�சம்ப 2016
ெபற்ேறா / கவன�த்,
நான கிட்டத்த என �தல கால தைலைம ஆசி�ைய மற்� இந்
க�தத்தி ேநாக்க இரட்ை நிைற�. �தலில, நான �ன�த ��ன�ட் உங்க
ஆதரைவ�ம வ��வாசத்ை ந�ங்க நன்ற �ற வ��ம்�கிேற. பள்ள
சம� பத்தி வரலாற்றி ெகாந்தள�ப்ப வ�கிற� ஆனால நான, que பள்ள
ஒ� ேமல ேபாக் உள்ள மற்� எங்க பார்ை �ன்ேனாக் ெசல்�
�ன�த ��ன�ட் ஒ� 'சிறந்' பள்ள ெசய் உள்ள எ�த மகிழ்ச்
அைடகிேறன. இ� நடக் ெசய், பள்ள ெபற்ேறார் பள்ள�ய� இ�ந்
�க்கி ெசய்திகை வ��ட்� க�வ�யாக பங்ை, உங்க உதவ� ேதைவ.
எனேவ, இந் க�தத்தி இரண்டாவ ேநாக்க இந் கடந் பன்ன�ரண
வாரங்க என அவதான�ப்�க இ�ந் ந�ங்க சில �க்கி வ�ஷயங்கை
பகிர்ந ெகாள் மற்� ந�ங்க உதவ ேம�ம பள்ள �ன்ேனற் உள்
ஒ� ெப�ய பங்ை ���ம என் ப�திகள�ல �ன்ன�ைலப்ப� உள்ள.
1. வ�ைக - நாம மாணவர்கள� வ�ைக 97% இ�க்� என எதிர்பார்க்க.
�ள்ள�வ�வரங் தவற கற்ற அ�ப்பைடய� சமன என் வ�த்தியாச
வ�ைக கீ ேழ கணக்கீ பார்க்க:
90 -95% - 20 பள்ள நாட்க தவற, மாதம ��வ�ம இழந்த!
85-90% - 40 பள்ள நாட்க தவற, 2 �� பள்ள மாதங்க!
பள்ள�ய� • சிறந் வ�ைக உங்க �ழந்ை ெவற்ற உ�வாக்�வதி
ஒற்ை மிக �க்கியமா காரண�யாக உள்ள. உயர GCSE ��� ேபாக் ெபற
மாணவர்க�க சிறந் வ�ைகயாளர எண்ண�க் ேவண்�.
• பள்ள ேநரம ெவள�ேய ம�த்� நியமனங்க �றித் தகவல்கை
ெகாள்ள�.
• ஒவ்ெவா நா�ம பள்ள ெசல்� �க்கியத்� �ற்ற வட்�
�
அதிக
எதிர்பார்ப்� ஒ� கலாச்சார உ�வாக்.
• (பள்ள இன� சட்ட இந் அங்கீக�க ���ம) கால ேநரத்தி வ���ைற
�க்கி தவ�ர்க்க.

அ� spotlighting நைட�ைறகள ப�ன்பற மற்�, தங்க �ழந்ைதகை
பள்ள�க அ�ப்�வதில் யார ��ம்பங்க� எதிராக ந�திமன்ற
நடவ�க்ை எ�க் பள்ள�க ஒ� ேதைவ �ள�ர சட்ட�தியா இ�க்கிற
என்பை கவனத்தி ெகாள்.
2. ேநரம தவறாைம - பள்ள நாள 8.40am மண�க் ெதாடங்�கிற.
மாணவர்கள� தாமதமாக இ�ந்தா அவர்க வ�ைள� எதிர்ெகாள. ேநரம
பள்ள உங்க �ழந்ை ெப�வதில பள்ள ஆதர� ெகாள்ள�.
3. பள்ள ெநறி�ைறகள:
• ந�ங்க ஊழியர்க எந் உ�ப்ப�ன� ேபச ேவண்� என்றா, ஒ� சந்திப
ஏற்பா ெசய் ேபான ெசய. ந�ங்க எங்க வரேவற் �� ஒன் ம� ண்�
மற்ெறா ேநரத்தி வர ேகட் தய� ெசய் எ�ச்ச�ற ேவண்டா. இந்
ெசய்யாதை ந�ங்க பார்க ேவண்� நபர மாணவர்கள� ேமற்பார்
மற்� பா�காப்பதி ஈ�ப�த்தப்ப�கின் ஏெனன�ல அவம�யாைத
அ�ட, அ� ெசய்யப்ப�கி.
• உங்க �ழந்ை பள்ள�ய� உடம் ச�ய�ல்ை என்றா ந�ங்க அல்ல
எங்க ம�த்� �� உ�ப்ப�னரா ஆண் தைலவ�டம இ�ந் ஒ�
ெதாைலேபசி அைழப் ெப�ம. ெபற்ேறார் தங்க �ழந்ை த�க்கப்ப
என்றா பள்ள வர �டா�, இந் ெநறி�ைற ம� றியதா�ம மற்� பள்ள
எங்க வழைமயாக நைட�ைறகள ஆபத்தாகிவ��. உங்க �ழந்ை
உடல்நிை ச�ய�ல்ை என்றா, ந�ங்க ெதா�ப் ஏற்பா ெதாழில்�ை
அைழக்கப்ப�வ.
4. நடத்ை - ெத��ம, que பள்ள ேவண்� தய� ெசய் இன� இன�
மாணவர்கள� ைவத் ெபற்ேறார்கள� இ�ந் ஒப்�த ேதைவ
த�ப்� காவலில ைவக்கப்பட் 10 மண� வ�ட. பள்ள ேபான் ஒ� மண�
ேநரம வைர ந��க்� தைலைம ஆசி�ைய காவலில சந்தர்ப்பங்
ெபற்ேறார் ெத�வ�ப்ேபா. �ன�த ��ன�ட் �த்தாண பாடங்க �ைறந்
அளவ�ல இைட�� நிைலைய�ம கவனம இ�க்கா.

5. சீ�ைட மற்� - மாணவர்கள� �டா� ெவற் க�ப் காலண� அண�ய.
க�ப் ஜ�ன் அல்ல க�க காலில இ�ந் �ழங்கா வைர அண��ம
ேதால அல்ல ப�த்த உைற கால்சட் அண�ந் �டா�. மாணவர்கள�
எந் �க் காதண�கள, காதண�கள, ஆண� வார்ன� அல்ல ேபஸ்பா
ெதாப்ப அண�ய �டா�. மாணவர்கள� ஒவ்ெவா நா�ம பள்ள ஒ�
ெதள�வான ெபன்சி வழக் ெகாண் வர ேவண்�. பச்ை Biro ேபனா
ேதைவப்ப�கிற.
6. ஆதாய கிட - உங்க �ழந்ை ஒ� �� பள்ள ஆதாய கிட உள்ளத?
அவர்க ச�யான ெபா�ட்கை வாங் ��யவ�ல்ை என்றா தய�
ெசய் அல்ல ஆண்� உங்க �ழந்ைதய� தைல அல்ல எங்க
ஆதாய �ைற ெதாடர். ச�யான கிட வ�வரங்க�க உங்க �ழந்ைதய�
ப�ளானர ச�பார்க்க.
7. �காதாரம மற்� நன் - ப�ய�ங - பள்ள ஒ� உண� திட்ட எ��ம
ெசயலாக்கத்த உள்ள. இந் �ள�ர பள்ள அவசியமாக உள்ள, �ன�த
��ன�ட் எங்க மாணவர்க மற்� ஆசி�யர்க அைனவ�க்� ஒ�
ஆேராக்கியமா வாழ்க் ஊக்�வ�த் கடைமப்பட்�ள. உங்க
�ழந்ை பள்ள நாள ேபா� சாப்ப� என்றா உங்க�க ெத��மா? ந�ங்க
உங்க �ழந்ைதை சாப்ப� என் ெத��மா?
தைட ெபா�ட்க:
• வைர Lucozade அல்ல எந் ஆற்ற பானங்க
• ஏற்றி பானங்க
• ��க்�க அல்ல சாக்ேல ெப�ய வ�நிேயாகம
மாணவர்கள� ஒ� ெதள�வான தண்ண� பாட்� ெகாண் பள்ள நாள ேபா�
தண்ண� ��க் �டா�.
இைணக்கப்ப தர� ேசக�ப் தாள ��க் மற்� 4 வ� ஜனவ� 2017
உங்க �ழந்ை பள்ள தி�ம் மாணவர ேசைவகள இந் தி�ம் ���ம
ெகாள்ள�. சட்டப்�ர்வ நாங்க இந் தகவல ேதைவப்ப�; நாம
தற்ேபா நம� பதி�கள, que உள் இைடெவள�கைள �ர்த் ெசய்
ேவண்� ேவண்�.

எங்க பள்ள ச�கம இங்ே �ன�த ��ன�ட் மண�க் கிறிஸ்�ம தயார,
நான உங்க�க அைனத் ஒ� அைமதிமிக் மற்� அைமதியான �றித்
வ��ம்�கிேற. நான, நான ெதாடங்கிய என் அைடவைத �லம
��வைடயப ேவண்� ந�ங்க �ன�த ��ன�ட் ெகா�க் ஆதர� நன்ற. சில
��தலான �ன்ேனற்றங ேமேல அைடயாளம ெகாண், இந் பள்ள
இன்� நன்றா இ�க்� மற்� அைதெயாட் உங்க �ழந்ை கல்வ
ஒ� நல் தரமான ெப�வர்க.
�
நான �த்தாண �ன�த ��ன�ட் ேம�ம ேமம்பா�கை பார்த
எதிர்ேநாக்�கிேற. பள்ள �தன்கிழை 4 வ� ஜனவ� 2017 அன்
மாணவர்கள� திறக்கப்ப.
தங்க உண்ைம�ள,

தி� Crehan சி
பள்ள தைலவர
www.holytrc.bham.sch.uk மண�க் ைவக்க� - பன� ஏற்பட்ட அைனத்
நைட�ைறகள இங்ே காணலாம.
திங்க ஜனவ� 23 ஆம 2017: அ�த் ெபற்ேறா க�த்�க்க ேததி.
அங் பல ெபற்ேறார் பள்ள வாழ்க் பங்கள�ப பார்க நன்றா, உங்க
வ�ைக உ�திப்ப�த பள்ள ெதாடர் ெகாள்ள�.
ெபற்ேறா மாைல:
ஆண்� 11 - வ�யாழக்கிழை 12 ஜனவ� 2017.
ஆண் 9 - வ�யாழக்கிழை 9 ப�ப்ரவ 2017.

