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பபற்லறாாின பஙகு
குழந்தைப் பிறப்பு ஒரு ம்கிழ்சசியான தைருைம், ஆனால் அதுலவ அழுத்தைம்
ஏற்ப்வும் ்காரைமா்க அ்மய�ாம்:
• நான ஒரு நல்� பபற்லறாரா்க இருப்லபனா?
• எனனால், எனது குழந்தையு்ன ஒரு பி்ைப்்ப ஏற்படுத்தைிக் ப்காள்ள
முடியுமா?
• அவனுக்குத் லதை்வப்படுவ்தை எனனால் ப்காடுக்்க முடியுமா?
• அவ்ன ஒரு ம்கிழ்சசியான, சுதைநதைிரமான நபரா்க ஆளாக்்க முடியுமா?
தைம்்மப் லபைி்காக்கும் பபாியவர்க்ள தைமக்கு அரு்கில் ்வத்துக் ப்காள்ளும்
சி� உள்ளாரநதை குைங்கள் பபரும்பா�ான குழந்தை்களுக்கு உண்டு.
்்கக்குழந்தையின ்ச்்க்களுக்கும், மற்றும் தைமது பசாநதை உள்ளுைரவு்களின
அடிப்ப்்யிலும் பபற்லறாலரா அல்�து பிற பராமாிப்பாளர்கலளா பதைில்வி்ன
பசயவதைால், இத்தை்்கய குைங்களின வாயி�ா்க பி்ைப்புக்்கான முதைல் படி்கள்
இ்ப்படு்கினறன.
பபற்லறார மற்றும் குழந்தைக்கு இ்்லயயான பி்ைப்பு ஒரு குழந்தையின
முதைல் வரு்த்தைில் பிரதைானமா்க ஏற்படுத்தைப்படு்கிறது எனறாலும், இது
வாழநாள் முழுவதும் பதைா்ரும் ஒனறாகும். இநதை்ச சிறுபுத்தை்கம், 0 முதைல் 3 வயது
வ்ரயி�ான குழந்தை்க்ளக் ப்காண்டிருக்கும் பபற்லறாருக்கும், மற்றும் ஒரு
இளம்குழந்தை்யப் பராமாிக்கும் எல்�ாருக்குமானதும் ஆகும்.
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முதைன்மப் பி்ைப்பு நபர
குழந்தை்கள் ப�ரு்ன (தைந்தை, தைாய, தைாத்தைா, பாட்டி,
ஆசிாியர) பி்ைப்்ப ஏற்படுத்தைிக் ப்காண்்ாலும்,
கு்றநதைபட்சம் ஒரு நபரு்ன அவர்கள் வலுவான
ஒரு பி்ைப்்ப ஏற்படுத்தைிக் ப்காள்்கினறனர.
இநதை நபர பபாதுவா்க குழந்தையின முதைன்மப்
பராமாிப்பாளரா்க இருப்பார எனபது்ன, அவரு்ன
தைான குழந்தை பபரும்பா�ான பபாழு்தைக்
்கழிக்்கிறாள்.
நீங்கள் பசயயும் சிறுசிறு விஷயங்கள்
எல்�ாவற்றின மூ�மும்
பாது்காப்பான ஒரு பி்ைப்்ப
ஏற்படுத்தைிக் ப்காள்வீர்கள்:
• உங்களது குழந்தைக்குத்
லதை்வப்படும் லபாது
அவ்ள அரவ்ைத்தைல்.
• உைவளிப்பது, உ்்
உடுத்தைிவிடுவது மற்றும்
குளிப்பாட்டுவது லபானற
பராமாிப்பு்ச பசயல்்க்ள்ச
பசயவது.
• அவளு்ன லபசி, அவளுக்்கா்கப்
பாட்டுப் பாடுவது.
• சிரமமான லநரங்களில்
அ்மதைியா்க இருப்பது.
• புனன்்க்கள், அழு்்க மற்றும் ஒலி எழுப்புதைல் லபானற அவளின
சமிஞ்ச்களுக்கு பதைில்வி்ன பசயவது.
இ்வ எல்�ாம், அவளது வாழக்்்கயில் மற்றவர்களு்ன நல்�மு்றயி�ான
உறவு்க்ள ஏற்படுத்தைிக் ப்காள்வதைற்்கான அடிப்ப்்ப் பாது்காப்புைர்வ,
உங்கள் குழந்தைக்கு அளிக்கும். லபாட்டி்சசூழலில் அவள் சிறநது விளங்கவும்,
சுதைநதைிரமா்க்ச பசயல்ப்வும் லதை்வயான தைனனம்பிக்்்க்ய அளிக்்க இது
உதைவும்.
உங்கள் குழந்தை உங்க்ள நம்பியிருக்்கிறாள்! ஒரு நாளின 24 மைிலநரமும்,
மற்றும் உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் லதை்வப்படும் லபாபதைல்�ாமும்,
ஒவபவாரு மு்றயும், அனபு்ன பதைில்வி்ன பசயவது முக்்கியம். குறிப்பா்க,
இரவு லநரம் குழந்தை்களுக்கு பயமுறுத்துவதைா்க இருக்கும்! உங்களுக்குத்
தூங்க லவண்டும் லபால் இருநதைாலும் கூ், அவள் அழும்லபாது அவ்ள
நீங்கள் சமாதைானப்படுத்தைினால், அவள் அனபு பசலுத்தைப்படுவதைா்கவும்
பாது்காக்்கப்படுவதைா்கவும் உைரவாள். உங்கள் குழந்தை அழு்கிறாள் எனறால்,
அவளுக்கு ஏலதைா ஒனறு லவண்டும் எனறு பபாருள், சி� நிமி்ங்களுக்கு நீங்கள்
அவ்ள தூக்்கி ்வத்துக் ப்காள்ள லவண்டும் எனபதைா்கக் கூ் அது இருக்்க�ாம்.
உங்களின குழந்தைக்குத் நீங்கள் தைாயப்பாலூட்டுவது, உங்கள்
இருவருக்குள்ளும் பி்ைப்்ப ஏற்படுத்தும் இயற்்்கயின பசய�ாகும்
உங்களது குழந்தைக்குத் தைாயப்பால� சிறநதை உைவாகும்.
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பினவரும் சமயங்களில் உங்களது குழந்தை்யக் ்கவனிப்பது மி்கவும்
முக்்கியம்:


1)அவன சு்கமில்�ாமல் இருக்கும் லபாது.



2)அவனுக்குக் ்காயம் ஏற்பட்டிருக்கும் லபாது.



3)அவன மனம் ்க�ங்கி இருக்கும் லபாது: லசா்கமா்கலவா, பய
உைரவு்லனா அல்�து தைனி்மயா்கலவா உைரும் லபாது.

சி� சமயங்களில் உங்களால் உங்கள் குழந்தை்ய்ச சமாதைானப்படுத்தை
முடியாது எனபது உண்்மதைான. இது பபாதுவா்க நி்கழக்கூடியது தைான.
இதைில் முக்்கியமான விஷயம் எனனபவனறால், பபரும்பா�ான சமயங்களில்
அவ்ன்ச சமாதைானப்படுத்தை நீங்கள் முயற்சி பசயதைால், அவன உங்க்ள்ச
சாரநதைிருக்்கக் ்கற்றுக் ப்காள்வான. பல்லவறு சூழல்்களில் மற்றவர்கள் மீது
நம்பிக்்்க ப்காள்ள இது அவனுக்கு உதைவும்.
உங்களது குழந்தை “ப்கட்டுப் லபாயவிடுவான” எனறு பயம் ப்காள்்கிறீர்களா?
அவனுக்கு நீங்கள் லதை்வ எனறு நி்னத்தைால், அவன ப்கட்டுப் லபா்க
மாட்்ான. மாறா்க, அவன பாது்காப்பா்க உைரவான. நீங்கள் இருவரும்
உங்களுக்்கி்்லய ஒரு பி்ைப்்ப ஏற்படுத்தைிக் ப்காள்வீர்கள்.
இநதை பி்ைப்பு குழந்தையின மூ்ள வளர்சசி்யயும் பாதைிக்கும்.
குழந்தையின வாழநாள் முழுவதும் அவனது சிநதை்ன, ்கற்கும் விதைம்,
உைரவு்கள் மற்றும் அவன ந்நது ப்காள்ளும் விதைத்்தை இது வழிந்த்தும்.
உங்களது ந்்பழகும் குழந்தை ஆராய்சசி
பசயயத் பதைா்ஙகும் லபாது, லதை்வப்படும் லபாது
உதைவ பபற்லறார அரு்கில�லய இருக்்கிறார்கள்
எனபது அவனுக்குத் பதைாிநதைிருப்பதைால்,
அவன தைனது சூழ்� ஆரவமா்க ஆராயவான.
ஒரு குழந்தை பாது்காப்பா்க உைரவில்்�
எனறால், அவன ஆராய்சசியில் ஈடுப்த்
தையஙகுவான எனபது்ன, பாது்காப்பா்க
உைரும் மற்ற குழந்தை்கள் அளவிற்கு
அவனது சமூ்கத் பதைா்ரபுத் தைிறன்களும்
சுய-மதைிப்பீடும் லமம்ப்ாது. குழந்தையின
வருங்கா� சுதைநதைிர உைரவு லமம்படு்
லவண்டுபமனறால், அவன பாது்காப்பா்க
உைருவது முக்்கியம்.
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பி்ைப்்ப வளரப்பதைற்்கான சி� வழிமு்ற்கள் இஙல்க உள்ளன:
• ்கரப்ப்கா�த்தைின லபாது, வயிற்்றத் தை்விக் ப்காடுத்து உங்களின
வருங்கா� குழந்தையு்ன உங்களின உைரவு்க்ள பவளிப்படுத்தும்
வ்்கயில் அவளு்ன லபசுங்கள்.
• குழந்தை பிறநதை பிறகு, குழந்தையின லதை்வ்களுக்ல்கற்ப அனபா்க
பதைில்வி்ன பசயயுங்கள்.
• குழந்தையின வயதைிற்குப் பபாருத்தைமான வ்்கயில் அவளி்மிருநது
எனன எதைிரபாரக்்க�ாம் எனபதைில் பதைளிவா்க இருங்கள்.
• குழந்தையு்ன அனபான, ஊக்குவிக்கும் மு்றயில் லபசுங்கள்;
உங்களுக்கு பதைில்வி்ன பசயய அவளுக்கு வாயப்பளிப்பது்ன,
உ்ரயா்ல் மற்றும் லசரநது வி்ளயாடுவ்தைத் பதைா்ஙகும்
வாயப்்பயும் அளியுங்கள்.
• தைனக்ப்கன ஒரு பசாநதை ஆளு்ம்யயும் அ்்யாளத்்தையும்
ப்காண்டுள்ள ஒரு தைனித்தைன்ம வாயநதை தைனிநபரா்க உங்கள்
குழந்தை்ய ஏற்றுக் ப்காள்ளுங்கள்.
• உங்களின அனறா் வாழக்்்கயின ஒரு அங்கமா்க குழந்தை்யக்
்கருதுங்கள்.
பாது்காப்பான பி்ைப்பின ்காரைமா்க, ந்்பழகும் பருவம், பள்ளிப்பருவம்
மற்றும் பருவ வயதைில், சுதைநதைிரமான லபாக்கு, சுய-சிநதை்ன மற்றும்
பிறரு்னான உறவு ஆ்கியவற்றில் சிறப்பான பசயல்பாட்்்க் ்காை முடி்கிறது.
ஆரம்ப்கா� குழந்தைப்பருவ வளர்சசி பற்றிய என்சக்்கில�ாப்பீடியாவிலிருநது
(EncyclopediaonEarlyChildhoodDevelopment) எடுக்்கப்பட்்து.

எனது குழந்தையும் நானும் வாழநாள் முழுவதைற்குமான பி்ைப்பு
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தைந்தையின பஙகு
தைாயு்னான பி்ைப்்ப குழந்தை ஏற்்கனலவ பாது்காப்பானதைா்க உைரநதைாலும்,
தைந்தையு்னான பி்ைப்பும் குழந்தையின வளர்சசிக்கு உதைவு்கிறது. ஒரு குழந்தை
தைனது தைந்தையு்ன ப்காண்டிருக்கும் உறவுமு்ற உயரதைரமானதைா்க இருக்கும்
லபாது, குழந்தை லமலும் ஊக்்கத்து்ன ஆராய்சசி்களில் ஈடுபடும் என்ச சி�
ஆயவு்கள் பதைாிவிக்்கினறன.
தைந்தையர்கள் முதைன்மப் பராமாிப்பாளரா்க இருநதைாலும் இல்�ாவிட்்ாலும்,
பி்ைப்்ப ப�ப்படுத்தை பினவரும் பக்்கங்களில் விவாிக்்கப்பட்டுள்ள
ந்வடிக்்்க்க்ள அவர்கள் பசயய�ாம். கூடுதை�ா்க்ச சி� ஆல�ாச்ன்கள் இஙகு
ப்காடுக்்கப்பட்டுள்ளன:
• இயனறலபாபதைல்�ாம் ஒரு லபபி ல்காிய்ர(baby carrier) உ்ன எடுத்து்ச
பசல்லுங்கள். ஆண்்களின உ்ல்வா்கின ்காரைமா்க, அவர்களால் ஒரு பபாிய,
பளுவான குழந்தை்ய, பபண்்க்ள வி் சு�பமா்கத் தூக்்க முடியும்.
• புதைிதைா்கப் பிறநதைிருக்கும் உங்களது குழந்தை்ய உங்கள் மாரபின மீது
லபாட்டுக் ப்காண்டு படுத்துக் ப்காள்ளுங்கள். உங்களது இதையத்துடிப்்பக்
ல்கட்கும் குழந்தைக்கு நம்பிக்்்க வலுக்கும்.
• தைா்யப் லபானலற அலதை மாதைிாியான அனபான பதைில்வி்ன்கள்,
பழக்்கவழக்்கங்கள் மற்றும் லநரம்றயான நல்வழிப்படுத்துதைல் ஆ்கியவற்்ற்ச
பசயயுங்கள், அப்லபாழுதுதைான தைாய அல்�து தைந்தை ஆ்கிய இருவாில் யார
அவ்னப் பாரத்துக் ப்காண்்ாலும் அவன பாது்காப்பா்க உைரவான.
• உங்களது சிறுகுழந்தை அல்�து ந்்பழகும்
குழந்தையி்ம் அனபு்காட்்த் தையங்காதைீர்கள்.
• சிறுகுழந்தைக்கு்ச சிறநதை உைவு தைாயப்பால்
தைான எனபதைால், தைாயப்பாலூட்டும் தைாயக்கு
ஆதைரவளியுங்கள். உங்கள் சிறுகுழந்தையு்ன
தைரமான மு்றயில் லநரத்்தை்ச பச�வி்க்கூடிய
வாயப்பு்க்ள நாடுங்கள்; சிறுகுழந்தை்ய
தைாயி்ம் ப்காண்டு பசல்லுங்கள் அல்�து
தைாயப்பால் அருநதைிய பிறகு அவ்ன
ஏப்பம்வி்்ச பசயயுங்கள்.
• உங்களது ந்்பழகும் குழந்தை தைன
உ்ல்ாீதைியான தைிறன்க்ள (ஏறுதைல், குதைித்தைல்
லபானற்வ) லமம்படுத்தைிக் ப்காள்ள அவ்ன
ஊக்்கப்படுத்துங்கள். அவ்ன ்கவனமா்க
லமற்பார்வயிடுங்கள், ஆனால் முக்்கியமா்க
அவனது முயற்சி்க்ள ஊக்்கப்படுத்தைி
அவ்ன உற்சா்கப்படுத்துங்கள்.
• உங்களது அநதைரங்க உறவிலும்,
உங்க்ள்ச சுற்றியிருக்கும் பிறரு்னான
உறவிலும் உங்களது குழந்தைக்கு ஒரு
முனமாதைிாியா்க விளஙகுங்கள்.
• உங்களது சிறுகுழந்தையு்ன லநரத்்தை்ச
பச�வி் பபற்லறாருக்்கான விடுப்பு
எடுப்பது பற்றி சிநதைியுங்கள்.
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• உங்கள் சிறுகுழந்தையு்ன தைனியா்க லநரத்்தை்ச பச�விடுங்கள்.
உங்களுக்கு இது குறித்து தையக்்கம் இருநதைால் சி� நிமி்ங்கள் எனபதைில்
பதைா்ங்கி, பிறகு லநரத்்தை அதைி்காித்துக் ப்காள்ளவும். தைா்ய விட்டு
பவகு தூரம் வி�்கியிருக்்க லவண்்ாம் எனறு நீங்கள் நி்னத்தைால்,
சிறுகுழந்தை்ய அ்ற்ய விட்டு பவளிலயலவா, அல்�து லவபறாரு
அ்றக்ல்கா ப்காண்டு பசல்லுங்கள்.
• புதைிதைா்கக் குழந்தை பபற்றவர்களுக்்கான சமூ்க வளங்க்ளப் பற்றி ல்கட்டு
அறியுங்கள். சி� சமயங்களில் தைந்தை-குழந்தை குழுக்்கள் இருக்்கக்கூடும்.
உங்களது பகுதைியில் ஏதும் இல்்� எனறால், அப்படிப்பட்் ஒரு குழு்வத்
பதைா்ஙகுவது பற்றி சிநதைியுங்கள்.
• தைாய தைான முதைன்மப் பராமாிப்பாளர எனறால், தைாய ்க்ளப்பா்க
இருப்பது அல்�து மன்சலசாரவு்ன இருப்பது லபானறவற்றுக்்கான
அ்்யாளங்கள் இருக்்கினறனவா எனறு பாருங்கள். தைரமான பராமாிப்்ப
அளிக்்கக்கூடிய அவரது ஆற்ற்� இது பாதைிக்்கக்கூடும். இது பற்றி நீங்கள்
்கவ்� ப்காண்்ால், உங்களின மருத்துவர, பபாதுந� தைாதைி அல்�து
சமூ்கந� தைாதைி ஆ்கிலயாரு்ன இது குறித்துப் லபசுங்கள்
• லவ்�யின ்காரைமா்க நீங்கள் வீட்்் விட்டு பவகு லநரம்
வி�்கியிருப்பவரானால், உங்கள் குழந்தையு்ன பச�விடும் லநரம்
தைரமானதைா்க இருப்ப்தை உறுதைிப்படுத்தைிக் ப்காள்ளுங்கள்; அப்படிப்பட்்
சமயத்தைில், அவளது சமிஞ்ச்க்ளயும் பதைில்வி்ன்க்ளயும் புாிநது
ப்காள்ள நீங்கள் ்கற்றுக் ப்காள்வீர்கள்.
• நீங்கள் உைர்சசிவசப்படுவது லபா� உைரநதைால�ா அல்�து உங்கள்
குழந்தை அழுதுப்காண்ல் இருநதைால�ா, உதைவி ல்காரத் தையங்காதைீர்கள்.
குழந்தை்ய ஒருலபாடும் லவ்கமா்க ஆட்்ாதைீர்கள்.

நாம் ஒனறி்ைநது எனன பசயய�ாம்?
உங்களது குழந்தையின லதை்வ்க்ளப் புாிநதுப்காண்டு அவற்றிற்கு அனபா்க
பதைில்வி்ன பசயய பினவரும் ஆல�ாச்ன்கள் உங்களுக்கு உதைவக்கூடும்.
இநதை்ச பசயல்்கள் எளி்மயான்வ எனபது்ன, இவற்்ற பசயவதைற்ப்கன
வி்�யுயரநதை வி்ளயாட்டுப் பபாருட்்கள் ஏதும் லதை்வயில்்�. உண்்மயில்,
வி்ளயாட்டுப் பபாருட்்களுக்கும் லம�ா்க, உங்கள் சிறுகுழந்தைக்குத்
லதை்வப்படுவது நீங்களும் உங்கள் லநரமும் தைான! ஒவபவாரு சிறுகுழந்தையும்
தைனித்தைன்மவாயநதைது எனபது்ன, இ்சபசயல்பாடு்களின லபாது அவர்கள்
பவவலவறு விதைமா்க பதைில்வி்ன பசயவர: உங்களது குழந்தையின தைனிப்பட்்
லதை்வ்களில் ்கவனம் பசலுத்துங்கள். ்கவனிக்்கவும்: சிறுகுழந்தை்கள் பல்லவறு
நிதைானங்களில் வளர்சசிய்்வார்கள் எனபது்ன, அவர்கள் ஒவபவாருவருக்கும்
தைனிப்பட்் ஆளு்ம உண்டு. பினவரும் பக்்கங்களில் உள்ள தை்கவல்்கள்
பபாதுவான வழிமு்ற்கள் எனபது்ன, அ்வ எல்�ா்ச சிறுகுழந்தை்களுக்கும்
பபாருநதைாது.

எனது குழந்தையும் நானும் வாழநாள் முழுவதைற்குமான பி்ைப்பு
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0-3 மாதைங்கள்
உங்கள் சிறுகுழந்தை எனன பசயவாள்
• அவளுக்கு பிற மு்கங்க்ளப் பாரக்்கப் பிடிக்கும் எனபது்ன, அவள் புனன்்க
பசயயவும் ‘கூ’ எனறு ்கத்தைவும் பதைா்ஙகு்கிறாள்.
• அவளுக்கு பிற குரல்்க்ளக் ல்கட்்கப் பிடிக்கும் எனபது்ன, பழ்கிய நபர்களின
குரல்்க்ள அ்்யளம் ்கண்டுப்காள்்கிறாள்.
• தைனது லதை்வ்க்ள பவளிப்படுத்தை அவள் அழு்கிறாள்.
• பிறர தைன்ன தூக்்கி்வத்துக் ப்காள்வதும், பிறரு்னான உ்ல்ாீதைியான பதைா்ரபும்
அவளுக்குப் பிடிக்்கிறது.
• பபாதுவா்க, அவ்ளத் தூக்்கி்வத்துக் ப்காள்வதைால் சமாதைானம் அ்்்கிறாள்.
• 30 பசமீ (12 இன்ச) பதைா்�வில�ா அல்�து அ்தைவி் அரு்கா்மயில�ா
உள்ளவற்்ற அவளால் பதைளிவா்கப் பாரக்்க முடியும்.
• உங்கள் மு்கத்்தைத் பதைா் அவள் முயல்்கிறாள்.

நீங்கள் எனன பசயய�ாம்
• உங்கள் சிறுகுழந்தைக்குத் தைாயப்பாலூட்டுங்கள்.
• உங்கள் சிறுகுழந்தையி்ம் ்கவனம் பசலுத்துவதைால் அவளுக்குப் பி்ழயான
பழக்்கவழக்்கங்க்ளப் பழக்்கி விடுலவாலமா எனறு பயம்ப்காள்ளாதைீர்கள்.
• உங்களது சிறுகுழந்தையின அடிப்ப்்த் லதை்வ்கள் எல்�ாவற்்றயும் நீங்கள்
பூரத்தைி பசயதை பினனரும் அவள் அழுதுப்காண்டிருநதைால், அவ்ளத் தூக்்கி ்வத்துக்
ப்காள்ளுங்கள்.
• சிறுகுழந்தை லசாரவா்கக் ்காைப்பட்்ால், அவளுக்கு அ்மதைியான ஒரு இ்த்்தை
அளியுங்கள்.
• உங்களது சிறுகுழந்தை்யப் பாரத்து புனன்்க பசயயுங்கள், லபசுங்கள், பா்ல்்கள்
பாடுங்கள், தைா�ாட்டுங்கள், மற்றும் பமன்மயா்கத் தூக்்கிக் ப்காள்ளுங்கள்.
• உங்களின சிறுகுழந்தை்யயின ்கால், ்்க்க்ள பமன்மயா்க உருவி
விடுங்கள்(massage).
• உங்கள் சிறுகுழந்தைக்கு உங்களின மு்கம் பழக்்கமா்க லவண்டும் எனபதைால், அவ்ள
லநரா்கப் பாருங்கள்.
• முடிநதைலபாபதைல்�ாம், வயிற்றின மீது அைியும் (ஒரு தைாயக் ்கங்காரு்வப் லபா�)
லபபி ல்காிய்ர(baby carrier) பயனபடுத்துங்கள். நீங்கள் ச்மத்துக் ப்காண்டிருக்கும்
பபாழுலதைா, அல்�து சூ்ான உைவு அல்�து பானங்க்ளக் ்்கயாளும் பபாழுலதைா
சிறுகுழந்தை்யத் தூக்்காதைீர்கள்.
• ்கனடிய குழந்தைந� சமூ்கம்(Canadian Paediatric Society) (www.caringforkids.
cps.ca) பாிநது்ரத்தைிருப்ப்தைப் லபா�, உங்களது ்கட்டிலின அரு்கில் உங்களின
சிறுகுழந்தைக்கு ஒரு பதைாட்டில்(crib) அ்மத்துக் ப்காடுங்கள்.
• உங்களுக்கு மி்கவும் பாி்சசயமான பமாழியில் குழந்தையு்ன லபசுங்கள், உங்களின
பமாழியும் உங்களது து்ைவாின பமாழியும் பவவலவறா்க இருநதைாலும்கூ்.
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பசயல்பாடு்கள்
உங்களது குழந்தையின பார்வ்ய தைி்சமாற்றுங்கள். உங்களது குழந்தை
விழித்தைிருக்கும் லபாது, உங்களது மு்கத்்தை அவனது மு்கத்தைிலிருநது 30
பசமீ (12 இன்ச) தைள்ளி ்வயுங்கள். உங்களது மு்கத்்தை வ�ப்புறமும்,
பினனர இ்ப்புறமும் பமதுவா்கத் தைிருப்புங்கள். அவனது பதைில்வி்ன்ய
்கவனியுங்கள்.
விளக்்கம் – சிறுகுழந்தை உங்களது மு்கத்்தை அ்்யாளம் ்காண்பது்ன,
உங்களது மு்கத்்தை பாரத்துக் ப்காண்ல் இருக்்க விரும்பு்கிறான.
உங்களது குர்� மாற்றி, பல்லவறு குரல்்களில் லபசுங்கள். உங்களது
சிறுகுழந்தைக்கு அரு்கில் பசல்லுங்கள். பல்லவறு ஏற்ற-இறக்்கங்களில்
ப� வாக்்கியங்க்ளக் கூறுங்கள்: வழக்்கமான குரல், உயரத்தைிய குரல்,
பமல்லிய குரல், ்கிசு்கிசுப்பு, மூக்்கால் லபசுவது லபானற குரல் லபானற்வ.
சிறுகுழந்தையும் இலதை ஒலி்க்ள தைிரும்ப்ச பசயய முயல்்கிறானா என
்கவனியுங்கள்.
விளக்்கம் – உங்கள் குர்�க் ல்கட்பதைில் சிறுகுழந்தை ஆரவம் ்காட்டு்கிறான
எனபது்ன, பமாழியு்ன பதைா்ரபு்்ய ஒலி்க்ளயும் அவன ்கற்றுக்
ப்காள்்கிறான.
உங்கள் சிறுகுழந்தைக்்கா்கப் லபசுங்கள். உங்களது சிறுகுழந்தைக்்கா்க நீங்கள்
ஏதைாவது பசயயும்லபாபதைல்�ாம், (்யபர மாற்றும் லபாது, தைாயப்பாலூட்டும்
லபாது, லபானற்வ), நீங்கலள சிறுகுழந்தையா்க இருப்பதைா்கக் ்கற்ப்ன
பசயதுப்காண்டு அவனுக்்கா்கப் லபசுங்கள்: ”எனக்குக் ப்காஞசம் குளிர்கிறது,”
“எனக்கு அம்மாவின ஸ்பவட்்்ரப் பிடித்துக் ப்காண்ல்யிருக்்க லவண்டும்
லபால் இருக்்கிறது,” லபானற்வ.
விளக்்கம் – உங்களது
சிறுகுழந்தையின
சமிஞ்ச்க்ளப் புாிநது
ப்காள்ளவும், அவனது
பதைில்வி்ன்களில் ்கவனம்
பசலுத்தைவும் நீங்கள் அறிநது
ப்காள்்கிறீர்கள்.

(Ilustration of newborn,
awake,
எனது குழந்தையும்
நானும்looking
வாழநாள் முழுவதைற்குமான பி்ைப்பு
face-to-face parent approx. 30 cm away
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4-6 மாதைங்கள்
உங்கள் சிறுகுழந்தை எனன பசயவான
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

அவன அடிக்்கடி புனன்்க பசயவான, சிாிப்பான.
அவ்னப் பபயர பசால்லி அ்ழத்தைால் பதைில்வி்ன பசயவான.
உற்சா்கமா்க இருக்கும் லபாது அவன ்்க்க்ளயும் ்கால்்க்ளயும் அ்சப்பான.
தைான ்க்ளப்பா்க இருப்ப்தை அவன பல்லவறு வழி்களில் உைரத்தை முயற்சிப்பான:
மு்கத்்தை்ச சுருக்குதைல், லவறு தைி்சயில் பாரத்தைல், மு்கத்்தை இறுக்்கமாக்்கிக்
ப்காள்ளுதைல், உ்தைத்தைல், முது்்க வ்ளத்தைல், அழுதைல் லபானற்வ.
தைனக்கு விருப்பமானவர்க்ளப் பாரக்்கவும், அவர்களு்ன இருக்்கவும் அவனுக்குப்
பிடிக்கும்.
தைனக்குப் பழக்்கமான குரல்்கள் ஒலிக்கும் தைி்சயில் தை்�்யத் தைிருப்பிப்
பாரப்பான.
தைனனு்ன லபசுபவாின மு்கத்்தை ்கவனித்துப் பாரப்பான.
்கண்ைாடியில் பதைாியும் தைனது பிம்பத்்தைப் பாரத்து்ச
சிாிப்பான.
பபாருட்்க்ள ்வத்துக் ப்காண்டு தைானா்கலவ சி�
நிமி்ங்களுக்கு வி்ளயாடிக் ப்காண்டிருப்பான.
பவறு்மயா்க உைரும்
லபாபதைல்�ாம் அவன அழுவான.
பபாதுவா்க, அழும் லபாது
அவ்ன்ச சமாதைானப்படுத்தைினால்
அழு்்க்ய நிறுத்தைிவிடுவான.

நீங்கள் எனன பசயய�ாம்
• உங்களின சிறுகுழந்தைக்குத்
பதைா்ரநது தைாயப்பால் அளியுங்கள்.
• உங்களது சிறுகுழந்தையின
பார்வ்களுக்கும் புனன்்க்களுக்கும்
பதைில்வி்ன பசயயுங்கள்.
• நீங்கள் உங்கள் சிறுகுழந்தையு்ன வி்ளயாடும் லபாதும், அவனு்ன லபசும்
லபாதும், அவ்ன லநரா்கப் பாருங்கள்.
• உங்கள் சிறுகுழந்தையு்ன லபசுங்கள், அவனுக்குப் படித்துக் ்காட்டுங்கள்.
• உங்களது சிறுகுழந்தை அழும்லபாது அவ்னத் தூக்்கி ்வத்துக் ப்காள்ளுங்கள்.
• நீங்கள் உங்கள் சிறுகுழந்தையு்ன லபசும் லபாது அவன ‘கூ’ எனறு ஒலி
எழுப்பினால், அவன ஏலதைா பசால்� முயற்சிக்்கிறான எனறு பபாருள். அவனுக்குப்
பதைில் அளியுங்கள்.
• உங்களது சிறுகுழந்தை லவறு புறம் தைிரும்பிக் ப்காண்்ால், நீங்கள் கூறுவ்தைத் தைவிர
லவறு எ்தைலயா அவன பசயய விரும்பு்கிறான எனலறா, அல்�து அவன லசாரவா்க
இருக்்கிறான எனலறா பபாருள். அவன பசால்வ்தைக் ்கவனியுங்கள்: பமதுவா்க்ச
பசால்லுங்கள் அல்�து நிறுத்தைிவிடுங்கள்.
• உங்களின சிறுகுழந்தைக்குக் ்காயம் ஏற்பட்்ால�ா, அவன சு்கவீனமா்க இருநதைால�ா
அல்�து பயமா்க உைரநதைால�ா, அவ்ன உ்னடியா்கத் தூக்்கிக் ப்காள்ளுங்கள்.
• உங்களுக்குத் பதைாிநதை சிறிய பா்ல்்க்ளப் பாடிக் ்காட்டுங்கள்.
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பசயல்பாடு்கள்
உங்களது குழந்தை்ய உருவி, மசாஜ் பசயயுங்கள். அவ்னத் தை்ரயில் ஒரு
பசௌ்காியமான பரப்பில் ்கி்த்துங்கள். அவன முதுகுப்புறமா்கலவா அல்�து
குப்புறப் படுத்துக்ப்காண்ல்ா இருக்்க�ாம், அல்�து நீங்கள் அவனது
முது்்கத் தைாங்கிப் பிடித்துக் ப்காள்்்கயில் உட்்காரநது ப்காண்ல்ா
கூ் இருக்்க�ாம். பாலூட்டும் லவ்ள்களுக்கு இ்்ப்பட்் லநரத்தைில்,
சிறுகுழந்தை விழித்தைிருக்்்கயில் இ்தை்ச பசயயுங்கள். அவனுக்குக் கூ்சசம்
ஏற்ப்ாதை வண்ைம், அல்�து எாி்சசல் உண்்ா்காதை வ்்கயில் உறுதைியா்க
உருவி விடுங்கள். தைாவர எண்்ை்யப் பயனபடுத்துங்கள். அவனது
உ்லின பல்லவறு பா்கங்க்ள பமதுவா்க மாசஜ் பசய்்கயில், அவனது
பதைில்வி்ன்க்ளக் ்கவனியுங்கள்: அவனுக்கு எனன பிடிக்்கிறது? அவனுக்கு
எனன பிடிக்்கவில்்�? நீங்கள் எனன பசய்கிறீர்கள் எனப்தை உங்கள்
சிறுகுழந்தையி்ம் பமதுவா்க்ச பசால்லுங்கள்.
விளக்்கம் – உங்கள் குழந்தை உங்களு்னான உ்ல்ாீதைியான பி்ைப்்ப
பாது்காப்பானதைா்க உைர்கிறான எனபது்ன, அவனுக்கு எனன பிடிக்்கிறது
எனப்தையும் அ்தை அவன எப்படி பதைாியப்படுத்து்கிறான எனப்தையும் நீங்கள்
அறிநது ப்காள்்கிறீர்கள்.
உங்கள் சிறுகுழந்தையு்ன விமான வி்ளயாட்டு வி்ளயாடுங்கள்.
அவ்னப் பாரத்து புனன்்கத்துக் ப்காண்ல், அவனது இடுப்பில் ்்க்வத்து
அவ்ன பமதுவா்கத் தூக்குங்கள். பல்லவறு அ்சவு்கள் பசயது அவற்்ற
உங்களின சிறுகுழந்தைக்கு விளக்குங்கள்: லமல� பசல்வது, ்கீலழ பசல்வது,
பறப்பது. அவன பதைா்ர விரும்பு்கிறானா அல்�து இல்்�யா எனப்தைக்
கூறும் அவனது ்ச்்க்க்ள (அழுவது, பபற்றவ்ரப் பிடித்துத் தைள்ளுவது,
பநளிவது லபானற்வ) ்கவனமா்கப் பாருங்கள், அதைனபடி பசயல்படுங்கள்.
விளக்்கம் – உங்களது சிறிகுழந்தையின சமிஞ்ச்க்ளயும் அவற்றுக்கு நீங்கள்
எப்படி பதைில்வி்ன பசயய லவண்டும் எனப்தையும் பழ்கிக் ப்காள்வது்ன,
அவனது தை்ச்களின வளர்சசிக்கும் இது உதைவு்கிறது.
உங்கள் குழந்தையு்ன லசரநது வடிவங்க்ளயும் தைன்ம்க்ளயும்
ஆராயுங்கள். பல்லவறு வடிவங்கள் மற்றும் தைன்ம்களி�ான
(பமன்மயானது, ்கடினமானது, பசாரபசாரப்பானது லபானற்வ)
பாது்காப்பான பபாருட்்க்ள உங்கள் குழந்தை வி்ளயாடுவதைற்்கா்க்ச
லச்காித்துக் ப்காள்ளுங்கள். அ்வ்க்ள அவனி்ம் ஒவபவானறாக்
ப்காடுத்து, அநதைப் பபாருட்்கள் எனன எனப்தை அவனுக்கு விளக்்கி, அவனது
பதைில்வி்ன்க்ளக் ்கவனியுங்கள். அப்பபாருட்்க்ள தைனது ்்க்கள், வாய,
பாதைங்கள், ்கனனங்கள் லபானறவற்றால் பதைா் அவ்ன அனுமதைியுங்கள்.
அவன ஒவபவாரு பபாரு்ளயும் ்கவனமா்க ஆராய அவ்காசம் அளிப்பது்ன,
சிறுகுழந்தை லசாரவா்க இருப்பது லபா�த் லதைானறினால் இ்சபசய்�
நிறுத்தைிவிடுங்கள்.
விளக்்கம் – உங்கள் சிறுகுழந்தைக்கு எனன பிடிக்கும் அல்�து பிடிக்்காது
எனபதைற்்கான சமிஞ்ச்க்ள நீங்கள் பதைாிநது ப்காள்்கிறீர்கள். புதைிய
பபாருட்்க்ளத் பதைாிநது ப்காள்வதைில் அவனும் ம்கிழ்சசி அ்்்கிறான.
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7-9 மாதைங்கள்
உங்கள் சிறுகுழந்தை எனன பசயவாள்
• மற்ற சிறுகுழந்தை்க்ளப் பாரத்து அவள் ம்கிழ்சசி அ்்்கிறாள். ‘கூ’ எனறு ஒலி
எழுப்பியும், புனன்்க பசயதும், அவள் மற்ற சிறுகுழந்தை்களின ்கவனத்்தை ஈரக்்க
முயற்சிக்்கிறாள்.
• அவள் பல்லவறு விதைமான ஒலி்க்ள எழுப்பு்கிறாள்: “பா, ்ா, தைா, மா”.
• உங்களின சிறுகுழந்தை ந்கரத் பதைா்ஙகு்கிறாள் எனபது்ன, தைன்ன்ச
சுற்றியுள்ளவற்்ற அவள் ஆராய்கிறாள்.
• தைன்னத் தூக்்கி ்வத்துக் ப்காள்ள்ச பசால்லி ்்க்க்ள உயரத்து்கிறாள்.
• புதைியவர்க்ளக் ்காட்டிலும் உங்களு்ன இருப்ப்தைலய சிறுகுழந்தை விரும்பு்கிறாள்
எனபது்ன, நீங்கள் அவ்ள விட்டு வி�கும் லபாது அவள் பதைில்வி்ன
பசயயக்கூடும்.
• ஒரு வழக்்கமான அட்்வ்ைப்படி பசயல்படுவ்தை அவள் விரும்பு்கிறாள்.
• தைனது லதை்வ்க்ள பவளிப்படுத்தை அவள் ஒலி்க்ள எழுப்பு்கிறாள்.
• தைனக்குப் பிடித்தைமான்வ்களுக்்கான சி� பசாற்்க்ள உங்கள் சிறுகுழந்தையால்
அ்்யாளம் ்கண்டுப்காள்ள முடியும்: அம்மா(மம்மி), அப்பா(்ாடி), ப்ட்டி(Teddy)
லபானற்வ.
• ஒரு ்கம்பளத்்தைலயா அல்�து அவளுக்கு விருப்பமான வி்ளயாட்டுப்
பபாரு்ளலயா ்்கயில் பிடித்துக் ப்காள்ளக் ப்காடுத்து உங்கள் சிறுகுழந்தை்ய்ச
சமாதைானப்படுத்தைி வி்�ாம்.
• தைனக்குப் பாி்சசயமான ஒரு குர்�க் ல்கட்்ால�ா, அல்�து பாி்சசயமான நப்ரப்
பாரத்தைால�ா அவள் சமாதைானம் அ்்யக்கூடும்.

நீங்கள் எனன பசயய�ாம்
• உங்கள் சிறுகுழந்தையின சமிஞ்ச்க்ளப் புாிநதுப்காள்ள அவ்ளக் ்கவனியுங்கள்.
வி்ளயா் அவள் தையாரா்கவும், விருப்பமா்கவும் இருக்கும் லபாது அவளு்ன
வி்ளயாடுங்கள். அவளின பசய்்க்களுக்ல்கற்ப பசயல்படுங்கள்.
• உங்கள் குழந்தை லபசாமல் பசயயும் பசயல்்க்ளக் ்கவனியுங்கள் (தைனது ்்க்க்ள
உயரத்துதைல், புனன்்க பசயதைல், உ்தைத்தைல், தைனது ்்க்க்ளயும் ்கால்்க்ளயும்
இறுக்்கிக் ப்காள்ளுதைல் லபானற்வ).
• உங்கள் சிறுகுழந்தை தைனது ்்க்க்ள உயரத்தும் லபாபதைல்�ாம் அவ்ளத் தூக்்கி
்வத்துக் ப்காள்ளுங்கள்.
• அவளுக்்கா்கப் பாட்டுப் பாடி, புத்தை்கங்கள் படித்துக் ்காட்டி, அவளு்ன
பமன்மயா்கப் லபசுங்கள்.
• உங்களது குடும்ப வாழக்்்க்ய சீரபடுத்தைிக் ப்காண்டு, உங்கள் குழந்தைக்கு
அட்்வ்ைப்படியான ஒரு வழக்்கத்்தை ஏற்படுத்தைிக் ப்காடுங்கள்: உைவு,
வி்ளயாட்டு, குளியல், தூக்்கம் லபானற்வ.
• உங்கள் குழந்தை்ய விட்டு வி�்கி்ச பசல்� லவண்டுபமனறால், அவ்ள விட்டு்ச
பசல்லும் லபாதும், தைிரும்பி வநதை பினனரும் அவ்ள அ்ைத்துக் ப்காள்ளுங்கள்.
அ்மதைியா்க இருநது, தைனது உைரவு்க்ள அவள் ்கட்டுப்படுத்தைிக் ப்காள்ளவும்,
நீங்கள் தைிரும்ப வருவீர்கள் எனப்தைப் புாிய ்வக்்கவும் அவளுக்கு உதைவுங்கள்.
• தைனனால் முடிநதைலபாபதைல்�ாம் உங்கள் குழந்தை தைன்னத்தைாலன
சமாதைானப்படுத்தைிக் ப்காள்ள அனுமதைியுங்கள் (்கட்்்விர்� சூப்புதைல், அவளுக்கு
விருப்பமான ்கம்பளத்்தை பிடித்துக் ப்காள்ளுதைல் லபானற்வ)
• உங்கள் குழந்தைக்குத் பதைா்ரநது தைாயப்பால் அளியுங்கள்.
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பசயல்பாடு்கள்
உங்கள் குழந்தையின பசயல்்க்ள நீங்கள் அப்படிலய தைிரும்ப்ச பசயது ்காட்டுவது
லபானற எளிய வி்ளயாட்டுக்்க்ள வி்ளயாடுங்கள். உதைாரைமா்க, அவன
்்க்க்ளத் தைட்டினால் அல்�து தைனது வாயினால�ா அல்�து வி்ளயாட்டுப்
பபாருளினால�ா ஒலி எழுப்பினால், நீங்களும் அப்படிலய பசயயுங்கள். இநதை
வி்ளயாட்்் அவலன பதைா்ங்க அனுமதைியுங்கள், ஆனால் இ்தை நீங்களும் சி�
சமயங்களில் பதைா்ங்கி ்வக்்க�ாம்.
விளக்்கம் – தைனது பசயல்்களின மூ�ம் தைனது சூழ்�க் ்கட்டுப்படுத்தைிக் ப்காள்ள
முடியும் எனப்தை அவன பதைாிநது ப்காள்்கிறான. உங்களு்ன பதைா்ரபு ப்காள்ள
லவண்டும் எனறு அவன பசயயும் முயற்சி்களுக்கு நீங்கள் பதைில்வி்ன பசயவது
அவனுக்குத் பதைாி்கிறது. பதைா்ரபு ப்காள்வது பற்றி அவன பதைாிநது ப்காள்்கிறான.
உங்கள் குழந்தையு்ன ்கண்ைாமூ்சசி வி்ளயாட்டு வி்ளயாடுங்கள். அவன
முனனால் நினறு ப்காண்டு, உங்களின மு்கத்்தைக் ்்க்களால் ம்றத்துக்
ப்காண்டு, பிறகு பவளிப்படுத்தை�ாம். ஒரு துைி ப்காண்டும் உங்கள் மு்கத்்தை
ம்றத்துக் ப்காள்ள�ாம். அரு்கில் எங்காவது ஒளிநது ப்காண்டு பிறகு முனலன
லதைானற�ாம். இ்தை அவனுக்கு விருப்பமான வி்ளயாட்டுப் பபாருட்்க்ள
்வத்தும் நீங்கள் பசயய�ாம்.
விளக்்கம் – தைனனால் பாரக்்க முடியாவிட்்ாலும் கூ், பபாருட்்களும் மனிதைர்களும்
இனனமும் இருக்கும் இ்த்தைில�லய இருக்்கிறார்கள் எனப்தை உங்கள்
குழந்தை புாிநது ப்காள்ளத் பதைா்ஙகு்கிறான. உங்களது மு்கத்்தையும், தைனக்குப்
பிடித்தைமான வி்ளயாட்டுப் பபாருட்்க்ளயும் பாரப்பதைனால் உண்்ா்கக்கூடிய
ம்கிழ்சசி்ய அவன உைர்கிறான. நீங்கள் எப்பபாழுதும் தைிரும்ப வருவீர்கள்
எனப்தைக் குழந்தை பதைாிநது ப்காள்்கிறான.
உங்கள் குழந்தையின முனபு ஒரு ்கண்ைாடி்ய ்வயுங்கள். அவன முதைலில்
தைன்ன அதைில் பாரத்துக் ப்காண்டு, எனன ந்க்்கிறது எனப்தைப் புாிநதுப்காள்ள
முயற்சி பசயயட்டும். ்கண்ைாடியில் பதைாியும் அவன பிம்பத்்தை(குழந்தை்ய)
சுட்டிக்்காட்டி, அவன பபய்ர்ச பசால்லி அ்்யாளம் ்காட்்�ாம். பிறகு,
்கண்ைாடியில் அவனது உ்லின பா்கங்க்ள்ச சுட்டிக்்காட்டி அ்தைப் பற்றிப்
லபச�ாம், உதைாரைமா்க அவனது ்்க்கள், மூக்கு, ்கண்்கள் லபானற்வ.
விளக்்கம் – உங்களது குழந்தை தைனது உ்்�ப் பற்றித்
பதைாிநதுப்காள்ளத் பதைா்ஙகு்கிறான. ்கண்ைாடியில்
பதைாியும் தைனது உ்லின பா்கங்கள்
தைனக்குாிய்வ எனப்தை
அவன பதைாிநது
ப்காள்்கிறான.

எனது குழந்தையும் நானும் வாழநாள் முழுவதைற்குமான பி்ைப்பு
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10-12 மாதைங்கள்
உங்கள் சிறுகுழந்தை எனன பசயவான
• அவன மற்றவர்கள் பசயவது லபா�்ச பசயது பாரக்்கிறான.
• புதைிய வி்ளயாட்டுப் பபாருட்்க்ள அவன ஆரவத்து்ன பாரக்்கிறான, தைனக்கு
லவண்டிய்தை அவன சுட்டிக் ்காட்டு்கிறான.
• அவனால் பல்லவறு உைரவு்க்ள பவளிப்படுத்தை முடியும்: உவ்்க, பரபரப்பு,
லசா்கம் லபானற்வ.
• மற்றவர்க்ளப் பாதைிக்கும் பசய்� அவனால் பதைா்ங்கி ்வக்்க முடியும்,
உதைாரைமா்க மற்றவர்க்ள்ச சிாிக்்க ்வப்பது.
• அவனுக்குப் பிடித்தைமானவர்களி்மிருநது அவ்னப் பிாித்து ்வக்கும் லபாது, அவன
துயரமா்க இருப்ப்தைப் பாரக்்க�ாம்.
• ஏலதைனும் ஒரு சூழல் குறித்து அவனுக்குத் பதைளிவில்�ாதை லபாது, அவன தைனது
பபற்லறாரு்ன பார்வ அல்�து உ்ல்ாீதைியான பதைா்ரபு ஏற்படுத்தைிக் ப்காள்ள
வி்ழ்கிறான.
• யாலரனும் அவனது வி்ளயாட்டுப் பபாருட்்க்ள எடுத்தைால் அவன உ்னடியா்க
பதைில்வி்ன பசய்கிறான.
• முத்தைங்கள், அ்ைப்பு்கள் மற்றும் புனன்்க மூ�ம் அவன தைனது அன்ப
பவளிப்படுத்து்கிறான.

நீங்கள் எனன பசயய�ாம்
• அவனுக்கு ஒரு பாது்காப்பான சூழ்� அளிக்்க�ாம்.
• உங்கள் குழந்தையு்ன வி்ளயா்�ாம், அவனு்ன புத்தை்கங்க்ளப் படிக்்க�ாம்,
பா்ல்்க்ளப் பா்�ாம்.
• உங்களின குழந்தை அழும்லபாது, புனன்்க பசயயும் லபாது, உளறும் லபாது,
்்கவிர்� நீட்டி்ச சுட்டிக்்காட்டும் லபாது அல்�து மு்கத்்தைத் தைிருப்பிக் ப்காள்ளும்
லபாது அவன எனன பசால்்கிறான எனப்தைப் புாிநது ப்காள்ள முயற்சி பசயயுங்கள்.
• உங்கள் குழந்தை தைனது உைரவு்க்ள வாரத்்தை்களின மூ�ம் அ்்யாளம் ்காை
உதைவுங்கள்: உதைாரைமா்க, ம்கிழ்சசி, லசா்கம், ல்காபம் லபானற்வ.
• ்கி்சசு ்கி்சசு மூட்டி, சிாித்து, வி்ளயாட்டுக்்கள் வி்ளயாடி, வழக்்கமான பசயல்்க்ள
ம்கிழவூட்டுவதைா்க ஆக்குங்கள்.
• உங்கள் குழந்தை ந்கர, நிற்்க மற்றும் மர்சசாமான்க்ளப் பிடித்துக் ப்காள்ள முயற்சி
பசயயும் லபாது ஊக்்கப்படுத்துங்கள்.
• நீங்கள் ஒனறா்க எனன பசயயப்லபா்கிறீர்கள் எனப்தை குழந்தையி்ம்
பசால்லுங்கள்: மா்� உைவு சாப்பிடுவது, பவளியில் ்கா�ாற ந்ப்பது, குளிப்பது,
லபானற்வ. தைனது வழக்்கமான ந்வடிக்்்க்கள் குறித்து பாது்காப்பா்க உைர இது
அவனுக்கு உதைவும்.
• தை்் பசயயப்பட்்வற்றிலிருநது அவனது ்கவனத்்தை தைி்ச தைிருப்பியும், அவ்ன்ச
சுற்றியுள்ள இ்த்தைிலிருநது ஆபத்தைான பபாருட்்க்ள அ்கற்றியும், நீங்கள்
விரும்பும் ந்த்்தை்ய குழந்தைக்குக் ்காண்பித்தும், லதை்வப்படும் லபாது உங்கள்
குழந்தைக்குத் பதைளிவான வ்ரய்ற்கள் இடுங்கள் (லநரம்றயான மு்றயில்
சீரபடுத்துதைல் என்கிற பிாி்வப் பாரக்்கவும்).
• உங்கள் குழந்தைக்குத் பதைா்ரநது தைாயப்பால் அளியுங்கள்.
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பசயல்பாடு்கள்
உங்கள் குழந்தையு்ன லசரநது வி�ஙகு்கள் பற்றிய புத்தை்கத்்தைப் படியுங்கள்.
இநதை வயதைில் பசாற்்க்ளப் லபச உங்கள் குழந்தைக்கு்ச சிரமமா்க இருக்்க�ாம்,
ஆனால் அவனால் ஒலி்க்ள அப்படிலய தைிரும்பவும் பசயது ்காட்் முடியும்.
வி�ஙகு்களின ப்ங்க்ளப் பாரத்து, வி�ஙகு்களின ஒலி்க்ளப் லபா�்ச பசயது
்காட்டுங்கள். அ்தைத் தைிரும்பவும் பசயது்காட்் உங்கள் குழந்தை எடுக்கும்
ஒவபவாரு முயற்சி்யயும் ஊக்்கப்படுத்தைவும். ஸ்்ப்டு(stuffed) அல்�து
பிளாஸ்டிக் வி�ஙகு பபாம்்ம்க்ள ்வத்தும் இநதை ந்வடிக்்்க்ய நீங்கள்
பசயய�ாம்.
விளக்்கம் – ஒலி எழுப்புதைல் மூ�ம் உங்கள் குழந்தை உங்களு்ன லபச
முயல்்கிறான, பிற்்கா�த்தைில் இது பமாழியா்க மாறிவிடும்.
உங்கள் குழந்தையி்மிருநது வி�்கி இருநது முயற்சித்து பாருங்கள். நீங்கள்
பசனறுவிட்டு பிறகு தைிரும்ப வருவதைா்க உங்கள் குழந்தையி்ம் கூறுங்கள்.
அநதை சமயத்தைில் யார அவ்ன பாரத்துக் ப்காள்ளப் லபா்கிறார்கள் எனப்தை
விளக்்கிக் கூறுங்கள். நீங்கள் வி�்கி்ச பசல்லும்லபாது அவனுக்கு விருப்பமான
பபாருள் ஒன்ற விட்டு்ச பசல்லுங்கள். நீங்கள் வி�்கி்ச பசல்லும் முன
அவ்ன அ்ைத்து முத்தைமிட்டுவிட்டு்ச பசல்லுங்கள். ஒரு சி� நிமி்ங்களுக்கு
உங்கள் குழந்தை்ய விட்டு வி�்கி்ச
பசனறு தைிரும்ப வாருங்கள். இநதை
ந்வடிக்்்க்ய தைிரும்பத் தைிரும்ப
பசயயுங்கள், ்கா� அவ்காசத்்தை
பமதுவா்க உயரத்துங்கள், ஆனால்
வி�்கி்ச பசல்லும் லபாது பசயயும்
பசயல்்க்ள அலதை லபானறு
மாற்றாமல் பசயயுங்கள்.

விளக்்கம் – நீங்கள் விட்டு வி�்கி்ச
பசல்லும் ஒவபவாரு மு்றயும்
தைிரும்ப வநதுவிடுவீர்கள் எனப்தைக்
குழந்தை பதைாிநது ப்காள்்கிறான.
குழந்தையின பபற்லறார அவ்ன
விட்டு்ச பசனறிருக்கும் சமயத்தைில்,
அவ்னப் பாரத்துக் ப்காள்பவர
அவ்ன அரவ்ைத்துக் ப்காள்வார.
லதை்வப்படும் லபாது தைன்னத் தைாலன
அரவ்ைத்துக் ப்காள்ளவும் அவன
பதைாிநது ப்காள்்கிறான.
Illustration of a baby in its mother’s arms being handed over to another wom
Grand-mother? The baby is holding a blankie

லவபறாரு குழந்தை்யக் ்காை்ச பசல்லுதைல். குழந்தை்க்ள ஒருவ்ர ஒருவர
பாரக்கும்படி உட்்கார ்வத்துவிட்டு, அவர்களுக்குள் ஏற்படும் எநதை விதைமான
பதைா்ர்பயும் ஊக்்கப்படுத்துங்கள்: புனன்்க்கள், ஒலி்கள், கூ்சசல். பிற
லசரக்்்க்களுக்கு குழந்தை பசயயும் பதைில்வி்ன்ய ்கவனியுங்கள்: இ்ச,
வி்ளயாட்டுப் பபாருட்்கள், மக்்கள் லபானற்வ.
விளக்்கம் – உங்கள் குழந்தை மற்றவர்களு்ன பழ்கத் பதைாிநது ப்காள்்கிறான
எனபது்ன, தைனது சமூ்கத் லதை்வ்களுக்கு உங்க்ள மட்டுலம சாரநதைிருக்்க
லவண்்ாம் எனப்தையும் அவன பதைாிநது ப்காள்்கிறான.

எனது குழந்தையும் நானும் வாழநாள் முழுவதைற்குமான பி்ைப்பு

15

13-18 மாதைங்கள்
உங்கள் ந்்பழகும் குழந்தை எனன பசயவாள்
• உங்களது ந்்பழகும் குழந்தை தைன்ன்ச சுற்றியுள்ளவற்்ற ஆராயவதைில்
ம்கிழ்சசிய்்்கிறாள்.
• அவள் “ஹாய” மற்றும் “லநா” லபானற சி� பசாற்்க்ள்ச பசால்�த்
பதைா்ஙகு்கிறாள்.
• அவளுக்கு புதைிய நபர்க்ளப் பற்றி பதைாிநது ப்காள்வதைில் ஆரவம்
ஏற்படு்கிறது.
• அவளுக்குத் தைனனம்பிக்்்க வளர்கிறது.
• உங்களது ந்்பழகும் குழந்தை தைானா்கலவ வி்ளயாடிக் ப்காள்்கிறாள்.
• அவளது வழக்்கமான பசயல்பாடு்களில் மாற்றம் ஏற்படுவது அவளுக்குப்
பிடிப்பதைில்்�.

நீங்கள் எனன பசயய�ாம்
• உங்களது ந்்பழகும் குழந்தை பாது்காப்பா்க ஆராய அனுமதைியுங்கள்.
• அவளுக்கு அரவ்ைப்பு லதை்வப்படும் லபாது அவளு்ன இருநது,
உங்களது அன்ப பவளிப்படுத்துங்கள்.
• உங்கள் ந்்பழகும் குழந்தை ்கண்டுபிடிக்கும் வி்ளயாட்்்
வி்ளயாடும் லபாது அவள் எனன ்கண்டுபிடிக்்கிறாள் எனபதைில் ஆரவம்
்காட்டுங்கள்.
• உங்கள் ந்்பழகும் குழந்தையு்ன லபசுங்கள், அவள் பசால்வ்தைக்
ல்களுங்கள், அதைற்கு பதைில் பசால்லுங்கள்.
• ஒரு சி� நிமி்ங்களுக்கு தைானா்கலவ வி்ளயாடிக்ப்காள்ளும்படி
உங்களது ந்்பழகும் குழந்தை்ய ஊக்்கப்படுத்துங்கள்.
• பல்லவறு உைரவு்க்ள மக்்கள் பவளிப்படுத்துவது லபானற
பு்்கப்ப்ங்க்ளக் ்காண்பித்து, அவவுைரவு்க்ள விளக்்கக்கூடிய
வாரத்்தை்க்ள பயனபடுத்தைிப் லபசுங்கள்.
• நீங்கள் அவ்ள விட்டு வி�்கி்ச பசல்லும்லபாது அதைற்்கான ஒரு
வழக்்கமான மு்ற்ய பினபற்றுங்கள்.
• தைினசாி வழக்்கத்தைில் மாற்றம் ஏதும் இருநதைால், அது உங்கள்
ந்்பழகும் குழந்தைக்கு ஒரு தைிடீபரனற ஆ்சசாியமான
விஷயமா்க இல்�ாமல் இருக்கும்படி, அ்தைப் பற்றி அவளி்ம்
முனகூட்டிலய பசால்லிவிடுங்கள்.

16

பசயல்பாடு்கள்
்கண்ைாமூ்சசி வி்ளயாட்டு வி்ளயாடுங்கள். வி்ளயாட்்்ப் பற்றி உங்கள்
ந்்பழகும் குழந்தைக்கு விளக்்கிவிட்டு, ஆரம்ப்கட்்த்தைில் அவனுக்கு அரு்கா்மயில்
உள்ள இ்த்தைில், லசாபா அல்�து ்கட்டிலுக்கு அடியில், ஒளிநதுப்காள்ளுங்கள். அவன
உங்க்ளக் ்கண்டுபிடிக்கும் லபாது உங்களுக்கு ஏற்படும் ம்கிழ்சசி்ய பவளிப்படுத்தைி,
அவ்னக் ்கட்டிப் பிடித்துக் ப்காள்ளுங்கள்.
விளக்்கம் – பாது்காப்பான மு்றயில் ஆராயும் வழக்்கத்்தை இது ஏற்படுத்தும். நீங்கள்
உங்கள் ந்்பழகும் குழந்தை்ய விட்டு வி�்கி்ச பசல்வது அவனுக்குப் பழ்கி
விடு்கிறது எனபது்ன, உங்கள் மீண்டும் ்காண்பதைில் அவன ம்கிழ்சசி அ்்்கிறான.
ஏதைாவது ஒரு புது இ்த்தைில் உங்கள் குழந்தை ஆராய்சசியில் ஈடுப்ட்டும். அவனுக்கு
ச்மயல் அ்ற அலுமாாி்யக் ்காட்டுங்கள், அல்�து ஒரு துைி அலுமாாி அல்�து
இளம் குழந்தைக்குப் பாது்காப்பான புதைிய பபாருட்்கள் நி்றநதை ஒரு பபாிய
பபட்டி்யக் ்காட்டுங்கள்.
விளக்்கம் – அவனுக்குத் லதை்வப்படும் லபாது நீங்கள் அரு்கில் இருக்்கிறீர்கள்
எனபது அவனுக்குத் பதைாிநதைால், உங்கள் ந்்பழகும் குழந்தை புதைிய பபாருட்்க்ள
சாவ்காசமா்க ஆராய்சசி பசயவான.
ஒரு வி்ளயாட்டுப் பபாரு்ளப் ப்கிரநது ப்காள்வது எப்படி எனறு அவனுக்குக்
்காட்டுங்கள். உங்கள் குழந்தை ஒரு வி்ளயாட்டுப் பபாரு்ளத் லதைரநபதைடுத்துக்
ப்காள்ளட்டும், நீங்களும் உங்களுக்ப்கன ஒன்ற லதைரநபதைடுத்துக் ப்காள்ளுங்கள்.
அவனுக்கு அரு்கில் உட்்காரநது வி்ளயாடுங்கள். சி� நிமி்ங்கள் ்கழித்து,
வி்ளயாட்டுப் பபாருட்்க்ள மாற்றிக் ப்காள்ள�ாமா எனறு ல்களுங்கள். குழந்தை
மறுத்தைால், பினவருவனவற்றுள் ஏதைாவது ஒன்ற்ச பசயய�ாமா எனறு ல்களுங்கள்:
சி� நிமி்ங்கள் ்கழித்து வி்ளயாட்டுப் பபாருட்்க்ள மாற்றிக் ப்காள்ள�ாம்,
லவபறாரு வி்ளயாட்டுப் பபாரு்ள்ச சுட்டிக் ்காட்்�ாம், அல்�து இநதை
வி்ளயாட்டுப் பபாரு்ள ்வத்து இருவரும் லசரநது வி்ளயா்�ாம்.
விளக்்கம் – பிற குழந்தை்களி்மிருநது தைனக்கு லவண்டிய்தைப் பபற்றுக் ப்காள்ள,
முரட்டுத்தைனமான மு்றயில் அல்�ாமல், லவறு வழி்களில் பபற்றுக் ப்காள்ள உங்கள்
ந்்பழகும் குழந்தை ்கற்றுக் ப்காள்்கிறான.
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19-24 மாதைங்கள்
உங்கள் ந்்பழகும் குழந்தை எனன பசயவான
• உங்கள் ந்்பழகும் குழந்தை பதைா்ரநது ஆராய்சசியில் ஈடுபடுவது்ன,
தைனது சுற்றுப்புறத்்தைப் பற்றியும், தைன்ன்ச சுற்றியுள்ள மக்்க்ளப்
பற்றியும் பதைாிநது ப்காள்்கிறான.
• பிறரு்ன பதைா்ரபு ப்காள்ளும் லபாது பல்லவறு உைர்சசி்க்ள அவன
பவளிப்படுத்து்கிறான: முரட்டுத்தைனம், பிடிவாதைம், ்கடித்தைல், அ்ைத்தைல்,
சிாிப்பு லபானற்வ.
• உங்கள் ந்்பழகும் குழந்தை “இல்்�” எனறு பசால்வதைன மூ�ம் தைனது
விருப்பத்்தை நி்�நாட்டிக் ப்காள்்கிறான.
• அவன பிற குழந்தை்களுக்கு அரு்கில் அமரநது வி்ளயாடு்கிறான.
• சி� சமயம் அவன புதைிய நபர்களு்ன பழகுவதைில் தையக்்கம் ப்காள்்கிறான.
• பபாியவர்க்ளப் லபா�, அலதை மு்றயில் ந்நது ப்காள்ள
பதைா்ஙகு்கிறான.
• உங்க்ளப் புாிநது ப்காண்டு, தைனது லதை்வ்க்ள பவளிப்படுத்தும்
வ்்கயில் அவன ப� புதைிய பசாற்்க்ளக் ்கற்றுக் ப்காண்டு அவற்்ற
பயனபடுத்து்கிறான.

நீங்கள் எனன பசயய�ாம
• உங்கள் ந்்பழகும் குழந்தை எல்�ாவற்்றயும் தைானா்கலவ பசயது
ப்காள்ள லவண்டும் எனறு நி்னப்பது லபா�த் லதைானறினாலும்,
அவ்னத்து அரவ்ைத்துக் ப்காள்ள நீங்கள் லதை்வ.
• அவன ்கண்டுபிடிப்ப்வ்க்ள ம்கிழ்சசியு்ன ஏற்றுக் ப்காண்டு,
பதைா்ரநது அவனுக்குப் படித்துக் ்காட்டுங்கள், அவனுக்்கா்க பா்ல்்கள்
பாடுங்கள், அவனு்ன லபசுங்கள்.
• அவனது உைரவு்க்ள பவளிப்படுத்தும் மாற்றுமு்ற்கள் பற்றி்ச
பசால்லுங்கள்: “உனக்கு யார மீதைாவது ல்காபம் ஏற்பட்்ால், அ்தைப் பற்றி
எனனி்ம் வநது பசால்.”
• பதைாிநது ப்காள்ள லவண்டும் என்கிற அவனது ஆரவத்்தை ஊக்்கப்படுத்தும்
அலதை லநரத்தைில், அவனது ஆராய்சசி்களுக்்கான பாது்காப்பான
வ்ரய்ற்க்ள அ்மத்துக் ப்காடுங்கள். அவனது ந்த்்தை
நியாயமானதைா்க இருக்கும் லபாபதைல்�ாம், ஒலர மாதைிாியான விதைி்ய
பினபற்றுங்கள்.
• குழந்தை அ்்யாளம் ்காை உதைவக்கூடிய வ்்கயில், உைரவு்க்ள
பிரதைிபலிக்கும் எளிய ப்ங்க்ள பயனபடுத்துங்கள்.

18

பசயல்பாடு்கள்
மற்றவர்கள் எவவிதைம் உைர்கிறார்கள் எனப்தைப் புாிநது ப்காள்ளுதைல். பல்லவறு
உைரவு்க்ள: ல்காபம், ம்கிழ்சசி, லசா்கம், லபானற்வ - பவளிப்படுத்தும்
்கதைாபாத்தைிரங்கள் உள்ள ஒரு புத்தை்கத்்தைத் லதைடிப் பிடியுங்கள். இநதைப் புத்தை்கத்்தை
உங்கள் ந்்பழகும் குழந்தையு்ன லசரநது படியுங்கள், ்கதைாபாத்தைிரங்கள்
ஏன அவவிதைம் உைர்கிறார்கள் எனப்தை ்கவனமா்க விளக்குங்கள். அவனும்
அ்தைப்லபா�லவ உைரவானா எனறு ல்களுங்கள்.
விளக்்கம் – மற்றவர்களுக்கு ம்கிழ்சசி, லசா்கம் லபானறவற்்ற ஏற்படுத்தைக்கூடியது
எது எனப்தை உங்களது ந்்பழகும் குழந்தை புாிநதுப்காள்ள ஆரம்பிக்்கிறான.
தைாய தைந்தைய்ரப் லபா� பாவ்ன பசயது்காட்டுதைல். நீங்கள்
வீட்டுலவ்�்க்ள்ச பசயயும் லபாது, குழந்தை்களுக்ப்கனலற வடிவ்மக்்கப்பட்்
அலதை லபானற பபாருட்்க்ள பயனபடுத்தைி உங்க்ளப் லபானலற பசயயும்படி
ஊக்்கப்படுத்துங்கள்: பனி்ய அ்கற்றுவது, தை்ர்யப் பபருக்குவது,
பபாருட்்க்ளத் தூக்குவது லபானற்வ.
விளக்்கம் – நீங்கள் பசயவ்தைப் லபானலற அவ்னயும் பசயய அனுமதைிப்பதைன
மூ�ம் அவன மீது நீங்கள் ்வத்தைிருக்கும் நம்பிக்்்க்ய பவளிப்படுத்துவதைால்,
அவனது சுய-மதைிப்பு உயர்கிறது.
அவனுக்குத் பதைாிநதை நபர்க்ள அ்்யாளம்
்காணுதைல். உங்களது ந்்பழகும் குழந்தையி்ம்
அவனுக்கு நனகு அறிமு்கமான நபர்களின
(அவன பபற்லறார, நண்பர்கள், அய�வர்கள்)
பு்்கப்ப்ங்க்ளக் ்காட்டுங்கள். அதைில் உள்ள
நபர்க்ள அ்்யாளம் ்காணும்படியும்,
அவர்க்ளப் பற்றி உங்களு்ன லபசும்படியும்
அவ்ன ஊக்்கப்படுத்துங்கள்.
விளக்்கம் – அவனுக்கு அறிமு்கமான நபர்க்ள
அ்்யாளம் ்காைவும், அவர்களின பபயர்க்ள்ச
பசால்�வும் அவன பதைாிநது ப்காள்வது்ன,
அவர்களு்னான உறவுமு்ற்யப் பற்றியும் அவன
அறிநது ப்காள்்கிறான.

எனது குழந்தையும் நானும் வாழநாள் முழுவதைற்குமான பி்ைப்பு
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25-30 மாதைங்கள்
உங்கள் ந்்பழகும் குழந்தை எனன பசயவாள்
• உங்களது ந்்பழகும் குழந்தை ப� வாரத்்தை்க்ளப் பயனபடுத்தைிப்
லபசு்கிறாள்.
• அவள் புனன்்க பசய்கிறாள், சிாிக்்கிறாள்.
• புதைிய சூழல்்களில், சி� சமயம், அவள் பவட்்கப்படு்கிறாள்.
• அவள் ்கற்ப்ன வி்ளயாட்டுக்்க்ளயும், சி� எளிய வி்ளயாட்டுக்்க்ளயும்
வி்ளயாடு்கிறாள்.
• அவளுக்கு மற்றவர்களு்ன வி்ளயா்ப் பிடிக்்கிறது எனறாலும்,
வி்ளயாட்டுப் பபாருட்்க்ள ப்கிரநது ப்காள்வது இனனமும் சிரமமா்கத்தைான
இருக்்கிறது.

நீங்கள் எனன பசயய�ாம்
• அவளா்கக் ்கற்ப்ன பசயது வி்ளயா்க்கூடிய வி்ளயாட்டுக்்க்ளயும், அவள்
விரும்பும் பிற வி்ளயாட்டுக்்க்ளயும் வி்ளயாடும்படி
அவ்ள ஊக்்கப்படுத்துங்கள்.
• எல்ல�ாரும் அவரவர மு்றக்்கா்க ்காத்தைிருக்்கக்கூடிய
வ்்கயி�ான ஒரு வி்ளயாட்்் வி்ளயாடுங்கள்;
அவள் தைனது மு்றக்்கா்க ்காத்தைிருப்பதைற்கு இது
உதைவும்.
• உங்கள் ந்்பழகும் குழந்தை
எடுக்கும் முயற்சி்க்ள
ஊக்்கப்படுத்துவது்ன, அவள்
பபறும் பவற்றி்க்ளயும்
பாராட்டுங்கள்.
• எனன ந்க்்கிறது எனப்தையும்,
எனன ந்க்்கப் லபா்கிறது
எனப்தையும் உங்கள் ந்்பழகும்
குழந்தைக்கு விளக்்கிக் கூறி, அவள்
பாது்காப்பா்க உைர உதைவுங்கள்.
• ஒரு வி்ளயாட்டுப்
பபாரு்ள ப்கிரநது ப்காண்டு
வி்ளயாடுவதைற்்கான வழி்க்ள
அவளுக்குக் ்காண்பியுங்கள்.
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பசயல்பாடு்கள்
்கண்ைாடி வி்ளயாட்டு வி்ளயாடுங்கள். ஒருவ்ர ஒருவர
பாரத்தைிருக்கும்படி உட்்காரநது ப்காள்ளுங்கள். உங்கள் உ்ல்
அ்சவு்க்ளயும், மு்கபாவங்க்ளயும் உங்கள் குழந்தை அப்படிலய பசயது
்காட்் லவண்டும். இ்தை இருவரும் மாற்றிமாற்றி பசயயுங்கள், பிறகு உங்கள்
குழந்தை மு்கபாவங்க்ள பசயய ஆரம்பிப்பான.
விளக்்கம் – மற்றவர்களின பசய்்க்கள், மு்கபாவங்கள், மற்றும்
உைர்சசி்க்ளப் புாிநது ப்காள்ள அவன ்கற்றுக் ப்காள்்கிறான. பதைா்ரபு
ப்காள்ளும் லபாது மாறிமாறி்ச பசயவது, பதைா்ரபு ப்காள்ளுதைல் ஒரு
பாிமாற்றம் எனப்தை அவனுக்கு உைரத்து்கிறது.
உண்்ம லபா� நம்ப்வக்கும் வி்ளயாட்டு. உண்்மயில் ஏற்படுவ்தைப்
லபானற சூழல்்க்ள அ்மத்து வி்ளயாடும்படி, அதைாவது லதைநீர அருநதுவது,
பதைா்�லபசியில் லபசுவது, ஒரு பபாம்்ம்ய பாரத்துக் ப்காள்வது,
ச்மப்பது, ஒரு ்கா்ரப் பழுதுபாரப்பது அல்�து மரலவ்� பசயவது
லபானற்வ, அவ்ன ஊக்்கப்படுத்துங்கள்.
விளக்்கம் – அவன தைனது ்கற்ப்னத் தைிற்ன வளரத்துக் ப்காள்வது்ன, ஒரு
லவ்�்யத் தைானா்கலவ பசயயும் வழிமு்ற்யயும் பதைாிநது ப்காள்்கிறான.
உங்களின உதைவியு்ன, தைான பசயயும் பசய்�யும், அதைிலிருநது அவன
பபறக்கூடிய இனபத்்தையும் வாரத்்தை்களில் விவாிக்்கவும் அவன பதைாிநது
ப்காள்்கிறான.
இ்சக்ல்கற்ப ந்னம் ஆடுவது. பல்லவறு உைரவு்க்ள – ம்கிழ்சசி, லசா்கம்,
ஆ்சசாியம் லபானற்வ - பவளிப்படுத்தும் இ்ச்யத் லதைடிப் பிடியுங்கள்.
அ்வ பா்ப்ப்�ாம், ஒரு சிடி பிலளயாில் இ்சக்்கப்ப்�ாம், அல்�து
ஒரு வாத்தைியக்்கருவி ப்காண்டு வாசிக்்கப்ப்�ாம். இ்ச பவளிப்படுத்தும்
பல்லவறு உைரவு்க்ள உங்கள் ந்்பழகும் குழந்தைக்கு விளக்்கிக்கூறி,
இ்சக்ல்கற்ப அவனு்ன ந்னம் ஆடுங்கள். இ்சக்ல்கற்ப எநதை விதைமான
ந்னம் ஆ் லவண்டும் எனப்தை அவன முடிவு பசயது ப்காள்ளட்டும்.
விளக்்கம் – நாம் ந்நது ப்காள்ளும் விதைத்தைிற்கும் நமது உைரவு்களுக்கும்
இ்்லய உள்ள பதைா்ர்ப பற்றி உங்களின ந்்பழகும் குழந்தை பதைாிநது
ப்காள்்கிறான.
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31-36 மாதைங்கள்
உங்கள் ந்்பழகும் குழந்தை எனன பசயவாள்
• உங்கள் ந்்பழகும் குழந்தை தைானா்கலவ வி்ளயாடிக் ப்காள்்கிறாள்.
• அறிமு்கமான சூழல்்களில் தைனக்கு விருப்பமானவர்களி்மிருநது பிாிநது அவளால்
தைனியா்க்ச பசயல்ப் முடி்கிறது.
• மற்றவர்களு்ன அவள் ப்கிரநது ப்காள்ளத் பதைா்ஙகு்கிறாள்.
• தைனது உைரவு்க்ள அவள் மற்றவர்களி்ம் பவளிப்படுத்து்கிறாள்.
• அவளால் பல்லவறு உைரவு்க்ள: ம்கிழ்சசி, லசா்கம், ல்காபம், பயம், ்கவ்�
லபானற்வ - பவளிப்படுத்தைவும், புாிநதுப்காள்ளவும் முடி்கிறது.

நீங்கள் எனன பசயய�ாம்
• அவள் தைானா்கலவ வி்ளயாடிக் ப்காள்ளும்படி அவ்ள ஊக்்கப்படுத்துங்கள்.
• அவளது ்கற்ப்னவளத்்தை பயனபடுத்தைக்கூடிய வ்்கயி�ான வி்ளயாட்டுக்்க்ள
வி்ளயாடும்படி அவ்ள ஊக்்கப்படுத்துங்கள்.
• நீங்கள் அவ்ள விட்டு்ச பசல்லும் லபாது அதைற்்கான ்காரைத்்தை விளக்்கி்ச
பசால்வது்ன, அநதை லநரத்தைில் அவ்ள யார பாரத்துக் ப்காள்வார்கள் எனப்தையும்
பசால்லி, பிாி்வத் தைாங்கிக் ப்காள்வ்தை சு�பமாக்குங்கள். குறிப்பான லநரங்க்ள்ச
பசால்லி அதைன அடிப்ப்்யில் (“உன ப்கல் தூக்்கத்தைிற்குப் பிறகு,” “பவளிலய
இருட்்த் பதைா்ஙகும் லபாது”), நீங்கள் தைிரும்ப வரும் லநரத்்தை அவளி்ம்
பசால்லுங்கள்.
• அவளது நா்ள எப்படிக் ்கழித்தைாள் எனப்தை
அவள் உங்களி்ம் விவாிக்்க உதைவுங்கள்.
• உங்களது ந்்பழகும் குழந்தை
உைரவு்கள் மற்றும் ்கவ்�்க்ளக்
்காதுப்காடுத்துக் ல்களுங்கள்.
• பபாறு்மயா்க இருக்்க அவளுக்குக்
்கற்றுக் ப்காடுங்கள். உதைாரைமா்க,
நீங்கள் பதைா்�லபசியில் ஒருவரு்ன
லபசிக் ப்காண்டிருக்கும் லபாது,
அவ்ள நீங்கள் ்கவனிக்்க லவண்டும்
எனப்தை நீங்கள் அறி்கிறீர்கள்,
ஆனால் உங்கள் ்கவனத்்தைப் பபற
அவள் சிறிது லநரம் ்காத்தைிருக்்க
லவண்டும் எனப்தை அவளுக்கு
உைரத்தை சமிஞ்ச (ஆள்்காட்டி
விர்�க் ்காட்டி, ்காத்தைிரு
எனபது லபா�) பசயயுங்கள்.
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பசயல்பாடு்கள்
உைர்சசிபூரவமான சூழல்்க்ள ்கற்ப்ன பசயது ப்காள்ளுங்கள்.
பல்லவறு சூழல்்க்ளயும் உைர்சசி்க்ளயும் பிரதைிபலிக்கும்
வ்்கயில் (வாக்குவாதைங்கள், ஒரு நண்பன தைரும் ஆ்சசாியம்,
பபற்லறா்ரப் பிாிதைல், ஒரு விழாவுக்கு்ச பசல்வது, சிறிய ்காயங்கள்),
அ்்க்்கப்பட்் வி்ளயாட்டு பபாம்்ம்க்ளக் ப்காண்டு சி�
சூழல்்க்ள உருவாக்குங்கள். அவனுக்கு அதைில் பங்களித்து, அதைில்
சம்பநதைப்பட்டிருப்பவர்களின உைரவு்கள் மற்றும் ந்த்்தை்யப்
பற்றிப் லபசுங்கள்.
விளக்்கம் – இவவி்ளயாட்டின மூ�ம் ந்்பழகும் குழந்தை பல்லவறு
உைர்சசி்க்ள பவளிப்படுத்தைவும், அவற்்ற எப்படி்ச சமாளிப்பது
எனறும் ்கற்றுக் ப்காள்்கிறான. இது பிர்சச்ன்க்ளத் தைீரக்்க
அவனுக்கு உதைவும் தைிறன ஆகும்.
அவனது அன்றய தைினத்்தை பற்றிய ்க்தை. உங்களது ந்்பழகும்
குழந்தைக்கு விருப்பமானவற்்றப் பற்றி லபசக்கூடிய வாய்பலயா,
அல்�து அவன அன்றய தைினம் எனன பசயதைான எனப்தைப் பற்றி
லபசக்கூடிய வாய்பலயா அவனுக்கு அளியுங்கள். அவன பசால்லும்
்க்தை்க்ள நீங்கள் அக்்க்றயா்க ்கவனிக்்கிறீர்கள் எனப்தை
அவனுக்கு உைரத்தை ல்கள்வி்கள் ல்களுங்கள்.
விளக்்கம் – அவன பசால்� விரும்புவ்தை நீங்கள் ஆரவத்து்ன
ல்கட்்கிறீர்கள் எனப்தை அவன உைர்கிறான, அதைனால் அவன
உங்களு்ன லமலும் லமலும் லபச விரும்பு்கிறான.
நீங்கள் இருவரும் லசரநது ஒரு ்க்தை்ய உருவாக்குங்கள். உங்கள்
ந்்பழகும் குழந்தைக்கு விருப்பமானவர்கள் மற்றும் அ்்க்்கப்பட்்
வி�ஙகு பபாம்்ம்க்ளக் (stuffed animals) ப்காண்டு ஒரு சிறிய
்கற்ப்ன ்க்தை்ய உருவாக்குங்கள். “அனறு ஒரு நாள்....” எனறு
ஆரம்பியுங்கள், பிறகு அவன ஒரு சிறிய ்கற்ப்னக் ்க்தை்ய்ச
பசால்� அனுமதைியுங்கள்.
விளக்்கம் – ்கற்ப்ன சக்தைி்யயும், பதைா்ரபு ப்காள்ளும் தைிற்னயும்
இது ஊக்்கப்படுத்து்கிறது.

year old child
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உங்களின ந்்பழகும் குழந்தை்ய
சாியான மு்றயில் நல்வழிப்படுத்துதைல்
ஒரு குழுவில் வாழவதைற்கும், பாது்காப்பான மு்றயில் ஆராயவதைற்கும்
லதை்வயான விதைி்க்ள இளம் குழந்தை்கள் பதைாிநதுப்காள்ள லவண்டும். ஒரு
பபற்றவரா்க, அவர்கள் வாழும் இ்த்்தை நீங்கள் ்கட்டுப்படுத்துவது்ன,
சாியான ந்த்்தை எது எனப்தையும் நீங்கள் ்காண்பிக்்க லவண்டும்.
இளம் குழந்தை்களுக்கு ப்கட்் எண்ைம் எதுவும் இல்்�, தைங்களுக்கு
இயற்்்கயா்கத் லதைானறுவ்தை அவர்கள் பசய்கிறார்கள்: வாயக்குள்
பபாருட்்க்ளப் லபாட்டுக் ப்காள்வது, தைம்்ம்ச சுற்றியுள்ளவற்்ற
ஆராயவது, மனக்குழப்பத்து்ன இருக்கும் லபாது அழுவது, லபானற்வ.
பிர்சச்ன்க்ளத் தைவிரக்்க, இளம் குழந்தையின சுற்றுப்புறத்்தைக்
்கட்டுபடுத்துவதைில் பதைா்ஙகுங்கள்:
• சுற்றுப்புறத்்தை ஒழுஙகுபடுத்துங்கள். ஆபத்தைான பபாருட்்க்ள
எடுத்துவிடுதைல், அவள் பசல்�க்கூ்ாதை இ்ங்களுக்்கான ்கதைவு்க்ள
மூடிவிடுதைல், தைடுப்பு்க்ளப் பயனபடுத்துதைல், லபானற்வ.
• தை்்பசயயப்பட்்வற்றிலிருநது உங்கள் ந்்பழகும் குழந்தையின
்கவனத்்தை தைி்சதைிருப்புங்கள். உதைாரைமா்க, பபாருத்தைமற்ற எ்தை
லநாக்்கியாவது அவள் பசனறு ப்காண்டிருநதைால், அவளுக்கு ஒரு
பாது்காப்பான வி்ளயாட்டுப் பபாரு்ளலயா அல்�து மாற்றான
ந்வடிக்்்க்க்ளலயா அளியுங்கள்.
• எப்பபாழுதும் ஒலர நி்�யில் இருங்கள்: குழந்தை்யப் பாரத்துக்
ப்காள்வது பபற்லறார இருவாில் யாரா்க இருநதைாலும், விதைி்கள்
எப்பபாழுதும் ஒலர மாதைிாி இருக்்க லவண்டும். முடிநதைால், இது குறித்து
முனலப லபசி ஒப்பநதைம் பசயதுப்காள்ளுங்கள்.
• ஒரு வழக்்கத்்தை ஏற்படுத்தைிக் ப்காள்ளுங்கள். எனன ந்க்்கப்லபா்கிறது
எனறு முனலப பதைாிநதைால், மாற்றாங்க்ள ஏற்றுக் ப்காள்வது குழந்தைக்கு
எளிதைா்க இருக்கும்.
• ப்கட்் ந்த்்தை்ய தை்் பசயவ்தை வி், நல்� ந்த்்தை்ய
ஊக்்கப்படுத்துங்கள்: “அ்தை்ச பசயயாலதை” எனறு பசால்வதைற்கு பதைி�ா்க,
“இஙகு வநது துைி்க்ளத் து்வப்பதைில் எனக்கு உதைவி பசய,” எனறு
பசால்லுங்கள்; “்கத்தைாலதை” எனறு பசால்வதைற்கு பதைி�ா்க, “பமதுவா்கப்
லபசு,” எனறு பசால்லுங்கள்.
• அவள் ்்கயாளக்கூடிய வ்்கயி�ான பபாருட்்க்ளப் பயனபடுத்தை
அவ்ள அனுமதைியுங்கள் (பிளாஸ்டிக் பபாருட்்கள், மூடி்கள், வாைலி்கள்,
து்்க்கும் துைி்கள் லபானற்வ). இநதைப் பபாருட்்கள் பாது்காப்பான்வ
எனப்தை உறுதைிப்படுத்தைிக் ப்காள்ளுங்கள்.

24

ஆனால், லதை்வப்படும் லபாது உங்கள் குழந்தை தைனது உைரவு்க்ள
பவளிப்படுத்தை லவண்டும் எனபது முக்்கியம். அதைற்்கான சி� உதைவிக்குறிப்பு்கள்
இஙகு ப்காடுக்்கப்பட்டுள்ளன:
• அவனது உைரவு்க்ள நீங்கள் புாிநது ப்காண்டிருப்ப்தைத்
பதைாியப்படுத்துங்கள். அவன அழுது ப்காண்டிருநதைால�ா அல்�து பிடிவாதைம்
பிடித்துக் ப்காண்டிருநதைால�ா, அவன ஏன அப்படி ந்நது ப்காள்்கிறான
எனப்தைப் புாிநது ப்காள்ள முயற்சி பசயயுங்கள்.
• உங்களது குழந்தையின துயரத்்தை நீங்கள் புாிநது ப்காண்டுள்ளீர்கள்
எனப்தை அவனுக்குத் பதைாியப்படுத்துங்கள்: “தூக்்க லநரம் வநதுவிட்்தைால்
நீ ஏமாற்றம் அ்்்கிறாய எனபது எனக்குப் புாி்கிறது.” “அவன உன
வி்ளயாட்டுப் பபாரு்ள எடுத்துக் ப்காண்்தைால் நீ ல்காபமா்க இருக்்கிறாய
எனபது எனக்குத் பதைாியும்.”
• எது சாியான ந்த்்தை எனபதைில் பதைளிவா்க இருங்கள். உதைாரைமா்க, அவன
ஏமாற்றம் அ்்நதைிருக்கும் லபாலதைா அல்�து ல்காபமா்க இருக்கும் லபாலதைா
பபாருட்்க்ளத் தூக்்கி எறிவது சாியல்� எனப்தை அவனி்ம் பசால்லுங்கள்.
• சாியான ந்த்்தை எனன எனபதைற்கு நீங்கள் ஒரு நல்� முனனுதைாரைமா்க
இருக்்க லவண்டும். சி� நிமி்ங்களுக்கு ஒரு ்கம்பளி்யப் லபாரத்தைிக்
ப்காண்டு அவன அ்மதைியா்க இருக்்க லவண்டுமா எனறு ல்கட்பது, அவனது
வி்ளயாட்டுப் பபாரு்ள பிறரு்ன ப்கிரநது ப்காள்ளக் ்கற்றுக் ப்காடுப்பது,
அவனது நியாயமான ல்காாிக்்்க்களுக்கு அனபான மு்றயில் பதைில்
பசால்லுவது லபானற்வ.
உங்களது உைரவு்களும் முக்்கியத்துவம் வாயநதை்வ! உங்கள் ந்்பழகும்
குழந்தை்ய்ச சமாளிக்்க முடியாமல் நீங்கள் சிரமப்படும் லபாது உதைவுவதைற்்கான
சி� உதைவிக்குறிப்பு்கள் இஙகு உள்ளன:
• அ்மதைியான, ஆனால் உறுதைியான குரலில் லபச முயற்சி பசயயுங்கள்.
• உங்கள் குழந்தையின ந்த்்தை உங்களி்ம் ஏற்படுத்தும் உைரவு்கள் பற்றி
அவனி்ம் விளக்குங்கள்: “நீ ்கத்தும் லபாது, நீ எனனி்ம் எனன பசால்்கிறாய
எனப்தை புாிநது ப்காள்ள எனக்கு சிரமமா்க இருக்்கிறது,” அல்�து, “நீ
ல்காபமா்க இருக்கும் லபாது, ஏன இப்படி இருக்்கிறாய எனப்தை உனனு்ன
லபசித் பதைாிநது ப்காள்ள முடியவில்்�.”
• உங்களில் ஒருவர (அல்�து இருவருலம!) ல்காபமா்க இருநதைால்,
அ்மதைிய்்யும் வ்ர ்காத்தைிருநது விட்டு, பிறகு லபசத் பதைா்ஙகுங்கள்.
• நீங்கள் மி்கவும் ல்காபமா்க இருநதைால், குழந்தை்ய ஒரு பாது்காப்பான
இ்த்தைில் ்வத்துவிட்டு, லமற்ப்காண்டு லவறு ஏதும் பசயயும் முன நீங்கள்
அ்மதைி பபறுங்கள். முடிநதைால், லவறு ஒரு அ்றக்கு்ச பசல்லுங்கள்.
• நீங்கள் பசயவ்தைலய உங்கள் குழந்தையும் பசயய முயற்சி பசயவான
எனப்தை மறாவாதைீர்கள்; நீங்கள் எளிதைில் ல்காபம் அ்்நதைால், அப்படிலய
பசயய அவனும் ்கற்றுக் ப்காள்வான.
• உங்களின பதைில்வி்ன்களும் ந்த்்தையும் எப்பபாழுதும் மி்க்சசாியானதைா்க
இருக்்காது, ஆனாலும் எனன ந்நதைது எனப்தைப் புாிநதுப்காண்டு உங்கள்
தைவறு்களிலிருநது ்கற்றுக் ப்காள்ளுங்கள்.

எனது குழந்தையும் நானும் வாழநாள் முழுவதைற்குமான பி்ைப்பு
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குடிவரவும், குடும்பத்தைாாின பிாிவும்
்கன்ாவுக்குக் குடிபபயரவதைனால் சி� சமயங்களில் குடும்பங்கள் சி�
்கா�த்தைிற்குப் பிாிநதைிருக்்க லநர�ாம். பபற்லறாாில் ஒருவலரா அல்�து
இருவருலமயா, தைமது குழந்தை்க்ள தைாத்தைா, பாட்டிமார லபானற பிற
பராமாிப்பாளர்களி்ம் விட்டுவிட்டு, ஒரு நீடித்தை ்கா�த்தைிற்கு தைமது
குழந்தை்க்ள விட்டுப் பிாிநதைிருக்்க லநர�ாம். பிாிநதைிருக்கும் இநதைக் ்கா�்கட்்ம்
குழந்தை்களுக்கும் அவர்களின குடும்பத்தைாருக்கும் சிரமத்்தை அளிக்்க�ாம். அ்தைக்
்்கயாளும் சி� லயாச்ன்கள் இஙகு உள்ளன:
• பபற்லறார(்கள்) முடிநதைவ்ரயில் தைமது குழந்தை்களு்ன பதைா்ரபில் இருக்்க
லவண்டும் (அதைாவது: பதைா்�லபசி அ்ழப்பு்கள், லமற்பார்வயு்னகூடிய
இன்ரபநட் பதைா்ரபு லபானற்வ மூ�மா்க).
• உங்கள் சமூ்கத்தைினாி்்லய இலதை நி்�யில் வாழுநது ப்காண்டிருக்கும் பிற
பபற்லறார்களு்ன லபசவும். அவர்களின அனுபவங்களிலிருநது நீங்கள் ்கற்றுக்
ப்காள்வது்ன, நீங்கள் ஒருவருக்கு மற்றவர ஆதைரவா்க பசயல்ப்�ாம்.
• உங்களின குழந்தை்களு்ன நீங்கள் மீண்டும் ஒனறுலசரும் லபாது, ஒரு
பி்ைப்்ப ஏற்படுத்தைிக் ப்காள்ள லபாதுமான அவ்காசம் எடுத்துக்
ப்காள்ளுங்கள். இநதை்ச சிறுபுத்தை்கத்தைில் உள்ள தைத்பதைடுத்தைல் பற்றிய பிாிவில் சி�
லயாச்ன்கள் அளிக்்கப்பட்டிருக்்க�ாம்.
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தைத்பதைடுத்தைல்
நீங்கள் தைத்பதைடுக்கும் குழந்தை்ய நீங்கள் வி்ரவில�லய “விரும்ப”த்
பதைா்ஙகுவீர்கள், குறிப்பா்க அது ஒரு சிறுகுழந்தையா்க இருநதைால்.
ஆனால் “பி்ைப்பு” எனபது லவறு, இது ஒரு குழந்தை, தைன்னத்
தைத்பதைடுத்தை பபற்லறாாி்ம் ்வக்கும் நம்பிக்்்கயாகும். அவளுக்கு
லவண்டியலபாபதைல்�ாம் அவளது பபற்லறார அரவ்ைத்து உதைவுவார்களா?
ஒரு சிறுகுழந்தையின முதைல் சி� மாதைங்கள் பி்ைப்்ப ஏற்படுத்துவதைில்
மி்க முக்்கியமான்வ. தைத்பதைடுக்கும் லபாது, அதைற்கு முனனர அக்குழந்தை
பபற்ற பராமாிப்பின தைரம் எனன எனபது பபற்லறாருக்குத் பதைாிவதைில்்�.
குழந்தை்கள் புறக்்கைிக்்கப்பட்டிருக்்க�ாம், அதைனால் நம்பிக்்்க்ய
வளரத்துக் ப்காள்ள அவர்களுக்கு பிரத்தைிலய்கக் ்கவனம் லதை்வப்ப்�ாம்.
சி� சமயம், தைாம் புறக்்கைிப்பட்்்தைப் லபா�லவ, ந்்பழகும் குழந்தை
தைமது பபற்லறாாின அன்ப புறக்்கைிக்்க�ாம்.
தைத்பதைடுக்்கப்பட்் சி� குழந்தை்களுக்கு ஊனம், ந்த்்தைப் பிர்சச்ன்கள்
அல்�து தைாயின மனுபானத்தைால் குழந்தைக்கு ஏற்படும் பாதைிப்பு்கள்(Fetal
Alcohol Spectrum Disorder) (FASD) லபானற்வ இருக்்க�ாம், அதைனால்
அவரளுக்குப் பிரத்தைிலய்கமான பராமாிப்பு லதை்வப்ப்�ாம். இநநி்�யில்,
தைகுநதை பதைாழில்மு்ற ஆல�ாச்ன்ய உறுதைியா்கப் பபற லவண்டும்.
ஆனால் குழந்தை்கள் இயற்்்கயா்க பி்ைப்்ப நாடுவார்கள் எனபது்ன,
அதைற்்கான லதை்வ்ய நி்றலவற்றிக் ப்காள்ளவும் அவர்கள் வி்ழவார்கள்.
சி� ஆல�ாச்ன்கள் இஙகு உள்ளன. இவற்றுள் சி�, எல்�ாக் குழந்தை்களுக்கும்
பபாருநதும், அவர்கள் தைத்பதைடுக்்கப்பட்டிருநதைாலும் இல்�ாவிட்்ாலும்:
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• உங்கள் குழந்தையின ்க்நதை்கா�த்்தைப் பற்றி எவவளவு தை்கவல்்கள்
லச்காிக்்க முடியுலமா அ்தை்ச பசயயுங்கள், அப்பபாழுது உங்களுக்கு
அவளது லதை்வ்கள் எனன எனப்தை சு�பமா்கத் பதைாிநது ப்காள்ள
முடியும்.
• அடிக்்கடி உங்கள் குழந்தை்ய தூக்்கி்வத்துக் ப்காள்ளுங்கள். அவள்
பாது்காப்பா்க உைரவது முக்்கியம். அவள் ஒரு சிறுகுழந்தையா்க
இருக்கும்பட்சத்தைில், முடிநதைவ்ர அடிக்்கடி லபபி ல்காியர(baby carrier)
ஒன்றப் பயனபடுத்துங்கள்.
• உங்கள் குழந்தை்யப் பற்றித் பதைாிநது ப்காள்ளவும், அவளது
லதை்வ்க்ள அறிநது ப்காள்ளவும், அவள் எவவிதைம் பதைில்வி்ன
பசய்கிறாள் எனப்தை புாிநது ப்காள்ளவும் லபாதைிய அவ்காசம் எடுத்துக்
ப்காள்ளுங்கள்.
• வழக்்கமான மு்றயில் நீங்கள் பசயபவற்்ற உங்கள் குழந்தைக்குத்
பதைளிவா்கத் பதைாியப்படுத்துங்கள். அடுத்து எனன ந்க்்கப் லபா்கிறது
எனப்தை அவளி்ம் பசால்லுங்கள்.
• உங்கள் குழந்தை்களின லதை்வ்களுக்கு ஏற்ப உ்னடியா்க
பதைில்வி்ன பசயவது்ன, ஒவபவாரு மு்றயும் ஒலர மாதைிாியா்க
பதைில்வி்ன பசயயுங்கள்.
• பபற்லறார குழந்தையின முதைன்மப் பராமாிப்பாளரா்க இருநது
அவர்க்ளத் தூக்்கி ்வத்துக் ப்காள்வது, குறிப்பா்க முதைல்
சி� மாதைங்களில், மி்கவும் நல்�து. குழந்தையின பராமாிப்பு
பதைா்ரபான பிற பசயல்்க்ள்ச பசயவதைில் உங்களுக்கு உதைவும்படி
உறவினர்க்ளயும் நண்பர்க்ளயும் ஊக்்கப்படுத்துங்கள், அதைற்்கான
்காரைத்்தையும் அவர்களுக்கு விளக்்கிக் கூறுங்கள்.
• குழந்தைக்கு நீங்கள் புட்டிப்பால் ப்காடுக்கும் லபாபதைல்�ாம், நீங்கள்
தைாயப்பால் ஊட்டுவ்தைப் லபா�லவ, குழந்தை்ய உங்களுக்கு மி்க
அரு்கா்மயில் ்வத்துப் பிடித்துக் ப்காள்ளுங்கள்.
• அவனுக்கு ஒரு ரம்மியமான, அ்மதைியான சூழ்� உருவாக்்கிக்
ப்காடுத்து, அவன விரும்பும் வ்்கயி�ான சத்துள்ள உை்வ
அளியுங்கள்.
• உங்கள் குழந்தை தைனது ்கவனத்்தை உங்கள் பக்்கம் தைிருப்பும் லபாது,
அவ்ன லநாக்்கிப் புனன்்க பசயயுங்கள் அல்�து அவ்ன
அ்ைத்துக் ப்காள்ளுங்கள்.
• எல்�ா லநரங்களிலும் அ்மதைியா்கப் லபசுங்கள், உங்கள் ந்்பழகும்
குழந்தை்ய நல்வழிப்படுத்தை நீங்கள் முயற்சி பசயயும் லபாதும் கூ்.
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• உங்கள் குழந்தையி்த்தைில் நல்� ந்த்்தை்ய வலியுறுத்தைி, அவன எனன
பசய்கிறாலனா அதைற்்கா்க அவ்னப் பாராட்டுங்கள்.
• பிற்ரப் லபானலற நடித்துக் ்காட்டுதைல், ்கண்ைாமூ்சசி வி்ளயாட்டு,
தை்� சீவுதைல் மற்றும் ்கண்ைடித்து வி்ளயாடும் வி்ளயாட்டுக்்கள்
லபானற, உங்கள் குழந்தையு்ன லநருக்கு லநர இ்ைநது வி்ளயாடும்
வி்ளயாட்டுக்்க்ள வி்ளயாடுங்கள்; ந்வடிக்்்க்க்ள பசயயுங்கள்.
உங்க்ள லநருக்கு லநர பாரக்கும்படி அவ்ன ஊக்்கப்படுத்தை முயற்சி
பசயயுங்கள்.
• உங்கள் குழந்தை பிடிவாதைம் பிடிக்கும் லபாபதைல்�ாம், ஒரு அ்மதைியான
இ்த்தைில் அவனு்ன சி� ்கைங்கள் உட்்காரநது ப்காண்டு அவ்ன
அ்மதைிப் படுத்தைி ஆசுவாசப்படுத்துங்கள். உங்களது முயற்சி்க்ள
முறியடிக்்க அவன முயற்சி பசயதைால், அவ்ன சிறிது லநரத்தைிற்குத்
தைனியா்க விட்டுவிடுங்கள். இதைில் முக்்கியமானது எனனபவனறால்,
அவனது லதை்வ்க்ள பூரத்தைி பசயய அவனுக்்கா்க நீங்கள் எப்பபாழுதும்
இருக்்கிறீர்கள் எனபது அவனுக்குத் பதைாிய லவண்டும்.
• உங்க்ள குழந்தை்ய மசாஜ் பசயவது அவனுக்கு பிடிக்்கிறது எனறால்,
அவனுக்கு மு்றயா்க மசாஜ் பசயயுங்கள்.
• உங்களது குழந்தை்ய உங்கள் படுக்்்கஅ்றயில் தூங்க
அனுமதைியுங்கள், குறிப்பா்க அவன மி்க்ச சிறிய குழந்தையா்க
இருக்கும்பட்சத்தைில்.
• உங்கள் குழந்தைக்குத் லதை்வ எனறு நீங்கள் நி்னக்கும் இ்ச்ய,
புத்தை்கங்க்ள மற்றும் வி்ளயாட்டுப் பபாருட்்க்ளத் லதைரநபதைடுங்கள்.
• உங்கள் குழந்தையி்ம் அனபு பசலுத்துங்கள், அலதை லபா� அவனும்
பதைிலுக்கு அனபு பசலுத்தைாவிட்்ாலும் கூ்.
• உங்கள் குழந்தை மற்ற குழந்தை்க்ளப் லபா� அல்�ாமல், லவறு
விதைமா்க ந்நது ப்காள்வதைா்க நீங்கள் நி்னத்தைால், உதைவிக்கு சமூ்க
மற்றும் சமுதைாய்ச லச்வ்க்ள அணு்கத் தையங்காதைீர்கள்.
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பிாிவும் விவா்கரத்தும்
குழந்தை்கள் மி்கவும் சிறியவர்களா்க இருக்கும் லபாது, பபற்லறார பிாிநது
பசல்வது குடும்ப நி்�்ம்ய லமாசமாக்்கக்கூடும். பிாிவு மற்றும் விவா்கரத்து
பற்றி பல்லவறு நிபுைர்கள் பல்லவறு ்கருத்துக்்க்ளக் ப்காண்டுள்ளனர. இது
பி்ைப்்ப பாதைிப்பதைா்க சி� ்கருது்கினறனர, ஆனால் லவறு சி�ர இப்படி
ந்ப்பதைில்்� எனறு நி்னக்்கினறனர.
பபற்லறார குழந்தை்க்ள வளரக்கும் விதைமும், அவர்கள் வளரும் சூழலின தைரமும்,
பிாிவு மற்றும் விவா்கரத்தைின நீண்்-்கா�ப் பினவி்ளவு்க்ளத் தைீரமானிப்பதைில்
முக்்கியப் பஙகு வ்கிக்்கினறன. பபற்லறார இருவரு்னும் தைனித்தைனிலய, அடிக்்கடி,
குழந்தை லபாதுமான லநரம் பச�வி் முடிநதைால் நல்�து.

ation of a young child walking between two adults but holding th
ne,30the other parent being a little further away

பிாிவினால் ஏற்படும் சிரமங்க்ள்ச சாிபசயவதைற்்கான சி� ஆல�ாச்ன்கள் இஙகு
ப்காடுக்்கப்பட்டுள்ளன:
• சி� பிர்சச்ன்கள் குறித்து நீங்கள் விவாதைிக்்க லவண்டும் எனனும்
பட்சத்தைில், அவற்்ற உங்கள் குழந்தையின முனனி்�யில் பசயவ்தைத்
தைவிருங்கள், உங்கள் குழந்தை எநதை வயதைினரா்க இருநதைாலும்.
• குழந்தையின முனனி்�யில் உங்கள் முனனாள் து்ைவ்ர தைிட்்லவா
அல்�து அவமதைிக்்கலவா பசயயாதைீர்கள்.
• உங்கள் குழந்தையின லதை்வ்களுக்கு அனபா்கவும், எப்பபாழுதும் ஒலர
மாதைிாியா்கவும் பதைில்வி்ன பசயயுங்கள்.
• உங்கள் குழந்தையின வாழவில் புதைியவர்கள் இ்ம் பபறுவார்கள் எனறால்
(தைாத்தைா, பாட்டி, ஒரு புதைிய து்ைவர, கூட்டுக் குடும்பத்தைில் உள்ள
அண்ைன தைம்பி்கள் மற்றும் அக்்கா தைங்்க்கள்), அவர்கள் அவ்ளப்
பராமாிக்கும் பபாறுப்்ப ஏற்றுக் ப்காள்ளும் முனபு, அவள் அவர்க்ள
நனறா்க அறிநது ப்காள்ள அவளுக்கு லபாதைிய அவ்காசம் ப்காடுங்கள்.
• உங்கள் மனந�ம் முக்்கியம்; உங்கள் குழந்தையு்ன நீங்கள் ஒரு நல்�
உறவுமு்ற்ய ஏற்படுத்தைிக் ப்காள்ள உங்களுக்கு பநருக்்கமானவர்கள்
உதைவ லவண்டும்.
• உங்கள் குழந்தையின பராமாிப்புக் குறித்து உங்களுக்கும் உங்களின
முனனாள் து்ைவருக்கும் பிர்சச்ன ஏற்பட்்ால், உங்கள் இருவருக்கும்
நம்ப்கமான ஒரு பதைாழில்மு்ற வல்லுநாின லச்வ்க்ளலயா அல்�து ஒரு
நண்பாின உதைவி்யலயா நாடுங்கள்.
• நீங்களும் உங்கள் முனனாள் து்ைவரும் ஆ்கிய இருவரும் ஒப்புக்
ப்காள்ளக்கூடிய வ்்கயி�ான ஒரு பதைா்ரபு ப்காள்ளும் மு்ற்ய
ஏற்படுத்தைிக் ப்காள்ளுங்கள்: மினனஞசல்்கள், பதைா்�லபசித் தை்கவல்்கள்,
உங்கள் குழந்தை தைனனு்ன எடுத்து்ச பசல்�க்கூடிய ஒரு குறிப்புப்புத்தை்கம்,
இரவில் குழந்தை தூங்கிய பினனர பதைா்�லபசி அ்ழப்பு்கள்
லபானற்வ.
• ல்கள்வி ல்கட்்க உங்கள் குழந்தைக்கு சநதைரப்பம் அளியுங்கள்.
• தைாய/தைந்தை்யப் பற்றி தைவறான ்கருத்துக்்கள் எ்தையும் கூறாமல் நி�வும்
சூழ்�ப் பற்றி குறிப்பா்க்ச பசால்லுங்கள்; வயதுவநதை பபாியவர்களு்ன
லபசும் லபாது மட்டுலம விவரங்க்ள்ச பசால்லுங்கள்.
• உங்களின பிாிவுக்குத் தைான ்காரைமா்க இருக்்க�ாம் எனறு குழந்தை
வருத்தைப்ப்ாமல் பாரத்துக் ப்காள்ளுங்கள்.
• ஒவபவாரு சநதைரப்பத்தைிலும், “எனது குழந்தைக்கு்ச சிறநதைது எது?”, எனறு
உங்க்ள நீங்கலள ல்கட்டுக் ப்காள்ளுங்கள்.
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குழந்தைப் பராமாிப்பு ்மயம் எப்படி
பி்ைப்்ப பாதைிக்்கிறது
ஏதைாவது ஒரு சமயத்தைில், உங்கள் குழந்தைக்கு, வீட்டில் இருப்பது லபா�லவா
அல்�து குழந்தைப் பராமாிப்பு ்மயத்தைில் இருப்பது லபா�லவா குழந்தைப்
பராமாிப்பு்ச லச்வ்கள் லதை்வப்ப்�ாம்.
பபற்லறார மற்றும் குழந்தைக்கு இ்்லயயான பி்ைப்பின மீது குழந்தைப்
பராமாிப்பு ஏற்படுத்தும் தைாக்்கத்்தை வ்ரயறுக்்க பல்லவறு ஆயவு்கள்
முயனறிருக்்கினறன. இது குறித்து குறிப்பிட்் முடிவு்க்ள நாம் வ்ரயறுப்பது
சிரமம் எனறாலும், நாம் ஒப்புக் ப்காள்ள லவண்டிய சி� உண்்ம்கள் இஙகு
ப்காடுக்்கப்பட்டுள்ளன:
• உங்கள் குழந்தை குழந்தை பராமாிப்பு ்மயத்தைிற்கு்ச பசல்வ்தை வி்
உங்களு்ன இருக்்கலவ விரும்புவாள் எனபது இயல்பானது தைான. இதைில்
உங்கள் பஙகு எனனபவனறால், அவளுக்கு அஙகு ஒரு நல்� அனுபவம்
்கி்்க்்க நீங்கள் உதைவுவது்ன, தைிரும்ப வநது அவ்ள அ்ழத்து்ச
பசல்வீர்கள் எனற உறுதைி்யயும் நீங்கள் அவளுக்கு அளிக்்க லவண்டும்.
• உங்கள் குழந்தை்ய விட்டு்ச பசல்லும் குழந்தைப் பராமாிப்பு ்மய
ஊழியர்களி்த்தைில் நீங்கள் நம்பிக்்்க ப்காள்ள லவண்டும். இது குறித்து
நீங்கள் ்கவ்� ப்காண்்ால், இ்தை உங்கள் குழந்தை புாிநது ப்காள்வான,
இது அவனது பயத்்தை அதைி்காிக்கும்.
• குழந்தைப் பராமாிப்பு ்மயம், குழந்தையின வளர்சசிக்கு நன்ம
அளிக்்க�ாம். பராமாிப்பின தைரம் தைான இதைில் முக்்கியம்.
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தைரமான குழந்தைப் பராமாிப்பு எனறால் எனன? உங்கள் குழந்தையின சமுதைாய
மற்றும் உைரவுபூரவமான வளர்சசிக்கு உதைவக்கூடிய வ்்கயி�ான சிறநதை
குழந்தைப் பராமாிப்பு ்மயத்்தை நீங்கள் லதைரவு பசயய உதைவ, சி� முக்்கிய
குறிப்பு்கள் இஙகு ப்காடுக்்கப்பட்டுள்ளன:
• ்கல்வியாளர்கள் குழந்தையின ஆரம்ப்கா�ம் பற்றிய ்கல்வியில் பயிற்சி
பபற்றவர்களா்க இருக்்கிறார்கள், அல்�து கு்றநதைபட்சம் இளம்
குழந்தை்களின லமற்பார்வ, வளர்சசி மற்றும் பராமாிப்பில் லபாதைிய
அளவு அனுபவம் பபற்று இருக்்கிறார்கள்.
• ்கல்வியாளர்கள் பபாறு்மயா்கவும், குறிப்பறிநது ந்ப்பவர்களா்கவும்
இருப்பது்ன, குழந்தையு்ன நல்� மு்றயில் பதைா்ரபு
ப்காள்்கிறார்கள்.
• பராமாிக்கும் இ்ம் பாது்காப்பானதைா்கவும், சுத்தைமா்கவும்,
ஊக்குவிப்பதைா்கவும், ம்கிழ்சசி்கரமானதைா்கவும் இருப்பது்ன, ஓரளவிற்கு
பபாியதைா்கவும் சிறுதூக்்கம் ப்காள்ளக்கூடிய அ்மதைியான இ்ங்கள்
ப்காண்்தைா்கவும் இருக்்க லவண்டும்.
• குழந்தை்கள் ம்கிழ்சசியா்க இருப்பதைா்கத் பதைாிவது்ன, அவர்கள் பசயது
ப்காண்டிருக்கும் ந்வடிக்்்கயில் ஆரவத்து்ன ஈடுபட்டிருக்்கினறனர.
• குழந்தை “பசால்வ்தைக் ல்கட்்க மறுத்தைால�ா” அல்�து பிடிவாதைம்
பிடித்தைால�ா, ்கல்வியாளர்கள் நல்� மு்றயில் அவர்க்ள
நல்வழிப்படுத்து்கினறனர.
• ஆரம்பநி்�க்்கல்வியாளர-குழந்தை வி்கிதைங்களுக்்கான விதைிமு்ற்க்ள
்கல்வியாளர்களும் நிரவா்கி்களும் பினபற்று்கினறனர.
• வழக்்கமான ந்வடிக்்்க்களுக்்கான அட்்வ்ை, லமற்பார்வ மற்றும்
நல்� மு்றயி�ான ந்வடிக்்்க்கள் உள்ளன.
ஒனட்்ாாிலயாவில் உள்ள குழந்தைப் பராமாிப்பு ்மயத்்தைத் லதைரவு பசயவது
பற்றி லமலும் தை்கவல்்கள் அறியலவா, அல்�து உங்கள் ந்கரத்தைில் உள்ள
குழந்தைப்பராமாிப்பு ்மயங்களின ்்ரக்ட்்ாி்யப் பபறலவா, பினவரும்
வ்�த்தைளத்்தைப் பார்வயி்வும்:
www.children.gov.on.ca/htdocs/English/topics/childcare/index.aspx

1-866-821-7770
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பிர்சச்ன்கள் ஏற்படும் லபாது
உங்கள் குழந்தையின லதை்வ்கள் உங்க்ள உைர்சசிவசப்ப்்ச பசயதைால்,
உதைவி ல்கட்்கத் தையங்காதைீர்கள். உதைாரைமா்க:
• நீங்கள் மன்சலசாரவா்க உைரும் அல்�து மி்கவும் உ்ல்லசாரவா்க
இருக்கும் பட்சத்தைில்.
• உங்கள் குழந்தையு்ன உங்களுக்கு ம்கிழ்சசி ஏற்ப்வில்்� எனனும்
பட்சத்தைில்.
• நீங்கள் மி்கவும் ல்காபமா்கவும் எாி்சச�ா்கவும் இருக்கும் பட்சத்தைில்.
உங்கள் குழந்தையு்ன நீங்கள் பாது்காப்பான பி்ைப்்ப ஏற்படுத்தைிக்
ப்காள்ள முடியாமல் இநதை உைரவு்கள் உங்க்ளத் தைடுக்்க�ாம். முதைலில் உங்கள்
குடும்பத்தைார மற்றும் நண்பர்களின ஆதைர்வக் ல்காருங்கள், ஆனால் உங்கள்
மருத்துவர, தைாதைி அல்�து லவபறாரு பதைாழில்மு்ற சமூ்கந�்ச லச்வயளரு்ன
இது பற்றி லபசத் தையங்காதைீர்கள். எநதை லநரத்தைிலும் நீங்கள் ப்லிபஹல்த்
ஒனட்்ாாிலயா்வ(Telehealth Ontario) பதைா்�லபசி மூ�ம் பதைா்ரபு
ப்காள்ள�ாம் (1 866 797-0000).
அட்்ா்சபமனட் லபரண்டிங ்கன்ா(Attachment Parenting Canada) எனற
அ்மப்பு, இநதைத் தை்�ப்பில் ஒரு நல்� வ்�த்தைளத்்தை வழஙகு்கிறது
www.attachmentparenting.ca.
உங்களது குழந்தைப்பருவ
அனுபவங்களும் கூ்,
உங்கள் குழந்தையு்ன
நீங்கள் ப்காண்டிருக்கும்
உற்வ பாதைிக்்கக்கூடும்.
உங்கள் குழந்தைப்பருவம்
பற்றி உங்களுக்கு
ஏதும் ்கவ்�்கள்
இருநதைால், உங்களது
பதைாழில்மு்ற உ்ல்ந�ப்
பராமாிப்பாளரு்ன இது
பற்றிப் லபசவும்.

sad woman
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கூடுதை�ான உதைவி லதை்வப்பட்்ால் எஙகு
பபறுவது
இநதை சிறுபுத்தை்கம் பபாதுவான தை்கவல்்க்ள மட்டுலம ப்காண்டுள்ளது.
உங்கள் குழந்தையின குறிப்பான பிர்சச்ன்கள் பற்றி உங்களுக்கு
்கவ்�்கள் ஏதும் இருநதைால், உங்கள் மருத்துவர அல்�து ஒரு பபாதுந�
தைாதைியு்ன இது குறித்துப் லபசுங்கள்.
லமலும் தை்கவல்்களுக்கு:
அட்்ா்சபமனட் லபரண்டிங ்கன்ா(Attachment Parenting Canada)
குழந்தை வளரப்புப் பற்றிய தை்கவல்்க்ளயும், ்கனடிய ந்கரங்களில் உள்ள
பி்ைப்பு ஆதைரவுக் குழுக்்களுக்்கான இ்ைப்்பயும் வழஙகு்கிறது.
www.attachmentparenting.ca
என்சக்்கிலளாபீடியா ஆன எரலி ்சல்ஹஹுட்
ப்வ�ப்பமனட்(Encyclopedia on Early Childhood Development)
வயிற்றில் உருவாகும் ்கரு முதைல் ஆறு வயது வ்ரயி�ான குழந்தை்கள்
வ்ர, இது பதைா்ரபான பல்லவறு தை்�ப்பு்களில் விவரமான தை்கவல்்க்ள
வழஙகு்கிறது, பி்ைப்பு உட்ப்.
www.child-encyclopedia.com
பஹல்த்தைி லபபீஸ் பஹல்த்தைி சில்ரன ப்லராக்ராம்(Healthy Babies Healthy
Children Program)
ஒனட்்ாாிலயாவில் உள்ள எல்�ா பபாதுந� யூனிட்டு்களிலும் வழங்கப்படும்
ஒரு தைடுப்பு மற்றும் குறுக்்கீட்டுத் தைிட்்மு்ற.
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/topics/
earlychildhood/health/index.aspx
ஹாஸ்பிட்்ல் பார சிக் சில்ரன(Hospital for Sick Children) (சிக்்கிட்ஸ்)
(SickKids) – ப்ாரனல்ா(Toronto)
்்கக்குழந்தைக்கும் பபற்லறாருக்கும் இ்்லயயான பி்ைப்பின
முக்்கியத்துவத்்தைப் பற்றி, “ஒரு எளிய பாிசு: உங்கள் குழந்தை்ய
அரவ்ைத்தைல்”(A Simple Gift: Comforting your Baby) எனற
தை்�ப்பி�ான ஒரு வீடிலயால்ப், மற்றும், “பபற்லறார மற்றும் இதைர
பராமாிப்பாளர்களுக்்கான ஒரு வழி்காட்டி(Guide for Parents and Other
Caregivers)” எனற இ்ைப்புப் புத்தை்கம்.
www.sickkids.ca/imp
416-813-1500
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ஹாஸ்பிட்்ல் பார சிக் சில்ரன(Hospital for Sick Children) (சிக்்கிட்ஸ்)
(SickKids) – ப்ாரனல்ா(Toronto)
மதைராிஸ்க்(Motherrisk) – தைாயக்கு சி்கி்ச்ச அளித்தைல்; பிறக்்கப்லபாகும்
குழந்தைக்கு பாது்காப்பு அளித்தைல்
http://www.motherisk.org/women/index.jsp
416-813-1500
குழந்தை்களில் முதைலீடு பசயயுங்கள்
“(அரவ்ைத்தைல், வி்ளயாடுதைல் மற்றும் ்கற்பித்தைல்(Comfort, Play
& Teach)” எனற தை்�ப்பில், தைமது குழந்தை்களின சமூ்காீதைியான,
உைரவுாீதைியான மற்றும் புத்தைிசாலித்தைனமான வளர்சசிக்குப் பபற்லறார
ஆதைரவு அளிக்கும் வ்்கயில், பபற்லறாருக்கு உதைவ, லநரம்றயான
குழந்தை வளரப்பு அணுகுமு்ற மூ�ம் ஆல�ாச்ன வழஙகு்கிறது.
www.investinkids.ca
ஒனட்்ாாிலயா எரலி இயரஸ் பசனட்்ரஸ்(Ontario Early Years Centres)
பபற்லறாரும் பராமாிப்பாளர்களும் பல்லவறு தைிட்்மு்ற்கள் மற்றும்
ந்வடிக்்்க்களில் தைங்கள் குழந்தை்களு்ன லசரநது பஙல்கற்க்க்கூடிய
வ்்கயில், ஒனட்்ாாிலயா முழுவதும் உள்ள இ்ங்கள்.
www.ontarioearlyyears.ca
ப்ப்ளிக் பஹல்த் ஏபெனசி ஆப் ்கன்ா(Public Health Agency of Canada)

முதைல் பதைா்ரபு்கள்........இ்வ ஒரு பபாிய வித்தைியாசத்்தை
ஏற்படுத்து்கினறன(FirstConnections...makeallthedifference).
பி்ைப்பு பற்றி, பபற்லறார மற்றூம் பராமாிப்பாளர்களுக்்கான தை்கவல்
தைாள்்கள்.
www.phac-aspc.gc.ca/mh-sm/mhp-psm/pub/fc-pc/index-eng.php
ப்லிபஹல்த் ஒனட்்ாாிலயா(Telehealth Ontario)
இது ஒரு இ�வச, இரசியத்தைன்ம பாது்காக்்கப்படும் பதைா்�லபசி்ச
லச்வ ஆகும்; இதைில் அ்ழப்பதைன மூ�ம் பதைிவு பபற்ற ஒரு
தைாதைியி்மிருநது உ்ல்ந� ஆல�ாச்ன்யலயா அல்�து பபாதுவான
உ்ல்ந�த் தை்கவல்்க்ளலயா நீங்கள் பபற�ாம்.
1 866 797-0000

எனது குழந்தையும் நானும் வாழநாள் முழுவதைற்குமான பி்ைப்பு
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www.healthnexus.ca | www.beststart.org
பபஸ்ட் ஸ்்ாரட்: ஒனட்்ாாிலயாவின தைாய, லசய மற்றும் ஆரம்ப்கா� குழந்தை வளரப்பு வள
்மயம்(Ontario’s maternal, Newborn and Early Child Development Resource centre)
www.beststart.org
Health Nexus (பஹல்த் பநக்சஸ்)
180 Dundas Street W., Suite 301, Toronto, ON M5G 1Z8 • 1-800-397-9567
இநதை ஆவைம் ஒனட்்ாாிலயா அரசின நிதைி உதைவியு்ன தையாாிக்்கப்பட்டிருக்்கிறது. உ்ர்ய
மாற்றிய்மப்பது, பமாழிபபயரப்பு மற்றும் அ்சசிடுவதைற்்கான பச�வு்கள், குடியுாி்ம மற்றும்
குடிவரவு ்கன்ா மூ�மா்க ்கன்ா அரசால் அளிக்்கப்பட்்ன.

2010

