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பிளளை்கைின பன்மொழி வைரச்ேி ேமப்ந்தமொய், ்பறசறொரினொல் 
்பொதுவொ்க முனளவக்்கபபடும 10 வினொக்்களுக்கு விளை ்தர, 
இத்த்கவசேடு முளன்கிறது. அததுைன, இத்த்கவசேைொனது, ேிறுவர 
பரொமரிபபு நிளேயங்கள, பொைேொளே்கள, சு்கொ்தொர நிளேயங்கள 
சபொனறவறறில் பணிபுரிபவரக்கு, பிளளை்கைின பன்மொழி வைரச்ேி 
ேமப்ந்தமொய் ்பறசறொர்களுைன ்கே்நதுளரயொடுவ்தறகு உ்தவியொ்க 
அளமயும.  

இத்த்கவசேொைொனது சுவைீனில் Språkforsknings instituttet i Rinkeby 
(http://modersmal.skolverket.se/) இனரொல் ்தயொரிக்்கபபடை Två språk eller flera – 
Råd till flerspråkiga familjer எனற ள்கசயடளை அடிபபளையொ்கக் ்்கொண்டு 
உருவொக்்கபபடடுளைது. இத்த்கவசேைொனது, சநொரசவயிய ேிறுவர 
பரொமரிபபு நிளேயங்கைிலும, பொைேொளே்கைிலும பயிலும பன்மொழிப 
பிளளை்கைின சூழநிளே்களுக்ச்கறப ்தயொரிக்்கபபடடுளைது. 

பன்மொழி ஆளுளம பற்ி
உே்கின ்பருமபொேொன ேமூ்கங்கள பனமு்க ேமூ்கங்கசை. பே 
்மொழி்கைில் ச்தரச்ேி ்பறறிருபபது, ்தனிமனி்தனுக்கும ேமூ்கததுக்கும 
ச்தளவயொன விளேம்திக்்க முடியொ்த ஆளுளமயொகும. ்மொழியொனது, 
்தனிமனி்த அளையொைததுக்கும, ேமூ்க ஈடுபொடடிறகும, பண்பொடடு 
்வைிபபொடு்களுக்கும இனறியளமயொ்த்தொள்கயொல், ்மொழியொனது ஒரு 
பிளளையினதும, வைர்நச்தொரினதும வொழவில் மி்க முக்்கியமொன பஙள்க 
வ்கிக்்கினறது.  

இரு ்மொழி ஆளுளம பேவி்தங்கைிலும நனளம்களைசய பயபப்தொல், 
இரு ்மொழிச்சூழேில் வொழும ்பருமபொேொன குடுமபங்கள, அவவிரு 
்மொழி்களையும பொவிக்்கொமேிருக்்க முடியொது. பரொமரிபபு நிளேயங்களும, 
பொைேொளே்களும, ்பருமபொனளம ேமூ்கமும பன்மொழி ஆளுளமளய 
நல்ே விையமொ்கக் ்கரு்தி, ஊக்குவிக்குமிைதது, பிளளை்கைின பன்மொழி 
ஆளுளம நனகு விருத்தியளையும. 

பன்மொழிக் குடுமபங்கள வித்தியொேமொனளவ 
குடுமபங்கள வித்தியொேமொன அடிபபளை்கைில் இரு்மொழி அல்ேது 
பன்மொழிக் குடுமப பினனணிளயக் ்்கொண்ைவர்கைொ்க இருக்்கேொம. 
• ்பறசறொரில் ஒருவர அல்ேது இருவருசம சநொரசவயிய ்மொழிளயத 

்தவிர்ந்த சவ்றொரு ்மொழிளயத ்தொய்்மொழியொ்கக் ்்கொண்ைவர்கைொ்க 
இருக்்கேொம. 

• ்பறசறொர வித்தியொேமொன ்தொய்்மொழிப பினனணிளயக் 
்்கொண்ைவர்கைொய் இருபபின, பிளளை்கள ேிறுவய்திேிரு்நச்த இரண்டு 
அல்ேது பே ்மொழி்களை வடீடில் ச்கடடுப பழ்கி இருக்்கேொம. 

• ்பறசறொரில் ஒருவர அல்ேது இருவருசம ்தமது ்தொய்நொடடிசே, 
்வவசவறு ்மொழி்களை வடீடிலும பொைேொளேயிலும பொவிக்கும 
சூழநிளேயில் வொழ்ந்திருக்்கேொம.

பே குடுமபங்கைில், பிளளையின நொைொ்ந்த வொழவில், ்பறசறொரின 
்தொய்்த்நள்தயர, உறவினர்கைின பங்கைிபபு குறிபபிைத்தக்்க அைவில் 
இருபபின, பிளளை்கள பே ்மொழி்களுைன வொழும வொய்பபு இருக்்கேொம.  

முனனுளை
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1குழ்நள்த்கள ேம்கொலத்தில் பல 
்மொழி்களைப் பயில முடியுமொ?

பிளளை்கள ேம்கொேத்தில் பே ்மொழி்களையும பயிே முடியும. உே்கின 
பே பொ்கங்கைிலும, பிளளை்கள ேிறுவய்திேிரு்நச்த பே ்மொழி்களையும 
்கறபது வழளமயொனது. பிளளை்கள பே ்மொழி்கைிலும சபொதுமொன 
அைவு ஆளுளமளய விருத்தி ்ேய்ய, குடுமபம, பரொமரிபபு நிளேயங்கள, 
பொைேொளே்கள அ்தறகு உறுதுளணயொயிருபபது இனறியளமயொ்தது. 
பிளளை்கள வைரும சூழேில் ்்தொைரபுளை வைர்நச்தொரின ஊக்குவிபபும, 
ஆ்தரவும, பிளளை்கைின பன்மொழி ஆளுளம வைரச்ேிக்கு 
அவேியமொனது. 

்தமது ்தொய்்மொழிளயப சபணுவ்தன மூேம, ேிறுபொனளம ்மொழிப 
பினனணிளயக் ்்கொண்ை குடுமபங்கள, மறளறய நொடு்கைில் வொழும 
்தமது உறவினர, நண்பர்களுைன ்்தொைரபு்களைப சபணிக் ்்கொளைேொம. 
்பறசறொரின ்தொய்்மொழியில் ஆளுளம ்்கொண்டிருக்கும இத்தள்கய 
குடுமபங்கைின பிளளை்களுக்கு, ்தமது ்பறசறொரின ்கேொச்ேொரப 
பொரமபரியதள்தப சபணுவ்தற்கொன வொய்பபு்கள அ்தி்கமொயிருக்்கிறது. இது 
பிளளை்கைின சுய அளையொைதள்தயும, ேமூ்கததுைனொன இளணபளபயும 
வலுபபடுதது்கிறது.

2 ்பறச்ொர, வடீ்டில் ்தமது 
்தொய்மொழிளயப் சபசுமிடதது, 

பிளளை்கள ச�ொரசவயிய ்மொழிளயக் 
்கற்க முடியுமொ? 
்தொய்்மொழியில் ஆளுளம்்கொண்ை பிளளை்கள, இரண்ைொவது 
்மொழிளய இேகுவில் ்கறப்தற்கொன வொய்பபு்களைப ்பருமைவில் 
்்கொண்டிருபபொர்கள. ்தொய் ்மொழியும, இரண்ைொம ்மொழியும 
ஒனறுக்்்கொனறு உறுதுளணயொ்கசவ ்ேயறபடும. பிளளை ஒரு 
்ேொல்ளே ்தனது ்தொய்்மொழியில் ்்தரி்நது ளவத்திரு்ந்தொல், உ்தொரணமொ்க, 
’பேி’ எனற ்ேொல்ளே ்தமிழில் அறி்ந்திரு்ந்தொல், சநொரசவயிய ்மொழியில், 
அ்தறகுப ்பொருத்தமொன ்ேொல்ேொன ’sulten’ எனற ்ேொல்ளே 
இேகுவொ்கக் ்கறறுக் ்்கொளளும. 

்தங்கள பிளளை்கள ்கல்வியில் ேிறக்்கசவண்டு்மனபச்த அளனததுப 
்பறசறொர்கைினதும எ்திரபொரபபு. எனசவ, ்தமது பிளளை்கள விளரவொ்க 
சநொரசவயிய ்மொழிளயக் ்கற்கசவண்டு்மனறு ்பறசறொர ்கருது்கினறனர. 
இ்தன ்கொரணமொ்க, ்தமது பிளளை்களுைன ்தொய்்மொழியில் சபசுவள்த 
ஒருசபொதும நிறுத்தக்கூைொது. சநொரசவயிய ்மொழிளயக் ்கற்கக்கூடிய 
ே்ந்தரபபங்களையும, இைங்களையும பிளளை்களுக்கு ஏறபடுத்திக் 
்்கொடுக்்க சவண்டும. சநொரசவயிய ்மொழி ்கறறேொனது, ்பொதுவொ்க, 
ேிறுவர பரொமரிபபு நிளேயங்கைிலும, சுறறுச் சூழேிலும, ்பறசறொரின 
நண்பர்கள, அறி்ந்தவர்களுைன அைவைொவுவ்திலும நி்கழ்கிறது. 
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3 ்பறச்ொர இரு சவறு ்மொழி 
சபசுபவர்கைொயிருப்பின, 

பிளளையுடன எ்ந்த ்மொழிளயப் 
சபசுவது? 
்தொயும, ்த்நள்தயும ்வவசவறு ்தொய்்மொழி்களைக் ்்கொண்ை 
குடுமபங்கைில், ்தொய், ்த்நள்த இருவரும ்தங்கள, ்தங்கள ்தொய்்மொழியிசே 
பிளளையுைன சபசுவச்த ேிற்ந்தது. குடுமபங்கள சேர்ந்திருக்குமசபொது, 
இரண்டி்ேொரு ்தொய்்மொழிளயசயொ அல்ேது சநொரசவயிய ்மொழிளயசயொ 
அல்ேது ்பொது்மொழிளயசயொ, ே்ந்தரபபத்திறகு ஏறறவொறு, ்பொருத்தமொன 
்மொழிளயப பயனபடுத்தேொம. முக்்கியமொனது எனன்வனறொல், 
்பறசறொர ்தங்களுக்கு எ்ந்த ்மொழியில் ஆளுளம அ்தி்கசமொ, 
அ்ந்த ்மொழிளயசய பிளளையுைன ்்தொைரபொைேில் பயனபடுத்த 
சவண்டும. அச்த சபொேத்தொன, ்பறசறொரில் ஒருவர சநொரசவயிய 
்மொழிபபினனணிளயக் ்்கொண்ைவரொ்கவும, மறளறயவர சவறு 
்மொழிளயத ்தொய்்மொழியொ்கக் ்்கொண்வரொயுமிருபபின, ்பறசறொர ்தத்தம 
்தொய்்மொழியில் பிளளையுைன ்்தொைரபொைசே பிளளைக்குச் ேிற்ந்தது. 
்பொதுவொ்க, இத்தள்கய குடுமபங்கைில், சநொரசவயிய ்மொழிசய பிர்தொன 
்மொழியொ்க இருபபதுண்டு. பிளளை பன்மொழி ஆளுளம ்்கொண்ைவரொய் 
விருத்தியளைவ்தறகு, இரு ்மொழி்கைிலும பிளளை ஆளுளமளயப ்பற, 
்பறசறொர உ்தவசவண்டும.  

4 பிளளை இரு ்மொழிக்்கலப்புடன 
சபேினொல்?

பன்மொழி ஆளுளம ்்கொண்ை பிளளை்கள, ஒசர வொக்்கியத்தில், 
வித்தியொேமொன ்மொழி்களைக் ்கே்நது சபசுவது வழளமயொன ஒரு 
விையம. ்மொழி்களுக்்கிளையிேொன சவறுபொடளை இனனமும ்கறறுக் 
்்கொளைொளமசய அ்தறகுக் ்கொரணமொயிருக்்கேொம. ச்தளவயொனசபொது 
இனனு்மொரு ்மொழியிேிரு்நது ்ேொற்களை ’்கைனொ்கப’ ்பறறுக் 
்்கொளவதும ்கொரணமொயிருக்்கேொம. பிளளை ்தனது முழுளமயொன 
்மொழி ஆளுளமளயப பயனபடுத்திக் ்்கொளளும ்திறளமளயசய இது 
்கொடடு்கிறது. 

பிளளை்கள சவறு இரு ்மொழிப பினனணிளயக் ்்கொண்ைவசரொடு 
சபசுள்கயில், ்மொழி்களைக் ்கே்நது, மொறிமயொறிப சபசுவது வழளம. 
்தமது உணரவு்களை ேரியொ்க, ்்தைிவொ்க ்வைிபபடுத்தவும அல்ேது 
ஒசர ்மொழி சபசுபவர்கைிைம ஒரு ்பொதுத்தனளமளயப சபணவும, 
்பொருத்தமொன ்மொழிளயத ச்தளவக்ச்கறப, பிளளை்கள பயனபடுத்திக் 
்்கொள்கிறொர்கள. ஒரு ்மொழிமடடும சபசுபவரக்கு, இத்தள்கய வி்தத்தில் 
்மொழி்களைக் ்கே்நது, மொறிமொறிப சபசுவள்த ஏறறுக் ்்கொளவ்தறச்கொ, 
புரி்நது ்்கொளவ்தறச்கொ முடிவ்தில்ளே. மி்கச் ேிற்ந்த முளறயில் 
்மொழி்களை மொறிமொறிப சபசுவ்தறகு, அம்மொழி்கைில் ஆழ்ந்த அறிவு 
இருபபின மடடுசம அது ேொத்தியமொகும என ஆய்வு்கள ்்தரிவிக்்கினறன. 
அததுைன, இத்தள்கய ்தனளம, இரு்மொழி உளரயொைேில் மி்கவும 
வழளமயொனதும, நளைமுளற ேொத்தியம எனபதும ஆய்வு்கைின 
முடிவொகும.

நொம ்வவசவறு ்மொழி்களை ே்ந்தரபபத்திறகு ஏறற வி்தத்தில் 
பொவிபப்தொல், பன்மொழி சபசும பிளளை்கள வித்தியொேமொன சூழல், 
ே்ந்தரபபங்களுக்ச்கறப எ்ந்த ்மொழியில் ்பொருத்தமொன ஆளுளம 
்்கொண்டிருக்்கிறச்தொ அம்மொழிளயப பொவிக்கும ்்கடடித்தனதள்தக் 
்்கொண்டிருபபர உ்தொரணமொ்க, பிளளை்களைப ்பொருத்தவளர, 
ேிறுவர பரொமரிபபு நிளேயத்தில் நை்ந்தள்த சநொரசவயிய 
்மொழியில் ்ேொல்வது இேகுவொ்கவும, குடுமபம, வடீடுச் சூழநிளே 
ேமப்ந்தபபடை உளரயொைல்்கைில் ்தொய்்மொழிளயப பயனபடுததுவது 
இேகுவொ்கவும இருக்கும. பிளளை ்தனது வய்தில் கூடிய உறவினர, 
்பறசறொர ஆ்கிசயொசரொடு சபசுள்கயில் ்தொய்்மொழிளயயும, ்தனது 
ேச்கொ்தரர்கள, நண்பர்களுைன சபசுள்கயில் ்மொழி்களை மொறிமொறியும 
உபசயொ்கபபடுதது்கினறது.
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5 வடீ்டில் பிளளை ச�ொரசவயிய 
்மொழியில் மட்டும ப்திலைித்தொல் 

எனன ்ேயயலொம?
ேிே ்கொே்கடைங்கைில், ்பறசறொர ்்தொைர்நது ்தொய்்மொழியில் சபே 
முயறேிக்குமசபொதும, பிளளை்கள சநொரசவயிய ்மொழியில் சபசுவள்த 
விருமபுவது வழளமயொன விையசம. ்பறசறொர பிளளை்களுைன 
்தொய்்மொழியில் சபசுமசபொது, பிளளை சநொரசவயிய ்மொழியில் 
ப்தில் ்ேொனனொல், ்தொய்்மொழியில் பிளளை ேரியொ்க ப்திளேச் 
்ேொல்ே, அ்தறகுரிய ்ேொற்களையும ்ேொற்றொைர்களையும ்ேொல்ேிக் 
்்கொடுதது ஊக்குவிக்்க சவண்டும. எ்ந்த ்மொழிளயப பொவித்தொலும, 
பிளளையுைனொன ்்தொைரபும, ்்தொைரபொைலும்தொன மி்க முக்்கியமொனது 
எனபள்தக் ்கவனத்தில் ்்கொளைல் சவண்டும. பிளளை எ்ந்த ்மொழிளயப 
பொவிக்்கினறது எனப்தில் மீ்தொன ்கவனதள்தவிை, பிளளை்கள எனன 
்ேொல்்கினறன எனபள்த ேிரதள்தயுைன ்ேவிமடுபபச்த மி்க முக்்கியம. 
இஙகு ்பொறுளம மி்கவும இனறியளமயொ்தது. சநொரசவயிய ்மொழியின 
பொ்திபபும, சநொரசவயிய ்மொழியின ்ேல்வொக்கும ்தொய்்மொழிளய விை 
சமேொயிருக்கும புறச்சூழேில், பிளளை்கள ்தமது ்தொய்்மொழிளயக் ்கற்க 
்கொேம ச்தளவ. 

பிளளை்கள இரு ்மொழி ஆளுளமயுளைவரொய் வைரசவண்டுமொயின, 
்பறசறொர ்தமது பிளளை்களுைன ்தொய்்மொழியில் ்்தொைர்நது சபசுவது 
அவேியம. வடீடிறகு ்வைிசயயும, ்தொய்்மொழிளயப பொவிக்்கக்கூடிய 
வி்தத்தில் சுறறுச்சூழேில் அச்த ்தொய்்மொழி சபசும பிளளை்கள, ்பரிசயொர 
இருபபது ேிற்ந்தச்த. பிளளை்கள ்தமது ்பறசறொரின ்தொய்்மொழிளய 
ேீரொ்கப சபேொவிடினும, சபசும ஆளுளமளயவிை, புரி்நது ்்கொளளும 
ஆளுளம அவர்கைிைம அ்தி்கமொ்கசவ இருக்கும. இது ்கொேபசபொக்்கில் 
அவர்கள அம்மொழிளய ேீரொ்கப பொவிக்்கப பழ்க அடிபபளையொ்க இருக்கும.

6 பிளளை்கைின ்தொய்மொழி 
ஆளுளமளய வைரக்்க எனன 

்ேயய சவண்டும?
துருக்்கியில் வொழும துருக்்கிய பிளளை்களும சநொரசவயியில் வொழும 
சநொரசவயிய பிளளை்களும, குடுமபம, உறவினர, நண்பர்கள என 
வித்தியொேமொன மனி்தர்களுைனொன ்்தொைரபு்கைினூடும, ேிறுவர பரொமரிபபு 
நிளேயங்கைில், பொைேொளேயில், ்களையில், வ்ீதியில், சபரு்ந்தில் 
எனப பே வித்தியொேமொன சூழநிளே்கைிலும ்தமது ்தொய்்மொழிளய 
்கற்கிறொர்கள. முழு நொளும ்தமது ்தொய்்மொழிளயக் ச்கட்க, சபே, ்கற்க 
பிளளை்களுக்கு நிளறய வொய்பபு்கள அவர்களுக்கு உண்டு. ஆனொல், 
ேிறுபொனளம ்மொழிப பினனணிளயக் ்்கொண்ை பிளளை்கள பேருக்கும, 
சநொரசவயில் ்தமது ்தொய்்மொழி ஆளுளமளய வைரததுக்்்கொளை மி்கக் 
குளறவொன வொய்பபு்கசை இருக்்கினறன. அசந்கமொன பிளளை்கள, 
வடீடிசே மடடுசம ்தமது ்தொய்்மொழிளயக் ச்கட்கவும, சபேவும 
ே்ந்தரபபங்களைப ்பறு்கிறொர்கள. இது ்பறசறொரக்கு, ஒரு ்பரிய 
்பொறுபளபயும, ேிறுவர பரொமரிபபு நிளேயங்கள, பொைேொளே்கள 
ஆ்கியவறறுைன இளண்நது பிளளை்கைின ்தொய்்மொழி ஆளுளம 
வைரச்ேிளய ஊக்குவிக்்க சவண்டிய ்கைளமளயயும அைிக்்கிறது. எனசவ, 
பிளளை்கைின சுறறுச்சூழேில் உளை ்பரியவர்கள, அபபிளளை்கள 
குடுமபத்திலும, ்வைியிலும ்தமது ்தொய்்மொழிளயப இயலுமொன அைவு 
சபே ே்ந்தரபபங்களை ஏறபடுத்திக் ்்கொடுக்்க சவண்டும. 

்பறசறொர ்தமது பிளளை்களுைன ்கே்நது ்்கொளளுமவள்கயில், ்திற்ந்த 
ேிறுவர பரொமரிபபு நிளேயங்கள, பே ந்கரேளப்கைில் ஒழுஙகு்கள 
்ேய்யபபடடுளைன. குழ்நள்த்களுக்்கொன விளையொடடுக்்கள, 
நைவடிக்ள்க்கள மறறும குடுமபங்கள இளண்நது ்ேல்ேக்கூடிய 
இத்தள்கய இைங்கைில், மறளறய குழ்நள்த்களையும, ்பறசறொளரயும 
ே்ந்திக்்கக்கூடிய வே்தி்கள உளைன. ேிே ந்கரேளப்கைில், 
நூல்நிளேயங்கைில் பே ்மொழி்கைில் ்கள்த ்ேொல்லும நி்கழவு்கள 
ஒழுஙகு ்ேய்யபபடு்கினறன. நூல்நிளேயங்கைில் ேிறுவர்கள, 
இளைசயொருக்்கொன நூல்்கள, ஒேிநூல்்கள பே ்மொழி்கைிலும 
்கொணபபடு்கினறன. உங்கள ந்கரேளபயிலுளை நூல்நிளேயங்களுைன 
்்தொைரபு ்்கொளளுங்கள. அததுைன, ்பறசறொர, ேிறுவர பரொமரிபபு 
நிளேயங்கள, பொைேொளே்கள, ஒஸசேொவிலுளை பன்மொழி 
நூல்நிளேயமொன Deichmanske bibliotek i Oslo (www.dfb.deichman.no). ஐத ்்தொைரபு 
்்கொளைேொம. இளைசயொரக்கும, ்பரிசயொரக்குமொன நூல்்கள பே 
்மொழி்கைிலும இ்ந்த நூல்நிளேயத்தில் ்கொணபபடு்கினறன. www.morsmal.no 
எனற இளணயத்தைத்தில் பே ்மொழி்கைில் நூல்்கள, ஒேிநூல்்கள, 
பொைல்்கள, ்கள்த்கள எனபன இளணக்்கபபடடுளைன.
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7 பிளளையின ச�ொரசவயிய ்மொழி 
ஆளுளம வைரச்ேிக்கு எனனு 

்ேயயலொம?
பன்மொழி சபசும குழ்நள்த்கைின சநொரசவயிய ்மொழி ஆளுளம 
வைரச்ேிக்கு, ேிறுவர பரொமரிபபு நிளேயததுக்குச் ்ேல்ேல் ஒரு ேரியொன 
ஆரமபமொகும. அததுைன, ேிறுவர பரொமரிபபு நிளேயம, சு்கொ்தொர 
நிளேயம, பொைேொளே மறறும ்பறசறொரக்்கிளையில் ேிற்ந்த ஒததுளழபபு 
அவேியம. பிளளையின சநொரசவயிய ்மொழி ஆளுளம வைரச்ேியில் 
்பரும ்பொறுபபு, ேிறுவர பரொமரிபபு நிளேயததுக்கும, பொைேொளேக்கும 
இரு்ந்தசபொதும, ்பறசறொரின பஙகு மி்கவும முக்்கியமொனது. ்தொம 
சநொரசவயிய ்மொழியில் ேிற்ந்த ஆளுளம ்பறறிரொ்தசபொதும, பரொமரிபபு 
நிளேயத்தொலும, பொைேொளேயொலும; நைொத்தபபடும ்மொழி ்கறபித்தலுக்கு, 
்பறசறொர உ்தவியொ்க இருக்்கேொம. 

பொைேொளேப பருவத்திறகு முனனொன வயது்கைில், ேிறுவர பரொமரிபபு 
நிளேயம பிளளையின ்மொழி ஆளுளம வைரச்ேிக்குத ச்தளவயொன 
ேிற்ந்த, மொறுபடை வொய்பபு்களைக் ்்கொடுக்கும. பிளளை வைர்நது, 
பொைேொளே ்ேல்லும வய்தில், பொைேொளேயின ஓய்வுசநர பரொமரிபபுப 
பகு்தி (SFO)அல்ேது சவறு ஓய்வுசநர ்பொழுதுசபொக்கு்கைொன 
உள்தபப்ந்தொடைம, இளே, நைனம, ்களேபபொைேொளே அல்ேது இது 
சபொனற பேரும ே்ந்திக்கும இைங்கள, ்மொழி வைரச்ேிக்கு உ்தவுவச்தொடு, 
ேமூ்க ஆளுளம வைரச்ேிக்கும உறுதுளணயொயிருக்கும. இத்தள்கய 
நைவடிக்ள்க்கைில் ஈடுபை ்பறசறொர பிளளை்களை ஊக்குவிக்்க 
சவண்டும.  

்பறசறொரின ்நருங்கிய ஒததுளழபபுைன, ேிறுவர பரொமரிபபு 
நிளேயத்தில், பிளளையின ்மொழி ஆளுளம வைரச்ேிக்்கொன 
அளனதது நைவடிக்ள்களையும எடுக்்க சவண்டிய ்பொறுபபு பரொமரிபபு 
நிளேயதள்தச் சேர்ந்தது. ேிறுவர பரொமரிபபு நிளேயங்களை வழி்கொடடும 
பொைத்திடைமொன Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaverஇன படி, 
«பிளளை ்தனது ்தொய்்மொழிளய உபசயொ்கிக்்கவும, சநொரசவயிய ்மொழி 
ஆளுளமளய வைரக்்கவும உ்தவுவது» ேிறுவர பரொமரிபபு நிளேயத்தின 
்கைளம (Kunnskapsdepartementet 2011:35). ்பறசறொர ேிறுவர பரொமரிபபு 
நிளேயத்தினருைன பிளளையின ்மொழி வைரச்ேிக்கு எனன ்ேய்யேொம 
எனபள்த ்கே்நதுசபேேொம. உ்தொரணமொ்க, இரு்மொழி உ்தவியொைளர 
நியமிக்கும வொய்பபுக்்கள அல்ேது சவறுவி்தத்தில் ்மொழி்கறபித்தல் 
நடிவடிக்ள்க்களை சமற்்கொளளு்தல்பறறி இளண்நது ஆசேொேிக்்கேொம.

8 பிளளை ேிறுவர பைொமரிப்பு 
�ிளலயத்தில் சபேொமலிருப்ப்தின 

்கொைணம எனனவொ்க இருக்கும?
ஒரு பு்திய ்மொழிளயப பயிலும ஒரு பிளளை, அ்ந்த ்மொழிளய 
வித்தியொேமொன வி்தங்கைில் அணுகு்கிறது. ேிேர உைனடியொ்கசவ 
பு்திய ்மொழியில் ஒரு ேிே ்ேொற்களையும வேனங்களையும சபே 
முயறேிக்்கிறொர்கள. அச்த சவளை, மறளறய பிளளை்கள பு்திய 
்மொழியில் சபசுவ்தறகு, நிளறய ்கொேதள்த, ேிே சவளை்கைில் பே 
மொ்தங்களை எடுததுக் ்்கொளவர. ஒரு பிளளை, ்தனது ்தொய்்மொழிளயப 
சபேொ்த ேிறுவர பரொமரிபபு நிளேயத்தில் சேரும்பொழுது, அது 
பிளளைக்கு ஆரமபத்தில் மி்கவும ்கடினமொன்தொ்கசவ இருக்கும. இ்ந்தக் 
்கொேபபகு்தியில், ேிறுவர பரொமரிபபு நிளேயத்திலுளை பணியொைர்கள 
பிளளையுைன மி்கவும பிளளை பொது்கொபபொய் உணரக்கூடிய 
வள்கயில், ்நருக்்கமொன ்்தொைரளப ஏறபடுத்த சவண்டும. பிளளை 
சநொரசவயிய ்மொழிளயப சபே முடியொவிடினும, சுடடிக்்கொடைேொலும, 
மு்கபொவளனயொலும, அங்க அளேவு்கள மூேமொ்கவும பிளளை 
மறறவருைன ்்தொைரபொைல் ்ேய்வள்த உறு்திபபடுத்த சவண்டும. 
சநொரசவயிய ்மொழிளயப சபேொவிடினும, பிளளை பு்திய ்மொழி பறறிய 
அறிளவயும, ்த்கவல்்களையும சே்கரிததுக் ்்கொண்சையிருக்்கிறது. 
ேிே பிளளை்கள, இனசனொரனன ்கொரணங்கைொல், ்மொழி ஆளுளம 
வைரச்ேியிலும, ்மொழி ்கறறேிலும பிரச்ேிளன்களை எ்திரசநொக்்கேொம. 
அத்தள்கய நிேளம்கைில், பரொமரிபபு நிளேயங்களும, ்பறசறொரும 
ஒருங்கிளண்நது பிளளைக்கு உ்தவசவண்டும. உ்தொரணமொ்க, 
பிளளையின ்மொழி ஆளுளம வைரச்ேி ேமப்ந்தமொய் பரிேீேளன ்ேய்ய, 
்வைி உ்தவி்களைப ்பறறு, பிளளைக்குத ச்தளவயொன அளனதது 
உ்தவி்களையும வடீடிலும, பரொமரிபபு நிளேயத்திலும ்ேய்ய சவண்டும. 

பிளளை ்தனது ்தொய்்மொழிளயப சபசும மறளறய பிளளை்கசைொ, 
்பரிசயொசரொ ேிறுவர பரொமரிபபு நிளேயங்கைில் இல்ேொவிடினுமகூை 
அபபிளளையின ்தொய்்மொழிக்்கொன அங்ீக்கொரம ்்கொடுபபது, பிளளையின 
பன்மொழி ஆளுளம வைரச்ேிக்கு அனுகூேமொயிருக்கும. எனசவ, ேிறுவர 
பரொமரிபபு நிளேயங்கைில்கூை, ்பறசறொர ்தமது குழ்நள்த்களுைன 
்தமது ்தொய்்மொழியில் இயறள்கயொ்கப சபேல்சவண்டும. பரொமரிபபு 
நிளேயங்கைில் பணிபுரிசவொர, பிளளையின ்தொய்்மொழிளயப 
சபேொ்தவர்கைொயிருபபினும, பிளளையின ்தொய்்மொழிசமல் ்கரிேளன 
்்கொண்ைவர்கைொய், அம்மொழியிலுளை ேிே ்ேொற்கள, பொைல்்கள 
சபொனறவறளற ்தொம ்கறறுக் ்்கொளவ்தில் ஆரவமொயிருக்்க சவண்டும. 
பிளளையின ்தொய்்மொழிளயப சபசும ்பரிசயொர, பிளளை்கள அச்த 
பரொமரிபபு நிளேயத்தில் இருபபது, பிளளையின பன்மொழி ஆளுளம 
வைரச்ேிக்கு நனளம பயக்கும.



பன்மொழிக் குடுமபங்களைச் சேர்ந்த பிளளை்கள7

9 ேிறுவர பைொமரிப்பு �ிளலயத்தில் 
இரு ்மொழி உ்தவிளய பிளளை 

்பறறுக் ்்கொளவது ச்தளவயொ?
சநொரசவயிய ்மொழியல்ேொ்த சவறு ்மொழி்களைத ்தொய்்மொழியொ்கக் 
்்கொண்ை குறிபபிைத்தக்்க எண்ணிக்ள்கயொன பிளளை்கள, ேிறுவர 
பரொமரிபபு நிளேயங்கைில் சநொரசவயிய ்மொழிளய இரண்ைொவது 
்மொழியொ்க பயில்்கிறொர்கள. பரொமரிபபு நிளேயமொனது, பிளளை ்தனது 
்தொய்்மொழிளயப பொவிக்்க உ்தவி ்ேய்வச்தொடு, பிளளையின சநொரசவயிய 
்மொழி ஆளுளம வைரச்ேியிலும ேிரதள்தயுைன ்கவனம ்ேலுத்த 
சவண்டும. (Rammeplanen 2011:35)

பிளளையின ்தொய்்மொழி சபசும ்பரிசயொர, ேிறுவர பரொமரிபபு 
நிளேயத்தில் இருக்்கிறொர்கசைொ, இல்ளேசயொ, பிளளையின 
்தொய்்மொழிளயப ்பொறுத்தவளர, பரொமரிபபு நிளேயம பிளளைக்கு 
பே வி்தங்கைிலும உ்தவி்கள ்ேய்யக்கூடிய்தொ்க இருபபினும, பே 
பிளளை்களுக்கு இரு்மொழி சபசும உ்தவியொைரின உ்தவி்கள ்கடைொயத 
ச்தளவயொயிருக்்கேொம. இரு்மொழி சபசும உ்தவியொைர, குழ்நள்த்களுக்கு 
ஒரு பொது்கொபபு உணரளவக் ்்கொடுபபதுைன, ்பறசறொரக்கும ேிறுவர 
பரொமரிபபு நிளேயத்திறகுமிளையொன பொேமொ்கவுமிருபபொர. ்தன 
்தொய்்மொழி அறி்ந்த பணியொைரின உ்தவியுைன, பிளளையொனது 
இேகுவில் விையங்களைப புரி்நது ்்கொளைவும, மறளறய 
பிளளை்களுக்கும ்பரிசயொரக்கும ்தனளனப புரிய ளவக்்கவும முடியும. 
இரு்மொழி உ்தவியைரமூேம பிளளையொனது, ்தனது ்தொய்்மொழியில் 
்்தொைர்நது விருத்தியளைய நல்ே வொய்பளபயும, சநொரசவயிய ்மொழி 
ஆளுளம வைரச்ேிக்குத ச்தளவயொன உ்தவி்களையும ்பறறுக் ்்கொளளும.

ேிறுபொனளம ்மொழி்களைத ்தொய்்மொழியொ்கக் ்்கொண்ை பிளளை்களைக் 
்்கொண்டுளை ேிறுவர பரொமரிபபு நிளேயங்கள, ்தமது ந்கரேளபயிைம 
விண்ணபபிபப்தனமூேம, அரேொல் Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen 
blant minoritetsspråklige barn i førskolealder எனற ்பயரில், பிரத்திசய்கமொ்க 
இத்தள்கய நைவடிக்ள்களுக்்்கன ஒதுக்்ீகடு ்ேய்யபபடை நி்தி வைதள்தப 
்பறறுக் ்்கொளைேொம. இ்நநி்தி வைதள்த, உ்தொரணமொ்க, பிளளையின 
இரு்மொழி ஆளுளம வைரச்ேியில் பங்கொறறும, இரு்மொழி உ்தவியொைர 
நியமனததுக்குப பயனபடுத்தேொம. 

இது பறறிய சமே்தி்க விபரங்களுக்கு, ேிறுவர பரொமரிபபு 
நிளேயங்களுக்்கொன அரே நி்தி ஒதுக்்ீகடு ேமப்ந்தபபடை பினவரும 
இளணயத்தைத்தில் வொேிக்்கேொம: http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/
Rundskriv/2011/Rundskriv-F-01-11-Statstilskudd-pa-barnehageomradet1/

10 பிளளை பொடேொளல 
ஆைமபிக்குமசபொது

ேிறுவர பரொமரிபபு நிளேயத்திேிரு்நது பொைேொளேக்கு ்ேல்ேல் எனபது 
பிளளை்களுக்கும, ்பறசறொரக்கும ஒரு பொரிய மொறறமொ்க இருக்்கேொம. 
ந்கரேளப்கள இ்ந்த மொறளே இேகுவொக்்கத ச்தளவயொன ஒததுளழபபு 
நளைமுளற்களை உருவொக்கும அச்த சவளை, பரொமரிபபு நிளேயங்களும 
இமமொறலுக்ச்கறறவி்தத்தில் ்தமது ஆண்டுத்திடைதள்த வகுததுக் 
்்கொளை சவண்டும. இது ேமப்ந்தமொன ்த்கவல்்களை, ேிறுவர பரொமரிபபு 
நிளேயங்கைிசேொ, ந்கரேளபயிசேொ ்பறசறொர ்பறறுக் ்்கொளைேொம.

ேிறுபொனளம ்மொழிசபசும பிளளை்கள ேமப்ந்தமொன பொைேொளேயின 
்கைபபொடு்களைப ்பொறுத்தவளர, ்கல்விச் ேடைவி்தி § 2.8 (opplæringslovens 
§ 2.8) மி்க முக்்கியமொ்கக் ்கவனிக்்கபபைல் சவண்டும.

§ 2-8. ேிறுபொனளம ்மொழி சபசும மொணவரக்்கொன 'பிைத்திசய்க 
்மொழிக்்கல்வி'

ஆரமபப பொைேொளேயில் பயிலும சநொரசவயிய அல்ேது ேொமிய 
்மொழிளயத ்தொய்்மொழியொ்கக் ்்கொண்டிரொ்த மொணவர, பொைேொளேக் 
்கல்விளய சநொரசவயிய ்மொழியில் ்பறறுக் ்்கொளளுமைவிறகு 
சநொரசவயிய ்மொழியில் சபொ்திய ஆளுளம அளையுமவளர, 
பிரத்திசய்கமொன ்மொழிக்்கல்வி ்பற உரிளம உளையவர்கைொவர. 
ச்தளவபபடும படேத்தில் இமமொணவரக்கு, ்தொய்்மொழிக்்கல்வி, இரு்மொழி 
பொைக்்கல்வி அல்ேது இரண்ளையுசம ்பறறக் ்்கொளை உரிளமயுண்டு. 

்தொய்்மொழிக்்கல்விப சபொ்தளனயொனது, மொணவன ்பொதுவொ்கச் ்ேல்லும 
பொைேொளேளயவிை சவ்றொரு பொைேொளேயிலும நைொத்தபபைேொம.

்தொய்்மொழிக்்கல்வி, இரு்மொழிபொைக்்கல்வி சபொ்தளன ்தமது 
ஆேிரியர்கைொல் வழங்கபபை முடியொ்த சூழநிளேயில், ந்கரேளபயொனது 
முடி்ந்தைவு மொணவனுக்கு ஏறற வி்தத்தில் மொறறு ்கல்விபசபொ்தளனக்கு 
வழிவகுக்்க சவண்டும. 

ந்கரேளபயொனது மொணவரின சநொரசவயிய ஆளுளமத ்திறளன 
முளறபபடி ஆய்வு ்ேய்து, பொைேொளேக் ்கல்விளய சநொரசவயிய 
்மொழியில் ்பறறுக் ்்கொளளுமைவிறகு குறிபபிடை மொணவருக்கு 
சநொரசவயிய ்மொழியில் சபொ்திய ஆளுளம இருக்்கிற்தொ எனபள்த முடிவு 
்ேய்ய சவண்டும.
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்ேொல் விைக்்கங்கள 
இைண்டொவது ்மொழி (Andrespråk): ்தனது ்தொய் ்மொழிக்கு அடுத்தபடியொ்க 
பிளளை ்தனது சூழேிேிரு்நது இயல்பொ்கசவ ்கறகும ்மொழி.

்பருமபொனளம ்மொழி (Majoritetsspråk): ஒரு நொடடில் 
்பருமபொனளமசயொர சபசும ்மொழி. சநொரசவயில், ்பருமபொனளம 
்மொழி சநொரசவயிய ்மொழி. 

ேிறுபொனளம ்மொழி (Minoritetsspråk): ஒரு நொடடில் ேிேரொல் சபேபபடும 
்மொழி. சநொரசவயில், பண்ளைய ்மொழி்கைொன ்்தனேொமிய, லூேேொமிய, 
வைேொமிய ்மொழி்கள, மறறும ச்தேிய ேிறுபொனளம ்மொழியொன 
க்்வனஸக். இது ்தவிர, குடிசயறிய ேிறுபொனளம ்மொழி்கைொன சபொே்நது 
்மொழி, சேொமொேிய ்மொழி, அசரபிய ்மொழி, துருக்்கிய ்மொழி, ்தமிழ 
்மொழி, வியடநொமிய ்மொழி எனபன.  

்தொய ்மொழி (Morsmål): ்தொய்்மொழி எனபது ஒருவர பயிலும மு்தல் 
்மொழி, ேிறபபொ்க விைங்கிக் ்்கொளளும ்மொழி அல்ேது ்தனளன 
அளையொைபபடுத்திக்்்கொளளும ்மொழி எனப பேரும ்ேொல்வர. ேிேர 
்தமக்கு பே ்தொய்்மொழி்கள இருபப்தொ்கவும, பன்மொழி ஆளுளம ்தொன 
்தமது ்தொய்்மொழி எனறும ்ேொல்வர. 

பன்மொழி ஆளுளம (Flerspråklighet): இரு்மொழி அல்ேது பே ்மொழி 
ஆளுளமளய பிர்திபேிக்கும ஒரு ப்தம. அ்தொவது பிளளையொனது, 
்தனது ்தொய்்மொழி மடடுமல்ேொது, சவறு ்மொழி்கைிலும ஆளுளம 
்்கொண்டிருபபள்தக் குறிதது நிற்கிறது. 

அைே சமலொண்ளம ஆவணங்கள
 Barnehageloven ேிறுவர பரொமரிபபு நிளேயங்களபறறிய ேடைங்கள

http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html

 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver ேிறுவர பரொமரிபபு 
நிளேயங்கைின ்கல்வித்திடைம
http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/

 Opplæringsloven ்கல்விச் ேடைம
http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html

பன்மொழி ஆளுளம பற்ிய நூல்்கள 
 Gjervan, Marit (red.) 2006: 

Temahefte om språklig og kulturelt mangfold i barnehagen. Kunnskapsdepartementet.

 Høigård, Anne; Mjør, Ingeborg og Hoel, Trude 2009: 
Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen. Kunnskapsdepartementet.

 Mjelve, Astrid Øygarden 2002: 
Hør på maken. Tospråklig assistanse i barnehagen. Barne- og familiedepartementet.

 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) 2010: 
Ressurshefte – flerspråklig arbeid i barnehagen. Kunnskapsdepartementet.

்பொருத்தமொன இளணய வைங்கள
பன்மொழிக் ்கல்வி ேமப்ந்தமொன ஆசேொேளன்கள, வழி்கொடைல்்கள 
ச்தளவபபடுமிைதது, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)இன 
இளணயத்தைதள்தப பொரளவயிைேொம. www.hioa.no/nafo 

NAFO Tema morsmål www.morsmal.no எனும இளணயத்தைதள்தயும 
நைொத்திவரு்கிறது. இத்தைத்தில், ேிறுவர பரொமரிபபு நிளேயம, பொைேொளே 
ஆ்கியவறறுக்்கொன ்கல்விபசபொ்தளனக்குத ச்தளவயொன வைங்கள, 
நூல்்கள, ஒேி நூல்்கள, பொைல்்கள, பே ்மொழி்கைில் ்கள்த்கள எனபன 
இளணக்்கபபடடுளைன. 

ேிறுவர பரொமரிபபு நிளேயம, பொைேொளே ஆ்கியவறறுக்்கொன 
இளணயத்தை்மொனளற ்கல்வித்திளணக்்கைம இயக்கு்கிறது. 
ேடைவி்தி்கள, பொைத்திடைங்கள, வழி்கொடடி்கள எனபன இஙச்க 
இளணக்்கபபடடுளைன. www.udir.no 

ஆரமபபபொைேொளேக்்கொன ்பறசறொர அளமபபு (FUG), ேிறுவர 
பரொமரிபபு நிளேயததுக்்கொன ்பறசறொர அளமபபு (FUB) எனபவறறின 
இளணயத்தைங்கள முளறசய, http://www.fug.no/  http://www.fubhg.no/ 

து்ரொமசேொ பல்்களேக்்கழ்கத்தொல் பன்மொழிக் குடுமபங்கைிறகு 
ஆசேொேளனயும, ்த்கவல்்களும வழங்க நைொத்தபபடும இளணயத்தைம 
Flere språk til flere: http://site.uit.no/flerespraaktilflere/

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Høgskolen i Oslo og Akershus
Besøksadresse: Wergelandsveien 27
Postadresse: Pb. 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Telefon: +47 22 45 22 82
Faks: +47 22 45 21 05
E-post: nafo@hioa.no
www.hio.no/nafo


