
செயற்பாட்டு ்ள்ளிக்பான ஒஸ்லபாவின் தரநிலல
ஒஸ்லோவின் தரநிலல செயற்ோட்டு ் ள்ளிக்கு ச்ற்றோர் எவவலையோன 
எதிர்்ோர்ப்புைல் சைோண்டுள்னர் என்்லத விவரிக்ைின்றது. இநத 
ஏற்ோட்டில் ்ிளல்ைல் சைோண்டிருக்கும் ்ோதுைோவலர்ை்ளின் 
எதிர்்நோக்குைல்யும் இது விவரிக்ைின்றது. ஓய்வு ் நர ் ள்ளி ஏற்ோட்டிறைோன 
நைர ெல்யின் ெோதோரண விதிமுலறைள மறறும் செயற்ோட்டு ் ள்ளிக்ைோன 
வலரயலற திட்்டஙைள என்்வறலற ்ின்னணியோைக்சைோண்டு இநத 
தரநிலல நோன்கு ்ோைஙை்ோல் அலமக்ைப்்ட்டுள்து. இநத ஒஸ்லோ 
தரநிலல ஆனது 1 ஆைஸட் 2011 இல் இருநது அலனத்து செயற்ோட்டு 
்ள்ளிைளுக்கும் செல்லு்டியோகும்.

உள்டக்மும் குறிக்்பாள்ளும்

செயற்பாட்டு ்ள்ளியில் இருந்து நீங்ள எவறலற எதிர்பாரக்லபாம்?

செயற்பாட்டு ்ள்ளியில் இருந்து நீங்ள எவறலற எதிர்பாரக்லபாம்?

செயற்பாட்டு ்ள்ளி உங்்ளிடம் இருந்து எவறலற 
எதிர்பாரக்லபாம்?

செயற்பாட்டு ்ள்ளி உங்்ளிடம் இருந்து எவறலற எதிர்பாரக்லபாம்?

்பாது்பாப்பு, குதூ்லம் மறறும் ்ரபாமரிப்பு

• இ்டம் ச்றும் செயற்ோடுைள மறறும் உள்்டக்ைஙை்ளில் 
்ோ்டெோலலக்கும் செயற்ோட்டு ்ள்ளிக்கும் இல்டயில் ஓர் தகுநத 
்ிலணப்பு உண்டு 

• ்ோ்டதிட்்டத்தில் குறிக்ைப்்ட்்ட இலக்குைளுக்கு ச்ோருநதக்கூடிய 
வண்ணம் செயற்ோட்டு ்ள்ளி ்வறு்ட்்ட மறறும் ஒழுஙைலமக்ைப்்ட்்ட 
செயற்ோடுைல் வழஙகுைிறது

• செயற்ோட்டு ்ள்ளியில் உஙை்து ்ிளல் என்ன 
செய்துள்து மறறும் ைறறுள்து என்்லத நீஙைள ்ோர்த்து 
அனு்வித்துக்சைோள்லோம்

• செயற்ோட்டு ்ள்ளியின் திட்்டஙைல் நீஙைள ச்றறுக்சைோளவரீ்ைள

• செயற்ோட்டு ்ள்ளியின் வழக்ைமோன நல்டமுலறைள, ்ோதுைோப்பு 
வி்டயம் ்்ோன்றலவ உஙைளுக்கு சதரிவிக்ைப்்டும்

• அர்த்தமுள் தைவல்ைல் தகுநத ைோலத்திறகு முன்ன்ர நீஙைள 
ச்றறுக்சைோளவரீ்ைள 

• உஙை்து ்ிளல் செயற்ோட்டு ்ள்ளியில் ்றறு சைோண்டுள்து 
என்்லத நீஙைள ைண்டுசைோளவரீ்ைள

• செயற்ோட்டு ்ள்ளியில் ்ணியோறறு்வோர் நட்்ோதரவு உள்வர்ை்ோை 
நீஙைள ைண்டுசைோளவரீ்ைள

• உஙை்து ்ிளல்க்கு ஏதோவது ஏற்டின் நீஙைள சதோ்டர்புசைோள் 
்டுவரீ்ைள 

• செயற்ோட்டு ்ள்ளியில் உஙை்து ்ிளல்யின் தினம் எவவோறு 
இருநதது என்று உஙைளுக்கு சதரிவிக்ைப்்டும்

• உஙை்து ்ிளல்லயப் ்றறி அர்த்தமுள் தைவல்ைல் 
செயற்ோட்டு ்ள்ளிக்கு வழஙகுஙைள

• செயற்ோட்டு ்ள்ளியில் ்ணியோறறு்வோலர மதிப்பு்டன் 
ெநதித்துக்சைோளளுஙைள

• செயற்ோட்டு ்ள்ளியில் திட்்டமி்டப்்ட்டுள் செயற்ோடுைளுக்கு 
ஏற் தகுநத உ்ைரஙைல் உஙை்து ்ிளல் சைோண்டு 
செல்ைின்றதோ என்்லத நீஙைள ைவனளித்துக்சைோள் ்வண்டும்

ைல்வி இலோைோ 
தோன் செயற்ோட்டு 
்ள்ளிக்ைோன ச்ோறுப்ல்க் 
சைோண்டுள்து. ்ிளல்யின் 
ைல்வி மறறும் ெமூை 
்ிலணப்பு அறிவு ்றறிய 
விருத்தி வழஙைவல்ல 
செயற்ோட்டு ஏற்ோடுைல் 
செயற்ோட்டு ்ள்ளி 
வழஙகும். செயற்ோட்டு 
்ள்ளி திட்்டவட்்டமோன 
விதிமுலறைல் 
சைோண்டிருப்்்தோடு 
நன்ன்டத்லதக்கு ஊக்ைம் 
அ்ளிக்ை ்வண்டும்.

ஒவசவோரு செயற்ோட்டு 
்ள்ளியினது செயற்ோட்டு 
ஏற்ோடுைல் 
சவ்ளிக்ைோட்டும் வண்ணம் 
ஒவசவோரு ்ோ்டெோலலயும் 
திட்்டத்லத உருவோக்ை 
்வண்டும். செயற்ோட்டு 
்ள்ளிக்ைோன வலரயலற 
திட்்டத்லத அடிப்்ல்டயோைக் 
சைோண்டு ்ோ்டெோலலயின் 
திட்்டத்லத வகுக்ை 
்வண்டும்.

்ோ்டெோலல அதி்்ர 
செயற்ோட்டு ்ள்ளியின் 
துலற ரீதியோன மறறும் 
நிருவோை ரீதியோன அதி்தி 
ஆவோர்.மோணவனளின் ்ோ்ட 
ரீதியோன, ெமூை ்ிலணப்பு 
மறறும் ்ிரத்தி்யோை 
விருத்தி வி்டயஙை்ளில் 
்ோ்டெோலலயும் 
செயற்ோட்டு ்ள்ளியும் 
ஒத்துலழப்்தறகும் 
ச்ோறுப்ல் இவ்ர 
சைோண்டுள்ோர்.

உஙை்து ்ோ்டெோலலயின் 
செயற்ோட்டு ்ள்ளி வெதி 
வி்டயமோை இஙகு 
வோெித்து அறியவும்:
www.்பாடெபாலலயின் 
ச்யர.gs.oslo.no
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்ட்டலமப்பு மறறும் முன்னறிவிப்பு 

செயற்பாட்டு ்ள்ளியிலிருந்து நீங்ள எவறலற எதிர்பாரக்லபாம்?

செயற்பாட்டு ்ள்ளியிலிருந்து நீங்ள எவறலற எதிர்பாரக்லபாம்?

உங்்ளிடம் இருந்து செயற்பாட்டு ்ள்ளி எவறலற எதிர்பாரக்லபாம்?

உங்்ளிடம் இருந்து செயற்பாட்டு ்ள்ளி எவறலற எதிர்பாரக்லபாம்?

்லந்துலரயபாடல் மறறும் ஒத்துலைப்பு

• செயற்ோட்டு ்ள்ளியோனது ்ோ்டெோலலயின் ஒழுஙகு விதிமுலறைல் 
்ின்்றறுவ்தோடு ைட்்டலமப்பு மறறும் முன்னறிவிப்பு என்்வறலற 
சைோண்டிருக்கும்

• செயற்ோட்டு ்ள்ளி ்றறிய முக்ைியமோன மறறும் அர்த்தமுள் 
தைவல்ைல் ்ோ்டெோலலயின் இலணய ்க்ைஙை்ளிலும் Fronter லும் 
ைோணலோம்

• செயற்ோட்டு ்ள்ளி திறநதிருக்கும் ்நரம் அத்்தோடு விடுமுலற 
திட்்டம் என்்வறறிறைோன தைவல் உஙைளுக்கு வழஙைப்்டும் 

• செயற்ோட்டு ்ள்ளியின் ்ிரதோன ந்டவடிக்லைைள ்றறிய தைவல்ைள 
உஙைளுக்கு வழஙைப்்டும்

• உஙை்து ்ிளல் எநத செயற்ோடுை்ளில் ஈடு்டுைிறது என்்து ்றறிய 
தைவல் உஙைளுக்கு வழஙைப்்டும்

• ச்ற்றோர் ெஙைத்தின் ஊ்டோை மறறும் ்ோ்டெோலலயின் இயக்குநர் ெல் 
ஊ்டோை செயற்ோட்டு ்ள்ளியின் ந்டவடிக்லை்ளின் உள்்டக்ைத்லத 
மோறறியலமக்கும் வோய்ப்்ிலன நீஙைள ச்றுவரீ்ைள 

• கூட்்டஙைளுக்கு நீஙைள அலழக்ைப்்டுவரீ்ைள 

• திறநதிருக்கும் ்நரத்திறகுள உஙைள ்ிளல்லய நீஙைள அலழத்துச் 
செல்ல ்வண்டும்

• நியமிக்ைப்்ட்்ட ைோலத்திறகுள நீஙைள ைட்்டணத்லத செலுத்த ்வண்டும்
• செயற்ோட்டு ்ள்ளியின் திட்்டஙைள மறறும் யோப்புைல்  

நீஙை்ோை அறிநதுசைோள் ்வண்டும்
• விடுமுலற, செயற்ோடுைள ்்ோன்றவறறிறைோன ்திவுைல் 

வழஙைப்்ப்்ட்்ட ைோலக் சைடுவிறகு முன் நீஙைள செயற்ோட்டு 
்ள்ளிக்கு அ்ளிக்ை ்வண்டும்

• உஙைளுக்கு திருப்தியோன அல்லது அதிருப்தியோன வி்டயஙைல்ப் 
்றறி செயற்ோட்டு ்ள்ளிக்கு சதரிவியுஙைள

• நீஙைள ்ோவலனயோ்ர் ைருத்தோய்வுை்ளில் ்ஙை்ளிக்ை ்வண்டும்
• நீஙைள கூட்்டஙைள மறறும் ெமூை நிைழ்வுை்ளில் ்ஙை்ளிக்ை ்வண்டும்
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Utdanningsetaten
Strømsveien 102
Pb. 6127 Etterstad, 0602 Oslo
சதோலல்்ெி: 02180
சதோலலநைல்: 22 65 79 71

www.ude.oslo.kommune.no
postmottak@ude.oslo.kommune.no


