
  
 

க"#ைர&ேபா"* ெபா- வ/தி2ைறக4. 

 
• ெமா%த ேபா*+ ேநர. ஒ0றைர மண4 ேநர.. 

• ஒ5ெவா7 க*9ைர:. ஒ7 ப;க%தி=> >ைறயாம@ இ7;க ேவB9..  

• ஒ5ெவா7 க*9ைர:. >ைறCதD 100 ெசா=கF ெகாB+7;க ேவB9.. 

• க*9ைரகF  G0Hைர, வ4Iவான வ4ள;க. ம=L. G+Mைர வைகய4@ இ7%த@ அவசிய.. இD 

G0Hைர, வ4ள;க. ம=L. G+Mைர எ0L >றிPப4ட ேவB9. எ0ற அவசிய. இ@ைல. 

• க*9ைர GSவD. தைலPப4லி7CD வ4லகாம@ இ7;க ேவB9.. 

• ந9வT தUTPேப இLதியானD  

• ந9வTகF ஃேபT ஃேப;W (Fairfax) மாவ*ட க@வ4 நிTவாக. அளY%DFள மதிPபZ*9 அ*டவைணைய 

பய0ப9%DவாTகF. அ*டவைண கீேழ இைண;கPப*9FளD. 

• >ழCைதகF அைனவ7. ேபா*+ய4@ ப]>ெபLவD அவசிய.. க*9ைரPேபா*+ அதிகப*ச ^0L 

ேபா*+கF எBண4;ைகய4@ ேசT;கPபடமா*டாD. 

 
நிைல வா7யான வ/தி2ைறக4  

 
நிைல 4 மாணவTகF, கீேழ ெகா9;கPப*9Fள இரB9 தைலP_களYலி7CD ஏேதH. ஒ7 தைலPப4@ 

க*9ைர எSத ேவB9.. 

 
• தமிa ெமாழிய40 சிறPப.ச]கF எ0ென0ன. நU தமிa க=பத0 அவசிய. எ0ன. தமிa க=L அைத 

எCெதCத வழிகளY@ பய0ப9Dவாb எ0L எSதM.. 

அ;ல-  

• உ0ெப=ேறாTகளY0 ெசாCத ஊT எD. அ5eI0 சிறPப.ச]கF ம=L. தனY%Dவ. எ0ென0ன 

எ0L வ4Iவாக எSதM.. 



  
 

 
நிைல 5 மாணவTகF, இரB9 க*9ைரகF எSத ேவB9..  ஏ=கனேவ வ>Pப4@ ெகா9;கPப*ட ^0L 

தைலP_களYலி7CD, இரB9 தைலP_கF ேபா*+ய0L வழ]கPப9.. ெகா9;கPப*ட தைலPப4லி7CD 

இரB9 ெதா>%D;  ெகா9;கPப9.. தைலP_கF இைவசாTCதாகேவ இ7;>ம0றி இDேவ 

இ7;>ெம0பதி@ைல 

 
• பFளYய4லி7CD நU]கF ெச0ற களPபயண. (field trip) ப=றி க*9ைர எSதM.. (எ]> ெச0றUTகF, 

எ0ன ெசbதUTகF, அ]> நடCத fைவயான நிகagசி, எ0ன க=L; ெகாBhTகF எ0பD ப=றி 

எSதலா.). 

• நU ெச@ல வ47._. f=Lலா% தல. ம=L. ஏ0 அ]> ெச@ல வ47._கிறாb எ0L வ4வI;கM.. 

• உன;> ப4+%த வ4ைளயா*9 ம=L. அD ஏ0 ப4+;>.? (உFளக அ@லD கள வ4ைளயா*9) 

 
நிைல 6 ம=>? 7 மாணவTகF இரB9 க*9ைரகF எSத ேவB9.. கீேழ ெகா9;கPப*9Fள இரB9 

தைலPப4லி7CD ஒ7 க*9ைர ம=L. ஒ7 தைலP_ ேபா*+ய0L ெகா9;கPப*9Fள தைலPப4@ 

எSதேவB9.. 

 
• உABைடய மகிDEசியா; ம=ேறாGHI எAன பயA? 

வாaவ4@ உ]கj;>; கிைட%த ஒ7 மகிagசியான நாF ப=றி வ4வI%D எSதM.. அCத மகிagசிைய 

ம=றவTகF பய0ெபL. வைகய4@ எPப+ பகிTCDெகாFவ UTகF.  

அ;ல-  

• ந"ப/னா; பயA எAன? 

உ]கF மனதி=>P ப4+%த நBபைரP ப=றி எSதM.. அவTகளா@ நU]கj. உ]களா@ அவ7. ெப=ற 

அற. சாTCத பய0கF எ0ென0ன? 

 



  
 

 
 
சதவ Uத (percentile) அ+Pபைடய4@ க*9ைரகF மதிPபZ9 ெசbயPப9.. 
அைன%D ந9வTகளY0 சராசI மதிPபZ*+0ப+ வIைசPப9%தPப9..  
காBக (https://en.wikipedia.org/wiki/Percentile). 
  

Percentile Score Award 
100 Gத@ பIf 
>= 95 and < 100 இரBடா. பIf 
>= 90 and < 95 ^0றா. பIf 

  
எCதெவா7 மாணவ7. >றிPப4*ட சதவ Uத வர.ப4@ இ@ைலெயனY@ அ9%த வர.ப4@ பIf;காக 

க7%தி@ ெகாFளPப9வாTகF. 

 



  
 

 


