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Tamilisch

மழைலயர் பள் ளி (�ண்டர்கார்டன்) மற் �ம் ஆரம் ப
பாடசாைலகளின் �தலாம் , இரண்டாம்
வ�ப் �களின் ெபற் ேறார் கலந் �ைரயாடல் மற் �ம்
சான்�தல் கள் (ரிப் ேபார்ட)் பற் �ய �பரங் கள்
(�ழற் � 2)
ெபற்ேறார் மற்�ம் பா�காவலர்க�க்கான தகவல்கள்

கற் �த்தல் , ப�ப் ப� மற் �ம் ம�ப் ��பற் �ய �பரங் கள்
பள் ளி�ன் �தல் ஆண்�களின் பாடங் கள் �ழந்ைதகளின்
வளர்ச்�க்� வ�ேசர்க்�ம் �தமாக அைம�ம் . இ�ல் �ைளயாட்�
பாடத்�ட்டத்�ன் ஒ� �க �க்�யமான ப��யா அைம�ம் . மழைலயர்
பள் ளி மற் �ம் ஆரம் ப பள் ளி�ன் �தலாம் வ�ப்��ம் ஏைனய
பாடங் கள் ப�ப் ப�யாக பாடத்�ட்டத்�ன்ப� இைணக்கப் ப�ம் .
கற் �த்தல் , ப�ப் ப� மற் �ம் ப�ப் �ன் �ன்ேனற் றத்ைத
கணிப் ��வ�ம் ஒ� ெவற் �கரமான கல் �ைய
ப��வ�ன் அ�ப் பைடயா�ம் . ேம�ம் பாடத்�ட்ட�ம் கற் �க்க
உத�ம் சாதனங் க�ம் பாடங் கைள கற் �க்க �ைண�ரி�ம் . இதன்
அ�ப் பைட�ல் ஆ�ரியர்கள் �ைளயாட்ைட�ம் மற் �ம் �ைறயான
பாடங் கைள�ம் இைணத்� கல் �ைய கற் �க்�றார்கள் .
ஆ�ரியர்கள் பல் ேவ� வ�களில் மாணவர்களின் �றைமகைள வளர்க்க
அவர்கைள ஊக்��க்�றார்கள் . அவர்கள் மாணவர்கள் பாடங் கைள
ப�ப் பதற் � �ைண�ரிவார்கள் . மாணவர்களின் ப�ப் � நிைலைம
ெதாடர்பான �பரங் கைள ெதரி�ப் பார்கள் மற் �ம் மாணவர்கள் களின்
ெசயல் �றன் மற் �ம் நடத்ைத பற் �ய
�பரங் கைள�ம் ெதரி�ப் பார்கள் . அவர்களின் க�த்�க்கள்
�ழந்ைத�ன் �ைறைம �பரிக்�ம் ப�யம் மற் �ம் �ழந்ைதகைள
ஊக்��க்�ம் �தமாக�ம் இ�க்�ம் . அேத ேநரத்�ல் அவர்கள்
ெதரி�க்�ம் க�த்�க்கள் மாணவர்களின் ப�ப் �ன்
�ேனற் றத்�க்� உ��ைணயாக��க்�ம் . ேம�ம் அவ் வப்ேபா�
மாணவர்கள் கற் றல் இலக்�கைள அைடந்��க்�றார்களா என்�
கண்கணிப் பார்கள் . உதாரணமாக �ைளயாட்� ெசயல் �ைறகள் ,
ப�ப் � �ன்ேனற் றம் மற் �ம் மாணவர்க�டன்
கலந்�ைரயாடல் கள் இந்த கண்காணிப் �ல் அடங் �ம் .
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ெபற் ேறார் கலந் �ைரயாடல் மற் �ம் ம�ப் �� (ரிப் ேபார்ட்)
மழைலயர் பள் ளி மற் �ம் 1 ஆம் வ�ப்�ல் சான்�தழ் கள் (ரிப் ேபார்ட)்
வழங் கப�ப் ப�ல் ைல. இரண்டாம் வ�ப்����ந்� மாணவர்க�க்�
சான்�தழ் கள் ம�ப் ெபண்க�டன் (ரிப் ேபார்ட)் வழங் கப் ப�ம் ..
மழைலயர் பள் ளி மற் �ம் �தலாம் வ�ப் �
மழைலயர் பள் ளி மற் �ம் ஆரம் ப பள் ளி�ல் ெபற் ேறா�டன் அல் ல�
பா�காவலர்க�டன் இரண்� ஆேலாசைன சந்�ப் �க்கள் நடத்தப் ப�ம்
(வழக்கமாக ஆ� மாதங் க�க்� ஒ� �ைற நைடெப�ம் ). அங் � ப�ப் �
நிைலைம மற் �ம் �ழந்ைத�ன் �ன்ேனற் றம் �வா�க்கப் ப�ம் . இந்த
ஆேலாசைனக�க்கான �க�ைய ஆ�ரியர் �ர்மானிப் பார். இந்த
சந்�ப் �க்கள் ெபற் ேறாரின் மற் �ம் ஆ�ரியரின்
பார்ைவ�ல் ேதைவப் ப�ம் சமயத்�ல் நைடெப�ம் .
மழைலயர் பள் ளி மட்டத்�ல் , ஆ�ரியர் சம் ம�த்தால் ெபற் ேறார்
இரண்டாவ� சந்�ப்ைப த�ர்க்கலாம் .
சந்�ப் �க்கைள ப�� ெசய் வதற் � ஒ� ப�வம் உள் ள�. ெபற் ேறார்கள்
இந்த ப�வத்�ல் அவர்களின் ைகெயாப் பத்�டன் நைடெபற் ற
சந்�ப் �க்கைள�ம் மற் �ம் இரண்டாவ� சந்�ப் � நைடெபறாத
பட்சச
் த்�ல் அைத�ம் உ��ப் ப�த்தலாம் . இந்த ப�வங் கள் ஒ�
ேகாப் �ைற�ல் (ைப�ல் ) பராமரிக்கப் ப�ம் . இந்த ப�வங் கள்
மழைலயர் பள் ளி இ���ல் அல் ல� 1 வ� வ�ப் � இ���ல்
ெபற் ேறார்களிடம் ஒப் பைடக்கப் ப�ம் . கட்டாய பாடசாைல
வ�ைகக்கான ஆதாரமாக இந்த ப�வங் களின் நகல் கள் (ெகாப் �)
பள் ளி நிர்வாகத்�ல் பா�காக்கப் ப�ம் .
இரண்டாம் ஆண்�
ஆ�ரியர்கள் இரண்டாம் ஆண்�ல் ஜனவரி இ����ம் மற் �ம்
இரண்டாம் வ�ப்�ன் ����ம் ம�ப் ெபண்கள் அடங் �ய
சான்�தழ் கைள வழங் �வார்கள் . இந்த ம�ப் ெபண்கள் வ�ப்�ல்
ப�ப் �க்�ம் ேபா� நைடெப�ம் கண்காணிப் �க�க்�
அைமவாக��க்�ம் . இரண்டாம் வ�ப்�ல் ேஜர்மன் மற் �ம் கணித
பாடத்�க்� ம�ப்ெபண்கள் வழங் கப் ப�ம் . ேஜர்மன் ெமா�ைய
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�ளங் �வ�, வா�ப் ப�, ேப�ம் மற் �ம் எ��வ�ம் ம�ப்ெபண்
கணக்�ட்�க்� ேசர்க்கப் ப�ம் .
�ல �க்�ய காரணங் க�க்காக, ஒ� ம�ப் �� சாத்�யம் இல் ைல
என்றால் , அ� த�ர்க்கப் ப�ம் .
ஒ� பாடத்�ல் அைடந்த �� �றைம�ம் 6 �தல் 1 வைர�ள் ள
ம�ப் ெபண்களால் தரப் ப�த்தப் ப�ம் . இந்த ம�ப்ெபண்கள் �தலாம்
மற் �ம் இரண்டாம் தவைண�ல் ஒ� மாணவர் அைடந்த �ைறைமைய
ெவளிப் ப�த்�ம் . ஒ� ம�ப் ெபண் சான்�தழ் ஆ�ரியரின்
ெதா�ல் சார்ந்த �ர்மானங் கைள அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�. அ�
மாணவரின் எ�த்� �ல பரீடை
் ச�ல் �ைடத்த சராசரி ம�ப் ெபண்
இல் ைல. ஆ�ரியரின் கணிப் �ட்�ல் உதாரணமாக மாணவரின்
ேபச்�த்�றன், வாய் வ� மற் �ம் எ�த்��ல
பரீடை
் சகளின் ெப�ேப�கள் , மாணவரின் ஆக்கங் கள் , �ரி�ைரகள்
ஆ�யைவ ஆ�ரியரின் ம�ப் ெபண் �ர்மானத்�க்�
பயன்ப�த்தப் ப�ம் .
சான்�த�ன் தர�கள் �ன்வ�மா� வைரய�க்கப் ப��ன்றன:
ம�ப் ெபண்

6
�க �றப் பான
ேதர்ச்�
Sehr gut

4

3

2 [மற் �ம் ] 1

�றப் பான
ேதர்ச்�

ேபா�மான
ேதர்ச்�

ேதர்ச்�
இல் ைல

gut

genügend

ungenügend

�க�ம்
�ைறந் த நி
ைலைம

5

(sehr) schwach

[மாணவர் அல் ல� மாண� ...]

�ளக்கங் கள்
பாடத்�ட்டத்
�ன் இலக்ைக
அைடந்த நி
ைலைம

ேவைலகைள
சரியாக
ெசய் வ�

பாடத்�ன் �க
க�னமான இல
க்�கைள�ம்
ெவற் �கரமாக
அைட�றார்

பாடத்�ன்
இலக்�கைள�ம்
�ல க�னமான
இலக்�கைள�ம்
சரியாக
அைட�றார்

பாடத் �ன்
அ�ப் பைட
இலக்�கைள
அைட�றார்.

பாடத் �ன்
அ�ப் பைட
இலக்�களில் �ல
வற் ைற இன் �ம்
அைடய�ல் ைல .

பாடத் �ன்
அ�ப் பைட
இலக்�ளில் பலவ
ற் ைற இன் �ம்
அைடய�ல் ைல

க�னமான
ேவைலகைள�
ம் �றப் பாக
ெசய் �றார்

�ல க�னமான
ேவைலகைள�ம்
சரியாக
ெசய் �றார்

அ�ப் பைட
ேவைலகைள
சரியாக
ெசய் �றார்

அ�ப் பைட
ேவைலகைள
ேதைவப் பட்ட அள
�ல் சரியாக
ெசய் வ�ல் ைல

அ�ப் பைட
ேவைலகள் அைன
த்�ம் சரியாக
ெசய் வ�ல் ைல

�ன்வ�ம் அம் சங் கள் ம�ப் ெபண் �ர்மானத்�க்�
ேசர்க்கப் ப�வ�ல் ைல: உதாரணமாக ஊக்கமற் ற நிைலைம,
வ�ப் பைற�ல் பாடத்�ல் அக்கைற�ன்ைம, கவனக் �ைற�,
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கவனமாக ப�ப் ப�, ஊக்கமாக ெசய் ல் ப�வ�. ஆனால் ேமல்
��ப் �டப் பட்ட மாணவர்களின் ெசயல் பா�கள் மற் �ம்
பழக்கவழக்கங் கள் ெதாடர்பான �டயங் கள் ேதர்� அ�க்ைக�ன்
இரண்டாம் பக்கத்�ல் ��ப் �டப் பட்��க்�ம் .
சான்�தழ் கள் அைனத்�ம் வ�ப் � ஆ�ரியரால் பா�காப் பாக
பராமரிக்கப் ப�ம் . அைனத்� சான்�தழ் க�ம் ஆரம் பப் பள் ளி�ன்
���ல் அல் ல� பாடசாைல மாற் றத்�ன் ேபா� மாணவர்களிடம்
ைகயளிக்கப் ப�ம் .
கற் றல் ம�ப் �� மற் �ம் பழக்கவழக்கங் கள் ெதாடர்பான
ம�ப் ��கள் நான்� �ரி�களில் கணிக்கப் ப�ம் . இட� �றத்���ந்�
இரண்டாவ� ெந�வரிைச�ல் (gut) உள் ள கணிப் �க�க்�
அைமய வழைமயாக வழங் கப் ப�ம் .
பள் ளிக்கல் �, ம�ப் ��, சான்�தழ் கள் மற் �ம் கண்காணிப்�கள்
பற் �ய ��தல் தகவல் கைள �ன்வ�ம்
இைணயப்ப��ல் காணலாம் : www.volksschulamt.zh.ch > Schulbetrieb & Unterricht>zeugnisse & Absenzen

