
Rebhügel பாடசாைலக்கு வரேவற்கிேறாம்  
அ ள மாண கேள , அ ள மாணவ கேள, 
 

க  ேம க்கு வ க ,  இ  பாடசாைல  இ பகு . இ கு 
க  எ க ட  ேச  உ க ைடய எ காைல ைத தயா ப கி க . 

 
எ க ைடய பாடசாைலயான   சமமாக ேச  வா  இடமாக , க கு  
இ ல மாக இ க்கிற . 
நா க  உ க க்கு வழ குவ : 
 

 அ பான,  ஆ வமான ஆ ய க  பராம பாள க ,  
 ந ல சகமாண க , ம  சகமாணவ க ,  
 ஒ  ந ல க . பாடசாைல  கால  உ க க்கு ச யான - 
கத க  ற  இ பத காக உ க க்கு உத  ெச ய கிேறா . 

 ேவைலக  பத கு, வகு க  ம  ற பான மாணவ கைள 
ஊக்கி பைத த ர ம ய பராம  ைலய  ம  பல பராம கைள 
வழ குகி ேறா . 
 

நா க  உ க ட  இ  எ பா ப : 
 

 வகு  க  கல ெகா ள ேவ , க  க க ஆ வ  கா ட 
ேவ .  

 ஆ ய கைள  பரா பாள கைள  ந , அவ க  உ க க்கு 
அ க்கு  ேவைலகைள, கூ கைள ம  ஆேலாசைனகைள ரமாக 
கவ க்க ேவ   

 எ க ைடய ைறகைள (எ ைம ேபால) கைட க்க ேவ . 
 
எ ேலா  ந றாக ெசய  பட எ க க்கு  ைடய க  க  க்கிய : 
 

 பழக ேவ , க க ேவ , ப  ெச ய ேவ  = ேனற 
ேவ   

 ஒ ைமதா  ெவ ைய த ! 
 க்கியமான ைடய க  ச யான இட க க்கு அ க்க, அைவக  
எ த பட ேவ . இ த ேகா  இத காக பய ப த ப . 
 

இ த பாடசாைல  ர பா க  உ ளன.  உ க க்கு ஒ  ர சைன 
வ தா , உ க க்கு உத  ய இத காகேவ ப  ெப ற 2 ஆ , 3ஆ  ேம  
வகு  மாணவ க  தயாராக உ ளா க . 
 
வ ைற /தாக்க : உ க ைட ஆ யைர அ ல  பராம பாளைர 
அ க . அவ க  பா க்க ப ட ெப ேறா ட  ேச  ம  பாடசாைல 

வாக ன ட  பாடசாைல ச க ெசைவயாள ட  வ க  க க்க 
உ க க்கு உத வ . 
 
எ க ைடய பாடசாைல  உ க க்கு ந ல ச ேதாச  ெவ ைய  

 
 
உ க  பாடசாைல அ ப , 
 
 
 
 caspar.schaudt , கஸ்ப  ஷ   
 
எங்கள் பாடசாைலயின் முக்கியமான ெதாடர்புகள்  
கு  அைற:    044 454 22 30 
பாடசாைல வாக :  044 454 88 35/caspar.schaudt@schulen.zuerich.ch 
பாடசாைல ச கேசைவயாள : 044 454 22 37 / gabriele.mengel@zuerich.ch 
ம ய பராம  இட :  044 454 22 40 / gabriela.frezza@schulen.zuerich.ch 



சமூகமளிக்காைம மற்றும் ெபற்ேறார் ெதாடர்புக்கான ெகாப்பி  
 

இந்த ெகாப்பி உங்கள் ெபற்ேறாருக்கும், உங்களுக்கும் உங்களுைடய பாடசாைலக்கும் 
ஒரு இைணப்பாக உள்ளது. 
 
இந்த ெகாப்பியில் சமூகமளிக்காைமக்கான மன்னிப்பு ேகாரலுக்காக இடம் உண்டு. 
ெபாதுவான கடைமகைள பற்றியும் உங்களின் பழக்கவழக்கம் பற்றியும் உங்களுக்கும் 
உங்களுைடய ெபற்ேறாருக்கும் ஒரு கணிப்பு ெகாடுக்கப்படும். ேமலும் உங்களுக்கும் 
உங்கள் ெபற்ேறாருக்குமான பாடசாைல (ஆசிrயர், பராமrப்பாளர்கள், பாடசாைல 
நிர்வாகம்) அறிவித்தல்களுக்கும், உங்களுக்கும் உங்கள்  ெபற்ேறாரும் பாடசாைலக்கான 
அறிவித்தளுக்கும் இடம் உண்டு.  
 
இந்த ெகாப்பிைய எப்ேபாதும் வகுப்பிலும் பராமrப்பு ேவைளயிலும் ைவத்திருப்பதன் 
மூலம் தான் இந்த ேகாப்பியின் ேநாக்கத்ைத அைடயமுடியும். 
 
இந்த ேகாப்பி Rebhügel பாடசாைலக்கு உrைமயானது.  நீங்கள் அதைன மிகவும் கவனமாக 
ைவத்திருப்பதுதான்  உனக்கும் அது உதவியாக இருக்கும். ெதாைலத்து விடக்கூடாது ( ஒரு 
புதிய ெகாப்பி 20 Franken ெபறுமதியானது.) 
 
இந்த ெகாப்பியின் உrைமயாளர் (முதற்ெபயர், குடும்பப்ெபயர்:____________________________  
வகுப்பு:____________ ேமற்பிrவு, Sek_______ 
வகுப்பாசிrயர்(கள்):______________________________________________________________________ 
 
ைகெதாைலேபசி(மாணவர்):________________________________ 
மின்னஞ்சல் முகவr E-mail (மாணவர்):___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
ெபற்ேறாrன் அல்லது பாதுகாவலர் குடும்பப்ெபயர், முதற்ெபயர்: 
 
_________________________________________________________________________ 
முகவr       PLZ   இடம்: 
 
___________________________________________ ___________ __________________________ 
 
ெதாைலேபசி இலக்கம் (வடீு):____________________________________________________________ 
ெதாைலேபசி இலக்கம் (ேவைல)::________________________________________________________ 
ைகெதாைலேபசி (ெபற்ேறார்)::____________________________________________________________ 
மின்னஞ்சல் முகவr(கள்) (ெபற்ேறார்): ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
எதிர்பாராத விதமாக வகுப்பு நைடெபறாத ேபாது: 

o எனது மகள் / எனது மகன் பாடசாைலயில் பராமrக்கப்படேவண்டும். 
o எனது மகள் / எனது மகன் வடீ்டில் நிற்கலாம்/ வடீ்டிற்கு வரலாம். நான் / நாம் 

அதற்கு ெபாறுப்பு எடுக்கின்ேறாம். 
_________________________________________________________________________ 
நாங்கள் இந்த தகவலின் கருத்துக்கைள கவனத்தில் எடுத்துக்  ெகாண்ேடாம்.(பக். 1 – 8 ): 
 
 
ெபற்ேறாrன் அல்லது பாதுகாவலrன் ைகெயாப்பம்: _____________________________________ 
 
மாணவrன் ைகெயாப்பம்: ______________________________________________________________ 



Rebhügel பாடசாைலயின் விதிமுைறகள்  
பாடசாைலயில் நாங்கள் நன்றாக படிக்கவும் நல்ல மனநிைலயில் உணரவும் 
எங்களுைடய பாடசாைல ஒரு அன்பான மற்றும் அச்சமில்லாத இடமாக இருக்க 
ேவண்டும்.  

ச க பழக்கவழக்க  யெபா : 
இ ப  நா க  ம றவ க ட  நடக்க ேவ : 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
பாடசாைல விதிமுைறகள்  
 
வகுப்பு நைடெபறும் ெபாது (07.30-12.00 / 13.40-17.15) 

• ஆசிrயர் அல்லது பராமrப்பாளர் அறிவிப்பின்றி நாங்கள் பாடசாைல 
சுற்றாடைல- பிரேதசத்ைத விட்டு ெவளிேயறக்கூடாது  

• ைகத்ெதாைலேபசி மற்றும் இலத்திரனியல்  ெபாருட்கள் பாடசாைல 
பிரேதசத்தில் ெதrயேவா ேகட்கேவா கூடாது. 

• ேவண்டாத சத்தங்கைள பாடசாைலயிலும் பாடசாைல பிரேதசத்திலும் 
தவிர்ப்ேபாம். 

 

நாங்கள் பாடசாைல பிரேதசத்திலும் பார்ைவக்கு எட்டிய வைரயிலும்  தயீ பாவைனக்கு 

அடிைமயான ெபாருட்கள் (சிகரட், மதுபானங்கள்...) மற்றும் ேபாைதப்ெபாருட்கள் 
பாவிக்ககூடாது. 
 
பாடசாைலயிலும் பாடசாைல பிரேதசத்திலும் நாங்கள் சுவிங்கம் சப்பக்கூடாது, சக்தி 
தரும் பானங்கள் (Energiedrinks) அருந்தக்கூடாது. 
 

பாடசாைலயில் ஒழுங்கும் சுத்தமும் எங்களுக்கு மிக முக்கியம். சுற்றாடலிலும் 
பிரேதசத்திலும்  நாங்கள் கவனம் ெசலுத்துேவாம். 
 

குப்ைபகள் குப்ைபக்கூைடயில் ேபாடேவண்டும், நிலத்தில் அல்ல.  
 

விதிமுைறகைள நைடமுைறப்படுத்த ெபற்ேறார் அல்லது பாதுகாவலர் பாடசாைலக்கு 
அதிகாரம் ெகாடுக்கின்றனர் 
 
 
 
 
_________________________________________ 
1  Artikel 54 VSV 

எ ேலா ட  
ண , நாக கமான 

நட ைத ம  ம யாைத  
எ பா க்கி ேறா .  
  நாங்கள் பிற ெபாருட்களுடனும், 

பாடசாைளயுடனும், 
எங்களுைடய சுற்றாடளுடனும் 
கவனமாக இருப்ேபாம். 

நாங்கள் நம்பிக்ைகயும் 
சகிப்புத்தன்ைம உள்ள சூழலுக்கு 
ேகாrக்ைக விடுகிேறாம். வன்முைறயின்ைம 

இனத்துேவசமின்ைம 

தனிைமப்படுத்தாைம 

திருடாைம 

குப்ைபகள் வசீாைம 

ேசதங்கள் ஏற்படுத்தாைம

நாசேவைல ெசய்யாைம 

வன்முைறயின்ைம 

தனிப்படுத்தாைம 

ேவற்றுைமப்படுத்தாைம 

அதிகாரத்ைத தவறா க 

பயன்படுத்தாைம 

சாதகமான 
வா க்ைக 



இைடேவைளயின் ேபாது நிற்கும் இடத்தின் விதிமுைறகள்  
 
 

 
               
மாணவர் மாணவிகளாகிய நாம் எமது இைடேவைளைய ெவளியில் களிப்ேபாம். 
 
இைடேவைளக்கு முன்பும் பின்பும் நாங்கள் பாடசாைலக்கு ெவளியிலும் உள்நுைழயும் 
ேபாதும் ெநருக்கடியின்றி நடந்துெகாள்ேவாம். நாங்கள் ஒருவருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுத்த 
மாட்ேடாம். 
 
நாங்கள் இைடேவைள கண்காணிப்பாளrன் அறிவுறுத்தலின் படி நடப்ேபாம். (ஆசிrயர் / 
பராமrப்பாளர் / மாணவிகள் / மாணவர்) 
 
வைரபடத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள வாகன ெசல்லும் பகுதி மற்றும் வாகனத்தrப்பிடம் 
தவிர்த்த இடம் தான் இைடேவைளயின் ேபாது  நிற்கும் இடம். நாங்கள் பந்து 
விைளயாட்டுக்கு Hartplatz என்று குறிக்கப்பட்ட இடத்ைத பாவிக்கலாம். (வைரப்படத்ைதப் 
பார்க்கவும்) 
 
முதலாவது மணி அடித்த உடன் நாம் பாடசாைலக்குள் நுைழய ேவண்டும், இரண்டாவது 
மணி அடித்த பின்னர் நாம் வகுப்பைறயில் அல்லது பாட அைறயில் பாடத்திற்கு தயாராக 
இருக்க ேவண்டும். 
 
வகுப்பு ேநரங்களில் (07.30-12.00 13.40-17.15)  நாம் பாடசாைல பிரேதசத்தில் ைசக்கிள், 
ேமாட்டார் ைசக்கிள் , சில்லுப்பலைக ேபான்ற ேவறு சாதனங்களும் பயன்படுத்தக்கூடாது. 
 
ைசக்கிள், ேமாட்டார் ைசக்கிள், சில்லுப்பலைக ேபான்ற ேவறு சாதனங்கள் அதற்குrய 
நிறுத்தும் இடத்தில விடேவண்டும். 
 
பனிக்காலத்தில் எங்கு நாம் பனி உருண்ைட எறியலாம் என்று 

விதிமுைறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.. 

Rebhügel  பாடசாைலப் பகுதியின் 

எல்ைல 

இைடேவைளப்பகுதி-பிரேதசம் 

(அத்துடன் பக்.2 வடீ்டு விதிமுைறகள்) 
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எல்ேலாரும் ேசர்ந்து பாடசாைலக்குப் ேபாக விதிமுைறகள் ேதைவ 

நீங்கள் விதிமுைறைய மீறினால் பின்விைளவுகள் உண்டு. நீங்கள் எங்களுைடய 

ஒன்றான விதிமுைறகைள கைடப்பிடிப்பதற்கு, நாங்கள் உங்களுக்கு ஆதரவும் உதவியும் 

ெசய்ய விரும்புகிேறாம். 

விதிமுைற மீறினால் நாங்கள் மூன்று கட்டங்கைளக் ெகாண்ட திட்டத்ைத 

தயார்படுத்தியுள்ேளாம். ஒரு சூழ்நிைல ஏற்படும் ெபாது அதற்கு சrயான நடவடிக்ைக 

எடுப்பதற்கு உதவியாக அைமவதற்கு உங்களுக்கும், உங்கள்ெபற்ேறாருக்கும் மற்றும் 

ஆசிrயர்களுக்கும், பாதுகாவலருக்கும் இது ேதைவப்படுகிறது. அத்ேதாடு ஆசிrயrயrடம் 

படிமுைறகைள பற்றி ஆவணம் உண்டு. 

கட்டம் 0: நீங்கள் விதிமுைறகைள கைடப்பிடிக்கிறரீ்கள் - ெதாடர்ந்தும் ெசய்யுங்கள்! 

முதலாவது கட்டம்: ெபாறுப்பு வகுப்பாசிrயrடம் உண்டு - அத்துடன் உங்களிடமும் உண்டு! 

விதிமுைற மீறியதற்கு ஒரு நடவடிக்ைக எடுப்பேதாடு, உங்களுைடய ஆசிrைய 

அல்லது ஆசிrயர் உங்களுடன் ேசர்ந்து விதிமுைற மீறியதன் காரணத்ைத 

கண்டுபிடிக்கவும் தரீ்வுக்கான ஒரு ஒப்பந்த்தத்ைதயும் எடுக்க முயற்சி ெசய்வார். 
 
ேதைவப்படும்ேபாது உங்கள் ெபற்ேறாருக்கும் அறிவிப்ேபாம். (வகுப்புேநரம் 

தவிர்த்த ேநரத்தில் ேவைல ெசய்ய ேவண்டும் என்ற ஒரு நடவடிக்ைக  அல்லது அது 

ேபான்றைவ எடுக்கப்பட்டால்) 

உங்களுைடய வகுப்பாசிrைய அல்லது வகுப்பாசிrயர் ஒரு ேபச்சுவார்த்ைதக்கு 

உங்கைளயும் உங்கள் ெபற்ேறாைரயும் அைழக்கலாம். இதில் ேதைவெயன்றால் 

பயிற்சி ெபற்ற பாட ஆசிrயருடன் ேசர்ந்து தரீ்வுகைள பற்றி உைரயாடலாம். 

எழுத்துமூலமான ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்யவும் வாய்ப்பு உண்டு. 
 
விதிமுைறகள் மீறுவது பலமுைற நடந்தால், அைவ உங்களின் 

அறிக்ைகப்பத்திரத்தில் Arbeitshaltung und Sozialkompetenz என்ற பகுதியின் 

மதிப்பீட்டுக்கு பின்விைளவுகள் உண்டு. 
 

இரண்டாவது கட்டம்: பாடசாைல நிர்வாகம் ெபாறுப்ேபற்கும் 

உங்களுைடய பழக்கவழக்கத்தில் முேனற்றம் காணாவிட்டாலும் பலதடைவ 

விதிமுைறகைள மீறினாலும் பாடசாைல நிர்வாகம் விழிப்பைடயும். அவர்கள் 

உங்கைளயும் உங்கள் ெபற்ேறாைரயும் ஒரு ேபச்சுவார்த்ைதக்கு அைழக்கலாம். 

அவர்கள் ேமலதிகமான நடவடிக்ைக எடுத்து வற்புறத்தலாம். இது மிகவும் 

உத்திேயாகப்பூர்வமாகப்படுகிறது. 
 

மூன்றாவது கட்டம்: கல்வி அலுவலகம் ெபாறுப்ேபற்கிறது 

இனி கல்வி திைணக்களம் ேமலதிகமான நடவடிக்ைககைள தரீ்மானிக்கும். 
 
எல்லாக் கட்டங்களிலும் ஆேலாசைன மற்றும் ஆதரவு வழங்குதல் உண்டு, சிறப்பாக 

பாடசாைல சமூகேசைவயாளர். சூழ்நிைலையப் ெபாறுத்து உங்களுக்கும் ெபற்ேறாருக்கும் 

பாடசாைலயால் ஆதரவு வழங்கப்படும். நீங்கள் அடுத்த (அல்லது இன்னும் ேமலதிகமான) 

கட்டத்திற்கு ேபாவதற்குமுன் சrயான சமயத்தில் ஆதரைவ எடுத்துக் ெகாள்வது நல்லது. 



பாடசாைலயின் இைணயம் (Internet) மற்றும் மின்னஞ்சல் (E-Mail) 

எம்மிடமும் இது ெசல்லுபடியாகும்: 

„ஒழுங்காக  இரு! கணணியிலும் ைகத்ெதாைலேபசியிலும் வன்முைற ேவண்டாம்!“ 

• சட்டத்திற்கு எதிரான, ஆபாசமான, இனத்துேவசமான, பாலியல்rதியான அல்லது 

வன்முைறைய நன்கு காட்டும் இைணயப்பக்கங்கைள தட்டேவா பாவிக்கேவா 

கூடாது. 

• அவ்வாறான மின்னஞ்சல்கைளயும் பரப்பக்கூடாது. 

அனுமதிக்கப்படாதைவ உதாரணமாக: 

• மின்னஞ்சல் மூலமாக சங்கிலி ெதாடர்கடிதங்கள் அனுப்புதல். 

• இைணயத்திலிருந்து  ெமன்ெபாருட்கள் (Programme), விைளயாட்டுக்கள் மற்றும் 

பாடல் தரவுகள் (Audiodateien), படத்தரவுகள் (Videodateien) தரவிறக்குதல் அல்லது 

பதிவுெசய்தல். 

Rebhügel பாடசாைலயின் „ஆைடக்குறியீடு“ 

மrயாைதக்குrய ெதாடர்புகளுக்கும், ெவற்றிகரமான, பிரச்சைனகள் அற்ற, உணர்வு 

தூண்டுதல்கள் இல்லாத பாடசாைல நாளந்த நைடமுைற சாத்தியமாக 

ேவண்டுெமன்றால், நாங்கள் அதற்ேகற்றவாறு நடத்ைதயிலும் உைட அணிவதிலும் 

கவனம் ெசலுத்த ேவண்டும்.2 

வகுப்புக்கு ஏற்றவாறு சrயாகவும் ெபாருத்தமாகவும் உைட அணிய ேவண்டும். 

 

• விைளயாட்டு பயிற்சி  உைட விைளயாட்டுப்பாடேவைளயில் அணியலாம் -

பாடேவைளயில் அல்ல. 

• மாணவிகள் இறுக்கமான நீள காற்சட்ைட (Leggins) அல்லது அதுேபான்ற காேலாடு 

ஒட்டிய உைடகளுக்கு ேமலாக  கட்டாயமாக காற்சட்ைட அல்லது பாவாைட 

அணியேவண்டும். 

• ெதாைட ெதrயும் கட்ைட ஜனீ்ஸ் அணியும் ெபாது நாங்கள் அைத 

நாகrகக்குைறவாகவும் உணர்ச்சி தூண்டுதலாகவும் கருதுகிேறாம். அதனால் 

இவ்வைகயாக அணிவைத எங்களால் சகிக்க இயலாது. 

 

பயிற்சி ெபற்ற பாடவகுப்புக்கும் விதிமுைறகள் ேதைவ 

சிறப்பான விதிமுைறகள் ேதைவெயன்றால் (பாடவகுப்பு / சிறப்பான வகுப்பைற) 

அதற்குrய சிறப்பு ஆசிrயரால் உங்களுக்கு ேநராக அறிவிக்கப்படும், அத்துடன் 

எழுத்துமூலமும் உறுதி ெசய்து ைவத்துக்ெகாள்ளப்படும். 

 

மாணவிகள் மாணவர்கள், ஆசிrயர்கள், பராமrப்பாளர் ஆகிய நாங்கள் இந்த 

விதிமுைறகைள மதித்து பின்பற்றுேவாம்! 

 
 
 
___________________________ 
2   § 66 Abs. 2 VSV 



 

1.  ஒவ்ெவாரு சமூகமளிக்காைமயும் எழுத்துமூலம் இந்தக்ெகாப்பியில் பதிவு 

ெசய்யப்படுவதுடன் காரணமும் எழுதப்படும்.(மன்னிப்பு). சமூகமளிக்காததிற்கான 

காரணத்ைத அந்த வகுப்பிற்கான ஆசிrயrடம் அவர்கள் ேகட்க முன்ேப அறிவிக்க ேவண்டும். 

இது அடுத்து வரும் நாளில் நைடெபற ேவண்டும்.  

 இந்த மன்னிப்பு அறிவித்தல் ெதrவிக்க ஒரு வாரத்திற்கு ேமல் எடுத்தால் இது உங்கள் 

மதிப்பீட்டுப்பத்திரத்தில் குறிக்கப்படும். இந்நிைல ெதாடருமாயின் இது பற்றி பாடசாைல 

நிர்வாகத்திற்கு அறிவிக்கப்படும். 

2.  காரணத்ைத நீங்களாக எழுத ேவண்டும். ெபற்ேறார் அதன் உண்ைமத்தன்ைமைய 

தமது ைகெயழுத்தால் உறுதி ெசய்ய ேவண்டும். குறிப்பிட்ட இடத்தில் 

சமூகமளிக்காத திகதி, கால அளவு மற்றும் அதற்கான காரணம் குறிப்பிடப்பட 

ேவண்டும். (உதாரணத்ைத பார்க்கவும்) 

3.  சமூகமளிக்காத காலத்தில் தவறவிட்ட பாடங்கள் திரும்பக்கற்க ேவண்டும். இதில் 

சம்பத்தப்பட்ட ஆசிrயrடம் ேவறு ஒழுங்கு ஏற்பாடு ெசய்யாவிடின், தவற விட்டைத 

மீட்பதற்கு அேதயளவு ேநரம் ஒதுக்க ேவண்டும். 

4.  எதிர்பாராதவிதமான சமூகமளிக்கமுடியாதநிைல. 

நீங்கள் (அல்லது உங்கள் ெபற்ேறார்) ஆகப்பிந்தியது 10 மணி இைடேவைளக்கு 

முன்பாக ெதாைலேபசி மூலம் அறிவிக்க ேவண்டும். 044 454 22 30. ெதாைலேபசி  

பாடசாைல ெதாடங்கிய ேநரம் முதல் 7.25 , மற்றும் இைடேவைள ேநரத்தில் 

பயன்பாட்டில் இருக்கும். 

நீங்கள் வகுப்பிலிருந்து (வாந்தி ேபான்ற...) ெவளிேயற ேநrட்டால், இைத ெதாடர்பு 

ெகாப்பியில் அச்சமயத்தில் கற்பித்த ஆசிrயrடம் 

ைகேயாப்பமிடச்ெசய்வதன்மூலம் உங்கள் ெபற்ேறாருக்கு ெதrயப்படுத்தலாம் 

5. முன்கூட்டிேய ெதrந்த சமூகமளிக்காதநிைல 
 

a. ைவத்தியர் அல்லது பல்ைவத்தியrடம் இயன்றவைர பாடசாைல முடியும் ேநரம் 

அல்லது பாடசாைல ேநரம் தவிர்ந்த சமயங்களில் ேநரத்ைத ஒதுக்கவும். 

பலதடைவகள் காரணம் ெதrந்த சமூகமளிக்காைமைய ஒவ்ெவாரு தவைணயும் 

கற்கும் ேநரத்ைத மீட்க ேவண்டும். இதற்கான அறிவிப்ைப ஆகப்பிந்தியது 

குறித்த நாளிற்கு முதல்நாள் ஆசிrயrடம் ெதrவிக்க ேவண்டும். 
 

b. 2 நாட்கள் வைர சமூகமளிக்காைம (விடுதைலக்கு முன்ேபா/ பின்ேபா 

இல்லாமல்) 
இப்படியான நிைலைமயில் நீங்கள் மற்றும் உமது ெபற்ேறார் 2 வாரங்களுக்கு 

முன்பு வகுப்பாசிrயrடம் விண்ணப்பிக்க ேவண்டும்.(விதிவிலக்கு   ) இந்த 

விண்ணப்பத்துடன் பழகிப்பார்க்கும் கற்ைகெநறி அல்லது அதுேபான்ற 

உறுதிப்பத்திரத்ைத ெபற்ேறார் ைவக்க ேவண்டும். 
 

c. 2 நாட்களுக்கு ேமற்பட்ட சமூகமளிக்காதநிைல (உ.ம்: பழகிப்பார்க்கும் 

கற்ைகெநறி) அல்லது விடுமுைறக்கு முன்பு/பின்பு) 
 
இந்நிைலயில் நீர் மற்றும் உமது ெபற்ேறார் (இதுவும் 2 வாரங்களுக்கு முன்பு) 
எழுத்து மூலம் பாடசாைல நிர்வாகத்திற்கு விண்ணப்பிக்க ேவண்டும். 



பழகிப்பார்க்கும் கற்ைகெநறியாயின் 2 வாரங்களுக்குள்தான் ெபரும்பாலும்  
உமக்கு அதற்கான சம்மதம் கிைடக்கலாம். இப்படியான நிைலைமகளில் இந்த 
அனுமதி உறுதிெமாழிைய விைரவில் நிவாகத்திற்கு ெதrவிக்கவும். 
அனுமதிக்கப்பட்டவிடுமுைற அனுமதிைய (முன்கூட்டி ெதrந்த 

சமூகமளிக்காதநிைல) சம்பந்தப்பட்ட சகல ஆசிrயர்களுக்கும் ெதrவிக்க 

ேவண்டும். 
 
6. கல்விகற்றல் – பாடங்களிலிருந்து தள்ளி ைவத்தல்: 
 

இந்த மன்னிப்ைபயும் இந்தக்ெகாப்பியிேலேய எழுதேவண்டும். 2 வாரத்திற்கு 

ேமற்பட்ட காலமாயின் ஓர் ைவத்திய அறிக்ைக ெகாண்டு வர ேவண்டும். 

ஆசிrயருடன் ேவறு ஏற்பாடுகள் ெசய்யாவிடின் நீங்கள் வகுப்பில் எப்ேபாதும் 

சமூகமளிக்கேவண்டும். 
 



Jokertage/ ேஜாக்கர் நாட்கள்  
 
சூrச் மாநில 28.06.2006 திகதி ஏற்படுத்திய பாடசாைல நைடமுைற (VSV) 
 
§ 30 1  மாணவர்கள் ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் 2 நாட்கள் காரணங்கள் ெகாடுக்காமல்     

சமூகமளிக்காது இருக்கலாம். (Jokertage) 

 3  ெபற்ேறார் இந்த ேஜாக்கர் நாட்களிற்கு முன்கூட்டிேய விண்ணப்பிக்க ேவண்டும். 

ஒவ்ெவாரு முைறயும்  எடுக்கப்படும் ேஜாக்கர் நாளும் - அது அைர நாளாக 

இருந்தாலும் - முழு நாளாகேவ கருதப்படும். பாவிக்கப்படாத ேஜாக்கர் நாட்கள் 

கழிக்கப்பட்டு விடும். 
 
பாடசாைல அதிபர்களின் கூட்டுத்தரீ்மானம்: 

• ெபற்ேறார் ேஜாக்கர் நாட்களுக்கான விண்ணப்பத்ைத ேதைவப்படும் நாளுக்கு 

குைறந்தது 2 நாட்களுக்கு முன் ெபாறுப்பான ஆசிrயrடம் ெகாடுக்க ேவண்டும். 
 

• பராமrக்குமிடத்திற்கு பிள்ைளக்கு ெபாறுப்பானவர்கேள அறிவிக்க ேவண்டும். 

முன்கூட்டிேய அறிவிக்காதுவிடின் ெபற்ேறாrன் பங்களிப்புக்கட்டணம் 

கழிக்கப்படமாட்டது. 
 

• மாணவர்கள் (விடுபட்ட பாடங்கைள மீட்பதற்கு) ெதாடர்ந்து கற்க 

கடைமப்பட்டுள்ளார்கள். 
 
 
ேமலதிக விபரங்கள்: விேசஷமாக Rebhügel பாடசாைலயின் நைடமுைற: 

 
• வகுப்பாசிrயர் மற்றும் பாடசாைல நிர்வாகம் உங்களுக்கு எந்த நாட்கைள 

ேஜாக்கர் நாட்களாக எடுக்க முடியாது என்று கூறுவார்கள். இந்த நாட்கள் 

முக்கிய, விேசட ெசயற்பாடுகைள ெகாண்ட நாட்களாக, உ.ம்: பாடசாைல உலா, 

வகுப்பு முகாம், திட்டங்கள் மற்றும் விைளயாட்டு நாட்கள். 

 

• ெவவ்ேவறு சமய முக்கிய விடுமுைற நாட்கள் ேஜாக்கர் நாட்களாக 

எடுக்கமுடியாது.(ஜூைல 2005 BID சட்டமூலம் ) 

 

• ேகாைட விடுமுைறக்கு 2 வாரங்களுக்கு முந்திய கிழைமயில் ேஜாக்கர் நாட்கள் 

எடுப்பதற்கு வகுப்பாசிrயர் மற்றும் ஆசிrைய அைனவrன் சம்மதம் ேதைவ. 

பாடசாைல ஆண்டின் இறுதி வாரத்தில் எடுப்பதற்கு பாடசாைல நிர்வாகத்தின் 

அனுமதியுடன் மட்டுேம சாத்தியமாகும். 


