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தமிழ்ப்பாடசாலையில் இனிவரும் தலைமுலையின் பங்களிப்பு 

கடந்த பல தசாப்தங்களாக பல்வேறு தடடகடள வேன்று என்றும் மங்காத வபருடமயுடன் 

தமிழ்வமாழி அறிடேயும;, பண்பாட்டடயும் மாணேர்களுக்கு இடடயறாது ஊட்டி வேன்வேற்வில் 

தமிழ் பாடசாடல வீறுநடட வபாட்டு ேருகிறது. 

ஆண்டு வதாறும் மாணேர்களின் தமிழ்வமாழிசார் திறடமகடள வேளிப்படுத்தும் முகமாக 

நடடவபற்று ேந்த கடல விழா இவ்ோண்டு COVID-19 காரணமாக நடாத்தப்படவில்டல.இருந்த 

வபாதிலும் எமது நிர்ோகக் குழுவின் முயற்சியினால் சிறப்பு ஆண்டு மலர் தயாரிக்கப்பட்டு Girraween 

ஆரம்ப பாடசாடல அதிபரினால் கடந்த ோரம் வேளியிடப்பட்டது. 

ஆண்டு மலருக்கான புடகப்படப்பிடிப்பின் வபாது அடாது வபய்த மடழடயயும் வபாருட்படுத்தாது 

மாணேர்கடள கலாசார உடடயில் அடழத்து ேந்து, COVID-19 விதிமுடறக்கடமய பாடசாடல 

வேளிேளாகத்தில் காத்திருந்து தமது பூரண ஒத்துடழப்டப நல்கிய வபற்வறார் மற்றும் தன்னார்ேத் 

வதாண்டர்களின் பணியானது மிகவும் வபாற்றுதலுக்குரியதாகும். குறிப்பாக இளம் வபற்வறார்களின் 

தமிழ்வமாழிசார் ஆர்ேத்டத பார்க்கும் வபாது “தமிழ் இனி வமல்லச் சாகும்” என்ற கூற்டற வபாய் என 

நிரூபிக்கும் நாள் வேகுதூரத்தில் இல்டல என எண்ணத் வதான்றுகிறது. 

எமது பாடசாடலயில் கல்வி கற்று, உயர்தர பரீட்டசயில் சித்தி எய்திய பல மாணேர்கள் தற்வபாது எமது 

பாடசாடலயில் அனுபேமிக்க ஆசிரியர்களின் ேழிகாட்டலின் கீழ் தமிழ் வமாழியிடன 

கற்பிக்கின்றார்கள். இேர்களில் வபரும்பான்டமயினர் அவுஸ்திவரலியாவில் ேளரும் இரண்டாம் 

தடலமுடறயினர். இவதவபான்று 2ம் தடலமுடற இளம் வபற்வறார்கள் தாமாக முன்ேந்து எமது 

பாடசாடல நிர்ோகத்திலும் பங்வகடுப்பார்கவளயானால், எமது அனுபே அறிவும் அேர்களது 
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ஆளுடமயும் இடணந்து தமிழ் பாடசாடலயின் எதிர்கால ேளர்ச்சிக்கு வபரும் பங்காற்றும் என்பதில் 

ஐயமில்டல. இந்த இடணப்பானது, இனிேரும் தடலமுடறயினர் தமிழ் பாடசாடலடய ேழிநடத்திச் 

வசல்ேதற்கு உறுதுடண அளிக்கும் என நம்புகிவறன்.இவ்ோண்டில் தமிழ்ப் பாடசாடலயின் 

ேளர்ச்சிக்கு பங்காற்றிய அடனத்து நல்உள்ளங்களுக்கும் நிர்ோகக்குழு சார்பில் நன்றிகள். 

நன்றி, 

உப தடலேர், 

ரமணன் உருத்திரமூர்த்தி. 

அதிபர் மடலில் இருந்து….. 

 

எமது பாடொலையின் இந்த வருட இறுதி செய்தி மடலினூடாக உங்கலை  மீண்டும்  ெந்திப்பதில் 

மட்டற்ற மகிழ்ச்சியலடகிறறன் . 

COVID 19 காரணமாக பாடொலை ேகுப்படற கற்பித்தலை (Face to Face) முழுலமயாக  நடத்த முடியாது 

றபானாலும் ஒரு சிை வகுப்புகலை இலணய (ONLINE)  முலறயில்  நடத்தியிருந்றதாம். இந்த வருடம் 

ஆசிரியர்களின் பங்கு மிகவும் காத்திரமானது. இரண்டு சூழ்நிலைகலையும் மிகவும் அருலமயாக 

லகயாண்டிருந்தார்கள் . அத்றதாடு நிர்வாகத்தினரும் சதாழில்நுட்ப குழுவினரும் எனக்கு மிக மிக 

உறுதுலணயாக இருந்தார்கள். எல்றைாருக்கும் எனது பாராட்டுகள்.    

பை தடங்கல்களுக்கு மத்தியில் நாம் கைாநிதி இைங்றகா றவந்தனார் பரீட்டசகலையும், உயர்தர 

மாணவர்களுக்கான பரீட்ச்லெகலையும்,புதிர் றபாட்டியிலனயும் நடாத்தி முடித்திருந்றதாம் .  றமலும் 

மாணவர்களின் எழுதும் திறலன அதிகரிக்கும் வலகயில் ஒரு சபாறிமுலறலய எல்றைாரது 

ஒத்துலைப்றபாடு ஒழுங்கலமத்து  அதலன  சிறப்பாக நலடமுலறப்படுத்தியிருந்றதாம். 

நாங்கள்   வைங்கிய  K -10  புதிய தமிழ்ப்பாடத் திட்ட  பயிற்சிகலை  சதாடர்ந்து அடுத்த வருடம் அதலன 

நலட முலறப்படுத்துவதற்கான திட்டங்களும் பூர்த்தியாகிவிட்டன. 

நிலறவாக இந்த கடினமான வருடத்லத சிறப்பாக வழிநடத்த உதவிய உப அதிபர்களுக்கும் 

,நிர்வாகத்தினருக்கும் ,இலணப்பாைர்களுக்கும் அலனத்து  ஆசிரியர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த 

நன்றிகலை சதரிவித்துக்சகாள்கிறறன் . 

 

மீண்டும் ெந்திக்கும் வலர 

உங்கள் றெலவயில் 

ஏ செ செயச்ெந்திரா 

அதிபர் 

 



 

 

இவ்ோண்டுக்கான (சிறப்பு மலர் 2020) புடகப்படப்பிடிப்பின் வபாது எமது மாணேர்கடள 

புடகப்படம் எடுக்கும் இடத்திற்கு(GPS Hall) அடழத்து ேரும் காட்சிவய இது. கடும் 

மடழடயயும் வபாருட்படுத்தாமல் எமது பாடசாடலயின் வதாண்டர்கள் நிகழ்வுக்கு வதடேயான 

அடனத்து ஆதரவுகடளயும், ேசதிகடளயும் ஏற்படுத்தித்தந்து இருந்தார்கள்  என்பது இங்கு 

குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும்!. 

இறுதி வநரத்தில் இவ்ோண்டுக்கான, டேத்திய கலாநிதி இளங்வகா வேந்தனார் ஞாபகார்த்தப் 

பரீட்டசயும் ஒவ்வோரு ேருடமும் எமது பாடசாடலயில் நடாத்தப்படும் மாணேர்களுக்கான 

வபாது அறிவு வினா விடட வபாட்டியும் மிகவும் இக்கட்டான சூழ்நிடலயில் குறிப்பிட்ட ஒழுங்கு 

அடமப்பின் அடிப்படடயில் இனிவத நிடறவேறியது! இதற்கு உதவி புரிந்த அடனத்து நிர்ோக குழு 

உறுப்பினர்களுக்கும் கல்வி உப குழு உறுப்பினர்களுக்கும் எமது வபற்வறார்களுக்கும் மனமார்ந்த 

நன்றிடய வதரிவித்துக் வகாள்கின்வறாம்.  



 

 

பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூைல் உப குழுவிற்கு சபாறுப்பாக இருப்பதால், COVID 19 

காரணமாக இந்த கடினமான றநரத்தில் ஆண்டு முழுவதும் உதவிய எமது பாதுகாப்பு குழு 

உறுப்பினர்களுக்கு மனமார்ந்த பாராட்டுகலையும் நன்றிகடளயும் சதரிவிக்க விரும்புகிறறன். 

COVID 19 க்கு முன்பதாக நலடமுலற படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்பு நலடமுலறகலை குறிப்பிட 

விரும்புகிறறன்: 

சபற்றறார்கள் மாணவர்கலை பாடொலைக்கு அனுப்பிலவத்த பின்பு விருப்பம் இருப்பின் 

வபற்வறார்களும் பாடொலை முடியும்வலர நின்று தமது பிள்லைகலை அலைத்து வீடு செல்வது 

வைக்கமாக இருந்தது, அவற்றிற்கு பாதுகாப்புக்குழுவும் அனுமதி ேழங்கியிருந்தது. 

இலட றவலை றநரத்தில் மாணவர்களுக்கு சிற்றுண்டியும்(பிஸ்கட்) மற்றும் குடிபானமும்(பைச்ொறு) 

ேழக்கப்படுகின்றது, அத்றதாடு மாணவர்களின் பாதுகாப்பு கருதி பாடொலையும் விலையாட்டு 

லமதானம் முழுவதும் றமற்பார்லவயும் வசய்யப்பட்டு ேருகின்றடம ஒரு முக்கிய விடடயமாகும். 

ஆசிரியர்களின் வெதிக்றகற்ப வாகனத்தரிப்பிட வெதிகளும் அவர்களுக்கு ஒழுங்குசெய்து 

வைங்கியிருந்றதாம். 

றதலவப்படும் றநரத்தில் முதலுதவியும் செயல்படுத்தப்பட்டிருந்தது. எமது பாதுகாப்பு குழுவில் 10 

உறுப்பினர்கள் உள்ைார்கள் அவர்களில் 3 உறுப்பினர்கள் முதலுதவி செய்வதற்கு தகலமயுலடயவர்கள் 

ஆவார்கள். 

COVID 19 காரணமாக பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் மாற்றப்படறவண்டியிருந்தன. ஆசிரியர்கள், 

மாணவர்கள் மற்றும் எமது பாடொலை செயற்குழு உறுப்பினர்களுக்கும் பாடொலை முன் 

வாயிலிறைறய ஒவ்சவாருவரினதும் சவப்பநிலை அைவீடு செய்யப்பட்டது. 

WTSC வசயற்குழு மற்றும் பாதுகாப்பு உறுப்பினர்களின் கைந்துலரயாடலின் பிரகாரம் எந்தசவாரு 

சபற்றறார் பாதுகாவைர்களும் பாடொலைக்குள் அனுமதிக்கப்படவில்டல. 

எமது கீழ்ப்பிரிவு (5ம் ஆண்டுக்குகீழ்) மாணவர்களின் பாதுகாப்புக்கருதி ஆசிரியர்களும் பாதுகாப்பு 

உறுப்பினர்களும் றெர்ந்த உதவிறயாடு வகுப்பலறக்குச்செல்வார்கள் அறத றபான்று பாடொலை 

முடிந்தபின்பும் சபற்றறார்களின் லகயில் மாணவர்கள் றெரும்வலர பாதுகாப்பு உறுப்பினர்கள் 

வமற்பார்டேயில் இருந்தனர். 

நாங்கள் எடுத்த மற்றுசமாரு முக்கியமான பாதுகாப்பு நடவடிக்லக மாணவர்களின் 

சுகாதாரத்துக்கலமய எமது இலடறவலையில் சகாடுக்கப்பட்ட சிற்றூண்டியும்,குடிபானமும் முற்றாக 

நிறுத்தப்பட்டது. WTSC பாடொலையும் பிரதான மற்லறய பாடொலைகள் றபாைறவ பாதுகாப்பு 

நடவடிக்லககலை எடுத்துள்ைது எனறவ எம்றமாடு சதாடர்ந்து பணியாற்றிய தன்னார்வ சதாண்டு 

உறுப்பினர்களுக்கு நன்றி கூற கடலமப்பட்டுள்றைாம். 

 

அன்புடன், 

நகுறைஸ்வரராொ இராலெயா 

 



 

 

சிைப்பு மைர் 2020 - சிறப்பு மலர் வேளியீட்டு நிகழ்வின் வபாதும் அதில் கலந்து வகாண்டேர்களின் 

புலகப்பட ததாகுப்பு!. Due to COVID-19 restrictions காரணமாக ேடரயறுக்கப்பட்ட வதாடக 

மாணேர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் நிர்ோக உறுப்பினர்கள் மாத்திரவம உள்ளனர்! 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

சவற்றியின் ஒறர அைவீடு மதிப்சபண்கள் மட்டுமல்ை ஆயினும் மாணவர்களின் சிறப்புப் 

சபறுறபறுகலை சபற்றறார் ஆசிரியர்களுடன் றெர்ந்து சகாண்டாடுவசதன்பது மகிழ்ச்சியானது.  

அந்த வலகயில் சவன்ற்றவத்வில் தமிழ் கல்வி நிலையம் HSC 2020 தமிழ் சமாழி பாடப் பரீட்லெக்குத் 

றதான்றிய  மாணவர்களின் சபறுறபறுகலை அறியத்தருகிறது. 

 சவன்ற்றவத்வில் தமிழ் கல்வி நிலையத்திலிருந்து இந்த ஆண்டு HSC பரீட்லெக்குத் தமிழ் சமாழிலய  

ஒரு பாடமாக 20 மாணவர்கள்  எடுத்திருந்தார்கள். அவர்களில் 14 மாணவர்கள் Band 6ம், 4 மாணவர்கள் 

Band 5ம், ஒரு மாணவன் Band 4ம் எடுத்து சிறப்புச் செய்துள்ைார்கள். 18 மாணவர்கள் 85 புள்ளிகளுக்கு 

றமல் எடுத்து சபருலம றதடித்தந்துள்ைார்கள். 

இந்த ஆண்டு 

ஆரம்பத்தில் இருந்து 

ெந்தித்த பை சிக்கல்கள் 

மத்தியிலும் சிறப்பான 

சபறுறபறுகலைப் 

சபற்றுத்தந்து 

பாடொலைக்கு சபருலம 

றெர்த்த அத்தலன 

மாணவர்களுக்கும் எமது 

வாழ்த்துக்கள். 

எமது மாணவர்கைது 

சிறப்பான சபறுறபறுகள் 

ஆசிரியர்களுக்கும் 

நிர்வாகத்தினருக்கும் ஓர் 

புதிய ஆண்லட றநாக்கி 

ஆர்வத்துடனும் 

ஊக்கத்துடனும் 

திட்டமிட 

வழிவகுத்திருக்கின்றது. ஆசிரியர்கள் மற்றும் நிர்வாகத்தினர் செைவளித்த அவர்களின் மதிப்பு மிக்க 

றநரத்திற்கும் நல்ை பைன் கிலடத்திருக்கின்றது.  

மாணவர்களும் சபற்றறாரும் இதுறபான்ற தங்கைது சவற்றிக் கலதகலையும் தமிழ் பாடொலைகளில் 

கற்றுக்சகாண்ட இனிய பாடொலை அனுபவங்கலையும் தமிழ் ெமூகத்துடன் பகிர்ந்து 

சகாள்ைறவண்டும், சதாடர்ந்தும் எங்கள் இைம் தலைமுலறயினலர ொதலனயாைர்கைாக்க உருவாக்க 

றவண்டும் என்றும் றகட்டுக்சகாள்கின்றறாம்.  

தமிழ்ப் பாடொலையில் கற்று சிறந்த சபறுறபறுகலைப் சபற்று சவளிறயறும் ஒவ்சவாரு மாணவரும் 

தமது தாய் சமாழியான தமிழ் மற்றும் தமிழ்க் கலை கைாொரத்தில் உறுதியான பிடிப்பும் மிகுந்த 

நம்பிக்லகலயயும் சபற்று செல்கிறார்கள் என்பது மிகப்சபரிய ொதலனகளில் ஒன்றாகும். சதாடர்ந்தும் 

ஆசிரியர்கள், சபற்றறார்கள் மற்றும் மாணவர்கள் என்ற இறுக்கமான பிலணப்பின் அலைவரிலெயில்  

பயணிப்பதற்கு இவர்கைது சபறுறபறுகள் வழிசெய்யும் என்பலதயும் நம்புறவாம்.  

ஒரு செயலின் சவற்றி என்பது அலனத்து மட்டங்களிலும் உள்ை ஓர் குழு முயற்சிறய. தமது கடின 

உலைப்லபக் சகாடுத்து மாணவர்களின் சவற்றிக்கு பாடுபட்ட அலனத்து ஆசிரியர்களுக்கும் 

இறுதிவலர தமது ஒத்துலைப்லப நல்கிய சபற்றறாருக்கும் நிர்வாகத்தினர் ொர்பில் மீண்டும் எமது 

நன்றிலயயும் வாழ்த்துக்கலையும் சதரிவித்துக் சகாள்கின்றறாம்.  



 

 

வகாவரானா கட்டுப்பாடு காரணமாக ஆரம்பத்தில் எமது நிர்ோக அலுேலக(Admin room) 

பாேடனக்கு கிரவீன்(Girraween Publice School) பாடசாடல எமக்கு அனுமதி அளிக்கவில்டல. 

நாம் பல தடடேகள் கிரவீன் பாடசாடலக்கு, எமது நிர்ோக அலுேலகம் ோராந்த பாடசாடல 

நடாத்துேதற்கு எவ்ேளவு வதடே என வகாரப்பட்டது! எமது வதாடர்ச்சியான வேண்டுதலுக்கு 

அடமோக எமக்கு மீண்டும் நிர்ோக அலுேலகம் கிரவீன் பாடசாடல திருப்பி தந்து அதற்கான 

அனுமதியும் எமக்கு கிடடக்கப்வபற்றது. இதற்கு நாம் கிரவீன் பாடசாடலக்கு மிகவும் நன்றி 

வதரிவித்துக் வகாள்கின்வறாம்.  

எமது நிர்ோக அலுேலகம் துப்புரவுப் பணியில் ஈடுபட்ட  எமது நிர்ோகக்குழு உறுப்பினர்கள் ,ஒரு சில 

புடகப்படங்கடள கீவழ காண்க.  

 

 

 

 

 

 



 

 

பல சோல்களுக்கு முகம் வகாடுத்து எமது பாடசாடலயின் ஆசிரியர்கள் நிர்ோக குழு 

அங்கத்தேர்கள் வபற்வறார்களின் உதவியுடன் பாடசாடல தனது இலக்டக  எய்துள்ளது!   ஆண்டு 

வதாடக்கத்திலிருந்து இன்றுேடர இந்த வகாவரானா காரணமாக பல வதாடர்ச்சியான இடர்களுக்கு 

மத்தியிலும் வகாவரானா கட்டுப்பாடு காரணமாக எமது மாணேர்களுக்கான கல்வி கற்றல், கற்பித்தல் 

அேர்களுக்கு உரிய எமது தமிழ் பண்பாட்டு அறிவுடரகள்  எமது ஆசிரியர்களால் இடணயம் மூலம் 

வதாடர்ச்சியாக ேழங்கப்பட்டது என்பது இங்வக குறிப்பிடத்தக்கது! இந்த இலக்டக அடடேதற்கு 

வபாராடிய அடனத்து ஆசிரியர்களுக்கும் சபற்றறார், நிர்வாகத்தினர் ொர்பில் மீண்டும் எமது 

நன்றிலயயும் வாழ்த்துக்கலையும் சதரிவித்துக் சகாள்கின்றறாம். 

இறுதியாக  ஆண்டு இறுதியில் நடடவபற்ற பாடசாடல நிகழ்ோன மாணேர்களுக்கான 

பரிசளிப்பும் மற்றும் எமது நடப்பு ஆண்டு நிர்ோக குழு கூட்டம் இனிவத நடடவபற்றது! அது 

வதாடர்பான புடகப்படத்வதாகுப்பு நீங்கள் கீவழ காணலாம்.  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

நன்றி, 

அன்புடன், 

நிர்வாகக்குழு 2020, 

சவன்ற்றவத்வில் தமிழ்க்கல்வி நிலையம். 

  


