
NSW கல்வித் திணைககளம்

‘பெஸ்ட் ஸ்்டார்ட் கிண்ர்கடார்ட்்ன் மதிப்பீடு’
பெற்றோர்கள் மறறும் ெரோமரிபெோளர்களுக்கோனப�ோரு வழி்கோட்டி

‘பெஸ்ட் ஸ்்டார்ட் கிண்ர்கடார்ட்்ன் மதிப்பீடு’ என்ெது ‘கிண்ர்கடார்ட்்ன்’ கல்விணை ஒவப்டாரு 

ெவிளணளயும் து்ங்கும் பெடாழுது அ்ர்களுககு இருககும் ஆங்கில எழுத்தறிவு மற்றும் எணைறிவுத் 

திறன்கணள அண்ைடாளம் கடாை ஆசிரிைர்களுககு உதவும் மடாநிலமளடா்விை ஒரு மதிப்பீட்டு முணறைடாகும். 

�ம்்மச் சுறறறியுள்ள உல்கம் மறறும் ஆட்்களிடமிருந்து �ோம் 

ப்கோள்ளும் ப�ோடரபு்களிலிருந்து உருவோக்ககிகப்கோணட ஆரம்ெ-நகி்ல 

எழுத�றறிவு மறறும் எண்ணறறிவுத �கிறன்கள், அறறி�ல்கள் மறறும் 

புரி�ல்கள் ஆ்ககியவறறுடன குழந்்�்கள் �மது ெோடசோ்லப ெடிப்ெத 

துவங்கு்ககிறோர்கள். எழுத�றறிவு மறறும் எண்ணறறிவுக கூறு்க்ள  

‘பெஸ்ட் ஸ்டோரட் ்ககிணடர்கோரட்டன ம�கிபபீடு’ உள்ளடக்ககியிருககும், 

அததுடன அது ெிள்்ள்களு்டய �னி-நெர ஆறறல்கள் மறறும் 

்�்வ்க்ளப ெறறறிய �்கவல்க்ள ஆசறிரியர்களுககுக ப்கோடுககும்.

ெிள்்ள்களுககு ஏற்கன்வ ப�ரிந்�கிருககும் விடயங்்க்ள 

அடிபெ்டயோ்கக ப்கோணடு ஏறெடுத�பெடும் ்கறெித�ல மறறும் 

்கறறல குறறித� �கிட்டங்்க்ள உருவோக்க ஆசறிரியர்களுககு 

இந்� ம�கிபபீடு உ�வும். ஒவபவோரு ெிள்்ளயோலும் எனன 

பசயய இயலும் எனெ�ன மீது ்கவனம் பசலுததும் வி�மோ்க 

ஆசறிரியர்கள் ஒவபவோரு ெிள்்ளயுடனும் �னித�னியோ்க அமரந்து 

ம�கிபபீட்டி்ன ்மறப்கோள்வர. இந்� ம�கிபபீட்டிற்கோ்க உங்்களு்டய 

ெிள்்ள �ன்ன ஆயத�பெடுத�கிகப்கோள்ள்வோ, ெடிக்க்வோ 

்�்வயில்ல. ெிள்்ள்கள் ்கறகும் வீ�மோனது ஒவபவோரு 

ெிள்்ளககும் பவவ்வறோன�ோ்க இருககும் எனெ�ோல, அ்னததுக 

்்கள்வி்களுககும் உங்்களு்டய ெிள்்ளயோல ெ�கிலளிக்க இயலோது. 

இந்� ம�கிபபீட்டின பெோழுது உங்்களு்டய ெிள்்ள பவளிபெடுத�கிய 

�கிறன்கள், அறறிவு மறறும் புரி�ல்க்ளப ெறறறிய �்கவல்க்ள இந்� 

ம�கிபபீட்்டயடுத� சறிறறிது ்கோலத�கில ஆசறிரியர்கள் உங்்களுககுக 

ப்கோடுபெர. 

இந்� ‘பெஸ்ட் ஸ்டோரட் ்ககிணடர்கோரட்டன ம�கிபபீடு’ அ்னததுப 

ெிள்்ள்க்ளயும் உள்ளடககுவ�ோகும். ஆங்்ககிலம் உங்்களு்டய 

வீட்டில ்ெசபெடும் பமோழி அலல எனறோல, அலலது சறில 

சரிபெடுத�ல்கள் உங்்களு்டய ெிள்்ளககுத ்�்வபெட்டோல, 

உங்்களு்டய ெிள்்ளககு எவவோறு உ�வலோம் எனெ்�ப 

ெறறறிய கூடு�ல �்கவல்களுககு உங்்களு்டய ெோடசோ்லயுடன 

ப�ோடரபுப்கோள்ளுங்்கள். 

எழுத்தறிவு மதிப்பீடு

�மது பெயர்க்ள எழு�வும், ஒலி்கள், எழுதது்கள் மறறும் ெரிச்சயமோன 

வோரத்�்கள் ஆ்ககியவற்ற விளங்்ககிகப்கோள்ளவும் ெிள்்ள்களோல 

இயலு்ககிற�ோ எனெ்�யும், அவர்களுககு வோசறிததுக ்கோணெிக்கபெட்ட 

சறிறு புத�்கம் ஒன்றப ெறறறிய விெரங்்க்ள அவர்களோல நகி்னவுகூர 

இயலு்ககிற�ோ எனெ்�யும் அ்டயோளம் ்கோணெ�ற்கோ்க இந்� 

எழுத�றறிவு சம்ெந்�பெட்ட ்்கள்வி்கள் வடிவ்மக்கபெட்டிருககும். 

எழுத�றறிவு ம�கிபபீட்டின பெோழுது, ெினவருவனவற்றப ்ெோனற 

்்கள்வி்க்ள ஆசறிரியர உங்்களு்டய ெிள்்ளயிடம் ்்கட்ெோர:

 • ‘இந்� வோரத்�்க்ளக ்கோது ப்கோடுததுக ்்களுங்்கள்: map, 

tap. இ்�ப ்ெோல ஒத�கி்சககும் இனபனோரு வோரத்�்ய 

உங்்களோல பசோலல இயலுமோ? 

 • (சறிறு புத�்கம் ஒன்ற ெிள்்ளககு வோசறிததுக ்கோணெித� ெிறகு) 

‘நோன இப்ெோது உங்்களுககு வோசறிததுக ்கோணெித� ்க்�்யப 

ெறறறி உங்்களோல பசோலல இயலுமோ? 

ஒ்ர மோ�கிரியோ்க ஒலிககும் வோரத்�்க்ள அ்டயோளம் ்கோ்ணவும், 

அவர்களுககு வோசறிததுக ்கோணெிக்கபெட்ட சறிறு புத�்கத�கிலிருந்து 

�்கவல்க்ள நகி்னவுகூரவும் உங்்களு்டய ெிள்்ளயோல இயலுமோ 

எனெ்�த தீரமோனிக்க இந்� ்்கள்வி்கள் ஆசறிரியர்களுககு 

உ�வும். ெோடசோ்லப ெடிபெின மு�லோவது ஆணடில ெிள்்ள்கள் 

வளரததுகப்கோள்ளும் முக்ககியமோன எழுத�றறிவுத �கிறன்களோகும் இ்வ.

எணைறிவு மதிப்பீடு

எண்ணறறிவு சம்ெந்�பெட்ட ்்கள்வி்கள் ஆரம்ெ்கோல வய�கில 

ெிள்்ள்கள் வளரததுகப்கோள்ளும் எண்க்ளப ெறறறிய ்கருதது்கள் 

சம்ெந்�பெட்ட்வயோ்க இருககும், மறறும் ஒரு ெிள்்ளயினோல 

எண்ண இயலுமோ, எந்� எண்க்ள அவர்களோல அ்டயோளம் ்கோ்ண 

இயலு்ககிறது, பெோருட்்க்ள அவர்களோல எண்ண இயலுமோ, சறிறு 

எண்க்ளக கூட்டவும், ்கழிக்கவும், மறறும் ஒ்ர வி�மோன மோ�கிரி்க்ள  

அ்டயோளம் ்கோ்ணவும் அவர்களோல இயலுமோ எனெ்�க ்கணடறறியும் 

்நோக்கத�கில இந்�க ்்கள்வி்கள் வடிவ்மக்கபெட்டிருககும். 

எண்ணறறிவு ம�கிபபீட்டின பெோழுது, ெினவருவனவற்றப ்ெோனற 

்்கள்வி்க்ள ஆசறிரியர உங்்களு்டய ெிள்்ளயிடம் ்்கட்ெோர:

 • ‘ஒனறறில இருந்து ்மறப்கோணடு எணணுங்்கள், நீங்்கள் எப்ெோது 

நகிறுத�்வணடும் எனறு நோன உங்்களுககுச் பசோல்வன’

 • ‘இந்� எண எனன எனறு உங்்களோல பசோலல இயலுமோ?’ (5)

உங்்களு்டய ெிள்்ளயினோல எண்க்ள அ்டயோளம் ்கோ்ண 

இயலுமோ எனறும், ஒனறறில இருந்து ்மறப்கோணடு அவர்களோல 

எண்ண இயலுமோ எனறும் தீரமோனிக்க இந்� ்்கள்வி்கள் 

ஆசறிரியர்களுககு  உ�வும். அவர்களு்டய ெோடசோ்லப ெடிபெின 

மு�லோவது ஆணடில ெிள்்ள்கள் வளரததுகப்கோள்ளும் முக்ககியமோன 

எண்ணறறிவுத �கிறன்களோகும் இ்வ.

‘பெஸ்ட் ஸ்்டார்ட் கிண்ர்கடார்ட்்ன் மதிப்பீ’ட்ண்ப் ெற்றிை மமலதிகத் தக்லகளுககு உங்களுண்ை ெவிளணளைவின் ெடா்சடாணலயு்ன் 

பதடா்ர்புபகடாளளுங்கள. 
பமடாழிபெைர்த்துணரப்ெடாளர் ஒரு்ர் உங்களுககுத் மதண்ப்ெட்்டால, 131 450-இல ‘பதடாணலமெசி பமடாழிபெைர்த்துணரப்ெடாளர் 
மசண்’யு்ன் பதடா்ர்புபகடாளளுங்கள. ெடா்சடாணலயு்னடான உணரைடா்லில உங்களுககு உதவு்தற்கடாக உங்களுண்ை பமடாழிைவில 
பமடாழிபெைர்த்துணரப்ெடாளர் ஒரு்ணர அ்ர்கள ஏற்ெடாடு பசய்ர். இநத மசண்ககடாக உங்களி்மிருநது கட்்ைம் அற்வி்ப்ெ்டாது. 
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