Bienvenue

நல்வர�

En France, l’école publique est gratuite

et l’instruction est obligatoire pour les filles et
les garçons âgés de 6 à 16 ans. Le parcours de
l’élève peut commencer à 3 ans (voire 2 ans dans
la limite des places disponibles) et peut se poursuivre au-delà de 16 ans.
Aller à l’école est un droit pour tous les enfants
français et étrangers qui vivent en France.
L’école respecte et enseigne les valeurs de
la République française : tous les enfants sont
accueillis et respectés quels que soient leur origine, leur nationalité, leur religion, leur sexe, leur
statut familial, leur handicap. Les garçons et les
filles étudient dans les mêmes classes et sont
traités à égalité.
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PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT

. Octobre 2011.

L’école publique est laïque : elle respecte les
cultures, les langues et la religion de chacun. Ni
les enfants, ni les adultes ne peuvent promouvoir
à l’école, sous aucune forme, leur confession religieuse et/ou leurs opinions politiques.
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À l’école, votre enfant apprend la langue française. Parler français est une nécessité car le français est la langue de la République. À l’école, c’est
en français que votre enfant apprend à parler, lire,
écrire, compter. Cependant, il est important pour
lui de continuer à parler dans sa langue d’origine.
À l’école, les enfants apprennent
à vivre ensemble, à mieux se
connaître, à partager leurs cultures.

ப�ரான்ஸ் நாட்�ல், 6 வய� �தல் 16 வய�
வைரய��ள்ள சி�வர்-சி�மிய�க்� அர�
கல்வ�க்�டங்கள�ல் அ�மதி இலவசம்
மட்�மன்றி கல்வ� கற்ப�ம் கட்டாயமாக
இ�க்கிற�.
மாணவர் ஒ�வ�ன் கல்வ� வாழ்க்ைக 3 வயதில்
ெதாடங்கி (இட வசதிப் ெபா�த்� 2 வயதி�ம்
ெதாடங்கலாம்) 16 வயைதத் தாண்��ம்
ெசல்லக்��ம்.
ப�ரான்ஸில் வசிக்�ம் ப�ெரஞ்�
மற்�ம் அந்நிய நாட்�க் �ழந்ைதகள்
அைனவ�க்�ம் கல்வ� கற்ப� அ�ப்பைட
உ�ைம.
பள்ள�க்�டம் ப�ெரஞ்�க் ��யரைச
மதிக்கிற�, அதன் மதிப்ப��கைளக்
கற்�க்ெகா�க்கிற� : எல்லாக்
�ழந்ைதக�ம் அவர்க�ைடய ப�றப்�,
தாயகம், மதம், பால், ச�க நிைல, உடல் ஊனம்
இவற்ைற ெபா�ட்ப�த்தாமல் வரேவற்கப்பட்�
மதிக்கப்ப�கிறார்கள். ஆண்-ெபண் �ழந்ைதகள்
ஒன்றாக ஒேர வ�ப்ப�ல் கல்வ� கற்ப�டன்,
சம்மாக க�தப்ப�கிறார்கள்.
அர�ப் பள்ள�க்�டங்கள் மதசார்பற்றைவ :
ஒவ்ெவா�வ�ன் பண்பா�, தாய்ெமாழி,
மதம் இவற்ைற பள்ள�கள் மதிக்கின்றன.
�ழந்ைதகேளா, ெப�யவர்கேளா
பள்ள�க்�டங்கள�ல் தங்க�ைடய
மதக்ெகாள்ைககைளேயா அரசியல்
க�த்�கைளேயா எந்த வ�வ��ம் பரப்பக்�டா�.
பள்ள�ய�ல் உங்கள் �ழந்ைத ப�ெரஞ்� ெமாழி
கற்�க்ெகாள்�ம்.
ப�ெரஞ்� ேப�வ� ஒ� அவசியத் ேதைவ,
ஏெனன்றால் அ�தான் ��யரசின் அர� ெமாழி.
பள்ள�ய�ல் உங்கள் �ழந்ைத ேபச, ப�க்க,
எ�த, எண்ண�ப் பார்க்கக் கற்பெதல்லாம்
ப�ெரஞ்� ெமாழிய�ல்தான். இ�ந்தேபாதி�ம்,
தன்�ைடய தாய்ெமாழிய�ல் ெதாடர்ந்�
ேப�வ� �ழந்ைதையப் ெபா�த்தவைர மிக�ம்
�க்கியமான�.
பள்ள�ய�ல் �ழந்ைதகள் ஒன்றாகச் ேசர்ந்�
வாழ்ந்�, ஒ�வைரெயா�வர் நன்றாக
அறிந்�ெகாண்�, தத்தம் பண்பாட்�
அம்சங்கைளப் பகிர்ந்�ெகாள்ளக்
கற்�க்ெகாள்கிறார்கள்.

L’école

française
En France, la scolarisation des enfants
est organisée en fonction de leur âge.
De 3 ans (parfois 2) jusqu’à 6 ans, l’enfant peut
être accueilli à l’école maternelle, facultative
et gratuite. L’école maternelle est organisée en
3 niveaux : petite, moyenne et grande sections.
Elle est le lieu des premiers apprentissages qui
favorisent la réussite scolaire.
L’école élémentaire accueille les enfants de
6 à 11 ans. Elle comporte cinq niveaux : le CP
(cours préparatoire), le CE1 (cours élémentaire
1re année), le CE2 (cours élémentaire 2e année),
le CM1 (cours moyen 1re année) et le CM2 (cours
moyen 2e année).

ப�ரான்சில், �ழந்ைதகள�ன் கல்வ� அவர்க�ைடய
வயைதப் ெபா�த்� அைமக்கப்பட்�ள்ள�.
3 வயதிலி�ந்� (சில சமயம் 2 வயதிலி�ந்�)
6 வய� வைர, �ழந்ைதையச் சி�வர் பள்ள�ய�ல்
(L’école maternelle) வ��ப்பப்பட்டால் ேசர்க்கலாம்.
அ�மதி இலவசம். சி�வர் பள்ள� �ன்�
நிைலகள�ல் அைமக்கப்பட்�ள்ள� : சிறிய, ந�த்தர,
ெப�ய ப���கள். பள்ள� வாழ்க்ைகய�ன் ெவற்றிக்�ப்
ெப��ம் உத�ம் �தல் கட்டப் பய�ற்சி இங்�தான்
நடக்கிற�.
ெதாடக்கப் பள்ள� (L’école élémentaire) 6 வய�
�தல் 11 வய� வைர உள்ள �ழந்ைதகைள
ஏற்�க்ெகாள்கிற�. இ� ஐந்� நிைலகைளக்
ெகாண்ட� : CP (தயார் ெசய்�ம் வ�ப்�) CE1
(�தல் வ�ட ெதாடக்க வ�ப்�) CE2 (இரண்டாம்
வ�ட ெதாடக்க வ�ப்�) CM1 (�தல் வ�ட ந�த்தர
வ�ப்�) CM2 (இரண்டாம் வ�ட ந�த்தர வ�ப்�).

Le collège accueille tous les élèves après l’école
élémentaire. Il est organisé en quatre niveaux : la
6e (sixième), la 5e (cinquième), la 4e (quatrième) et
la 3e (troisième).

இைடநிைலப் பள்ள� (Le collège) ெதாடக்கப் பள்ள�ைய
��த்த எல்லா மாணவர்கைள�ம் வரேவற்கிற�.
இ� நான்� நிைலகள�ல் அைமக்கப்பட்��க்கிற� : 6e
(ஆறாவ�), 5e (ஐந்தாவ�), 4e (நான்காவ�), மற்�ம்
3e (�ன்றாவ�) வ�ப்�கள்.

Le lycée accueille les élèves qui poursuivent des
études générales, technologiques ou professionnelles après le collège.

ேமல்நிைலப் பள்ள�ய�ல் (Le lycée), இைடநிைலப்
பள்ள�க்�ப் ப�ற�, பல சாத்தியக்��கைள அள�க்�ம்
ெபா�வான, அறிவ�யல் சார்ந்த ெதாழில்�ட்ப
அல்ல� ெதாழில் �தியான கல்வ�ையத் ெதாட�ம்
மாணவர்கள் வரேவற்கப்ப�கிறார்கள்.

Comment votre enfant
apprend-il le français ?
Tous les adultes de l’école sont attentifs à aider
votre enfant dans l’apprentissage de la langue
française.
À l’école élémentaire, au collège ou au lycée,
votre enfant est inscrit dans une classe ordinaire
et bénéficie d’un enseignement spécifique de
français pour quelques heures dans la semaine
avec des élèves nouveaux arrivants de sa classe
et d’autres classes ; dans certains établissements
scolaires, il est inscrit dans une classe spécifique
avec d’autres élèves nouveaux arrivants pour
apprendre le français.
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ப�ெரஞ்� கல்வ� �ைற

De votre côté, vous pouvez aider votre enfant
à apprendre plus vite le français en l’inscrivant
à des activités sportives, culturelles ou sociales
dans le quartier.
Une bonne maîtrise de la langue française orale
et écrite est indispensable à votre enfant pour
réussir sa scolarité, poursuivre sa formation,
construire son avenir professionnel et réussir
sa vie en société.

உங்கள் �ழந்ைத ப�ெரஞ்�
கற்ப� எப்ப�?
பள்ள�ய��ள்ள ெப�யவர்கள் அைனவ�ம்
உங்கள் �ழந்ைத ப�ெரஞ்� ெமாழி கற்�க்ெகாள்ள
உத�வதில் கவனமாக இ�ப்பார்கள்.
ெதாடக்க, இைடநிைல, ேமல்நிைலப்
பள்ள�கள�ல் உங்கள் �ழந்ைத ஒ� �ைறயான
வ�ப்ப�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். தன்�ைடய
வ�ப்ப�லி�ந்�ம் மற்ற வ�ப்ப�லி�ந்�ம்
ப�ரான்ஸுக்� அண்ைமய�ல் வந்�
ேசர்ந்த இன்�ம் சில �ழந்ைதக�டன்
வாரத்தில் சில மண�ேநரம்
ப�ரத்திேயகமான ப�ெரஞ்� ெமாழி
கற்ப�க்�ம் வாய்ப்ைபப் ெபற ���ம் ;
இன்�ம் சில கல்வ� நி�வனங்கள�ல்,
ப�ெரஞ்� கற்பதற்காக வந்தி�க்�ம்
மற்ற சில மாணவர்க�டன் உங்கள்
�ழந்ைத தன�ப்பட்ட ஒ� வ�ப்ப�ல்
ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம்.
உங்கள் பங்�க்�, உங்க�ைடய வட்�ற்�ப்
�
பக்கத்தில் நடக்�ம் வ�ைளயாட்�, கலாச்சார,
ச�க நிகழ்ச்சிகள�ல் உங்க�ைடய �ழந்ைதையப்
பங்�ெபறச் ெசய்வதன்�லம் ப�ெரஞ்� ெமாழிைய
இன்�ம் வ�ைரவ�ல் கற்�க்ெகாள்வதற்� ந�ங்கள்
உதவ ���ம்.
தன்�ைடய பள்ள� வாழ்க்ைகய�ல் ெவற்றி ெபற்�,
தனக்�த் ேதைவயான பய�ற்சிகைள ேமற்ெகாண்�,
தன்�ைடய ெதாழில் �திய�லான எதிர்காலத்ைத
அைமத்�க்ெகாண்�, ச�கத்தில் ெவற்றிகரமாக
வாழ்வதற்� ப�ெரஞ்� ெமாழிையப் ேப�வதி�ம்
எ��வதி�ம் நல்ல ேதர்ச்சி ெபற்றி�ப்ப�
அத்தியாவசியமான�.
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Votre enfant entre
à l’école maternelle
Une fréquentation régulière de l’école maternelle permet à votre enfant de bien engager son
apprentissage de la langue française : la maîtrise
de la langue française est absolument nécessaire à la réussite de sa scolarité.
À l’école maternelle, votre enfant apprend à parler
avec les adultes et avec les autres enfants. Il dessine, chante, danse, joue, compte, parle, écoute,
invente… et commence à écrire.
Votre enfant découvre les livres et l’écriture, il se
prépare à entrer à l’école élémentaire.
Votre enfant apprend aussi à vivre avec les adultes
et les autres enfants de son âge en respectant les
règles de l’école.
À l’école maternelle, vous accompagnez et venez
chercher votre enfant aux horaires fixés. C’est un
moment privilégié pour rencontrer les maîtres
et d’autres parents. Si vous ne pouvez pas venir
chercher votre enfant à l’école, il peut être confié
à un autre adulte à condition que vous en donniez l’autorisation écrite.
Les récréations sont des moments de pause entre
les activités. Elles se déroulent dans la cour sous
la surveillance des enseignants. Elles favorisent
l’activité physique et les échanges entre enfants
d’âges différents.
Le midi, votre enfant a la possibilité de déjeuner à
l’école : les repas sont équilibrés. Ils respectent les
règles alimentaires et, à la demande des parents et
dans la mesure du possible, les règles religieuses.
Votre enfant peut se reposer l’après-midi dans un
lieu spécialement aménagé et surveillé.
Vous pouvez demander à rencontrer le maître ou
la maîtresse de votre enfant ou encore le directeur ou la directrice de l’école maternelle.
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சி�வர் பள்ள�ய�ல்
உங்கள் �ழந்ைதய�ன்
ப�ரேவசம்
சி�வர் பள்ள�க்�த் தவறாமல் ெசல்வதன்
�லம் ப�ெரஞ்� ெமாழி கற்�ம் பாைதய�ல்
உங்கள் �ழந்ைத �ைறயாகச் ெசல்ல
��கிற� : பள்ள� வாழ்க்ைகய�ல் ெவற்றி
ெப�வதற்� ப�ெரஞ்� ெமாழிய�ல் ேதர்ச்சி
ெப�வ� மிக�ம் அவசியம்.
ெதாடக்கப் பள்ள�ய�ல், ெப�யவர்க�ட�ம்
மற்ற �ழந்ைதக�ட�ம் ேப�வதற்� உங்கள்
�ழந்ைத கற்�க்ெகாள்கிற�. அ� படம்
வைரந்�, பா�, ஆ�, வ�ைளயா�, வ�ரல்வ�ட்�
எண்ண�, ேபசி, ேகட்�, கற்பைன ெசய்�...
கைடசிய�ல் எ�த�ம் ெதாடங்�கிற�.
�த்தகத்ைத�ம் எ�த்�வ�வத்ைத�ம்
அ� கண்�ப��க்கிற�, இப்ெபா��
ெதாடக்கப் பள்ள�ய�ல் �ைழவதற்�த்
தன்ைனத் தயார் ெசய்�ெகாள்கிற�. பள்ள�
வ�தி�ைறக��ட்பட்�, தன் வயைத ஒத்த
சி�வர்க�ட�ம் சில ெப�யவர்க�ட�ம்
பழகக் கற்�க்ெகாள்கிற�.
சி�வர் பள்ள�ய�ல் தின�ம் �றிப்ப�ட்ட
ேநரத்தில் �ழந்ைதையக் �ட்� வந்�, ப�ன்
அைழத்�ச் ெசல்ல ந�ங்கள் வர ேவண்�ம்.
ஆசி�யர்கைள�ம் மற்ற ெபற்ேறார்கைள�ம்
சந்திக்கக் கிைடக்�ம் அ�ய வாய்ப்� இ�.
�ழந்ைதைய அைழத்�ச் ெசல்ல உங்களால்
வர ��யவ�ல்ைல என்றால், எ�த்� �லம்
ந�ங்கள் அள�க்�ம் அ�மதி�டன் ேவ� ஒ�
ெப�யவ�டம் �ழந்ைத ஒப்பைடக்கப்ப�ம்.
பள்ள� ெசயல்பா�க�க்கிைடய�ல்
கிைடக்�ம் ஓய்� ேநரம் ெபா��ேபாக்காக
ஒ�க்கப்ப�ம். பள்ள� �ற்றத்தில் ஆசி�யர்கள்
ேமற்பார்ைவய�ல் அ� நடக்�ம். உடல்
உைழப்�க்� இடமள�ப்ப�டன் பல வயைதச்
ேசர்ந்த �ழந்ைதக�டன் கலந்� பழக
உத�கிற�.
நண்பகலில், உங்கள் �ழந்ைத பள்ள�ய�ல்
உணவ�ந்தலாம் : இங்� அள�க்கப்ப�வ�
ச�வ�கித உண�. ஆேராக்கிய உணவ�ன்
வ�தி�ைறகள் மதிக்கப்ப�கின்றன,
ெபற்ேறாற்கள�ன் ேவண்�ேகா�க்� இணங்க,
��ந்த வைரய��ம், மதக் ேகாட்பாட்�
வ�தி�ைறக�ம் ப�ன்பற்றப் ப�ம்.
மதிய ேவைளய�ல், ப�ரத்திேயகமாக
அைமக்கபட்� கண்காண�க்கப்ப�ம்
இடத்தில் �ழந்ைத இைளப்பாற
���ம்.
�ழந்ைதய�ன் ஆசி�யைரேயா
அல்ல� சி�வர் பள்ள�ய�ன்
இயக்�நைரேயா வ��ம்ப�னால் ந�ங்கள்
சந்திக்கலாம்.
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Votre enfant entre
à l’école élémentaire
L’école élémentaire est organisée en cinq classes en
fonction de l’âge des enfants : le cours préparatoire
(CP) de 6 à 7 ans ; les cours élémentaires première
et deuxième année (CE1, de 7 à 8 ans et CE2, de 8 à
9 ans), les cours moyens première et deuxième année
(CM1 de 9 à 10 ans et CM2 de 10 à 11 ans).
Chaque classe est placée sous la responsabilité
d’un maître avec qui vous pouvez parler en toute
confiance. N’hésitez pas à lui poser les questions qui
vous paraissent importantes. Vous êtes régulièrement informé des progrès de votre enfant ou de ses
difficultés grâce à un livret scolaire.
À l’école élémentaire, chaque absence ou retard doit
être justifié et les horaires doivent être respectés.
À l’école élémentaire, votre enfant apprend à lire, à
écrire et à compter, il étudie aussi les sciences, la technologie, l’histoire et la géographie, il fait de la musique, du sport ; il va à la piscine. Il utilise un ordinateur.
Toutes ces activités sont importantes pour son développement. Elles sont obligatoires.
Pour votre enfant, la priorité est la maîtrise du français qui va lui permettre d’apprendre dans toutes les
disciplines. Tous les adultes de l’école sont attentifs à
l’aider à maîtriser la langue française. De votre côté,
vous pouvez y contribuer en l’inscrivant à des activités sportives, culturelles ou sociales dans le quartier.
Le socle commun de connaissances et de compétences rassemble les connaissances, compétences,
valeurs et attitudes qui sont nécessaires à votre
enfant pour réussir sa scolarité, sa vie d’individu
et de futur citoyen.
Un livret personnel de compétences permet
de suivre la progression de chaque élève.
Des évaluations des connaissances et des
compétences des élèves ont lieu au début
du CE1 et du CM2.
Votre enfant pourra bénéficier d’heures d’accompagnement personnalisé pour progresser dans ses
apprentissages, notamment de la langue française.
Des stages de remise à niveau peuvent être également proposés à votre enfant : une semaine pendant
les vacances scolaires.
Le soir à la maison, demandez à votre enfant ce qu’il a
fait à l’école, ce qu’il a appris, ce qu’il va faire le lendemain ; parlez avec lui.
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Rassurez votre enfant : soyez attentif à ce qu’il
apprend, à ce qu’il dit de ce qui se passe dans de cette
nouvelle école, dans ce nouveau pays.
Vous pouvez rencontrer le maître de votre enfant ou
le directeur de l’école primaire.

ெதாடக்கப் பள்ள�ய�ல்
உங்கள் �ழந்ைதய�ன்
ப�ரேவசம்
ெதாடக்கப் பள்ள� �ழந்ைதகள�ன் வயைத ெபா�த்�
5 வ�ப்�களாகப் ப��த்� அைமக்கப்பட்�ள்ள� :
தயார்
ெசய்�ம் வ�ப்� (CP) 6 �தல் 7 வய� வைர �தல்,
இரண்டாம் வ�ட ெதாடக்க வ�ப்�கள் (CE1, 7 �தல்
8 வய� வைர மற்�ம் CE2, 8 �தல் 9 வய� வைர),
�தல், இரண்டாம் வ�ட ந�த்தர வ�ப்�கள் (CM1, 9
�தல் 10 வய� மற்�ம் CM2, 10 �தல் 11 வய� வைர).
ஒவ்ெவா� வ�ப்�ம் ஒ� ஆசி�ய�ன் ெபா�ப்ப�ல்
இ�க்�ம். அவ�டம் ந�ங்கள் மனம் வ�ட்�ப் ேபசலாம்.
உங்க�க்� மிக�ம் �க்கியமாகத் ேதான்�ம்
ேகள்வ�கைள அவ�டம் தயங்காமல் ேக�ங்கள். பள்ள�க்
ைகேய� ஒன்� உங்கள் �ழந்ைதய�ன் �ன்ேனற்றம்
அல்ல� ப�ரச்சிைனகள் பற்றி தவறாமல் உங்க�க்�த்
ெத�யப்ப�த்�ம்.
ெதாடக்கப் பள்ள�ய�ல் ேநரம் கழித்� வ�வதற்�ம்,
வராமல் இ�ப்பதற்�ம் த�ந்த காரணங்கள்
ெசால்லப்பட ேவண்�ம். கால அட்டவைண மதிக்கப்பட
ேவண்�ம்.
ெதாடக்க பள்ள�ய�ல் உங்கள் �ழந்ைத ப�க்க, எ�த,
எண்ணக் கற்�க்ெகாள்�ம். அறிவ�யல், ெதாழில்
�ட்பம், வரலா�, �வ�ய�யல் பாடங்க�ம் உண்�.
இைச மட்�ம் வ�ைளயாட்�கள் ெசால்லித்தரப்ப�ம்.
ந�ச்சல் �ளத்திற்� அைழத்�ச் ெசல்வார்கள். �ழந்ைத
கண�ப்ெபாறிையப்பயன்ப�த்�ம். �ழந்ைதய�ன்
வளர்ச்சிக்� இந்த ெசயல்பா�கள் அைனத்�ம்
அவசியம். இைவ எல்லாவற்றி�ம் உங்கள்
�ழந்ைத கட்டாயமாக பங்�ெபற ேவண்�ம்.
உங்கள் �ழந்ைதய�ன் ப�ெரஞ்� ெமாழி ேதர்ச்சிதான்
அத்தியாவசியமான�. எல்லாப் பாடங்கைள�ம் கற்க
இ� உத�ம். பள்ள�ய�ன் ெப�யவர்கள் அைனவ�ம்
�ழந்ைதய�ன் ப�ெரஞ்� ெமாழித் ேதர்ச்சிக்�
உத�வதில் கவனமாக இ�ப்பார்கள். உங்கள் பங்�க்�,
உங்க�ைடய வட்�ற்�ப்
�
பக்கத்தில் நடக்�ம்
வ�ைளயாட்�, கலாச்சார, ச�க நிகழ்ச்சிகள�ல் உங்கள்
�ழந்ைதையப் பங்�ெபறச் ெசய்வதன் �லம் ந�ங்க�ம்
உதவலாம்.
பள்ள� வாழ்க்ைக, தன� மன�த மற்�ம் ப�ற்காலக்
��மகன் என்ற அளவ�ல் ெவற்றி ெபற வழிவ�க்�ம்
அறி�, திறைமகள், மதிப்ப��கள் மற்�ம் மனப்பாங்�
இவற்ைற ஒ�ங்கிைணக்�ம் வைகய�ல் அறி� மற்�ம்
திறைமகள�ன் அ�த்தளம் அைமந்�ள்ள�.
ஒ� ெசாந்த ேதர்ச்சிக் ைகேய� ஒவ்ெவா� மாணவ�ன்
�ன்ேனற்றத்ைத�ம் பதி� ெசய்கிற�.
CE1 மற்�ம் CM2 நிைலகள�ன் ெதாடக்கத்தில்
மாணவர்கள�ன் அறி� வளர்ச்சி�ம் திறைமக�ம்
மதிப்ப�� ெசய்யப்ப�கின்றன.
கல்வ� பய��ம் �யற்சிய�ல் �ன்ேனற்றம் அைடய
(�றிப்பாக ப�ெரஞ்� ெமாழிய�ல்) சில மண� ேநரங்கள்
தன�ப்பட்ட சிறப்�க் கவனம் ெப�ம் வசதி�ம் உங்கள்
�ழந்ைதக்�க் கிைடக்�ம்.
ச�யான நிைலக்�த் த�தி ெபற உத�ம் சிறப்�
வ�ப்�கள் ேதைவக்ேகற்ப உங்கள் �ழந்ைதக்�
அள�க்கப்ப�ம் : பள்ள� வ���ைற நாட்கள�ல் ஒ�
வாரத்�க்� அள�க்கப்ப�ம்.
வட்�ல்
�
மாைல ேநரங்கள�ல் உங்கள் �ழந்ைதய�டம்
அவன் பள்ள�ய�ல் என்ன ெசய்தான், என்ன
கற்�க்ெகாண்டான், அ�த்த நாள் என்ன ெசய்யப்
ேபாகிறான் என்ெறல்லாம் ேக�ங்கள் : �ழந்ைத�டன்
நிைறயப் ேப�ங்கள்.
�ழந்ைதக்� ஆதர�டன் ஊக்கமள��ங்கள் : அவன்
என்ன கற்�க்ெகாள்கிறான், இந்தப் �திய பள்ள�ய�ல்,
�திய நாட்�ல் நடப்பைவப் பற்றி இவன் என்ன
ெசால்கிறான் என்பைதக் கவனமாகக் ேக�ங்கள்.
உங்கள் �ழந்ைதய�ன் ஆசி�யைரேயா, ெதாடக்கப் பள்ள�
இயக்�நைரேயா ந�ங்கள் வ��ம்ப�னால் சந்திக்கலாம்.

Votre enfant entre
au collège
La personne qui dirige le collège est
le principal, que vous pouvez demander
à rencontrer. Il est en général aidé d’un adjoint.
Le collège est organisé en quatre niveaux : la 6e, la 5e et
la 4e, la 3e.
Au collège, votre enfant étudie avec plusieurs professeurs ; chacun est spécialiste d’une discipline.
Le professeur principal et le conseiller principal d’éducation (CPE) sont vos premiers interlocuteurs : n’hésitez
pas à demander à les rencontrer pour savoir si tout se
passe bien en classe et dans le collège pour votre enfant.
Vous êtes régulièrement informé du travail de votre
enfant grâce au carnet de correspondance, au bulletin
scolaire trimestriel et aux réunions qui réunissent
professeurs et parents.
Au collège, votre enfant acquiert beaucoup de connaissances dans de nombreux domaines : français, mathématiques, sciences, technologie, histoire, géographie, sport,
musique, langue étrangère… Il utilise un ordinateur.
Votre enfant doit maîtriser la langue française pour
pouvoir étudier dans toutes les autres disciplines. Tous
les professeurs de sa classe sont attentifs à faciliter son
apprentissage. De votre côté, vous pouvez y contribuer
en l’inscrivant à des activités sportives, culturelles ou
sociales dans le quartier.
Votre enfant a besoin de temps pour se familiariser avec
le français oral et écrit.
Une aide individualisée peut être organisée pour aider
votre enfant en français ou dans les autres apprentissages, à raison de deux heures par semaine ; de l’aide
aux devoirs peut également lui être proposée. Enfin, un
projet personnalisé de réussite éducative peut être
convenu entre vous, votre enfant et l’équipe éducative.
La dernière année du collège, les élèves passent un examen national : le diplôme national du brevet (DNB) et
doivent valider les sept grandes compétences du socle
commun de connaissances et de compétences.
Au collège, votre enfant apprend à devenir plus autonome dans son travail : vous pouvez l’aider à le devenir :
vérifiez avec lui s’il n’a pas un travail à faire pour le lendemain ou les jours suivants ou bien un document à vous
remettre.
Lorsqu’il rentre le soir, demandez-lui ce qu’il a fait dans
la journée et ce qu’il a appris. Parlez avec lui. Manifestez
votre intérêt pour sa scolarité.
À l’issue de la classe de 3 , une procédure d’orientation
permettra à votre enfant, en fonction de ses compétences, de ses souhaits et des vœux de ses parents, de poursuivre des études en lycée professionnel ou en lycée
général ou technologique, ou encore de fréquenter un
centre de formation pour apprentis (CFA).
e
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இைடநிைலப் பள்ள�ய�ல்
உங்கள் �ழந்ைதய�ன்
ப�ரேவசம்
இைடநிைலப் பள்ள�ய�ன் இயக்�நர் ப��ன்சிபால் (Principal)
என்� அைழக்கப்ப�கிறார். அவைர ந�ங்கள் சந்திக்கலாம்.
ெபா�வாக, அவ�க்� ஒ� உதவ�யாளர் இ�ப்பார்.
இைடநிைலப் பள்ள� 4 நிைலகளாக ப��க்கப்பட்�ள்ள� :
6-வ� (6e), 5-வ� (5e), 4-வ� (4e), 3-வ� (3e)
இைடநிைலப் பள்ள�ய�ல், உங்கள் �ழந்ைதக்�ப் பல
ஆசி�யர்கள் இ�ப்பார்கள் ; ஒவ்ெவா�வ�ம் தத்தம்
�ைறய�ல் வல்�நர்கள்.
ப�ரதான தைலைம ஆசி�ய�ம், ப�ரதான கல்வ�
ஆேலாசக�ம்தான் (CPE) ந�ங்கள் �தலாவதாக
சந்திப்பவர்கள் : வ�ப்ப��ம், இைடநிைலப் பள்ள�ய��ம்
உங்கள் �ழந்ைதையப் ெபா�த்தவைர எல்லாேம ச�யாக
நடந்�ெகாண்��க்கிறதா என்� அவர்கள�டம் தயங்காமல்
ேகட்�த் ெத�ந்�ெகாள்ள�ம்.
தகவல் ப�மாற்ற ேநாட்�ப் �த்தகம், �ன்� மாத்த்திற்�
ஒ� �ைற ப�ப்� �றித்த அறிக்ைக மற்�ம் ஆசி�யர்கள்
ெபற்ெறார்கள�ைடேயயான சந்திப்�கள் �லம் ெதாடர்ந்�
உங்கள் �ழந்ைத�ைடய உைழப்� �றித்� ந�ங்கள்
அறிந்�ெகாள்ளலாம்.
இைடநிைலப் பள்ள�ய�ல், பல்ேவ� �ைறகள�ல் நிைறய
அறிைவ உங்கள் �ழந்ைத ெப�கிற� : ப�ெரஞ்� ெமாழி,
கண�தம், அறிவ�யல் �ைறகள், ெதாழில்�ட்பம், வரலா�,
�வ�ய�யல், வ�ைளயாட்�, இைசப் பய�ற்சி, அந்நிய ெமாழி...
�ழந்ைத கண�ப்ெபாறிைய�ம் பயன்ப�த்�ம்.
மற்ற எல்லாத் �ைறகள��ம் கல்வ� ெப�வதற்� உங்கள்
�ழந்ைத ப�ெரஞ்� ெமாழிய�ல் ேதர்ச்சி ெபற ேவண்�ம்.
ஆசி�யர்கள் அைனவ�ம் அைதப் பய�ல உத�வதில்
மி�ந்த அக்கைற ெச�த்�வார்கள். உங்கள் பங்�க்�,
உங்கள் வட்�ற்�ப்
�
பக்கத்தில் நடக்�ம் வ�ைளயாட்� ,
கலாச்சார மற்�ம் ச�க நிகழ்ச்சிகள�ல் உங்கள்
�ழந்ைதையப் பங்�ெபறச் ெசய்வதன் �லம் உதவ
���ம்.
உங்கள் �ழந்ைத ப�ெரஞ்சில் ேபச, எ�தக்
கற்�க்ெகாள்வதற்� ெகாஞ்ச காலம் ேதைவப்ப�ம்.
ப�ெரஞ்� கற்�க்ெகாள்வதற்ேகா அல்ல� மற்ற
பாடங்க�க்ேகா வாரத்�க்� இரண்� மண� ேநரம் என்ற
அ�ப்பைடய�ல் உங்கள் �ழந்ைதக்� உத�வதற்�
தன�யாக ப�ரத்திேயக உதவ� வ�ப்� ஏற்பா� ெசய்�
தரப்படலாம் ; வட்�ப்பாட
�
உதவ��ம் ெபற்�க்ெகாள்ளலாம்.
ெவற்றிக்கரமான கல்வ� வாழ்க்ைகக்கான தன�நபர் திட்டம்
ஒன்� உங்க�க்�ம், உங்கள் �ழந்ைதக்�ம், ஆசி�யர்
���க்�ம் இைடேய நி�வப்ப�வதற்�ம் வாய்ப்�
இ�க்கிற�.
இைடநிைலப் பள்ள�ய�ன் கைடசி வ�டத்தில், மாணவர்கள்
ேதசிய அளவ�லான ேதர்� ஒன்ைற எ��வார்கள் : Le diplôme
national du Brevet (DNB). அறி� வளர்ச்சி மற்�ம் திறைமகள�ன்
அ�த்தளத்தில் அைமந்த ஏ� ெப�ம் திறைமப் ப���கள�ல்
அவர்கள் ேதற ேவண்�ம்.
இைடநிைல பள்ள�ய�ல், உங்கள் �ழந்ைத தன்�ைடய
உைழப்ப�ல் �யமாக்ச் ெசயல்படக் கற்�க்ெகாள்கிற� :
அப்ப� இ�ப்பதற்� ந�ங்க�ம் உதவ ���ம் : அ�த்த
நாேளா அல்ல� வரவ��க்�ம் நாட்கள�ேலா ெசய்ய
ேவண்�ய ேவைல ஏதாவ� இ�க்கிறதா அல்ல�
உங்கள�டம் காட்ட ேவண்�ய ஆவணம் ஏதாவ�
இ�க்கிறதா என்� ந�ங்கள் ப�சீலைன ெசய்ய ேவண்�ம்.
மாைலய�ல் வட்�க்�
�
வந்த�டன் �ழந்ைதய�டம் அன்ைறய
தினம் ெசய்தைவ அல்ல� கற்�க்ெகாண்டைவப் பற்றி
வ�சா��ங்கள். �ழந்ைத�டன் நன்றாகப் ேப�ங்கள்.
�ழந்ைதய�ன் ப�ப்ப�ல் உங்க�க்�ள்ள அக்கைறைய
ெவள�ப்ப�த்�ங்கள்.
�ன்றாவ� வ�ப்ப�ன் ��வ�ல், வழிகாட்�ம்
ஏற்பா� ஒன்றின் �லம், �ழந்ைதய�ன் திறைமகள�ன்
அ�ப்பைடய��ம், அத�ைடய மற்�ம் ெபற்ேறார்கள�ன்
வ��ப்ப்ப��ம் ெதாழில் �தியான அல்ல� ெபா�வான
அல்ல� ெதாழிற்�ட்ப ேமல்நிைலப் பள்ள�ய�ேலா
தன்�ைடய ப�ப்ைபத் ெதாடரலாம். அல்ல� ெதாழிலாளர்
பய�ற்சி ைமயத்தில் (CFA) ேசரலாம்.
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Le lycée professionnel prépare les élèves à une
insertion plus rapide dans le monde du travail ;
certains élèves peuvent cependant poursuivre des
études supérieures.
Plusieurs diplômes peuvent être préparés, du CAP
au baccalauréat professionnel. Les élèves suivent à
la fois des enseignements généraux et des enseignements technologiques et professionnels.
Des stages obligatoires ont lieu en entreprise.
Dans l’emploi du temps de la classe, deux heures
d’accompagnement personnalisé sont prévues
pour aider les élèves à progresser dans les disciplines
où ils rencontrent des difficultés ou à acquérir des
méthodes de travail. Grâce à ces deux heures, votre
enfant pourra progresser dans la maîtrise de la langue
française.
Au lycée, les élèves bénéficient d’une grande autonomie. Pour réussir, ils doivent fournir un travail
important à la maison. Assurez-vous que votre enfant
comprend bien en classe ce qu’il doit faire.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec le professeur
principal, si vous ou votre enfant êtes inquiets.
Au lycée, la procédure d’orientation est très importante. Votre enfant devra décider s’il souhaite effectuer
des études supérieures ou entrer directement dans
le monde du travail. Ses professeurs l’aideront dans
cechoix.

ேமல்நிைலப் பள்ள�ய�ன் இயக்�ந�க்� �ெராவ�சர்
(Proviseur) என்� ெபயர். அவ�க்� உதவ�-இயக்�நர்
ஒ�வர் �ைண��வார். ேவண்�ேகாள�ன் ேப�ல்
அவர்கைள ந�ங்கள் சந்திக்க இய�ம்.
ப�ரான்ஸ் நாட்�ல் 2 வ�தமான ேமல்நிைலப்
பள்ள�கள் உண்� :
பல சாத்தியக்��கைள அள�க்�ம் ெபா�வான
மற்�ம் அறிவ�யல் சார்ந்த ெதாழிற்�ட்பக் கல்வ�
ேமல்நிைலப் பள்ள� மாணவர்கைள ேமல்ப�ப்�க்�த்
தயார் ெசய்கிற�.
இ� �ன்� வ�டப் ப�ப்� ெகாண்ட� :
இரண்டாவ�, �தல் மற்�ம் இ�திவ�ப்�கள் என்�
அைழக்கப்ப�ம். இவற்றில் மாணவர்கள், தத்தம்
திறைம, வ��ப்பம் இவற்�க்ேகற்ப இலக்கிய, கைல,
ெமாழிக் கல்வ� (Série L என்� அைழக்கப்ப�கிற�)
அல்ல� அறிவ�யல் கல்வ� (Série S) அல்ல�
ெபா�ளாதாரக் கல்வ� (Série ES) இவற்றில் ஒன்ைறத்
ேதர்ந்ெத�க்கலாம்.
இ�தி ஆண்� ப�ப்� ��ந்தப�ன் வழங்கப்ப�ம்
பட்டயம் பாக்கேலா�யா (Baccalauréat) என்�
அைழக்கப்ப�கிற�.
ெதாழிற்கல்வ� உயர்நிைலப் பள்ள� மாணவர்கள்
இன்�ம் வ�ைரவாகேவ உைழப்பவர் உலகத்தில்
இடம் ெபற உத�கிற� ; த�தி உள்ள சில
மாணவர்கள் ேமல்ப�ப்ைப ேமற்ெகாள்ள�ம்
இய�ம்.
இந்தப் ப�ப்� பலவ�தப் பட்டயங்க�க்� வாய்ப்�
அள�க்கிற�, CAP பட்டயம் �தல் ெதாழில்�தி
பாக்கேலா�யா வைர.
இங்� மாணவர்கள் ெபா�ப் பாடங்கைள�ம்,
அறிவ�யல் சார்ந்த ெதாழில்�ட மற்�ம் ெதாழில்
�தியான ப�ப்ைப�ம் ஒன்றாகப் பய�ல்கின்றனர்.
ெதாழில் நி�வனங்கள�ல் ெபறப்ப�ம் ேநர�யான
பய�ற்சி வ�ப்�கள் கட்டாயமாக இ�க்கின்றன.
இங்� பள்ள�ய�ன் கால அட்டவைணய�ல் இரண்�
மண� ேநர தன�ப்பட்ட கவனம் என்� ஒ� ப�தி
ஒ�க்கப்ப�கிற�. இதில் மாணவ�க்�க் க�னமாக
இ�க்�ம் �ைறய�ல் �ன்ேனற்றம் அைடயேவா
அல்ல� �� ெதாழில் ெசயல்�ைறகைளக்
கற்�க்ெகாள்ளேவா உதவ� அள�க்கப்ப�கிற�. இந்த
இரண்� மண�ேநரப் ப�திய�ன் உதவ�ய�னால், உங்கள்
�ழந்ைத ப�ெரஞ்� ேதர்ச்சி ெபற�ம் ���ம்.
ேமல்நிைலப் பள்ள�கள�ல் மாணவர்க�க்�ப்
ெப�மள� �யாதிகாரம் கிைடக்கிற�. வட்��ம்
�
நிைறய உைழத்�ப் ப�த்தால்தான் ெவற்றி
காண ���ம். அவன் ெசய்ய ேவண்�ய�
என்னெவன்� வ�ப்ப�ல் ெசால்லப்பட்டைதச்
ச�யாகப் ��ந்�ெகாண்டானா என்� உ�தி
ெசய்� ெகாள்�ங்கள்.
உங்க�க்ேகா உங்கள் �ழந்ைதக்ேகா
ஏதாவ� கவைலேயா சந்ேதகேமா
இ�ந்தால், ப�ரதான ஆசி�யைரச் சந்தித்�ப்
ேபச வ�ண்ணப்ப�க்கலாம்.
ேமல்நிைலப் பள்ள�ய�ல், ச�யான
வழிப�த்�ம் நைட�ைற என்ப�
�க்கியமாக இ�க்கிற�. ேமல்ப�ப்�
ப�க்கேவண்�மா அல்ல� ேநர�யாக
உைழப்பவர் உலகத்தில் �ைழய ேவண்�மா
என்� உங்கள் �ழந்ைத ஒ� ���க்�
வரேவண்�ம். அவன் ேதர்� ெசய்வதற்�
அவ�ைடய ஆசி�யர்கள் உதவ� ெசய்வார்கள்.
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Le lycée d’enseignement général et technologique prépare les élèves à la poursuite d’études
supérieures.
Il comprend trois classes : la classe de seconde,
puis les classes de première et de terminale dans
lesquelles les élèves suivent, selon leurs capacités
et leurs souhaits, des enseignements littéraires,
artistiques ou linguistiques (c’est la série L), scientifiques (c’est la série S) ou économiques (c’est la
série ES).
Le baccalauréat est le diplôme qui sanctionne la fin
des études.
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En France, il existe deux types de lycées :

ேமல்நிைல பள்ள�ய�ல்
உங்கள் மகள�ன் /
மகன�ன் ப�ரேவசம்

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT

La personne qui dirige le lycée est le proviseur. Il est
aidé d’un proviseur-adjoint : vous pouvez demander à
les rencontrer.
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Votre fille ou votre fils
entre au lycée
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