ெபற்ேறார்க�க்� பள்ளி ப
விளக்கப்ப�

ந�நிைலப் பள்ளியி�ம்

ஆறாம் வ�ப்பி�ம் உள்ள ெதாழில்

உங்கள் �ழநகள
வள�ம்ேபா,
தங்கள் வாழ்க்ைகயின் பிற்கா லத்தில ் அவ
ெசய்யப்ேபாகிறார் கள் என் பைதப்  பற்றி சிந்திக்கத் ெதாடங்�வார் கள். தங்க�ைடய ெ
ெதாி�கைள அறிந்�ெகாள்வார்
ெதாழிற்பாைதக்கான ெதாி�கள் என்ப� அவர ்கள� எதிர்காலத்ைதப் பற்றிச, ��ெவ�ப்ப,
ெதாடர்ந் � ேமல்ப�ப்�ப் ப�ப்ப�
மற ெதாழிற்பாைதையத ் ேதர்ந்ெத�ப்ப� ஆகியவ
�றிக்கிற�.
உங்கள் �ழந்ைதகளின் பள்ளி வாழ்க்ைக, அவர்கள் தங்கள� கல்வி மற்�ம் ெதாழில் 
உ�வாக்கிக் ெகாள்வார்
6e வ�ப்பி��ந, கற்பித், பள்ளி வ�ைகக, ெவளியரங்� நாட், பணியமர்�கள் �ம்
வல்�நர்க�டனான சந்திப்�கள் ஆகியவற்றின் �லமாக பயிற்சி ெப�தல்  மற்�ம் ெதாழிற்பா
ேம�ம் அறிந்�ெகாள்
�த்தகங், சிற்ேற�கள் மற்�ம் இைணயதளத்தில் ேத�வதற்�ம்�ட  அவர்கள் கற்�க
ந�நிைலப் பள்ளியி, 3e வ�ப்பி�ம்தன் பின் ஆறாம் வ�ப், ெபா� மற்�ம் ெதாழில்�ைற சார
2nde ைய�ம, மற்�மெடர்மிேனல் (இ�தி ஆண்�) வ�ப, உங்கள் �ழந்ைதகள் அவர்களின் ப�ப்
வாழ்க்ைகப் ேபாக்கிற்கான ெதாி�கைள�ம் ேதர்� ெகாள்ள
ேதர்ந்ெத�ப்பத அவர்க�க் � உத�வத, அவர்க�ைடய ெசயல்திட்டங்கள் மற்�ம் கல்வி 
கணக்கில ் ெகா, நீங்கள் உங் கள் �ழந்ைதகளின் ஆசிாி, �றிப்பாக வ�ப்பாசிாிய�டன் ே
ேவண்�ம். பள்ளியின் உளவியலறிஞைர�ம் �ட நீங்கள் கலந்தாேலாச
வ�டத்தின ் ெதாடகதி��ந்ேத சாத்திய�ள்ள பயிற்சி பற, பல விண்ணப்பங்கைளச் சமர்ப்
பற்றி�ம் சிந்திக ்கத் ெதாடங்�வ� �க்கிய, ஏெனனில்  விண்ணப, ேநர்காணல் அல் ல� ேத
ஆகியவற்றின் அ�ப்பைடயில் சிலவற ்�க்� ேதர்ந ்ெத�த்தல் ேமற்ெகாள்ளப்படலாமங்கள
கவனமாக இ�க்க ேவண்�ம் மற்�ம் ெதாைலேபசிைய ைகவசம் ைவத்தி�க, ஏெனனில் உங்கை
எந்த ேவைளயி�ம ்
ெதாடர்�ெகாள்ள, அதன்ேபாில ்   நீங் கள் �றிப் பிட் ட சில நடவ�க்ைகக
ேவண்�யி�க்கலா
ெபா� மற்�ம் ெதாழில்�ைற சா, 3e மற்� 2nde –யில, உங்கள் �ழந்ைதகள் பின்பற்ற எண்ணி
எதிர்கால  ப�ப் � பற் றி ஆசிாியர்க�க ்� த் ெதாிவிப, நீங்கள் சில ஆவணங்கைள நிரப்ப ேவண
அதைனக் ெகாண்� ஆசிாியர்கள் தங்க�ைடய அபிப்பிராயங்கைள�ம் ஆேலாசைனகைள�ம் வழ
உங்கள் பிள்ைளகைள ம்  வ�ப்பில் ேசர்ப, கணினிச்  ெசயல்�ைற  ஒன ்� ேமற்ெகாள்ளப்;
�க்கியமாக அவர்களின் தரநிைலகள் மற்�ம் உங்க�ைடய பிராந் தியத்ைதப் ெபா�த்�
இடம் கிைடக்�
ெதாழிற்பயிற்சியில் ேசர்வத, ெதாழிற்பயிற்சி ைமயத்�க ்�ச் ெசன்� பணபவர் ஒ�வைர நீங்க
ேதர்ந்ெத�த்�க்ெகாள்
ெடர்மிேனல ் (இ�தி ஆண் �) வ�ப, இைணயதளத்தில் இளங்கைலப் பட்டச் ேசர்க்ைகப் 
பயன்ப�த்தி உயர்கல்வியில் எந்தத் �ைறயில் ேசர்ந்� பயில்வ� என்பைத உங்கள் பிள்
ேதர்ந்ெத�த்�க் ெகாகள்
ஒ� ெதாழில்  அல்ல� ப�ப் �த் �ைறையத் ேதர்ந் ெத�ப் ப� என்ப � தி�ெரன ��ெவ�க்கின
அல்ல. அதற்�ப் பரந்த அளவிலான பாட வ�ப் �க்கள் உள் ளன மற்�ம் உங் கள் �ழந்
ப�க்�ம் ேநரத்தில் தங்கள் மனைத மாற்றிக்ெ
உங்கள் �ழந்ளின் �ழ்நிைலையப் ெபா, பல்ேவ� கல்வி ஏற்பா�கள் கிைடக்கி
- நீங்கள் சமீபத்தில் தான் பிரான்� ந ாட்�க்�, உங்கள் �ழந்ைதக�க்� பிெரஞ்� ெமாழி நன
ேபசத்  ெதாியவில்ைல என், பிெரஞ்� ெமாழிைய விைரந் � கற்�க்ெகாள்வதற்காக �றி ப�ப்பில
அவர்கள் ேசர ���ம
- அவர்கள் தீவிரமான கல்விப் பிரச்சைனகளால் பாதிக்கப், அவர்க�க் � ெபா�த்தமான ெப
மற்�ம் ெதாழில்�ைற சார்ந்த தனிப்பயிற்சி ஒன்� ெகா�க
- அவர்கள் மாற் �த் திறனாளிகளாக இ�,   ந�நிைலப் பள்ளியி�ம் ம்  வ�ப்பி�ம் அவர்க
கல்வி உதவித்ெதாைககள் கிைடக்கப்ெப�க
உங்கள் �ழந்ைதகைள அவர் கள� ப�ப, பின்னர் அவர் கள் தங்க�ைடய வாழ்க்ைக
ெதாடர்ந் � பயிற் சி ெப�கின்ற மற்�ம் ெதாழில் ���கைள எ �க்கின்ற இடமாகிய அவர்
வாழ்க்ைகயி ெவற்றிெபறச் ெசய்வ�ேம பள்ளியின் ேநாக்க

