Dear donors / well wishers,
My heart was filled with joy and satisfaction a couple of years ago when I visited the weekly Telugu and
moral classes. I sat with our Telugu class teacher and students group, teaching and preaching about
human values and ethics. The kids were all full of interest, laughter and were singing joyfully. It made me
feel so proud of what we have achieved so far through teaching Telugu for the last 12 years.
And then the rain came down... And I realized how much we really needed to expand our facility to
accommodate for our ever growing number of students. (Many of these students come from middle class
families.)
And this is the reason why I am writing to you now, to humbly request for your help and assistance in cash
or kind for the building of a new facility called TELUGU ACADEMY OF MALAYSIA. For the past twelve
years now we have placed great emphasis on attracting and building our number of students and youth
members, as we believe that the youth in our community is of extreme importance! They are the future
after all.
This development has been a great success and our students and youth groups have slowly grown to a
number that we can now be proud of! But unfortunately, it has also grown to a size that we cannot
accommodate for anymore in our small class rooms and in rented facilities. So the time has now come for
us to build our first Telugu Academy of Malaysia which will also be a centre to reach and learn Telugu in
South East Asia.
The estimated cost to build this academy is going to be RM 15,000,000 (US 4 million), and to raise these
funds we have broken the sponsorship structure into few different sections of which we are looking for
sponsorships for each!
By sponsoring and helping us build this academy you will be helping the kids in such a big way! Being a
philanthropist yourself, I am sure you will understand the importance of giving our children a good
grounding in humanity and ethics. This is Telugu Association of Malaysia’s goal. We want to teach the
children in the best possible way and help them to develop into strong, honest adults with high values.
As Grisha Rao, a 15 year old girl from our Telugu class, says, "Sunday Telugu School is something which I
can't wait for each week. I get to see all my friends, laugh, play and learn about our great heritage! The
stories that are told are so exciting and I love learning about Telugu and one day I will visit the Telugu land
and visit my ancestors’ village.
So by helping us to build this academy, you will be providing a huge service to all the children, like Girisha,
at our Sunday Telugu school. Please either sponsor a section of our building or donate building material or
any amount within your reach.
I thank you for the time you have taken to read this letter.
Yours sincerely,
Datuk Dr.Achaiah Kumar Rao,
President, Telugu Association of Malaysia

రధాన అధయక్షుల సందేశం
రయమైన దాతలు, ళరయో
ే
భిలాషులకు,
కొతుి సవతసరల కరత
ే ం నేను లరంతరలలో జరుగే తెలుగు తరగతుల రయలేక్షణకు లెళ్ళినపుడు, అకకడ
తరగతిలో విదాయరుులు ఎంతో శేదుగ, సంతోషంగ ఆడుతూ, పడుతూ, తెలుగు భాషకు సంబంధంచిన విషయాలనే కకుండా,
మానవత, నెైతిక విలువలను ఆసకరిగ నేరుుకోవడం చూస నా మనసుస ఆనందంతోను, సంతృి తోను తుండిపో యంద. ఈ
12 సంవతసరల పటు మనం తెలుగు భాష బో ధన దాార ఎంతో కొంత సధంచామని భావన కయౌగంద. ఇంతలో ెదద
వరషం వచిుంద. నానాటికర విదాయరుుల సంఖ్య ెరుగుతుంద. మనం ఈ విదాయరుుల కొరకు అతుి వసతి సౌకరయలు కయౌగన
తరగతులు ఏరుటు చెయాయలని ఆలోచన అపుడు నాకు కయౌగంద.
నేను మిమమయౌి సవినయంగ కోరుకునేదేమిటంటే మలేసయా తెలుగు అకడమీ భవన తురమణాతుకర మీ వంతు సహయ
సహకరలను, ధన రుంగను, ఇతరతార భవన తురమణాతుకర తగన వసుి రూంగ గతు అందసిరని సదుదేదశమే నా ఈ
అభయరున. గత నెిండు సంవతసరలుగ ఎనని రకలుగ విదాయరుులను, యువతను ఆకరషంచి, సంఘంలో యువ సభుయల
సంఖ్యను ెంచాము, నేటి యువతే భావి తరతుకర భవిత.
ఈ అభివృదు ఒక గొు విజయం. మన విదాయరు మరయు యువత యొకక సంఖ్య నానాటికర ెరగడం ఒక కక గరాంగ
ఉనాి, దురదృషట వళతూ
ి ఈ విదాయరుుల సంఖ్య అతిగ ెరగడం వలన లరతు మనం చిని చిని తరగతులలోనూ, అదెద
గదులలోను, ముందుముందు సరులేము, కబటిట ఇదే అదనుగ ముటట ముదటి మలేసయా తెలుగు అకడమి తురమంచి,
దక్షిణ ఆసయా దేళలలరందరూ కుడా ఇకకడ తెలుగు నేరుుకొనే అవకశం కయౌుంచుదాం.
అకడమీ భవన తురమణాతుకర అయయయ ముతి ం అంచనా వయయం సుమారుగ 15,000,000 రంగెటు ు. (US 4 మియౌయను
ు )
ఈ తుధుల సేకరణకు అనుకూలంగ ముతి ం వయయాతుి వివిధ భాగలుగ విభజంచి ఒకొకకక విభాగతుకర విరఱాలను
అందంచే దాతల కొరకు చూసుినాిం.
అకడమీ తురమణాతుకర మీరు విరఱాతుి అందంచడం దాార లులలకు మంచి భవిషయతు
ి ను అందంచగలరు. దీతు దాార
ఒక రోకరగ మీరు మన లులకు మానవతా, మరయు నెైతిక విలువలు అందంచడంలోగల పరముఖ్యతను అరుం
చేసుకుంటారతు భావిసుినాిను. మన లులకు తగన వసతులతో మంచి శిక్షణతుచిు లరతు ఉతి మ విలువలు, తుజాయతీ
కయౌగన, బలమైన పౌరులుగ తీరు దదద డమే మలేసయా తెలుగు సంఘం యొకక ముఖ్య ఉదేదశయం.
“గరీష రవప” అనే 15 సంవతసరల యువ విదాయరు తన మాటలలో ఇలా చెుంద. “ నేను ఆదలరం ఎపుడు వసుిందా
ఎపుడు తెలుగు బడికర లెఱి ానా అతు ఎదురు చూసుింటాను. అకకడ నేను నా మితురలను కలుసుకుంటాను. నవపాతూ,
ఆడుతూ, పడుతూ, మన తెలుగు భాష లెైభవం గురంచి ఎనని విషయాలు తెలుసుకుంటాను. మా తెలుగు తరగతిలో చెేు

కథలు నాలో ఎంతో ఆసకరితు కయౌగంచి, యంక బాగ తెలుగు నేరుుకోలలని ఆకంక్షతు కయౌగంచింద. నేను తుకుండా ఒక
ఒక రోజు మా ూరీాకుల పటిటన ఆ తెలుగు నేలకు లెళ్ళు మా గేమాతుి కుడా చూస వసిను”
కబటిట ఈ అకడమీ తురమణాతుకర మీరు మీ వంతు సహయ సహకరలను అందసేి అద గరీష లాంటి ఆదలరం తెలుగు
తరగతులలో చదలే ఎంతో మంద విదాయరుులకు అతి ెదద సేవ చేసన లరవపతారు.

దయచేస భవనంలోతు ఒక

విభాగతుకరగతు, భవన తురమణాతుకర వసుి రుంగగతు, ధన రుంగగతు మీకు అనుకులమైన విధంగ మీ విరఱాలను
అందంచ వలసందగ సవినయంగ కోరుకుంటునాిను.
ఇటు
ు ,
మీ భవదీయుడు,
దాతుక్. డా. అచుయయ కుమార్ రవప,
రధాన అధయక్షులు,
మలేసయా తెలుగు సంఘం.

