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• தலையங்கம்

• மே தின விருது

• PBM விருது

• உறுப்பினர்களுக்கான 

கைந்துலையாடல்

• உறுப்பினர்களுக்கான பகிர்வைங்குகள் 

• அத்தியாவசிய உள்நாட்டுச்  மேலவக் குழு 

குறித்த விவைங்கள்

• NTUC ேகளிர் அணி குறித்த விவைங்கள்

• ேைாக்காச் சுற்றுைா

• தமிழகப் மபைாசிரியர்களுடன் ஒரு 

கைந்துலையாடல் 

• புதுச்மேரி முத்தமிழ் விழா

• உைகத் தமிழாசிரியர் ோநாடு, சேன்லன 

• தமிழமவள் நிலனவுக் கருத்தைங்கம் 

• உறுப்பினர்களுக்கான அன்பளிப்புகள்

• உறுப்பினர்களுக்கான ேலுலக அட்லட



இன்று பள்ளிகளில் தமிழாசிரியர் பற்றாக்குறற நிலவுகிறது. கடந்த காலங்களில்
இப்பிரச்சிறைறயக் கறைய இந்தியாவிலிருந்து ஒப்பந்த அடிப்பறடயில் ஆசிரியர்கள்
வேறலக்கு அமர்த்தப்பட்டைர். 1990-களில் அவ்ோறு அமர்த்தப்பட்ட சுமார் 30
ஆசிரியர்களின் வேறல ஒப்பந்தம் நிறறவுபபற்ற பிறகு நீட்டிக்கப்படவில்றல.
சங்கத்தின் தறலயீட்டிைால் அேர்களின் வேறல ஒப்பந்தம் நீட்டிக்கப்பட்டது.
அேர்களில் பலர் நிரந்தர ஆசிரியர்கைாயிைர். பலர் சிங்கப்பூர்க் குடியுரிறமயும்
பபற்று, நம்முறடய ஆசிரியர் அணிக்கு ேலிறம வசர்த்தைர்.

சங்கம் உள்ளூரில் தமிழாசிரியர்கறை உருோக்க வேண்டும் என்று வகாரிக்றக
விடுத்தது. கல்வி அறமச்சும் பல்வேறு முயற்சிகறைத் பதாடர்ந்து வமற்பகாண்டு
ேருகிறது. சிங்கப்பூர் சமூக அறிவியல் பல்கறலக் கழகத்தில் (SUSS) சங்கத்தின்
முயற்சியால் 2006-இல் பட்டக்கல்வி பதாடங்கப்பட்டு இதுேறர 300-க்கும் வமற்பட்ட
பட்டதாரிகள் உருோகியுள்ைைர். பலதுறறத் பதாழிற்கல்லூரியிலும் தமிழாசிரியர்
பயிற்சி பதாடங்கப்பட்டுள்ைது. தற்வபாது வதசியக் கல்விக் கழகத்திலும் (NIE)
பட்டக் கல்வி பபற ோய்ப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ைது.

தமிழாசிரியர் பணியில் வசர்ேதற்கு வநர்முகத் வதர்வுக்குச் பசன்றேர்களில் பலர்
பதரிவு பசய்யப்படுேதில்றல என்ற குறறகூறல்கள் எழுந்துள்ைை. பதரிவு
பசய்யப்படாததற்குக் காரணம் என்ை என்று ஆராய வேண்டும். தற்வபாது வநர்முகத்
வதர்வுக்குச் பசல்வோர் கல்வியில் சிறந்து விைங்கிைால் மட்டும் வபாதாது. அதற்கு
வேறு பல திறன்களும் வதறே என்று அறிகிவறாம். அேற்றறக் கண்டறிந்து
தங்கறைத் தகுதிப்படுத்திக் பகாண்டு வதர்வுக்குச் பசல்ேது அேசியம்.

சில பள்ளிகளில் ஆசிரியர் பற்றாக்குறறயால், பல ேகுப்புகள் ஒன்றாக
இறணத்துக் கற்பிக்கப்படுகின்றை. அதைால் தமிழ் மாணேர்களின் பமாழித்தரம்
பாதிக்கப்படுகிறது. ஆகவே, கல்வி அறமச்சு தமிழாசிரியர் பற்றாக்குறறறயப்
வபாக்க, ஆேை பசய்யவேண்டும் எைச் சங்கம் வகட்டுக் பகாள்கிறது.
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சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர்
சங்கத்தில் பேவ்வேறு காலங்களில் 
உறுப்பிைராகவும் கிட்டத்தட்ட                  
18 ஆண்டுகள் மதிக்கத்தக்கத்
தறலேராகவும் பசயல்பட்ட               
திரு. சாமி  வீராசாமி அேர்கள் 
ஜூறல 4 2020 அன்று தமது                
81-ஆேது ேயதில் காலமாைார்.
சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர்
சங்கத்தின் முக்கியத் தூண்களில் 
ஒருேராகத் திகழ்ந்த                          
திரு. வீராசாமி, ஆசிரியர்களின் 
நலனுக்காகவும் தமிழ் பமாழியின் 
ேைர்ச்சிக்காகவும் 
அரும்பாடுபட்டேர்.    

பதவி ஓய்வு பபற்ற பிறகும் திரு. வீராசாமி சங்கத்தில் நிர்ோகச் பசயலாை-
ராகப் பணியாற்றிைார். அப்வபாது அேர் பசயலறேக்கு ேழிகாட்டியாகவும்
பசயல்பட்டார். சிங்கப்பூரில் 1995, 1997-ஆம் ஆண்டுகளில் நறடபபற்ற
தமிழ்பமாழி ோர ஏற்பாட்டுக் குழுவின் ஆவலாசகராகவும் இருந்து அந்த விழாவின்
பேற்றிக்கு முக்கியக் காரணமாகத் திரு. வீராசாமி இருந்தார் என்பதும்
குறிப்பிடத்தக்கது.

1992-ஆம் ஆண்டில் திரு. வீராசாமி அேர்களின் தறலறமயில்
முதல் உலகத் தமிழாசிரியர் மாநாடு ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டது.
தமிழ்கூறும் நல்லுலகில் இம்மாநாடு ேரலாறு பறடத்தது என்றால்
அது மிறகயாகாது.

தமிழாசிரியர்கள் தங்கள் கல்வித் தகுதிறயயும் பதாழில்
தகுதிறயயும் ேைர்த்துக்பகாண்டு, சமூகம் சங்கத்றத மதிக்கும்
அைவுக்குப் பணிபுரிய வேண்டும் என்பதில் அேர் முறைப்பாய்
இருந்தார். சங்கம் ேலிறம பபற்றால் தமிழாசிரியர் சிறப்பறடேர்;
சங்கம் பதாடர்ந்து நன்முறறயில் பசயல்படத் தமிழாசிரியர்களின்
ஆதரவும் உறழப்பும் இன்றியறமயாதது என்பறதயும் அடிக்கடி
ேலியுறுத்தி ேந்தேர் அமரர் சாமி வீராசாமி.



ஏப்ரல் மாதத்தில் நறடபபற்ற 2019

தமிழ்பமாழி விழாவின் ஓர் அங்கமாக நம் 

சங்கம், 17.04.19 நாைன்று 'தமிழ்பமாழி 

கற்றல் கற்பித்தலில் மரபும் பண்பாடும்’  

என்னும் கருப்பபாருளில் தமிழவேள் 

நிறைவுக் கருத்தரங்கத்றத நடத்தியது.

சுமார் 270 தமிழாசிரியர்கள் கலந்துபகாண்டு
சிறப்பித்தைர். புகழ்பபற்ற தன்முறைப்புப்
வபச்சாைராை Dr. காதர் இப்ராஹீம் அேர்கள்
கருத்தரங்கத்தில் முதன்றமயுறர நிகழ்த்தி-
ைார். அறதயடுத்து நறடபபற்ற கலந்துறரயாட-
லின்வபாது (Panel Forum) நம் நாட்டில்
தமிழ்பமாழி கற்றல் கற்பித்தலில் தமிழாசிரியர்கள்
நம் மரறபயும் பண்பாட்றடயும் இறணப்பதில்
எதிர்வநாக்கும் சோல்கள் யாறே, அேற்றறச்
சமாளிக்கத் தமிழாசிரியர்கள் எத்தறகய அணுகு-
முறறகறைப் பயன்படுத்தலாம் ஆகியறே
பதாடர்பாை பல கருத்துகள் பகிர்ந்துபகாள்ைப்-
பட்டை.

கலந்துறரயாடலின்வபாது கருத்தரங்கப் 
பங்வகற்பாைர்கள் எழுப்பிய விைாக்களுக்குச் 

சங்கத் தறலேர் திரு. சாமிக்கண்ணு  
அேர்களின் தறலறமயில், Dr. காதர்

இப்ராஹிம்,  தறலறம முதன்றம ஆசிரியர்
Dr. பஜயராஜதாஸ் பாண்டியன், 

வதசியக் கல்விக்கழக இறணப்வபராசிரியர்
Dr. சீதாலக்ஷ்மி ஆகிவயார் தங்கள் 

கருத்துகறைப் பகிர்ந்துபகாண்டார்கள்.



பல ஆண்டுகைாகத் பதாழிலாைர்களின்
முன்வைற்றத்துக்காகச் சிறந்த பதாண்டாற்றிய
திருமதி மான்விழிக்குத் ‘பதாழிலாைர்களின்
வதாழர்’ விருது ேழங்கப்பட்டது.
பதாழிலாைர்களுக்கு உறழப்புக்குத் தகுந்த
ஊதியம், வேறலயிடத்தில் சிறந்த நலன்கள்,
சிறந்த ோய்ப்புகள் முதலியேற்றறப் பபற்றுத்-
தர உதவியதால் திருமதி மான்விழிக்கு இந்த
விருது ேழங்கப்பட்டது. அதற்குச் சங்கம்
பபருறம அறடகின்றது.

சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கத்தின் ஒருங்கிறணப்பில் 2019-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 
மாதம் 26-ஆம் நாள் நறடபபற்ற தமிழகப் வபராசிரியர்களுடன் கலந்துறரயாடல் 

நிகழ்வில் மதுறர அபமரிக்கன் கல்லூரி உதவிப் வபராசிரியர் முறைேர் 
வச. பாலகிருஷ்ணன் “தமிழ் இலக்கியங்களில் நவீைத்துேமும் பின்றை

நவீைத்துேமும்” எனும் பபாருண்றமயில் உறர நிகழ்த்திைார். ‘கீழடி எனும் 
பதால்நகரம்’ என்ற தறலப்பில் மதுறரக் கல்லூரி உதவிப் வபராசிரியர்

முறைேர் ந.இரத்திைகுமார்  உறர நிகழ்த்திைார்.     



“உன்ைால் முடிந்தேறர வசறேயாற்று; முடியாதவபாது
ேருந்தாவத. காரணம், யாரும் உன்றைக் குறற
பசால்லமாட்டார்கள்”. இக்கூற்றுதான் நான் முதன் முதலில்
பதாண்டூழியம் பசய்ய அடிப்பறடயாக இருந்தது. இது
சமீபத்தில் அமரராை என் தந்றத எைக்குக் கூறிய மந்திர
ோர்த்றதயாகும். இதுவே எைது நம்பிக்றகயுமாகும். என்
இதயம் அனுமதிக்கும்ேறர நான் பதாண்டூழியம் புரிய
விரும்புகிவறன். என்றைப் வபான்று பதாண்டூழியம் புரியும்
இந்தியர்களுக்கு இவ்விருது ஓர் உந்துதலாக அறமயும் எை
நம்புகிவறன்.”

சாந்தி ராறமயன் (திருமதி முருகவேல்)

தறலேர்
சி. சாமிக்கண்ணு 

உதவித் தறலேர்
முறைேர் பபான். சசிகுமார்

பபாதுச் பசயலாைர் 
தைபால் குமார்

துறணப் பபாதுச் பசயலாைர் 
முறைேர் வகா. விஜயராணி 

உதவிப் பபாதுச் பசயலாைர் 
அஸ்மது பீவி 

பபாதுப் பபாருைாைர் 
காசி. வீராசாமி  

உதவிப் பபாதுப் பபாருைாைர் 
முறைேர் முறைதீன் நிசார் அன்ேர் 

பசயலறே உறுப்பிைர்கள்   
திருமதி சரசு பூபதி     
திருமதி மான்விழி பாண்டியன்    
முறைேர் இரா. விமலன்
திருமதி கமலா வதவி 
திருமதி சாந்தி முருகவேல், PBM

வகா. கிருஷ்ணமூர்த்தி        
பாலாஜி ைரிதாஸ் 

பநறியுறரஞர்கள் 
மு. அ. மசூது 
பபான். சுந்தரராசு 

உள் தணிக்றகயாைர்கள்  
கு. உத்தமன் 
எஸ். வமாகன் 

அறங்காேலர்கள்   
முறைேர் தமிழரசி சுப்பிரமணியன்
முறைேர் ஆ. ரா. சிேகுமாரன் 
இரா. அன்பரசு 



“ NTUC is a national confederation of trade unions as well as a network of
professional associations and partners across all sectors in Singapore.
NTUC’s objectives are to help Singapore stay competitive and workers
remain employable for life; to enhance the social status and well-being of
our members and working people; and to build a strong, responsible and
caring labour movement. NTUC’s vision is to be an inclusive labour
movement for all collars, ages and nationalities. At NTUC, we strive to help
workers of all collars, ages and nationalities achieve gainful employment
through better jobs, and a better living through higher wages so they can
live a better life. Apart from protecting the rights and advancing the
interests of our workers, NTUC also strives to support working families
through the various stages of their lives and moderate their cost of living.”

Best Regards,

Timothy Phang
Industrial Relations Consultant
National Trades Union Congress

Mr. Timothy Phang is the Industrial Relations Consultant
from NTUC supporting STTU. He took over from
Mdm. Thamizhchelvi from NTUC in December 2019. He is
presently working as Deputy Director of NTUC Workforce
(Union) and Executive Secretary of AUPDRW (Amalgamated
Union of Public Daily Rated Workers. He has been seconded
to NTWU, UWEEI and MIWU to support the unions.

He has more than 15 years’ experience in handling the Industrial Relations
issues, grievances and workers issues and strengthen the membership of the
unions. He is interested in working with the union leaders to strengthen the
union and helping the workers in workplace issues and skills upgrading of
workers. He is keen and open to meet members together with key leaders to
discuss and see what help NTUC could provide.



ஜூறல.4.2020 அன்று சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கம்
‘ZOOM’ தைத்தில் ஏற்பாடு பசய்திருந்த பமய்நிகர் கலந்துறரயாடல்
நிகழ்ச்சியில் கலந்துபகாண்ட சங்க உறுப்பிைர்கள் அறைேருக்கும் எங்கள்
பநஞ்சார்ந்த நன்றி! கலந்துறரயாடல் நிகழ்ச்சி மிகவும் பயனுள்ைதாக
அறமந்தது. உறுப்பிைர்களின் அக்கறறக்குரிய அம்சங்கறையும்
கருத்துகறையும் நாங்கள் பதரிந்துபகாள்ை அது நல்லவதார் ோய்ப்பாக
அறமந்தது. கலந்துபகாண்ட உறுப்பிைர்களும் மகிழ்ச்சி பதரிவித்தைர்.
பதாடர்ந்து இவ்ோறாை நிகழ்ச்சிகறை நடத்தவேண்டும் என்றும்
வகட்டுக்பகாண்டைர். கூட்டத்தில் பகிர்ந்துபகாள்ைப்பட்ட கருத்துகளின்
அடிப்பறடயில் நிகழ்ச்சிகறைத் திட்டமிட்டுச் பசயல்படுத்த விறழகிவறாம்.
அேற்றறப் பின்ேரும் மூன்று பிரிவுகைாகப் பிரித்துச் பசயலாற்றவிருக்-
கிவறாம்.

1) பணித்திறன் வமம்பாடும் ேைர்ச்சியும்
2) தமிழும் நாமும்
3) தமிழ்பமாழி கற்றல் கற்பித்தல்

நமது சங்கத்தின் ஏழாேது மூோண்டுப்
பபாதுக்கூட்டம் 26 பசப்டம்பர் 2020
அன்று காறல 10.30 மணிக்கு பமரிைா
பபாலோர்டில் அறமந்துள்ை NTUC
றமயத்தில் நறடபபறவுள்ைது. பபாதுக்-
கூட்டத்திற்குப் பதிவு பசய்ேதற்காை
மின்முறியும் விறரவுத் தகேல் குறியீடும்
உறுப்பிைர்களுக்கு ஆகஸ்டு மாதம் 24ஆம்
வததி மின்ைஞ்சல்ேழி அனுப்பிறேக்கப்-
பட்டது. தங்கள் ேருறக உறுதிறயப் பதிவு
பசய்துபகாண்ட உறுப்பிைர்கள் மட்டும்
குறித்த வநரத்தில் கூட்டத்தில் கலந்து-
பகாள்ளுமாறு பணிவுடன் வகட்டுக்-
பகாள்கிவறாம்.

NTUC Centre, 1 Marina Boulevard

Singapore 018989
MRT : Raffles Place, Exit J



தமிழாசிரியர் சங்கத்தின் ஆதரவில் 
நாங்கள் வமற்பகாண்ட மலாக்காச் 
சுற்றுலா நிறைவில் இனித்திடும் 

ஒன்றாகும். 14 பபண் 
ஆசிரியர்கறை ேழிநடத்திச்பசன்ற 

ஒவர ஆண்மகன் திரு. பாலாஜி
ஆோர். அப்பணிறய அேர் மிகச்

சிறப்பாகச் பசய்தார்.

காறலயில் வபருந்துப் பயணத்றதத் பதாடங்கிய

நாங்கள், மதியத்திற்குள் மலாக்கா பசன்றுவிட்வடாம்.

அன்று இரவு நாங்கள் மலாக்கா நீரறணயில்

வமற்பகாண்ட படகுச் சுற்றுலா மிக அருறம. இரு

கறரகளிலும் துலங்கிய கட்டடங்கள், கறடத்-

பதாகுதிகள், மின்னிய விைக்குகள், மரஞ் பசடி

பகாடிகள் ஆகியேற்றற பமல்லக் கடந்து பசன்றது

ேரலாற்றறயும் நிறைவுறுத்திை. அடுத்த நாள்

நாங்கள் பார்த்த ேரலாற்றுக் காட்சிக்கூடம்,

றகவிறைப் பபாருள்களின் விற்பறைக்கூடம்,

ேழிபாட்டுத்தலங்கள், ‘பாத்வதக்’ துணியில் ேறரதல்,

மலாய்ப் பலகாரங்கள் பசய்துபார்த்தல், பம்பரங்-

கறைச் சுழற்றி விறையாடியது ஆகிய யாவும் பறழய

நிறைவுகறைக் கண்முன் நிறுத்திை.

சுறேமிக்க உணவுகறை உண்டு களித்து, அருறமயாை, ேசதிமிக்க விடுதியில் தங்கி,

வபருந்தில் மீண்டும் இைறம திரும்பிய நிறலயில் பகாட்டமடித்துப் பயணித்து ேந்தது

என்றும் மறக்கவியலா நிறைவுகள் ஆகும். மிகவும் பாதுகாப்பாக, அலுப்பின்றிப் பல

ேரலாற்றுப் பின்ைணிகறை விைக்கிய ேண்ணம் அறிவுக்கும் விருந்தாய் அறமந்த ஒரு

பயணமாகும்.

நம் சங்கம் மீண்டும் இதுவபான்ற பயணத்றத (இயலும்வபாது) ஏற்பாடு பசய்ய

வேண்டும் என்று முன்பமாழிகின்வறாம். ோழ்க எங்கள் சங்கம். ேைர்க அதன்

வசறேகள்.

என்றும் நிறைவில்,

அ. மல்லிகா

(யீசூன் இன்வைாோ பதாடக்கக் கல்லூரி)



ஆசிரியர் திைத்றத முன்னிட்டுச் சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கத்ததின் பேளிநாட்டுப்
பயண ஏற்பாடு பாராட்டுதற்குரியது. கலந்துபகாண்ட என்றைப் வபான்ற
ஆசிரியர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த அனுபேமாக இருந்தது. இதுவபான்று ஆசிரியர்களுடன்
(மாணேர்கள் இல்லாமல்) ஒரு பயணத்றத வமற்பகாள்ேது எைக்கு இதுவே
முதல்முறற.

இந்தப் பயணம் நம் பணிறயப் 
பற்றி மற்ற ஆசிரியர்களுடன் 

வபசிக்பகாள்ைவும் மற்ற பள்ளி 
ஆசிரியர்களுடன் நட்புறறே

ேைர்த்துக்பகாள்ைவும்          
ேழிேகுத்தது. ேருடத்தின் 

இறுதிறய அறடயும் தருோயில் 
இடம்பபற்றதால் அந்த ஆண்றடப் 

பற்றிச் சிந்திக்கவும் கலந்துறர-
யாடவும் வமலும் நம்றம எவ்ோறு 

வமம்படுத்திக்பகாள்ைலாம்
என்பறதப்  பார்றேயிடவும்
இப்பயணம் ேழிேகுத்தது. 

இன்பமாகவும் பயனுள்ை விதமாகவும் வநரத்றதக் கழிக்க ஆசிரியர் சங்கம் பல
நடேடிக்றககளுக்கு ஏற்பாடு பசய்திருந்தவதாடு ஒவ்போரு வேறையும் ோய்க்கு
ருசியாை ேயிறு நிறறந்த உணவு அளித்தறதயும் எண்ணி மகிழ்கிவறன். இதுவபான்று
வமலும் பல பேளிநாட்டுப் பயணங்கறை எதிர்பார்த்துக் காத்துக்பகாண்டிருக்கிவறன்.

ஆஷிகா
பாடத்திட்ட வமம்பாட்டு அதிகாரி,
கல்வி அறமச்சு



எதிர்காலப் பபாருைாதார மன்றம் (Future Economic Council) அறமத்துள்ை
ஆறு துறணக் குழுக்களில் ஒன்று Essential Domestic Services (EDS) எைப்படும்
அத்தியாேசிய உள்நாட்டுச் வசறேகள் குழுோகும். இந்தத் துறணக் குழு மிக
முக்கிய உள்நாட்டு வசறேத் துறறகைாை சுகாதாரத் துறறகளில் உள்ை
பதாழிற்சங்கங்கள், கல்வித் துறறகளில் உள்ை பதாழிற்சங்கங்கள் மற்றும்
சார்பிலா(freelance) பயிற்றுவிப்பாைர்கறைக் குறிக்கும் NICA எைப்படும் வதசிய
பயிற்றுவிப்பாைர் சங்கம் ஆகிய சங்கங்களின் இறணப்பாகும். இந்தக் குழு
ஒன்றிறணந்து வமற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ை பதாழிற்சங்க உறுப்பிைர்களின்
வதறேகறைக் கேனித்துக்பகாள்கிறது.

அத்தியாேசிய உள்நாட்டுச் வசறேகள் குழு,

அ) ஒவர பதாழில்துறறயில் (சுகாதார மற்றும் கல்விசார்ந்த பதாழில்துறறகள்)
பணியாற்றுவோர் சந்திக்கும் பபாதுோை சோல்கறைப் பகுப்பாய்வு பசய்து
விோதிக்கிறது. விோதத்தின்வபாது உதிக்கும் கருத்துகறைச் வசகரித்து, பதாழில்-
துறற சார்ந்த பிரச்சிறைகள் குறித்து ஆவலாசறைகள் ேழங்குகிறது.

ஆ) குழுமக் கூட்டு முயற்சிகள் மூலம் வதசிய பதாழிற்சங்கக் காங்கிரசுடன்
இறணக்கப்பட்டுள்ை பிற பதாழிற்சங்கங்களின் உறுப்பிைர் வசர்க்றக, பயிற்சி
ேகுப்புகள், வேறல ோய்ப்புகள் வபான்றறே பதாடர்பாை முக்கியப்
பணித்திட்டங்களுக்கும் முயற்சிகளுக்கும் ஆதரவு கரம் நீட்டுகிறது.

இ) பதாழில்துறற மாற்ற ேறரபடத்தின் (Industry Transformation Maps - ITMs)
பசயலாக்கத்றத வமற்பார்றேயிடுேவதாடு, ஊழியர்களின் ஆர்ேத்றத
வமம்படுத்துேதில் முத்தரப்புப் பங்காளிகளுடன் பநருக்கமாகப் பணியாற்றுகிறது.

ஈ) குழுமத்தில் இருக்கும் பதாழிற்சங்கங்கள் மற்றும் முத்தரப்பு
பங்காளிகளுக்கிறடவய உள்ை பிறணப்றப ேலுப்படுத்தி அறே குழுோகச்
பசயல்படுேறத ஊக்குவிக்கிறது.

உ) பசயல் திட்டங்கள் பசயல்படுத்துேறதக் கண்காணிக்கின்றது. இந்தக் குழுவில்
சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கத்தின் பிரதிநிதியாகச் வசறேயாற்றி ேருபேர்
முறைேர் விஜயராணி.



பகிர்ேரங்கம் 1 : 15 ஆகஸ்டு 2020 (சனிக்கிழறம)
வநரம் : காறல 10.00 மணி முதல் காறல 11.00 மணி ேறர

பகிர்வு 1 - சிங்கப்பூர்க் கற்பித்தல் முறறறமயின் ேழி (STP) முன்னுணர்வுக்
கருத்தறிதறலக் கற்பித்தல்.
பகிர்பேர் : திரு. அந்வதாணி ராஜ் வஜாசஃப், சுோ சூ காங் உயர்நிறலப்
பள்ளி.

சுோ சூ காங் உயர்நிறலப்பள்ளித் தமிழாசிரியர் திரு அந்வதாணி ராஜ்
வஜாசப் அேர்கைால் இப்பகிர்வில் சிங்கப்பூர்க் கற்றல் முறறறமயிலுள்ை
கற்றல் கூறுகறை ஆசிரியர்கள் எவ்ேறககளில் தங்கள் ேகுப்பறறக் கற்றல்
கற்பித்தலில் பயன்படுத்துேது என்பது குறித்துப் பகிர்ந்துபகாள்ைப்பட்டது.
எண்பதுக்கும் வமற்பட்ட ஆசிரியர்கள் பகிர்வில் கலந்துபகாண்டு
பயன்பபற்றைர்.



பகிர்ேரங்கம் 1 : 15 ஆகஸ்டு 2020 (சனிக்கிழறம)
வநரம் : காறல 11.00 மணி முதல் நண்பகல் 12.00 மணி ேறர

பகிர்வு 2 - ஓபபல் (Opal 2.0) பதாழில்நுட்பத்றதப் பயன்படுத்திக் கற்றல்
மற்றும் கற்பித்தலில் புதுறமயும் புத்தாக்கமும்.
பகிர்பேர் : திரு லூயிஸ் ஐசக் குமார், பார்ட்லி உயர்நிறலப் பள்ளி

பார்ட்லி உயர்நிறலப்பள்ளித் தமிழாசிரியர் திரு. லூயிஸ் ஐசக்
குமார் அேர்களின் பகிர்வில், ஆசிரியர்கள் வமம்படுத்தப்பட்ட OPAL2.0
தைத்றத எவ்ோறு தங்கள் பணித்திறன் வமம்பாட்டிற்குப் பயன்படுத்திக்-
பகாள்ேது என்றும், OPAL2.0 தைத்தில் உள்ை சிறப்பு அம்சங்கள் குறித்தும்
பதரிந்துபகாண்டார்கள். வமலும், இந்தத் தைத்றதப் பயன்படுத்தி எவ்ோறு
தங்கள் கற்றல் கற்பித்தல் ேைங்கறைப் பள்ளி, குழுமம் மற்றும் வதசிய
அைவில் தமிழாசிரியர்களுடன் பகிர்ந்துபகாள்ேது என்றும் பதரிந்து-
பகாண்டைர்.



பதாழிலாைர் இயக்கத்தின் முக்கியத் தூண்களில் ஒன்று NTUC பபண்கள்
அணியாகும். இக்குழு மத்தியக் குழுோல் பணிபுரியும் பபண்களின் நலன், சம்பைம்
மற்றும் பதாழில் முன்வைற்றம் ஆகியறே குறித்துக் குரல் எழுப்பவே உருோக்கப்-
பட்டது. வமலும் பபண்களின் ோழ்ோதாரத்றதயும் பதாழிறலயும் தக்கறேப்பறத
முக்கியமாை குறிக்வகாைாகக் பகாண்டு பதாழிலாைர் இயக்கத்வதாடு இறணந்து
பசயலாற்றி ேருகிறது. இப்பபண்கள் அணியில் தமிழாசிரியர் சங்கத்தின் பிரதிநிதி-
கைாகக் குமாரி அஸ்மது பீவி, திருமதி பூபதி, திருமதி மான்விழி ஆகிய மூேரும்
இடம்பபற்றுள்ைைர். பபண்கள் அணிறயச் வசர்ந்த உறுப்பிைர்கள் ஓராண்டுக்கு
நான்கு முறற சந்தித்துப் பணிபுரியும் பபண்கள் எதிர்வநாக்கும் சோல்கள் குறித்துக்
கலந்துறரயாடுோர்கள். வமலும் பணித்திட்டக் கருத்தரங்கு ஒன்று ஏற்பாடு
பசய்யப்பட்டு அதில் பபண்கறைப் பாதிக்கக்கூடிய வேறலயிடத்துப் பிரச்சிறைகள்,
தறலறமத்துேம் மற்றும் உறுப்பிைர் வசர்க்றக குறித்தும் வபசப்பட்டது. வகாவிட் 19
கிருமித்பதாற்றின் வபாது வமற்பகாண்ட முக்கியப் பணிகள் பின்ேருமாறு.

• வகாவிட்-19 கிருமிப் பரேலின்வபாது தன்ைலம் கருதாமல் முன்னின்று
வசறேயாற்றிய பாலர் பள்ளி ஆசிரியர்கறையும், ஊழியர்கறையும் சிறப்பிக்கும்
ேறகயில் பபண்கள் அணிறயச் வசர்ந்தேர்கள் 16.000 பராமரிப்புப் றபகறைத்
தயார் பசய்யும் பணியில் ஈடுபட்டைர்.

• வேறல பசய்யும் தாய்மார்களின் நண்பர்கைாக அேர்களின் நலனில் அக்கறற
பகாண்டு மற்றத் பதாழிற் சங்கங்கவைாடும் பபாதுநல அறமப்புகவைாடும்
இறணந்து பணிபுரியும் பபண்களுக்காகப் பல முக்கிய உதவிகள் ேழங்கப்-
பட்டை. அேற்றுள் GRAB நிறுேைத்வதாடு இறணந்து பயண அட்றடகளில்
5,778 வபருக்கு தைா $9.00 பேள்ளி ேழங்கியது குறிப்பிடத்தக்கது ஆகும் .

• பேளிநாட்டு ஊழியர்கள் மற்றும் முன்னிறல ஊழியர்ளின் வசறேறயப்
பாராட்டி நன்றி பதரிவித்து ஊக்குவிக்கும் ேறகயில் சில நடேடிக்றககள்
வமற்பகாள்ைப்பட்டை.

• பபண்கள் தறலறமத்துேம் குறித்த பயிலரங்குகள், கற்றல் பயணங்கள், சுய
கற்றல் வமம்பாடு ஆகிய நடேடிக்றககளிலும் இவ்ேணிறயச் வசர்ந்தேர்கள்
பங்வகற்றுள்ைைர்.

• தற்வபாது நிலவி ேரும் இக்கட்டாை சூழ்நிறலகளிலும் இவ்ேணி இறணயம் ேழி
உறரயாடல்கறையும் பபண்களின் வமம்பாட்டுக்காை பட்டறறகறையும்
பதாடர்ந்து நடத்தி ேருகிறது.

பபண்கள் அணியின் சார்பாக
திருமதி பூபதி



பகிர்ேரங்கம் 2 : 22 ஆகஸ்டு 2020 (சனிக்கிழறம)
வநரம் : காறல 10.00 மணி முதல் நண்பகல் 12.00 மணி ேறர

கல்விப் பயணம் – பேற்றிப் பாறதயில்
பகிர்பேர் : திரு. சிேராஜன், பள்ளி முதல்ேர்
பதக் ோய் உயர்நிறலப் பள்ளி

வமற்கண்ட பமய்நிகர் பகிர்வில் 63 ஆசிரியர்கள் கலந்துபகாண்டு பயன்
பபற்றைர். பள்ளி முதல்ேர் திரு. சிேராஜன் தம் பகிர்வில் ஆசிரியர்கள்
கற்றல் கற்பித்தலில் எவ்ோபறல்லாம் சிறப்புறத் திகழலாம் என்பதற்காை
ேழிமுறறகறைத் தம் ோழ்க்றக அனுபேத்தின் ோயிலாக எடுத்துக்காட்டுகள்
கூறி விைக்கிைார்.

பகிர்ேரங்கின் நிறறவுறரறய நிகழ்த்திய சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர்
சங்கத்தின் உதவித் தறலேர் முறைேர் பபான். சசிகுமார், திரு. சிேராஜனின்
கருத்துகள் ஆசிரியர்கள் தங்கள் பணித்திறன்களிலும் கற்றல் கற்பித்தலிலும்
முன்வைற்றம் அறடேதற்கு ஊக்கமூட்டுபறேயாக அறமந்திருந்தை என்று
குறிப்பிட்டார். பயனுள்ை பல ஆவலாசறைகறையும் ேழிகாட்டுதறலயும்
ேழங்கிய திரு. சிேராஜனுக்குத் தமிழாசிரியர் சங்கத்தின் சார்பில் முறைேர்
பபான். சசிகுமார் நன்றியும் பாராட்டுகளும் பதரிவித்துக்பகாண்டார்.



இவ்ோண்டு ஆசிரியர்களுக்குப் 
பயன்படும் ேறகயில் இரண்டு 

நிறைவுப் பபாருள்கறை அன்பளிப்பாக 
ேழங்கச் சங்கம் முடிபேடுத்திருந்தது. 

ஆசிரியர்களுக்காை ேருடாந்திர 
கூட்டத்தில் ேழங்கப்படவிருந்த 
அன்பளிப்புகள் கிருமிப்பரேலின்

காரணமாக உரிய வநரத்தில் 
ேழங்கப்படாமல் வபாைது.  

ஆசிரியர்களிடம் எப்படியாேது இேற்றறச் வசர்த்துவிட
வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் பசயலறே
உறுப்பிைர்கள் அறைேரும் ஒன்று வசர்ந்து அதற்காை
பணியில் ஈடுபட்டைர். 80 விழுக்காடு அன்பளிப்புப்
பபாருள்கள் அனுப்பப்பட்டுவிட்டை. மீதமுள்ைறே
விறரவில் ஆசிரியர்களுக்குக் கிறடத்துவிடும். இந்தச்
சோல் மிகுந்த காலத்தில் எதுவும் சாத்தியவம
என்பறதச் பசயலறே உறுப்பிைர்கள் நிரூபித்துக்
காட்டியுள்ைைர்.



விரிோை தகேல்கள் அடுத்த இதழில் 





நம் சங்க உறுப்பிைர்களுக்கு ஒரு நற்பசய்தி. நமது தமிழாசிரியர் சங்கத்தில்
தற்வபாது உறுப்பிைர்கைாக இருக்கும் அறைத்துத் தமிழாசிரியர்களுக்கும் சங்கத்தின்
சார்பில் ஒரு சலுறக அட்றட ( Privilege Card ) ேழங்கப்படும். அதில் உங்கள்
பபயர் அச்சிடப்பட்டிருக்கும். உறுப்பிைர்கள் சில ேணிக நிறுேைங்களில் அந்தச்
சலுறக அட்றடறயப் பயன்படுத்திக் கட்டணக்கழிவு பபறலாம்.

உதாரணமாக, சகுந்தலா உணேகம்,
காயத்திரி உணேகம், அஞ்சப்பர்
உணேகம் வபான்ற சில உணேகங்களில்
நம் உறுப்பிைர்கள் நண்பர்களுடன்
அல்லது குடும்பத்துடன் சாப்பிட்டாவலா,
உணவு ோங்கிச் பசன்றாவலா பமாத்தக்
கட்டணத்தில் 15% கட்டணக் கழிவு
கிறடக்கும்.

வமலும், குறிப்பட்ட சில நறகக்கறடகள், அழகு நிறலயங்கள்,
பபண்களுக்காை ஆறடகள் றதக்கும் கறடகளில் நமது உறுப்பிைர்கள்
பசலவிடும் பமாத்தக் கட்டணத்தில் 10% முதல் 15% ேறர கட்டணக்கழிவு
கிறடக்கும் .

இதன் அறைத்து விேரங்களும் சலுறக
அட்றடவயாடு உறுப்பிைர்களுக்கு விறரவில்
அனுப்பிறேக்கப்படும். பணி ஓய்வு பபற்ற
நமது முன்ைாள் உறுப்பிைர்களுக்கும்
சலுறக அட்றட ேழங்கும் திட்டமும்
உள்ைது.
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தமிழாசிரியர் குரல் இதழ் பபாறுப்பாசிரியர்
முனைவர் முனைதீன் நிசார் அன்வர்  

தமிழாசிரியர் குரலில் உங்கள் பணி
பதாடர்பாை நற்பசய்திகள் இடம்பபற 

வவண்டுமாைால் எங்கவ ாடு 
பதாடர்புபகாள்ளுங்கள்.  வமலும் பள்ளி 
மாற்றம் அல்லது இல்ல முகவரி மாற்றம் 

இருந்தால் தயவுபசய்து 
சங்கத்திற்குத்  பதரிவிக்கவும். 

நன்றி.


