
பிள்ளைகள ஒன்றுக்கு மேறபட்ட 
மேொழிக்ளைப் மபசும் மபொது  
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இரண்டு அல்லது அதறகு மேறபட்ட மேொழிக்ளைக் 
கறகப் மபொகும் பிள்ளையின் மபறமறொரொகிய 
உஙகளுக்கு மகள்ிகள இருக்க்லொம். உஙகளுக்கு 
உத்ிமெய்தறகொக, ஆய்ின் அடிப்ப்்டயி்லொன 
தக்லக்ளை இநத ்ழிகொடடி உஙகளுக்கு ்ழஙகும். 

பொ்டெொ்்லயிலும் ்ொழக்்கயிலும் உஙகளு்்டய 
பிள்ளை ெிறநது ்ிளைஙகு்தறகு மேொழி ெிறநதமதொரு 
கரு்ியொக இருக்கின்றது.

மபரும்பொ்லொன பிள்ளைகள ஒன்றுக்கு மேறபட்ட 
மேொழிக்ளைக் கறகின்றொரகள. ெி்லர இரண்டுக்கும் 
அதிகேொகக்கூ்ட கறகின்றொரகள. ஏதொ்து ஒரு 
மேொழியில ெிறப்பொன மேொழித் திறன்கள உளளை 
பிள்ளைகளைில, அமனகேொக பின்்ரு்ன இருப்ப்த 
ஆயவுக்கற்ககள கொடடுகின்றன:

 f  தஙகளு்்டய மூ்ளை்யச் ெிறப்பொக 
்ளைரக்கும்தன்்ே

 f  தஙகளு்்டய மபறமறொரகளு்டன் 
இறுக்கேொன பி்ைப்பு

 f  ெிறப்பொன மதொ்டரபொ்டல திறன்கள 

 f  பொ்டெொ்்லக்கு ேிகவும் தயொரொன நி்்லயில இருத்தல.

எநத ்யதிலும் இரண்டு மேொழிக்ளைக் கறக்லொம் 
உ்லகம் முழு்திலும் உளளை குழந்தகள, ம்றறிகரேொக இரண்டு மேொழிகளைில மபசு்தறகுக் கறகின்றொரகள. 
இரண்்டொ்து மேொழி ஒன்்ற எநத ்யதிலும்(பிறநத மபொது அல்லது பின்னர) எநதச் சூழலிலும் ( வீடடில, 

பிள்ளைப்பரொேொிப்பு நி்்லயத்தில, பொ்டெொ்்லயில, ெமூகத்தில) கறக்லொம். 

ஒரு மேொழி்யக் கறகும் பிள்ளைக்ளைப் மபொ்லம், இரண்டு மேொழிகள மபசும் 
குழந்தகளும் பிள்ளைகளும் மேொழியில ்ேலகறக்ளை அமத ்யதில 

அ்்ட்ொரகள. ஆனொல ஒரு மேொழி்ய ேடடும் கறகும் பிள்ளை்யப் 
மபொ்ல, அமதயளைவு திறன்க்ளை இரண்டு மேொழிகளைிலும் 

உஙகளு்்டய பிள்ளை உ்டனடியொகப் மபறறுக்மகொள்ொர 
என எதிரபொரக்கொதீரகள. இரண்டு மேொழிகளைிலும் 

மதரச்ெியுளளை்ரொக ்ரு்தறகுக் கொ்லம் எடுக்கும்!

இரண்டு மேொழிக்ளைக் கறறுக்மகொள்தறகொன 
ெிறநத கொ்லம், 7 ்யது என ஆயவுக்கற்ககள 
கொடடுகின்றன. பிறப்பிலிருநமத இரண்டு 
மேொழிக்ளையும் கறறுக்மகொள்து பிள்ளைகளுக்குச் 
சு்லபேொனதொக இருக்கும். கரப்பகொ்லத்தின் 
மபொது கூ்ட, நீஙகள இரண்டு மேொழிகளைிலும் 
பிள்ளைகளு்டன் மபெ்லொம். மபறமறொரகள இரண்டு 

மேொழிக்ளைப் மபசும் மபொது, அ்ரகளு்்டய 
பிறநதிரொத குழந்த பலம்று ஒலிக்ளைக் 

மகடகிறது. இரண்டு மேொழிக்ளைக் 
கறறுக் மகொள்தறகு அ்ரு்்டய 
மூ்ளை்ய அது தயொர 
மெயகின்றது.  
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இரண்டு மேொழிக்ளைப் பிள்ளைகள கறகும் ்ிதம் 
இரண்டு மேொழிக்ளைக் கறபதறகு மநரமும் பயிறெி மெய்தறகுப் ப்ல ெநதரப்பஙகளும் மத்். உஙகளு்்டய 
பிள்ளை இரண்டு மேொழிக்ளை அல்லது மூன்றொ்து மேொழி ஒன்்றக் கறறொல, ஒவம்ொரு மேொழி்யயும் 
ேறற்ரகள பயன்படுத்து்்த உஙகளு்்டய பிள்ளை அடிக்கடி மகடக ம்ண்டும். ஒவம்ொரு மேொழியிலும் 
க்தப்பதறகும் உஙகளு்்டய பிள்ளை பயிறெி மெயய ம்ண்டும். 
மபொிய்ரகள க்தப்ப்தக் மகடபது ேடடும் மேொழிக்ளைக் கறபதறகுப் மபொதொது. தி்ரகளைின் 
(மதொ்்லக்கொடெி, ேின்கைினி ேறறும் ேின்னியல ்ி்ளையொடடுக்கள) முன்பொக இளைம் பிள்ளைக்ளை ்ிடு்து 
நல்லதல்ல. நொளைொநதச் மெயறபொடுகளைில, பிள்ளைகளைில அக்க்றயுளளை்ரகளு்டன் ம்டிக்்கயொக இருக்கும் 
(உ+ம். உடுப்புப் மபொடும் மபொது, ்ி்ளையொடும் மபொது, பூஙகொவுக்குச் மெலலும் மபொது) அமதம்்ளையில, 
பிள்ளைகள மேொழிக்ளைப் பயன்படுத்த ம்ண்டும். 
உஙகளுக்கு இயலபொக ்ரும் மேொழியில உஙகளு்்டய பிள்ளையு்டன் க்தயுஙகள. உஙகளு்்டய 
பிள்ளையின் ேிகச் ெிறநத ஆெிொியர நீஙகள என்ப்த நி்ன்ில ்்த்திருஙகள. உஙகளு்்டய முதல 
மேொழி்ய அடிக்கடியும், ேகிழ்ொக இருக்கும் மபொதும் நீஙகள பயன்படுத்தினொல உஙகளு்்டய பிள்ளையும் 
அ்தப் பயன்படுத்த ்ிரும்பு்ொர.

மேொழி்ய அடிக்கடி பிள்ளைகள 
மகடகும் மபொதும், மேொழி்ய 
அ்ரகள அடிக்கடி பயிறெி 
மெயயும் மபொதும் மேொழி்ய 
அ்ரகள கறகின்றொரகள.

ஒவம்ொரு மேொழி்யயும் 
ெரளைேொகவும் ெிறப்பொகவும்  
மபெக்கூடிய்ரகளைி்டேிருநது 
அ்ற்றப் பிள்ளைகள நன்கு 
கறறுக்மகொளகின்றொரகள.    

உஙகளு்்டய பிள்ளை 
இரண்்டொ்து மேொழி ஒன்்றக் 
கறபதறகு உதவும் கொரைிகள

f மநரே்றயொன அனுப்ம்

f  கறகும் மு்றை

f ஆளு்ே

f  ேறற மேொழி்யப் பறறிய 
ேனப்பொஙகு 

f கறபதறகொன உநது்க

f  மபொிய்ரகள பயன்படுத்தும் 
மேொழித் தரம்

f  ஒவம்ொரு மேொழி்யயும் 
மகடகும் ேறறும் க்தக்கும் 
மநரத்தின் அளைவு

1. ஒரு மபறமறொர-ஒரு மேொழி: பிள்ளையு்டன் ஒரு 
மேொழியில ஒரு மபறமறொர க்தத்தல; ேறறப் மபறமறொர 
பிள்ளையு்டன் ேறற மேொழியில க்தத்தல.

2. ஒரு இ்டம் - ஒரு மேொழி: வீடடில ஒரு மேொழி; ேறற்த 
பிள்ளைப்பரொேொிப்பகத்தில அல்லது பொ்டெொ்்லயில 
க்தத்தல.

3. ஒரு மெயறபொடு - ஒரு மேொழி: 
     a.  இரு மபறமறொரும் பகலில ஒரு மேொழியிலும் 

இர்ில ேறற மேொழியிலும் க்தத்தல 

     b.  மபரும்பொன்்ேயொன மநரஙகளைில வீடடில ஒரு 
மேொழி்யப் பயன்படுத்தல, ேறற்தச் ெமூகத்தில 
குறுகிய மநரச் மெயறபொடடின் மபொது மபசுதல 
(உ+ம். ்ொரத்துக்கு ஒரு மு்ற நூ்லகத்தில 
ஆஙகி்லக் க்த மநரம்).

1

உஙகளு்்டய குடும்பத்துக்குச் ெொியொனது என நீஙகள 
உைரும் மதொி்்த் மதொிவுமெயயவும்



இரண்டு மேொழிக்ளைப் பிள்ளைகள கறகும் ்ழிகள 
இரண்டு மேொழிக்ளையும் ஒமர மநரத்தில பிறநததிலிருநது கறறல  
(ஒமர மநரத்தி்லொன கறறல):
ெி்ல பிள்ளைகள 3 ்யதுக்கு முன்பொக இரண்டு மேொழிக்ளைக் கறகின்றனர.
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“என்னு்்டய 18 ேொத ேகள, ேொியொ, பிறநததிலிருநது ஸபொனிஷ் ேறறும் 
பிமரஞ்ெக் கறகின்றொர. நொன் அ்ளு்டன் ஸபொனிஷ் க்தக்கின்மறன், 
அ்ளு்்டய தந்த அ்ளு்டன் பிமரஞ க்தக்கின்றொர.

ேொியொ, 18 ேொதத்தில 30 மெொறகள க்தக்கின்றொர: 15 ஸபொனிஷ் மெொறகள, 
15 ம்றுபட்ட பிமரஞ மெொறகள. இதன் கருத்து அ்ர மேொழி்ய நன்கு 
பயன்படுத்துகின்றொர என்பதொகும். ெி்ல ம்்ளைகளைில இரண்டு மேொழிகளைிலும் 
பி்ழ ்ிடு்ொர, ஆனொல ஒமர மநரத்தில இரண்டு மேொழிக்ளைக் கறகும்மபொது இது 
மபொது்ொனது, அத்து்டன் எதிரபொரக்கப்படு்து.

அ்ள இரண்டு மேொழிகள மபசு்து, எஙகளுக்கு ேிகவும் ெநமதொஷேொனதொக 
இருக்கின்றது. ஸபொனிஷ் ேறறும் பிமரஞ மபெக்கூடியதொக இருப்பது எஙகளுக்கு 
முக்கியேொனதொக உளளைது. பிரதொனேொக ஸபொனிஷ் மபசும் அ்ளு்்டய 
மபரரகளு்டன் அ்ள பி்ைப்்ப ஏறபடுத்த இது உதவும் என்பது எனக்குத் 
மதொியும். அ்ள ஸபொனிஷ் ேறறும் பிமரஞ நண்பரகளு்டன் ்ி்ளையொ்ட முடியும் 
என்பதும் அ்ளுக்கு ேகிழச்ெியொன ்ி்டயேொக உளளைது.”
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முதல மேொழி ஒன்்றக் கறற பின்னர இரண்்டொ்து மேொழி ஒன்்றக் கறறல 
(்ொி்ெமு்றயி்லொன கறறல):

ெி்ல பிள்ளைகள ஒரு மநரத்தில ஒரு மேொழி்யக் கறகின்றொரகள. இரண்்டொ்து மேொழி 
மபொது்ொக 3 ்யதின் பின்னர கறகப்படுகின்றது. மபொது்ொக, இரண்்டொ்து மேொழி பிள்ளைப் 
பரொேொிப்பகத்தில, பொ்டெொ்்லயில அல்லது குடும்ப அஙகத்த்ர மூ்லேொகக் கறகப்படுகின்றது.

“என்னு்்டய ேகன் Chenக்கு 3 ்யது. பிறநததிலிருநது வீடடில அ்னு்டன் 
நொஙகள ேன்்டொினில க்தத்மதொம். ஐநது ேொதஙகளுக்கு முன்னர, அ்ன் 
பிள்ளைப்பரொேொிப்பகத்துக்குச் மெல்லத் து்ஙகியுளளைொன். அஙகு அ்ன் 
ஆஙகி்லத்்த ஒரு இரண்்டொம் மேொழியொகக் கறகின்றொன்.

முதலில, பிள்ளைப்பரொேொிப்பகத்தில Chen ேன்்டொின் மெொறக்ளைப் 
பயன்படுத்தினொன். ஆனொல அஙகுளளை ஆெிொியரகள எ்ரும் ேன்்டொின் 
க்தப்பதில்்ல. எனம் அ்ன் அ்தப் பிள்ளைப்பரொேொிப்பகத்தில 
பயன்படுத்து்்த நிறுத்தினொன். அத்து்டன் 4 ேொதஙகளைொக அஙகு அ்ேதியொக 
இருநதொன். வீடடில, எநத மநரமும் அ்ன் க்தத்தொன். 

அநத ஆெிொியரகள க்்்லப்ப்ட்ில்்ல ஏமனனில அ்ன் ஆஙகி்லத்்த எப்படிப் 
பொ்ிப்பது எனக் கண்டுபிடிப்பதறகு முயறெிக்கின்றொன் என்பது அ்ரகளுக்குத் 
மதொிநதிருநதது. இரண்்டொம் மேொழி்யக் கறகும் அமனகேொன பிள்ளைகள 
6 ேொதஙகள ்்ர நீடிக்கக்கூடிய அ்ேதியொன கொ்லம் ஒன்றுக்கூ்டொகச் 
மெலகின்றொரகள. எஙகளு்டன் க்தத்த பின்னர Chen ேண்்டொினில ப்ல 
மெொறக்ளைப் பயன்படுத்து்தும் 4 மதொ்டக்கம் 
6 மெொறகள உளளை ்ெனஙகளைில க்தப்பதும் 
அ்ரகளுக்கும் மதொிநதிருநதது.

பின்னர, “Hi, Bye, cow, cat, blue, eat, thirsty” 
மபொன்ற மெொறக்ளையும் ெிறிய ்ெனஙக்ளையும் 
(உ+ம். “don’t know”, “what’s that?”) அ்ன் 
பயன்படுத்த ஆரம்பிப்ப்த அ்னு்்டய ஆெிொியர 
அ்தொனித்தொர. ஆஙகி்லம் கறபதறகு மகொஞெக் 
கொ்லம் எடுக்கும் என்பதும் அ்ன் பி்ழகள 
்ிடு்ொன் என்பதும் எஙகள எலம்லொருக்கும் 
மதொியும். ஆனொல ேிகக் குறுகிய கொ்லத்தில 
அ்னொல இரு மேொழிக்ளையும் நன்கு பயன்படுத்த 
முடியும் என்பது எஙகளுக்குத் மதொியும்.”

ஒவம்ொரு குடும்பத்தினரும், அ்ரகளு்்டய குடும்ப 
்ொழக்்க, அ்ரகளு்்டய சூழநி்்ல, அ்ரகளு்்டய 
நம்பிக்்ககள, அ்ரகளு்்டய க்லொெொரம், ஒவம்ொரு 
மேொழியிலுேொன அ்ரகளைின் திறன்கள என்பன்றறின் 
அடிப்ப்்டயில ெிறநத தீரேொனத்்த எடுக்க ம்ண்டும். 
தீரேொனத்்த நீஙகள எடுத்த பின்னர, அநதத் 
தீரேொனத்தின்படி ந்டவுஙகள. அது தொன் உஙகளு்்டய 
குடும்பத்துக்குச் ெிறநததொகும்.!



இரண்டு மேொழிக்ளை ஒரு பிள்ளை கறகும் 
மபொது எ்த எதிரபொரப்பது  

வீடடில, இரண்டு மேொழிக்ளைக் கறபது இளைம் பிள்ளைகளுக்கு குழப்பத்்தமயொ அல்லது மேொழிப் 
பிரச்ெி்ன்யமயொ மகொடுக்க ேொட்டொது. ஆனொல, பிள்ளைகள அ்றறில ெிறநது இருப்பதறகு, அ்ரகள 
ஒவம்ொரு மேொழி்யயும் அடிக்கடி மகடபது்டன் மபெியும் பழகவும் ம்ண்டும் என்ப்த நி்ன்ில 
்்த்திருஙகள. குறித்த மேொழி்யச் ெிறப்பொகப் மபெக்கூடிய்ரகளைி்டேிருநது பிள்ளைகள அநத 
மேொழி்யச் ெிறப்பொகக் கறகின்றொரக்கள. ஆஙகி்லத்்த அல்லது பிமரஞ்ெ மபறமறொரொல ெரளைேொகப் மபெ 
முடியொ்ிட்டொல, அ்ரகள தஙகளு்்டய முதல மேொழி்ய/மேொழிக்ளைப் பயன்படுத்த ம்ண்டும். இரண்டு 
மேொழிக்ளைப் பி்ழயொகக் மகடப்த அல்லது கறப்த ்ி்ட ஒரு மேொழி்யக் கறறல ெிறப்பொனது. முதல 
மேொழி ஒன்்றச் ெிறப்பொக அறிநதிருப்பதன் மூ்லம், பிள்ளைப்பரொேொிப்பகம், பொ்டெொ்்ல, ஏ்னய ெமூகத் 
திட்டஙகள மபொன்ற பிள்ளைகளைின் வீடடுக்கு ம்ளைியிலுளளை சூழலில அ்ரகள இரண்்டொ்து மேொழி 
ஒன்்ற ேிகவும் சு்லபேொகக் கறக்லொம்.

மேொழி கறறலில தொேதம் இருக்கும் பிள்ளைகளும் இரண்டு மேொழிக்ளைக் கறக்லொம் என ஆயவுக்கற்ககள 
கொடடுகின்றன. இரண்டு மேொழிக்ளை அ்ரகள மகடபதொல அல்லது கறபதொல அ்ரகள மேலும் 
தொேதிக்கப்படு்தில்்ல. இருநதொலும், அ்ரகளுக்கு மபச்சு ேறறும் மேொழிச் ெிரேஙகள இரண்டு 
மேொழிகளைிலும் இருக்கும். மேொழி கறறலில உஙகளு்்டய பிள்ளைக்குத் தொேதம் இருநதொலும் கூ்ட, 
இரண்டு மேொழிக்ளையும் மதொ்டரநது பயன்படுத்துஙகள. உஙகளு்்டய பிள்ளைக்கு ஒரு மேொழி என 
நீஙகள ேடடுப்படுத்தினொல, அது ஏ்னய குடும்ப அஙகத்த்ரகளு்டன் அல்லது ெமூகத்திலுளளை்ரகளு்டன் 
உஙகளு்்டய பிள்ளை க்தக்கும், ்ி்ளையொடும் ேறறும் அ்ரக்ளை அறிநது மகொளளும்ெநதரப்பஙக்ளைக் 
கு்றக்க்லொம்.   
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இரண்்டொம் மேொழி ஒன்்றக் கறகும் பிள்ளைகள யொ்ருக்கும் பின்்ரு்ன மபொது்ொன்்யொக உளளைன:

 f  ஒரு மேொழி் ய ேறற்த ி்்ட அதிகேொகப் பயன்படுத்தல. குறித்த மேொழி் ய உஙகளு்்டய 
பிள்ளை அதிகேொகக் மகடகும் மபொதும், மபசும் மபொதும் இது நிகழகின்றது. நீஙகளும் உஙகளு்்டய 
து்ை்ரும் இரண்டு ம்றுபட்ட மேொழிக்ளைப் மபெினொல, முக்கியேொக ஒரு மேொழி வீடடுக்கு 
ம்ளைிமய ேிகவும் கு்ற்ொகப் மபெப்படும் மபொது, இரண்டு மேொழிகளைிலும் உஙகளு்்டய பிள்ளை 
மபொதுேொன பயிறெி் யப் மபறு்தறகு, “ஒரு மபறமறொர–ஒரு மேொழி” அணுகுமு்ற உத ி் மெயய்லொம். 
குடும்பத்த்ரகளு்டனும் நண்பரகளு்டனும் எநத மேொழி் யப் பயன்படுத்து்து எனத் தீரேொனியுஙகள.

 f  ஒரு ்ெனத்தில இரண்டு மேொழிச் மெொறக்ளையும் க்லத்தல. ஒன்றுக்கு மேறபட்ட மேொழிக்ளைப் 
பயன்படுத்தும் குடும்பஙகளைில, ெி்ல ம்்ளைகளைில மபொிய்ரகளும் பிள்ளைகளும் மேொழிக்ளை ேொறி 
ேொறிப்[ மபசு்ொரகள. மேொழிக்ளை நீஙகள ேொறி ேொறிப் மபெினொல, “ஒரு மேொழி-ஒரு மெயறபொடு” 
அணுகுமு்ற உத்ி மெயய்லொம். உஙகளு்்டய பிள்ளை இரண்டு மேொழிக்ளைக் க்லநது மபசு்்த 
நீஙகள மகடகும் மபொது, பயன்படுத்து்தறகுச் ெொியொன மெொல்்ல உஙகளு்்டய பிள்ளைக்குக் 
மகொடுஙகள. இரண்டு மேொழிக்ளையும் ேொறி ேொறிப் மபசுதல தொேதத்்த ஏறபடுத்த ேொட்டொது. 

 f  ் ிதிமு்றகள அ்னத்்தயும் அ்ரகள அறியும் ்்ர புதிய மேொழியில பி்ழகள ்ி்டல.  
உஙகளு்்டய பிள்ளை பி்ழகள ்ிடும் மபொது (அது ந்டக்கும்), ெொியொன மெொறகளைில அல்லது நல்ல 
்ெனத்தில அ்தத் திருப்பிச் மெொலலுஙகள.

 f  முதல மேொழி் ய இழத்தல. புதிய மேொழி் யப் பயன்படுத்து்தில பிள்ளைகள மதரச்ெிய்்டயும் 
மபொது, தஙகளு்்டய முதல மேொழி் யப் பயன்படுத்து்்த அ்ரகள நிறுத்த ி்ரும்ப்லொம். 
பிள்ளைப்பரொேொிப்பகத்துக்கு அல்லது பொ்டெொ்்லக்கு உஙகளு்்டய பிள்ளை மெல்ல 
ஆரம்பித்திருநதொலும் கூ்ட, வீடடில உஙகளு்்டய பிள்ளையு்டன் உஙகளு்்டய முதல மேொழியில 
மதொ்டரநது க்தயுஙகள. குடும்ப ்ொழக்்க, பொரம்பொியஙகள ேறறும் க்லொெொரத்தின் ஒரு 
முக்கியேொன பகுதியொக மேொழி இருக்கின்றது. பிள்ளை ஒரு்ர தனது முதல மேொழி் ய இழநதொல, 
அ்்டயொளைம் பறறிய அ்ரு்்டய உைர ி்ல அது ஒரு பொதிப்்ப ஏறபடுத்த்லொம். உஙகளு்்டய 
குடும்பத்த்ரு்டனும் உஙகளு்்டய ெமூகத்த்ரு்டனும் மெயறபொடுக்ளை உஙகளு்்டய 
தொயமேொழியில திட்டேிடுஙகள. உஙகளு்்டய முதல மேொழி் யப் பயன்படுத்தும் உஙகளு்்டய 
பிள்ளையின் முயறெிகளுக்கு, ஒரு “high-five”, ஒரு அ்ைப்பு அல்லது ‘நீஙகள கன்ரனீஸ மபசு்்தக் 
மகடபது எனக்கு ேிகவும் பிடித்திருக்கின்றது” மபொன்ற கருத்து்ரயொல ென்ேொனம் அளைியுஙகள.  

இரண்டு மேொழிக்ளைக் கறபதறகு மநரமும் பயிறெியும் மத்் என்ப்த ஞொபகத்தில ்்த்திருஙகள. வீடடில 
உஙகளு்்டய முதல மேொழி்ய/மேொழிக்ளைத் மதொ்டரநது பயன்படுத்துஙகள. உஙகளு்்டய பிள்ளையின் 
ஆர்ஙகள பறறிக் க்தயுஙகள. உஙகளு்்டய பிள்ளையின் முதல மேொழி்ய ்ிருத்தி மெயயவும், அ்தத் 
தக்க ்்த்திருக்கவும் உதவு்தறகொக, ்ொெியுஙகள, ்ி்ளையொடுஙகள அத்து்டன் பொடுஙகள.  
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இரண்டு மேொழிக்ளைக் கறபதன் நன்்ேகள 
இரண்டு மேொழிக்ளைக் கறறல என்பது ேனதுக்குத் திறம்ப்ட ம்்்ல மகொடுப்ப்தப் மபொன்றது; 
அது மூ்ளையின் திற்னக் கூடடுகிறது. இரண்டு மேொழிகள மபசுப்ரொக இருப்பது, முக்கியேொக 
மேொழி, நி்ன்ொறறல ேறறும் க்னம்மெலுத்தல பகுதிகளைில, மூ்ளை்ய ்லு்ொக்கு்்த 
ஆயவுக்கற்ககள கொடடுகின்றன.
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இரண்டு மேொழிக்ளைக் கறகும் பிள்ளைகள:
f  ெிறநத மேொழி & மகட்டல திறன்க்ளைக் 

மகொண்டிருக்கின்றொரகள.
f  ் ொெிப்பு ேறறும் எழுத்தில ெிறநது 

்ிளைஙகுகின்றொரகள. 
f  ேிகுநத ஆக்கத்திறன் உ்்டய்ரகளைொக 

இருக்கின்றொரகள.
f  பலம்று ம்்்லக்ளை ஒமர மநரத்தில மெயயும் 

திறன்களைில ெிறநத்ரகளைொக இருக்கின்றொரகள.
      f  கூர்ேயொன நி்ன்ொறற்்லக் 

மகொண்டிருக்கின்றொரகள.
      f  பிரச்ெி்னக்ளைத் தீரப்பதில ெிறநத்ரகளைொக 

இருக்கின்றொரகள.
               f  அதிகளைவு நண்பரக்ளை உரு்ொக்கும் 

ெநதரப்பமுளளை்ரகளைொக 
இருக்கின்றொரகள.

               f  பிறகொ்லத்தில ெிறநத மதொழிலக்ளைக் 
மபறறுக்மகொளகின்றொரகள. 



உத்திகள
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உஙகளு்்டய முதல மேொழியில உஙகளு்்டய பிள்ளையு்டன் க்தயுஙகள 
f  உஙகளு்்டய முதல மேொழியில உஙகளு்்டய பிள்ளையு்டன் க்தப்பது, 

ெிறநத மேொழி ேொதிொி்ய உஙகளு்்டய பிள்ளைக்கு ்ழஙகுகின்றது. 
கருத்துக்க்ளைச் ெிறப்பொக உஙகளைொல ்ிளைஙகப்படுத்த முடியும். மேலும் ெிக்க்லொன 
்ொரத்்தக்ளைப் பயன்படுத்த முடியும், ந்கச்சு்்க்ளைப் பஙகுமபொ்ட முடியும், 
மகள்ிக்ளைக் மகடக முடியும், அத்து்டன் உஙகளு்்டய முதல மேொழியில 
உஙகளைொல ேிகவும் இயலபொக இருக்க முடியும்.

f  உஙகளு்்டய பிள்ளை, பிள்ளைப்பரொேொிப்பகத்துக்மகொ அல்லது 
பொ்டெொ்்லக்மகொ மெல்ல ஆரம்பித்திருப்பது்டன் அ்ர ம்று மேொழியில 
பதி்லளைித்தொலும் கூ்ட, உஙகளு்்டய முதல மேொழியில மதொ்டரநது க்தயுஙகள.

f  உஙகளு்்டய பிள்ளை, பிள்ளைப்பரொேொிப்பகத்துக்மகொ அல்லது 
பொ்டெொ்்லக்மகொ மெல்ல ஆரம்பிக்கும் மபொது, மத்்கள அல்லது உைரச்ெிகள 
(உ+ம். “தண்ைீர”, “்லி”, “ே்லெ்லம் கழிக்குேி்டம்”). பறறிக் க்தப்பதறகு 
உஙகளு்்டய பிள்ளை பயன்படுத்தும் உஙகளு்்டய முதல மேொழிச் மெொறக்ளை 
அநத ஆெிொியரு்டன் பஙகிடடுக் மகொளளுஙகள. உஙகளு்்டய பிள்ளை்ய அநத 
ஆெிொியர ்ிளைஙகிக்மகொள்தறகு இது உத்ிமெயயும்.

f  உஙகளு்்டய பிள்ளையு்டன் உஙகளு்்டய குடும்பம், உஙகளு்்டய க்லொெொரம் 
பறறிக் க்தயுஙகள. அண்்ேயில அல்லது க்டநதகொ்லத்தில ந்டநத குடும்ப 
நிகழவுகள ேறறும் பொரம்பொிய இ்ெ, ஆ்்டகள அல்லது உைவு பறறிக் 
க்தயுஙகள.

உஙகளு்்டய முதல மேொழியில புத்தகஙக்ளை ்ொெியுஙகள 
f  அடிக்கடி புத்தகஙகள ்ொெியுஙகள. அ்ற்ற உஙகளு்்டய முதல மேொழியில 

்ொெியுஙகள.
f  பிள்ளையொக இருக்கும் மபொது, உஙகளு்்டய முதல மேொழியில நீஙகள 

படித்த க்தக்ளைக் கூறுஙகள. மகட்டல, ெிநதித்தல, மேொழி ேறறும் ்ொெித்தல 
திறன்க்ளைப் பிள்ளைகள ்ிருத்திமெய்தறகு புத்தகஙகளும் க்த மெொல்லலும் 
உத்ிமெயயும்.

f  புத்தகத்திலுளளை ப்டஙக்ளைப் பறறிக் க்தயுஙகள. இநத ப்டஙக்ளைப் பறறி 
மு்ற எடுத்துக் க்தயுஙகள. உஙகளு்்டய முதல மேொழியிலுளளை புதிய 
மெொறக்ளை உஙகளு்்டய பிள்ளை கறபொர.

f  வீட்்டச் சுறறியுளளை மபொருளக்ளைத் மதொ்டரநது ்ொெியுஙகள ( ந்கச்சு்்ப் 
புத்தகஙகள, ெஞெி்ககள, cereal மபடடிகள).

f  நூ்லக அட்்ட ஒன்்றப் மபறறுக்மகொள்து்டன் அடிக்கடி நூ்லகத்துக்குச் 
மெலலுஙகள. ம்றுபட்ட மேொழிகளைில புத்தகஙகள கி்்டக்கின்றன. 

உஙகளு்்டய பிள்ளையு்டன் உஙகளு்்டய முதல மேொழியில ்ி்ளையொடுஙகள 
அத்து்டன் பொடுஙகள 
f  உஙகளு்்டய பிள்ளை ி்் ளையொடும் மபொது, மு்ற எடுக்கவும் அறிவுறுத்தலக்ளைப் 

பின்பறறவும் அ்ர கறபது்டன் ி்் ளையொடும் அமதம்்ளையில தன்னு்்டய முதல 
மேொழியிலுளளை மெொறக்ளையும் பொ ி்க்கின்றொர.

f  ேகிழ்ொன ்ி்டயஙகளைில தன்னு்்டய முதல மேொழி்யப் பயன்படுத்தும் 
மே்லதிக ெநதரப்பஙக்ளை உஙகளு்்டய பிள்ளைக்குக் மகொடுப்பதறகொக 
ெிமனகிதரக்ளையும் குடும்பத்த்ரக்ளையும் ெநதியுஙகள.

f  உஙகளு்்டய முதல மேொழியிலுளளை பொரம்பொியப் பொடடுக்க்ளைப் பொடுஙகள. 
புதிய மெொறக்ளை ்ிளைஙகப்படுத்து்து்டன் அநதப் பொடடுக்களைின் கருத்்தப் 
பறறியும் க்தயுஙகள.

f  உஙகளு்்டய முதல மேொழியில அல்லது இரண்டு மேொழிகளைிலும் பொ்டலக்ளைத் 
திரும்பவும் திரும்பவும் மகளுஙகள. திரும்பவும் திரும்பவும் மெய்தொல 
பிள்ளைகள கறகின்றொரகள அத்து்டன் திரும்பத் திரும்பச் மெய்து அ்ரகளுக்கு 
ேிகவும் பிடிக்கும்.

f  ெமூக நி்்லயஙகளைில அல்லது நூ்லகத்தில உஙகளு்்டய முதல மேொழியில 
மெயறபொடுக்ளை ்ழஙகும் பிள்ளைகளுக்கொன மெயலமு்ற்குப்புக்க்ளைத் 
மதடுஙகள.



ஆதொர்ளைஙகள
Preschool Speech and Language Program (பொ்டெொ்்ல மெல்தறகு முன்பொன மபச்சு ேறறும் மேொழிச் 
மெயலமு்ற ்குப்புக்கள): உஙகளு்்டய பிள்ளையின் மதொ்டரபொ்டல திறன்கள பறறி நீஙகள 
க்்்லப்பட்டொல, உஙகளு்்டய உளளூர மெயலமு்ற ்குப்புக்களு்டன் மதொ்டரபுமகொளளுஙகள.  
www.children.gov.on.ca/htdocs/English/topics/earlychildhood/speechlanguage/locations.aspx

Ministry of Children and Youth services (பிள்ளைகள ேறறும் இ்ளைஞர மெ்்கள அ்ேச்ெகம்):   
ம்றுப்பட்ட மேொழிகளைின் ்ேலகறக்ளையும், மேொழி்ய உஙகளு்்டய பிள்ளை கறபதறகு உதவும் 
குறிப்புக்க்ளையும் இநத ்்்லத்தளைம் தருகின்றது. 
www.children.gov.on.ca/htdocs/English/topics/earlychildhood/speechlanguage/index.aspx

Nipissing District Developmental Screen (NDDS): ்கக்குழந்தகள ேறறும் 6 ்யதுக்குடபட்ட 
பிள்ளைகளுக்கொன ்ளைரச்ெிய்்டதல ெொிபொரப்புப்படடியலகள ேறறும் மெயறபொடுகளுக்கொன குறிப்புகள 
இநத ்்்லத்தளைத்தில கி்்டக்கும். இநதச் ெொிபொரப்புப்படடியலகள ஆஙகி்லம், பிமரஞ, ஸபொனிஷ், ெீன 
ேறறும் ்ியடநொம் மேொழிகளைில கி்்டக்கின்றன.   
www.ndds.ca/ontario.html

Best Start Resource Centre: இநத ்்்லத்தளைம் மபறமறொருக்கு ப்ல ஆதொர்ளைஙக்ளை ்ழஙகுகின்றது 
அத்து்டன் அ்றறில ெி்ல பலம்று மேொழிகளைில உளளைன.  
www.beststart.org/resources/hlthy_chld_dev/index.html

 f   Growing up in a new land (புது இ்டத்தில ்ளைரதல): புதிதொக ்நத மபறமறொருக்கொன ஒரு 
்ழிகொடடி. பொரக்கவும் பக்கஙகள: 16-18.

 f   Learning to Play and Playing to Learn(்ி்ளையொடு்தறகுக் கறறலும் 
கறபதறகொக ்ி்ளையொ்டலும்): குடும்பத்த்ரகள மெயயக்கூடிய்். 
பொ்டெொ்்லக்குத் தயொரொக இருத்தல ேறறும் மேொழி ்ிருத்தி பறறிய 
தக்லகளுக்கு, 14ம் பக்கத்்தயும் அதறகப்பொலும் பொரக்கவும். 

Bilingual monkeys: இரு மேொழிகள மபசும் பிள்ளைக்ளை 
்ளைரப்பதறகொன மயொெ்னகள ேறறும் உத்ம்கத்துக்கு  
(without going bananas (பரபரப்பில்லொேல)).

www.bilingualmonkeys.com/my-materials/

Multilingual living: ேிகவும் இளை்ேயொக இருக்கும் 
மபொது, பிள்ளைகள மேொழி ஒன்்றக் கறபதறகு 

நீஙகள உத்ிமெயயம்ண்டியதன் அ்ெியத்துக்கொன 
கொரைஙகள பறறிக் க்லநது்ரயொடுகின்றது.  
www.multilingualliving.com/

Fédération des parents francophones  
de Colombie-Britannique:  

ெிறுபொன்்ேச் சூழலில ்ொழும் பிள்ளைகளைில இரண்டு 
மேொழிகளைின் ்ிருத்தி பறறிப் பலம்றுபட்ட    

ஆதொர்ளைஙகள ேறறும் ெொன்றுகள. 
http://developpement-langagier.fpfcb.bc.ca/en

Ontario Early Years Centre: Early Years Centres. 
அ்ே்ி்டஙகள. உஙகளுக்கு அருகிலுளளை 
அ்ே்ி்டத்்தக் கண்்டறிய. 
www.oeyc.edu.gov.on.ca/locations/index.aspx

Ontario Public Health Units: மபொதுச் 
சுகொதொரத் தொதி ஒரு்்ரத் மதொ்டரபுமகொளளைவும் 
உஙகளு்்டய ெமுகத்திலுளளை மெயறபொடுகள 
ேறறும் ஆதரவுகள பறறி மேலும் அறியவும்.   
www.health.gov.on.ca/en/common/system/ 
services/phu/locations.aspx8     



நன்றி
இநத ஆதொர்ளைத்துக்கொன ஆயவுக்கும் இ்த எழுதியதறகுேொக Roxane Bélanger, Speech 
Language Pathologistக்கு Best Start Resource Centre நன்றி கூறுகின்றது. இநத ஆதொர்ளைத்்த 
உரு்ொக்கும் மபொது, கருத்து்ரக்ளை ்ழஙகிய்ரகளுக்கும் நன்றி:

 f  Alka Burman, Early Literacy Specialist, Human Services, Peel Region

 f  Darlene O’Riordan, Speech-Language Pathologist

 f  Elizabeth Lightford, RECE, M.Ed.  

 f  Laurie-Ann Staniforth, M.P.O, Reg CASLPO, Co-Clinical Coordinator,  
Speech Language Pathologist, First Words

 f  Valerie Rhomberg, Manager, Academic Programs, Mothercraft College 

Best Start Resource Centre Lead: Marie Brisson

இநதக் ்கமயடடுக்கொன கருத்து்ரகள ்ழஙகிய மபறமறொருக்கும் நிபுைரகளுக்கும் நொஙகள 
நன்றி கூற ்ிரும்புகின்மறொம். 
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ஒன்ரொறிமயொ அரெொஙகம் ்ழஙகிய நிதியுத்ியு்டன் இநத ஆ்ைம் 
தயொொிக்கப்படடுளளைது. இதிலுளளை தக்லகள எழுதிய்ரகளைின் 

கருத்துக்க்ளைப் பிரதிபலிக்கின்றன. இ்் ஒன்ரொறிமயொ அரெொஙகத்தின் 
கருத்துக்களைொக இருக்க ம்ண்டிய அ்ெியேில்்ல. இநத ்ழிகொடடி 
முழு்தும் மேறமகொள கொட்டப்படடிருக்கும் ஆதொர்ளைஙகள ேறறும் 

திட்டஙகள Best Start Resource Centre ஆல அல்லது ஒன்ரொறிமயொ 
அரெொஙக,த்தொல ஏறறுக்மகொளளைப்ப்ட ம்ண்டும் என்ற அ்ெியம் இல்்ல

2014

www.beststart.org


