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எழுதைியவர்: Louise Choquette, Best Start Resource Centre
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உங்்க்ளின் குழந்தைககுத் நீங்்கள் தைாயப்பாலூடடுவது, உங்்கள் 
இருவருககுள்ளும் பி்ைப்்ப ஏற்படுத்தும் இயற்்்கயின் பெயலாகும் 

உங்்க்ளது குழந்தைககுத் தைாயப்பா்ல ெிறநதை உைவாகும்.

எனது குழந்தையும் நானும் வாழநாள் முழுவதைற்குமான பி்ைப்பு

பபற்்றாாின் பங்கு
குழந்தைப் பிறப்பு ஒரு ம்கிழசெியான தைருைம், ஆனால அது்வ அழுத்தைம் 
ஏற்படவும் ்காரைமா்க அ்மயலாம்:
 •  நான் ஒரு நலல பபற்்றாரா்க இருப்்பனா?
 •  என்னால, எனது குழந்தையுடன் ஒரு பி்ைப்்ப ஏற்படுத்தைிக ப்காள்்ள 

முடியுமா?
 •  அவனுககுத் ்தை்வப்படுவ்தை என்னால ப்காடுக்க முடியுமா?
 •  அவ்ன ஒரு ம்கிழசெியான, சுதைநதைிரமான நபரா்க ஆ்ளாக்க முடியுமா?
தைம்்மப் ்பைி்காககும் பபாியவர்்க்்ள தைமககு அரு்கில ்வத்துக ப்காள்ளும் 
ெில உள்்ளார்நதை குைங்்கள் பபரும்பாலான குழந்தை்களுககு உண்டு. 
்்கககுழந்தையின் ்ெ்்க்களுககும், மற்றும் தைமது பொநதை உள்ளுைர்வு்க்ளின் 
அடிப்ப்டயிலும் பபற்்றா்ரா அலலது பிற பராமாிப்பா்ளர்்க்்ளா பதைிலவி்ன 
பெயவதைால, இத்தை்்கய குைங்்க்ளின் வாயிலா்க பி்ைப்புக்கான முதைல படி்கள் 
இடப்படு்கின்றன.
பபற்்றார் மற்றும் குழந்தைககு இ்ட்யயான பி்ைப்பு ஒரு குழந்தையின் 
முதைல வருடத்தைில பிரதைானமா்க ஏற்படுத்தைப்படு்கிறது என்றாலும், இது 
வாழநாள் முழுவதும் பதைாடரும் ஒன்றாகும். இநதைச ெிறுபுத்தை்கம், 0 முதைல 3 வயது 
வ்ரயிலான குழந்தை்க்்ளக ப்காண்டிருககும் பபற்்றாருககும், மற்றும் ஒரு 
இ்ளம்குழந்தை்யப் பராமாிககும் எலலாருககுமானதும் ஆகும்.

முதைன்்மப் பி்ைப்பு நபர்
குழந்தை்கள் பலருடன் (தைந்தை, தைாய, தைாத்தைா, பாடடி, 
ஆெிாியர்) பி்ைப்்ப ஏற்படுத்தைிக ப்காண்டாலும், 
கு்றநதைபடெம் ஒரு நபருடன் அவர்்கள் வலுவான 
ஒரு பி்ைப்்ப ஏற்படுத்தைிக ப்காள்்கின்றனர். 
இநதை நபர் பபாதுவா்க குழந்தையின் முதைன்்மப் 
பராமாிப்பா்ளரா்க இருப்பார் என்பதுடன், அவருடன் 
தைான் குழந்தை பபரும்பாலான பபாழு்தைக 
்கழிக்கிறாள்.
நீங்்கள் பெயயும் ெிறுெிறு விஷயங்்கள் 
எலலாவற்றின் மூலமும் 
பாது்காப்பான ஒரு பி்ைப்்ப 
ஏற்படுத்தைிக ப்காள்வீர்்கள்:
 •   உங்்க்ளது குழந்தைககுத் 

்தை்வப்படும் ்பாது 
அவ்்ள அரவ்ைத்தைல.

 •  உைவ்ளிப்பது, உ்ட 
உடுத்தைிவிடுவது மற்றும் 
கு்ளிப்பாடடுவது ்பான்ற 
பராமாிப்புச பெயல்க்்ளச 
பெயவது.

 •   அவளுடன் ்பெி, அவளுக்கா்கப் 
பாடடுப் பாடுவது.

 •  ெிரமமான ்நரங்்க்ளில 
அ்மதைியா்க இருப்பது.

 •  புன்ன்்க்கள், அழு்்க மற்றும் ஒலி எழுப்புதைல ்பான்ற அவ்ளின் 
ெமிஞ்ெ்களுககு பதைிலவி்ன பெயவது.

இ்வ எலலாம், அவ்ளது வாழக்்கயில மற்றவர்்களுடன் நலலமு்றயிலான 
உறவு்க்்ள ஏற்படுத்தைிக ப்காள்வதைற்்கான அடிப்ப்டப் பாது்காப்புைர்்வ, 
உங்்கள் குழந்தைககு அ்ளிககும். ்பாடடிசசூழலில அவள் ெிறநது வி்ளங்்கவும், 
சுதைநதைிரமா்கச பெயலபடவும் ்தை்வயான தைன்னம்பிக்்க்ய அ்ளிக்க இது 
உதைவும்.
உங்்கள் குழந்தை உங்்க்்ள நம்பியிருக்கிறாள்! ஒரு நா்ளின் 24 மைி்நரமும், 
மற்றும் உங்்கள் குழந்தைககு நீங்்கள் ்தை்வப்படும் ்பாபதைலலாமும், 
ஒவபவாரு மு்றயும், அன்புடன் பதைிலவி்ன பெயவது முக்கியம். குறிப்பா்க, 
இரவு ்நரம் குழந்தை்களுககு பயமுறுத்துவதைா்க இருககும்! உங்்களுககுத் 
தூங்்க ்வண்டும் ்பால இருநதைாலும் கூட, அவள் அழும்்பாது அவ்்ள 
நீங்்கள் ெமாதைானப்படுத்தைினால, அவள் அன்பு பெலுத்தைப்படுவதைா்கவும் 
பாது்காக்கப்படுவதைா்கவும் உைர்வாள். உங்்கள் குழந்தை அழு்கிறாள் என்றால, 
அவளுககு ஏ்தைா ஒன்று ்வண்டும் என்று பபாருள், ெில நிமிடங்்களுககு நீங்்கள் 
அவ்்ள தூக்கி ்வத்துக ப்காள்்ள ்வண்டும் என்பதைா்கக கூட அது இருக்கலாம்.
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பி்ைப்்ப வ்ளர்ப்பதைற்்கான ெில வழிமு்ற்கள் இங்்்க உள்்ளன:
 •  ்கர்ப்ப்காலத்தைின் ்பாது, வயிற்்றத் தைடவிக ப்காடுத்து உங்்க்ளின் 

வருங்்கால குழந்தையுடன் உங்்க்ளின் உைர்வு்க்்ள பவ்ளிப்படுத்தும் 
வ்்கயில அவளுடன் ்பசுங்்கள்.

 •  குழந்தை பிறநதை பிறகு, குழந்தையின் ்தை்வ்களுக்்கற்ப அன்பா்க 
பதைிலவி்ன பெயயுங்்கள்.

 •  குழந்தையின் வயதைிற்குப் பபாருத்தைமான வ்்கயில அவ்ளிடமிருநது 
என்ன எதைிர்பார்க்கலாம் என்பதைில பதை்ளிவா்க இருங்்கள்.

 •  குழந்தையுடன் அன்பான, ஊககுவிககும் மு்றயில ்பசுங்்கள்; 
உங்்களுககு பதைிலவி்ன பெயய அவளுககு வாயப்ப்ளிப்பதுடன், 
உ்ரயாடல மற்றும் ்ெர்நது வி்்ளயாடுவ்தைத் பதைாடங்கும் 
வாயப்்பயும் அ்ளியுங்்கள்.

 •  தைனகப்கன ஒரு பொநதை ஆளு்ம்யயும் அ்டயா்ளத்்தையும் 
ப்காண்டுள்்ள ஒரு தைனித்தைன்்ம வாயநதை தைனிநபரா்க உங்்கள் 
குழந்தை்ய ஏற்றுக ப்காள்ளுங்்கள்.

 •  உங்்க்ளின் அன்றாட வாழக்்கயின் ஒரு அங்்கமா்க குழந்தை்யக 
்கருதுங்்கள்.

     பின்வரும் ெமயங்்க்ளில உங்்க்ளது குழந்தை்யக ்கவனிப்பது மி்கவும் 
முக்கியம்:

 1) அவன் சு்கமிலலாமல இருககும் ்பாது.
 2) அவனுககுக ்காயம் ஏற்படடிருககும் ்பாது.
 3)  அவன் மனம் ்கலங்்கி இருககும் ்பாது: ்ொ்கமா்க்வா, பய 

உைர்வுட்னா அலலது தைனி்மயா்க்வா உைரும் ்பாது.

ெில ெமயங்்க்ளில உங்்க்ளால உங்்கள் குழந்தை்யச ெமாதைானப்படுத்தை 
முடியாது என்பது உண்்மதைான். இது பபாதுவா்க நி்கழககூடியது தைான். 
இதைில முக்கியமான விஷயம் என்னபவன்றால, பபரும்பாலான ெமயங்்க்ளில 
அவ்னச ெமாதைானப்படுத்தை நீங்்கள் முயற்ெி பெயதைால, அவன் உங்்க்்ளச 
ொர்நதைிருக்கக ்கற்றுக ப்காள்வான். பல்வறு சூழல்க்ளில மற்றவர்்கள் மீது 
நம்பிக்்க ப்காள்்ள இது அவனுககு உதைவும்.
உங்்க்ளது குழந்தை “ப்கடடுப் ்பாயவிடுவான்” என்று பயம் ப்காள்்கிறீர்்க்ளா? 
அவனுககு நீங்்கள் ்தை்வ என்று நி்னத்தைால, அவன் ப்கடடுப் ்பா்க 
மாடடான். மாறா்க, அவன் பாது்காப்பா்க உைர்வான். நீங்்கள் இருவரும் 
உங்்களுக்கி்ட்ய ஒரு பி்ைப்்ப ஏற்படுத்தைிக ப்காள்வீர்்கள். 
இநதை பி்ைப்பு குழந்தையின் மூ்்ள வ்ளர்செி்யயும் பாதைிககும். 
குழந்தையின் வாழநாள் முழுவதும் அவனது ெிநதை்ன, ்கற்கும் விதைம், 
உைர்வு்கள் மற்றும் அவன் நடநது ப்காள்ளும் விதைத்்தை இது வழிநடத்தும்.
உங்்க்ளது ந்டபழகும் குழந்தை ஆராயசெி 
பெயயத் பதைாடங்கும் ்பாது, ்தை்வப்படும் ்பாது 
உதைவ பபற்்றார் அரு்கி்ல்ய இருக்கிறார்்கள் 
என்பது அவனுககுத் பதைாிநதைிருப்பதைால, 
அவன் தைனது சூழ்ல ஆர்வமா்க ஆராயவான். 
ஒரு குழந்தை பாது்காப்பா்க உைரவில்ல 
என்றால, அவன் ஆராயசெியில ஈடுபடத் 
தையங்குவான் என்பதுடன், பாது்காப்பா்க 
உைரும் மற்ற குழந்தை்கள் அ்ளவிற்கு 
அவனது ெமூ்கத் பதைாடர்புத் தைிறன்்களும் 
சுய-மதைிப்பீடும் ்மம்படாது. குழந்தையின் 
வருங்்கால சுதைநதைிர உைர்வு ்மம்படுட 
்வண்டுபமன்றால, அவன் பாது்காப்பா்க 
உைருவது முக்கியம்.

4

பாது்காப்பான பி்ைப்பின் ்காரைமா்க, ந்டபழகும் பருவம், பள்்ளிப்பருவம் 
மற்றும் பருவ வயதைில, சுதைநதைிரமான ்பாககு, சுய-ெிநதை்ன மற்றும் 
பிறருடனான உறவு ஆ்கியவற்றில ெிறப்பான பெயலபாட்டக ்காை முடி்கிறது. 

ஆரம்ப்கால குழந்தைப்பருவ வ்ளர்செி பற்றிய என்்ெக்கி்லாப்பீடியாவிலிருநது 
(Encyclopedia on Early Childhood Development) எடுக்கப்படடது. 

எனது குழந்தையும் நானும் வாழநாள் முழுவதைற்குமான பி்ைப்பு
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 •  உங்்கள் ெிறுகுழந்தையுடன் தைனியா்க ்நரத்்தைச பெலவிடுங்்கள். 
உங்்களுககு இது குறித்து தையக்கம் இருநதைால ெில நிமிடங்்கள் என்பதைில 
பதைாடங்்கி, பிறகு ்நரத்்தை அதைி்காித்துக ப்காள்்ளவும். தைா்ய விடடு 
பவகு தூரம் வில்கியிருக்க ்வண்டாம் என்று நீங்்கள் நி்னத்தைால, 
ெிறுகுழந்தை்ய அ்ற்ய விடடு பவ்ளி்ய்வா, அலலது ்வபறாரு 
அ்றக்்கா ப்காண்டு பெலலுங்்கள். 

 •  புதைிதைா்கக குழந்தை பபற்றவர்்களுக்கான ெமூ்க வ்ளங்்க்்ளப் பற்றி ்்கடடு 
அறியுங்்கள். ெில ெமயங்்க்ளில தைந்தை-குழந்தை குழுக்கள் இருக்கககூடும். 
உங்்க்ளது பகுதைியில ஏதும் இல்ல என்றால, அப்படிப்படட ஒரு குழு்வத் 
பதைாடங்குவது பற்றி ெிநதைியுங்்கள்.

 •  தைாய தைான் முதைன்்மப் பராமாிப்பா்ளர் என்றால, தைாய ்க்்ளப்பா்க 
இருப்பது அலலது மனச்ொர்வுடன் இருப்பது ்பான்றவற்றுக்கான 
அ்டயா்ளங்்கள் இருக்கின்றனவா என்று பாருங்்கள். தைரமான பராமாிப்்ப 
அ்ளிக்கககூடிய அவரது ஆற்ற்ல இது பாதைிக்கககூடும். இது பற்றி நீங்்கள் 
்கவ்ல ப்காண்டால, உங்்க்ளின் மருத்துவர், பபாதுநல தைாதைி அலலது 
ெமூ்கநல தைாதைி ஆ்கி்யாருடன் இது குறித்துப் ்பசுங்்கள்

 •  ் வ்லயின் ்காரைமா்க நீங்்கள் வீட்ட விடடு பவகு ்நரம் 
வில்கியிருப்பவரானால, உங்்கள் குழந்தையுடன் பெலவிடும் ்நரம் 
தைரமானதைா்க இருப்ப்தை உறுதைிப்படுத்தைிக ப்காள்ளுங்்கள்; அப்படிப்படட 
ெமயத்தைில, அவ்ளது ெமிஞ்ெ்க்்ளயும் பதைிலவி்ன்க்்ளயும் புாிநது 
ப்காள்்ள நீங்்கள் ்கற்றுக ப்காள்வீர்்கள். 

 •  நீங்்கள் உைர்செிவெப்படுவது ்பால உைர்நதைா்லா அலலது உங்்கள் 
குழந்தை அழுதுப்காண்்ட இருநதைா்லா, உதைவி ்்காரத் தையங்்காதைீர்்கள். 
குழந்தை்ய ஒரு்பாடும் ்வ்கமா்க ஆடடாதைீர்்கள்.

நாம் ஒன்றி்ைநது என்ன பெயயலாம்?

உங்்க்ளது குழந்தையின் ்தை்வ்க்்ளப் புாிநதுப்காண்டு அவற்றிற்கு அன்பா்க 
பதைிலவி்ன பெயய பின்வரும் ஆ்லாெ்ன்கள் உங்்களுககு உதைவககூடும். 
இநதைச பெயல்கள் எ்ளி்மயான்வ என்பதுடன், இவற்்ற பெயவதைற்ப்கன 
வி்லயுயர்நதை வி்்ளயாடடுப் பபாருட்கள் ஏதும் ்தை்வயில்ல. உண்்மயில, 
வி்்ளயாடடுப் பபாருட்களுககும் ்மலா்க, உங்்கள் ெிறுகுழந்தைககுத் 
்தை்வப்படுவது நீங்்களும் உங்்கள் ்நரமும் தைான்! ஒவபவாரு ெிறுகுழந்தையும் 
தைனித்தைன்்மவாயநதைது என்பதுடன், இசபெயலபாடு்க்ளின் ்பாது அவர்்கள் 
பவவ்வறு விதைமா்க பதைிலவி்ன பெயவர்: உங்்க்ளது குழந்தையின் தைனிப்படட 
்தை்வ்க்ளில ்கவனம் பெலுத்துங்்கள். ்கவனிக்கவும்: ெிறுகுழந்தை்கள் பல்வறு 
நிதைானங்்க்ளில வ்ளர்செிய்டவார்்கள் என்பதுடன், அவர்்கள் ஒவபவாருவருககும் 
தைனிப்படட ஆளு்ம உண்டு. பின்வரும் பக்கங்்க்ளில உள்்ள தை்கவல்கள் 
பபாதுவான வழிமு்ற்கள் என்பதுடன், அ்வ எலலாச ெிறுகுழந்தை்களுககும் 
பபாருநதைாது.

தைந்தையின் பங்கு

தைாயுடனான பி்ைப்்ப குழந்தை ஏற்்கன்வ பாது்காப்பானதைா்க உைர்நதைாலும், 
தைந்தையுடனான பி்ைப்பும் குழந்தையின் வ்ளர்செிககு உதைவு்கிறது. ஒரு குழந்தை 
தைனது தைந்தையுடன் ப்காண்டிருககும் உறவுமு்ற உயர்தைரமானதைா்க இருககும் 
்பாது, குழந்தை ்மலும் ஊக்கத்துடன் ஆராயசெி்க்ளில ஈடுபடும் எனச ெில 
ஆயவு்கள் பதைாிவிக்கின்றன. 
தைந்தையர்்கள் முதைன்்மப் பராமாிப்பா்ளரா்க இருநதைாலும் இலலாவிடடாலும், 
பி்ைப்்ப பலப்படுத்தை பின்வரும் பக்கங்்க்ளில விவாிக்கப்படடுள்்ள 
நடவடிக்்க்க்்ள அவர்்கள் பெயயலாம். கூடுதைலா்கச ெில ஆ்லாெ்ன்கள் இங்கு 
ப்காடுக்கப்படடுள்்ளன:
 •  இயன்ற்பாபதைலலாம் ஒரு ்பபி ்்காிய்ர(baby carrier) உடன் எடுத்துச 

பெலலுங்்கள். ஆண்்க்ளின் உடலவா்கின் ்காரைமா்க, அவர்்க்ளால ஒரு பபாிய, 
பளுவான குழந்தை்ய, பபண்்க்்ள விட சுலபமா்கத் தூக்க முடியும்.

 •  புதைிதைா்கப் பிறநதைிருககும் உங்்க்ளது குழந்தை்ய உங்்கள் மார்பின் மீது 
்பாடடுக ப்காண்டு படுத்துக ப்காள்ளுங்்கள். உங்்க்ளது இதையத்துடிப்்பக 
்்கடகும் குழந்தைககு நம்பிக்்க வலுககும்.

 •  தைா்யப் ்பான்்ற அ்தை மாதைிாியான அன்பான பதைிலவி்ன்கள், 
பழக்கவழக்கங்்கள் மற்றும் ்நர்ம்றயான நலவழிப்படுத்துதைல ஆ்கியவற்்றச 
பெயயுங்்கள், அப்்பாழுதுதைான் தைாய அலலது தைந்தை ஆ்கிய இருவாில யார் 
அவ்னப் பார்த்துக ப்காண்டாலும் அவன் பாது்காப்பா்க உைர்வான். 

 •  உங்்க்ளது ெிறுகுழந்தை அலலது ந்டபழகும் 
குழந்தையிடம் அன்பு்காடடத் தையங்்காதைீர்்கள்.

 •  ெிறுகுழந்தைககுச ெிறநதை உைவு தைாயப்பால 
தைான் என்பதைால, தைாயப்பாலூடடும் தைாயககு 
ஆதைரவ்ளியுங்்கள். உங்்கள் ெிறுகுழந்தையுடன் 
தைரமான மு்றயில ்நரத்்தைச பெலவிடககூடிய 
வாயப்பு்க்்ள நாடுங்்கள்; ெிறுகுழந்தை்ய 
தைாயிடம் ப்காண்டு பெலலுங்்கள் அலலது 
தைாயப்பால அருநதைிய பிறகு அவ்ன 
ஏப்பம்விடச பெயயுங்்கள்.

 •   உங்்க்ளது ந்டபழகும் குழந்தை தைன் 
உடலாீதைியான தைிறன்்க்்ள (ஏறுதைல, குதைித்தைல 
்பான்ற்வ) ்மம்படுத்தைிக ப்காள்்ள அவ்ன 
ஊக்கப்படுத்துங்்கள். அவ்ன ்கவனமா்க 
்மற்பார்்வயிடுங்்கள், ஆனால முக்கியமா்க 
அவனது முயற்ெி்க்்ள ஊக்கப்படுத்தைி 
அவ்ன உற்ொ்கப்படுத்துங்்கள்.

 •   உங்்க்ளது அநதைரங்்க உறவிலும், 
உங்்க்்ளச சுற்றியிருககும் பிறருடனான 
உறவிலும் உங்்க்ளது குழந்தைககு ஒரு 
முன்மாதைிாியா்க வி்ளங்குங்்கள்.

 •   உங்்க்ளது ெிறுகுழந்தையுடன் ்நரத்்தைச 
பெலவிட பபற்்றாருக்கான விடுப்பு 
எடுப்பது பற்றி ெிநதைியுங்்கள். 
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Ilustration of a parent talking with a 2.5 year old child a father with a �a�y carrier
எனது குழந்தையும் நானும் வாழநாள் முழுவதைற்குமான பி்ைப்பு



உங்்கள் ெிறுகுழந்தை என்ன பெயவாள்
•  அவளுககு பிற மு்கங்்க்்ளப் பார்க்கப் பிடிககும் என்பதுடன், அவள் புன்ன்்க 

பெயயவும் ‘கூ’ என்று ்கத்தைவும் பதைாடங்கு்கிறாள்.
•  அவளுககு பிற குரல்க்்ளக ்்கட்கப் பிடிககும் என்பதுடன், பழ்கிய நபர்்க்ளின் 

குரல்க்்ள அ்டய்ளம் ்கண்டுப்காள்்கிறாள்.
•  தைனது ்தை்வ்க்்ள பவ்ளிப்படுத்தை அவள் அழு்கிறாள்.
•   பிறர் தைன்்ன தூக்கி்வத்துக ப்காள்வதும், பிறருடனான உடலாீதைியான பதைாடர்பும் 

அவளுககுப் பிடிக்கிறது.
•  பபாதுவா்க, அவ்்ளத் தூக்கி்வத்துக ப்காள்வதைால ெமாதைானம் அ்ட்கிறாள்.
•  30 பெமீ (12 இன்ச) பதைா்லவி்லா அலலது அ்தைவிட அரு்கா்மயி்லா 

உள்்ளவற்்ற அவ்ளால பதை்ளிவா்கப் பார்க்க முடியும்.
•  உங்்கள் மு்கத்்தைத் பதைாட அவள் முயல்கிறாள்.

நீங்்கள் என்ன பெயயலாம்
•  உங்்கள் ெிறுகுழந்தைககுத் தைாயப்பாலூடடுங்்கள்.
•  உங்்கள் ெிறுகுழந்தையிடம் ்கவனம் பெலுத்துவதைால அவளுககுப் பி்ழயான 

பழக்கவழக்கங்்க்்ளப் பழக்கி விடு்வா்மா என்று பயம்ப்காள்்ளாதைீர்்கள்.
•    உங்்க்ளது ெிறுகுழந்தையின் அடிப்ப்டத் ்தை்வ்கள் எலலாவற்்றயும் நீங்்கள் 

பூர்த்தைி பெயதை பின்னரும் அவள் அழுதுப்காண்டிருநதைால, அவ்்ளத் தூக்கி ்வத்துக 
ப்காள்ளுங்்கள்.

•  ெிறுகுழந்தை ்ொர்வா்கக ்காைப்படடால, அவளுககு அ்மதைியான ஒரு இடத்்தை 
அ்ளியுங்்கள்.

•  உங்்க்ளது ெிறுகுழந்தை்யப் பார்த்து புன்ன்்க பெயயுங்்கள், ்பசுங்்கள், பாடல்கள் 
பாடுங்்கள், தைாலாடடுங்்கள், மற்றும் பமன்்மயா்கத் தூக்கிக ப்காள்ளுங்்கள்.

•   உங்்க்ளின் ெிறுகுழந்தை்யயின் ்கால, ்்க்க்்ள பமன்்மயா்க உருவி 
விடுங்்கள்(massage).

•  உங்்கள் ெிறுகுழந்தைககு உங்்க்ளின் மு்கம் பழக்கமா்க ்வண்டும் என்பதைால, அவ்்ள 
்நரா்கப் பாருங்்கள்.

•  முடிநதை்பாபதைலலாம், வயிற்றின் மீது அைியும் (ஒரு தைாயக ்கங்்காரு்வப் ்பால) 
்பபி ்்காிய்ர(baby carrier) பயன்படுத்துங்்கள். நீங்்கள் ெ்மத்துக ப்காண்டிருககும் 
பபாழு்தைா, அலலது சூடான உைவு அலலது பானங்்க்்ளக ்்கயாளும் பபாழு்தைா 
ெிறுகுழந்தை்யத் தூக்காதைீர்்கள்.

•  ்கனடிய குழந்தைநல ெமூ்கம்(Canadian Paediatric Society) (www.caringforkids.
cps.ca) பாிநது்ரத்தைிருப்ப்தைப் ்பால, உங்்க்ளது ்கடடிலின் அரு்கில உங்்க்ளின் 
ெிறுகுழந்தைககு ஒரு பதைாடடில(crib) அ்மத்துக ப்காடுங்்கள்.

•  உங்்களுககு மி்கவும் பாிசெயமான பமாழியில குழந்தையுடன் ்பசுங்்கள், உங்்க்ளின் 
பமாழியும் உங்்க்ளது து்ைவாின் பமாழியும் பவவ்வறா்க இருநதைாலும்கூட.
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0-3 மாதைங்்கள்
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உங்்க்ளது குழந்தையின் பார்்வ்ய தைி்ெமாற்றுங்்கள். உங்்க்ளது குழந்தை 
விழித்தைிருககும் ்பாது, உங்்க்ளது மு்கத்்தை அவனது மு்கத்தைிலிருநது 30 
பெமீ (12 இன்ச) தைள்்ளி ்வயுங்்கள். உங்்க்ளது மு்கத்்தை வலப்புறமும், 
பின்னர் இடப்புறமும் பமதுவா்கத் தைிருப்புங்்கள். அவனது பதைிலவி்ன்ய 
்கவனியுங்்கள்.

வி்ளக்கம் – ெிறுகுழந்தை உங்்க்ளது மு்கத்்தை அ்டயா்ளம் ்காண்பதுடன், 
உங்்க்ளது மு்கத்்தை பார்த்துக ப்காண்்ட இருக்க விரும்பு்கிறான்.

உங்்க்ளது குர்ல மாற்றி, பல்வறு குரல்க்ளில ்பசுங்்கள். உங்்க்ளது 
ெிறுகுழந்தைககு அரு்கில பெலலுங்்கள். பல்வறு ஏற்ற-இறக்கங்்க்ளில 
பல வாக்கியங்்க்்ளக கூறுங்்கள்: வழக்கமான குரல, உயர்த்தைிய குரல, 
பமலலிய குரல, ்கிசு்கிசுப்பு, மூக்கால ்பசுவது ்பான்ற குரல ்பான்ற்வ. 
ெிறுகுழந்தையும் இ்தை ஒலி்க்்ள தைிரும்பச பெயய முயல்கிறானா என 
்கவனியுங்்கள்.

வி்ளக்கம் – உங்்கள் குர்லக ்்கடபதைில ெிறுகுழந்தை ஆர்வம் ்காடடு்கிறான் 
என்பதுடன், பமாழியுடன் பதைாடர்பு்டய ஒலி்க்்ளயும் அவன் ்கற்றுக 
ப்காள்்கிறான்.

உங்்கள் ெிறுகுழந்தைக்கா்கப் ்பசுங்்கள். உங்்க்ளது ெிறுகுழந்தைக்கா்க நீங்்கள் 
ஏதைாவது பெயயும்்பாபதைலலாம், (டயபர் மாற்றும் ்பாது, தைாயப்பாலூடடும் 
்பாது, ்பான்ற்வ), நீங்்க்்ள ெிறுகுழந்தையா்க இருப்பதைா்கக ்கற்ப்ன 
பெயதுப்காண்டு அவனுக்கா்கப் ்பசுங்்கள்: ”எனககுக ப்காஞெம் கு்ளிர்்கிறது,” 
“எனககு அம்மாவின் ஸ்பவடட்ரப் பிடித்துக ப்காண்்டயிருக்க ்வண்டும் 
்பால இருக்கிறது,” ்பான்ற்வ.

வி்ளக்கம் – உங்்க்ளது 
ெிறுகுழந்தையின் 
ெமிஞ்ெ்க்்ளப் புாிநது 
ப்காள்்ளவும், அவனது 

பதைிலவி்ன்க்ளில ்கவனம் 
பெலுத்தைவும் நீங்்கள் அறிநது 
ப்காள்்கிறீர்்கள்.

(Ilustration of newborn, awake, looking 
face-to-face parent approx. 30 cm away

எனது குழந்தையும் நானும் வாழநாள் முழுவதைற்குமான பி்ைப்பு
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உங்்கள் ெிறுகுழந்தை என்ன பெயவான்
•  அவன் அடிக்கடி புன்ன்்க பெயவான், ெிாிப்பான்.
•  அவ்னப் பபயர் பொலலி அ்ழத்தைால பதைிலவி்ன பெயவான்.
•  உற்ொ்கமா்க இருககும் ்பாது அவன் ்்க்க்்ளயும் ்கால்க்்ளயும் அ்ெப்பான்.
•  தைான் ்க்்ளப்பா்க இருப்ப்தை அவன் பல்வறு வழி்க்ளில உைர்த்தை முயற்ெிப்பான்: 

மு்கத்்தைச சுருககுதைல, ்வறு தைி்ெயில பார்த்தைல, மு்கத்்தை இறுக்கமாக்கிக 
ப்காள்ளுதைல, உ்தைத்தைல, முது்்க வ்்ளத்தைல, அழுதைல ்பான்ற்வ.

•  தைனககு விருப்பமானவர்்க்்ளப் பார்க்கவும், அவர்்களுடன் இருக்கவும் அவனுககுப் 
பிடிககும்.

•  தைனககுப் பழக்கமான குரல்கள் ஒலிககும் தைி்ெயில தை்ல்யத் தைிருப்பிப் 
பார்ப்பான்.

•  தைன்னுடன் ்பசுபவாின் மு்கத்்தை ்கவனித்துப் பார்ப்பான்.
•   ்கண்ைாடியில பதைாியும் தைனது பிம்பத்்தைப் பார்த்துச 

ெிாிப்பான்.
•  பபாருட்க்்ள ்வத்துக ப்காண்டு தைானா்க்வ ெில 

நிமிடங்்களுககு வி்்ளயாடிக ப்காண்டிருப்பான்.
•  பவறு்மயா்க உைரும் 

்பாபதைலலாம் அவன் அழுவான்.
•  பபாதுவா்க, அழும் ்பாது 

அவ்னச ெமாதைானப்படுத்தைினால 
அழு்்க்ய நிறுத்தைிவிடுவான்.

நீங்்கள் என்ன பெயயலாம்
•  உங்்க்ளின் ெிறுகுழந்தைககுத் 

பதைாடர்நது தைாயப்பால அ்ளியுங்்கள்.
•  உங்்க்ளது ெிறுகுழந்தையின் 

பார்்வ்களுககும் புன்ன்்க்களுககும் 
பதைிலவி்ன பெயயுங்்கள்.

•   நீங்்கள் உங்்கள் ெிறுகுழந்தையுடன் வி்்ளயாடும் ்பாதும், அவனுடன் ்பசும் 
்பாதும், அவ்ன ்நரா்கப் பாருங்்கள்.

•  உங்்கள் ெிறுகுழந்தையுடன் ்பசுங்்கள், அவனுககுப் படித்துக ்காடடுங்்கள்.
•  உங்்க்ளது ெிறுகுழந்தை அழும்்பாது அவ்னத் தூக்கி ்வத்துக ப்காள்ளுங்்கள்.
•   நீங்்கள் உங்்கள் ெிறுகுழந்தையுடன் ்பசும் ்பாது அவன் ‘கூ’ என்று ஒலி 

எழுப்பினால, அவன் ஏ்தைா பொலல முயற்ெிக்கிறான் என்று பபாருள். அவனுககுப் 
பதைில அ்ளியுங்்கள்.

•  உங்்க்ளது ெிறுகுழந்தை ்வறு புறம் தைிரும்பிக ப்காண்டால, நீங்்கள் கூறுவ்தைத் தைவிர 
்வறு எ்தை்யா அவன் பெயய விரும்பு்கிறான் என்்றா, அலலது அவன் ்ொர்வா்க 
இருக்கிறான் என்்றா பபாருள். அவன் பொலவ்தைக ்கவனியுங்்கள்: பமதுவா்கச 
பொலலுங்்கள் அலலது நிறுத்தைிவிடுங்்கள்.

•  உங்்க்ளின் ெிறுகுழந்தைககுக ்காயம் ஏற்படடா்லா, அவன் சு்கவீனமா்க இருநதைா்லா 
அலலது பயமா்க உைர்நதைா்லா, அவ்ன உடனடியா்கத் தூக்கிக ப்காள்ளுங்்கள்.

•    உங்்களுககுத் பதைாிநதை ெிறிய பாடல்க்்ளப் பாடிக ்காடடுங்்கள்.
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4-6 மாதைங்்கள்
உங்்க்ளது குழந்தை்ய உருவி, மொஜ் பெயயுங்்கள். அவ்னத் தை்ரயில ஒரு 
பெௌ்காியமான பரப்பில ்கிடத்துங்்கள். அவன் முதுகுப்புறமா்க்வா அலலது 
குப்புறப் படுத்துகப்காண்்டா இருக்கலாம், அலலது நீங்்கள் அவனது 
முது்்கத் தைாங்்கிப் பிடித்துக ப்காள்்்கயில உட்கார்நது ப்காண்்டா 
கூட இருக்கலாம். பாலூடடும் ்வ்்ள்களுககு இ்டப்படட ்நரத்தைில, 
ெிறுகுழந்தை விழித்தைிருக்்கயில இ்தைச பெயயுங்்கள். அவனுககுக கூசெம் 
ஏற்படாதை வண்ைம், அலலது எாிசெல உண்டா்காதை வ்்கயில உறுதைியா்க 
உருவி விடுங்்கள். தைாவர எண்்ை்யப் பயன்படுத்துங்்கள். அவனது 
உடலின் பல்வறு பா்கங்்க்்ள பமதுவா்க மாெஜ் பெய்்கயில, அவனது 
பதைிலவி்ன்க்்ளக ்கவனியுங்்கள்: அவனுககு என்ன பிடிக்கிறது? அவனுககு 
என்ன பிடிக்கவில்ல? நீங்்கள் என்ன பெய்கிறீர்்கள் என்ப்தை உங்்கள் 
ெிறுகுழந்தையிடம் பமதுவா்கச பொலலுங்்கள்.

வி்ளக்கம் – உங்்கள் குழந்தை உங்்களுடனான உடலாீதைியான பி்ைப்்ப 
பாது்காப்பானதைா்க உைர்்கிறான் என்பதுடன், அவனுககு என்ன பிடிக்கிறது 
என்ப்தையும் அ்தை அவன் எப்படி பதைாியப்படுத்து்கிறான் என்ப்தையும் நீங்்கள் 
அறிநது ப்காள்்கிறீர்்கள்.

உங்்கள் ெிறுகுழந்தையுடன் விமான வி்்ளயாடடு வி்்ளயாடுங்்கள். 
அவ்னப் பார்த்து புன்ன்்கத்துக ப்காண்்ட, அவனது இடுப்பில ்்க்வத்து 
அவ்ன பமதுவா்கத் தூககுங்்கள். பல்வறு அ்ெவு்கள் பெயது அவற்்ற 
உங்்க்ளின் ெிறுகுழந்தைககு வி்ளககுங்்கள்: ்ம்ல பெலவது, ்கீ்ழ பெலவது, 
பறப்பது. அவன் பதைாடர விரும்பு்கிறானா அலலது இல்லயா என்ப்தைக 
கூறும் அவனது ்ெ்்க்க்்ள (அழுவது, பபற்றவ்ரப் பிடித்துத் தைள்ளுவது, 
பந்ளிவது ்பான்ற்வ) ்கவனமா்கப் பாருங்்கள், அதைன்படி பெயலபடுங்்கள்.

வி்ளக்கம் – உங்்க்ளது ெிறிகுழந்தையின் ெமிஞ்ெ்க்்ளயும் அவற்றுககு நீங்்கள் 
எப்படி பதைிலவி்ன பெயய ்வண்டும் என்ப்தையும் பழ்கிக ப்காள்வதுடன், 
அவனது தை்ெ்க்ளின் வ்ளர்செிககும் இது உதைவு்கிறது.

உங்்கள் குழந்தையுடன் ்ெர்நது வடிவங்்க்்ளயும் தைன்்ம்க்்ளயும் 
ஆராயுங்்கள். பல்வறு வடிவங்்கள் மற்றும் தைன்்ம்க்ளிலான 
(பமன்்மயானது, ்கடினமானது, பொரபொரப்பானது ்பான்ற்வ) 
பாது்காப்பான பபாருட்க்்ள உங்்கள் குழந்தை வி்்ளயாடுவதைற்்கா்கச 
்ெ்காித்துக ப்காள்ளுங்்கள். அ்வ்க்்ள அவனிடம் ஒவபவான்றாக 
ப்காடுத்து, அநதைப் பபாருட்கள் என்ன என்ப்தை அவனுககு வி்ளக்கி, அவனது 
பதைிலவி்ன்க்்ளக ்கவனியுங்்கள். அப்பபாருட்க்்ள தைனது ்்க்கள், வாய, 
பாதைங்்கள், ்கன்னங்்கள் ்பான்றவற்றால பதைாட அவ்ன அனுமதைியுங்்கள். 
அவன் ஒவபவாரு பபாரு்்ளயும் ்கவனமா்க ஆராய அவ்காெம் அ்ளிப்பதுடன், 
ெிறுகுழந்தை ்ொர்வா்க இருப்பது ்பாலத் ்தைான்றினால இசபெய்ல 
நிறுத்தைிவிடுங்்கள்.

வி்ளக்கம் – உங்்கள் ெிறுகுழந்தைககு என்ன பிடிககும் அலலது பிடிக்காது 
என்பதைற்்கான ெமிஞ்ெ்க்்ள நீங்்கள் பதைாிநது ப்காள்்கிறீர்்கள். புதைிய 
பபாருட்க்்ளத் பதைாிநது ப்காள்வதைில அவனும் ம்கிழசெி அ்ட்கிறான்.

எனது குழந்தையும் நானும் வாழநாள் முழுவதைற்குமான பி்ைப்பு
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பெயலபாடு்கள்

உங்்கள் ெிறுகுழந்தை என்ன பெயவாள் 
•  மற்ற ெிறுகுழந்தை்க்்ளப் பார்த்து அவள் ம்கிழசெி அ்ட்கிறாள். ‘கூ’ என்று ஒலி 

எழுப்பியும், புன்ன்்க பெயதும், அவள் மற்ற ெிறுகுழந்தை்க்ளின் ்கவனத்்தை ஈர்க்க 
முயற்ெிக்கிறாள்.

•  அவள் பல்வறு விதைமான ஒலி்க்்ள எழுப்பு்கிறாள்: “பா, டா, தைா, மா”.
•  உங்்க்ளின் ெிறுகுழந்தை ந்கரத் பதைாடங்கு்கிறாள் என்பதுடன், தைன்்னச 

சுற்றியுள்்ளவற்்ற அவள் ஆராய்கிறாள்.
•  தைன்்னத் தூக்கி ்வத்துக ப்காள்்ளச பொலலி ்்க்க்்ள உயர்த்து்கிறாள்.
•  புதைியவர்்க்்ளக ்காடடிலும் உங்்களுடன் இருப்ப்தை்ய ெிறுகுழந்தை விரும்பு்கிறாள் 

என்பதுடன், நீங்்கள் அவ்்ள விடடு விலகும் ்பாது அவள் பதைிலவி்ன 
பெயயககூடும்.

•  ஒரு வழக்கமான அடடவ்ைப்படி பெயலபடுவ்தை அவள் விரும்பு்கிறாள்.
•   தைனது ்தை்வ்க்்ள பவ்ளிப்படுத்தை அவள் ஒலி்க்்ள எழுப்பு்கிறாள்.
•  தைனககுப் பிடித்தைமான்வ்களுக்கான ெில பொற்்க்்ள உங்்கள் ெிறுகுழந்தையால 

அ்டயா்ளம் ்கண்டுப்காள்்ள முடியும்: அம்மா(மம்மி), அப்பா(டாடி), படடடி(Teddy) 
்பான்ற்வ.

•  ஒரு ்கம்ப்ளத்்தை்யா அலலது அவளுககு விருப்பமான வி்்ளயாடடுப் 
பபாரு்்ள்யா ்்கயில பிடித்துக ப்காள்்ளக ப்காடுத்து உங்்கள் ெிறுகுழந்தை்யச 
ெமாதைானப்படுத்தைி விடலாம்.

•  தைனககுப் பாிசெயமான ஒரு குர்லக ்்கடடா்லா, அலலது பாிசெயமான நப்ரப் 
பார்த்தைா்லா அவள் ெமாதைானம் அ்டயககூடும்.

நீங்்கள் என்ன பெயயலாம்
•   உங்்கள் ெிறுகுழந்தையின் ெமிஞ்ெ்க்்ளப் புாிநதுப்காள்்ள அவ்்ளக ்கவனியுங்்கள். 

வி்்ளயாட அவள் தையாரா்கவும், விருப்பமா்கவும் இருககும் ்பாது அவளுடன் 
வி்்ளயாடுங்்கள். அவ்ளின் பெய்்க்களுக்்கற்ப பெயலபடுங்்கள்.

•  உங்்கள் குழந்தை ்பொமல பெயயும் பெயல்க்்ளக ்கவனியுங்்கள் (தைனது ்்க்க்்ள 
உயர்த்துதைல, புன்ன்்க பெயதைல, உ்தைத்தைல, தைனது ்்க்க்்ளயும் ்கால்க்்ளயும் 
இறுக்கிக ப்காள்ளுதைல ்பான்ற்வ).

•  உங்்கள் ெிறுகுழந்தை தைனது ்்க்க்்ள உயர்த்தும் ்பாபதைலலாம் அவ்்ளத் தூக்கி 
்வத்துக ப்காள்ளுங்்கள்.

•  அவளுக்கா்கப் பாடடுப் பாடி, புத்தை்கங்்கள் படித்துக ்காடடி, அவளுடன் 
பமன்்மயா்கப் ்பசுங்்கள்.

•  உங்்க்ளது குடும்ப வாழக்்க்ய ெீர்படுத்தைிக ப்காண்டு, உங்்கள் குழந்தைககு 
அடடவ்ைப்படியான ஒரு வழக்கத்்தை ஏற்படுத்தைிக ப்காடுங்்கள்: உைவு, 
வி்்ளயாடடு, கு்ளியல, தூக்கம் ்பான்ற்வ.

•  உங்்கள் குழந்தை்ய விடடு வில்கிச பெலல ்வண்டுபமன்றால, அவ்்ள விடடுச 
பெலலும் ்பாதும், தைிரும்பி வநதை பின்னரும் அவ்்ள அ்ைத்துக ப்காள்ளுங்்கள். 
அ்மதைியா்க இருநது, தைனது உைர்வு்க்்ள அவள் ்கடடுப்படுத்தைிக ப்காள்்ளவும், 
நீங்்கள் தைிரும்ப வருவீர்்கள் என்ப்தைப் புாிய ்வக்கவும் அவளுககு உதைவுங்்கள்.

•  தைன்னால முடிநதை்பாபதைலலாம் உங்்கள் குழந்தை தைன்்னத்தைா்ன 
ெமாதைானப்படுத்தைிக ப்காள்்ள அனுமதைியுங்்கள் (்கட்டவிர்ல சூப்புதைல, அவளுககு 
விருப்பமான ்கம்ப்ளத்்தை பிடித்துக ப்காள்ளுதைல ்பான்ற்வ)

•  உங்்கள் குழந்தைககுத் பதைாடர்நது தைாயப்பால அ்ளியுங்்கள்.
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7-9 மாதைங்்கள்
உங்்கள் குழந்தையின் பெயல்க்்ள நீங்்கள் அப்படி்ய தைிரும்பச பெயது ்காடடுவது 
்பான்ற எ்ளிய வி்்ளயாடடுக்க்்ள வி்்ளயாடுங்்கள். உதைாரைமா்க, அவன் 
்்க்க்்ளத் தைடடினால அலலது தைனது வாயினா்லா அலலது வி்்ளயாடடுப் 
பபாரு்ளினா்லா ஒலி எழுப்பினால, நீங்்களும் அப்படி்ய பெயயுங்்கள். இநதை 
வி்்ளயாட்ட அவ்ன பதைாடங்்க அனுமதைியுங்்கள், ஆனால இ்தை நீங்்களும் ெில 
ெமயங்்க்ளில பதைாடங்்கி ்வக்கலாம்.

வி்ளக்கம் – தைனது பெயல்க்ளின் மூலம் தைனது சூழ்லக ்கடடுப்படுத்தைிக ப்காள்்ள 
முடியும் என்ப்தை அவன் பதைாிநது ப்காள்்கிறான். உங்்களுடன் பதைாடர்பு ப்காள்்ள 
்வண்டும் என்று அவன் பெயயும் முயற்ெி்களுககு நீங்்கள் பதைிலவி்ன பெயவது 
அவனுககுத் பதைாி்கிறது. பதைாடர்பு ப்காள்வது பற்றி அவன் பதைாிநது ப்காள்்கிறான்.

உங்்கள் குழந்தையுடன் ்கண்ைாமூசெி வி்்ளயாடடு வி்்ளயாடுங்்கள். அவன் 
முன்னால நின்று ப்காண்டு, உங்்க்ளின் மு்கத்்தைக ்்க்க்ளால ம்றத்துக 
ப்காண்டு, பிறகு பவ்ளிப்படுத்தைலாம். ஒரு துைி ப்காண்டும் உங்்கள் மு்கத்்தை 
ம்றத்துக ப்காள்்ளலாம். அரு்கில எங்்காவது ஒ்ளிநது ப்காண்டு பிறகு முன்்ன 
்தைான்றலாம். இ்தை அவனுககு விருப்பமான வி்்ளயாடடுப் பபாருட்க்்ள 
்வத்தும் நீங்்கள் பெயயலாம்.

வி்ளக்கம் – தைன்னால பார்க்க முடியாவிடடாலும் கூட, பபாருட்களும் மனிதைர்்களும் 
இன்னமும் இருககும் இடத்தைி்ல்ய இருக்கிறார்்கள் என்ப்தை உங்்கள் 
குழந்தை புாிநது ப்காள்்ளத் பதைாடங்கு்கிறான். உங்்க்ளது மு்கத்்தையும், தைனககுப் 
பிடித்தைமான வி்்ளயாடடுப் பபாருட்க்்ளயும் பார்ப்பதைனால உண்டா்கககூடிய 
ம்கிழசெி்ய அவன் உைர்்கிறான். நீங்்கள் எப்பபாழுதும் தைிரும்ப வருவீர்்கள் 
என்ப்தைக குழந்தை பதைாிநது ப்காள்்கிறான்.

உங்்கள் குழந்தையின் முன்பு ஒரு ்கண்ைாடி்ய ்வயுங்்கள். அவன் முதைலில 
தைன்்ன அதைில பார்த்துக ப்காண்டு, என்ன நடக்கிறது என்ப்தைப் புாிநதுப்காள்்ள 
முயற்ெி பெயயடடும். ்கண்ைாடியில பதைாியும் அவன் பிம்பத்்தை(குழந்தை்ய) 
சுடடிக்காடடி, அவன் பபய்ரச பொலலி அ்டயா்ளம் ்காடடலாம். பிறகு, 
்கண்ைாடியில அவனது உடலின் பா்கங்்க்்ளச சுடடிக்காடடி அ்தைப் பற்றிப் 
்பெலாம், உதைாரைமா்க அவனது ்்க்கள், மூககு, ்கண்்கள் ்பான்ற்வ.
வி்ளக்கம் – உங்்க்ளது குழந்தை தைனது உட்லப் பற்றித் 
பதைாிநதுப்காள்்ளத் பதைாடங்கு்கிறான். ்கண்ைாடியில 
பதைாியும் தைனது உடலின் பா்கங்்கள் 
தைனககுாிய்வ என்ப்தை 
அவன் பதைாிநது 
ப்காள்்கிறான்.

எனது குழந்தையும் நானும் வாழநாள் முழுவதைற்குமான பி்ைப்பு
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பெயலபாடு்கள்

உங்்கள் ெிறுகுழந்தை என்ன பெயவான்
•  அவன் மற்றவர்்கள் பெயவது ்பாலச பெயது பார்க்கிறான்.
•  புதைிய வி்்ளயாடடுப் பபாருட்க்்ள அவன் ஆர்வத்துடன் பார்க்கிறான், தைனககு 

்வண்டிய்தை அவன் சுடடிக ்காடடு்கிறான்.
•  அவனால பல்வறு உைர்வு்க்்ள பவ்ளிப்படுத்தை முடியும்: உவ்்க, பரபரப்பு, 

்ொ்கம் ்பான்ற்வ.
•  மற்றவர்்க்்ளப் பாதைிககும் பெய்ல அவனால பதைாடங்்கி ்வக்க முடியும், 

உதைாரைமா்க மற்றவர்்க்்ளச ெிாிக்க ்வப்பது.
•  அவனுககுப் பிடித்தைமானவர்்க்ளிடமிருநது அவ்னப் பிாித்து ்வககும் ்பாது, அவன் 

துயரமா்க இருப்ப்தைப் பார்க்கலாம்.
•  ஏ்தைனும் ஒரு சூழல குறித்து அவனுககுத் பதை்ளிவிலலாதை ்பாது, அவன் தைனது 

பபற்்றாருடன் பார்்வ அலலது உடலாீதைியான பதைாடர்பு ஏற்படுத்தைிக ப்காள்்ள 
வி்ழ்கிறான்.

•  யா்ரனும் அவனது வி்்ளயாடடுப் பபாருட்க்்ள எடுத்தைால அவன் உடனடியா்க 
பதைிலவி்ன பெய்கிறான்.

•  முத்தைங்்கள், அ்ைப்பு்கள் மற்றும் புன்ன்்க மூலம் அவன் தைனது அன்்ப 
பவ்ளிப்படுத்து்கிறான்.

நீங்்கள் என்ன பெயயலாம்
•  அவனுககு ஒரு பாது்காப்பான சூழ்ல அ்ளிக்கலாம்.
•  உங்்கள் குழந்தையுடன் வி்்ளயாடலாம், அவனுடன் புத்தை்கங்்க்்ளப் படிக்கலாம், 

பாடல்க்்ளப் பாடலாம். 
•  உங்்க்ளின் குழந்தை அழும்்பாது, புன்ன்்க பெயயும் ்பாது, உ்ளறும் ்பாது, 

்்கவிர்ல நீடடிச சுடடிக்காடடும் ்பாது அலலது மு்கத்்தைத் தைிருப்பிக ப்காள்ளும் 
்பாது அவன் என்ன பொல்கிறான் என்ப்தைப் புாிநது ப்காள்்ள முயற்ெி பெயயுங்்கள். 

•  உங்்கள் குழந்தை தைனது உைர்வு்க்்ள வார்த்்தை்க்ளின் மூலம் அ்டயா்ளம் ்காை 
உதைவுங்்கள்: உதைாரைமா்க, ம்கிழசெி, ்ொ்கம், ்்காபம் ்பான்ற்வ.

•  ்கிசசு ்கிசசு மூடடி, ெிாித்து, வி்்ளயாடடுக்கள் வி்்ளயாடி, வழக்கமான பெயல்க்்ள 
ம்கிழவூடடுவதைா்க ஆககுங்்கள்.

•   உங்்கள் குழந்தை ந்கர, நிற்்க மற்றும் மரசொமான்்க்்ளப் பிடித்துக ப்காள்்ள முயற்ெி 
பெயயும் ்பாது ஊக்கப்படுத்துங்்கள்.

•  நீங்்கள் ஒன்றா்க என்ன பெயயப்்பா்கிறீர்்கள் என்ப்தை குழந்தையிடம் 
பொலலுங்்கள்: மா்ல உைவு ொப்பிடுவது, பவ்ளியில ்காலாற நடப்பது, கு்ளிப்பது, 
்பான்ற்வ. தைனது வழக்கமான நடவடிக்்க்கள் குறித்து பாது்காப்பா்க உைர இது 
அவனுககு உதைவும்.

•  தை்ட பெயயப்படடவற்றிலிருநது அவனது ்கவனத்்தை தைி்ெ தைிருப்பியும், அவ்னச 
சுற்றியுள்்ள இடத்தைிலிருநது ஆபத்தைான பபாருட்க்்ள அ்கற்றியும், நீங்்கள் 
விரும்பும் நடத்்தை்ய குழந்தைககுக ்காண்பித்தும், ்தை்வப்படும் ்பாது உங்்கள் 
குழந்தைககுத் பதை்ளிவான வ்ரய்ற்கள் இடுங்்கள் (்நர்ம்றயான மு்றயில 
ெீர்படுத்துதைல என்்கிற பிாி்வப் பார்க்கவும்).

•  உங்்கள் குழந்தைககுத் பதைாடர்நது தைாயப்பால அ்ளியுங்்கள்.
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10-12 மாதைங்்கள்
உங்்கள் குழந்தையுடன் ்ெர்நது விலங்கு்கள் பற்றிய புத்தை்கத்்தைப் படியுங்்கள். 
இநதை வயதைில பொற்்க்்ளப் ்பெ உங்்கள் குழந்தைககுச ெிரமமா்க இருக்கலாம், 
ஆனால அவனால ஒலி்க்்ள அப்படி்ய தைிரும்பவும் பெயது ்காடட முடியும். 
விலங்கு்க்ளின் படங்்க்்ளப் பார்த்து, விலங்கு்க்ளின் ஒலி்க்்ளப் ்பாலச பெயது 
்காடடுங்்கள். அ்தைத் தைிரும்பவும் பெயது்காடட உங்்கள் குழந்தை எடுககும் 
ஒவபவாரு முயற்ெி்யயும் ஊக்கப்படுத்தைவும். ஸ்டப்டு(stuffed) அலலது 
பி்ளாஸ்டிக விலங்கு பபாம்்ம்க்்ள ்வத்தும் இநதை நடவடிக்்க்ய நீங்்கள் 
பெயயலாம். 
வி்ளக்கம் – ஒலி எழுப்புதைல மூலம் உங்்கள் குழந்தை உங்்களுடன் ்பெ 
முயல்கிறான், பிற்்காலத்தைில இது பமாழியா்க மாறிவிடும்.

உங்்கள் குழந்தையிடமிருநது வில்கி இருநது முயற்ெித்து பாருங்்கள். நீங்்கள் 
பென்றுவிடடு பிறகு தைிரும்ப வருவதைா்க உங்்கள் குழந்தையிடம் கூறுங்்கள். 
அநதை ெமயத்தைில யார் அவ்ன பார்த்துக ப்காள்்ளப் ்பா்கிறார்்கள் என்ப்தை 
வி்ளக்கிக கூறுங்்கள். நீங்்கள் வில்கிச பெலலும்்பாது அவனுககு விருப்பமான 
பபாருள் ஒன்்ற விடடுச பெலலுங்்கள். நீங்்கள் வில்கிச பெலலும் முன் 
அவ்ன அ்ைத்து முத்தைமிடடுவிடடுச பெலலுங்்கள். ஒரு ெில நிமிடங்்களுககு 
உங்்கள் குழந்தை்ய விடடு வில்கிச 
பென்று தைிரும்ப வாருங்்கள். இநதை 
நடவடிக்்க்ய தைிரும்பத் தைிரும்ப 
பெயயுங்்கள், ்கால அவ்காெத்்தை 
பமதுவா்க உயர்த்துங்்கள், ஆனால 
வில்கிச பெலலும் ்பாது பெயயும் 
பெயல்க்்ள அ்தை ்பான்று 
மாற்றாமல பெயயுங்்கள். 

வி்ளக்கம் – நீங்்கள் விடடு வில்கிச 
பெலலும் ஒவபவாரு மு்றயும் 
தைிரும்ப வநதுவிடுவீர்்கள் என்ப்தைக 
குழந்தை பதைாிநது ப்காள்்கிறான். 
குழந்தையின் பபற்்றார் அவ்ன 
விடடுச பென்றிருககும் ெமயத்தைில, 
அவ்னப் பார்த்துக ப்காள்பவர் 
அவ்ன அரவ்ைத்துக ப்காள்வார். 
்தை்வப்படும் ்பாது தைன்்னத் தைா்ன 
அரவ்ைத்துக ப்காள்்ளவும் அவன் 
பதைாிநது ப்காள்்கிறான்.

்வபறாரு குழந்தை்யக ்காைச பெலலுதைல. குழந்தை்க்்ள ஒருவ்ர ஒருவர் 
பார்ககும்படி உட்கார ்வத்துவிடடு, அவர்்களுககுள் ஏற்படும் எநதை விதைமான 
பதைாடர்்பயும் ஊக்கப்படுத்துங்்கள்: புன்ன்்க்கள், ஒலி்கள், கூசெல. பிற 
்ெர்க்்க்களுககு குழந்தை பெயயும் பதைிலவி்ன்ய ்கவனியுங்்கள்: இ்ெ, 
வி்்ளயாடடுப் பபாருட்கள், மக்கள் ்பான்ற்வ.

வி்ளக்கம் – உங்்கள் குழந்தை மற்றவர்்களுடன் பழ்கத் பதைாிநது ப்காள்்கிறான் 
என்பதுடன், தைனது ெமூ்கத் ்தை்வ்களுககு உங்்க்்ள மடடு்ம ொர்நதைிருக்க 
்வண்டாம் என்ப்தையும் அவன் பதைாிநது ப்காள்்கிறான். 

Illustration of a baby in its mother’s arms being handed over to another woman. 
Grand-mother? The baby is holding a blankie

எனது குழந்தையும் நானும் வாழநாள் முழுவதைற்குமான பி்ைப்பு
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உங்்கள் ந்டபழகும் குழந்தை என்ன பெயவாள்
•  உங்்க்ளது ந்டபழகும் குழந்தை தைன்்னச சுற்றியுள்்ளவற்்ற ஆராயவதைில 

ம்கிழசெிய்ட்கிறாள்.
•  அவள் “ஹாய” மற்றும் “்நா” ்பான்ற ெில பொற்்க்்ளச பொலலத் 

பதைாடங்கு்கிறாள்.
•  அவளுககு புதைிய நபர்்க்்ளப் பற்றி பதைாிநது ப்காள்வதைில ஆர்வம் 

ஏற்படு்கிறது.
•  அவளுககுத் தைன்னம்பிக்்க வ்ளர்்கிறது.
•  உங்்க்ளது ந்டபழகும் குழந்தை தைானா்க்வ வி்்ளயாடிக ப்காள்்கிறாள்.
•  அவ்ளது வழக்கமான பெயலபாடு்க்ளில மாற்றம் ஏற்படுவது அவளுககுப் 

பிடிப்பதைில்ல.

நீங்்கள் என்ன பெயயலாம்
•  உங்்க்ளது ந்டபழகும் குழந்தை பாது்காப்பா்க ஆராய அனுமதைியுங்்கள்.
•  அவளுககு அரவ்ைப்பு ்தை்வப்படும் ்பாது அவளுடன் இருநது, 

உங்்க்ளது அன்்ப பவ்ளிப்படுத்துங்்கள்.
•  உங்்கள் ந்டபழகும் குழந்தை ்கண்டுபிடிககும் வி்்ளயாட்ட 

வி்்ளயாடும் ்பாது அவள் என்ன ்கண்டுபிடிக்கிறாள் என்பதைில ஆர்வம் 
்காடடுங்்கள்.

•  உங்்கள் ந்டபழகும் குழந்தையுடன் ்பசுங்்கள், அவள் பொலவ்தைக 
்்களுங்்கள், அதைற்கு பதைில பொலலுங்்கள்.

•  ஒரு ெில நிமிடங்்களுககு தைானா்க்வ வி்்ளயாடிகப்காள்ளும்படி 
உங்்க்ளது ந்டபழகும் குழந்தை்ய ஊக்கப்படுத்துங்்கள்.

•  பல்வறு உைர்வு்க்்ள மக்கள் பவ்ளிப்படுத்துவது ்பான்ற 
பு்்கப்படங்்க்்ளக ்காண்பித்து, அவவுைர்வு்க்்ள வி்ளக்கககூடிய 
வார்த்்தை்க்்ள பயன்படுத்தைிப் ்பசுங்்கள்.

•  நீங்்கள் அவ்்ள விடடு வில்கிச பெலலும்்பாது அதைற்்கான ஒரு 
வழக்கமான மு்ற்ய பின்பற்றுங்்கள்.

•  தைினொி வழக்கத்தைில மாற்றம் ஏதும் இருநதைால, அது உங்்கள் 
ந்டபழகும் குழந்தைககு ஒரு தைிடீபரன்ற ஆசொியமான 
விஷயமா்க இலலாமல இருககும்படி, அ்தைப் பற்றி அவ்ளிடம் 
முன்கூடடி்ய பொலலிவிடுங்்கள்.
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்கண்ைாமூசெி வி்்ளயாடடு வி்்ளயாடுங்்கள். வி்்ளயாட்டப் பற்றி உங்்கள் 
ந்டபழகும் குழந்தைககு வி்ளக்கிவிடடு, ஆரம்ப்கடடத்தைில அவனுககு அரு்கா்மயில 
உள்்ள இடத்தைில, ்ொபா அலலது ்கடடிலுககு அடியில, ஒ்ளிநதுப்காள்ளுங்்கள். அவன் 
உங்்க்்ளக ்கண்டுபிடிககும் ்பாது உங்்களுககு ஏற்படும் ம்கிழசெி்ய பவ்ளிப்படுத்தைி, 
அவ்னக ்கடடிப் பிடித்துக ப்காள்ளுங்்கள்.

வி்ளக்கம் – பாது்காப்பான மு்றயில ஆராயும் வழக்கத்்தை இது ஏற்படுத்தும். நீங்்கள் 
உங்்கள் ந்டபழகும் குழந்தை்ய விடடு வில்கிச பெலவது அவனுககுப் பழ்கி 
விடு்கிறது என்பதுடன், உங்்கள் மீண்டும் ்காண்பதைில அவன் ம்கிழசெி அ்ட்கிறான்.

ஏதைாவது ஒரு புது இடத்தைில உங்்கள் குழந்தை ஆராயசெியில ஈடுபடடடும். அவனுககு 
ெ்மயல அ்ற அலுமாாி்யக ்காடடுங்்கள், அலலது ஒரு துைி அலுமாாி அலலது 
இ்ளம் குழந்தைககுப் பாது்காப்பான புதைிய பபாருட்கள் நி்றநதை ஒரு பபாிய 
பபடடி்யக ்காடடுங்்கள்.

வி்ளக்கம் – அவனுககுத் ்தை்வப்படும் ்பாது நீங்்கள் அரு்கில இருக்கிறீர்்கள் 
என்பது அவனுககுத் பதைாிநதைால, உங்்கள் ந்டபழகும் குழந்தை புதைிய பபாருட்க்்ள 
ொவ்காெமா்க ஆராயசெி பெயவான்.

ஒரு வி்்ளயாடடுப் பபாரு்்ளப் ப்கிர்நது ப்காள்வது எப்படி என்று அவனுககுக 
்காடடுங்்கள். உங்்கள் குழந்தை ஒரு வி்்ளயாடடுப் பபாரு்்ளத் ்தைர்நபதைடுத்துக 
ப்காள்்ளடடும், நீங்்களும் உங்்களுகப்கன ஒன்்ற ்தைர்நபதைடுத்துக ப்காள்ளுங்்கள். 
அவனுககு அரு்கில உட்கார்நது வி்்ளயாடுங்்கள். ெில நிமிடங்்கள் ்கழித்து, 
வி்்ளயாடடுப் பபாருட்க்்ள மாற்றிக ப்காள்்ளலாமா என்று ்்களுங்்கள். குழந்தை 

மறுத்தைால, பின்வருவனவற்றுள் ஏதைாவது ஒன்்றச பெயயலாமா என்று ்்களுங்்கள்: 
ெில நிமிடங்்கள் ்கழித்து வி்்ளயாடடுப் பபாருட்க்்ள மாற்றிக ப்காள்்ளலாம், 
்வபறாரு வி்்ளயாடடுப் பபாரு்்ளச சுடடிக ்காடடலாம், அலலது இநதை 
வி்்ளயாடடுப் பபாரு்்ள ்வத்து இருவரும் ்ெர்நது வி்்ளயாடலாம்.

வி்ளக்கம் – பிற குழந்தை்க்ளிடமிருநது தைனககு ்வண்டிய்தைப் பபற்றுக ப்காள்்ள, 
முரடடுத்தைனமான மு்றயில அலலாமல, ்வறு வழி்க்ளில பபற்றுக ப்காள்்ள உங்்கள் 

ந்டபழகும் குழந்தை ்கற்றுக ப்காள்்கிறான்.

எனது குழந்தையும் நானும் வாழநாள் முழுவதைற்குமான பி்ைப்பு



உங்்கள் ந்டபழகும் குழந்தை என்ன பெயவான்
•  உங்்கள் ந்டபழகும் குழந்தை பதைாடர்நது ஆராயசெியில ஈடுபடுவதுடன், 

தைனது சுற்றுப்புறத்்தைப் பற்றியும், தைன்்னச சுற்றியுள்்ள மக்க்்ளப் 
பற்றியும் பதைாிநது ப்காள்்கிறான்.

•  பிறருடன் பதைாடர்பு ப்காள்ளும் ்பாது பல்வறு உைர்செி்க்்ள அவன் 
பவ்ளிப்படுத்து்கிறான்: முரடடுத்தைனம், பிடிவாதைம், ்கடித்தைல, அ்ைத்தைல, 
ெிாிப்பு ்பான்ற்வ.

•  உங்்கள் ந்டபழகும் குழந்தை “இல்ல” என்று பொலவதைன் மூலம் தைனது 
விருப்பத்்தை நி்லநாடடிக ப்காள்்கிறான்.

•  அவன் பிற குழந்தை்களுககு அரு்கில அமர்நது வி்்ளயாடு்கிறான்.
•  ெில ெமயம் அவன் புதைிய நபர்்களுடன் பழகுவதைில தையக்கம் ப்காள்்கிறான்.
•  பபாியவர்்க்்ளப் ்பால, அ்தை மு்றயில நடநது ப்காள்்ள 

பதைாடங்கு்கிறான்.
•  உங்்க்்ளப் புாிநது ப்காண்டு, தைனது ்தை்வ்க்்ள பவ்ளிப்படுத்தும் 

வ்்கயில அவன் பல புதைிய பொற்்க்்ளக ்கற்றுக ப்காண்டு அவற்்ற 
பயன்படுத்து்கிறான்.

நீங்்கள் என்ன பெயயலாம
•  உங்்கள் ந்டபழகும் குழந்தை எலலாவற்்றயும் தைானா்க்வ பெயது 

ப்காள்்ள ்வண்டும் என்று நி்னப்பது ்பாலத் ்தைான்றினாலும், 
அவ்னத்து அரவ்ைத்துக ப்காள்்ள நீங்்கள் ்தை்வ.

•  அவன் ்கண்டுபிடிப்ப்வ்க்்ள ம்கிழசெியுடன் ஏற்றுக ப்காண்டு, 
பதைாடர்நது அவனுககுப் படித்துக ்காடடுங்்கள், அவனுக்கா்க பாடல்கள் 
பாடுங்்கள், அவனுடன் ்பசுங்்கள்.

•  அவனது உைர்வு்க்்ள பவ்ளிப்படுத்தும் மாற்றுமு்ற்கள் பற்றிச 
பொலலுங்்கள்: “உனககு யார் மீதைாவது ்்காபம் ஏற்படடால, அ்தைப் பற்றி 
என்னிடம் வநது பொல.”

•  பதைாிநது ப்காள்்ள ்வண்டும் என்்கிற அவனது ஆர்வத்்தை ஊக்கப்படுத்தும் 
அ்தை ்நரத்தைில, அவனது ஆராயசெி்களுக்கான பாது்காப்பான 
வ்ரய்ற்க்்ள அ்மத்துக ப்காடுங்்கள். அவனது நடத்்தை 
நியாயமானதைா்க இருககும் ்பாபதைலலாம், ஒ்ர மாதைிாியான விதைி்ய 
பின்பற்றுங்்கள்.

•  குழந்தை அ்டயா்ளம் ்காை உதைவககூடிய வ்்கயில, உைர்வு்க்்ள 
பிரதைிபலிககும் எ்ளிய படங்்க்்ள பயன்படுத்துங்்கள்.
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பெயலபாடு்கள்

மற்றவர்்கள் எவவிதைம் உைர்்கிறார்்கள் என்ப்தைப் புாிநது ப்காள்ளுதைல. பல்வறு 
உைர்வு்க்்ள: ்்காபம், ம்கிழசெி, ்ொ்கம், ்பான்ற்வ - பவ்ளிப்படுத்தும் 
்கதைாபாத்தைிரங்்கள் உள்்ள ஒரு புத்தை்கத்்தைத் ்தைடிப் பிடியுங்்கள். இநதைப் புத்தை்கத்்தை 
உங்்கள் ந்டபழகும் குழந்தையுடன் ்ெர்நது படியுங்்கள், ்கதைாபாத்தைிரங்்கள் 
ஏன் அவவிதைம் உைர்்கிறார்்கள் என்ப்தை ்கவனமா்க வி்ளககுங்்கள். அவனும் 
அ்தைப்்பால்வ உைர்வானா என்று ்்களுங்்கள்.

வி்ளக்கம் – மற்றவர்்களுககு ம்கிழசெி, ்ொ்கம் ்பான்றவற்்ற ஏற்படுத்தைககூடியது 
எது என்ப்தை உங்்க்ளது ந்டபழகும் குழந்தை புாிநதுப்காள்்ள ஆரம்பிக்கிறான்.

தைாய தைந்தைய்ரப் ்பால பாவ்ன பெயது்காடடுதைல. நீங்்கள் 
வீடடு்வ்ல்க்்ளச பெயயும் ்பாது, குழந்தை்களுகப்கன்்ற வடிவ்மக்கப்படட 
அ்தை ்பான்ற பபாருட்க்்ள பயன்படுத்தைி உங்்க்்ளப் ்பான்்ற பெயயும்படி 
ஊக்கப்படுத்துங்்கள்: பனி்ய அ்கற்றுவது, தை்ர்யப் பபருககுவது, 
பபாருட்க்்ளத் தூககுவது ்பான்ற்வ.

வி்ளக்கம் – நீங்்கள் பெயவ்தைப் ்பான்்ற அவ்னயும் பெயய அனுமதைிப்பதைன் 
மூலம் அவன் மீது நீங்்கள் ்வத்தைிருககும் நம்பிக்்க்ய பவ்ளிப்படுத்துவதைால, 
அவனது சுய-மதைிப்பு உயர்்கிறது. 

அவனுககுத் பதைாிநதை நபர்்க்்ள அ்டயா்ளம் 
்காணுதைல. உங்்க்ளது ந்டபழகும் குழந்தையிடம் 
அவனுககு நன்கு அறிமு்கமான நபர்்க்ளின் 
(அவன் பபற்்றார், நண்பர்்கள், அயலவர்்கள்) 
பு்்கப்படங்்க்்ளக ்காடடுங்்கள். அதைில உள்்ள 
நபர்்க்்ள அ்டயா்ளம் ்காணும்படியும், 
அவர்்க்்ளப் பற்றி உங்்களுடன் ்பசும்படியும் 
அவ்ன ஊக்கப்படுத்துங்்கள். 

வி்ளக்கம் – அவனுககு அறிமு்கமான நபர்்க்்ள 
அ்டயா்ளம் ்காைவும், அவர்்க்ளின் பபயர்்க்்ளச 
பொலலவும் அவன் பதைாிநது ப்காள்வதுடன், 
அவர்்களுடனான உறவுமு்ற்யப் பற்றியும் அவன் 
அறிநது ப்காள்்கிறான். 

எனது குழந்தையும் நானும் வாழநாள் முழுவதைற்குமான பி்ைப்பு
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பெயலபாடு்கள்

உங்்கள் ந்டபழகும் குழந்தை என்ன பெயவாள்
•  உங்்க்ளது ந்டபழகும் குழந்தை பல வார்த்்தை்க்்ளப் பயன்படுத்தைிப் 

்பசு்கிறாள்.
•  அவள் புன்ன்்க பெய்கிறாள், ெிாிக்கிறாள்.
•  புதைிய சூழல்க்ளில, ெில ெமயம், அவள் பவட்கப்படு்கிறாள்.
•  அவள் ்கற்ப்ன வி்்ளயாடடுக்க்்ளயும், ெில எ்ளிய வி்்ளயாடடுக்க்்ளயும் 

வி்்ளயாடு்கிறாள்.
•  அவளுககு மற்றவர்்களுடன் வி்்ளயாடப் பிடிக்கிறது என்றாலும், 

வி்்ளயாடடுப் பபாருட்க்்ள ப்கிர்நது ப்காள்வது இன்னமும் ெிரமமா்கத்தைான் 
இருக்கிறது.

நீங்்கள் என்ன பெயயலாம்
•  அவ்ளா்கக ்கற்ப்ன பெயது வி்்ளயாடககூடிய வி்்ளயாடடுக்க்்ளயும், அவள் 

விரும்பும் பிற வி்்ளயாடடுக்க்்ளயும் வி்்ளயாடும்படி 
அவ்்ள ஊக்கப்படுத்துங்்கள்.

•  எல்லாரும் அவரவர் மு்றக்கா்க ்காத்தைிருக்கககூடிய 
வ்்கயிலான ஒரு வி்்ளயாட்ட வி்்ளயாடுங்்கள்; 
அவள் தைனது மு்றக்கா்க ்காத்தைிருப்பதைற்கு இது 
உதைவும்.

•  உங்்கள் ந்டபழகும் குழந்தை 
எடுககும் முயற்ெி்க்்ள 
ஊக்கப்படுத்துவதுடன், அவள் 
பபறும் பவற்றி்க்்ளயும் 
பாராடடுங்்கள்.

•  என்ன நடக்கிறது என்ப்தையும், 
என்ன நடக்கப் ்பா்கிறது 
என்ப்தையும் உங்்கள் ந்டபழகும் 
குழந்தைககு வி்ளக்கிக கூறி, அவள் 
பாது்காப்பா்க உைர உதைவுங்்கள்.

•  ஒரு வி்்ளயாடடுப் 
பபாரு்்ள ப்கிர்நது ப்காண்டு 
வி்்ளயாடுவதைற்்கான வழி்க்்ள 
அவளுககுக ்காண்பியுங்்கள்.
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25-30 மாதைங்்கள்
்கண்ைாடி வி்்ளயாடடு வி்்ளயாடுங்்கள். ஒருவ்ர ஒருவர் 
பார்த்தைிருககும்படி உட்கார்நது ப்காள்ளுங்்கள். உங்்கள் உடல 
அ்ெவு்க்்ளயும், மு்கபாவங்்க்்ளயும் உங்்கள் குழந்தை அப்படி்ய பெயது 
்காடட ்வண்டும். இ்தை இருவரும் மாற்றிமாற்றி பெயயுங்்கள், பிறகு உங்்கள் 
குழந்தை மு்கபாவங்்க்்ள பெயய ஆரம்பிப்பான்.

வி்ளக்கம் – மற்றவர்்க்ளின் பெய்்க்கள், மு்கபாவங்்கள், மற்றும் 
உைர்செி்க்்ளப் புாிநது ப்காள்்ள அவன் ்கற்றுக ப்காள்்கிறான். பதைாடர்பு 
ப்காள்ளும் ்பாது மாறிமாறிச பெயவது, பதைாடர்பு ப்காள்ளுதைல ஒரு 
பாிமாற்றம் என்ப்தை அவனுககு உைர்த்து்கிறது.

உண்்ம ்பால நம்ப்வககும் வி்்ளயாடடு. உண்்மயில ஏற்படுவ்தைப் 
்பான்ற சூழல்க்்ள அ்மத்து வி்்ளயாடும்படி, அதைாவது ்தைநீர் அருநதுவது, 
பதைா்ல்பெியில ்பசுவது, ஒரு பபாம்்ம்ய பார்த்துக ப்காள்வது, 
ெ்மப்பது, ஒரு ்கா்ரப் பழுதுபார்ப்பது அலலது மர்வ்ல பெயவது 
்பான்ற்வ, அவ்ன ஊக்கப்படுத்துங்்கள்.

வி்ளக்கம் – அவன் தைனது ்கற்ப்னத் தைிற்ன வ்ளர்த்துக ப்காள்வதுடன், ஒரு 
்வ்ல்யத் தைானா்க்வ பெயயும் வழிமு்ற்யயும் பதைாிநது ப்காள்்கிறான். 
உங்்க்ளின் உதைவியுடன், தைான் பெயயும் பெய்லயும், அதைிலிருநது அவன் 
பபறககூடிய இன்பத்்தையும் வார்த்்தை்க்ளில விவாிக்கவும் அவன் பதைாிநது 
ப்காள்்கிறான்.

இ்ெக்்கற்ப நடனம் ஆடுவது. பல்வறு உைர்வு்க்்ள – ம்கிழசெி, ்ொ்கம், 
ஆசொியம் ்பான்ற்வ - பவ்ளிப்படுத்தும் இ்ெ்யத் ்தைடிப் பிடியுங்்கள். 
அ்வ பாடப்படலாம், ஒரு ெிடி பி்்ளயாில இ்ெக்கப்படலாம், அலலது 
ஒரு வாத்தைியக்கருவி ப்காண்டு வாெிக்கப்படலாம். இ்ெ பவ்ளிப்படுத்தும் 
பல்வறு உைர்வு்க்்ள உங்்கள் ந்டபழகும் குழந்தைககு வி்ளக்கிககூறி, 
இ்ெக்்கற்ப அவனுடன் நடனம் ஆடுங்்கள். இ்ெக்்கற்ப எநதை விதைமான 
நடனம் ஆட ்வண்டும் என்ப்தை அவன் முடிவு பெயது ப்காள்்ளடடும்.

வி்ளக்கம் – நாம் நடநது ப்காள்ளும் விதைத்தைிற்கும் நமது உைர்வு்களுககும் 
இ்ட்ய உள்்ள பதைாடர்்ப பற்றி உங்்க்ளின் ந்டபழகும் குழந்தை பதைாிநது 
ப்காள்்கிறான்.

எனது குழந்தையும் நானும் வாழநாள் முழுவதைற்குமான பி்ைப்பு
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பெயலபாடு்கள்

உங்்கள் ந்டபழகும் குழந்தை என்ன பெயவாள் 
•  உங்்கள் ந்டபழகும் குழந்தை தைானா்க்வ வி்்ளயாடிக ப்காள்்கிறாள்.
•  அறிமு்கமான சூழல்க்ளில தைனககு விருப்பமானவர்்க்ளிடமிருநது பிாிநது அவ்ளால 

தைனியா்கச பெயலபட முடி்கிறது. 
•  மற்றவர்்களுடன் அவள் ப்கிர்நது ப்காள்்ளத் பதைாடங்கு்கிறாள்.
•  தைனது உைர்வு்க்்ள அவள் மற்றவர்்க்ளிடம் பவ்ளிப்படுத்து்கிறாள்.
•  அவ்ளால பல்வறு உைர்வு்க்்ள: ம்கிழசெி, ்ொ்கம், ்்காபம், பயம், ்கவ்ல 

்பான்ற்வ - பவ்ளிப்படுத்தைவும், புாிநதுப்காள்்ளவும் முடி்கிறது.

நீங்்கள் என்ன பெயயலாம்
•  அவள் தைானா்க்வ வி்்ளயாடிக ப்காள்ளும்படி அவ்்ள ஊக்கப்படுத்துங்்கள்.
•  அவ்ளது ்கற்ப்னவ்ளத்்தை பயன்படுத்தைககூடிய வ்்கயிலான வி்்ளயாடடுக்க்்ள 

வி்்ளயாடும்படி அவ்்ள ஊக்கப்படுத்துங்்கள்.
•  நீங்்கள் அவ்்ள விடடுச பெலலும் ்பாது அதைற்்கான ்காரைத்்தை வி்ளக்கிச 

பொலவதுடன், அநதை ்நரத்தைில அவ்்ள யார் பார்த்துக ப்காள்வார்்கள் என்ப்தையும் 
பொலலி, பிாி்வத் தைாங்்கிக ப்காள்வ்தை சுலபமாககுங்்கள். குறிப்பான ்நரங்்க்்ளச 
பொலலி அதைன் அடிப்ப்டயில (“உன் ப்கல தூக்கத்தைிற்குப் பிறகு,” “பவ்ளி்ய 
இருடடத் பதைாடங்கும் ்பாது”), நீங்்கள் தைிரும்ப வரும் ்நரத்்தை அவ்ளிடம் 
பொலலுங்்கள்.

•  அவ்ளது நா்்ள எப்படிக ்கழித்தைாள் என்ப்தை 
அவள் உங்்க்ளிடம் விவாிக்க உதைவுங்்கள்.

•  உங்்க்ளது ந்டபழகும் குழந்தை 
உைர்வு்கள் மற்றும் ்கவ்ல்க்்ளக 
்காதுப்காடுத்துக ்்களுங்்கள்.

•  பபாறு்மயா்க இருக்க அவளுககுக 
்கற்றுக ப்காடுங்்கள். உதைாரைமா்க, 
நீங்்கள் பதைா்ல்பெியில ஒருவருடன் 
்பெிக ப்காண்டிருககும் ்பாது, 
அவ்்ள நீங்்கள் ்கவனிக்க ்வண்டும் 
என்ப்தை நீங்்கள் அறி்கிறீர்்கள், 
ஆனால உங்்கள் ்கவனத்்தைப் பபற 
அவள் ெிறிது ்நரம் ்காத்தைிருக்க 
்வண்டும் என்ப்தை அவளுககு 
உைர்த்தை ெமிஞ்ெ (ஆள்்காடடி 
விர்லக ்காடடி, ்காத்தைிரு 
என்பது ்பால) பெயயுங்்கள்.
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31-36 மாதைங்்கள்
உைர்செிபூர்வமான சூழல்க்்ள ்கற்ப்ன பெயது ப்காள்ளுங்்கள். 
பல்வறு சூழல்க்்ளயும் உைர்செி்க்்ளயும் பிரதைிபலிககும் 
வ்்கயில (வாககுவாதைங்்கள், ஒரு நண்பன் தைரும் ஆசொியம், 
பபற்்றா்ரப் பிாிதைல, ஒரு விழாவுககுச பெலவது, ெிறிய ்காயங்்கள்), 
அ்டக்கப்படட வி்்ளயாடடு பபாம்்ம்க்்ளக ப்காண்டு ெில 
சூழல்க்்ள உருவாககுங்்கள். அவனுககு அதைில பங்்க்ளித்து, அதைில 
ெம்பநதைப்படடிருப்பவர்்க்ளின் உைர்வு்கள் மற்றும் நடத்்தை்யப் 
பற்றிப் ்பசுங்்கள்.

வி்ளக்கம் – இவவி்்ளயாடடின் மூலம் ந்டபழகும் குழந்தை பல்வறு 
உைர்செி்க்்ள பவ்ளிப்படுத்தைவும், அவற்்ற எப்படிச ெமா்ளிப்பது 
என்றும் ்கற்றுக ப்காள்்கிறான். இது பிரசெ்ன்க்்ளத் தைீர்க்க 
அவனுககு உதைவும் தைிறன் ஆகும்.

அவனது அன்்றய தைினத்்தை பற்றிய ்க்தை. உங்்க்ளது ந்டபழகும் 
குழந்தைககு விருப்பமானவற்்றப் பற்றி ்பெககூடிய வாய்ப்யா, 
அலலது அவன் அன்்றய தைினம் என்ன பெயதைான் என்ப்தைப் பற்றி 
்பெககூடிய வாய்ப்யா அவனுககு அ்ளியுங்்கள். அவன் பொலலும் 
்க்தை்க்்ள நீங்்கள் அக்க்றயா்க ்கவனிக்கிறீர்்கள் என்ப்தை 
அவனுககு உைர்த்தை ்்கள்வி்கள் ்்களுங்்கள்.

வி்ளக்கம் – அவன் பொலல விரும்புவ்தை நீங்்கள் ஆர்வத்துடன் 
்்கட்கிறீர்்கள் என்ப்தை அவன் உைர்்கிறான், அதைனால அவன் 
உங்்களுடன் ்மலும் ்மலும் ்பெ விரும்பு்கிறான்.

நீங்்கள் இருவரும் ்ெர்நது ஒரு ்க்தை்ய உருவாககுங்்கள். உங்்கள் 
ந்டபழகும் குழந்தைககு விருப்பமானவர்்கள் மற்றும் அ்டக்கப்படட 
விலங்கு பபாம்்ம்க்்ளக (stuffed animals) ப்காண்டு ஒரு ெிறிய 
்கற்ப்ன ்க்தை்ய உருவாககுங்்கள். “அன்று ஒரு நாள்....” என்று 
ஆரம்பியுங்்கள், பிறகு அவன் ஒரு ெிறிய ்கற்ப்னக ்க்தை்யச 
பொலல அனுமதைியுங்்கள்.

வி்ளக்கம் – ்கற்ப்ன ெகதைி்யயும், பதைாடர்பு ப்காள்ளும் தைிற்னயும் 
இது ஊக்கப்படுத்து்கிறது.

Ilustration of a parent talking with a 2.5 year old child a father with a �a�y carrierஎனது குழந்தையும் நானும் வாழநாள் முழுவதைற்குமான பி்ைப்பு
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உங்்க்ளின் ந்டபழகும் குழந்தை்ய 
ொியான மு்றயில நலவழிப்படுத்துதைல
ஒரு குழுவில வாழவதைற்கும், பாது்காப்பான மு்றயில ஆராயவதைற்கும் 
்தை்வயான விதைி்க்்ள இ்ளம் குழந்தை்கள் பதைாிநதுப்காள்்ள ்வண்டும். ஒரு 
பபற்றவரா்க, அவர்்கள் வாழும் இடத்்தை நீங்்கள் ்கடடுப்படுத்துவதுடன், 
ொியான நடத்்தை எது என்ப்தையும் நீங்்கள் ்காண்பிக்க ்வண்டும். 
இ்ளம் குழந்தை்களுககு ப்கடட எண்ைம் எதுவும் இல்ல, தைங்்களுககு 
இயற்்்கயா்கத் ்தைான்றுவ்தை அவர்்கள் பெய்கிறார்்கள்: வாயககுள் 
பபாருட்க்்ளப் ்பாடடுக ப்காள்வது, தைம்்மச சுற்றியுள்்ளவற்்ற 
ஆராயவது, மனககுழப்பத்துடன் இருககும் ்பாது அழுவது, ்பான்ற்வ. 
பிரசெ்ன்க்்ளத் தைவிர்க்க, இ்ளம் குழந்தையின் சுற்றுப்புறத்்தைக 
்கடடுபடுத்துவதைில பதைாடங்குங்்கள்:
•  சுற்றுப்புறத்்தை ஒழுங்குபடுத்துங்்கள். ஆபத்தைான பபாருட்க்்ள 

எடுத்துவிடுதைல, அவள் பெலலககூடாதை இடங்்களுக்கான ்கதைவு்க்்ள 
மூடிவிடுதைல, தைடுப்பு்க்்ளப் பயன்படுத்துதைல, ்பான்ற்வ.

•  தை்டபெயயப்படடவற்றிலிருநது உங்்கள் ந்டபழகும் குழந்தையின் 
்கவனத்்தை தைி்ெதைிருப்புங்்கள். உதைாரைமா்க, பபாருத்தைமற்ற எ்தை 
்நாக்கியாவது அவள் பென்று ப்காண்டிருநதைால, அவளுககு ஒரு 
பாது்காப்பான வி்்ளயாடடுப் பபாரு்்ள்யா அலலது மாற்றான 
நடவடிக்்க்க்்ள்யா அ்ளியுங்்கள்.

•  எப்பபாழுதும் ஒ்ர நி்லயில இருங்்கள்: குழந்தை்யப் பார்த்துக 
ப்காள்வது பபற்்றார் இருவாில யாரா்க இருநதைாலும், விதைி்கள் 
எப்பபாழுதும் ஒ்ர மாதைிாி இருக்க ்வண்டும். முடிநதைால, இது குறித்து 
முன்்ப ்பெி ஒப்பநதைம் பெயதுப்காள்ளுங்்கள்.

•  ஒரு வழக்கத்்தை ஏற்படுத்தைிக ப்காள்ளுங்்கள். என்ன நடக்கப்்பா்கிறது 
என்று முன்்ப பதைாிநதைால, மாற்றாங்்க்்ள ஏற்றுக ப்காள்வது குழந்தைககு 
எ்ளிதைா்க இருககும். 

•  ப்கடட நடத்்தை்ய தை்ட பெயவ்தை விட, நலல நடத்்தை்ய 
ஊக்கப்படுத்துங்்கள்: “அ்தைச பெயயா்தை” என்று பொலவதைற்கு பதைிலா்க, 
“இங்கு வநது துைி்க்்ளத் து்வப்பதைில எனககு உதைவி பெய,” என்று 
பொலலுங்்கள்; “்கத்தைா்தை” என்று பொலவதைற்கு பதைிலா்க, “பமதுவா்கப் 
்பசு,” என்று பொலலுங்்கள்.

•  அவள் ்்கயா்ளககூடிய வ்்கயிலான பபாருட்க்்ளப் பயன்படுத்தை 
அவ்்ள அனுமதைியுங்்கள் (பி்ளாஸ்டிக பபாருட்கள், மூடி்கள், வாைலி்கள், 
து்டககும் துைி்கள் ்பான்ற்வ). இநதைப் பபாருட்கள் பாது்காப்பான்வ 
என்ப்தை உறுதைிப்படுத்தைிக ப்காள்ளுங்்கள்.

24 எனது குழந்தையும் நானும் வாழநாள் முழுவதைற்குமான பி்ைப்பு

ஆனால, ்தை்வப்படும் ்பாது உங்்கள் குழந்தை தைனது உைர்வு்க்்ள 
பவ்ளிப்படுத்தை ்வண்டும் என்பது முக்கியம். அதைற்்கான ெில உதைவிககுறிப்பு்கள் 
இங்கு ப்காடுக்கப்படடுள்்ளன:
•  அவனது உைர்வு்க்்ள நீங்்கள் புாிநது ப்காண்டிருப்ப்தைத் 

பதைாியப்படுத்துங்்கள். அவன் அழுது ப்காண்டிருநதைா்லா அலலது பிடிவாதைம் 
பிடித்துக ப்காண்டிருநதைா்லா, அவன் ஏன் அப்படி நடநது ப்காள்்கிறான் 
என்ப்தைப் புாிநது ப்காள்்ள முயற்ெி பெயயுங்்கள்.

•  உங்்க்ளது குழந்தையின் துயரத்்தை நீங்்கள் புாிநது ப்காண்டுள்்ளீர்்கள் 
என்ப்தை அவனுககுத் பதைாியப்படுத்துங்்கள்: “தூக்க ்நரம் வநதுவிடடதைால 
நீ ஏமாற்றம் அ்ட்கிறாய என்பது எனககுப் புாி்கிறது.” “அவன் உன் 
வி்்ளயாடடுப் பபாரு்்ள எடுத்துக ப்காண்டதைால நீ ்்காபமா்க இருக்கிறாய 
என்பது எனககுத் பதைாியும்.”

•  எது ொியான நடத்்தை என்பதைில பதை்ளிவா்க இருங்்கள். உதைாரைமா்க, அவன் 
ஏமாற்றம் அ்டநதைிருககும் ்பா்தைா அலலது ்்காபமா்க இருககும் ்பா்தைா 
பபாருட்க்்ளத் தூக்கி எறிவது ொியலல என்ப்தை அவனிடம் பொலலுங்்கள்.

•  ொியான நடத்்தை என்ன என்பதைற்கு நீங்்கள் ஒரு நலல முன்னுதைாரைமா்க 
இருக்க ்வண்டும். ெில நிமிடங்்களுககு ஒரு ்கம்ப்ளி்யப் ்பார்த்தைிக 
ப்காண்டு அவன் அ்மதைியா்க இருக்க ்வண்டுமா என்று ்்கடபது, அவனது 
வி்்ளயாடடுப் பபாரு்்ள பிறருடன் ப்கிர்நது ப்காள்்ளக ்கற்றுக ப்காடுப்பது, 
அவனது நியாயமான ்்காாிக்்க்களுககு அன்பான மு்றயில பதைில 
பொலலுவது ்பான்ற்வ.

உங்்க்ளது உைர்வு்களும் முக்கியத்துவம் வாயநதை்வ! உங்்கள் ந்டபழகும் 
குழந்தை்யச ெமா்ளிக்க முடியாமல நீங்்கள் ெிரமப்படும் ்பாது உதைவுவதைற்்கான 
ெில உதைவிககுறிப்பு்கள் இங்கு உள்்ளன:
•   அ்மதைியான, ஆனால உறுதைியான குரலில ்பெ முயற்ெி பெயயுங்்கள்.
•   உங்்கள் குழந்தையின் நடத்்தை உங்்க்ளிடம் ஏற்படுத்தும் உைர்வு்கள் பற்றி 

அவனிடம் வி்ளககுங்்கள்: “நீ ்கத்தும் ்பாது, நீ என்னிடம் என்ன பொல்கிறாய 
என்ப்தை புாிநது ப்காள்்ள எனககு ெிரமமா்க இருக்கிறது,” அலலது, “நீ 
்்காபமா்க இருககும் ்பாது, ஏன் இப்படி இருக்கிறாய என்ப்தை உன்னுடன் 
்பெித் பதைாிநது ப்காள்்ள முடியவில்ல.”

•   உங்்க்ளில ஒருவர் (அலலது இருவரு்ம!) ்்காபமா்க இருநதைால, 
அ்மதைிய்டயும் வ்ர ்காத்தைிருநது விடடு, பிறகு ்பெத் பதைாடங்குங்்கள்.

•   நீங்்கள் மி்கவும் ்்காபமா்க இருநதைால, குழந்தை்ய ஒரு பாது்காப்பான 
இடத்தைில ்வத்துவிடடு, ்மற்ப்காண்டு ்வறு ஏதும் பெயயும் முன் நீங்்கள் 
அ்மதைி பபறுங்்கள். முடிநதைால, ்வறு ஒரு அ்றககுச பெலலுங்்கள். 

•   நீங்்கள் பெயவ்தை்ய உங்்கள் குழந்தையும் பெயய முயற்ெி பெயவான் 
என்ப்தை மறாவாதைீர்்கள்; நீங்்கள் எ்ளிதைில ்்காபம் அ்டநதைால, அப்படி்ய 
பெயய அவனும் ்கற்றுக ப்காள்வான்.

•   உங்்க்ளின் பதைிலவி்ன்களும் நடத்்தையும் எப்பபாழுதும் மி்கசொியானதைா்க 
இருக்காது, ஆனாலும் என்ன நடநதைது என்ப்தைப் புாிநதுப்காண்டு உங்்கள் 
தைவறு்க்ளிலிருநது ்கற்றுக ப்காள்ளுங்்கள்.
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தைத்பதைடுத்தைல
நீங்்கள் தைத்பதைடுககும் குழந்தை்ய நீங்்கள் வி்ரவி்ல்ய “விரும்ப”த் 
பதைாடங்குவீர்்கள், குறிப்பா்க அது ஒரு ெிறுகுழந்தையா்க இருநதைால. 
ஆனால “பி்ைப்பு” என்பது ்வறு, இது ஒரு குழந்தை, தைன்்னத் 
தைத்பதைடுத்தை பபற்்றாாிடம் ்வககும் நம்பிக்்கயாகும். அவளுககு 
்வண்டிய்பாபதைலலாம் அவ்ளது பபற்்றார் அரவ்ைத்து உதைவுவார்்க்ளா?
ஒரு ெிறுகுழந்தையின் முதைல ெில மாதைங்்கள் பி்ைப்்ப ஏற்படுத்துவதைில 
மி்க முக்கியமான்வ. தைத்பதைடுககும் ்பாது, அதைற்கு முன்னர் அககுழந்தை 
பபற்ற பராமாிப்பின் தைரம் என்ன என்பது பபற்்றாருககுத் பதைாிவதைில்ல. 
குழந்தை்கள் புறக்கைிக்கப்படடிருக்கலாம், அதைனால நம்பிக்்க்ய 
வ்ளர்த்துக ப்காள்்ள அவர்்களுககு பிரத்தைி்ய்கக ்கவனம் ்தை்வப்படலாம். 
ெில ெமயம், தைாம் புறக்கைிப்படட்தைப் ்பால்வ, ந்டபழகும் குழந்தை 
தைமது பபற்்றாாின் அன்்ப புறக்கைிக்கலாம்.
தைத்பதைடுக்கப்படட ெில குழந்தை்களுககு ஊனம், நடத்்தைப் பிரசெ்ன்கள் 
அலலது தைாயின் மனுபானத்தைால குழந்தைககு ஏற்படும் பாதைிப்பு்கள்(Fetal 
Alcohol Spectrum Disorder) (FASD) ்பான்ற்வ இருக்கலாம், அதைனால 
அவர்ளுககுப் பிரத்தைி்ய்கமான பராமாிப்பு ்தை்வப்படலாம். இநநி்லயில, 
தைகுநதை பதைாழிலமு்ற ஆ்லாெ்ன்ய உறுதைியா்கப் பபற ்வண்டும். 
ஆனால குழந்தை்கள் இயற்்்கயா்க பி்ைப்்ப நாடுவார்்கள் என்பதுடன், 
அதைற்்கான ்தை்வ்ய நி்ற்வற்றிக ப்காள்்ளவும் அவர்்கள் வி்ழவார்்கள்.
ெில ஆ்லாெ்ன்கள் இங்கு உள்்ளன. இவற்றுள் ெில, எலலாக குழந்தை்களுககும் 
பபாருநதும், அவர்்கள் தைத்பதைடுக்கப்படடிருநதைாலும் இலலாவிடடாலும்:

குடிவரவும், குடும்பத்தைாாின் பிாிவும்
்கனடாவுககுக குடிபபயர்வதைனால ெில ெமயங்்க்ளில குடும்பங்்கள் ெில 
்காலத்தைிற்குப் பிாிநதைிருக்க ்நரலாம். பபற்்றாாில ஒருவ்ரா அலலது 
இருவரு்மயா, தைமது குழந்தை்க்்ள தைாத்தைா, பாடடிமார் ்பான்ற பிற 
பராமாிப்பா்ளர்்க்ளிடம் விடடுவிடடு, ஒரு நீடித்தை ்காலத்தைிற்கு தைமது 
குழந்தை்க்்ள விடடுப் பிாிநதைிருக்க ்நரலாம். பிாிநதைிருககும் இநதைக ்கால்கடடம் 
குழந்தை்களுககும் அவர்்க்ளின் குடும்பத்தைாருககும் ெிரமத்்தை அ்ளிக்கலாம். அ்தைக 
்்கயாளும் ெில ்யாெ்ன்கள் இங்கு உள்்ளன:
•  பபற்்றார்(்கள்) முடிநதைவ்ரயில தைமது குழந்தை்களுடன் பதைாடர்பில இருக்க 

்வண்டும் (அதைாவது: பதைா்ல்பெி அ்ழப்பு்கள், ்மற்பார்்வயுடன்கூடிய 
இன்டர்பநட பதைாடர்பு ்பான்ற்வ மூலமா்க).

•  உங்்கள் ெமூ்கத்தைினாி்ட்ய இ்தை நி்லயில வாழுநது ப்காண்டிருககும் பிற 
பபற்்றார்்களுடன் ்பெவும். அவர்்க்ளின் அனுபவங்்க்ளிலிருநது நீங்்கள் ்கற்றுக 
ப்காள்வதுடன், நீங்்கள் ஒருவருககு மற்றவர் ஆதைரவா்க பெயலபடலாம்.

•  உங்்க்ளின் குழந்தை்களுடன் நீங்்கள் மீண்டும் ஒன்று்ெரும் ்பாது, ஒரு 
பி்ைப்்ப ஏற்படுத்தைிக ப்காள்்ள ்பாதுமான அவ்காெம் எடுத்துக 
ப்காள்ளுங்்கள். இநதைச ெிறுபுத்தை்கத்தைில உள்்ள தைத்பதைடுத்தைல பற்றிய பிாிவில ெில 
்யாெ்ன்கள் அ்ளிக்கப்படடிருக்கலாம்.
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Illustration of a parent explaining to a 
child an inappropriate behaviour – 
perhaps near a broken household item, 
for example
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	 •  உங்்கள் குழந்தையிடத்தைில நலல நடத்்தை்ய வலியுறுத்தைி, அவன் என்ன 
பெய்கிறா்னா அதைற்்கா்க அவ்னப் பாராடடுங்்கள்.

	 •  பிற்ரப் ்பான்்ற நடித்துக ்காடடுதைல, ்கண்ைாமூசெி வி்்ளயாடடு, 
தை்ல ெீவுதைல மற்றும் ்கண்ைடித்து வி்்ளயாடும் வி்்ளயாடடுக்கள் 
்பான்ற, உங்்கள் குழந்தையுடன் ்நருககு ்நர் இ்ைநது வி்்ளயாடும் 
வி்்ளயாடடுக்க்்ள வி்்ளயாடுங்்கள்; நடவடிக்்க்க்்ள பெயயுங்்கள். 
உங்்க்்ள ்நருககு ்நர் பார்ககும்படி அவ்ன ஊக்கப்படுத்தை முயற்ெி 
பெயயுங்்கள்.

	 •  உங்்கள் குழந்தை பிடிவாதைம் பிடிககும் ்பாபதைலலாம், ஒரு அ்மதைியான 
இடத்தைில அவனுடன் ெில ்கைங்்கள் உட்கார்நது ப்காண்டு அவ்ன 
அ்மதைிப் படுத்தைி ஆசுவாெப்படுத்துங்்கள். உங்்க்ளது முயற்ெி்க்்ள 
முறியடிக்க அவன் முயற்ெி பெயதைால, அவ்ன ெிறிது ்நரத்தைிற்குத் 
தைனியா்க விடடுவிடுங்்கள். இதைில முக்கியமானது என்னபவன்றால, 
அவனது ்தை்வ்க்்ள பூர்த்தைி பெயய அவனுக்கா்க நீங்்கள் எப்பபாழுதும் 
இருக்கிறீர்்கள் என்பது அவனுககுத் பதைாிய ்வண்டும். 

	 •  உங்்க்்ள குழந்தை்ய மொஜ் பெயவது அவனுககு பிடிக்கிறது என்றால, 
அவனுககு மு்றயா்க மொஜ் பெயயுங்்கள்.

	 •  உங்்க்ளது குழந்தை்ய உங்்கள் படுக்்கஅ்றயில தூங்்க 
அனுமதைியுங்்கள், குறிப்பா்க அவன் மி்கச ெிறிய குழந்தையா்க 
இருககும்படெத்தைில.

	 •  உங்்கள் குழந்தைககுத் ்தை்வ என்று நீங்்கள் நி்னககும் இ்ெ்ய, 
புத்தை்கங்்க்்ள மற்றும் வி்்ளயாடடுப் பபாருட்க்்ளத் ்தைர்நபதைடுங்்கள்.

	 •  உங்்கள் குழந்தையிடம் அன்பு பெலுத்துங்்கள், அ்தை ்பால அவனும் 
பதைிலுககு அன்பு பெலுத்தைாவிடடாலும் கூட.

	 •  உங்்கள் குழந்தை மற்ற குழந்தை்க்்ளப் ்பால அலலாமல, ்வறு 
விதைமா்க நடநது ப்காள்வதைா்க நீங்்கள் நி்னத்தைால, உதைவிககு ெமூ்க 
மற்றும் ெமுதைாயச ்ெ்வ்க்்ள அணு்கத் தையங்்காதைீர்்கள்.
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	 •   உங்்கள் குழந்தையின் ்கடநதை்காலத்்தைப் பற்றி எவவ்ளவு தை்கவல்கள் 
்ெ்காிக்க முடியு்மா அ்தைச பெயயுங்்கள், அப்பபாழுது உங்்களுககு 
அவ்ளது ்தை்வ்கள் என்ன என்ப்தை சுலபமா்கத் பதைாிநது ப்காள்்ள 
முடியும்.

	 •   அடிக்கடி உங்்கள் குழந்தை்ய தூக்கி்வத்துக ப்காள்ளுங்்கள். அவள் 
பாது்காப்பா்க உைர்வது முக்கியம். அவள் ஒரு ெிறுகுழந்தையா்க 
இருககும்படெத்தைில, முடிநதைவ்ர அடிக்கடி ்பபி ்்காியர்(baby carrier) 
ஒன்்றப் பயன்படுத்துங்்கள்.

	 •   உங்்கள் குழந்தை்யப் பற்றித் பதைாிநது ப்காள்்ளவும், அவ்ளது 
்தை்வ்க்்ள அறிநது ப்காள்்ளவும், அவள் எவவிதைம் பதைிலவி்ன 
பெய்கிறாள் என்ப்தை புாிநது ப்காள்்ளவும் ்பாதைிய அவ்காெம் எடுத்துக 
ப்காள்ளுங்்கள். 

	 •   வழக்கமான மு்றயில நீங்்கள் பெயபவற்்ற உங்்கள் குழந்தைககுத் 
பதை்ளிவா்கத் பதைாியப்படுத்துங்்கள். அடுத்து என்ன நடக்கப் ்பா்கிறது 
என்ப்தை அவ்ளிடம் பொலலுங்்கள்.

	 •   உங்்கள் குழந்தை்க்ளின் ்தை்வ்களுககு ஏற்ப உடனடியா்க 
பதைிலவி்ன பெயவதுடன், ஒவபவாரு மு்றயும் ஒ்ர மாதைிாியா்க 
பதைிலவி்ன பெயயுங்்கள்.

	 •   பபற்்றார் குழந்தையின் முதைன்்மப் பராமாிப்பா்ளரா்க இருநது 
அவர்்க்்ளத் தூக்கி ்வத்துக ப்காள்வது, குறிப்பா்க முதைல 
ெில மாதைங்்க்ளில, மி்கவும் நலலது. குழந்தையின் பராமாிப்பு 
பதைாடர்பான பிற பெயல்க்்ளச பெயவதைில உங்்களுககு உதைவும்படி 
உறவினர்்க்்ளயும் நண்பர்்க்்ளயும் ஊக்கப்படுத்துங்்கள், அதைற்்கான 
்காரைத்்தையும் அவர்்களுககு வி்ளக்கிக கூறுங்்கள்.

	 •   குழந்தைககு நீங்்கள் புடடிப்பால ப்காடுககும் ்பாபதைலலாம், நீங்்கள் 
தைாயப்பால ஊடடுவ்தைப் ்பால்வ, குழந்தை்ய உங்்களுககு மி்க 
அரு்கா்மயில ்வத்துப் பிடித்துக ப்காள்ளுங்்கள்.

	 •  அவனுககு ஒரு ரம்மியமான, அ்மதைியான சூழ்ல உருவாக்கிக 
ப்காடுத்து, அவன் விரும்பும் வ்்கயிலான ெத்துள்்ள உை்வ 
அ்ளியுங்்கள்.

	 •  உங்்கள் குழந்தை தைனது ்கவனத்்தை உங்்கள் பக்கம் தைிருப்பும் ்பாது, 
அவ்ன ்நாக்கிப் புன்ன்்க பெயயுங்்கள் அலலது அவ்ன 
அ்ைத்துக ப்காள்ளுங்்கள்.

	 •  எலலா ்நரங்்க்ளிலும் அ்மதைியா்கப் ்பசுங்்கள், உங்்கள் ந்டபழகும் 
குழந்தை்ய நலவழிப்படுத்தை நீங்்கள் முயற்ெி பெயயும் ்பாதும் கூட.
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பிாிவும் விவா்கரத்தும்
குழந்தை்கள் மி்கவும் ெிறியவர்்க்ளா்க இருககும் ்பாது, பபற்்றார் பிாிநது 
பெலவது குடும்ப நி்ல்ம்ய ்மாெமாக்கககூடும். பிாிவு மற்றும் விவா்கரத்து 
பற்றி பல்வறு நிபுைர்்கள் பல்வறு ்கருத்துக்க்்ளக ப்காண்டுள்்ளனர். இது 
பி்ைப்்ப பாதைிப்பதைா்க ெில ்கருது்கின்றனர், ஆனால ்வறு ெிலர் இப்படி 
நடப்பதைில்ல என்று நி்னக்கின்றனர்.
பபற்்றார் குழந்தை்க்்ள வ்ளர்ககும் விதைமும், அவர்்கள் வ்ளரும் சூழலின் தைரமும், 
பிாிவு மற்றும் விவா்கரத்தைின் நீண்ட-்காலப் பின்வி்்ளவு்க்்ளத் தைீர்மானிப்பதைில 
முக்கியப் பங்கு வ்கிக்கின்றன. பபற்்றார் இருவருடனும் தைனித்தைனி்ய, அடிக்கடி, 
குழந்தை ்பாதுமான ்நரம் பெலவிட முடிநதைால நலலது.

பிாிவினால ஏற்படும் ெிரமங்்க்்ளச ொிபெயவதைற்்கான ெில ஆ்லாெ்ன்கள் இங்கு 
ப்காடுக்கப்படடுள்்ளன:
	 •  ெில பிரசெ்ன்கள் குறித்து நீங்்கள் விவாதைிக்க ்வண்டும் என்னும் 

படெத்தைில, அவற்்ற உங்்கள் குழந்தையின் முன்னி்லயில பெயவ்தைத் 
தைவிருங்்கள், உங்்கள் குழந்தை எநதை வயதைினரா்க இருநதைாலும். 

	 •  குழந்தையின் முன்னி்லயில உங்்கள் முன்னாள் து்ைவ்ர தைிடட்வா 
அலலது அவமதைிக்க்வா பெயயாதைீர்்கள்.

	 •  உங்்கள் குழந்தையின் ்தை்வ்களுககு அன்பா்கவும், எப்பபாழுதும் ஒ்ர 
மாதைிாியா்கவும் பதைிலவி்ன பெயயுங்்கள்.

	 •  உங்்கள் குழந்தையின் வாழவில புதைியவர்்கள் இடம் பபறுவார்்கள் என்றால 
(தைாத்தைா, பாடடி, ஒரு புதைிய து்ைவர், கூடடுக குடும்பத்தைில உள்்ள 
அண்ைன் தைம்பி்கள் மற்றும் அக்கா தைங்்்க்கள்), அவர்்கள் அவ்்ளப் 
பராமாிககும் பபாறுப்்ப ஏற்றுக ப்காள்ளும் முன்பு, அவள் அவர்்க்்ள 
நன்றா்க அறிநது ப்காள்்ள அவளுககு ்பாதைிய அவ்காெம் ப்காடுங்்கள்.

	 •  உங்்கள் மனநலம் முக்கியம்; உங்்கள் குழந்தையுடன் நீங்்கள் ஒரு நலல 
உறவுமு்ற்ய ஏற்படுத்தைிக ப்காள்்ள உங்்களுககு பநருக்கமானவர்்கள் 
உதைவ ்வண்டும்.

	 •  உங்்கள் குழந்தையின் பராமாிப்புக குறித்து உங்்களுககும் உங்்க்ளின் 
முன்னாள் து்ைவருககும் பிரசெ்ன ஏற்படடால, உங்்கள் இருவருககும் 
நம்ப்கமான ஒரு பதைாழிலமு்ற வலலுநாின் ்ெ்வ்க்்ள்யா அலலது ஒரு 
நண்பாின் உதைவி்ய்யா நாடுங்்கள்.

	 •  நீங்்களும் உங்்கள் முன்னாள் து்ைவரும் ஆ்கிய இருவரும் ஒப்புக 
ப்காள்்ளககூடிய வ்்கயிலான ஒரு பதைாடர்பு ப்காள்ளும் மு்ற்ய 
ஏற்படுத்தைிக ப்காள்ளுங்்கள்: மின்னஞெல்கள், பதைா்ல்பெித் தை்கவல்கள், 
உங்்கள் குழந்தை தைன்னுடன் எடுத்துச பெலலககூடிய ஒரு குறிப்புப்புத்தை்கம், 
இரவில குழந்தை தூங்்கிய பின்னர் பதைா்ல்பெி அ்ழப்பு்கள் 
்பான்ற்வ.

	 •  ் ்கள்வி ்்கட்க உங்்கள் குழந்தைககு ெநதைர்ப்பம் அ்ளியுங்்கள்.
	 •  தைாய/தைந்தை்யப் பற்றி தைவறான ்கருத்துக்கள் எ்தையும் கூறாமல நிலவும் 

சூழ்லப் பற்றி குறிப்பா்கச பொலலுங்்கள்; வயதுவநதை பபாியவர்்களுடன் 
்பசும் ்பாது மடடு்ம விவரங்்க்்ளச பொலலுங்்கள்.

	 •  உங்்க்ளின் பிாிவுககுத் தைான் ்காரைமா்க இருக்கலாம் என்று குழந்தை 
வருத்தைப்படாமல பார்த்துக ப்காள்ளுங்்கள்.

	 •  ஒவபவாரு ெநதைர்ப்பத்தைிலும், “எனது குழந்தைககுச ெிறநதைது எது?”, என்று 
உங்்க்்ள நீங்்க்்ள ்்கடடுக ப்காள்ளுங்்கள்.

Illustration of a young child walking between two adults but holding the hand of 
only one, the other parent being a little further away எனது குழந்தையும் நானும் வாழநாள் முழுவதைற்குமான பி்ைப்பு
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ஏதைாவது ஒரு ெமயத்தைில, உங்்கள் குழந்தைககு, வீடடில இருப்பது ்பால்வா 
அலலது குழந்தைப் பராமாிப்பு ்மயத்தைில இருப்பது ்பால்வா குழந்தைப் 
பராமாிப்புச ்ெ்வ்கள் ்தை்வப்படலாம்.
பபற்்றார் மற்றும் குழந்தைககு இ்ட்யயான பி்ைப்பின் மீது குழந்தைப் 
பராமாிப்பு ஏற்படுத்தும் தைாக்கத்்தை வ்ரயறுக்க பல்வறு ஆயவு்கள் 
முயன்றிருக்கின்றன. இது குறித்து குறிப்பிடட முடிவு்க்்ள நாம் வ்ரயறுப்பது 
ெிரமம் என்றாலும், நாம் ஒப்புக ப்காள்்ள ்வண்டிய ெில உண்்ம்கள் இங்கு 
ப்காடுக்கப்படடுள்்ளன:
	 •   உங்்கள் குழந்தை குழந்தை பராமாிப்பு ்மயத்தைிற்குச பெலவ்தை விட 

உங்்களுடன் இருக்க்வ விரும்புவாள் என்பது இயலபானது தைான். இதைில 
உங்்கள் பங்கு என்னபவன்றால, அவளுககு அங்கு ஒரு நலல அனுபவம் 
்கி்டக்க நீங்்கள் உதைவுவதுடன், தைிரும்ப வநது அவ்்ள அ்ழத்துச 
பெலவீர்்கள் என்ற உறுதைி்யயும் நீங்்கள் அவளுககு அ்ளிக்க ்வண்டும்.

	 •   உங்்கள் குழந்தை்ய விடடுச பெலலும் குழந்தைப் பராமாிப்பு ்மய 
ஊழியர்்க்ளிடத்தைில நீங்்கள் நம்பிக்்க ப்காள்்ள ்வண்டும். இது குறித்து 
நீங்்கள் ்கவ்ல ப்காண்டால, இ்தை உங்்கள் குழந்தை புாிநது ப்காள்வான், 
இது அவனது பயத்்தை அதைி்காிககும்.

	 •   குழந்தைப் பராமாிப்பு ்மயம், குழந்தையின் வ்ளர்செிககு நன்்ம 
அ்ளிக்கலாம். பராமாிப்பின் தைரம் தைான் இதைில முக்கியம்.

குழந்தைப் பராமாிப்பு ்மயம் எப்படி  
பி்ைப்்ப பாதைிக்கிறது

தைரமான குழந்தைப் பராமாிப்பு என்றால என்ன? உங்்கள் குழந்தையின் ெமுதைாய 
மற்றும் உைர்வுபூர்வமான வ்ளர்செிககு உதைவககூடிய வ்்கயிலான ெிறநதை 
குழந்தைப் பராமாிப்பு ்மயத்்தை நீங்்கள் ்தைர்வு பெயய உதைவ, ெில முக்கிய 
குறிப்பு்கள் இங்கு ப்காடுக்கப்படடுள்்ளன:
	 •  ்கலவியா்ளர்்கள் குழந்தையின் ஆரம்ப்காலம் பற்றிய ்கலவியில பயிற்ெி 

பபற்றவர்்க்ளா்க இருக்கிறார்்கள், அலலது கு்றநதைபடெம் இ்ளம் 
குழந்தை்க்ளின் ்மற்பார்்வ, வ்ளர்செி மற்றும் பராமாிப்பில ்பாதைிய 
அ்ளவு அனுபவம் பபற்று இருக்கிறார்்கள்.

	 •  ்கலவியா்ளர்்கள் பபாறு்மயா்கவும், குறிப்பறிநது நடப்பவர்்க்ளா்கவும் 
இருப்பதுடன், குழந்தையுடன் நலல மு்றயில பதைாடர்பு 
ப்காள்்கிறார்்கள்.

	 •   பராமாிககும் இடம் பாது்காப்பானதைா்கவும், சுத்தைமா்கவும், 
ஊககுவிப்பதைா்கவும், ம்கிழசெி்கரமானதைா்கவும் இருப்பதுடன், ஓர்ளவிற்கு 
பபாியதைா்கவும் ெிறுதூக்கம் ப்காள்்ளககூடிய அ்மதைியான இடங்்கள் 
ப்காண்டதைா்கவும் இருக்க ்வண்டும்.

	 •  குழந்தை்கள் ம்கிழசெியா்க இருப்பதைா்கத் பதைாிவதுடன், அவர்்கள் பெயது 
ப்காண்டிருககும் நடவடிக்்கயில ஆர்வத்துடன் ஈடுபடடிருக்கின்றனர்.

	 •  குழந்தை “பொலவ்தைக ்்கட்க மறுத்தைா்லா” அலலது பிடிவாதைம் 
பிடித்தைா்லா, ்கலவியா்ளர்்கள் நலல மு்றயில அவர்்க்்ள 
நலவழிப்படுத்து்கின்றனர்.

	 •  ஆரம்பநி்லக்கலவியா்ளர்-குழந்தை வி்கிதைங்்களுக்கான விதைிமு்ற்க்்ள 
்கலவியா்ளர்்களும் நிர்வா்கி்களும் பின்பற்று்கின்றனர்.

	 •  வழக்கமான நடவடிக்்க்களுக்கான அடடவ்ை, ்மற்பார்்வ மற்றும் 
நலல மு்றயிலான நடவடிக்்க்கள் உள்்ளன. 

ஒன்டடாாி்யாவில உள்்ள குழந்தைப் பராமாிப்பு ்மயத்்தைத் ்தைர்வு பெயவது 
பற்றி ்மலும் தை்கவல்கள் அறிய்வா, அலலது உங்்கள் ந்கரத்தைில உள்்ள 
குழந்தைப்பராமாிப்பு ்மயங்்க்ளின் ்டரகடடாி்யப் பபற்வா, பின்வரும் 
வ்லத்தை்ளத்்தைப் பார்்வயிடவும்:
www.edu.gov.on.ca/childcare/index.html

எனது குழந்தையும் நானும் வாழநாள் முழுவதைற்குமான பி்ைப்பு
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பிரசெ்ன்கள் ஏற்படும் ்பாது
உங்்கள் குழந்தையின் ்தை்வ்கள் உங்்க்்ள உைர்செிவெப்படச பெயதைால, 
உதைவி ்்கட்கத் தையங்்காதைீர்்கள். உதைாரைமா்க:
	 •   நீங்்கள் மனச்ொர்வா்க உைரும் அலலது மி்கவும் உடல்ொர்வா்க 

இருககும் படெத்தைில.
	 •   உங்்கள் குழந்தையுடன் உங்்களுககு ம்கிழசெி ஏற்படவில்ல என்னும் 

படெத்தைில.
	 •   நீங்்கள் மி்கவும் ்்காபமா்கவும் எாிசெலா்கவும் இருககும் படெத்தைில.
உங்்கள் குழந்தையுடன் நீங்்கள் பாது்காப்பான பி்ைப்்ப ஏற்படுத்தைிக 
ப்காள்்ள முடியாமல இநதை உைர்வு்கள் உங்்க்்ளத் தைடுக்கலாம். முதைலில உங்்கள் 
குடும்பத்தைார் மற்றும் நண்பர்்க்ளின் ஆதைர்வக ்்காருங்்கள், ஆனால உங்்கள் 
மருத்துவர், தைாதைி அலலது ்வபறாரு பதைாழிலமு்ற ெமூ்கநலச ்ெ்வய்ளருடன் 
இது பற்றி ்பெத் தையங்்காதைீர்்கள். எநதை ்நரத்தைிலும் நீங்்கள் படலிபஹலத் 
ஒன்டடாாி்யா்வ(Telehealth Ontario) பதைா்ல்பெி மூலம் பதைாடர்பு 
ப்காள்்ளலாம் (1 866 797-0000).
அடடாசபமன்ட ்பரண்டிங் ்கனடா(Attachment Parenting Canada) என்ற 
அ்மப்பு, இநதைத் தை்லப்பில ஒரு நலல வ்லத்தை்ளத்்தை வழங்கு்கிறது  
www.attachmentparenting.ca.

உங்்க்ளது குழந்தைப்பருவ 
அனுபவங்்களும் கூட, 
உங்்கள் குழந்தையுடன் 
நீங்்கள் ப்காண்டிருககும் 
உற்வ பாதைிக்கககூடும். 
உங்்கள் குழந்தைப்பருவம் 
பற்றி உங்்களுககு 
ஏதும் ்கவ்ல்கள் 
இருநதைால, உங்்க்ளது 
பதைாழிலமு்ற உடலநலப் 
பராமாிப்பா்ளருடன் இது 
பற்றிப் ்பெவும்.

ylimaf
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்்கககுழந்தையின் மன ஆ்ராக்கியத்்தை முன்்னற்றல  
(Infant Mental Health Promotion)
்்கககுழந்தைககும் பபற்்றாருககும் இ்ட்யயான பி்ைப்பின் 
முக்கியத்துவத்்தைப் பற்றி, “ஒரு எ்ளிய பாிசு: உங்்கள் குழந்தை்ய 
அரவ்ைத்தைல”(A Simple Gift: Comforting your Baby) என்ற 
தை்லப்பிலான ஒரு வீடி்யா்டப், மற்றும், “பபற்்றார் மற்றும் இதைர 
பராமாிப்பா்ளர்்களுக்கான ஒரு வழி்காடடி(Guide for Parents and Other 
Caregivers)” என்ற இ்ைப்புப் புத்தை்கம்.
http://www.imhpromotion.ca/Resources/SimpleGift.aspx

ஒன்டடாாி்யா எர்லி இயர்ஸ் பென்டடர்ஸ் 
(Ontario Early Years Centres)
பபற்்றாரும் பராமாிப்பா்ளர்்களும் பல்வறு தைிடடமு்ற்கள் மற்றும் 
நடவடிக்்க்க்ளில தைங்்கள் குழந்தை்களுடன் ்ெர்நது பங்்்கற்கககூடிய 
வ்்கயில, ஒன்டடாாி்யா முழுவதும் உள்்ள இடங்்கள்.
www.ontarioearlyyears.ca

படலிபஹலத் ஒன்டடாாி்யா 
(Telehealth Ontario)
இது ஒரு இலவெ, இரெியத்தைன்்ம பாது்காக்கப்படும் பதைா்ல்பெிச 
்ெ்வ ஆகும்; இதைில அ்ழப்பதைன் மூலம் பதைிவு பபற்ற ஒரு 
தைாதைியிடமிருநது உடலநல ஆ்லாெ்ன்ய்யா அலலது பபாதுவான 
உடலநலத் தை்கவல்க்்ள்யா நீங்்கள் பபறலாம்.
1 866 797-0000

கூடுதைலான உதைவி ்தை்வப்படடால எங்கு 
பபறுவது
இநதை ெிறுபுத்தை்கம் பபாதுவான தை்கவல்க்்ள மடடு்ம ப்காண்டுள்்ளது. 
உங்்கள் குழந்தையின் குறிப்பான பிரசெ்ன்கள் பற்றி உங்்களுககு 
்கவ்ல்கள் ஏதும் இருநதைால, உங்்கள் மருத்துவர் அலலது ஒரு பபாதுநல 
தைாதைியுடன் இது குறித்துப் ்பசுங்்கள்.

்மலும் தை்கவல்களுககு:

அடடாசபமன்ட ்பரண்டிங் ்கனடா 
(Attachment Parenting Canada)
குழந்தை வ்ளர்ப்புப் பற்றிய தை்கவல்க்்ளயும், ்கனடிய ந்கரங்்க்ளில உள்்ள 
பி்ைப்பு ஆதைரவுக குழுக்களுக்கான இ்ைப்்பயும் வழங்கு்கிறது.
www.attachmentparenting.ca

என்்ெக்கி்்ளாபீடியா ஆன் எர்லி ்ெலஹஹுட படவலப்பமன்ட
(Encyclopedia on Early Childhood Development)
வயிற்றில உருவாகும் ்கரு முதைல ஆறு வயது வ்ரயிலான குழந்தை்கள் 
வ்ர, இது பதைாடர்பான பல்வறு தை்லப்பு்க்ளில விவரமான தை்கவல்க்்ள 
வழங்கு்கிறது, பி்ைப்பு உடபட.
www.child-encyclopedia.com

ஆ்ராக்கியமான குழந்தை ஆ்ராக்கியமான மூ்்ள 
(Healthy Baby Healthy Brain)
0 – 3 வயதுப் பிள்்்ள்க்ளின் மூ்்ள விருத்தைிககு து்ைபெயயககூடிய 
ஆ்லாெ்ன்க்்ள அவர்்க்ளின் பபற்்றார்்களுககு வழங்கும் ஒரு 
இ்ையத்தை்ளம்.
http://www.healthybabyhealthybrain.ca 

பஹலத்தைி ்பபீஸ் பஹலத்தைி ெிலரன் ப்்ராகராம் 
(Healthy Babies Healthy Children Program)
ஒன்டடாாி்யாவில உள்்ள எலலா பபாதுநல யூனிடடு்க்ளிலும் வழங்்கப்படும் 
ஒரு தைடுப்பு மற்றும் குறுக்கீடடுத் தைிடடமு்ற.
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/topics/ 
earlychildhood/health/index.aspx
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்மயம்(Ontario’s maternal, Newborn and Early Child Development Resource centre) 

www.beststart.org

Health Nexus (பஹலத் பநகெஸ்)
180 Dundas Street W., Suite 301, Toronto, ON M5G 1Z8 • 1-800-397-9567
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மாற்றிய்மப்பது, பமாழிபபயர்ப்பு மற்றும் அசெிடுவதைற்்கான பெலவு்கள், குடியுாி்ம மற்றும் 
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www.healthnexus.ca  |  www.beststart.org


