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பேரத்் வடக்கு தமிழ்ே் ேள்ளி நிர்வாகக் குழு /  

விழா ஒருங்கிணைே்புக் குழு 

• அதிபர:் முத்துக்குமாரசாமி மாசிலாமைி 

• பள்ளி இணைப்பாளர:் நிலக் ஷன் சுவர்ைராஜா 

• ஆசிரியர ்இணைப்பாளர:் சுபரஸ் அழபகசன் (சசே்சடம்ேர் 2020 வணர) 

• செயலக இணைப்பாளர:் ராம் சை்முகநாதன் 

• நிதி இணைப்பாளர:் விஜயலக்ஸ்மி நபரஷ் 

• பதிவு இணைப்பாளர:் லீனா காரத்்திக் 

• ச ாழிநுட்ப இணைப்பாளர:் அருள் சீவரத்தினம் 

• நிகழ்ெச்ிகள் இணைப்பாளர:் மபகசன் வாசு 

• ஆசிரியர ்பிரதிநிதி: கற்ேகம் சசந்தில்குமார் (சசே்சடம்ேர் 2020 வணர) 

• ஆசிரியர ்பிரதிநிதி: லதா ஸ்ரீனிவாஸ் ராஜு (சசே்சடம்ேர் 2020 வணர) 

 

செப்சடம்பர ்2020 மு ல் பின்வருவவார ்நிரவ்ாகக் குழுவில் இணைந்து சகாை்டனர:் 

• ஆசிரியர ்பிரதிநிதி / இணைப்பாளர:் மாலதி சுபரஸ்  

• ஆசிரியர ்பிரதிநிதி / இணைப்பாளர:் சத்தியே்பிரியா சரவைகுமார்  

• இட வெதிகள் இணைப்பாளர:் சசந்தில்குமார் சந்திரமைி  

• இட வெதிகள் இணைப்பாளர:் மாசிலாமைி சசந்தில்குமார்  

• இட வெதிகள் இணைப்பாளர:் சங்கர் மைி  

• இட வெதிகள் இணைப்பாளர:் ோலாஜி ோரத்்தசாரதி அம்ேலவாைன்  

 

வகாவிட்-19 காரைமாக அதிகரி ்  வவணலப்பழுணவ எதிரச்காள்ளும் முகமாக புதிய இட 

வெதிகள் இணைப்பாளரக்ள் ஒவ்சவாரு மை்டப ்துக்கும் சபாறுப்பாக நியமிக்கப்பட்டனர.் 

 

ஸ்வான் நகராட்சியின் நிதியு வியில் நடா ் ப்படும் "பை்பாட்டால் இணைவவாம்" 

நிகழ்ெச்ி ் திட்ட ்ண  அமுல்படு ்துவ ற்காக.இவ் விரிவாக்கப் பட்ட செயற்குழுவுடன் எமது 

முன்னாள் அதிபர/்சபற்றார ்சசல்வராஜா மாரிமுத்து அடங்கலான விழா ஒருங்கிணைப்புக் 

குழு ஒன்று செப்சடம்பர ்மா ம் உருவாக்கப்பட்டது.   

 

இந்  நிகழ்ெச்ி ஒருங்கிணைப்புக் குழுவில் ஆரவ்முள்ள வமலும் சபற்வறாரக்ள் 

நலன்விரும்பிகணள இணை ்துக் சகாை்டு எதிரக்ால ்தில் இக் குழுணவ ஒரு சபற்வறார ்

ெமூக  ன்னாரவ் ் ச ாை்டரக்ள் குழுவாக எமது பள்ளி நிகழ்ெச்ிகளுக்கு ஆ ரவளிக்கும் 

அணமப்பாக உருவாக்க எை்ைியுள்வளாம். இம் முயற்சியில் அணன ்துப் சபற்வறாணரயும் 

பங்கு சகாள்ளுமாறு வகட்டுக் சகாள்கின்வறாம். 
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cq;fSld; rpy epkplq;fs ; . . . . .  

Ngh;j; tlf;F jkpo;g; gs;spapd; Mz;L ,Wjp tpohtpy;> ,r; nra;jpklypid 

,izaj; jsj;jpd; Clhf ntspapLtjpy; ngU kfpo;tilfpd;Nwd;.  

nra;jpkly; ntspapLtjd; Nehf;fk;: 

• vkJ gs;spapd; tsh;r;rpg; gzpfis vLj;Jf; $wy;. 

• vkJ nraw;ghLfis Kiwahf Mtzg; gLj;Jjy;. 

• khzth;fs;> Mrphpah;fspd; Mf;fj;jpwikf;F toprikj;jy;. 

• vkJ ngw;NwhH> eyd;tpUk;gpfs;> r%f Mh;tyh;fs;> mur - jd;dhHt 
njhz;L ];jhgdq;fSf;F vkJ nraw;ghLfis vLj;Jiuj;jy;.   

• r%fj;jpd; rfy kl;lj;jpYk; chpa njhlh;Gfis Nkw;nfhz;L vkJ 
nray; jpl;lq;fis tbtikj;jy;. 

 

vdNt midtuJ MjuTld; njhlh;e;J vkJ nra;jpklypid ntspapl cq;fs; 
xj;Jiog;gpid Ntz;LfpNwd;.  

,.rz;Kfehjd; 

,johrpupah; 

 

தமிழ் சமாழி வாழ்த்து 

 

வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ் சமாழி வாழிய வாழியபவ  

வானமளந்த தணனத்துமளந்திடும் வை்சமாழி வாழியபவ  

 

ஏழ்கடல் ணவே்பினும் தன் மைம் வீசி இணச சகாை்டு வாழியபவ  

எங்கள் தமிழ் சமாழி எங்கள் தமிழ் சமாழி என்சறன்றும் வாழியபவ  

 

சூழ்கலி நீங்கத் தமிழ்சமாழி ஓங்கத் துலங்குக ணவயகபம  

சதால்ணல விணன தரு சதால்ணலயகன்று சுடர்க தமிழ் நாபட  

 

வாழ்க தமிழ் சமாழி வாழ்க தமிழ் சமாழி வாழ்க தமிழ் சமாழிபய 

வானமறிந்த தணனத்து மறிந்து வளர் சமாழி வாழியபவ  

 

- மஹாகவி சுே்பிரமைிய ோரதியார ்
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பேரத்் வடக்கு தமிழ்ே் ேள்ளியின் அதிேர் 

திரு முத்துக்குமாரசாமி மாசிலாமைி அவரக்ளின் 

வாழ்த்துச ்சசய்தி 
 

எமது பள்ளியின் ஆசிரியரக்ள், சபற்வறாரக்ள், மாைவரக்ள் மற்றும் 

 ன்னாரவ் ச ாை்டரக்ள் அணனவருக்கும் எனது பைிவான 

வைக்கங்கள். 
 

எமது வடக்கு  மிழ்ப் பள்ளி கடந்  கால்நூற்றாை்டு காலமாக வடபிரவ ெ 

 மிழ் மாைவரக்ளுக்கு மிக சிறப்பாக வெணவயாற்றி வரும் இவ் 

வவணளயில் இப் பள்ளியின் அதிபராக  ற்வபாது பைியாற்றுவதில் 

சபருணமயணடகின்வறன். 
 

இந்  2020ம் ஆை்டு உலகில் உள்ள எல்வலாருக்கும் ெவாலாக அணமந் து. 

COVID-19 சகாவரானா ச ாற்றினால், எதிரப்ாரா   வி மாக எமது  மிழ்ப் 

பள்ளிணய ்  ற்காலிகமாக மூட வவை்டிய நிணல  ஏற்பட்டவபாதும் எமது 

பள்ளியின்  ஆசிரியரக்ள், சபற்வறாரக்ள் மற்றும் பள்ளியின் ச ாழில் நுட்ப 

இணைப்பாளர ்  உ வியுடன் Zoom  ச ாடரப்ில் மாைவரக்ளுக்கு online ல் 

ஆசிரியரக்ள் வகுப்புகணள நடா ்தினாரக்ள். இனிவரும் காலங்களில் இது 

வபான்ற நிணல ஏற்பட்டால், அ ற்கு ்  யாராக இருக்க எமது  மிழ்ப் பள்ளி 

நிரவ்ாகம் முயற்சிகணள எடு ்து வருகின்றது. 
 

இங்கு கடணமயாற்றும் ஆசிரியரக்ளின் அரப்்பைிப்புடனான வெணவயும். 

எமது பள்ளி நிரவ்ாகக் குழு அங்க ் வரக்ளின் கடணம உைரவ்ும், 

சபற்வறாரக்ளின் சபரும்பங்களிப்பும்  ன்னாரவ்  ் ச ாை்டரக்ளின் 

உ வியும் எமது வடக்கு  மிழ்ப் பள்ளியின் வளரெ்ச்ிக்குப் சபரிதும் 

உ வுகின்றது. அணனவருக்கும் எனது மனமாரந்்  நன்றிகள். வரும் 

காலங்களிலும் எமது பள்ளி சிறப்பாக செயலாற்ற சபற்வறாரக்ள்  ங்கள் 

பிள்ணளகணள ச ாடரந்்து  மிழ்ப் பள்ளிக்கு அனுப்புமாறு பைிவுடன் 

வகடட்ுக்சகாள்கின்வறன். 
 

எதிரவ்ரும் 2021ம் ஆை்டு 12ம் வகுப்பு ் வ ரவ்ில்  மிழில் ATAR பரடீண்ெ 

எடுக்கவிருக்கும் எமது பள்ளி மாைவரக்ளுக்கு எனது நல்லாசிகள். 
 

வபர ்் வடக்கு  மிழ்ப் பள்ளி வமலும் சிறப்புப் சபற அணனவருக்கும் எனது 

நல்வாழ் ்துக்கள். 
     
   

மு.மாசிலாமைி 

அதிபர ்
06.12.2020 
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பேரத்் வடக்கு தமிழ்ே் ேள்ளியின் ஸ்தாேகர் 

திரு கந்தசாமி நல்லசிவம் அவரக்ளின் 

வாழ்த்துச ்சசய்தி 

 

வமற்கு அவுஸ்திவரலியாவின் வபர ்் மாநகரின் வடமாநில ்தின் பலஜூரா நகரில் 

அணமந்துள்ள வடக்கு  மிழ்ப் பள்ளி 25 ஆை்டுகணளக் கடந்து, நல்ல வளரெ்ச்ிப் பாண யில் 

செல்வண க் கை்டு நான் மிக மகிழ்ெச்ியணடகின்வறன்.  

 

 மிழன் நல்லவன் - வல்லவன். அவனுக்கு “யாதும் ஊவர யாவரும் வகளிர”் என்பது வபான்ற 

நல்ல பல கரு ் க்கணள எமது  மிழ்ப் பிள்ணளகளுக்கு ஊட்டி உலகின்  ணலசிறந்  

மனி ரக்ளாக ஆக்கப் பாடுபடும் எமது ஆசிரியமைிகளுக்கும் இப்பள்ளிணய ் திறம்பட 

வளர ்்துவரும் நிரவ்ாகிகளுக்கும் வடபிரவ ெ ்  மிழ் மக்களின் ொரப்ாக மனம் கனிந்  

நன்றிணய ் ச ரிவிக்க விரும்புகின்வறன். 

 

உங்கள் பைி வமன்வமலும் சிறக்க எமது நல்லாசிகள். 

 

கந் ொமி நல்லசிவம்  

6 டிெம்பர ்2020 

தமிழ்ே் ேள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் சில தன்னார்வத் சதாை்டர்கள் 
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பேரத்் வடக்கு தமிழ்ே் ேள்ளி இணைே்ோளரின் அறிக்ணக 

 

எமது  மிழ்ப் பள்ளியின் ஆ ாரமாக விளங்கும் ஆசிரியரக்வள  ன்னாரவ்  ்

ச ாை்டரக்வள  சபற்வறாரக்வள மாைவரக்வள நலன்விரும்பிகவள, உங்கள் 

அணனவணரயும் எமது பள்ளியின் இம் மு லாவது செய்தி மடலினூடாகெ ் ெந்திப்பதில் 

மகிழ்வணடகின்வறன். 

 

கடந்  டிெம்பர ்2019 இல் எமது பள்ளி ஆசிரியரக்ள் சபற்வறாரக்ள் ெமூக அங்க ் வரக்ணள 

இணை ்து ஒரு புதிய செயற்குழுணவ அணம ்து அடு ்து வரும் இரை்டாை்டுகளில் 

பள்ளிணய வமலும்  ரமுயர ்்தும் முயற்சியில் எமது பைிணய ஆரம்பி ்வ ாம்.  

 

இ ன் மு ல் அம்ெமாக மாைவரக்ள் கற்கவும் கலாொர நிகழ்வுகளில் பயிற்சி சபறவும் 

வெதியாக எமது பிர ான கிங்ஃபிஷர ்மை்டப ்துக்கு அருகில் ணவட்லயன் யூ ் சென்டர ்

மை்டப ்ண  எமது வ ணவக்காக பயன்படு ்தும் அனுமதிணய ஸ்வான் நகராட்சியின் 

உ வியுடன் சபற்றுக்சகாை்வடாம். எமது வ ணவகணளயும் வெணவகணளயும் உரிய 

முணறயில் எடு ்தியம்பிய காரை ் ால் இம் மை்டப ்ண  இலவெமாகவவ எமது 

பாவணனக்கு ்  ந்து வ ணவட்லயன் அணமப்பு முன்வந் து. அவரக்ளுக்கு எமது 

மனமாரந்்  நன்றிகணள ் ச ரிவிகின்வறாம். எமது செயற்பாடுகள் 

 ன்னலமற்றணவயாகவும் வநாக்கம் தூய்ணமயாகவும் ெமூகம் ொரந்்  ாகவும் இருக்கும் 

வபாது இவ்வாறான பல்வவறு நன்ணமகள் எமது மக்கணளயும் மாைவரக்ணளயும் 

வந் ணடயும் என்பது எமது நம்பிக்ணக. 

 

ண  ்திருநாணள "சபாங்கல் - அறுவணட ் திருநாள்" என்ற மகுட ்தில் வமற்கு ஆஸ்திவரலிய 

 மிழ் ெங்க ்துடன் இணைந்து பல்வவறு  மிழ் அணமப்புகள் இவ்வாை்டு ் ச ாடக்க ்தில் 

சகாை்டாடின. எமது பள்ளியும் இதில் ஓர ் அங்கமாக நின்று நிகழ்ெச்ி ஏற்பாட்டுக்கு 

உ வியதுடன் மட்டுமன்றி எமது மாைவரக்ளின் கலாொர நிகழ்வு ஒன்ணறயும் வழங்கியது. 

 

மு லாம்  வணை வகுப்புகள் சிறப்பாக ஆரம்பமாகி நணடசபற்று வருணகயில் வகாவிட்19 

பரவலால் மாரெ் ் மா  ்தில் வகுப்புகள் இணட நிறு ் ப் பட்டன. எமது ஆசிரியரக்ள் 

ஆரவ் ்துடன் முன்வந்து உடனடியாகவவ இணைய வழி மூலமான வகுப்புகணள இரை்டாம் 

 வணையில் நடா ்தினாரக்ள். இவ் வகுப்புகளில் ெராெரியாக 55 - 60 மாைவரக்ள் கலந்து 

சகாை்டணம எமது ஆசிரியரக்ளின் அரப்்பைிப்புக்கு வமலும் ஊக்கமளி ் து. 

 

மூன்றாம்  வணை மு ல் வநரம்ுக வகுப்புகணள ஆரம்பி ்து புதிய சுகா ார 

விதிமுணறகணள நணடமுணறப்படு ்துவதில் எமது ச ாை்டரக்ள் ஆற்றிய பங்கு 

குறிப்பிட ் க்கது. இக் கால ்தில் எமது ஆசிரியரக்ளும் நிரவ்ாக ்தினரும் பல்வவறு இலவெ 

பயிற்சி சநறிகளிலும் கலந்து சகாை்டு  மது திறணன வளர ்்துக் சகாை்டாரக்ள்.  மது 

 னிப்பட்ட வநர ்ண  ஒதுக்கி பள்ளியினதும் மாைவரக்ளினதும் வளரெ்ச்ிக்கு அயராது 

உணழக்கும் அணனவருக்கும் எமது நன்றிகள். 

 

எமது பள்ளி மாைவரக்ள் அக்வடாபர ் மா ம் வமாளியில் இடம்சபற்ற பல்கலாொர 

இணளஞர ் திறன் நிகழ்வில் கலந்து பாரம்பரிய இணெ வா ்திய நடன நிகழ்வுகணள 

வழங்கினர.் வமலும் எமது சிவரஷ்ட மாைவரக்ள் நவம்பர ்மா  ்தில் நணடசபற்ற  நியூ ெவு ் 

வவல்ஸ்  மிழ் ் திறன் பரீட்ணெயிலும் வ ாற்றினர.்  

 

ஸ்வான் நகராட்சியினரிடம் எமது பள்ளி 25 வருடங்களாக பலஜூரா வளாக ்தில் 

இயங்குவண  எடு ்துக் கூறி எமது ெமூகம் இப் பள்ளிணய நடா ்துவ ற்காக 

அரப்்பைிப்புடன் எந் வி  பிரதிபலனும் பாராது சபாதுெவ்ெணவ ஒன்வற குறிக்வகாளாகக் 

சகாை்டு செயற்படுவண க் வகாடிட்டுக் காட்டிவனாம். எமது பள்ளியின் ஊக்கம், 

அரப்்பைிப்பு, கட்டணமப்பு என்பவற்றுக்கான ஓர ் அங்கீகாரமாக ஸ்வான் நகராட்சி 

ஐயாயிரம் டாலரக்ள் நிதியு விணய வழங்கி பலஜூரா ெமூகங்கள் ம ்தியில் எமது சமாழி 

பை்பாட்ணடப் பிரபல்யப் படு ் வும் பல்கலாொர நிகழ்வுகணள ஊக்குவிக்கவும் 

அனுெரணை வழங்க முன்வந் து. வகாவிட்19 காரைமாக இந் நிகழ்ணவ அடு ்  வருடம் 

ஏப்ரல் மா ம் நடா ்  ஏற்பாடுகள் நணடசபற்று வருகின்றன. 
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ஸ்வான் நகராட்சி இவ்வருடம் புதி ாக சவளிக்சகாைரந்்  "ெமூக அணமப்புகள் 

பட்டியலில்" மு ன்மு லாக உள்ளடக்குவ ற்காக ் வ ரவ்ு செய்யப் பட்ட 25 அணமப்புகளில் 

எமது வபர ்் வடக்கு  மிழ்ப் பள்ளியும் இடம் சபற்றுள்ளது. எமது பள்ளிணய ஏணனய ெமூக 

குழுக்கள் ம ்தியிலும் பிரபல்யப் படு ்  இவ் இணையப் பக்கம் உ வுகிறது. 

 

நவம்பர ் 8ம் திகதி ணவட்மன் பூங்காவில் எமது பள்ளியின் வருடாந்  ெமூக ஒன்றுகூடல் 

சவகு சிறப்பாக நடந்வ றியது. இவ் ஒன்றுகூடலில் ஸ்வான் வமயர ்சகவின் சபய்லி மற்றும் 

அங்க ் வர ்வகட் மக்கலா, பலஜூரா ெமூக அபிவிரு ்தி அலுவலர ்வகட்லின் சிவயாவிகா 

ஆகிவயாரும் வமற்கு ஆஸ்திவரலிய  மிழ்ெ ்ெங்க ்  ணலவர ்ெசிகுமார ்பிரபாகரனும் சிறப்பு 

விருந்தினரக்ளாகக் கலந்து சகாை்டனர.்     

 

எமது பள்ளியும் ெமூகமும் இணைந்து டிெம்பர ் 12ம் திகதி எலன்புரூக் நகர ந ் ார ்

வபரைியில் கலந்து எமது சமாழி பை்பாடு விழுமியங்கள் என்பவற்ணற ெகல ெமூக 

மக்களுடனும் பகிரந்்து சகாை்டாரக்ள்.  டிெம்பர ்13ம் திகதி எமது பள்ளியின் வருட இறுதி 

ஒன்றுகூடலும் ொன்றி ழ் வழங்கும் நிகழ்வும் இடம்சபறுகின்றது. ஜனவரி மு ல் எமது 

பள்ளியில் பணற வகுப்புகள் நடா ் வும் திட்டமிடப்படுகின்றது.  

 

நாம் இக் காலப் பகுதியில் வமற்கு ஆஸ்திவரலிய  மிழ்ெ ்ெங்க ்துடனும்  ெவகா ர  மிழ்ப் 

பாடொணலகளுடனும் சநருக்கமான உறணவப் வபைி சபாது விடயங்களில் 

கலந் ாவலாசி ்து செயற்பட்டு வருகின்வறாம்.  மிழ்ப் பள்ளிகளின் ஆசிரியரக்ணளயும் 

நிரவ்ாக ்தினணரயும் சகௌரவி ்து ஓர ் விருந்துபொர நிகழ்ணவயும்  மிழ்ெெ்ங்க ்தினர ்

டிெம்பர ்6ம் திகதி ஏற்பாடு செய் னர.் 

 

இவ்வாை்டு எமக்கு வமற்கு ஆஸ்திவரலிய அரசின் பல்கலாொர நலன்கள் அலுவலக ்தின் 

நிதியு வி ச ாடரந்்து கிணடப்ப ற்கு நாம் கடந்  ஆை்டில் வமற்சகாை்ட கற்பி ் ல் 

முணறகள், பயிற்சி சநறிகள் மற்றும் நிரவ்ாக சீரணமப்பு நடவடிக்ணககள் (Pathways to 

Improvement Program - registration stage) அடி ் ளமிட்டன. அடு ்  ஆை்டில் வமலும் பல புதிய 

நிகழ்ெச்ி ் திட்டங்கணள ெமூக ்தின் கரு ்துக்கணளயும் உள்வாங்கி முன்சனடுக்க 

உள்வளாம். இணவ யாவும் வமற்கு ஆஸ்திவரலிய அரசினால் எமது பள்ளிக்கான அங்கீகாரம் 

வழங்கும் சபாறிமுணறக்கு (Pathways to Improvement Program - accreditation of community language 

schools) உறுதுணையாய் அணமயும்.  

 

இவ்வாை்டில் எமக்கு ம ்திய அரசின் நிதியு வியும் கற்றல் கற்பி ் ல் உபகரைங்கள் 

சகாள்வனவு செய்வ ற்காக வழங்கப் பட்டுள்ளது. எமது பள்ளிக்காக உள்ளக ஒலிபரப்புக் 

கருவியும் (PA system) படவீழ் ்தி (projector) ஒன்றும் சகாள்வனவு செய்துள்வளாம்.  

 

எம் அணனவரதும் ஒன்றுபட்ட முயற்சியாலும் கடின உணழப்பாலும் எமது பள்ளிக்கு சிறிது 

சிறி ாக நாம் கட்டிசயழுப்பி வரும் நன்மதிப்புக்கு வமலும் உரமூட்டும் வணகயில் 

ச ாடரந்்து செயல்படுவவாம். இது “நமது பள்ளி” என்று ஒவ்சவாருவரும் சபருணமயுடனும் 

உரிணமயுடனும் சொல்லிக் சகாள்ளக் கூடிய வணகயில் அணன ்து மக்கணளயும் 

அரவணை ்து, அணனவரும் ஒருங்கிணைந்து இப் பள்ளிணய ஒரு முன்மாதிரியான 

நிறுவனமாக வளர ்்ச டுக்கப் பாடுபடுவவாம். 

 

நன்றி, வைக்கம்! 

 

“ோசரங்கும் ேரவட்டும் ணேந்தமிழ்” 
 

நிலக்ஷன் சுவரை்ராஜா 

பள்ளி இணைப்பாளர ்

 

10 டிெம்பர ்2020 

https://www.swan.wa.gov.au/Lists/Local-Directory/Perth-North-Tamil-School
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ஆசிரியர் இணைே்ோளர்களின் அறிக்ணக 

அன்புணடயீர ்!          

கனியிடை ஏறிய சுடையும்- முற்றல் 

    கடையிடை ஏறிய சாறும், 

பனிமலர ்ஏறிய தேனும் - காய்சச்ுப் 

    பாகிடை ஏறிய சுடையும், 

நனிபசு பபாழியும் பாலும்- பேன்டன 

    நல்கிய குைிர ்இைநீரும், 

இனியன என்தபன் எனினும் - ேமிடை 

   என்னுயிர ்என்தபன் கண்டீர!் 

என்று ேமிழுக்கு பபருடம தசரே்்ே நம் பாதைந்ேர ்பாரதிோசடனயும், 

           யாமறிந்ே பமாழிகைிதல ேமிை்பமாழிதபால் 

             இனிோைது எங்கும் காதணாம் 

என்று முைங்கிய நம் மகாகவி பாரதிடயயும் ைணங்கி ைைக்குே் ேமிை் பை்ைியின் 

பசய்திமைல் ைாயிலாக உங்கடை சந்திப்பதில் பபரு மகிை்சச்ி அடைகிதறாம். 

 

பசம்பமாழியான எம் ேமிை் பமாழிடய அடுே்ே ேடலமுடறக்கு எடுே்துச ் பசல்ைதில் 

ேமிை்ப்பை்ைி ஆரை்ே்துைன் பசயல்பை்டு ைருகிறது. கைந்ே 25 ஆண்டுகைாக நம் பை்ைி 

போைரந்்து ேமிை் கற்பிக்கும் பணிடய பசை்ைதன பசய்து ைருகிறது. இேற்கு நம் 

பபற்தறாரக்ை், ஆசிரியரக்ை், நிரை்ாகே்தினர ்மற்றும் மாணைரக்ளுக்கு எங்கைது நன்றிடய 

பேரிவிே்துக் பகாை்கிதறாம். ஆரம்பே்தில் 15 மாணைரக்ை் 6 ஆசிரியரக்டை பகாண்டு 

இயங்கி ைந்ே நம் பை்ைி,ேற்தபாது 90 மாணைரக்ை் மற்றும் 13 ஆசிரியரக்டை பகாண்டு 

இயங்கி ைருகிறது என்பதில் பபரும் மகிை்சச்ி அடைகிதறாம்.  

 

2020 ஆம் ஆண்டு ஆசிரியரக்ளுக்கு ஆக்கபூரை்மாக அடமந்ேது. 

1. Tell me now Show me how                                3. Governance for Clubs and Groups 

2. Lesson Planning                                               4. Infection Control Training (COVID- 19) 

உை்பை பல பாைே்திை்ைம், நிரவ்ாகம் குறிே்ே கருே்துப் பை்ைடறகை், நல்ல பயிற்சி 

ைகுப்புகைில் பங்தகற்று ேங்கை் திறடன  ைைரே்்துக்பகாண்டு, அடே மாணைரக்ளுக்கும் 

கற்பிக்கிறாரக்ை். எங்கை் பை்ைி மாணைரக்ளுக்கு புே்ேகங்கை் ைாயிலாகவும், காபணாைி 

மூலமாகவும், குழு விடையாை்டுக்கை் மூலமாகவும் பாைங்கடை பயிற்றுவிக்கிதறாம். 

 

ஒை்பைாரு கால இறுதியிலும் தேரவ்ு டைே்து குைந்டேகைின் நிடலடய அறிந்து அைரக்டை 

தமம்படுே்துகிதறாம் 

 

ஆண்டு இறுதியில் ஒை்பைாரு ைகுப்பு சாரப்ாகவும் மாணைரக்ை் பாை்டு, நைனம், நாைகம், 

சிலம்பம், படற, தபான்றடைகை் மூலம் அைரக்ைின் திறடமகடை பைைிப்படுே்ே 

ைாய்ப்பைிக்கிதறாம். அைரக்டை ஊக்குவிக்கும் ைடகயில் சான்றிேை்களுைன் சிறு பரிசு 

ஒன்டறயும் அைிே்து மகிை்விக்கிதறாம்.  

 

ேமிை்ப் பை்ைிக்காக ைந்து தசடை பசய்யும் ேன்னாரை்லரக்ளுக்கு நன்றிகை் பல. எங்கை் 

ேமிை்ப்பை்ைி ஆசிரியரக்ளுைன் தசரந்்து ஆசிரியர ்ஒருங்கிடணப்பாைராக பசயல் படுைதில் 

பபருடம பகாை்கிதறாம். 

 

வீழ்வது நாமாக இருே்பினும் வாழ்வது தமிழாக இருக்கட்டும். 

 

திருமதி ெ ்தியப்பிரியா ெரவைக்குமார ்     

திருமதி  மாலதி சுவரஸ்  

ஆசிரியர ்ஒருங்கிணைப்பாளரக்ள் 
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நிணனவில் நிணறந்தணவ……

 

 

  

  

  

தமிழ்ே் ேள்ளி மாைவர்கள், நிர்வாகிகள், ஆசிரியர்கள் – 2011 & 2013 

 

ேலஜுரா ஹாரம்னி தினம் - 2013 

 

ேள்ளி மாைவரின் கிராமிய நடனம் - 2017 

பமற்கு ஆஸ்திபரலிய முதன்மந்திரியுடன் 

 

நம் தமிழ்ே் ேள்ளியின் ஆரம்ேகால அதிேர்கள், ேள்ளி இணைே்ோளர், 

ஆசிரியர்கள் மற்றும் முதலாவது மாைவர் வருணகே் ேதிவுே் புத்தகம் 
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ஆரம்ே நிணல வகுே்பு 1 
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இந்த ஆை்டில் எமது ஆரம்ே நிணல 1A & 1 B வகுே்புகளில் கலந்து சகாை்ட 

மாைவர் விேரங்கள் 

1. வஜாஸ் அருள்ராஜா 

2. வறாொன் அருள்ராஜா 

3. அபிநயா அருை்பாபு 

4. ருதிக் பாலாஜி 

5.  ன்யஸ்ரீ பாஸ்கரன் 

6. வ வ் ஆதி ய்ா  யாளன் 

7. சூரய்ா கவைஷ் 

8. யுவான் ஹரி  ்

9. வவந் ா கார ்்திக் 

10. ஆகாஷ் குமார ்

11. வரானவ் குமார ்

12. ஜவபஷ் வலாகானந்  ்

13. வசிஷ்ட் ம ன் 

14. கிரிஷாந் ் மதி 

15. ஜீவி ் பாை்டியராஜன் 

16.  ஷன் பிரஜீஸ் 

17. பிவரஸ் பிரஜீஸ் 

18. டிக் ஷிகா பிரகாஷ்  

19. ஸ்ரீ ஆதி ்யா ராகவன்  

20. யுகாந் ் சஷளவ்நக் ரவிக்குமார ் 

21. நிவஷவி ா ரவிக்குமார ்

22. கார ்்திக் ெதீஷ்குமார ்

23. வராஷினி ெதீஷ்குமார ்

24. லக் ஷன் செந்தில் 

25. இலக்கியா செந்தில்குமார ்

26. அனந் ் ணஷவலந்திரநா  ்

27. ஜயந் ் ணஷவலந்திரநா  ்

28. ஸ்ரீயாஷ் வொமநா ன் 

 

ஆசிரியர்கள் 

திவாகரி அருள்சசல்வம் 

நிலக் ஷன் சுவர்ைராஜா 
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ஆரம்ே நிணல வகுே்பு 2 
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இந்த ஆை்டில் எமது ஆரம்ே நிணல 2 வகுே்பில் கலந்து சகாை்ட மாைவர் 

விேரங்கள் 

 

1. டலிஷா அமலநா ன் 

2. காவியா அருள் செல்வம் 

3. ராகுல் பாலெெ்ந் ர ்

4. ரிஷிகா கபீர ்வகாகிலா 

5. அக் ஷய் மைிவவல் 

6. க்ரிஷ் வமாகன் 

7. ரஷ்மி நிலக் ஷன் 

8. லிவயா வடனியல் பிரபாகர ்

9. எஸ்சிக்கா சிவசபரகாெம் 

10. சூவவக்கா சிவசபரகாெம் 

11. சுபாஸ்ரீ விஜயபாஸ்கரன் 

 

ஆசிரிணய  

திருமதி சத்தியே்பிரியா  சரவைகுமார் 
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ஆரம்ே நிணல வகுே்பு  3 

      

 

பின் வரிணெ: ஆசிரியர ் விஜயா மாசிலாமைி, ஜஸ்மி ா வொமநா ன், ஓவியன் 

அருள்செல்வம், ஆ ம்ிகா திருஞானெம்பந் ம், ரிதுன் சுவரஷ்குமார,் வ வ்  ரஸ்் 

செல்வராஜா, வயஷ்வின் அருள், ஆசிரியர ்கற்பகம் செந்தில்குமார ் 

முன்வரிணெ: ஷிவானி அருள், யாஷினி செந்தில்குமார,் வயாகி ா பாலாஜி, 

குறளினியன் ெங்கர,் லயனா ஷிபானி கார ்்திக் 
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2020ம் ஆை்டு - ஓர் மீள் ோர்ணவ  

  

  

    

  

 
ேல்கலாசார இணளஞர ்திறன் நிகழ்வில் எம் ேள்ளிச ்சிறாரக்ள் - 2020 

ேள்ளி ஆரம்ே தினம் - 2020 

இணைய வழி வகுே்புகள் 

பகாவிட-்19 கட்டுே்ோடுகளின் மத்தியில் வகுே்புகள் ஆரம்ேம் 
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ஆசிரியர்கள் சேற்பறார்களின் கும்மி நடனம் 

ணவடம்ன் பூங்காவில் தமிழ்ே் ேள்ளி சமூக ஒன்றுகூடல் - நவம்ேர் 2020 

 

ஸ்வான் நகர பிதா சகவின் 

சேய்லி அவர்களின் உணர 

தமிழர் தம் ோரம்ேரியக் கணலகள் 
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ணவடம்ன் பூங்காவில் தமிழ்ே் ேள்ளி சமூக ஒன்றுகூடல் - நவம்ேர் 2020 
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எலன்புரூக் நத்தார் ஊர்வலத்தில் தமிழ்ே் ேை்ோட்டு அம்சங்கள் 
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எலன்புரூக் நத்தார் ஊர்வலத்தில் தமிழ்ே் ேை்ோட்டு அம்சங்கள் 

 



20 
 

இணட நிணல வகுே்பு 4 
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முகில் அருண்பாபு      அமானுர் ரஹ்மான் கலிலூர ்

அநிருத் பவலன் கார்த்திபகயன்    சுகந்தன் சரவணக்குமார ்

பிரணவ் சசச்ிதானந்தன்    ஜஸ்வந்த் ராம் சசதுராமன் 

தீேதாரினி சதீஷ்குமார்     கவிதா சுசரஸ் 

சதஷ்ன பிரபண்யா சவங்கூர் பிரபாகர்     அர்ஜூன் விஜயகுமார் 

ஆசிரிணய : திருமதி மாலதி சுபரஸ் 
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இணட நிணல வகுே்பு 5 

 

 

 

 

 

 

 

சஞ்ஜனா கரிகாலன்    ஷிவானி கார்த்திக்  

கயல் மதன்     த ஷ்ஷினி பிரதீேன்  

முகுந்தா சசந்தில்குமார்   காயத்ரி சுவாமிநாதன் ோலாஜி  

சகானா தர்மலிங்கம்    நர்மதா விபவகானந்தன்  

ஆசிரிணய: 

திருமதி ஸ்ரீ சஜய் சகௌரி சை்முகநாதன் 
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இணட நிணல வகுே்பு 6 

 

 

தருமியா மாசிலாமைி    யாழ்பவந்தன் சங்கர்  

 

ஜனனி இராஜபசகரன்     அத்ணவதா சசந்தில்குமார்  

 

சுகிர்தன் சரவைகுமார்    நிதின் சுபரஸ் 

 

ஆசிரிணய : திருமதி பயாகரஞ்சிதம் நித்தியானந்தன் 
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பமல் நிணல வகுே்பு  7 

 

 

 

  

 பராஹித் ோலசச்ந்தர் 

கிருத்திக் மைிபவல் 

அபிமன்யு மதிவை்ைன்  

ராஜன் நிலக் ஷன்  

 

சஞ்சய் சுபரஷ்குமார் 

சந்பதாஷ் தர்மலிங்கம் 

ருத்ர பிரேை்யா 

பவங்கூர் பிரோகர் 

 

ஆசிரியரக்ள்  

திருமதி பகாகிலா 

கபீரத்ாஸ்  

திருமதி லதா 

ஸ்ரீனிவாஸ் ராஜு  

திரு மாசிலாமைி 

செந்தில்குமார ்  
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பமல்வகுே்பு மாைவர்கள்  

 

 
சர்பவஷ் சசல்வராஜா  

லினுஷா ராஜலிங்கம் 

விதுரன் பிரதீஸ்  

அேர்ைா மதிவை்ைன்  

தமிழ்க்குமரன் மாசிலாமைி   

 

ஆசிரியர்கள்  

திரு கந்தசாமி நல்லசிவம்  

திரு ராம் சை்முகநாதன்  

திருமதி ரஞ்ஜனா தம்பிராஜா 

பமற்கு ஆஸ்திபரலியத் தமிழ்ச ் சங்கம் நடாத்திய தமிழ்ே்ேள்ளி ஆசிரியர்கள் 

நிர்வாகத்தினருக்கான விருந்துேசாரத்தில் கலந்து சகாை்ட வடக்கு தமிழ்ே் 

ேள்ளியின் அங்கத்தவர்கள் சிலர்.. 
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jkpo;nkhop vd; jha;nkhop 

 

md;Gj;  jkpo;f; FbaPh; 

midtUf;Fk;  vd; Kjy; tzf;fk;             

 

,d;gj; jkpo; nkhopia 

,jaj;jpd;  ehjnkd 

 

mbNaDk;  fw;fpd;Nwd; 

Mh;tKld;  fw;fpd;Nwd; ! 

 

fw;Wtpl;l jkpo; kPJ 

fhjy; nfhz;Nld; - mjdhNy 

 

nrg;g te;Njd; rpWftpij 

rigNahNu  -  vd; tzf;fk; ! 

 

jkpoh; vd;NwhH  ,dKz;L 

jdpNa  mth;f;Nfhh;  FzKz;L  

  

jiyKiw gyTk;  mth;fz;L 

jfTWk;  epiygy  cah;Tz;L ! 

 

rpe;J ntspg;  Gfo; fhj;J 

rPh; fhj;J  jpwk;  fhj;jhh; 

 

ve;ij  top  Kd;NdhH 

Vw;wKld; ey;top  fz;lhh; ! 

 

jpUTil ,uh[ uh[  Nrhodtd; 

jQ;ir  kh efh; jd;dpNy 

rpwg;Gil  ngUq;  Nfhapy; je;jhd; 

,iw  gzpNa  nghp njd;whd; ! 

 

Njh;  je;jhd;  Ky;iyf;F -   

ghhp  vDk;  ts;sy; 

Njh;r;rpy;ypy; kfidf; nfhd;whd;   

kDePjpr; Nrhod; ! 

 

 

te;jtop  kwthJ 

tha;ik  newp  jtwhJ 

tho;thq;F  thOk;  FyNk ! 

 

fhtphpapd;  ngUkhl;b 

ftpd;  kJiu  efh; jd;id 

fdy;  #o  itj;j  epiyAk; 

 

fz;zfp  vd;whNy 

kz;nzy;yhk;  mbgzpAk; 

fw;Gf;Nf ,yf;fzk;  Mdhs;  ! 

 

flNyhb  kiyehLk; 

gpwehLk;  nrd;whHfs; 

nghUs; NjLk; ngU thzpgj;jpy;
  

Md;NwhH tsh;j;j  jkpo; - mth;  

rhd;NwhH  topapy; -  ,d;W 

HARWARDy; ,Uf;if je;jhh;  ! 

 

jlk; ghh;j;J eilNghLk; 

jdpg;  gz;G  khwhj 

jifrhd;w FyNk - jkpopdNk ! 

 

XjpnahU  nkhop  nrhy;Ntd; 

Xg;gpy;yhj; jkpo; nkhopia - vk; 

jha;  nkhopaha;  nfhs;s 

jtnkd;d nra;Njd; - kdNk  ! 

 

ed;wp   -  tzf;fk;. 

 

nry;tp  mgh;zh kjptz;zd;;          

Mz;L ,Wjp tpohtpy; thrpj;jJ. 

 

13.12.2020 

                              
(Mf;fk;: nu[pdh rz;Kfehjd;) 
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PERTH NORTH TAMIL SCHOOL - IN A NUTSHELL…. 
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WE SINCERELY APPRECIATE THE PARTNERSHIP AND FUNDING SUPPORT FROM: 
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PROPOSED STRUCTURE FOR THE PERTH NORTH TAMIL SCHOOL TO SUPPORT ONGOING 

OPERATIONS – DRAFT FOR FEEDBACK FROM PARENTS AND WELL-WISHERS 
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The following e-cards were designed by our students to thank our well-wishers. 
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We thank Councillor Mel Congerton and Councillor Bryce Parry for attending the Perth North Tamil 

School’s Year End Presentations on Sunday 13 December 2020 at the Kingfisher Community Centre, 

Ballajura and for their generous offer made on the day to support the printing of the school’s 

newsletters over the next three years. 
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Mj;jp#b  -  AATHTHI SOODI 

  mwk; nra;a tpUk;G      Always do good things 
  MWtJ rpdk;       Calm your anger 
  ,ay;tJ fuNty;       Help others as much as you can 
  <tJ tpyf;Nfy;       Do not stop helping others 

  cilaJ tpsk;Ngy;       Do not boast about what you have 

  Cf;fkJ iftpNly;       Never give up hope 

  vz; vOj;J ,fNoy;       Do not ridicule education 
  Vw;gJ ,fo;r;rp       Begging is disgraceful 
  Iakpl;L cz;       Share with needy before you eat 
  Xg;GuT xOF       Act with high standards 

  XJtJ xopNay;       Never stop learning 

  Xstpak; NgNry;       Do not speak ill about others. 
 

jpUf;Fws;  THIRUKKURAL 

கற்க கசடறக் கற்ேணவ கற்றபின் 

நிற்க அதற்குத் தக. 

             Lore worth learning, learn flawlessly  
            Live by that learning thoroughly. 
 

எை்சைன்ே ஏணன எழுத்சதன்ே இவ்விரை்டும் 

கை்சைன்ே வாழும் உயிரக்்கு. 

            Letter, number, art and science  
           Of living kind both are the eyes 
 

                      ஈன்ற சோழுதின் ngupதுவக்கும் தன்மகணனச ்

                      சான்பறான் எனக்பகட்ட தாய். 

                                     The mother, hearing her son's merit  
                                   Delights more than when she begot. 
 

                     தந்ணத மகற்காற்று நன்றி அணவயத்து 

                     முந்தி இருே்ேச ்சசயல். 

                                     A father's duty to his son is   
                                    To seat him in front of the wise. 
 

                     . மகன்தந்ணதக்கு ஆற்றும் உதவி இவன்தந்ணத 

                     என்பநாற்றான் சகால் எனும் சசால். 

                                    The son to sire this word is debt                                   
                                    "What penance such a son begot!" 

வபர ்் வடக்கு  மிழ்ப் பள்ளியின் இெ ் செய்தி மடல் குறி ்  உங்கள் எை்ைங்கணளயும் 

கரு ்துக்கணளயும்  வறாது எம்முடன் பகிரந்்து சகாள்ளுங்கள். எதிரக்ால ்தில் இெ ்செய்தி 

மடணல வமலும் சமருகூட்டிப் சபாலிவு சபறெ ் செய்ய உங்கள் பங்களிப்ணப 

எதிரப்ாரக்்கின்வறாம். கரு ்துக்கணள இ ழாசிரியர ்திரு ெை்முகநா னிடம் வநரடியாகவவா 

அல்லது பள்ளி மின்னஞ்ெல் (PerthNorthTamilSchool@gmail.com) மூலமாகவவா வழங்கலாம். 

mailto:PerthNorthTamilSchool@gmail.com

