செயற்பாட்டு பள்ளிக்கான ஒஸ்லோவின் தரநிலை
ஒஸ்லோவின் தரநிலை செயற்பாட்டு பள்ளிக்கு பெற்றோர் எவ்வகையான
எதிர்பார்ப்புகளை க�ொண்டுள்ளனர் என்பதை விவரிக்கின்றது. இந்த
ஏற்பாட்டில்
பிள்ளைகளை
க�ொண்டிருக்கும்
பாதுகாவலர்களின்
எதிர்நோக்குகளையும் இது விவரிக்கின்றது. ஓய்வு நேர பள்ளி ஏற்பாட்டிற்கான
நகர சபையின் சாதாரண விதிமுறைகள் மற்றும் செயற்பாட்டு பள்ளிக்கான
வரையறை திட்டங்கள் என்பவற்றை பின்னணியாகக்கொண்டு இந்த
தரநிலை நான்கு பாகங்களால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஒஸ்லோ
தரநிலை ஆனது 1 ஆகஸ்ட் 2011 இல் இருந்து அனைத்து செயற்பாட்டு
பள்ளிகளுக்கும் செல்லுபடியாகும்.

உள்ளடக்கமும் குறிக்கோள்களும்
செயற்பாட்டு பள்ளியில் இருந்து நீ ங்கள் எவற்றை எதிர்பார்க்கலாம்?
•

இடம் பெறும் செயற்பாடுகள் மற்றும் உள்ளடக்கங்களில்
பாடசாலைக்கும் செயற்பாட்டு பள்ளிக்கும் இடையில் ஓர் தகுந்த
பிணைப்பு உண்டு
•	பாடதிட்டத்தில் குறிக்கப்பட்ட இலக்குகளுக்கு ப�ொருந்தக்கூடிய
வண்ணம் செயற்பாட்டு பள்ளி வேறுபட்ட மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட
செயற்பாடுகளை வழங்குகிறது
• செயற்பாட்டு பள்ளியில் உங்களது பிள்ளை என்ன
செய்துள்ளது மற்றும் கற்றுள்ளது என்பதை நீங்கள் பார்த்து
அனுபவித்துக்கொள்ளலாம்
• செயற்பாட்டு பள்ளியின் திட்டங்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள்
செயற்பாட்டு பள்ளி உங்களிடம் இருந்து எவற்றை
எதிர்பார்க்கலாம்?
•

செயற்பாட்டு பள்ளியில் உங்களது பிள்ளையின் தினம் எவ்வாறு
இருந்தது என்று உங்களுக்கு தெரிவிக்கப்படும்

பாதுகாப்பு, குதூகலம் மற்றும் பராமரிப்பு
செயற்பாட்டு பள்ளியில் இருந்து நீ ங்கள் எவற்றை எதிர்பார்க்கலாம்?
•
•
•
•
•

செயற்பாட்டு பள்ளியின் வழக்கமான நடைமுறைகள், பாதுகாப்பு
விடயம் ப�ோன்றவை உங்களுக்கு தெரிவிக்கப்படும்
அர்த்தமுள்ள தகவல்களை தகுந்த காலத்திற்கு முன்னரே நீங்கள்
பெற்றுக்கொள்வீர்கள்
உங்களது பிள்ளை செயற்பாட்டு பள்ளியில் பற்று க�ொண்டுள்ளது
என்பதை நீங்கள் கண்டுக�ொள்வீர்கள்
செயற்பாட்டு பள்ளியில் பணியாற்றுவ�ோர் நட்பாதரவு உள்ளவர்களாக
நீங்கள் கண்டுக�ொள்வீர்கள்
உங்களது பிள்ளைக்கு ஏதாவது ஏற்படின் நீங்கள் த�ொடர்புக�ொள்ள
படுவர்கள்
ீ

செயற்பாட்டு பள்ளி உங்களிடம் இருந்து எவற்றை எதிர்பார்க்கலாம்?
•
•
•

உங்களது பிள்ளையைப் பற்றி அர்த்தமுள்ள தகவல்களை
செயற்பாட்டு பள்ளிக்கு வழங்குங்கள்
செயற்பாட்டு பள்ளியில் பணியாற்றுவ�ோரை மதிப்புடன்
சந்தித்துக்கொள்ளுங்கள்
செயற்பாட்டு பள்ளியில் திட்டமிடப்பட்டுள்ள செயற்பாடுகளுக்கு
ஏற்ப தகுந்த உபகரங்களை உங்களது பிள்ளை க�ொண்டு
செல்கின்றதா என்பதை நீங்கள் கவனித்துக்கொள்ள வேண்டும்

கல்வி இலாகா
தான் செயற்பாட்டு
பள்ளிக்கான ப�ொறுப்பைக்
க�ொண்டுள்ளது. பிள்ளையின்
கல்வி மற்றும் சமூக
பிணைப்பு அறிவு பற்றிய
விருத்தி வழங்கவல்ல
செயற்பாட்டு ஏற்பாடுகளை
செயற்பாட்டு பள்ளி
வழங்கும். செயற்பாட்டு
பள்ளி திட்டவட்டமான
விதிமுறைகளை
க�ொண்டிருப்பத�ோடு
நன்னடத்தைக்கு ஊக்கம்
அளிக்க வேண்டும்.
ஒவ்வொரு செயற்பாட்டு
பள்ளியினது செயற்பாட்டு
ஏற்பாடுகளை
வெளிக்காட்டும் வண்ணம்
ஒவ்வொரு பாடசாலையும்
திட்டத்தை உருவாக்க
வேண்டும். செயற்பாட்டு
பள்ளிக்கான வரையறை
திட்டத்தை அடிப்படையாகக்
க�ொண்டு பாடசாலையின்
திட்டத்தை வகுக்க
வேண்டும்.
பாடசாலை அதிபரே
செயற்பாட்டு பள்ளியின்
துறை ரீதியான மற்றும்
நிருவாக ரீதியான அதிபதி
ஆவார்.மாணவனின் பாட
ரீதியான, சமூக பிணைப்பு
மற்றும் பிரத்திய�ோக
விருத்தி விடயங்களில்
பாடசாலையும்
செயற்பாட்டு பள்ளியும்
ஒத்துழைப்பதற்கும்
ப�ொறுப்பை இவரே
க�ொண்டுள்ளார்.
உங்களது பாடசாலையின்
செயற்பாட்டு பள்ளி வசதி
விடயமாக இங்கு
வாசித்து அறியவும்:
www.பாடசாலையின்
பெயர்.gs.oslo.no

Utdanningsetaten
Strømsveien 102
Pb. 6127 Etterstad, 0602 Oslo
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செயற்பாட்டு பள்ளியிலிருந்து நீ ங்கள் எவற்றை எதிர்பார்க்கலாம்?
•
•
•
•
•

செயற்பாட்டு பள்ளியானது பாடசாலையின் ஒழுங்கு விதிமுறைகளை
பின்பற்றுவத�ோடு கட்டமைப்பு மற்றும் முன்னறிவிப்பு என்பவற்றை
க�ொண்டிருக்கும்
செயற்பாட்டு பள்ளி பற்றிய முக்கியமான மற்றும் அர்த்தமுள்ள
தகவல்களை பாடசாலையின் இணைய பக்கங்களிலும் Fronter லும்
காணலாம்
செயற்பாட்டு பள்ளி திறந்திருக்கும் நேரம் அத்தோடு விடுமுறை
திட்டம் என்பவற்றிற்கான தகவல் உங்களுக்கு வழங்கப்படும்
செயற்பாட்டு பள்ளியின் பிரதான நடவடிக்கைகள் பற்றிய தகவல்கள்
உங்களுக்கு வழங்கப்படும்
உங்களது பிள்ளை எந்த செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுகிறது என்பது பற்றிய
தகவல் உங்களுக்கு வழங்கப்படும்

உங்களிடம் இருந்து செயற்பாட்டு பள்ளி எவற்றை எதிர்பார்க்கலாம்?
•
•
•
•

திறந்திருக்கும் நேரத்திற்குள் உங்கள் பிள்ளையை நீங்கள் அழைத்துச்
செல்ல வேண்டும்
நியமிக்கப்பட்ட காலத்திற்குள் நீங்கள் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும்
செயற்பாட்டு பள்ளியின் திட்டங்கள் மற்றும் யாப்புகளை
நீங்களாக அறிந்துக�ொள்ள வேண்டும்
விடுமுறை, செயற்பாடுகள் ப�ோன்றவற்றிற்கான பதிவுகளை
வழங்கப்பப்பட்ட காலக் கெடுவிற்கு முன் நீங்கள் செயற்பாட்டு
பள்ளிக்கு அளிக்க வேண்டும்

கலந்துரையாடல் மற்றும் ஒத்துழைப்பு
செயற்பாட்டு பள்ளியிலிருந்து நீ ங்கள் எவற்றை எதிர்பார்க்கலாம்?
•	பெற்றோர் சங்கத்தின் ஊடாக மற்றும் பாடசாலையின் இயக்குநர் சபை
ஊடாக செயற்பாட்டு பள்ளியின் நடவடிக்கைளின் உள்ளடக்கத்தை
மாற்றியமைக்கும் வாய்ப்பினை நீங்கள் பெறுவர்கள்
ீ
• கூட்டங்களுக்கு நீங்கள் அழைக்கப்படுவர்கள்
ீ
உங்களிடம் இருந்து செயற்பாட்டு பள்ளி எவற்றை எதிர்பார்க்கலாம்?
•
•
•

உங்களுக்கு திருப்தியான அல்லது அதிருப்தியான விடயங்களைப்
பற்றி செயற்பாட்டு பள்ளிக்கு தெரிவியுங்கள்
நீங்கள் பாவனையாளர் கருத்தாய்வுகளில் பங்களிக்க வேண்டும்
நீங்கள் கூட்டங்கள் மற்றும் சமூக நிகழ்வுகளில் பங்களிக்க வேண்டும்

செயற்பாட்டு பள்ளிக்கான

கட்டமைப்பு மற்றும் முன்னறிவிப்பு

ஒஸ்லோவின் தரநிலை

www.ude.oslo.kommune.no
postmottak@ude.oslo.kommune.no

