
NSW கல்வித் திணைககளம்

Referral to School Counsellor/School Psychologist
From Learning and Support Team

பாடசாலை அறிவுலை-ஆலைாசகர்/பாடசாலை உளவியைாளர் அவர்களுக்குச் 
சசயயபபடும் பைிந்துலைகள்
‘கல்வி மற்றும் ஆதரவுத்வி அைி’யவினரிடமிருந்து

தகவல் பாதுகாபபு அறிவிபபு: உஙகளுணடய பவிளணளககு ஆதரவுத்வி அளிககும் 
ந�ோககத்தில போடசோணையவின் அறிவுணர-ஆநைோசகப் பைியோளரகளுககு உதவு்தற்கோக 
இந்தத் தக்லகள திரடடப்படுகின்றன. இந்தத் தக்லகணளக ககோடுப்பது ஒரு்ருணடய 
சுய்விருப்போகும். இத் தக்லகள போதுகோப்போக இருப்பவில ண்ககப்படும். திரடடப்படும் 
தக்லகளும், மதிப்பீடடு முடிவுகள எதுவும் உஙகளுணடய பவிளணளககு உதவு்தில ஈடுபோடு 
ககோண்டுளள போடசோணை ஊழியரகணளச் நசரந்த மற்ற அஙகத்த்ரகளுககு, தகுந்த ்விதமோக,  
ககோடுககப்படைோம்.  போடசோணை அறிவுணர-ஆநைோசகப் பைியோளரகளுடன் கதோடரபு ககோண்டு 
ககோடுககப்படடுளள உஙகணளப் பற்றிய தக்லகளில நீஙகள எவக்ோரு ந்ணளயவிலும் திருத்தம் 
கசயயைோம். 

இந்தப் படி்த்ணதப் பூரத்தி கசய்தில உஙகளுககு உத்வி நதண்ப்படடோல, தயவுகசயது 
போடசோணையுடன் கதோடரபுககோளளுஙகள. போடசோணையுடன் கதோடரபுககோள்தில உஙகளுககு 
கமோழிகபயரத்துணரப்போளர உத்வி நதண்ப்படடோல, 131 450-ஐ அணழத்து உஙகளுககு 
என்ன கமோழி ந்ண்டும் என்பணத அ்ரகளுககுச் கசோலலி போடசோணைணயத் கதோணைநபசி 
மூைமோக அணழககுமோறு அ்ரகணளக நகளுஙகள. உஙகளுணடய உணரயோடலில உஙகளுககு 
உதவு்தற்கோக கமோழிகபயரத்துணரப்போளர ஒரு்ணரத் கதோணைநபசி இயககு�ர இணைப்பவிற்குக 

ககோண்டு்ரு்ோர. இந்த நசண்ககோக உஙகளிடமிருந்து கடடைம் அற்விடப்படோது. 

Name of student மோை்-மோை்வியவின் கபயர

Name of school போடசோணையவின் கபயர

Date of birth
பவிறந்த திகதி

Date of referral
பரிந்துணரத் திகதி

கீலே லகடகபபடும் தகவல்கலளப சபறலறார் அல்ைது பைாமைிபபாளர் ஆஙககிைததகில் பூர்ததகிசசயய லவண்டும் – இடம் லபாதவில்லைலயல், 
லமலும் ஒரு தாலளச் லசர்ததுக்சகாள்ளுஙகள். 

பரிந்துணரககோன கோரைம்/கபற்நறோரது கரிசனக-க்ணைகள Reason for referral/parent’s concerns

்ளரச்சி கதோடரபோன/மருத்து் ்ரைோறு Developmental/medical history 
உதோரைமோக, உஙகளது பவிளணளயவின் நபச்சு ்ளரச்சி, கமோழி ்ளரச்சி அலைது உடலியகக ்ளரச்சிணயப் பற்றி உஙகளுககுக கரிசனக-க்ணைகள 
இருந்திருககின்றன்ோ? உஙகளுணடய பவிளணளககுக குறிப்பவிடத் தகக ந�ோய ஏதும் ஏற்படடிருககிறதோ? 

முந்ணதய மதிப்பீடுகள Previous assessments
உதோரைமோக, மருத்து்ர, உள்வியைோளர, நபச்சு ண்த்தியர  ஆகிநயோரது மதிப்பீடுகள (மதிப்பீடணடச் கசயத்ர யோர என்பணதத் கசோலலுஙகள, 
அத்துடன் இயலுமோனோல அறிகணககணள இத்துடன் இணையுஙகள.)

நமைதிகத் தக்கள More information
போடசோணை அறிவுணர-ஆநைோசகர/போடசோணை உள்வியைோளர கதரிந்துககோளளந்ண்டும் என்று நீஙகள ்விரும்பும்  ்விடயம் ஏதும் உளளதோ? 

போடசோணை அறிவுணர-ஆநைோசகர/போடசோணை உள்வியைோளர உஙகளுணடய பவிளணளணயப் போரப்பதன் கோரைமோக என்ன பைன் ஏற்படும் என்று நீஙகள கருதுகிறீரகள? 

What do you hope will happen as a result of the school counsellor/school psychologist seeing your child?

இந்தத தகவல் பாதுகாபபு அறிவிபபிலை நான் வாசிததுவிடலடன், மறறும் பின் வரும் லநாக்கததகிறகாக என்னுலடய சம்மதததகிலைப 
பாடசாலை அறிவுலை-ஆலைாசகர்/பாடசாலை உளவியைாளர் அவர்களுக்கு அளிக்ககிலறன்:
நதண்ப்படும் ்விதத்தில மதிப்பீடு கசயய மற்றும் அறிவுணர-ஆநைோசணன அளிகக

Carry out assessment and counselling as required
ஆம்

Yes 
இலணை
No

�ோன் ககோடுத்துளள அறிகணககணள உரு்ோககிய்ரகளுடன் கதோடரபுககோளள

Contact the authors of the reports I have provided
ஆம்

Yes 
இலணை
No

இந்த முகணமகளுடன் தக்லகணளப் பரிமோறிகககோளள

Exchange information with these agencies
ஆம்

Yes 
இலணை
No

அறிகணககணளக ககோடுப்ப்ர
Reports from

கபற்நறோர/பரோமரிப்போளரது ணககயோப்பம்
Signature of parent/carer

திகதி
Date

education.nsw.gov.au Tamil
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