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ப ொருளடக்கம்
தமிழ் ம ாழி வாழ்த்து
அவுஸ்தியேலிே யதசிே கீதம்
ய ாம்புஷ் தமிழ்க் ைல்வி நிலைே க் கீதம்
ய ாம்புஷ் தமிழ்க் ைல்வி நிலைே வேைாறு
ைாேண விளக்ைம், எங்ைள் பார்லவ, எங்ைள் பணி
எங்ைள் ய ாக்ைங்ைள்
ய ாம்புஷ் தமிழ் ைல்வி நிலைேம் நிர்வாைக் குழு
பாடசாலை ய ேம்
பாடசாலைக் ைட்டணம்
விடுமுலை ற்றும் சமுை ளிக்ைால
ய ாம்புஷ் தமிழ்க் ைல்வி நிலைே விருதுைள்
சங்ைங்ைள்
ைைாசாே நிைழ்வுைள்
மபற்யைார்ைள் ைவனத்திற்கு
மபற்யைார்ைளின் பங்ைளிப்பு
ாங்ைள் அளிப்பது

-2022

“Vision 2020-25” முன்முேற்சிைள்
மதாழில்நுட்பம் மைாண்டு தமிழ் ைற்ைல்-ைற்பித்தல்
நூைைத் திட்டம்
ய ாம்புஷ் தமிழ்க் ைல்வி நிலைே ைாை அட்டவலண
எங்ைலளத் மதாடர்புமைாள்ள
தமிழ் ம ாழியின் சிைப்பு
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தமிழ் ப ொழி வொழ்த்து

வாழ்ை நிேந்தேம் வாழ்ை தமிழ் ம ாழி
வாழிே வாழிேயவ!
வான

ளந்த தலனத்தும் அளந்திடும்
வண்ம ாழி வாழிேயவ!

ஏழ்ைடல் லவப்பினும் தன்

ணம் வீசி

இலச மைாண்டு வாழிேயவ!
எங்ைள் தமிழ் ம ாழி எங்ைள் தமிழ் ம ாழி
என்மைன்றும் வாழிேயவ!
சூழ்ைலி நீங்ைத் தமிழ் ம ாழி ஓங்ைத்
துைங்குை லவேைய !
மதால்லை விலன தரு மதால்லை அைன்று
சுடர்ை தமிழ்

ாயட!

வாழ்ை தமிழ் ம ாழி வாழ்ை தமிழ் ம ாழி
வாழ்ை தமிழ் ம ாழியே!
வானம் அறிந்த தலனத்தும் அறிந்து
வளர் ம ாழி வாழிேயவ!
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AUSTRALIAN NATIONAL ANTHEM
Australians all let us rejoice,
For we are young and free;
We’ve golden soil and wealth for toil;
Our home is girt by sea;
Our land abounds in nature’s gifts
Of beauty rich and rare;
In history’s page, let every stage
Advance Australia Fair,
In joyful strains then let us sing,
Advance Australia fair.
Beneath our radiant Southern Cross
We’ll toil with hearts and hands,
To make this commonwealth of ours
Renowned of all the lands;
For those who’ve come across the seas
We’ve boundless plains to share;
With courage let us all combine
To Advance Australia fair;
In joyful strains then let us sing,
Advance Australia fair.
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கல்லூரிக் கீதம்
தமிழ்ம ாழிக் ைல்வி தரும் ய

ாம்புஷ்

தமிழ்க் ைல்வி நிலைேம் வாழ்ை
அமிழ்தினும் இனிே அருல

ம ாழிலே

அகிைத்தில் பேப்பியே வாழ்ை
(தமிழ்ம ாழிக்…)
ைண்ணாை ைல்விலேயும் ைலைலேயும் ைருதும்
ைைங்ைலே விளக்ை ாய் வாழ்ை
மதன் துருவத் யதச ாம் அவுஸ்தியேலிோவில்
யத துேத் தமிய ாலச பேப்பியே வாழ்ை
(தமிழ்ம ாழிக்…)
அ ைான சிட்னி

ா ைர் உதித்யத

ஆல் யபால் தல த்யத வளர்ை
அன்பான எங்ைள் ஆண்டவன் அருளினால்
எம் ைல்வி நிலைேம் வாழ்ை!
(தமிழ்ம ாழிக்…)
வாழ்ை வாழ்ையவ! தமிழ் வாழ்ை வாழ்ையவ!!
இேற்றிேவர்: திரு. ச. யதவோசா
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History of Tamil Study Centre Homebush
The Tamil Study Centre Homebush (TSCH) was established in February 1987 by
a group of Tamil parents who were interested in teaching Tamil to their
children. They organised classes at Homebush Public School (Rochester Street,
Homebush) on Saturdays from 9.00AM to 3.45PM. TSCH started with about 30
students and 4 teachers.
Initially, from 1987 to 1990, the Tamil Study Centre was administrated by The
Saiva Manram. In 1990, a separate administration was formed for this purpose
and the then NSW Ethnic Schools Board agreed to fund the school.
As the number of Tamils in Sydney steadily increased over the years, Tamil
Study Centres were established in various places. As a result, NSW Federation
of Tamil Schools was formed in 1992/93 and Tamil Study Centre Homebush
was one of the main forces behind this move. In 2012, the TSCH celebrated its
Silver Jubilee.
The Tamil Study Centre Homebush has also made major contributions towards
the development of Tamil Textbooks and an approved Syllabus for teaching
Tamil as a community language.
The students of Tamil Study Centre Homebush have won many awards
including that of the Education Minister's award for best community language
student in NSW. A Student Representative Council was established in 1997 in
order to coordinate student activities and it functions very well.
Today there are more than 280 students learning Tamil at Tamil Study Centre
Homebush and 40 teachers are involved in teaching them. The Tamil
community in Homebush acknowledges and appreciates the cooperation and
support from Principal, Teachers and administrative of staff Homebush Public
School by providing school facilities for the use of Tamil Study Centre
Homebush.
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ஹ

ொம்புஷ் தமிழ்க் கல்வி நிலையத்தின் வரைொறு

ய ாம்புஷ் தமிழ்க் ைல்வி நிலைேம் 1987ஆம் ஆண்டு ாசி ாதம் தம் பிள்லளைளுக்குத்
தமிழ்ம ாழிலேக் ைற்பிக்ை யவண்டும் எனும் இச்லசோல் தமிழ்ப் மபற்யைார்ைளால்
நிறுவப்பட்டது. அவர்ைள் ய ாம்புஷ் இமசாச்மசஸ்டர் மதருவில் உள்ள ய ாம்புஷ்
மபாதுப் பாடசாலையில் ைாலை 10:00 ணி மதாடங்கி ாலை 4:15 ணி வலே
வகுப்புைள் டாத்த ஏற்பாடு மசய்திருந்தனர். இப்பாடசாலை ஆேம்பிக்ைப்பட்ட ைாைத்தில்
30 ாணவர்ைலளயும் ற்றும் 4 ஆசிரிேர்ைலளயும் மைாண்டு இேங்கிேது.
ஆேம்ப ைாைைட்டத்தில் 1987ஆம் ஆண்டு மதாடங்கி 1990ஆம் ஆண்டு வலே இத்தமிழ்க்
ைல்வி நிலைேம் லசவ ன்ைத்தின் துலண மைாண்டு நிர்வகிக்ைப்பட்டு வந்தது. அதன்
பிைகு 1990 ஆண்டு முதல் தனி நிர்வாைக் குழு அல க்ைப் மபற்றுப் பாடசாலை நிர்வாைம்
தனித்து இேங்கிேது. இப்பாடசாலை தனித்து இேங்குவதற்ைாை அப்யபாதே NSW Ethnic
Schools Board நிதிேளிக்ை ஒப்புக்மைாண்டது.
ய ாம்புஷ் புை ைர் பகுதியில் இத் தமிழ்க் ைல்வி நிலைேம் மதாடங்கிே பின் வந்த
ஆண்டுைளில் சிட்னிவாழ் தமி ர்ைளின் எண்ணிக்லை படிப்படிோை அதிைரித்ததால்,
பல்யவறு இடங்ைளிலும் இது யபான்ை தமிழ்க் ைல்வி நிலைேங்ைள் நிறுவப்பட்டன. இதன்
விலளவாை, 1992-1993ம் ஆண்டுைளில் என்.எஸ்.டபிள்யூ தமிழ்ப் பாடசாலைைளின்
கூட்டல ப்பு (NSW Federation of Tamil Schools) உருவாக்ைப்பட்டது. இந்த
கூட்டல ப்பு அல வதற்குக் ய ாம்புஷ் தமிழ்க் ைல்வி நிலைேமும் மிை முக்கிே பங்லை
வகித்தது. ைடந்த 2012ஆம் ஆண்டு ய ாம்புஷ் தமிழ்க் ைல்வி நிலைேம் தனது மவள்ளி
வி ாலவ யைாைாைை ாைக் மைாண்டாடிேது.
ய ாம்புஷ் தமிழ்க் ைல்வி நிலைேம் தமிழ்ப் பாடப்புத்தைங்ைளின் உருவாக்ைத்திற்கும்
வளர்ச்சிக்குப் மபரும் பங்ைளிப்பிலன ஆற்றிேயதாடு தமிழ் ம ாழி (LOTE) ைற்பிப்பதற்மைன
அங்கீைரிக்ைப்பட்ட தமிழ்ம ாழிப் பாடத்திட்டங்ைலளயும் வ ங்கியுள்ளது.
நியூசவுத்யவல் ாநிைத்தில் சிைந்த சமூை ம ாழி ாணவருக்ைான ைல்வி அல ச்சர் விருது
உட்படப் பை விருதுைலளக் ய ாம்புஷ் தமிழ்க் ைல்வி நிலைே
ாணவர்ைள்
மபற்றுள்ளனர்.
ாணவர்ைளின்
டவடிக்லைைலள ஒருங்கிலணப்பதற்ைாை 1997ஆம்
ஆண்டில்
ாணவர்ைள்
பிேதிநிதி
சலப
நிறுவப்பட்டு
மிைவும்
சிைப்பாைச்
மசேல்பட்டுவருகின்ைது.
இன்று ய ாம்புஷ் தமிழ்க் ைல்வி நிலைேத்தில் 280 ய ற்பட்ட ாணவர்ைள் தமிழ்
ம ாழிலேக் ைற்கிைார்ைள். இவர்ைளுக்கு 40 ஆசிரிேர்ைள் தமிழ் ம ாழிலேச் சிைந்த
முலையில் ைற்பிக்கிைார்ைள். ய ாம்புஷ் புை ைர் பகுதி ட்டு ல்ைாது சிட்னியிலுள்ள
பல்யவறு பகுதிைளிலிருந்து வரும் ாணவர்ைளும் தமிழ் ைற்கிைார்ைள். இவ்யவலளயில்
ய ாம்புஷ் வாழ் தமிழ்ச் சமூைம் இக்ைல்வி நிலைேம் சிைப்பாை இேங்ை சிைந்த பாடசாலை
வசதிைலள வ ங்கி உறுதுலணோை இருந்து வரும் ய ாம்புஷ் ஆேம்பப் பாடசாலை
அதிபர், ஆசிரிேர்ைள்
ற்றும் நிர்வாைத்தினர்ைளது ஒத்துல ப்லபயும் ஆதேலவயும்
பாோட்டுகின்ைது.
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Rationale
This Handbook is written for parents and students, to provide information
about the Tamil Study Centre Homebush and its teaching and learning
activities. This handbook is updated every year with information renewed
each year. We welcome your comments to improve the Handbook for the
future years.

Our Vision
Encouraging Tamil children to understand, maintain and foster their language,
culture and tradition in a multi-cultural environment in Australia.

Our Mission
Endeavour to provide a quality learning environment for each and every child
in the Tamil Community.
▪ To learn the Tamil language
▪ To understand and appreciate the Tamil culture and
▪ To develop an understanding towards the Tamil tradition and values.

At Tamil Study Centre we aim:
• To develop positive values and attitudes about the Tamil language,
including appreciation of the cultural identity of speakers of Tamil.
• To create a co-operative and supportive atmosphere, where each
child will feel happy, be able to learn the Tamil language and
communicate with others in Tamil language.
• To develop and provide teaching / learning programmes which
contain appropriate learning opportunities and experiences, that will
encourage the necessary language knowledge, skills and attitudes at
different developmental stages.
• To provide opportunities to apply the language knowledge and the
cultural understanding.
• To provide opportunities to all children to be creative.
• To provide opportunities to all students to develop leadership skills.
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இக்லகஹயடு உருவொவதற்கொன கொரணம்
இந்தக் லையேடு மபற்யைார்ைளுக்கும் ாணவர்ைளுக்கும் ய ாம்புஷ் தமிழ்க் ைல்வி
நிலைேம் பற்றியும் அதன் ைற்ைல் ைற்பித்தல் டவடிக்லைைள் பற்றியும் யதலவோன
தைவல்ைலள வ ங்குவதற்ைாை எழுதப்பட்டுள்ளது. இந்தக் லையேடு ஒவ்மவாரு
ஆண்டும் புதுப்பிக்ைப்பட்ட தைவல்ைளுடன் ய ம்படுத்தப்படும். எதிர்ைாைத்திலும்
லையேட்லடத் மதாடர்ந்து ய ம்படுத்த உங்ைள் ைருத்துக்ைலள வேயவற்கியைாம்.

எங்ைள் பார்லவ

ஆஸ்தியேலிோவில் பல் ைைாசாே சூ லில் வாழும் தமிழ்க் கு ந்லதைளுக்குத் தங்ைள்
தாய்ம ாழி, தமிழ்க் ைைாசாேம் ற்றும் தமிழ்ப் பாேம்பரிேத்லதப் புரிந்து மைாள்ளவும்,
போ ரிக்ைவும், வளர்க்ைவும் ஊக்ைப்படுத்துதல் ஆகும்.

எங்ைள் பணி

தமிழ்ச் சமூைத்தில் உள்ள ஒவ்மவாரு கு ந்லதக்கும் தே ான தமிழ் ைற்கும் சூ லை
வ ங்ை முேற்சிக்கியைாம்.
• தமிழ் ம ாழிலேக் ைற்ைவும்
• தமிழ் ைைாசாேத்லதப் புரிந்துமைாள்வதற்கும் ஏற்பதற்கும் ற்றும்
• தமிழ்ப் பாேம்பரிேம் ற்றும் விழுமிேங்ைலளப் பற்றிே புரிதலை வளர்ப்பதும்.

பாடசாலையின் ய ாக்ைங்ைள்
ய

ாம்புஷ் தமிழ்க் ைல்வி நிலைேத்தில் ாங்ைள்:
• தமிழ் ம ாழி யபசுயவாரின் ைைாசாே அலடோளத்லதப் யபணுவது உட்பட, தமிழ்
ம ாழி குறித்த ய ர் லைோன
திப்புைள்
ற்றும் அணுகுமுலைைலள
வளர்ப்யபாம்.
• ஒரு கூட்டுைவான சூழ்நிலைலே உருவாக்கி அதில் ஒவ்மவாரு கு ந்லதயும்
கிழ்ச்சிோை இருக்ைவும் தமிழ் ம ாழிலேக் ைற்றுக் மைாள்ளவும் ற்ைவர்ைளுடன்
தமிழ் ம ாழியில் மதாடர்பு மைாள்ளவும் முேற்சிப்யபாம்.
• மபாருத்த ான ைற்கும் வாய்ப்புக்ைலள வ ங்கி அதன்மூைம் அனுபவம்
மபைத்தக்ை ைற்ைல் ைற்பித்தல் திட்டங்ைலள உருவாக்கி வ ங்குயவாம். இது
பல்யவறு ம ாழிவளர்ச்சிக் ைாைைட்டங்ைளில் யதலவோன ம ாழி அறிலவயும்
திைன்ைலளயும் ற்றும் அணுகுமுலைைலளயும் ஊக்குவிக்கும் என ம்புகியைாம்.
• ம ாழி அறிவு
ற்றும் ைைாச்சாேப் புரிதலைப் பேன்படுத்துவதற்ைான
வாய்ப்புைலள வ ங்குயவாம்.
• அலனத்துக் கு ந்லதைளும் (தமிழ் ம ாழி சார்ந்த பலடப்புக்ைள் அல்ைது
ஆக்ைங்ைலள ஊக்குவிக்ை) ஆக்ைபூர்வ ானதாய் இருக்ைத்தக்ை வாய்ப்புைலள
வ ங்குயவாம்.
• அலனத்து ாணவர்ைளும் தலைல ப் பண்புைலளயும் அதற்ைான திைன்ைலளயும்
வளர்ப்பதற்ைான வாய்ப்புைலள வ ங்குயவாம்.
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Tamil Study Centre Homebush Executive Committee
Position

Name

President
Secretary
Treasurer
Vice President (Primary)
Vice President (Secondary)
Assistant Secretary
Assistant Treasurer
Chairperson - Education
Deputy Chairperson - Education
Chairperson - Cultural
Chairperson - Welfare
Principal
Special Project Co-ordinators

Mr. Mahesan Aravindan
Mr. Kanagaraj Marimuthu
Mr. Bavananthan Nadarasa
Mr. Ilango Surendran
Mr. Sivarasa Manmadharaja
Mr. Krishnakumar Chandrasenan
Mr. Yukakumar Thambiaiya
Mr. Thiruchentil Rajan Vadivel
Mr. Ramalingam Ganesan
Mrs. Gartheega Jayaganesh
Mr. Thiyagarajah Sinnappan
Mrs. Puvaneshwari Purushothamar
Mr Sivabalan Pakeerathan
Mr. Sivaganasundaram Sivakumar
HSC Co-ordinator Mrs. Malini Somaskanthan

School Opening Hours
Morning Classes
Pre-School, LKG &
UKG
Year 1 – Year 6
Special Class
Year 7 – Year 9
Year 10
Year 11 – Year 12

Evening Classes

10:30 AM to 1:00 PM
1:30 PM to 3:45 PM
1:00 PM to 2:30 PM
10:30 AM to 1:00 PM
10:00 AM to 1:00 PM
9:00 AM to 1:00 PM

School Venue
Homebush Public School,
Rochester Street, Homebush NSW 2140
(Opposite to Homebush Railway Station)
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தமிழ்க் கல்வி நிலையம் ஹ

ொம்புஷ் நிர்வொகக் குழு 2022

பதவி

மபேர்

தலைவர்
மசேைாளர்
மபாருளாளர்
உப தலைவர்(கீழ் வகுப்பு)
உப தலைவர்(ய ல் வகுப்பு)
உப மசேைாளர்
உப மபாருளாளர்
தலைவர் - ைல்விக் குழு
உப தலைவர் - ைல்விக் குழு
தலைவர் - ைைாசாேக் குழு
தலைவர் - மபாது ைக் குழு
அதிபர்

திரு
யைசன் அேவிந்தன்
திரு ைனைோஜ்
ாரிமுத்து
திரு பவானந்தன் டோசா
திரு இளங்யைா சுயேந்திேன்
திரு சிவோசா ன் தோசா
திரு கிருஷ்ணகு ார் சந்திேயசனன்
திரு யுைகு ார் தம்பிலேோ
திரு திருச்மசந்தில் ோஜன் வடியவல்
திரு ோ லிங்ைம் ையணசன்
திருமதி கார்த்திகா ஜெயகனேஷ்
திரு திோைோஜா சின்னப்பன்
திரு தி புவயனஷ்வரி புருயசாத்த ர்
திரு சிவபாைன் பகீேதன்
சிைப்புத் திட்ட ஒருங்கிலணப்பாளர்கள்
திரு சிவஞாேசுந்தரம் சிவகுமார்
HSC ஒருங்கிலணப்பாளர் திரு தி
ாலினி யசா ாஸ்ைந்தன்

ொடசொலை இயங்கும் ஹேரம்
ைாலை வகுப்புைள்
முன் பள்ளி, பாைர்
கீழ்பிரிவு, ய ல்பிரிவு
1ம் வகுப்பு - 6ம் வகுப்பு
வியசட வகுப்புைள்
7ம் வகுப்பு - 9ம் வகுப்பு
10ம் வகுப்பு
11ம், 12ம் வகுப்புைள்

ைாலை 10:30 -

ாலை வகுப்புைள்

ாலை 1:00

ைாலை 10:30 -

ாலை 1:00

ைாலை 10:00 -

ாலை 1:00

ைாலை 9:00 -

ாலை 1:00

ாலை 1:30 -

ாலை 3:45

ாலை 1:00 -

ாலை 2:30

ொடசொலை இயங்கும் இடம்
ய ாம்புஷ் மபாதுப் பாடசாலை,
(ய ாம்புஷ் இேயில் நிலைேத்திற்கு எதிரில்)
இமோச்மசஸ்டர் மதரு, ய ாம்புஷ் 2140
(Rochester St, Homebush)
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School Fees
Though the NSW Government contributes a small amount of funds annually
for each student, our school charges the following facilities fee to cover the
cost of running the school:
For the 1st member of the family: $150.00 annually (preschool to Year 9) or
$205 (Year 10-12). Note: This includes the Kalaivizha and Vani villa cost.
Thereafter, for each member of the family: $88 for 2nd child & $55 for the 3rd
child annually.
The State Government introduced the $100 Creative Kids Voucher per child
which you can use towards your child’s school fees. TSCH is a creative kids
provider and accepts these vouchers. You can apply for this voucher at
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-creative-kids-voucher.

Leave and Absence
Student attendance is marked by class teacher on Saturdays. If your son or
daughter is absent for a long period or term, it is advisable for you to notify
the class teacher and the principal.
In case of late arrival to school, parents or guardian should sign a late note (See
attached).
In case of leaving the school early, parents or guardian should sign an early
note form (See attached).
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எ து கல்வி நிலையக் கட்டணம்
ஒவ்மவாரு ாணவருக்கும் NSW அேசு ஆண்டுயதாறும் ஒரு சிறிே மதாலைலே
வ ங்கினாலும், பாடசாலைலே டாத்துவதற்ைான மசைலவ ஈடுமசய்ே எ து
பாடசாலை பின்வரும் வசதிக் ைட்டணத்லத வசூலிக்கிைது:
குடும்பத்தின் முதல் உறுப்பினருக்கு: ஆண்டுயதாறும். $150.00 (பாைர் வகுப்பு
முதல் 9ம் வகுப்பு வலே) அல்ைது $205.00 (10ம் வகுப்பு முதல் 12ம் வகுப்பு
வலே). குறிப்பு: இதில் ைலைவி ா ற்றும் வாணி வி ாச் மசைவுைளும் அடங்கும்.
அதன்பிைகு, குடும்பத்தின் ஒவ்மவாரு உறுப்பினருக்கும்:
$88.00 ற்றும் 3வது கு ந்லதக்கு ஆண்டுக்கு $55.00.

2வது

கு ந்லதக்கு

ய லும் ஒரு கு ந்லதக்கு $100.00 “Creative Kids” எனும் ானிே உதவிலே
ாநிை அேசு அறிமுைப்படுத்தியுள்ளது. இலத உங்ைள் கு ந்லதயின் பாடசாலைக்
ைட்டணத்லதச் மசலுத்துவதற்கும் நீங்ைள் பேன்படுத்தைாம். ய ாம்புஷ் தமிழ்க்
ைல்வி நிலைேம் பாடசாலைக் ைட்டண ாை இந்த ானிே உதவிலே சீட்டுக்ைலள
ஏற்றுக்மைாள்கிைது.

விடுமுலை

ற்றும் சமுக ளிக்கொல

ாணவர் வருலை சனிக்கி ல ைளில் வகுப்பு ஆசிரிேோல் குறிக்ைப்படுகிைது.
உங்ைள் பிள்லள நீண்ட ைாை ாை அல்ைது ஒரு தவலணக்கு ய ைாை வேவில்லை
என்ைால்
வகுப்பு
ஆசிரிேருக்கும்
அதிபருக்கும்
அறிவிக்கும்படி
யைட்டுக்மைாள்கியைாம்.
பாடசாலைக்குத் தா த ாை வே ய ர்ந்தால் மபற்யைார் அல்ைது பாதுைாவைர் தா தப்
படிவத்தில் லைமோப்பமிட யவண்டும் (இலணக்ைப்பட்டலதக் ைாண்ை).
பாடசாலைலே விட்டு, குறித்த ய ேம் முடியும் முன் உங்ைள் பிள்லளைலள மீட்டுச்
மசல்ை யவண்டும் என்ைால் மபற்யைார் அல்ைது பாதுைாவைர் ய ேத்திற்கு முன்
மவளியேறும்
படிவத்தில் லைமோப்பமிட யவண்டும் (இலணக்ைப்பட்டலதக்
ைாண்ை).
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AWARDS OF TSCH
We present Gold, Silver and Bronze awards to recognize our students’
performance and good character.
There are certificates and awards given to recognize our students’ academic
performance in class and school competitions.
We also recognize his/her regular attendance at school and all other major
school events. We present certificates and awards also to acknowledge regular
attendance (100% or 90% & above).
We also give out a special award for our school’s best student (in both Senior
and Junior categories). The students are encouraged to apply for Best Student
award. The best student of each category will be able to apply for the
Minister’s award.

CLUBS & SOCIETIES
Choir Group:
Students from Year 4 and above can join the School Choir Group. The choir
group members sing Tamil Thai Vazhthu, School Song and National Anthem.
Student Representative Council:
Each class nominates 2 students to the Student Representative Council
annually.

Major Events of the Tamil Study Centre Homebush
Term 1
Term 2
Term 3
Term 4

Thai Pongal Vizha, Annual General Meeting and
Kalai Vizha,
Speech Competition
Tamil Skill Competition
Vaani Vizha and prize giving ceremony with Dinner
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எ து கல்வி நிலையம் வழங்கும் விருதுகள்
எ து ைல்வி நிலைே
ாணவர்ைளின் மசேற்றிைலனயும்
ற்பண்புைலளயும்
அங்கீைரிக்ை தங்ைம், மவள்ளி, மவண்ைை விருதுைலள வ ங்குகியைாம்.
வகுப்பு ற்றும் பாடசாலை அளவிைான யபாட்டிைளில் எ து ைல்வி நிலைே
ாணவர்ைளின் ைல்விச் மசேற்றிைலன அங்கீைரிக்ைச் சான்றிதழ்ைளும் விருதுைளும்
வ ங்ைப்படுகின்ைன.
எ து ைல்வி நிலைேத்திற்கும் எ து நிைழ்வுைளுக்கும் தவைா ல் வருலை தரும்
ாணவர்ைலளயும் அங்கீைரிக்கியைாம். அம் ாணவர்ைளின் வ க்ை ான வருலைலே
(100% அல்ைது 90% ற்றும் அதற்கு ய ல்) அங்கீைரித்து சான்றிதழ்ைலளயும்
விருதுைலளயும் வ ங்குகியைாம்.
பள்ளியின் சிைந்த ாணவருக்ைான சிைப்பு விருலதயும் ாங்ைள் வ ங்குகியைாம்
(ய ற்பிரிவு, கீழ்ப்பிரிவு). சிைந்த ாணவர் விருதுக்கு விண்ணப்பிக்ை ாணவர்ைள்
ஊக்குவிக்ைப்படுகிைார்ைள். ஒவ்மவாரு பிரிவிலும் யதர்வு மசய்ேப்படும் சிைந்த
ாணவர் ாநிை அல ச்சருக்ைான விருதுக்கு விண்ணப்பிக்ைைாம்.

சங்கங்களும் கழகங்களும்
பாடற் குழு:
4ஆம் ஆண்டு ற்றும் அதற்கும் ய ற்பட்ட ாணவர்ைள் எ து ைல்வி நிலைே
பாடல் குழுவில் யசேைாம். பாடல் குழு உறுப்பினர்ைள் தமிழ்த் தாய் வாழ்த்து,
பாடசாலைக் கீதம் ற்றும் யதசிே கீதம் பாடுவார்ைள்.
ாணவர் பிேதிநிதிைள் சலப:
ஆண்டு 3இல் இருந்து 11ஆம் வகுப்பு வலே ஒவ்மவாரு வகுப்பும் ஆண்டுயதாறும்
2 ாணவர்ைலள ாணவர் பிேதிநிதித்துவ சலபக்குப் பரிந்துலேக்கிைது.
?

எ து கல்வி நிலையத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகள்
பருவம்
பருவம்
பருவம்
பருவம்

1
2
3
4

லதப் மபாங்ைல் வி ா, ஆண்டுப் மபாது கூட்டம், ைலை வி ா
யபச்சுப் யபாட்டி
தமிழ் அறிவுப் யபாட்டி,
வாணி வி ா, பரிசளிப்பு வி ா
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Parents should know
The Tamil Study Centre is built on voluntary co-operation, friendliness and
integrity, where students, staff and parents take an active part in the school
and work together to provide the best possible opportunity to learn the Tamil
language and culture.
Tamil Study Centre, Homebush is a Community Language School partially
funded by the Community Languages Program of Department of Education,
NSW. Tamil language teaching has a privileged place along with the pursuit of
greater understanding in Tamil culture and tradition. The Tamil Study Centre
is a member of NSW Federation of Tamil schools.
Parents are "the first and principal educators” of their children in general and
the Tamil Study Centre assists in this process of educating the children in Tamil.
The Tamil Study Centre Homebush is managed by an Executive Committee
elected each year at the Annual General Meeting by the parents. The Executive
Committee is supported by three Subcommittees - Educational Subcommittee,
Cultural Subcommittee & the Technology, Social and Welfare Subcommittee.
The head of each subcommittee are members of the Executive committee
while the other members in the subcommittees are nominated by the
Executive Committee.
The Tamil Study Centre is a non-profit organization where expenses are shared
by all parents and therefore, all pay fees.
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ப ற்ஹைொர் கவனத்திற்கு
தமிழ்க் ைல்வி நிலைேம் தன்னார்வத் மதாண்டு ஒத்துல ப்பு, ட்பு
ற்றும்
ஒருல ப்பாடு ஆகிேவற்றின் அடிப்பலடயில் ைட்டல க்ைப்பட்டுள்ளது. இங்கு
ாணவர்ைள், ஆசிரிேர்ைள், நிர்வாைத்தினர்
ற்றும் மபற்யைார்ைள் அலனவரும்
பாடசாலையில்
தீவிே ாைப்
பங்யைற்கிைார்ைள்.
அவர்ைள்
ஒன்றிலணந்து
மசேற்படுவதாலும் அவர்ைளது உல ப்பினாலும் தமிழ் ம ாழிலேயும் தமிழ்க்
ைைாசாேத்லதயும் ைற்ைச் சிைந்த வாய்ப்லப ஏற்படுத்தித் தருகிைார்ைள்.
ய ாம்புஷ் தமிழ்க் ைல்வி நிலைேம் ஒரு சமூை ம ாழிப் பாடசாலைோகும். இக்ைல்வி
நிலைேத்திற்கு நியூ சவுத் யவல்ஸ் ைல்வித் துலையின் “சமூை ம ாழிைள்
திட்டத்தால்” ஓேளவு நிதிேளிக்ைப்படுகிைது. இக்ைல்வி நிலைேம் நியூ சவுத் யவல்ஸ்
தமிழ் பாடசாலைைளின் கூட்டல ப்பில் உறுப்பினோைவும் உள்ளது. தமிழ்ம ாழி
ைற்பித்தலில் தனித்துவம் மபற்ை இட ாகித் தமிழ்க்ைைாசாேம் ற்றும் பாேம்பரிேத்தில்
அதிை புரிதலைப் பின் மதாடரும் இட ாைவும் விளங்குகிைது.
கு ந்லதைளுக்கு தமிழ்க் ைல்வி ைற்பிக்கும் மசேல்முலையில் ய ாம்புஷ் தமிழ்க்
ைல்வி நிலைேம் உதவுகிைது. ஒவ்மவாரு ஆண்டும் வருடாந்தப் மபாதுக் கூட்டத்தில்
மபற்யைார்ைள் அல்ைது பாதுைாவைர்ைளால் யதர்ந்மதடுக்ைப்பட்ட நிர்வாைக் குழுவால்
ய ாம்பஷ் தமிழ்க் ைல்வி நிலைேம் நிர்வகிக்ைப்படுகிைது. நிர்வாைக் குழுலவ
ைல்வித் துலணக்குழு, ைைாச்சாேத் துலணக்குழு ற்றும் மதாழில்நுட்பம், சமூை
ற்றும் ைன்புரித் துலணக்குழு ஆகிே மூன்று துலணக்குழுக்ைள் ஆதரித்து
டக்கின்ைன.
ஒவ்மவாரு
துலணக்குழுவின்
தலைவரும்
மசேற்குழு
உறுப்பினர்ைளாை இருக்கிைார்ைள், துலணக்குழுக்ைளில் உள்ள ற்ை உறுப்பினர்ைள்
மசேற்குழுவால் நிேமிக்ைப்படுவார்ைள்.
ய ாம்புஷ் தமிழ்க் ைல்வி நிலைேம் இைாப ய ாக்ைற்ை அல ப்பாகும். இங்குள்ள
அலனத்து நிர்வாைச் மசைவுைளும் மபற்யைார்ைள் அலனவோலும் பகிேப்படுவதால்
அலனவரும்
பாடசாலைக்
ைட்டணங்ைலளத்
தவைா ல்
மசலுத்தக்
ைடல ப்பட்டுள்ளார்ைள்.
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Parents’ Involvement
The Executive Committee and Teachers recognize and endorse the fact that
the parents are the prime educators of their children. We view the process of
child's Tamil language development to be a co-operative effort between
school and home.
Parents are encouraged to become involved in the Tamil language teaching
process through:
•
•
•
•
•
•

talking to children in Tamil whenever possible
guiding children through their homework and other school activities
discussing with the teachers about the progress of children
attending special functions organized by school
participation in school activities
taking responsibilities at executive level
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ப ற்ஹைொர்களின்

ங்களிப்பு

நிர்வாைக் குழுவும் ஆசிரிேர்ைளும் மபற்யைார்ையள தங்ைள் கு ந்லதைளின் பிேதான
ைல்விோளர்ைள்
என்ை
உண்ல லே
அங்கீைரித்து
ஒப்புக்மைாள்கிைார்ைள்.
பாடசாலைக்கும் வீட்டிற்கும் இலடயிைான கூட்டு முேற்சியினாயையே கு ந்லதயின்
தமிழ் ம ாழி அறிவு வளரும் என ாங்ைள் ைருதுகியைாம்.
இதன் மூைம் தமிழ் ம ாழி
ஊக்குவிக்ைப்படுகிைார்ைள்.

ைற்பித்தல்

பணியில்

ஈடுபட

மபற்யைார்ைள்

அதாவது:
• தமிழில் கு ந்லதைளுடன் முடிந்தவலே யபசுவது
• வீட்டுப்பாடம் ற்றும் பிை பள்ளி
வழிைாட்டுவது

டவடிக்லைைள் மூைம் கு ந்லதைளுக்கு

• கு ந்லதைளின் முன்யனற்ைம் குறித்து ைைந்துலேோடுவது
• பாடசாலை ஏற்பாடு மசய்த சிைப்பு வி ாக்ைளில் ைைந்துமைாள்வது
• பாடசாலை
• நிர்வாை

டவடிக்லைைளில் பங்யைற்பது

ட்டத்தில் மபாறுப்புைலள எடுத்துக்மைாள்வது
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What do we offer?
We, at the Tamil Study Centre Homebush, acknowledge that the best way of
maintaining our language, culture and tradition is by learning them and
applying them in real life.
Tamil Study Centre Homebush conducts classes from Pre-School to year 12. All
our teachers are suitably qualified to teach Tamil and have many years of
experience in teaching. We use an approved syllabus for teaching Tamil as a
community language. Prior to admission, children are assessed and based on
this assessment, they are admitted to different classes. Apart from the
continuous assessment of the four language skills, there are mid-year and end
of year examinations for all children. In order to provide opportunities to apply
the language knowledge and demonstrate the cultural understanding, the
school organizes several cultural functions and competitions each year. The
High Achievers are rewarded at the annual Prize-giving day.
Tamil Study Centre Homebush also encourages all children to participate in
many other competitions and events that are organized by other organizations
such as the Australian Society of Graduate Tamils (ASOGT), Saiva Manram,
NSW Federation of Tamil Schools, Durga Devi Devasthanam, Kampan
Kalagam, Tamil Manram etc.
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எங்கள் ஹசலவ
தமிழ்க் ைல்வி நிலைேம் ாணவர்ைளுக்குச் சிைந்த முலையில் தமிழ் ம ாழி,
ைைாசாேம், பாேம்பரிேம் என்பவற்லைக் ைற்பிக்கும் ய ாக்ைத்லதக் மைாண்டு
இேங்குகிைது.
பாைர் வகுப்புத் மதாடக்ைம் பன்னிேண்டாம் வகுப்புவலே தமிழ் வகுப்புைலள
அவ்வவ் வகுப்புைளுக்யைற்பத் தமில

இேண்டாம் ம ாழிோைக் ைற்பிக்ைப் ( a

community language) பயிற்றுவிக்ைப்பட்ட தமிழ் ஆசிரிேர்ைள் மூைம்
பயிற்றுவிக்ைப்படுகிைது. ாணவர்ைள் பாடசாலைக்கு அனு திக்ைப்படும்யபாது,
அவர்ைளின் ைல்வித் தோதேம் திப்பிடப்பட்டு அவர்ைளின் தமிழ்க் ைல்வி
அறிவுக்யைற்ப அதற்குரிே வகுப்புக்ைளில் அனு திக்ைப்படுகிைார்ைள்.
மதாடர்ச்சிோன ான்கு தமிழ் ம ாழித் திைன்ைள் திப்பீடு மசய்ேப்படுவதுடன்
அலேோண்டு, ஆண்டிறுதிப் பரீட்லசைள் எல்ைா வகுப்புைளுக்கும்
டாத்தப்படுகின்ைன. ாணவர்ைள் தாங்ைள் ைற்ை தமிழ்ம ாழித்திைன், ைைாசாேம்
பண்பாடு, ேபுைள் என்பவற்லை இேல், இலச , ாடைம் எனபவற்றினூடாை
மவளிப்படுத்த எ து ைல்வி நிலைேம் யபச்சுப் யபாட்டி, தமிழ் அறிவுத்திைன்
யபாட்டி ைலை வி ா யபான்ை நிைழ்வுைலள வருடந்யதாறும் டாத்தி வருகிைது.
இந்த நிைழ்வுைளில் தங்ைள் திைல ைலள மவளிப்படுத்திே ாணவர்ைள் வருடாந்த
பரிசளிப்பு வி ாவில் மைளேவிக்ைப்படுகிைார்ைள்.

இதலனத் தவிே எல்ைா ாணவர்ைளும் அவுஸ்தியேலிே தினத்தில் தங்ைள்
பங்ைளிப்லபச் மசலுத்தவும், அவுஸ்தியேலிே தமிழ்ப் பட்டதாரிைள் சங்ைம்,
லசவ ன்ைம், தமிழ்ப் பாடசாலைைள் கூட்டல ப்பு, துர்க்ைாயதவி யதவஸ்தானம்,
ைம்பன் ை ைம், தமிழ் ன்ைம் யபான்ை அல ப்புக்ைள் டாத்தும் வி ாக்ைளிலும்
பங்குயைற்ைத் தமிழ்க் ைல்வி நிலைேம் ாணவர்ைலள ஊக்குவிக்கின்ைது.
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VISION 2020 / 2025
This was initiated early this year, in order to identify the ways to improve and
develop the Tamil Study Centre for the next generations. It is important that
we need to invest and lay foundation for our future young Tamils to survive
and to face the challenges in learning Tamil and be Tamil.
The Informal committee of the Vision 2020 - 2025 includes former committee
members, teachers, enthusiastic parents and current committee members.
The committee identified several issues and projects to go forward.
Some of the projects are
1. Use the current technology to teach Tamil in classes and remotely.
2. Improving the communication between parents and teachers / committee
members, via Facebook, WhatsApp groups for each class, quarterly
newsletter, school handbook, regular emails, and meetings and
discussions.
3. To encourage reading Tamil Books, TSCH has initiated the library project
and continuously review the outcome.
4. Archiving the documents, teaching and examination resources and Kalai
Vizha Magazines.
5. Establishing more user-friendly website with upto date contents.
6. Phased introduction of web based Student Management System(SMS)
7. Reviews of constitution, policies and procedures and competitions &
examinations.
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ொடசொலையின் எதிர்கொைம், தூரஹேொக்கு 2020, 2025
அடுத்த தலைமுலைக்கு தமிழ்ப்பாடசாலையின் மதாடர்ச்சிோன பணியிலன
முன்மனடுத்துச் மசல்ை இந்த ஆண்டு முற்பகுதியில் மபற்யைார்ைளினதும், தமிழ்
ஆர்வைர்ைளினதும் ஆதேயவாடு தமிழ்ப் பாடசாலை பற்றிே தூே ய ாக்கு
வித்திடப்பட்டது. எதிர்ைாைத் தமிழ் ாணவர்ைள் தமில க் ைற்றுத் தமி ர்ைளாைத்
தங்ைள் அலடோளங்ைலளக் ைாப்பதற்கு ாங்ைள் உறுதிோன பங்ைளிப்புடனும்
திடசங்ைற்பத்துடனும் மசேற்படயவண்டிே அவசிேத்லத புரிந்து மைாள்வது
முக்கிே ாகும்
2020 & 2025 தூேய ாக்கு மசேல்திட்டத்திற்ைாை, ைல்விநிலைே முன்னாள் நிர்வாைக் குழு
அங்ைத்தவர்ைள், ஆசிரிேர்ைள், தழிழ் ஆர்வைர்ைள், டப்பாண்டுக்ைான நிர்வாைக்குழு
உறுப்பினர்ைள் இந்தத் தூே ய ாக்கு நிர்வாைக் குழுவில் இலணக்ைப்பட்டுள்ளார்ைள். இந்த
நிர்வாைக் குழு பல்யவறுபட்ட மசேற் திட்டங்ைலளயும் முன்மனடுப்பதற்கு பை சவால்ைலள
எதிர் மைாண்டுள்ளது

1. தற்யபாதே தைவல் மதாழில்நுட்பத்லதப் ( Information & Communication
Technology) பேன்படுத்தி வகுப்பலைைளிலும், மதாலைவிலிருந்தும் தமில க்
ைற்பித்தல்.
2. வகுப்பாசிரிேர்ைள், மபற்யைார்ைள், நிர்வாைக்குழு
உறுப்பினர்ைளுக்கிலடயேோன மதாடர்பாடலை ய ம்படுத்தத்
மதாழில்நுட்பத்லதப் பேன்படுத்தி முைநூல் முை ாைத் மதாடர்பு
மைாள்ளுதல் (Facebook, email WhatsApp, ) ைாைாண்டுக்ைான மசய்தி டல்,
பாடசாலைக் லையேடு, ஒழுங்ைான மின்னஞ்சல்ைள், கூட்டங்ைள்,
ைைந்துலேோடல் ஆகிேன லைகூடியுள்ளன.
3. ாணவர்ைளின் வாசிப்புத்திைலன ஊக்குவிப்பதற்ைாைத் தமிழ்க் ைல்வி
நிலைேம் பாடசாலையில் நூைை வசதியிலன அல த்து வருகிைது.
4. ைற்பித்தலுக்ைான வளங்ைள், பரீட்லச வினாத்தாள்ைள், பரீட்லச மதாடர்பான
தைவல்ைள், வருடாந்தக் ைலை வி ா ைர்ைள் ஆகிேவற்லை இைத்திேனிேல்
ஆவணங்ைளாை ாற்றுவயதாடு அவற்லைச்
யசமித்தலும்/ைளஞ்சிேப்படுத்தலும் ய ற்மைாள்ளப்படுகிைது.
5. பாடசாலைத் தைவல்ைலள உள்ளடக்கிேதும் இைகுவாைக்
லைோளக்கூடிேது ான இலணேத் தளத்லத அறிமுைம் மசய்தல்.
6. ாணவர் தேவுைலள போ ரிக்கும் ம ன்மபாருளிலன ைட்டம் ைட்ட ாை
அறிமுைப்படுத்தல்
7. பாடசாலைக்ைான சட்டக் யைாலவ, மைாள்லைைளும் அதலன
லடமுலைப்படுத்தலும், பாடசாலையில் டாத்தப்படுகின்ை ைல்விசார்
யபாட்டிைளுக்ைான விதி முலைைள், எனபவற்லை ைாைத்துக் ைாைம்
மீளாய்வு மசய்தல்
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TECHNOLOGY DEVICES IN TEACHING TAMIL
In order to use the emerging technology in our school, the Management
Committee implements tech devices in teaching Tamil, creating a new website
& creating a Student Management System. This was to form an integrated
system to take our school forward technologically.
It is very worthy project but is costly. In order to run the project, we are looking
at the following options:
1. Encouraging the teachers to use their own device with additional
technical support provided to them by the Executive Committee.
2. Limiting the amount of TSCH funding and instead, looking into
government funding in the future.

LIBRARY PROJECT
We have introduced library facilities to encourage reading Tamil books by
students. Each class will receive books for the term and the books will rotate
amongst the students. We advise the parents to help their children read
those books at home. The list of books will be recorded, and the parents will
need to certify their child’s reading. It is a similar program to `Premier’s
Reading Challenge’ in mainstream schools.
Therefore, each class will have a set of books for the students to rotate
amongst themselves. The project will be run by the assistant teacher of each
class.
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தமிழ்ப ொழிலயக் கற்பித்தலில் பதொழில்நுட்

சொதனங்களின்

ங்கு

புதிே தைவல் மதாழில்நுட்பத்லத
து தமிழ்ப் பாடசாலையில் ஊக்குவிப்பதற்ைாை நிர்வாை உப
குழு நிேமிக்ைப்பட்டுள்ளது. தைவல்மதாழில்நுட்பக் ைருவிைலள (iPads,) உபயோகித்தல், புதிே
இைகுவான இலணேத்தளம் ஒன்லை அறிமுைம் மசய்தல் மூைம் எல்ைாத் தைவல்ைலளயும் ஒயே
இடத்தில் இைகுவாைப் மபற்றுக்மைாள்ளல்.
இது ஒரு மிைவும் தேமிக்ை மசேல் திட்டம், புதிே மதாழில்நுட்பங்ைலளயும் அது சார்ந்த
ைருவிைலளயும் வாங்குவதற்கு அதிை பணமும் மசைவாகும். இத்திட்டத்லத குலைந்த மசைவுடன்
நிலையவற்றுவதற்கு

1. ஆசிரிேர்ைள் தங்ைளின் மதாழில்நுட்ப உபைேணங்ைலளப் பாவிக்ை
ஊக்குவித்தல், அதற்ைான மதாழில்நுட்பச் மசேற்பாட்டு ஆற்ைலை
பாடசாலை நிர்வாை குழு வ ங்குதல்
2. அேசாங்ை ன்மைாலடைலளப் மபறுவதன் மூைம், பாடசாலை நிதியிலிருந்து
மசைவு மசய்வலத தவிர்த்தல்
நூைை அறிமுைம்
தமிழ் வாசிப்பிலன ாணவர்ைளிலடயே ஊக்குவிப்பதற்ைாைத் தமிழ்க் ைல்வி
நிலைேம் தமிழ்ப் பாடப்புத்தைங்ைளுக்ைான நூைைவசதிலே ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஒவ்மவாரு வகுப்புக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட புத்தைங்ைள் வ ங்ைப்படும். இப்
புத்தைங்ைள் அவ்வகுப்பு ாணவர்ைளின் பேன்பாட்டிற்ைாைச் சு ற்சி முலையில்
நிர்வகிக்ைப்படும். மபற்யைார்ைள் இப்புத்தைங்ைலளத் தங்ைள் பிள்லளைள்
வாசிப்பதற்கு ஊக்குவிக்ை யவண்டும். பிள்லளைளுக்குக் மைாடுக்ைப்பட்ட புத்தைம்
பதிவுமசய்ேப்பட்டு, அப்புத்தைங்ைளால் தங்ைள்பிள்லளைளின் வாசிப்புத்திைன்
ஊக்குவிக்ைப்பட்டதா என்பலதப் மபற்யைார்ைள் உறுதி மசய்தல் யவண்டும். இது
Premier’s என்ை திட்டத்லதப் யபான்று ஒவ்மவாரு வகுப்புக்கும் ஒரு மதாலைப்
புத்தைங்ைள் வ ங்ைப்படும், ாணவர்ைள் தங்ைளுக்கு வ ங்ைபட்ட புத்தைம்
வாசித்து முடித்தபின், ற்லைே ாணவர்ைளிடம் லைேளிக்ை யவண்டும். இது அவ்
வகுப்பு உதவி ஆசிரிேர் மூை ாை மசேற்படுத்தப்படும்.
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The ways to communicate with us
There are several ways to contact our administrative committee: in person, by
phone, email. Please see the details in the contact page.
Class WhatsApp Groups: For an effective communication between class
teachers and the parents / students, we formed WhatsApp groups. In order to
be in the WhatsApp group of you son or daughter, we request you to sign an
agreement form (See attached).
Group Email: We regularly send emails to update you about the events and
information. Please make sure that your email is up to date with us.
Newsletter: we publish a newsletter every term with information about the
term and send it to you all by group email.
The school Website has got various information such as past papers of various
tests and competitions in our website: http://www.tsch.org.au/web/
Facebook: We encourage you to join our Facebook page (Tamil Study Centre,
Homebush) in order to get photos and news on events. Please `like’ the page
to be notified.
To contact the school:
Email: info@tsch.org.au
Website: http://www.tsch.org.au
Address: P.O.Box 4019, Homebush South, NSW 2140, Australia

Thank You
Prepared by the Administrative committee 2022 of the
Tamil Study Centre, Homebush
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எங்களுடன் பதொடர்புபகொள்ள
எங்ைளுடன் ய ேடிோையவா, மதாலையபசியூடாையவா, மின்னஞ்சல் மூை ாையவா
மதாடர்புமைாள்ளைாம். மதாடர்புமைாள்வதற்குத் தைவல் பக்ைத்லதப் பார்க்ைவும்.
புைனம் மதாடர்புக் குழு (WhatsApp): மிைவும் பேனுள்ள வலையில்
வகுப்பாசிரிேர்ைள், மபற்யைார்ைள், ாணவர்ைளுக்கிலடயே மதாடர்புைலள
ஏற்படுத்தப் புைனம் மதாடர்புக்குழுலவ ஏற்படுத்தியுள்யளாம். மபற்யைார்ைளின்
அனு தியுடன் ாணவர்ைள் இந்தக் குழுவில் யசர்த்துக்மைாள்ளப்படுவார்ைள்.
மின்னஞ்சல் மதாடர்பு (email): மிைவும் முலைப்படுத்தப்பட்ட மின்னஞ்சல்
மூை ாைப் புதிே தைவல்ைளும், அவ்வப்யபாது டமபறும் நிைழ்வுைள் பற்றிே
தைவல்ைளும், லடமுலையில் ாற்ைப்பட்ட தைவல்ைளும் அனுப்பிலவக்ைப்படும்.
மசய்தி டல்(new letter): தைவல்ைலளத் தாங்கிே மசய்தி டல் ஒவ்மவாரு
தவலணயிலும் மவளியிடப்படும். இது மின்னஞ்சல் மூை ாை உங்ைலள
வந்தலடயும்.
இலணேத்தளம்(website): பாடசாலைக்ைான இந்த இலணேத்தளத்தினூடாைப்
பாடசாலை பற்றிே மசய்திைள், ைடந்தைாைப் பரீட்லச வினாக்ைள்,
யபாட்டிைளுக்ைான விதிமுலைைள், ய ைதிை தைவைைள் என்பவற்லைப்
மபற்றுக்மைாள்ளைாம்.
முைநூல் (Facebook): தமிழ்ப்பாடசாலையில் லடமபறும் நிைழ்வுைளின்
படத்மதாகுப்புக்ைலளப் மபற்றுக்மைாள்வதற்கும், மசய்தித்மதாகுப்புக்ைலள
உடனுக்குடன் மதரிந்து மைாள்வதற்கும் இந்த முைநூலில் இலணயு ாறு உங்ைலள
யவண்டுகின்யைாம்.
ய

ாம்புஷ் தமிழ்க் ைல்வி நிலைேத் மதாடர்புைளுக்கு

இலணேத்தள முைவரி: http://www.tsch.org.au
அஞ்சல் முைவரி: P.O Box 4019, Homebush South, NSW 2140 Australia
உங்ைள் ஆதேவுக்கு

ன்றி

இக் லைநூல் தமிழ்க் ைல்வி நிலைேத்தின் 2022ம் ஆண்டுக்ைான நிர்வாைக்
குழுவால் தோரிக்ைப்பட்டது.
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