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மட்டுமல்லாது தமிளழக் கற்க செயல்திறன்

அனனவருக்கும் வணக்கம்

பயிற்ெித் தாள்களும் சகாடுக்கப்படுகின்றன.

தமிழுண்டு தமிழ் மக்களுண்டு -இன்ப
தமிழுக்கு நாளும் செய்வ

ாம் நல்ல

சதாண்டு.
என்ற

பாரதிதாென்

உள்ை

ொன்

தமிழ்

ிதத்தில்

ின் செக்ொஸ்

மாகாணத்தில்

ஆண்வொனிவயா-

பள்ைி

மிக

ெிறப்பாக

ில்

நமது

நளெசபற்று

ருகிறது . நம் தமிழ் பள்ைி 2005 - ல் தமிழ்

ஆர்

மிக்க

சபற்வறார்கைால்

தங்கைின்

பிள்ளைகளுக்காக சதாெங்கப்பட்டு , இன்று
சுமார்

மாண

ர்களுென்

ெனிக்கிழளமவதாறும்

காளல

150

கிறிஸ்டியன்
முதல்

மதியம்

நளெசபறுகிறது.

எதிர்பார்ப்புமின்றி
நிறு

தைிர்

முழு

நெத்தப்படும்

10 மணி

ளர

துமாக எவ்

தன்னார்
ஒரு

ித

லர்கள்
கல்

ி

னமாகும். நம் பள்ைியில், இந்த ஆண்டு
நிளல

முதல்

மாண

ர்கள் பயின்று

தமிழ்

கல்

பள்ைியில்

ாயிலாக

பயின்று

மாண
ிக்

திருக்குறள்

பல

வபாட்டிகள்

நிளல

கழக

ருகிறார்கள்.

ளர

ருகிறார்கள். நமது

ர்களுக்கு

புத்தகங்கள்

8

பாெத்

அசமரிக்கா

தமிழ்

ிதமான

பரிசுகளும்
ஒரு

மாண

ிதமாக தமிழ்
ஒப்பு

ித்தல்

வபச்சுப்வபாட்டி

ழங்கப்படுகின்றன

பள்ைி

நிறு

ர்களுக்கு கல்

என

நெத்தப்பட்டு

னம்

என்பது

ிளய மட்டுமல்லாது

நல்ல

ஒழுக்கங்களையும்

தமிழ்

சமாழி

கற்றுத்

தரும்

புனிதமான இெமாகும் . நமது தமிழ்ப்பள்ைி
கற்பிக்கும்
அளமப்பு.
ஒவ்ச

மற்றும்

லாப

இந்த

ாரு

தன்னார்

எதிர்பார்ப்புமின்றி
செவ்ச

இச்வெள
ஒவ்ச

தமிழ் பள்ைியானது
சகாண்டு

கிவரஸ்

பள்ைியில்

மணி

12

வதன ீப்வபாட்டி,
வபாட்டி,
ரிகளை

உண்ளமயாக்கும்
அசமரிக்கா

இது வபாக, தமிழ் கற்கும்

வன

ளய

ாரு

இந்வநரத்திவல
சகாள்கிவறன்.

தமிழ்

கலாச்ொரம்

வநாக்கமற்ற

அளமப்பில்
லர்களும்

தங்கள்

செய்து

ஒரு

உள்ை

எவ்

வெள

ித

ளய

ருகின்றனர்.

வமன்ளமப்படுத்தும்

தன்னார்

எனது

லர்களுக்கும்

நன்றிளய

வமலும்

கூறிக்

ஒவ்ச

ாரு

குழு

ினர்,

முன்வனற்றதிற்கும் இன்றும் , என்றும் பக்க
பலமாக

நிற்கும்

ஆெிரியர்கள்,

நிர்

மாண

ாக

மாண

மற்றும் சபற்வறார்கள் அளன
மனமார்ந்த நன்றி !

ியர்கள்

ருக்கும் என்

திட்ெத்தின்

ழங்கப்

புத்தகப்

பட்டு

படிப்பு
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தமிழ் த்தா ் வாழ் த்து

நீராருங் கெலுடுத்த நிலமெந்ளதக் சகழிசலாழுகும்
ெீராரும்

தனசமன திகழ் பரதக்

சதக்கணமும் அதிற்ெிறந்த திரா

கண்ெமிதில்

ிெ நல் திருநாடும்

தக்கெிறு பிளறநுதலும் தரித்தநறுந் திலகமுவம!

அத்திலக

ாெளனவபால் அளனத்துலகும் இன்பமுற

எத்திளெயும் புகழ்மணக்க இருந்தசபருந்
தமிழிணங்வக! தமிழிணங்வக!

உன் ெீரிைளமத் திறன்
ாழ்த்துதுவம!

ியந்து
ாழ்த்துதுவம!
ாழ்த்துதுவம!

-மஜனான்மணியம் பெ சுந் தரம் பிள் ளள
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தமிழ் ஜதனீ
“த ொட்டனைத் தூறும் மணற்கேணி
மொந் ர்க்குக்
ேற்றனைத் தூறும் அறிவு.”

என் ற திருவள் ளுவரின் கூற் றுப்படி,
எங் கள் சான் ஆண்ட ானிட ா தமிழ் ப்
பள் ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு தமிழ்
மமாழியின் அறிவவ ஊறவவக்கும்
வார்த்வதகள் , வினாடி வினா மற் றும்
பழமமாழிகவளக் மகாடுத்து,
விவள ா டு
் வடிவத்தில் "தமிழ் த் டதனீ
" என் ற டபா ்டி க ந்த அக்ட ாபர் 25
ஆம் டததி மவற் றிகரமாக ந ந்டதறி து.
புதி மமாழிவ கற் றுக்மகாள் ள வ து
ஒரு தவ
ா? என் ற டகள் விக்கு பதில்
அளித்தனர் எங் கள் பள் ளிக் குழந்வதச்
மசல் வங் கள் . 4 வ து "தளிர்"
குழந்வதகள் முதல் எ ் ாம் வகுப்பு
வவர சுமார் 50 மாணவ மாணவிகள்
"அரும் புகள் ". "மலரகள் ", "கனிகள் "
என் று வ துக்கு தகுந்தவாறு பிரிந் து
டபா ்டியில் கலந்து மகாண் னர்.
“அரும் புகள் ” என் ற பிரிவில் 4 வ து
முதல் 8 வ து வவர உள் ள
குழந்வதகளுக்கு ப த்வதப் பார்த்து
தமிழ் மப வர மசால் வது மற் றும்
ஆங் கிலச் மசாற் கவள தமிழில் மமாழி
மப ர்த்து கூறுவதுமான சுற் றுகள் நவ
மபற் றன.
“மலர்கள் ” என் ற பிரிவில் 9 முதல் 12
வ து வவர உள் ள மாணவ மாணவிகள்

மசால் வங் கி மற் றும் வினாடி
வினாக்களில் இருந்து டக ்கப்ப ்
டகள் விகளுக்கு பதில் அளித்தனர்.

“கனிகள் ” என் ற பிரிவில் 13 வ து முதல்
17 வ து வவர உள் ள மாணவ
மாணவிகள் வினாடி வினா மற் றும்
பழமமாழிகளில் இருந் து டக ்கப ்
டகள் விகளுக்குப் பதில் அளித்தனர்.
"மவற் றி மபற டவண்டும் என் ற
பதற் றடம இல் லாமல் இருப்பது தான்
மவற் றி மபறுவதற் கான சிறந்த வழி "
என் ற நம் ஐ ா அப் துல் கலாமின்
வரிகளுக்கு எங் கள் தமிழ் ப் பள் ளி
குழந்வதகள் ஒரு எடுத்துக்கா டு
் .
டதால் வியின் அச்சடம இல் லாமல்
கலந் து மகாண்டு முதல் மூன் று
மவற் றி ாளர்களுக்கு வாழ் த்துக்கவளத்
மதரிவித்துக் மகாண்டு தானும் தமிழ்
மமாழிவ ப் பற் றி புதிதா ் கற் றுக்
மகாண்ட ாம் என் ற மகிழிச்சியு ன்
மவற் றி நவ டபா டு
் க் மகாண்டுச்
மசன் றனர் எங் கள் சான்
ஆண்ட ானிட ா தமிழ் ப் பள் ளிச்
மசல் வங் கள் .

-
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திருக் குறள் ஜொட்டி
“கல் த
வோத

ோன்றி மண் த ோன்றோக் கோலத்த

ோடு முன்த ோன்றிய மூத் க்குடி

தமிழில் எழுத்துக்களும் , உச்சரிப்பும்
இனணந் து பபாருள் கூறும் . உதாரணம்
பறனவ என் பனத தனித்தனி எழுத்தாக ப,
ற, னவ என் று உச்சரித்தாடல பறனவ
என் றாகி விடும் . ஆனால் ஆங் கிலத்தில் பி,
ஐ, ஆர், டி என் றால் " டபர் ்" என் று
பசால் ல முடி ாது.

“குழலினிது

ாழினிது என் பர் தம் மக்கள்
மழனலச் பசால் டகளாதவர்”.
(அதிகாரம் : புதல் வனரப் பபறுதல் . குறள்
எண் : 0066)
தமிழில் உள் ள நூல் களிடலட சிறப்பி ம்
பபற் ற நூல் திருக்குறள் . இதனன
குழந்னதகளுக்கு உணர்த்துவதற் காக,
எங் கள் சான் ஆண்ட ானிட ா தமிழ் ப்
பள் ளியில் , க ந்த டிசம் பர் மாதம் , 20ம்
டததி, 2019 அன் று திருக்குறள் டபா ்டி
நன ப்பபற் றது.

,

மிழ்”.

டபா ்டியில் கலந்து பகாண்
அனனத்து குழந்னதகளும் தனது தமிழ்
பமாழித் திறனன பவளிப்படுத்தி,
சுமார் 14 குழந்னதகள் பவற் றி வானக
சூ ்டினார்கள் .

“பவற் றி, டதால் வி புதிதல் ல”, "தமிழ்
என் றால் இனினம" என் று
மகிழ் சசி
் யு ன் பதரிவிக்கின் றனர்
எங் கள் சான் ஆண்ட ானிட ா தமிழ் ப்
பள் ளிச் பசல் வங் கள் .

- ஸ்ரீஜதவி சுெ் ரமணியம்

இதில் திருக்குறனள பினழயின் றி
ஒப்புவித்தல் , அதன் பபாருள் கூறுதல் ,
என் ற விதிமுனறகளுக்கு இணங் க
டபா ்டி ந ந்டதறி து. நான் கு
வ து தளிர் நினல முதல் , எ ் ாம் வகுப்பு
வனர சுமார் 34 குழந்னத பசல் வங் கள்
வ துக்கு தகுந் தவாறு பிரிந்து,
டபா ்டியில் பங் டகற் றனர்.
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தமிழ் ஜதனீ பெற் றியாளர்கள்
முதல் ெரிசு
விஹான் கார்த்திக்
கீர்த்தனா விமலாதித்தன்
சஞ் சித் சுந்தர் காளிச்சரண்
கீர்த்தனா ராடேஷ்
மித்துன் பாலமுருகன்

இரண்டாம் பரிசு
ஆதர்ஷ் ஆதித்தன்
மகௌஷிக் ரங் டகஷ்
டதவவர்ஷினி டமாகனடவலு

மூன்றாம் ெரிசு
கார்த்திக் சா ் கிருஷ்ணன்
குமாரடவல்
மசழி ண் ராடேஸ்வரி
பிரவீண்குமார்
நவீன் ராே் கார்த்திக்டக ன்
சந்டதாஷ் அழகர்ராே்

திருக்குறள் ஜொட்டி பெற் றியாளர்கள்

இரண்டாம் பரிசு
ஆதர்ஷ் ஆதித்தன்
விஹான் கார்த்திக்
ஆராதனா தமிழ் பசல் வம்
பவ் ா ட ாடகஷ் கண்ணன்

முதல் ெரிசு
நிக்ஷிதா ரகுராமன்
காவ் ா டதன் பமாழி குமரன்
கனிஷ்கா பநல் லாம் நாகராஜன்
மகிழ் வதனி குமார சுந்தரம்
தனீஷ் விளங் கா டூ
் ர் சந்திரடசகர்
சஞ் சித் சுந்தர் காளிச்சரண்

சான் ஆண்ட ானிட

மூன்றாம் ெரிசு
நக்க்ஷத்ரா கார்த்திடக ன்
திவ் ஸ்ரீ தணிகாசலம்
மிருதுளா விஸ்டவஸ்வரன்
சாதனா சிவசக்தி

ா தமிழ் ப்பள் ளி
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பள்

ி சசல்வங்க

நக்ஷத்ரோ-

ின் வண்ண வண்ண தகோலங்கள்

ிர்

கோர்த் ிக்- மழலல

சான் ஆண்ட ானிட

சோய் மித்ரோ-

ிர்

சஞ்சித்- மழலல

ா தமிழ் ப்பள் ளி
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"எண் எழுத்து இகழேல் !"
என் மப ர் திரிடலாச்சன் . நான் நிவல-3
ஆம் வகுப்பில் படிக்கின் டறன் .
முன் னுவர:
"எண் எழுத்து இகடழல் !" எண்கள் மற் றும்
எழுத்துக்கள் , இவவ இரண்டும்
வாழ் க்வகக்கு முக்கி ம் . இவற் வற
அல ்சி ம் மச ் கூ ாது. இவத
எனக்கு உணர்த்தி ஒரு சம் பவத்வத
பகிர்ந்து மகாள் கிடறன் .
ஒருமுவற நான் என் தாத்தா, பா ்டிவ
பார்க்க இந்தி ாவுக்கு மசன் றிருந்த
டபாது, ஒரு நாள் எங் கள் மசாந்த
ஊரிலுள் ள குலமத ் வ டகாவில்
மசல் வதற் கு, டபருந்து நிவல த்தில்
காத்துக்மகாண்டிருந்டதாம் . ஒரு
டபருந்து வந்தவு ன் நான் விவரந் து
மசன் று டபருந்தில் ஏற மு ற் சித்டதன் !
என் னுவ
அம் மா என் வகவ
இறுக்கமாக பிடித்து மகாண்டு
டபருந்தில் ஏற வி ாமல் தடுத்து, இந்த
டபருந்து நம் ஊருக்கு டபாகாது என் றும்
மசான் னார்கள் ! எனக்கு ஒன் றும்
புரி வில் வல!
நான் வி ப்பு ன் என் அப்பாவி ம் ,
"எப்படி நம் குல மத ் வம் டகாவில்
இருக்கு ஊருக்கு மசல் லும் டபருந்வத
கண்டு பிடிப்பது?" என் று டக ்ட ன் !
அதற் க்கு என் அப்பா, நாம் டபருந்தில்
நன் றி

ஏறுவதற் கு முன் பு, டபருந்தில் எழுதி
இருக்கும் மப ர் மற் றும் எண்கவளயும்
படிக்க டவண்டும் . பிறகு, நாம் மசல் லும்
ஊரின் மப ர் மற் றும் எண்களு ன்
ஒப்பி ்டு பார்க்க டவண்டும் . சரி ாக
இருந்தால் ம டு
் டம டபருந்தில் ஏற
டவண்டும் என் று மசான் னார்.
பிறகு, அடுத்தடுத்து வரும்
டபருந்துகளில் இருக்கும் எண்கவள
ஆங் கிலத்தில் படித்டதன் , ஆனால்
டபருந்தில் இருக்கும் ஊரின் மப வர
என் னால் படிக்க முடி வில் வல.
ஏமனன் றால் , ஊரின் மப ர் தமிழ்
எழுத்துக்களில் இருந்தது. எனக்டகா
தமிழில் டபசத்மதரியும் , ஆனால் படிக்க
மதரி ாது. ஆவக ால் , அன் று முதல்
நான் தமிழ் எண்கவளயும் ,
எழுத்துக்கவளயும் படிக்க
மதா ங் கிடனன் ! தமிழில் டபச ம டு
் ம்
மதரிந்த எனக்கு, இப்மபாழுது,
எண்கவள தமிழில் படிக்கவும் , மதரியும் !
தமிழ் மசாற் கவள படிக்கவும் , எழுதவும்
மதரியும் !!
முடிவுவர:
இதிலிருந்து நான் புரிந்து மகாண் து,
நம் வாழ் க்வகயில் எண்கள் மற் றும்
எழுத்துக்கள் , இவவ இரண்டும் முக்கி
பங் கு அளிக்கின் றது! எனடவ,
"எண் எழுத்து இகடழல் !"

திரிழலாச்சன்நிலல-3

சான் ஆண்ட ானிட
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நித் ிலன் நிலல

1

கோவ்யோ-நிலல 1
விடுகளத
1. தனல சீவினால் தாளில் டம ் வான் அவன்

ார் ?

2. பவ ்டி பகாள் வான் ஒ ்டி பகாள் வான் அவன்
3. ஊசி நுனழ

ார்?

ாத கிணற் றில் ஒரு படி தண்ணீர.் அது என் ன ?

4. ஓடுவான் , மூடுவான் , ஒன் னறக் காலில் நிற் பான் . அவன்
ார்?
5. ஆயிரம் அனறகள் பகாண்
கன . அது என் ன?
ிளெகள் 13-ம் பக்கம்

சான் ஆண்ட ானிட

பிரம் மாண் மான மி ் ா ் க்
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ெள் ளி பெல் ெங் களின் ெண்ண ெண்ண ஜகாலங் கள்

கனிஷ்கோ-நிலல-1

மகிழ்வ னி-நிலல 3

சான் ஆண்ட ானிட

ஹர்ஷவ னி- நிலல 1

ஹர்ஷிவ்-நிலல
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காபணாளியும் கற் பித்தலும்

ஒ

"

ருவமக்கண் தான் னற் ற கல் வி ஒருவற்
மகழுவமயும் ஏமாப் புவ த்து",

என் ற திருவள் ளுவரின் வரிகளின்
முக்கி த்துவம் அறிந் து, சான்
ஆண்ட ானிட ாவில் வசிக்கும்
மூன் றாம் நிவல தமிழ் பள் ளி
மாணவர்களுக்கு எளி முவறயில்
பா ம் கற் பிக்க காமணாளி கற் பித்தல்
முவறவ ப் ப ன் படுத்திடனாம் . பல
புதி தகவல் கவள புரிந்து மகாள் வது
ம டு
் மின் றி அதவன மனதில் ஆழமாக
பதி வவத்துக் மகாள் ள இம் முவற
மபரும் உதவி ாக அவமந்தது.

அமமரிக்க அதிபர், இந்தி ர்களு ன்
டசர்ந்து தீபாவளி மகாண் ாடுவது
வழக்கமாகிவி ் து. இதவன
முதன் முதலில் துவக்கி வவத்த முன் னாள்
அமமரிக்கா அதிபரான 'பராக் ஒபாமா'
அவர்களுக்கு நாம் நன் றி மசால் ல
க வமப் ப ்டிருக்கிடறாம் .
தீபங் களின் வரிவச, எண்மண ் குளி ல் ,
புதி ஆவ , பலகாரங் கள் , ப ் ாசு
என் று பிள் வளகள் ஆவலு ன்
மகாண் ாடும் இப்பண்டிவகயின்
வரலாற் வறயும் அதன் மகத்துவத்வதயும்
உணர்த்த ஒரு கருவி ாக விளங் கி தற் கு
மகிழ் சசி
் மகாள் கிடறாம் . இது டபான் று
டமலும் பல புதி கல் வி கற் கும்
முவறகவள அறிமுகப் படுத்தி
குழந்வதகளிவ ட தமிழ் கற் கும்
ஆர்வத்வத டமம் படுத்த முவனடவாம் .

ெ் ரத
ீ ்தா கார்த்திக்ஜகயன்

இந்துக்களின் முதன் வம ான
பண்டிவககளில் ஒன் றான 'தீபாவளி'
பிறந்த கவதவ ஒரு பத்து நிமி
காமணாளி மூலம் மாணாக்கர்
கண்டுகளித்தனர். அரக்கனான
நரகாசுரன் வதம் மச ் ப்ப ்
தினத்வதத்தான் தீபாவளி ாக
உலமகங் கிலும் உள் ள இந்துக்கள்
மகாண் ாடுகிறார்கள் .

விலைகள்(விடுகல ):
1. பபன் சில் – எழுதுடகால்
2. கத்தரிக்டகால்
3. டதங் கா ்
4. கதவு
5. டதன் கூடு

அமமரிக்காவிலும் 2009ஆம் ஆண்டு
முதல் , மவள் வள மாளிவகயில்

சான் ஆண்ட ானிட
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நம் தமிழ்ப்பள்ைியில் இவ் ருெம் 2019-2020 பட்ெம்
சபற்ற மித்துனின் அழகிய பளெப்பு

சான் ஆண்ட ானிட
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ATA

ிருதுகள் சபற்ற நம் பள்ைி ஆெிரியர்கள்
மற்றும்
மாணாக்கர்

சநடுநோள் ஆசிரியர் விருது
சபற்ற ஆசிரியர்கள்
கீ தா ராமகிருஷ்ணன்
ஆர்த்தி ெத்தியமூர்த்தி

சசந் மிழ்ச் சசல்வன் விருது
சபற்ற மோணவன்
மித்துன் பாலமுருகன்
சசந் மிழ்ச் சசல்வி விருது
சபற்ற மோணவி
ஸ்ருதி ெதிஷ்

சான் ஆண்ட ானிட
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நன்றி
முதலாம் ஆண்டு மலர் உருவாக்க
உறுதுனண புரிந்த அனனத்து உள் ளங் களுக்கும்
நன் றி! மாணாக்கர் அனுப் பி பன ப் புகள்
அனனத்தும் மிகவும் அருனம. மாணாக்கர்களின்
திறனமகள் அவர்களின் பன ப்புகளின் மூலம்
அறி முடிகிறது.
நம் பள் ளி இனிடத நன பபற உறுதுனண
புரியும் ஆசிரி பபருமக்கள் , மாணாக்கர் மற் றும்
பபற் டறார்களுக்கு மிக்க நன் றி.தன் னலமில் லா
தன் னார்வலர்கள் அனனவருக்கும் மனமார்ந்த
நன் றிகள் .

சான் ஆண்ட ானிட
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