
Boudry, La Grande Béroche, Milvignes மற்றும் 
நகராட்சி ஆதரவுடன்

என் குழந்த 
பேசும்போது 

வார்த்தக்ை 
சி்த்தது பேசுகிறார, 
நான் கவ்ைபேட 

பவண்டுமா?
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என் 2 வயது 
குழந்த 

பேசவில்ை, அது 
வரும் என்று எனக்கு 
சசாலைபேட்டது ...
நான் கவ்ைபேட 

பவண்டுமா?

என் 3 வயது 
குழந்த சரியான 
வாக்கியஙக்ை 

உருவாக்குவதில்ை, 
நான் கவ்ைபேட 

பவண்டுமா?

சமாழி வைரச்சி :
அ்டயாைஙகள் மற்றும் எச்சரிக்்க அறிகுறிகள்

சமாழி வைரச்சி :
அ்டயாைஙகள் மற்றும் எச்சரிக்்க அறிகுறிகள்

2 வயதில மிக முக்கியமான விஷயம் 
என்னசவன்றால, குழந்த மற்றவரகளுடன் 
சதாடரபுசகாள்வது (்ச்ககள், அவரு்டய 
வார்த்தகள்) மற்றும் தன்்ன புரிநதுசகா-
ள்ைச் சசய்கிறது. இது, வரும் மாதஙகளில 
பவகமாக முன்பனற பவண்டும். நி்ை்ம 
மாறவில்ை என்றால, உஙகள் குழந்த 
மரு்ததுவரிடம் பேசுஙகள்.

குழந்த தன்்னப புரிய்வக்க முடியவி-
ல்ை அலைது அதன் வி்ைவாக 
ோதிக்கபேடுகிறார (அவர பகாேபேடுகிறார, 
பேச முடியாமல இருபேது, தனக்குள் மூடிக் 
சகாள்கிறார) என்ேசதன்றால, கவ்ைபேட 
பவண்டும்.

ஆம், 3 வயதில ஒரு குழந்த சரியான 
வாக்கியஙக்ைப ேயன்ேடு்ததி சிறிய உ்ர-
யாடலகளில ேஙபகற்க பவண்டும். பேச்சுப 
பிறழ்வு மரு்ததுவரிடம் அணுக தயஙகாதீ-
ரகள்.
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3, 2, 1 ... பேசுஙகள்! 
Neuchâtel-லின் பேச்சுப பிறழ்வு மரு்ததுவர ்மய்ததின் திட்டம்.

3, 2, 1 ... பேசுஙகள்! 
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உஙகள் குழந்த :
•	 சத்தம்	மற்றும்	தூண்டு்தலுக்கு	பதிலளிக்கிறார்
•	 உங்களை	பார்க்கிறார்	
•	 கீச்சிடுகிறார்,	சிரிக்கிறார்

இநத நட்த்தகளில ஒன்றும் இல்ைசயன்றால 
கவனமாக இருஙகள். உஙகள் குழந்த மரு்ததுவரிடம் 
பேசுஙகள்.

தினசரி…
•	 உங்கள்	குழநள்தயுடன்	அளமதியா்க,	அன்பா்க	
 பேசுஙகள்
•	 நீங்கள்	என்்ன	சசய்கிறீர்்கள்	என்று	அவரிடம்	
	 சசால்லுங்கள்
•	 அவருக்கு	குழநள்தப்	பாடல்்கள்	பாடுங்கள்
•	 அவளைச்	சுற்றியுள்ை	நபர்்கள்	மற்றும்	விஷய-
 ஙகளுக்கு சேயரிடுஙகள்
•	 அவர்	க்கட்கும்	சத்தங்களை	அவருக்கு	விைக்குங்கள்

உஙகள் குழந்த :
•	 ளசள்க்களுடன்	ச்தாடர்புச்காள்வது,	எழுததுக்்கள்,	
 மழ்ைப பேச்சு (ோோோ, வாவாவா) ஆகியவற்்ற 
 மீண்டும் சசாலகிறது மற்றும் சிறிய வார்த்தக்ைப 
 ேயன்ேடு்தத்த சதாடஙகுகிறது (பூ்னக்கு மியாவ், 
 காருக்கு வ்ரூம், ...)
•	 சபாருள்்களைச்	சுட்டவும்
•	 அவர்	சபயர்	சசால்ல	பதிலளிக்கிறது
•	 சில	சசாற்்களைப்	புரிநதுச்காள்வது

உஙகள் குழந்த ்ச்ககள் அலைது ஒலிகைால 
சதாடரபு சகாள்ைாவிட்டால அலைது அவர ச்ததமிடுவ்த 
நிறு்ததினால கவனமாக இருஙகள்.

தினசரி…
•	 உங்கள்	குழநள்தயால்	உருவாக்்கப்பட்ட	ளசள்க்கள்	
 மற்றும் ஒலிக்ைப பின்ேற்றி மீண்டும் சசய்யவும். 
 இநத ்ச்ககள் மற்றும் ஒலிக்ைப புரிநதுசகாள்ை 
 விைக்குஙகள் → “முடிநதுவிட்டதா ?”, “இன்னும்?”, 
 “போய்ட்டு வாபரன்!”
•	 உங்கள்	தி்னசரி	நடவடிக்ள்க்களின்	கபாது	(குளித்தல்,	
 சோருட்க்ை வாஙகுதல, உணவு, உ்ட,...) உஙகள் 
	 குழநள்தயுடன்	ச்தாடர்நது	கபசுங்கள்.
•	 அவரிடம்	்கள்த்களைச்	சசால்லுங்கள்	(நிளறய	படங்கள்	 
 உள்ை பு்ததகஙகள், துணி பு்ததகஙகள் சகாண்ட எளிய 
 பு்ததகஙகள்)

0 - 6 மாதஙகள் 6-12 மாதஙகள்



உஙகள் குழந்த :
•	 சில	அளடயாைம்	்காணக்கூடிய	வார்தள்த்களைச்	
	 சசால்கிறார்,	எல்லா	பழக்்கமா்ன	சத்தங்களையும்	
	 அஙகீ்கரிக்கிறார்	(ச்தாளலகபசி	ஒலித்தல்,	்க்தவு	
 திற்ததல, ...)
•	 ளசள்க்கள்	இல்லாமல்	குறுகிய	வாக்கியங்களைப்	
 புரிநதுசகாள்கிறார → “அபோ எஙபக?”, “போய் உஙகள் 
 சோம்்ம்ய பதடுஙகள்”, “உஙகள் போச்சி என்னிடம்
 சகாடுஙகள்.”

கவனமாக இருஙகள் :
•	 அவர்	18	மா்தங்களில்	்த்னது	மு்தல்	வார்தள்த்களைச்	
 சசாலைவில்ை
•	 அவர்	அன்றாட	சசாற்்களையும்	ளசள்க்களையும்	
 தன்னிச்்சயாகப பின்ேற்றுவதில்ை (்கயால 
 தா்ததா காட்டுவது, ...)

தினசரி…
•	 அவரிடம்	்கள்த்களைச்	சசால்லி	பாடல்்களைப்	பாடுங்கள்.
•	 “குழநள்தப்	கபச்ளச”	்தவிர்க்்கவும்,	சா்தாைண	வாக்கிய-
	 ங்களையும்	துல்லியமா்ன	வார்தள்த்களையும்	
 ேயன்ேடு்ததி அவரிடம் சாதாரணமாக பேசுஙகள்.
•	 தி்னசரி	சபாருள்்கள்,	சசயல்்கள்	மற்றும்	உணர்வு்களை	
 எளிய விைக்க வார்த்தகளில சேயரிடுஙகள்
•	 குடும்பததிற்குள்	அவளை	்கலநதுளையாடல்்களில்	
 ஈடுேடு்ததுஙகள்
•	 இைண்டு	சாததியக்கூறு்களிலிருநது	க்தர்நச்தடுக்கு-
 ம்ேடி அவரிடம் பகளுஙகள் → “உஙகளுக்கு வா்ழபேழம் 
 அலைது ஆபபிள் பவண்டுமா?”

உஙகள் குழந்த :
•	 கமலும்	கமலும்	புது	வார்தள்த்களைச்	சசால்கிறார்
•	 குறுகிய	இைண்டு	வார்தள்த	வாக்கியங்களை
 உருவாக்க்த சதாடஙகுகிறார → “அபோ போய்விட்டார”
•	 “கசாஃபிக்கு	ஒரு	குக்கீ	ச்காடுங்கள்”	கபான்ற	சிக்்கலா்ன	
 வரி்ச்யப புரிநதுசகாள்கிறார.”
•	 “நான்”	மற்றும்	“நீங்கள்”	பயன்படுததுகிறார்

கவனமாக இருஙகள் :
•	 அவைது	சசாற்்கைஞ்சியம்	50	வார்தள்த்களுக்கு	
 கு்றவாக உள்ைது மற்றும் புதியவற்்றக் கற்று-
 க்சகாள்வதில சிக்கல இருநதால
•	 உங்கள்	குழநள்த	இன்னும்	இைண்டு	சசாற்்களை	
 இ்ண்தது குறுகிய வாக்கியஙக்ை உருவாக்கவி-
 ல்ை

தினசரி…
•		அவர்	்தவறா்க	உச்சரித்தால்,	அவளை	மீண்டும்	சசால்லக்	
	 க்கட்்காமல்	சரியா்ன	வார்தள்தளயச்	சசால்லுங்கள்
•	 நீங்கள்	அவருடன்	நீண்ட	வாக்கியங்களில்	கபசலாம்
•	 சு்தநதிைததிற்கு	அவளை	ஆ்தரிக்்கவும்	(உணவு,	உளட,...)
•	 அடிக்்கடி	வந்தாலும்	அவருளடய	க்கள்வி்களுக்கு	பதில்	
	 சசால்லுங்கள்	→ “இது என்ன?”, “ஏன்?”
•	 உங்கள்	குழநள்தளய	அவைது	்கட்ளடவிைல்	அல்லது	
 வாயில ஒரு மு்ைக்காம்புடன் பேச விடாதீரகள்.

சுமார்	18	மா்தங்கள் சுமார 2 வயது



சுமார 3 வயது சுமார 4 வயது

உஙகள் குழந்த :
•	 வாக்கியங்களில்	கபசுகிறார்	மற்றும்	குடும்ப	உளையாட-
லகளில ேஙபகற்கிறார
•	 க்கள்வி்கள்	க்கட்கிறார்
•	 சிறு்கள்த்களை	க்கட்டு	புரிநது	ச்காள்கிறார்
•	 “நான்”	மற்றும்	“நீங்கள்”	பயன்படுததுகிறார்

கவனமாக இருஙகள் :
•	 உங்கள்	குழநள்த	வாக்கியங்களை	உருவாக்்கவில்ளல
•	 அவர்	்தனியா்க	ஒரு	உளையாடளலத	ச்தாடஙகுவதி-
 ல்ை
•	 அவைது	குடும்ப	நபர்்களை	்தவிை	சவளி	நபர்்கள்	புரிநது	
 சகாள்வது கடினம்

தினசரி…
•	 அவரிடம்	க்கள்வி்களைக்	க்கட்டு	சவளிப்படுத்த	ஊக்கு-
 விக்கவும் (எஙபக?, எபபோது?, யார?)
•	 அவர்	்த்னது	சூழளலக்	்கண்டறியப்படுததுங்கள்	(பூங்கா,	
	 விளையாட்டு	ளம்தா்னங்கள்,	பண்ளண,	்தபால்	அலுவ-
 ைகம், மிருகக்காட்சிசா்ை போன்ற்வ)
•	 அவருளடய	புரி்தளல	வைர்க்்க	நீங்கள்	சசால்லும்	
 க்தகள் ேற்றி அவரிடம் ஒரு பகள்வி அலைது இரண்டு 
 பகள்விகள் பகளுஙகள்.
•	 ப்கலில்	படிப்படியா்க	லாலட்ளட	நிறுததுங்கள்
•	 உங்கள்	குழநள்த	முழுளமயா்க	முடிக்்கா்த	வாக்கியதள்த 
 மறுசேயரிடாமல சரியான வடிவ்த்தக் சகாடுக்கவும் 
 → “எ்னக்கு	கவண்டும்	சூ”, “ஆ, உஙகளுக்கு ேழச்சாறு 
 பவண்டுமா? நான் உனக்கு தருகிபறன்”

உஙகள் குழந்த :
•	 சரியா்ன	வாக்கியங்களை	உருவாக்குகிறார்
•	 சிக்்கலா்ன	வாக்கியங்களை	உருவாக்குகிறார்	
 (ஏசனனில, மற்றும்...)
•	 நி்கழ்வு்களை	சரியா்ன	கநைததில்	(முன்,	பின்,	கநற்று,	
	 நாளை,...)	மற்றும்	இடததில்	(உள்கை,	கமல்,	கீழ்,...)	
 கண்டுபிடிக்க்த சதாடஙகுகிறார.

கவனமாக இருஙகள் :
•	 ்தடுமாற்றம்	நீண்ட	கநைம்	அளமகிறது
•	 அவைது	வாக்கியங்கள்	கமாசமா்க	்கட்டப்பட்டுள்ை்ன
•	 அவைது	சமாழி	எப்கபாதும்	புரிநதுச்காள்ை	முடியாது
•	 எளிய	மற்றும்	சமீபததிய	நி்கழ்வு்களை	உங்களுக்குச்	
 சசாலவதில அவருக்கு சிக்கல உள்ைது

தினசரி…
•	 வைவிருக்கும்	நி்கழ்வு்களைக்	்கண்டுபிடிக்்க	ஒரு	
 காசைண்ட்ரப ேயன்ேடு்ததவும் → “ோருஙகள், 
	 பு்தன்கிழளம	நீங்கள்	அம்மம்மாவிடம்	சசல்கிறீர்்கள்”
•	 உங்கள்	பரிமாற்றங்கள்	சசறிவூட்டப்பட்டுள்ை்ன,
 அவருடன் விவாதிக்க பநரம் ஒதுக்குஙகள்
•	 சிறிய	பலள்க	விளையாட்டு்களை	விளையாடுங்கள்	
 (பைாபதா, நி்னவகம், ேை்க வி்ையாட்டுகள்)



ேயனுள்ை இ்ணபபுகள் :
•	 Neuchâtel பேச்சுப பிறழ்வு மரு்ததுவர ்மயம் : 
 www.neuchatelville.ch/orthophonie 
•	 Tutolangage	காசணாளிகள் : 
 www.neuchatelville.ch/orthophonie 
•	 பிைஞ்சு	கபசும்	கபச்சுப்	பிறழ்வு	மருததுவர்	சங்கம்	: 
 www.arld.ch
•	 Neuchâtel மாநிை்ததின் பேச்சுப பிறழ்வு மரு்ததுவரகளு-
 ்டய சுயாதீனமான சஙகம் : lecolin.ch

ேயனுள்ை முகவரிகள்˚:
•	 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

கமலும்	சசல்ல

“3, 2, 1 ... பேசுஙகள்!” Neuchâtel -லின் பேச்சுப பிறழ்வு மரு்ததுவர 
ளமயததின்	திட்டம்.	கமலும்	்த்கவலுக்கு	அல்லது	எங்கள்	சிற்கறடு்கள்	
மற்றும் சுவசராட்டிக்ை சேற்றுக்சகாள்வதற்கு : 
centre.orthophonie.neuchatel@ne.ch	/	032	717	78	20
வ்ரேட விைக்க வடிவ்மபபு :	hilti+rebmann	/	Illustrations	:	ANDA
ஆடி 2020-இல அச்சிடுதல முடிநதது.  



“3, 2, 1 ... பேசுஙகள்!” குழந்தகளின் சமாழி வைரச்சி சம்ேநதமான 
3-பகுதி	உல்ல	திட்டம்.	கமலும்	அறிய, “இருசமாழி” மற்றும் “தி்ர 
மற்றும் சமாழி” ஆகிய கருபசோருள்களுக்கு அரபேணிக்கபேட்ட 
எங்கள்	இைண்டு	சிற்கறடு்களையும்	்கண்டறியவும்.

இருசமாழி
1. இல்ளல,	உங்கள்	குழநள்தயுடன்	்தாய்	சமாழி	கபசுவது	முக்கி-
யம்,	ஏச்னன்றால்	அது	பிசைஞ்சு	வைர்ச்சிக்கு	உ்தவும்.

2. இல்ை, இருசமாழி ஒரு சமாழி பிரச்ச்னக்கு காரணம் 
அலை. அவர ேயன்ேடு்ததும் இரண்டு சமாழிகளில, குழந்த-
்யப ேற்றி பேசுவது நமக்கு கடினமாக இருக்கும். சமாழி 
க்காைாறு	இல்லா்த	குழநள்த	எந்த	பிைச்சள்னயும்	இல்லாமல்	
இரண்டு சமாழிக்ைக் கற்றுக்சகாள்ளும்.

3. இல்ை, வயது முக்கியமலை, சவளிபோட்டின் அைவு தான் 
முக்கியம். ஒரு குழந்த ஒரு சமாழி்ய எவ்வைவு அதிகமாகக் 
பகட்கிறபதா, பேசுகிறபதா, அவ்வைவு சிறபோக அவன் அ்தக் 
கற்றுக்சகாள்வான்.

3, 2, 1 ... பேசுஙகள்! 

ஒரு நா்ைக்கு 
ஒரு மணி பநர 
கணினி்த தி்ர 

ோரபேது, அதுபவ 
அதிகம்!

தி்ரக்ைப 
ோரபேது சமாழி 

வைரச்சிக்கு 
த்டயாக 
இருக்கும்.

1

3

தி்ர மற்றும் சமாழி
1. 4 வயதுக்கு முன், ஒவ்சவாரு நாளும் தி்ரக்ைப ோரபேது 

சமாழி தாமத்ததின் அோய்த்த சேரிதும் அதிகரிக்கிறது.
2. ஒரு தி்ரக்கு முன்னால, குழந்தயின் கவனம் அதிகமாகவும் 
இருந்தாலும்,	மூளை	புதிய	சசாற்்களைக்	்கற்றுக்ச்காள்வது	
மிகவும்  கு்றவாகபவ இருக்கும்.

3. குறிப்பா்க	12	வயதிற்கு	முன்கப,	குழநள்தயுடன்	மற்ற	சசயல்பா-
டு்களில்	ஈடுபட்டு	அவருளடய	சமாழி	வைர்ச்சிளய	ஊக்குவிக்்க	
பவண்டும்.

கணிபேை்க 
குழந்தயின் 
மூ்ை்ய 

அ்ணக்கிறது.

2

நான் நன்றாக 
பிைஞ்சு	கபசா-
விட்டாலும், என் 
குழநள்தயுடன்	
நான்	பிைஞ்சு	கபச	

பவண்டுமா?

ஒரு குழந்த 
இைம் வயதிபைபய 

இரண்டாவது 
சமாழி்யக்  

கற்றுக்சகாண்டால 
அ்த நன்றாகக் 
கற்றுக்சகாள்வா-

னா?
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1என் குழந்த 
இரண்டு சமாழி-
க்ைப பேசுவார, 

அதனால தான் 
அவன்	பிைஞ்ளச	

பமாசமாகப 
பேசுகிறானா?


