ஒவ்வ ொரு பிள்ளையும் தனித்து ம்
மிக்க ர். ஒவ்வ ொரு பிள்ளைக்கும்
வ றுபட்ட வெயல்திறன்களும், திறளமகளும்,
தனித்திறன்களும் உள்ைன. பிள்ளைகளை
ொழ்க்ளகக்குத் தயொர்வெய் தற்கொக நம்
பள்ைிகள் ஒவ்வ ொரு பிள்ளையின் வ றுபட்ட
திறன்களுக்கு ஏற்ற ெமச்ெீரொன கல் ிளய
ழங்கு தில் நம்பிக்ளகவகொண்டுள்ைது.
தரம் பிரித்தலின் வமம்படுத்தப்பட்ட
நிளலயொகப் பொட அடிப்பளடயிலொன
தர ளகளம (வதொடக்கப்பள்ைிகளுக்கொனது)
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ைது. இது பிள்ளை
தன் உள்ைொர்ந்த ஆற்றல்களைத் தனது
ிருப்பங்கள், திறளமகள் ஆகிய ற்றின்
அடிப்பளடயில் உணர்ந்துவகொள்ை
உதவும்.

பொட அடிப்பளடயிலொன தர ளகளம
என்றொல் என்ன? (வதொடக்கப்பள்ைிக்கொனது)
பாட அடிப்படடயிலான தரவடைடை கூடுதல் நெைிழ்வுத்தன்டை அளிக்கும்
வடையில் உங்ைள் பிள்டள அவர்தம் ஆற்றலுக்கு ஏற்ப வழக்ைெிடலயிலான
பாடங்ைள் அல்லது அடிப்படடெிடலப் பாடங்ைடளக்நைாண்ட பாடத்நதாகுப்டபத்
ததர்ந்நதடுத்துப் பயில வாய்ப்பளிக்ைிறது. எடுத்துக்ைாட்டுக்கு, உங்ைள் பிள்டள
ஆங்ைிலத்திலும் தாய்நைாழியிலும் சிறப்பாைச் நசய்து, அவருக்கு, ைணிதத்திலும்,
அறிவியலிலும் அதிைப்படியான ஆதரவு ததடவப்பட்டால், முதல் இரண்டு பாடங்ைடள
வழக்ைெிடலயிலும், ைற்றவற்டற அடிப்படட ெிடலயிலும் நதரிவு நசய்யலாம்.
இவ்வாறான விருப்பத்நதரிவு உங்ைள் பிள்டள சிறப்பாைச் நசய்யக்கூடிய பாடங்ைளில்
ைவனம் நசலுத்தவும் சுைாராைச் நசய்யக்கூடிய பாடங்ைளில் ெல்ல அடித்தளத்டத
அடைத்துக்நைாள்ளவும் உதவும்.

பொட அடிப்பளடயிலொன தர ளகளமயும்
(வதொடக்கப்பள்ைிக்கொனது) உயர்நிளலப்பள்ைிக்கொன
மொண ர் வெர்க்ளகயும்: இள
எவ் ொறு
வதொடர்புளடயள ?
உயர்ெிடலப்பள்ளிக்குத் ததர்ச்சி நபற்றுச் நசல்வது என்பது உங்ைள் பிள்டள நதாடக்ைப்பள்ளி
இறுதியாண்டு ததர்வில் (PSLE) நபறும் ைதிப்நபண்டணப் நபாறுத்ததாகும். உங்ைள்
பிள்டளயின் PSLE ைதிப்நபண் ைணக்ைீ டு நசய்யப்படும் தபாது வழக்ைைான ைற்றும்
அடிப்படடயான பாடங்ைள் நதாடர்பான தவறுபட்ட எதிர்பார்ப்புைள் ைணக்ைில்
எடுத்துக்நைாள்ளப்படும். இந்தப் பாடங்ைளில் சிறப்பாைச் நசய்தால் உயர்ெிடலப்பள்ளியில்
அவர் உயர்ெிடலயிலான விருப்பத்நதரிவுைடளத் ததர்ந்நதடுத்துப் பயிலலாம்.
அடிப்படடெிடலயில் பாடங்ைடள வழங்குவது உங்ைள் பிள்டளக்குச் சாதைைற்றதாை
இருக்ைாது. இந்தப் பாடங்ைளில் அவர்தம் அடித்தளத்டதத் தகுந்த முடறயில்
வளர்த்துக்நைாள்வதில் ைவனம் நசலுத்தவும், உயர்ெிடலப்பள்ளிக்குத் ததர்ச்சி நபற்றுச்
நசல்வதற்குத் தயார் நசய்துநைாள்ளவும் ைாணவருக்கு இது உதவும்.

எள

நடப்பிலிருக்கும் ெில வதரிவுகள்?

உங்களுளடய
(P4 வதர்

ில்)

பிள்ளை

4 பாடங்ைளிலும் ததர்ச்சி நபற்றுத்

தாய்நைாழியில் சிறந்து விளங்ைினால்

உங்களுளடய பிள்ளை பின்

ரு

ன

ற்ளறத்

வதர்ந்வதடுக்கப் பரிந்துளரக்கப்படலொம்

4 வழக்ைெிடலப் பாடங்ைள் + உயர்தாய்நைாழி

4 பாடங்ைளில் ததர்ச்சி நபற்றால்

4 வழக்ைெிடலப் பாடங்ைள்

3 பாடங்ைளில் ததர்ச்சி நபற்றால்

4 வழக்ைெிடலப் பாடங்ைள்
4 வழக்ைெிடலப் பாடங்ைள் அல்லது

2 அல்லது அதற்கும் குடறவான
பாடங்ைளில் ததர்ச்சி நபற்றால்

3 வழக்ைெிடலப் பாடங்ைள் + 1 அடிப்படடெிடலப் பாடம் அல்லது
2 வழக்ைெிடலப் பாடங்ைள் + 2 அடிப்படடெிடலப் பாடங்ைள் அல்லது
1 வழக்ைெிடலப் பாடம் + 3 அடிப்படடெிடலப் பாடங்ைள் அல்லது
4 அடிப்படடெிடலப் பாடங்ைள்

பொட அடிப்பளடயிலொன தர ளகளம (வதொடக்கப்பள்ைிகளுக்கொனது)
எவ் ொறு வெயற்படுத்தப்படுகிறது?
வதொடக்கநிளல 4-இல்
மொண ர்கள் பள்ைி ெொர்ந்த
வதர்வுகளுக்கு அமர் ொர்கள்
ைாணவரின் ததர்வு ைதிப்நபண்ைளின்
அடிப்படடயில் பள்ளியானது
அவர்ைளுக்குப் பாடத்நதாகுப்பு
ஒன்டறப் பரிந்துடரக்கும்.
நபற்தறார் விருப்பத்நதரிவுப்
படிவத்தில் விருப்பப்
பாடத்நதாகுப்டபத் நதரிவு நசய்வர்.

வதொடக்கநிளல 5-இல்
ஆங்கிலம், கணிதம்,
அறி ியல், தொய்வமொழிப்
பொடங்கள் ெொதொரணநிளல,
அடிப்பளடநிளலகைில்
ழங்கப்படுகின்றன.
ைாணவர்ைள் தங்ைள் தாய்நைாழியில்
ெல்ல திறன்ைடள
நவளிப்படுத்தினால், அவர்ைளுக்கு
உயர்தாய்நைாழிப் பாடங்ைளும்
வழங்ைப்படுைின்றன.

வதொடக்கநிளல 6-இல்
பள்ைி தீர்மொனிக்கும்
பொடத் வதொகுப்ளப
மொண ர் பயின்று
வதொடக்கநிளல 6-இன்
இறுதியில்
வதொடக்கப்பள்ைி
இறுதியொண்டுத்
வதர்வுக்கு அமர் ொர்.

ஆண்டு இறுதியில், பள்ளி
தற்தபாடதய பாடத்நதாகுப்பில்
ைாணவரது நசயல்திறடன
ைதிப்பிடும். ததடவ ஏற்படின்
ைாணவர் எடுக்கும் வழக்ைெிடல,
அடிப்படடெிடல பாடங்ைளின்
எண்ணிக்டையில் ைாற்றங்ைள்
நசய்யப்படும்.

தங்ைளுக்கு உதவ
ொங்ைள்

ைாத்திருக்ைிதறாம்

உங்ைள் பிள்டளயின் ததடவைளுக்கும்
திறன்ைளுக்கும் ஏற்பப் பாடத்நதாகுப்புைடளப்
பரிந்துடரக்ைப் பள்ளிைள் உதவும்.
பாட அடிப்படடயிலான தரவடைடை
குறித்துத் தங்ைளுக்கு ஏததனும் தைள்விைள்
இருப்பின் உதவி நபறத் தங்ைள் பிள்டளயின்
பள்ளிடய அணுகுங்ைள்.

www.moe.gov.sg/education/primary/
subject-based-banding-(primary)
www.facebook.com/moesingapore
contact@moe.gov.sg
6872 2220

அக்தடாபர் 2017- இந்தச்
சிற்தறட்டில் வழங்ைப்பட்டுள்ள
தைவல்ைள் சரியானடவ ஆகும்.
தயாரிப்பு: நதாடர்பிடனப்பு
ஈடுபாட்டுக் குழு, ைல்வி அடைச்சு

