
Boudry, La Grande Béroche, Milvignes மற்றும் 
நகராட்சி ஆதரவுடன்

நான் நன்்ாக 
பிரஞ்சு பேசா-

விட்டாலும், என் 
குழந்தயுடன் 

நான் பிரஞ்சு பேச 
பேண்டுமா?

ஒரு குழந்த 
இளம் ேயதிபே-
பய இரண்டாேது 

மமாழி்யக் கற்று-
க்மகாண்டால் அ்த 

நன்்ாகக் கற்று-
க்மகாளோனா?

இருமமாழி

இல்்ே, உஙகள குழந்தயுடன் 
தாய் மமாழி பேசுேது முக்கியம், 
ஏமனன்்ால் அது பிமரஞ்சு ேளர்ச்சி-
க்கு உதவும்.

இல்்ே, இருமமாழி ஒரு மமாழி 
பிரச்ச்னக்கு காரணம் அல்ே. அேர் 
ேயன்ேடுத்தும் இரண்டு மமாழிக-
ளில், குழந்த்யப் ேற்றி பேசுேது 
நமக்கு கடினமாக இருக்கும். மமாழி 
பகாளாறு இல்ோத குழந்த எநத 
பிரச்ச்னயும் இல்ோமல் இரண்டு 
மமாழிக்ளக் கற்றுக்மகாளளும்.

இல்்ே, ேயது முக்கியமல்ே, 
மேளிப்ோட்டின் அளவு தான் முக்கி-
யம். ஒரு குழந்த ஒரு மமாழி்ய 
எவேளவு அதிகமாகக் பகட்கி்பதா, 
பேசுகி்பதா, அவேளவு சி்ப்ோக 
அேன் அ்தக் கற்றுக்மகாளோன்.
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3, 2, 1 ... பேசுஙகள! 
Neuchâtel-லின் பேச்சுப் பி்ழ்வு மருத்துேர் ்மயத்தின் திட்டம்.

3, 2, 1 ... பேசுஙகள! 

இருமமாழி

என் குழந்த 
இரண்டு மமாழி-
க்ளப் பேசுோர், 

அதனால் தான் 
அேன் பிரஞ்்ச 
பமாசமாகப் பேசு-
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Ta

m
ou

l



ஒரு     
       மமாழி்ய 

 ேயன்ேடுத்தாவிட்டால் 
       அது 
             ம்்நதுவிடும்.

இருமமாழி ேே ே்ககள 
உளளன:
•	 குழந்தை	பிறநதைதி- 
 லிருநது ஒபர பநரத்தில்  
 2 மமாழிக்ளக்  
 கற்றுக்மகாளகி்து.
•	 இரண்டாவது	ம�டாழி	
 பின்னர் கற்று- 
 க்மகாளளப்ேடுகி்து 
 (3 ேயதில் இருநது), 
 முதல் மமாழியின் 
 அடிப்ே்ட ஏற்கனபே 
 கட்டப்ேட்டது.
•	 இரண்டாவது	ம�டாழி	
 இள்ம ேருேத்தில் 
 இருநது கற்றுக்மகா-
 ளளப்ேட்டது.

இருமமாழி என்ேது தனி-
நேரின் பத்ேகளுக்கு 
ஏற்், இரண்டு மமாழி-
க்ளப் பேசும் மற்றும் 
புரிநதுமகாளளும் தி்ன் 
ஆகும்.

நேர் இரண்டு மமாழி-
களுக்கு பமல் பதர்ச்சி 
மேறும்போது நாம் 
ேன்முகத்தன்்ம ேற்றி 
பேசுபோம்.



“உண்்மயான” இருமமாழியாக இருப்ேதற்கு, நீஙகள இரு 
மமாழிகளுக்கும் சமமான கட்ட்ள்யக் மகாண்டிருக்க 
பேண்டும்.
இல்்ே, கடநத காேஙகளில் நீஙகள இருமமாழி பேசுேதற்கு 
இரண்டு மமாழிகளின் சி்நத பதர்ச்சி பேண்டும் என்று நாஙகள 
நி்னத்பதாம். ஒவமோரு மமாழியும் மதாடர்பு மகாளளும் 
பத்ேக்கு ஏற்் உருோக்கப்ேட்டது என்ே்த, 
நாம் இப்போது அறிபோம்.

நான் என் குழந்தயுடன் என் மமாழியில் பேசும்போது, 
பிமரஞ்சு மமாழியில் அேர் ேதிேளிக்கி்ார், அது மேறுப்ோக 
இருக்கி்து!
இது சாதாரணமானது. குழந்த மேரும்ோலும் ேளளி அல்ேது 
அேரது நண்ேர்களின் மமாழி்யப் ேயன்ேடுத்துகி்ார், 
ஏமனனில் அேருக்கு அது பத்ே. அேர் விரும்பும் மமாழியில் 
அே்ர மேளிப்ேடுத்த நீஙகள அனுமதிக்க பேண்டும். அேர் 
பிமரஞ்சு அதிகம் பேசுேதால் அேர் தனது முதல் மமாழி்யப் 
பு்க்கணித்தார் என்று அர்த்தமில்்ே.

இது வித்தியாசமானது, என் குழந்தக்கு அேர் எநத மமாழியில் 
பேசுகி்ார் என்று மதரியவில்்ே.
இது சாதாரணமானது, 6 ேயது ே்ர ஒரு குழந்த ஒரு 
மமாழியில் பேசுகி்ாரா அல்ேது மற்் மமாழியில் பேசுகி்ாரா 
என்று எப்போதும் மதரியாது. தனக்குத் பத்ேயான்த அேர் 
சரியாகப் ேயன்ேடுத்துோர்.

இருமமாழி இருப்ேது அரிது.
இல்்ே, உேக மக்களமதா்கயில் ோதி இருமமாழி : 
இருமமாழி இயல்ோனது! ஆதிக்கம் மசலுத்தும் மமாழி (அதிகம் 
ேயன்ேடுத்தப்ேடும் மமாழி) ோழ்க்்க மற்றும் சூழ்ேப் 
மோறுத்து மாறுேடோம்.

என் குழந்த இரண்டு மமாழிக்ளப் பேசுோர், அதனால் 
தான் அேன் பிரஞ்்ச பமாசமாகப் பேசுகி்ானா?
இல்்ே, இருமமாழி ஒரு மமாழி பிரச்ச்னக்கு ஆதாரமாக 
இல்்ே. வீட்டில் பேசப்ேடும் மமாழிகளின் எண்ணிக்்க-
்யப் மோருட்ேடுத்தாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட மமாழி பகாளாறு 
பதான்றும்.

ஒரு குழந்த இன்மனாரு மமாழி்யக் கற்க, மகாஞ்சம் 
பேசினால் போதும்!
இல்்ே, மேளிப்ோடு விகிதம் முக்கியம் : ஒரு குழந்த 
எநத மமாழியுடன் மதாடர்பு மகாளகி்பதா, அவேளவு சி்ப்ோக 
அேர் பதர்ச்சி மேறுோர். தினசரி தி்ன்களுக்கு 1 
முதல் 3 ஆண்டுகள மற்றும் ேளளி மமாழியில் பதர்ச்சி மே் 
4 முதல் 7 ஆண்டுகள ே்ர ஆகும் (ோய்மமாழி மற்றும் எழுத்து).

ஒரு “உண்்மயான” இருமமாழியாக இருக்க, நீஙகள ஒரு 
ோர்த்்த்ய தயக்கமின்றி ஒபர பநரத்தில் மமாழிமேயர்க்க 
முடியும்.
இல்்ே, அேர்களின் இரண்டாேது மமாழியில் ஒரு  
தனி நேருக்கு மசாற்களஞ்சியம் கு்்ோக இருநதால் அது 
சாதாரணமானது. உஙகள தி்ன்க்ளப் ேற்றிய நல்ே 
பயாச்ன்யப் மே் நீஙகள இரண்டு மமாழிகளின் 
மசாற்களஞ்சியத்்தச் பசர்க்கோம். இருமமாழிக் குழந்த  
இயற்்கயாகபே ோர்த்்தக்ள மமாழிமேயர்க்காது.

என் குழந்த ஒரு மமாழி்யக் கற்க பேண்டும் என்ேதற்காக, 
அநத மமாழி எனக்கு நன்்ாகத் மதரியாவிட்டாலும் அேருடன் 
பேசுகிப்ன்.
இல்்ே, உஙகள குழந்தயுடன் உஙகள தாய் மமாழியில் 
பேசுேது அேசியம், ஏமனன்்ால் அது மற்் மமாழியின் 
ேளர்ச்சி்ய ஆதரிக்கும்.

தே்ான கருத்துக்கள :



இநத மமாழி்ய 
முடிநதே்ர ேளப்ேடுத்தவும் : 

இது இரண்டாேது மமாழிக்கு ஆதரோக 
இருக்கும்.

க்தக்ளச் மசால்லுஙகள, 
எல்ோ மோருட்களுக்கும் மேயரிடுஙகள, 

உஙகள குழந்தயுடன் வி்ளயாடுஙகள, 
அே்ர தினசரி நடேடிக்்ககளில் 
ேஙபகற்கச் மசய்யுஙகள : ச்மயல், 

மோருட்க்ள ோஙகுதல், சுத்தம் மசய்தல் 
போன்்்ே.

•
தி்ரக்ளப் ேயன்ேடுத்துேதில் 

கேனமாக இருஙகள! நீஙகள ஒரு 
மமாழி்யக் கற்றுக் மகாளேது 

ஒருேரிடம் பேசுேதன் மூேம் தான், 
தி்ரக்கு முன்னால் அல்ே.

உஙகளுக்கு மிகவும் 
ேசதியாக இருக்கும் 

மமாழியில் 
உஙகள குழந்தயுடன் 

பேசுஙகள; 
இது உஙகள இதய 

மமாழி!

உஙகள 
குழந்த்ய ஒரு 

மமாழி பேச 
ஊக்குவிக்க, அநத 

மமாழி்ய மட்டுபம 
பேசும் நேர்களுடன் 
மதாடர்பு மகாளள 
அேருக்கு ோய்ப்ே-

ளிக்கவும்.

உஙகள 
மமாழி்யப் 

பேசுேதன் மூேம்,
உஙகள கோச்சாரம் 

மற்றும் 
ேழக்கேழக்கஙக்ளயும் 
நீஙகள மகாடுக்குறீர்கள:

நீஙகள பி்நத 
நாடு, உஙகள 

ேரோறு, 
...

சிே குறிப்புகள :



பமலும் மசல்ே

ேயனுளள இ்ணப்புகள :
•	 Neuchâtel பேச்சுப் பி்ழ்வு மருத்துேர் ்மயம் : 
 www.neuchatelville.ch/orthophonie 
•	 Tutolangage காமணாளிகள : 
 www.neuchatelville.ch/orthophonie 
•	 பிரஞ்சு	பேசும்	பேச்சுப்	பிறழ்வு	�ருத்துவர்	சங்கம்	:	
 www.arld.ch
•	 Neuchâtel மாநிேத்தின் பேச்சுப் பி்ழ்வு  
 மருத்துேர்களு்டய சுயாதீனமான சஙகம் : lecolin.ch

ேயனுளள முகேரிகள :
•	 www.bibliomonde.ch
•	 www.bibliotheque-pestalozzi.ch
•	 www.bibliobus-ne.ch
•	 www.lacourteechelle.ch
•	 www.recifne.ch/espace-enfants
•	 www.ilotmots.ch
•	 www.croix-rouge-ne.ch

“3, 2, 1 ... பேசுஙகள!” Neuchâtel -லின் பேச்சுப் பி்ழ்வு மருத்துேர் 
்மயத்தின் திட்டம். பமலும் தகேலுக்கு அல்ேது எஙகள சிற்ப்டுகள 
மற்றும் சுேமராட்டிக்ள மேற்றுக்மகாளேதற்கு : 
centre.orthophonie.neuchatel@ne.ch / 032 717 78 20
ே்ரேட விளக்க ேடிே்மப்பு :	hilti+rebmann	/	Illustrations	:	ANDA
ஆடி 2020-இல் அச்சிடுதல் முடிநதது.  



ஒரு நா்ளக்கு 
ஒரு மணி பநர 
கணினித் தி்ர 

ோர்ப்ேது, அதுபே 
அதிகம்!

தி்ரக்ளப் 
ோர்ப்ேது மமாழி 

ேளர்ச்சிக்கு 
த்டயாக 
இருக்கும்.
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“3, 2, 1 ... பேசுஙகள!” குழந்தகளின் மமாழி ேளர்ச்சி சம்ேநதமான 
3-ேகுதி உல்ே திட்டம். பமலும் அறிய, “மமாழி ேளர்ச்சி” மற்றும் 
“தி்ர மற்றும் மமாழி” ஆகிய கருப்மோருளகளுக்கு அர்ப்ேணிக்க-
ப்ேட்ட எஙகள இரண்டு சிற்ப்டுக்ளயும் கண்டறியவும்.

மமாழி ேளர்ச்சி
1. 2 ேயதில் மிக முக்கியமான விஷயம் என்னமேன்்ால், 

குழந்த மற்்ேர்களுடன் மதாடர்புமகாளேது (்ச்ககள, 
அேரிடம் ோர்த்்தகள) மற்றும் தன்்ன புரிநதுமகாளளச்  
மசய்கி்து. இது, ேரும் மாதஙகளில் பேகமாக முன்பன் 
பேண்டும். நி்ே்ம மா்வில்்ே என்்ால், உஙகள  
குழந்த மருத்துேரிடம் பேசுஙகள. 

2. குழந்த தன்்னப் புரிய்ேக்க முடியாவில்்ே அல்ேது 
அதன் வி்ளோக ோதிக்கப்ேடுகி்ார் (அேர் பகாேப்ேடுகி்ார், 
பேச முடியாமல் இருப்ேது, தனக்குள மூடிக் மகாளகி்ார்)  
என்ேமதன்்ால், கே்ேப்ேட பேண்டும்.

3. ஆம், 3 ேயதில் ஒரு குழந்த சரியான ோக்கியஙக்ளப் 
ேயன்ேடுத்தி சிறிய உ்ரயாடல்களில் ேஙபகற்க பேண்டும். 
பேச்சுப் பி்ழ்வு மருத்துேரிடம் அணுக தயஙகாதீர்கள.

 

என் குழந்த 
பேசும்போது 

ோர்த்்தக்ள 
சி்தத்து பேசுகி்ார், 
நான் கே்ேப்ேட 

பேண்டுமா?

என் 2 ேயது குழந்த 
பேசவில்்ே, அது 

ேரும் என்று எனக்கு 
மசால்ேப்ேட்டது ...
நான் கே்ேப்ேட 

பேண்டுமா?

1

3

2

என் 3 ேயது 
குழந்த சரியான 
ோக்கியஙக்ள 

உருோக்குே-
தில்்ே, நான் 
கே்ேப்ேட 
பேண்டுமா?

தி்ர மற்றும் மமாழி
1. 4 ேயதுக்கு முன், ஒவமோரு நாளும் தி்ரக்ளப் ோர்ப்ேது 

மமாழி தாமதத்தின் அோயத்்த மேரிதும் அதிகரிக்கி்து.
2. ஒரு தி்ரக்கு முன்னால், குழந்தயின் கேனம் அதிகமாகவும் 

இருநதாலும், மூ்ள புதிய மசாற்க்ளக் கற்றுக்மகாளேது 
மிகவும்  கு்்ோகபே இருக்கும்.

3. குறிப்ோக 12 ேயதிற்கு முன்பே, குழந்தயுடன் மற்் மசயல்ோ-
டுகளில் ஈடுேட்டு அேரு்டய மமாழி ேளர்ச்சி்ய ஊக்குவிக்க 
பேண்டும்.

3, 2, 1 ... பேசுஙகள! 

கணிப்ேே்க 
குழந்தயின் 
மூ்ள்ய 

அ்ணக்கி்து.
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