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அன்புள்ள பெற்ற ோர்/கோப்ெோளருக்கு:  

உங்கள் குழந்ல யின் அறிக்லக அட்லையின் நகல் இலைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு 

மொவட்ைமொக, நொங்கள் அறிக்லக அட்லை மூன்று விஷயங்கலளச் தசய்ய வவண்டுதமன 

நம்புகிவறொம்:   

1. குழந்ல யின் முழுலமயொன அறிக்லக   

2. வொஷிங்ைன் மொநில  ரநிலலயில் உங்கள் குழந்ல யின்  ற்வபொல ய 

தசயல் ிறலனக் கொட்டு ல்  

3. பல் துலற  ிறன்கள், பண்புகள், மற்றும் உள்ளைக்க அறிவு வபொன்றவற்றின் 

 ற்வபொல ய தசயல் ிறன் அறிக்லக   

வலக் வொஷிங்ைன் பள்ளி மொவட்ை (LWSD: Lake Washington School District) மொைவர் சுய 

விவரத் ிலிருந்து. நீங்கள் LWSD மொைவர் சுயவிவர நகலல பின்வரும் இலைப்பில் 

கொைலொம்: https://www.lwsd.org/uploaded/Website/About_Us/Student-Profile.pdf. 

இந் க் கடி ம் உங்கள் குழந்ல யின் அறிக்லக அட்லை என்ன குறிப்பிடுகிறது 

என்பல  நீங்கள் நன்கு புரிந்துதகொள்ள 

உ வுவ ற்கொன  கவல்கலளக் தகொண்டுள்ளது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தரநிலைப் புள்ளி இவற்ல  
உள்ளடக்கியது: 
• 1,2,3,4 எல க் குறிக்கிறது என்ற 
விளக்கம். 
• அலர-புள்ளி என்றொல் என்ன 
என்ப ன் விளக்கம். 
• சரிவுக்வகொடு (/) அல்லது 
நட்சத் ிரக்குறியின் (*). ..விளக்கம் 

ெல்துல  தி ன்கள் மற்றும் 
ெண்புகள்: 
இலவ, “மற்றவர்கலள ம ித் ல்” 
மற்றும் “வவலலலய வநரத் ில் 
முடித் ல்” வபொன்ற விஷயங்கள் 
ஆகும்.  இந்   ிறன்கள் மற்றும் 
பண்புகள் LWSD மொைவர் 
சுயவிவரத் ிலிருந்து வநரடியொக 
வருகிறது வமலும் கல்லூரி 
மற்றும் வொழ்க்லகயில் ஒவ்தவொரு 
மொைவலரயும் எ ிர்கொல 
தவற்றிக்கு  யொர் தசய்வ ில் 
முக்கியமொனது. 

ெல்துல  உள்ளடக்க அ ிவு: 
இது மொைவர் கற்க வவண்டிய 
உள்ளைக்கம் ஆகும். இ ில் பல 
வலககள் உள்ளன: 
• கல்வியறிவு மற்றும் தமொழி 
• எழுது ல் 
• கைி  மற்றும் அறிவியல் அறிவு 
• சமூக அறிவியல் 
•  கவல் த ொைர்பு த ொழில்நுட்பம் 
• கலொச்சொரம் மற்றும் கலலகள் 
• எ ிர்கொல வொழ்க்லக  ிட்ைமிைல் 
மற்றும் வொழ்க்லக நிர்வொகம் 

https://www.lwsd.org/uploaded/Website/About_Us/Student-Profile.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
டிபரண்ட் தரமிடல்:   

ஆசிரியர்கள் வகுப்புத் வ ர்வுகள், ஒப்பலைப்புகள், மற்றும் வகள்விப ில்களில் பல்வவறு 

வலகயொன புள்ளிகலளச் வசகரிக்கிறொர்கள். ஒவ்தவொரு புள்ளியும் பின்னர் மின்னணு  ர 

புத் கத் ில் (ஸ்லகவொர்ட் (Skyward)) உள்ளிைப்படும் அது ஒவ்தவொரு  ரத் ிற்குமொன 

வளர்ச்சியின் வபொக்லகக் கொட்டுகிறது. டிரண்ட்ஸ் கொலப்வபொக்கில் முன்வனற்றத்ல  

பின்த ொைரவும் சூத் ிரத் ொல் கைக்கிைப்படுகிறது. இந்  டிரண்ட்ஸ் முழு பள்ளி 
ஆண்டுக்குமொனலவ என்ப ொல் நொம் நமது குழந்ல  ஒவ்தவொரு  ரத் ிலும் எப்படி 

தசயல்படுகிறது என்பல  எல்லொ வநரங்களிலும் துல்லியமொகப் புரிந்துதகொள்ளலொம். 

அறிக்லக அட்லை வநரத் ில், நொங்கள் உங்கள் குழந்ல  எப்படி தசயல்படுகிறது என்று 

“பைதமடுக்கிவறொம்”.   

 நிலை “2” புள்ளிகள்:   

ஆண்டின் மு ல் அறிக்லக அட்லையின் புள்ளிகள் பு ிய வகுப்பில்  ரநிலல கற்றலலப் 

பிர ிபலிக்கின்றன எனவவ தபற்வறொர்கள்  ங்களின் குழந்ல யின் அறிக்லக அட்லையில் 

“2’s”கலள கொை வொய்ப்புள்ளது. “2” என்ற புள்ள மொைவர் முன்வனற்றமலைகிறொர் அல்லது 

 ரநிலலலய “தநருங்குகிறொர்” என்பல ப் பிர ிபலிக்கிறது. தபற்வறொர்கள் “2” என்பல  A-F 

எழுத்து  ரநிலல அளவடீ்டுல் “F” உைன் ஒப்பிைக் கூைொது என்பது மிகவும் 

முக்கியமொன ொகும்.  ரநிலலகள் அடிப்பலையொக தகொண்ை அலமப்பில், “2” என்பது 

உண்லமயில் குழந்ல  அளவிைப்படும்  ரத் ில் முன்வனற்றம் தபறுகிறது என்பல க் 

குறிக்கிறது.  

கலை, இலை, உடற்கல்வி, மற்றும் 
நூைகம்: 
இந்   லலப்புகளின்  ரங்கள் 
மொைவர்களின் முயற்சிலய 
மட்டுவம அடிப்பலையொகக் 
தகொண்ைலவ. 

ைரிவுக்றகோடு “/” என்ெதின் 
பெோருள்: 
ஆசிரிர்கள் எல்லொ 
 ரநிலலகலளயும் ஒவர வநரத் ில் 
கற்பிப்ப ில்லல, எனவவ அவர்கள் 
கற்பிக்கப்பைொ  இலழகளில் 
சரிவுக்வகொட்டிலனக் 
குறிக்கிறொர்கள். தபற்வறொர்கள் 
அறிவியலில் சரிவுக்வகொட்டிலனக் 
கொண்பொர்கள், எடுத்துக்கொட்ைொக நொம் 
அறிவியல் ஆக்கங்கலள மொவட்ைம் 
முழுவதும் சுழற்சியில் 
விடுகிவறொம். சரிவுக்வகொடு “/” 
ஆசிரியர்கள் பொைத்ல  இந்  
குறிப்பிட்ை அறிக்லக அட்லை 
வநரத் ில் முலறயொக ம ிப்படீு 
தசய்வ ற்கு வபொதுமொன அளவில் 
முழுலமயொக நைத் வில்லல 
என்பல யும் குறிக்க 
பயன்படுத் ப்படுகிறது. 
தபற்வறொர்கள் சரிவுக்வகொடிட்ை 
இைங்களின்  ரங்கலள ஜூன் 
அறிக்லக அட்லையில் கொைலொம்.  
 



 
 
IEP உலடய மோணவர்கள்:   

உங்கள் குழந்ல   னித்துவமொன கல்வித்  ிட்ை ில் (IEP: Individualized Education Program) 

இருந்து படித் ல், எழுது ல் மற்றும்/அல்லது கைி த் ில் சிறப்பு வடிவலமக்கப்பட்ை 

வழிகொட்டு ல்கலளப் (SDI: Specially Designed Instruction) தபற்றொல், அறிக்லக அட்லையில் 

அவர்கள்  கு ி தபறும் SDI ன் உள்ளைக்க பகு ியில் நட்சத் ிரக்குறி (*) வ ொன்றும். 

நட்சத் ிரக்குறி “பிற்வசர்க்லக இலைக்கப்பட்டுள்ளது” என்பல க் குறிக்கிறது அது 

உங்கள் குழந்ல யின் சிறப்பு கல்வி ஆசிரியரொல்  யொர் தசய்யப்பட்ை “அளவிைக்கூடிய 

ஆண்டு இலக்குகள – மொைவர் முன்வனற்ற அறிக்லகலயக்” குறிப்பிடுகிறது. 

உங்கள் குழந்ல யின் அறிக்லக அட்லைலயப் பொர்ப்ப ற்கும் உங்கள குழந்ல யின் 

கல்வியில் ஆ ரவளிப்ப ற்கும் நன்றி. உங்கள் குழந்ல யின் தவற்றி மற்றும் 

வளர்ச்சியில் உ வுவ ில் உங்களுைனொன எங்களின் கூட்டு எங்களுக்கு மிகவும் 

முக்கியமொன ொகும்.  

  

உண்லமயுள்ள,   
 
 

 
 
Tim Krieger 

இயக்குநர், ம ிப்படீு, கைக்கிடு ல் மற்றும் ஆய்வு 


