
குழந்தைக்குத் ததை்ை...





உங்கள் குழந்தைக்கு நி்ைய அரை்ைப்பு 
ததை்ை. உங்களது குழந்தைக்கு நீங்கள் 

செயய இருக்கும் ெின்னசெின்ன ைிஷயங்கள் 
அை்னது ைளரசெி்ய பாதைிக்கும். உங்களது 
குழந்தை மி்கவும் ெிைியதைா்க இருநதைாலும், 

அைனுக்கு ததை்ை்கள் உள்ள்ன, இதைில் தைான 
இநதை ெிறதைடு உங்களுக்கு உதைை முடியும்.

குழந்தைக்குத் ததை்ை...



குழந்தைக்கு...அரை்ைப்பு ததை்ை.
உங்களது குழந்தை தநாயுறறு இருக்கும் சபாழுததைா, தொரைா்க இருக்கும் 
சபாழுததைா அல்்லது ெி்னமுறை ம்னநி்்லயில் இருக்கும் சபாழுததைா, 
உங்களது அரை்ைப்பு அைளுக்கு ததை்ைப்படு்கிைது. ஒரு குழந்தை அழும் 
தபாது, அது தைன ததை்ை்ய உங்களுக்கு சதைாியப்படுத்து்கிைது. உங்களது 
குழந்தை்ய அள்ளிய்ைத்து, அனபா்ன ைாரத்்தை்கள் சொல்லி அை்ள 
ச்காஞ்சுங்கள். இது உங்களது குழந்தை்ய ச்கடுப்பது ஆ்காது. உங்களது 
குழந்தை்ய அரை்ைத்தை பினனும் அைள் உட்னடியா்க அழு்்க்ய 
நிறுத்தைாைிடடாலும் கூட, அைளது அழு்்க்ய நீங்கள் த்கடட்தையும், அைள் 
உங்களுக்கு முக்்கியம் எனப்தையும், அைளுக்்கா்க நீங்கள் இருக்்கிைீர்கள் 
எனப்தையும் அைளுக்கு உைரத்து்கிைீர்கள். இது அைளுக்கு பாது்காப்்பயும் 
நம்பிக்்்க்யயும் அளிக்்கிைது.



குழந்தைக்குத் ததை்ை... ைி்ளயாடடு
ைி்ளயாடடின மூ்லம் உங்கள் ்்கக்குழந்தை ்கறறுக் ச்காள்்கிைது. 
குழந்தை்கள் தைம்்மச சுறைி உள்ள உ்ல்கத்்தை பறைியும், தைங்க்ளப் பறைியும் 
அைிநது ச்காள்்கினை்னர. 
பத்தைிாிக்்்க்களித்லா அல்்லது சதைா்்லக்்காடெியித்லா நீங்கள் பாரக்கும் 
அத்தை்்ன ைி்ளயாடடுப் சபாருட்க்ளயும் நீங்கள் ்ைத்தைிருக்்க தைண்டும் 
எனபதைில்்்ல. சபரும்பாலும் எளி்மயா்ன ைி்ளயாடடுக்்கதள ம்கிழசெி 
தைரக்கூடிய்ை. குழந்தை்களுக்கு பிளாஸ்டிக் சபாருட்கள், பா்்ன்கள் 
மறறும் மரக் ்கரண்டி்களுடன ைி்ளயாட மி்கவும் பிடிக்கும். "ஈனஸி 
வீனஸி ஸ்்படர" மறறும் "்கண்ைாமூசெி" ஆ்கிய்ை குழந்தை்களுக்கும் 
சபறதைாருக்கும் சபரும் ம்கிழசெி அளிக்்கினை்ன. நீங்கள் இருைருதம ெிாித்து 
ம்கிழவீர்கள்!



குழந்தைக்குத் ததை்ை... படித்துக் ்காடடுைது
பிைநதை முதைல் நாள் சதைாடக்்கம், ்்கக்குழந்தை்கள் உடபட, குழந்தை்களுக்குப் 
படித்துக் ்காடடதைா அல்்லது ்க்தை்கள் சொல்்லதைா ையது ஒரு தை்டயல்்ல. 
படுக்கும் முனதபா ப்கல் தநரத்தைித்லா புத்தை்கங்க்ளப் படிப்பததைா அல்்லது 
படங்க்ளப் பறைி தபசுைததைா ஒரு தநர அடடை்ையின ஒரு பகுதைியா்க 
இருக்்க தைண்டும். 
ஒரு ்க்தையின புதைிய ைாரத்்தை்க்ள த்கடடும் தபாது ்்கக்குழந்தை்கள், 
ைாரத்்தை்க்ளயும் ைாக்்கியங்க்ளயும் ்கறறுக் ச்காள்ள தைமது மூ்ள்க்ள 
தையாரபடுத்தைிக் ச்காள்்கினை்னர! தமலும் பிரமாதைமா்ன படங்கள் உ்டய 
புத்தை்கங்க்ள சதைாடடுப் பாரக்்க குழந்தை்கள் மி்கவும் ைிரும்புைர.



குழந்தைக்குத் ததை்ை... பாடிக் ்காடடுைது
உங்கள் குழந்தைக்கு மழ்்லயர பாடல்்க்ள பாடிக் ்காடடுங்கள், ்காாித்லா 
அல்்லது வீடடித்லா பாை்்னயுடன பாடுங்கள். உங்கள் குழந்தை இ்தை 
மி்கவும் ைிரும்பும்! இ்தைச செயய உங்களுக்கு இ்னி்மயா்ன குரல் தைண்டும் 
எனபதைில்்்ல.  உங்கள் குர்்லக் த்கடபது தைான குழந்தை்களின ைிருப்பம். 
குழந்தை்களுக்்கா்ன மழ்்லயர பாடல்்களும் பா்லர பாடல்்களும் ச்காண்ட 
ப்ல புத்தை்கங்கள் உள்ள்ன; ஆ்னால் நம்மில் ப்லருக்கு நமது குழந்தைப் 
பருைத்தைிலிருநது ஏற்க்னதை ச்காஞ்ெம் சதைாியும். பிை சபறதைாாிடம் 
அைர்களுக்குப் பிடித்தைமா்ன குழந்தை பாடல்்க்ளக் த்கடடு அைியுங்கள், 
உங்கள் நூ்ல்கத்தைில் இருநது ஒலித்தைடடுக்்க்ள சபறுங்கள் அல்்லது நீங்கதள 
சொநதைமா்க பாடல்்க்ள எழுதுங்கள்.



குழந்தைக்குத் ததை்ை... தபெக் ்கறறுக் ச்காள்ைது
பிைர தபசுை்தைக் த்கடகும் குழந்தை்கள், ஒலி்கள், ைாரத்்தை்கள் மறறும் 
ைாக்்கியங்க்ள ்கறறுக் ச்காள்்கினை்ன. நீங்கள் செயை்தை எல்்லாம் 
குழந்தைக்கு ைிளக்்கமா்கக் கூறுங்கள்:
 •  “அம்மா உரு்ளக்்கிழஙகு உாிக்்கிதைன.”
 •   “நீ சுத்தைமா்க இருக்்க தைண்டும் எனறு அப்பா உன டயப்ர 

மாறறு்கிைார.”
 •  “பார, உன மாமாவும் மாமியும் உன்்ன பாரக்்க ைநதைிருக்்கிைார்கள்!”
 •  “பந்தைப் பிடி,” தபானை்ை.

நீங்கள் ப்லெரக்குக் ்க்டக்குச செல்லும் தபாது, நீங்கள் பாரப்ப்தைப் 
பறைிசயல்்லாம் குழந்தையுடன தபசுங்கள். இநதை ைாரத்்தை்க்ள எல்்லாம் 
சொல்ைது, உங்கள் குழந்தை்ய ைாழக்்்கயில் ஒரு சுறுசுறுப்பா்ன 
ஆரம்பத்துக்கு தையார செயயும். தமலும், பள்ளியில் சைறைி சபை 
அடிப்ப்டயா்னது தபெக் ்கறறுக் ச்காள்ைது தைான!



குழந்தைக்குத் ததை்ை... உங்கள் சமாழி்ய 
்கறறுக் ச்காள்ைது

பிைநதைதைிலிருநது குழந்தை்கள் இரண்டு சமாழி்க்ள ்கறறுக் ச்காள்ளத் 
சதைாடங்க்லாம்.  இரண்டு அல்்லது அதைறகும் தமறபடட சமாழி்க்ள ்கறறுக் 
ச்காள்ைது ைாழக்்்கயில் பிற்கா்லத்தைிறகு உதைவுைதைறகு மடடும் அல்்ல, 
இது உங்கள் குழந்தை அை்னது குடும்பம், அை்னது ்க்லாசொரம் மறறும் 
பிை ்க்லாசொரங்களுடன சதைாடரபு ச்காள்ள உதைவும். தபெத் சதைாடஙகும் 
நடக்கும் குழந்தை்கள் இரண்டு சமாழி்க்ளயும் ச்காஞ்ெம் ்க்லநது தபசுைது 
இயற்்கயா்னது.  ்கா்லப்தபாக்்கில், குழந்தை்கள் எநதை சமாழி்களுக்கு 
சைளிப்படுத்தைப் படு்கிைார்கதளா அ்தை நனைா்கப் தபெ ்கறறுக் ச்காள்ைார்கள். 
இரண்டு சமாழி்களிலும் நி்ைய ைாயப்பு்க்ள அளிப்பது முக்்கியம்.
தைி்னொி ைாழக்்்கயில் உங்கள் குழந்தை இரண்டு சமாழி்க்ள தபெ உதைைக்கூடிய 
ெி்ல தயாெ்்ன்கள் இஙகு உள்ள்ன:
 •   உங்களது உள்ளூர நூ்ல்கத்துக்குச செனறு, உங்கள் வீடடில் நீங்கள் 

தபசும் சமாழி்களில் உள்ள புத்தை்கங்கள் அல்்லது நாடாக்்க்ளப் சபறறுக் 
ச்காள்ள்லாம். இநதை புத்தை்கங்க்ள உங்கள் குழந்தைக்கு படித்துக் ்காடடுங்கள்.

 •    உங்களது சமாழி மறறும் ்க்லாசொர பாரம்பாியத்்தை தபாறறும் 
ெமூ்க நி்கழசெி்கள் மறறும் நி்கழவு்களில் பஙகு ச்காள்ளுங்கள். ப்ல 
ஒனடாாிதயா(Ontario) ஆரம்ப்கா்ல ்மயங்கள் மறறும் குடும்ப ைள 
்மயங்கள்(Early Years Centres and Family Resource Centres) ப்ல 
சமாழி்களில் ைளங்க்ளயும், உங்கள் சமாழி தபசும் ெமூ்கத்தைி்ன்ர ெநதைிக்கும் 
ைாயப்பு்க்ளயும் அளிக்்கினை்ன.

 •   உங்கள் சமாழி தபெப்படும் சபறதைார குழுக்்களில் தெருங்கள், அல்்லது 
சொநதைமா்க ஒரு குழு்ை சதைாடஙகுங்கள்.

உங்கள் குழந்தைக்கு இரண்டு சமாழி்க்ள ்கறறுக் ச்காடுக்்க உதைை நீங்கள் 
செயயக்கூடிய ெிைநதை செயல், உங்களுக்கு இயற்்கயா்க ைரும் சமாழியில் 
தபெைதும், பாடுைதும், படிப்பதும் ைி்ளயாடுைதும் தைான எனப்தை நி்்னைில் 
ச்காள்ளவும். உங்கள் சமாழி மறறும் ்க்லாசொரம் பறைி உங்கள் குழந்தை 
சபரு்மயா்க உைர நீங்கள் உதைவுவீர்கள்.



குழந்தைக்குத் ததை்ை...பராமாிப்பு.
 •   உங்கள் குழந்தை்ய ்கண்்காைித்தும், அபாயத்்தை உண்டாக்கும் சபாருட்க்ள 

அப்புைப்படுத்தைியும், உங்கள் குழந்தை பாது்காப்பா்க இருப்ப்தை உறுதைி செயது 
ச்காள்ளுங்கள். “நிறுத்து”, “அது சூடா்க இருக்்கிைது”, “அப்பாைின ்்க்ய பிடித்துக் 
ச்காள்” தபானை ைாரத்்தை்க்ள ்கறறுக் ச்காடுங்கள்.

  •   உங்கள் தைி்னொி நடைடிக்்்க்களில் ்கை்னம் ததை்ை:
–   உைவுக்கு முன உங்கள் ்்க்க்ளயும் உங்கள் குழந்தையின ்்க்க்ளயும் 

்கழுவுங்கள்.
–   ்கார ெீடடில் குழந்தைக்கு ொியா்ன மு்ையில் பக்்கிள் தபாடப்படடிருப்ப்தை 

உறுதைி செயது ச்காள்ளுங்கள்.
–   உைவுதநரத்தைின தபாது குழந்தை்யயும் உடன ்ைத்தைிருங்கள், 

ஏச்னனைால் இது உங்களுக்கும் சமாத்தை குடும்பத்துக்கும் ஒரு அறபுதைமா்ன 
சபாழுதைாகும்.

 –   ைாயப்பு ்கி்டக்கும் தபாசதைல்்லாம் குழந்தை்ய சைளிதய அ்ழத்துச 
செல்லுங்கள்.

 –   குழந்தை இருக்கும் இடத்தைில் நீங்கள் பு்்க பிடிக்்காதைீர்கள், மறைைர்கள் 
பிடிப்ப்தை அனுமதைிக்்காதைீர்கள்.

  •   ஒரு ெமூ்க ஆதராக்்கிய தெ்யயாளருடத்னா, உங்கள் குடும்ப மருத்துைருடத்னா 
அல்்லது மருநதுக் ்க்ட நிபுைருடத்னா (pharmacist) உங்கள் குழந்தையின 
உடல்ந்லம் பறைி தபசுங்கள்.

அைர்கள் உங்களுக்கு ஆத்லாெ்்ன ைழங்க்லாம். முக்்கியமா்க, உங்கள் குழந்தை 
ைளரைதைறகு எல்்லா ை்்கயிலும் உங்கள் ஆரைம் ததை்ை எனப்தை மைைாதைீர்கள். 
ஒவசைாரு குழந்தையின ைளரசெியும் தைறுபடும், உங்களது குழந்தை்ய ்கண்்காைித்து 
அை்்ன நனகு அைிநது ச்காண்டால் அை்னது ததை்ை்க்ள நீங்கள் பூரத்தைி செயய்லாம்.

குழந்தை எதைிரபாரப்பது அனபா்ன சபறதைா்ரதய!





தமலும் தை்கைல்்களுக்கு:

ஒனடடாாிதயா(Ontario) ஆரம்ப்கா்ல ்மயங்கள் 
(Early Years Centres)

www.gov.on.ca/children/oeyc 

ஆதராக்்கியமா்ன குழந்தை்கள் ஆதராக்்கியமா்ன ெிறுைர(மி)்கள் 
தைிடடம்(Healthy Babies Healthy Children Program)

ஒரு தைடுப்பு மறறும் இ்டநி்்லத் தைிடடம்
எல்்லா ஒனடடாாிதயா(Ontario) சபாதுஜ்ன உடல்ந்ல 
யூ்னிடடு்கள்(public health units) மூ்லமும் ்கி்டக்கும்

இனஃதபா்்லன(INFOline) 1-866-532-3161 
www.gov.on.ca/children/english/programs/ 

beststart/health/index.html

ப்ாீஸ்கூல் தபசசுத்தைிைன மறறும் சமாழித் தைிடடம் 
(Preschool Speech and Language Program)

www.gov.on.ca/children/english/programs/ 
beststart/speech/index.html
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சபஸ்ட ஸ்டாரட: ஒனடடாாிதயாைின தைாய, தெய மறறும் ஆரம்ப்கா்ல குழந்தை ைளரப்பு ைள 
்மயம்(Ontario’s maternal, Newborn and Early Child Development Resource centre) 

www.beststart.org

Health Nexus (செல்த் சநக்ெஸ்)
180 டண்டாஸ் ஸ்டிாீட சைஸ்ட, சுவீட 301 சடாரண்தடா, ON M5G 1Z8 • 1-800-397-9567

www. healthnexus.ca

இநதை ஆைைம் ஒனடடாாிதயா அரெின நிதைி உதைைியுடன தையாாிக்்கப்படடிருக்்கிைது. உ்ர்ய 
மாறைிய்மப்பது, சமாழிசபயரப்பு மறறும் அசெிடுைதைற்கா்ன செ்லவு்கள், குடியுாி்ம மறறும் 

குடிைரவு ்க்னடா மூ்லமா்க ்க்னடா அரொல் அளிக்்கப்படட்ன.

www.healthnexus.ca  |  www.beststart.org




