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உங்கள் குறந்தைின் கல்லிக்கு உைவுைல் 
ACT-ிலுள்ர பள்ரி லதுக் குறந்தைகரின் புயம்பபர் ற்றும் அகைி பபற்றமோருக்கோன ைகலல் ைோள்

பபோதுத் ைகலல்கள் 
உங்கள் குறந்தைின் கல்லிக்கு உைவுலைற்கோக நீங்கள் 

பெய்க்கூடி ெிய ரி பெல்கள் லருோறு: 

 உங்கள் குறந்தை (உடல்நயின்மி இருந்ைோயன்மி)  

ைினமும் பள்ரிக்குச் பெல்லதை உறுைி பெய்யுங்கள். 

 உங்கரோல் இன்மலத அைிக அரலில் உங்கள் 

குறந்தைின் பள்ரியுடன் உங்கதர ஈடுபடுத்ைிக் 

பகோள்ளுங்கள். 

 உங்கள் குறந்தைின் ஆெிோிருடன் பைோடர்ந்து  

ைகலல் போிோற்மம் பெய்யுங்கள். 

 ைனது வீட்டுப்போடத்தைச் பெய் உங்கள் குறந்தைக்கு 

உைவுங்கள். லோந்றைோறும் வீட்டுப்போடத்ைிற்கோக 

றபோைி றநம் ற்றும் நல்ய பணிச் சூறதய 

உருலோக்குங்கள்.  

 உர் நிதயப் பள்ரி ோணலர்களுக்கோக, புயம்பபர் 

ற்றும் அகைி குடிறமல் றெதலகள் (MARSS) ஓர் 

இயலெ வீட்டுப்போடத் ைிட்டத்தை (PASS) லறங்குகிமது. 

பைிவு பெய்லைற்கோன பைோதயறபெி (02) 6248 8577. 

 ெிறு குறந்தைகரோக இருந்ைோல், ைினமும் அலர்களுக்கு 

படித்துக் கோட்டுலதுடன், றபோைி அரவு லரர்ந்ைவுடன், 

ஆங்கியத்ைில் அல்யது உங்கள் போறிில் அலர்கள் 

படிப்பதைக் றகளுங்கள், ைிப்புலோய்ந்ை படிக்கும் 

ைிமதனக் கற்பைற்கு இண்டுற உைவும். 

 கோன்பபர்ோலில், நோன்கு லதுதட குறந்தைகள் 

அதனலருக்கும் ெிமோர் பள்ரி இயலெோனது,  

றலும் புயம்பபர் ற்றும் அகைி குறந்தைகரோல்  

ெிய றநங்கரில் மூன்மத லைிறயற கல்லிதத் 

பைோடங்க முடிகிமது. உங்கள் உள்ளூர் ெிமோர் பள்ரிில் 

லிெோோியுங்கள். 

உங்கள் குறந்தைின் பள்ரியுடன் உங்கதர 

ஈடுபடுத்ைிக் பகோள்ளுைல் 

உங்கள் குறந்தைின் பள்ரியுடன் உங்கதர ஈடுபடுத்ைிக் பகோண்டு, 

நல்லுமதல லரர்த்துக்பகோள்ர பய லறிகள் உள்ரன: 

 பபற்றமோர்கள் ற்றும் போோிப்போரர்கள் அதனலருற 

ைங்கள் குறந்தைகரின் பள்ரிக்கு லயோம். உங்களுக்கு 

பள்ரிதப் பற்மி றகள்லிகள் றைனும் இருந்ைோல், 

பள்ரிின் முன் அலுலயகத்தை அதறக்கவும். 

ஒவ்பலோரு ஆண்டும், பள்ரிின் பைோதயறபெி ண்தண 

தலத்ைிருப்பதையும், பைிவு பெய்லதையும் நிதனலில் 

பகோள்ளுங்கள். 

 குறந்தைத பள்ரிில் லிடுகின்ம ற்றும் அதறத்துச் 

பெல்கின்ம றநங்கரில் ஆெிோிோிடமும் ற்ம 

பபற்றமோர்கரிடமும் இல்போக உதோடுங்கள். 

 பபற்றமோர்/ஆெிோிர் இவுகளுக்குச் பெல்லுங்கள்,  

இங்கு நீங்கள் றகள்லிகள் றகட்கயோம் ற்றும் உங்கள் 

குறந்தைின் ஆெிோிோிடம் உங்கள் கலதயகதரத் 

பைோிலிக்கயோம். உைலிக்கு ஒரு நண்பதறோ அல்யது 

உமலினதறோ நீங்கள் உடன் அதறத்துச் பெல்யயோம். 

 பபற்றமோர்/ஆெிோிர் கூட்டத்ைிற்கு ஒரு 

போறிபபர்ப்போரத லறங்கும்படியும் நீங்கள் 

பள்ரித றகட்டுக் பகோள்ரயோம். 

 பள்ரி ெிற்றுண்டிெோதய அல்யது நூயகத்ைில்,  

பள்ரி லிறோ, உதறக்கும் றைனீக்கள் றபோன்மலற்மிற்கு 

உைவுங்கள்.  

 லகுப்பதமில் உைவுங்கள் – உங்கள் குறந்தைின் 

ஆெிோிோிடம் வ்லோறு உைலயோம் ன்று றகளுங்கள். 

இது ஒளங்குபடுத்துைல் அல்யது உங்களுக்குள்ர 

ைிமதன பகிர்லைோக இருக்கயோம். 

 உங்கரோல் முடியுபன்மோல், பள்ரிின் அனுைியுடன், 

லகுப்பு சுற்றுயோக்களுக்குச் பெல்லுங்கள். 

 P&C (பபற்றமோர்கள் ற்றும் குடிக்கள் கூட்டதப்பு) 

கூட்டங்கரில் கயந்து பகோள்ளுங்கள் – ஒரு நண்பதயும் 

நீங்கள் உடன் அதறத்து லயோம். P&C கூட்டங்களுக்கு 

பபற்றமோர்கள் லறலற்கப்படுலதுடன், அைில் கயந்து 

பகோள்லைற்கும் ஊக்கரிக்கப்படுகின்மனர். 

றைனும் பிச்தன இருந்ைோல் 

 உங்கள் கலதயகதர பள்ரிக்குத் பைோிலிப்பைற்கு 

நீங்கள் ஒரு போறிபபர்ப்போரதப் பன்படுத்ை 

லிரும்பினோல், டிோன்ஸ்றயட்டிங் அன்ட் 

இன்டர்ப்பட்டிங் ெர்வீஸ் (TIS)-லிருந்து ஒரு 

போறிபபர்ப்போரத பள்ரிோல் இயலெோக  

ற்போடு பெய் முடியும். பைோதயறபெி: 131 450 

 உங்கள் குறந்தைின் ஆெிோிோிடறோ அல்யது 

கிதடக்கும் பட்ெத்ைில் கூடுைல் போறி/றபச்சுபோறிோன 

(EAL/D) ஆங்கிய ஆெிோிோிடறோ றபசுங்கள்.  

 பிச்தனின் ைன்தக்றகற்ப, உைவும் பபோருட்டு, 

ஆண்டின் ஒருங்கிதணப்போரர், மூத்ை ஆெிோிர், 

துதணத் ைதயோெிோிர் அல்யது ைதயோெிோிர் 

ஆகிறோதயும் ஈடுபடுத்ை, நீங்கறரோ அல்யது 

பள்ரிறோ முடிவு பெய்யோம். 

 ந்ை றநத்ைிலும், உைலிக்கோக பள்ரி 

ஆறயோெதனோரத நீங்கள் பைோடர்பு பகோள்ரயோம். 

அலர்களுதட பைோடர்பு லிலங்கள், பள்ரிின் முன் 

அலுலயகம் அல்யது லதயத்ைரம் அல்யது 

பெய்ைிக்கடிைத்ைில் கிதடக்கும். 

 உங்களுக்கு றலும் உைலி றைதலப்பட்டோல், 

உங்களுக்கு ஆறயோெதன லறங்க உைவுலைற்கோக, 

நீங்கள் இன்பனோரு ெமுைோ றெதலதத் பைோடர்பு 

பகோள்ரயோம் – உைோணோக கம்போனின் ஹவுஸ். 

பைோதயறபெி: (02) 6251 4550 

 ACT-ில் பள்ரி பெல்லுைல் பைோடர்போன பபற்றமோோின் 

பங்கு குமித்து உங்களுக்கு றலும் லிலங்கள் 

றைதலப்பட்டோல், பைோடர்பு பகோள்ரவும் ACT P&C 

கவுன்ெில். பைோதயறபெி: (02) 6241 5759 

உங்களுக்கு றைனும் பிச்தன இருந்ைோல் 

உைவும்படி றகளுங்கள். பள்ரி ஆெிோிர்கள் 

லிருப்பத்துடன் உைவுலோர்கள். 


