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ெ்ற்ேறப / கவன�த், 

நறன கிட்ததட் என �தல கறல தைலைம ஆசி�ைய மற்ம இநத 

க�தததின ்நறககம இரடை் நிைே�. �தலில, நறன �ன�த ��ன�ட� உஙகக 

ஆதரைவ�ம வ��வறசதைத ந�ஙகக நனேி �ே வ��ம�கி்ேன. ்க்� 

சம�்ததிய வரலறறேில ெகறநத்��்றன வ�கிே் ஆனறல நறன, que ்க்� 

ஒ� ்மல ்்றக் உக்் மற்ம எஙகக ்றபைவ �ன்னறககி ெசல்ம 

�ன�த ��ன�ட� ஒ� 'சிேநத' ்க்� ெசயய உக்் எ�த மகிழ்சி 

அை்கி்ேன. இ் ந்கக ெசயய, ்க்� ெ்ற்ேறபகக ்க்�ய�ல இ�ந் 

�ககிய ெசயதிகை் வ்�ட்ம க�வ�யறக ்ஙைக, உஙகக உதவ� ்தைவ. 

என்வ, இநத க�தததின இரண்றவ் ்நறககம இநத க்நத ்னன�ரண் 

வறரஙகக என அவதறன���கக இ�ந் ந�ஙகக சில �ககிய வ�ஷயஙகை் 

்கிபந் ெகறக் மற்ம ந�ஙகக உதவ ்ம்ம ்க்� �ன்னறேம உக் 

ஒ� ெ்�ய ்ஙைக ���ம என் ்்திக்�ல �னன�ைல�்்தத உக்். 

1. வ�ைக - நறம மறணவபக்�ன வ�ைக 97% இ�க்ம என எதிப்றபககலறம. 

�க்�வ�வரஙகக தவே கறேல அ��்ை்ய�ல சமன எனன வ�ததியறசம 

வ�ைக கீ்ழ கணககீ் ்றபகக�ம: 

90 -95% - 20 ்க்� நறடகக தவே, மறதம ��வ்ம இழநத்! 

85-90% - 40 ்க்� நறடகக தவே, 2 �� ்க்� மறதஙகக! 

்க்�ய�ல • சிேநத வ�ைக உஙகக ்ழநைத ெவறேி உ�வறக்வதில 

ஒறைே மிக �ககியமறன கறரண�யறக உக்். உயப GCSE ��� ்்றக் ெ்ே 

மறணவபககக் சிேநத வ�ைகயற்ப எணண�கைக ்வண்ம. 

• ்க்� ்நரம ெவ்�்ய ம�த்வ நியமனஙகக ்ேிதத தகவலகை் 

ெகறக்�ம. 

• ஒவெவற� நறகம ்க்� ெசல்ம �ககியத்வம �றேி வ �ட�ல அதிக 

எதிப்றப��கை் ஒ� கலற்சறரம உ�வறகக. 

• (்க்� இன� சட்ம இநத அஙகீக�கக ���ம) கறல ்நரததில வ�்�ைே 

�ககிங தவ�பகக�ம. 



அ் spotlighting நை்�ைேகக ்�ன்றே மற்ம, தஙகக ்ழநைதகை் 

்க்�க் அ���வதிலைல யறப ்்ம்ஙககக் எதிரறக ந�திமனேம 

ந்வ�கைக எ்கக ்க்�கக ஒ� ்தைவ ்்�ப சட்டதியறன இ�ககிே் 

என்ைத கவனததில ெகறகக. 

2. ்நரம தவேறைம - ்க்� நறக 8.40am மண�க் ெதற்ங்கிே். 

மறணவபக்�ன தறமதமறக இ�நதறல அவபகக வ�ை்� எதிபெகறக். ்நரம 

்க்� உஙகக ்ழநைத ெ்்வதில ்க்� ஆதர� ெகறக்�ம. 

3. ்க்� ெநேி�ைேகக: 

• ந�ஙகக ஊழியபகக எநத உ்�்�ன�ம ்்ச ்வண்ம எனேறல, ஒ� சநதி�� 

ஏற்ற் ெசயய ்்றன ெசய. ந�ஙகக எஙகக வர்வற� ்� ஒன் ம�ண்ம 

மறெேற� ்நரததில வர ்கட் தய� ெசய் எ�்ச்றே ்வண்றம. இநத 

ெசயயறதைத ந�ஙகக ்றபகக ்வண்ம ந்ப மறணவபக்�ன ்மற்றபைவ 

மற்ம ்ற்கற�்தில ஈ்்்தத�்்கினேனப ஏெனன�ல அவம�யறைத 

அ�ட, அ் ெசயய�்்கிே். 

• உஙகக ்ழநைத ்க்�ய�ல உ்ம� ச�ய�லைல எனேறல ந�ஙகக அலல் 

எஙகக ம�த்வ ்� உ்�்�னரறக ஆண் தைலவ�்ம இ�ந் ஒ� 

ெதறைல்்சி அைழ�� ெ்்ம. ெ்ற்ேறபகக தஙகக ்ழநைத த�கக�்ட் 

எனேறல ்க்� வர �்ற், இநத ெநேி�ைே ம�ேியதற்ம மற்ம ்க்� 

எஙகக வழைமயறக நை்�ைேகக ஆ்ததறகிவ�்ம. உஙகக ்ழநைத 

உ்லநிைல ச�ய�லைல எனேறல, ந�ஙகக ெதற்�� ஏற்ற் ெதறழில�ைே 

அைழகக�்்வறய. 

4. ந்தைத - ெத��ம, que ்க்� ்வண்ம தய� ெசய் இன� இன� 

மறணவபக்�ன ைவத் ெ்ற்ேறபக்�்ம இ�ந் ஒ��தல ்தைவ 

த்��க கறவலில ைவகக�்ட்க் 10 மண� வ�். ்க்� ்்றனே ஒ� மண� 

்நரம வைர ந��க்ம தைலைம ஆசி�ைய கறவலில சநதப�்ஙக்�ல 

ெ்ற்ேறபகக ெத�வ��்்றம. �ன�த ��ன�ட� �ததறண் ்ற்ஙகக ்ைேநத 

அ்வ�ல இை்�் நிைலைய�ம கவனம இ�ககற். 

 

 



5. சீ�ை் மற்ம - மறணவபக்�ன �்ற் ெவற் க��� கறலண� அண�ய. 

க��� ஜ�ன் அலல் க�க கறலில இ�ந் �ழஙகறல வைர அண��ம 

்தறல அலல் ்�ததி உைே கறலசடை் அண�ந் �்ற். மறணவபக்�ன 

எநத �க் கறதண�கக, கறதண�கக, ஆண� வறபன�� அலல் ்்்்றல 

ெதற�்� அண�ய �்ற். மறணவபக்�ன ஒவெவற� நறகம ்க்� ஒ� 

ெத்�வறன ெ்னசில வழக் ெகறண் வர ்வண்ம. ்்ைச Biro ்்னற 

்தைவ�்்கிே். 

6. ஆதறய கிட - உஙகக ்ழநைத ஒ� �� ்க்� ஆதறய கிட உக்தற? 

அவபகக ச�யறன ெ்ற�டகை் வறஙக ��யவ�லைல எனேறல தய� 

ெசய் அலல் ஆண�ன உஙகக ்ழநைதய�ன தைல அலல் எஙகக 

ஆதறய ்ைே ெதற்ப�. ச�யறன கிட வ�வரஙககக் உஙகக ்ழநைதய�ன 

்�்றனப ச�்றபகக�ம. 

7. �கறதறரம மற்ம நன் - ்�ய�ங - ்க்� ஒ� உண� திட்ம எ�்ம 

ெசயலறககததில உக்். இநத ்்�ப ்க்� அவசியமறக உக்், �ன�த 

��ன�ட� எஙகக மறணவபகக மற்ம ஆசி�யபகக அைனவ�க்ம ஒ� 

ஆ்ரறககியமறன வறழகைக ஊக்வ�ததல க்ைம�்ட்க்். உஙகக 

்ழநைத ்க்� நறக ்்ற் சற�்�் எனேறல உஙககக் ெத��மற? ந�ஙகக 

உஙகக ்ழநைதைய சற�்�் எனன ெத��மற? 

தை் ெ்ற�டகக: 

• வைர Lucozade அலல் எநத ஆறேல ்றனஙகக 

• ஏறேிய ்றனஙகக 

• �்க்கக அலல் சறக்லட ெ்�ய வ�நி்யறகம 

மறணவபக்�ன ஒ� ெத்�வறன தணண�ப ்றட�ல ெகறண் ்க்� நறக ்்ற் 

தணண�ப ்�கக �்ற். 

இைணகக�்ட் தர� ்சக��� தறக ��கக மற்ம 4 வ் ஜனவ� 2017 

உஙகக ்ழநைத ்க்� தி�ம் மறணவப ்சைவகக இநத தி�ம் ���ம 

ெகறக்�ம. சட்�பபவமறக நறஙகக இநத தகவல ்தைவ�்்ம; நறம 

தற்்ற் நம் ்தி�கக, que உக் இை்ெவ்�கை் பபததி ெசயய 

்வண்ம ்வண்ம. 



எஙகக ்க்� ச�கம இங்க �ன�த ��ன�ட� மண�க் கிேி்்ம் தயறப, 

நறன உஙககக் அைனத் ஒ� அைமதிமிகக மற்ம அைமதியறன �ேித் 

வ��ம�கி்ேன. நறன, நறன ெதற்ஙகிய் எனன அை்வைத �லம 

��வை்ய� ்வண்ம ந�ஙகக �ன�த ��ன�ட� ெகற்கக ஆதர� நனேி. சில 

�்தலறன �ன்னறேஙகக ்ம்ல அை்யற்ம ெகறண், இநத ்க்� 

இன�ம நனேறக இ�க்ம மற்ம அைதெயறட� உஙகக ்ழநைத கலவ� 

ஒ� நலல தரமறன ெ்்வ �பகக. 

நறன �ததறண் �ன�த ��ன�ட� ்ம்ம ்மம்ற்கை் ்றபத் 

எதிப்நறக்கி்ேறம. ்க்� �தனகிழைம 4 வ் ஜனவ� 2017 அன் 

மறணவபக்�ன திேகக�்்ம. 

தஙகக உணைம�க், 

 

தி� Crehan சி 

்க்� தைலவப 

www.holytrc.bham.sch.uk மண�க் ைவகக�ம - ்ன� ஏற்ட்றல அைனத் 

நை்�ைேகக இங்க கறணலறம. 

திஙகக ஜனவ� 23 ஆம 2017: அ்தத ெ்ற்ேறப க�த்கக்ம ்ததி. 

அங் ்ல ெ்ற்ேறபகக ்க்� வறழகைக ்ஙக்��� ்றபகக நனேறக, உஙகக 

வ�ைக உ்தி�்்தத ்க்� ெதற்ப� ெகறக்�ம. 

ெ்ற்ேறப மறைல: 

ஆண�ன 11 - வ�யறழககிழைம 12 ஜனவ� 2017. 

ஆண் 9 - வ�யறழககிழைம 9 ்��ரவ� 2017. 


