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பேரத்் வடக்கு தமிழ்ே் ேள்ளி நிர்வாகக் குழு - 2021 

• அதிபர:் செந்தில்குமார் ெந்திரமணி 

• பள்ளி இணைப்பாளர:் நிலக் ஷன் சுவர்ணராஜா / லீனா கார்த்திக் 

• ஆசிரியர ்இணைப்பாளர:் ெத்தியே்பிரியா ெரவணகுமார ்

• செயலக இணைப்பாளர:் ராம் ெண்முகநாதன் 

• நிதி இணைப்பாளர:் விஜயலக்ஸ்மி நபரஷ் 

• ச ாழிநுட்ப இணைப்பாளர:் அருள் சீவரத்தினம் 

• வளங்கள் ககொள்வனவு இணைப்பொளர:் முத்துக்குமாரொமி மாசிலாமணி 

• இட வெதிகள் இணைப்பாளர:் ோலாஜி ோர்த்தொரதி அம்ேலவாணன் 

• தன்னொரவ்லரக்ள் இணைப்பாளர:் முத்ததயா சேதுராமன் 

• கணல பை்பொட்டு இணைப்பாளர:் ெங்கர் மணி  

• நிகழ்ெச்ிகள் இணைப்பாளர:் மபகென் வாசு 

 

தமிழ்ே் ேள்ளி ஆசிரியர்கள்  

 

ஆண்டிறுதி ஒன்றுகூடலில் கலந்து ககொண்ட விருந்தினர்களுடன் எமது தமிழ்ப் பள்ளி 
ஆசிரியர்கள் மற்றும் பயிற்றுவிப்பொளர்கள் 
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வட தமிழ்ப் பள்ளி வாழியவவ 

வாழியவவ வாழியவவ  

வட தமிழ்ப் பள்ளி வாழியவவ  
வாழியவவ வாழியவவ 

 
யாதும் ஊவே யாவரும் வேளிர் 
ஈவத எங்ேள் இன் ம ாழியாம் 
நல்லவர் வல்லவர் நாயேோக்கி 
நானிலம் வபாற்றிட வாழியவவ 

 
Chorus:  
We belong to every town!  
Everyone is our kith and kin! 
We belong to every town! 
Everyone is our kith and kin! 
 
வள்ளுவன் வகுத்த வழியில் நின்று 
வான் புேழ் மோண்டு வாழியவவ 
மெந்தமிழ் ம ாழியயசிறக்ேச் மெய்து 
சீர் புேழ் மோண்டு வாழியவவ 

 

தமிழ் சமாழி வாழ்த்து 

 

வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ் சமாழி வாழிய வாழியபவ  

வானமளந்த தனனத்துமளந்திடும் வண்சமாழி வாழியபவ  

 

ஏழ்கடல் னவே்பினும் தன் மணம் வீசி இனெ சகாண்டு வாழியபவ  

எங்கள் தமிழ் சமாழி எங்கள் தமிழ் சமாழி என்சென்றும் வாழியபவ  

 

சூழ்கலி நீங்கத் தமிழ்சமாழி ஓங்கத் துலங்குக னவயகபம  

சதால்னல வினன தரு சதால்னலயகன்று சுடரக் தமிழ் நாபட  

 

வாழ்க தமிழ் சமாழி வாழ்க தமிழ் சமாழி வாழ்க தமிழ் சமாழிபய 

வானமறிந்த தனனத்து மறிந்து வளர ்சமாழி வாழியபவ  

 

- மஹாகவி சுே்பிரமணிய ோரதியார் 

 

 

 

 

Chorus: 
We belong to every town!  
Everyone is our kith and kin! 
We belong to every town! 
Everyone is our kith and kin! 
 
பல்லின  க்ேள் வாழுகின்ற 
பலஜுோவின்  ண் மீதினிவல 

பண்புயட  ாந்தயேப் பயடத்திடும் - நம்   
தமிழ்ப் பள்ளி வாழியவவ 
 
Chorus: 
We belong to every town!  
Everyone is our kith and kin! 
We belong to every town! 
Everyone is our kith and kin! 
 

(The School Anthem was first sung at the Silver 

Jubilee Celebrations on 10 April 2021; Music by 

Ms Chithra Kumaresan & Shaarvesh Selvarajah; 

Lyrics by Nilakshan Swarnarajah) 

வடக்கு தமிழ்ப் பள்ளி கீதம் – North Tamil School Anthem 



4 
 

Message from the Editor (Mr Shanmuganathan) 

 

ehk; fle;j tUlk; vkJ KjyhtJ nrajpklypid ntspapl;bUe;Njhk;. 

me;j Kaw;rp vy;NyhuJ ghuhl;Ljiyg; ngw;wJld;> nghpJk; tuNtw;fg; 

gl;lJ. ,e;j tUlk; ,J Mz;L kyuhf ntsptUfpd;wJ. jtpHf;fKbahj 

fhuzq;fshy; ,e;j Mz;L kyH fhyjhkjkhf ntsptUtjidapl;L ehk; 

kpf kdtUj;jkilfpd;Nwhk;. 

,e;j kyhpy; vkJ khztHfspd; Mf;fq;fs;> mtHfsJ iftz;zq;fs; 

,q;F fhl;rpg; gLj;jg;gl;Ls;sd. mj;Jld; vkJ MrphpaHfspd; gq;fspg;Gk; 

,lk;ngw;Ws;sd. midtUf;Fk; vkJ ed;wpfs;. 

NkYk; ,t; Mz;L kyhpid rpwg;gpj;J vkJ Nkw;F khepy muRmikr;rH 

Hon Dr Tony Buti MLA tpd; tho;j;Jr;  nra;jpAk;> vkJ City of Swan Mayor 

Cr David Lucas,   City of Swan Deputy Mayor Cr Mel Congerton  mtHfsJ 

tho;j;Jr; nra;jpfSk; je;JjtpAs;shHfs;.;  ,tHfSf;F vkJ kdk; fdpe;j 
ed;wpfs;. 

vkJ gs;sp epHthfj;jpy; vkJ jd;dhHt njhz;lHfspd; gq;fspg;G kpfTk; 

,d;wpaikahjJ. mtHfspd; nraw;ghLfSk; ,q;F tpgukhf Mtzg; 

gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

,e;j Mz;L kyH rpwg;ghf ntsptu cjtpa gs;sp ,izg;ghshfs; 

jpU epyf;rd; RtHzuh[;> jpUkjp லீனா fhh;j;jpf;> jd;dhHtyH ,izg; 

ghsH jpU Kj;ijah NrJuhkd;> khztr; nry;tq;fspd; Mf;fq;fis 

,izaj;jpy; tbtikj;Jf; nfhLj;j jpU jkpo;Fkud; khrpyhkzp 

MfpNahUf;F vkJ kdkhHe;j ghuhl;Ljy;fs;. 

 

jpU , rz;Kfehjd; 

Mz;L kyH MrphpaH FOtpd; rhHgpy;.                         
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 பேரத்் வடக்கு தமிழ்ே் ேள்ளியின் அதிேர் 

திரு சேந்தில் குமார் ேந்திரமணிஅவரக்ளின் செய்தி 

 

அணனவருக்கும் வைக்கம், 

             "யொமறிந்த கமொழிகளிலல தமிழ் கமொழிலபொல் 

               இனிதொவது எங்கும் கொலைொம்" 
 

என்று தமிழ் கமொழிணய சிறப்பித்தவர ் பொரதி. 

பொரதியின் கபொன்கமொழிணய சிரலமற் ககொை்டு, 

லபரத்் வடக்கு தமிழ்ப் பள்ளி, பலஜூரொவில்  

கெயல்பட்டு வருகிறது. ஒவ்கவொரு ஞொயிற்றுக் 

கிழணமகளிலும் கபற்லறொரக்ள் தங்கள் 

குழந்ணதகணள, அயல்நொட்டில் ஆங்கிலம் கற்பது 

மட்டும் லபொதொது, தமிழ் கமொழியிலும் சிறந்து விளங்க 

லவை்டும் என்ற லநொக்கத்துடனும், ஆரவ்த்துடனும் 

அணழத்து வருகின்றனர.் 

                     "தமிழுக்கும் அமுகதன்று லபர ்- அந்தத் 

                      தமிழ் இன்பத் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு லநர"் 

என்ற பொரதிதொெனின் கபொன்கமொழிக்கு இைங்க தமிழ் ஆசிரியரக்ள் மிகுந்த 

ஈடுபொட்டுடன் மொைவரக்ள் தமிழ் கற்க லவை்டும் என்னும் உயரிய லநொக்கத்துடனும் 

உற்ெொகத்துடனும் தமிணழக் கற்பிக்கின்றனர.் 

அது மட்டுமல்லொமல் இப்பள்ளியில் தமிழரின் பொரம்பரிய கணலகள் மணறந்து விடக் 

கூடொது என்ற நற்சிந்தணனயுடன் பணற, சிலம்பம், பரதநொட்டியம், இணெ லபொன்ற 

கணலகள் யொவும் அனுபவமிக்க ஆெொன்கள் மூலம் பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றன. 

மொைவெ ்கெல்வங்களும் நம் தொய்கமொழி தமிழ் அணதெ ்சிறப்பொகப் பயில லவை்டும் 

என்ற ஆரவ்த்துடன் விணரவொகக் கற்று சிறப்பொகெ ்கெயல்படுகின்றனர.் 

மொைவரக்ள் பல் கலொெெ்ொர நிகழ்வுகளில் பங்கு கபற்று சிறப்பொகெ ் கெயல்பட்டு 

வடக்கு தமிழ்ப் பள்ளிக்குப் கபருணம லெரப்்பதுடன் அணனவணரயும் தம் வெம் 

ஈரக்்கின்றனர.்                    

                    "கென்றிடுவீர ்எட்டுத்திக்கும் 

                      கணலெ ்கெல்வங்கள் யொவும், 

                      ககொைரந்்திங்கு லெரப்்பீர"் 

என்பது பொரதியின் கூற்று. தீரக்்கதரிசி பொரதியின் கூற்ணற சிறிது மொற்றி அணமத்து 

முயற்சிப்லபொம். 

                 "எட்டுத்திக்கிலும் தமிழ்க் கணலெ ்கெல்வங்கள் 

                 யொவற்ணறயும் ககொை்டு லபொய்ெ ்லெரப்்லபொம்" 

என்று உறுதி அளிக்கிலறொம்.  இனிவருங்கொலங்களில் தமிழின் கபருணமணய பல 

மடங்கு உயரத்்திக் கொட்டும் பள்ளியொக இப்பள்ளி திகழும் என்பதில் எள்ளவும் 

ஐயமில்ணல. பள்ளியின் கெயல்பொட்டிற்கு உதவும் அணனத்து தன்னொரவ்லரக்ளுக்கும் 

என் மனமொரந்்த நன்றிகள். 

                 "தமிதைக் கற்ச ாம்"! “கற்பி ்ச ாம்"!! 

சேந்தில் குமார் ேந்திரமணி 

அதிபர ்

லபரத்் வடக்கு தமிழ்ப் பள்ளி 
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Message from Cr David Lucas, Mayor for the City of Swan 

 

Firstly, I’d like to thank Perth North Tamil School for 

allowing me the honour of saying a few words in your 

annual magazine for 2021. 

 
For many years, the City of Swan has been a proud 
supporter of the school. This year alone, we’ve 
partnered together on numerous community events 
such as free “Parai” Tamil Traditional drumming 
practice sessions, Connecting Through Culture event, 
official opening of Brabham Oval and Pavilion, 
Ballajura by Twilight and Altone Comes Alive to name 
a few. 
 
There’s no doubt the school has an exciting future 
ahead, given your recent expansion to the Senior 
Campus of the Ballajura Community College, and the 
celebration of your very special 25 year anniversary.   

 
The entire Perth North Tamil School community, including the dedicated and 
passionate volunteers, families, teachers and students should all be proud of your 
efforts. You all play an extremely important role in promoting multiculturalism and 
integration in our wonderfully diverse community. 
 
Congratulations on a remarkable 2021, and I look forward to continuing our strong 
partnership in 2022 and beyond. 
 
Cr David Lucas 
Mayor – City of Swan 
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Message from Cr Mel Congerton, Deputy Mayor, City of Swan 

 

Since being involved with the Perth North Tamil 
School it has been a constant source of 
enlightenment. Your traditions provide us with 
numerous benefits. They provide all Australians with 
a source of identity; they tell the story of where you 
came from and remind us of what has shaped yours 
and our lives. You connect generations and 
strengthen your group bonds, and help all of us feel 
that we are part of something unique and special. 

 
A nation’s cultural heritage and natural history are 
precious and unique. Culture and its history are 
morals, beliefs, and aims. They form a people’s 
national identity. It is essential to preserve your 

cultural heritage to maintain your identity as a nation.  

Culture is a powerful 
driver for development, 
with community-wide 
social, economic and 
environmental impacts. 
Culture ensures unity 
during crisis, influences 
identity, debate and 
dialogue.  

Whether your traditions 
are based in religion, 
culture, or fun, they’re 
important. Overall, 
traditions provide a 
healthy understanding 
of self from a young 
age, which can 
continue to build on as 

children grow up. Traditions help strengthen family bonds and also allows other 
cultures to embrace different values in Australia’s multi-cultural and diverse 
population. 

It has been an honour to work with you and I feel like I am part of the Tamil family.  
 
Kindest regards 
 
Mel 
 
Mel Congerton 
Deputy Mayor 
City of Swan 
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Message from Mr K Nallasivam, Founder of the Perth North Tamil School 

 

Dear friends  

I am glad to send this message to the children, teachers, management committee members, 

voluntary helpers and well-wishers of Perth North Tamil School when you are publishing this 

magazine celebrating an year of achievements and celebration in 2021. 

As you know, practically every country has rivers. Their flow will depend on the land through 

which they travel. Some flow slowly. Some are muddy, some are clear, but all finally flow into 

the ocean. Mother Ocean welcomes all the rivers with open arms, mix them up and say to 

them: “Dear children, you all are now part of me, you all are one, part of this Mighty Ocean”. 

We migrants came from different countries, with different experiences, and most often after 

facing various challenges in our lives. Like the Mother Ocean, this country Australia received 

us with open arms, mixed us all into one wonderful people, and told us: “You are now part of 

Me, you are all Australians, you are equal”. 

You will have equal opportunity, so work hard for the benefit of all Australians. 

As Australians speaking Tamil as our mother tongue, let us all be very compassionate, and 

make sure if somebody is in trouble, let us rush and help them. This is the message I would 

like to convey to our younger generation and to our community after being part of this 

wonderful school for the last 25 years. 

Thank you, Mother Australia, for welcoming us and providing us with the opportunity to 

continue to practise our language, culture and traditions! 

Kandasamy Nallasivam 

Founding Principal of Perth North Tamil School 

Our Past Principals being honoured at the Silver Jubilee Celebrations 
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Message from Mrs Kanthy May Lopez, former Principal 

Tamil is the mother tongue of the Tamilians in Tamil Nadu, living in South India, and 

also the Tamilians living in countries including Sri Lanka, Singapore and Malaysia. 

Today migrant Tamilians are living all over the world, with no exception to Australia.  

Tamil is an ancient, rich language. Even though Tamilians have migrated, they wish 

that their children will have the opportunity to learn their language and feel proud of 

their heritage. Australia is a country where English is widely spoken. Migrants who 

have migrated here wish to be fluent in English as well as their mother tongue and 

culture. There are many Tamil Schools operating now in Western Australia, including 

the Perth North Tamil School, to meet this community need.    

The Perth North Tamil School was established in 1995. Mr.K.Nallasivam was the 

founder of the school. I am glad to say that even today he never fails to attend the 

school on Sundays to be with the students to motivate them. 

We started off with a handful of students which slowly grew to thirty students. Then, 

we had five teachers who were all volunteers. As the years rolled by, the school has 

expanded with more than one hundred students. There are over 15 teachers and a 

management committee which overlooks the needs of the school. We are proud to 

witness the school completing over 25 years of service to the community. 

The Office of Multicultural Interest (OMI) grant us a subsidy to assist us to run the 

school. Besides, the students are allowed to sit for the Tamil Language as a subject 

for the Exam in the Australian Tertiary Admission Rank (ATAR) in year 12.   

Coming to the importance of mother tongue and culture it gives the individual an 

identity of who he or she is. It also gives the cultural background. I feel we should 

appreciate our language and culture no matter where we settle. 

 

Mrs  Lopez 

Former Principal, Perth North Tamil School 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mrs Lopez joined our students and volunteers at our Harmony Week presentation on Tamil 

Language, Culture and Art Forms at the Ellenbrook Public Library in March 2021.
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Annual Progress Report from the School Coordinators 

Summary 

The school year 2021 had been an eventful year for the Perth North Tamil School. We 

continued to build on the improvements made to our management structures and language 

and cultural learning programs from the previous years. Our new management committee that 

included parents, teachers and community members was in full effect and made remarkable 

progress with regards to the school processes and administration. We also launched a new 

Parents and Volunteers Group to support the school activities. We launched our new school 

website https://ntswa.org.au/ that allowed us to stay connected with the school and wider 

community at large and share our significant milestones and activities. 

 

Term 1 

The first cultural event we were a part of in 2021 was the “Pongal Harvest Festival” hosted by 

the Tamil Association of WA in collaboration with a number of Tamil organisations on 16 

January 2021. Perth North Tamil School children presented a composition of varied cultural 

dance performance at this event. 

Our first day of the year commenced well with a significant number of parents attending the 

open day meeting on 24 January. Although we planned to commence our first language 

teaching sessions on 31 January, due to a COVID19 lockdown we had to postpone the re-

opening to 14 February. In 2021 we also commenced Tamil traditional drumming, martial arts 

and Bharatanatyam dancing classes under our cultural education program, which were 

received with widespread enthusiasm by our students and school community. We had around 

35% of our students enrol in these additional training outside of our regular language teaching 

classes. The students were eager to learn our culture and traditions along with the language. 

Our students performed cultural dance, music, drumming and martial arts at the “Altone 

Comes Alive” City of Swan’s Harmony Week event on Saturday 20 March along with a cultural 

stall presentation and food stall by volunteers on behalf of our school. We also participated in 

the Harmony Week event of the Western Australia Multicultural Association held on 21 March 

at Tuart College. 

Throughout Term 1, everyone’s full concentration was on preparing for, and staging, our first 

ever open air community festival to celebrate the School’s Silver Jubilee on 10 April 2021. We 

received partial funding support from the City of Swan under the Ballajura Community Event 

Partnership grant program. The event was a great success with our school students, 

community members and guests attending in large numbers. We were honoured to have some 

special guests including Ms Meredith Hammat MLA, Member for Mirrabooka; Mayor of the 

City of Swan Cr Kevin Bailey; Councillors from the City of Swan Cr Mel Congerton, Cr Bryce 

Parry and Cr Kate McCullough; Mr James Jegasothy Executive Director of the Office of 

Multicultural Interests; Mr Franco Smargiassi, President of the Western Australia Multicultural 

Association; and our ever supportive office bearers and representatives from the Tamil 

Association of WA and sister Tamil Schools.  

Every class from our Tamil School had the opportunity to present a performance. The 

performances were the culmination of ongoing language and cultural training provided by our 

teachers, volunteers and parents. In addition we had traditional and contemporary dance and 

music performances by our Tamil community members and guest performances representing 

the Thai, Filipino, Turkish, Irish and Indonesian cultures. It was also delightful to see our guests 

from multicultural communities joining our teachers in the Tamil traditional ‘Kummi’ dance; and 

our Tamil School Alumni presenting a finale dance, which attracted all our guests and 

community members to join the dance floor at the end. 

https://ntswa.org.au/
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Term 2 

As another key milestone for our school and our community, in May 2021, we moved our 

school operations to the Ballajura Community College with purpose-built facilities, after 

operating out of the Kingfisher Community Centre for 25 years. This strategic move helped us 

to cater to the growing numbers of our school community and to enhance and empower the 

teaching and learning environment for our teachers and children.  

Our school committee was actively managing the transition to the Ballajura community college, 

identifying and resolving any issues identified by teachers and students. A notable first 

celebration at our new home was the Mothers Day. Each class undertook an activity to mark 

the Mothers Day and children also made gift items to take home to thank their mothers.   

In accordance with our aim of continuous improvement to our teaching and learning processes 

and procedures we made a significant investment in our IT infrastructure in the form of 

purchasing of laptops for our teachers along with projector and other ICT equipment to assist 

with our online delivery capabilities and records management. This was partially supported 

through a grant from the Commonwealth Government’s Stronger Communities Grants 

Program.  

Our students also participated in the New South Wales Federation of Tamil Schools Tamil 

language exam. This is an annual exam that our students sit every year that judges their 

proficiency in the Tamil language.  

 

Term 3 

Our students participated in the annual Tamil speech, poetry and Thirukkural recital 

competitions coordinated by the South Tamil School on behalf of the Sydney-based Graduate 

Society of Australian Tamils. Our students won a range of prizes in these competitions. We 

also presented dance and music performances at the Ballajura Community Fair held at the 

Ballajura Community College. Our volunteers celebrated the Teachers Day and Fathers Day 

together to thank and recognise the services of our volunteers. 

At the end of Term 3, we held a school open day on 19 September 2021 to thank all our well-

wishers who facilitated the move to the school and to celebrate our achievements. Federal 

Member for Cowan Dr. Anne Aly, Councillor Mel Congerton, Councillor Bryce Parry, Ms 

Lisbeth Comissao Grant Administrator from the Office of Multicultural Interests, PIP 

Consultant Ms Moya McLauchlan, City of Swan Ballajura Community Development Officer Ms 

Caitlin Ciovica, Ballajura Community College Corporate Services Manager Ms Rebecca 

Traelor-Cook, and Members from TAWA attended as our special guests. 
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Term 4 

In Term 4 we were able to enjoy our routine class 

operations with the end of year assessment held at each 

class level to gauge the competency levels of individual 

students and also the class as a whole. This has been 

recorded to allow the teachers and school committee to 

make informed decisions on processes and practices for 

the coming school year 2022.  

In term 4, we had a range of cultural activities to 

participate in. Three teams from our school participated 

in the annual Multicultural Youth Talent Show, held at 

Churchlands Senior High School on 24th October 2020.  

Our Tamil School was invited to participate to provide 

cultural performances for the Opening of Brabham Oval 

and Pavilion on 19 November where our kids from our 

cultural classes performed a Bharatanatyam dance along with the Traditional Parai and 

Silambam. 

We also took part in the Ellenbrook Multicultural Festival on 6 November at the Ellenbrook 

Town Centre where our cultural Dance, Parai and Silambam performances and stall display 

of various Tamil cultural artifacts and food items were well received by the wider multicultural 

community.  

Our school community also participated in the Ballajura by Twilight event held in Ballajura on 

3 December and in the Christmas Pageant held in Ellenbrook on 11 December, representing 

the Tamil culture. Our students and parents, along with members from the Tamil community, 

participated in large numbers. We put on display many aspects of Tamil Culture such as 

traditional drumming ‘Parai’, traditional martial art ‘Silambam’, traditional dances ‘Oyilattam’ 

‘Kaavadi’ and ‘Karagam’. Our participation was well received by all communities and the 

organisers. 

Our year end presentation was held on 12 December with 

Deputy Mayor of the City of Swan Cr Mel Congerton, 

Councillors Bryce Parry and Dave Knight, Acting Principal 

Mr Bruno Pileggi from the Ballajura Community College 

and President Community Languages WA Mr Enzo Sirna 

joining us. Some of our school students performed cultural 

performances for the parents and special guests. Each 

student from the school was awarded with a certificate and 

a trophy, celebrating their achievements and participation 

in the Tamil School activities and to mark the completion 

of school year 2021. This day concluded our Tamil School 

learning and cultural activities for 2021 with tremendous 

joy for the children and families and marked a new 

milestone in our journey to cater to the needs of the Tamil 

speaking community in the northern suburbs of Perth. 

 

Leena Krishnan  

Nilakshan Swarnarajah  

Joint School Coordinators - 2021 



14 
 

ஆசிரியர் ஒருங்கிதண ் ாளரின் அறிக்தக 

அகத்தியனின் அமுத கமொழியொம்  

அமிழ்தினும் இனிய கமொழியொம் 

எம் தொய்கமொழியொம் தமிழொல் 

அணனவணரயும் வைங்குகிலறன். 
    

லமற்கு ஆஸ்திலரலியொவில் வொழும் தமிழ் 

மற்றும் தமிழ் ஆரவ்ம் ககொை்ட இணளய 

தணலமுணறயினரக்்கு தமிழ் கமொழியின் வளம், 

பை்பொடு, கலொெெ்ொரம் மற்றும் தமிழரக்ளின் 

கணலகணளயும் ககொை்டு லெரப்்பதில் கபரும் 

மகிழ்ெச்ி அணடகிலறொம். 

 

இந்த ஆை்டு அணனவருக்கும் மிகெ ் சிறப்பொன ஆை்டொக அணமந்தது. 15 

மொைவரக்ணளக் ககொை்டு சிறிய இடத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இன்று 100 

மொைவரக்லளொடு Ballajura Community College ல் சிறப்பொக வகுப்புகணள நடத்திக் 

ககொை்டிருக்கிறது.  

 

அணனவரது கடின உணழப்பொலும், விடொமுயற்சியொலும் இது ெொத்தியமொயிற்று. 

இதற்கு உறுதுணையொக இருந்த ஆசிரியரக்ள், கபற்லறொரக்ள், நிரவ்ொக 

குழுவினர ் மற்றும் தன்னொரவ் கதொை்டரக்ளுக்கு எமது நன்றிணய 

கதரிவித்துக் ககொள்கின்லறொம். 

 

நமது பள்ளியின் அடுத்த முயற்சியொக இந்த ஆை்டு முதல் நூலகம் ஒன்ணற  

ஆரம்பிக்க  உள்லளொம்.  இந்த நூலகத்ணத மொைவரக்ள் மட்டுமல்லொமல் 

கபற்லறொரக்ளும் பயன்படுத்திக் ககொள்ளலொம்.  

 

ஆரம்ப வகுப்புகளுக்கு இரை்டு ஆசிரியரக்ணளக் ககொை்டு பொடம் நடத்தப் 

படுகிறது. மொைவரக்ள் எளிதில் புரிந்து ககொள்ளும் வணகயில் கொகைொளிகள் 

மூலமொகவும் பட வணரபுகள், அெச்ு எழுத்துகள், கொட்சி அட்ணடகள் (Flash Cards) 

மூலம் எளிதில் புரிந்து ககொள்ளும் வை்ைம் வகுப்புகள் நணடகபறும். 

 

இந்த ஆை்டு நமது பள்ளியில் லபெச்ுப் லபொட்டிணய நடத்த திட்டமிட்டுள்லளொம். 

அணனத்து மொைவரக்ளும் கலந்துககொள்ளும் விதமொக இந்தப் லபொட்டி 

இருக்கும். இதனொல் தன்னம்பிக்ணகயும், ஆரவ்மும், உெெ்ரிப்புத் திறனும் 

அதிகரிக்கும். 

 

    பிறந்து சிறந்த கமொழிகளுக்கு நடுவில் 

    சிறந்லத பிறந்த எனது தொய்கமொழியொம் 

    தமிணழ வைங்கி என் நன்றிணய கதரிவித்துக் ககொள்கின்லறன். 

 

இத்தணன சிறப்புமிக்க எம் பள்ளியில் அணனத்து ஆசிரியரக்ளுடன் லெரந்்து 

ஆசிரியர ்ஒருங்கிணைப்பொளரொக கெயல்படுவதில் கபருணம ககொள்கிலறன். 

  

திருமதி ேத்திய ்பிரியா ேரவணக்குமார் 

ஆசிரியர ்ஒருங்கிணைப்பொளர ்
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நினனவில் நினெந்தனவ……

 

 

  

  

  

தமிழ்ே் ேள்ளி மாணவர்கள், நிர்வாகிகள், ஆசிரியர்கள் – 2011 & 2013 

 

ேலஜுரா ஹாரம்னி தினம் - 2013 

 

ேள்ளி மாணவரின் கிராமிய நடனம் - 2017 

பமெ்கு ஆஸ்திபரலிய முதன்மந்திரியுடன் 

 

நம் தமிழ்ே் ேள்ளியின் ஆரம்ேகால அதிேர்கள், ேள்ளி இனணே்ோளர், 

ஆசிரியர்கள் மெ்றும் முதலாவது மாணவர் வருனகே் ேதிவுே் புத்தகம் 
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ஆரம்ே நினல – முல்தல வகுே்பு 

 

அனைவருக்கும் அன்பாை வணக்கம் , 

உலகத்தின் மிகத் ததான்னமயாை தமாழியாகவும் தெம்தமாழிகளில் ஒன்றாகவும் 
விளங்கும் நமது ெிறப்புமிக்க தாய்தமாழியாம் தமிழ்தமாழினய, நமது வருங்கால 
தனலமுனறயிைருக்குக் தகாண்டுதென்று கற்பிப்பதில் நாங்கள் தபருமிதம் 
தகாள்கின்றறாம். 

இவ்வருடம் முல்னல வகுப்பு குழந்னதகள் எண்கள், வாரங்கள், மாதங்கள், 
பண்டினககள், பறனவகள், விலங்குகள், பூக்கள், பழங்கள், காய்கறிகள், மற்றும் 
நமது கலாச்ொரம், பண்பாடு கற்றுக்தகாண்டைர். அதுமட்டுமல்லாமல் பாட்டுக்கள்,  
கனதகள், உனரயாடல்கள்,  வினளயாட்டுக்கள் எை பல தெயற்பாடுகளிலும் 
பங்றகற்றைர். 

இவ்வாறாக தமிழ் தமாழினய மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் இவ்வருடம் 
கற்றுக்தகாண்டைர். தபற்றறார்களும் மற்றும் தன்ைார்வலர் ததாண்டர்களும் 
உதவியதற்கு மிக்க நன்றி. 

ஆெரியர்கள் : கற்பகம் தெந்தில்குமார், லதா ஸ்ரீைிவாஸ் ராஜூ , விஜயா 
மாெிலாமணி, கைிதமாழி றெதுராமன். 
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 இந்த ஆண்டில் எமது ஆரம்ே நினல வகுே்புகளில் கலந்து சகாண்ட 

மாணவர் விேரங்கள் 

1) ஆரூத் வருண்குமார் 

2) குயன் அம்பிகாபதி 
3) பிரியைா கரிகாலன் 

4) ஷர்வில் ெதீஸ் 

5) றஜாயல் விறைாஹரன் 

6) றதவ் ஆகாஷ் தெல்வராஜ் 

7) சுபிக்ஷா மணிகன்டன் 

8) தன்விஷா பிள்னள சுராஜ் 

9) தியாைா பாண்டியராஜன் 

10) அஸுஸூர் ரஹ்மான் கலீலுர் 

11) ஷர்வின் றமாகன் 

12) அைாமிகா திரு ஞாைெம்பந்தம் 

13) சுஜதீ் றகாபிநாத் 

14) ரஷ்கா பிரகாஷ் 

15) ஸ்ரீயஸ்வின் சுெிந்திரன் 

16) அபிநயா அருண்பாபு 

17) ஆதிராஸ்ரீ ராகவன் 

18) நிறெவிதா ரவிக்குமார் 

19) றராஷிைி ெதிஷ்குமார் 

20) யாழிைி தெந்தில்குமார் 

21) க்ரித்தியு யுவராஜ் 

22) க்ரித்தனு யுவராஜ் 

23) தவண்பா ஆைந்தன் 

24) வெிஷ்ட் மதன் 

25) தஷன் பிரஜிஷ் 

26) றெத் ரவிகுமார் 

27) றவந்தா கார்த்திக் 

28) சூரியா கறணஷ் 
தெௌந்தரராஜன் 

29) ஆதித்யா கறணஷ் 
தெௌந்தரராஜன் 

30) தாக்ஷாயைி குணாளன் 
31) ஐொக் ரவிகுமார் 
32) ஐடன் இஷான் ராவின் 
ரவிந்திரன் 

33) நிெித்தா ெக்திறவல் 
34) குருறதவன் ெக்திறவல் 



18 
 
 

 

ஆரம்ே நினல – மல்லினக வகுே்பு 

 

                                                  தமிசை ….. அமுசத ! 

தமிசை ….  அமுசத …. 

தமிைமுசத …. 

உலகின்  மூத்த  குடித்தமிசை 

ஓங்கு புகை் ஆயக் கதலத்தமிசை 

சதால்கா ்பியம் முன்ச  

துலங்கிய  சதான்தமத்  தமிசை 

இன்னும்  கீைடியில்  சதாண்டத்  சதாண்ட 

அமுது  ஊற்றாய்  ஆவணே ் ோன்றாய் 

அன்தனத் தமிசை …. 

அருந்தமிசை …. 

ஐவதக  நிலத்தமிசை..  நற்றமிசை! 

வள்ளுவர்  வாய்தமிசை 

மு ் ாலாய்  வழிந்த தமிசை 

அறம் காத்த  சிலம்புத் தமிசை 

காதல்  மணம்  வீசிய  கம் த் தமிசை 

ேங்கம்  தவத்துக்  காத்திட்ட 

தங்கத்தமிசை  ….  ேங்கத்தமிசை ! 

நின்தாள்  வணங்குகிசறாம் ! 

வாை்த்துகிசறாம் ! 

சேம்சமாழி  ச ாற்றுதும் ! 

சேம்சமாழி  ச ாற்றுதும் ! 

 

-  ஆசிரிதய  த்மாவதி  ாலகிருஷ்ணன்  

மெ்றும்  

ஆசிரினய தனசலட்சுமி ராமொமி 
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- 

இந்த ஆண்டில் எமது ஆரம்ே நினல வகுே்புகளில் கலந்து சகாண்ட 

மாணவர் விேரங்கள் 

 

1. ருதிக் பாலாஜி  
2. கிரிஷாந்த் மதி  
3. றதவ் ஆதித்ய தயாளன் 
4. பிறரஸ் ப்ரஜிஷ்  
5. றராைவ் குமார் 
6. நவநீத் கார்த்திறகயன் 
7. ஜறபஷ் றலாகாைந்  
8. லக்ஷன் தெந்தில் 
9. தன்யஸ்ரீ பாஸ்கரன்  
10. தீக்ஷிகா பிரகாஷ் 
11. ஜவீித் பாண்டியராஜன்  
12. ஸ்ரீெந்றதாஷ் சுெீந்திரன்  
13. திணித்தா பூபதி  
14. ஸ்ரீ ஆதித்யா ராகவன்  
15. றராஹிதா ராஜ்குமார் 
16. ெமந்தா தெௌந்தரராஜன்  
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ஆரம்  நிதல - சராஜா  வகு ்பு – பிரிவு அ 

 

“யொமறிந்த கமொழிகளிலல தமிழ் கமொழி லபொல் இனிதொவகதங்கும் கொலைொம்" 

என்ற பொரதியொரின் கூற்றின்படி, அமுதினும் இனிய நம் தமிழ் கமொழிணய 

எமது வடக்குத்  தமிழ்ப் பள்ளியின் லரொஜொ வகுப்பிற்கு கற்றுத்தரும் 

ஆசிரியரக்ளொகப் பைியொற்றுவதில் கபருமகிழ்ெச்ியணடகின்லறொம்.  

வொரந்லதொறும் கமொழித்திறன்களொகிய உணரயொடல்,லகட்டல், வொசிதத்ல், 

லபசுதல் லபொன்ற கெயல்கள் மூலம் எளிணமயொகத் தமிழ் கமொழிணயக் 

கற்றுத்தருகின்லறொம். பொடநூல், பயிற்சிநூல்களுடன் கொகைொளி, கொட்சி 

அட்ணட, எழுத்து அெச்ுக்கல் லபொன்றணவ மூலமும் தமிழ் கற்பிக்கப்படுவதொல் 

மொைவரக்ள் ஆரவ்த்துடன் பயில்கின்றனர.்  

அத்துடன் நமது  கணல மற்றும் கலொெொரதண்தயும் கற்றுத் தருகின்லறொம். கடும் 

முயற்சி மற்றும் ஆரவ்த்துடன் வந்து கல்வி கற்கும் மொைவரக்ளுக்கும் 

அவரக்ணள ஒவ்கவொரு வொரமும் ஊக்கத்துடன் அணழத்து வரும் 

கபற்லறொரக்ளுக்கும் எங்களது மனமொரந்்த நன்றிணய கதரிவித்து 

ககொள்கின்லறொம். 

 

ஆசிரியரக்ள்: திருமதி. ெத்தியப்பிரியொ ெரவைக்குமொர,் திருமதி ெக்திஆனந்தி 

அருை்பொபு  

மொைவரக்ள்: ஜஸ்வந்த்ரொம் லெது ரொமன், அமொனுர ் கலிலுர,் குறளினியன் 

ெங்கர,் ென்மதி தமிழமுதன், கயல் மதன், ென்ஜனொ  கரிகொலன், முகில் அருை் 

பொபு, ப்ரைவ் ெெச்ிதொனந்தன் மற்றும் ஷிவொனி கொரத்்திக்.
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ஆரம்  நிதல - சராஜா  வகு ்பு – பிரிவு ஆ 

 

Gyk;ngaHe;j jkpoHfs; cyfpd; gy ehLfspYk; gue;J tho;fpd;whHfs;. 

mtHfs; jhk; thOk; ehLfspy;> jkpo; nkhopapd; rpwg;Gf;Fk;> jq;fs; 

gps;isfspd; jkpo; mwptpid tsHg;gjw;Fk; gy;NtW Kaw;r;rpfisAk; 

Nkw;nfhs;fpd;whHfs;. 

ehKk; Nkw;F mT];jpNuypahtpy; NgHj; efhpy; எம் jkpo; gs;spapid 

elhj;jp tUfpd;Nwhk;. ,q;F ekJ gps;isfspd; jha;nkhop fy;tpia 
fw;Wf;nfhs;tjw;Fk;> vkJ fyhr;rhu gz;ghLfis mwpe;J nfhs;Sk; 

Kfkhf gy;NtW fyhr;rhu epfo;TfspYk; khztHfs; gq;Fnfhs;s 

vkJ gs;sp epHthfKk;> MrphpaHfSk;> jd;dhHty njhz;lHfSk; ngUk; 

Kaw;rp vLj;J tUfpd;whHfs;. 

    tho;f jkpo;nkhop!  tho;f jkpo;nkhop!   tho;f jkpo;nkhopNa! 

-  jpUkjp = n[a;nfshp rz;Kfehjd; 

 

ஆசிரிணய: திருமதி ஸ்ரீகஜய் ககௌரி ெை்முகநொதன் 

மொைவர:் லதவ்தரஷ்்; ஓவியன்; லிலயொ; ஆத்மிகொ; ஷிவானி ; யஷ்வின் ; 

ஆருை்யா
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 ஆரம்  நிதல - தாமதர வகு ்பு 

 

தமிழரக்ளின் பொரம்பரிய கலொெெ்ொரமொனது, தமிழ் கமொழிணய ணமயமொக 

ககொை்லட கட்டணமக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தமிழ் கமொழிணயயும், 

கலொெெ்ொரதண்தயும் எம் தொமணர வகுப்பு மொைவரக்ளுக்கு கற்று 

ககொடுப்பதில் நொம் மிகவும் மகிழ்ெச்ியணடகிலறொம். 

இம் மொைவரக்ளுக்கு வொரந்லதொறும் அவரக்ளது கமொழித் திறணன 

லமம்படுத்தும் வணகயில் உணரயொடல், லகட்டல் பயிற்சி, எழுத்து பயிற்சி 

லபொன்ற பயிற்சிகணள நடத்தி வருகின்லறொம். 

இம்கமொழிணய கற்பதற்கொக முயற்சி எடுத்து வரும் அணனத்து 

மொைவரக்ளுக்கும், அவரக்ணள தவறொமல் வொரம்லதொறும் அணழத்து வரும் 

கபற்லறொருக்கும் எம் மனமொரந்்த நன்றிகணள கதரிவித்துககொள்கிலறொம். 

“எங்கள் வொழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்கொத தமிகழன்று ெங்லக முழங்கு” என்ற 

பொலவந்தர ் பொரதிதொென் கெொல்லுக்கணமய, தமிணழ நமது வளமொக லபொற்றி 

அதன் தனிதத்ன்ணமணய கொப்லபொமொக. 

  

ஆசிரியரக்ள்: திவொகரி அருள்கெல்வம்; ஐஸ்வரய்ொ கெௌந்தரர்ொஜன்  

யொஷினி; ரஷ்மி; ரிஷிகொ; கொவியொ; தயொ; லயொனொ; ெங்கலமஷ்; க்ரிஷ். 

(வருணக தரொலதொர:்  அக் ஷய்; ரொகுல்)
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இதடநிதல - நித்திய கல்யாணி வகு ்பு 

கடுணமயொக உணழத்தொல்தொன் ெொதணனயில் உயரவ்ு! சுவொமி விலவகொனந்தர ்

அவரக்ளது புத்தகதத்ில் இருந்து என்ணனக் கவரந்்த சில வரிகள், எனது 

மொைவரக்ளுக்கும் நல்வழி கொட்டும்: 

“மக்கள் உன்ணன புகழ்ந்தொலும்  ெரி, இகழந்தொலும்  ெரி; அதிரஷ்்டலதவணத 

உனக்கு அருள்புரியட்டும், அல்லது புரியொமல் லபொகட்டும். உன் உடல் 

இன்ணறக்லக வீழ்ந்து லபொனொலும் நீ மட்டும் உை்ணம என்னும் 

புரணதயிலிருந்து அணுவளலவனும் பிறழ்ந்து கெல்லொமல்இருப்பதில் 

கவனமொக இரு.”  

“அணமதியொகிய துணறமுகதண்த ஒருவன் அணடவதற்குள்எத்தணன கபரும் 

புயல்கணளயும், சூறொவளிகணளயும் ெமொளித்து வரலவை்டியிருக்கிறது.” 

“மனிதன் எந்த அளவுக்கு உயரந்்தவனொகிறொலனொ, அந்த அளவுக்குத் தக்கபடி, 

அவன் கடுணமயொக லெொதணனகணளயும் கடந்து கென்றொகலவை்டும்.” 

எனலவ மொைவமைிகலள நீங்கள் கல்விணய விடொமுயற்சியுடன் தினமும் 

பொடெொணலயில் படித்த பொடங்கணளயும் அன்லற மனனம் கெய்து திரும்ப 

வீட்டில் படித்தல் லவை்டும். கடுணமயொன முயற்சியுடன் படித்து கல்வியில் 

நீங்களும் ெொதணன புரிய லவை்டும்.   

நன்றியும் வொழ்த்துகளும்.     

உங்கள் ஆசிரிணய திருமதி லயொகரஞ்சிதம் நித்தியொனந்தன் 

 

ெஹொனொ தரம்லிங்கம்; தஷ்ஷினி பிரதீபன்; நரம்தொ விலவகொனந்தன்; கொயத்திரி 

சுவொமிநொதன் பொலொஜி; சுகந்தன் ெரவைகுமொர;் முகுந்தொ கெந்தில்குமொர்
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இதடநிதல – குறிஞ்சி வகு ்பு 

அன்யன  டி வந்து  

அ ர்ந்திட்ட  நாள் மதாட்டு  

என்யனக் ேவர்ந்திட்ட  

எனதருய த் தமிழ் ம ாழியின்  

மதான்ய , திறம் பாடக்  

வேட்டிருந்த தினம் ஒன்றில் 

என்யனத் மதாட்ட வினா  

எங்வே தமிழ் இன்று ? 

 ழயல தன் ம ாழியிலா ? 

 ங்யே அவள் விழியிலா ? 

 ா ன்னர் முடியிலா ? 

 ால்  ருேன் வடிவிலா ? 

சிந்தயனேள் சிறேடிக்ே  

சிறுேணமும் இடங்மோடாது  

எந்தயன  றந்தாவயா? - 

"அம் ா"  

என்றாள் வோ ாதா - ஆம்  

விந்யத என்ன? தமிழ் அன்யன  

விலங்குேட்கும் மொந்தம் 

என்றாள் 

என்ன இல்யல தமிழிடம் ? 

எண்ணிப் பார்த்வதன் ஒரு ேணம்  

பண்வணாடு பேதமும்  

பாட்டு ல்ல எம்ம ாழி  

எண்வணாடு ேணிதமும்  

எ க்ேளித்த மபரும ாழி  

 ண்வணாடு  ணி குடம்  

 ட்டு ல்ல எம்ம ாழி  

விண்வணாடும் விஞ்ஞானம்  

விளம்பிட்ட மெம்ம ாழி 

அன்பு உண்டு அறம் உண்டு  

அே நானூறு அதற்கு உண்டு  

பார் புேழும் வீேம் உண்டு  

புற நானூறு பேர் ொன்று 

இலக்கியத்திற்கு இயணயான  

இலக்ேணமும் இதற்குண்டு  

அேத்தியம் முதல் 

மதால்ோப்பியம்  

அழியவில்யல இன்னும் இன்று 

எங்வே தமிழ் என்று  

எண்ணிய வபாமதல்லாம் -

மெவியில்  

ெங்வே முழங்கிற்று - புவியில்  

 ங்ோது தமிழ் என்று 

ெங்ேம் வளர்ப்வபாம் எங்கும்  

ொதிேள் எ க்கில்யல என்று  

பாேதி மொன்ன ம ாழி  

பயற மோண்டு முழங்ேக் 

வேட்வடன் 

சிங்ேம் எதிர் வரினும்  

பீதி எம்  ேபிலில்யல என  

தங்ேம் தயன விஞ்சும்  

தமிழ் அணங்கின் மபாலிவவாடு  

மபாங்கும் தமிழ் அருவி  

பாமேங்கும் பேவக் ேண்வடன்  

பங்ேம் தமிழிற்கு எந்நாளும்  

பரிொோ! திண்ணம் இதுவவ 

எங்கும் தமிவழ  

எங்கும் தமிவழ ... 

ஆக்ேம்: வகுப்பாசிரியய    

சுபாங்கி  ேங்ோதேெர் ா 

 

ஆசிரியரக்ள்: திரு நல்லசிவம்; திருமதி சுபொங்கி கங்கொதரெரம்ொ  

மொைவர:் கிருத்திகொ; கபபியன்; பஸ்ட்டின்; கவியமுதன்  
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மமல் நிலை - செவ்வந்தி  வகுப்பு 

 



26 
 

சமல் நிதல  - ஆம் ல் வகு ்பு 

 

2021ம் ஆை்டு ஆம்பல் வகுப்பு மொைவரக்ள் தமது பொடங்கணள மிகவும் 

ஆரவ்த்துடன் கற்றதுடன் நில்லொது சிறப்பொக தவணை இறுதி மற்றும் 

ஆை்டிறுதிப் பரீடணெகணளயும் கெய்திருந்தொரக்ள். கொகைொளிகணள 

வகுப்புக் கற்றல் நடவடிக்ணககளில் பயன்படுத்தியணம மொைவரக்ணள 

ஆரவ்த்துடன் ஈடுபொடு ககொள்ள ணவத்தது. தமிழ் இலக்கைம், இலக்கியம் 

மற்றும் பொடநூல்கள் என்பவற்றுடன் நிறுத்திவிடொது கபொது விடயங்கள் 

குறித்தும் மொைவரக்ள் கலந்துணரயொடி விவொதம், கருத்துப் பகிரவ்ு மற்றும் 

கமொழி கபயரப்்பு நடவடிக்ணககணளயும் லமற்ககொை்டனர.் 

எமது பள்ளியின் கவள்ளிவிழொ நிகழ்வில் ஆம்பல் வகுப்பு மொைவரக்ள் ெக 

மொைவரக்ளுடன் இணைந்து தமிழ்ப் பொரம்பரியக் கணலயொன வில்லுப்பொட்டு 

நிகழ்ணவ வழங்கினொரக்ள். தமிழ்ப் பள்ளியின் வரலொற்ணறயும் தொய் 

கமொழியொன தமிழ் கமொழிணயக் கற்க லவை்டியதன் அவசியத்ணதயும் 

மிகவும் நணகெச்ுணவ கலந்த பொடல்களுடன் எமது மொைவரக்ள் வழங்கியணம 

அணனவரதும் பொரொட்ணடப் கபற்றது.  

 

முன்னொள் வகுப்பொசிரிணய திருமதி லகொகிலொ கதிலரெனின் பிலரரணையில் 

மொைவரக்ள் வில்லுப்பொட்டு நிகழ்ணவப் பயில ஆரம்பித்தொரக்ள். எமது 

பள்ளியின் ஸ்தொபக இணைப்பொளரும் தன்னொரவ்லரும் நடன 

ஆசிரிணயயுமொன திருமதி லதவகி சூரியகுமொரன் அவரக்ள் வொரந்லதொறும் 

வருணக தந்து மொைவரக்ளுக்கு இணெயுடன் வில்லுப்பொட்டுப் பயிற்சிணய 

வழங்கினொர.் அத்துடன் நில்லொது மிகப் பிரம்மொை்டமொன வில்லு ஒன்ணறயும் 

தமது குடும்பத்தினர ் உதவியுடன் கெய்து நிகழ்வுக்கு லமலும் 

கமருகூட்டினொரக்ள். வில்லுப்பொட்டுக்கொன உணர மற்றும் பொடல்கணள திருமதி 

கரஜினொ ெை்முகநொதன் மற்றும் ஆசிரியர ் நிலக் ஷன் ஆகிலயொர ்

எழுதியிருந்தொரக்ள்.  
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இந்த நிகழ்வில் எமது மொைவரக்ளொன அபிமன்யு மதிவை்ைன், கிருத்திக் 

மைிலவல், ரொஜன் நிலக் ஷன், லரொஹித் பொலெந்தர,் ெஞ்ஜய் சுலரஷ்குமொர,் 

ெந்லதொஷ் தரம்லிங்கம், லெஷகிருஷ்ைொ ரொஜ், ஸ்ரீநொத் ரவி மற்றும் விதுரன் 

பிரதீஷ்  ஆகிலயொர ் மிகுந்த ஆரவ்த்துடன் பங்குபற்றியிருந்தனர.் தமது 

பங்களிப்புக் குறித்து எமது மொைவரக்ள் பொட லநரத்தில் பின்னூட்டல்கணள 

எழுதியிருந்தொரக்ள். அவற்ணறக் கீலழ கொைலொம். 

“இந்த பொரம்பரிய வில்லுப் பொட்டு நிகழ்வில் முதல்முணறயொக 

பங்லகற்றதில் நொன் மிகவும் மகிழ்ெச்ியணடந்லதன். எனது 

நை்பரக்ளுடன் பொடணலக்  கற்றுக்ககொள்வதும் பயிற்சி கெய்வதும் 

லவடிக்ணகயொக இருந்தது” (ரொஜன் நிலக் ஷன்). 

“நொன் இந்த  வில்லுப் பொட்டில் குருவொய் பங்கு பற்றியதில் கபருணமப் 

படுகிலறன். என்  நை்பலரொடு பொடியதொல் மிக்க மகிழ்ெச்ியொக இருந்தது” 

(அபிமன்யு மதிவை்ைன்).    

“நொன் பொடும்லபொது மிகவும் மகிழ்ெச்ியொக இருந்தது. என் நை்பன் 

அபிமன்யு குருவொக இருந்தது எனக்கு பிடித்திருந்தது” (ெந்லதொஷ் 

தரம்லிங்கம்).  

“இந்த வில்லுப் பொட்டு என் முதல்  வில்லுப்  பொட்டு. இந்த வில்லு பொட்டில் 

நொன் நிணறய நணகெச்ுணவ கெொல்லியிருந்லதன். இதில் பங்கு பற்றியதில் 

மிகுந்த மகிழ்ெச்ியணடந்லதன்” (லரொஹித் பொலெந்தர)். 

“நொங்கள் வில்லுப் பொட்டில்  எடுதத் புணகப்படத்ணத  ஒரு குவணளயில் 

பதித்து தந்ணதயர ் தினத்திற்கொன பரிசுப்கபொருளொகத் தயொரித்லதொம். 

இணத எனது அப்பொவுக்குப் பரிெளிதத்தில் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ெச்ி” 

(கிருத்திக் மைிலவல்). 

 



28 
 

சமல் நிதல  - ேண் கம் வகு ்பு (ATAR) 

Both of our ATAR students, Abarna Mathivannan and Thamilkumaran Masilamani, 

achieved excellent scores in their Tamil ATAR exams. These two students were the very 

first to sit for the ATAR exam from the Perth North Tamil School and were honoured at 

our Term End Get-together held in September 2021.  

Below is some feedback from our student Abarna Mathivannan: 

My name is Abarna Mathivannan. I have been a student of Perth North Tamil School since 

2014.  

After coming to Australia, I was required to learn English but I did not want to forget my 

mother-tongue Tamil, so I joined North Tamil school in order to continue learning Tamil 

langue. Going to Tamil school helped me in many ways. First and the most obvious way the 

Tamil school helped me was by maintaining and improving my Tamil language skills.  

When I came to Australia, I was worried about not being able to speak in Tamil with anyone 

outside of my family but after joining Tamil school, I was able to meet many other kids like me 

who have English as second language and came there to learn Tamil. Tamil school was a place 

where many kids like myself and families came together to create a wonderful community 

where we could speak Tamil and celebrate festivals and functions to keep and maintain our 

beautiful culture.  

At Tamil school, I was not only able to learn Tamil language but also continue learning 

Bharatanatyam dance and was given many opportunities to perform in front of large audiences 

as well. Tamil school provided me with many opportunities in different ways including giving 

me the opportunity to do the Tamil ATAR by coaching me through Tamil school. 
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2021ம் ஆண்டு - ஓர் மீள் ோர்னவ  

Christmas in Elfenbrook – Perth North Tamil School at the Christmas Pageant – 10 Dec 2021 

A video of the Tamil community’s participation is available at: 

https://www.youtube.com/watch?v=0_Jw2uNSX7Q 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0_Jw2uNSX7Q%26fbclid%3DIwAR3bqxR5q47FZ63pr0jK2QzoYgLc0-bZdPQt4tpsldo5P31_jibzK0v3MJs&h=AT2tc-XLACQZQ6dzrpf-__hyVZwZyxJ_iUe6UZWtoKQeW0PoL-BZ4xyn8FEMTAXT9_BhomDgcXodStu1TkuBZxoDtgCXmbnjC5SQhYv7-hld4OXu1HGX1l-Yxjx9Dq4QiQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3MOYTe8C7C6QJP7goC6PmVFT46rfiIPWUytHQEDN1UdwNLdyULkpdXVvHVCu84_dHYIB-9OZU3z-0jl-tZVFhbmbyLWdXagBKKl5niBbNJnDQhu3-LftonVKQg_dtdvLl2MKFLRVaqakgmr_8dRt84rjDaM9PnHx48-xknrIjffaEtWu_AX0jtWgoy4NHoTJ-9nFP7
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Ballajura by Twilight organised by the City of Swan and jointly supported by the Perth North Tamil 

School – 3 December 2021 
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Perth North Tamil School at the Brabham Oval Park and Pavilion Opening Ceremony – 19 Nov 2021 

https://www.swan.wa.gov.au/News-Media/2020/News-focus-stories/Brabham-community-

welcomes-new-neighbourhood-

hub?fbclid=IwAR0QIkfmp6YqavCDO29YPURCSTUJqDF7HuMmldkKloPDKvBkq0w95gX1nC4 

 

 

 

https://www.swan.wa.gov.au/News-Media/2020/News-focus-stories/Brabham-community-welcomes-new-neighbourhood-hub?fbclid=IwAR0QIkfmp6YqavCDO29YPURCSTUJqDF7HuMmldkKloPDKvBkq0w95gX1nC4
https://www.swan.wa.gov.au/News-Media/2020/News-focus-stories/Brabham-community-welcomes-new-neighbourhood-hub?fbclid=IwAR0QIkfmp6YqavCDO29YPURCSTUJqDF7HuMmldkKloPDKvBkq0w95gX1nC4
https://www.swan.wa.gov.au/News-Media/2020/News-focus-stories/Brabham-community-welcomes-new-neighbourhood-hub?fbclid=IwAR0QIkfmp6YqavCDO29YPURCSTUJqDF7HuMmldkKloPDKvBkq0w95gX1nC4
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Perth North Tamil School at the Ellenbrook Multicultural Festival – 6 November 2021 
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Perth North Tamil School at the Multicultural Youth Talent Show organised by the Western 

Australia Multicultural Association – Churchlands Senior High School Auditorium – 24 Oct 2021 
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Perth North Tamil School Term End Get-together and Presentations 
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Perth North Tamil School’s Silver Jubilee Celebrations at Karijini Oval – 10 April 2021 

 

 



41 
 

 

 

Our teachers being honoured by the Mayor of the City of Swan Cr Kevin Bailey. 
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Guests joining a Tamil traditional dance – “Kummi” performed by Tamil School teachers 
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Multicultural Performances at Perth North Tamil School’s Silver Jubilee Celebrations 

Filipino Cultural Dance 

 

 

Thai Cultural Dance 
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Turkish Cultural Dance 

 

 

 

Indonesian Cultural Dance 
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Irish Songs – Instrumental 
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Our special guests at the Connecting through Culture event: Ms Meredith Hammat MLA; Mayor Cr 

Kevin Bailey; Mr James Jegasothy Executive Director of the Office of Multicultural Interests; and Cr 

Bryce Parry from the City of Swan. 
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Thank you to the Tamil Association of WA and sister Tamil Schools for honouring our school 

management committee members 

 

 

Food Trucks that supported our event with their in kind contributions 

Our thanks to: The Curry Stand Food Truck and Deep Catering North Indian Cuisine 
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“Altone Comes Alive” Harmony Day event in Altone Park – 20 March 2021 
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Pongal Harvest Festival celebrated on 16 January 2021 at Cannington Amphitheatre 

 

 



53 
 

 

 



54 
 

 

     

        



55 
 

             

               

            



56 
 

      

 



57 
 

     

   



58 
 

              

      



59 
 

        

 

 

 

 



60 
 
 



61 
 

  



62 
 

 



63 
 

 



64 
 

 



65 
 



66 
 

  



67 
 

தமிை் ேமுதாய ச ண்கள் 

இரொமன் தன் மணனவிணய ெந்லதகித்து தீயில் இறங்க பைிக்கிறொன். சீணத 

இறங்கி தொன் பதத்ினி என்பணத கெொல்கிறொள். அதன் பிறகு கூட ஊரொரின் 

ெந்லதகதண்த கொரைங் கொட்டி கரப்்பிைியொன தன் மணனவிணய வனத்தில் 

தள்ளுகிறொன் இரொமன். அங்லகலய இரை்டு குழந்ணதகள் கபற்று வனத்திலலலய 

வொழ்கிறொள். இரை்டு குழந்ணதகளும் வளரந்்து ஊர ்திரும்பியதும் மடிகிறொள். இது 

ரொமொயைம்.  

ஓர ் அழகிய இளம் மங்ணக. அவளுக்கு முதிரந்்த கைவன். மனமுவந்து 

வொழ்கிறொள். ஒரு கட்டத்தில் கைவன் குஷ்டலரொகியொகிறொன். அதன் பிறகும் 

அவளுக்கு கவறுப்பு ஏற்படவில்ணல. பை்ைொத குசும்கபல்லொம் அக் கிழடு 

கெய்தும் அவணன ஆரொதிக்கிறொள். ஒரு கட்டத்தில் ஒரு தொசிணயப் பொரத்்து நொன் 

இவலளொடு கூட லவை்டுகமன்கிறொன். அதற்கும் அவள் இணெகிறொள். 

தொசிக்கு கூலியொக தொசியின் வீடண்ட துப்பரவு கெய்வது உள்ளிட்ட பைிகணள 

கெய்கிறொள். தன் கைவணன லதொளில் தூக்கிெ ் கென்று தொசியின் வீட்டுக்குெ ்

கெல்கிறொள். இது நளொயினி கணத. 

இணவ அணனத்தும் வடகமொழி இலக்கியங்கள் …… 

 

தன் கைவணன கெய்யொத குற்றத்திற்கொக ககொணல கெய்துவிட்டது அரசு. தன் 

லகொபத்தீயொல் ஒரு நகரதண்தலய எரிக்கிறொள். தன் உள்ளத்து எரிெெ்ல் பற்றி 

எரிகிறது என ககக்கலிட்டு சிரிக்கிறொள். ஆலவெமொக எரிதத் படிலய லவகமொக 

நடந்து கென்று ெற்று நிதொனித்து திரும்பி பொரக்்கிறொள். அணனத்தும் எரிந்து 

விட்டதொ அல்லது இன்னம் மிெெ்மிருக்கிதொ என்று! இது சிலப்பதிகொரம். 

அவள் ஒரு லபரழகி. அவள் அழகில் கவரப்பட்டு ஒரு இளவரென் தன் கொதணல 

அவளிடம் கூறுகிறொன். அவள் வலக்ணகயில் வொங்கி இடக்ணகயொல் தூரவீசிவிட்டு 

ெலனமற்று நடக்கிறொள். இளவரெனும் ஆசிட் வீெவில்ணல. ஆபொெ படகமடுத்து 

மிரட்டவில்ணல. அவள் உைரவ்ுக்கு மதிப்பளித்து கென்று விடுகிறொன். இது 

மைிலமகணல. 

அவள் கைவன் அவணள ககொல்வதற்கொக திட்டமிட்டு மணல உெச்ிக்கு அணழத்து 

கெல்கிறொன். அவளும் விபரமறியொது கூடலவ கெல்கிறொள். மணல உெச்ிணய 

எட்டியதும் தொன் கதரிகிறது, இவன் தன்ணன ககொணல கெய்ய அணழத்து 

வந்திருக்கிறொன் என்று லயொசிக்கிறொள். “நீ என்ணன ககொல்லதத்ொலன அணழத்து 

வந்நிருக்கிறொய்? நொன் மடிவது பற்றி எந்த  கவணலயுமில்ணல. ஒலர ஒரு 

லவை்டுலகொள் தொன். என் கைவர ்நீங்கள். உங்கணள மூன்று முணற சுற்றி வந்து 

கொலில் வீழ்ந்து ஆசி வொங்கினொல் லமொட்ெம் கெல்லும் பொக்கியம் கிட்டும் எனக்கு” 

என்றொள். “அட அதனொகலன்ன? தொரொளமொக சுற்றி வொ” என்று கைவனும் கெொல்ல 

சுற்றுகிறொள். முதல் சுற்று, இரை்டொம் சுற்று, மூன்றொம் சுற்றில் தன் கைவணன 

மணலயிலிருந்து தள்ளி விட்டு ககொல்கிறொள். இது குை்டலலகசி. 

இணவ அணனத்தும் தமிழ் இலக்கியங்கள் ……………… 

ஓர ் ஆை் என்ன கெய்தொலும் அவனுக்கு லெவகம் கெய்வகதொன்லற கபை்ைின் 

பைி என்பதணன கெொன்னதுதொன் வடகமொழி இலக்கியங்கள். அவன் ஆலைொ, 

கைவலனொ,  அரெலனொ, ஆை்டவலனொ அநீதி தவறினொல், அறம் தவறினொல் 

அடங்கொலத, அவணன எதிரத்்து லபொரொடு என்பணத லபொதிப்பது தொன் தழிழ் 

இலக்கியங்கள்.  
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தமிழ்கமொழி எப்லபொதுலம கபை்கணளக் ககொை்டொடுவது. வடகமொழி 

இலக்கியங்கள்  கபை்கணள அடிணமத் தனமொக்குவது. உலகம் முழுவதும் 

கபை்கணளக் கொலுக்கு கீலழ ணவத்திருந்த கொலகட்டத்தில், கபை்கணள லமன்ணம  

மிகு கபொக்கிெமொக லபொற்றிப் புகழ்ந்தது தமிழ் ெமூகம். 

ெங்க கொலத்திலலலய 47 கபை் எழுதத்ொளரக்ணளக் ககொை்டது உலகிலலலய தமிழ் 

ெமூகம் மட்டும் தொன். உலக கமொழிகளின் தொய் என்று கூறிக்ககொள்ளும் 

கிலரக்கத்தில் கூட 7 கபை்கள் தொன் உை்டு. லதவபொணஷ என்று கூறிக்ககொள்ளும் 

ெமஸ்கிருதத்தில் ஒரு கபை் எழுத்தொளர ் கூட கிணடயொது. ஏன் ெமஸ்கிருதத்ணத 

வொசிக்கலவொ, லபெலவொ கூட கபை்களுக்கு உரிணம கிணடயொது. ஆனொல் கீழடி 

லபொன்ற இடங்களில் இருந்து கிணடதத்தில் தங்கத்திலும், பொணன ஓடுகளிலும் 

கபை்களின் கபயணரப் புழங்குமளவிற்கு தமிழ் ெமூகம்  நொகரகீம் ககொை்டது. 

ஆை்டொை்டு கொலமொக கபை்கணளப் லபொற்றிப் புகழ்ந்து ககொை்டொடியது தமிழ் 

ெமூகம். தமிழ், தமிழ் ெமுதொயம் இன்றும் நிணலத்து இருப்பதற்கு கொரைம் 

கபை்கணளக் ககொை்டொடியதொல் தொன்.  

கபை்கள் உலகத்தின் ஆைிலவரக்ள். அவரக்ணளக் ககொை்டொடுலவொம். 

(கருத்துத் சதாகு ்பு: ஆசிரிதய திருமதி சகாகிலா கபீர்தாஸ்) 
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ஆசிரியர் தினத்ததயும் தந்ததயர் தினத்ததயும் ஒருங்சக சேரத்்துக் சகாண்டாடிய 

வடக்கு தமிை் ்  ள்ளி. 

 

எமது தமிழ்ப் பள்ளி நிரவ்ொகமும் தன்னொரவ்லரக்ளும் இணைந்து 2021ம் ஆை்டு 

லம மொதத்தில் அன்ணனயர ் தினத்ணத ஆசிரியரக்ளுடன் ககொை்டொடினொரக்ள். 

அன்ணறய தினம் பொட லநரத்தில் மொைவரக்ள் அன்ணனயர ்தினத்ணத முன்னிட்டு 

சிறப்புக் கலந்துணரயொடல்கணளயும் லவணலப் பொடுகணளயும் 

லமற்ககொை்டொரக்ள். தமது அன்ணனயரக்ளுக்கொன பரிசுப் கபொருடக்ணளயும் 

தயொரிதத்ொரக்ள். இது கதொடரப்ொன சிறப்புக் கொகைொளி ஒன்ணற இவ் 

இணைப்பில் கொைலொம் https://youtu.be/-56YgN8MSHA  

 

                                     

https://youtu.be/-56YgN8MSHA
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தனி அதற - தவம் 

 

 வமிருந்த ன்...........  

மீை்டும்,  னி அணை குடி ் னம்  

தபாவ ை்கு!  

  

எங்கு இருந்த ன் இ ை்கு முன்பு,  

என்று நான் அறியவில்ணல.  

பணட ் வன் விரும்பிய ால்,  

பால் காய்ெச்ிதனன் இவ்வணையில்.  

  

இவ்வணையில் தெரந்்  பின்தப,  

ஏறுமுகம் என் வாழ்வில்.  

எள் அணுவாய் இருந்  நான்,  

நாளுக்கு நாள் வளரலாதனன்.  

  

பசி ்  தவணளசயல்லாம் புசி ்த 

ன்.  

அணட மணழக்கு குணடயாய்,  

கடும் குளிருக்கு கம்பளியாய்,  

சவய்யிலுக்கு தவளமாய்  

தவை்டிக்கா ் து இவ்வணை!  

  

இவ்வணையில் இருந் வணர,  

ொதி ம  தபெத்ெ இல்ணல,  

எனதவ,  

ெை்ணட என்ை சொல்தல இல்ணல!  

  

வளரந்்து சகாழு ் துதம,  

வால் னம் செய்யலாதனன்  

 

பரந்  இவ்வுலணக,  

பாரப்்ப ை்தக ஆய  ்மாதனன்.  

  

வளரெ்ச்ி என்பது  

வல்லணம அணடந் தும்,  

அணை சொந் க்காரருக்கு  

அள்ளல் அதிகமானது!  

  

இ ் ணன நாள் சபாரு ்திருந் ,  

அணை சொந் க்காரர,்  

எ ்திவிட்டார ் 

என்ணன சவளியில்,  

  

அணை நீங்கி வந் தும்  

அழுணகதய ஆதியில் வந் து!  

  

 னி அணை  ந்  சுகம்,  

 ராது இவ்வுலகம் என்று,  

சவளி உலகம் பார ் ் பின்தப  

உைரந்்து சகாை்தடன் என் நிணலணய.. 

  

எனதவ  

 வமிருந்த ன்,  

மீை்டும்,  னி அணை குடி ் னம்  

தபாவ ை்கு!  

  

-   கனிசமாழி  ராமநாதன்  

          ஆசிரிணய முல்ணல வகுப்பு 

 

மொரெ் ்மொதம் 20ம் திகதி அல்லடொன் பொரக்்கில் இடம்கபற்ற Altone Comes Alive என்ற 

ெமூக நிகழ்வில் நம் தமிழ்ப் பள்ளியின் கலொெொர கை்கொட்சி.
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தமிழின் சிற ்பு 

தமிழரக்ளின் தொய்கமொழியொக விளங்குகின்ற தமிழ் கமொழியின் சிறப்புகணள 

ஆதிகொலம் கதொட்டு இன்றுவணர இலக்கியங்கள் ஊடொக பல அறிஞரக்ளும், 

புலவரக்ளும் எடுத்தியம்புகின்றனர.் 

மக்களின் எழுெச்ிக் கவிஞனொக லபொற்றப்படுகின்ற பொரதியொர ் “யொமறிந்த 

கமொழிகளிலல தமிழ்கமொழி லபொல் இனிதொவது எங்கும் கொலைொம்” என்றும், 

“கெொல்லில் உயரவ்ு தமிழ் கெொல்லல அணத கதொழுது படிதத்ிடடி பொப்பொ” என்றும் 

குறிப்பிடுகின்றொர.் 

அதொவது  கமொழகளிலல தமிழ்கமொழி லபொல இனிணமயொன கமொழி இவ்வுலகில் 

இல்ணல. அதத்ணகய கபருணம வொய்ந்த தமிணழ லபொற்றித் கதொழுது கற்கும்படி 

அறிவுறுத்துகின்றனர.் 

அத்துடன் “தமிழுக்கும் அமுகதன்று லபர ் அந்த தமிழ் இன்பத்தமிழ் எங்கள் 

உயிருக்கு லநர”் என்று பொலவந்தர ் பொரதிதொென், தமிழொனது தமிழ் லபசும் 

மக்களின் உயிரம்ூெச்ு லபொன்றது என தமிணழ கபருணமப்படுத்துகின்றொர.் 

கபரும் புகழ் ககொை்ட கொவியமொன இரொமொயைத்தில் தமிழ் கமொழிணய 

“மதுரமொன கமொழி” என கவிெெ்க்கரவரத்த்ி கம்பர ்அவரக்ள் குறிப்பிடுகின்றொர.் 

தமிழ் படிப்பதற்கும், லபசுவதற்கும் எளிணமயொனதும் இனிணமயொனதுமொன 

கமொழியும் இதுலவ. 

 

-  ஆசிரிணய திருமதி லதா ஸ்ரீனிவாஸ்ராஜு 

 

 

டிெம்பர ்3ம் திகதி இடம்கபற்ற Ballajura by Twilight ெமூக நிகழ்வில்  கொட்சிக்கு 

ணவக்கப்பட்டிருந்த "தமிழ்" முணளப்பொரி   
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STRUCTURE FOR THE PERTH NORTH TAMIL SCHOOL TO SUPPORT ONGOING OPERATIONS 
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PERTH NORTH TAMIL SCHOOL – VOLUNTEERS AND PARENTS GROUP 

 

 

 

 

 

 

Perth North 
Tamil School 
Volunteers &  

Parents Group

Ascertain the 
language & 

cultural 
values

Be active –
Both 

mentally and 
physically 

Connect with 
the 

community 

Dare to share 
your 

knowledge

Enjoy the 
afternoon

Fund raise 
and have fun
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A. Ascertain the language & cultural values 

1. Tamil Karutharangam, Pattimandram, Kaviyarangam etc., 

2. Parai training 

3. Devarattam, Oyillattam 

4. Tamilil Pesu……… Kaiyil Kaasu (gold coin donation) 

B. Be active – Both mentally and physically  

1. Yoga 

2. Meditation 

3. Silambam 

4. Badminton 

5. Chess 

C. Connect with the community  

1. Get to know each other in the Tamil community 

2. Commit as volunteer for Perth North Tamil School 

D. Dare to share your knowledge 

1. Singers in the group can teach singing 

2. Dancers in the group can choreograph dances 

3. Musicians in the group can teach music 

4. Kitchen killadies can share their good recipes  

5. Entrepreneurs in the group can talk about their success stories / 

challenges 

E. Explore yourself and Enjoy the afternoon 

1. Organise & participate in fun activities  

F. Fund-raising events and have fun 

1. Organise fun activities and raise funds for a good cause 
 

The above mentioned themes are the initial suggestions to engage the volunteers and parents in 

school and leisure activities while the kids are having their classes on Sundays. Please feel free to 

provide your suggestions and feedback to VolunteersPNTS@gmail.com. 

 

Volunteers & Parents Group of Perth North Tamil School 

Kingfisher Community Centre, Ballajura 

 

 

mailto:VolunteersPNTS@gmail.com
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தபர ்் வடக்கு  மிழ்ப் பள்ளியின் இெ ் செய்தி மடல் குறி ்  உங்கள் எை்ைங்கணளயும் 

கரு ்துக்கணளயும்  வைாது எம்முடன் பகிரந்்து சகாள்ளுங்கள். எதிரக்ால ்தில் இெ ்செய்தி 

மடணல தமலும் சமருகூட்டிப் சபாலிவு சபைெ ் செய்ய உங்கள் பங்களிப்ணப 

எதிரப்ாரக்்கின்தைாம். கரு ்துக்கணள இ ழாசிரியர ்திரு ெை்முகநா னிடம் தநரடியாகதவா 

அல்லது பள்ளி மின்னஞ்ெல் (PerthNorthTamilSchool@gmail.com) மூலமாகதவா வழங்கலாம். 

தபர ்் வடக்கு  மிழ்ப் பள்ளியின் இெ ் செய்தி மடல் குறி ்  உங்கள் எை்ைங்கணளயும் 

கரு ்துக்கணளயும்  வைாது எம்முடன் பகிரந்்து சகாள்ளுங்கள். எதிரக்ால ்தில் இெ ்செய்தி 

மடணல தமலும் சமருகூட்டிப் சபாலிவு சபைெ ் செய்ய உங்கள் பங்களிப்ணப 

எதிரப்ாரக்்கின்தைாம். கரு ்துக்கணள இ ழாசிரியர ்திரு ெை்முகநா னிடம் தநரடியாகதவா 

அல்லது பள்ளி மின்னஞ்ெல் (PerthNorthTamilSchool@gmail.com) மூலமாகதவா வழங்கலாம். 

mailto:PerthNorthTamilSchool@gmail.com
mailto:PerthNorthTamilSchool@gmail.com

