
ேநர யாக டே்மார ்பள்ளி ல் நைடெப ம் வ ப் கள் 

 த ழ் வ ப் கள் ற்பகல் 12:30 ெதாடக்  1:45 வைர 
நைடெப ம். 

 ன்  வய ற்  ேமற்படட் மழைலயர ்வ ப் ம் நான்  
வய ற்  ேமற்படட் பாலர ் வ ப் ம் அேத ேநரம் 
நைடெப ம். 

 தாக த ழ்ப் பள்ளி ல் இைண ம் ஆரம்பநிைல (7 
வய க்  ேமற்படட் ) மாணவரக் க்கான ரித 
த ழ் வ ப் க ம் இவ்வாரம் ெதாட்  அேத ேநரம் 
ேநர யாக நைடெப ம்.   

 த ழ்ப் ேபச்  வ ப் கள் ப ேனா  வய க்  
ேமற்படட் ள்ைளக க்  ற்பகல் 2:00 ெதாடக்  3:00 
வைர நைடெப ம். - Dr. அனந்தசயனன் 
 

 ண்கைல  வ ப் கள் ற்பகல் 2:00 ெதாடக்  
நைடெப ம். *இைசப்பலைக * தங்கம் *பரத 
நாட் யம்  *சங் தம்  ( வதர் கா ஆ ரிைய), *வய ன் 
(ஜலதரன் ஆ ரியர)்  
 

த ழ் பாடப் தத்கங்கள் ஒவ்ெவான் ம் £7.50 ண்கைல 
அப் யாசப் பாடப் த்தகம்  £5 இந்த வார ம் ட்ேமார ்
பள்ளி ல் நீங்கள் ேநர யாக வாங்கலாம். 

 
Zoom இைணயவ  நடக்க க் ம் வ ப் கள் 
த ழ் வ ப் கள் – 
 

தாக ஆரம் த்த உயரத்ர வ ப் க ம் ெதாைல ல் 
இ ந்  ப ம் மாணவரக் க்கான ஆரம்பநிைல ரி ம் 
இைடநிைல ரி ம் 

 சமய வ ப் க ம் Zoom லம் காைல 10 மணி ெதாட
ங்  11 மணிவைர நடக் ம் என்பதைன ம் ம ழ்ச்
டன் அ க் ன்ேறாம். 

 ண்கைல வ ப் கள் - வய ன் (பாலராணி 
ஆ ரிைய), ைண ( வதாரணி ஆ ரிைய), 
சங் தம்  (சக்  ஆ ரிைய), 



தவைணக் கடட்ணங்கள் 
 

த க் ம் ண்கைலக க் மான இைல ர ்காலத் 
தவைண கடட்ணம் ஒ  பாடத் ற்  £35 . கல் ப் ெபா த ்
தராதர சாதாரண தர வ ப் க்  £40 உயர ்தர வ ப் க்  £75 
. 
ஆண் ச ்சந்தா ஒ  ம்பத் க்   வ டத் ற்  £25. 
 

சமய வ ப் க க்  ஒ  ம்பத் க்  வாரத் ற்  £1 த
ம் ஒ  ய கடட்ணம் அற டப்ப ம். 
 

எம  வ ப் களில் தாக இைணய ம் ேவார ் ழ்க்க
ண்ட எம  ெசயற் ன் ைகப்ேப  எண் க்  அ யத் த
ந்தால் நாங்கள் உங்கைள உங்கள் வ ப் ற் ரிய வடச்ப் (
லனக்) ல் ேசரத்் ட ஏ வாக இ க் ம். 
 
அந்தந்த வ ப் க க் ரிய வட்சப்( லனக்) க்கள்உ
வாக்கப்பட்  நீங்கள் உங்க க் ரிய க்களில் ேசரக்்கப்
பட் ள்ளீரக்ள். தவ தலாக நீங்கள் உங்க க் ரிய க்க
ளில் இைணக்கப்படா ன் உடன யாக எமக்  ழ்க்கண்
ட ன்னஞ்சல் கவரிக்  அ யதத்ர ம்.    
 
president@htsa.org.uk 
 
secretary@htsa.org.uk 
  
ெதாடர் :  07511974333 
  

ண்ணப்பப் ப வம் இத் டன் இைணக்கப்பட் ள்ள . ேம
ம் ப வதை்த நீங்கள் எங்கள் இைணயத்தளத் ம் தர

றக்கம் ெசய்யலாம். 
இைணயம்:   www.htsa.org.uk 
 

ேநர யாக டே்மார ்பள்ளி ல் ய கல் யாண் ல் 
வந் ள்ள மாற்றங்கள். 

 ெபற்ேறாரக்ள் இரண்டாவ  ய வா ைலத ்
தாண்  பாடசாைல ள் வ வ  ட்ேமார ்
நிரவ்ாகத்தால் அ ம க்கப் பட ல்ைல.  



 மாணவரக்ள் உட்பட உள்ேள வ பவரக்ள் 
எல்ேலா ம் கக் கவசம் அணிய ேவண் ம்.   
 நீங்கள் வாகனத ்தரிப் டத் ல் தங் வதத் ற்  
எந்தத் தைடக ம் இல்ைல. ஆனால் வாசல்கைள ம் 
க த ்ெதாட் கைள ம் த க்காத வண்ணம் 
வாகனங்கைளத் தரிக்க ேவண் ம். 

 
 
 
 
New changes from this Academic Year 2021 / 2022. 
 
 

Lessons at the School 
 

 Thamil classes start at 12:30 pm and will go on till 1:45 pm and  
 Toddler and Nursery classes for children over three and four 

years old respectively will also be conducted at the same time. 
 With the view of bringing to a basic standard, any absolute 

beginners to Thamil who are seven years and above, we have 
started a class called Fast Track Thamil Lessons, which will be 
running from 12:30 pm to 1:45 pm at the School. 

 Spoken Thamil classes - by Dr Ananthasayanan from 14:00 to 
15:00 

 Fine Arts classes start from 2:00 pm onwards  - Keyboard, 
Miruthangam, Barathanatiyam, Carnatic Music (Sivatharsika 
Teacher) Violin (Jalatharan Master)  
 
 

Lessons via Zoom 

 
Thamil  - Only for   *A \ L,  *Thamil lessons for students from remote 
areas Beginners division and Intermediate division. 
 

 Our Religion classes as well will be conducted by Zoom at 10 - 11 
am.  

 Fine Arts classes - Violin (Balarani Teacher), Veena (Sivatharani 
Teacher), Carnatic Music (Shakthi Teacher),  

Please see your respective WhatsApp groups for the Zoom lessons 
timetable. 
 



Stricter Safety Rules imposed by Whitmore High School that needs 
to be followed. 

 Parents (except volunteer helpers) are NOT permitted inside the 
school beyond the 2nd small gate as per Whitmore directive.  

 Those allowed to enter the school (including the students) will 
have to wear face-coverings and any parent volunteers should 
also enter their details in a registry upon entry in line with both 
Covid19 and Fire safety regulations from Whitmore. 

 You can use the Car park where waiting is allowed but please 
ensure that you park within the designated bays only and are not 
blocking any entry/exit gates or access to bins. 

Thamil textbook £7.50 each and Music practical book £5.00 each can 
be Ordered / purchased from the Thamil School. 
 
 

Relevant WhatsApp groups have been updated and If your child is 
missed, please contact us.  
 
 

Any student who did not attend the last term but wishes to continue from 
this academic year onwards can contact the committee to re-register. 
(Committee - 07511974333 ) 
 

New student enrolment form can be downloaded from our website and is 
also attached herewith. The completed form should be sent to the 
secretary or the president using the following email addresses. 
 
 

president@htsa.org.uk 
 
 

secretary@htsa.org.uk 
  

Fees – HTSA Bank Account Details 
 
 

Registration Fee for this academic year is £25 per family. 
 
 

The term fee per subject (for both Thamil and Fine Arts) for the 
whole autumn term will be £35. 
 
 

The term fee for GCSE students will be £40 for the whole term.  
 

Fees for the A / Level lessons will be £75 per term. 



Payments to the HTSA should be made to: 
 
 

Name of Account: Harrow Tamil School Association (HTSA) 

Bank: Barclays Bank 

Sort code: 20-73-53 

Account No: 10006041 

Ref: Please include a reference: Initial \ Surname or Student ID No 

  
ெதாடர் :  07511974333 
 


