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தேிழ்ப் பாடசாமலயின்

இேழ்

SUMMER 2019

கடற்கமரப் பயணம்
07/09/2019

தேிழ்ப் பாடசாமலயின்
தேிழ்ப்பாட வகுப்புக்கள்
ஆரம்பம்
கராத்மத வகுப்பு
ஆரம்பம்

08/09/2019

தேிழ்ப் பாடசாமலயின்
கமலப்பாட
வகுப்புக்கள் ஆரம்பம்

இலவச கராத்தே வகுப்பு
கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு மேலாக,
பிரதி சனிக் கிழமேகள் மதாறும்

ஆசிரியர்

பிரதீபன் பீரிஸ் அவர்களால் இலவச கராத்மத
வகுப்பு நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
அண்மேயில் அந்த ோணவர்களுக்கிமடயில்

நமடபபற்ற

கராத்மத

சுற்றுப்மபாட்டியில்

பவற்றி பபற்ற ோணவர்களுக்கு பட்டிகளும்,
பவற்றிக்

மகடயங்களும்

வழங்கப்பட்டன.

தேிழ்த்

தினப்

மபாட்டியில்

ோணவர்களின் விபரங்கள்

பாடல்

ஆரம்பப் பிரிவு
1. Jakesh Kajenthiran
2. Tharunya Paheerathan
3. Akshaya Gobiharan
கீ ழ்ப்பிரிவு
1. Arathy Siyamalan
2. Arshen Visaiarupan
3. Nivisha Srikantharaja
அவர்கள் அமனவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்.

பவற்றி பபற்ற
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கடே

ஆரம்ப பிரிவு
1. Thansika Jeyamohan

கட்டுடர
1.
2.
3.

கடம்ப்தேட்Austin Robertmaximas

2.
3.

Midhusha Elangeshwaran
Vihashan Vijayaratnam
Pavatharani Sivakaran

Vihaan Sathiskumar
1.

Rushanth H.Pieris

மனனம்

ஆரம்பப் பிரிவு
1. Tharunya Paheerathan
2. Denieshyan Robinson
3. Jakesh Kajenthiran

கீ ழ்ப்பிரிவு
1. Varsha Murugeswaran
2. Aarushon Kirubaharan
3. Matheeran Savunthararajan
Jashwini Jeganathan
ேத்திய பிரிவு
1.
2.
3.

ேமிழ்

நடடகபற்ற தபாது

கவிடே

Nivisha Srikantharajah
Arshen Visaiarupan
Neerajan Paheerathan

தமற்பிரிவு
4.
5.
6.

Dinshan Sivapalan
Kanaga Sarvananthalingam.
Abishan Mukunthan.

தபச்சு.

கீ ழ்ப்பிரிவு
1.
2.
3.

Arathy Siyamalan
Neerajan Paheerathan
Anujen Jeyasankar

மத்ேிய பிரிவு
1.
2.
3.

தமற்பிரிவு
1.
2.
3.

Shuveeni Elamurugan
Harini Ganesan
Vaheesan Murugeswaran

Kanaga Sarvananthalingam
Ilakkiya Ratnam
Kamshika Sarveswaran

[TYPE HERE]KDJHKJ[TYPE HERE]JDOEU=BCHDHOIHDLIH

ஆலய

ேிபிசன் விக்தனஸ்வரன்

Sarunja Neminathan
Harini Ganesan
Pavanila Sivakaran

ேத்திய பிரிவு
1. Ashvini Kalaiventhan
2. Anojei Mathimannarajah
3. Adchayon Alavan

தபாட்டியில்

சித்ேிவிநாயகர்

மேற்பிரிவு
1. Menagaa Sarvananthalingam
2. Thipisan Vickneswaran
3. Angelaathimannarajah

கீ ழ்ப்பிரிவு
1.
2.
3.

ேினப்

கவற்றி

கபற்ற

மாணவர்களுக்கான பரிசேிப்பு டவபவம் ஸ்ரீ

ேரம் 9

முன்றலில்
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மிகவும் சிறப்பான முடறயில் நடடகபற்ற

எமது பாடசாடல விடேயாட்டு நிகழ்வின்
சில பேிவுகள்.

ககாவன்றி ேமிழர் நலன்புரிச்சங்கத்ேின்

ேடலவர்

உயர்ேிரு

அரியரத்ேினம்

ஐயா

அவர்கேின் ேடலடமயில், 13/07/2019 அன்று

ஆரம்பமான விடேயாட்டு நிகழ்வில், பிரேம

இந்ே வருடத்துக்கான ேமிழ்ப்

பாடசாடலயின் கடற்கடரச் சுற்றுலா
பற்றிய சில பேிவுகள்

விருந்ேினர், சிறப்பு விருந்ேினர்கள்

நடுவர்கோக அயல் பாடசாடல அேிபர்கள்
ஆசிரியர்களும், ககாவன்றி வாழ் அடனத்து
ேமிழ்

மக்களும்

குடடயின்

விடேயாட்டு

கீ ழ்

ஒன்றிடணந்து
அணி

நிகழ்விடன

ேிரண்டடம
தமலும்

கமருதகற்றியிருந்ேது.
இடடதயயான

ஒரு

அத்துடன் மாணவர்களுக்கு
தபாட்டி

மட்டுமல்ல,

கபற்தறார்கள், ஆசிரியர்களுக்கிடடயிலான
தபாட்டியாகவும்
சிறப்பாக

இருந்ேோல்,

இருந்ேது.

கடல்

இன்னும்
வாழ்

உயிரினங்கள் தநரடியாகக் கலந்து சிறப்பித்ே

கூழும், ஆடு, கேத்ேில் நின்றாடி அருடம
தசர்த்ே ககாத்து கராட்டியும், மற்றும் சுடச்சுட
தோடச என ோயகத்து

உணவு

நாவுக்குச் சுடவ தசர்த்ேன.

வடககள்
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ககாவன்றி

ஏற்பாட்டில்,

ேமிழர்

மாணவர்கள்,
அடனவரும்

நலன்புரிச்

எமது

ஆசிரியர்கள்,

சுற்றுலாவானது

பாடசாடலயின்

கபற்தறார்கள்

ஒன்றிடணந்ே

பிரித்ோனியாவின்

31/08/2019

அழகு

கடற்கடரகேில் ஒன்றான
தநாக்கியோக இருந்ேது.

சங்கத்ேின்

கடற்கடர
அன்று

மிக்க

West Wittering
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