
  
 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

எல்லா குழந்தைகளுக்கும் மழதலயர் பள்ளியில் (Kindergarten)  நல்ல தைாடக்கம் 

எல்லா குழந்தைகளும் மழதலயர ்பள்ளியில் நுதழயும் பபாழுது நல்ல பெரம்ன் 

பமாழியறிவு பபற்று இருப்பது முக்கியம். நல்ல பெரம்ன் பமாழியறிவு மழதலயர ்

பள்ளியிலும் பிற பள்ளிகளிலும் குழந்தைகளின் கற்றல் பெற்றிதய அதிகரிக்கிறது.   

ஆகவெைான் ஆரக்ாெ் வகன்டன், மழதலயர ்பள்ளிக்கு முன்பாகவெ பெரம்ன் பமாழி 

அறிதெ ஊக்குவிப்பைற்காக மற்ற நகராட்சிகளுடன் இதைந்து ஒரு முன்வனாடிை் 

திட்டை்தை பெயல்படுை்துகிறது. வபாதிய பெரம்ன் பமாழி அறிவு இல்லாை 

குழந்தைகள் மழதலயர ்பள்ளிக்கு முந்தைய ஆை்டில் பெரம்ன் பமாழி ஊக்குவிப்பு 

ெலுதகயில் பங்வகற்பவை இைன் வநாக்கமாகும். பல்வெறு நகராட்சிகளில் உள்ள 

நிதலதமதயப் பபாறுை்து இது ஒரு விதளயாடட்ு குழுமம் (Spielgruppe), பகல் வநர 

குழந்தைகள் பராமரிப்பு தமயம் (Kita)  அல்லது வைதெப்பட்டால் பெரம்ன் பமாழி 

வபசும் குழந்தைகள் பராமரிப்பு குடும்பமாக இருக்கலாம்.  

"மழதலயர ்பள்ளிக்கு முன்வப பெரம்ன் பமாழி ஊக்குவிப்பு" ("Deutschförderung vor 

dem Kindergarten") திட்டை்தின் குறிக்வகாள்கள் மற்றும் பின்னைி பற்றிய கூடுைல் 

ைகெல்கதள இங்வக காைலாம்: www.ag.ch/bks > über uns > Dossiers & Projekte > Deutsch-

förderung vor dem Kindergarten. 

 

தெர்மன் தமாழியறிதை மதிப்பிடுைைற்கான ககள்விை்ைாள் 

மழதலயர ்பள்ளியில் நுதழெைற்கு சுமார ்18 மாைங்களுக்கு முன்னர ்உள்ள 

அதனை்து குழந்தைகளின் பபற்வறாரக்ளும், ஒரு வகள்விை்ைாதள நிரப்புமாறு 

நகராட்சியால்  வகாரப்படுொரக்ள். இது குழந்தைகளின் பெரம்ன் பமாழியறிதெ 

மதிப்பிட பயன்படுை்ைப்படுகிறது. இந்ை வகள்விை்ைாள் பாசில் 

பல்கதலக்கழகை்ைால் (ெளரெ்ச்ி மற்றும் ஆளுதம உளவியல் துதற) 

உருொக்கப்படும். அது வகள்விை்ைாளின் மதிப்பீடத்டயும் கெனிை்துக் பகாள்கிறது. 

இந்ை வகள்விை்ைாள், எந்ை குழந்தை பெரம்ன் பமாழி வபசுெவை இல்தல அல்லது 

மிகக் குதறொகவெ வபசுகிறது என்பதை தீரம்ானிக்க பயன்படுை்ைப்படும். 

நகராட்சி இந்ை குழந்தைகளின் பபற்வறாரக்ள் உடன் பைாடரப்ு பகாை்டு, 

மழதலயர ்பள்ளிக்கு முன் ெருடை்தில் பெரம்ன் பமாழி ஊக்குவிப்பு ெலுதகயில் 

பங்கு பபறுெைற்கான ொய்ப்புகள் பற்றி  அெரக்ளுக்கு பைரிவிக்கும். இந்ை பெரம்ன் 

பமாழி ஊக்குவிப்புெ ்ெலுதகயில் பங்வகற்பது ைன்ஆரெ்ை்திற்கு உட்பட்டது, ஆனால் 

மிகவும் பரிந்துதரக்கப்படுகிறது. அை்ைதகய பெரம்ன் பமாழி ஊக்குவிப்பெ ்

ெலுதகயில் பபற்வறாரக்ளின் பங்களிப்பு முடிந்ைெதர குதறொகவெ 

DEPARTEMENT  

BILDUNG, KULTUR UND SPORT 

Abteilung Volksschule 
 

 

30. நெம்பர ்2021 

Tamilisch  

தபற்கறாருக்கான ைகைல்கள் 

"மழதலயர் பள்ளிக்கு முன்கப தெர்மன் தமாழி ஊக்குவிப்பு" (முன்கனாடிை்  

திட்டம்) 

 

https://www.ag.ch/de/verwaltung/bks/ueber_uns_bks/dossiers_projekte_bks/deutschfoerderung_vor_dem_kindergarten/deutschfoerderung_vor_dem_kindergarten.jsp
https://www.ag.ch/de/verwaltung/bks/ueber_uns_bks/dossiers_projekte_bks/deutschfoerderung_vor_dem_kindergarten/deutschfoerderung_vor_dem_kindergarten.jsp


 

 2 von 2 
 

தெக்கப்படுகிறது. இந்ை விெரங்கதள நகராட்சி ஒழுங்குபடுை்துகின்றது மற்றும் 

உரிய வநரை்தில் அது பபற்வறாரக்ளுக்குை் பைரிவிக்கின்றது.  

 

அதனை்து தபற்கறாரக்ளுக்கும் ககாரிக்தக 

இந்ை திட்டை்தின் பெற்றிக்கு அதனை்து தபற்கறாரக்ளும் இந்ை வகள்விை்ைாதள 

பூரை்்தி பெய்ய வெை்டும் என்பது மிகவும் முக்கியம். பெரம்ன் பமாழி ஊக்குவிப்பு  

திட்டை்தின் மூலம் எை்ைதன மற்றும் எந்பைந்ை குழந்தைகள் பயன் அதடய முடியும் 

என்பதைப் பற்றிய முழுதமயான விெரை்தை நகராட்சி பபற இது உைவுகிறது.   

எனவெ பெரம்ன் பமாழி வபசும் பபற்வறாரக்ளும் இந்ை வகள்விை்ைாதள பூரை்்தி 

பெய்யுமாறு வகடட்ுக் பகாள்ளப்படுகிறாரக்ள். பெரம்ன் பமாழி வபசும் 

குழந்தைகளுக்கு 5 வகள்விகளுக்கு மடட்ுவம பதில் அளிக்க வெை்டியிருக்கும். 

 

ைகைல்கதள கைனமாகக் தகயாளுைல் 

பூரை்்தி பெய்யப்பட்ட வினாை்ைாளில் உள்ள ைகெல்கள், கெனமாகவும் வகன்டனின் 

ைகெல் பாதுகாப்பு விதிமுதறகளின் படியும் தகயாளப்படும். 

இந்ை ைகெல்கள் பாசில் பல்கதலக்கழகை்ைால் பபயர ்பொல்லப்படாமல் 

அனாமவையமாக மதிப்பீடு பெய்யப்படட்ு, அறிவியல் வநாக்கங்களுக்காக 

பயன்படுை்ைப்படும். புள்ளி விெர கைக்பகடுப்பிற்காகவும் மற்றும் முன்வனாடி 

திட்டை்தின் மதிப்பீட்டிற்காகவும் அனாமவையமான மதிப்பீடு மடட்ுவம ஆரக்ாெ் 

வகன்டனுக்கு ெழங்கப்படும்.  

குழந்தைக்கு பெரம்ன் பமாழி ஊக்குவிப்பு வைதெ என்று  தீரம்ானிக்கப்பட்டால், 

அந்ை குழந்தையின் பபற்வறாருக்கு நகராட்சி - அல்லது நகராட்சியால் 

நியமிக்கப்பட்ட குழு - ைகெல்கதளை் பைரிவிக்கும். அெரக்ள் பகல் வநர 

குழந்தைகள் பராமரிப்பு தமயம் (Kita) மற்றும் விதளயாடட்ு குழுமம் (Spielgruppe) 

வபான்ற பமாழி ஊக்குவிப்பு தமயங்களுக்கு, எந்ை குழந்தைகளுக்கு பெரம்ன் 

பமாழி கற்பிக்கப்பட வெை்டும் என்ற விெரை்தை பைரிவிப்பைற்கும் அல்லது 

எந்பைந்ை குழந்தைகள் இந்ை ஊக்குவிப்பு திட்டை்தில் பதிவு பெய்து 

பகாை்டுள்ளாரக்ள் என்பதை அறிந்து பகாள்ளவும் சிறப்புை் வைதெயுள்ள 

குழந்தைகளின் பைாடரப்ு விெரங்கதள பயன்படுை்துொரக்ள். இந்ை 

வகள்விை்ைாள்களிலிருந்து பபறப்படும் அதனை்து ைகெல்களும் இந்ை முன்வனாடி 

திட்டை்தைை் ைவிர மற்ற எந்ை வநாக்கை்திற்கும் பயன்படுை்ைப்படாது. இந்ை 

முன்வனாடி திட்டம் முடிந்ைதும் பூரை்்திபெய்யப்பட்ட அதனை்து வகள்விை்ைாள்களும் 

அழிக்கப்படும்.  

 

ககள்விகள் மற்றும் நிசச்யமற்ற நிதல பற்றிய ைகைல்கள் 

 

“மழதலயர ்பள்ளிக்கு முன்வப பெரம்ன் பமாழி ஊக்குவிப்பு" என்ற முன்வனாடிை் 

திட்டை்தை அளிக்கும் ஒெ்பொரு நகராட்சியிலும், வகள்விகள் இருந்ைாலும் அல்லது 

நிெெ்யமற்ற நிதல இருந்ைாலும் பபற்வறாரக்ள் பைாடரப்ு பகாள்ளக்கூடிய பைாடரப்ு 

தமயம் அல்லது பைாடரப்ு நபர ்இருக்கிறது. இந்ை நபர ்அல்லது தமயம் மற்றும் 

இந்ை முன்வனாடி திட்டை்தைப் பற்றிய வமலதிகை் ைகெல்கதளப் பபற்வறாரக்ள் 

நகராட்சியின் கடிைை்துடன் பபறுொரக்ள். 
 

 
 


