
 NSW கல்வித் தவிணைககளம்

Opportunity classes and selective high schools
Information for parents and carers

‘நல்-வாய்ப்பு வகுப்பு’கள் மற்றும் ‘தொிவு உயரநிலைப் பாடசாலை’கள்

தபற்்றாரகள் மற்றும் பராமாிப்பாளரகளுககான ெகவல்கள்

‘நல்-வாய்ப்பு வகுப்புகள்’ (opportunity class) எனபன யாலவ? 

‘ஆண்டு 5’ மற்றும் ‘ஆண்டு 6’-இல படிககும் செயல-தவிறனும் அறவி்ாற்றலும் மவிகக மாை்-மாை்விகளது கல்வித் 
ததண்கணள ‘நல-்ாய்ப்பு ்குப்பு’கள் பூரத்தவி செய்கவினறன. சபாதுக கல்வி முணறணமயவின ஒரு பகுதவியாக 
இருககும் NSW மாநவிலம் முழு்தும் உள்ள 77 பாடொணலகள் ‘நல-்ாய்ப்பு ்குப்பு’கணளக சகாண்டுள்ளன 
(இணையம் ்ழவியான நல-்ாய்ப்பு ்குப்புகளும் இதவில உள்ளடங்கும்).  

‘தொிவு உயரநிலைப் பாடசாலைகள்’ (selective high schools) எனபன யாலவ?

‘ஆண்டு 7’ முதல ‘ஆண்டு 12’ ்ணையுள்ள ்குப்புகளவில படிககும் செயல-தவிறனும் அறவி்ாற்றலும் மவிகக மாை்-
மாை்விகளது கல்வித் ததண்கணளத் ‘சதாவிவு உயரநவிணலப் பாடொணல’கள் பூரத்தவி செய்கவினறன. 17 முழுணமயான 
‘சதாவிவு உயரநவிணலப் பாடொணல’களும், 26 பகுதவித் ‘சதாவிவு உயரநவிணலப் பாடொணல’களும், 4 த்ளாண்ணமத் 
‘சதாவிவு உயரநவிணலப் பாடொணல’களும், ஒரு இணைய்ழவித் ‘சதாவிவு உயரநவிணலப் பாடொணல’யும் உள்ளன (ெவில 
பாடொணலகள் மாை்-மாை்வியர தங்கவிப் படிககும் ்ெதவிகணளக சகாண்டண்). 

‘நல்-வாய்ப்பு வகுப்பு’ அல்ைது ‘தொிவு உயரநிலைப் பாடசாலை’ஒனறிற்குச் தசல்வெனால் 
கிலடககும் பைனகள் யாலவ? 

படிப்பாற்றலும், அறவி்ாற்றலும் மவிகக மாை்-மாை்விகளுககுப் பவிைத்தவிதயகக கற்றல மற்றும் நல்ாழ்வுத் 
ததண்கள் உள்ளன எனறு ஆய்வு காண்பவிககவிறது. தவிறனகணளயும் ஆற்றலகணளயும் சகாண்டுள்ள 
பவிள்ணளகளுககான சபாருத்தமான அள்விலான ெ்ாணல ்ழங்கும் ்ணகயவில கல்விணய அதத அள்வில 
அளவிககும் ்விதமாக ‘நல-்ாய்ப்பு ்குப்பு’களவிலும் ‘சதாவிவு உயரநவிணலப் பாடொணல’களவிலும் அளவிககப்படும் 
கல்வி ்டி்ணமககப்பட்டிருககும். தமணதப் தபானற உயர ஆற்றலகணளக சகாண்டுள்ள ெம-நவிணல மாை்-
மாை்வியருடன தெரந்து படிககும் சபாழுது தாமும் அந்தக குழு்வில ஒரு அங்கமாக இருககவிதறாம் எனற 
புாவிந்துைரவு தமககு ஏற்படுகவிறது எனறு அதவியளவுத் தவிறனகணளயும் ஆற்றலகணளயும் சகாண்டுள்ள மாை்-
மாை்விகள் சதாவி்வித்துள்ளனர.  

எனது பிள்லள அெியளவு தசயைாற்றல் தகாணடவர அல்ைது ெிறனாற்றல் மிககவர எனபலெ 
நான எவவாறு தொிந்துதகாள்ளைாம்? 

அதவியளவு செயலாற்றல  அலலது தவிறனாற்றல மவிகக பவிள்ணளகள்:

• புதவிய ்விடயங்கணளத் சதாவிந்துசகாள்்தவில ஆர்ம் மவிகக்ரகளாக இருப்பர

• புதவிய கருத்துகள் அலலது தவிறனகணள ்விணை்ாகவும், எளவிதாகவும் கற்றுகசகாள்்ர 

• நலல ஞாபக ெகதவி உணடய்ரகளாக இருப்பர 

• ெவிககலான தகள்்விகணளக தகட்பர

• ஆககத்தவிறன மவிகக்ரகளாக இருப்பர

• ெவிககலான ்விதங்களவில தயாெவிப்ப்ரகளாக இருப்பர

• புதவிய ்விடயங்கணளக கற்றுகசகாள்ளும் சபாழுது ஒதை ்விடயத்ணத மீண்டும் செய்துபாரகக த்ண்டிய ததண் 
குணற்ாகக சகாண்ட்ரகளாக இருப்பர

• தமககு ஆர்மும், தபைா்லும் உள்ள ்விடயங்களவில அதவியுயர க்னக-கு்விவு சகாண்ட்ரகளாக இருப்பர 

உங்களுணடய பவிள்ணளயவிடம் இந்தக குைாதவிெயங்களவில பலவும் இருப்பணத நீங்கள் அ்தானவித்தால, 
்விண்ைப்பவிப்பணதக கருத்தவில சகாள்ளுமாறு உங்களுககு ெவிபாாவிசு செய்யப்படுகவிறது. 
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்சரகலகககான ெகுெிலய மாணவ-மாணவியர எவவாறு தபறுவர? 

இல்ெ இட-அமரத்தல தொதணன ஒனணற மாை்-மாை்வியர எழுத த்ண்டும்.

‘நல-்ாய்ப்பு ்குப்’பவிற்கான இட-அமரத்தல தொதணனயானது பவின ்ரும் மூனறு பகுதவிகணளக சகாண்டதாக 
இருககும்:  

• ்ாெவிப்புத் தவிறன

• கைவிதத் தவிறன

• ெவிந்தணனத் தவிறனகள்.

‘சதாவிவு உயரநவிணலப் பாடொணல’ககான இட-அமரத்தல தொதணனயானது பவின ்ரும் நானகு அங்கங்கணளக 
சகாண்டதாக இருககும்:

• ்ாெவிப்புத் தவிறன

• கைவிதத் தவிறன

• ெவிந்தணனத் தவிறனகள்

• எழுத்தாற்றல.

‘சமத்துவ இட-அமரத்ெல்’ (Equity Placement)

குணற்ான பவிைதவிநவிதவித்து்ம் சகாண்ட ெமூகக குழுககளவிலிருந்து ்ரும் செயலதவிறனும், அறவி்ாற்றலும் மவிகக 
மாை்-மாை்வியைது பவிைதவி நவிதவித்து்த்தவிணன அதவிகப்படுத்து்தற்காக ‘ெமத்து் இட-அமரத்தல மாதவிாவி’ 
(Equity Placement Model) ஒனணறத் ‘தவிணைககளம்' அறவிமுகப்படுத்தவியுள்ளது. இந்த மாதவிாவியவின கீழ், பவின 
்ருத்ாருகசகன குறவிப்பவிட்டசதாரு ெதவீதத்தவிலான இடங்கள் ஒதுககப்படும்: 

• ெமூக மற்றும், கல்வி அனுகூலங்கள் குணற்ாகக கவிணடககப்சபறும் ெமூகங்களவிலிருந்து ்ரும் மாை்-
மாை்வியர

• ஆசபாாவிஜவினவிப் பூர்குடி மாை்-மாை்வியர

• கவிைாமவிய, மற்றும் சதாணலதூைப் பவிைததெங்களவிலிருந்து ்ரும் மாை்-மாை்வியர 

• இயலாணமயுள்ள மாை்-மாை்வியர. 

‘ெமத்து் இட-அமரத்தல’ (Equity Placement)-இற்சகன தனவிப்பட்ட ்விண்ைப்பச் செயலபாட்டு-முணற எதுவும் 
இலணல. ்விண்ைப்பப் படி்த்தவிலுள்ள தைவுகள் மற்றும் ‘தவிணைககள'த்தவிடமுள்ள தைவுகள் ஆகவிய்ற்ணறப் 
பயனபடுத்தவி ஒவச்ாரு ெமத்து்க குழு்விலும் உள்ள பவிள்ணளகள் அணடயாளம் காைப்படு்ர. தமலதவிகத் 
தக்லகளுககு செலல த்ண்டிய ்ணலத்தலம்: https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-
schools-and-opportunity-classes/general-information/equity-placement-model 

இந்ெத் ்ெரவிற்காக மாணவ-மாணவியர பயிற்சசி ்மற்தகாள்ள ்வணடுமா? 

மனப்பாடம் மூலமாகக கற்றுகசகாள்ளும் தவிறனகணள மதவிப்பவிடு்ணத ்விட ச்வத்று ்விதங்களவில ெவிந்தவிககும் 
தவிறணனச் ெவிறப்பாய்க சகாண்டுள்ள மாை்-மாை்வியணை இந்த இட-அமரத்தல தொதணன அணடயாளம் காணும். 
இந்த தொதணனயவின உரு-மாதவிாவி எப்படி இருககும் எனபணதத் சதாவிதுசகாள்்ணத உறுதவிப்படுத்து்தற்காக 
மாை்-மாை்வியர ‘கல்வித் தவிணனககள’த்தவின ்ணலத்தலத்தவில உள்ள தொதணனகணளப் பாரககத்ண்டும். இந்த 
தொதணனககாக அளவிககப்படும் ்விாவி்ான பாடப்-பயவிற்ெவியவின காைைமாக எவச்ாரு ்வித்தவியாெமும் ஏற்படும் 
எனபதற்கான நம்பககூடிய ஆதாைம் எதுவும் இலணல எனபணதப் சபற்தறாரகள் சதாவிந்துசகாள்ள த்ண்டும்.   

கடந்த கால ‘நல-்ாய்ப்பு ்குப்’பவிற்கான இட-அமரத்தல தொதணனகணள நீங்கள் பவின்ரும் ்ணலத்தலப் பககத்தவில 
காைலாம்: https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-5/
the-test

கடந்த கால ‘சதாவிவு உயரநவிணலப் பாடொணல’ இட-அமரத்தல தொதணனகணள நீங்கள் பவின்ரும் ்ணலத்தலப் 
பககத்தவில காைலாம்: https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-
classes/year-7/the-test#Preparing5
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யாரால் விணணப்பிகக இயலும்?

• NSW மாநவிலத்தவிலுள்ள அைொங்கப் பாடொணலகள் மற்றும் அைசு-ொைாப் பாடொணலகளவில படிககும் மாை்-
மாை்வியர தெரகணகககாக ்விண்ைப்பவிககலாம். 

• ‘நல-்ாய்ப்பு ்குப்பு’ ஒனறவில தெர்தற்கு மாை்-மாை்விகள் ஆஸதவிதைலியப் பவிைணெகளாக அலலது நவியூ-
ெவிலாந்துப் பவிைணெகளாக இருககத்ண்டும், அலலது ஆஸதவிதைலிய நவிைந்தை ்ெவிப்பாளைாக இருககத்ண்டும். 

• த்று மாநவிலங்கணளயும், ச்ளவிநாடுகணளயும் தெரந்த மாை்-மாை்வியைது குடும்பம் பாடொணல 
தெரகணகயவின சபாழுது NSW மாநவிலத்தவில ்ெவிககவிறாரகள் எனறாலும், மாை்-மாை்வியைது படிப்புக 
காலத்தவில NSW மாநவிலத்தவில ்ெவிககும் உத்ததெத்தவில அ்ரகள்  இருககவிறாரகள் எனறாலும், அப்படிப்பட்ட 
மாை்-மாை்வியரகள் ்விண்ைப்பவிககலாம். 

• நவிைந்தை ்தவி்விடத்தவிற்காக ஏற்கனத் ்விண்ைப்பவித்தவிருககும், மற்றும் இட-அமரத்தல குறவித்த முடிவுகள் 
அறவி்விககப்படு்தற்கு முனபாக நவிைந்தை ்தவி்விடம் ்ழங்கப்படும் எனபதற்கான நவியாயமான எதவிரபாரப்ணப 
அளவிககக கூடிய உள்நாட்டு ்வி்காைத் தவிணைககளத்தவின ஆ்ைங்கணள ண்த்துள்ள குடும்பங்களும் 
்விண்ைப்பவிப்பதற்கான தகுதவிணயப் சபறு்ர. 

விணணப்பஙகள் எப்்பாது துவஙகும்? 

‘நல-்ாய்ப்பு ்குப்பு’களுககான ்விண்ைப்பங்கள் மாை்-மாை்வியர ‘ஆண்டு 3’-இல இருககும் சபாழுதும், 
‘சதாவிவு உயரநவிணலப் பாடொணல’களுககான ்விண்ைப்பங்கள் மாை்-மாை்வியர ‘ஆண்டு 5’-இல இருககும் 
சபாழுதும் து்ங்கும். ்விண்ைப்பம் குறவித்த முககவியமான தவிகதவிகளும், மற்ற தக்லகளும் ‘தவிணைககள’த்தவின 
்ணலத்தலத்தவில உள்ளன. https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-
classes  

எனனுலடய பிள்லளலயச் ்சரப்பெற்காக நான எவவாறு விணணப்பிப்பது?

• அணனத்து ்விண்ைப்பங்களும் https://shsoc.education.nsw.gov.au/ எனும் ்ணலத்தலத்தவில இணைய-்ழவியவில 
பூரத்தவி செய்யப்பட்டாக த்ண்டும். 

• ்விண்ைப்பம் ஆங்கவிலத்தவில பூரத்தவி செய்யப்பட்டாக த்ண்டும். 

• ‘நல-்ாய்ப்பு ்குப்பு’கள் உள்ள இைண்டு பாடொணலகணளயும், மூனறு ‘சதாவிவு உயரநவிணலப் 
பாடொணல’கணளயும் சபற்தறாரகள் முனசமாழவியலாம். அ்ரகளுணடய சதாவிவுகணள அ்ரகளுணடய ்விருப்ப 
்ாவிணெப்படி அ்ரகள் ்விண்ைப்பத்தவில குறவிப்பவிடத்ண்டும். ஒனறவிற்கும் தமற்பட்ட பாடொணலகளுககான 
தகுதவிணய மாை்-மாை்வியர சபறும் சபாழுது, அ்ரகளுணடய முதல ்விருப்பத்-சதாவிவுப் பாடொணல 
மட்டுதம அ்ரகளுககுக சகாடுககப்படும்.  

• இணைய-்ழவியவில ்விண்ைப்பத்ணதப் பூரத்தவி செய்்தற்குத் தணடயாக இருககும் இயலாணம உள்ள 
சபற்தறாரகள் உத்விககாக 1300 880 367-இல ‘உயர செயலதவிறன - மாை்ர அைவி’ (High Performing 
Students Team)-யுடன சதாடரபுசகாள்ள த்ண்டும். 

• ்விண்ைப்பத்தவிணனச் ெமரப்பவிப்பதற்தகா, இட-அமரத்தல ததரவுகதகா செலவு எதுவும் இலணல.  

‘நல்-வாய்ப்பு வகுப்பு’கள் மற்றும் ‘தொிவு உயரநிலைப் பாடசாலை’கள் ஆகியலவ எஙகு 
அலமந்துள்ளன?

‘நல-்ாய்ப்பு ்குப்பு’கள் NSW மாநவிலம் முழுதும் உள்ள அைொங்கப் பாடொணலகளவில நடத்தப்படுகவினறன மற்றும் 
பவின ்ரும் ்ணலத்தலப் பககத்தவில அண் அட்ட்ணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன: https://education.nsw.gov.au/public-
schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-5/what-are-opportunity-classes

‘சதாவிவு உயரநவிணலப் பாடொணல’கள் NSW மாநவில அைொங்கப் பாடொணலகளாகும், மற்றும் பவின ்ரும் 
்ணலத்தலப் பககத்தவில அண் அட்ட்ணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன: https://education.nsw.gov.au/public-schools/
selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-7/what-are-selective-high-schools
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இலணய வழியிைான ‘நல்-வாய்ப்பு வகுப்பு’கள் மற்றும் இலணய வழியிைான ‘தொிவு 
உயரநிலைப் பாடசாலை’கள்

கவிைாமவியப் பகுதவி அலலது சதாணலதூைப் பகுதவி ஒனறவில நீங்கள் இருப்பீரகதளயானால, Aurora College 
(‘ஆதைாைா காதலஜ்’)-இல ஒரு இடத்தவிற்காக ்விண்ைப்பவிப்பதற்கு உங்களுணடய பவிள்ணள தகுதவிசபறக கூடும். 
இந்த அைொங்கப் பாடொணலயானது இணைய-்ழவி ‘நல-்ாய்ப்பு ்குப்பு’கணளயும், ஒரு இணைய-்ழவி ‘சதாவிவு 
உயரநவிணலப் பாடொணல’ணயயும் சகாண்டுள்ளது. 

மாை்-மாை்விகள் அ்ரகளுணடய உள்ளூரப் சபாதுப் பாடொணலககுச் செல்ாரகள், மற்றும் ‘இணைய-்ழவி 
உணையாடல-ெந்தவிப்பு முணறணம’ (online conferencing system) ஒனணறப் பயனபடுத்தவி ‘நல-்ாய்ப்பு ்குப்பு’கள் 
அலலது ‘சதாவிவு உயரநவிணலப் பாடொணல’ ்குப்புகளவில கலந்துசகாள்்ாரகள். 

‘நல-்ாய்ப்பு ்குப்பு’கள் உள்ள பாடொணலகளவில படிககும் மாை்-மாை்விகள், அலலது ‘நல-்ாய்ப்பு 
்குப்பு’கள் மற்றும் ‘சதாவிவு உயரநவிணலப் பாடொணல’களுககான தெரகணககணள தமற்சகாள்ளும் பகுதவிகளவில 
உள்ள மாை்-மாை்விகளுககு Aurora College -இல  நுணழய ்விண்ைப்பவிப்பதற்கான தகுதவி இருககாது. 

்மைெிகத் ெகவல்கலள நான எஙகிருந்து தபறைாம்?

• https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes எனும் 
்ணலத்தலப் பககத்தவில கவிணடககும் ்விண்ைப்பத்ணதப் பற்றவிய தக்லகணள ்ாெவியுங்கள். 

• ‘உயர செயலதவிறன - மாை்ர அைவி’ (High Performing Students Team)-யுடன சதாடரபுசகாள்ளுங்கள்.  
மவினனஞெல: ssu@det.nsw.edu.au  
சதாணலதபெவி: 1300 880 367

• SHS Facebook: https://www.facebook.com/groups/772251106301086/

• OC Facebook: https://www.facebook.com/groups/159342048077050/

தொலை்பசசி தமாழிதபயரத்துலரப்பாளர ்சலவ 

உங்களுணடய ்விொாவிப்பவில உத் சமாழவிசபயரத்துணைப்பாளர ஒரு்ர உங்களுககுத் ததண்ப்பட்டால, 
சதாணலதபெவி சமாழவிசபயரத்துணைப்பாளர தெண்ணய 131 450-இல அணழத்து, உங்களுககுத் ததண்ப்படும் 
சமாழவிணயயும், நீங்கள் அணழகக ்விரும்பும் சதாணலதபெவி இலககத்ணதயும் சதாணலதபெவி இயககுநருககுக 
சகாடுங்கள். சதாணலதபெவி இயககுநர அந்த இலககத்ணத அணழத்து உங்களுணடய உணையாடலில உங்களுககு 
உதவு்தற்காக சமாழவிசபயரத்துணைப்பாளர ஒரு்ணை இணைப்பவிற்குக சகாண்டு்ரு்ார. இந்த தெண்ககாக 
உங்களவிடமவிருந்து கட்டைம் அற்விடப்படாது. 
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