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4 வயதுக்கு முன், ஒவ்வொரு 
நொளும் திரைகரைப் பொரப்பது 
்�ொழி தொ�தத்தின் அபொயத்ரத 
்பரிதும் அதிகரிக்கிறது.

ஒரு திரைக்கு முன்்ொல், குழ-
நரதயின் கவ்ம் அதிக�ொகவும் 
இருநதொலும், மூரை புதிய ்�ொ-
றகரைக் கறறுக்்கொளவது மிகவும்  
குரறவொகவவ இருக்கும்.

குறிப்பொக 12 வயதிறகு முன்வப, 
குழநரதயுடன் �றற ்�யல்பொடுக-
ளில் ஈடுபட்டு அவருரடய ்�ொழி 
வைரச்சிரய ஊக்குவிக்க வவண்டும்.

3, 2, 1 ... வபசுஙகள! 

திரை �றறும் ்�ொழி

Neuchâtel-லின் வபச்சுப் பிறழ்வு �ருத்துவர ர�யத்தின் திட்டம்.

கணிப்பலரக 
குழநரதயின் 
மூரைரய 

அரைக்கிறது.

திரைகரைப் 
பொரப்பது ்�ொழி 

வைரச்சிக்கு 
தரடயொக 
இருக்கும்.

ஒரு நொரைக்கு 
ஒரு �ணி 

வநை கணினித் 
திரை பொரப்பது, 

அதுவவ 
அதிகம்!

3, 2, 1 ... வபசுஙகள! 

திரை �றறும் ்�ொழி Boudry, La Grande Béroche, Milvignes �றறும் 
நகைொட்சி ஆதைவுடன்
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8 முதல் 16 
�ொதஙகளுக்கு இரடயில், 

ஒவ்வொரு �ணிவநை 
கொ்ைொலியும் மிகச் சிறிய 
குழநரதகளுக்கு ஏறறது 

என்று கூறப்பட்டது 
ஆ்ொல், ஒவ்வொரு �ணி 

வநைமும் புதிய  
்�ொறகரைக்  

கறறுக்்கொளவதில்  
10% வைம்ரப 

ஏறபடுத்துகிறது.

2 முதல் 4 வயது வரை, 
ஒரு நொரைக்கு 

இைண்டு �ணிவநை 
்தொரலக்கொட்சி பொரத்தொல்,  
மூன்று �டஙகு அதிக�ொக 

்�ொழி வைரச்சிரய  
தொ�தப்படுத்தும்.

1 வருடத்திறகு முன், 
இயக்கத்தில் (ON ) 

இருக்கும் ஒரு திரை 
(�ொதொைை�ொக பின்்ணி 

இரைச்�லும் கூட) 
கடுர�யொ் விரைவுகரை  

ஏறபடுத்துகிறது : 
்�ொழி �றறும் தகவல் 
்தொடரபு வைரச்சியில் 

தொ�தம் ஏறபடும் 
அபொயம் 6 �டஙகு 

அதிகம்.

திரைகைொல் ்�ொழி வைரச்சியின் விரைவுகள *
*  பின்வரும் அறிக்ரககள அஙகீகரிக்கப்பட்ட அறிவியல் 
 ஆய்வுகரை அடிப்பரடயொகக் ்கொண்டரவ

ஏன் இநத விரைவுகள ஏறபடுகின்ற்?

்தொரலக்கொட்சி 
(அல்லது �ற்றொரு 

திரை) வீட்டில் 
இயஙகிக்்கொண்டு 
இருக்கும் வபொது, 
நீஙகள உஙகள 
குழநரதயுடன் 

குரறவொக வபசுவீரகள, 
அவர உஙகளுடன் 

குரறவொக 
வபசுவொர.

ஒரு வயது வநதவர, 
குழநரத ்�ொல்வரத 

ஊக்குவிக்கிறொர, 
வகொருகிறொர, 

பின்பறறுகிறொர, 
�றுசீைர�க்கிறொர அல்லது 

திருத்துகிறொர, இரவ 
அர்த்ரதயும் ஒரு 

திரை ்�ய்யொது.

ஒரு குழநரத 
என்் ்�ய்கிறது 

அல்லது என்் 
்�ொல்கிறது 

என்பரத ரவத்து, 
ஒரு திரை 

்�யறப்படொது.



குழநரதயின் வயரதப் ்பொறுத்து திரை வநைத்ரதக் 
கட்டுப்படுத்துஙகள.
(வலதுபுறத்தில் இருக்கும் அட்டவரைரய ஒப்பிடவும்)

உஙகள குழநரத பரிநதுரைக்கப்பட்டரத விட அதிக�ொக 
திரைகரை பொரக்கிறவைொ? 
�ருத்துவ உைவியலொைர Sabine Duflo-வின் "4 இல்ரல" 
முரற, வைம்புகரை அர�க்க, உஙகளுக்கு உதவ முடியும். 
முக்கிய ்கொளரககள இஙவக உளை் : 

தீரவுகள

ஆைம்பத்தில், உஙகள குழநரத �கிழ்ச்சியொக இருக்க 
�ொட்டொர, இது அவருக்கு வகொபத்ரத அல்லது அழுரகரய 
ஏறபடுத்தும் : இது �ொதொைை�ொ்து!
அவருக்கு என்் ்�ய்வது என்று ்தரியொ�ல் �லித்து 
விட்டொல் : அதுவும் பைவொயில்ரல! உறுதியொக இருஙகள, 
அது கடநது வபொகும்.

கொரலயில் 
திரைகள 
இல்ரல.

உைவின் 
வபொது 

திரைகள 
இல்ரல.

தூஙகுவதறகு  
முன் திரைகள 
இல்ரல.

குழநரதயின்  
அரறயில் 
திரைகள இல்ரல.
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றறும் அவருக்கு எட்டும் தூைத்தில் விட வவண்
டிய

து
 :சில விரையொட்டுப் ்பொருட்கள 

(உ-ம் : கொரகள, விரையொட்டு 
�ர�யல் உபகைைஙகள, 

்பொம்ர�கள, க்�துைஙகள)
•

புத்தகஙகள
•

கொகிதம், ்பன்சில்கள, ரகவிர் ்பொருட்கள
•

முடிநதொல், குழநரதகரை ்வளியில் விரையொட 
விடுஙகள.

•
உஙகளுக்கு சிறிது வநைம் இருநதொல், 

அவருடன் நூலகம் �றறும் விரையொட்டு 
நூலகத்திறகுச் ்�ல்லுஙகள 
(உ-ம் : Pestalozzi, Bibliomonde).



- ்பரியவரக-
 ளுடன்
- ் பொருத்த�ொ் 
 நிைல்கள

- தன்னியக்கம்

- தன்னியக்கம்
- வயது ஏறற 
 சூழல் வரைபடம் 
 ்�ய்திரய 
 �திக்கவும்

- ் பரியவரக-
 ளுடன்  
 அருகில் 
- ்பொருத்த-
 �ொ் 
 நிைல்கள

- ் பரியவரக-
 ளுடன் அருகில் 
- வயது ஏறற சூழல் 
 வரைபடம் 
 ்�ய்திரய 
 �திக்கவும்

- �முக 
 வரலத்த-
 ைஙகள 

3 வயதிறகு முன்

3 முதல் 6 வயது வரை

6 முதல் 9 வயது வரை

9 முதல் 12 வயது வரை

12 வயதிறகு பிறகு

கணிப்பலரக 
்தொரலக்கொட்சி

கொ்ைொலி 
விரையொட்டு

இரைய �மூக 
வரலப்பின்்ல்கள

வநைம்/
நொள

30 நிமிடஙகள

20 நிமிடஙகள

0

60 நிமிடஙகள

குழநரதக-
ளுடன் திரை 
வநைத்ரத முடிவு 
எடுஙகள :
அதிகபட்�ம் 
90 நிமிடஙகள

- கண்கொணி-
க்கப்பட்ட 

இரையம்

சுருக்க�ொக



வ�லும் ்�ல்ல

பயனுளை இரைப்புகள : 
•	 Neuchâtel வபச்சுப் பிறழ்வு �ருத்துவர ர�யம் : 
 www.neuchatelville.ch/orthophonie 
• Tutolangage கொ்ைொளிகள : 
 www.neuchatelville.ch/orthophonie 
•	 பிரஞ்சு	பேசும்	பேச்சுப்	பிறழ்வு	மருத்துவர்	
 �ஙகம் : www.arld.ch
• Neuchâtel �ொநிலத்தின் வபச்சுப் பிறழ்வு 
 �ருத்துவரகளுரடய சுயொதீ்�ொ் �ஙகம் : 
 lecolin.ch
•	 திரரகள்	ேற்றிய	தகவலகள்	: www.3-6-9-12.org
•	 "4	இலரலை"	முரற	: www.sabineduflo.fr  

பயனுளை முகவரிகள :
•	 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 ... வபசுஙகள!” Neuchâtel -லின் வபச்சுப் பிறழ்வு �ருத்துவர 
ர�யத்தின் திட்டம். வ�லும் தகவலுக்கு அல்லது எஙகள சிறவறடுகள 
�றறும் சுவ்ைொட்டிகரை ்பறறுக்்கொளவதறகு : 
centre.orthophonie.neuchatel@ne.ch / 032 717 78 20
வரைபட விைக்க வடிவர�ப்பு : hilti+rebmann / Illustrations : ANDA
ஆடி 2020-இல் அச்சிடுதல் முடிநதது.  



நொன் நன்றொக 
பிரஞ்சு	பேசா-

விட்டொலும், என் 
குழநரதயுடன் 
நான்	பிரஞ்சு	பேச	

வவண்டு�ொ?

என் குழநரத 
வபசும்வபொது 

வொரத்ரதகரை 
சிரதத்து வபசுகிறொர, 
நொன் கவரலப்பட 

வவண்டு�ொ?

ஒரு குழநரத 
இைம் வயதிவலவய 

இைண்டொவது 
்�ொழிரயக்  

கறறுக்்கொண்டொல் 
அரத நன்றொகக் 
கறறுக்்கொளவொ-

்ொ?

என் 2 வயது குழநரத 
வப�வில்ரல, அது 

வரும் என்று எ்க்கு 
்�ொல்லப்பட்டது ...
நொன் கவரலப்பட 

வவண்டு�ொ?

2

1

3

2
3

1

என் குழநரத 
இைண்டு ்�ொழி-
கரைப் வபசுவொர, 

அத்ொல் தொன் 
அவன்	பிரஞ்ரச	

வ�ொ��ொகப் 
வபசுகிறொ்ொ?

என் 3 வயது 
குழநரத �ரியொ் 
வொக்கியஙகரை 

உருவொக்குவ-
தில்ரல, நொன் 
கவரலப்பட 
வவண்டு�ொ?

3, 2, 1 ... வபசுஙகள! 

“3, 2, 1 ... வபசுஙகள!” குழநரதகளின் ்�ொழி வைரச்சி �ம்பநத�ொ் 
3-பகுதி உல்ல திட்டம். வ�லும் அறிய, “்�ொழி வைரச்சி” �றறும் 
“இரு்�ொழி” ஆகிய கருப்்பொருளகளுக்கு அரப்பணிக்கப்பட்ட 
எஙகள இைண்டு சிறவறடுகரையும் கண்டறியவும்.

்�ொழி வைரச்சி
1. 2 வயதில் மிக முக்கிய�ொ் விஷயம் என்்்வன்றொல், 

குழநரத �றறவரகளுடன் ்தொடரபு்கொளவது (ர�ரககள, 
அவருரடய வொரத்ரதகள) �றறும் தன்ர் புரிநது்கொளைச்  
்�ய்கிறது. இது, வரும் �ொதஙகளில் வவக�ொக முன்வ்ற 
வவண்டும். நிரலர� �ொறவில்ரல என்றொல், உஙகள  
குழநரத �ருத்துவரிடம் வபசுஙகள. 

2. குழநரத தன்ர்ப் புரியரவக்க முடியவில்ரல அல்லது  
அதன் விரைவொக பொதிக்கப்படுகிறொர (அவர வகொபப்படுகிறொர, 
வப� முடியொ�ல் இருப்பது, த்க்குள மூடிக் ்கொளகிறொர)  
என்ப்தன்றொல், கவரலப்பட வவண்டும்.

3. ஆம், 3 வயதில் ஒரு குழநரத �ரியொ் வொக்கியஙகரைப் 
பயன்படுத்தி சிறிய உரையொடல்களில் பஙவகறக வவண்டும். 
வபச்சுப் பிறழ்வு �ருத்துவரிடம் அணுக தயஙகொதீரகள.

 
இரு்�ொழி
1. இல்ரல, உஙகள குழநரதயுடன் தொய் ்�ொழி வபசுவது  

முக்கியம்,	ஏனென்றால	அது	பினரஞ்சு	வளர்ச்சிக்கு	உதவும்.
2. இல்ரல, இரு்�ொழி ஒரு ்�ொழி பிைச்�ர்க்கு கொைைம் 

அல்ல. அவர பயன்படுத்தும் இைண்டு ்�ொழிகளில்,  
குழநரதரயப் பறறி வபசுவது ந�க்கு கடி்�ொக இருக்கும்.  
்�ொழி வகொைொறு இல்லொத குழநரத எநத பிைச்�ர்யும் 
இல்லொ�ல் இைண்டு ்�ொழிகரைக் கறறுக்்கொளளும்.

3. இல்ரல, வயது முக்கிய�ல்ல, ்வளிப்பொட்டின் அைவு தொன் 
முக்கியம். ஒரு குழநரத ஒரு ்�ொழிரய எவவைவு  
அதிக�ொகக் வகட்கிறவதொ, வபசுகிறவதொ, அவவைவு சிறப்பொக 
அவன் அரதக் கறறுக்்கொளவொன்.


