
 
 

                      Reference Number: __________ 
 
Parents   /   ெப�ேறா�   : 

 First Name Surname Mobile 

Father    

Mother    

 
Students   /   மாணவ�க�   : 

 First Name Surname Date Of Birth 

1    

2    

3    

4    

 

Email   /   மி�ன�ச�   :  
 
Address   /   �கவரி : 

 

 

Postcode: 
 

☐I have read and accept the ‘Terms and Conditions’ and ‘Parental consent’ for use of images. 

 
Signature   /   ைகெயா�ப� : 

Father   /   த�ைத  : Date:  

Mother / தா�  : Date:  

 
Office Use Only 

Mode of Payment : ☐Cash      ☐Cheque         Amount : _____________ 
 
Receipt Number  : __________ Received By  : _________________________ Date: ______________ 

 



ப�ளி   விதி�ைறக� 

1. தமிழா�வமி�க அைன�� இன மாணவ மாணவிய�� இ�ப�ளியி� ேச��� தமி� க��� சிற��ற வா���           

அளி�க�ப��. 

2. மாணவ   மாணவிய�   5   வய���   ேம�   இ��த�   ேவ���. 

3. மாணவ   மாணவியரி�   தமி��   ப����   திற����,   வய����   ஏ�றவா�   உரிய   வ���களி�   ேச����   ெகா�ள�ப�வ�. 
4. ெதாட�க   வ��பிலி���   மாணவ   மாணவிய����   தமிைழ�   ேபச,   எ�த,   ப��க�   க��ெகா��க�ப��. 

5. த�தி வா��த மாணவ மாணவிய��� ேக�பிரி�� ப�கைல� கழக�(Cambridge University) நட��� G.C.E O’           

Level   &   A’   Level   ேத��   எ�திட   பயி�சி   அளி�க�ப��. 

6. தமி��ப�ளியி� ப��க வ�� மாணவ மாணவியரி� ெப�ேறா�க�, ஆ�� ேதா�� நி�வாக க�டண�          

(Administration   Charges)   வழ�கி   ப�ளி   வள��சி��   ஊ�கமளி�க   ேவ���. 

7. ஆ�கில�ப�ளி வ��பைறகளி� தமி�� ப�ளி வ���க� நைடெப�வதா�, இ�நா���ப�ளி விதி �ைற�ப� ஒ�ெவா�          

தமி�   மாணவ,   மாணவிய��   ஒ���   நைட�ைற��   உ�ப�டவ�களாக   இ��த�   ேவ���. 

8. ஆ�கில�பளிகளி�   வி��ைற�   கால�களி�   தமி��   ப�ளி���   வி��ைற   ஆ��. 

 

ேத���   -   பரி�� 

1. ஒ�ெவா� ஆ��� இ�தியி� மாணவ மாணவிக���� ேத��க� நட�தி திறைமயான மாணவ மாணவிக����          

சா�றித�   வழ�க�ப��. 

2. ப�ளியி� நி�வாக� �� ஆ��ேதா�� நட��� தமிழ� தி�நா� விழாவி� மாணவ மாணவிகளி� திறைமைய           

ெவளி�ப��த   வா���   வழ�க�ப��. 

 

நடன� 

1. தமி��ப�ளி நைடெப�கி�ற சனி�கிழைம ேதா��, நடன வ���� நைடெப��. நடன� பயில ஆ�வமி�க மாணவிக�           

நடன�   பயி�சியி�   ேச���   நடன�   க���   ெகா�ளலா�. 

2. நடன�   பயி�சி��   வ��   மாணவிக�   கிழைம   ேதா��   பயி�சி   ஆசிரிய����   க�டண�   வழ�கேவ���. 

3. நடன� பயி�சியி� ேச����ள மாணவியரி� நடன�க� ப�ளி விழாவி��, ெபா� விழாவி�� நைடெபற வா���           

அளி�க�ப�வ�ட�   பரி�க��   �ைறயாக   வழ�க�ப��. 

 

ஒ��� 

1. ப�ளி மாணவ�க� அ�ல� ெப�ேறா�க�, ஆசிரிய�கைளேயா அ�ல� ப�ளி நி�வாகிகைளேயா தர��ைறவாக         

ேபசினாேலா   அ�ல�   நட��   ெகா�டாேலா   ப�ளியிலி���   நீ�க�ப�வா�க�. 

2. ெப�ேறா�க� ஒ��� தவறி நட�தா�, மாணவ மாணவிய�கைள ப�ளியி� ேச����ெகா�ளேவா நீ�கேவா இ�தி          

���   ப�ளி   நி�வாக�தி��   உ�ள�. 

3. ப�ளியி� பயி�� நா�களி� மாணவ�கேளா அ�ல� ெப�ேறா�கேளா ப�ளியி� ெபா��க��� ேசத� ஏ�ப��தினா�,          

ஏ�ப��   ெசல�கைள   மாணவ   மாணவிகளி�   ெப�ேறா�கேள   ெபா��ேப�க   ேவ���. 

 

Consent for Use of Images 

1. T.M.K Thiruvalluvar Tamil School to use any still and/or moving image being video footage,              

photographs and/or frames and/or audio footage depicting my/our children named above,           

taken by on behalf of the T.M.K. Thiruvalluvar Tamil School on for any of the following uses but                  

not limited to: Advertisements, marketing, leaflets, or any other use such for training,             

educational or publicity purposes. 

2. The above consent will apply through out the work and be for an indefinite period. Parents may                 

change their consent at any time instructing the school in writing. 


