
[tamil]

எதிர்வரும்ஆண்டுகள்

எதிர்காலத்திற்கு

முக்கியமானைவ
 

கட்டுப்பாடுகைள விதிக்கும் 
ெபற்ேறாேர எமக்கு அவசியம்

என் வாழ்வில் நீங்கள் 
ெதாடர்ந்தும் முக்கியமானவர்

நான் வளர்ந்த பின் என்ன 
ெசய்யப்ேபாகிேறன்?

…… அத்ேதாடு இைளேயாருக்கு உங்கள்  ஆதரவு 
ேதைவ!

ேமலதிக விபரங்கைள அறிய விரும்புகிறரீ்களா ? 
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உங்களுக்குத் ெதரியுமாÉ 

அக்கைற காட்டும் ெதளிவான தன்ைமயுைடய 
வளர்ந்ேதார்  எமக்கு அவசியம்

இது இைளயவரின் ெதரிவு, ஆனால் இதில் ெபற்ேறார் 
பங்களிப்ைப வழங்கலாம்:
• இைளயவரின் ஆர்வம் மற்றும் இயல்பிற்கு முக்கியத்துவம் 

வழங்கவும்.
• பாடசாைலயில் ஆேலாசகருடன் ஆரம்பக் கட்டத்திேலேய 

உைரயாடக் ேகாரவும்.
• வாய்ப்புக்கைள கலந்தாேலாசிக்கவும்.
• இைளயவருடன் ேசர்ந்து கல்விெநறித் ெதரிைவ vilbli.no  இல் 

ஆராயவும்.
• இைளயவரின் ெதரிைவ ஏற்றுக்ெகாள்ளவும் ஆனால் இைவ 

நன்காேலாசிக்கப்பட்டதா என்பைத உறுதிப்படுத்தும் 
வண்ணம் வினவிக் ெகாள்ளவும்.

உங்களுக்கு ெதரியாத விடயத்ைத இைளயவர் மகிழ்வுடன் கூற 
வாய்ப்பளிக்கவும்

உங்கள் இைளயவர் எவற்ைற கற்கிறார் என்பைத அறிய 
ஆர்வம் காட்டுங்கள்.உங்களுக்கு எல்லாம் ெதரிந்திருக்க 
ேவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதில்ைல.ஆர்வத்ைத ெவளிக் 
காட்டி விைனக்கைள எழுப்புவது மிகப் பிரதானமானதாகும். 
இவ்வாறு கல்வி பயில்வைத ஊக்குவித்து உற்சாகமூட்டலாம்.

ெபற்ேறார் ஒருைமப்பாடு 

முன்ைபவிட இைடநிைலப்பாடசாைலப் 
பருவத்தில் ெபற்ேறார்கள் ஒருவருடன் ஒருவர் 
பழக்கத்ைதக் ெகாண்டிருப்பது முக்கியமாகும். 
ஒன்றுபடுவதன் மூலம் இைளேயாருக்கு நீங்கள் 
ஒரு சிறந்த ஆதரவாக அைமயலாம். 

 
பிரதான ஒத்துைழப்பாளர்கள்      ெபயர்   ெதாைலேபசி மின்-அஞ்சல்

ஆசிரியர்:__________________________________________________________________________________________________________

ெபற்ேறார்ெதாடர்பு:_________________________________________________________________________________________________

ெபற்ேறார் ெதாடர்பு:________________________________________________________________________________________________

ஆேலாசகர்:________________________________________________________________________________________________________
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ெபற்ேறார்சங்கம்)இது கல்வித் திைணக்களத்திற்கு ஆேலாசைன  
வழங்கும் ஓர் அைமப்பாகும். FUG பாடசாைலயில் ெபற்ேறாரின்  
விருப்பங்கைளப் ேபணுதல் மற்றும் பாடசாைலக்கும் ெபற்ேறாருக்குமான  
ஒத்துைழப்ைப ேமம்படுத்துவதிலும் ஈடுபடுகிறது.

FUG.NO – பாடசாைலப் பிள்ைளகைளயுைடய ெபற்ேறாருக்குரிய  
பயனுள்ள இைணயத்தளமாகும்

உங்களுக்குத் ெதரியுமாÉ 

அக்கைற காட்டும் ெதளிவான தன்ைமயுைடய 
வளர்ந்ேதார்  எமக்கு அவசியம்

இது இைளயவரின் ெதரிவு, ஆனால் இதில் ெபற்ேறார் 
பங்களிப்ைப வழங்கலாம்:
• இைளயவரின் ஆர்வம் மற்றும் இயல்பிற்கு முக்கியத்துவம் 

வழங்கவும்.
• பாடசாைலயில் ஆேலாசகருடன் ஆரம்பக் கட்டத்திேலேய 

உைரயாடக் ேகாரவும்.
• வாய்ப்புக்கைள கலந்தாேலாசிக்கவும்.
• இைளயவருடன் ேசர்ந்து கல்விெநறித் ெதரிைவ vilbli.no  இல் 

ஆராயவும்.
• இைளயவரின் ெதரிைவ ஏற்றுக்ெகாள்ளவும் ஆனால் இைவ 

நன்காேலாசிக்கப்பட்டதா என்பைத உறுதிப்படுத்தும் 
வண்ணம் வினவிக் ெகாள்ளவும்.

உங்களுக்கு ெதரியாத விடயத்ைத இைளயவர் மகிழ்வுடன் கூற 
வாய்ப்பளிக்கவும்

உங்கள் இைளயவர் எவற்ைற கற்கிறார் என்பைத அறிய 
ஆர்வம் காட்டுங்கள்.உங்களுக்கு எல்லாம் ெதரிந்திருக்க 
ேவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதில்ைல.ஆர்வத்ைத ெவளிக் 
காட்டி விைனக்கைள எழுப்புவது மிகப் பிரதானமானதாகும். 
இவ்வாறு கல்வி பயில்வைத ஊக்குவித்து உற்சாகமூட்டலாம்.

ெபற்ேறார் ஒருைமப்பாடு 

முன்ைபவிட இைடநிைலப்பாடசாைலப் 
பருவத்தில் ெபற்ேறார்கள் ஒருவருடன் ஒருவர் 
பழக்கத்ைதக் ெகாண்டிருப்பது முக்கியமாகும். 
ஒன்றுபடுவதன் மூலம் இைளேயாருக்கு நீங்கள் 
ஒரு சிறந்த ஆதரவாக அைமயலாம். 

 
பிரதான ஒத்துைழப்பாளர்கள்      ெபயர்   ெதாைலேபசி மின்-அஞ்சல்

ஆசிரியர்:__________________________________________________________________________________________________________

ெபற்ேறார்ெதாடர்பு:_________________________________________________________________________________________________

ெபற்ேறார் ெதாடர்பு:________________________________________________________________________________________________

ஆேலாசகர்:________________________________________________________________________________________________________

Foreldreutvalget for grunnopplæring(FUG) (ஆரம்ப பாடசாைல  

ெபற்ேறார்சங்கம்)இது கல்வித் திைணக்களத்திற்கு ஆேலாசைன  
வழங்கும் ஓர் அைமப்பாகும். FUG பாடசாைலயில் ெபற்ேறாரின்  
விருப்பங்கைளப் ேபணுதல் மற்றும் பாடசாைலக்கும் ெபற்ேறாருக்குமான  
ஒத்துைழப்ைப ேமம்படுத்துவதிலும் ஈடுபடுகிறது.

FUG.NO – பாடசாைலப் பிள்ைளகைளயுைடய ெபற்ேறாருக்குரிய  
பயனுள்ள இைணயத்தளமாகும்

உங்களுக்குத் ெதரியுமாÉ 

அக்கைற காட்டும் ெதளிவான தன்ைமயுைடய 
வளர்ந்ேதார்  எமக்கு அவசியம்

இது இைளயவரின் ெதரிவு, ஆனால் இதில் ெபற்ேறார் 
பங்களிப்ைப வழங்கலாம்:
• இைளயவரின் ஆர்வம் மற்றும் இயல்பிற்கு முக்கியத்துவம் 

வழங்கவும்.
• பாடசாைலயில் ஆேலாசகருடன் ஆரம்பக் கட்டத்திேலேய 

உைரயாடக் ேகாரவும்.
• வாய்ப்புக்கைள கலந்தாேலாசிக்கவும்.
• இைளயவருடன் ேசர்ந்து கல்விெநறித் ெதரிைவ vilbli.no  இல் 

ஆராயவும்.
• இைளயவரின் ெதரிைவ ஏற்றுக்ெகாள்ளவும் ஆனால் இைவ 

நன்காேலாசிக்கப்பட்டதா என்பைத உறுதிப்படுத்தும் 
வண்ணம் வினவிக் ெகாள்ளவும்.

உங்களுக்கு ெதரியாத விடயத்ைத இைளயவர் மகிழ்வுடன் கூற 
வாய்ப்பளிக்கவும்

உங்கள் இைளயவர் எவற்ைற கற்கிறார் என்பைத அறிய 
ஆர்வம் காட்டுங்கள்.உங்களுக்கு எல்லாம் ெதரிந்திருக்க 
ேவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதில்ைல.ஆர்வத்ைத ெவளிக் 
காட்டி விைனக்கைள எழுப்புவது மிகப் பிரதானமானதாகும். 
இவ்வாறு கல்வி பயில்வைத ஊக்குவித்து உற்சாகமூட்டலாம்.

ெபற்ேறார் ஒருைமப்பாடு 

முன்ைபவிட இைடநிைலப்பாடசாைலப் 
பருவத்தில் ெபற்ேறார்கள் ஒருவருடன் ஒருவர் 
பழக்கத்ைதக் ெகாண்டிருப்பது முக்கியமாகும். 
ஒன்றுபடுவதன் மூலம் இைளேயாருக்கு நீங்கள் 
ஒரு சிறந்த ஆதரவாக அைமயலாம். 

 
பிரதான ஒத்துைழப்பாளர்கள்      ெபயர்   ெதாைலேபசி மின்-அஞ்சல்

ஆசிரியர்:__________________________________________________________________________________________________________

ெபற்ேறார்ெதாடர்பு:_________________________________________________________________________________________________

ெபற்ேறார் ெதாடர்பு:________________________________________________________________________________________________

ஆேலாசகர்:________________________________________________________________________________________________________

Foreldreutvalget for grunnopplæring(FUG) (ஆரம்ப பாடசாைல  

ெபற்ேறார்சங்கம்)இது கல்வித் திைணக்களத்திற்கு ஆேலாசைன  
வழங்கும் ஓர் அைமப்பாகும். FUG பாடசாைலயில் ெபற்ேறாரின்  
விருப்பங்கைளப் ேபணுதல் மற்றும் பாடசாைலக்கும் ெபற்ேறாருக்குமான  
ஒத்துைழப்ைப ேமம்படுத்துவதிலும் ஈடுபடுகிறது.

FUG.NO – பாடசாைலப் பிள்ைளகைளயுைடய ெபற்ேறாருக்குரிய  
பயனுள்ள இைணயத்தளமாகும்

உங்களுக்குத் ெதரியுமாÉ 

அக்கைற காட்டும் ெதளிவான தன்ைமயுைடய 
வளர்ந்ேதார்  எமக்கு அவசியம்

இது இைளயவரின் ெதரிவு, ஆனால் இதில் ெபற்ேறார் 
பங்களிப்ைப வழங்கலாம்:
• இைளயவரின் ஆர்வம் மற்றும் இயல்பிற்கு முக்கியத்துவம் 

வழங்கவும்.
• பாடசாைலயில் ஆேலாசகருடன் ஆரம்பக் கட்டத்திேலேய 

உைரயாடக் ேகாரவும்.
• வாய்ப்புக்கைள கலந்தாேலாசிக்கவும்.
• இைளயவருடன் ேசர்ந்து கல்விெநறித் ெதரிைவ vilbli.no  இல் 

ஆராயவும்.
• இைளயவரின் ெதரிைவ ஏற்றுக்ெகாள்ளவும் ஆனால் இைவ 

நன்காேலாசிக்கப்பட்டதா என்பைத உறுதிப்படுத்தும் 
வண்ணம் வினவிக் ெகாள்ளவும்.

உங்களுக்கு ெதரியாத விடயத்ைத இைளயவர் மகிழ்வுடன் கூற 
வாய்ப்பளிக்கவும்

உங்கள் இைளயவர் எவற்ைற கற்கிறார் என்பைத அறிய 
ஆர்வம் காட்டுங்கள்.உங்களுக்கு எல்லாம் ெதரிந்திருக்க 
ேவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதில்ைல.ஆர்வத்ைத ெவளிக் 
காட்டி விைனக்கைள எழுப்புவது மிகப் பிரதானமானதாகும். 
இவ்வாறு கல்வி பயில்வைத ஊக்குவித்து உற்சாகமூட்டலாம்.

ெபற்ேறார் ஒருைமப்பாடு 

முன்ைபவிட இைடநிைலப்பாடசாைலப் 
பருவத்தில் ெபற்ேறார்கள் ஒருவருடன் ஒருவர் 
பழக்கத்ைதக் ெகாண்டிருப்பது முக்கியமாகும். 
ஒன்றுபடுவதன் மூலம் இைளேயாருக்கு நீங்கள் 
ஒரு சிறந்த ஆதரவாக அைமயலாம். 

 
பிரதான ஒத்துைழப்பாளர்கள்      ெபயர்   ெதாைலேபசி மின்-அஞ்சல்

ஆசிரியர்:__________________________________________________________________________________________________________

ெபற்ேறார்ெதாடர்பு:_________________________________________________________________________________________________

ெபற்ேறார் ெதாடர்பு:________________________________________________________________________________________________

ஆேலாசகர்:________________________________________________________________________________________________________

Foreldreutvalget for grunnopplæring(FUG) (ஆரம்ப பாடசாைல  

ெபற்ேறார்சங்கம்)இது கல்வித் திைணக்களத்திற்கு ஆேலாசைன  
வழங்கும் ஓர் அைமப்பாகும். FUG பாடசாைலயில் ெபற்ேறாரின்  
விருப்பங்கைளப் ேபணுதல் மற்றும் பாடசாைலக்கும் ெபற்ேறாருக்குமான  
ஒத்துைழப்ைப ேமம்படுத்துவதிலும் ஈடுபடுகிறது.

FUG.NO – பாடசாைலப் பிள்ைளகைளயுைடய ெபற்ேறாருக்குரிய  
பயனுள்ள இைணயத்தளமாகும்

உங்களுக்குத் ெதரியுமாÉ 

அக்கைற காட்டும் ெதளிவான தன்ைமயுைடய 
வளர்ந்ேதார்  எமக்கு அவசியம்

இது இைளயவரின் ெதரிவு, ஆனால் இதில் ெபற்ேறார் 
பங்களிப்ைப வழங்கலாம்:
• இைளயவரின் ஆர்வம் மற்றும் இயல்பிற்கு முக்கியத்துவம் 

வழங்கவும்.
• பாடசாைலயில் ஆேலாசகருடன் ஆரம்பக் கட்டத்திேலேய 

உைரயாடக் ேகாரவும்.
• வாய்ப்புக்கைள கலந்தாேலாசிக்கவும்.
• இைளயவருடன் ேசர்ந்து கல்விெநறித் ெதரிைவ vilbli.no  இல் 

ஆராயவும்.
• இைளயவரின் ெதரிைவ ஏற்றுக்ெகாள்ளவும் ஆனால் இைவ 

நன்காேலாசிக்கப்பட்டதா என்பைத உறுதிப்படுத்தும் 
வண்ணம் வினவிக் ெகாள்ளவும்.

உங்களுக்கு ெதரியாத விடயத்ைத இைளயவர் மகிழ்வுடன் கூற 
வாய்ப்பளிக்கவும்

உங்கள் இைளயவர் எவற்ைற கற்கிறார் என்பைத அறிய 
ஆர்வம் காட்டுங்கள்.உங்களுக்கு எல்லாம் ெதரிந்திருக்க 
ேவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதில்ைல.ஆர்வத்ைத ெவளிக் 
காட்டி விைனக்கைள எழுப்புவது மிகப் பிரதானமானதாகும். 
இவ்வாறு கல்வி பயில்வைத ஊக்குவித்து உற்சாகமூட்டலாம்.

ெபற்ேறார் ஒருைமப்பாடு 

முன்ைபவிட இைடநிைலப்பாடசாைலப் 
பருவத்தில் ெபற்ேறார்கள் ஒருவருடன் ஒருவர் 
பழக்கத்ைதக் ெகாண்டிருப்பது முக்கியமாகும். 
ஒன்றுபடுவதன் மூலம் இைளேயாருக்கு நீங்கள் 
ஒரு சிறந்த ஆதரவாக அைமயலாம். 

 
பிரதான ஒத்துைழப்பாளர்கள்      ெபயர்   ெதாைலேபசி மின்-அஞ்சல்

ஆசிரியர்:__________________________________________________________________________________________________________

ெபற்ேறார்ெதாடர்பு:_________________________________________________________________________________________________

ெபற்ேறார் ெதாடர்பு:________________________________________________________________________________________________

ஆேலாசகர்:________________________________________________________________________________________________________

Foreldreutvalget for grunnopplæring(FUG) (ஆரம்ப பாடசாைல  

ெபற்ேறார்சங்கம்)இது கல்வித் திைணக்களத்திற்கு ஆேலாசைன  
வழங்கும் ஓர் அைமப்பாகும். FUG பாடசாைலயில் ெபற்ேறாரின்  
விருப்பங்கைளப் ேபணுதல் மற்றும் பாடசாைலக்கும் ெபற்ேறாருக்குமான  
ஒத்துைழப்ைப ேமம்படுத்துவதிலும் ஈடுபடுகிறது.

FUG.NO – பாடசாைலப் பிள்ைளகைளயுைடய ெபற்ேறாருக்குரிய  
பயனுள்ள இைணயத்தளமாகும்

உங்களுக்குத் ெதரியுமாÉ 

அக்கைற காட்டும் ெதளிவான தன்ைமயுைடய 
வளர்ந்ேதார்  எமக்கு அவசியம்

இது இைளயவரின் ெதரிவு, ஆனால் இதில் ெபற்ேறார் 
பங்களிப்ைப வழங்கலாம்:
• இைளயவரின் ஆர்வம் மற்றும் இயல்பிற்கு முக்கியத்துவம் 

வழங்கவும்.
• பாடசாைலயில் ஆேலாசகருடன் ஆரம்பக் கட்டத்திேலேய 

உைரயாடக் ேகாரவும்.
• வாய்ப்புக்கைள கலந்தாேலாசிக்கவும்.
• இைளயவருடன் ேசர்ந்து கல்விெநறித் ெதரிைவ vilbli.no  இல் 

ஆராயவும்.
• இைளயவரின் ெதரிைவ ஏற்றுக்ெகாள்ளவும் ஆனால் இைவ 

நன்காேலாசிக்கப்பட்டதா என்பைத உறுதிப்படுத்தும் 
வண்ணம் வினவிக் ெகாள்ளவும்.

உங்களுக்கு ெதரியாத விடயத்ைத இைளயவர் மகிழ்வுடன் கூற 
வாய்ப்பளிக்கவும்

உங்கள் இைளயவர் எவற்ைற கற்கிறார் என்பைத அறிய 
ஆர்வம் காட்டுங்கள்.உங்களுக்கு எல்லாம் ெதரிந்திருக்க 
ேவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதில்ைல.ஆர்வத்ைத ெவளிக் 
காட்டி விைனக்கைள எழுப்புவது மிகப் பிரதானமானதாகும். 
இவ்வாறு கல்வி பயில்வைத ஊக்குவித்து உற்சாகமூட்டலாம்.

ெபற்ேறார் ஒருைமப்பாடு 

முன்ைபவிட இைடநிைலப்பாடசாைலப் 
பருவத்தில் ெபற்ேறார்கள் ஒருவருடன் ஒருவர் 
பழக்கத்ைதக் ெகாண்டிருப்பது முக்கியமாகும். 
ஒன்றுபடுவதன் மூலம் இைளேயாருக்கு நீங்கள் 
ஒரு சிறந்த ஆதரவாக அைமயலாம். 

 
பிரதான ஒத்துைழப்பாளர்கள்      ெபயர்   ெதாைலேபசி மின்-அஞ்சல்

ஆசிரியர்:__________________________________________________________________________________________________________

ெபற்ேறார்ெதாடர்பு:_________________________________________________________________________________________________

ெபற்ேறார் ெதாடர்பு:________________________________________________________________________________________________

ஆேலாசகர்:________________________________________________________________________________________________________

Foreldreutvalget for grunnopplæring(FUG) (ஆரம்ப பாடசாைல  

ெபற்ேறார்சங்கம்)இது கல்வித் திைணக்களத்திற்கு ஆேலாசைன  
வழங்கும் ஓர் அைமப்பாகும். FUG பாடசாைலயில் ெபற்ேறாரின்  
விருப்பங்கைளப் ேபணுதல் மற்றும் பாடசாைலக்கும் ெபற்ேறாருக்குமான  
ஒத்துைழப்ைப ேமம்படுத்துவதிலும் ஈடுபடுகிறது.

FUG.NO – பாடசாைலப் பிள்ைளகைளயுைடய ெபற்ேறாருக்குரிய  
பயனுள்ள இைணயத்தளமாகும்

உங்களுக்குத் ெதரியுமாÉ 

அக்கைற காட்டும் ெதளிவான தன்ைமயுைடய 
வளர்ந்ேதார்  எமக்கு அவசியம்

இது இைளயவரின் ெதரிவு, ஆனால் இதில் ெபற்ேறார் 
பங்களிப்ைப வழங்கலாம்:
• இைளயவரின் ஆர்வம் மற்றும் இயல்பிற்கு முக்கியத்துவம் 

வழங்கவும்.
• பாடசாைலயில் ஆேலாசகருடன் ஆரம்பக் கட்டத்திேலேய 

உைரயாடக் ேகாரவும்.
• வாய்ப்புக்கைள கலந்தாேலாசிக்கவும்.
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பருவத்தில் ெபற்ேறார்கள் ஒருவருடன் ஒருவர் 
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