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d;ghHe;j ngw;NwhHfSf;Fk; khztHfSf;Fk; tzf;fk;!

vkJ ngw;NwhHfSf;Fk;, MrphpaHfSf;Fk;, ghlrhiy eyd; tpUk;gpfSf;Fk; Kjw; fz;
ed;wp $wf; flikg;gl;Ls;Nsd;. ,t;tUlj;Jf;fhd ghlrhiy Muk;g(Kjy;) ehs; vkJ
eph;thfk; gy rthy;fSf;F kj;jpapy; ngw;NwhHfspd; cjtpAld; vkJ
ghlrhiyiaf; Fwpg;gpl;l jpfjpapy; Muk;gpf;f Kbe;jJ. ,e;j
Nfhtpl; - 19 fhuzkhf vkJ
ghlrhiy eilngwKbahj
,f;fl;lhd #oypy; ,uz;lhk; jtizf;fhd fw;gpj;jy;
eltbf;iffis
,izak;
(ஆன்லைன்)
%yk;
fy;tp
tFg;giwia cUthf;fp ,Ue;Njhk;. Kjw;fl;l eltbf;ifahf
caHju tFg;G khztHfSf;F Kjyhk; jtiz ,Wjpapy;
tFg;Gf;fs; Muk;gpf;fg;gl;lJ. vkf;F mJ ntw;wp mspj;jJ. gpd;G
,uz;lhk; jtizf;fhd fw;gpj;jy; eltbf;iffs; ehk; $fpo;; இலைய
tFg;giw %yk; Muk;gg;gs;sp Kjy; cau;juk; tiu ntw;wpfukhf elhj;jg;gl;L tUfpwJ.
,jw;F Neuk; xJf;fp nrayhw;wpa midtUf;Fk; vdJ ,U if $g;gpa ed;wpfSk;,
ghuhl;Lf;fSk;.

jiyth;
fzgjpg;gps;is ee;jFkhud;.
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Kjyhk; jtizapy; eilngw;w Kf;fpa epfo;Tfs;………….
mjpgH மடலில் ,Ue;J
எமது பாடொலையின் செய்தி மடலினூடாக உங்கலள
ெந்திப்பதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சியலடகிறறன் .
குறிப்பிட்ட ொரங்கறள பாடொலை இயங்கினாலும் எமது
ஆசிரியர்கள் பாைர் ெகுப்பு முதல் பன்னிசரண்டாம்
ெகுப்பு
ெலர
முழுலமயான
கல்விலய
ெழங்கியிருந்தார்கள்.
நாம்
அடுத்த
ெருடம்
அமுல்படுத்தப்பட இருக்கும் K -10 புதிய தமிழ்ப்பாடத்
திட்டத்துக்கலமய,
படிப்படியாக
பயிற்சி
ெழங்க
தீர்மானித்திருந்றதாம் . அந்த ெலகயில் பாைர், முன்பள்ளி,
ஆரம்பப்பள்ளி
ஆசிரியர்களுக்கு
பயிற்சிசநறியிலன
ெழங்கியிருந்றதாம்.

COVID 19 காரைமாக பாடொலைலய நடத்த முடியாது
றபானாலும், உடனடியாக ஆண்டு 10 முதல் 12 ெலர
ZOOM
சதாழில்நுட்பமூடாக
இலைய
(ONLINE)
ெகுப்புகலள சதாடங்கியிருந்றதாம். றமலும் ஒரு ொரத்தில்
கூகீழ் ெகுப்பு (GOOGLE CLASS ROOM) ஊடாக ஜீமீட்
(GMEET )
ஐ பயன்படுத்தி குறுகிய காைத்தில்
ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சிகலள ெழங்கி ஆரம்பப்பள்ளி முதல்
பாடொலைலய இலைய ெழியில் ஆரம்பித்திருந்றதாம். இது
எமது பாடொலையின் ஒரு லமல்கல்
ொதலன என்று
சதரிவிப்பதில் சபருk; மகிழ்ச்சியலடகிறறன்.
றமலும் இலைய%டாக
(ONLINE)
எவ்ொறு பயன்மிக்க கற்பித்தலை
ெழங்கமுடியும் என்பலதயும் ஆராய்ந்து அமுல்படுத்திெருகிறறாம். நிலறொக, fle;j thuk; உயர்தர
மாைெர்களுக்கான மதிப்பீடுகலளயும் இலையமூடாக நடத்தி இருந்றதாம் என்பதும்
குறிப்பிடத்தக்கது.
மீண்டும் ஒரு மடலில் ெந்திக்கும் ெலர….
உங்கள் றெலெயில்
ஏ செ செயச்ெந்திரா
அதிபh;

jkpo; tsthsu;fs;
இந்த ஆண்டு எமது பாடொலை 12ம் ெகுப்பு மாைெர்களின் ொய்சமாழித் சதாடர்பாடல் HSC
பரீட்லெலயக் கருத்தில்சகாண்டு "ெளொளர்fis” (Resource Panel) mioj;J fUj;juq;F xd;W
elhj;jgl;lJ. இந்தக் குழுவில் தமிழ் சமாழி அறிவில் சிறந்துவிளங்கும் துலறொர் நிபுைர்கள்
இடம்சபறுகிறார்கள், அெர்கள் இந்த மாைெர்களுக்கு ஆய்வுகளுக்கான றமைதிக ெளங்கலள
சபறுெது, ஆறைாெலனகள், உொத்துலை சபறுெது றபான்ற விடயங்களில் உதவியாக
இருப்பார்கள். கடந்த (முதைாம்) தெலை மாைெர்கள், சபற்றறார் மற்றும் ெளொளர்களுடனான ஒரு
ெந்திப்பு நலடசபற்றது. அண்லமய றநாய்த்சதாற்று காரைமாக றமைதிக ெந்திப்புக்கள் பின்னர்
இடம்சபறவில்லை. இனிெரும் நாட்களில் ஆண்டு 12 மாைெர்கள் இந்த ெளொளர்கலளத்
தமது தயார்படுத்தல்களுக்காக சதாடர்பு சகாள்ொர்கள் என எதிர்பார்க்கைாம்.

fUj;juq;Fk; nfsutpg;Gk;
“fw;Nwhiuf; fw;NwhNu fhKWtH” vd;gjw;fika jkpofj;jpypUe;J rpl;dpf;F tUifje;jpUe;j
jkpowpQH NguhrpupaH F.muNre;jpud; mtHfis vkJ ghlrhiyf;F fle;j gq;Fdp khjk; 5k;
jpfjp; mioj;J mtuJ “NtHr;nrhy;” Ma;T Fwpj;Jk; Vida nghJthd jkpo; nkhop
njhlHghd
tplaq;fs;
Fwpj;Jk;;
fye;Jiuahlg;gl;lJ. ,f; fye;Jiuahlypy;
MrpupaHfSk; caH tFg;G (Mz;L 9w;F
Nky;) khztHfSk; mtHfsJ ngw;NwhUk;
fye;Jnfhz;ldH.

tFg;giwg;Ngr;R
Mz;L 1 Kjy; 9 tiuahd khztHfspd; Ngr;Rj;jkpio tsHf;FKfkhf fle;j 2
Mz;Lfshf eilKiwg;gLj;jg;gl;L te;j “tFg;giwg;Ngr;R” ,e;j Mz;Lk; njhlHfpwJ.
mij NkYk; Cf;fg;gLj;Jk; tpjkhf ,e;j Mz;L xt;nthU thuKk; gq;Fngw;Wk;
khztHfSf;F ghprpy;fs; toq;f Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ.

vkJ ghlrhiyf;Fhpa fsQ;rpa miw cUthf;fj;jpd; NghJ

பைத்த சிரமத்தின்(COVID-19) மத்தியpy; இவ்ெருடKம் toik
Nghy; fpரவீன் பாடொலையின் (Girraween Publice School)
ey;ypzf;f ehs; (Harmony Day) md;W ஆரஞ்சு பழங்கள்
ெழங்கப்பட்lJ.

ngw;NwhH/khzth; mtjhdpg;Gf;F

ghJfhg;Gf;F Kd;Dupik
vkJ jkpo;g; ghlrhiyapy; 760 w;Fk; Nkw;gl;l khzth;fs;
fy;tpfw;fpd;wdh;. khzth;fSila ngw;Nwhh;fSk; neUq;fpa
ghJfhtyh;fSk;
ghlrhiy
eilngWk;
Ntisapy;
ghlrhiy tshfj;jpy; ,Ug;gij ePq;fs; midtUk; ed;F
mwptPhf
; s;. vkJ ghJfhg;G cg FO vkJ gps;isfis
ghJfhg;Gf;fhf
eph;thff;
FOTld;
,ize;J
nraw;gLfpwhHfs;. Mdhy;, vk;khy; midtiuAk; milahsk; fhz;gJ rhj;jpakw;wjhFk;.
vdNt vy;yhg; ngw;Nwhh;fSk; ghlrhiyAs; elkhLgth;fis mtjhdpj;J re;Njfj;jpw;F
,lkhdth;fspd; elkhl;lq;fisg; ghJfhg;G FOtpd; ftdj;jpw;F cldbahff; nfhz;Lte;J
khzth; ghJfhg;ig cWjpg;gLj;j cjTkhW Ntz;bf;nfhs;fpd;Nwhk;.

xt;thik, %r;Rj; jpzwy; Nghd;w tpNrl kUj;Jt NjitAs;s
khzth;fs; cldbahf ,Jgw;wpa KO tpguq;fisAk;
vkf;F mwpaj; juTk.;

khzth;fSf;F ghlrhiy Neuj;jpy; KjYjtp (First Aid) Njit Vw;gbd;
mth;fspw;F KjYjtp nra;tjw;fhf gapw;wg;gl;l KjYjtpahsh;fs; vk;kplk;
flikahw;Wfpd;whh;fs;.

பாடொலை றநரத்தில் எமது பாடொலை மாைெர்களின் சபற்றறார்கs;
kw;Wk; mDkjp mspf;fg;gl;l mq;fj;jth;fis தவிர றெறு யாறரனும்
பாடொலைக்கு ெருெதாயின் தயவுசெய்து அலுெைகத்துடன் சதாடர்பு
சகாண்டு உங்களுக்குரிய அனுமதிலய சபற்றுக் nfhs;sTk;.

பாடொலை ொகனத் தரிப்பிடத்தில் றபாதிய இடெெதி இன்லமயால், சபற்றறார்கள் தயவுசெய்து
உங்கள் ொகனங்கலளப் பாடொலைக்கு செளிறய நிறுத்தி லெக்கவும். அயைெர்களிற்கு
இலடயூறு இன்றி உங்கள் ொகனங்கலளப் றபாக்குெரத்து விதிகளுக்கலமய நிறுத்தி லெக்குமாறு
றகட்டுக்சகாள்ளுகின்றறாம். கில்பா வீதியில் அலமந்துள்ள பாடொலைக் கதவு பிற்பகல் 1:30
மணிமுதல் பிற்பகல் 5:30 மணிெலர திறந்திருக்கும் என்பலதக் கருத்திற்சகாண்டு, நீங்கள் உங்கள்
ொகனங்கலளப் பாடொலையின் பின் புறத்திலும் நிறுத்தி லெக்கைாம்.

cq;fs; gps;isfspd; fw;wy; eltbf;iff;F
topelj;j Nfl;Lf; nfhs;fpd;Nwhk;.

kpfTk;

gf;fgykhf

tFg;ghrphpah; Nfl;Lf;nfhz;lhy; md;wp tFg;G xOq;if khw;wp
mikf;ff; $lhJ. mt;thW tFg;G xOq;if khw;wp mikf;Fk;
gl;rj;jpy; ghlrhiy KbtilAk; NghJ Muk;gj;jpy; ,Ue;jthW
tFg;G xOq;if kPs mikg;gjw;F cjt Ntz;Lk;.

tFg;giw nghUl;fisr; nrhe;jj; NjitfSf;Fg; gad;gLj;jf; $lhJ.
tFg;giw cilikfisr; Nrjg;gLj;jf; $lhJ. ,t;thW milahsk;
fhZk; ,lj;J eph;thfj;Jf;F njhpag;gLj;jTk;.

தமிழ் செயலி(SZapp) ஊடாகவும் பாடொலை ெம்பந்தமான தகெல்களும், அறிவுறுத்தல்fs;
சதாடர்ந்தும் செளியிடப்படுகின்றன. எனறெ தமிழ் செயலிலயயும் தெறாது பார்லெயிட்டு
தகெல்கலளப் சபற்றுக்சகாள்ளுங்கள்.
Nkyjpf jfty;fSk;–gad;ghL epWTjYf;F(application installing
SZapp) ,q;Nf mOj;jTk;,
=> https://www.wtsc.org.au/public/uploads/user_uploads/254SZapp%20Installation%20Guide%20R6.pdf

jtizf;fl;lzk;
இதுெலர ெெதிக் கட்டைம்
மற்றும் கலை பண்பாட்டு நிதி என்பனெற்லற
செலுத்தாதெர்கள் தயவுசெய்து அெற்லற
சென்ற்றெத்வில் தமிழ்க்கல்வி நிலையத்தின்
ெங்கிf; கைக்கிற்கு றநரடியாகறொ
அல்ைது
கிறிறயடிவ் கிட்ஸ் உறுதிச் சீட்டு
மூைமாகறொ செலுத்தி உதவுமாறு பணிவுடன் றகட்டுக் சகாள்கின்றறாம்.
கிறிறயடிவ் கிட்ஸ் உறுதிச் சீட்லட உபறயாகிக்க விரும்புறொர் அெற்லற accounts@wtsc.org.au
எனும் மின்னஞ்ெலுக்கு அனுப்பவும். சென்ற்றெத்வில் தமிழ்க்கல்வி நிலையத்தின் ெங்கி கைக்கு
விபரத்துக்கு இங் கே அழுத்தவும் !

kPz;Lk; mLj;j klypy; rj;jpg;Nghk;.

நன்றி,
அன்புடன்,
நிர்ொகக்குழு 2020,
சென்ற்றெத்வில் தமிழ்க்கல்வி நிலையம்.

