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ேத�: ____________________ 

I. தனிநபர ்தகவல்கள் 

��ம்ப ெபயர,் �தற்ெபயர:் _________________________ 

பா�னம்: ஆண் □  ெபண் □ 

வய�:   __ 

�றந்த நா�:           

உட்��ந்த ேத�: ________________________________________________ 

II. �ந்ைதய பள்ளி அ�பவம் 

எ�த்த��: 

இலத்�னிய எ�த்� வ��ல்: 

ஆம் □        இல்ைல □ 

ஆம் □        இல்ைல □ 

இதர எ�த்� வ�வங்கள்: 

 

 

 

மாணவன்/மாண��ன் எ�த்�  

எ�த்�க்காடை்டப் பற்�ய 

 ��ப்�கள் (ஏழாம் பக்கத்�ல் 

உள்ள இைணப்ைபப் 

 பாரக்்க�ம்): 

  

 

       

       

       

 

       

       

       

       

       

       

 

உள்நாட்��ம்   

ெவளிநாட்��ம் 

இ�வைர பள்ளி 

ெசன்றதற்கான 

�வரங்கள்: 

 

 
 

காலம் நா� பள்ளி/பள்ளி வ�வம் 
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�ந்ைதய பள்ளிகளில் ப�த்த பாடங்கள்: 

□ ெஜரம்ன்                          ஆண்�கள்                      மணிேநரம் வாரத்�ல் 

□ கணக்�                           ஆண்�கள்                      மணிேநரம் வாரத்�ல் 

□ ஆங்�லம்                        ஆண்�கள்                     மணிேநரம் வாரத்�ல் 

 □ கைல 

 □ வரலா� 

 □ உ�ரியல் 

 □ இயற்�யல் 

 □ �ைளயாட�் 

□ ேவ��யல் 

□ அர�யல் 

□ மதம் 

□ கல்��யல் 

 

உள்நா� மற்�ம் ெவளிநாட்�ல் ப�த்த இதர பாடங்கள் (�லம் ெபயரவ்தற்�  

�ன்னர ்மற்�ம் �ன்னர)்: 

            

��ப்ப பாடங்கள் / ஆரவ்�ள்ள �ைறகள்: 

            

            

 

சான்றளிப்� ஏற்கனேவ ��ந்� �ட்டதா?            □  ஆம்             □  இல்ைல   

 

இதர தகவல்கள்:           

III. �றந்த நாட்�ல் ெமா� ப�ற்� 

��ம்பத்தா�டன் 

நண்பரக்�டன் 

அ�காரிக�டன் 

கல்� நி�வனங்களில் 

இதர ெமா�கள் 
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IV. ெஜர்மன் ெமா�த் �றன் 

ெஜரம்ன் ெமா�ைய நீ எங்ேக கற்றாய்? 

ெஜரம்ன் பாடத்�ன் கால அள� மற்�ம்  

வைர�ைற 

பள்ளிக்� ெவளி�லான ��தல் ப�ப்� 

      

      

      

      

      

ெதாடர�்க்கான நபர ்

      

      

      

V. ஓய்�ேநர ெசயல்கள் 

�ைளயாட�் 

இைச 

கைல 

ைகேவைல 

உள்�ர ்சங்களில் ஈ�பா� 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

மற்றைவ            

 

VI. உள்நாட்��ம் ெவளிநாட்��ம் ேவைல அ�பவம் (�லம் ெபயரவ்தற்� �ன்னர ்

மற்�ம் �ன்னர)் 

இ� வைரயான பணிப்ப�ற்� 

            

            

இ� வைரயான ேவைல அ�பவம் 
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VII. பள்ளி மற்�ம் ெதா�ல்ர�ீயான எ�ரக்ாலத்ைதக் ��த்த ��ப்பங்கள் 

            

            

            

VIII. ெதாடர்�க்கான நபர ்

ெபயர:்      

 

ெதாைலேப�:     

    

�கவரி:      

     

அஞ்சல்: 

 

    

    

IX. உத�க்� இ�க்�ம் க��கள் 

இைணய ெதாடர�்டன் ��ய �றன்ேப� 

இைணய ெதாடர�்டன் ��ய கணிணி 

தாய்ெமா��ல் ெசாற்களஞ்�யம் 

மற்றைவ 

□ 

□ 

□ 

      

      

      

X. கற்�ம் இடம் 

�ட்�ல் �ட�்ப்பாடத்ைத ெசய்�ம் வாய்ப்�கள் உனக்� உள்ளதா? 

            

            

            

உனக்� �ட�்ப்பாடத்ைத மற்றவரக்�டன் ேசரந்்� பள்ளி�ல் ெசய்ய ��ப்பமா? 

            

            

            



 

6 

XI. ெவளிநாட்�ல் பள்ளி அ�பவங்கள் 

நீ ம�ழ்ச�்யாக பள்ளிக்� ெசன்றாயா? 

            

            

உனக்� பள்ளி�ல் ��த்த �ஷயம் எ�? 

            

            

உனக்� பள்ளி�ல் ��க்காத �ஷயம் எ�? 

            

            

XII. ேநரக்ாணல் ��ப்�கள் 
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இைணப்� 

�ந்ைதய பள்ளி அ�பவம் – பள்ளி மாணவர/்மாண��ன் எ�த்� எ�த்�காட்� 

 

உன்ைனக் ��த்த அ��கத்ைத ெஜர்மன் ெமா��ல் அளிக்க�ம். 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


