
 தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம் 

ததசிய தின விழா ககாண்டாட்டங்கள் 

தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம்  நடத்தும் ததொடக்கநிலை மொணவர்களுக்கொன வொர்த்லத,  வொக்கிய 

தமொழிதபயர்ப்புப் பபொட்டிகள் (ஆங்கிைம் – தமிழ்) 

 

பபொட்டி குறித்த தகவல்கள் 

பததி – August 18, 2019 (ஞொயிற்றுக் கிழலம) 

பநரம் - மொலை 2  முதல் 7 மணி வலர 

இடம் –   முதல் சுற்று - உமறுப்புைவர் தமிழ்தமொழி நிலையம், 2,பீட்டி பரொடு, சிங்கப்பூர் 209954 

இரண்டொம் சுற்று - அரங்கம், உமறுப்புைவர் தமிழ்தமொழி நிலையம், 2,பீட்டி பரொடு, சிங்கப்பூர் 209954 

இரண்டு சுற்றுக்களும் இங்கு குறிப்பிட்ட பநரத்திற்குள் நடத்தப்படும். 

பிரிவுகள் – 

முதல் பிரிவு:  ததொடக்க நிலை  1&2 - வொர்த்லதகள் தமொழிதபயர்ப்பு 

(சர்வபதசப் பள்ளி மொணவர்களுக்கு 6, 7, 8 வயது வலர) 

இரண்டொம் பிரிவு: ததொடக்க நிலை 3&4 - வொக்கியங்கள் தமொழிதபயர்ப்பு 

(சர்வபதசப் பள்ளி மொணவர்களுக்கு 9, 10 வயது வலர) 

மூன்றொம் பிரிவு: ததொடக்க நிலை 5&6 - வொக்கியங்கள் தமொழிதபயர்ப்பு 

(சர்வபதசப் பள்ளி மொணவர்களுக்கு 11,12,13 வயது வலர) 

நடுவர்கள் தீர்ப்பப இறுதியொனது. 

குறிப்பு; 

வொர்த்லதகளும் வொக்கியங்களும் தபொதுவொக நொம் அன்றொட வொழ்வில் உபபயொகிக்கும் தபொருட்கள், 

தசய்யும் தசயல்கள், தபொதுவொக உள்ள சிங்லகயின் சுற்றுைொத்தளங்கள் (உதொரணம்: சிங்கப்பூர் 

விைங்கியல் பதொட்டம், பறலவகள் பூங்கொ) உறவு முலறகள் ( family relationships)( father's younger sister--

அத்லத, Mother's elder sister--தபரியம்மொ ) இவற்லற அடிப்பலடயொகக் தகொண்டிருக்கும்.  இரு தமொழி  

கற்றலை   மற்றும் அதன் உபபயொகத்லத வளர்த்தல் இந்தப் பபொட்டிகளின் பநொக்கம் ஆகும்.  கடந்த பை 

ஆண்டுகளொக இந்தப் பபொட்டிகளில் பங்பகற்றவர்களின் இரு தமொழித் திறன் வளர்ந்திருப்பலத 

தபற்பறொர் எங்களுடன் பகிர்ந்து தகொண்டுள்ளனர். 

 

இந்தப் பபொட்டிகளில் தவற்றி தபறும் மொணவர்களுக்கு புத்தகப்  பற்றுச் சீட்டும் சொன்றிதழ்களும் 

வழங்கப்படும்.  

நிலறய மொணவர்கள் பரிசு தபறும்  வலகயில் பபொட்டிகள் வடிவலமக்கப்பட்டுள்ளன. பமலும் பங்கு 

தபறும் ஒவ்தவொரு மொணவருக்கும் தவற்றி தபறொவிட்டொலும் அவர்கலள ஊக்குவிக்க ஒரு  பரிசுப்லப 

வழங்கப்படும். 

தமொழிதபயர்ப்புப் பபொட்டியில் பங்கு தபற விரும்புகிறவர்கள் ஆகஸ்டு 7ஆம் பததி மொலை 8 மணிக்குள் 

கீழ்க்கண்ட அலமப்புக் குழு உறுப்பினர்கள் யொபரனும் ஒருவரிடம் பதிவு தசய்து தகொள்ள பவண்டுமொய் 

பகட்டுக் தகொள்கிபறொம். 

 

மொணவர் பதிவுக்கு பின்வரும் எண்களுக்கு வொட்ஸ்அப் பகிரியில் ததொடர்பு தகொள்ளவும். 

Dr.Raji Sreenivasan 90012290 

Mr.Saravanan: 97844478 

Dr.Ram - 83321430 

பதிவு தசய்துதகொள்ளும் மொணவர்கள்/ தபற்பறொர்/ ஆசிரியர்  whatsappக்கு அனுப்ப பவண்டிய தகவல்கள்: 

மாணவர் கபயர்: 

பள்ளியின் கபயர்: 

வகுப்பு: 

அம்மாவின் லகதபசி  எண் : 

அப்பாவின் லகதபசி எண்: 

ஒரு மின்னஞ்சல் முகவரி:    

இதற்கு முந்லதய ஆண்டுகளில்   நடந்த பபொட்டிகளில் கைந்துதகொண்ட மொணவர்களுக்கும், 

ஆசிரியர்களுக்கும் ஆதரவளித்த  தபற்பறொர்களுக்கும் எங்களின் இதயம் கனிந்த நன்றியிலனத் 

ததரிவித்துக் தகொள்கிபறொம். 

அந்தந்தப் பள்ளியின் ஆசிரியர்கள், கைந்துதகொள்ளும் மொணவர்களின் பட்டியலை தமொத்தமொக 

tamil2009nov@gmail.com  and cc rajisreenivasan21@gmail.com  முகவரிக்கு மின்னஞ்சலும் தசய்யைொம். ஆனொல் 

ஒவ்தவொரு மொணவரின்  தபற்பறொரின் லகத்ததொலைபபசி எண்  மற்றும் ஒரு மின்னஞ்சல் முகவரி 

அவசியம் பதலவ. 
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அல்ைது தபற்பறொர்கள் தங்களின் பிள்லளகளின் சொர்பொக அலழத்தும் பதிவு தசய்யைொம். எங்களால் 

லகயாளமுடிந்த மாணவர்களின் எண்ணிக்லகலய  நாங்கள்  முன்கூட்டிதய எட்டிவிட்டால், பதிவு 

நிறுத்தப்படும். எனதவ விலைவாகப் பதிவு கசய்து ககாள்ளதவண்டுமாய் தகட்டுக் ககாள்கிதறாம். 

பபொட்டிக்கு நுலழவுக் கட்டணம் இல்லை.  

முதல் பிரிவு பபொட்டிகள் நலடதபறும் பநரத்தில் தபற்பறொர்கள் கண்டு களிக்க எங்களிடம் ஏற்தகனபவ 

பயிற்சி தபற்ற ததொடக்க  நிலை மொணவர்கள் பங்குதபறும் பட்டிமன்றம் நலடதபறும்.  

பட்டிமன்றத்  தலைப்பு:  

இருகமாழிக் கற்றல் அனுபவத்லத மாணவர்கள் சரியாகப் பயன்படுத்திக் ககாள்கிறார்களா? ஆம். இல்லை.   

 

விதிமுலறகள் 

1.நொள் & இடம்  

18 ஆகஸ்டு 2019 மொலை 2 முதல் 7 வலர, உமறுப்புைவர் தமிழ்தமொழி நிலையம் பீட்டி பரொடு.  

முதல் சுற்று வகுப்பலறகள்.  

இரண்டொம் சுற்று அரங்கம்.  

முதல் சுற்றில் பதர்ந்ததடுக்கப்படுபவர்கள் இரண்டொம் சுற்றுக்குத் தகுதி தபறுவொர்கள்.  

2. பிரிவுகள்  

முதல் பிரிவு ததொ.நிலை 1,2 ஆங்கிை வொர்த்லதகளுக்கு தமிழ் வொர்த்லதகள். (சர்வபதசப் பள்ளிகளுக்கு 

வயது 6,7,8) 

இரண்டொம் பிரிவு ததொ.நிலை 3,4 வொக்கியங்கலள தமொழிமொற்றம் தசய்தொல்  (சர்வபதசப் பள்ளி 

மொணவர்களுக்கு வயது 9,10 

மூன்றொம் பிரிவு; ததொ.நிலை 5,6 வொக்கியங்கலள தமொழிமொற்றம் தசய்தல் (சர்வபதசப்பள்ளி 

மொணவர்களுக்கு வயது 11,12,13) 

3. வருலகப்பதிவு பநரம் 

எல்ைொ மொணவர்களும் 2 மணிக்கு வந்துவிடபவண்டும். 2.15க்கு வருலகப்பதிவு நிறுத்தப்படும்.அவர்கள் 

ஏற்கனபவ பதிவு தசய்திருந்தொலும் 2.15க்கு பமல் வருலகலயப் பதிவு தசய்ய இயைொது. 

பதிவு தசய்தபின் அவர்கலளத் ததொண்டூழியர்கள், மற்றும் நிர்வொக உறுப்பினர்கள் தபொறுப்பபற்றுக் 

தகொள்வொர்கள்.  தபற்பறொர்கள் அரங்கில் ஏற்பொடு தசய்யப்பட்டிருக்கும் பட்டிமன்றத்லத கண்டு 

களிக்கைொம். 

4. பபொட்டி முலற 

பபொட்டியின் எல்ைொ அங்கமுபம வொய்தமொழிதொன். இந்தப் பபொட்டியின் பநொக்கபம மொணவர்களுக்கு 

அன்றொடம் பயன்படுத்தும் ஆங்கிை வொர்த்லத மற்றும் வொக்கியங்கலள தமிழில் தசொல்ைத் ததரிகிறதொ 

என்பலத அறிவபத. 

முதற்சுற்றில் மொணவர்கள் தனித்தனியொக பதர்வு தசய்யப்படுவொர்கள்  
20 மொணவர்கள் ஒவ்தவொரு பிரிவிலும் பதர்ந்ததடுக்கப்பட்டு இரண்டொம் சுற்றுக்கு அனுப்பப்படுவொர்கள் 

இரண்டொம் சுற்று இரண்டு பபர்கலளக் தகொண்ட குழுவொகப் பிரிக்கப்பட்டு பதர்வு தசய்யப்படும். 

குழுத்பதர்வு பபொட்டி அலமப்பொளர்களின் முடிபவ ஆகும். குழுவுக்கு 10 நிமிடம் கொை அவகொசம் 

தரப்படும்  அந்த பநரத்திற்குள் குழு தங்களுக்குள் கைந்தொபைொசித்து விலடகள் தரும் முலறலய வகுத்துக் 

தகொள்ளைொம்.  

5. பரிசுகள்  

தவற்றிதபறும் அலனவரும் கவர்ச்சியொன புத்தகப் பரிசுகளும் சொன்றிதழ்களும்  வழங்கப்படும் 

இரண்டொம் சுற்றில் தவற்றிலயத் தவறவிட்ட மொணவர்களுக்கும் ஆறுதல் பரிசுகள் உண்டு 

மூன்றொம் பரிசு ஒவ்தவொரு பிரிவிலும் இருவர் 

இரண்டொம் பரிசு. ஒவ்தவொரு பிரிவிலும் இருவர் 

முதல் பரிசு ஒவ்தவொரு பிரிவிலும் இருவர் 

நீதிபதிகளின் தீர்ப்பப இறுதியொனது. 

6.சிற்றுண்டி  

முதற்சுற்று முடிந்ததும் எல்ைொ மொணவர்களுக்கும்  வழங்கப்படும் 

7.மொணவர்கலள விடுவித்தல் 

முதல் பரிசில் தவற்றிதபறொத மொணவர்கள் பபொட்டியிலிருந்து விைக்கப்பட்டு தபற்பறொர்களிடம் 

ஒப்பலடக்கப்படுவொர்கள். அவர்கள் பட்டிமன்றத்தில் அமரைொம். 

இரண்டொம் சுற்று மொணவர்கள் பரிசு தபற்றபின்  தபற்பறொர்களிடம் ஒப்பலடக்கப்படுவொர்கள். 

8.தபொது விதிகள் 

எல்ைொ மொணவர்களும் அவரவர்களின் முழுலமயொன பள்ளிச் சீருலடயுடன் வரபவண்டும் 

அலடயொள அட்லடலய கண்டிப்பொக எடுத்துவரபவண்டும் 

விதிமுலறகளில் ஏபதனும் சிறு மொற்றங்கள் தசய்யப்பட்டொல் பபொட்டியொளர்களுக்கு முன்கூட்டிபய 

அறிவிக்கப்படும் 

எல்ைொ மொணவர்களும் தபற்பறொருடபனொ அல்ைது ஆசிரியர்களுடபனொ அல்ைது முழுலமயொன 

பொதுகொப்பொளர்களுடபனொதொன் வரபவண்டும்  



 

நிர்வொகக்குழு 

தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம் 


