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அகதிகளுக்கான சுவடிய
ீ
ம ாழி (எஸ்.எஃப்.ஐ)
பாடத்தத பயில இருக்கும் உங்களுக்காக
எஸ்.எஃப்.ஐ என்பது சுவடிய
ீ
ம ாழியில் உள்ை ஒரு அடிப்பதடயான
பாடக்கல்வி ஆகும். நீங்கள் ெமூகத்தில் பங்பகற்று அதில் அங்கம்
வகிப்பதற்கும்

ற்றும் ஒரு பவதலயில் இதைந்து

பைியாற்றுவதற்கும் உகந்தவாறு ெிறப்பான சுவடிய
ீ
ம ாழி
ஆளுத தய மவைிப்படுத்தும் அைவிற்கு உங்கதை உருவாக்குவபத
எஸ்.எஃப்.ஐ-யின் பநாக்க ாகும். எஸ்.வி.ஏ (SVA)-யின் அடிப்பதடயில்,
சுவடிய
ீ
ம ாழியிதன இரண்டாம் ம ாழிப்பாட ாக அடிப்பதட
அைவில் ப ற்மகாண்டு பயில மெய்வதும் இதன் பநாக்க ாகும்.
எஸ்.எஃப்.ஐ-யில் உங்களுதடய பயிற்ெியின் பபாது, கல்வி

ற்றும்

மதாழிற்துதறகைில் ஒரு ஆபலாெகதர ெந்திப்பதற்கான வாய்ப்பு
உங்களுக்கு இருக்கும். இந்த ஆபலாெகர் உங்களுதடய எதிர்கால
பவதலவாய்ப்பிற்கு உகந்த கல்வியிதன உங்களுக்கு
பரிந்துதரப்பதில் உதவி புரிவார்
.
டும் ோ-வில் உள்ள எஸ்.எஃப்.ஐ

ள்ளி

நீங்கள் எஸ்.எஃப்.ஐ-க்காக பதிவு மெய்யும்பபாது, நீங்கள் ஒரு ம

ோழிப் ோட ஆசிரியரை

ெந்திப்பீர்கள். ம ாழிப்பாடஆெிரியர் உங்களுதடய பின்புலம் பற்றிய ெில பகள்விகதை பகட்பார்
ற்றும் ம ாழிப்பாடத்தில் ஒரு எைித யான பதர்தவ நடத்துவார். ம ாழிப்பாட ஆெிரியர்
உங்களுக்கு கற்பிக்கப்பட பவண்டிய கல்வி வழிமுதற

ற்றும் பாடத்திட்டத்தத உங்களுக்காக

திப்பீடு மெய்வார்.
ஸ்வடனில்
ீ
உள்ள எஸ்.எஃப்.ஐ மூன்று கற்பிக்கும் வழிமுதறகதையும்: 1, 2
நான்கு பாடத்திட்டங்கதையும்: ஏ, பி ெி

ற்றும் 3

ற்றும்

ற்றும் டி மகாண்டுள்ைது.

கற்பிக்கும் வழிமுதற 1 பாடத்திட்டம் ஏ-வுடன் துவங்குகின்றது, கற்பிக்கும் வழிமுதற 2
பாடத்திட்டம் பி-யுடன் துவங்குகின்றது

ற்றும் கற்பிக்கும் வழிமுதற 3 பாடத்திட்டம் ெி-யுடன்

துவங்குகின்றது. ஒவ்மவாரு பாடத்திட்டத்தத முடித்தவுடன் நீங்கள் ஒரு பதர்விதன எழுதி
அதற்கான ஒரு தரச்ொன்றிததழ மபறுவர்கள்.
ீ

புதிய பாடத்திட்டத்தத பயில துவங்கும் முன்

நீங்கள் அதற்கு முந்ததய பாடதிட்டத்திற்கான தரச்ொன்தற மபற்றிருக்க பவண்டும்.

நாங்கள்
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எஸ்.எஃப.ஐ-யிதன காதல பநரம்,

ாதல பநரம், ெனிக்கிழத கள்

ற்றும் மதாதலதூரக்கல்வி

முதறயிலும் வழங்குகின்பறாம்.
பி

ற்றும் ெி எஸ்.எஃப்.ஐ பாடங்கள் ஐந்து வாரத்திற்குள்ைான ஒரு அறிமுக

ோடத்துடன்

துவங்குகின்றன. இங்கு சுவடிய
ீ
ம ாழிக்கான ஒரு அறிமுகத்திதன மபறுவர்கள்.
ீ
பள்ைிதய
பற்றியும் பல்பவறுவித ான எஸ்.எஃப்.ஐ பாடத்திட்டங்கள் பற்றிய தகவதலயும் நீங்கள்
மபறுவர்கள்.
ீ
ஆெிரியருடன் இதைந்து,

யில்வதற்கோன தனிப் ட்ட திட்டத்ரதயும், நீங்கள்

கற்கும் முதற எவ்வாறு இருக்கும் என்பததயும் உருவாக்குவர்கள்.
ீ
சி

ோடங்களில் உங்களுதடய எஸ்.எஃப்.ஐ கல்வி-யிதன ஒரு மதோழில்முரற

யிற்சி

ோடத்துடன் இதைப்பதற்கான வாய்ப்பு கிதடக்கும். டும்பா-வில் உள்ை எஸ்.எஃப்.ஐ-யில்
எவ்வதகயான மதாழில்முதற பயற்ெி பாடங்கள் வழங்கப்படுகின்றன என்பததப் பற்றி ப லும்
மதரிந்துமகாள்ை விரும்பினால் நீங்கள்

உங்களுதடய ஆெிரியருடன் அல்லது பள்ைியில் உள்ை

வரபவற்பாைர் அலுவலகத்துடன் மதாடர்பு மகாள்ைலாம். மூன்றாம் தைத்தில் வரபவற்பாைர்
அலுவலகம் உள்ைது.
எஸ்.எஃப்.ஐ-யில் பல்பவறு
மபண்கள்

ற்றும் பின்னைியுள்ை

ற்றும் ஆண்கள் பங்பகற்கின்றனர். நாங்கள் அதனவரும் ஒருவருக்மகாருவர்

திக்கிபறாம்

ஒரு புதிய ம

தங்கள், கலாச்ொரம், பாலியல் ொர்பு

ற்றும் கருத்துக்கு

திப்பைிக்கின்பறாம்.

ோழியிரன கற்றறிதல்

டும்பலாவில் உள்ை எஸ்.எஃப்.ஐ-யில் நீங்கள் மபரிய

ற்றும் குறுகிய குழுவுடன் பயில்வர்கள்;
ீ
பள்ைிக்கு

உள்ளும் மவைிப்புறத்திலும், ெிலெ யங்கைில் நீங்கள் தனியாக பவதல மெய்வர்கள்,
ீ
ெில பநரங்கைில்
ற்றவர்களுடன் இதைந்து பவதல மெய்வர்கள்.
ீ
எஸ்.எஃப்.ஐ-யில், நாங்கள் எப்பபாதும் வகுப்பதறயில் சுவடிய
ீ
ம ாழியில் உதரயாடுபவாம். எப்பபாதும்
சுவடிய
ீ
ம ாழியில் பபெ முடிந்தவதர முயற்ெி மெய்யுங்கள்.
எஸ்.எஃப்.ஐ-யில், ஆெிரியர்கள் பல்பவறு ொதனங்கதை பயன்படுத்துகின்றனர். எஸ்.எஃப்.ஐ பாடங்களுக்கு
பல்பவறு கற்பிக்கும் ொதனங்கள் இருக்கலாம், ஆனால் அதனுடன் மெய்தித்தாள்கள், ெமூக ஊடகங்கள்,
ம ாழி திட்டங்கள், வதலப்பூக்கள், ஐபாட்கள்

ற்றும் கைினிகளும் இருக்கும்.

எஸ்.எஃப்.ஐ-யில், நாங்கள் கூகிள் வகுப்பதறதய பயன்படுத்துகின்பறாம், இது ஒரு ெிறந்த டிஜிட்டல்
கற்றல் தை ாகும். பாடங்கள் துவங்கும்பபாது உங்களுக்கான உள்நுதழவு விவரங்கதைப் மபறுவர்கள்.
ீ

உங்கள்

டிப்புக்கு நீ ங்கள் ம ோறுப் ோவர்கள்
ீ

நீங்கள் சரியோன பநைத்திற்கு வருரக புரிவதும்
பங்பகற்பதும்

ற்றும் பாடங்கைின் பபாது தீவிர ாக

ிகவும் அவெிய ானது ஆகும். ப லும் நீங்கள் வட்டுப்பாடத்தத
ீ
தவறா ல்

மெய்வதும், நீங்கள் கற்றுக்மகாண்டதத

ீ ண்டும் பயிற்ெி மெய்து பார்ப்பதும் அவெியம் ஆகும்.
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நீங்கள் உடல்நலம் குன்றியிருந்தால் அல்லது ஒரு நாள் வகுப்பிற்கு வர இயலவில்தல என்றால்,
தவறவிட்ட பாடத்திற்கு நீங்கபள ம ோறுப் ோவர்கள்.
ீ
உங்கைால் கலந்துமகாள்ை இயலாதபபாது
ஆெிரியரிடம் தவறா ல் மதரிவிக்கவும். எஸ்.எஃப்.இ-யில் பங்பகற்பதில் உங்களுக்கு பிரச்ெதனகள்
இருப்பின், நீங்கள் உங்களுதடய ஆெிரியருடன் இதைந்து உங்கள் கல்விக்கான ஒரு ெிறந்த
வழிமுதறயிதன கண்டறிய பவண்டும்.
உங்களுக்பக உரித்தோன பவகத்தில் கல்வி

யில்கிறீர்கள்

ஒவ்மவாரு ஐந்து வாரத்திற்கும் நாங்கள் புதிய
பததிகைில் எங்கைின்

ாைவர்கதை எடுக்கின்பறாம். எனபவ, மவவ்பவறு

ாைவர்கள் துவங்குகின்றனர்

ற்றும் முடிக்கின்றனர். இலக்குகதை

அதடந்த பின்னபர நீங்கள் ஒரு பாடத்திட்டத்தத முடிப்பீர்கள். மவவ்பவறு நபர்களுக்கு
மவவ்பவறு கால அைவு பததவப்படுகின்றது. ஒவ்மவாரு
பநரத்தத வழங்குகின்றது

ாைவருக்கும் பள்ைி அதிகபட்ெ ான

ற்றும் இந்த கால அைவானது நீங்கள் பதர்ந்மதடுத்துள்ை பயிலும்

வழிமுதறயிதன மபாருத்தது ஆகும். நீங்கள் நிய ிக்கபட்ட பநரத்திற்குள் முடிக்க இயலா ல்
பபாகும் ஆபத்து இருப்பதாக ஆெிரியர் கருதினால், தகுந்த இடங்கைில் அதற்கான நடவடிக்தககள்
எடுக்கப்படுகின்றன.
பயிற்ெியின் இறுதியில் நீங்கள் ஒரு பதெிய அைவிலான பதர்விதன எழுதவர்கள்,
ீ
(பநஷனபலட்பட ப்பராவ், என்.பி)

ற்றும் நீங்கள் இத்பதர்விதன எப்பபாது எழுத பவண்டும்

என்பதத உங்கள் ஆெிரியர் முடிவு மெய்வார். உங்கள் பயிற்ெி நிதறவதடயும் பபாது உங்களுக்கு
அப்பாடத்திற்கான ஒரு தரச்ொன்று கிதடக்கும்.

ஒரு புதிய ம

ோழிரய கற் தற்கு அதிகப் டியோன பநைம்

பதரவப் டும் என் ரத நீ ங்கள் புரிந்திருப் து

ிகவும் அவசியம் ஆகும் .

நிரனவில் மகோள்ளவும்:
•

உங்களுதடய குழந்தததய நீங்கள் பள்ைிக்கு அதழத்து வரக்கூடாது.

•

நீங்கள் எஸ்.எஃப்.ஐ-க்கு வரா ல் இருந்தால், நீங்கள் வரா ல் இருந்தது பதிவு மெய்யப்படும். 21
நாட்களுக்கு ப லாக நீங்கள் வரா ல் இருக்கக்கூடாது. நீங்கள் உடல்நிதல ெரியில்லா பலா அல்லது
விடுமுதறயில் மென்றிருந்தாபலா எப்பபாதும் பள்ைிக்கு தகவதல மதரிவிக்கவும்.

•

ப ாெடி மெய்வது எஸ்.எஃப்.ஐ-யில் கண்டிப்பாக ததடமெய்யப்பட்டுள்ைது.

•

ஒவ்வாத

காரை ாக, நீங்கள் பள்ைியில் அதிகப்படியான வாெதன திரவயத்தத பள்ைியில்

உள்ைபபாது பயன்படுத்தக்கூடாது.
•

பள்ைிக்கு மவைியில் குறிக்கப்பட்டுள்ை பகுதியில்

•

தீ எச்ெரிக்தக விடப்பட்டு இருந்தால், நீங்கள் உடனடியாக அவெர மவைிபயறும் வழியின்
அருகாத க்கு மெல்ல பவண்டும்

ட்டுப

நீங்கள் புதகக்கலாம்.

ற்றும் உங்களுதடய அதனத்து உடத கதையும் உடனடியாக

விட்டுவிட்டு எஸ்.எப்.ஐ-க்கு மவைிபய உள்ை நீண்ட கார் நிறுத்தும் இடத்திக்கு மெல்லவும்.

ப ோட்கியர்கோ நகைோட்சியில் வயது வந்பதோருக்கோன கல்வியிரய SFI -யில் மதோடங்குவதற்கு
வைபவற்கிபறோம் (வக்மசனுட் ில்ட்னிங்கம்)!

