
சுற்றுநிரூபம் 1/2014 ற்குரிய இைணப்பு 1  [tamil] 
 
சிறுபான்ைம ெமாழிப்பின்னணியுைடய மாணவர்களுக்குரிய 

பிரத்திேயக ெமாழிப்பயிற்சிக்கான உரிைம பற்றிய தகவல் 
 
பிரத்திேயக ெமாழிப்பயிற்சி மூன்று பகுதிகைள ெகாண்டுள்ளது: 
 

• பிரத்திேயக ேநார்ேவயிய ெமாழிப்பயிற்சி: ேமலதிக தகுந்த ேநார்ேவயிய ெமாழியிலான 

ெமாழிப்பயிற்சி  
• இருெமாழியிலான பாடக்கல்வி :ேநார்ேவயிய ெமாழியில் பாடக்கல்வி மற்றும்  இரு 

ெமாழி ஆசிரியரால் மாணவரின் தாய்ெமாழியில் பயிற்சி  
• தாய்ெமாழி பயிற்சி: மாணவரின் தாய்ெமாழியில் பயிற்சி 

 
கல்விப்பயிற்சி சட்டம் §§ 2-8 மற்றும் 3-12சிறுபான்ைம ெமாழிப்பின்னணியுைடய 

மாணவர்களுக்குரிய  பிரத்திேயக ெமாழிப்பயிற்சி பற்றி  வைரயறுப்பதாவது:  

ேநார்ேவயிய மற்றும் சாமிய ெமாழி தவிர்ந்த பிற ெமாழிைய தாய்ெமாழியாக் 

ெகாண்ட மாணவர்[ஆரம்ப பாடசாைல/உயர்கல்வி பயிற்சி] பாடசாைலயில் 

சாதாரண கல்விப் பயிற்சிைய பின்பற்றுவதற்கு தகுந்த ேபாதுமானளவு 

ேநார்ேவயிய ெமாழி திறைமகைளப் ெபறும் வைர பிரத்திேயக ேநார்ேவயிய 

ெமாழிப்பயிற்சிைய ெபறும் உரிைமையக் ெகாண்டுள்ளனர். இவ்வாறான 

மாணவர்கள் அவசியெமனில் தாய்ெமாழிபயிற்சி இருெமாழியிலான பாடக்கல்வி 
அல்லது இரு பிரிவிைனயும் ெபறுவதற்கான உரிைமையயும் ெகாண்டுள்ளனர்.  

 
சாதாரணமாக மாணவர் ெசல்லும் பாடசாைல தவிர ேவெறாரு பாடசாைலயில் 

தாய்ெமாழிக்கல்வி ஏற்பாடு ெசய்யப்படலாம். 
 

தாய்ெமாழிப்பயிற்சி மற்றும்  இரு ெமாழியிலான பாடக்கல்விைய தகுதி ெபற்ற 

ஆசிரியரால் வழங்கப்பட முடியாதவிடத்து, [நகரசைப/பிராந்தியசைப] மாணவரின் 

தைகைமகளுக்ேகற்றபடி  ேவெறாரு  பயிற்சிைய இயன்றவைர  ஒழுங்கு ெசய்ய 

ேவண்டும் 
 
பிரத்திேயக ேநார்ேவயிய ெமாழிப்பயிற்சியானது ேநார்ேவயிய ெமாழியில் கல்விைய பின்பற்ற 

முடியாதளவு  குைறந்த ேநார்ேவயிய ெமாழியறிைவயுைடய மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 

தாய்ெமாழிப்பயிற்சி மற்றும்  இரு ெமாழியிலான பாடக்கல்வியானது மாணவருக்கு ேதைவப்படும் 

பட்சத்திலும் அத்துடன்  புதிதாக வந்தவர்களும்  மற்றும் ேநார்ேவயிய ெமாழியில் ஒரளேவனும் 

கல்விையப் பின்பற்றுவதற்குரிய ேநார்ேவயிய ெமாழித்தைகைமையக் ெகாண்டிராத சிறுபான்ைம 

பின்னணியுைடய ேவறு மாணவர்களும் இதைனப் ெபறும் உரிைமையக் ெகாண்டுள்ளனர். 
 
சாதாரண பயிற்சிைய பின்பற்றுவதற்ேகற்றவாறு மாணவர் இயன்றவைர விைரவில் 

ேநார்ேவயிய ெமாழிைய சிறந்தவாறு கற்றுக்ெகாள்வேத பிரத்திேயக ெமாழிப்பயிற்சியின் 

ேநாக்கமாகும். ேபாதியளவு ேநார்ேவயிய ெமாழியறிைவ மாணவர் ெபற்றுக்ெகாண்டதும், 

ெதாடர்ந்து மாணவருக்கு பிரத்திேயக ெமாழிப்பயிற்சி வழங்கப்படமாட்டாது. 
 
பிரத்திேயக ெமாழிப்பயிற்சிைய பாடசாைல சிபாரிசு ெசய்யும் ேபாது என்ன நிகழும்? 

• மாணவரின் ேநார்ேவயிய ெமாழியறிைவபாடசாைல மதிப்பிடும். 

• பாடசாைல மாணவர்/பாதுகாவலருக்கு முன்னறிவித்தைல அனுப்புவதுடன் பிரத்திேயக 

ெமாழிப்பயிற்சி பற்றிய தனியான தீர்மானத்ைத எடுக்க சம்மத்ைதயும் ேகாரும்.  

• மாணவர்/பாதுகாவலர் இதற்கு சம்மதம் வழங்குவர் அல்லது வழங்காது இது பற்றி 
பாடசாைலக்கு ெதரிவிப்பார். 

• மாணவர்/பாதுகாவலர்  சம்மதம் வழங்கும் பட்சத்தில் பாடசாைல தீர்மானத்ைத  ஏற்படுத்தி  
அதைன மாணவர்/பாதுகாவலருக்கு அனுப்பி ைவக்கும்.  



• மாணவர்/பாதுகாவலர் சம்மதம் வழங்காத பட்சத்தில் பாடசாைல தீர்மானம் எைதயும் 

ஏற்றபடுத்தாது. அவ்வாறாயின் மாணவர்  ேநார்ேவயிய ெமாழியில் சாதாரண 

பயிற்சிையப் பின்பற்றுவார். 

• தீர்மானத்ைத மாணவர்/பாதுகாவலர் முைறயடீு ெசய்யலாம். 
 
மாணவர்/பாதுகாவலர் பிரத்திேயக ெமாழிப்பயிற்சியிற்கு விண்ணப்பிக்கும் ேபாது என்ன நிகழும்? 

• பாடசாைலக்கு மாணவர்/பாதுகாவலர் விண்ணப்பத்ைத அனுப்புவர். 

• பாடசாைல மாணவரின் ேநார்ேவயிய ெமாழியறிைவ மதிப்பிடும். 

• மாணவருக்கு பிரத்திேயக ெமாழிப்பயிற்சி அவசியமா இல்ைலயா என பாடசாைல 

பரீசீலைன ெசய்யும். 

• பாடசாைல தீர்மானத்ைத ஏற்படுத்தும். 

• தீர்மானத்ைத மாணவர்/பாதுகாவலர் முைறயடீு ெசய்யலாம். 
 


