
 

குமாரசாமி தமிழ்ப் பள்ளி 
சசய்தி மடல் 

மம 2015. மலர் 1, இதழ் 2. 

 ஆர்வமிக்க தன்னார்வலர்களும், பெற்ற ார்களும் கலந்து பகாள்ள, 

நம் தளம் (www.SBTamilSchool.org)  பதாடக்கவிழா ஏப்ரல் 18-ஆம் நாள், 
கு ித்த றநரத்தில் பதாடங்கி இனிறத நடந்தது.  

முனனவர் திரு. கெிலன் அவர்கள் வரறவற்புனர நிகழ்த்த, திரு. 
இராஜாமணி அவர்கள் நமது தளம் ஆரம்ெித்ததின் றநாக்கத்னத ெற் ி 
வந்திருந்த அனனவரிடமும் விரிவாகப் றெசினார். ெின்னர் திரு. சக்தி 
அவர்கள் தளத்னத பதாடங்கி னவத்து, அனனவருக்கும் அதன் 
ெயன்ொட்டினன விளக்கினார். 

  

தளத்தின் அனனத்து ெகுதிகளுக்கும் பசன்று அதன் றதனவகனளயும், எதனால் கு ிப்ெிட்ட ெகுதினய றசர்த்றதாம் என்ெனதப் 
ெற் ியும் அனனவரிடமும் ெகிர்ந்து பகாண்டார்.,உள்றள.. 

  

"முதலாம் ஆண்டு விழா" - ஓர் நினைவூட்டல் 

மிகவும் வியப்ொக இருக்கி து...! 

ஆம், நமது 'குமாரசாமி தமிழ் ெள்ளி' பதாடங்கி, ஒரு வருடம் நின வனடயப் 
றொகி து. எழுெது குழந்னதகள், ெதினான்கு ஆசிரியர்கள், மற்றும் ெல 
தன்னார்வம் மிக்கத் த மிழ் அன்ெர்களாலும் மிகச் சி ப்ொக, வாரம் றதாறும் 
சனிக்கிழனம மானல, வகுப்புகள் நனடபெற்று வருகின் ன.  

 

 

 
 இந்த இனிய தருணத்தில், இந்தப் ெயணத்தின் முதலாம் ஆண்டு விழானவ, வரும் ஜூன் 6-ஆம் நாள், சனிக்கிழனம, 

பகாண்டாடப் பெற்ற ார்களும், ெள்ளி நிர்வாகக்குழுவும் முடிவு பசய்திருக்கின் ார்கள்.,உள்றள.. 

  

http://www.sbtamilschool.org/
http://sbtamilschool.org/siteinnaguration-may-2015
http://sbtamilschool.org/2015-05-30-03-25-24


தமிழ் நாட்டின் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ெட்டுக்றகாட்னட அருறக உள்ள சங்கம் ெனடத்தான் காடு என்னும் 
சிற்றூரில் அருணாச்சலனார் - விசாலாட்சி ஆகிறயாரின் இனளய மகனாக ஏப்ரல் 13, 1930-ல் எளிய 
விவசாய குடும்ெத்தில் ெி ந்த ெட்டுக்றகாட்னட கல்யாணசுந்தரம், திராவிட இயக்கத்திலும், கம்யூனிச 
சித்தாந்தத்திலும் மிகுந்த ஈடுொடு பகாண்டிருந்தார். இவருனடய உள்றள.. 

நீங்கள்  >>> 

 கவினத எழுதுவதில்/வாசிப்ெதில் விருப்ெம் உள்ளவரா? 

 தமிழில் கட்டுனர, மற்றும் துணுக்குகள் எழுதும் ஆர்வம் 

உள்ளவரா? 

 ஓவியம் வனரவதில் ஆற் ல் பெற் வரா? 

உங்க ள்… 

ெனடப்புகள் நம் பசய்தி மடலில் இடம் பெ  றவண்டுமா?  

நீங்கள் ெடித்த, றகட்ட, வாசித்த, ரசித்த தமிழ்ப் 
ெனடப்புகனள,  நம் ெள்ளி மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு 

(contact@sbtamilschool.org) அனுப்ெி னவக்கலாம். 

 முக்கிய நாட்கள்   

1. ஜூன் 6, 2015: நம் ெள்ளி ஆண்டு விழா.  

2.      ஜூன் 20, 2015: ெள்ளி இறுதித் றதர்வு. 

 

 

 

 

குமாரசாமி தமிழ்ப் ெள்ளி 

Crossroads Middle School (North Campus) 

635, Georges Road, South Brunswick NJ 08852 

732-392-6224 

contact@sbtamilschools.org 

www.sbtamilschool.org 

 

நன் ி!!! 

      சசன்  ெதிவில், தமிழில் ஒரு ொடல், ெடிக்கும் மன நினல 

மற்றும் ெடிப்ெவனரப் பொறுத்து ெல பொருள்கனள பகாடுக்கும் 
என்று கூ ியிருந்றதன். அதற்கு "பவங்காயம் சுக்கானால்” என்  
ொடனலயும் உதாரணத்திற்கு பசால்லியிருந்றதன்.  

அனதப் ெற் ிய விளக்கமான றதடலின் றொது, மிக 
சுவராசியமான இந்தப் ொடல்,  youtube -ல் கினடத்தது. நீங்களும் 

றகட்டுப் ொருங்கறளன்.., உள்றள.. 

யாமறிந்த சமாழிகளிமல தமிழ் சமாழி மபால் இைிதாவது எங்கும் காம ாம்..! - பாரதியார் 

பார்த்தது... படித்தது.. மகட்டது... 

Avvaiyar.jpg
mailto:contact@sbtamilschools.org
http://www.sbtamilschool.org/
http://sbtamilschool.org/parthathu-padithathu-keetathu-may-2015

