அ#க் க# ேகட்கப் ப)ம் ேகள் ,கள்
(ேகள் % ப(ல் )

Nfs;tpg;gbtj;jpy; jha; kw;Wk; je;ij vd;w nrhw;fs; ghtpf;fg;gLfpd;wJ.
,jd;gb gps;isapd; ngw;NwhH my;yJ guhkhpg;Gf;Fg; nghWg;ghdtHfs;
vd;gij ,J Fwpf;Fk;.
இந் த ேகள் )த்தாள் எதற் காகப் பயன்ப0த்தப் ப01ற2?
•

•

•

இ" ெஜர்மன் ெமா+ைய இரண்டாம் ெமா+யாகக் ெகாண்ட
1ழந்ைதகளின் ெஜர்மன் ெமா+த்7றன் 19த்த ேகள்;த்தாள் .
ெபற்ேறார் ேகள்;த்தாைள நிரப்=>றார்கள் . உங் கள்
1ழந்ைதகளின்வய" 31 Bதல் 48 மாதங் கள் வைர இDக்கலாம்.
கள்;த்தாள் ெஜர்மன் ெமா+த்7றன் களின் அளைவப் ப7F
ெசய் >ற". அைவ 1ைறவாக இDந்தால், ே
மம்பHத்த ஆதரF ேதைவப்பH>ற".
ேகள்;த்தாள் பன் ெமா+ச் JழKல் வளDம் 1ழந்ைதகள் அல்ல" இட
ம்ெபயர்F Lன்னணி ெகாண்ட 1ழந்ைதகளின் கல்;
வாய் ப்=கைள ேமம்பHத்த உதF>ற".

DaZ-E ேகள் )த்தாள் எைதப் பற் 4ய2?
• DaZ-E ேகள் ;த்தாள் அ9;யல் ;7களின்பM உDவாக்கப் பட்ட".
ெமா+ப் =லைமையப் ப7Fெசய் வதற் கான ஒD கD;யாக இ"
ெசயல் பH>ற". இ" கா>தத்7ல் பன்னிரண்H மற் Oம்
இைணயவைல அMப் பைடPலான வMவத்7ல் ப7ெனாD
ெமா+களில் >ைடக்>ற".
• தங் கள் 1ழந்ைதகளின் ெமா+ப் பயன்பாH 19த்த ேகள் ;கQக்1
ெபற் ேறார்கள் ப7லளிக்>ன்றனர்.

ேகள் )த்தாைள உ6வாக்1யவர் யார்?
•

ேகள் ;த்தாள் பாஸல் பல் கைலக்கழக உள;யல் "ைற Sலம்
உDவாக்கப் பட்ட". வளர்ச்T மற் Oம் ஆQைம உள;யல் "ைற இதற் 1
ெபாOப் =.

ஒப் பந் த அ;காரிகள் யாவர்?
•

இந்த கணக்ெகHப் ைப ேமற் ெகாள் வதற் கான ஒப் பந்த அ7காரிகள்
நகராட்T அல் ல" மண்டலத்ைதச் சார்ந்த அ7காரிகள் ஆவர்.
ெதாடர்=ைடய Tன்னம் ேகள் ;த்தாளில் உள் ள".

இந் த ;ட்டத்;ன் >ன்னணி என்ன?
•

•

•

2008 ஆம் ஆண்Mல் , பாஸல் -நகர மண்டலம் "மழைலயர் பள் ளிPல்
ெஜர்மன் பற் 9ய ேபா"மான அ9Fடன்" எ"ற 7ட்டத்ைதத்

ெதாடங் >ய". ெஜர்மன் ெமா+ையக் 1Hம் ப ெமா+யாகக் ெகாண்ட
மற் Oம் அல் லாத 1ழந்ைதகளின் கல் ; வாய் ப் =கைளச்
சமநிைலப் பHத்"வைத இ" ேநாக்கமாகக் ெகாண்Hள் ள".
2013 ஆம் ஆண்H Bதல் பாஸல் நகர மண்டலத்7ல் ஒD
"ேதர்ந்ெதHக்கப் பட்ட Lைணப் பாக" உள் ள". மழைலயர் பள் ளி
ெதாடங் 1வதற் 1 1 ½ ஆண்HகQக்1 Bன்ேப அவர்கQக்1 ெஜர்மன்
பற் 9ய அ9F ேபா"மானதாக இDக்கா" என்O Vர்மானிக்கப் பட்டால் ,
அவ'க) 1ழந்ைதகள் ஒDங் >ைணந்த ெஜர்மன் பாடெந9 ெகாண்ட
ஒD கல் ; நிைலயத்7ல் கலந்"ெகாள் ள ேவண்Hம் . ெஜர்மன்
பாடெந9 ஒD வDடத்7ற் 1 வாரத்7ல் இரண்Hஅைரநாட்கள்
நைடெபO>ற".
மற் ற நகராட்Tகள் மற் Oம் மண்டலங் கள் இந்த மா7ரிPல்
ேசர்ந்"ள் ளன. ஊக்1;ப் = மற் Oம் அர்ப்பணிப் Lன் ேநாக்கம் பாஸல்
மா7ரிPKDந்" ேவOபடலாம் .

ேகள் )த்தாளின் தரம் எவ் வாA ம;ப் >டப் பட ேவண்0ம் ?
•

•

ேகள் ;த்தாள் ேசாதைன =ள் ளி;வர தரஅளFேகால் களின்
தரங் கைளப் Yர்த்7 ெசய் >றதா மற் Oம் ZO>றதா என்பைத ம7ப் Lட
ேவண்Hம் .
சரிபார்ப்= மற் Oம் தரப் பHத்தல் Bதல் , ேகள் ;த்தாள் ெதாடர்ந்"
சரிபார்க்கப் பட்H ேம[ம் Tறப் பாக உDவாக்கப் பட ேவண்Hம் .

என2 )வரங் கள் எவ் வாA ைகயாளப் ப0ம் ?
•

•
•
•

•

நகராட்T அல் ல" மண்டலம் ஒவ் ெவாD 1Hம் பத்7ற் 1ம் ஒD எண்
19\ட்ைட ஒ"க்1>ற". 1Hம் பத்7ன் தனிப் பட்ட தகவல் கள்
இவ் வாO 19யாக்கம் ெசய் யப் பH>ன்றன. நகராட்T அல் ல"
மண்டலங் கள் மட்Hேம 1Hம் பங் கQக்1 எண் 19\Hகைள ஒ"க்க
BM]ம் .
பாஸல் பல் கைலக்கழகம் நகராட்Tகளிட^Dந்" எண் 19\Hகைள
மட்Hேம ெபO>ற".
எண் 19\H மற் Oம் தனிப் பட்ட தகவல் கைளப் Lரிப் ப" தர;ன்
ெபயர் அ9யப் படாததன்ைமைய உO7ப் பHத்">ற".
பாஸல் பல் கைலக்கழகம் ெபயர் அ9யப் படாத தரைவ ேகள் ;த்தாைள
ேம[ம் ேமம் பHத்"வதற் 1ம் ஆராய் ச்T ேநாக்கங் கQக்காகFம்
பயன்பHத்">ற".
நகராட்T அல் ல" மண்டலங் கள் ெமா+ப் =லைமPன் அMப் பைடPல்
ஊக்1;ப் = BMைவ எHக்கலாம் .

