ெபற்ேறார்க�க்� பள
பற்றி விளக்கபதல

பள்ளிக்�ச் ெசல மற்� ெதாடக்கப் பள்ளிகளின் அ
பிரானஸ் நாட், �ழந்ைதகள் 2 மற்�ம் 3 வய�க�க்கிைடேய பள்ளிக்�ச் ெசல்லத் ெத
இதற்காக அவர்கள் �த�ல் பள்ளியில் ேசர்க்கப்
அர�ப் பள்ளளில் ேசர்வத, நீங்கள் நகராட்சி மன்றத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்
உங்கள் �ழநகள் எந்த ப் பள்ளிக்� ெசல்லப் ேபா என்பைத�ம், நீங்கள் அ
என்ன ெசய்ய ேவண்�ம் என்பைத�ம் அவர்கள் ெசால்வார்கள். அதன் 
தைலைமயாசிாியர் உ�தயான ேசர்க்ைகச் ெசயல்�ைறைய ��ப்
தனியார் பள்ளளில் ேசர்வத, ேதர்ந்ெத�க்கப் பட்ட பள்ளிைய நீங்கள் ே
ெதாடர்�ெகாள்ள ேவண்
�ழந்ைதகள ் �ன ்� வ�டங்க�க்� �ன ்ப�வக் கல்வி பயில்கிறார்கள். சி� வ� ப்�, ந�நிை
ெபாிய வ�ப்� என உளன.  உங்கள் �ழந்ைதகள் மற்றவர்க�டன் உைரயா�வதற்�க் கற்
தங்கைள ெவளிப்ப�த்�வர், தங்கள� ெமாழித் திறன்கைள வளர்த்�க்ெகாள்வர் மற்�ம்
மற்�ம் கணிதம் ஆகியவற்ைறக் கற்கத் ெத
உங்கள் �ழநக�க்�  திங்கட்கிழைமைல �தல் ெவள்ளிக்கிழைம பிற்பகல் வைர,  வாரம் ஒன்
மணிேநரம் கற்�க் ெகா�க்கப
ஆசிாியர், ‘ேல ெமய்ட்’ (பள்ளி ஆசிாியர்) அல் ‘லா ெமய்ட்ெர’ (பள்ளி ஆசிாிைய), �ழந்ைதகை
வ�ப்பில ் கவனித்�க்ெகாள்�ம் ெபா�ப்ைபக் ெகாண்�ள்ளனர்.கள
என்ன
கற்�க்ெகாளன்றன என்பைதப் பற்றி�மதில அவர்கள் எவ்வ�ன்ேன�கிறார்கஎன்பைத�ம் பற்
நீங்கள் அவர்க�டன் ேபச �
6 வயதி��ந்�, உங்கள் �ழக�க்� சட்டப்�ர்வமான ககட்டாயமா�.
உங்கள் �ழநகள ெதாடக்கக் கல்வி பயிலத் ெதவர.
ஐந்� பள்ளி வ�டங்கள் உளCP, CE1, CE2, CM1 மற்�ம் இ�தியாCM2.
�ழந்ைதகள �ன்ப�வப பள்ளிக்� ச் ெசன ்ற� ேபாலேவ, திங்கள் �தல் ெவள்ளி வைர 
ெசல்கிறார்க
அவர்கள் பிெரஞ்� ெமாழிையப் �ாிந்�ெகாண்� தங்கள� க�த்�க்கைள�ம் ெவளிப்ப�
தங்கள� ப�த்தல், எ��தல் மற்�ம் கணிதத் திறன்கைள ேம�ம் வளர்த்�க்ெகாள்கிறார்க
ஆங்கிலம் அல்ல� ெஜர ்மன் ேபான்ற மற்ெறா� ெமாழிைய�ம் கற்�க்ெ. ேம�ம் அவர்க
அறிவியல், வரலா� மற்�ம் �வியியல் ேபான்ற இதர பாக் கற்�த்த�வ�ம் �வக்கப். 
உங்கள் �ழநக�க்� ஏேத�ம் சிரமம் இ�ந்தால், அவர்கள� ஆசிாியர் அவர்க�க்� உதவ
வ�டம் ��வ�ம் ப மதிப்��கைள ஆசிாியர் ேமற்ெகாள்வ, அைவ  பற்றி உங்க�க் அவ்வப்ேப
ெதாிவிக்கப்ப. 
இந்த மதிப்��கள் உங்கள் கள என்ன கற்�னர என்பைத நிச்சயப்ப�த உத�கினறன,
�ன்ேனற்றத்ைத அளவினறன மற்�ம் அவர்கள� அறி� நிைல ேசாதிக்கின்ற இந்த அறிக்ைகக
உங்கள் �ழநகள ப�க்�ம ் லத்தில்வர்களி பள்ளிப் பதிேவ�களில் ஆவணப்ப�த்தப்ப�க
அவர்கள உயரநிைலப் பள்ளிக்�ச் ெசல்�ம் வைர நீங்கள் ெபா�வான அ� ப்பைடகைள (அ�ப்
திறன்கள் மற்�ம் கலாச்சார அ�தஅறியப் ெப��ர்.
�ழந்ைதகள் பள்ளி ேநரத்தின் ேபா� ��தல் �கைளத் ேதர்ந்ெத�த்�க் ெகாள்ளலாம் என
பள்ளி ெசயல்ப� ம் ேநரத்� க்�ப் பின்ன�ம், வி��ைற நாடம நகராட்சி மன்றம் ஏற்
ெசய்கின்ற நடவ�க்ைககளில் பங்ேகற்கலாம் என்பைத�ம் தய�ெசய்� கவனத்த
ெதாடக்கப் பள்ளிக்�ப்  6e வ�ப�க்காக உங்கள் �ழகள உயரநிைலப் பள்ளிக் �ள் �ன்றன. 
உங்கள் �ழநகள �ன்ே�வதற்காக தங்களால் இயன்ற  அைனத்ைத�ம் ஆசிாியர்கள
ெசய்கின்றன

