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அலபாமா த ழ்ச ்சங்கம் 

 
தல் காலாண்  அ க்ைக 2022 

 
 
வணக்கம்,  
 
அைனவ க் ம் எங்கள் இனிய த ழ் த்தாண்  நல்வாழ்த் க்கள்! இந்த காலாண் ல் நைடெபற்ற 
நிகழ் களின் க்கத்ைத உங்களிடம் ப ர ம் ேறாம். 
 

● இவ்வாண்  இ வைர நம் த ழ்ச ் சங்கத் ல் ெமாத்தம் 96 உ ப் னரக்ள் உள்ளனர ் (88 
ம்ப உ ப் னரக்ள், 8 ஒற்ைற உ ப் னரக்ள்). ேம ம் ல ய மாணவரக் ம் 

ேசரத்் ள்ளனர.் அவரக்ளின் எண்ணிக்ைக ைர ல் ேசரக்்கப்ப ம். 
● நம் சங்கத்ைத ‘வட அெமரிக்கத் த ழ்சச்ங்கப் ேபரைவ’ ன் (FeTNA) உ ப் னராக ப  

ெசய் ள்ேளாம். இதன் லம் அசச்ங்கத் ன் நிகழ்ச் களில் நாம் பங்  ெபற ம், 
அசச்ங்கத் ன் வச கைள பயன்ப த்த ம், மற்ற த ழ் சங்கங்க டன் பழக ம் நமக்  
வாய்ப்  ைடக் ம் என எண் ேறாம். 

● த ழ்  பள்ளி (ATA) வ ப் கள் ெதாடரந்்  இைணயக்கல்  லம் நைடெபற்றன. 
● ைதப்ெபாங்கல் க மரிைசயாக ெகாண்டாடப்பட்ட . ஹ வர ் ேமயர ் தைலைம 

ந் னராக வந் ந்தார.் இவ் ழா ல் ெபாங்க ன் றப் , த ழ் கலாசச்ாரம், ெமா , 
ெதன்னிந் ய உண , பாரம்பரியம் ேபான்றைவ ன்னிைலப்ப த்தப்படட்ன. 

● நம் ெபண் உ ப் னரக்ள் அைனவ ம் மகளிர ் னத்ைத ெகாண்டா னாரக்ள். 
அவ் ழா ல் ஆேராக் யம், உடற்ப ற் , ெதா ல் உள்ளிட்ட பல தைலப் கள் 

வா க்கப்பட்டன. ேம ம் ெதா ற்பண்படட்வரக் ம் கலந் ெகாண்  தங்கள் 
க த் க்கைள ப ரந்்தாரக்ள். 

● ய உ ப் னரக்ள் மற்ற உ ப் னரக்ைள சந் ப்பதற்  வாய்ப்  அளிக்க ம், 
உடற்ப ற் ைய ஊக் ப்பதற் ம் மாதம் ஒ  நைடபயணம் அல்ல  மைலேயற்றம் 
ஏற்பா  ெசய்யப்ப ற . 

● நம் சங்கத் ல் தல் ைறயாக ைளயா வைத ஊக்கப்ப த்த ம் ெதன்-ஆ ய 
ைளயாட் க்கைள ைளயாட நம் சங்கத் ன க்  வாய்ப்  ஏற்ப த்த ம், ைகப்பந் , 
ப்பந்  , ேட ள் ெடன்னிஸ் மற் ம் ேகரம் ைளயாட் ப் ேபாட் கள் நடத்தப்பட்டன. 

 
இந்த நிகழ்ச் கைள ஏற்பா  ெசய்ய உ ைணயாக நின்ற சங்க உ ப் னரக் க் ம்,  
உ ப் னரக் க் ம், தன்னாரவ்லரக் க் ம், ஆதரவாளரக் க் ம் எங்கள் நன் கள்! ேம ம் 
இ  ேபான்ற பல நிகழ்ச் கள் இந்த ஆண்  ெதாடரந்்  நைடெப ம். வசந்த கால ற் லா, ேவரல்்ட் 
ேகம்ஸ் 2022 ல் ெதாண் , கைல நிகழ்ச் கள், த ழ் பள்ளி ன் ஆண்  ழா, ைளயாட் ப்  
ேபாட் கள், ெதாண்  நிகழ் கள் ேபான்றைவ ட்ட டப்பட்  வ ன்றன. 
 
இ யாக, அலபாமா த ழ் சங்கம் (ATS) மற் ம் அலபாமா த ழ் அகாெட  (ATA) இன் இ ப் நிைல 
கைட  பக்கத் ல் வழங்கப்பட் ள்ள . உங்க ைடய க த் க்கைள, ேகள் கைள, 
பரிந் ைரகைள atsexecutive@alabamatamilsangam.org என்ற கவரி லம் ன்னஞ்சல் வா லாக 
எங்க க்   ெதரி க்க ம். 
 

நன் ! 
 
ஏப்ரில் 14, 2022                                                          ஒ ங் ைணப்     
பர் ங்காம், அலபாமா                                                                                                                 ேனா னி வம், தைலவர ்

      கமல் பால ப்ரமணியன், ெசயலாளர ் 
நித்யா ெரங்கசா , ெபா ளாளர ்
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Alabama Tamil Sangam 

 
Quarterly Report – Q1 2022 

 
 
Hello ATS family, 
 
We wish you all a very Happy Tamil New Year! It has been an exciting quarter for us and we would like to 
provide you a summary of events and happenings last quarter in ATS.  
 

● For calendar year 2022, ATS has a total of 96 memberships (88 family memberships and 8 single 
memberships). We also have several new Tamil student members. We are working on collecting 
their info and hope to have it added soon to the count. 

● ATS is now a member of FeTNA (Federation of Tamil Sangams of North America). We believe this 
will connect us with the larger American Tamil community and will give us access to FeTNA 
organized events/facilities. 

● Tamil school (ATA) continued to function virtually via Zoom calls.  
● ATS members celebrated the Pongal festival grandly. Hoover Mayor was the chief guest. The 

event highlighted the significance of Pongal festival, Tamil culture, language, tradition and South-
Indian food. 

● ATS women celebrated Women’s Day where several health, fitness and career related topics were 
discussed and professional panelists provided their expert insights. 

● To create a forum for new members to meet ATS members and to instill fitness, ATS is organizing 
a monthly hike/trekking at Birmingham area trails and parks. 

● For the first time, to encourage sports in ATS community and to form a forum for members 
interested in playing South-Asian sports, ATS conducted sports tournaments for Volleyball, 
Badminton, Table Tennis and carrom. The fee collected from the events are considered as a 
donation to ATS. 

 
We thank all the ATS members, Committee members, Volunteers and our Sponsors who made these 
events possible. THANK YOU!!! We will continue to organize more events the rest of the year. A few 
currently under planning are Spring picnic, World games 2022 volunteering, cultural events, Tamil School 
(ATA) Annual day, sports events and charity events.  
 
Lastly, please see the ATS (Alabama Tamil Sangam) and ATA (Alabama Tamil Academy) balance sheets 
provided at the end of this document. If you have any feedback or suggestions for us on organizing future 
events or if you have any questions for us, please email us at atsexecutive@alabamatamilsangam.org.  
 

Thank you! 
 
April 14, 2022                                             ATS Organizing Committee 
Birmingham, Alabama                               Vinodhini Sivam, President 

Kamal Balasubramanian, Secretary 
Nithya Rengasamy, Treasurer 
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Balance sheets as of April-14-2022 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


