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��தாகப் �லம் ெபயர்ந்த பள் ளி மாணவர் மற் �ம் மாண�க�டனான
�தல் கலந் தாய் �க் கான ேநர்காணல் வ�காட் �
� னா ப் ப ட் �ய � க் கான � ளக் க ம்

(Tamlilisch – Übersetzung durch externen Anbieter)

இந்த �னாப் பட்�யல்

ஆ�ரியர்கள்

��தாக �லம்

ெபயர்ந்த மாணவ மாண�க�டன்

ேநர்காணைல நடத்�வதற் கான ஒ� வ�காட்�யாக�ம் அ�ப் பைடத் தகவல் கைள அளிக்�ம்
வண்ணம் வ�வைமக்கப் பட்� இ�க்�ற�.
இப் ப�ப் பட்ட

ேநர்காணல் களின்

ேபா�

இைவ

�தல் கட்ட

ம�ப்��

மற் �ம்

கற் �ம்

��க்கைளப் �ரிக்க மட்�ேம என்பைத நிைன�ல் ெகாள் ள�ம் . இதனால் பள் ளி அைமப்ைபக்
��த்த

அைனத்�க்

ேகள் �க�க்�ம்

உடேன

�ைட

என்ப�ம்

�க்�யம் .

��ப் பாக

மாணவர்களிடம் எ�ர்மைறயான தாக்கத்ைத ஏற் ப�த்தக் ��ய ��ம் பம் , �லன் ெபயர்ச்�
மற் �ம் தங் �ம் நிைல ��த்த ேகள் �கள் �ற் ��மாக த�ர்க்கப் பட ேவண்�ம் . ேம�ம் கல் �
நி��த� மற் �ம் ஆதர� ��த்த ேகள் �க�ம் ஆ�ரியர்கள் , மாணவர்கள் , ��ம் பத்�னர்
அல் ல� காப் பாளர்கள் இவர்க�க்� இைட�ல் நம் பகத்தன்ைமைய உ�வாக்�ய �ன்னேர
ேகட்கப் பட ேவண்�ம் .
இந்த �னாப் பட்�ய�ல் இ�க்�ம் தகவல் கள் (எ�ர்கால) மாணவர்கள் மற் �ம் மாண�களின்
வய� மற் �ம் ெமா�த்�றன் இவற் ைறப் �ர�ப�க்�மா� மட்�ேம இ�க்க ேவண்�ம் .
அைனத்�க் ேகள் �க�ம் அைனத்�க் �ழந்ைதகள் மற் �ம் இைளஞர்க�க்�ம் ெபா�ந்தா�
என்பைத நிைன�ல் ெகாள் ள�ம் . ஆ�ரியர்கேள இைதக் ��த்த தக்க ��ைவ எ�க்க
ேவண்�ம் .
இந்த

�னாப் பட்�யல்

வாய் ப் �

வளங் கைள

அளிக்�ற�. இதன் அ�ப் பைட�ல்

ஒ��ைனப் ப�த்�வதற் கான

தகவல் கைள

மாணவ மாண�களின் ெமா�த்�றன் அைனத்�ம்

ஆவணப் ப�த்தப் பட ேவண்�ம் . களம் சார்ந்த ெமா� உபேயாகம் �ரி� III (�றந்த நாட்�ல்
ெமா�ப் ப�ற் �) ��ப்�டப் பட ேவண்�ம் . இ�ல் அைனத்�த் �றன்கைள�ம் (ேப�தல் ,
ப�த்தல் , எ��த மற் �ம் ேகட்டல் ) க�த்�ல் ெகாள் ளலாம் .
இந்த

�னாப் பட்�ய�க்�

��தலாகப்

��தாக

�லம் ெபயர்ந்த

�ழந்ைதகள்

மற் �ம்

இைளஞர்களின் பள் ளி மற் �ம் ெதா�ல் �ன் அ�பவம் , ஆர்வங் கள் மற் �ம் �றைமகள்
��த்த ேகள் �க�ம் ேகட்கப் ப�ம் . இ� ப�ப்� ��க்கைள நிர்ணயம் ெசய் ய உத�யாக
இ�க்�ம் . அதாவ� ெமா�த்�றன் அ�ப் பைட�ல் மட்��ல் லா�, ஆர்வம் மற் �ம் �றன்
அ�ப் பைட��ம் நிர்ணயம் ெசய் ய இ� உத�ம் .
�றந்த நா�களில் ெபற் ற சான்�தழ் கைள ெகாேலான் நகரப் ப�� ைமயத்�ல் பள் ளி
சான்ைற சரிபார்க்க அ�ப் பலாம் . இ� ந�நிைலப் பள் ளி சான்�தழ் வைர ெபா�ந்�ம் .

(http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/
leistungen/abteilung04/48/anerkennung/auslaendische_schulzeugnisse/index.html)
உயர்நிைலப்

பள் ளி

சான்�

அளிக்க

�ஸ்ஸல் டார்ஃப்

அ�வலகம்

ெபா�ப் பா�ம் .

(http://www.brd.nrw.de/schule/schulrecht_schulverwaltung/Zeugnisanerkennung.html)
��தாகப் �லம் ெபயர்ந்த மாணவர் மாண�க�க்கான �த்தகப் பட்�யல் மற் �ம் ��தல்
பாடத்�ட்டங் கள்

அைனத்�ம்

ப் ேராடாஸ் இைணயத்தளத்�ல்

உள் ளன.

https://www.uni-

due.de/prodaz/.
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