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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/),

Languages

Heritage

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.

