உங் கள் பேரக்குழந்தைகதளக்
கவனிை்துக் ககொள் வது
__________________________________________________________________________________________

உங் கள் பேரக்குழந் தைதை கவனிே் ேைன் நன்தைகள்
ைொை்ைொ, ேொட்டியொக இருே்ேதில் உள் ள சிறந்ை விஷயங் களில் ஒன் று, உங் கள் பேரக்குழந்தைகளின் மீது
அவர்களின் கேற் பறொர்களுக்கு இருக்கும் கேொறுே்புச் சுதம இல் லொமல் நீ ங் கள் அவர்கள் மீது அன் பும்
அக்கதறயும் கொட்டுவைொகும் . ைொை்ைொ, ேொட்டி மற் றும் பேரக்குழந்தைகளுக்கிதடயிலொன உறவு
குழந்தைகளின்
வளர்ச்சியில்
மிகவும்
பநர்மதறயொன
ைொக்கை்தைக்
ககொண்டிருக்கக்கூடும்
எடுை்துக்கொட்டொக, இது உங் கள் பேரக்குழந்தை வொழ் க்தகயின் பின் னதடவுகளிலிருந்து மீள உைவும் .
உங் கள் பேரக்குழந்தையின் கேற் பறொருக்கு உைவுவது அவர்களுடனொன உறதவ ேலே்ேடுை்துவைற் கொன
ஓர் சிறந்ை வழியொகும் .

உங் கள் பேரக்குழந் தைதைக் கவனிை்துக் ககொள் வது: சிந் திக்க பவண்டிை
விஷைங் கள்
உங் கள் பேரக்குழந்தைதய கவனிே்ேது ேற் றி நீ ங் கள் சிந்திக்கும் பேொது, நீ ங் கள் சில விஷயங் கதளக்
கவனை்தில் எடுை்துக்ககொள் ள பவண்டியிருக்கலொம் . ஒரு ைொை்ைொ, ேொட்டியொக இருே்ேது உங் கள் வொழ் வின்
ஓர் அங் கமொகும் . உங் கள் பேரக்குழந்தையின் பைதவகதளே் பூர்ை்தி கசய் வைற் கொக நீ ங் கள் வீட்டு
பவதலகள் , ஊதியம் கேறும் பவதலகள் , கேொழுதுபேொக்குகள் , கைொண்டூழியே் ேணிகள் மற் றும்
உங் களுக்கொன பநரம் பேொன் றவற் றில் சமரசம் கசய் துககொள் ள பவண்டியிருக்கலொம் .
உங் கள் பேரக்குழந்தைக்கு ேரொமரிே்தே வழங் குவதில் அல் லது கவனிை்துக்ககொள் வதில் நீ ங் கள்
மகிழ் சசி
் யதடயலொம் . அல் லது வழக்கமொன குழந்தைே் ேரொமரிே்பில் ஈடுேட உங் களுக்கு விருே்ேம்
இல் தலகயன் றொலும் ,
உங் கள்
பேரக்குழந்தைகளுடன்
பநரம்
கசலவிடுவைற் கும் ,
உங் கள்
பேரக்குழந்தையின் கேற் பறொருக்கு பவறு வழிகளில் ஆைரவளிே்ேைற் கும் நீ ங் கள் விரும் ேலொம் .

உங் கள் பேரக்குழந் தைதைக் கவனிை்துக் ககொள் வைற் கொன
உைவிக்குறிே் புகள்
பேரக்குழந்தைகதளக் ேொர்ை்துக் ககொள் ளும் பேொது ஏற் ேடுகின் ற சில கேொதுவொன பிரச்சதனகதளக்
தகயொள் வைற் கொன சில உைவிக்குறிே்புகள் :

⋅

விடுமுதற தினங் கள் ைற் றுை் உடல் நலக் குதறவு. நீ ங் கள் எங் க ோ செல் வதோ

இருந்தோல் , உங் கள்

பேரக்குழந்தையின் கேற் பறொருக்கு சவகுவோன முன் னறிவிப்பப ் ச ோடுங் ள் - உங் களுக்கு மொற் றொக
இருே்ேது அவர்களுக்குக் கடினமொக இருக்கலொம் ! அவர்கள் ஒரு ஆயொதவ (கசவிலிை்ைொய் ) பவதலக்கு
அமர்ை்ைலொம் , நண்ேர்கள் அல் லது பிற குடும் ே உறுே்பினர்கதளக் பகட்கலொம் அல் லது ேணி விடுே்பு
எடுக்கலொம் .
நீ ங் கபளொ
அல் லது
உங் கள்
பேரக்குழந்தைபயொ
உடல் நிதல
சரியில் லொமல்
இருக்கும் பேொது உங் களுக்குே் ேதிலொக யொர் ேொர்ை்துக் ககொள் வது என் ேதைே் ேற் றியும் நீ ங் கள்
பேசலொம் .

⋅ நடை்தை. குழந்தை சவொலொன முதறயில் நடந்து ககொள் ளும் பேொது பின் ேற் றுகின் ற உை்திகள் என் ன என் று
உங் கள் பேரக்குழந்தையின் கேற் பறொரிடம் பகளுங் கள் . இந்ை முடிவுகள் அவர்களின் கேொறுே்ேொகும் .

⋅

விதிகள் ைற் றுை் நதடமுதறகள் . உங் கள் பேரக்குழந்தையின் கேற் பறொரிடம் நீ ங் கள் விதிகதளயும்
நதடமுதறகதளயும் எவ் வொறு தகயொள விரும் புகிறீர்கள் என் று பகட்ேது சிறந்ைது. நீ ங் கள்
மொற் றங் கதளச் கசய் வைற் கு முன் பகட்ேது, இந்ை விதிகள் மற் றும் நதடமுதறகளுக்கு மரியொதை
அளிே்ேதைக் கொட்டுகிறது - எடுை்துக்கொட்டொக, ‘அவள் நன் றொக நடந்துககொண்டொல் நொன் அவளுக்கு
சில இனிே்புகதளக் ககொடுக்கலொமொ?’

⋅

ேண விவகொரங் கள் . பேரக்குழந்தைகதளக் கவனிை்துக் ககொள் வது கசலவு பிடிே்ேைொக இருக்கலொம் .
உணவு, பேொக்குவரை்து மற் றும் உங் கள் பேரக்குழந்தைகதள மகிழ் விே்ேது பேொன் ற எல் லொவற் றுக்கும்
ேணம்
கசலவொகலொம் .
அை்ைதகய
கசலவுகதளச்
சமொளிே்ேது
கைொடர்ேொக
உங் கள்
பேரக்குழந்தையின் கேற் பறொருடன் நீ ங் கள் பேசலொம் . நீ ங் கள் வீட்டில் கசய் ை கேொம் தமகள் மற் றும்

கசலவில் லொ
நடவடிக்தககளுடன்
குழந்தைகதள
பவடிக்தகயொக விதளயொடி மகிழலொம் .

⋅

மகிழ் விக்கலொம் ,

பமலும்

அவர்களுடன்

கவனிை்துக் ககொள் வதில் உள் ள கவவ் பவறு ேொணிகள் . உங் கள் பேரக்குழந்தை நீ ங் கள் வளர்ந்ை
விைை்தில்

இருந்தும் , நீ ங் கள்

உங் கள்

குழந்தைகதள வளர்ை்ை விைை்தில்

இருந்தும்

மொறுேட்டு

வளர்கிறொர். உங் கள் பேரக்குழந்தையின் கேற் பறொர் எடுக்கும் முடிவுகளுடன் நீ ங் கள் சிலபநரங் களில்
உடன் ேடொமல்
பேொகலொம் . இருந்ைொலும் ,
அம் முடிவுகள் ைவறொவதில் தல. குழந்தை

நீ ங் கள்
அவர்களுடன்
உடன் ேடொமல்
இருந்ைொலும்
வளர்ச்சி, தூக்கம் , நடை்தை, ஒழுக்கம் , ேொதுகொே்பு,

ஊட்டச்சை்து மற் றும் உடற் ைகுதி ேற் றிய ைற் பேொதைய சில சிந்ைதனகதளை் கைரிந்துககொள் ள இது
உைவக்கூடும் . எங் களின் குழந்தை பேொனஸ் குழந்தைவளர்ே்பு வளங் கள் இதணயை்ைளை்தில் இந்ை
ைதலே்புகதளே் ேற் றி நீ ங் கள் பமலும் அறியலொம் .

உங் கள் குழந்தைே் ேரொமரிே்பு ஏற் ேொடுகள் உங் களுக்குே் ேலனளிே்ேைற் கொன சில உைவிக்குறிே்புகள் :

⋅

உங் களொல் என் ன கசய் ய முடியும் என் ேதில் பநர்தமயொக இருங் கள் . எடுை்துக்கொட்டொக, ஒவ் கவொரு
வொரமும் ஒரு நீ ண்ட நொதள உங் களொல் நிர்வகிக்க முடியுமொ என் று உங் களுக்கு உறுதியொகை்
கைரியவில் தல என் றொல் , உங் கள் பேரக்குழந்தையின் கேற் பறொரிடம் கைரிவியுங் கள் - 'என் னொல்
ஒவ் கவொரு வொரமும் கொதல 7 மணி முைல் மொதல 6 மணி வதர நிர்வகிக்க முடியொது, ஆனொல்
பிற் ேகலில் நிர்வகிக்க முடியும் ’. அல் லது உங் களொல் உைவ முடியும் என் று நீ ங் கள் நிதனை்ைொலும் ,
உங் கள் பேரக்குழந்தையின் கேற் பறொர்கள் ஒரு உைவியொளதர நியமிக்க பவண்டுகமன் று நீ ங் கள்
விரும் பினொல் , அவர்களுக்குை் கைரியே்ேடுை்துங் கள் - ‘எனக்கு உைவக்கூடிய ஒரு உைவியொளர்
உங் களிடம் இருந்ைொல் , என் னொல் தினமும் பிற் ேகலில் உைவ முடியும் ’.

⋅

உங் கள் கசொந்ை வீட்டில் உங் கள் பேரக்குழந்தைதய நீ ங் கள் கவனிை்துக் ககொள் ளும் பேொது உங் கள்
கசொந்ை வீட்டு விதிகதள நீ ங் கள் ஏற் றுக்ககொள் ளலொம் . எடுை்துக்கொட்டொக, ‘தோனோ

கவளியில் கசல் ல

பவண்டோம் ’.

⋅

இரவில் ைொமைமொக உங் கள் பேரக்குழந்தைதயக் கவனிை்துக் ககொள் வது உங் கள் ஓய் தவே் ேொதிக்கிறது
என் றொல் , உங் கள் பேரக்குழந்தையின் வீட்டில் நீ ங் கள் ைங் குவது அல் லது உங் கள் பேரே்பிள் தள
உங் கள் வீட்டில் தூங் குவது ஒரு தீர்வொக இருக்கலொம் .

