பெற்ற ோர்களுக்கோன தகவல்
இரண்டோவது ப ோழியோக பெர் ன் (DaZ)
அன்புள்ள பெற்ற ோர்கறள, சூோிச் ோநிலத்தில் உள்ள
ெோடசோலல ோணவர்களில் 40% க்கும் அதிக ோறனோர்
தங்கள் குடும்ெங்களில் பெர் ன் தவிர றவறு ப ோழிலயப்
றெசுகி ோர்கள். ஆரம்ெ ெள்ளியின் கு ிக்றகோள்களில்
ஒன்று, எல்லோ ோணவர்களும் றெோது ோன அளவு பெர் ன்
றெச றவண்டும் , அப் றெோதுதோன் அவர்கள் ெோடங்கலளப்
ெின்ெற் முடியும். றதலவப்ெட்டோல், பெர் ன் ப ோழிலய
இரண்டோம் ப ோழியோக (DAZ )
ெடிப்ெதற்கு ெோடசோலல ஆதோிக்கி து. இரண்டோம்
ப ோழியோக பெர் ன் ப ோழிலயக் கற்றுக்பகோள்வதில்
ெோடசோலல எவ்வோறு ஆதோிக்கி து என்ெது கு ித்த
தகவல்கலள ெின்வருவனவற் ில் கோணலோம்.

கிலடக்க றவண்டும் என்ெதில் நீங்களும் சம்ெந்தப்ெட்ட
ஆசிோியர்களும் இலணந்து தீர் ோனிக்கலோம் கருத்து
றவறுெோடு ஏற்ெட்டோல், ெள்ளி நிர்வோகம் முடிவு பசய்யும்.

– ெின்னர் பெர் ன் ப ோழிலய கற்ப்ெிக்கும் க்கும் ஆசிோியர்
ஒவ்பவோரு குழந்லதக்கும் தனிப்ெட்ட ஆதரவு இலக்குகலள
உருவோக்கி, பெர் ன் ப ோழிலயக் கற்க ோணவர்கலள
ஆதோிப்ெோர்.
- வகுப்பு ஆசிோியர் குழந்லதக்கு பெர் ன் ப ோழிலயக் கற்க
உதவுவறதோடு, பெர் ன் கு ித்த ோணவோின் அ ிவுக்கு
ஏற் வோறு வகுப்ெில் ோணவருக்கு ெோடங்கலள
வழங்குவோர்.
- ற லும் ெோடசோலலக்கு பவளிறய பெர் ன் ப ோழிலயக்
கற்றுக்பகோள்வதில் பெற்ற ோர்களோகிய நீங்கள் உங்கள்
குழந்லதலய எவ்வோறு ஆதோிக்க முடியும் என்ெலத
ஆசிோியர்கள் உங்களுடன் விவோதிப்ெோர்கள்.

இரண்டோம் ப ோழியோக பெர் ன் ப ோழிலயக் கற்க
ெோடசோலல எவ்வோறு குழந்லதகலள ஆதோிக்கி து?
ழலலயர் ெோடசோலலயில்:
- ழலலயர் ெோடசோலலயில் இரண்டோவது ப ோழியோக
பெர் ன் (DaZ)
ழலலயர் ெோடசோலலயில் பெர் ன் ப ோழிலய றெச
பதோியோத அல்லது குல வோகறவோ றெசும் குழந்லதகள்
தனித்தனியோக அல்லது குழுக்களோக
தகுதிவோய்ந்த ஆசிோியோிட ிருந்து கூடுதல் ஆதரலவப்
பெறுகி ோர்கள். ஒரு குழந்லத வோரத்திற்கு குல ந்தது
இரண்டு ெோடங்களுக்கு இந்த ஆதரலவப் பெறுகி து. DaZ
(பெர் ன் ப ோழி இரண்டோவது ப ோழியோக) ெோடங்கள்
ழலலயர் ெள்ளி ெோடங்களோக
ஒருங்கிலணக்கப்ெட்டுள்ளன.
ஆரம்ெ

ற்றும் ற ல் நிலல பசகுண்டத்தர் ெோடசோலலயில்:

-DaZ- பெர் ன் ஆரம்ெ ெோடம்
குல ந்த அல்லது பெர் ன் ப ோழி ெற் ி சி ிதும்
பதோியோ ல் சூோிச் ோநிலத்தில் குடிபெயர்ந்த குழந்லதகள்
ற்றும் இலளஞர்கள் முதல் வருடம் ெோடசோலலயியல்
ஒவ்பவோரு நோளும் ஒரு குழுவில் “பெர் ன் ஆரம்ெ
ெோடங்கலள “ ெடிப்ெோர்கள். சில சந்தர்ப்ெங்களின் இந்த
ெோடங்கள் அவர்களின் பதோடக்க ெோடசோலல
கர்ப்ெிக்கப்ெடும் . அ டிப்ெலட பெர் ன் தி ன்கலள
விலரவோகப் பெறுவதன் மூலம் ஒரு வழக்க ோன வகுப்ெில்
ெோடங்களில் இலகுவோ ெங்றகற்க முடியும்.
DaZ- ற லதிக பெர் ன் ெடிப்பு
தங்கள் பெர் ன் தி ன்கலள வளர்த்துக் பகோள்ள றவண்டிய
ோணவர்கள் “ற லதிக பெர் ன் ெோடங்கலள” வோரத்திற்கு
குல ந்தது இரண்டு முல ெடிக்கி ோர்கள்
பெர் ன் ப ோழிலயக் கற்க ஒரு ோணவருக்கு ஆதரவு
றதலவப்ெட்டோல் ெோடசோலல ெின்வரு ோறு பசயல்ெடும்:

– ஆசிோியர்கள் அல்லது பெற்ற ோர்கள் ஒரு
ோணவருக்கு ஆதரவு றதலவ என்ெலத பதோிவித்தோல்,
வகுப்பு ஆசிோியர் பெற்ற ோர்கலள ஒரு சந்திப்ெிற்கு
அலழப்ெோர்கள் . உங்கள் ெிள்லளக்கு என்ன ஆதரவு

பெற்ற ோர் என்ன பசய்ய முடியும்?
- உங்கள் தோய் ப ோழி ற்றும் பெர் ன் ப ோழி இரண்டும்
திப்பு ிக்கலவ ற்றும் முக்கிய ோனலவ என்ெலத உங்கள்
குழந்லதக்குக் கோட்டுங்கள்.
- நீங்கள் சி ப்ெோக றெசும் ப ோழியில் ெலதரப்ெட்ட
விடயங்கலள ெற் ி உங்கள் குழந்லதயுடன் அடிக்கடி
றெசினோல், உங்கள் குழந்லதயியின் ப ோழி
வளர்ச்சிலய ஊக்குவிக்கி ீர்கள்
- பெர் ன் ப ோழியுடன் பதோடர்லெ ஊக்குவிக்கவும்.
பெர் ன் றெசும் குழந்லதகளுடன், விலளயோட்டு
ல தோனங்களில், விலளயோட்டு குழுக்களில், ெகல்றநர
ெரோ ோிப்பு ல யங்களில், ெள்ளிக்குப் ெி கு ெரோ ோிப்பு
ல யங்களில், விலளயோட்டுக் கழகங்களில் ற்றும் சோரணர்
அல ப்ெில் ெங்குெற்றுவதன் மூலம் உங்கள் குழந்லத
நில ய பெர் ன் ப ோழிலயக் கற்றுக்பகோள்கி து.
- உங்கள் குழந்லதயின் புத்தகங்கள், ஆடிறயோ கலதகள்,
கல்வி விலளயோட்டுகள் ற்றும் ஆடிறயோவிஷுவல்
ீடியோலவ உங்கள் அருகிலுள்ள நூலகத்திலிருந்து
தவ ோ ல் எடுத்துக் பகோள்ளுங்கள். குழந்லதயுடன் ெட
புத்தகங்கலளப் ெோருங்கள், அவர்களுடன் புத்தகங்கலளப்
ெடியுங்கள், உங்கள் ெிள்லள தோனோகறவ நில யப்
ெடிக்கி ோர் என்ெலத உறுதிப்ெடுத்திக் பகோள்ளுங்கள்.
- உங்கள் தோய் ப ோழிலய ெடிப்ெதட்க்கு
வோய்ப்புகள் இருந்தோல், உங்கள் குழந்லதலய அவர்களின்
தோய் ப ோழி ற்றும் கலோச்சோரத்லத ெடிப்ெதட்கு ஒரு
வகுப்புக்கு அனுப்புங்கள் (HSK, ற லதிக தகவல்கலளப்
ெோர்க்கவும்). இந்த வழியில், உங்கள் ெிள்லள அவர்களின்
தோய் ப ோழியிலும் ெடிக்கவும் எழுதவும்
கற்றுக்பகோள்ளலோம். இரு ப ோழி அ ிவு ஒரு சி ந்த தகல .
.
- அல தியோன இடத்தில் உங்கள் ெிள்லள வழக்க ோன
றநரத்தில் வீட்டுப்ெோடம் பசய்ய முடியும் என்ெலத
உறுதிப்ெடுத்திக் பகோள்ளுங்கள்.
- உங்கள் குழந்லதயின் ஆசிோியர்களுடன் பதோடர்ந்து
பதோடர்பு பகோள்ளுங்கள். அவர்களுடன் ப ோழி ற்றும்
கற் ல் நிலலல
ற்றும் உங்கள் குழந்லதயின் நல்வோழ்வு
ெற் ி பவளிப்ெலடயோக றெசுங்கள்.

ற லதிக தகவல்கள்
“இரண்டோம் ப ோழியோக பெர் ன்” என் இந்த
துண்டுப்ெிரதியின் விோிவோன தகவல்கலள இங்றக
கோணலோம்: www.volksschulamt.zh.ch/daz.
பதோடர்புக்கோன முகவோிகள் ற்றும் சலுலககள் ெற் ிய
தகவல்கள் ற்றும் பசோந்த ப ோழி ற்றும் கலோச்சோர (HSK)
ெடிப்புகள் ெற் ிய தகவல்கலள இங்றக
கோணலோம்: www.vsa.zh.ch/hsk ற்றும் www.hskkantonzuerich.ch
ென்ப ோழி குழந்லதகளின் பெற்ற ோருக்கோன புத்தக
உதவிக்கு ிப்புகள்:
– Nodari C./De Rosa R. (2003). Mehrsprachige Kinder. Ein
Ratgeber für Eltern und andere Bezugspersonen. Bern:
Haupt.
– Cathomas R./Carigiet W. (2008). Top-Chance
Mehrsprachigkeit. Zwei- und mehrsprachige Erziehung in
Familie und Schule. Bern: Schulverlag

