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idtUf;Fk; tzf;fk;!

Mrphpau;fs;, khzth;fs;, ngw;Nwhu; kw;Wk; eyd; tpUk;gpfs; midtiuAk; ,r;nra;jp
klypDlhf re;jpg;gjpy; ngUkfpo;r;rp milfpd;Nwd;.

,t;tUlk; nfhNuhdh Neha; guk;gypd; fhuzkhf tFg;giwf; fw;gpj;jy; Kiwfspy;
rpykhw;wq;fis nra;J $fps; tFg;giw %ykhd fw;gpj;jy; eltbf;iffis jtiz
,uz;by; Muk;gpj;Njhk;. ,J vkJ ntd;Ntj;tpy; jkpo; ghlrhiy tuyhw;wpy; xU Gjpa
mj;jpahak;. gpd;dh; ,uz;lhk; jtiz eLg;gFjpapy; Mz;L 10 njlf;fk; 12 tiuahd
tFg;Gf;fSf;F
khj;jpuk;
toikahd
tFg;giwf;
fw;gpj;jy;
eltbf;iffs;
Muk;gpf;fg;gl;lJld; vkJ Mz;L 12 khzth;fisg; guPl;irf;Fj; jahh;gLj;j midj;J
Vw;ghLfisAk; nra;a Kbe;jJ. ,k;khzth;fis gapw;Wtpj;j midj;J Mrphpah;fSf;Fk;
vkJ kdkhh;e;j ed;;wpfis $wf; flikg;gl;Ls;Nshk;.

,e;j ,f;fl;lhd #o;epiyapYk; vkf;F gy topfspy; cjtpGhpe;j midj;J ngw;Nwhh;; kw;Wk;
eyd; tpUk;gpfs; midtUf;Fk; vkJ cskhh;e;j ed;wpfs;.
ed;wp,
nrayhsh;,
திரு.tujd; jpUQhd%h;j;jp.
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அதிபர் மடலில் இருந்து…..
எமது பாடொலையின்
மகிழ்ச்சியலடகிறறன்.

செய்தி

மடலினூடாக

உங்கலை

மீண்டும்

ெந்திப்பதில்

மட்டற்ற

தவலை இரண்டில் ஆண்டு 10 முதல் 12 வலரயுள்ை மாைவர்களுக்கு மட்டும் வகுப்பலற
கற்பித்தல் (Face to Face) நடவடிக்லககலை ஆரம்பித்திருந்றதாம். றமலும் தவலை
மூன்றில்
ஆண்டு 3 முதல் 12 வலரயுள்ை மாைவர்களுக்கு வகுப்பலற கற்பித்தல் (Face to Face)
நடவடிக்லககலை ஆரம்பித்திருந்றதாம். மாைவர்களின் வரவும் அதிகமாக இருந்தது. ஆனாலும்
கல்வித் திணைக்களம் சமூக மமொழி பொடசொணையின் (Community languages schools - NSW Department of
Education) ஊடொக எமக்கு
அறிவித்ததுக்கு அலமய
மீண்டும்
ஆறாவது
வாரத்தில்
இருந்து
இலையமூடாக
கற்பித்தல்
நடவடிக்லககலை
சதாடர்ந்றதாம். இந்த
தவலை நாங்கள் K
-10
புதிய
தமிழ்ப்பாடத் திட்ட
பயிற்சிகலை, ஆண்டு
1முதல் 10 வலரயான
ஆசிரியர்களுக்கு
சிறப்பாக சதாடர்ந்து
வழங்கியிருந்றதாம்.
இந்த
பயிற்சி
சநறியிலன
திரு.
திருநந்தகுமார் அவர்கள் சநறிப்படுத்தி வழங்கியிருந்தார். திருமதி சிவகாமி தயாநிதி அவர்களும்
செல்வி
செௌந்தரி
கறைென்
அவர்களும்
வெதியாைர்கைாக
(Facilitator)
கடலமயாற்றியிருந்தார்கள். அடுத்த வருடம் இதலன நலடமுலறப்படுத்துவதற்கான திட்டங்களும்
ஆரம்பிக்கப்பட்டுவிட்டது. எமது பாடொலை மட்டுறம
இந்த பயிற்சிலய வழங்கியிருப்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
COVID 19 காரைமாக றபச்சுப்றபாட்டிகலை நடத்த முடியாது றபானாலும் மாைவர்கலை
ஊக்கப்படுத்தும் வலகயில் றபாட்டியற்ற முணையில் ஆண்டு 10 முதல் 12 வலரயுள்ை
மாைவர்களுக்கு மட்டும் ஒழுங்குபடுத்தியிருந்றதாம்.
மாைவர்களின் எழுதும் திறலன அதிகரிக்கும் வலகயில் ஒரு சபாறிமுலறலய எல்றைாரது
ஒத்துலழப்றபாடு
ஒழுங்கலமத்து
அதலன
நலடமுலறப்படுத்த
நடவடிக்லக
றமற்சகாண்டுள்றைாம்.
நிலறவாக
உயர்தர
மொைவர்களுக்கொன
சிை
மதிப்பீடுகலை

இலையமூடாக நடத்தியிருந்றதாம் என்பதும்
குறிப்பிடத்தக்கது. மீண்டும் ஒரு மடலில்
ெந்திக்கும் வலர.
உங்கள் சேவெயில்
திரு. ஏ வெ வெயச்ேந்திரா
அதிபர்.

இந்தக்
மகொர ொனொ
ணவ ஸ் (COVID-19)
கொைங்களில் மபற்ரைொர்களும் மொைவர்களும்
எமது பொடசொணைக்கு வரும் மபொழுது
கவனிக்க ரவண்டிய விடயங்கள்.

இந்த
மகொர ொனொ
கொைங்களில்
பொடசொணைக்கு
வரும்
மொைவர்கள்
ஆசிரியர்கள் நிர்வொக உறுப்பினர்கணள நொங்கள்
பரிரசொதணனகள் மசய்து உங்களுக்கு
கொய்ச்சல்(temperature check) இருக்கிைதொ
என
எமது
நிர்வொகத்தில்
உள்ள
உறுப்பினர்கள்(Certify COVID-19 infection
control training) உள்ரள வரும் முன் உறுதி
மசய்கின்ைொர்கள், இவர்கள் இதற்மகன்று
ரந த்ணத ஒதுக்கி எங்களுக்கும் எங்கள்
சமூக பொடசொணைக்கும் அவர்கள் தங்களொல்
ஆன உதவிகணள மதியம் 1 மதொடக்கம்

மொணை
5.30
மணிவண
வருகிைொர்கள்.

மசய்து

பொடசொணை மதொடங்கும்
மபொழுதும் பொடசொணை
முடிவணடயும் மபொழுது
நொங்கள் வகுப்பணையின்
தளபொடங்கள் துப்பு வு
மசய்து மொைவர்களுக்கு
மகொடுப்பதும், பொடசொணை
முடிவணடந்த பின் துப்ப வு
மசய்து அணத நொங்கள்
திரும்பவும் Girraween Public
School க்கு அறிக்ணக (Report)
எம்மொல் வழக்கப்படும்.
இதன் ரபொது ரநருக்கு ரநர்
(Face to Face)வகுப்புக்கு வரும் மொைவர்கள், ஆசிரியர்கள்
மற்றும் நிர்வொக உறுப்பினர்கள்களின் (பொர்ணவயொளர்கள்
உட்பட) வருணக அறிவிக்கப்படும்.

இதற்மகன சுத்தம்மசய்யும் நிறுவனத்திணன அமர்த்தி (professional cleaning company) அதற்குரிய
மகொடுப்பனவுடன், இணத நொங்கள் நணடமுணை படுத்திருந்ரதொம், ரமைதிகமொக எமது மபற்ரைொர்கள்
(மதொண்டர்கள்) இதற்கு உதவி மசய்து வருகிைொர்கள், முக்கியமொக இணத நணடமுணைப்படுத்தி
ஒழுங்குபடுத்தி வழி நடத்துவதற்கொக எங்களுக்கு ஒரு மசயல்முணை ஆவைம்(procedure document)
தயொரிக்கப்பட ரவண்டியிருந்தது! இதற்கு எமது நிர்வொகக் குழுவுடன் கல்வி உப குழுவும் இணைந்து
இதற்கொன ஒரு ஆவைம் ஒன்ணை தயொரித்து அணத மசயல்முணை படுத்திரனொம். இவர்கள்
அணனவருக்கும் எமது மனமொர்ந்த நன்றிகணள மதரிவித்துக் மகொள்கின்ரைொம்.

இந்த ஆண்டு நொம் ஒரு தமிழ்க் கணினி எழுத்துருவொக்கம்
சம்மந்தமொன பயிற்சிப்பட்டணை ஓன்ணை ஆசிரியர்களுக்கு நடத்தியிருந்ரதொம். அதில் முக்கியமொக
பின்வரும் தணைப்புகள் ஆரைொசிக்கப்பட்டது.
➢ தமிழ் தட்டச்சின் அடிப்பணடகள்,
➢ தமிழில் தட்டச்சு மசய்வதற்கொன கருவிகள்,
➢ பரிந்துண க்கப்பட்ட தமிழ் எழுது கருவிகள் மற்றும் தட்டச்சு பயிற்சி.
Any further Tamil Typing tools and Installation Guide Please Visit our center
Web site. https://www.wtsc.org.au/public/uploads/user_uploads/354-WTSCTamil Typing Tools - Installation and Keyboard Guide -Rev1 (1).pdf

Click here

Tamil typing tools

Tamil literacy Improvement Proposal for lower school
மொைவர்களது தமிழ் எழுத்து அறிவு அதிகரிக்க ரவண்டும் மற்றும் இைகுவொக வீட்டுப்பொடங்கணள
மசய்வதற்கு அனுச ணை வழங்கரவண்டும் என மபற்ரைொர்கள் மற்றும் நைன் விரும்பிகள்
ரகட்டிருந்தனர். அதற்கு அணமவொக முதற் கட்டமொக , ஆசிரியர்கள் வகுப்பில் ரந ம் ஓதுக்கி
மொைவர்களுக்கு உதவி மசய்கின்ைொர்கள்.
இது மதொடர்பொன ரமைதிக தகவல் ரதணவப்படின் நிர்வொகத்துடன் மதொடர்பு மகொள்ளவும்!

எமது பாடசாலைக்கு இந்த
ஆண்டு ததாழில்நுட்ப
மானியம் கிலடக்கப்பட்டது.

Due to WTSC COVID 19
Procedure

Due to COVID – 19 and GPS
Restriction
வலையறுக்கப்பட்ட
மாணவர்கள் தளத்தில்
உள்ளனர்.

ககாவிட் 19 நிலைலம காைணமாக எம்மால் ஆண்டு 12, 11,
10 மாத்திைம் கபச்சுப்கபாட்டிகள் நடாத்த முடிந்தது!

ஆண்டு
12
பேச்சு
பேோட்டியின் பேோது…..

ஆண்டு 11 பேச்சு
பேோட்டியின்
பேோது…..

ஆண்டு
10
பேச்சு
பேோட்டியின் பேோது…..

வென்ற்பெத்வில் தமிழ் கல்வி நிலையமும் இலையெழி கல்வியும்!
ரகொவிட்-19 மதொற்று இன்னமும் முடிந்த பொடில்ணை!! ரநருக்கு ரநர் கல்வியும் வழணமக்கு திரும்பிய
பொடில்ணை. நொம் அணனவரும் ரகொவிட்-19 உடன் மமல்ை மமல்ை வொழ பழகி மகொண்டு
இருக்கிரைொம்.
மவன்ற்ரவத்வில் தமிழ் கல்வி நிணையமும் கடந்த இ ண்டு தவணைகளுக்கு ரமைொக
இணையத்திலும் ரந டியொகவும் மதொடர்ந்து கற்ைல்/கற்பித்தல் நடவடிக்ணககணள நியூ சவுத்ரவல்ஸ்
கல்வி திணைக்களம்,சுகொதொ திணைக்களம் மற்றும் சமூக பொடசொணை ஒருங்கிணைப்பொளரின்
ஆரைொசணனகளுக்கு அணமவொக மதொடர்ந்தும் முன்மனடுத்து வருகிைது.

ஆசிரியர்கள் ஒவ்மவொரு வொ மும் இைகுவொனதும் எமது பொடத்திட்டத்திற்கு அணமவொகவும்
பணித்தொள்கணள(work sheets) கூகிள் வகுப்பணைகளில் த ரவற்ைம் மசய்கிைொர்கள்.இவற்ணை
மொைவர்கள் பூர்த்தி மசய்து ஆசிரியரிடம் ஒப்பணடத்து தமிழ் மமொழி ஆற்ைணை வளர்த்து
மகொள்ளுமொறு தயவுடன் ரகட்டு மகொள்ளப்படுகிறீர்கள்.

“கடின உலைப்பிற்கு நிகர் எதுவுமில்லை”
Some tips about google classroom

1. To login to the WTSC domain, you need username and password. Your email address (username) should be
in the format of xxxxxx@wtsc.org.au (xxxxxx should be replaced with student’s unique id; already given
to students whom have joined online learning with wtsc)
2. Students can join google classroom in the following ways.
a. Click on the google apps (9 dots) and then click on the google classroom in the dropdown google
apps box.
b. Type classroom.google.com to sign in and join the class.

1.

Students will be able to see the classrooms to which they are assigned. Generally, an invitation to join the
classroom is sent out to students by WTSC admin or helpline. If an invitation to join the class was declined
by a student, the student would not be able to participate in an online learning. The student needs to contact
helpline@wtsc.org.au to join the classroom again.

2. The Gmeet is used for video call during the Tamil school hours for online teaching. The Gmeet link is
enabled by the teacher at 2:00pm and is disabled again at the end of class.
3.

4. All the class works posted by the teacher can be seen under the classwork tab in the google classroom. The
Students can go to google classroom anytime to complete the works that are assigned to them.

வசதிக்கட்டணம்!!
மகொர ொனொ ணவ ஸ் (COVID-19) மதொற்று கொ ைமொக வசதிக் கட்டைம் மற்றும் கணை பண்பொட்டு
நிதி என்பனவற்ணை மசலுத்துவதற்கு இைகுவொக, மவன்ற்ரவத்வில் தமிழ்க்கல்வி நிணையத்தின்
இணையம்
மூைமும்
(முதல்
முணையொக)
அல்ைது
WTSC
வங்கி
கைக்கிற்கு
ரந டியொகரவொ அல்ைது கிறிரயடிவ் கிட்ஸ் உறுதிச் சீட்டு மூைமொகரவொ மசலுத்தி எமது
நணடமுணை நிர்வொக (மசைவு) ரதணவகளுக்கு உதவுமொறு பணிவுடன் ரகட்டுக் மகொள்கின்ரைொம்.

➢ Online payment clicks here இலணயதள வசதிக் கட்டணம்

➢ Bank Direct Debit click here தமிழ்க்கல்வி நிலையத்தின் கநைடி வங்கி கணக்கிற்கு

➢ Creative Kids Voucher
தபற்றுக்தகாள்ள

Click here கிறிகயடிவ்

கிட்ஸ்

உறுதிச்

சீட்லட

இந்த மகொர ொனொ ரநொய் ப ம்பலின் கொ ைமொக எமது பொடசொணையின் நொட்கொட்டியின் உள்ளவொறு
நடொத்த முடியொமல் ரபொனணத நீங்கள் ஏற்கனரவ அறிந்திருப்பீர்கள்! ரமலும் நிகழ்ச்சி நி ல்லில்
உள்ளவொறு நணடமுணைப்படுத்த முடியொமல் அல்ைது சிை மொற்ைங்கள் மசய்ய ரவண்டிய நிணையில்
நொங்கள் தள்ளப்பட்டுள்ரளொம் என்பணத நீங்கள் அறிவீர்கள். ரமைதிக தகவல் ரதணவப்படின்
நிர்வொகத்துடன் மதொடர்பு மகொள்ளவும்!

“மபொறிவொயில் ஐந்தவித்தொன் மபொய்தீர் ஒழுக்க
மநறிநின்ைொர் நீடுவொழ் வொர்”

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

நன்றி,
அன்புடன்,
நிர்வாகக்குழு 2020,
சவன்ற்றவத்வில் தமிழ்க்கல்வி நிலையம்.

