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தணிக்ைக�ன் எல்ைலக்�ள் உள்ள சட்டப்�ர்வ 
பா�காவலரக்�க்கான கணக்ெக�ப்� ��த்த ��ப்பாைண 
 
அன்பாரந்்த ஐயா / அம்மா,  
 
கல்�, கலாசச்ாரம் மற்�ம் தடகள இயக்�னரகத்�ன் உத்தர�ன்ப�, பாசல்-
ேலண்ட்ஷாஃப்ட் மாகாணத்�ல் உள்ள ஒவ்ெவா� பள்ளி�ம் நான்� ஆண்�க�க்� 
ஒ��ைற தடய�யல் தணிக்ைகக்� உட்ப�த்தப்ப��ற�. பள்ளி�ன் தரத்ைத 
சரிபாரப்்ப� மற்�ம் வளரச்�்க்கான தர� அ�ப்பைட�லான சார�் வாய்ப்�கைள 
வழங்�வேத இந்த தணிக்ைக�ன் ேநாக்கமா�ம். இந்த தணிக்ைகையச ்
ெசயல்ப�த்�வ� கல்��யல் பல்கைலக்கழக FHNW இல் உள்ள தணிக்ைகக் ���ன் 
ெபா�ப்�ன் �ழ் உள்ள�. 
 
தணிக்ைகக் �� சட்டப்�ர்வ பா�காவலரக்ைள �� ��க்களில் 
எ�த்�ப்�ர்வமாக ேகள்�த்தாள்கள் �லமாக மற்�ம் ேகள்� ேகட்ப� அல்ல� 
ெதாைலேப� ேநரக்ாணல்கள் �லம் ஆய்� ெசய்�ற�: 
 
a) சட்டப்�ர்வ பா�காவல�க்கான எ�த்��ல கணக்ெக�ப்� 

(ேகள்�த்தாள்) 
• சாத்�யெமனில், தய�ெசய்� ேகள்�த்ெதா�ப்ைப ஆன்ைலனில் �ரத்்� 

ெசய்ய�ம். இ� �றைமயான ப�ப்பாய்ைவ அநாமேதயமான �ைற�ல் ெபற 
உத��ற�. நீங்கள் இைதச ்ெசய்வதற்� ��ம்பா�ட்டால் அல்ல� ��யா�ட்டால், 
தய�ெசய்� அச�்ட்ட ேகள்�த்ெதா�ப்ைபப் பயன்ப�த்த�ம்.  

• உங்க�க்� ஒன்�க்� ேமற்பட்ட �ழந்ைதகள் இ�ந்தால், நீங்கள் ��ம்�னால் 
ஒவ்ெவா� �ழந்ைதக்�ம் ஒ� ேகள்�த்ெதா�ப்ைப நீங்கள் �ரத்்� ெசய்யலாம். 
 

ஆன்ைலன் க�த்�க்கணிப்� 
(கணினிகள், ேடப்லட்கள் மற்�ம் 
ஸ்மார்ட்ஃேபான்க�க்�) 

அச�்ட்ட க�த்�க்கணிப்� 

• இந்தக் க�த்�க்கணிப்� 12 
ெமா�களில் ��க்கப்ப�ம். 

• அச�்ட்ட ேகள்�த்ெதா�ப்�ல் 
அச�்டப்பட்�ள்ள இைணயதள 
�கவரிக்�ச ்ெசன்�, “TAN 
/கட�செ்சால்” என்ற �லத்�ல் 
உங்க�ைடய அ�கல் ���ட்ைட 
உள்ளிட�ம்.  

• ேகள்�க�க்�ப் ப�லளித்த 
�ன்னர ்“அ�ப்�” என்பைத �ளிக் 
ெசய்வதன் �லம் 
ேகள்�த்ெதா�ப்ைப இ�� 
ெசய்ய�ம்.  

• அச�்ட்ட ேகள்�த்ெதா�ப்ைப 
அப்�றப்ப�த்�ங்கள். 

• ேகள்�த்ெதா�ப்ைப ��ப்பதற்� 
தய�ெசய்� ஒ� ெமல்�ய, அடர ்
நிற�ள்ள ேபனாைவப் 
பயன்ப�த்த�ம். 

• ��த்த ேகள்�த்ெதா�ப்ைப 
ம�க்காத, �த்�ைர�ட்ட உைற�ல் 
ைவத்�, அ�ல் உங்க�ைடய 
ெபயைர எ�தாமல் உங்க�ைடய 
மகனிடம் / மகளிடம் பள்ளிக்�க் 
ெகா�த்த�ப்�மா� நாங்கள் 
உங்கைளக் ேகட்�க்ெகாள்ேவாம்.  

• ஆ�ரியர ்அந்த �த்�ைர�ட்ட 
உைறகைளப் ெபற்� அவற்ைறத் 
�றக்காமல் ம�ப்�ட்� அணிக்� 
அ�ப்� ைவப்பார.் 
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b) சட்டப்�ர்வ பா�காவல�க்கான வாய்வ� ஆய்�È 

ேகள்�த்தாைளப் பயன்ப�த்�ம் கணக்ெக�ப்�க்� ��தலாக, சட்டப்�ரவ் 
பா�காவலரக்ளின் ேகள்� ேகட்�ம் ேநரக்ாணல்க�ம் நடத்தப்ப��ன்றன. சட்டப்�ரவ் 
பா�காவலரக்ளின் க�த்�க்கைளப் பற்�ய எங்கள் �ரிதைலத் ��ரப்ப�த்த�ம், 
எ�த்��ல கணக்ெக�ப்�ன் ���கைள நன்றாகப் �ரிந்�ெகாள்ள�ம் இைவ 
பயன்ப�த்தப்ப��ன்றன. எனேவ, ேநரக்ாண�க்� ��ந்தவைர சட்டப்�ரவ் 
பா�காவலரக்ள் இ�ப்ப� �க்�யமா�ம். எனேவ, ேநரக்ாணைலத் �ட்ட�ட, 
இைணக்கப்பட்�ள்ள ப�வத்ைதப் பயன்ப�த்�மா� ேகட்�க்ெகாள்�ேறாம். 
 
உங்க�ைடய ஒத்�ைழப்�க்� நாங்கள் நன்� ெதரி�க்க ��ம்��ேறாம். 
 
 
தங்கள் உண்ைம�ள்ள, 
 
 
பள்ளி ம�ப்�ட்�க்கான �றப்�த் �ைற, PH FHNW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


