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புரியும் தன்மமயின் சூழல் அளவீடு: 

தமிழில் ; 
Intelligibility in Context Scale (ICS): Tamil 

(McLeod, Harrison, & McCormack, 2012) 
Tamil (Translated by): Lakshmi Venkatesh, Ph.D., Adhirai Garibaldi, & Swetha Bathina  

Sri Ramachandra Institute of Higher Education & Research (Deemed to be University), Chennai India, 2022 
குழந்மதயின் பெயர ்(Child’s name):    

குழந்மதயின் பிறந்த தததி (Child’s date of birth):                                                                                      ஆண் /பெண்; (Male/Female):  

தெசும் பமொழி (கள்) (Language(s) spoken):   

இன்மறய தததி (Current date):    குழந்மதயின் வயது (Child’s age):  

இதமன நிமறவு பெய்யும் நெரின் பெயர ்(Name of person completing this form):   

குழந்மதயுடன் உங்கள் உறவுமுமற (Relationship to child):   

பின்வரும் தகள்விகள் உங்கள் குழந்மதயின் தெெச்ு பிறரொல் / ெலதரெ்ெட்ட மக்களொல் எந்த அளவுக்கு புரிந்துபகொள்ளெ்ெடுகிறது 

என்ெது ெற்றியதொகும். ஒவ்பவொரு தகள்விக்கும் ெதிலளிக்கும் தெொது, கடந்த மொதம் உங்கள் குழந்மதயின் தெெச்ிமன தயொசித்து 

ெதிலளிக்கவும். ஒவ்பவொரு தகள்விக்கும் ஏததனும் ஒரு எண்மண வட்டமிடவும். (The following questions are about how much of your child’s 
speech is understood by different people. Please think about your child’s speech over the past month when answering each question. Circle one number for each 
question.) 

                                             எெ்பெொழுதும்; 
        (Always) 

பெொதுவொக 
(Usually) 

சில 

தநரங்களில்; 
(Sometimes) 

அறிதொக 
(Rarely) 

இல்மல 
(Never) 

1. நீங்கள் உங்கள் குழந்மதமய1 புரிந்துபகொள்கிறீரக்ளொ? 
(Do you understand your child1?) 

5 4 3 2 1 

2. உங்களுமடய பநருங்கிய குடும்ெத்தினர ்உங்கள் 

குழந்மதமய புரிந்துபகொள்கிறொரக்ளொ? 
(Do immediate members of your family understand your child?) 

5 4 3 2 1 

3. உங்களுமடய தூரத்து உறவினரக்ள் உங்கள் 

குழந்மதமய புரிந்து பகொள்கிறொரக்ளொ? 
 (Do extended members of your family understand your child?) 

5 4 3 2 1 

4. உங்கள் குழந்மதயின் நண்ெரக்ள் உங்கள் குழந்மதமய 

புரிந்து பகொள்கிறொரக்ளொ? 
(Do your child’s friends understand your child?) 

5 4 3 2 1 

5. உங்களுக்கு அறிமுகமொன நெரக்ள் உங்கள் குழந்மதமய 

புரிந்து பகொள்கிறொரக்ளொ? 
(Do other acquaintances understand your child?) 

5 4 3 2 1 

6. உங்கள் குழந்மதயின் ஆசிரியரக்ள் குழந்மதமய 

புரிந்து பகொள்கிறொரக்ளொ? 
(Do your child’s teachers understand your child?) 

5 4 3 2 1 

7. அந்நியரக்ள்2; உங்கள் குழந்மதமய புரிந்து 
பகொள்கிறொரக்ளொ? 
(Do strangers2 understand your child?) 

5 4 3 2 1 

மமொத்த மதிப்மபண் (TOTAL SCORE) =  /35     

சரொசரி மமொத்த மதிப்மபண்  
(AVERAGE TOTAL SCORE) =  

/5     

1 இந்த அளவீடு பெரியவரக்ளின் தெெச்ுக்கும் பெொருந்தும். குழந்மத என்ற வொரத்்மதக்கு ெதிலொக கணவர/் மமணவி/ 
வொழ்க்மகத் துமண என்ற வொரத்்மத ெயன்ெடுத்தலொம். (This measure may be able to be adapted for adults’ speech, by substituting child with 
spouse) 

2 அந்நியர ்என்ற வொரத்்மத அறிமுகமில்லொத மக்கள் என குறிெ்பிடலொம் (The term strangers may be changed to unfamiliar people) 

 

இந்த ICS பதிப்மப நகல் எடுத்துக் மகொள்ளலொம் ;. (This version of the Intelligibility in Context Scale can be copied.) 
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