பள் ளி
ெபற் ேறார்க�க்�
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ஃ�ரான்�ல் உள் ள பள் ளி�ன் ��க்ேகாள்

நீ ங் கள் ஒ� ெபற் ேறார், உங் க�க்� �ழந்ைதகள் உள் ளன.
ஃ�ரான்�ல் வா�ம் �ழந்ைதகள் அைனவ�க்�ம் பள் ளி ெசல் வ� அவர்கள� உரிைம,
அவர்கள் ஃ�ரான்ஸ் நாட்டவராக அல் ல� அயல் நாட்டவராக இ�ந்தா�ம் , இதற் �
�றப் �டம் , மதம் , ச�ம ேதாற் றம் , பா�னம் ஒ� ெபா�ட்டல் ல.
இன்ைறய காலகட்டத்�ல் , உடல் ஊன�ள் ள �ழந்ைதக�ம் �ட பள் ளிக்�ச் ெசல் லலாம் .
அ�ைவப் �கட்�தல் , கற் றல் , ஊக்��ப் �, �றன்கைள ேமம் ப�த்�, ேவைலக்�
�ழந்ைதைய தயார்ப�த்�வ� ஆ�யன பள் ளி�ன் ��க்ேகாள் .
ஃ�ரான்�ல் அர� கல் � இலவசம் :
மழைல �தல் உயர் கல் � வைர கட்டண�ம் ெச�த்தாமல் அர� கல் � ைமயங் க�க்�
ெசல் �ன்றனர்.
�ழந்ைதக�க்� �த்தகங் கள் இலவசம் .
ெபன்�ல் , ஒர்க்�க்ஸ் மட்�ம் வாங் க ேவண்���க்�ம் ... �ற் �ண்� கட்டணம் , பள் ளி�ல்
தங் �வதற் கான ெசல�, அேதா� �ல பல ெசல�கைள மட்�ம் ஏற் கேவண்�ம் .
�ழந்ைதைய தனியார் பள் ளி�ல் ேசர்க்க ��ம் �னால் , ேபாதைனக் கட்டணம் ெச�த்த
ேவண்���க்�ம் .
6 - 16 வய�ைடய �ழந்ைதக�க்� கல் � கட்டாயம் , 3 வய�ல் மழைலக் கல் ��ல்
ேசர்ப்ப� உ�தமான�. �ல சமயங் களில் 2 வய�ல் ேசர்க்கலாம் .
உங் கள் �ழந்ைத மற் றவர்க�டன் பழக, கலந்�ைரயாட, ேபச, வைரயக்
கற் �க்ெகாள் �ம் ...
�ற� உங் கள் �ழந்ைத வா�க்க, எ�த, எண்ண, மற் �ம் �ரிந்�ெகாள் ள
கற் �க்ெகாள் �ம் .
�ழந்ைத பள் ளிைய ேந�த்� அங் � ெச�ப் பாக வள�ம் .
கல் � 16 வய�டன் ��வ�ல் ைல, �ழந்ைத அதன் கல் �ைய ெதாடர ேவண்�ெமன
ஊக்��க்கப் ப��ற�.
��ம் பங் கள் & பள் ளிகள் - ஒேர இலக்�:
பள் ளி�ல் �ழந்ைத�ன் ெவற் �, உரிைமகள் & கடைமக�டன் நல் ல ��மகனாக
�ழந்ைத உ�வாவ�.
ஆ�ரியர்கள் ஆற் �ம் கடைம�ல் உங் க�க்�ம் பங் �ள் ள�:
உங் கள் �ழந்ைத�ன் கல் �ைய கண்காணித்�, அவைன ஊக்கப் ப�த்த�ம் .
ஆர்க்�ெடட், ேக�ெனட் ேமக்கர், ஜர்ன�ஸ்ட், ஓ�யர், கால் நைட ம�த்�வர், �க் ெசல் லர்,
�க், ஃப் ேளாரிஸ்ட், ெசயலாளர், ெக�ஸ்ட், ஆர்�யால�ஸ்ட், காவலர், �ழந்ைத நல
ம�த்�வர்,
ஸ்ைட�ஸ்ட்,
�மானி,
ேபாட்ேடா�ராஃபர்,
ஆண்�க்,
�ர்
ைகட்,
வரேவற் பாளர், பயால�ஸ்ட், ��ம் ேமக்கர், சர்ேவயர் ஆ�ய �ைறகளில் ஒன்ைற
ேதர்�ெசய் ய ெபற் ேறாராக வ�காட்� அவ�க்� உதவலாம் .

