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കുടിയേറ്റ വിദ്യാർത്ഥികളുമാേി ബന്ധപ്പെട്ട ടീച്ചിങ്: ടീീംസ ്

(Teaching that Matters for Migrant Students: TEAMS) 

സ്്കോട്ട്ലൻഡ്, ഫിൻലോൻഡ്, സവീഡൻ എന്നിവിടങ്ങളിലല ഇന്റ്രേഷൻ ലിവറുകള് മനസ്സിലോക്കല്  

രക്ഷകർത്താക്കൾക്കുീം പരിചരണീം നല്കുന്നവർക്കുമുള്ള ടീീംസ് വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിേ പത്രീം 

(പരിെ് വി2) 

ദയവോയി രരദ്ധിക്കുക: ഈ ്ഫോോം മറ്റ ്ഭോഷകളിലുോം ്ഫോർമോറ്റുകളിലുോം ലഭയമോണ്. 

 

നിങ്ങളുലട കുട്ടിയുലട സ്കൂ ള് ടീോംസ് എന്ന് അറിയലെടുന്ന ഒരു േ്വഷണ ്രരോജക്റ്റില് രലെടുക്കുകയോണ്. 

എന്താണ് ടീീംസ്? 

സ്്കോട്ട്ലൻഡ്, ഫിൻലൻഡ്, സവീഡൻ എന്നിവിടങ്ങളിലല സ്കൂ ളുകലള ഉള്ലെടുത്തിലക്കോണ്ടുള്ള ഒരു 

അന്തോരോഷ്രട േ്വഷണ രദ്ധതിയോണ് ടീോംസ.് സ്്കോട്ട്ലൻഡില്, എഡിൻബർേ് സർവകലോരോലയില് 

നിന്നോണ് ഈ ്രരോജക്റ്റ് നടത്തുന്നത്. രരിൻസിെല് ഇൻലവസ്റ്റി്േറ്റർ ്ഡോ. നടോഷോ രോന്റിക്ക് ആണ്. 

വിദയോർത്ഥികളുലടയുോം അവരുലട അധ്യോരകരുലടയുോം അവസരങ്ങളുോം ലവല്ലുവിളികളുോം തടസ്സങ്ങളുോം 

മനസ്സിലോക്കിലക്കോണ്്ട  ലസക്കൻഡറി സ്കൂ ളുകളിലല കുടി്യറ്റ വിദയോർത്ഥികളുലട ആവരയങ്ങള് 

നിറ്വറ്റുന്നതിന് അധ്യോരകലരയുോം സ്കൂ ള് ്നതോക്കലളയുോം സഹോയിക്കുക എന്നതോണ് ഈ 

േ്വഷണത്തിന്ലറ ലക്ഷ്യോം. ഇത് ഇ്െോള് മോരതമല്ല, ഭോവിയിലുോം വിവിധ് രോജയങ്ങളിലല മറ്റ ്കുടി്യറ്റ 

വിദയോർത്ഥികള്ക്കുോം തങ്ങളുലട സ്കൂ ള് കമയൂണിറ്റിയില് തങ്ങളുലട ഭോേോം അനുഭവ്വദയമോക്കോൻ അവലര 

സഹോയിക്കുലമന്ന് ഞങ്ങള് രരതീക്ഷ്ിക്കുന്നു.  സിറ്റി ഓഫ് എഡിൻബർേ് കൗൺസിലിൻലറയുോം 

എഡിൻബർേ് സർവകലോരോലയുലടയുോം നിങ്ങളുലട കുട്ടിയുലട സ്കൂ ളിലല ലഹഡ് ടീച്ചറിൻലറയുോം 

പൂർണമാേ പിന്തുണ ഈ യത്പാജക്റ്റിന് ഉണ്ട്. 

ഈ േ്വഷണത്തില്, സ്് കോട്ട്ലൻഡിലല സ്കൂ ളില് രഠിക്കുന്ന കുടി്യറ്റ വിദയോർത്ഥികളുലട അനുഭവങ്ങള് 

ഞങ്ങള് കലണ്ടത്തുോം. അതു ്രോലല തലന്ന അവരുലട അനുഭവങ്ങള് കുടി്യറ്റ രശ്ചോത്തലമില്ലോത്ത 

വിദയോർത്ഥികളുലട അനുഭവങ്ങളുമോയി ഞങ്ങള് തോരതമയോം ലെയ്യുകയുോം ലെയ്യുോം. 

കുടി്യറ്റ രോശ്ചോത്തല്മോ അലല്ലെില്മറ്റ ്രശ്ചോത്തലങ്ങ്ളോ ഉള്ള വിദയോർത്ഥികലള രിന്തുണച്ചതിന്ലറ 

അനുഭവങ്ങള് അറിയോൻ ഞങ്ങള് അധ്യോരകരുമോയുോം നിങ്ങളുലട കുട്ടിയുലട സ്കൂ ളിലല മറ്റ ്

മുതിർന്നവരുമോയുോം സോംസോരിക്കുകയുോം ലെയ്യുോം. 

ഇര് എങ്ങപ്പനോണ് ത്പവർത്തിക്കുന്നര്? 

സ്്കോട്ട്ലൻഡിലല െില ലസക്കൻഡറി സ്കൂ ളുകളിലല കുടി്യറ്റ വിദയോർത്ഥികളുമോയുോം അവരുലട 

അധ്യോരകരുമോയുോം േ്വഷണ സോംഘോം ്െർന്ന് രരവർത്തിക്കുോം. ഫിൻലൻഡിലലയുോം സവീഡനിലലയുോം 

േ്വഷകർ ഞങ്ങള് ഇവിലട ലെയ്യുന്ന അ്ത രീതിയില് അവിടങ്ങളിലല സ്കൂ ളുകളില് രരവർത്തിക്കുോം. 

ഈ ്രരോജക്റ്റ് 2023 ലഫരബുവരി വലര തുടരുലമെിലുോം ഞങ്ങള് നിങ്ങളുലട കുട്ടിയുലട സ്കൂ ളില് ഇതില് 

അല്രകോലോം മോരത്മ ഉണ്ടോയിരിക്കുകയുള്ളൂ. അതോയത് ഏതോണ്്ട മൂന്നു മോസലത്ത മൂന്നു 

കോലയളവുകളിലോയുള്ള െില ദിവസങ്ങളില്. അത് ഒരു വർഷത്തിലധ്ികോം നീളുകയുോം ലെയ്്തക്കോോം. 

എല്ലോ ആക്ടിവിറ്റികളുോം സ്കൂ ളില്, രരവർത്തി ദിവസങ്ങളിലോകുോം നടക്കുക. അധ്യോരകർ, കൂടോലത/അലല്ലെില് 

നിങ്ങളുലട കുട്ടിക്ക് അറിയോവുന്ന മറ്റ ്സ്െോർട്ട് വർക്കർമോർ എന്നിവർ ഈ ആക്ടിവിറ്റി സമയത്ത് 

സന്നിഹിതരോയിരിക്കുോം. അതു ്രോലല തലന്ന നിങ്ങളുലട കുട്ടിക്ക് രലെടുക്കോനോകുലമന്ന് ഉറെോക്കോൻ ഭോഷ 

്രോലുള്ള അഡീഷണല് രിന്തുണയുോം ലഭയമോയിരിക്കുോം. ഈ ഗയവഷണീം നിമിത്തീം നിങ്ങളുപ്പട കുട്ടിക്ക് 

ത്പധാനപ്പെട്ട ഏപ്പരങ്കിലുീം സ്കൂ ൾ വർയക്കാ ഏല്പിച്ച ഉത്തരവാദ്ിത്തങ്ങയളാ നഷ്ടമാകില്ല. 

 

 

എപ്പന്താപ്പക്കോേിരിക്കുീം ഈ ഗയവഷണ ത്പവർത്തനങ്ങൾ? 
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ഞങ്ങള് വിദയോർത്ഥികളുലട രേൂെുകളില്െില സർഗാത്മക ശില്പശാലകൾ നടത്തുോം. അതില് അവർക്ക് 

രല കോരയങ്ങള് ലെയ്യോനുോം സവന്തോം കഥ രറയോനുോം അലല്ലെില് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏലതെിലുോം അനുഭവോം 

വിവരിക്കോനുോം കഴിയുോം. വിദയോർത്ഥികള്ക്ക്  ഒരു ലരരോഫഷണല് ഫിലിോം ്മക്കറുമോയി ്െർന്ന് 

രരവർത്തിക്കോനുോം തങ്ങളുലട അനുഭവങ്ങലളക്കുറിച്്ച ഒരു രഹസവെിരതോം നിർമ്മിക്കോനുോം കഴിയുോം. ഇവ 

എങ്ങലന ലെയ്യണോം എന്നതില് വിദയോർത്ഥികള്ക്ക് ഒരു സുരരധ്ോന രെുണ്ടോയിരിക്കുോം. രിന്നീട്, രേൂെിലല 

എല്ലോ വിദയോർത്ഥികളുലടയുോം രെനകള് നിങ്ങളുലട കുട്ടിയുലട സ്കൂ ളിലല മറ്റുള്ളവർക്കുോം കുടുോംബങ്ങള്ക്കുോം 

സുഹൃത്തുക്കള്ക്കുോം കോണോനോയി ഒരു എക്സിബിഷൻ ഞങ്ങള് ഒരുക്കുോം. ഞങ്ങള്ക്ക് ഒരു ്രരോജക്റ്റ ്

പ്പവബസ്സറ്റ് ഉണ്ട.് നിങ്ങളുോം നിങ്ങളുലട കുട്ടിയുോം സമ്മതിക്കുകയോലണെില് ഈ ്രരോജക്റ്റിലല 

നിങ്ങളുലട കുട്ടിയുലട രെന അവിലടയുോം കോണോനോകുോം. 

അദ്ധയോരകർ വിദയോർത്ഥികളുമോയി എങ്ങലന രരവർത്തിക്കുന്നുലവന്ന് അറിയോൻ ഞങ്ങള് സ്കൂ ളിലല ചില 

ക്ലാസുകളിലുീം യപാകുീം. അ്തോലടോെോം ഞങ്ങള് വിദയോർത്ഥികളുമോയുോം അധ്യോരകരുമോയുോം സ്െോർട്ട് 

സ്റ്റോഫുകളുമോയുോം  രഠിെിക്കുന്നതിലനക്കുറിച്ചുോം രഠനലത്തക്കുറിച്ചുോം സ്കൂ ള് കമയൂണിറ്റിയുലട 

ഭോേമോകുന്നതിലനക്കുറിച്ചുോം സോംസോരിക്കുോം. 

അധ്യോരകരുമോയുോം െില വിദയോർത്ഥികളുമോയുോം അവരുലട അനുഭവങ്ങലളക്കുറിച്ച് ഞങ്ങള് ദ്ീർഘയനരീം 

സീംസാരിക്കുീം. നിങ്ങളുലട കുട്ടിയുമോയി ഞങ്ങള് സോംസോരിച്ചിട്ടുലണ്ടെില്, അതിന്ലറ ദദർഘയോം 

ഏക്ദരോം 30 മിനിറ്റ ്ആയിരിക്കുോം. നിങ്ങളുോം നിങ്ങളുലട കുട്ടിയുോം സമ്മതിക്കുകയോലണെില്, ഇതിൻലറ 

ഓഡി്യോ ലറ്ക്കോർഡിങ് നിർവഹിക്കുോം. 

നിങ്ങളുലട കുട്ടിയുലട രരോയ േണത്തില്ലരട്ടവർ അടക്കോം െില രരോയ േണങ്ങളിലുള്ള എല്ലോ 

വിദയോർത്ഥിക്ളോടുോം ഒരു ഓൺസലൻ സർയവ രൂർത്തിയോക്കോൻഞങ്ങള് ആവരയലെടുോം. ഈ 

സർ്വയ്ക്ക് ഏക്ദരോം 20 മിനിറ്റ് എടുക്കുോം. സ്കൂ ള് കമയൂണിറ്റിയുലട ഭോേമോകുന്നതിലനക്കുറിച്ച് 

വിദയോർത്ഥികളുലട അനുഭവങ്ങലളക്കുറിച്ച് മനസ്സിലോക്കോൻ ഇത് സഹോയിക്കുോം. സ്കൂ ളിലല 

മുതിർന്നവരുമോയുോം മറ്റ ്വിദയോർത്ഥികളുമോയുോം ഉള്ള വിദയോർത്ഥികളുലട ബന്ധലത്തക്കുറിച്ചുോം 

സ്കൂ ളുക്ളോടുള്ള വിദയോർത്ഥികളുലട മ്നോഭോവലത്തക്കുറിച്ചുോം വിദയോർത്ഥികളുലട കുടുോംബങ്ങലളക്കുറിച്ചുോം 

രശ്ചോത്തലങ്ങലളക്കുറിച്ചുോം ഉള്ള ്െോദയങ്ങളോണ് ഈ സർ്വയില് ഉള്ളത്. നിങ്ങളുലട കുട്ടിയുലട സ്കൂ ളിലല 

സ്റ്റോഫ് അോംേങ്ങളുോം വയതയസ്തമോയ മലറ്റോരു സർ്വ രൂർത്തിയോക്കുോം. 

യകാവിഡ്-19-ന്പ്പെ കാരയയമാ? 

സ്കൂ ളുകള് വീണ്ടുോം എ്െോള് തുറക്കുലമന്ന് ഉറെില്ലോത്തതിനോല്, െില ്രരോജക്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റികള് സ്കൂ ളിലൂലട 

ഓൺദലനില് ആരോംഭിക്കോനോണ് ഞങ്ങള് രദ്ധതിയിടുന്നത്. എന്നു കരുതി സ്കൂ ളില് എത്തോൻ കഴിയോത്ത 

വിദയോർത്ഥികലള ഈ  ആക്ടിവിറ്റികളില്നിന്ന് ഒഴിവോക്കുോം എന്ന് ഇതിന് അർത്ഥമില്ല. 

എന്പ്പെ കുട്ടി ഇഇരില് നിർബന്ധമാേുീം പപ്പങ്കടുയക്കണ്ടരുയണ്ടാ? 

ഇല്ല, തീർച്ചയോയുോം ഇല്ല. ഈ ്രരോജക്റ്റില് രലെടുക്കോൻ നിങ്ങളുലട കുട്ടിലയ നിങ്ങള് 

്രരോത്സോഹിെിക്കുലമന്ന് ഞങ്ങള് രരതീക്ഷ്ിക്കുന്നുലണ്ടെിലുോം, അതിന് നിങ്ങള്ക്ക് ആരേഹമിലല്ലന്ന ്

സൂെിെിക്കുകയുോം ലെയ്യോോം. ഈ ്രരോജക്റ്റില് നിങ്ങളുലട കുട്ടിയുലട രെോളിത്തോം നിങ്ങള് 

സമ്മതിക്കുകയോലണെിലുോം, രലെടുക്ക്ണോ ്വണ്ട്യോ എന്ന് തീരുമോനിക്കോൻ നിങ്ങളുലട കുട്ടിക്ക് 

സവോതരന്തയമുണ്ടോയിരിക്കുോം. നിങ്ങള് എന്്ത തീരുമോനിച്ചോലുോം അത് നിങ്ങള്്ക്കോ നിങ്ങളുലട 

കുടുോംബത്തി്നോ ഒരു രരശ്നമോകില്ല. 

എ്െോള് ്വണലമെിലുോം ഈ ്രരോജക്റ്റില് രലെടുക്കോനുള്ള സമ്മതോം രിൻവലിക്കോൻ നിങ്ങള്ക്കുോം 

നിങ്ങളുലട കുട്ടിക്കുോം സവോതരന്തയമുണ്ടോയിരിക്കുോം. ഏലതെിലുോം സമയത്ത് ഇത് ലെയ്യോൻ നിങ്ങള് 

ആരേഹിക്കുന്നുലവെില്, കൂടോലത/അലല്ലെില് നിങ്ങളുലട കുട്ടിലയക്കുറിച്്ച ഞങ്ങളുലട രക്കലുള്ള 

വിവരങ്ങള് ഡിലീറ്്റ ലെയ്യോൻ അലല്ലെില് ഈ രഠനലത്തക്കുറിച്ചുള്ള രരശ്നങ്ങളുോം ആരെകളുോം ഉന്നയിക്കോൻ 

നിങ്ങള് ആരേഹിക്കുന്നുലവെില്, ദയവോയി െുവലട ബന്ധലെടോനുള്ള വിവരങ്ങള് ഉര്യോേിച്ച് അത് 

നിർവഹിക്കുക. 

ഈ വിവരങ്ങൾക്്ക എന്ത് സീംഭവിക്കുീം? 

ഈ േ്വഷണോം രൂർത്തിയോയിക്കഴിയു്പോള്, എല്ലോവ്രയുോം സുരക്ഷ്ിതമോക്കുന്നതിനുോം വയക്തിേത 

വിവരങ്ങലളോന്നുോം രരസയമോക്കിയിട്ടിലല്ലന്ന് ഉറെോക്കുന്നതിനുോം വളലര കർരനമോയ നിയമങ്ങള്  

 

നിലവിലുണ്്ട. ടീമിലല എല്ലോവർക്കുോം ഇത് വളലര രരധ്ോനമോണ്. ഇതില് ഞങ്ങള് എഡിൻബർേ് 

സർവകലോരോലയുലട നിയമങ്ങളോണ് രോലിക്കുന്നത്. ഒരു ടീോം എന്ന നിലയില്, ഈ ്രരോജക്റ്റ് ലെയ്യുന്നതിന് 

ഞങ്ങള്ക്ക് യൂണി്വഴ്സിറ്റി, ദി സിറ്റി ഓഫ ്എഡിൻബർേ് കൗൺസില്, കൂടോലത നിങ്ങളുലട സ്കൂ ള് ലഹഡ് 

ടീച്ചർ എന്നിവരില്നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

ഈ േ്വഷണത്തിന്ലറ ഭോേമോയി നല്കിയ എല്ലോ വിവരങ്ങളുോം രഹസയോത്മകമോയുോം സുരക്ഷ്ിതമോയുോം 

ഭരദമോയുോം സൂക്ഷ്ിക്കുോം. തിരിച്ചറിയോൻ കഴിയുന്ന ഏലതെിലുോം വിവരങ്ങള് േ്വഷണ ടീമിന് ലവളിയില് 
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രെു വയ്ക്കില്ല. മോരതമല്ല നിങ്ങളുലട കുട്ടിയുലട്യോ കുടുോംബത്തിൻലറ്യോ വിവരങ്ങള് 

കലണ്ടത്തോനോകിലല്ലന്ന് ഉറെോക്കോൻ ്രരു ലവളിലെടുത്തോത്ത വിധ്ോം വിവരങ്ങള് രര്തയകോം സൂക്ഷ്ിക്കുോം. 

ഈ ്രരോജക്റ്റ് കോലയളവിലുോം ്രരോജക്റ്റ് രൂർത്തിയോകു്പോഴുോം െില റി്െോർട്ടുകള് രരസിദ്ധീകരിക്കോനുോം 

സ്മ്മളനങ്ങളില് അവതരിെിക്കോനുോം കഴിയുോം എന്നോണ് ഞങ്ങള് രരതീക്ഷ്ിക്കുന്നത്. ഞങ്ങള് ഇത് 

ലെയ്യു്പോള്, ്രരോജക്റ്റില് നിന്നുള്ള എല്ലോ ്രരുകളുോം മറ്റ ്വയക്തിേത വിരദോോംരങ്ങളുോം ്രരു 

ലവളിലെടുത്തോത്ത വിധ്മോക്കുോം. ഈ ്രരോജക്റ്റ ്അവസോനിച്ചുകഴിഞ്ഞോല്, ്രരു ലവളിലെടുത്തോത്ത ഈ 

വിവരങ്ങള് സർവകലോരോലയിലുോം നോഷണല് ഡോറ്റോ റി്െോസി്റ്റോറികളിലുോം സൂക്ഷ്ിക്കുോം. 

ഞങ്ങള്ക്ക് ഒരു ്രരോജക്റ്റ ്ലവബ്ദസറ്റ ്ഉണ്ട,് അതില്നിങ്ങള്ക്ക് ഞങ്ങളുലട രരസിദ്ധീകരണങ്ങലളക്കുറിച്ച് 

കൂടുതല് അറിയോൻ കഴിയുോം: https://migrant-education.net/outputs. നിങ്ങളുലട സമ്മത്ത്തോലട, നിങ്ങളുലട 

കുട്ടിയുലട അലല്ലെില് നിങ്ങളുലട കുട്ടിയുലട രെനയുലട അലല്ലെില് കലോ സൃഷ്ടിയുലട ്ഫോ്ട്ടോകളുോം 

ലവബ്ദസറ്റ ്്രജുകളില് ്രോസ്്റ്റ ലെയ്യോനിടയുണ്്ട. 

അടുത്തര് എന്ത് സീംഭവിക്കുീം? 

ഈ ്രരോജക്റ്റിലനക്കുറിച്ചുള്ള ്രഖോമൂലമുള്ള വിവരങ്ങള് ഞങ്ങള് നിങ്ങളുലട കുട്ടിക്ക് നല്കുോം, കൂടോലത 

നിങ്ങള്ക്ക് ്െോദയങ്ങള് ്െോദിക്കോനുള്ള അവസരവുോം ലഭിക്കുോം. 

നിങ്ങളുലട കുട്ടിക്ക് ഈ േ്വഷണത്തില് രലെടുക്കോൻ സമ്മതമോ്ണോ എന്ന് നിങ്ങ്ളോട് ്െോദിക്കുോം. ഇത് 

ഒരു ്രഖോമൂലമുള്ള സമ്മത രരതത്തിലോയിരിക്കുോം ്െോദിക്കുക. അതില് നിങ്ങള് ഒെിടണോം. ഒെിടോൻ 

നിങ്ങളുലട കുട്ടിക്കുോം ഒരു സമ്മത രരതോം ഉണ്ടോയിരിക്കുോം. എന്നിരുന്നോലുോം, നിങ്ങള് ആരേഹിക്കുന്നിലല്ലെില് 

നിങ്ങളുലട കുട്ടിലയ ഈ േ്വഷണത്തില് ഉള്ലെടുത്തില്ല. ഈ ്രരോജക്റ്റ ്ആരോംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞോലുോം 

നിങ്ങള്ക്ക് സമ്മതോം രിൻവലിക്കോോം, അലല്ലെില് നിങ്ങളുലട കുട്ടിക്ക് എ്െോള് ്വണലമെിലുോം അങ്ങലന 

ലെയ്യോോം. നിങ്ങ്ളോ നിങ്ങളുലട കുട്ടി്യോ രിന്മോറുകയോലണെില് മറ്റ ്രരരന്ങ്ങലളോന്നുോം ഉണ്ടോകില്ല. 

കൂടുരല് വിവരങ്ങൾക്ക്: ദയവോയി നിങ്ങളുലട കുട്ടിയുലട ലിെ ്ടീച്ചറുമോയി സോംസോരിക്കുക. 

അ്േഹത്തിന്/അവർക്ക് ഉത്തരോം നല്കോൻ കഴിയോത്ത ഏലതെിലുോം ്െോദയങ്ങള് നിങ്ങള്ക്ക് ഉലണ്ടെില് 

കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്കോയി ടീമിലന നിങ്ങള്ക്ക് ബന്ധലെടോവുന്നതോണ്.  

ഈ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിേ പത്രീം വാേിച്ചരിന് വളപ്പര നന്ദി. 

 

ലിെ് ടീച്ചർ (കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്കുോം ഈ േ്വഷണ സോംഘവുമോയി ബന്ധലെടുന്നതിനുോം): David Dalgleish 

നിങ്ങളുലട ഡോറ്റ ഡിലീറ്്റ ലെയ്യോൻ അഭയർത്ഥിക്കുന്നതിന് ബന്ധലെടുക:marc.sarazin@ed.ac.uk 

ടീോംസ് രരിൻസിെല് ഇൻലവസ്റ്റി്േറ്റർ: natasa.pantic@ed.ac.uk                     ഔട്ടറ്ീച്ച ്്കോർഡി്നറ്റർ: 
elaine.gray@ed.ac.uk 

ടീമിന് രുറത്ത് ബന്ധലെ്ടണ്ട വയക്തി (രരശ്നങ്ങള്, ആരെകള്, രരോതികള് എന്നിവയ്ക്ക്): ്ഡോ. ഫി്യോണ 

ഓ ഹോൻ്ലോൺ fiona.ohanlon@ed.ac.uk 

https://migrant-education.net/outputs
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