பள் ளிக்குச் சசல் லத் தயாராகுதல்
குழந் ததகளுக் கும் குடும் பங் களுக் கும் பள் ளிக் குச் சசல் ல ஆரம் பிப் பது
சபரியசதாரு மாற் றமாகும் . புதிய நபர்கள் , இடங் கள் , பழக் கங் கள்
ஆகியவற் றறாடு பரிட்சயம் சகாள் வது சுவாரசியமானதும் –
சவாலானதாகவும் இருக் கும் . உங் கள் குழந் தத பள் ளிக் குச் சசல் வதில்
நல் லசதாரு சதாடக் கத்ததத் தர நீ ங் கள் நிதறய உதவமுடியும் .

பள் ளிக்கான ஒரு நல் ல சதாடக்கம் எது?
குடும் பங் களும் பராமரிப்பாளர்களும் அவர்களது குழந்தைக்கான முைல்
ஆசிரியர்கள் . வீட்டில் உங் கள் குழந்தையுடன் நீ ங் கள் செய் யும் விெயங் கள்
அவர்கள் கற் றுக்சகாள் வதிலும் வளர்ெ்சியிலும் உைவுவதுடன் அவர்கதளப்
பள் ளிக்குெ் செல் லவும் ையார் செய் கிறது. உங் கள் குழந்தையின் கற் றலிலும்
வளர்ெ்சியிலும் உைவுவைற் கான சிறந்ை வழி விதளயாட்டுதான்.
பள் ளியில் நல் லசைாரு சைாடக்கம் அதமவது அவர்கள் நன் றாகக் கற் கவும்
மகிழ் ெசி
் யாக உணரவும் தவக்கிறது. பள் ளியில் குழந்தைகள் மகிழ் ெசி
் யாக
இருக்கும் பபாது, அவர்கள் சைாடர்ந்து கற் க விரும் புகிறார்கள் . உங் கள்
குழந்தையின் பள் ளிக்கூடம் , உங் கள் குழந்தையின் ைனிப்பட்ட பைதவகதளப்
பூர்ை்தி செய் வைற் காக, பைதவப்பட்டால் கூடுைல் உைவியுடன் கடுதமயாகப்
பணிபுரிகிறது. பள் ளியில் உங் கள் குழந்தை நிதலப்படுை்திக் சகாள் வதிலும் ,
பை்திரமாகவும் , நம் பிக்தகயாகவும் இதணந்திருக்கவும் உைவக்கூடிய
விெயங் கதளயும் நீ ங் கள் செய் யலாம் .

வீட்டில் விதளயாட்டு வழியாகக் கற் றல்
உங் கள் குழந்தை கற் பைற் கு உைவக்கூடிய சிறந்ை வழி விதளயாட்டு.
விதளயாடுவைால் எண்ணுைல் , வரிதெப்படுை்ைல் , சைாகுை்ைல் , அளவிடுைல்
பபான் ற கணிைை்துக்குை் பைதவயான திறன் கள் வளர்கின் றன. விதளயாட்டு
இயற் தகதயயும் அறிவியதலயும் உங் கள் குழந்தை கண்டறிய உைவுவதுடன்
அவர்கதள பதடப்பூக்கம் சகாண்டவர்களாக ஆக்குகிறது. உங் கள் குழந்தை
விதளயாடும் பபாது, உணர்ெ்சிகதள அறிந்துசகாள் வதுடன் ைங் கள் சமாழி,
எழுை்ைறிவுை் திறதனயும் வளர்ை்துக் சகாள் கிறார்கள் . வீட்டில் நீ ங் கள்
செய் யக்கூடிய சில விெயங் கள் இபைா:


1

தினசரி நடவடிக்தககள் : அன் றாட நடவடிக்தககளான ெதமயல் ,
பமதெயில் உணவு பரிமாறுைல் , உணவு பமதெதயெ் சுை்ைம் செய் ைல் ,
அலசுவைற் கான துணிகதள வரிதெப்படுை்துைல் , துணிகதளயும்
சபாம் தமகதளயும் ஒதுங் க தவை்ைல் , ைாவரங் கதளயும்
செல் லப்பிராணிகதளயும் கவனிை்துக் சகாள் ளுைல் பபான் றதவ மூலம்
உங் கள் குழந்தை கற் றுக் சகாள் கிறது. ‘நமக்கு எை்ைதன கப் மாவுை்
பைதவப்படும் ?’ அல் லது ‘சபாருந்ைக்கூடிய காலுதறகதள உன் னால்

கண்டுபிடிக்க முடியுமா?’ பபான் ற பகள் விகதளக் பகட்பைன் மூலம் உங் கள்
குழந்தைக்கு கற் க உைவலாம் .
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விதளயாட்டுக்கள் : UNO, Snap, Memory, கண்ணாமூெ்சி, கள் ளன் -பபாலீஸ்
பபான் ற எளிய விதளயாட்டுக்கதள ஆடுவைால் உங் கள் குழந்தை
ைங் களுக்கான முதறகள் குறிை்து கற் க உைவுகிறது.



கட்டுமானங் கதளச் சசய் துபார்த்தல் : LEGO, மரக் கட்தடகள் அல் லது
அட்தடப்சபட்டிகதள தவை்துக் கட்டுமானங் கதள உருவாக்குவது
விதெப்சபாறிை் திறன் கதள வளர்ப்பதுடன் உங் கள் குழந்தை
பதடப்பூக்கை்துடன் சிக்கல் கதளை் தீர்க்கவும் உைவுகிறது.



சித்திரங் களும் தகவிதனப் சபாருட்களும் : படம் வதரவதும் தகவிதனப்
சபாருள் செய் து பார்ப்பதும் பதடப்பூக்கை்தை வளர்ை்து விதெப்சபாறிை்
திறதனயும் பிரெ்சிதனகதளை் தீர்க்கும் திறன் கதளயும் உருவாக்குகிறது.



உதட உடுத்துதல் : பதழய துணிகளில் உதட உடுை்துவதும் பவசறாரு
பாை்திரமாக பாவதன செய் வதும் அவர்களது பதடப்பூக்கை்தையும்
சமாழிை் திறன் கதளயும் வளர்க்கிறது.



இதச, கததகள் , நடனம் : படிப்பது, கதைகள் சொல் வது, இதெ பகட்பதும்
அைற் பகற் ப நடனமாடுவதும் , வீட்டில் அல் லது பைாட்டை்தில் உள் ள
சபாருட்கதளக் கண்டறிய ‘புதையல் பவட்தட’ நடை்துவது பபான் றதவ
உங் கள் குழந்தையின் சமாழிை்திறன் கதள வளர்க்கும் .



சவளிறய விதளயாடுவது: நடப்பது, ஏறுவது, ஈருளியில் செல் வது,
தமைானை்துக்குெ் செல் வது, செல் லப்பிராணிகள் வீட்தடக் கட்டுவது,
பந்தை வீசிப் பிடிப்பது, ஒரு சடன் னிஸ் பந்ைாட்ட மட்தட அல் லது
சமன் தமயான கிரிக்சகட் மட்தடயினால் சமன் தமயான பந்துகதள
அடிப்பது, மண் பெற் றில் விதளயாடுவது - இதவயதனை்தும் உங் கள்
குழந்தை கற் கவும் வளரவும் உைவுகிறது.



விசாரித்து றகள் வி றகளுங் கள் : உங் கள் குழந்தை விதளயாடும் பபாது,
'உன் னால் இதை விளக்கமுடியுமா…?', 'இப்படி நடந்ைால் என் னாகும் …?',
'அந்ைக் பகள் விக்கு எப்படிப் பதிலளிப்பாய் ...?' பபான் ற பகள் விகதளக்
பகளுங் கள்



வழக்கங் கள் : ஒவ் சவாரு நாளும் அபை பவதளயில் விெயங் கதளெ்
செய் வைால் உங் கள் குழந்தைக்கு என் ன எதிர்பார்க்க பவண்டும் என் பதைை்
சைரிந்துசகாள் ளவும் அவர்கள் உணர்ெ்சிகதளக் தகயாளவும் உைவுகிறது.
குழந்தைகள் பள் ளிக்கூடை்தை எதிர்சகாள் வைற் கு தினெரி
பழக்கவழக்கங் கள் உைவுகின் றன. குறிப்பாகப் படுக்தக பநர நியமை்தைக்
கதடப்பிடிப்பது முக்கியம் . உைாரணமாக: இரவுணவு, குளியல் , இரவு உதட
அணிைல் , பல் துலக்குைல் , புை்ைகங் கள் வாசிை்ைல் பின் னர் படுக்தகக்குெ்
செல் லுைல் .

பள் ளிக்கூடத்ததப் பழகிய இடமாக ஆக்குதல்
பள் ளிக்கூடை்துக்குை் ையாராகுைல் கல் விொர் கற் றல் குறிை்ை ஒன் றல் ல. ஆனால் ,
பள் ளியானது எப்படியிருக்கும் என் பதைப் புரிந்துசகாள் ளவும் பநர்மதறயான
எதிர்பார்ப்புகதளக் சகாண்டிருக்கவுபம ஆகும் . உங் கள் குழந்தைக்கு உைவுவதில்
நீ ங் கள் செய் யக்கூடிய சில விெயங் கள் இபைா:













உங் கள் குழந்தையின் பாலர்பள் ளி வழங் கும் எந்ைசவாரு பள் ளிெ்சூழலுக்கு
ஏற் ற நிதலமாற் றை் திட்டங் களில் கலந்துசகாள் ளுைல் .
பள் ளிக்குெ் செல் லவும் அங் கிருந்து வரவும் பயிலுைல் .
அபை பள் ளிக்குெ் செல் லும் பவறு குழந்தைகளுடன் உங் கள் குழந்தைதய
விதளயாட விடுங் கள் .
எப்படி உதடயணிவது, கழிப்பதறக்குெ் செல் வது, தககதளக் கழுவுவது,
ென் ஸ் கிரீன் ைடவிக்சகாள் வது, ைங் களது பள் ளிப் தபதயை் ையார் செய் து
தூக்கிெ் செல் வது ஆகியவற் தறக் கற் றுை் ைந்து ைங் கள் பவதலகதளை்
ைாங் கபள செய் ய ஊக்குவியுங் கள் .
பள் ளி செல் லை் சைாடங் குவது குறிை்துப் பபசுைல் . பள் ளிக்கூடம் குறிை்து
உங் கள் குழந்தை உற் ொகமதடயெ் செய் யுங் கள் . அவர்களுக்கு
இருக்கக்கூடிய கவதலகள் குறிை்துப் பபசுங் கள் .
பள் ளி செல் லை் சைாடங் குைல் குறிை்ை புை்ைகங் கதளப் படியுங் கள் அல் லது
கதைகதளெ் சொல் லுங் கள் .
பள் ளி சென் று வந்ைபின் என் ன நடக்கும் என் பது குறிை்துப் பபசுங் கள் ;
பயிற் சி செய் யுங் கள் .
பள் ளி சைாடங் கும் , முடியும் பநரங் கதளெ் ெரிபார்ை்து விட்டு
கூட்டிெ்செல் லவும் கூட்டிவரவும் ையாராகுங் கள் . அபைபபால உங் கள்
குழந்தைதய எங் கு விடபவண்டும் , எங் கிருந்து கூட்டிெ் செல் ல பவண்டும்
என் று சைரிந்துசகாள் ளுங் கள் .
முடிந்ைால் ஆசிரியரின் சபயதரப் பயன் படுை்ைை் சைாடங் குங் கள் .

உங் கள் குழந் ததயின் பாலர்பள் ளி எப் படி
உதவுகிறது
பாலர்பள் ளியும் உங் கள் குழந்தை பள் ளிக்குெ் செல் லை் ையாராகுவதில்
உைவுகிறது. பாலர்பள் ளியில் மற் றவர்களுடன் பெர்ந்து விதளயாடுவைாலும்
பவதல செய் வைாலும் குழந்தைகள் ைங் கள் திறன் கதள வளர்ை்துக்சகாள் ளவும்
நண்பர்கதளப் சபறவும் செய் கிறது.
உங் கள் குழந்தையின் பாலர்பள் ளி ஆசிரியர் கற் றல் றமம் பாட்டில்
மாற் றுதகக்கான அறிக்தக (மாற் றுதக அறிக்தக) எழுதுவைன் மூலம்
அவர்கள் பாலர்பள் ளியிலிருந்து பள் ளிக்கு மாறுைலாக உைவுகிறார். உங் கள்
குழந்தையின் எதிர்காலப் பள் ளிக்சகன மாற் றுதக அறிக்தக ைரப்படுகிறது.
இதில் உங் கள் குழந்தையின் திறன் கள் , பலங் கள் , ஆர்வங் கள் , எந்ைவிைை்தில்
அவர்கள் சிறப்பாகக் கற் றுக் சகாள் கிறார்கள் பபான் றதவ
விவரிக்கப்பட்டிருக்கும் . உங் கள் குழந்தையின் மாற் றுதக அறிக்தகதய
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நிரப்பும் படி நீ ங் கள் பகட்டுக்சகாள் ளப்படுவீர்கள் . உங் கள் குழந்தையும் ைங் களது
எண்ணங் கதளயும் உணர்வுகதளயும் பகிர்ந்துசகாள் ளும் படி பகட்கப்படலாம் .
மாற் றுதக அறிக்தக குறிை்ைக் கூடுைல் விபரங் களுக்கு ையவுசெய் து
இை்துதறயின் இதணயைளை்துக்கு வருதக ைாருங் கள் (கீபழ காண்க).

றமலும் அறிக
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பள் ளி செல் லை் சைாடங் குைல் உைவிக் குறிப்புகள் (education.vic.gov.au)
பாலர்பள் ளியிலிருந்து பள் ளிக்கு மாறுைல் (education.vic.gov.au)
ஒரு பள் ளிதயை் பைர்வுசெய் வதும் பெருவதும் எப்படி (education.vic.gov.au)
பள் ளி செல் லை் சைாடங் குைல் : உங் கள் குழந்தைதயை் ையார் செய் ைல் |
குழந்தை வதலை்சைாடர்தப அதிகரிை்ைல்
பள் ளி செல் வதில் ஓர் ஆபராக்கியமான சைாடக்கம் - Better Health பெனல்
பள் ளி மாற் றுதகயில் குடும் பங் களுக்கான வள ஆைாரங் கள்
(education.vic.gov.au)

