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 க��ைர�ேபா�� ெபா� ���ைறக�  . 

 ●  ெமா�த ேபா�� ேநர� ஒ�றைர ம� ேநர�. 
 ●  ஒ�ெவா� க��ைர�� ஒ� ப�க���� �ைறயாம� இ��க  ேவ���. 
 ●  ஒ�ெவா� க��ைர�� �ைற�த�  100  ெசா�க� ெகா����க  ேவ���. 
 ●  க��ைரக�  ���ைர  ,  ��வான �ள�க� ம��� ���ைர  வைக�� இ��த� அவ�ய�. இ� ���ைர  ,  �ள�க�  ம��� ���ைர 

 எ�� ����ட ேவ��� எ�ற அவ�ய� இ�ைல. 
 ●  க��ைர ��வ�� தைல������ �லகாம� இ��க ேவ���. 
 ●  ந�வ� ���ேப இ��யான� 
 ●  ந�வ�க� ஃேப� ஃேப�� (  Fairfax)  மாவ�ட க�� ��வாக�  அ����ள ம����� அ�டவைணைய பய�ப���வா�க�. அ�டவைண 

 �ேழ இைண�க�ப���ள�. 
 ●  �ழ�ைதக� அைனவ�� ேபா���� ப��ெப�வ� அவ�ய�. க��ைர�ேபா�� அ�கப�ச ��� ேபா��க� எ���ைக�� 

 ேச��க�படமா�டா�. 

 �ைலவா�யான ���ைறக� 

 �ைல  4  மாணவ�க�  ,  �ேழ ெகா��க�ப���ள தைல��க�����  ஏேத�� ஒ� தைல��� க��ைர எ�த ேவ���. 

 ▪  நா� ப��த ��தக� ப�� (any     book ) 
 ▪  எ� ��� வள��� �ரா� 
 ▪  எ�ைன� கவ��த இட�    
 ▪  நா� எ�வா� ெபா�க� �ழா ெகா�டா�ேன� 

 �ைல  5  மாணவ�க�  ,  �ேழ ெகா��க�ப���ள தைல��க�����  ஏேத�� இர�� க��ைரகைள எ�த ேவ���. 

 ●  உ�ைன கவ��த தைலவ� யா�? எ�ன காரண�? அவ�க�ட� இ��� � க���ெகா�ட அ�ல� க���ெகா�ள ����வைத 
 ப�� ஒ� க��ைர எ�த��. 

 ●  ெகாேரானா நம�� க���ெகா��த பாட� எ�ன?  ���� இ�ேபா� ஒ� ெப�ேநா� வராம� த���ட எ�ன ெச�யேவ���? 
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 ●  உ��ட� உ�ள ஒ� ந�ல பழ�க�ைத ப�� எ�த��. அதனா� உன�� ஏ�ப�ட ந�ைமக� எ�ென�ன?  ேம�� எ�ன ந�ல 
 பழ�க�கைள ஏ�ப����ெகா�ள ேவ��� எ�� எ���றா�? 

 ●  உன�� ஏ�ப�ட ஒ� �ைவயான, மற�க ��யாத அ�பவ�ைத� ப�� எ�த��. 

 �ைல  6  ம���  7  மாணவ�க�  ,  �ேழ ெகா��க�ப���ள  தைல��க����� ஏேத�� ஒ� க��ைர ம��� ேபா��ய�� 
 ெகா��க�ப�� தைல��� ஒ� க��ைர�� எ�த ேவ���. 

 ●  உ�கள� த���றைம ப�� எ��க. அைத எ�வா� க�� ெகா���க�, எ�ப� வள���� ெகா���க� எ�ப� ப�� 
 எ�த��. 

 ●  ��க� ஏதாவ� ஒ� ெதா�ைல ேத�� ெச�தா� எைத ேத��ெத����க�? ஏ�? அதனா� உ�க����, நா�� ம�க���� 
 எ�ன பய� எ�பைத �ள�� �ற��. 

 ●  ��ன�ச�, �க��, ப��, ���ெச�� (email, Facebook, WhatsApp, twitter) ஆ�யைவ��னா� ஏ�ப�� ந�ைம �ைமக� 
 ப�� �வ��க��.  இைவ ப�� ��வ� ம��� ���ய�க��� எ�த வைகக�� ந�ைம ம��� �ைம �ைள����றன. 
 உ�க�� அ�பவ� ஏேத�� இ��தா� அைவகைள இ�� �வ��க��. 

 ●  தா�ெமா�ைய அைனவ�� ஏ� க�க ேவ���? தா�ெமா� க�ப�� அவ�ய�ைத�� அதனா� ஏ�ப�� ந�ைமகைள��, 
 தா�ெமா� அ�யாம� ேபாவதா� ஏ�ப�� இ�க�டான �ழ�கைள�� �ள�� ஒ� க��ைர எ�த��. 
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