
Osloskolen 2021 
இற்கு நல்வரவு



நீங்கள் எம்மிடம் வருவதை 
எதிர்பார்ை்து நாம் மகிழ்சச்ி 
அதடகிறறாம்!

உங்களது பிள்தளதை இதலயுதிரக்ால பகுதியின் றபாது பாடசாதலயில் றசரை்்துக் ககாள்வைற்கு 
Osloskolen இல் உள்ள நாம் அதனவரும் மகிழ்வுடன் எதிரப்ாரக்்கிறறாம். 

முதலாவது பாடசாலல நாள் குடும்பத்திற்கு ஓர ்முக்கிய தினம் 
ஆகும். இந்த தினத்லத பலர ்மகிழ்வுடன் நீண்ட காலமாக 
எதிரப்ாரப்்பாரக்ள், சிலர ்சில சமயம் சற்று பயப்படுவாரக்ள். எது 
எவ்வாறு இருந்தாலும் உங்கள் பிள்லளக்கு ஓர ்சிறந்த பாடசாலல 
ஆரம்பத்லத அலமக்கும் வலகயில் எம்மால் இயன்றலவ 
அலனத்லதயும் நாம் சசய்்வாம். 
எல்லா பிள்லளகளும் பாடசாலலயில் பாதுகாப்லபயும் தகுந்லத 
வர்வற்ப்லபயும் சபற ்வண்டும்.இங்கு பண ி புர ியும் நாம் மற்றும் 
சபற்்றாரக்ளாகிய நீங்கள் இலணந்து ஒன்றாக ஒத்துலழத்து 

பிள்லளகளுக்கு ஓர ்சிறந்த ஆரம்பத்லத ஏற்படுத்தி அவரக்ளுக்கு 
பாடசாலலயில் பிர ியத்லத ஏற்படுத்த ்வண்டும்.
உங்கள் பிள்லள ஏற்சகன்வ எவ்வலகயான திறலமலய சகாண்டு 
இருந்தாலும் பிள்லளகள ினது தரத்திற்கு ஏற்ப ஆசிர ியரக்ள் 
அவரக்லள அணுகுவாரக்ள். நாம் அவரக்லள ஊக்குவித்து 
அவரக்ளுக்கு கல்வி ஆரவ்த்லத வழங்கி அத்்தாடு அவரக்ளது 
நல்லாரவ்த்லத தூண்டி மாணவரக்லள ஊக்குவிக்க ்வண்டும். 
ஒவ்சவாரு மாணவரக்ளும் ்மலும் முன்்னற்றம் அலடவதற்கு 
முயற்சிக்க உதவி வழங்குவ்த எமது சதாழில் ஆகும். 



உங்களுடனும் உங்களது பிள்தளயுடனும் றமலும் அறிமுகமாகிக் 
ககாள்வைற்கு நாம் ஆவலுடன் எதிரப்ாரக்்கிறறாம்.

பாடசாதல ஆரம்ப நல்வாழ்ை்துக்கள்!

 இங்கனம்
 Marte Gerhardsen, Osloskolen இன் இைக்குநர்



பிள்தளகள் பல்றவறு வதகயில் 
கற்றுக்ககாள்வார்கள் 
பிள்லளகள் ஆரவ்மாகவும், தன்ன ிசல்சயாகவும் உலலக ஆராய்ந்து மகிழ்சச்ி அலடவாரக்ள். 
அலத நாம் வர்வற்கி்றாம். 

மாணவரக்ளால் என்ன சசய்ய முடியும், அவரக்ளது ஆரவ்ங்கள் என்ன அத்்தாடு அவரக்ள் 
கற்றுக்சகாள்வதற்கு சிறந்த வழிமுலற என்ன என்ற விடயங்கள ில் ஆசிர ியர ்அலனத்து 
மாணவரக்லளயும் நன்கு அறிந்து சகாள்வார.் 

கல்விலய கற்றுக்சகாள்வதற்கு ்வறுபடட் பல வழிகள் உண்டு - வகுப்பில் இருந்து வகுப்பு 
மாணவரக்ள் அலனவருடன் ஒன்றாக, வகுப்பிலும் வகுப்பிற்கு புறம்பாகவும் சிறிய குழுக்களாக, 
ஆசிர ியர ்உடன் தன ிப்படட் முலறயில் அல்லது அ்த வருட மாணவரக்ள் அலனவருடன் 
இலணந்து சுற்றுலா ஊடாகவும் கற்றுக்சகாள்ளலாம். 

மாணவரக்ள ின் சவவ்்வறு ்தலவகளுக்கு ஏற்றவாறு கல்வியூடட்ல் அலமக்கப்படட்ு இருந்தாலும் 
அலனவரும் சபாதுசமூகத்தின் ஒரு பகுதியாக இருப்பாரக்ள். 

 
உங்களுக்கு பல ்கள்விகள் இருக்கலாம். உங்களது ்கள்விகள் சிலவற்றுக்கு பதில்கலள நீங்கள் 
சபற்றுக்சகாள்வதற்கும், பாடசாலல ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும் சிறந்த இடமாக அலமவதற்கும் 
அலனத்து பிள்லளகளுடனும் சபற்்றாரக்ளுடனும் ்காலடகாலத்திற்கு முன்னர ்பாடசாலல 
சதாடரப்ு சகாள்ளும். 

வீடட்ில் இருந்தும் சிறுவர ்பராமர ிப்பு நிலலயத்தில் இருந்தும் நிலறய அனுபவங்கலளயும் 
நிலறய அறிலவயும் உங்கள் பிள்லள சகாண்டு உள்ளது. பிள்லளகளுக்கு ஏற்சகன்வ உள்ள 
அறிலவயும் அத்்தாடு அவரக்ளால் எவற்லற சாதிக்க முடியும் என்பலதயும் அடிப்பலடயாக 
லவத்து பாடசாலல அவற்லற ்மலும் விருத்தி சசய்யும். 

பாடசாலலயின் முதல் ஆண்டுகள ில் உங்கள் பிள்லள வாசிக்க, எழுத அத்்தாடு எண்ண 
கற்றுக்சகாள்ளும். மாணவரக்ள் ஒத்துலழப்பதற்கும், ஒருவருக்கு ஒருவர ்சசவிமடுப்பதற்கும், 
தமது சிந்தலனகள் மற்றும் கருத்துக்கலள சவள ிக்காடட்ுவதற்கும் அத்்தாடு வகுப்பில் ஓர ்நல்ல 
நண்பராக இருப்பதற்கும் கற்றுக்சகாள்கிறாரக்ள். 

பாடத்திடட்ங்கள் என்பது மாணவரக்ள் எந்த திறலமலய சபற்வண்டும் என்பலத விபர ிக்கும் 
ஆவணங்கள் ஆகும். இலவ நாடு முழுவதற்கும் சபாதுவானலவ, அத்்தாடு கல்வி இலாகா 
ஆலணயகத்தின் வலலத்தளமான www.udir.no இல் இலவ உள்ளது

மாணவர்கள் எவற்தற எவ்வாறு 
கற்றுக்ககாள்வார்கள்?



பாடசாதல ஆரம்பிப்பைற்கு முன்னர் 
வீட்டில் நீங்கள் இவற்தற கசை்வது நல்லது

 ▪ பிள்லளக்கு நிலறய வாசித்தல்

 ▪ ஒரு சசால் எலத குறிக்கின்றது 
என்பலதப் பற்றி ்சரந்்து 
உலரயாடுதல்

 ▪ சமாழியின் ஒலிகலளக் சகாண்டு 
நலகசச்ுலவகள் அத்்தாடு ்வடிக்லக 
சசய்தல்

 ▪ ்சரந்்து விலளயாடுவது, எண்ணுவது 
அத்்தாடு தனது முலற வரும் வலர 
காத்திருப்பது

 ▪ உலட அணியப் பழகுதல்



படை்தில் நீங்கள் காண்பதைப் பற்றி றபசுங்கள்!
பிள்லளகள் என்ன சசய்கிறாரக்ள்?
Brøle படத்தில் மலறந்திருக்கிறார ்– அவலர உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுமா?
வகுப்பலறலய பாரத்்தால் அது எப்படி இருக்கும் என்று நிலனக்கிறீரக்ள்?
S -ஒலிலயத் ்தடுங்கள்! எத்தலன சசாற்கலளக் கண்டுபிடித்தீரக்ள்? 
ஒத்திலச சசய்யும் சசாற்கலள உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுமா? படத்தில் பல 
எழுத்துக்கள் உள்ளன - சிலலத உங்களால் அலடயாளம் கண்டுசகாள்ள முடிகிறதா?
படத்தில் உள்ள அலனத்து நீல பந்துகலளயும் கண்டுபிடிக்க முடியுமா?
்ராஜாநிறப் பூக்களா அல்லது மஞ்சள் பூக்களா அதிக அளவில் உள்ளது?
நீங்கள் என்ன வடிவங்கலளக் காண்கிறீரக்ள்? (முக்்காணங்கள், சதுரங்கள் 
மற்றும் வடட்ங்கள்)

பாடசாதல





 
AKS என்பது பாடசாலலயில் கல்வி பயிலும் ்நரத்திற்கு முன்னரும் 
அதற்கு பின்னரும் பிள்லளகளுக்கு பாடசாலலயால் வழங்கப்படும் ஓர ்
ஏற்பாடு. ஆகஸ்ட ்2 அன்று AKS திறக்கப்படுகிறது
முதலாம் வகுப்பு மாணவரக்ள் அலனவரும் பகுதி்நர AKS இடத்லத இலவசமாக சபறுவாரக்ள். 
இலவசமாக இருந்தாலும் அதற்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்க ்வண்டும் என்பலத நிலனவில் 
சகாள்ளவும். விண்ணப்ப இலணய முகப்பில் உங்கள் பிள்லளலய AKS இற்கு பதிவு சசய்யலாம். 
இலத நீங்கள் பாடசாலலயின் இலணயதளத்தில் காணலாம். உங்கள் பிள்லள படித்து வரும் 
பாடசாலலயின் AKS இல் என்ன நிகழ்கின்றது என்பது பற்றியும் 
அங்கு நீங்கள் ்மலும் வாசித்து அறியலாம். 

AKS வளரச்ச்ி ஏற்படுத்துவ்தாடு  
்வடிக்லகயானது!

ஓை்வு றநர பாடசாதல ஏற்பாடு (AKS)



கடதமகளும் 
உரிதமகளும்

 ▪ ்நார்் வ நாடட்ில் வசிக்கும் அலனத்து பிள்லளகளுக்கும் முதல் பத்து 
ஆண்டுகள் கல்வி பயிலும் கடலமயும் உரிலமயும் உண்டு.

 ▪ உங்களது பிள்லள கல்விலய சபறும் சபாறுப்பு பாதுகாவலர ்ஆகிய 
உங்களுக்குத் தான் உள்ளது.

 ▪ ஓர ்பாடசாலல வருடத்தில் 190 நாடக்ள் மாணவரக்ள் பாடசாலலக்கு வருலக 
தர ்வண்டும்.

 ▪ பாடசாலல நாடக்ளும் அத்்தாடு விடுமுலற நாடக்ளும் Oslo இல் உள்ள 
அலனத்து பாடசாலலகளுக்கும் சபாதுவானலவ.

 ▪ மாணவர ்பாடசாலலக்கு சமூகம் அளிக்க ்வண்டும், அத்்தாடு 
உதாரணமாக பயண விடுமுலற ்பான்றவற்றுக்கு ஓய்வு வழங்கப்படுவது 
இல்லல. நீங்கள் விடுமுலறக்கு விண்ணப்பிக்கலாம், அலத அதிப்ர 
தீரம்ானிக்கிறார.்

 ▪ சில மாணவரக்ளுக்கு ்மலதிக அளவு உதவி அவசியம். அவ்வாறாயின் 
வி்சட கல்வி ஊடட்லல சபறுவதற்கான உரிலம இவரக்ளுக்கு இருக்கலாம்.

§



நீங்க்ளா அல்லது உங்கள் பிள்லள்யா சாமிய இன 
பின்னண ிலயக் சகாண்டு இருந்தால் சாமிய சமாழியில் 
கல்வி பயிலுவதற்கான உர ிலம அப்பிள்லளக்கு உண்டு. 
சாமிய சமாழியில் கற்பித்தல் Nedre Bekkelaget 
பாடசாலலயில் அல்லது சதாலலக்கல்வி ஊடாக 
இடம் சபறும். பாடசாலலக்கு வந்து சசல்லும் சவார ி 
ஏற்பாடு மாணவருக்கு வழங்கப்படும். Osloskolen இல் 
குலறந்தபடச்ம் பத்து மாணவரக்ள் சாமிய சமாழியில் 
கற்றுக்சகாள்ள விரும்பும் படச்த்தில் Osloskolen 
இவ்்வற்பாடல்ட வழங்கும். 

www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/sprakopplaring/
undervisning-i-samisk

நீங்கள் சாமிை இன 
பின்னணிதைக் 
ககாண்டு இருந்ைால்

சிறுபான்தம கமாழி 
ககாண்ட மாணவரக்ள்
்நார்் வ அல்லது சாமிய சமாழி தவிர ்வறு தாய் சமாழிலய உங்கள் பிள்லள 
சகாண்டிருந்தால் அப்பிள்லள ்நார்் வ சமாழியில் அல்லது தனது தாய் சமாழியில் ்மலதிக 
கல்வி ஊடட்லல சபற்றுக்சகாள்ளலாம். மூன்று வலகயான ்மலதிக கல்வியூடட்ல்கள் உள்ளன. 

▪  வி்சட ்நார்் வ சமாழிப் பயிற்சி என்பது ்நார்் வ சமாழியில் வலுஊடட்ப்படட், 
சபாருந்தலமக்கப்படட் கற்பித்தல் ஆகும்.

▪  இருசமாழியில் சதாழில்துலறக் கல்வி என்பது ்நார்் வ சமாழி மற்றும் மாணவர ின் தாய் 
சமாழியில் வழங்கப்படும் துலறக்கல்வி ஆகும்.

▪  தாய்சமாழி கல்வியூடட்ல் என்பது மாணவர ின் சசாந்த தாய்சமாழி கல்வியூடட்ல் ஆகும். 



பாடசாதலயின் நிரவ்ாகமும் ஊழிைரக்ளும்
பாடசாலலக்கும் AKS இற்குமான சபாறுப்லப அதிபர ்சகாண்டு இருப்பார். சபரும்பாலாக அதிபர ்மற்றும் உதவி அதிபலர 
விட ஒன்று அல்லது கல்வி ஆய்வாளாரக்ள், சமூகநல ஆசிரியரக்ள் அத்்தாடு AKS-்மலாளர ்ஆகி்யார ்இருப்பர.் 

ஒவ்சவாரு வகுப்பிற்கும் வகுப்பாசிர ியர ்ஒருவர ்உண்டு. ஒவ்சவாரு வகுப்பிலும் ஒவ்சவாரு குழுவிலும் ஏலனய 
ஆசிர ியரக்ளும் உதவியாளரக்ளும் இருப்பாரக்ள். 

Osloskolen பற்றி
Osloskolen ஆனது Oslo நகராடச்ியின் ஓர ்பகுதி ஆகும். இதன் சபாருள் Oslo இல் வசிக்கும்  
அலனவருக்கும் பாடசாலல இலவசம். 
நாம் 15000 இற்கும் ்மற்படட் ஊழியரக்லளயும் 93000 இற்கும் ்மற்படட் மாணவரக்லளயும்  
அத்்தாடு பயிற்சி சபறுபவரக்லளயும் சகாண்டுள்்ளாம். 

www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning
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