
 

தாத்தா-பாட்டிகள்: உங்கள் 

பபரக்குழந்ததயின் பபற்பறாருடன் 

தகவல் பதாடரப்ுபகாள்வது  

__________________________________________________________________________________________  

உங்கள் பேரக்குழந்தையின் பேற்பறோருடன் ைகவல் பைோடர்புபகோள்வது 

ஏன் முக்கியமோகும்  

உங்கள் பபரக்குழந்ததயின் பபற்பறாருடன் நன்கு தகவல் பதாடரப்ுபகாள்வது அவரக்ளுடனான உங்கள் 

உறதவ வலுப்படுத்துவதற்கும், பிரசச்தனகள் எழும்பபாது அவற்தறத ் தீரப்்பதற்கும், தவறான 

புரிதல்களிலினால் ஏற்படும் பமாததலத் தவிரப்்பதற்கும் முக்கியமாகும். உங்கள் பபரக்குழந்ததயின் 

பபற்பறாரும் நீங்களும் நன்றாகத் தகவல்பதாடரப்ு பகாள்ளும்பபாது, அது உங்கள் பபரக்குழந்ததயின் 

ஆபராக்கியத்திற்கும் வளரச்ச்ிக்கும் சிறந்த சூழதல உருவாக்குகிறது.  

தவறான புரிதல்கதளப் பபாக்க அல்லது பமாததலத ்தீரக்்க ஒன்றாகப் பபசுவது உங்கள் குடும்பத்திற்கு 

ஒரு புதிய விஷயமாக இருக்கலாம். பபரும்பாலான விஷயங்கதளப் பபாலபவ, நீங்கள் இந்த 

நதடமுதறயில் இருந்து நன்தம பபறுவீரக்ள் என்பதத நிதனவில் பகாள்ளுங்கள்.  

உங்கள் பேரக்குழந்தையின் பேற்பறோருடன் ைகவல் 

பைோடர்புபகோள்வைற்கோன உைவிக்குறிே்புகள்  

உங்கள் பபரக்குழந்ததயின் பபற்பறாருடன் சிறப்பாகத் தகவல் பதாடரப்ுபகாள்வதற்கான இந்த 

உதவிக்குறிப்புகதள முயற்சி பசய்யுங்கள்:  

• உங்கள் பபரக்குழந்தததயப் பற்றிய பசய்திகதளயும் பவடிக்தகயான கததகதளயும் உங்கள் 

பபரக்குழந்ததயின் பபற்பறாருடன் பகிரந்்து பகாள்ளுங்கள் - இது என்ன நடக்கிறது என்பதத 

அவரக்ளுக்குத் பதரிவிக்க தவக்க உதவுகிறது, பமலும் இது உங்கள் உறவுக்கு நல்லதாக 

இருக்கலாம். பமலும் இது பவடிக்தகயானது.   

• உங்கள் பபரக்குழந்ததயின் பபற்பறாருடன் பநரம்தறயான வழியில் பபசுங்கள் - நீங்கள் ஒரு 

கவதலதயத ் பதரிவித்தாலும் கூட - எடுத்துக்காட்டாக, ‘நீங்கள் என்தனச ் சந்திக்க சரியான 

பநரத்தில் வரும்பபாது நான் மகிழ்சச்ியாக உணரக்ிபறன். நீ தாமதமாக வரும்பபாது ஆரத்்தி சற்று 

வருத்தப்படுவதத நான் காண்கிபறன்’.  

• காதுககாடுத்துக் பகடக்ும் திறன்கதளப் பயன்படுதத்ுங்கள் - உங்கள் பபரக்குழந்ததயின் 

பபற்பறார ் பபசும்பபாது கவனம் பசலுத்துங்கள், அவரக்ளின் கருத்து உங்கள் பசாந்தக் 

கருத்திலிருந்து பவறுபட்டிருந்தாலும் கூட, அவரக்ளின் கண்பணாட்டத்தில் விஷயங்கதளப் 

புரிந்துபகாள்ள முயற்சி பசய்யுங்கள்.   

• ஆபலாசதன பகாடுப்பதற்கு முன்பு உங்களிடம் ஆபலாசதன பகடக்ும் வதர காத்திருங்கள். 

ஆபலாசதன உதவியாக இருக்கலாம், ஆனால் அதிகளவு ஆபலாசதன திணறடிப்பதாகவும் 

அந்நியமாகவும் உணர வைக்கலாம்.  
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முரண்ேோடுகதள எவ்வோறு ைவிர்க்கலோம் என்ேது குறிை்ை 

உைவிக்குறிே்புகள்  

சிறந்த தகவல்பதாடரப்ானது, முரண்பாடட்ிற்கு வழிவகுக்கக்கூடிய தவறான புரிதல்கதளத் தவிரக்்க 

உதவும். தவறான புரிதல்கதளத் தவிரக்்க, உங்கள் பபரக்குழந்ததயின் பபற்பறாருடன் நீங்கள் இததப் 

பற்றிக் பகடட்றிய விரும்பலாம்:  

• உங்கள் பபரக்குழந்ததக்கு இனிப்புகள் பபான்றவற்தற அளிக்கலாமா, அப்படியானால், எவ்வளவு.  

• உங்கள் பபரக்குழந்ததயின் நடத்தததய நீங்கள் எவ்வாறு நிரவ்கிக்க விரும்புகிறீரக்ள், பமலும் 

அவரக்ள் ஒப்புக்பகாள்கிறாரக்ளா என்பதத உறுதிப்படுத்திக் பகாள்ளுங்கள் - எடுத்துக்காட்டாக, 

‘சாதலதயக் கடக்க அவள் என் தகதயப் பிடிக்கவில்தல என்றால் நான் அவதளப் பூங்காவிற்கு 

அதழத்துச ்பசல்ல முடியாது. அது நியாயமாகத ்பதான்றுகிறதா?’ 

• உங்கள் பராமரிப்பில் இருக்கும்பபாது உங்கள் பபரக்குழந்தத காயமதடந்தால் அல்லது 

பநாய்வாய்ப்பட்டால் அவரக்ள் என்ன பசய்ய விரும்புவாரக்ள்  

• உங்கள் பசாந்தத் பததவகள் மற்றும் அதவ உங்கள் பபரக்குழந்தததயப் பபாறுத்தவதரயில் 

எவ்வாறு பபாருந்துகின்றன.  

ஏபதனும் சிக்கல்கள் பபரிய சிக்கல்களாக மாறுவதற்கு முன்பு அவற்தறக் கண்டறிந்து தீரத்்து தவயுங்கள் - 

எடுத்துக்காட்டாக, ‘காய் லிதய அவளது பசறிவூட்டல் வகுப்புகளுக்கு வண்டியில் அதழத்துசப்சல்வது 

எனக்கு பிடித்திருக்கிறது, அவளுடன் வழக்கமாக பநரம் பசலவிட அது எனக்கு உதவுகிறது. ஆனால் 

பபாக்குவரதத்ு பநரிசல் தான் என்தன மிகவும் கதளப்பதடயச ்பசய்கிறது. அதனால், என்னால் அவதள 

வகுப்பிற்கு வண்டியில் அதழத்துச ்பசல்ல முடிந்தாலும், நாங்கள் திரும்பி வரும்பபாது இரவு உணதவச ்

சதமக்க சிறிது உதவி பததவப்படும்’. பின்னர ்மற்ற நபரின் பபசத்சக் பகளுங்கள்.  

முரண்ேோடு இருக்கும்பேோது என்ன பெய்வது: உைவிக் குறிே்புகள்  

நல்ல தகவல்பதாடரப்ு இருந்தாலும் கூட, தவறான புரிதல்களும் கருத்து பவறுபாடுகளும் எழலாம். 

உங்களுக்கும் உங்கள் பபரக்குழந்ததயின் பபற்பறாருக்கும் இதடபய கருத்து பவறுபாடுகள் அல்லது 

சங்கடமான பமௌனங்கள் இருக்கலாம். உறவுகளில் முரண்பாடு ஏற்படுவது வழக்கமானது தான். நீங்கள் 

அதத எவ்வாறு தகயாளுகிறீரக்ள் என்பதுதான் முக்கியம். இங்பக சில உதவிக்குறிப்புகள் 

பகாடுக்கப்படட்ுள்ளன:  

• உங்கள் தருணத்ததத் பதரந்்பதடுங்கள் - உங்கள் பபரக்குழந்ததயின் பபற்பறார ்

பவதலயிலிருந்து வீடட்ிற்கு வரும் பநரமானது, ஒரு சிக்கலான பிரசச்தனதய எழுப்புவதற்கான 

சிறந்த பநரம் அல்ல. உங்கள் பபரக்குழந்தத இல்லாத பநரத்ததத் பதரவ்ு பசய்ய முயற்சிக்கவும். 

உங்களுக்குத் பததவப்பட்டால் மற்பறாரு பநரத்திற்காகக் காத்திருங்கள்.  

• உங்களின் பபசச்ுத ் பதானிதயப் பற்றியும், உங்கள் பபரக்குழந்ததயின் பபற்பறாருக்கு அது 

எப்படி ஒலிக்கும் என்பததப் பற்றியும் சிந்தியுங்கள். விபராதமான அல்லது மறுப்பு பதரிவிக்கும் 

விதமான பதானியில் பபசாமல் இருப்பதற்கு முயற்சி பசய்யுங்கள். உங்கள் பபரக்குழந்ததயின் 

பபற்பறார ் தங்கவைத் தற்காத்துக்ககாை்ைதற்கு முழு முக்கியத்துைமும் ககாடுக்காவிட்டால், 

நீங்கள் பசால்வததக் பகடப்தற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது.  

• அதமதியாகவும், பநரம்தறயாகவும், மரியாததயாகவும் இருங்கள். இது ஒரு அவதானிப்பு அல்லது 

பகள்வியுடன் பதாடங்க உதவக்கூடும் - எடுத்துக்காட்டாக, ‘கிம்பரல்ி கணினியில் அதிக பநரம் 

விதளயாடினால் அவள் எரிசச்லுடன் இருப்பதத நான் கவனித்துள்பளன். நீங்கள் என்ன 

நிதனக்கிறீரக்ள்?’  

• உங்கள் பபரக்குழந்ததயின் பபற்பறார ்கூறுவதத இதடமறிக்காமல் பகளுங்கள். அவரக்ள் பபசி 

முடிந்ததும் நீங்கள் பபசுங்கள்.  

• உங்கள் பபரக்குழந்ததயின் பபற்பறாரின் கண்பணாட்டத்தத நீங்கள் புரிந்துபகாண்டுள்ளீரக்ளா 

என்பததச ்சரிபாரக்்கவும் - எடுத்துக்காட்டாக, ‘அந்தத் திதரப்படத்ததப் பாரக்்கும் வயது சிட்டிக்கு 

இல்தல என்று நீங்கள் நிதனப்பது பபால் பதரிகிறது’.  

• புண்படுத்தும் விஷயங்கதளச ் பசால்வதத அல்லது பழிபபாடுவததத ் தவிரக்்கவும் - 

எடுத்துக்காட்டாக, ‘நீங்கள் எப்பபாதும் ...’ மற்றும் ‘ நீங்கள் எப்பபாதும் இததச ்பசய்வதில்தல ...’ 

குறிப்பிட்ட பிரசச்தனதய பதாடரப்ாக மடட்ும் ஆபலாசிப்பது நல்லது. எடுத்துக்காட்டாக, 

‘ஷபரான் பநற்று பூங்காவில் ஒரு குறும்பான வாரத்்தததயப் பயன்படுத்தினாள், அதத எவ்வாறு 

தகயாள்வது என்று எனக்குத ்பதரியவில்தல’.  



• உங்கள் உணரவ்ுகளுக்குப் பபாறுப்பபற்கவும் - எடுத்துக்காட்டாக, ‘வீ பெதன நாள் முழுவதும் 

கவனிப்பதில் நான் மிகவும் பசாரவ்தடகிபறன். எனக்கு உதவ ஒரு உதவியாளதர நியமிக்க 

முடியுமா?’  

• உங்கள் பிள்தளயிடம் இரக்க குணத்ததக் காடட்ுங்கள் - அவரக்ள் தங்களால் முடிந்தததச ்

பசய்கிறாரக்ள்.  

முரண்பாடு ஏற்படும்பபாது சிக்கல் தீரக்்கும் நுட்பங்கள் அதிகம் உதவக்கூடும். பிரசச்தனதயத் தீரக்்கும் 

வழிமுதறகளுக்கு, பிரசச்தனதயத் தீரத்்தல் பதாடரப்ான எங்கள் உதவிக்குறிப்பு தாதளப் பாரக்்கவும்.  
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