
கற்றுக்் கொள்ள உதவ ி் ெய்கிறது.

சிசு ககட்டல் திறன் திட்டம் ப ின்வருவனவற்றுகக்ு 
உதவ ி் ெய்கிறது:

•  ப ிறந்த அனனத்து குழந்னதகளுகக்ும், 
மருத்துவமனனய ில் அல்லது ெமூகதத்ில் 
ககட்டல்திறன் பர ிகெொதனனகள்

• ப ிறந்த குழந்னதகள ில் நிரந்தரமொன 
ககட்டல்திறன் இழப்னப அனடயொளம் 
கொண்பதற்கொன மதிப்ப டீுகள்

• ்ெவ ிப்புலம் இழப்பு ஏற்படும் அபொயதத்ில் 
உள்ள குழந்னதகனள கண்கொண ிதத்ல்

• ்மொழி கமம்பொட்டுெ ்கெனவகள்

்மொழிதத்ிறனனப் ்மொழிதத்ிறனனப் 
ப ிள்னளகள் எவ்வொறு ப ிள்னளகள் எவ்வொறு 
வ ிருதத்ி்ெய்கிறொரக்ள்?வ ிருதத்ி்ெய்கிறொரக்ள்?
உங்கள் ப ிள்னள வளரந்்து கற்றுக ்
்கொள்ளும்கபொது ்மொழி வ ிருதத்ியனடகிறது. 
ப ிள்னள ப ிறந்தகநரம் முதல் நினலகபறொன 
்மொழி மொதிர ிகனள வழங்குவதில் 
குடும்பதத்வரக்ள் முகக்ிய பங்கு வகிகக்ின்றொரக்ள். 

கபசும் ்மொழினயக ்ககட்பதன் மூலமும் மற்றும் 
பயன்படுத்துவதன் மூலமும் அல்லது பொரன்வ 
மூலமொகவும், னெனக ்மொழினயப் பொரத்்துப் 
பயன்படுத்துவதன் மூலமொகவும் ்மொழினய  
பொரத்்து கற்றுக்் கொள்ள முடியும்.

சிசுகக்ளுகக்ொன 
ககட்டல்திறன் திட்டம்

ப ிள்னளய ின் ஆரம்பகொல வ ிருதத்ி

(ப ின்பகக்தத்ில் ்தொடரக்ிறது)

உங்கள் ப ிள்னள உங்கள் ப ிள்னள 
்மொழினயக ்கற்க ்மொழினயக ்கற்க 
உதவ ி் ெய்தல்உதவ ி் ெய்தல்
1,000 குழந்னதகள ில் இரண்டு குழந்னதகளுகக்ுப் 
ப ிறகக்ும்கபொகத நிரந்தரமொன ககட்டல்திறன் 
பொதிப்பு இருகக்ிறது, கமலும் இரண்டு கபருகக்ு 
ஐந்து வயதளவ ில் நிரந்தரமொன ககட்டல்திறன் 
இழப்பு ஏற்படுகிறது. ்ெவ ிப்புலனற்ற 
அல்லது ககட்பதில் சிரமம் இருகக்ும் 
ப ிள்னளகள் பொடெொனலகக்ுத ்தயொரொவதற்கு 
உதவ ி் ெய்வதற்கொக சிசு ககட்டல்திறன் திட்டம் 
(Infant Hearing Program) அவரக்ள் ்தொடரப்ொடக ்



என்ன சேவைகள் உள்ளன?
திட்ட வல்லுநரக்ள், உங்கள் ப ிள்னளய ின் 
்மொழி வளரெ்ச்ினய ஆதர ிகக்லொம், அத்துடன் 
உங்கள் ப ிள்னளகக்ொன கெனவகள் குறிதத் 
முடிவுகனள நீங்கள் எடுகக் உதவுவதற்கொன 
தகவல்கனள வழங்குவதன் மூலமும் உங்களுகக்ு 
உதவ ி் ெய்யலொம். 

ப ின்வரும் வ ிடயங்கள ில் உங்களுடன் 
இனணந்து நிபுணரக்ள ின் குழு ஒன்று 
பண ியொற்றும்:  
•  கொது ககட்கும் கருவ ிகள் கபொன்ற ககட்டலுகக்ு 

உதவ ி் ெய்யும் ்தொழில்நுட்பங்கனள 
பர ிந்துனரதத்ல்

• உங்கள் ப ிள்னளகக்ு உதவுவதற்கொக ஆரம்ப 
்மொழி வ ிருதத்ிகக்ொன உதத்ிகனள உங்களுகக்ுக ்
கற்ப ிதத்ல்

• வ ினளயொட்டின் மூலம் உங்கள் ப ிள்னளய ின் 
்மொழி வ ிருதத்ினய எவ்வொறு ஊகக்ுவ ிப்பது 
என்பனத உங்களுகக்ுக ்கொண்ப ிதத்ல்

• ப ிற திட்டங்கள் மற்றும் உள்ளூர ்ெமூக 
ஆதொரவளங்கனள நீங்கள் அணுகுவதற்கு 
உதவுதல்

நான் யாருடன் இவைந்து 
பை ியாற்றுசைன்?
உங்கள் சிசுகக்ளுகக்ொன ககட்டல்திறன் 
திட்ட வல்லுநரக்ள் குழு உங்கள் ககட்டல் 
திறனன மதிப்ப ிடுபவரக்ள் உள்ளடங்கலொகப், 
ப ின்வருகவொனர உள்ளடகக்லொம்:

• குடும்ப ஆதரவுப் பண ியொளர்

• கபெச்ு-்மொழி கநொய ியல் நிபுணர்

• னெனக ்மொழி ஆகலொெகர்

உங்களுகக்ும் உங்கள் ப ிள்னளகக்ுமொன 
கெனவகனள ஒருங்கினணப்பதற்கொக ஏனனய 
ெமூகப் பங்கொளரக்ளுடன் இனணந்து இந்தக ்குழு 
்ெயல்படும்.

நொன் எங்கக கமலும் நொன் எங்கக கமலும் 
கற்றுக்் கொள்ள முடியும்?கற்றுக்் கொள்ள முடியும்?
உங்கள் சிசுகக்ளுகக்ொன ககட்டல்திறன் 
திட்டதத்ின் மதிப்பட்ீடொளர ்உங்கள் 
ப ிள்னளகக்ொன ்மொழி வ ிருதத்ிெ ்கெனவகள் 
பற்றிய கமலதிக தகவல்கனளப் பகிரந்்து 
்கொள்ளலொம். உங்கள் ப ிள்னளய ின் நிபுணரக்ள் 
குழுவும் கமலும் தகவல்கனளயும் ஆதரனவயும் 
வழங்குவொரக்ள்.

கமலும் தகவலுகக்ுத ்தயவு்ெய்து 
பொரன்வய ிடுங்கள்:

ontario.ca/infanthearing


