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புதிது

மாணவர்
கையேடு

உள்ளே:
இதலைப் ெற்றி

1

நிலலய இயக்குநர்
ெக்கம்

1

ைாணவர் ெதிவு

2

இலணப்ொடம் &
விருப்ெப்ொடம்

2

முக்கிய நிகழ்வுகள்:


ைாணவர் ெதிவு

4-5 ஜைவரி


உயர்தமிழ்
வகுப்புக்காை
தகுதிகாண் றதர்வு

13 ஜைவரி


உைறுப்புலவர்
தமிழ்பைாழி
நிலலயத்தின்
பொங்கல் திருநாள்

16 ஜைவரி

இதழைப் பற்றி...
அன்பு உள்ளங்களுக்கு...
வணக்கம்!
வாழிய நலம்!
‘பயணம்’ என்னும்
தலலப்பில் அலைந்த
இந்த இதழ்...

ெல்றவறு அம்சங்கள்
இடம்பெறும்.

ைாணவர்களிடம்
புத்தாக்கத்தி லை
வளர்க்கும் வண்ணம்
அவர்களின்
ெலடப்புகலள
ைாணவர்களுக்கும்
அவர்தம் பெற்ற ாருக்கும் பவளியிட்டு...
ஊக்கம் அளிப்ெதும்
உதவ றவண்டும் என்
இதன் முதன்லை
உயரிய றநாக்கில்
றநாக்கங்களில் ஒன்று.
உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது.
இவ்விதழில்
நிலலய நிகழ்வுகள்,
றதர்வு குறித்த
அறிவிப்புகள்,
ைாணவர்களின்
கற் லுக்கு உதவும்
ெகுதிகள், ைற்றும் முக்கிய
அறிவிப்புகள் றொன்

வகுப்ெல க் கற் லுக்கு
அப்ொலும்
ைாணவர்கலளக்
கற் லில் ஈடுெடுத்துவது,
அவர்கலள
எதிர்கால வாழ்விற்குத்
தயார்ப்ெடுத்துவது,

இதழியல் றொன்
புதுத் துல கலள
அறிமுகம் பசய்வது
றொன் ெல்றவறு
பதாலலறநாக்குச்
சிந்தலைகறளாடு
இவ்விதழ்...
உங்கள் கரங்களில்
தவழ்கின் து.

இப்ெடிக்கு...
இதழ்க் குழு

நிழைய இயக்குநர் பக்கம்
ைாணவ நண்ெர்களுக்குப்
புத்தாண்டு
நல்வாழ்த்துகள்!
புதிதாய்ப் பூத்திருக்கும்
இந்தப் புத்தாண்டில்
ஒவ்பவாருவரும் ெற்ெல
கைவுகறளாடு வலம் வர
எண்ணியிருப்பீர்!
கைவுகாண்ெது
தவறில்லல; ஆைால்,
கைலவ நைவாக்காைல்
இருப்ெறத தவறு. ‘கைவு
பெரியதாக
இருக்கும்றொது,
உலைப்பு அலதவிடப்
பெரியதாக இருக்க

றவண்டும்’ என்
வாசகம் என்லைப்
பெரிதும் கவர்ந்த
மிகவும் முக்கியைாை
ஒன்று. உலைப்புத்தான்
நைக்குத் தாரக ைந்திரம்!
அலத ஒழுங்காக நாம்
பசய்தாறல பவற்றி
நிச்சயம்!
ைாணவர்களாகிய
உங்களுக்கு, மிக
முக்கியைாைதும்
முதலாவதும் கல்விறய!
அதிலும்... அதலைச்
சார்ந்த கூறுகளிலும்...
உலைப்லெ

முதலீடாக்கி,
பவற்றிக்கனிலயப்
ெறித்து, ருசியுங்கள்!
பசால்வது எளிதாைாலும்,
அதற்குப் பின்புலைாய்
அலைந்த உலைப்பின்
வியர்லவத் துளிகலளச்
சிந்துெவருக்குத்தான்
உலைப்பின் றைன்லை.
பதரியும்.
ஆம்! நீங்களும்
பவற்றிலய றநாக்கி
உலைத்துப் ொருங்கள் –
நாளலடவில் அதுறவ
சுகைாகத் பதரியும்.
நன்றி – வணக்கம்!
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மாணவர் பதிவு

பதிவு நொள்:

ஜனவரி 4 & ஜனவரி 5

உைறுப்புலவர் தமிழ்பைாழி
நிலலயத்தில் தமிழ்பைாழி
ெயிலும் (Sec 2 to Sec 5)
ைாணவர்களும்...
உயர்நிலல ஒன்றில்
புதிதாய்ச் றசரும்
ைாணவர்களும் கட்டாயம்
தங்கள் பெயலரயும்
பி விவரங்கலளயும்
ெதிவு பசய்து பகாள்ள
றவண்டும்.
இதைடிப்ெலடயில்
2016ஆம் ஆண்டில்

உயர்நிலல இரண்டு முதல்
உயர்நிலல ஐந்து வலர
ெயிலும் நிலலய
ைாணவர்கள் அலைவரும்
நிழைய
இழணயப்பக்கத்திற்குச்
பசன்று தங்கள்
பெயலரயும் றதலவயாை
பி விவரங்கலளயும்
ெதிவு பசய்துபகாள்ளவும்.
உயர்நிலல ஒன்றில் றசர
விரும்பும் ைாணவர்கள்
அலைவரும்

உைறுப்புலவர் தமிழ்பைாழி
நிலலயத்திற்கு றநரில்
வந்து ெதிவு பசய்து
பகாள்ள றவண்டும்.
ெதிவு பசய்ய வருறவார்
PSLE Certificate &
Student ez link card
றொன் வற்ல ை வாது
எடுத்து வரவும்.
பிற விவரங்கள்
வகுப்பில்...

2016-கல்வியாண்டிற்கான தகவல்கள்
நிலைய இலையப் பக்கத்தில்…
 வகுப்புகளுக்கான
காை அட்டவழண
 புத்தக விவரங்கள்
 நிழைய நிகழ்வுகள்
 ளதர்வு அட்டவழண
 மாணவர் ழகளயடு

வகுப்புகளுக்கான காை
அட்டவழண
ைாணவர்கள்
றதர்ந்பதடுக்கும்
வகுப்புகலளயும்
அதற்காை நாள்கலளயும்
அறிந்துபகாள்ளலாம்.
புத்தக விவரங்கள்
ைாணவர்கள்
இவ்வாண்டில் வாங்க
றவண்டிய புத்தகங்கள்,
ெயிற்சி ஏடுகள்
ெற்றிய தகவல்கள்
இடம்பெற்றுள்ளை.

நிழைய நிகழ்வுகள்
மாணவர் ழகளயடு

உைறுப்புலவர் தமிழ்பைாழி
நிலலயத்தில் இவ்வாண்டு
நலடபெ வுள்ள
நிகழ்வுகலளயும்
முக்கியைாை
தகவல்கலளயும்
அறிந்துபகாள்ள உதவும்.

ைாணவர்களுக்கு உதவும்
ெல விவரங்கள் உள்றள...

இன்னும்
புதுழமயுடன்
பிப்ரவரி மாத இதழ்!

ளதர்வு அட்டவழண
ைாணவர்களுக்கும்
பெற்ற ார்களுக்கும்
உதவும் வலகயில்
றதர்வுக்கால அட்டவலண
இடம்பெற்றுள்ளது.

இழணப்பாட நடவடிக்ழக & விருப்பப்பாடத்திட்டம்
மொைவர்
சேர்க்லக...

இழணப்பாட
நடவடிக்ழக
சனிக்கிைலை றதாறும்
காலல 9.30 முதல்
11.30வலர...
பதாடக்கநிலல 3 முதல்
பதாடக்கக் கல்லூரி 2
வலர ெடிக்கும் தமிழ்
ைாணவர்களுக்கு...
வீலண, வயலின்,
சித்தார், மிருதங்கம்,

தறெலா றொன் இலச
வகுப்புகளும் ...
நடைம், வாய்ப்ொட்டு
றொன் பி
வகுப்புகளும் தி ன்மிக்க
ெயிற்றுநர்கலளக்
பகாண்டு
நடத்தப்ெடுகின் து.
பதிவு நொள்: 09.01.2016

ளதசிய தமிழ்மமாழி
விருப்பப்பாடத் திட்டம்
(NETP)
NETP வகுப்பில் ெயில
விரும்பும் உயர்தமிழ் (Sec) &
தமிழும் தமிழிலக்கியமும் (JC)
ெயிலும் ைாணவர்கள் தங்கள்
பெயலரப் ெதிவு பசய்து
பகாள்ளவும்.
பதிவு நொள்: 11-13 Jan 2016

நிழைய இழணயப் பக்க முகவரி: http://www.uptlc.moe.edu.sg

