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ஐந்து வயதில் மழலலயர் பள் ளியில் நுலழயும் பபோது, ஒரு குழந் லைக்கு ஜெர்மன் ஜமோழியில்
பபச ஜைரிந்திருக்க பவண்டும் . சுர் நகரை்லைச் (chur city) பசர்ந்ை ஒரு குழந் லைக்கு ஜெர்மன்
குறிை்ை பபோதுமோன அறிவு இல் லலஜயன் றோல் , அவர் அல் லது அவள் ஆரம் ப ஜமோழி
பமம் போட்டுக்கோன திட்டை்தில் கலந் து ஜகோள் வோர்கள் : மழலலயர் பள் ளிக்கு முந் லைய
ஆண்டில் , குழந் லைகலள ஒரு வோரை்தில் இரண்டு அலர நோட்கள் ஒரு ஜெர்மன் ஜமோழி குழந்லை
பரோமரிப் பு
நிலலயை்தில்
ஜெர்மன்
பபசும்
குழந் லைகளுடன்
பசர்ை்து
கவனிை்துக்
ஜகோள் ளப் படுகிறோர்கள் . ஜபற் பறோர் கல் விை் திட்டை்தில் ஜபற் பறோர்கள் பங் பகற் று, ஆைரவு
ஆண்டில் ைங் கள் குழந்லைக்கு தீவிரமோக ஆைரவளிக்கிறோர்கள் . இைனோல் குழந் லைகளுக்கு
என் ன பலன் , ஜபற் பறோர்கள் எவ் வோறு ஜசயல் பட பவண்டும் மற் றும் இைற் கு ஆகும் ஜசலவுகள்
என் ன? ஒரு கண்பணோட்டம் .
மழலையர் பள் ளிக் கு முன்றப குழந் லைகள் ஏன் ஜெர்மன் ஜமொழிலயக் கற் றுக்ஜகொள் ள
றவண்டும் ? சம வொய் ப் புகள்
பள் ளியில் ஜவற் றிஜபற ஜெர்மன் ஜமோழி அறிவு மிகவும் முக்கியமோனது. மழலலயர் பள் ளிக்குள்
நுலழயும் பபோது ஓரளவு அல் லது ஜெர்மோனிய ஜமோழிபய பபசோை குழந் லைகள் ைங் கள் பள் ளி
வோழ் க்லகலயை் ைங் கள் ஜெர்மன் பபசும் பைோழர்கலள விட பமோசமோன நிலலலமகளுடன்
ஜைோடங் குகிறோர்கள் . குழந் லைகள் ஒரு சுற் றுச்சூழல் ஜமோழியோக ஜெர்மன் ஜமோழியில் பைர்ச்சி
ஜபற பல ஆண்டுகள் ஆகும் . அைனோல் ைோன் அவர்கள் மழலலயர் பள் ளிலயை் ஜைோடங் குவைற் கு
முன் பப அவர்கள் ஜெர்மன் ஜமோழிலயக் கற் றுக்ஜகோள் வது முக்கியம் .
ஜமோழி கற் றல் மற் றும் வளர்ச்சிக்கோன மிக முக்கியமோன வயது பள் ளி ஜசல் வைற் கு முந் லைய
போலர் வயைோகும் . சுர்-ல் (chur) மழலலயர் பள் ளி நுலழவு ஐந் து வயதில் நலடஜபறுகிறது.
சுர் பள் ளி சட்டம் (711, பிரிவு. 39) குலறந்ை ஜெர்மன் அறிவு அல் லது ஜெர்மன் அறிபவ இல் லோை
பள் ளி ஜசல் வைற் கு முந்லைய பருவம் உலடய குழந் லைகளுக்கு "Deutsch für die Schule" திட்டை்தின்
கீழ்
ஆைரவு
அளிப் பைற் கோக
உருவோக்கப் பட்டுள் ளது
மற் றும்
இதில்
பங் ஜகடுப் பது
ஜபற் பறோர்களுக்கும் அவர்களின் குழந் லைகளுக்கும் கட்டோயமோகும் .
சிறு குழந் லைகள் ஜெர்மன் ஜமொழிலயக் கற் றுக்ஜகொள் வது எப் படி?
விலளயொட்டுப் றபொக் கிை் , ஒரு குழந் லையிடமிருந் து மற் ஜறொரு குழந் லைக் கு
சிறு குழந் லைகள் அவர்கள் வசதியோக உணரும் பபோது கற் றுக்ஜகோள் கிறோர்கள் அவர்கள்
தூண்டுைல் ைரக்கூடிய சூழல் மூலமும் , அன் றோட சூழ் நிலலகளில் பரோமரிப் போளர்களுடனோன
ஜைோடர்பினோலும் , உடனிருக்கும் சக குழந் லைகள் மூலமோகவும் கற் றுக் ஜகோள் கிறோர்கள் .
விலளயோட்டுக் குழு (Spielgruppen), குழந் லை வளர்ப்பகங் கள் (Kinderkrippen), பகல் பநர பரோமரிப் பு
லமயங் கள்
(Tagesfamilien)
மற் றும்
மோண்ஜடஸ்ஸரி
மழலலயர்
பள் ளியில் (Montessori
Kindergarten)உள் ள எங் கள் நிபுணர்கள் , இலக்குடன் கூடிய விலளயோட்டுபபோக்கோன வழியில்
ஜமோழி வளர்ச்சிலய ஊக்குவிக்க பிரை்திபயக பயிற் சி ஜபற் றவர்கள் (வழங் குபவர்களின்
பட்டியலலப் போர்க்கவும் ).
ஜெர்மன்
ஜமோழிலயக்
கற் றுக்ஜகோள் வலை ஆைரிப் பபைோடு
மட்டுமன் றி இதுபபோன் ற
சலுலகலயப் ஜபற இன் னும் பல கோரணங் கள் உள் ளன. இந்ை நிறுவனங் களில் குழந் லைகள்
ஒன் றோக விலளயோடுகிறோர்கள் , ஒரு குழுவில் ஒன் றிலணந் து, அவர்களின் ஆளுலமலய
வளர்ை்து, அதிக சுைந் திரம் ஜபற் றவரோக உருவோகிறோர்கள் . குழந் லைகளுக்கு ஒருமிை்ை ஆைரவு
வழங் கப் படுகிறது.
எனது குழந் லை ஜெர்மன் நன்றொக றபசுகிறைொ என்பலை நொன் எவ் வொறு கண்டுபிடிப் பது?
பபஸல்
பல் கலலக்கழக
வல் லுநர்கள்
அறிவியல்
முலறயில்
ஒரு
பகள் விை்ைோலள
உருவோக்கியுள் ளனர். இது ஜபற் பறோர்கள் ,அவர்கள் ஜெர்மன் ஜமோழி பபசோவிட்டோலும் கூட,
ைங் கள் குழந் லையின் ஜெர்மன் அறிலவ துல் லியமோக மதிப் பிட உைவுகிறது. பகள் விை்ைோள் பல
ஜமோழிகளிலும் கிலடக்கிறது. மழலலயர் பள் ளியில் குழந் லைகள் நுலழவைற் கு ஒன் றலர
ஆண்டுகள் முன் னைோக ஜவளிநோட்டு ஜமோழி பின் னணி ஜகோண்ட குடும் பங் களுக்கு இது ெனவரி
மோைம் ைபோல் மூலம் அனுப் பப் படுகிறது.
அந்ை பகள் விைோலள ஜபற் பறோர்கள் உண்லமயுடன் பூர்ை்தி ஜசய் து திருப் பி அனுப் ப பவண்டும் .
மோர்ச் மோைை்தில் , சமூக பசலவகள் சுர், முடிவு மற் றும் அடுை்ை படிகள் குறிை்து ஜபற் பறோருக்கு
எழுை்துப் பூர்வமோக ஜைரிவிக்கும் . மழலலயர் பள் ளியில் பசருவைற் கு ஜெர்மன் பற் றிய

குழந் லையின் அறிவு பபோதுமோனைோக இல் லல என் று மதிப் பீடு கோட்டினோல் , "Deutsch für die Schule”
திட்டை்தில் பங் பகற் க ஜபற் பறோர்கள் ஒரு ஒப் பந்ை விண்ணப் பை்லைப் ஜபறுவோர்கள் .
ஜபற் பறோர்கள் பதிவு ஜசய் ய மறுை்ைோல் , அவர்கள் சமூக பசலவகளில் எழுை்துப் பூர்வ
அறிக்லகலய சமர்ப்பிக்கலோம் . பங் பகற் கோவிட்டோல் ைண்டலனச் சட்டம் பிரிவு.292 இன் படி
அபரோைம் விதிக்கும் நிலல ஏற் படலோம் .
பதிவு ஜசய் ைை் - அடுை்து என்ன? இடை்லை உறுதி ஜசய் ைை்
"Deutsch für die Schule" திட்டை்திற் கோன பதிவுடன் , ஜபற் பறோர்கள் அலை வழங் குபவர்களின்
பட்டியலுடன் , கிலடக்கக்கூடிய விலளயோட்டுக் குழுக்கள் , பரோமரிப் பு லமயங் கள் , மற் றும்
இளநிலல மழலலயர் பள் ளி இலவகலளயும் ஜபறுவோர்கள் . ஜபற் பறோர்கள் ஒரு நிறுவனை்துடன்
ஜைோடர்பு ஜகோண்டு, அங் கு உள் ள நிகழ் சசி
் கலள “முயற் சி” ஜசய் யலோம் மற் றும் ஒரு
இடை்லையும் முன் பதிவு ஜசய் யலோம் . "Deutsch für die Schule" திட்ட பமலோண்லம ஜபற் பறோர்கள்
இடை்லை கண்டுபிடிக்க உைவும் .
ஜபற் பறோர்கள் ஒரு இடை்லைக் கண்டறிந்திருந்ைோல் , அவர்கள் அந்ை இடை்தின் உறுதிப் போட்லட
வழங் கும் நிறுவனை்தின் பமலோளருடன் உறுதி ஜசய் வோர்கள் . பமலோளர் திட்ட பமலோளருக்கு
உறுதிப் படுை்துைலல அனுப் புவோர்.
எனது குழந் லை எை்ைலன முலற பங் றகற் க றவண்டும் ? மழலையர் பள் ளிக் கு முந் லைய
ஆண்டிை் வொரை்திற் கு 2 முலற 3 முைை் 4 மணி றநரம்
குழந் லைகள் மழலலயர் பள் ளியில் நுலழவைற் கு முன் பு, வோரை்தில் இரண்டு அலர நோட்கள்
ஜெர்மன் ஜமோழிலயக் கற் க இந்ை திட்டம் கட்டோயப் படுை்துகிறது. ஒரு விலளயோட்டுக் குழுவில்
அலர நோள் என் பது மூன் று மணி பநரம் நீ டிக்கும் . முலறயோன வருலககள் கட்டோயமோகும் . சுர்
நகரை்தின் பள் ளி விடுமுலற நோட்கலள அடிப் பலடயோகக் ஜகோண்டது விலளயோட்டுக்
குழுக்கள் . குழந் லை பரோமரிப் பு லமயங் களில் , திட்டம் வழக்கமோக ஆகஸ்டு 1ம் பைதி
ஆரம் பிக்கும் ெூன் 30இல் முடியும் . குழந் லை வழக்கமோகப் பங் பகற் கோவிட்டோலும் அல் லது
பங் களிப் புகள் ஜசலுை்ைப் படோவிட்டோலும் வழங் குநர் திட்ட நிர்வோகை்திற் கு அறிவிப் போர்
என் பலை ஜபற் பறோர்கள் ஒப் புக்ஜகோள் கிறோர்கள் .
ஜபற் றறொர்கள் எவ் வளவு ஜசலுை்ை றவண்டும் ? நிதி உைவி
ஒரு குழந் லை இந்ைை் திட்டை்தில் பங் பகற் றோல் , சுர் நகரம் கட்டணக் குலறப் பு வடிவை்தில்
பரோமரிப் பு ஜசலவுகளுக்கு பங் களிக்கிறது. இலவ வரி விதிக்கக்கூடிய வருமோனம் மற் றும்
ஜசோை்துக்களுக்கு ஏற் ப ைரப் படுை்ைப் படுகின் றன மற் றும் அந்ைந்ை கட்டணங் களில் 20 முைல்
80% வலர இருக்கும் .
அதிகப் படியோன பநரங் களுக்கு அல் லது அலர நோட்களுக்கு ஜபற் பறோர்கபள பணம்
ஜசலுை்துவோர்கள் .
ஜபற் றறொர் கை் வி என்பைன் ஜபொருள் என்ன? ஜபற் றறொர்களுக் கு வலுவூட்டுைை்
"Deutsch für die Schule" திட்டை்தில் பங் ஜகடுக்கும் குழந் லைகளின் ஜபற் பறோர்கள் , திட்ட ஆண்டில்
எட்டு ஜபற் பறோர் கல் வி நிகழ் ச்சிகளில் பங் பகற் க ஒை்துக்ஜகோள் கிறோர்கள் . இந்ை நிகழ் வுகள்
ஜபற் பறோர்கள் ைங் கள் குழந் லைகலள ஜமோழி கற் றுக்ஜகோள் வலை ஆைரிக்க உைவுகின் றன;
அவர்களுக்கு பள் ளி அலமப் பு மற் றும் பிற பயனுள் ள ைலலப் புகள் பற் றிய ைகவல் கள்
வழங் கப் படுகின் றன. ஜெர்மன் ஜமோழிை் திறன் இல் லோை ஜபற் பறோர்களும் , பவலலக்கு
ஜசல் லும் ஜபற் பறோர்களும் பங் பகற் கக்கூடிய வலகயில் ஜபற் பறோரின் கல் விை் திட்டம்
வடிவலமக்கப் பட்டுள் ளது. ஜபற் பறோர் கல் வி இலவசமோக ஜகோடுக்கப் படுகிறது.
ஜெர்மன் ஜமோழி பபசும் பள் ளியில் கட்டோய பள் ளிப் படிப் லப முடிை்ை ஜபற் பறோர்கள் இரண்டு
நிகழ் வுகளில் பங் பகற் கிறோர்கள் .
திட்ட றமைொண்லம “Deutsch für die Schule“:
Bettina Joos Lopez, Kornplatz 12, 7000 Chur
ஜைோலலபபசி
081 254 46 24
ஈஜமயில்
deutschfuerdieschule@chur.ch
ைபொை் முகவரி:
Deutsch für die Schule, Kornplatz 12, Postfach 810, 7001 Chur

www.chur.ch

