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த ழ நாட் ப்பற்றாளர் நாள் அன்ைன ப ன் நிைன  நாள். 
இன்  நாம் இைணய ற்றத் ல் (இைணயவ க் கல் ல்) கால் 
எ த் ைவத் ள்ேளாம். எமக்கான எ ரக்ால கல்  வ ைறகளில் 
இைணய ற்றம்(இைணயகல் ) இைணந்  பயணிக் ம் 
 
நாட் ப்பற்றாளர ் னத் ல் நாம் கடந்  வந்த பாைதையத் ம் ப் 
பாரப்்ப டன், இடரக் ம் இன்னல்க ம் எம்  ணிக்கப்ப ம் 
காலத் ல் நாம் ஒ  ேத ய இனமாக, இந்நிைலகளில் இ ந்  ண்ெடழப் 
பணியாற்ற ேவண் ம் என்ப ல் எம் டன் இைணந்  அரப்்பணிப் டன் 
த ழ்ப் பணி ெசய் ம் நிரவ்ா கேள, ஆ ரியரக்ேள! 
 
 
உங்கள் இைணந்த பணி னால் அன்ைன ப  த ழ்க் கைலக் டம் எம் 
எ ரக்ாலச ்சந்த ன க் த் த ழ்க்கல் டன் கைல பண்பாடை்ட ம் 
வழங் ம் பணிைய இவ் இடரான ேநரத் ம் ஒ ங்கைமத் ச ்
ெசயற்பட, வ சைமத்த தங்களின் அரப்ணிப் ம் கரிசைன ம் கலந்த 
ெசயற்பா கள் வாரத்்ைதகளால் ெசால்ல இயலாதைவ. இைணயவ க் 
கல்  என்ப  தங்கைளப் ேபால் எமக் ம் தானேத! தா ம் நாம் 
சைளத்தவரக்ள் அல்ல என் ம் மன டன், க ம் ய 
காலத் ல் காலத் ன் ேதைவ க  இைதப் ப ன் , இதன் 
பாவைனகைள அ ந்  ஒ வ க்ெகா வர ்உத  ெசய்  இன்  
இைணயவ க் கல் ையச ்சாத் யமாக் ள்ளீரக்ள்.  
 
 
நாம் இன்  TEAMS எ ம் ெபா ைளப் பா த் ப் பயன் ெப வதற்  
எமக்கான வ  ைறகைள ஆராய்ந்  ட்ட ட்டப  ேநரத்் யாக 
எம்ைம இவ் TEAMS பாவைனக்  ெகாண்  ெசல்வதற்  
களப்பணியாற் யவர ்  ேகா லன் ரடண் ங்கம் அவரக்ள். இவர ்
அன்ைன ப  த ழ்க் கைலக் டத் ல் மாணவனாகப் பயணித்  இன்  
ெபாற்ேறார ்ஆக ம், அத்ேதா  ெமன்ெபா ள்கைளத் தயாரிக் ம், 
ெமன்ெபா டக் க்  அ சரைன வழங் ம் ஒ  ெதா ல் நி வனத்ைத 
நிரவ் க் ம் ெதா ல் அ பராகப் பரண் த் ப்ப (பணியாற் வ ) 
எமக்  ெப ைம ேசரக்் ம் டயமா ம், அவேரா  அஸ்கர ்பா ம் (Asker 
og Bærum)வளாகத் ல் இ ந்   கண்ணண் நாக ங்கம் மற் ம்  
ரி  ேலந் ரன் ஆ ேயாரின் பங்களிப் ம் அளப்ெபரிய . 
இப்ெப யற் க்கான ன்ேனற்பா கள் யா ம் அஸ்கர ்பா ம்(Asker og 
Bærum), வளாகத் ல் நடந்ேத ய  என்ப ம் ப் டத்தக்க .  
 
இன்  நாம் இைணய ற்றத் ல் (இைணயவ க் கல் ல்) கால் 
எ த் ைவத் ள்ேளாம். எமக்கான எ ரக்ால கல்  வ ைறகளில் 
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இைணய ற்றம்(இைணயகல் ) இைணந்  பயணிக் ம் என்பைத 
இவ்ேவைள ல் ெதரி த் க் ெகாள் ேறாம். ஆதலால் ெபற்ேறாரக்ள் 
இ ல் கவனம் ெச த்  தம  ள்ைளகளின் கல்  தைட ன் ச ்
ெசயற்பட வ சைமக் மா  ேவண் க் ெகாள் ேறாம். TEAMS இல் 
இைணந்  ெகாள்வ ல் தங்க க் த் தைடகள், ஐயப்பா கள் இ ப் ன் 
வளாகத் டன் ெதாடர்  ெகாண்  இைண மா  
ேவண் க்ெகாள் ேறாம். 
ேநாரே்வ அர ம் மாநில அர க ம் ஒ ங் ைணந்  வ த் ள்ள 

ட்டங்களின்ப  ெகாேரானா ன் பரவலால் டக்கப்பட் ந்த 
ேநாரே்வப் பாடசாைலகள் எ ரவ் ம் 27.04.2020 ெதாடக்கம் 
மட் ப்ப த்தப்படட் ேசட நிபந்தைனகளின் அ ப்பைட ல் ண் ம் 
ஆரம் க்க ள்ளதாக அ த் ள்ளனர.் இந்நிைல ல் எம  
கைலக் டங்களின் ேநர க் கற் த்தைல 15.08.2020 இற்  ன்னர ்

ண் ம் ஆரம் ப்பெதன்ப  சாத் யமற்றதாகேவ இ க் ம் எனக் 
க ன்ேறாம். 
 
 
இைணய ற்றத் ல் 14 வளாகங்கள் ெபா ச ்ெசயற் டட்த் ல் 
இைணந் ள்ளன. அன்ைன ப  வளாகங்களில் TEAMS பாவைனேய 
எ ரக்ால இைணயவ க்கல் யாக அைம ம். அன்ைன வளாகங்கள் 
அைனத் ம் ஒர ்அணி ல் ஒன்றாகப் பயணித்  அைனத் ச ்
சவால்கைள ம் எ ரெ்காள்ேவாம் என உ  ெகாள்ேவாம். 
 
 
 
ேநாய்க்  ெதாற் ம் அபாயத்ைத த ப்பதற் . ேதைவயற்ற ஒன்  

டல்கள், ந் பசாரங்கைள த ற்த்  ள்ைளகளின் உடல் நலத் ல் 
க த் க் ெகாள் மா  அன் டன் ேவண்டப்ப ன் ரக்ள். 
ெகாேரான சாரந்்த ேகள் கள், சந்ேதகங்கள், ஆேலாசைனகைள 
ம த் வ ைறசார ்பணியாளரக்ளிடம் இ ந்  ெபற் க்ெகாள்ள 
ேநாரே்வ த ழர ் காதாரா அைமப் டன் ெதாடர்  ெகாள்ள 46678075 
(NTHO) 
 
 
 
 
இவ்வண் 
தைலைம நிரவ்ாகம் 
 


