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அறிமுகம் Introduksjon
 நீங்கள் எந்த காலப்�குதியில் தாயகத்தில்1 வாழ்ந்தீர்கள்?

I hvilken periode levde du i hjemmelandet?
 நீங்கள் எப்பெ�ாழுது நே�ார்நேவக்குப் புலம்பெ�யர்ந்தீர்கள்?

Når innavandret du til Norge? 
 உங்கள் ஞா�கத்தில் இருக்கும் ஒரு �சுமைமயான தாயக நிமைனமைவப் �கிர்ந்து 

பெகாள்ளுங்கள்.
Fortell om et godt minne fra hjemland ditt.

ந�ோர்ந
க்கு தமிழர் புலம்பெ�யர்வு Tamil innvandring til Norge
 தாயகத்தில் இருந்தபெ�ாழுது நே�ார்நேவ �ற்றி நீங்கள் அறிந்து பெகாண்டமைவ மற்றும் 

உங்களுக்கு இருந்த முன் அறிமுகம் என்ன? (forkunnskap om norge)
Hvilke kjennskap/ forkunnskap hadde du om Norge da du var i hjemlandet?

 என்பெனன்ன அனு�வங்கள் மற்றும் சம்�வங்கள் உங்கமை8 புலம்பெ�யர மைவத்தது?
Hvilke opplevelser og hendelser har fått deg til å migrere?

 எவ்வாறு  உங்க8து நே�ார்நேவக்கான புலம்பெ�யர்வு அமைமந்தது?
Hvordan var din innvandring til Norge?

 தமிழ் மக்களுள் யார் யார் அக்காலத்தில் நே�ார்நேவக்குப் புலம்பெ�யர்ந்தார்கள்?
Hvem migrerte blant det tamilske folket til Norge på den tiden?

ந�ோர்ந
 Norge
 நே�ார்நேவயுடனான முதல் சந்திப்பு �ற்றி உங்கள் ஞா�கங்கமை8க் கூறுங்கள்.

Fortell om ditt første møte med Norge.
 நே�ார்நேவயில் ஓர் வாழ்க்மைகமைய நிறுவுவதற்கான �யணம் உங்களுக்கு எவ்வாறு 

அமைமந்தது?
Hvordan var reisen for å etablere et liv i Norge for deg?

o வாழ்க்மைக சூழல். Livssituasjon
o நே�ார்நேவஜிய பெமாழிக்கல்வி மற்றும் அதன் பின்னரான கல்வி வாய்ப்புகள். 

Norsk språk opplæring og videre utdanningsmuligheter
o நே�ார்நேவயில் வதிவிட வசதி. Boforhold i Norge
o நே�ார்நேவயில் நேவமைலவாப்புகள். Arbeidsmuligheter i Norge
o நே�ார்நேவயில் பெ�ாரு8ாதாரம் மற்றம் வாழ்க்மைகத்தரம். Økonomi og 

levestandard i Norge.
o நே�ார்நேவயில் பிள்மை8கள், குடும்�ம் மற்றும் உறவுகளின் ஆரம்�ம். Etablering 

av familie, barn og slektninger i Norge
 அக்காலத்தில் நே�ார்நேவக்குப் புலம்பெ�யர்ந்த தமிழர்களிற்கான சந்திப்பு மைமயம் அல்லது 

ஒன்றுகூடும் இடங்கள் எமைவ? Hva var møtepunkter eller samlingssteder for de 
innvandrede tamilere i Norge på den tiden?

 இதில் தமிழ் ஆண்களுக்கும் பெ�ண்களுக்குமான ஒன்றுகூடும் வாய்ப்புகள் மற்றும் 
இடங்களில் இருந்த நேவறு�ாடுகள் என்ன? 
Hva var forskjellen i sosialiseringsmulighetene og stedene for tamilske menn og 
kvinner?

 தாயகத்தில் குடும்�ம் மற்றும் உறவுகளுடனான பெதாடர்பு மற்றும் உறவு எவ்வாறு 
இருந்தது?
Hvordan var kontakten og forholdet mellom familie og slektning i hjemmelandet?

1 நே�ர்காணும் ��ர் அல்லது அமைமப்பு இவ்வாறான பெசாற்கமை8 வி8க்கி, வமைரயறுக்க நேவண்டும்.
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 நே�ார்நேவயில் புலம்பெ�யர்வுத்தமைட நே�ாடப்�ட்டதன் அனு�வம் �ற்றிக் கூறுங்கள்.
Fortell om opplevelsen av innvandringsstopp i Norge.

 அகதி அந்தஸ்த்து மறுப்பு மற்றும் இலங்மைகக்குத் திருப்பி அனுப்புதல் பெதாடர்�ான 
அனு�வத்மைதப் �ற்றிக் கூறுங்கள்? 
Fortell om opplevelsen av å bli nektet flyktningstatus og bortføring til Sri Lanka?

 உங்களுக்கு குடிநேயற்ற உரிமைம (bosetting) கிமைடத்தநே�ாது இருந்த உணர்வு �ற்றிக் 
கூறுங்கள்.
Fortell om følelsene dine da du fikk innvilget oppholdstilatelse?

 உங்களுக்கு நே�ார்நேவஜிய குடியுரிமைம (statsborgersskap) கிமைடத்தநே�ாது இருந்த 
உணர்வு �ற்றிக் கூறுங்கள்?
Fortell om følelsene dine da du fikk norsk statsborgerskap? 

 இப்பெ�ாழுது தாயகம் நே�ாக்கிய கருத்து, உணர்வு, பெதாடர்வு எவ்வாறு உள்8து?
Hvordan er dine meninger, følelser og kontakt til hjemlandet nå?

 நீங்கள் இங்கு ஒரு பெ�ற்நேறாரான அனு�வத்மைதப் �ற்றிக் கூறுங்கள்?
Fortelle om ditt foreldreansvar opplevelse i Norge?

 நே�ார்நேவயில் பெ�ற்நேறார் பெ�ாறுப்பில் நீங்கள் கண்ட சவால்கள் என்ன?
Fortell om utfordringene i du møtte i foreldreansvaret i Norge?

 நீங்கள் இங்கு ஒரு நே�ரன்/ நே�த்தியான அனு�வத்மைதப் �ற்றிக் கூறுங்கள்?
Fortelle om din opplevelse som besteforelder i Norge?

 நே�ார்நேவ வாழ் தமிழ் தமைலமுமைறகளில் நீங்கள் காணும் நேவறு�ாடுகள் என்ன? 
Hva er forskjellene du ser i de tamilske generasjonene som bor i Norge?

புலமும் தோயகமும் Diaspora og hjemmelandet
 இலங்மைகத் தமிழ் மக்கள் அல்லது ஈழத் தமிழ் மக்களுக்கு விடுதமைலப் நே�ாரட்டம் 

என்றால் என்ன?
Hva er frihetskamp for det tamilske folket fra Sri Lanka eller Eelam?
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