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தமி$% க"வி !ைற$%& ெபா$வாக' !திய க"ேணா&ட( ேதைவ எ"# 

ெபா$வான எ"ண$ இ"#$% இ"கால"க&ட(தி+ அெமாி&க ம"ணி% தமி$% 
க"வி%ைறைய ஏ"ப$%&வ& எ"ப$ எ"ப$ ப"றிய எ"ண$%&'$ 
த"ள$ப&'()கிேறா/.  இத#$ !"கிய" காரண% எ"த$ கால$க%ட'தி*+ 
இ"லாம" இ"#$றா'() மிக$% அதிகமான தமிழ%க' அெமாி&காவி) 
ெதாட%&' வாழ"ெதாட'கிவி+டா,க-.  அேதா% தமிழக&தி'()* பல 
!"#ப%க' இ"ம$%&'( ெதாட%&' வ"கிற நிைல%& ஏ"ப$%&'கிற+.  
இ"#ழ%& இ"ம$ணி' தமி$ மாணா$க&க'$() தமி$% !க#$வ& எ"ஙன% 
ம"#$ இர#டா& தைல$ைற& தமிழ%க' வழி! தமி$ ெதாட%&' இ"# 
வள#வ$ எ!ஙன$ எ"கிற ேக#விக&'( விைட காணேவ&'ய 
க"டாய&'() உ"ளாகிேறா).   தமி$% ப"ளிக" பல நட#தி&' தமி$ 



நிக$%சிக' பல நட#தி&' தமி$% ப"பா$ைட'( தமி$ ெமாழிைய() இைளய 
தைல$ைறயினாிைடேய த"கைவ"க& பல#$ அயரா% உைழ$% வ"கி%றன#. 
அவ#களி' !ய#சிைய நா# பாரா$டேவ()*. அவ#களி' அ"#ய%சி 
ெதாட%&' வளர அெமாி&க ம"ணி% வா#$ தமிழ%க' ஒ"ெவா&வ&' 
!"#$சாக! ைக ெகா$%கேவ#$%.   நா# அெமாி&க ம"ணி% பா#$%& 
தமிழ% ஒ"ெவா&வ&' அவ#க%ைடய ச"ததியின' ஒ"ெவா&வ&' தமிைழ& 
சரளமாக' ேபசேவ%&'. தமி$ இல#கிய'க( ப"றிய ந"லறி& 
அவ#களிைடேய இ"#கேவ'() எ"# வி#$%கிேறா$.  அ"ப$ நட#தா& 
அ"ேவ தமி$ வள#$சி'( எ"#$%கா(டாக இ"#$%.   

 
 அெமாி&க ம"ணி% இ" ெமாழி& !லைம% ேதைவ எ"# 

நிைலைய உண#$% அெமாி&க அர# பல !ய#சிகைள எ"#$ வ"கிற&.  ேதசீய 
அயலக ெமாழிக' நி#வன& (NFLC - http://www.nflc.umd.edu/) எ"# 
நி#வன&ைத அைம$% இத#கான ைமய$கைள அெமாி&காவி) ேமாிலா&', 

மி#சிக&, ஹாவா$ ேபா$ற பல இட#களி' ஏ"ப$%தி அெமாி&க மாணவ%க' 
ஆ"கில& ம"!ம#லா& ம"ற ெமாழிகளி() !லைம ெப#வத&கான பல 
ஏ"பா%கைள) ெச#$ வ"கிற& அெமாி&க அர#.  இ"ைமய&களி* ெமாழி& 
!லைம%கான தர#ைத ஏ"ப$%திய அயலக ெமாழிக'(கான ைமய$ேதா( 
(ACTFL – www.actfl.org)  இைண$% ெமாழிக'(கான பல பாட$தி'ட(கைள 
ஏ"ப$%தி வ"கி%றன(. இ"நி%வன(களி+ தமி$ ெமாழி&' இ"#$ !" 
அ"கீகார' ெகா$%கவி(ைலெயனி-. ந" தமி$% ப"ளிகளி& !ய#சிக' 
ப"றிய விவர$கைள( !றி! தமி$%&' சில ச"ைகக% தரேவ%&' என# 
ேக#டா& அவ#க% அ"ச$ைககைள( ெகா$!க !"வ$கிறா)க*.  இ"தைகய 
ச"ைககளி' ஒ"#தா" இ"ெமாழி( !லைம%கான !"திைர (Biliteracy Seal). 
உய#நிைல( ப"ளிகளி& ப"#$% மாணவ%க' த"களி& இர#டா& ெமாழியி' 
திறைன& கா#$ இ"தைகய !"திைரைய( ப"ளி நி#வாக'தினி*+ ெபற 
வா#$%க' இ"#கி&றன.  சமீப%தி( மி#னேசாடா க"வி ைமய$%&'(ப(ட 
ப"ளிகளினி'( இர#$ தமி$ மாணவ%க' இ"தைகய !"திைரைய( 
ெப#$%ளன( எ"ப$ !றி$பிட'த)க+.  இ"#ய%சிைய ம"ற மாநில&களி)* 
உய#நிைல( ப"ளியி& ப"#$% தமி$ மாணவ%க' ெப#வத&கான 



வழிவைககைள' காணேவ!"#. இ" ப"றிய விவர$க&'(' கா#க 
http://sealofbiliteracy.org/. 
 

 அெமாி&க ம"ணி% தமி$% ப"ளிக" ெப#கிய நிைலயி&' தமி$ 
மாணா$க&களி) எ"ணி%ைக( ெப#கி வ"# நிைலயி&' அவ#களி' தமிழறி& 
அவ#க%&' எ"வைகயி( அவ#களி' க"வி வள#$சி'( இ"ம$ணி' 
பய#ப$%  எ"பைத நா# ஊ"#$ ேநா$கேவ'().  ெப#சி&ேவனியா, 
ப"கைல&கழக(தி+ உலக$ !க#ெப&ற வா#$ட& ப"ளியி& ப"#$% 
மாணவ%க' அைனவ%& இர#$வ&ட ெமாழியறி( ெபறேவ&'( எ"# 
க"டாய& இ"#கிற'.  இ"வாேற ெபாறியிய' மாணவ"க" ம"#$ பல 
மாணவ%க'()* இ"வைக& க"டாய& இ"#கிற'. இ"தைகய இர#டா& 
ெமாழியறிவி) க"டாய& ேதைவ அெமாி&காவி) பல ப"கைல& கழக#களி&' 
இ"#கிற'.  இ"ப$ளிகளி( ப"#$% தமி$ மாணா$க&க' த"களி& 
தமிழறிைவ( பய#ப$%தாம) பிர$%, ெஜ#ம%, !பானி# ேபா$ற 

ெமாழிகைள) ப"#$% !ழைல%& கா#கிேறா'. தமி$ வ"#$க& ெதாட%&' 
நட#$ வ"# ெப#சி&ேவனியா, பலகைல% கழக#தி& ஆக#$% சிகாேகா 
ப"கைல&கழக(திலாக,-. ஹா#வா#% ப"கைல&கழக(திலாக,-. 
க"ேபா&னியா ெப#$%& பலகைல%கழக'திலாக+,- ெட#ஸா# ஆ"#$ 
ப"கைல&கழக(தி" ஆக#$% இ"ப$கைல( கழக#களி& ப"#$% தமி$ 
மாணவ%க' தமிைழ& !ற#கணி'( ேவ# ெமாழிகைள) ப"#க ந" மன# 
வி#$%ெகா$%)மா? இவ#க% இ"வாிய வா#$ைப$ பய#ப$%தி(ெகா,ள! 
தமி$ அெமாி&க(களாகிய நா# அவ#க%&' ஊ"க$ அளி$கேவ()*.  
அ"ேதா& ச"க$ ப"ளிகளி& தமி$ க"றா% அ"வறிைவ' ப"றி% ப"கைல& 
கழக#களி& !றி அவ#க% ேவ# எ"த ெமாழிைய() ப"#கேவ'டா* எ"# 
நிைலைய&' ெபறலா&. க"டாயமாக இர#$ வ"ட$ ஆ"கில& அ"லாத ஒ" 
ெமாழிைய( ப"#கேவ'() எ"ற ஒ" ேதைவ தமி$ அெமாி&க மாணவ%க'() 
ஏ"ப$% ேபா$ அவ#க%  தமி$ ெமாழியறிைவ* பய#ப$%தி(ெகா,-. 
வா#$ைப வி#$விட& !டா$. ெப#சி&ேவனியா, பலகைல%கழக'தி* 
ெமாழிக' ைமய$தி' இ"தைகய மாணா$க&களி) தமிழறிைவ( க"#ெகா$% 
அவ#க%&' இர#$ வ"ட ெமாழியறி( ெகா$டைம(கான த"தி$ 



சா#றிதைழ வழ#$கிற(. இ"சா%றிதைழ அவ#க% க"#ாியி" 
பய#ப$%தி(ெகா,-. வா#$பி'(கிற+. இ"வாிய வா#$ைப ந" தமி$ 
மாணா$க&க' அவ#க% ெச#$% க"#ாியி" பய#ப$%தி(ெகா,ளேவ0$1.  
“வ"ண$ ேநா$கி'( ெம# ெமாழி !றி$% ந"ெமா& ந" ெமாழி நவி$ேவா'”.   
தமி$ ெமாழிேயா( ெத#காசிய) !ைறக% இ"#$% ப"கைல& கழக#களி& 
தமிழக அரசிய&,  ப"பா$, வரலா%, நா#$%&றவிய+, இைச ேபா$றைவ 
ப"றிய க"வியறி' ெபற$% ம"#$ அ" ப"றிய ஆரா$%சியி) ஈ"பட%& இ"# 
நிைறய வா#$%க' இ"#கி&றன.  தி#மாவளவனி) அரசிய&, சினிமா வழி 
தமிழ%களிைடேய வள#$% வ"# கலா$சார', ேமள வா#திய#தி' வள#$சி, 
தமிழ%களிைடேய க" ைவ#ப% ப"றிய க"#$ ேபா$ற பல க"#$களி'( 
இ"#$ பல க"#$களி'( இ"ப$கைல(கழக#களி& ஆரா$%சிக) பல 
ெச#$%ளா(க% ம"#$ ெதாட%&' ெச#$வ&கி)றன,.  இ"தைகய' 
க"விைய' ப"கைல& கழக#களி& பயி$% தமி$ மாணவ%க' தவறா% 
பய#ப$%தி(ெகா,வ. இ"ம$ணி' தமி$ ம"#$ தமி$% ப"பா$ வளர 

வழிவ$%$&.   
 

 This essay intends to outline all of the opportunities available in this 
country for second generation Tamil students to make use of their knowledge of 
Tamil for their success in colleges.  Many colleges in the US require that their 
students get at least two years of second language proficiency as part of their 
undergraduate curriculum.  When any of the second generation Tamil students 
get a skill in  Tamil literacy from community schools or from their own families, 
they should make it a point that their knowledge is used to waive the above 
requirement in the US colleges.  The University of Pennsylvania’s Penn 
Language Center does let  Non-Penn and Penn students take  proficiency tests 
to prove their skill in any language.  This will indeed save both money and their 
precious time while attempting to major in science or other disciplines of their 
choice. Students who have enough proficiency in the Tamil language can make 
use of this opportunity, so their success in colleges can be made much easier.  



Those who are interested in getting a proficiency certificate in Tamil may have a 
look at the URL:  http://plc.sas.upenn.edu/languageproficiencytesting.  
Let us make use of the knowledge of Tamil that we obtain from community 
schools toward achieving our goals at colleges in the US.  Let Tamil be part of 
our entire life and let it work for our success in this land as much as possible. 
 
 The National Foreign Language Center (NFLC), American Council for 
Testing of Foreign Languages (ACTFL),  Efforts on Biliteracy programs 
(http://sealofbiliteracy.org/), Heritage Languages in America 
(http://www.cal.org/heritage/research/faqs.html) are some of the organizations 
and centers that thrive to promote fluency among students in a foreign language.  
The Second Generation Tamils as well as their parents along with the Tamil 
educators in this country should take all efforts to promote the knowledge of 
Tamil among Tamil students. So, their biliteracy skills can duly be recognized in 

the educational institutions of America.   


