
“�விளையாட்டு�

என்பது�

ஆராய்ச்சித்�

திறனின்�மிகச்�

சிறந்த�வடிவம்.” 
— Albert Einstein

“�எப்படி�யயாசிப்பது�
என்பளதக்�
குழந்ளதகளுக்குக்�
கற்றுத்தர�
யவண்டும்,�எளத�
யயாசிக்க�யவண்டும்�
என்பளதயல்ல.”

— Margaret Mead

என் பிள்ளள பாடசாளைப் 
படிப்ளபத் துவங்குகிறது
பபற்யறார்களுக்கும்�கவனிப்பாைர்களுக்குமான�வழிகாட்டி 
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என் பிள்ளள பாடசாளைப் படிப்ளபத் துவங்குகிறது

பாடசாளலக்�கல்விக்கு�மாறுதல்
உங்கள் பிள்ளள பாடசாளைப் படிப்ளபத் 

துவங்குவததன்பது ஆர்வமூட்டும் ஒரு திருப்பமாகும். 

இதற்ககற்பத் தம்ளமச் சரி தசய்துதகாள்ள 

உங்களுக்கும் உங்களது குழந்ளதக்கும் சிறிது காைம் 

ஆகக்கூடும்.

யநர்முகமானபதாரு�ஆரம்பத்திற்கு�உதவுவதற்கான�சில�

யயாசளனக்�குறிப்புகை்�இயதா:�

 • வீட்டில்�வழளமயாக�நடக்கும்�அலுவல்கை்�

சாதாரணமானளவயாகவும்,�முன்கூட்டியய��

பதரிந்திருக்கக்�கூடியதாகவும்�இருத்தல்�யவண்டும்.

 • உங்கை்�பிை்ளையயாடு�நல்ல�பதாடர்பாடல்களை�

நீங்கை்�பகாண்டிருத்தல்�யவண்டும்

 • ஒவ்பவாரு�நாை்�காளலயிலும்�பாடசாளல�மணி�

அடிக்கும்�முன்பாகப்�யபாய்ச்�யசர்தல்�யவண்டும்

 • ஒவ்பவாரு�நாளும்�உங்கை்�பிை்ளை�வீட்டிற்கு�எப்படி�

வருகிறது�என்பளதப்�பற்றிக்�கலந்துளரயாடுங்கை்

 • உங்கை்�பிை்ளையின்�ஆசிரியருடன்�பதாடர்பில்�

இருங்கை்

உங்கை்�பிை்ளையின்�
பாடசாளலளயப்�பற்றித்�
பதரிந்துபகாை்ளுங்கை்
ஒவ்பவாரு�பாடசாளல�சமூகமும்�தனித்துவம்�

வாய்ந்ததாகும்.�பின்வருவனவற்ளறச்�பசய்தல்�நல்லபதாரு�

யயாசளன:

 • உங்கை்�பிை்ளையின்�பாடசாளல�மாற்ற�நாை்,�அறிமுக�

நாை்�அல்லது�தகவல்�அமர்வுகளுக்குச்�பசல்லுங்கை்

 • பாடசாளலயினது�வளலத்தைத்திளனப்�

பாருங்கை்�அல்லது�அதனது�பசய்திமடல்களுக்கு�

சந்தாதாரராகுங்கை்

 • பாடசாளலயினது�சமுக�ஊடகப்�பக்கங்களைப்�

பார்த்துக்பகாண்டிருங்கை்

 • தகவல்கை்�யவண்டுபமனில்�பாடசாளல�அதிபளரச்�

சந்தியுங்கை்�அல்லது�பாடசாளல�ஊழியர்கைிடம்�

யகளுங்கை்

 • பாடசாளலயில்�படிக்கும்�மற்ற�பிை்ளைகைது�

பபற்யறாருடன்�பதாடர்பில்�இருங்கை்

எழுத்தறிவு
எழுத்தறிவு�என்பது�கல்விக்கு�முக்கியமான�

அடிக்கல்லாகும்.�யபசுவதும்,�வார்த்ளதகைின்�ஒலிகளைத்�

பதரிந்துபகாை்வதும்�பவற்றிகரமான�வாசிப்புத்�திறனுக்கு��

வலுவானபதாரு�அடிப்பளடயாக�அளமயும்.

ஒத்திளசத்தல்,�படம்�வளரதல்,�பாடுதல்,�பசவிமடுத்துக்�

யகட்டல்�மற்றும்�யபசுதல்�ஆகிய�காரியங்களை�உங்கை்�

குழந்ளதயயாடு�யசர்ந்து�தவறாமல்�பசய்துவாருங்கை்.�

விடயங்களைப்�புரிந்துபகாை்வதற்கும்,�யயாசளனகளை�

பவைிப்படுத்துவதற்கும்�யதளவப்படும்�எழுத்தறிவுத்�

திறன்களை�இது�வைர்க்கும்.�

ஆங்கிலம்�உங்கைது�முதல்�பமாழி�அல்ல�என்றால்,�

பிை்ளையின்�பன்பமாழித்�திறன்களையும்,�கலாசாரப்�

பரந்துபட்ட�தன்ளமளயயும்�வைர்க்கும்�பபாருட்டு�

நீங்கை்�நன்றாகப்�யபசும்�பமாழிளயயும்�ஆங்கிலத்ளதயும்�

பதாடர்ந்து�பயன்படுத்துங்கை்.�

எண்ணறிவு
எண்ணறிவு�என்பது�நம்ளமச்�சுற்றி�எங்கும்�

காணப்படுகிறது,�மற்றும்�நமது�வாழ்க்ளக�பநடுக�இது�

பயன்படுத்தப்படுகிறது.�யதளவப்படும்�பபாருட்களை�

அைப்பது,�மாடி�ஏறும்யபாது�படிகளை�எண்ணுவது,�

சட்ளடயிலுை்ை�பபாத்தான்களை�வளகப்படுத்துவது�

அல்லது�காலுளறகளைச்��யசாடியாகச்�யசர்த்து�ளவப்பது�

யபான்றவற்ளறச்�பசய்யும்யபாது�உங்கை்�பிை்ளை�

எண்ணறிளவப்�பாவிக்கிறது.�

கட்டுமானத்�துண்டுகை்�மற்றும்�பகாை்கலன்கை்�

ஆகியவற்ளற�ளவத்து�விளையாடும்யபாது�அைவு,�

வடிவம்�மற்றும்�இடபவைி�ஆகியவற்ளறப்�பற்றி�உங்கை்�

பிை்ளை��‘கணித�ரீதி’யில்�யயாசிக்கும்.�

‘பின்புறமாக’,�அடுத்ததாக’�மற்றும்�‘யமலாக’�என்பளதப்�

யபான்ற�இட-அளமவுகளைப்�பற்றிப்�யபசுங்கை்,�மற்றும்�

‘எத்தளன?’�‘எந்தப்�பக்கமாக?’�அல்லது�‘யபாதுமான�

அைவிற்கு�இருக்கிறதா?’�என்பளதப்�யபான்ற�

யகை்விகளைக்�யகளுங்கை்.

கமைதிகத் தகவைகள்

இலவச�பமாழிபபயர்த்துளரப்பாைர்�யசளவ�யவண்டுபமன�

உங்கைது�பிை்ளையின்�பாடசாளலயில்�நீங்கை்�யகட்கலாம்.�

�பாசடசாளலப் �படிப் ப ிற் கு �உங் க ை் �பி ை்ளை�மாறுவளதப் 
பற் றித் �பதரிந் துபகாை் ை�எமது�வளலத் தைத் தி ற் கு� 
விஜயம் �பசய் ய  க ை்.��  

transitiontoschools.net

எம்முடன் ததாடர்பு தகாள்ளுங்கள்

நட்புகை்�
நண்பர்களை�ஏற்படுத்திக்பகாை்வபதன்பது�உங்கை்�

பிை்ளைக்குச்�சிரமமானதாக�இருக்கலாம்.�என்ன�

விளையாட்டு�விளையாடலாம்,�எங்கு�விளையாடலாம்,�

மற்றவர்களை�விளையாட்டில்�எப்படி�உை்ைடக்குவது�

என்று�பிை்ளைகளை�யயாசிக்கச்�பசால்வதன்�மூலம்�

நீங்கை்�அவர்களுக்கு�உதவலாம்.�

உளரயாடல்களை��எப்படி�ஆரம்பிக்கிறீர்கை்,�

பிரச்சிளனகளை�எப்படிக்�ளகயாளுகிறீர்கை்�மற்றும்�

மற்றவர்கைது�கண்யணாட்டங்களை�எப்படி�நீங்கை்�

ஏற்றுபகாை்கிறீர்கை்��என்பளத�அவதானித்து�

பிை்ளைகை்�இக்�காரியங்களைச்�பசய்யக்�

கற்றுக்பகாை்கிறது.�

பிை்ளைகளை�விளையாட�ஊக்குவிப்பதன்�மூலம்�

மற்றவர்கைது�முக�பாவளனயிலிருந்தும்�உடல்�

பமாழியிலிருந்தும்��அவர்கைது�மனளத�அறியவும்,�

மற்றவர்கயைாடு�பழகும்�விதத்ளதக்�கறுக்பகாை்ைவும்�

உங்கை்�பிை்ளைக்கு�நீங்கை்�உதவலாம்.���

உணர்ச்சிகளைக்�
கட்டுப்படுத்துதல்
பாடசாளலப்�படிப்ளபத்�துவங்குவபதன்பது�உங்கை்�

பிை்ளையின்�மனதில்�பலவிதமான�உணர்வுகளை�

ஏற்படுத்தக்கூடும்,�மற்றும்�இவற்ளறச்�சமாைிப்பது�எப்படி�

என்பளத�விைங்கிக்பகாை்ைப்�பிை்ளைகளுக்குச்�சிறிது�

காலமாகலாம்.�அவர்கைது�உணர்வுகளுக்கு�பசவிமடுத்தும்,�

அவற்ளற�அங்கீகரித்து�ஏற்றுக்பகாண்டும்�அவர்களுக்கு�

உதவுங்கை்��

இந்த�உணர்ச்சிகைின்�வளக�என்ன�என்பளதயும்,�

யதளவப்பட்டால்�இவற்ளறக்�கட்டுப்படுத்துவதற்கான�

தகுந்த�வழிகளைக்�காணவும்�உங்கை்�பிை்ளைக்கு�

உதவுங்கை்.�அவர்கை்�தம்ளமச்�சூழ�உை்ைவர்களை�

பார்த்யத�உணர்ச்சிகளை��கட்டுப்படுத்தக்�

கற்றுக்பகாை்கின்றனர்.

கற்றுக்பகாை்வதற்கான�சிறந்த�
வழிகை்��
1.  புதிய விடயங்களளத் ததரிந்துதகாள்வதற்கான 

ஆர்வம்

தமக்கு�ஆர்வம்�இருக்கும்யபாதுதான்�உங்கை்�பிை்ளைகை்�

யகை்விகளைக்�யகட்டும்,�வாய்ப்புகளை�ஆய்ந்து�

பார்த்தும்�கற்கின்றனர்.�புத்தாக்கத்�திறன்�மற்றும்�ஈடுபாடு�

பகாை்ளும்�திறன்�ஆகியவற்ளற�வைர்த்துபகாை்ை�இது�

அவர்களுக்கு�உதவுகிறது.�

2. பிரச்சிளனகளுக்குத் தீர்வு காணும் திறன்

சிரமமாக�இருக்கும்யபாது�கூட,�பசய்துபகாண்டிருக்கும்�

காரியத்ளத��விடாமல்�பதாடர்ந்து��பசய்யுமாறு�உங்கை்�

பிை்ளைளய�ஊக்குவியுங்கை்.�பிரச்சிளனகளுக்குத்�தீர்வு�

காண்பதற்கு�அவர்கைது�பசாந்த�வழிளயக்�கண்டுபிடிக்க�

நீங்கை்�அவர்களுக்கு�உதவலாம்.�

3.  பிள்ளளகள் கமற்தகாள்ளும் முயற்சிகளள 

அங்கீகரியுங்கள்

உங்களுளடய�பிை்ளைகை்�யமற்பகாை்ளும்�முயற்சிகைின்�

பலன்�எதுவாக�இருப்பினும்,�அவர்கைது�முயற்சிகளை�

அங்கீகரித்து�அவற்ளற�ஏற்றுக்பகாை்ளுங்கை்.�

சுய-உதவித்�திறன்கை்��
உங்கைது�பிை்ளை�பாடசாளலயில்�இருக்கும்யபாது�

அவர்கைது�சுயாதீன�உணர்வு�அதிகரிக்கும்.�

பின்வருவனவற்ளறப்�யபான்ற�சிறிய,�பசய்ய�இயலுமான�

யவளலகளைக்�பகாடுப்பதன்�மூலம்�உங்களுளடய�

பிை்ைளையின்�தன்னம்பிக்ளகளய�நீங்கை்�வைர்க்கலாம்:����

 • துளவத்த�துணிகளை�மடித்து�ளவத்தல்

 • ஆளடகளை�அணிந்துபகாை்ைல்

 • தமது�மதிய�உணவுப்�பபட்டிளயத்�திறந்து�மூடல்

 • பபாருட்களை�அங்கங்கு�எடுத்து�ளவத்தல்.

காரியங்கை்�மிகவும்�சிரமமாக�ஆகும்யபாது�உதவி�

யவண்டுமா�எனக்�யகளுங்கை்,�மற்றும்�ஆசிரியர்�அல்லது�

மாணவர்�ஒருவரிடமிருந்து�உதவி�யகட்பது�எப்படி�என்பது�

உங்களுளடய�பிை்ளைக்குத்�பதரிந்திருக்கிறது�என்பளத�

உறுதி�பசய்யுங்கை்.�

உடலியக்க�ஒருங்கிளணவுத்�
திறளன�வைர்த்தல்
பாடசாளலயில்�விளையாடுவதற்கும்,�புதிய�

விடயங்களைக்�கற்றுக்பகாை்வதற்கும்�உடலியக்கத்�

திறன்கை்�உங்களுளடய�பிை்ளைக்கு�உதவும்.�

‘யபரியக்கத் திறன்கை்’ (‘gross motor’) எனப்படும் பபரிய 
உடலியக்கங்கைானளவ யமயல ஏறுதல், பந்து ஒன்ளற 
வீசுதல் அல்லது பிடித்தல் யபான்ற பசயல்கைில் 
பயன்படுகின்றன. எதிர்காலத்தில் ‘நுண்ணியக்கத் 
திறன்க’(‘fine motor’)ளை வைர்த்துக்பகாை்ை�இளவ�
வலுவான�அடிப்பளடயாக�அளமகின்றன.�

வளரதல்,�கத்திரிளயப்�பாவித்தல்,�மதிய�உணவுப்�

பபட்டிகளைத்�திறத்தல்�யபான்ற�யவளலகளலச்�பசய்ய�

நுண்ணியக்கத்�திறன்கை்�யதளவப்படுகின்றன.�

வீட்டிலிருக்கும்யபாது,�கட்டுமானப்�பபாம்ளமகயைாடு�

விளையாடுவது,�கிடுக்கிகை்�மற்றும்�பகாக்கிகளைப்�

பயன்படுத்துவது,�அல்லது�யதாட்ட�யவளல�பசய்வது�

ஆகியளவ�உங்கைது�பிை்ளையின்�நுண்ணியக்கத்�

திறன்களை�வலுப்படுத்தி�அவர்கைது�உடலியக்க�

ஒருங்கிளணப்புத்�திறன்களை�யமம்படுத்த�உதவும்.

குடும்பங்கை்�
உங்கைது�பிை்ளையின்�முதலாவது�மற்றும்�மிக�

முக்கியமான�ஆசிரியர்�நீங்கயை.�உங்கை்�பிை்ளை�

புது�விடயங்களைக்�கற்கும்யபாது�அதில்�நீங்கை்�

பகாை்ளும்�யநர்முகமான�ஈடுபாடானது�உங்கை்�பிை்ளை�

பாடசாளலயில்�பவற்றிகரமாய்ச்�பசயல்பட�உதவும்.�

விளையாடுவதற்கு�நிளறய�வாய்ப்புகளை�

ஏற்படுத்திக்�பகாடுங்கை்,�பாட்டுப்�பாடி�களதகளைப்�

பகிர்ந்துபகாை்ளுங்கை்,�உங்கை்�பிை்ளைக்குப்�

யபாதிப்பவர்களுடன்�இளணவாய்ச்�பசயல்படுங்கை்�

மற்றும்�ஆர்வத்துடன்�கற்பதற்கு�நீங்கை்�ஒரு�உதாரணமாக�

இருந்து�காண்பியுங்கை்.�

மிகச்�சிறிய�ஒரு�விடயம்�கூட�பபரியபதாரு�மாற்றத்ளத�

ஏற்படுத்தலாம்.�

உங்களைக்�
கவனித்துக்பகாை்ளுங்கை்�
உங்களை�நீங்கை்�கவனித்துக்பகாை்வபதன்பது�உங்கை்�

பிை்ளைளய�நீங்கை்�கவனித்துபகாை்ை�உதவும்.�உங்கை்�

பிை்ளை�பாடசாளலக்�கல்விளயத்�துவங்கும்யபாது�நீங்கை்�

கவளலப்படக்கூடும்,�விசனப்படக்கூடும்,�மகிழ்ச்சியாக�

இருக்கக்கூடும்�அல்லது�நிம்மதியாகக்கூட�இருக்கக்கூடும்.�

உங்கைது�பாடசாளல�நாட்களை�நீங்கை்�மீண்டும்�

நிளனவுகூரக்கூடும்.�

இந்த�உணர்வுகை்�மற்றும்�அவற்றின்�விளைவுகை்�

ஆகியவற்ளறப்�பற்றி��அவதானமாக�இருக்கயவண்டியது�

முக்கியமாகும்.�நம்பிக்ளகக்குரிய�நண்பர்களுடன்�

உங்களுளடய�உணர்வுகளைப்�பகிர்ந்துபகாை்ளுங்கை்,�

மற்றும்�உங்களுளடய�பிை்ளையின்�ஆசிரியருடன்�நல்ல�

பதாடர்புறவிளன�ஏற்படுத்திக்பகாை்ளுங்கை்.�

Connect Child & Family Services Ltd. 
ABN 54 617 948 231  
48-50 Oaklands Road (PO Box 2) 
Hazelbrook NSW 2779
P 02 4758 9966  F 02 4758 9988
E transitiontoschool@connectcfs.org.au
FB facebook.com/transitiontoschool
W connectcfs.org.au
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