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Office cantonal d’orientation 
scolaire et professionnelle 

 

Aux parents des élèves de 10e année VP 

 
Ref : Esa/JV/est Lausanne, septembre 2018 

அன்பார்ந்த ெபற்ேறார்கேள 

உங்க�ைடய ப�ள்ைள அண்ைமய�ல் 10ஆம் வ�ப்ப�ற்�த் ேதர்வாகி�ள்ளார். அவர் தன் 
எதிர்காலத்ைதப் பற்றி வ�ைரவ�ல் ஒ� ��ெவ�த்தாக ேவண்�ம். 

இந்தத் ேதடலில் உங்க�க்�ம் உங்க�ைடய ப�ள்ைளக்�ம் ச�யானெதா� வழிையக்காட்� ��ைவ 
எ�பதற்� உதவ ெதாழில் வழிகாட்� ஆேலாசகர்கைளப் பள்ள�க்�டங்கள��ம் உள்��ல் உள்ள 

ேவைலவாய்ப்� அ�வலகங்கள��ம் ந�ங்கள் அ�க�ம். பள்ள�ய�ல் உள்ள ெதாழில் வழிகாட்� 

ஆேலாசகர்கள் உங்கள் ப�ள்ைளகள�டம்  பய�ற்சிய�ல் கலந்� ெகாள்வதற்�த் திட்டமிட அ�த்� 

என்ன ெசய்ய ேவண்�ம் என்ப� பற்றி�ம் ேதைவயான �� நடவ�க்ைக (பய�ற்சிப் பட்டைற) 

பற்றி�ம் எ�த்�ைரப்பார்கள். உங்கள் �ழந்ைத ெதாழில் பய�ற்சி மற்�ம் ஒ� உடற்பய�ற்சிக்�டம் 

கல்வ� இைடேய அல்ல� அ� பள்ள� சிரமங்கைள சந்திக்�ம் என்றால் தயங்கி இ�ந்தால், 

தன�ப்பட்ட ேபட்�ய�ல் ேகட்� இ�க்கலாம. 

அேத ேநரத்தில் உங்க�க்காகக் கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள தகவல் �லங்கைள�ம் ந�ங்கள் 
பயன்ப�த்திக் ெகாள்�மா� ேகட்�க்ெகாள்ளகிேறாம் : 

• ெதாழில் தகவல் க�த்தரங்கங்கள் (Info Métiers) 
• 27.11இல் இ�ந்� 02.12.2018 வைர நடக்க�ள்ள ேவைல மற்�ம் கல்வ� கண்காட்சி (Salon des 

métiers et de la formation) பற்றிய வ�வரங்கள் 
• உள்�ர் கல்வ� மற்�ம் ேவைலவாய்ப்�ச் ெசய்தி நி�வனங்கள் (CIEP) 
• AMP (என் எதிர்காலம் என் ைகய�ல்) பற்றிய வ�ப்ப�ல் தரப்பட்ட ேகாப்�கள் 
• www.vd.ch/orientation  இைணயதளம் 

ேம�ம் இவற்ேறா� ப�ன்ேன இைணக்கப்பட்�ள்ள ஆவணங்கள் உங்கள் ப�ள்ைள ��� எ�க்க 
உதவ�யாக இ�க்�ம். எங்க�ைடய இந்த ஆேலாசைன ேசைவ உங்கள் ப�ள்ைளகள் அவர்க�ைடய 
கல்வ� மற்�ம் ெதாழில் சம்பந்தமான ���கைள எ�க்க உதவ�யாக இ�க்�ம் என்� 
நிைன�ட்�கிேறாம். அேதேநரத்தில் உங்க�ைடய ஆதர�ம் வழிகாட்�த�ம் அவர்க�க்� மிக�ம் 
�க்கியம் என்பைத�ம் ேகா�ட்�க் காட்ட வ��ம்�கிேறாம். இந்த நிகழ்வ�ல் இரண்�ேம �க்கியம் 
என்பைத நிைன�ட்�கிேறாம். 

இந்த வ�ஷயத்தில் உங்க�ைட ��க் கவன�ம் இ�க்�ம் என்� எதிர்பார்க்�ம் அேத ேநரத்தில் 
உங்க�க்�த் ேதைவப்ப�ம் எந்த வ�தமான தகவ�க்�ம் எங்கைள அ��மா� 
ேகட்�க்ெகாள்கிேறாம். 

தங்கள் உண்ைம�ள்ள,  

கல்வ� நி�வன �தல்வர் சம்பந்தப்பட்ட ெதாழில் வழிகாட்�த�க்கான 

உளவ�யல் ஆேலாசகர்  

இைணப்� :  Programme Info-Métiers, dépliant « Que faire après la VP », dépliant « Parents, votre rôle dans 
l’orientation de votre enfant », brochure « La formation postobligatoire dans le canton de Vaud » 

நகல் ெப�நர் :  ஆசி�யர்கள் மற்�ம் சம்பந்தப்பட்ட கல்வ� நி�வன �தல்வர்  

http://www.facebook/orientation.vaud
http://www.vd.ch/orientation
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Bu mektupların çevirilerini yönlendirme sitesinde bulabilirsiniz : 

Podem também encontrar uma tradução desta carta no nosso site da orientação : 

Primjerak ovog pisma nalazi se na stranici : 

Primerak ovog pisma se nalazi  na stranici : 

Usted encontrará una traducción de esta carta en el sitio de la orientación : 

Troverete una traduzione di questa lettera sul sito dell’orientazione : 

Eine Übersetzung ins Deutsche von diesem Schreiben finden Sie auf der Website der 
Berufsberatung : 

You can find a translation of this letter on our Website : 

Përkthimin e kësaj letre mund ta gjeni në web faqen e orientimit : 

 :  تتوافر الرسائل المترجمة ٳلى عدة لغات على موقعنا ا�لكتروني

இந்தக் க�தத்தின் ெமாழி ெபயர்ப்ப�ைன எங்கள் இைணயதளத்தில் காணலாம் 

ናይዚ ደብዳበ ትርጉም ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም : 

Waxaad ka heli kartaa waraaqdan tarjumadeeda Websaydkayaga : 

Prevod ovog pisma možete naći na našoj web stranici : 

Les lettres traduites dans différentes langues sont disponibles sur notre site Internet : 

www.vd.ch/orientation                     « Télécharger les publications » 

http://www.facebook/orientation.vaud
http://www.vd.ch/orientation
https://www.vd.ch/themes/formation/orientation/telecharger-les-publications-de-loffice-cantonal-dorientation-scolaire-et-professionnelle/

