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Tamil 

தமிழ் 
 

ஒரே ஆண்டிற்கான வகுப்பில் 
மீண்டும் படித்தல்: 
குடும்பங்களுக்கான தகவல்கள் 
This fact sheet pr ovides i nformati on for par ents and carers  about students  pr ogressi ng to the next  year l evel of school.   

பாடசாலையில் அடுத்த ஆண்டு வகுப்பிற்கு மாணவ-மாணவியர் முன்னேறிச் 
சசல்வலதப் பற்றிய சபற்னறார்கள் மற்றும் பராமரிப்பாளர்களுக்காே 
தகவல்கலள இந்தத் தகவல் ஏடு அளிக்கிறது.  

 
பாடசாலையில் அடுத்த ஆண்டு வகுப்பிற்கு முன்னேறிச் சசல்லுதல்  
 
தம்லமசயாத்த சம-நிலை மாணவ-மாணவியலரப் னபாைப் பாடசாலைக் 
கல்வியில் சிறப்பாகச் சசயைாற்றாமல் இருக்கும் மாணவ-மாணவியர்கள் 
விட்டுப்னபாே முன்னேற்றத்திலே அலடவதற்கு அல்ைது முதிர்ச்சிலயப் 
சபறுவதற்சகே, கூடுதைாக 12 மாதங்களுக்கு அனத ஆண்டு வகுப்பில் திரும்பப் 
படிப்பது ஒரு வழியாக சிை சமயங்களில் கருதப்படுகிறது.  
 
இருப்பினும், சபரும்பாைாே தருணங்களில், ஒனர ஆண்டு வகுப்பில் திரும்பவும் 
படிப்பது மாணவ-மாணவியருக்குப் சபாதுவாகப் பைன் அளிப்பதில்லை என்றும், 
விட்டுப்னபாே கல்விலய மாணவ-மாணவியர்கள் பற்றிக்சகாள்வதற்கு இது ஒரு 
சசயலூக்கமாே தலையடீ்டு நடவடிக்லக அல்ை என்றும் ஆய்வுகளும், 
சான்றுகளும் காண்பிக்கின்றே. ஒனர ஆண்டு வகுப்பில் திரும்பவும் படிக்கும் 
மாணவ-மாணவியர்கள் பின் வரும் வழிகளில் நடந்துசகாள்வதற்காே சாத்தியம் 
அதிகம் இருக்கிறது: 
 

• தமது கல்வியில் நம்பிக்லக இழத்தல், பாடசாலைலயப் பற்றி 
எதிர்முகமாே மேப்பாங்குகலள வளர்த்துக்சகாள்ளல், குலறவாே சுய-
மதிப்லபக் சகாண்டிருத்தல், னமலும் முரட்டுத்தேமாே மற்றும் 
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இலடயூறு சசய்யும் விதத்திைாே நடத்லதகலள அதியளவில் 
சவளிப்படுத்துதல். 

 

• படிப்லப முடிப்பதற்கு முன்னப பாடசாலைலய விட்டு விைகல், மற்றும் 
பல்கலைக்கழகக் கல்விக்கு முன்னேறிச் சசல்வதற்காே சாத்தியத்லதக் 
குலறவாகக் சகாண்டிருத்தல். 
 

• கூடுதைாக ஒரு ஆண்டு பாடசாலையில் படித்து முடித்த பிறகும், 
முன்னேறிச் சசல்லும் தம்லமசயாத்த சம-நிலை மாணவ-மாணவியலர 
விடப் பின் தங்கிய நிலையில் இருத்தல். 
 

அசாதாரணமாே சூழ்நிலைகளில் மட்டுனம, ஒனர ஆண்டு வகுப்பில் திரும்பவும் 
படிப்பது மாணவ-மாணவி ஒருவருக்காே மிகச் சிறந்தத் சதரிவாக 
இருக்கக்கூடும்.  
 
நமது மாணவ-மாணவியர்களது முன்னேற்றதிற்கு ஆதரவுதவி அளித்தல் 
 
ஒனர ஆண்டு வகுப்பில் திரும்பவும் படிக்க னவண்டும் என்று சிபாரிசு சசய்வலத 
விட, படிப்பில் விட்டுப்னபாே இலடசவளிகலள நிரப்பவும், தமது கல்வித் 
னதலவகலள மாணவ-மாணவியர்கள் பூர்த்தி சசய்துசகாள்ளவும் அவர்களுக்கு 
உதவுவதற்காக, கிலடக்கும் ஆதாரங்களின் அடிப்பலடயில் அலமயும் னபாதிப்பு 
யுக்திகலளப் பாடசாலைகள் பயன்படுத்துகின்றே.  
 
‘பருவம் 4’ -இல், மாணவ-மாணவியர்கள் எதிர்பார்க்கப்பட்டலத விட அதிகமாே 
முன்னேற்றத்திலே அலடந்திருக்கிறார்களா என்பலதயும், எதிர்பார்க்கப்பட்ட 
முன்னேற்றத்தின் அளவு என்ே என்பலதயும், அல்ைது மாணவ-மாணவியர்கள் 
படிப்பில் பின்தங்கிவிட்டார்களா என்பலதயும் மதிப்படீு சசய்து மாணவ-
மாணவியர்களது னதர்ச்சிப்னபறுகளின் அளவுகலள அலடயாளப்படுத்துவலதப் 
பாடசாலைகள் உறுதிசசய்யும்.   
 
விட்டுப்னபாே படிப்லபப் பற்றிக்சகாள்ளனவண்டிய னதலவ உள்ள மாணவ-
மாணவியருக்கு ‘பருவம் 4’-இலும், அலதத் சதாடர்ந்து வரும் அடுத்த ஆண்டு 
வகுப்பிலும் ஆதரவுதவி அளிக்கும் வலகயில் எமது பாடசாலைத் திட்டம் 
வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளது.  
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பாடசாலையில் உங்களுலடய பிள்லளயின் முன்னேற்றத்லதப் பற்றி நீங்கள் 
கவலைப்பட்டுக்சகாண்டிருந்தால், அடுத்த ஆண்டு வகுப்பிற்கு  
முன்னேறிச் சசல்ை உங்கள் பிள்லள ஆயத்தமாக இருப்பதற்குப் பாடசாலை 
அவருக்கு எவ்வாறு ஆதரவுதவி அளிக்கும் என்பலதப் பற்றிக் கைந்துலரயட 
நீங்கள் உங்கள் பிள்லளயின் ஆசிரியர் அல்ைது பாடசாலை அதிபருடன் 
சதாடர்புசகாள்ள னவண்டும்.  
 
ஒனர ஆண்டு வகுப்பில் திரும்பவும் படிப்பலதப் பற்றிய சகாள்லகத் திட்டம் 
 
ஒனர ஆண்டு வகுப்பில் திரும்பவும் படிப்பலதப் பற்றிய ‘கல்வி மற்றும் பயிற்சி 
திலணக்கள’(Department of Education and Training)த்தின் சகாள்லகத் திட்டம் பின் 
வருமாறு கூறுகிறது: 
 
• தம்லமசயாத்த சம-நிலையிேருடன் மாணவ-மாணவியலர அடுத்த ஆண்டு 

னமல் வகுப்பிற்குப் பாடசாலைகள் தவறாமல் உயர்த்திக்சகாண்டிருக்க 
னவண்டும். 

• ஒனர ஆண்டு வகுப்பில் திரும்பப் படிப்பசதன்பது அசாதாரணமாே 
சூழ்நிலைகளில் மட்டுனம நிகழைாம்.  

 
 
இந்தக் சகாள்லகத் திட்டத்திலே வாசிக்க 
https://www2.education.vic.gov.au/pal/repeating-year-level/policy எனும் வலைத்தைப் 
பக்கத்திற்குச் சசல்லுங்கள். 
 
மாணவ-மாணவியர்கள் அடுத்த ஆண்டு வகுப்பிற்கு முன்னேறிச் 
சசல்கிறார்களா, அல்ைது அனத ஆண்டு வகுப்பில் திரும்பவும் படிக்கப் 
னபாகிறார்களா என்பலதப் பற்றிய இறுதி முடிவிலேப் பாடசாலை அதிபர்கள் 
னமற்சகாள்வார்கள். குறிப்பிட்ட ஒரு மாணவ-மாணவியின் நீண்ட-காை 
ஆதாயத்திலே முன்ேிட்டு ஒனர ஆண்டு வகுப்பில் அவர் திரும்பவும் படிப்பது 
னதலவப்படுகிறது என்று பாடசாலை அதிபர் தீர்மாேிக்கும் தருணத்தில், உங்கள் 
பிள்லள அனத வகுப்பில் திரும்பவும் படிப்பதற்கு சம்மதிக்குமாறு பாடசாலை 
அதிபர் உங்கலளக் னகட்பார்.  
 
 

https://www2.education.vic.gov.au/pal/repeating-year-level/policy
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சபற்னறார் / பராமரிப்பாளர் முலறப்பாடுகள் 
ஒனர ஆண்டு வகுப்பில் உங்கள் பிள்லள திரும்பவும் படிப்பதற்காே 
னவண்டுனகாலள நீங்கள் ஏற்படுத்தியிருந்தால், மற்றும் பாடசாலை அதிபர்  
சசால்லும் காரணங்கள், அல்ைது அவர் எடுத்த முடிவிற்கு அவர் அளித்துள்ள 
ஆதாரங்கள் ஆகியவற்றில் உங்களுக்குத் திருப்தி இல்லை என்றால், 
உங்களுலடய பாடசாலையின் முலறப்பாட்டுக் சகாள்லகத் திட்டத்தின் 
பிரகாரம் முலறப்பாடு ஒன்றிலே நீங்கள் சமர்ப்பிக்கைாம்.  
 

 


