தமி$ அெமாி&க(களிைடேய தமி$ ெமாழி
(Published in the newsletter of the Delaware Tamil Schools)
வா# அர#கநாத(
விாி$ைரயாள), ெத#காசிய) !ைற, ெப#சி&ேவனியா, ப"கைல& கழக#
தமிழ%க' பல# அளவிலா மகி$%சிேயா* அெமாி&க(களாக ஆன அேத
ேநர$தி' அவ#களி' மன#$கினிய தமிைழ& த"களி& வ"சாவளியின)*+*
ெகா$%க இய#மா? எ"வள% ெகா$%க இய#$? எ" வைர ெகா$%க இய#$
எ"# ெதாட%&' வினவி வ"கி%றன(. 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()
ந"மா%

இய#ற

உதவிய&

ெச#யேவ'().

தமி$

அெமாி#க%க&

ஒ"ெவா&வ&' தமி$%ப'( ெகா$%&ளனரா எ"ப$ வினா%&'ாிய ஒ"ேற!
ந"மி%

பல#

ஆகியவ&ைற)

இ"ன$%

இ"நா%&'

த"களி&

த"கைவ&'"ெகா*+,

பணி

ம"#$

வ"வா$
!ய#சியி&

த"தளி"%&ெகா*!"#கி&ேறா*. அவ#க%&ெக(லா+ தமி$ ெமாழி எ"ப$%

அவ#களி' எதி$கால ச"ததியினாிட) தமி$ ெமாழி அறிைவ& !க#$வ&
எ"ப$% இர#டா& ப"சமாகேவ இ"#$ வ"கிற&. இ"#$ சிலேரா த"க$
!ழ#ைதக' இ"நா%&' ம"#$வராக ஆகேவ%&'; ெபாறியிய' வ"#னராக
ஆகேவ%&';

சிற$த அறிவிய& வ"#னராக ஆகேவ%&' எ"ெற!லா$

கன# க"# அ"தைகய ெவ#றிைய( த"க$ !ழ#ைதக' ெபற அயரா%
உைழ$கி'றன*. அவ#க%&'( தமி$ ெமாழி எ"ப$ இர#டா& ப"சமாகேவ
இ"#$ வ"#.

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"#$% எ"# எ"#கிேறா).
அெமாி&க ம"ணி% தமி$% ப"ளிக" ெப#கிய நிைலயி& தமி$
மாணா$க&களி# எ"ணி%ைக( ெப#கி வ"# நிைலயி& அவ#களி' தமிழறி&
அவ#க%&' எ"வைகயி( அவ#களி' வள#$சி'( இ"ம$ணி' பய#ப$%
எ"பைத

நா#

ஊ"#$

ப"கைல&கழக(தி+

உலக$

ேநா$கேவ'().
!க#ெப&ற

வா#$ட&

ெப#சி&ேவனியா,
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"ப$ளிகளி( ப"#$%
தமி$ மாணா$க&க' த"களி& தமிழறிைவ( பய#ப$%தாம) பிர$%, ெஜ#ம%,
!பானி& ேபா$ற ெமாழிகைள) ப"#க% ேபாகிறா'களா? இ"ேக%விைய*
தமி$

அெமாி&க(க)

ஒ"ெவா&வ&'

ேக#$%ெகா(ளேவ+$,.

தமி$

வ"#$க& ெதாட%&' நட#$ வ"# ெப#சி&ேவனியா, பலகைல% கழக#தி&
ஆக#$%

சிகாேகா

ப"கைல&கழக!திலாக'()

ப"கைல&கழக(திலாக,-.
க"ேபா&னியா

ஹா#வா#%
ெப#$%&

பலகைல%கழக'திலாக+,- ெட#ஸா& ஆ"#$ ப"கைல&கழக(தி" ஆக#$%
இ"# ப"#$% தமி$ மாணவ%க' தமிைழ& !ற#கணி'( ேவ# ெமாழிகைள)
ப"#க ந" மன# வி#மா? இவ#க% இ"வாிய வா#$ைப$ பய#ப$%தி(ெகா,ள
தமி$ அெமாி&க"களாகிய நா# அவ#க%&' ஊ"க$ ெதாிவி&கேவ)டாமா?

அ"ேதா&

ச"க$

ப"ளிகளி&

தமி$

க"றா%

அ"வறிைவ'

ப"கைல&

கழக#களி& ெதாிவி&' அவ#க% ேவ# எ"த ெமாழிைய() ப"#கேவ'டா*
எ"# நிைலைய&' ெபறலா&. ம"ற ெமாழிக' ப"#கேவ'டா* எ"#
!றவி%ைல. ஆனா$ 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%

பய#ப$%தி(ெகா,ள(.டா0
ெப#சி&ேவனியா,
மாணா$க&களி)

ஏ"

எ"ப$தா"

பலகைல%கழக'தி*
தமிழறிைவ(

கணி$%

தமி$

ெமாழியறிைவ*

இ"க$%ைரயி*

ெமாழிக'

உ"ேநா&க(.

ைமய$தி'

அவ#க%&'

இ"தைகய

இர#$

வ"ட

ெமாழியறி( ெகா$டைம(கான த"திைய அவ#க% ெச#$% க"#ாியி"
பய#ப$%&மா) ெச#கி&றன). இ"வாிய வா#$ைப ந" தமி$ மாணா$க&க'
அவ#க% ெச#$% க"#ாியி" பய#ப$%தி(ெகா$ளேவ()*.

“வ"ண$

ேநா$கி'( ெம# ெமாழி !றி$% ந"ெமா& ந" ெமாழி நவி$ேவா'”
This article is intended to encourage our second generation Tamil
students to make use of their knowledge of Tamil toward their progress during
their college studies. 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 at 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 a proficiency test to prove their skill in any
language. This will indeed save not only lots of money from their parents but
would also save their precious time while attempting to major in science or other
disciplines of their choice. Students who have enough proficiency in the Tamil
language should make use of this opportunity for sure, so their success in
colleges can be made much easier.
proficiency

certificate

in

Tamil

Those who are interested in getting a
may

have

http://plc.sas.upenn.edu/languageproficiencytesting.

a

look

at

the

URL:

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.

