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Keeping Your Home Language / Conserver sa langue nationale  Tamil / tamoul  02/18

உங்களுடைய வடீ்டு ம�ொழிடயப் பேணுவது, உங்களுடைய 

ேிளடளைக்கு சமூ்கரீதியொ்கவும் உணர்சசிரீதியொ்கவும் நனட�்கடளை 

வழஙகுவது �ட்டு�ன்ி, அவர்களுடைய புரிந்தும்கொளளும் 

தி்ன்கடளை ப�ம்ேடுததவும், மூடளையின ஒட்டும�ொதத 

மசயலேொட்டை அதி்கரிக்்கவும், அவர்கள புதிய ம�ொழி ஒனட்க் 

்கற்றுக்ம்கொளளைவும்கூை உதவு்கி்து என ஆய்வு ்கொட்டு்கி்து. 

உங்களுடைய ேிளடளையுைன 
உங்களுடைய வடீ்டு 
ம�ொழிடயத மதொைரந்து 
ேயனேடுததுவதற்குப் ேல 
்கொரணங்கள இருக்்கின்ன. 

•	  ஒவமவொருவருைனும் உங்களுடைய குடும்ேததவர்கள 

இலகுவொ்கக் ்கடதப்ேொர்கள அததுைன அவர்களைொல சிக்்கலொன 

்கடத்கடளை்ச மசொலலக்கூடியதொ்கவும் ே்கிடி்கடளை �ற்றும் 

ேொைல்கடளைப் ே்கிரந்து ம்கொளளைக்கூடியதொ்கவும் இருக்கும்.  

•	  நீங்களும் உங்களுடைய ேிளடளையும் அதி்க மநருக்்கதடத 

உணரவரீ்கள. 

•	  வளை�ொன �ற்றும் மசொலதி்ன சொரந்த ம�ொழிடய உங்களுடைய 

ேிளடளை ப்கட்ேொர அததுைன ேயனேடுததக் ்கற்றுக்ம்கொளவொர.

•	  உங்களுடைய ேிளடளை உங்களுைன உணர்சசி்கடளை ே்கிரந்து 

ம்கொளளும் வொய்ப்பு அதி்க�ொ்க இருக்கும். 

•	  நீங்களும் உங்களுடைய ேிளடளையும் ஒருவடர ஒருவர நனகு 

விளைங்கிக்ம்கொளளை முடியும். 

•	  உங்களுடைய ேிளடளை உங்கடளை்ச மசவி�டுக்கும் வொய்ப்பு 

அதி்க�ொ்க இருக்கும். 

•	  தனனுடைய ம�ொழி �ற்றும் ்கலொசொரததுைன அவரது மதொைரடே 

உங்களுடைய ேிளடளை உணரவும் அததுைன அடதப் ேற்்ி 
மேருட�யடையவும் முடியும்.

•	  ஏடனய குடும்ே உறுப்ேினர்களுைனும் நணேர்களுைனும் 

உங்களுடைய ேிளடளை ்கடதக்்க முடியும். 

•	  இரணடு ம�ொழி்கடளையும் ப�லும் சிக்்கலொன வழி்களைில 

உங்களுடைய ேிளடளை பேசும் வொய்ப்பு அதி்க�ொ்க இருக்கும்.  

ேொைசொடலயில ப�லும் மவற்்ிக்கு இது வழி வகுக்்கலொம். 

புதிதொ்கக் குடிமேயரந்த ேிளடளை்கள முதனமுதலில சிறுவர ேரொ�ரிப்பு 

திட்ைததுக்கு்ச சமூ்க�ளைிக்கும்பேொது அலலது ேொைசொடலக்கு்ச 

மசலலும்பேொது ஆங்கிலதடதப் புரிந்து ம்கொளளைபவொ அலலது பேசபவொ 

அவர்களைொல முடியொ�லிருக்்கலொம், ஆனொல அது ேிர்சசிடனயிலடல! 

ஒரு சில �ொதங்களுக்குள அபன்க�ொன ேிளடளை்கள ஆங்கிலம் 

ம்கொஞசம் ்கற்றுக்ம்கொள்கி்ொர்கள. அததுைன உங்களுடைய ேிளடளை 

வளைரும்பேொது மேரும்ேொலும் ஆங்கிலதடத அதி்க�ொ்கக் ்கடதக்்க 

ஆரம்ேிப்ேொர.

உங்களுடைய வடீ்டு 
ம�ொழிடயப் பேணுவதற்்கொன 
ஆபலொசடன்கள:

•	  உங்களுடைய ேிளடளையுைன எப்பேொதும் உங்களுடைய 

வடீ்டு ம�ொழிடயப் ேயனேடுததுங்கள அததுைன அடதப் 

ேயனேடுததும்ேடி உங்களுடைய குடும்ே அங்கததவர்கள 

அடனவடரயும் ஊக்குவியுங்கள. 

•	  உங்களுடைய ேிளடளை ஆங்கிலததில ்கடதததொல அவர 

எனன மசொனனொர எனேடத உங்களுடைய வடீ்டு ம�ொழியில 

உங்களுக்கு்ச மசொலலும்ேடி அவடரக் ப்களுங்கள. (முதலில 

அடத உங்களுடைய வடீ்டு ம�ொழியில நீங்கள மசொலலுங்கள, 

அப்ேடியொனல எப்ேடி்ச மசொலவது எனேடத அவர 

்கற்றுக்ம்கொளளைலொம்.) 

•	  ம�ொழிடயக் ்கவர்சசியொக்குவதற்கு விடளையொட்டு்கள, ேொைல்கள 

�ற்றும் ்கடத்கடளைப் ேயனேடுததுங்கள.

•	  எனன மசய்வது எனேடத உங்களுடைய ேிளடளைக்கு்ச 

மசொலவதற்குப் ேதிலொ்க உணட�யொன உடரயொைல்கடளை 

ப�ற்ம்கொளளுங்கள.

•	  உங்களுடைய ேிளடளை தனனுடைய வடீ்டு ம�ொழி பேசுவதற்கு 

எதிரப்புக் ்கொட்டினொல, வடீ்டில அலலது கு்ிப்ேிட்ை பநரததில 

(உ+ம். இரவு்ச சொப்ேொட்டு பநரம்) உங்களுடைய வடீ்டு ம�ொழி 
�ட்டுப� பேசுவது என நீங்கள தீர�ொனிக்்கலொம். 

உங்களுடைய வடீ்டு ம�ொழிடயப் பேணல  

ேனம�ொழி பேசும் மேற்ப்ொருக்்கொன ப�லதி்க த்கவல்களுக்குப் ேொரடவயிடுங்கள cmascanada.ca/cnc/parents

http://cmascanada.ca/cnc/parents

