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Information for parents and carers of school students 

‘செயலூக்கம் மிக்க ்கற்ித்தல் முறை்கள்:
2020-ஆம் ஆண்டுப் புதுப்்ிப்பு்கள்
மி்கச் ெிைந்த ்கற்ித்தல் நறைமுறை்கள் ்றைிய ஆய்வு குைித்த ்கண்்ணோடைம்
்ோைெோறை மோணவ-மோணவியரது ச்ற்ைோர்கள் மறறும் ்ரோமோிப்்ோளர்களுக்கோன ்த்கவல்்கள்

உஙகளுணைய பவிளணளயவின் கற்றலில பபரும் மாற்றத்ணத ஏறபடுத்து்து 
எது என நாம் அ்றவிநதவிருபபணத அடிபபணையாகக பகாண்ை எமது 
கறபவித்தல முண்றணம அணமகவி்றது என்பணத உறுதவிபபடுத்து்தவில NSW அரச 
பாைசாணைகள பறறுறுதவி பகாணடுளளன. 

பசயலூககம் மவிகக கறபவித்தல முண்றகள பதாைரபாக ்மறபகாளளபபடை 
மவிக முககவியமான ஆய்வுகளவின் புதுபபவிபபுகணள 2020-ஆம் ஆணடு 
NSW ‘கல்வித் தவிணைககளம்’ ப்ளவியவிடடுளளது. இநத அ்றவிகணகயானது 
‘பசயலூககம் மவிகக கறபவித்தல முண்றகள: 2020-ஆம் ஆணடுப புதுபபவிபபுகள’ 
என்று அணைககபபடுகவி்றது. மாை்-மாை்வியரது ்மம்படுத்தபபடை 
கற்றலுககு உத்ககூடிய ்ணகயவில ஆசவிாவியரகள ்குபபண்றகளவில பவின்பற்ற 
முடியுமான, ஆதாரஙகளவின் அடிபபணையவிைான எடடு கறபவித்தல முண்றகணள 
இது ்காடிடடுக காணபவிககவி்றது. ‘பசயலூககம் மவிகக கறபவித்தல முண்றகள: 
2020-ஆம் ஆணடுப புதுபபவிபபுகள’ எனும் இநத அ்றவிகணக ்ர்விருககும் 
பை ஆணடுகளுககு ஆசவிாவியரகளது ்பாதவிபபவிறகும், மாை்-மாை்வியரது 
கற்றலுககும் பயன்பைககூடிய தக்லகணள அளவிககும் சாத்தவியம் உளளது. 

உஙகளுணைய வீடடில உஙகளுககு உத்ககூடிய சவிை ்யாசணனக 
கு்றவிபபுகள உளளைஙக,  இநத எடடு ‘பசயலூககம் மவிகக கறபவித்தல 
முண்றக’ணளப பற்றவிய சாராம்சம் ஒன்று கீ்ை தரபபடடுளளது. உஙகளுணைய 
பவிளணளயுைன் ஒரு ்நரத்தவில ஒரு ்கள்வித் பதாகுபணப மடடு்ம நீஙகள 
பயன்படுத்த்்ணடும் என்பது எமது ஆ்யாசணனயாகும். 

ஆதாரஙகளவின் அடிபபணையவிைான பாைசாணைகளுககான மற்ற 
மூை்ளஙகளுைன், ‘What works best: 2020 update’ -ஐ நீஙகள  
education.nsw.gov.au/about-us/educational-data/what-works-best-2020-
update எனும் ்ணைத்தைப பககத்தவில காைைாம். 

1. உயரவோன எ்திர்ோரப்பு்கள்

ஆசவிாவியரகள உயர்ான எதவிரபாரபபுகணளக பகாணடிருககும்்பாது 
மாை்-மாை்வியரகள மவிக நலை முண்றயவில கல்வி பயவில்ர. உயர்ான 
எதவிரபாரபபுகணளக பகாணடிருபபபதன்பது: மாை்-மாை்வியரகளவின் 
ஆர்த்ணத ஈரகக ஆசவிாவியரகள கடுணமயாகப பைவியாறறுகவி்றாரகள, 
புதவிய ்விையஙகணளக கறறுகபகாளள மாை்-மாை்வியரகணள 
ஊககு்விககவி்றாரகள, ்தண்பபடும்்பாது அ்ரகளுககு உதவுகவி்றாரகள, 
அ்ரகள எவ்ாறு நைநதுபகாளள்்ணடும் மறறும் கறக்்ணடும் 
என்பணதப பற்றவி நவிணையாகவும் மறறும் பதளவி்ாகவும் இருககவி்றாரகள, 
மறறும் அ்ரகளது ்தண்களுக்கறப தாம் ்பாதவிககும் ்ைவிகணள 
மாற்றவிகபகாளகவி்றாரகள என்பணதக கு்றவிககும். 

்ின் வரும் விையங்கறள உங்கள் ்ிள்றளயிைம் 
்ெோ்திததுத ்ோருங்கள்
• ஆரம்பப பளளவி மாை்-மாை்வியரகளுககு: உனககுத் பதாவிநத 

்விையஙகள என்ன என்றும், உன்னால பசய்ய இயலுமான 
்விையஙகள என்ன என்பணதயும் உன்னுணைய ஆசவிாவியருககு 
எவ்ாறு காணபவிபபாய்?

• ‘பசகணைாவி’ பாைசாணை மாை்-மாை்வியரகளுககு: அடுத்ததாக 
என்ன கறறுத்தர ்்ணடும் என்பணதத் பதாவிநதுபகாள்தறகாக, 
உன்னுணைய படிபபவில நீ எநத நவிணையவில இருககவி்றாய் என்பணத 
உன்னுணைய ஆசவிாவியர பதாவிநதுபகாளள்்ணடும். உனககுத் 
பதாவிநத ்விையஙகள என்ன என்றும், உன்னால பசய்ய இயலுமான 
்விையஙகள என்ன என்பணதயும் உன்னுணைய ஆசவிாவியருககு நீ 
எவ்ாறு காணபவிபபாய்?

2.  ‘சவளிப்்றையோன ்நரடி ்கற்ித்தல் முறை’ 
(Explicit teaching)

கு்றவிபபாகப புதவிய ்விையம் ஒன்ண்றக கறறுகபகாளளும்்பாது, ஆசவிாவியரகள 
்நரடியான, ப்ளவிபபணையான முண்றயவில கறபவித்தால, மாை்-
மாை்வியரகள அணதச் சவி்றபபாகக கறறுகபகாள்ாரகள. மாை்-
மாை்வியரகள ஒரு ்விையத்ணத ஏன் கறறுகபகாளகவி்றாரகள, ஏறகன்் 
அ்ரகளுககுத் பதாவிநத ்விையஙகளுைன் அது எவ்ாறு பதாைரபுணையதாக 
இருககவி்றது, அ்ரகள என்ன பசய்ய ்்ணடுபமன ஆசவிாவியரகள 
எதவிரபாரககவி்றாரகள, அணத எபபடிச் பசய்ய்்ணடும் மறறும் மாை்-
மாை்வியரகள அதவில ப்ற்றவியைநத பவி்றகு அது எபபடி இருககும் என்்ற 
்விையஙகள இநத ‘்நரடி ்பாதவிபபு முண்ற’யவில உளளைஙகவியவிருககும். 

்ின் வரும் விையங்கறள உங்கள் ்ிள்றளயிைம் 
்ெோ்திததுத ்ோருங்கள்
• ஆரம்பப பாைசாணை மறறும் ‘பசகணைாவி’ பாைசாணை மாை்-

மாை்வியரகளுககு: இன்ண்றககு நீ புதவிதாகக கறறுகபகாணை 
ஏதா்து ஒன்ண்றப பற்றவி எனககுச் பசால. அணதக 
கறறுகபகாள்து உனககு எளவிதாக இருநததா, அலைது நீ அணதப 
பற்றவிக ்கடடுத் பதாவிநதுபகாளள்்ணடி இருநததா? அநதப 
புதவிய ்விையம் உனககு எப்பாது ‘புாவிநதது’ என்று உன்னால 
எபபடிச் பசாலை இயலும்? 

3. செயலூக்கமோன ்ின்னூடைல்்கள்

ஆசவிாவியரகள பசயலூககமான பவின்னூடைலகணள அளவிககும்்பாது 
மாை்ரகளுணைய கற்றல சவி்றபபாக இருககும். பசயலூககமான 
பவின்னூடைல என்பது ஆககத்தன்ணம பகாணைதாகவும், ்விபரமானதாகவும், 
கு்றவிபபவிடைதாகவும் இருககும். ஒரு கு்றவிபபவிடை பாை ்்ணையவில மாை்-
மாை்வியரது பசயலதவி்றன் எபபடி இருநதது என்பணதயும், த்றுகள எங்க 
பசய்யபபடடுளளன, மறறும் ்ருஙகாை முன்்னற்றத்தவிறகாக என்ன 
பசய்ய்்ணடியவிருககும் என்பன்ற்றவின் மீது இது க்னம் பசலுத்துகவி்றது.  

்ின் வரும் விையங்கறள உங்கள் ்ிள்றளயிைம் 
்ெோ்திததுப் ்ோருங்கள்
• ஆரம்பப பாைசாணை மறறும் ‘பசகணைாவி’ பாைசாணை 

மாை்-மாை்வியரகளுககு: புதவிய ஒரு ்விையத்ணதக 
கறறுகபகாளளும்்பாது, நீ சாவியான பாணதயவிலதான் 
பசன்றுபகாணடிருககவி்றாய் என்பது உனககு எபபடித் பதாவியும்? 
அடுத்த முண்ற இணத்விை இன்னும் சவி்றபபாக எபபடிச் பசய்யைாம் 
என்பணத நீ எபபடித் பதாவிநதுபகாள்ாய்? 
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4.  ்கறைல் ்றைிய ்தரவு்கறளப் ்யன்்டுத்திக 
்கற்ித்தல்

தமது கற்றல ்்ணைகளவில மாை்-மாை்வியரகள இப்பாது எநதக 
கடைத்தவில இருககவி்றாரகள, மறறும் அடுத்ததாக எதணனக கறறுகபகாடுகக 
்்ணடும் எனத் தவிடைமவிடு்ணத உறுதவி படுத்தவிகபகாளள ஆசவிாவியரகள 
தரவுகணளப பயன்படுத்தும்்பாது மாை்-மாை்வியரகளுணைய 
கற்றல சவி்றபபாக இருககும். இபபடிச் பசய்்தறகாக ஆசவிாவியரகளுககுப 
பயன்பைககூடிய எநதப்ாரு தக்லும் ‘தரவு’ ஆகும். ்குபபவில நணைபபறும் 
்வினா-்விணை நவிகழச்சவிகள, ஆசவிாவியரது ்கள்விகளுககு மாை்-மாை்வியர 
அளவிககும் பதவிலகள, அ்ரகளது பாை ்்ணைகள மறறும் முண்றபபடியான 
்தரவுகள ஆகவிய்றண்ற உளளைககவிய பை்விதமான ்விையஙகளவிலிருநது 
்ருபண்யாக தரவுகள இருககைாம்.

5. ம்திப்பீடு்கள்

உயரதர மதவிபபீடடு முண்றகணள அசவிாவியரகள பயன்படுத்தும்்பாது மாை்-
மாை்வியர சவி்றபபாகக கறபர. அ்ரகள தமது கல்வியவில எவ்ளவு தூரம் 
முன்்ன்றவியவிருககவி்றாரகள என்பணத மதவிபபீடு பசய்்தறகாக ஆசவிாவியரகள 
பயன்படுத்தும் பல்ணகபபடை நை்டிகணககணள இநத மதவிபபீடு என்பது 
கு்றவிககும். ்தரவுகள மறறும் கருத்தாய்வுகள ்பான்்ற முண்றபபடியான 
நை்டிகணககணள இது உளளைககு்்தாடு, மாை்-மாை்வியரகணளக 
்கள்விகள ்கடபது மறறும் அ்ரகள பசய்யும் ்்ணைகளவின் மாதவிாவிகணள 
மதவிபபீடு பசய்்து ்பான்்ற முண்றசாரா நை்டிகணககணளயும் இது 
உளளைககும். 

்ின் வரும் விையங்கறள உங்கள் ்ிள்றளயிைம் 
்ெோ்திததுத ்ோருங்கள்
• ஆரம்பப பாைசாணை மாை்-மாை்வியரகளுககு: உனககுத் 

பதாவிநத ்விையஙகள என்ன என்றும், உன்னால பசய்ய இயலுமான 
்விையஙகள என்ன என்பணதயும் உன்னுணைய ஆசவிாவியருககு 
எவ்ாறு காணபவிபபாய்? 

• ‘பசகணைாவி’ பாைசாணை மாை்-மாை்வியரகளுககு: அடுத்ததாக 
என்ன கறறுத்தர ்்ணடும் என்பணதத் பதாவிநதுபகாள்தறகாக, 
உன்னுணைய படிபபவில நீ எநத நவிணையவில இருககவி்றாய் என்பணத 
உன்னுணைய ஆசவிாவியர பதாவிநதுபகாளள்்ணடும். உனககுத் 
பதாவிநத ்விையஙகள என்ன என்றும், உன்னால பசய்ய இயலுமான 
்விையஙகள என்ன என்பணதயும் உன்னுணைய ஆசவிாவியருககு 
எவ்ாறு காணபவிபபாய்?

6. வகுப்்றை நிரவோ்கம்

ஆசவிாவியரகள தமது ்குபபுகணள நலை முண்றயவில நவிர்ாகம் பசய்யும்்பாது 
மாை்-மாை்வியரகளவின் கற்றல சவி்றபபாக இருககும். பாதுகாபபான, 
்நரமுகமான மறறும் ஆர்மூடைககூடிய கற்றல சூழ நவிணைகணள 
ஊககு்விபபதறகாக ஆசவிாவியரகள ்மறபகாளளும் பை ்விதமான 
நை்டிகணககள ்குபபண்ற நவிர்ாகத்தவில உளளைஙகும். 

்ின் வரும் விையங்கறள உங்கள் ்ிள்றளயிைம் 
்ெோ்திததுத ்ோருங்கள்
• ஆரம்பப பளளவி மாை்-மாை்வியரகளுககு: உன்னுணைய 

்குபபவில நீஙகள பவின்பற்ற்்ணடிய ்விதவிமுண்றகள அலைது 
எதவிரபரபபுகள உளளன்ா? சவிை்றண்றச் பசாலை முடியுமா? 
அ்றண்றப பவின்பற்ற நீஙகள கடுணமயாக உணைககும்்பாது 
என்ன ஆகும்? நீஙகள அ்றண்றப பவின்பற்ற்விலணை என்்றால 
என்ன நைககும்?

• ‘பசகணைாவி’ பாைசாணை மாை்-மாை்வியரகளுககு: 
பாைசாணைககான அலைது ்குபபண்றககான ்விதவிமுண்றகள 
அலைது எதவிரபாரபபுகள உன்னுணைய பாைசாணையவில 
உளளன்ா? அ்ற்றவில சவிை்றண்ற உன்னால பசாலை 
இயலுமா? மாை்-மாை்வியரகள அ்றண்றப பவின்பற்றவி 
நைககும்்பாது என்ன ஆகும்? மாை்-மாை்வியரகள அ்றண்றப 
பவின்பற்ற்விலணை என்்றால என்ன ஆகும்? 

7. ச்ோதுநைம்

மாை்-மாை்வியரகளது பபாதுநைம் நலை நவிணையவில இருககும்்பாது 
அ்ரகளுணைய கற்றல சவி்றபபாக இருககும். மாை்-மாை்வியரகளது 
பபாது நைம் என்பது ஒரு பரநத அரத்தமுளள பதம், நலை மனநைம், 
உைலநைம் மறறும் உைரவு-பூர் நைம், படிபபு ்்ணைகளவில 
உத்வி கவிணைககவி்றது என்்ற எணைம், ்லு்ான உ்றவுமுண்றகணள 
ஏறபடுத்தவிகபகாளளல மறறும் உறுதவியான அரத்தஙகணளயும், 
்நாககஙகணளயும் பகாணடிருத்தல ஆகவியன இதவில உளளைஙகும். 

• பாதுகாபபானபதாரு சூைணை உரு்ாககல

• தாம் இருககும் இைத்தவில தாமும் ஒரு அஙகம் என மாை்-
மாை்வியரகள உைர்தறகு உத்ல

• மாை்-மாை்வியரகளது கருத்துகள மறறும் ்நாககுகளுககு 
மதவிபபளவித்தல

• கற்றல ்்ணைகளவில ஆர்ம் பகாளள அ்ரகணள ஊககு்வித்தல

• அ்ரகளது உைர்ணைகணளக சமாளவிகக  அ்ரகளுககு உத்ல

• ஆசவிாவியரகள மறறும் இதர மாை்-மாை்வியரகளுைன் ்நரமுகமான 
பதாைரபு்றவுகணள உரு்ாககவிகபகாள்தவில அ்ரகளுககு உத்ல.

்ின் வரும் விையங்கறள உங்கள் ்ிள்றளயிைம் 
்ெோ்திததுத ்ோருங்கள்
• ஆரம்பப பாைசாணை மறறும் ‘பசகணைாவி’ பாைசாணை மாை்-

மாை்வியரகளுககு: பாைசாணைணயப பற்றவி நீ இபபபாழுது 
என்ன நவிணனககவி்றாய்? சவிரமமான, அலைது ச்ால ்விடுககும் 
்விையஙகள ஏதும் உளளன்ா? உன்னுணைய நாள சாவியவிலணை 
என்்றால, அலைது உனககு ஏதும் பவிரச்சவிணன என்்றால நீ என்ன 
பசய்ய்்ணடும், அலைது யா்ராடு நீ ்பச்்ணடும் என்பது 
உனககுத் பதாவியுமா? உன்ணனப பாரத்துகபகாளளும் யாரும் 
பாைசாணையவில இருககவி்றாரகளா? 
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NSW கல்வித் தவிணைககளம்

8. ஒததுறைப்பு

ஆசவிாவியரகள ஒரு்்ராபைாரு்ர ஒத்துணைபபாய்ப பைவியாறறும்்பாது 
மாை்-மாை்வியரகளுணைய கற்றல சவி்றபபாக இருககும். தமது கறபவித்தல 
முண்றகணள ்மம்படுத்தவிகபகாள்தறகாக ஆசவிாவியரகள பாைசாணைககு 
அபபாறபடை மற்ற ஆசவிாவியரகள மறறும் ்லலுனரகளுைன் இணை்ாய்ப 
பைவியாறறு்பதன்பது இநத ‘ஒத்துணைப’பவில உளளைஙகும். தமது 
பாைஙகணளயும் கல்வி நை்டிகணககணளயும் ஆசவிாவியரகள ்சரநது 
தவிடைமவிைல, ஒரு்ருணைய பாை ்குபபுகணள மற்ற்ர அ்தானவித்துப 
பவின்னூடைலகணள ்ைஙகல மறறும் தமது பைவிக்ளாடு சம்பநதபபடை 
பவிரச்சவிணனகணளப பற்றவி ்வி்ாதவித்தல மறறும் ஆ்யாசவித்தல ஆகவியன 
பசயலூககம் மவிகக ஒத்துணைபபவில உளளைஙககைாம்.  

உ்தோரணத்திறகு... 

Aldavilla Public School -இன் உயர 
எ்திர்ோரப்பு்கள்

உயர்ான எதவிரபாரபபுகளவின் மீது தாம் பகாணடுளள க்னக 
கு்வி்் தமது ப்ற்றவியவின் பபரும்பகுதவிககுக காரைம் என்று 
Aldavilla Public School கூறுகவி்றது. தாம் ்விரும்பும் எவப்ாரு 
நவிணையும் தாம் அணையைாம் என்று மாை்-மாை்வியரகள 
பதாைரநது நவிணனவூடைபபடுகவின்்றனர. Aldavilla Public School-
இல உயர்ான எதவிரபாரபபுகள ஊககு்விககபபடும் ஒரு ்ைவி, 
இைககுகணள ஏறபடுத்தவிகபகாள்தாகும். சாதவிகக்லை கற்றல 
இைககுகணள ்நாககவிப பயைவிககுமாறு மாை்-மாை்வியரகள 
ஊககு்விககபபடுகவின்்றனர, மறறும் தமது அடுத்த இைககவிணன 
அணையுமாறு மாை்-மாை்வியரகணள ஊைவியரகள பதாைரநது 
ஊககு்வித்து்ருகவின்்றனர. 

‘பாைசாணை தழு்விய’ (‘whole-school’) அணுகுமுண்ற 
ஒன்ண்றப பவின்பறறு்தன் மூைம் இநதப பாைசாணை உயரநத 
எதவிரபாரபபுகணள ஊககு்விககவி்றது. உதாரைத்தவிறகு, 
ஒவப்ாரு ்குபபும் ஒ்ர மாதவிாவியான நைத்ணத நவிர்ாக 
முண்றணமணயப பவின்பறறுகவி்றது. மாை் மாை்வியரகள 
-ஆசவிாவியரகளுககவிணை்யயான பதாைரபு்றவுகளுககும் 
முநதுாவிணமயளவிககபபடுகவி்றது. மாை்-மாை்வியரகணளப 
பற்றவித் பதாவிநதுபகாளள அணனத்து ஆசவிாவியரகளும் முயறசவிகணள 
்மறபகாளகவின்்றனர மறறும் மாை்-மாை்வியரகணளப 
பற்றவித் தாம் காவிசனபபடுகவி்்றாம் என்பணத அ்ரகளுககுக 
காணபவிககவின்்றனர. ்ார-இறுதவி நாடகணள மாை்-மாை்வியரகள 
எபபடிக கைவித்தனர என்று ்கடபது, அலைது மாை்-மாை்வி 
ஒரு்ருைய ச்காதர ச்காதாவிகள யார என்று பதாவிநதுபகாள்து 
ஆகவிய்ற்றவின் மூைம் ஆசவிாவியரகள தமது மாை்-மாை்வியரகணளப 
பற்றவித் பதாவிநதுபகாளளைாம். 
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உ்தோரணத்திறகு...

செயல்்ோடடு முறை்கறள 
்மம்்டுத்திகச்கோள்வ்தற்கோ்க Concord High School 
-இல் ்ோை ்வறைத ்தரவு்களின் ்யன்்ோடு

Years 7-11-இல தமது பாைத் தவிடைஙகணளத் தவிடைமவிடு்தறகு 
ஒவப்ாரு ஆணடிறகுமான HSC தரவுகணள Concord High School 
-இன் கைவிதப பவிாவிவு பயன்படுத்துகவி்றது. கைவிதப பாைத்தவின் 
தணைணம ஆசவிாவியர கூறுகவி்றார: “மாை்-மாை்வியரகள 
த்று பசய்த ்கள்விகணள நாஙகள கூரநது ்நாககவி, மாை்-
மாை்வியரகள த்்ற்விடை ்விையஙகணள அடிபபணையாககபகாணடு 
அ்றண்ற மீள-தவிடைமவிை முயறசவிப்பாம். உதாரைத்தவிறகு, HSC 
-யவில எமது மாை்-மாை்வியரகள  ‘significant figures’-இல 
(கு்றவிபபவிைத்தகக புளளவி்வி்ரஙகள) சவிரமபபடடுகபகாணடிருநதனர, 
ஆக்் இப்பாது நாஙகள ‘significant figures’-ஐ Year 7-இறகுக 
பகாணடு்நதவிருககவி்்றாம். ‘significant figures’-ஐப பயன்படுத்தவி  
‘அணணமக கைவிபபு’ (approximate) பசய்்து எபபடி என்பணதக 
கறறுகபகாளள மாை்-மாை்வியரகளுககு ஆறு ஆணடுகள 
இருககவின்்றன எனபணத இது கு்றவிககும். இப்பாது ‘significant 
figures’ ஒரு பவிரச்சவிணனயலை.”  

சவிை ்்ணளகளவில, பாைஙகளவின் ்ாவிணசககவிரமத்ணத மாற்றவியணமகக 
்்ணடிய ்தண் மீள-தவிடைமவிைலில இைம்பப்றககூடும், 
ஏபனனவில, இபபடிச் பசய்தால, தமது பசாநத அ்றவிண்ப 
பயன்படுத்தவி இநதப பாைஙகணளப பற்றவிய அடிபபணைக 
கருத்துகணள ்விளஙகவிகபகாள்தறகான அதவிக ்ாய்பபுகள 
மாை்-மாை்வியருககு ஆணடு முழுதும் இருககும். கைவிதப 
பாைத்தவின் தணைணம ஆசவிாவியர பதாைநது கூறுகவி்றார: “ ‘Probability’ 
(நவிகழதகவு) என்்ற தணைபபவில எமது மாை்-மாை்வியரகளது 
கற்றல உணணமயவில மவிக ்மாசமாக இருநதது. ஆக்் எமது கல்வித் 
தவிடைஙகணளப பாரண்யவிடை்பாது, ‘probability’ -ணய ஒவப்ாரு 
ஆணடின் இறுதவியவில நாஙகள பசய்துபகாணடிருபபணதக கண்ைாம். 
ஆக்் நாஙகள இநதப பாைம் நைத்தபபடு்தறகான ்நரத்தவில 
சவிை மாற்றஙகணள ஏறபடுத்தவியதன் காரைமாக, சவிை ்குபபுகளவில 
மாை்-மாை்வியரகள இபபாைத்தவிணன ஆரம்ப காைத்தவி்ை்ய 
பாரககவின்்றனர.”

ச்தோறை்்ெி சமோைிச்யரததுறரப்்ோளர 
்ெறவ

உஙகளுககு ்மைதவிகத் தக்லகள ்தண்பபடைால, தயவுபசய்து 
உஙகளுணைய பாைசாணை அதவிபருைன் பதாைரபுபகாளளுஙகள. 
உஙகளுணைய ்விசாாவிபபவில பமாைவிபபயரதுணரபபாளர 
ஒரு்ரது உத்வி உஙகளுககுத் ்தண்பபடைால, ‘பதாணை்பசவி 
பமாைவிபபயரத்துணரபபாளர ்சண்’-ணய 131 450-இல 
அணைத்து உஙகளுணைய பமாைவியவில பமாைவிபபயரத்துணரபபாளர 
ஒரு்ர ்்ணடுபமனக ்களுஙகள. நீஙகள அணைகக 
்விரும்பும் இைககத்தவிணனத் பதாணை்பசவி இயககுனருககுக 
பகாடுஙகள, உஙகளுணைய உணரயாைலில உஙகளுககு உத் 
பமாைவிபபயரத்துணரபபாளர ஒரு்ணர அ்ர இணைபபவிறகுக 
பகாணடு்ரு்ார. இநத ்சண்ககாக உஙகளவிைமவிருநது கடைைம் 
அ்ற்விைபபைமாடைாது. 


