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உடனடியாக வெளியிடலாம் 

 

இவ்வாண்டு நேரில் ேடைபெறும் முதல் 

இலக்கிய விழா “ஒளிர்வு!”: AFCC   

 

AFCC 2022 முக்கிய காட்சித்வ ாகுப்பை ெடிெபைத் ெர் ஜே.வெச். ஜலா 

 

சிங்கப்பூர், 18 ஜை 2022 — ஈராண்டுகாலக் கட்டுப்ைாடுகளுக்கும் தூர இபடவெளிக்கும் 

ைிறகு, ெிழாப் ைிரியெர்கள்  ங்கள் ைனங்கெர்ந்  சிங்கப்பூர் சிறுெர் ைபடப்ைிலக்கிய 

எழுத் ாளர்கபளயும் ெபரொளர்கபளயும் ஜேரில் சந் ிக்க அருபையான 

ொய்ப்ைளிக்க ெருகிறது ஆசிய சிறுெர் ைபடப்ைிலக்கிய ெிழா (AFCC). 

ை ின்மூன்றாெது AFCC ெிழா, ஜை 26 மு ல் 29 ெபர ஜ சிய நூலகத் ில் ஜேரில் 

ேபடவைறெிருக்கிறது.  
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AFCC 2022 ெிழாெில் ைற்ைல  ைிழ்வைாழி ேிகழ்ச்சிகளும் இடம்வைறுகின்றன. அைி 

க்ரிஷ் ேடத்தும் ைட்டபறயும் இ ில் உள்ளடங்கும். இந்ேிகழ்ச்சிகள் அபனத்தும் 

ஜேரில் ேபடவைறும். மு ல் ைட்டபறயான, சேர்ந்து உருவாக்கலாம்! - 

குழந்தைகளுக்கான படப் புத்ைகங்கள் (Let’s Create Together! — Children’s Board Books) 

ேிகழ்ச்சிபய எழுத் ாளர் அைி க்ரிஷ் ேடத்துகிறார். இந் ப் ைட்டபறயில்,  ைிழ்க் 

குழந்ப ப் ைாடல்களுடன் வசாந் ைாகப் ைடப் புத் கம் உருொக்க 

ைங்ஜகற்ைாளர்களுக்கு ெழிகாட்டப்ைடும். “Talking Your Way Out!” (ஜைசி சைாளிக்கும் 

ெழிமுபற) ேிகழ்ச்சியிலும் அைி கலந்து வகாள்கிறார். இந்  இருெழித்வ ாடர்பு 

கப வசால்லும் அங்கம்,  ைிழ், ைண்டரின், ைலாய், ஆங்கிலம் ஆகிய வைாழிகளில் 

ேடத் ப்ைடுகிறது. சிறுெர்களுக்குத்  ைிழ்ைீது ஆர்ெத்ப  ெளர்க்கும் ஒரு 

ேிகழ்ச்சியும்  ைிழில் ேபடவைறுகிறது. இந்ேிகழ்ச்சியில், சிறுெர்களுக்கான 

இருெழித்வ ாடர்பு  ைிழ்ப் புத் கங்கபள வெளியிடும் வசல்லஜை புத் க 

ேிறுெனத் ின் உரிபையாளர்களும்,  ைிழில் சிறுெர்க்கான புத் கங்கபள எழுதும் 

எழுத் ாளர் ஒருெரும்,  ைிழ்வைாழி ஆசிரியர் ஒருெரும் ஜசர்ந்து, 

சிறுெர்களிபடயில்  ைிழார்ெத்ப  ெளர்க்க அெர்கள் ையன்ைடுத் ியுள்ள ைற்ைல 

ெழிமுபறகபளப் ைற்றி கலந்து ஜைசுொர்கள்.  ைிழ்வைாழி ெளங்கள் ைற்றிய 

ேிகழ்ச்சிகளும் ெிழாெில் இடம்வைறுகின்றன.  ாய்வைாழிகபளக் கற்ை ற்கான 

புதுபையான முபனப்புகள் ஜைான்ற ேிகழ்ச்சி இ ற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு.  

 

சிறுெர்க்கான  ைிழ்ப் ைபடப்ைிலக்கியங்கபளயும் சிறுெர்களிபடயில் 

 ைிழார்ெத்ப யும் ெளர்க்க முற்ைடும் இந்ேிகழ்ச்சிகள்  ெிர, ைிரைலைான 

அபனத்துலகப் ஜைச்சாளர்களின் வைய்ேிகர் அங்கங்களும் ேபடவைறுகின்றன. ெிருது 

வைற்ற எழுத் ாளர் ைார்கரிட்டா எங்கல் இபையம்ெழி ைபடக்கும் ெிரிவுபர, ைட 

ெபரவுகளில் ேபகச்சுபெபயப் புகுத்தும் ஷின்சுகி வயாஷிடக்கியின் இபையெழி 

உபர ஆகியன இ ில் உள்ளடங்கும்.  
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ேிகழ்ச்சிகளின் ஜைல்ெிெரங்களுக்குப் ைின்னிபைப்பு B-பயயும், ஜைச்சாளர்களின் 

சுயெிெரக் குறிப்புகளுக்குப் ைின்னிபைப்பு C-பயயும் ைார்க்கலாம். 

 

வைாதுைக்கள் புத் க ெபரொளர்கள் காட்சிக்கூடத்ப யும் (BIG) ஆெலுடன் 

எ ிர்ைார்க்கலாம். இந் க் காட்சிக்கூடம், மூன்றாெது ஆண்டாக ைின்னிலக்கக் 

கண்காட்சியாக அரங்ஜகறுகிறது. ஆசியாெிலும், புலம்வையர்ந்  ஆசியர்களால் 

உலவகங்கிலும் வெளியிடப்ைட்ட ஆகச்சிறந்  ைடப் புத் க ெபரவுகபளக் 

கண்காட்சியில் காைலாம். ஆசியாெின் வைண் ெபரொளர்களுக்கான சிறப்புக் 

காட்சிக்கூடமும் இவ்ொண்டு இடம்வைறுகிறது. BIG 2022 கண்காட்சி, 20 ஜை 2022 ஜ  ி 

AFCC இபையத் ளத் ில் வ ாடங்கும். 

 

AFCC ெிழா இபையத் ிலும் ஜேரிலும் ேபடவைறுகிறது. இவ்ெிழாெில் 70க்கும் 

ஜைற்ைட்ட ேிகழ்ச்சிகள் இடம்வைறுகின்றன. அெற்றில் 100க்கும் ஜைற்ைட்ட உள்ளூர் 

ைற்றும் அபனத்துலகப் ஜைச்சாளர்கள் கலந்து வகாள்கின்றனர். நுபழவுச்சீட்டுகள் 

இப்ஜைாது AFCC இபையத் ளத் ில் ெிற்ைபனக்குக் கிபடக்கின்றன. 

 

AFCC 2022 ெிழாவுக்கு ஜடாட் ஜைார்டு கபல ைானியம், அவைரிக்காெின் சிங்கப்பூர் 

தூ ரகம், வகாரியக் குடியரசின் சிங்கப்பூர் தூ ரகம், ப ப்ஜை ைிர ிேி ித்துெ 

அலுெலகம், ஜ சிய வைாழிவையர்ப்புக் குழு ஆகியன ஆ ரெளிக்கின்றன.  

 

ஜைல்ெிெரங்களுக்கு,  யவுவசய்து afcc.com.sg இபையத் ளத்ப  ோடுங்கள். 

 

ேிகழ்ச்சியின் ெிெரங்கள் 
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ஜ  ி: 26–29 ஜை 2022. ஜேரடியான ேிகழ்ச்சிகள், முக்கிய ெகுப்புகள், ெிரிவுபரகள் 

ேபடவைறும் ஜ  ிகள் உள்ளிட்ட முழுபையான அட்டெபை ஏப்ரல் ைா க் 

கபடசியில் அறிெிக்கப்ைடும்.  

இடம்: இபையத் ளத் ில் (afcc.com.sg) ைற்றும் ஜேரில். ஜ சிய நூலகத் ில் உள்ள 

குறிப்ைிட்ட சில இடங்களில் ஜேரடியான ேிகழ்ச்சிகள் ேபடவைறும். 

 

ஊடக ெிசாரிப்புகளுக்கு, வ ாடர்புவகாள்ளவும்:  

ஈத் ன் லிஜயாங் | ethan@bookcouncil.sg | +65 6342 5122/90213611 
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நுபழவுச்சீட்டுத்  கெல்: 

 

நுபழவுச்சீட்டு இபையத் ளம்: https://afcc2022festpasses.eventbrite.sg/?aff=PressRelease  

 

ெிரிவு விடல கிடைப்ெடவ 

1-ோள் இரட்பட 

நுபழவு அனுை ி 

(ஜை 26, 27, 28 

அல்லது 29) 

S$60 i. ைட்டபறகள் உட்ைட, நுபழவு அனுை ியுள்ள ஜ  ியில் ஜேரில் ேபடவைறும் 

ேிகழ்ச்சிகளில் ைங்குவைறலாம் (ஜ  ிப்ைடி முன்ை ிவு வசய்ெது அெசியம்) 

ii. நுபழவு அனுை ியுள்ள ஜ  ியில் ேபடவைற்ற இபையெழி ேிகழ்ச்சிகளின் 

காவைாளிப் ை ிவுகபள 30 ோட்களுக்கு அணுகலாம்  

iii. ைிரத்ஜயக AFCC 2022 ைாோட்டுப் வைாருட்கபள அணுகலாம். ைாோட்டு உபரகளின் 

காட்சிெில்பலகள், பகஜயடுகள், ஜைச்சாளர்களின் ொசிப்புப் வைாருட்கள் இ ில் 

உள்ளடங்கும் 

iv. ைட்டபறகள், ெிரிவுபரகள் உட்ைட, நுபழவு அனுை ியுள்ள ஜ  ியில் ேபடவைறும் 

இபையெழி ேிகழ்ச்சிகளுக்கு நுபழவு அனுை ி  
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v. AFCC 2022 ெிழாெின்  னித் னி ேிகழ்ச்சிகளின் நுபழவுச்சீட்டுகளுக்கு 15%  ள்ளுைடி 

vi. AFCC 2022 ெிழா புத் கக் கபடயில் 10%  ள்ளுைடி  

vii. சிங்கப்பூர் புத் க ைன்றக் கழகத் ின் 2022 ேிகழ்ச்சிகள் அபனத் ிற்கும் 10% 

 ள்ளுைடி^ 

^ நுபழவு அனுை ிகபள ொங்கிய ைிறகு, அ பன உறு ிப்ைடுத்தும் ைின்னஞ்சலில் 

 ள்ளுைடி குறியீடுகள் அனுப்ைி பெக்கப்ைடும் 

1-ோள் வைய்ேிகர் 

நுபழவு அனுை ி 

(ஜை 26, 27, 28 

அல்லது 29) 

S$50 i. நுபழவு அனுை ியுள்ள ஜ  ியில் ேபடவைற்ற இபையெழி ேிகழ்ச்சிகளின் 

காவைாளிப் ை ிவுகபள 30 ோட்களுக்கு அணுகலாம் 

ii. ைிரத்ஜயக AFCC 2022 ைாோட்டுப் வைாருட்கபள அணுகலாம். ைாோட்டு உபரகளின் 

காட்சிெில்பலகள், பகஜயடுகள், ஜைச்சாளர்களின் ொசிப்புப் வைாருட்கள் இ ில் 

உள்ளடங்கும் 

iii. ைட்டபறகள், ெிரிவுபரகள் உட்ைட, நுபழவு அனுை ியுள்ள ஜ  ியில் ேபடவைறும் 

இபையெழி ேிகழ்ச்சிகளுக்கு நுபழவு அனுை ி 

iv. AFCC 2022 ெிழாெின்  னித் னி ேிகழ்ச்சிகளின் நுபழவுச்சீட்டுகளுக்கு 15%  ள்ளுைடி 
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v. AFCC 2022 ெிழா புத் கக் கபடயில் 10%  ள்ளுைடி 

vi. சிங்கப்பூர் புத் க ைன்றக் கழகத் ின் 2022 ேிகழ்ச்சிகள் அபனத் ிற்கும் 10% 

 ள்ளுைடி^ 

^ நுபழவு அனுை ிகபள ொங்கிய ைிறகு, அ பன உறு ிப்ைடுத்தும் ைின்னஞ்சலில் 
 ள்ளுைடி குறியீடுகள் அனுப்ைி பெக்கப்ைடும் 

4-ோள் இரட்பட 

நுபழவு அனுை ி  

(ஜை 26 - 29) 

S$200 i. ைட்டபறகள் உட்ைட, ஜேரில் ேபடவைறும் ேிகழ்ச்சிகளில் ைங்குவைறலாம் (ஜ  ிப்ைடி 

முன்ை ிவு வசய்ெது அெசியம்) 

ii. வைாழிவையர்ப்பு ைாோட்டுக்கும் வெளியடீ்டு ைாோட்டுக்கும் நுபழவு அனுை ி 

iii. இபையெழி ேிகழ்ச்சிகளின் காவைாளிப் ை ிவுகபள 30 ோட்களுக்கு அணுகலாம் 

iv. ைிரத்ஜயக AFCC 2022 ைாோட்டுப் வைாருட்கபள அணுகலாம். ைாோட்டு உபரகளின் 

காட்சிெில்பலகள், பகஜயடுகள், ஜைச்சாளர்களின் ொசிப்புப் வைாருட்கள் இ ில் 

உள்ளடங்கும் 

v. ைட்டபறகள், ெிரிவுபரகள் உட்ைட, இபையெழி ேிகழ்ச்சிகளுக்கு நுபழவு 

அனுை ி  

vi. AFCC 2022 ெிழாெின்  னித் னி ேிகழ்ச்சிகளின் நுபழவுச்சீட்டுகளுக்கு 15%  ள்ளுைடி 
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vii. AFCC 2022 ெிழா புத் கக் கபடயில் 10%  ள்ளுைடி 

viii. சிங்கப்பூர் புத் க ைன்றக் கழகத் ின் 2022 ேிகழ்ச்சிகள் அபனத் ிற்கும் 10% 

 ள்ளுைடி^ 

^ நுபழவு அனுை ிகபள ொங்கிய ைிறகு, அ பன உறு ிப்ைடுத்தும் ைின்னஞ்சலில் 

 ள்ளுைடி குறியீடுகள் அனுப்ைி பெக்கப்ைடும் 

4-ோள் வைய்ேிகர் 

நுபழவு அனுை ி  

(ஜை 26 - 29) 

S$160 i. வைாழிவையர்ப்பு ைாோட்டுக்கும் வெளியடீ்டு ைாோட்டுக்கும் நுபழவு அனுை ி 

ii. இபையெழி ேிகழ்ச்சிகளின் காவைாளிப் ை ிவுகபள 30 ோட்களுக்கு அணுகலாம்  

iii. ைிரத்ஜயக AFCC 2022 ைாோட்டுப் வைாருட்கபள அணுகலாம். ைாோட்டு உபரகளின் 

காட்சிெில்பலகள், பகஜயடுகள், ஜைச்சாளர்களின் ொசிப்புப் வைாருட்கள் இ ில் 

உள்ளடங்கும் 

iv. ைட்டபறகள், ெிரிவுபரகள் உட்ைட, இபையெழி ேிகழ்ச்சிகளுக்கு நுபழவு 

அனுை ி 

v. AFCC 2022 ெிழாெின்  னித் னி ேிகழ்ச்சிகளின் நுபழவுச்சீட்டுகளுக்கு 15%  ள்ளுைடி 

vi. AFCC 2022 ெிழா புத் கக் கபடயில் 10%  ள்ளுைடி 
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vii. சிங்கப்பூர் புத் க ைன்றக் கழகத் ின் 2022 ேிகழ்ச்சிகள் அபனத் ிற்கும் 10% 

 ள்ளுைடி^ 

^ நுபழவு அனுை ிகபள ொங்கிய ைிறகு, அ பன உறு ிப்ைடுத்தும் ைின்னஞ்சலில் 
 ள்ளுைடி குறியீடுகள் அனுப்ைி பெக்கப்ைடும் 
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ெின்னிடைப்பு A: சிங்கப்பூர் புத்தக மன்றம், AFCC விழா ெற்றிய தகவல் 

சிங்கப்பூர் புத் கை ைன்றம் (SBC) இலாை ஜோக்கைில்லாப் வைாதுேல அபைப்பு எனும் 

 கு ிபயப் வைற்றுள்ள சுஜயச்பச அறப்ைைி அபைப்ைாகும். சிங்கப்பூர் எழுத் ாளர்களுக்கும் 

ைபடப்ைிலக்கியத் ிற்கும் ஆ ரெளிப்ை ற்காக, 1968ல் புத் க ைன்றம் அபைக்கப்ைட்டது. 

ைபடப்ைாற்றல், கற்ைபனத் ிறன், பு ிய சிந் பனகள், ைரிவு ஆகியெற்பற 

உருொக்குெ ன்ெழி கற்ைபனத் ிறன்ைிகு ஜ சத்ப  உருொக்குெப  இலக்காகக் 

வகாண்டுள்ளது.  

பதாடலநோக்கு:  ரைான, ைன்ையைான சிங்கப்பூர் ைபடப்ைிலக்கியத் ிற்கு அபனத்துலக 

அங்கீகாரம் வைறு ல். 

அரும்ெைி: ைல கலாசார, ைபடப்ைிலக்கியக் கபலத் துபறபய உருொக்கி, ஆ ரித்து, 

ஜைம்ைடுத்து ல். 

சிங்கப்பூர் புத் க ைன்றத் ின்  ற்ஜைாப ய  பலெராக, ைான்யான் ட்ரீ ஜொட்டல்ஸ் அண்ட் 

ரிஜசார்ட்ஸ் ேிறுெனத் ின் இபை ேிறுெனர்  ிருொட்டி கிஜளர் சியாங் வைாறுப்பு ெகிக்கிறார்.  

சிங்கப்பூர் புத் க ைன்றத் ிற்கு 2022 மு ல் 2024 ெபர முக்கிய ேிறுெனத்  ிட்டத் ின்கீழ் 

சிங்கப்பூர் ஜ சியக் கபல ைன்றம் ஆ ரெளிக்கிறது. ஜைல்ெிெரம் அறிய, www.bookcouncil.sg 

இபையத் ளத்ப  ோடுங்கள்.  

 

சிங்கப்பூர் புத் க ைன்றம் ஏற்ைாடு வசய்யும் ஆசிய சிறுெர் ைபடப்ைிலக்கிய ெிழா (AFCC), 

ஆசியாெில் ைபடப்ைிலக்கியத்ப  பையப்ைடுத்தும் முன்னைி ெிழாொகத்  ிகழ்கிறது. 

ெிறுெிறுப்ைான குழு கலந்துபரயாடல்கள், ைட்டபறகள், ெிரிவுபரகள், முக்கிய ெகுப்புகள் 

ஆகியெற்றுடன், ஆசியக் கருப்வைாருட்கபளக் வகாண்ட  ரைான சிறுெர் 
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ைபடப்ைிலக்கியத் ின் உருொக்கத்ப  ஊக்குெிக்கும் முக்கிய ேிகழ்ச்சிகபளயும் AFCC ெிழா 

ெழங்குகிறது.  

AFCC ெிழா ஜை 26 மு ல் 29 ெபர இபையத் ிலும் ஜேரிலும் ேபடவைறும்.  

ஜைல்ெிெரம் அறிய,  யவுவசய்து www.afcc.com.sg இபையத் ளத்ப  ோடுங்கள்.  

ெின்னிடைப்பு B: நதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ை AFCC ேிகழ்ச்சிகள் 

1.  ாய்வைாழிகபளக் கற்ை ற்கான புதுபையான முபனப்புகள் 

ஜ  ி, ஜேரம்: ஜை 26, ைைி 1130 (GMT +0800) 

ேிகழ்ச்சி ெபக: இபையத் ிலும் ஜேரிலும் 

சிறுெர்களுக்குத்  த் ம்  ாய்வைாழிகளில் ஜைா ிய ஆர்ெம் இல்லா  

ைிரச்சிபனக்குத்  ீர்வுகாை வ ாடர்ந்து முயற்சி எடுக்கப்ைட்டு ெருகிறது. எங்கள் 

ஜைச்சாளர்கள் இந் ப் ைிரச்சிபனக்குத்  ீர்வுகாை என்வனன்ன முபனப்புகபள 

ஜைற்வகாண்டார்கள் என்ைப க் ஜகட்டுத் வ ரிந்து வகாள்ளுங்கள். சிறுெர்கபளக் 

கெரக்கூடிய கெிப   ிரட்டு, ைின்னிலக்க அம்சங்கபள உள்ளடக்கிய பு ிய 

புத் கங்கள் ஜைான்றபெ இ ில் உள்ளடங்கும். 

 

2.  ைிழின்ைால் சிறுெர்களுக்கு ஆர்ெத்ப  ெளர்த் ல்  

ஜ  ி, ஜேரம்: ஜை 27, ைைி 1130 (GMT +0800) 

ேிகழ்ச்சி ெபக: ஜேரில் 

ைின்னிலக்க அம்சங்கபள உள்ளடக்கும் புத் கங்கள் மு ல், ெகுப்ைபறயில் 

ேடத் ப்ைடும் ஜகளிக்பக ெிபளயாட்டுகள் ெபர,  ைிழின்ைால் சிறுெர்களுக்கு 

ஆர்ெத்ப  ெளர்க்கும் ெிறுெிறுப்ைான சில முபனப்புகள் ைற்றி இந்ேிகழ்ச்சியில் 

ஜைலும் வ ரிந்து வகாள்ளலாம். 

 
3. ஜசர்ந்து உருொக்கலாம்! - குழந்ப களுக்கான ைடப் புத் கங்கள் 

Let’s Create Together! — Children’s Board Books 
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ஜ  ி, ஜேரம்: ஜை 28, ைைி 1300 (GMT +0800) 

ேிகழ்ச்சி ெபக: ஜேரில் 

குழந்ப களுக்கான ைடப் புத் கங்கபள எழு  உங்களுக்கு ஆபசயாக 

இருக்கிற ா? எழுத் ாளர் அைி க்ரிஷ் ைடங்கபள பையைாகக் வகாண்டு 

குழந்ப கபள சிரிக்கவும் சிந் ிக்கவும் பெக்கும் ைாடல்கபள எப்ைடி எழுதுெது 

என்று இந்  ைட்டபறயில் கற்றுத்  ருொர். அெர்களின் வையபரயும் ைிடித்  

ெிஷயங்கபளயும் ைாடல் ெரிகளுடன் ஜகார்த்து எழு  உ வுொர். புத் கங்கபள 

உருொக்கும் முபறபயப் ைற்றியும் அெர் ைகிர்ந்து வகாள்ொர்.  

Join author Abhi Krish in this hands-on session where you will create your very own board book of 

original Tamil nursery rhymes! Using visuals as inspiration, learn to craft fun stories and express 

them through catchy rhymes and songs. You can even personalise the text to include your child's 

name and interests! Get a sneak peek into the publishing process too and what it takes to bring 

your ideas into print. 

 

4. “Talking Your Way Out!” (ஜைசி சைாளிக்கும் ெழிமுபற) 

ஜ  ி, ஜேரம்: ஜை 28, ைைி 1530 (GMT +0800) 

ேிகழ்ச்சி ெபக: ஜேரில் 

சிங்கப்பூர் முழுெதும் பு ிரான ைர்ைத்  டயங்கள் ஜ ான்றி, அெற்றின் உண்பையான 

அர்த் த்ப க் கண்டுைிடிக்கச் வசால்கின்றன. இந் ச் சொபல ஏற்றுக்வகாள்கிறது 

ஒரு ைாெரீர் குழு… அது ான் “  சூப்ைர் ஜகாலிஸ்!” ஆனால், இந் ச் சொபல 

அெர்களால்  னியாகச் வசய்து முடிக்க முடியாது. சிங்கப்பூரின் ைிரைலைான சிறுெர் 

கப ப்புத் கக் க ாைாத் ிரங்களுடன் ஜசர்ந்து, ைன்வைாழித்  டயங்கபள ஆராய்ந்து, 

பு ிரான ைர்ைத் ிற்கு ெிபட காணுங்கள். 

 

சூப்ைர் ஜகாலிஸ்… இபைந் ன! (ஜகாலிஸ் என்ைது ஜகாலிகபளக் குறிக்கிறது) 
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ைங்ஜகற்ைாளர்கள் குழுக்களாகப் ைிரிக்கப்ைடுொர்கள். இந்  இருெழித்வ ாடர்பு 

ேிகழ்ச்சி ஆங்கிலத் ில் ேபடவைறும்.  டயங்களுக்கு ெிபட காை, ைண்டரின், 

ைலாய்,  ைிழ் வைாழிகளில் (ஜ பெப்ைட்டால்!) உ ெி ெழங்கப்ைடும். ஆறு (6) மு ல் 

ஒன்ைது (9) ெயது ெபரயிலான சிறுெர்களுக்குப் வைாருத் ைானது.  
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ெின்னிடைப்பு C: நதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ை AFCC நெச்சாளர்கள் 
 

வையர்: அைி க்ரிஷ் 

(சிங்கப்பூர்) 

அைி க்ரிஷ் ைங்குவைறும் ேிகழ்ச்சி: ஜசர்ந்து உருொக்கலாம்! - 

குழந்ப களுக்கான ைடப் புத் கங்கள் 

(Let’s Create Together! — Children’s Board Books) 

 

அைி க்ரிஷ் “நூல் ைான்ஸ்டர்ஸ்” எனும் சிறுெர்க்கான 

இருவைாழி இபையத் ளத் ின் ேிறுெனர். சிறுெர்கள் 

ெிபளயாட்டாகத்  ைிபழக் கற்றுக்வகாள்ள சைகாலக் 

கப கள், ைாடல்கள், அணுகுமுபறகள் ஜைான்றபெ இந்  

இபையத் ளத் ில் ைகிரப்ைடுகின்றன. ெிபளயாட்டு, 

இன்னிபச, ஜெடிக்பக மூலம்,  ாய்வைாழிபயப் ைாதுகாத்து, 

எ ிர்காலத் ிற்கு இட்டுச்வசல்லப்ஜைாகும்  பலமுபறபய 

அெர் உருொக்குகிறார்.  

 

 

வையர்: புெஜனஸ்ெரி சுப்ைிரைைியம் 

(சிங்கப்பூர்) 

புெஜனஸ்ெரி சுப்ைிரைைியம் ைங்குவைறும் ேிகழ்ச்சி: 

 ைிழின்ைால் சிறுெர்களின் ஆர்ெத்ப  ெளர்த் ல்  

 

புெஜனஸ்ெரி ஒரு கல்ெியாளர். அெர்  னது ஜைா பன 

முபறயிலும் ைாைெர்கள்ைீதும் ைற்று வகாண்டெர்.  ைிழ் 

ஆசிரியரான அெர், உள்ளூர் அரசாங்கப் ைள்ளியில் 
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 ைிழ்வைாழி கற்ைிக்கிறார். ஆடல், ைாடல், கப  

வசால்லு ல், பகெிபனகள் ஜைான்றெற்றில் கபலயார்ெம் 

வகாண்ட ஆசிரியரான அெர், ைாைெர்கபள பையப்ைடுத் ி 

ைாடங்கபள ெடிெபைக்கிறார். அஜ ாடு, ைாைெர்கள் 

உற்சாகத்துடன்  ைிழ்வைாழிபயக் கற்றுக்வகாள்ளும் 

ெபகயில், ைாடங்களில் ேற்ைண்புகபள உள்ளடக்கி, 

ைின்னிலக்கத் வ ாழில்நுட்ைத்ப ப் ையன்ைடுத்துகிறார். 

 ாய்வைாழிக் கல்ெி எப்ஜைாதும் ஜகளிக்பகயாகவும் 

கெரத் க்க ாகவும் இருக்கஜெண்டும் என்ை ில் அெருக்கு 

ேம்ைிக்பக உண்டு.  

 

 

வையர்: ராஸ்ைியா ைானு யாஜகாப்   

(சிங்கப்பூர்) 

ராஸ்ைியா ைானு யாஜகாப் ைங்குவைறும் ேிகழ்ச்சி: 

 ைிழின்ைால் சிறுெர்களின் ஆர்ெத்ப  ெளர்த் ல் 

 

ராஸ்ைியா “வசல்லஜை புக்ஸ்” ேிறுெனத் ின் இபை 

ேிறுெனர். முழுஜேர ஜெபல வசய்யும்  ாயான அெர்,  

ஓய்வு ஜேரத் ில் சிறுெர் நூல் வெளியடீ்டில் கால்ை ித் ார். 

அது எ ிர்ைார்க்கா , ஆனால் ேிபறொன ைைி ைாற்றைாக 

அெருக்கு அபைந் து. அெரது  ைிழ்வைாழி ஆர்ெம் ஒரு 

குழந்ப க்குத்  ாயானஜைாது பூக்கத் வ ாடங்கியது. அன்பும், 

 ன்னம்ைிக்பகயும்,  ாய்வைாழியின்ைால் வைருபையும் 

வகாண்டெர்களாகத்  னது ைிள்பளகபள ெளர்ப்ைது 

முக்கியம் என்ைப  அெர் புரிந்துவகாண்டார். எனஜெ,  னது 
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உற்றத் ஜ ாழி உ ஷாவுடன் ஜசர்ந்து,  னது ைிள்பளகளுக்கும் 

உலவகங்கிலும் உள்ள  ைிழ்க் குடும்ைங்களுக்கும்  ரைான, 

இருெழித்வ ாடர்பு  ைிழ்ப் புத் கங்கபள உருொக்கித் ரும் 

ஆர்ெத்ப  அெர் ெளர்த்துக்வகாண்டார். வ ாடர்புத்துபற 

ேிபுைரான ராஸ்ைியா,  னியார் துபறயிலும் வைாதுத் 

துபறயிலும் ஏழாண்டுகால அனுைெம் உள்ளெர்.  

 
 

வையர்: சரண்யா வேனடீ் 

(கனடா) 

சரண்யா வேனடீ் ைங்குவைறும் ேிகழ்ச்சி:  ைிழின்ைால் 

சிறுெர்களின் ஆர்ெத்ப  ெளர்த் ல் 

 

சரண்யா வேனடீ் ஒரு நூலகரும் எழுத் ாளரும் ஆொர். 

அெர் எழு ிய ைாயக்கல்லும் அ ிெரீர்களும் என்னும் 

சிறுெர் நூல்  ைிழ்ச் சிறார்கபளயும் அ ிெரீர்களாக 

காட்டும் ஜோக்ஜகாடு உருொக்கப்ைட்ட ைபடப்ைாகும். 

சரண்யாவுக்கும் மூன்று சுட்டிக் குழந்ப கள் உள்ளனர். 

அெர்களது குறும்புத் னத்ப யும் அத்துடன்  ைிழ்ச் 

சிறுெர்களுக்கு அெர்கபளப் ஜைான்ற உருெ அபைப்புகபள 

உபடயெர்கள் அ ிெரீர்களாக இருக்கஜெண்டும் என்னும் 

ஜ பெபயயும் ஜைற்ஜகாள் காட்டிஜய அெரது இந் ப் 

ைபடப்பு உருொக்கப்ைட்டது. சரண்யா இப்வைாழுது 

வடாஜரான்ஜடா வைாது நூலகத் ில் நூலகராகவும் 

கடபையாற்றி ெருகிறார். 
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Sharanja is a librarian and author. The Magic Crystal and the Superheroes 

was created to allow Tamil children to see themselves as superheroes 

too, and was inspired by her own children. She is also mom to three 

energetic superheroes. Sharanja is also a librarian at Toronto Public Library. 

 

வையர்: உ ஷா குைரன் 

(சிங்கப்பூர்) 

உ ஷா குைரன் ைங்குவைறும் ேிகழ்ச்சி:  ைிழின்ைால் 

சிறுெர்களின் ஆர்ெத்ப  ெளர்த் ல் 

 

“வசல்லஜை புக்ஸ்” ேிறுெனத் ின் இபை ேிறுெனரான 

உ ஷா, முழுஜேரப் வைாறியாளராகவும் ைைி புரிகிறார். 

 ைிழில்  ிறன்ைிக்க ைாைெியாக இருந்  உ ஷாெின் 

ஜைச்சுத் ைிழ் எப்ஜைாதும் சுைாராகஜெ இருந்  ால், 

 ாய்பை அபடந் வுடன்  னது ெடீ்டில் ஆங்கிலத்ப ப் 

ஜைால  ைிழும் ஜைச்சு வைாழியாகத்  ிகழஜெண்டும் 

என்ை ில் உறு ியாக இருந் ார். இந்  உத்ஜெகத்ப த் 

 னது உயிர்த்ஜ ாழி ராஸ்ைியாவுடன் அெர் 

ைகிர்ந்துவகாண்ட ஜைாது, “வசல்லஜை புக்ஸ்” ேிறுெனத்ப  

அபைக்கும் ஜயாசபன உ ித் து. அெர்களது 

ைிள்பளகளின் ெய ிலுள்ள சிறுெர்களுக்குத்  ைிழில் 

 ரைான புத் கங்கள் ஜைா ிய அளவு கிபடப்ை ில்பல 

என்ைது அ ற்குக் காரைம்.  
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வையர்: ெனி ா வடான் 

(ஆஸ் ிஜரலியா) 

ெனி ா வடான் ைங்குவைறும் ேிகழ்ச்சி:  ைிழின்ைால் 

சிறுெர்களின் ஆர்ெத்ப  ெளர்த் ல் 

 

சிங்கப்பூரராகிய ெனி ா, அெரது கைெருடனும், இரு 

ைிள்பளகளுடனும் சிட்னியில் ெசிக்கிறார். Marketing 

துபறயில் 8 ெருடங்களுக்கு ஜைல் ஜெபல வசய்  இெர், 

ெைிக ஜைலாண்பைத் துபறயில் முதுகபலப் ைட்டம் 

வைற்றுள்ளார்.  ன் மு ல் குழந்ப  ைிறந் ஜைாது, 

ைிள்பளகள்  ைிழ் கற்ை ற்கு முபறயான  ைிழ் 

புத் கங்கள் இல்லா ப  உைரத் வ ாடங்கினார். இ னால், 

2017-ஆம் ஆண்டில் ‘ொரைம்’ ை ிப்ைகத்ப த் வ ாடங்கி 

ெண்ைையைான, சுொரசியைான  ைிழ்ப் புத் கக்கபளக் 

குழந்ப களுக்காக உருொக்கும் முயற்சியில் இறங்கினார். 

ெனி ா இதுெபர எட்டு நூல்கபள வெளியிட்டுள்ளார்.  

 

Originally from Singapore, Vanitha lives in Sydney with her husband and 

two little children. Having worked as a Marketing Manager for over eight 

years, Vanitha holds a Masters’ degree in Business Administration. 

Unable to find good quality Tamil books for her own children, Vanitha 

turned to self-publishing and started Vaaranam Children's Books in 2017. 

The Vaaranam brand has now grown to eight Tamil books, including 

books with innovative elements such as lift-the-flaps, touch and feel 
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textures and even an interactive clock! Vanitha is currently working on 

her next book project.  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AFCC ெிழாெின் ஜைச்சாளர்கள் அபனெரது ைடங்கபளயும் இங்கு காைலாம்.  
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