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வென்ற் வெத்வில் தமிழ் க் கல் வி நிலலயத்தின் ெரலாற் றுச் சாதலன!
2018ம் ஆண்டுக்கான நியூ சவுத் வேல் ஸ் மாநில உயர்தரப் பரீடச
் சயின் பபறுவபறுகள்
ம்
பேளிேந்திருக்கின்றன. 2010 ஆண்டிலிருந்து பல மாணேர்கள் பேன்ற் வேத்வில்
தமிழ் க் கல் வி நிசலயத்தில் கல் விகற் று உயர்தரப் பரீடச
் சயில் தமிசழ ஒரு பாடமாக
எடுத்துேருகின்றார்கள் . இந்த ேசகயில் எமது பேன்ற் வேத்வில் தமிழ் க் கல் வி
நிசலயத்திலிருந்து 18 மாணேர்கள் இே் ேருடம் உயர்தரப் பரீடச
் சயில் தமிழ் ப்
பாடத்தில் வதாற் றி 13 மாணெர்கள் அதிஉயர் நிலலலயயும் (Band 6), 2 மாணெர்கள்
உயர் நிலலலயயும் (Band 5), 3 மாணெர்கள் திறலமச் சித்திலயயும் (Band 4)
வெற் றுள் ளனர்.
இம் மாணேர்கள் அசனேருக்கும் பேன்ற் வேத்வில் தமிழ் க் கல் வி நிசலயத்தின்
சார்பில் பாராட்டுக்கள் . பதாடர்ந்தும் தமிவழாடு இசணந்திருக்க அேர்கசள
வேண்டிக்பகாள் கின்வறாம் .
இம் மாணேர்கள்
அசனேருதும்
அேர்களின்
பபற் வறார்களினதும் தமிழ் ஆர்ேத்சதப் வபாற் றுகின்வறாம் .

பேன் ற் வேத்வில் தமிழ் க் கல் வி நிசலய 2018ம் ஆண்டு உயர்தர மாணேர்கள் ஆசிரியர்களுடன் (படம் 1)

வமலும் , எமது பாடசாசல மாணேர்கவள மாநில மட்டத்தில் முதல் மூன்று நிசலயிலும்
ேந்துள் ளனர் என்பது குறிப் பிடத்தக்க ஒரு விடயமாகும் . வசல் ென். ஹரிஷ்ணா
வசல் ெவிநாயகன் மாநில நிலலயில் முதலாெதாகவும் , வசல் வி. ெ் ரத
ீ ்தி சக்தி
சிெொலன் மாநில நிலலயில் இரண்டாெதாகவும் , வசல் வி. பூமிஜா சண்முகதாஸ்
மாநில
நிலலயில்
மூன்றாெதாவும்
ெந் து
வென்ற் வெத்வில்
தமிழ் ெ்
ொடசாலலக்குெ் வெருலம வசர்த்துள் ளனர்.
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பேன் ற் வேத்வில் தமிழ் க் கல் வி நிசலய 2018ம் ஆண்டு உயர்தர மாணேர்கள் ஆசிரியர்களுடன் (படம் 2)

இச்சந்தர்ப்பத்தில் இம் மாணேர்களின் பேற் றிக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தேர்கள்
பேன்ற் வேத்வில்
தமிழ் ப்
பாடசாசல
ஆசிரியர்கவள
என்பசத
நன்றிவயாடு
நிசனவுகூருகின்வறாம் . ஆரம் பப் பள் ளி முதல் இம் மாணேர்களுக்குச் சிறுகச் சிறுகத்
தமிழூட்டிய அசனத்து பேன்ற் வேத்வில் தமிழ் க் கல் வி நிசலய ஆசிரியர்களும்
பபருசமப் படும் தருணத்தில் ஆசிரியர்கள் அசனேருக்கும் எமது தாழ் சமயான
நன்றிகசளத் பதரிவித்துக்பகாள் கிவறாம் . ஆரம் பப் பள் ளியிலும் , இசடநிசலப்
பள் ளியிலும் , வமல் நிசலப் பள் ளியிலும் எமது தமிழாசிரியர்கள் ேழங் கிய தமிழறிவும்
ஊக்கமுவம இம் மாணேர்கசள உயர் பள் ளியில் தமிசழக் கற் க ேழிேகுத்தது.
எமது உயர்ேகுப் பு ஆசிரியர்கள் கடந்த சில ேருடங் களாக இம் மாணேர்களின்
தமிழறிசே
வமலும்
பமருகூட்டிச்
பசப் பனிட்டு
திறம் படப்
பரீடச
் சக்குத்
தயார்படுத்தியுள் ளனர்.
சனிக்கிழசம
பாடசாசல
வநரத்தில்
மட்டுமல் லாது,
வியாழக்கிழசம இரவுகளிலும் , பாடசாசல விடுமுசற நாட்களிலும் தமது பசாந்த
வேசலகசள எல் லாம் தள் ளி சேத்துவிட்டு இம் மாணேர்களுக்குத் தமிழ் அறிவூட்டிய
எமது உயர்தரத் தமிழ் ஆசிரியர்கள் அசனேருக்கும் உயர்தர இசணப் பாளர்களுக்கும்
எமது உளம் கனிந்த நன்றிகள் .
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முப் பத்பதாரு
ஆண்டுகளாக
பேன்ற் வேத்வில்
தமிழ் க்
கல் வி
நிசலயத்தின்
ேளர்ச்சிக்குப் பாடுபட்ட நிர்ோகக் குழு அங் கத்தேர்களுக்கும் , பபற் வறார்களுக்கும் ,
தமிழார்ேலர்கள் அசனேருக்கும் எமது நன்றிகள் . பதாடர்ந்தும் எமது பாடசாசலயின்
ேளர்ச்சியில்
சகவகார்த்து
நிற் குமாறு
உங் கள்
அசனேசரயும்
வேண்டிக்பகாள் கிவறாம் .
பபற் வறார்கவள, இச்சந்தர்ப்பத்தில் உங் கள் பிள் சளகளின் தமிழ் பமாழிக் கற் சகச்
பசயற் பாடுகளில் பதாடர்ந்தும் அேர்களுக்கு உறுதுசணயாக இருங் கள் . உங் கள்
பயன் கருதி உயர்தரத்தில் தமிழ் ப் பரீடச
் சத் வதர்வுபற் றிய சில விடயங் கசளப்
பகிர்கிவறாம் ; உயர்தரப் பரீடச
் ச நான்கு பகுதிகசளக் பகாண்டது: எழுத்தாக்கம் (20%)
ோசித்துப் பதிலளித்தல் (25%) வகட்டுப் பதிலளித்தல் (30%) மற் றும் ோய் பமாழித்
பதாடர்பாடல் (25%). பபரும் பாலும் எமது மாணேர்கள் பிரதான பாடசாசலயில் 11ம்
ேகுப் பிற் கற் கும் வபாது உயர்தரத் தமிழ் ப் பரீடச
் சயில் வதாற் றுகிறார்கள் . சில
ம்
மாணேர்கள்
10
ேகுப் புக் கற் கும் வபாதும்
உயர்தரத் தமிழ் ப்
பரீடச
் சயில்
வதாற் றியிருக்கிறார்கள் .
உங் கள்
பிள் சளகள்
கற் கும்
பிரதான
உயர்தரப்
பாடசாசலயின் அனுமதி அேசியமனது. இதுபற் றிய வமலதிக விபரங் கசள நீ ங் கள்
எமது பாடசாசலயிற் பபற் றுக்பகாள் ளலாம் .
அது மட்டுமல் ல, நியூ சவுத் வேல் ஸ் மாநில அரசாங் கம் ஆரம் பப் பள் ளி முதல் ஆண்டு
10
ேசரயான
ேகுப் புகளுக்கும்
கூட
தமிழ்
பமாழிப்
பாடத்திட்டத்சத
அறிமுகப் படுத்தும் வேசலகசள ஆராம் பித்துள் ளது (K-10 Tamil Syllabus Implementation).
இது நமது தமிழ் பமாழிக்கு புலம் பபயர்ந்து ோழும் நாட்டில் கிசடத்த மற் றுபமாரு
அங் கீகாரமாகும் .
ஆகவே அன்பார்ந்த பபற் வறார்கவள! உங் கள் பிள் சளகசள தமிழ் கற் பதற் கு தமிழ் ப்
பாடசாசலக்கு அனுப் பி சேயுங் கள் . இதனால் தமிழ் பமாழிசய புலம் பபயர்
மண்ணில் ோழ சேப் பவதாடு உயர்தர பரீடச
் சக்கு ஒரு பாடமாகவும் எடுப் பதற் கான
ஒரு இனிய சந்தர்ப்பத்திசன பயன்படுத்திக் பகாள் ளுங் கள் .
வசம் லம முலற ெழி வசந் தமிழ் ெள் ளிலயச் வசர்ந்து ெளர்த்திடுொம் !
எம் லமயும் ஆதரித்தின் தமிழ் ெயிற் றிடும் ஈடில் லா நிலலயமிவத!!
எங் கும் தமிழ் வமாழி எதிலும் தமிழ் மணம் எழிலுடன் ெழியவெ!!!

நன்றி.
அன்புடன்,
நிர்ோகக் குழு 2018.
பேன்ற் வேத்வில் தமிழ் க் கல் வி நிசலயம் .
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