க�க்� அ�ப்�ங்கள் (��ந்தால் மழைலயர் 
பள்ளியி��ந்�) அவர்கள் அங்� என்ன கற்�க் ெகாள்கிறார்கள் என்பைதத் தவறாமல் 
ெசால்லட்�ம். வழக்கமான பாடசாைல  ஆசிாியர்கள் மற்�ம் HSK தமிழ் 
ஆசிாியர்க�ட�ம்  ெதாடர்ைபப் ேப�ங்கள். 
 


