
NSW கல்வித் திணைககளம்

NSW அரச பாடசாணை  
ஒன்வில Year 7-ககு மாறுதல
உஙகள் பவிள்ணள Year 6 - இல இருந்து Year 7-ககு மாறு்தறகான 
சசயலமுண்கணளத் து்ஙகு்தறகான நேரம் இது.

உஙகளுணடய பவிள்ணளயவின உள்ளூர்ப் 
பாடசாணை
பாடசாலை வயதிலுள்ள அலைத்துப் பிளல்ளகளும் – அவரகளுலடய 
உளளூரப் பாடசாலையில் படிப்பதறகாை தகுதி பபறுகிறாரகள 
எனபலத உறுதிப்படுத்துவதறகாக பபரும்பானலமையாை NSW அரச 
பாடசாலைகளுகபகை ‘ஒதுககப்படட உள-வாங்குப் பகுதிகள’  உள்ளை. 

உங்களுலடய பிளல்ளயின உளளூரப் பாடசாலை எது எனபலத 
உங்களுலடய பிளல்ளயின நிரநதர வசிப்பிட விைாசம் தீரமைாைிககும். 
உளளூரப் பாடசாலை எது எனபலதக கணடறிவதில் education.nsw.
gov.au/school-finder  எனும் வலைத்தைத்திலுள்ள The School Finder 
(பாடசாலைக கணடறிவி)எனும் சாதைத்திைால் உங்களுககு உதவ 
இயலும்.  

NSW மைாநிைத்திலுள்ள பபரும்பானலமையாை பபற்றாரகளும், 
பராமைாிப்பா்ளரகளும் தமைது பிளல்ளகளுககுச் சிறநதபதாரு கல்விலய 
அ்ளிப்பதறகுத் தமைது உளளூரப் பாடாசாலைகல்ளத் பதாிவு 
பசயகினறைர. 

அதியுயர திறன வாயநத மைறறும் இயறலகயாை ஆறறல்கள மைிகக 
மைாணவ-மைாணவியருககும், கூடுதல் கல்வி மைறறும் ஆதரவுதவித் 
்தலவகள உள்ள மைாணவ-மைாணவியருககாை கல்வித் திடடங்கள 
உள்ளடங்க, அலைத்துத் திறன மைடடங்க்ளிலும் உள்ள மைாணவ-
மைாணவியருககாை கல்விச் ்சலவகல்ள உளளூரப் பாடசாலைகள 
அ்ளிககினறை. 

சிை பாடசாலைகள அவறறிறபகை ஒதுககப்படடுள்ள உளளூரச் 
்சரகலகப் பகுதிக்ளில் வசிககும் மைாணவ-மைாணவியரகல்ள 
்சரத்துகபகாளளும் ‘ஓர-இைப் பாடசாலைகள’ (ஆண பிளல்ளகள 
அல்ைது பபண பிளல்ளகள மைடடும்) ஆகும். 

ஒனறிறகும்  ்மைறபடட பவவ்வறு வ்ளாகங்கல்ளக பகாணடுள்ள 
பாடசாலைகள உள்ளை, இப்படிப்படட ஒவபவாரு வ்ளாகமும் 
பவவ்வறு வலகயாை கல்வியில் சிறப்புத்துவம் பகாணடலவயாக 
இருககும். உதாரணமைாக, ‘இ்ள-நிலை வ்ளாகங்கள’ (Years 7-9  அல்ைது 
7-10), ‘முது-நிலை வ்ளாகங்கள’ (Years 10-12 அல்ைது 11-12), ‘்தரவு-
நிலைக கல்வி வ்ளாகங்கள, கைவன கல்வி வ்ளாகங்கள மைறறும் ஓர-
இைக கல்வி வ்ளாகங்கள ஆகியை. 

Kindergarten -இல் இருநது Year 12  வலரககும் ஒ்ர பாடசாலைச் 
சூழலில் தமைது பிளல்ளகளுககுக கல்வி அ்ளிப்பதறகாை வாயப்பிலைப் 
பை கிராமைிய மைறறும் பதாலைதூர சமூகத்திைருககு அ்ளிககும் ‘லமையப் 
பாடசாலைக’ளும் உள்ளை. மைாணவ-மைாணவியருககுப் பைவலகப்படட 
பாடங்கல்ள அ்ளிப்பதறகு ஏது பசயயும் வலகயில், ஆசிாியரகல்ளயும் 
மைாணவ-மைாணவியலரயும் பதாடரபுபடுத்துவதறகாகப் பை ‘லமையப் 
பாடசாலைகள’ நவீைத் பதாழில் நுடபங்கல்ளப் பயனபடுத்துகினறை. 
பரநத வீச்சிைாை ‘்மைைதிகப்-பாடத்திடட நடவடிகலககல்ளயும் ‘லமையப் 
பாடசாலைகள’ அ்ளிககினறை. 

Moving into Year 7 in a NSW Government school - Tamil 1

்மைைதிகத் தகவல்கள பினவரும் வலைத்த்ளத்தில் கிலடககும்:  
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-
school/enrolment/high-school-enrolment
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‘உள்ளூர் சாரா (அலைது உள்ளூர்ப்-பகுதிககு 
அப்பாறபடட) பாடசாணைகள்’
ஒரு குறிப்பிடட பாடசாலையில் உள்ள நிரநதரமைாை இட வசதிகல்ள 
அடிப்பலடயாகக பகாணடு அநதப் பாடசாலையில் ்சரககப்பட 
இயலுமைாை மைாணவ-மைாணவியரது எணணிகலகலய நிரணயிககும் 
‘உயர-மைடட அ்ளவு’ ஒனலற  ‘ஒதுககப்படட உள-வாங்குப் பகுதிகள’ 
உள்ள பாடசாலைகள பகாணடிருககும். உளளூலரச் சாராத மைாணவ-
மைாணவியரகல்ளச் ்சரககைாமைா இல்லையா எனபது இநத ‘உயர-மைடட 
அ்ள’லவப் பபாறுத்து அலமையும். கல்வி ஆணடு நடநதுபகாணடிருககும் 
இலடப்படட காைத்தில் பாடசாலையில் ்சரவதறகாக வரும் உளளூர  
மைாணவ-மைாணவியரகளுகபகை முனபைச்சாிகலகயாக ஒதுககப்படடுள்ள 
ஒரு மைடடத்திலையும் சிை பாடசாலைகள இநத ‘உயர-மைடட 
அ்ளவு’ககுள்ளாகக பகாணடிருககும். 

அசாதாரணமைாை சூழநிலைகள இருநதாபைாழிய, தமைது ‘உயர-மைடட 
அ்ள’விலை  எஞசிவிடட, அல்ைது ‘உயர-மைடட அ்ள’விலைத் பதாடும் 
நிலையிலுள்ள பாடசாலைகள உளளூர சாரா மைாணவ-மைாணவியரகல்ளச் 
்சரத்துகபகாள்ளாது.

இருப்பினும், முனபைச்சாிகலகயாக ஒதுககப்படடுள்ள  மைடடத்திறகுக 
கீழாக இடங்கள உள்ள பாடசாலைகள உளளூர சாரா மைாணவ-
மைாணவியரகல்ளச் ்சரத்துகபகாள்ளககூடும். 

முனபைச்சாிகலகயாக ஒதுககப்படடுள்ள  மைடடத்திறகுக கீழாகக 
கிலடககும் இடங்க்ளின எணணிகலகலயத் தாணடும் அ்ளவில் 
உளளூர சாரா ்சரகலககளுககாை ்கடபு இருககும்்பாது, பாடசாலை 
எல்லைககு அப்பாறபடட மைாணவ-மைாணவியரது ்சரகலகககாை தகுதித் 
்தலவகல்ளப் பாடசாலைகள உருவாககிகபகாள்ள ்வணடும், மைறறும் 
உளளூர சாரா விணணப்பங்கல்ளக கருத்தில் பகாளவதறகாக ‘்தரவுக 
குழு’ ஒனலற நிறுவ்வணடும். 

சி்ப்புத்து்ப் பாடசாணைகள்
குறிப்பிடட ஒரு திறன அல்ைது ஆரவத்தின மைீது கவைககுவிவு பசயயும் 
இரணடாம் நிலைக கல்வி (secondary education) லய சிறப்புத்துவப் 
பாடசாைகள அ்ளிககினறை. ‘ஆககக கலைகள’ (creative arts), 
‘பசயல்விலைக கலைகள’ (performing arts), பமைாழிகள, பதாழில்நுடபம் 
(கடல்சார பதாழில்நுடபம் மைறும் கிராமைியத் பதாழில்நுடபம் உள்ளடங்க), 
்வ்ளாணலமை மைறறும் வில்ளயாடடு ஆகியவறறிறகாை சிறப்புத்துவப் 
பாடசாலைகள நிறுவப்படடுள்ளை.  

பசயல்திறன ்சாதலையும், குரல்வ்ளச் ்சாதலையும் சிை சிறப்புத்துவப் 
பாடசாலைக்ளில் ்சரகலகககாை தகுதித் ்தலவக்ளில் உள்ளடங்கைாம். 

ஆதரவுத்வி ்குப்புகள்
உடலியைாலமையுலடய மைாணவரகளுககுத் ்தலவப்படும் கல்வி 
சம்பநதப்படட கூடுதல் ஆதரவுதவிகளுககு வலக பசயயும் வகுப்புகள சிை 
இரணடாம் நிலைப் பாடசாலைக்ளில் உள்ளை. உங்கள பிளல்ளக்கறற 
சாியாை பாடசாலைலயத் பதாிவு பசயவதில் உங்களுலடய விருப்பம், 
உங்கள பிளல்ளககுத் ்தலவப்படும் குறிப்பிடட கூடுதல் கல்வி 
ஆதரவுதவிகள மைறறும் உளளூர சிறப்புத்துவ ்சலவக்ளின அருகாலமை 
ஆகியவறலறக கருத்தில் பகாணடு உங்கள பிளல்ளயின ஆரம்பப் 
பாடசாலை அதிபர உதவுவார. 

இட அமைரத்தல் பசயல்பாடடு முலற ஒனறின மூைமைாக ஆதரவுதவி 
வகுப்பு ஒனறில் ்சரககப்படுவது கருத்தில் பகாள்ளப்படும். 

கல்விசார் சதாவிவுப் பாடசாணைகள்
மைாணவர Year 5 -இல் இருககும்்பாது முழு அல்ைது பகுதி கல்விசார 
பதாிவுப் பாடசாலை ஒனறில் ்சரவதறகாை விணணப்ப பசயல்முலற 
துவங்கும், மைறறும் இது சாதாரணமைாை பாடசாலைச் ்சரகலகச் 
பசயல்முலறலய விட நீணடதாக இருககும். இநத விணணப்பப் படிவம் 
இலணயத்தில் மைடடு்மை கிலடககும். காைம் கடநத விணணப்பம் எதுவும் 
ஏறறுகபகாள்ளப்பட மைாடடாது எனபலதத் தயவு பசயது கவைிககவும். 

பின வரும் வலைத்த்ளப் பககத்தில் கல்விசார பதாிவுப் பாடசாலைக்ளின 
அடடவலண ஒனறும் அவறறிறகாை ்சரகலகச் பசயல்முலறகல்ளப் 
பறறியுமைாை தகவல்களும் உள்ளை: 
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-
opportunity-classes

தீ் விர ஆஙகிைக கல்வி ணமயஙகள்
தீவிர ஆங்கிைப் பயிறசி உதவிகள கிலடககும் உயரநிலைப் 
பாடசாலைகள உள்ள இடங்கல்ளத் பதாிநதுபகாள்ள  
https://education.nsw.gov.au/school-finder எனும் வலைத்த்ளத்திலுள்ள 
‘School Finder’ எனும் சாதைத்திலைப் பாவியுங்கள.

உங்களுலடய உளளூரப் பாடசாலை வலரபடத்லதத் ்தட 
உங்களுலடய வீடடு விைாசம் அல்ைது அஞசல் குறியீடடு 
இைககத்திலைக பகாடுத்து “Nearby schools” எனபதில் Intensive 
English Centre எனும் பபாத்தாலைத் பதாிவு பசயயுங்கள. 

்மைைதிகத் தகவல்களுககு, தயவு பசயது உங்க்ளது உங்க்ளது உளளூர ஆரம்பப் பாடசாலை அதிபருடன அல்ைது நீங்கள பதாிவு பசயயும் 
இரணடாம்நிலைப் பாடசாலையுடன பதாடரபு பகாளளுங்கள. 

உங்க்ளது விசாாிப்பில் பமைாழிபபயரத்துலரப்பா்ளர உதவி உங்களுககுத் ்தலவப்படடால் 131 450 -இல் “சதாணைநபசி 
சமாழவிசபயர்த்துணரப்பாளர் நசண்”யிலை அலழத்து உங்கள பமைாழியில் பமைாழிபபயரத்துலரப்பா்ளர ஒருவர ்வணடுபமைைக ்களுங்கள. 
இச்்சலவ உங்களுககு இைவசமைாகக கிலடககும். 

Moving into Year 7 in a NSW Government school - Tamil 2 education.nsw.gov.au

NSW கல்வித் திணைககளம்

மற் பாடசாணைத் சதாவிவுகள் 

உங்களுலடய உளளூரப் பாடசாலை அல்ைாத ்வபறாரு பாடசாலைககு உங்களுலடய பிளல்ள 
பசல்ை்வணடுபமைை நீங்கள விரும்புவதறகாை காரணங்கள உங்களுககு இருககககூடும். 

https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes
https://education.nsw.gov.au/school-finder


ஆர்் ச்ளவிப்பாடடிணனப் பூர்த்தி சசயதல

உங்களுலடய உளளூரப் பாடசாலை மைறறும்/அல்ைது அதிகபடசமைாக 3 உளளூர சாரா  பாடசாலைகளுககாை 
‘ஆரவ பவ்ளிப்பாடடுப் படிவ’த்திலைப் பூரத்தி பசயவதன மூைம் உங்கள பிளல்ள எநத பாடசாலைககுச் 
பசல்ை ்வணடுபமைை நீங்கள விரும்புகிறீரகள எனபலத நீங்கள சுடடிக காணபிககைாம். 
இப்படி்த்ணதப் பூர்த்தி சசய்தில உஙகளுககு உத்வி 
நதண்ப்படடால, தயவு சசயது உஙகளது ஆரம்பப் பாடசாணை 
அதிபணரக நகளுஙகள். 

அடுத்த ஆண்டு NSW அரச பாடசாணை ஒன்வில  Year 7 -இல 
இடம் ந்ண்டுசமன ்விரும்பும் அணனத்து மாை்ர்களது 
சபறந்ார்களாலும் க்னவிப்பாளர்களாலும் இந்தப் படி்ம் 
ஆஙகிைத்தில பூர்த்தி சசயயப்பட ந்ண்டும். 

தற்பாது அரச ஆரம்பப் பாடசாலைக்ளில் படிககும் மைாணவரகளுககு, 
தயவு பசயது இநதப் படிவத்லத உங்கள பிளல்ளயின ஆரம்பப் 
பாடசாலையில் பகாடுககவும். அரச ஆரம்பப் பாடசாலைக்ளில் 
படிககாத மைாணவரகளுககு, உங்களுலடய முதல் விருப்பத்பதாிவு அரச 
இரணடாம்நிலைப் பாடசாலைககு இநதப் படிவத்லத அனுப்பவும். 
உாவிய திகதியனறு அலைது அதறகு முனபாக அணனத்து ‘ஆர்் 
ச்ளவிப்பாடுக’ளும் திருப்பவியனுப்பப்படடாக ந்ண்டும்.

இந்த ஆர்் ச்ளவிப்பாடடுப் படி்ம் 
சசயலமுண்ப்படுத்தப்படடவுடன, அரச பாடசாணை ஒன்வில 
உஙகளுணடய பவிள்ணளககு இடம் ஒனறு அளவிககப்படும். பபயர 
்சரகலக விணணப்பம் ஒன்விணன பாடசாணை உஙகளுககு அனுப்பும், 
இணத ேீஙகள் பூர்த்தி சசயது திருப்பவியனுப்ப ந்ண்டும். 

Year 7 - இல் உங்களுலடய பிளல்ளலய ்சரப்பதில் மூனறு 
படிநிலைகள உள்ளை:

படி ேவிணை 1: ேீஙகள் சதாவிவு சசயயும் அரச 
பாடசாணையவில/பாடசாணைகளவில இடம் 
ந்ண்டு்தறகாக ‘ஆர்் ச்ளவிப்பாடடுப் 
படி்த்ணதப் பூர்த்தி சசயயுஙகள்.

‘பகுதி - A’
தயவு பசயது உங்களுலடய பிளல்ளலயப் பறறிய தகவல்கல்ளப் பூரத்தி 
பசயது ‘பகுதி -A’-யில் உள்ள உறுதிபமைாழியில் லகபயாப்பமைிடுங்கள.

‘பகுதி - B’
உங்களுலடய பிளல்ளயின வீடடு விைாசத்தின அடிப்பலடயில், 
உங்களுலடய பிளல்ளககு ஒதுககப்படடுள்ள பாடசாலையின பபயலர 
‘பகுதி -B’காணபிககிறது. உங்களுலடய பிளல்ளககு அதனுலடய 
உளளூரப் பாடசாலையில் ஒரு இடத்திறகாை உாிமைம் உள்ளது. 

உங்களுலடய உளளூரப் பாடசாலையில் நீங்கள இடம் நாடிைால் 
மடடுநம, தயவு பசயது ‘பகுதி -B’-யில் லகபயாப்பமைிடடு உாிய 
திகதிககுள படிவத்லதத் திருப்பியனுப்புங்கள. படிவத்திலை நீங்கள 
இப்்பாது நிரப்பி முடித்துவிடடீரகள. 

பதாிவு நிலைக கல்விப் பாடசாலைககு நீங்கள விணணப்பித்திருநதால், 
மைறறும் அநத விணணப்பம் பவறறியலடயாவிடடால் உங்களுலடய 
பிளல்ள உளளூரப் பாடசாலைககுச் பசல்ை்வணடுபமைை நீங்கள 
விரும்பிைாலும், ‘பகுதி -B’-யில் லகபயாப்பமைிடடுத் திகதிலயக 
குறிப்பிடுங்கள. 

‘பகுதி - C’
்வறு பாடசாலைக்ளில் நீங்கள இடம் நாடிைால், உங்க்ளது விருப்ப 
வாிலசப் பிரகாரம் மூனறு பாடசாலைகள வலரககும் ‘பகுதி-C ‘-யில் 
அடடவலணப்படுத்துங்கள. 

கீழவரும் பாடசாலைக்ளில் நீங்கள இடம் நாடைாம்:

 ٚ சிறப்புத்துவப் பாடசாலை
 ٚ ஆதரவுதவி வகுப்பு (உங்களுலடய ஆரம்பப் பாடசாலை 

அதிபருடைாை ஆ்ைாசலைககுப் பிறகு, அவ்ர நீங்கள நாடும் 
ஆதரவுதவி வகுப்பிறகாை உங்களுலடய விணணப்பத்லத 
சமைரப்பிப்பார)

 ٚ உளளூர சாராத பாடசாலை

சி்ப்புத்து்ப் பாடசாணைகள், மறறும் உள்ளூர் சாராத 
பாடசாணைகளவில இடம் ஒதுககும் குழுககள் ஆகிய்ற்விறகுக கூடுதல 
்விண்ைப்பத் நதண்ப்பாடுகள் இருககும் எனபணதத் தயவு சசயது 
க்னத்தில சகாள்ளுஙகள். 

கூடுதல் படிவங்கள எலதயும் நீங்கள பூரத்தி பசயய ்வணடுமைா எனறு 
உங்களுககு உறுதியாகத் பதாியவில்லை எனறால், தயவு பசயது நீங்கள 
ஆரவம் காடடும் பாடசாலையுடன ்நரடியாகத் பதாடரபுபகாளளுங்கள. 

உள்ளூர் சாராத பாடசாணை ஒன்வில ேீஙகள் இடம் ோடினால,கூடுதல 
படிேவிணை ஒனறு உள்ளது. 

உள்ளூர் சாராத நசர்கணககளுககான நகடபு இதறகான 
எலணைணய ்விட அதிகமாக இருககும் தருைத்தில, இப்படிப்படட 
நசர்கணககளுககான இட ஒதுககீடுத் நதண்ப்பாடுகணளப் 
பாடசாணைகள் சகாண்டுள்ளன.  

உளளூர சாராத பாடசாலை ஒனறில் நீங்கள இடம் நாடிைால், உளளூர 
சாராத பாடசாலையில் நீங்கள இடம் நாடுவதறகாை காரைங்கல்ளத் 
தாருங்கள, உதாரணமைாக:

 ٚ அநதப் பாடசாலையில் ஏறகை்வ ்சரககப்படடிருககும் ச்காதர, 
ச்காதாிகள 

 ٚ பாடசாலையின அருகாலமை அல்ைது அலதச் பசனறலடயும் வசதி 
 ٚ ஓர பால் பாடசாலைலயச் பசனறலடயும் வசதி
 ٚ மைருத்துவக காரணங்கள
 ٚ பாடசாலை ்நரத்திறகு முனைரும் பினைரும் உங்கள பிளல்ளககாை 

பாதுகாப்பு மைறறும் ்மைறபாரலவ
 ٚ குறிப்பிடட பாடசாலையில் பாடங்கள அல்ைது பாடங்க்ளின 

கைலவகள கிலடத்தல்
 ٚ கருலண அடிப்பலடயிைாை சூழநிலைகள
 ٚ பாடசாலையின கடடலமைப்பு மைறறும் அலமைப்புமுலற
 ٚ உளளூர ்சரகலகககாை எல்லைக்காடுக்ளில் 

ஏறபடுத்தப்படடிருககும் சமைீப மைாறறங்கள

இநதப் படிவத்திலுள்ள தகவல்கள மைறறும் நீங்கள பகாடுககும் தகுநத 
ஆவணங்கள ஆகியவறலற மைடடு்மை பாடசாலையின மைாணவர 
்சரகலகக குழு கருத்தில் பகாளளும்.

உங்களுலடய ‘பதாிவு 1’ பாடசாலையில் உங்களுலடய பிளல்ளககு 
இடம் அ்ளிககப்படவில்லை எனறால், உங்களுடய ‘பதாிவு 2’ 
பாடசாலையில் ஒரு இடத்திறகாக உங்களுலடய பிளல்ள கருத்தில் 
பகாள்ளப்படும், மைறறும் பபாருநதிவரும் தருணங்க்ளில் ‘பதாிவு 3’ 
-இறகாக உங்களுலடய பிளல்ள கருத்தில் பகாள்ளப்படும்.   

உங்கள விருப்பது பதாிவுப் பாடசாலை எதிலும் உங்களுககு இடம் 
கிலடககாமைல் ்பாைால், பாடசாலை அலத உங்களுககு அறியத்தரும். 
நீங்கள காத்திருப்புப் படடியலில் லவககப்படடிருககிறீரகள எனறும், 
இடம் ஒனறு கிலடககும்்பாது அது உங்களுககு அ்ளிககப்படும் எனறும் 
பாடசாலை உங்களுககுக பதாிவிககைாம். 

நீங்கள அடடவலணயிடடுள்ள பாடசாலைத் பதாிவுகள ஒனறில் உங்கள 
பிளல்ளககு இடம் கிலடத்துவிடடால், உங்கள விருப்பத்  பதாிவிறகு 
கீழுள்ள எநதபவாரு பாடசாலையிலிருநதும் இட அ்ளிப்பு எலதயும் 
நீங்கள பபறமைாடடீரகள. 

நீங்கள ்வணடிய பாடசாலைகள எதிலும் இடம் இல்லை எனறால், 
‘பகுதி - B‘-யில் பசால்ைப்படடுள்ள உளளூரப்பாடசாலையில், 
பாடசாலைச் ்சரகலகககாை உங்களுலடய விணணப்பம் அநதப் 
பாடசாலையிைால் ஏறறுகபகாள்ளப்படும் படசத்தில்,  உங்கள 
பிளல்ளககாை இட அமைரவு கிலடககும்.

நியாயமைாை முலறயில் நீங்கள நடத்தப்படவில்லை என்றா, முடிவு 
நியாயமைறறபதன்றா நீங்கள கருதிைால், ்மைல்முலறயீடு ஒனலற 
நீங்கள தாககல் பசயயைாம். இரணடாம் நிலைப் பாடசாலை அதிபருககு 
இநத ்மைல்முலறயீடு எழுத்து மூைம் ்மைறபகாள்ளப்பட ்வணடும்.  
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‘பகுதி - D’
கல்விாீதி சதாவிவுப் பாடசாணை ஒன்விறகு ேீஙகள் ்விண்ைப்பவித்தால, 
இநதப் படிவத்தின ‘பகுதி-D’-யிலுள்ள பபடடியில் குறியிடுங்கள, மைறறும் 
பதாிவுப் பாடசாலையில் இடம் கிலடககாமைல் ்பாகககூடும் எனபதால் 
பகுதி-B, C, அல்ைது ‘பகுதி-E‘-லயப் பூரத்தி பசயயுங்கள.  

‘பகுதி - E’
அரச பாடசாணை ஒன்வில ேீஙகள் இடம் ோட்விலணை என்ால, தயவு 
சசயது ‘பகுதி-E’ -ணயப் பூர்த்தி சசயயுஙகள். 

‘பகுதி-E‘-லயப் பூரத்தி பசயவதால் உங்களுலடய பிளல்ள Year 7-இல் 
இடம் அமைரத்தப்படுவது சம்பநதமைாக NSW அரச பாடசாலைக்ளால் 
்மைறபகாள்ளப்படும் அலைத்து நடவடிகலககளும் நிறுத்தப்படடுவிடும். 

படிேவிணை 2: பாடசாணையவில நசர்்தறகான 
்விண்ைப்பத்திணனப் பூர்த்தி சசயயுஙகள்
ஒரு பாடசாலையில் உங்களுலடய பிளல்ளககு இடம் 
அ்ளிககப்படவுடன, NSW அரச பாடசாலை ஒனறில் ்சரவதறகாை 
விணணப்பம் எனும் படிவம் ஒனலறப் பூரத்தி பசயயுமைாறு நீங்கள 
்கடகப்படுவீரகள. ‘பருவம் 2’ அல்ைது ‘பருவம் 3’- இல் இது உங்களுககு 
அனுப்பப்படும். 

இநதப் படிவத்தில் காணப்படும் அலைத்து விபரங்கல்ளயும் தயவு பசயது 
பூரத்தி பசயது கூடிய விலரவில் இலதத் திருப்பியனுப்புங்கள.  

பாடசாலை அதிபரால் உங்க்ளது விணணப்பம் கருத்தில் பகாள்ளப்படடு 
ஏறறுபகாள்ளப்படடலதத் பதாடரநது பாடசாலைச் ்சரகலகயின மைீதாை 
இறுதி முடிவு ்மைறபகாள்ளப்படும். ்மைைதிகத் தகவல்கள நாடி அதிபர 
உங்களுடன பதாடரபுபகாள்ளககூடும். 

பாடசாலைச் ்சரகலகககாக உங்கள பிளல்ள ஏறறுகபகாள்ளப்படடதா 
இல்லையா எனபலத உறுதிப்படுத்தும் கடிதம் ஒனலற நீங்கள 
பபறுவீரகள. 

படிேவிணை 3: உஙகளுணடய புதிய 
பாடசாணைணயப் பற்வித் சதாவிந்துசகாள்ளுஙகள்
உங்களுலடய பிளல்ளயின பாடசாலைச் ்சரகலகலயப் பறறிய உறுதி 
கிலடத்ததும், Year 7-ககு உங்களுலடய பிளல்ள மைாற ஆதரவுதவியாக 
இருககும் வலகயில் இப்புதிய பாடசாலைலயப் பறறித் பதாிநதுபகாள்ள 
்வணடியது முககியம். 

வகுப்பு மைாறலுககாை நடவடிகலககல்ளயும் அடுத்துவரும்  ஆணடில் 
Year 7 இல் படிப்லபத் துவங்கும் மைாணவரகளுககாை அறிமுக 
நாள ஒனலறயும் பாடசாலை ஒழுங்கு பசயயும். நவம்பர மைாத 
இறுதியில் நடககும் இநத நா்ளனறு பபாதுவாகப் பபறபறாரகளும் 
கவைிப்பா்ளரகளும் அலழககப்படுவர. இரணடாம் நிலைப் பாடசாலைப் 
பாடங்கள, ஆசிாியரகள, வகுப்பலறகள மைறறும் பாடசாலைச் 
பசயல்முலறகள ஆகியவறலறப் பறறித் பதாிநதுபகாள்ள உங்கள 
பிளல்ளககு இது உதவும், மைறறும் சக மைாணவரகல்ளச் சநதிகக இது 
அவரகளுககு ஒரு வாயப்ப்ளிககும். 

சீருலடகள, பயணத் பதாிவுகள மைறறும் இதர முககிய விபரங்கல்ளப் 
பறறிய தகவல்க்்ளாடு ்சரத்து அறிமுக நாள எப்்பாது இடம் பபறும் 
எனபலதப் பறறி உங்க்ளது புதிய பாடசாலை உங்களுககு அறியத்தரும். 

்மைைதிகத் தகவல்கள ்தலவப்படடால் தயவு பசயது பாடசாலை 
அதிபலர அலழயுங்கள. பமைாழிபபயரத்துலரப்பா்ளர உதவி 
உங்களுககுத் ்தலவப்படடால், தயவு பசயது ‘பதாலை்பசி 
பமைாழிபபயரத்துலரப்பா்ளர ்சலவ’லய 131 450 -இல் அலழத்து 
பமைாழிபபயரத்துலரப்பா்ளர ஒருவர ்வணடுபமைைக ்களுங்கள. 
உங்களுலடய உலரயாடலில் உங்களுககு உதவ பதாலை்பசி 
இயககுைர பமைாழிபபயரத்துலரப்பா்ளர ஒருவரலர இலணப்பிறகுக 
பகாணடுவருவார. இச்்சலவககாக உங்க்ளிடமைிருநது கடடணம் 
அறவிடப்படமைாடடாது. 

உஙகள் பவிள்ணளககுப் படிப்பவில ஆதரவுத்வியாக இருகக 
உஙகளுணடய புதிய பாடசாணைககு உதவும் தக்லகள்

படிப்பில் உங்களுலடய பிளல்ளககுத் ்தலவப்படும் ஆதரவுதவிகல்ளப் 
பறறிய தகவல்கல்ள உங்க்ளது புதிய பாடசாலைககு நீங்கள 
பகாடுகக்வணடியது முககியம். உங்க்ளது பிளல்ளககு இருககும் 
ஒவவாலமைகள அல்ைது மைறற மைருத்துவ நிலைகள சம்பநதப்படட 
தகவல்கல்ள உங்களுலடய பாடசாலைககு நீங்கள பதாிவிகக 
்வணடியது இன்வியணமயாதது. ‘ஆைஃபிைாகஸிஸ்’ எைப்படும் 
ஒவவாலமை, ஆஸ்த்துமைா, சரககலர ்நாய அல்ைது வலிப்பு ஆகியை, 
ஆைால் இலவ மைடடுமைல்ை, உங்களுலடய பிளல்ளககு இருப்பது 
கணடறியப்படடுள்ளதா எனபலதப் பறறிய தகவல்கள இதில் 
உள்ளடங்கும்.

உங்களுலடய பிளல்ளககு ‘ஆைஃபிைாகஸிஸ்’ ஒவவாலமை இருப்பது 
கணடறியப்படடிருநதால், உங்களுலடய பிளல்ளயின மைருத்துவரால் 
பூரத்தி பசயது லகபயாப்பமைிடப்படட, தற்பாது நடப்பிலுள்ள ASCIA 
Action Plan for Anaphylaxis - ஐ உங்களுலடய பிளல்ளயின புதிய 
பாடசாலைககுத் தாருங்கள.

இத்திடடத்தில் வி்ளககிச் பசால்ைப்படடுள்ள அவசரகாை சிகிச்லசககு 
உதவியாக இருககும் வலகயில், ASCIA Action Plan மைடடுமைினறி 
ஒருவரால் தாைாக்வ ்பாடடுகபகாள்ள இயலும் ‘அடாீைலின 
ஆட்டாஇஞபசகடர’ எனும் ஊசியும் பாடசாலைககுத் ்தலவப்படும். 
பாடசாலைககு நீங்கள பகாடுககும் ‘அடாீைலின ஆட்டாஇஞபசகடர’ 
ஊசி மைீது காணப்படும் காைாவதித் திகதிலயக குறித்துலவத்துக 
பகாணடு, அநதத் திகதிககு முனபாக்வ மைாறறு ஊசி ஒனலறப் 
பாடசாலைககுத் தாருங்கள. 

உஙகளுணடய பவிள்ள NSW அரச பாடசாணை 
ஒன்வில படித்துகசகாண்டிருகக்விலணை என்ால
தற்பாது Year 6 -இல் இருககும் உங்களுலடய பிளல்ள அரச 
பாடசாலை ஒனறில் படித்துகபகாணடிருககவில்லை எனறால், 
ஆரவ பவ்ளிப்பாடடுப் படிவம் ஒனலற நீங்கள எநதபவாரு அரச 
பாடசாலையிலும் இருந்தா, இலணயம் மூைமைாக https://education.nsw.
gov.au/public-schools/going-to-a-public-school/enrolment/high-school-
enrolment  எனும் வலைப்பககத்திலிருநத்தா, ‘கல்வி திலணகக்ள’த்தின 
உளளூர அலுவைகத்திலிருந்தா பபறைாம். 
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SRN

(Signature of parent/carer)

,g; gbtj;jpid jaT nra;J Mq;fpyj;jpy; epug;Gq;fs;.  

FLk;gg; ngaH

,lg;gl;l Kjy; ngaH

A – khztiug; gw;wpa

(cjhuzkhf: 1 High Street, Sydney, NSW, 2000) (Residential address)

vd;Dila mwptpw;Fk;> ek;gpf;iff;Fk; vl;ba tiu> ,e;j ‘MHt ntspg;ghL’ (Expression of Interest) gbtj;jpy; jug;gl;Ls;s jfty;fs; Jy;ypakhdit 
kw;Wk; KOikahdit vd cWjp $WfpNwd;. ,t; tpz;zg;gj;jpy; cs;s tplaq;fs; ngha;ahdit my;yJ jtwhdit vd;W gpd;ndhU rkaj;jpy; njupa te;jhy;> 
,t;tpz;zg;gj;ij mbg;gilaha;f; nfhz;L vLf;fg;gl;l ve;j KbTk; jpUg;gg;glyhk; vd;gij ehd; mwpfpNwd;. ,e;j nray;Kiwiaj; njhlHe;J fpilf;Fk; ve;j ghlrhiy ,lKk; 
‘NSW muR ghlrhiy xd;wpy; NrHtjw;fhd tpz;zg;gk;’ (Application to enrol in a NSW government school) xd;W fUj;jpy; nfhs;sg;gl;L Vw;Wf;nfhs;sg;gLtijg; nghWj;jjhFk; vd;gij 
ehdwpfpNwd;.

(Signature of parent/carer)

(B. Placement at local government school)

 (Student’s current primary school)

(Print name)

(A. Student information)

Family name

First given name

ghypdk;
Gender

Mz;
Male

ngz;
Female

gpwe;j jpfjp
Date of birth

trpg;gpl Kftup 

ngw;NwhH/ghJfhtyuJ ngaH
Name of parent/carer

njhiyNgrp ,yf;fk; (gzpaplk;)
Phone number (home)

njhiyNgrp ,yf;fk; (ifg;Ngrp)
Phone number (mobile)

njhiyNgrp ,yf;fk;  (,y;yk)
Phone number (work)

khztH jw;NghJ gapd;W tUk; Muk;gg; gs;sp

cWjpnkhop (Declaration)

ngw;NwhH/ghJfhtyH ifnahg;gk; ngupa vOj;jpy; ngaiu vOJf 

B – cq;fsJ cs;SH mur ghlrhiyapy; NrHj;jy;

cq;fSila cs;Su;g; ghlrhiy (Your local school)

ngw;NwhH/ghJfhtyH ifnahg;gk; 

cq;fSf;nfd xJf;fg;gl;Ls;s cs;S}H mur ghlrhiyf;F cq;fs; gps;is nry;y 

Ntz;Lnkd ePq;fs; tpUk;gpdhy; jia nra;J fPo; tUk; gFjpapy; ifnahg;gkpLq;fs;.

 ehs;                khjk;             tUlk;

jpfjp
Date

 ehs;                khjk;             tUlk;

mYtyfg; gad;ghl;bw;F kl;Lk; (ngw;Nwhu;/ftdpg;ghsu; jaT nra;J G+uzg;gLj;j Ntz;lhk;) (Office use only)

kpd;dQ;ry; Kftup

Email address
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NSW mur ghlrhiy xd;wpy; Year 7 - y; NrHjy;

Placement in Year 7 in a NSW Government school.

jpfjp
Date

 ehs;                khjk;             tUlk;

Middle (இதர) பெயர்/பெயர்்கள்
Middle (other) name/s

நீங்கள் மேமே க்கய�ொப்பேிட்டிருந்ொலும், உங்களுகை� ்பிள்களை இந்ப 
்பொைசொகேக்கு ேட்டுமே யசலேமேண்டும் என்று நீங்கள் ேிரும்்பினொலும் இந்ப 
்படிேத்திகன நீங்கள் இபம்பொது பூரத்தி யசய்துேிடீர்கள். 
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,e;jg; ghlrhiyapy; ,lk; ehLtjw;fhd cq;fsJ fhuzq;fisr;  RUf;fkhf tpsf;Fq;fs; (ghlrhiyapd; Fwpg;gpl;l Nru;f;ifj; jFjpj;Njitfisg; ghu;f;fTk;). 

cs;S}H rhuhj ghlrhiyfspy; ,lk; Ntz;b tpz;zg;gpj;jhy; kl;Lk; fPNo Nfl;fg;gl;Ls;s tpguq;fis epug;Gq;fs;. rpwg;Gg; ghlrhiyfSf;Nfh> my;yJ MjuTjtp tFg;G 

Ntz;bNah ePq;fs; tpz;zg;gpj;jhy; ,g;gFjpia epug;g Ntz;ba Njit cq;fSf;fpy;iy. Njitg;gl;lhy;> cs;S}H rhuhj ghlrhiyfspy; ePq;fs; ,lk; Ntz;Ltjw;fhd fhuzq;fs; 
Fwpj;j $Ljy; jfty;fis ePq;fs; njuptpf;fyhk;. Nkyjpf tpguq;fSf;F gf;fq;fs; 2 kw;Wk; 3 –Ig; ghHf;fTk;.

Signature of primary school principal

NkNy nrhy;yg;gl;Ls;s ghlrhiyfs; vjpYk; vd; gps;isf;F ,lk; fpilf;ftpy;iy vd;why;> gFjp B – apy; gl;bayplg;gl;Ls;s xJf;fg;gl;l cs;SH ghlrhiyapy; vd; gps;is 
mkHj;jg;gLk; vd;gij ehd; mwpNtd;.

உங்கள் ெிள்்ளை உள்ளூர் சாரா ொடசா்ை ஒன்றில் ெடிக்க வேண்டுபென நீங்கள் ேிருமெினால், மூனறு ே்ரககுொன ேிருபெத் பதரிவு்க்ளை 
நீங்கள் வெறப்காள்ளைைாம. நீங்கள் ெினேருேனேற்் உள்ளைடக்கைாம. 

� ஒரு சறி்பபுத்துே அரச ொடசா்ை. சிறபபுததுேப ்பொைசொகே ஒன்றில அேரத்ப்படுே்ற்கொ்க உங்களுகை� ்பிள்களை ்கருத்தில ய்கொள்ளைப்பைமேண்டுயேன நீங்கள் 

ேிரும்்பினொல, ஆரம்்பப ்பொைசொகே அ்தி்பருகை� உ்ேிக� நொடுேொறு நீங்கள் ஊக்குேிக்்கப்படு்கதிறீர்கள் என்்பக்த ்�வுயசய்து ்கேனியுங்கள். 

� கூடு்ேொன ்கறறல ேறறும் ஆ்ரவு்ேித ம்கே்கள் உள்ளை ேொணே-ேொணேி�ர்களைது ம்கே்ககளைப பூரத்தியசய்ே்ற்கொன ஆதரவுதேி ேகுபபு்கள் உள்ளை ஒரு 

்பொைசொகே. இது ஒரு ‘இை அேரத்ல குழு’ேின் மூேேொ்கச் யசய்�ப்படும் என்்பக்த ்�வு யசய்து ்கேனியுங்கள். ஆதரவுதேி ேகுபபு ஒன்றில் அெர்த்தபெடுேதற்கா்க 

உங்களு்டய ெிள்்ளை ்கருத்ததில் ப்காள்ளைபெடவேண்டுபென நீங்கள் ேிருமெினால், ஆரமெப ொடசா்ை அததிெரு்டய உதேி்ய நீங்கள் நாடுேது நல்ைது. 

� ேறற உள்ளூர் சாரா அரச ்பொைசொகே. உள்ளூர சொரொ இை அேரத்கே / இை அேரத்ல்ககளை நீங்கள் நொடுே்ற்கொன உங்களுகை� ்கொரணங்ககளை இந்ப ்பக்்கத்தின் கீழ்ப 

்பகு்தி�ில (ம்கேப்பட்ைொல ்பக்்கம் 7-இல) குறிப்பிடுங்கள்.

fPo; tUk; mur ghlrhiyfspy; vdJ gps;isf;F ,lk; Ntz;LfpNwd;;:

C – kw;w mur ghlrhiyfspy; ,l mku;Tf;fhff; fUj;jpy; nfhs;sg;gl Ntz;Lk;; 
C. Consideration to be given to placement at other government schools

ghlrhiy tpUg;gj;njupT 1
Choice 1 school
ghlrhiy tpUg;gj;njupT 2
Choice 2 school

ghlrhiy tpUg;gj;njupT 3
Choice 3 school

(Signature of parent/carer)ngw;NwhH/ghJfhtyH ifnahg;gk

Muk;gg; ghlrhiy mjpguJ gad;ghl;bw;F kl;Lk; (Primary school principal use only)

Name of Choice 1 school

tpUg;gj;njupT 1 –y; cs;s 
ghlrhiyapd; ngaH

day month year

Primary school principals may wish to include comments to assist secondary school principals make placement decisions. These comments should refer to the reasons given by parents and carers.
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jpfjp
Date

 ehs;                khjk;             tUlk;
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ngw;NwhH/ghJfhtyuJ ifnahg;gk;

,e;jg; ghlrhiyapy; ,lk; ehLtjw;fhd cq;fsJ fhuzq;fisr;  RUf;fkhf tpsf;Fq;fs; (ghlrhiyapd; Fwpg;gpl;l Nru;f;ifj; jFjpj;Njitfisg; ghu;f;fTk;). 

,e;jg; ghlrhiyapy; ,lk; ehLtjw;fhd cq;fsJ fhuzq;fisr;  RUf;fkhf tpsf;Fq;fs; (ghlrhiyapd; Fwpg;gpl;l Nru;f;ifj; jFjpj;Njitfisg; ghu;f;fTk;). 

C. (continued)

,e;jg; ghlrhiy my;yJ ghlrhiyfspy; cq;fs; gps;isf;F ,lk; fpilf;fhky; NghfTk; $Lk; vd;gjhy;> ,g; gbtj;jpYs;s gFjp B gFjp C my;yJ gFjp E –iag;  

G+Hj;jp nra;Aq;fs;.

NSW mur ghlrhiy xd;wpy; mLj;j Mz;L vd; gps;isf;fhf ehd; ,lk; Ntz;l 

khl;Nld;. vdJ gps;is fPNo nrhy;yg;gl;Ls;s ghlrhiyf;Fr; nry;thH.* 

C  (njhlHr;rp)
tpUg;gj;njupT 2 –y; cs;s 
ghlrhiyapd; ngaH

tpUg;gj;njupT 3 –y; cs;s 
ghlrhiyapd; ngaH

Name of Choice 2 school

Name of Choice 3 school

D – fy;tp-uPjp njupTg; ghlrhiy  (D. Academically selective school)
fy;tp-uPjp njupTg; ghlrhiy xd;wpy; ,lk; Ntz;b ehd; tpz;zg;gpj;jpUf;fpNwd;. ‘njupT caHepiyg; ghlrhiyfs; NjH’tpy; (Selective High Schools test) vd; gps;is mkUk;. 

I have submitted an application for placement in an academically selective school. My child will be sitting for the Selective High Schools test.

E - ,lk; Njitapy;iy (E. Placement not required)
NSW mur ghlrhiy xd;wpy; mLj;j Mz;L vd; gps;isf;fhf ehd; ,lk; Ntz;l khl;Nld;. ஒருேகரப ்பறறி� ்னிப்பட்ை ்்கேல ்திரட்ைல உள்ளைைங்க, இந் சம்ரப்பிபக்பப ்பறறி� 

்்கேல்ககளை நொன் ேொசிதது ேிளைங்கதிக்ய்கொண்மைன். fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s ghlrhiyf;F vd; gps;is nry;Yk;.*
I will not be seeking to enrol my child in a NSW government school next year. I have read and understood the information about this submission including the collection of personal information. 
My child will be attending the following school.*

(Signature of parent/carer) 

jfty; ghJfhg;G cWjpnkhopf; $w;W  (Privacy Statement)
NSW mur ghlrhiyfspy; Year 7- y; NrHtjw;fhd tha;g;Gs;s tpz;zg;gq;fis xUq;FgLj;Jk; 

fhuzj;jpw;fhf ‘MHt ntspg;ghL – NSW mur ghlrhiy xd;wpy; Year 7 –y; NrHjy;’ vd;w 
jiyg;igf; nfhz;l gbtj;jpy; jug;gl;Ls;s jfty;fs; jpul;lg;gLfpd;wd. khzt epHthfk; kw;Wk; 

njhlHghly;> ngw;NwhHfsJ tpUg;gj; njupTfs;> mtHfs; jpl;lkpLk; tpjk;> khztH nghJeyk; 

kw;Wk; ghlrhiy NrHf;if xUq;fpizg;G rk;ge;jg;gl;l ,ju tplaq;fs; Mfpatw;iwg; gFg;gha;T 

nra;tjw;fhf Department of Education j;jpd; gzpahsHfshy; ,j;jfty;fs; gad;gLj;jg;gLk;. 

rl;lj;jpdhy; Ntz;lg;gLk;nghOJ ,g; gbtj;jpy; jug;gl;Ls;s jfty;fs; NtW ghlrhiyfSf;F 

ntspg;gLj;jg;glyhk;. ,j; jfty;fis mspg;gJ RatpUg;gNk vd;whYk;> ,j; jfty;fs; midj;ijAk;> 

my;yJ mjpy; vijAk; ePq;fs; mspf;fhtpl;lhy;> vjpHfhyj;jpy; NSW ghlrhiyapy; NrHtjw;fhf 

cq;fs; gps;is ,Lk; tpz;zg;gq;fis xUq;FgLj;Jk; jpizf;fsj;jhuJ (Department’s) jpwid 

,J kl;Lg;gLj;jf; $Lk;. ,j; jfty;fs; ghJfhg;ghf ,Ug;gpy; itf;fg;gLk;. cq;fs; gps;is gbf;Fk; 

ghlrhiyAld; njhlHG nfhs;tjd; %yk; cq;fisg; gw;wpa me;juq;fj; jfty;fspy; vijAk; ePq;fs; 

mile;J ngwyhk; my;yJ mjpy; jpUj;jk; nra;ayhk;. 
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தற்போது அரச ஆரமபப் போடசோலைகளில் படிக்கும 
மோணவரகளுக்கு, தயவு சசய்து இநதப் படிவதலத உஙகள் 
பிள்லளயின் ஆரமபப் போடசோலையில் சகோடுக்கவும. அரச 
ஆரமபப் போடசோலைகளில் படிக்கோத மோணவரகளுக்கு, 
உஙகளுலடய முதல் விருப்பதசதோிவு அரச இரணடோம்ிலைப் 
போடசோலைக்கு இநதப் படிவதலத அனுப்பவும. உரிய 
திகதியன்று அல்லது அதற்கு முன்்ரக அனைத்து ‘ஆர்வ 
வ்வளிப்ரடுக’ளும் திருப்ியனுப்ப்ட்ரக வ்வண்டும். 
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அனைத்து ஆப�ொரிஜிைிப் பூர்வகுடிகளது பூரவீக நிலஙகளொகும் இன்வ என�னை நொஙகள் ஏற்று இநை நொட்டிற்கு 
எமது மரியொனைனய நொஙகள் பெலுத்துகிற�ொம்.
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