
த�்ய��ீ�ி	 ீ்ி் உபி	�ு�்பத்ு ப்ு ு��்ுுள

1) ப�ுதல – ீ்ி் த்க் த�்வ��ிி் அ்லு வ��ிகி் ப�ச ப�்ும. ஒ்வ��ு�ும த்க் 
த�்வ��ிி் இய்ற�敄& ப�ு�த்ு ஊ்க்�ு்தப�்ும.

2) ிள்ி் ூறல  – த்க் த�் வ��ிி் உ்ள �ழ்க敄தக், கி敄தக், �ழவ��ிக் �்ும 
ப�ி்敄க ��ட்க敄ள ுழ்敄தகு்ு வச�்ி்வக�ு்க். த்க் ுும�்敄த் �்ிும, அத் 
�&ல�ு �்ும �்��ு �்ிும ூு�பத�ுஅு�்ி, அ�்க敄ள ப�ச 敄�ு்க்.

3) எுத �ழ்ுதல – உ்க் ுழ்敄தகுட் பச்்ு ுும� உு்ின்க் �்ும ந்�்கு்ு  
கித்க், ��்்ு(அ்敄டக்) ்வச்ிக், ி்ன்ச், ுு்வச்ிக் �்ும சூக ஊடக்கி் 
உ்க் த�் வ��ிி் எுு்க்.  ுி்த�敄&ி்  அ�்க敄ள அ்�்வ��ுு வச்ு ��்்�த்ு 
�யண ஏ்��ுக் வச்க.

4) வ�ி்தல – ந�்பத�ும உ்க் ுும�்ினப&�ு பச்்ு உ்க் த�் வ��ிி் உ்ள  ூ்க敄ள 
��ிு்க். அி் உ்ள �ட்க敄ள க�்ி்ு ிள்ி்ூு�பத�ு, அ敄ன்ு அ்லு ில 
வச�்க敄ள ��ி்ு க�்ு்க். ுி்த�敄& இு-வ��ி ூ்க敄ளும �ய்�ு்ு்க். 

5) க�்க – த்க் த�்வ��ிி் ிக்்ிக், ி敄&�ட்க் �்ும  க�வண�ி க�்ிக் அ敄ன்敄தும
வத�敄ல்க�்ி ��ில�கும, �்ும  இ敄ணய்ிபல� அ்லு ூலக்ி் ��ில�கப�� 
ுும�்ுட் க�ணும. ுி்த�敄& ஆ்ில ுு்கத敄ல்ுட் ூிய �ட்க敄ளும 

பத்்வது்கல�ம. 

6) உதுதல – �்ி்ூடம, வ��ு அ敄�்ுக்,�ி��்ு் தல்கள�ன பக�ி், 
பத��லயம �்ும �ூிி் தும ீ்ு்��ட்ி敄ன த�்வ��ிி்
வச்�த்ு-எுு�த்ு உ்க் ுழ்敄தகு்ு உது்க்.

7) ��ுதல – உ்க் ுழ்敄தகுட் த�் வ��ிி் ��ி்�ழு்க்.

8) ியளத�ுதல – �&��்்த பகி்敄க ி敄ளய�்ுக் �்ும ��ட்க敄ள உ்க்
ுும�்ின் �்ும ந்�்குட்  உ்க் த�்வ��ிி் ��ி
ி敄ளய�ு்க்.

9) ��்யவ்ு யவ்தல - த்க் த�் வ��ிி் ிள்க்�ட்க், எு்ுு்க் �்ும �敄&�ட்க敄ள
ீ்ி் ��்敄�ி் �ும�ி 敄�்கும.

10) ிள்ு்க் – உ்க் ுழ்敄தகிடம ஒப& ச�ய்ி்  இ&்ு அ்லு ப�்�்ட வ��ிக் �்ும 
கல�்ச�&்கி் ிற்ு ிள்குிுவ�்�敄த ிள்ி்ூு்க்.

ந�ி� �் யு�ளு:
1) உ்க் ீ்ி் த�்வ��ிி் – வ��ிகி் ப�ி்�ழு�ு, உ்க் ுழ்敄தக் �்ி்க்ி 

�்ும எி்க�ல ப�敄ல��்்ி் வ�்ிய敄டய உதுிறு.

2) உ்க் ுழ்敄தக் �லவ��ிக敄ள கல்ு ப�ு�敄த ஏ்ு்வக�்ு்க் த�ற�க் 
��்்கப�்ட�ம

3) உ்க் ுழ்敄தக் த�் வ��ிி敄ன ப�ச - �ய்�ு்த �ு்த�் ீ்க் ுும� உு்ின்க், 
உறின்க், ந்�்க் �்ும அ�்கி் ஆிிய்கிடம ஆபல�ச敄ன/ உதி பக்க தய்க 
ப�்ட�ம.

4) உ்க் ுழ்敄து்ு த�்வ��ிி敄ன ுுினுடபன� அ்லு இ敄ண்ு வக�்ட�ட்வ�ும 
சுத�ய ிக்ுகிபல� க்ி்�ு ுல���னு. அ�்க் வ��ி敄ய அி்ு வக�்�த்ும, ப�ச் 
வத�ட்ு�த்ும, உ்க் த�்வ��ி �ி வசய்�ும  ி敄ளய�்ு்ுு,  கல�் ச�&்ுூ - சூக 
வசய்��்ு்ுு, �்ி்ூடம �்ும உ்ூ் வ��ு அ敄�்ுக் ஆிய�்ுட் ுும�்ுட் 
இ敄ண்ு வசய்�டும.

ப�ும தக�் அி்ு வக�்ள அ்லு ப�்ு வ��ிி் தகிற்கம வச்ு வக�்ள ீ்்க்ட 
இ敄ணயுக�ி்ு வச்லும : www.facebook.com/CommunityLanguagesAssociationNZ/
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