
SATCHIDANANDA JOTHI NIKETHAN, KALLAR. 

GUIDELINES TO PARENTS 

 

PARENTS, YOURS ATTENTION PLEASE! 

From time immemorial, next to family, Schools play an important role in shaping the 

personality of students. Their aptitude, habits, behavior, attitude etc., are given a fine-tuning 

in their formative years. 

Only in schools, especially in residential school such as ours, children learn to be 

independent and interdependent and learn to share and care. Their aspiration and hopes 

take wings. In a nutshell an ordinary student is shaped into an extraordinary young person of 

character and we can confidently say that this is possible in schools. 

We believe that it is the collective responsibility of parents and teacher to take our younger 

generation along the path so they can lead our nation in the right direction. 

Come; let us join hands, to create India unparallel to any Nation in the world! 

Kallar 

-Secretary 

பற்றோர்கள் கயத்திற்கு 

நோணயர்கின் ற்ண்புகள யர்ப்தில் கோம் கோநோகக் குடும்த்ளத அடுத்து ள்ிகள் 

தோன் பக்கினப் ங்கிள யகிக்கின்.  நோணயர்கின் குிக்றகோள், இட்சினம், 

மக்கயமக்கம் அளத்தும் ள்ிப்ருயத்தில் தோன் பளப்டுத்தப்டுகின்.   

ம் ள்ிளனப் றோன் குருகு பளனில் இனங்கும் ள்ிகில் தோன் நோணயர்கள் 

தற்சோர்புளைனயர்கோகவும், யிட்டுக்பகோடுத்தல், கிவு பதலின ண்புளைனயர்கோகவும் 

யர்கின்ர்.  அயர்களுளைன எண்ணங்களும் ம்ிக்ளககளும் இங்குதோன் யடியம் 

பரகின்.  சுருங்கச் பசோன்ோல், சபோசோி நோணயளபச் சிந்த ண்புளைன இளஞபோக 

நோற்ரயது ள்ிகோல் நட்டுறந படியும்.  

பற்றோர், ஆசிோினர்கள் ஆகினயர்களுளைன கூட்டுப் போரப்ிோல் நட்டுறந ோளன 

றதசத்ளத ஆப்றோகின் இளன சபதோனத்ளத ல்யமினில் ைத்திச் பசல் இனலும் எ 

ோங்கள் ம்புகிறோம்.  

ஈடுஇளணனற் ோபதத்ளத உருயோக்க எங்கறோடு இளணந்து ளகறகோர்த்து யோருங்கள்! 

கல்ோர            -ள்ிச் பசனர் 

 



With a view to maintaining discipline in the school, parents are requested to strictly follow the 

guidelines. 

ள்னில் பளனோ ழுக்கத்ளதப் றண, கீழ்க்கோணும் யமிகோட்டும் குிப்புகளத் 

தயோநல் ின்ற், பற்றோளபக் றகட்டுக்பகோள்கிறோம்.  

1. STUDENT MOVEMENT - MOVEMENT CARD 

A movement card will be kept with the security; parents' entry and exit would be entered in 

the card. They may please seek the permission of the Principal well in advance if their visit is 

unavoidable. Only the parent or those who have been authorized by the parent can take 

their child out. So, parents shall give a letter of authorization in case they cannot come 

personally to take their child out. Change of guardian is to be informed earlier with a 

photograph. 

Student will be allowed to go out of the campus only along with parents or authorized 

person. During Long week end pickup the early entry of parents to school will not be 

entertained. 

1. யருளகப்திவு அட்ளை 

ள்ிக்குப் பற்றோர்கின் யருளக, ள்ினின் தளமவு யோனிலில் உள் ோதுகோப்புப் 

ணினோோிைம் இருக்கும் யருளகப்திவு அட்ளைனில் திவு பசய்னப்டும்.  அதநதிக்கப்ட்ை 

ோட்கள் தயிப இதப ோட்கில் தயிர்க்க படினோத கோபணத்தோல் ள்ிக்கு யபறயண்டின 

அயசினம் ஏற்டும்றோது, ள்ி பதல்யோிைம் பன் அதநதி பறயண்டும்.  பற்றோர் 

அல்து அயபோல் சோன்ர அிக்கப்ட்ை கோப்ோர் நட்டுறந குமந்ளதகள அளமத்துச் 

பசல் அதநதிக்கப்டுயர்.  எறய, பற்றோர் றோில் யப இனோத போழுது குமந்ளதகள 

அளமத்துச் பசல் யரும் கோப்ோோிைம், சோன்ர கடிதத்ளதக் பகோடுத்து அதப் றயண்டும்.   

தயிர்க்க படினோத கோபணத்தோல், புதின கோப்ோளபப் பற்றோர் ினநித்தோல், பன்கூட்டிறன 

அந்ோின் புளகப்ைத்துைன் ள்ி பதல்யருக்குத் தகயல் தருதல் அயசினநோகும்.  

நோதயிடுபள ோட்கில், பற்றோர் அல்து அயர்கோல் ோிந்துளபக்கப்ட்ை 

கோப்ோருைன் நட்டுறந பசல் நோணய/ நோணயினர் அதநதிக்கப்டுயர்.  நோத யிடுபள 

ோட்கில், தங்கள் நகன்/நகள அளமத்துச் பசல், குிப்ிைப்ட்டுள் றபத்திற்கு 

பன்ோக ள்ியோகத்திற்குள் பற்றோர்கள் யருயதற்கு அதநதினில்ள.  

 

 

 



2. PARENT'S VISIT DURING LONG WEEKEND 

Parents may please go through the school year planner and plan their visit during long 

weekends.  Please note that the drop or pick up with prior permission other than long 

weekends is allowed only between 4.00pm and 5.00pm. 

2. நோதயிடுபளனில் பற்றோோின் யருளக: 

ள்ினின் ஆண்டு ோட்கோட்டினில் குிக்கப்ட்டுள்யோர நோதயிடுபள ோட்கில் 

ள்ிக்கு யருயதற்குப் பற்றோர்கள் திட்ைநிட்டுக்பகோள் றயண்டுகிறோம்.  குிப்பு: 

நோதயிடுபள ோட்கள் தயிர்த்து நற் ோட்கில், பன்அதநதியுைன் பற்றோர்கள் தங்கள் 

குமந்ளதளன அளமத்துச்பசல்யதற்கு நோள 4.00 நணி பதல் 5.00 நணி யளப நட்டுறந 

அதநதினிக்கப்டும். 

3.  RETURNING FORM LONG WEEKENDS 

Parents should bring their child before 5.00 pm after the long weekend. They can plan their 

travel plan accordingly. Students drop in the morning hours will not be entertained.  Late 

arrival after long weekend will not be entertained 

3. யிடுபள படிந்து ள்ி திரும்புதல்: 

நோத யிடுபள படிந்தின்பு, பற்றோர்கள் தங்கள் குமந்ளதகளக் கண்டிப்ோக நோள 

5.00 நணிக்கு பன்ோகப் ள்ிக்குக் அளமத்துயந்து யிடுதல் றயண்டும்.  அதற்கு ஏற்ோற் 

றோத் தங்கள் னணத்ளதத் திட்ைநிட்டுக்பகோள்ல் றயண்டும். கோள றபத்தில் 

குமந்ளதகள அளமத்துயந்து யிடுயதற்கு அதநதினில்ள. கோதோநதநோகக் 

குமந்ளதகளக் பகோண்டுயந்து யிடுயது கண்டிப்ோகத் தயிர்க்கப்ை றயண்டும்.   

4. PARENT'S VISIT ON SUNDAYS & HOLIDAYS 

Parents, relatives and friends may meet children on Sunday other long weekends, only if it is 

essential. Children would be generally busy in some co-curricular activity or other during 

Sundays. It is advisable for parents to plan their visit with prior permission of the Principal. 

Parents are not permitted to bring any food items from outside. 

4. ஞோனிர நற்ரம் யிடுபள ோட்கில் பற்றோர் யருளக: 

நிகவும் அயசினம் ஏற்ட்ைோல் நட்டுறந பற்றோரும் உயிர்களும் ண்ர்களும் 

குமந்ளதகள ஞோனிர நற்ரம் யிடுபள ோட்கில் சந்திக்கோம். போதுயோக,  ஞோனிற்ரக் 

கிமளநகில்,  தித்தின் யர் பசனல்ோடுகில் குமந்ளதகள் ஈடுட்டிருப்ர். எறய, 

பற்றோர்கள் ள்ி பதல்யோின் உோின அதநதியுைன் நட்டுறந குமந்ளதகளச் சந்திக்க 



இனலும்.  குமந்ளதகளச் சந்திக்க யரும்போழுது, பயினில் யோங்கின தின்ண்ைங்கள 

எடுத்துயந்து பகோடுப்தற்குக் கண்டிப்ோக அதநதினில்ள.    

5. LEAVING THE CAMPUS 

As children have their study time at 6:15 pm, please leave the campus by 6 pm positively on 

the days of returning after long weekends. 

5.  பற்றோர் திரும்ிச் பசல்லுதல்: 

நோத யிடுபள படிந்து குமந்ளதகளப் ள்ினில் யிை யரும் பற்றோர்கள் நோள 6.00 

நணிக்கு பன்ோகப் ள்ி யோகத்திலிருந்து பசல்லுதல்  றயண்டும். ஏபன்ோல், நோள 

6.15 நணி பதல் நோணயர்கள் டிக்கத் பதோைங்குயது யமக்கநோகும்.  

 6. MEETING PRINCIPAL / HOUSE IN-CHARGE / TEACHERS 

Parents are requested to meet the Principal / house in-charge / class / subject teachers 

during their visit, so that, matters relating to their child's progress can be discussed with the 

teacher concerned. The class teacher will keep the 'slow achievers' progress card with them. 

6. பதல்யர்/இல்ப் போரப்ோசிோினர்/ஆசிோினர்களச் சந்தித்தல்: 

பற்றோர்கள் ள்ிக்கு யரும்போழுது, பதல்யர்/இல்ப் போரப்ோசிோினர் /  யகுப்ோசிோினர், 

நற்ரம் ோை ஆசிோினர்களச் சந்தித்து, தங்கள் குமந்ளதனின் கல்யி பன்றற்ம் ற்ிக் 

கந்துளபனோைோம். யகுப்ோசிோினர் போரப்ில் இருக்கும் ‘பநல்க் கற்கும்’ நோணயர்கின் 

நதிப்பண் திறயட்டிளப் பற்றோர்கள் ோர்ளயனிைோம்.  

    

7. TIME TO MEET THE PRINCIPAL 

As Principal would be busy in the forenoon taking classes and being engaged in 

Administrative work, etc., parents are advised to contact the Principal in the afternoon with 

prior appointment. 

Incase the parent want to take their ward out for any urgency, they need to come in person 

or send an authorization letter with a known person to take the child. 

7. ள்ி பதல்யளபச் சந்திக்கும் றபம்: 

ள்ி பதல்யர், கோள றபத்தில், ோைம் ைத்துதல் நற்ரம் அலுயகப் ணினில் இருப்ோர்.  

எறய, ள்ி பதல்யளபச் சந்திக்க யிரும்பும் பற்றோர்கள், உோின பன் அதநதியுைன் 

நோள றபத்தில் சந்திக்கோம்.  



தயிர்க்க படினோத அயசப கோங்கில், பற்றோர் தங்கள் குமந்ளதளன அளமத்துச் பசல் 

றயண்டினிருந்தோல், பற்றோர்கள் றோிறோ அல்து ோிந்துளபக் கடிதத்ளத உோின 

கோப்ோோிைறநோ பகோடுத்ததப்ி அளமத்துச் பசல்ோம்.  

 

8. PARENTS ENTRY INTO HOSTEL 

It may be noted that parents entry into the hostel is confined to the office of the House in-

charge are not to the dormitories. Men are not allowed in girls hostel.  

8.யிடுதிக்குள் பற்றோர் யருளக :  

பற்றோர் யிடுதிக்குள் யரும்போழுது, இல்ப் போரப்ோசிோினோின் அலுயக அளக்கு 

நட்டுறந பசல்யதற்கு அதநதியுண்டு.  குமந்ளதகள் தங்குநிைநோ யிடுதிக்குள் பசல்க் 

கூைோது.  ஆண்களுக்கு நோணயினர் யிடுதிக்குள் பசல் அதநதி இல்ள.  

 

9. LEAVE FOR CHILDREN 

Parents are advised to ask leave for their children only on emergency and dire necessities. It 

is to be noted that a day's leave for the child will end up in the loss of lesson to make up 

which he / she may have to struggle. 

9. யிடுப்புக்றகட்டு யிண்ணப்ித்தல்: 

தயிர்க்க படினோத அயசபத் றதளயகளுக்கு நட்டுறந பற்றோர் தங்கள் குமந்ளதகளுக்கு 

யிடுப்பு றயண்டி யிண்ணப்ித்தல் றயண்டும்.  ருோள் ள்ிக்கு யபயில்ள என்ோலும், 

அன்ளன ோைங்களப் ின்ர் டித்துக்பகோள்யதில் குமந்ளதகள் சிபநத்திற்கு 

ஆோயோர்கள் என்தளக் கயத்தில் பகோள்வும்.  

10. BIRTHDAY CELEBRATION 

The child may celebrate his/her birthday in the school by distributing sugar candy only and 

by wearing colour dress (Girls - Salwar Kameez with Sleeve and Boys - Formal Dress) in the 

school.  Cake cutting and distributing chocolate is not allowed in the campus.  

10. ிந்த ோள் பகோண்ைோட்ைம்: 

நோணய நோணயினர் தங்கள் ிந்த ோிள,   யண்ண உளை ( நோணயிகள்- சல்யோர் கநிஸ்,  

நோணயர்கள்- றண்ட், சர்ட்) அணிந்துபகோண்டு  கல்கண்டு யமங்கிக் பகோண்ைோைோம்.  றகக் 

பயட்டுதல் நற்ரம் சோக்றட் யமங்குதல் ஆகினயற்ிற்குப் ள்ி யோகத்தில் 

அதநதினில்ள.   

 



11. DEPOSIT FOR MISCELLANEOUS 

A reserve amount of Rs.5000/- may please be deposited by the parents in the office to meet 

student expenses such as entrance fee for competition expenditure.  Details will be given to 

the parents at the end of the academic year. 

 

11. இதபச் பசயிங்களுக்கோ ளயப்புத் பதோளக: 

 றோட்டிகில் ங்குபரதல்  நற்ரம் இதப பசயிங்களுக்கோக, ரூோய் 5000/-

த்திள பற்றோர்கள் இதப பசயிங்களுக்கோ ளயப்புத் பதோளகனோக அலுயகத்தில் 

பசலுத்த றயண்டும். பசயிங்களுக்கோ யியபங்கள் ஆண்டு இரதினில் பற்றோர்களுக்கு 

யமங்கப்டும்.  

 

12. PTM MEETINGS 

Regular Parents – Teacher – Management meeting are held class wise and parents' 

valuable suggestion and feedback will help the school management to improve our system. 

Hence parents are requested to attend these meetings without fail. 

12. பற்றோர் ஆசிோினர், ிர்யோகிகள் கூட்ைம்: 

பற்றோர் ஆசிோினர் நற்ரம் ிர்யோகிகள்– கூட்ைங்கள் உோின கங்கில் யகுப்பு யோோினோக 

ளைபரம்.  அச்சநனத்தில் பற்றோர்கள் தங்கள் றநோ கருத்துக்களப் திவு பசய்து 

ள்ினின் பசனல்ோட்டிற்கு உதயோம். எறய. இத்தளகன கூட்ைங்கில் பற்றோர்கள் 

கட்ைோனநோகக் கந்துபகோள் றயண்டும்.   

 

13. PHONE CALLS 

Parents may make phone calls to their son / daughter on specific day during the notified 

timing. Parents may please speak only a short duration of 5 minutes, as others also must get 

a chance. 

13. அளறசி அளமப்பு யசதி 

பற்றோர்கள் தங்களுக்குக் பகோடுக்கப்ட்டுள் ோள் நற்ரம் றபத்தில் தங்கள் 

நகன்/நகிைம் அளறசினில் றசோம். நற் நோணய நோணயினருக்கும் றசுயதற்கு 

யோய்ப்ிக்கும் யளகனில் தங்கள் உளபனோைள 5 ிநிைத்திற்குள் படித்துக்பகோள்ளுதல் 

அயசினநோகும். 

  



 

14. CELL PHONES 

Parents should avoid giving cell phones to students during their visits, who invariably get 

emotional while talking to parents, which may lead to complication later. 

14. அளறசிகள்: 

பற்றோர்கள் ள்ிக்கு யருளக தரும் றோது நற் நோணய நோணயினருக்கு 

அளறசினிள யமங்குயதளத் தயிர்க்க றயண்டும். அவ்யோர யமங்கிோல், அம் நோணய 

நோணயினர், தங்கள் பற்றோோிைம் உளபனோடும் பழுது, உணர்ச்சியசப்ைக்கூடும் 

என்தள அினவும்.  

 

15. WRITING LETTERS 

Parents have to make it a point to reply to their children's letters. Nothing provides so great a 

joy to the child as receiving a letter / reply from their parents. 

15. கடிதம் எழுதுதுல்: 

ள்ி நோணய நோணயினர் யோபந்றதோரம் தங்கள் பற்றோர்களுக்குக் கடிதம் எழுதி 

யருகின்ர். பற்றோர்கள் தங்கள் குமந்ளதகள் ள்ினிலிருந்து எழுதுகின் கடிதத்ளதக் 

கண்ைவுைன் அதற்கு உைடினோகப் தில் கடிதம் எழுத றயண்டுகிறோம். பற்போோிைநிருந்து 

தில் கடிதத்ளதக் கோணும் றோது குமந்ளதகள் அயில்ோத  நகிழ்ச்சினளையர்.   

 

16.CORRESPONDENCE 

While writing to school parents are advised to give their full Address, Pin code etc., and 

while writing to students, the Name, Admission Number, Class Section, House (As 

Nivedhitha House, Satchidananda House ) etc., for easy correspondence. 

16. கடிதத்பதோைர்பு: 

ள்ிக்குக் கடிதம் எழுதும் போழுது தங்கின் பழுபகயோிளனப் ின்றகோடு உைன் 

குிப்ிட்டு எழுதவும்.  தங்கள் குமந்ளதக்கு எழுதும் போழுது, பனர், றசர்க்ளக எண், யகுப்பு, 

ிோிவு, இல்ம்(ிறயதிதோ இல்ம்/சச்சிதோந்தோ இல்ம்- என்து றோ) றோன்யற்ளத் 

பதியோக எழுதவும்.  

 

 

 



 

17. SCHOOL CIRCULARS 

The school sends circular/sms/email periodically to all parents to know what is happening in 

our school. Parents may please read them and respond (if required ) promptly. 

17. ள்ிச் சுற்ிக்ளககள்: 

ள்ினின் பசனல்ோடுகளப் ற்ிப் பற்றோர்கள் அிந்துபகோள்ளும் யளகனில், 

சுற்ிக்ளககள குரந்தகயல்/நின்ஞ்சல்/பும் (Whatsapp)  பநோக அவ்யப்போழுது 

அதப்ப்டும். அயற்ளப் பற்றோர்கள் தயோநல் டித்துப் ோர்ப்துைன், றதளய 

ஏற்டின் அதற்கு உைடினோக தில் அதப்புதல் றயண்டும்.  

18.SCHOOL FEE 

It is advisable for parents to pay the school fee in time and avoid last minute penalty. Priority 

may be give to the date of payment of the school fee in their year planner. The last date for 

paying the First Installment & yearly school fee is 15th of March and the Second Installment 

school fee is 30th September. Defaulters have to pay, Rs.50/- per day for the first 10 days, 

Rs.75/- per day for the subsequent 10 days and Rs.100/- per day for the last 10 days. 

18. ள்ிக் கட்ைணம்: 

ள்ிக்குச் பசலுத்த றயண்டின கட்ைணங்கள உோின கோத்தில் பசலுத்திோல், களைசி றப 

தோநதக் கட்ைணத்ளதத் தயிர்க்கோம்.  ள்ிக் கட்ைணங்களச் பசலுத்துயதற்குத் தோங்கள் 

பக்கினத்துயத்ளத அிக்க றயண்டும்.  பதல் தயளணக் கட்ைணம் நற்ரம் பழு 

ஆண்டிற்குநோ பழுளநனோ கட்ைணம் பசலுத்துயதற்கு நோர்ச் நோதம் 15ஆம் றததி களைசி 

ோோகும். இபண்ைோம் தயளணக் கட்ைணம் பசலுத்துயதற்கு பசப்ைம்ர் 30ஆம் றததி களைசி 

ோோகும்.  தயரம் ட்சத்தில், பதல் 10 ோட்களுக்கு ரூ.50/-ம்,  அடுத்த 10 ோட்களுக்கு  

ரூ.75/-ம்,  களைசி 10 ோட்களுக்கு ரூ.100/- வீதம் தோநதக் கட்ைணநோக யசூலிக்கப்டும்.  

 

19.NEWS LETTERS / MAGAZINES 

School prepares and sends Newsletters and Magazine – 'SAJONI' to the parents every year. 

Parents' contribution and comments are welcome. 

19. பசய்தி இதழ், ஆண்டு நர் 

வ்றயோபோண்டும் பற்றோருக்கு, ‘சற ோி’ ஆண்டு நர் அதப்ி ளயக்கப்டும்.  இம்நர் 

குித்துப் பற்றோர்கின் கருத்துக்களும் ங்கிப்பும் யபறயற்கப்டுகின்.  

 



20. STATIONERY 

Stationery shop functioning in the school premises, will provide all the stationery that a 

student requires and hence please avoid sending any stationery by courier / post / in person. 

20.எழுது போருள் அங்கோடி 

பற்றோோின் யசதிளனயும் நோணயர்கின் னளயும் கருத்தில் பகோண்டு ள்ி யோகத்தில் 

ஒர் எழுது போருள் அங்கோடி பசனல்டுகிது.  எறய, கூோினர் நற்ரம் தோல் பம் எழுது 

போருட்கள் அதப்புயளதத் பதயிர்க்கவும்.  

 

21. MEDICAL 

Parents are advised not to give their wards any medicine other than those prescribed by the 

school Doctor. If it is prescribed by your family Doctor, it has to be given only through the 

Staff Nurse of the School Health Centre. Possession of unauthorized medicines is 

prohibited. Students, who go home on medical ground, should bring the Medical report and 

medicines along with the prescription which has to be handed over to the Health Centre, on 

their return before meeting the House In charges. 

In case of serious illness or infectious diseases a student may be asked to leave the hostel 

to stay with the Local Guardians / Residence. 

21. நருத்துயம் 

ள்ி நருத்துயர் ோிந்துளப பசய்த நருந்துகளத் தயிப ி நருந்துகளத் தங்கள் 

குமந்ளதகிைம் பற்றோர் தருயதளத் தயிர்த்தல் றயண்டும்.  அவ்யோர தப 

றயண்டினிருந்தோல்,  உோின நருத்துயச் சீட்டுைன் ள்ினிலுள் பசயிலினோிைம் நட்டுறந 

பகோடுக்க றயண்டும்.  நருத்துயர் ோிந்துளப பசய்னோத நருந்துகளக் குமந்ளதகள் 

ளயத்திருத்தல் கூைோது.  நருத்துயக் கோபணங்களுக்கோக யிடுப்ில் பசல்லும் குமந்ளதகள 

நீண்டும் ள்ிக்கு அளமத்து யரும் போழுது, உோின நருத்துயர் சோன்ிதழ், நருத்துயர்  

ோிந்துளபத்த  நருந்துச் சீட்டு ஆகினயற்ளப் ள்ினின் நருத்துயநள பசயிலினோிைம் 

சநர்ப்ித்த ின்றப இல்ப் போரப்ோளபச் சந்திக்க றயண்டும்.  

ருறயள, குமந்ளதக்கு றோய்த் பதோற்ர அல்து தீயிபநோ றோய் ஏறததம் ஏற்டின் 

குமந்ளதனின் வீட்டில் அல்து  கோப்ோறபோடு தங்க ளயக்க அதப்ி ளயக்கப்டுயர்.  

  

 

 



22. EDUCATION TOUR 

Every year the management organizes an Educational Tour in the month of January, both 

the Sub Juniors (V & VI), junior (VII & VIII ) and the Seniors (IX & XI ). 

22. கல்யிச் சுற்ரோ 

ள்ி ிர்யோகம், வ்றயோபோண்டும் நோணயர்களுக்கோ கல்யிச் சுற்ரோயிள  யோி 

நோதத்தில்,  ஆர, ஏழு யகுப்புகள் ரு ிோிவு, ஏழு, எட்டு யகுப்புகள் ரு ிோிவு, ன்து, 

திபோன்ர யகுப்புகள்  ரு ிோியோகச் பசன்ர யப ஏற்ோடு பசய்கின்து.  

 

 

 

23. HOSTEL FEE REVISION 

Every year there will be a reasonable fee hike in hostel fee considering the increase in prices 

of all the commodities. 

23.  யிடுதிக் கட்ைணம் 

வ்பயோரு கல்யினோண்டின் பதோைக்கத்திலும், அளத்துப் போருட்கின் 

யிளறனற்த்திற்குத் தக்கயோர, யிடுதிக் கட்ைணத் பதோளகனில் சிிதவு உனர்வு இருக்கும்.  

24. WITHDRAWAL 

If any parents want to withdraw their son/daughter, at the end of the academic year, they 

should submit a letter of requisition to the Principal on or before 10th March in writing and 

they should collect the T.C on the date specified by the Principal. 

Due to any reason, any time after admission if the child has to be withdrawn from the school, 

50% of the Annual Fee will be forfeited. If the student has paid the first term fee the full 

amount will be forfeited. 

24. நோற்ரச் சோன்ிதழ் 

தங்கள் நகன் / நகளுக்கு நோற்ரச் சோன்ிதழ்  ப யிரும்பும் பற்போர்கள், கல்யி 

இரதினோண்டு படியில், அதோயது, வ்றயோபோண்டும் நோர்ச் நோதம் 10 ஆம் றததிக்குள்ோகத் 

தங்களுளைன எழுத்து பநோ யிண்ணப்த்திளப் ள்ி பதல்யோிைம் அிக்க றயண்டும்.  

பதல்யர் குிப்ிடும் றததினில் நோற்ரச் சோன்ிதமிளப் பற்ரக் பகோள்ோம். ள்ினின் 

றசர்க்ளக படிந்த ிகு எந்த ரு கோபணத்திற்கோகவும் ள்ினிலிருந்து யிக யிரும்ிோல், 

ஆண்டுக் கட்ைணநோகச் பசலுத்தின பதோளகனிலிருந்து 50% ிடித்தம் பசய்னப்டும். ரு 

ருயக்  கட்ைணம் நட்டும் பசலுத்தினிருந்தோல் பழுத்பதோளகயும் ிடித்தம் பசய்னப்டும்.  



25. PURE VEGETARIAN FOOD 

Pure vegetarian Food of high nutritious value, in excellent taste, prepared by well trained 

cook is being served. Fruits and sprouted salads also form part of our menu. Parents should 

not send or bring any food items inside the campus. 

25. ளசய உணவு 

ள்ி உணயகத்தில் நிகச்சுளயனோ அளத்துச் சத்துக்களும் ிளந்த ளசய 

உணவுயளககள், ன்கு னிற்சி பற் சளநனல் களஞர்கோல் தனோோிக்கப்ட்டு 

யமங்கப்ட்டு யருகின். மயளகள், ச்ளசக் கோய்கிகள், பளப்னர யளககள் கந்த 

சோடும் ோிநோப்டுகிது. பற்றோர்கள் ள்ி யோகத்திற்குள் எந்த யளகனோ 

உணவுப்போருட்களயும் பகோண்டுயபறயோ அல்து அதப்ி ளயக்கறயோ கூைோது. 

 

26. LORD VIDHYA GANAPATHY TEMPLE 

Parents those who are desirous of performing the pooja on special day like birthbay, 

anniversaries etc., may please contact the office for booking those days well in advance. 

The details for pooja expenses can be obtained from the office. 

26. ஸ்ரீ யித்னோ கணதி ஆனம் 

ள்ி யோகத்தில் அளநந்துள் அருள்நிகு யித்னோ கணதி, உைன் அநர் ஸ்ரீட்சுநி 

ஸ்ரீசபஸ்யதி திருக்றகோனிலில் குமந்ளதகின் ிந்தோள், பற்றோர்கின் திருநண ோள் 

நற்ரம் இதப யிறரச ோட்கில் கட்ைள பூள  பசய்னப் ள்ி அலுயகத்தில் பன்திவு 

பசய்துபகோண்டு யிபங்களத் பதோிந்துபகோள்ோம். 

 

27. CODE OF CONDUCT 

All students are required to maintain high standards of behaviour expected of students of a 

prestigious Institution such as ours.  They are expected to behave courteously with everyone 

both inside and outside the campus.  

27. ன்ைத்ளத  

நதிப்பு நிக்க ம் ள்ினில் நோணயர்கள் அளயரும் நிக உனர்ந்த ன்ைத்ளதனிள 

பயிப்டுத்த றயண்டுயது அயசினநோகும்.  ள்ி யோகத்திற்கு உள்றயும்  பயிறனயும் 

அளயோிைபம் நிகவும் நோினோளதயுைன் ைந்து பகோள்யறத, நோணய நோணயினோிைநிருந்து 

எதிர்ோர்க்கப்டுகின்து.   

 



28. DISCIPLINE 

Students who are admitted to the school are expected to behave with, respecting to the 

rights of others, a regard for self-discipline, and a high standard of honesty and moral 

conduct that fit a school student. 

28. ழுக்கம் 

ம் ள்ி நோணய நோணயினர், நற்யர் உோிளநகள நதித்தல், ோபோட்ைப்ை றயண்டின சுன 

ழுக்கம், உனோின றர்ளந நற்ரம் நோணயப் ருயத்திற்றக உோின ழுக்கம் ஆகினயற்ளக் 

பகோண்ையர்கோக ைந்துபகோள்யறத யிரும்த்தக்கதோகும்.    

 

29. SILENT HOUR 

The silent hours in the hostel will be from 10.00 PM to 5.00 AM should be observed by all 

students. The students are expected to go to their respective dormitories by 10.00 PM.  

Movement of students beyond 10.00 PM will not be entertained. 

29. அளநதிக்கோ றபம் 

யிடுதினில் இபவு 10.00 நணி பதல் யிடினற்கோள 5.00 நணி யளபனிலும் அளநதினிளக் 

களைப்ிடிக்க றயண்டினது நோணயர்கின் கைளநனோகும். நோணய நோணயினர்  தங்கள் 

யிடுதிக்கு இபவு 10.00 நணிக்குள் பசன்ர யிை றயண்டும். அதற்குப் ின்ர் பயினில் 

யருயதற்கு அதநதினில்ள.  

 

30. DRESS CODE 

An outwardly neat and clean appearance is expected from our children. Students must 

attend the school every day in complete uniform and properly groomed. Stitching new 

uniform every year is compulsory and no exemption will be entertained. 

Students should be appropriately dressed (in proper places) when they are in the campus.  

Students should present themselves in full uniform on all working days during school hours 

and in evening uniform on non working days and during preps. 

Students should be seen only with Team T-shirts and shorts provided during the games 

hours. No other colour or printed T-shirt of any kind is permitted. 

30. ஆளை யிதிபளகள் 

ம் ள்ி நோணய நோணயினர் சுத்தபம் தூய்ளநயுநோ ஆளைகள் அணிந்தயர்கோகத் 

றதோற்நிப்தளறன எதிர்ோர்க்கின்றோம். எறய, வ்பயோரு நோணய நோணயினரும் 



பழுளநனோ சீருளை அணிந்தும், பளனோக தள சீயியும் ள்ிக்கு யப றயண்டும்.  

ஆண்டுபதோரம் புதின சீருளைகள் ளதப்து கட்ைோனநோகும். இதில் எந்தயித சலுளககளும் 

ஏற்ரக்பகோள்ப்ைநோட்ைோது.  ள்ி யோகத்தில் நோணய நோணயினர் இைத்திற்கு ஏற் 

உோின பளனில் ஆளைனிள அணிந்து இருப்து அயசினம். ள்ி றயள ோட்கில் 

பழுளநனோ சீருளையுைதம், நோள றபங்கள் நற்ரம் யிடுபள ோட்கில் அதற்குோின 

நோள றப சீருளைகளுைதம் இருப்து அயசினம்.  யிளனோட்டு றபத்தில், 

அணிகளுக்கோகக் பகோடுக்கப்ட்டுள்  யண்ண டி-சர்ட்  நற்ரம் சோர்ட்ஸ் நட்டுறந அணின 

றயண்டும்.  நற் யளக அச்சிைப்ட்ை டி-சர்ட்டுகள் அணியதற்கு அதநதினில்ள.  

 

31. HOSTEL 

Hostel accommodation is provided with the understanding that the resident student will 

strictly abide by the Hostel Rules and Regulations currently in force or as may be modified 

from time to time. The Hostel Rules are not framed to restrict the conduct of individuals but 

to ensure that student body may co-operate, and work together in harmony. 

In case of damage to or loss of hostel property the cost will be recovered from the students 

responsible for such damage / loss or collectively from the students who reside in that dorm. 

Any student found to be indulging in undesirable activities such as physical assault; damage 

to property, etc. will be liable for disciplinary action which will include expulsion from the 

school. 

31. யிடுதி 

யிடுதினில் தங்கிப் டிக்கும் நணோய நோணயினர், யிடுதினில் ளைபளப்டுத்தப்ட்டுள் 

யிதிபளகளக் கண்டிப்ோகக் களைப்ிடிக்க றயண்டும். யிடுதினிலுள் யிதிபளகள் 

திப்ட்ை ருயருக்கோக உருயோக்கப்ட்ைது அல் என்தள உணர்ந்து, த்துளமப்பு 

தருயதுைன் சுபகநோ ையடிக்ளககள,  நோணய நோணயினர் பயிப்டுத்த றயண்டும். 

ஏதோயது ரு கோபணத்திோல், யிடுதினிலுள் போருட்களுக்கு றசதம் ஏற்டுத்தல் அல்து 

போருட்கள் இமப்பு ஆகின ிகழ்ந்தோல், அயற்ிற்குோின பதோளக நோணயர்கிைநிருந்து 

பப்டும்.  உைல் ோீதினோக நற் நோணயளபத் தோக்குதல் அல்து யிடுதினிலுள் 

போருட்களச் றசதப்டுத்துதல் றோன் யிரும்த்தகோத பசனல்கில் ஈடுடும் எந்தபயோரு 

நோணயர் நீதும் ழுங்கு ையடிக்ளக எடுக்கப்ட்டு, ள்ினிலிருந்து பயிறனற்ப்டுயர்.  

 

 



32. SAVING RESOURCES 

Students should be as economical as possible in the use of water and electricity.  Students 

should switch off the lights and fans when not in use. 

32. யங்களச் றசநித்தல் 

நோணய நோணயினர், தண்ணீர் நற்ரம் நின்சோபத்திள கூடுநோயளபனிலும் சிக்கநோகப் 

னன்டுத்த றயண்டும். னன்ோட்டில் இல்ோத றோது, யிக்குகள் நற்ரம் நின்யிசிிகள 

ிரத்தி ளயத்தல் றயண்டும்.  

 

33.COMMUNICATION 

Communicating in English inside the school campus is mandatory. Heavy fine will be levied 

if found conversing in any other language.  

While the school permits healthy interaction of boys and girls keeping the world we live is co-

ed, crossing the limit may warrant your presence at any time. 

33. உளபனோைல் பநோமி 

ள்ி யோகத்திற்குள் ஆங்கித்தில் றசுயது கட்ைோனநோகும். நற் பநோமிகளப் 

னன்டுத்திோல் கடுளநனோ அபோதம் யிதிக்கப்டும்.  இருோர் னிலும் ள்ி 

என்தோல், நோணயர், நோணயினோிைம் ஆறபோக்கினநோ பளனில் உளபனோடுதல் 

ஏற்ரக்பகோள்ப்டும்.  யபம்பு கைந்து ைக்கும் நோணயி /நோணயோின் பற்றோர்கள 

அளமத்து உோின ையடிக்ளக எடுக்கப்டும்.  

 

34. BOOK READING 

Students are allowed to read books of their interest apart from their subjects only between 

08.00pm & 09.30 pm.  No story book is to be brought to the class room excepting the days 

when they have library period. 

34. புத்தக யோசிப்பு 

ோை புத்தகங்களத் தயிர்த்து, தங்களுக்கு யிருப்நோ புத்தகங்கள நோணய நோணயினர் 

இபவு 8.00 நணி பதல் 9.30 நணியளபனிலும் டிக்கோம். தகப் ிோிறயள உள் 

ோட்களத் தயிப நற் ோட்கில் களதப்புத்தகங்களப் ள்ிக்கு எடுத்து யருதல் கூைோது.  

 

 

 



35.RAGGING 

The following is a NON-BAILABLE offence according to the Indian Constitution. "Display of 

noisy, disorderly conduct doing any act which causes or is likely to cause physical or 

psychological harm or raise apprehension or fear, shame or embarrassment to a student in 

any academic institution and includes:- Teasing, abusing, of playing practical jokes on or 

causing hurt to such students; or asking the student to do any act or perform something 

which such student will not in the ordinary course, will be viewed seriously. 

35. நோணயர் யன்பகோடுளந ( கடியளத) 

இந்தின அபசினளநப்ின் டி, நோணயப்ருயத்திர் பசய்கின் கீழ்க்கோணும் பசனல்கள் 

குற்நோகக் கருதப்டும். "சத்தநிடுதல், ழுங்கற் ைத்ளத  கோபணநோக உைல் ோீதினோ 

அல்து உயினல் ோீதினோக தீங்கு யிளயித்தல்  அல்து பீதி ஏற்டுத்தல் அல்து  னம், 

அயநோம் உண்ைோக்குதல் அல்து கல்யிிரயத்தில் கற்தற்கு சங்கைநோ சூமள 

உருயோக்குதல் அல்து டீஸிங், துஷ்ிபறனோகம், ளகச்சுளயயுைன் யிளனோடுதல் என் 

பனோில் நோணயர்களுக்கு நதயில் அல்து உையில் கோனம் யிளயித்தல் அல்து 

நோணயளப ஏதோயது டித்துக்கோட்ைச் பசய்தல்  அல்து நோணயளப ளைபளக்கு வ்யோத 

பசனளச் பசய்ன றயண்டுபந யற்புரத்துயது”.  இது றோன் கடுளநனோ பசனல்கள 

எந்தபயோரு நோணயரும் பயிப்டுத்திோல் கடுளநனோ ையடிக்ளககள் எடுக்கப்டும்.  

 

36. THINGS NOT TO BE BROUGHT 

COSTLY ITEM 

It is to be noted that parents should never send or leave costly items like jewels, camera, 

ipad, CD player, cell phones etc., possessing any of these items and cash is against the 

rules of the school. If found they will be confiscated, and a heavy penalty will be levied. 

Wearing Jewellery is not allowed. The school will not be responsible for any loss of such 

items.  

No student is allowed to possess any electronic gadget such as trimmer, shaver, cell phone, 

non-vegetarian food or snacks etc., and if found will be confiscated and such indiscipline will 

be viewed seriously. 

PROHIBITION OF EATABLES FROM OUTSIDE 

Parents are instructed not to send any eatable through couriers or other means. Possessing 

eatables in the school premise is a serious violation of school rules. 



36. ள்ிக்கு, நோணய நோணயினர் பகோண்டுயபக்கூைோதளய: 

யிள உனர்ந்த போருட்கள்: 

ளககள், றகநபோ, சிடி ிறனர்,றப்ைோப்,பன் டிளபவ், ஐோட், பசல்றோன் றோன் யிள 

உனர்ந்த போருட்களப் பற்றோர்கள் அதப்புயறதோ, குமந்ளதகிைம் பகோடுத்துச் 

பசல்யறதோ கண்டிப்ோகக் கூைோது.    றநற்கூின போருட்களறனோ ணத்ளதறனோ 

குமந்ளதகள் ளயத்திருப்து ள்ிகின் யிதிபளகள நீினதோகும்.  அப்போருட்கள் 

ளயத்திருந்தோல், ிபதல் பசய்னப்டுயறதோடு  அபோதபம் யிதிக்கப்டும். ளககள 

அணியதற்கு அதநதினில்ள. றநற்கூின போருட்கள் கோணோநல் றோோல் அதற்குப் ள்ி 

ிர்யோகம் போரப்ல்.  

எபக்ட்போிக் போருட்கோ, டிோிம்நர், றரயர், பசல்றோன், அளசய உணவுகள் நற்ரம் 

தின்ண்ைங்கள் ளயத்திருப்தற்கு நோணய நோணயினர்க்கு அதநதினில்ள. ருறயள 

இயற்ள ளயத்திருந்தோல் ிபதல் பசய்னப்ட்டு ழுங்கீ ையடிக்ளக எடுக்கப்டும்.  

பயினிலிருந்து தின்ண்ைங்களத் தயிர்த்தல்: 

கூோினர் அல்து றயர யமிகில் தின்ண்ைங்களக் குமந்ளதகளுக்கு அதப்ி ளயக்கக் 

கூைோது.  ள்ி யோகத்திற்குள் தின்ண்ைங்கள ளயத்திருப்து, ள்ி யிதிபளகள 

நீினதோகும்.  

 

37. A ISSUANCE OF COLOUR CARDS 

All those students who violate school rules, will receive 'colour cards' from the Principal, 

based on the breach of rules of the school. They are ; 

a) Yellow card   - I 

Issued to those students for violating school rules. 

b) Yellow card  - II 

Issued to those student for continuing the same breach of school rules. 

c) Pink card    

Issued to those students for committing a serious offence. 

d) Red card   

Issued to those students who inspite of advice and warning, perpetrate the offence, 

against all counseling. 

 

 



 

37. யிதிநீல் - யண்ண அட்ளைகள் யமங்கல் 

ள்ி யிதிகள நீரம் நோணயர்க்கு, யண்ண அட்ளைகள், யிதி நீலுக்கு ஏற் ள்ி 

பதல்யபோல் யமங்கப்டும்.   அளயனோய: 

அ) நஞ்சள் அட்ளை   - I 

ள்ி யிதினிள  நீரம் நோணயர்க்கு யமங்கப்டும். 

ஆ) நஞ்சள் அட்ளை – II 

ள்ி யிதினிள நீண்டும் நீரம் நோணயர்க்கு யமங்கப்டும்.  

இ) இஞ்சியப்பு அட்ளை 

கடுளநனோ தயிளமக்கும் நோணயர்க்கு யமங்கப்டும். 

ஈ) சியப்பு அட்ளை  

அிவுளப யமங்கப்ட்டும், எச்சோிக்ளக பசய்னப்ட்டும், அயற்ளப் போருட்டுத்தோநல் 

குற்நிளமக்கும் நோணயர்க்கு யமங்கப்டும்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


