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1  ஒரு குழந்்ததையின் பராமரிப்பாளர் அவர்்களின் பபற்றாரா்க இருக்்க 
்வண்டிய அவசியமில்்தலை, மாறா்க ஒரு தைாத்தைா, பாட்டி, வளர்ப்பு பபற்றார், 
அத்்ததை/மாமா அல்லைது மூத்தை உடன்பிறந்தை ச்்காதைரி. பபற்றார்(்கள்) என்ற 
பசால் அ்தைத்து பராமரிப்பாளர்்க்தளயும் குறிக்கும் ஒரு பபாதுவாை 
பசால்லைா்க பயன்படுத்தைப்படுகிறது.

அன்புள்்ள பெற்றோ்ை 1,
ஒவ்வொரு குழந்்ததையும் அவரவர் வழியில் தைனித்துவமொனது மற்றும் சிறப்பு வொய்ந்தைது. 
்ெற்்றொர்்களொகிய நொம், நமது  பிள்்தள்கள் வளரவும், ்மம்ெடுத்தைவும், அவர்்களின் திற்தன 
அதி்கரிக்்கவும் சிறந்தை வொய்ப்பு்க்தள வழங்்க முயற்சிக்கி்றொம்.

உங்்கள் குழந்்ததையின் வளர்ச்சி்தயப் ெற்றி ் மலும் அறிய விரும்புவதைொல் அல்்லது அக்்க்தற்கள் 
இருப்ெதைொல் நீங்்கள் இந்தை வழி்கொட்டி்தய  எடுத்திருக்்க்லொம். நீங்்கள் இன்னும் அதி்கமொ்க 
தை்கவல் அறிய விரும்ெ ்கொரணங்்கள் இ்தவயொ்க இருக்்க்லொம்  : 

     உங்்கள் குழந்்ததை தைனது ச்கொக்்க்தள விட அதி்க சவொல்்க்தள எதிர்்்கொள்வ்ததை 
நீங்்கள் ்கவனிக்கிறீர்்கள் ஆனொல்  அடுத்து என்ன ் சய்வது என்று ் தைரியவில்்த்ல.

    உங்்கள் பிள்்தளயின் ஆசிரியர், வளர்ச்சி மதிப்பீட்டிற்கு குழந்்ததை மருத்துவர் அல்்லது 
உதைவித் திட்டதைதிற்கு  உங்்கள் பிள்்தள்தயப் ெரிந்து்தரக்கிறொர். 

    உங்்கள் பிள்்தளயின் மருத்துவர், உங்்கள் பிள்்தளயின் வளர்ச்சி நி்த்ல்தயக் 
்கண்டறிந்து, ஆரம்ெ்கொ்ல தை்த்லயீட்டுச் (Early Intervention) ் ச்தவ்தயப் ெரிசீலிக்கும்ெடி 
உங்்களிடம் ்்கட்கிறொர். 

    நீங்்களும் உங்்கள் குடும்ெத்தினரும் உங்்கள் குழந்்ததைக்கு ஆதைரவளிக்கும் வழி்க்தளக் 
்கற்றுக்்்கொள்ள விரும்புகிறீர்்கள்.

இந்தை வழி்கொட்டி உங்்களின் சி்ல ்்கள்வி்களுக்கு ெதி்லளிக்்க்லொம். ச்க ெரொமரிப்ெொளர்்கள், 
மருத்துவ வல்லுநர்்கள், ் தைொடர்பு்தடய சு்கொதைொர வல்லுநர்்கள், ஆரம்ெ்கொ்ல தை்த்லயீடு வல்லுநர்்கள் 
மற்றும் குழந்்ததை ெருவ ்கல்வியொளர்்கள் ஆகி்யொரின் குழுவொல் உருவொக்்கப்ெட்டது, இந்தை 
வழி்கொட்டி வளர்ச்சித் ் தை்தவ்க்தளக் ் ்கொண்ட குழந்்ததை்களின் ் ெற்்றொருக்கு ஆதைரவளிக்கிறது. 

இந்தை வழி்கொட்டி:

     உங்்கள் குழந்்ததையின் ்தை்தவ்கள்

     உங்்கள் குழந்்ததைக்்கொன ஆரம்ெ்கொ்ல தை்த்லயீட்டு ஆதைர்தவ எவவொறு அணுகுவது

      உங்்கள் குழந்்ததையின் வளர்ச்சி மற்றும் ெொ்லர் ெள்ளியிலிருந்து ஆரம்ெ/சிறப்புக் 
்கல்விப் ெள்ளி்களுக்கு மொறுவ்ததை எவவொறு ஆதைரிப்ெது

      உங்்க்தளயும் உங்்கள் குடும்ெத்்ததையும் ஆதைரிப்ெதைற்்கொன ஆதைொரங்்க்தள எவவொறு 
அணுகுவது ்ெொன்ற விஷயங்்க்தள புரிந்து்்கொள்வதில் உங்்க்தள ஆதைரிக்்க 
முயல்கிறது.

இந்தை வழி்கொட்டி ் தைொழில்மு்தற ஆ்்லொச்தனக்கு மொற்றொ்க இல்்த்ல என்றொலும், ஆதைர்தவப் 
்ெறுவதைற்்கொன கூடுதைல் நுண்ணறிவு்க்தளயும் தைளங்்க்தளயும் இது உங்்களுக்கு வழங்கும் 
என்று நம்புகி்றன். உங்்களுக்கு உதைவி ்தை்தவப்ெட்டொல் தையங்்கொமல் ்தைொடர்பு ்்கொள்ளவும், 
உங்்கள் பிள்்தளயின் வளர்ச்சியில் சிறந்து விளங்்க உங்்கள் பிள்்தளயின் மருத்துவர் மற்றும் 
ஆசிரியர்்களுடன் ்தைொடர்ந்து ெணியொற்றவும். 

வொனவில்்க்தள உருவொக்்க ம்தழயும் சூரிய ஒளியும் ்தை்தவ. உங்்கள் ்ெற்்றொருக்குரிய 
ெயணம் சிறப்ெொ்க அ்தமய எனது வொழ்த்துக்்கள்.

தைங்்கள் உண்்தமயுள்ள,

திருமதி சன் சூலிங்
சமூ்க மற்றும் குடும்ெ ்மம்ெொட்டுக்்கொன து்தண  
அ்தமச்சர் ்கல்வி து்தண அ்தமச்சர்
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பொ�ொருளடக்்கம்
01

ஆைம்ெகோல தரலயீட்டு 
்ேரைகர்ள அணுகுதல்

குழந்்ததை வளர்ச்சி்தயப் புரிந்து்்கொள்வது

ஆரம்ெ்கொ்ல தை்த்லயீடு (EI) என்றொல் என்ன

EI ்ச்தவ்கள் மற்றும் ்ச்தவ 
வழங்குநர்்களின் வ்த்க்க்தள 
மதிப்பிடும்்ெொது ்கருத்தில் ்்கொள்ள 
்வண்டிய்தவ
அரசொங்்கத்தைொல் நிதியளிக்்கப்ெடும் EI 
்ச்தவ்கள்
EI ்ச்தவ்களில் இருந்து மொறுதைல்
உங்்கள் குழந்்ததை்தய ஆதைரிக்்க நீங்்கள் 
என்ன ்சய்ய்லொம்

வளர்ச்சித் ்தை்தவ்க்தளப் புரிந்து்்கொள்வது (DN)

உங்்கள் குழந்்ததையின் ்தை்தவ்க்தள அ்தடயொளம் ்கொணுதைல்

உங்கள் குழந்ரதயின் 
ை்ளர்ச்சிரைப் புரிந்துபகோள்ைது
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அம்ேங்கள்

பேைலுக்கோன பெோதுைோன தைறோன கருத்துக்கள்
அரழப்பு

்ேலும் ெடித்தல் உணர்வு பூர்ை
ஊர்ஜிதம்ேறறும் தகைல்
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03 EI-இலிருந்து ெள்ளி ைைதுக்கோன 
விதிமுரறகளுக்கு ேோறுதல்

உங்கர்ளயும் உங்கள் 
குடும்ெத்ரதயும் ஆதரித்தல்

இரணப்பு

்ெொருத்தைமொன ெொ்ததை்தயத் ்தைர்ந்்தைடுக்கும்்ெொது 
்கருத்தில் ்்கொள்ள ்வண்டிய்தவ

ஒரு ெரொமரிப்ெொளரொ்க உங்்க்தள எவவொறு தையொர் 
்சய்து்்கொள்வது  

ஒரு ெரொமரிப்ெொளரொ்க நீங்்கள் அணு்கக்கூடிய 
மொனியங்்கள்
உங்்கள் குடும்ெத்்ததை ஈடுெடுத்துதைல்
உங்்க்தள எப்ெடி ்கவனித்துக் ்்கொள்ள முடியும்
ஒரு நி்த்லயொன வொழ்நொள் ெரொமரிப்பு 
ெயணத்திற்்கொன திட்டமிடல்

்வவ்வறு ்கல்வி வழி்க்தளப் புரிந்து்்கொள்வது

உங்்கள் குழந்்ததையின் மொற்றத்்ததை எளிதைொக்்க நீங்்கள் 
என்ன ்சய்ய்லொம்

இந்தைப் ெக்்கத்திற்குத் திரும்ெ உள்்ளடக்க அட்டைரண ்ெொத்தைொ்தனக் கிளிக் ்சய்யவும்
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உங்கள் குழந்ரதயின் 
ை்ளர்ச்சிரைப் 

புரிந்துபகோள்ைது

01

உள்்ளடக்க அட்டைரண 



1
2
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ழந்ரதகள் பைவ்்ைறு க்ளங்களில் தங்கள் பேோந்த ் ைகத்தில் 
ை்ளர்கிறோர்கள். இதைன் ்ெொருள் அவர்்கள் சி்ல ெகுதி்களில் 
்வ்கமொ்கவும் மற்றவற்றில் ்மதுவொ்கவும் உருவொ்க்லொம். உங்்கள் 

பிள்்தளயின் வளர்ச்சி்தய ்தைொடர்ந்து ்கண்்கொணிப்ெது, அவன்/அவள் 
நன்றொ்க வளர்வ்ததை உறுதி ்சய்ய முக்கியம். இந்தை அத்தியொயம் 
பின்வருவனவற்றில் ்கவனம் ்சலுத்தும்:

உங்்கள் குழந்்ததை ்ெொதுவொ்க 
வளர்ச்சிய்தடந்து வருகிறது 
என்றொல் என்ன;

உங்்கள் பிள்்தளக்கு வளர்ச்சித் 
்தை்தவ்கள் (DN) இருந்தைொல் 
என்ன அர்த்தைம்;

்கண்்கொணிக்்க ்வண்டிய 
வளர்ச்சிப் ெகுதி்கள் யொ்தவ; 

வழக்்கமொன ்சொதை்தன்கள் 
ஏன் முக்கியம்; மற்றும்

உங்்கள் பிள்்தளக்கு DN 
இருக்்க்லொம் என நீங்்கள் 
சந்்தைகித்தைொல் நீங்்கள் என்ன 
்சய்ய்லொம்.

கு

உள்்ளடக்க அட்டைரண 



ஒரு குழந்ரதயின் ை்ளர்ச்சி
ஒரு குழந்்ததையின் வளர்ச்சி கு்தறந்தைது ஐந்து ்களங்்க்தள உள்ளடக்கியது:

குழந்ரத ை்ளர்ச்சிரைப் புரிந்துபகோள்ைது

1  ேமூக ேறறும் உணர்வு பூர்ைேோன 
ேமூக பதோடர்பு திறன்கள் என்ெது ஒரு குழந்ரதயின் 
ேறறைர்களுடன் உறவுகர்ளத் பதோடங்குைதறகும் 
ெைோேரிப்ெதறகும் உள்்ள திறரனக் குறிக்கிறது. மற்ற 
குழந்்ததை்க்தள ஒரு குழுவில் ்சர்ப்ெது, மற்ற 
குழந்்ததை்களுடன் உறவு்க்தள உருவொக்குவது மற்றும் 
ச மூ ்க கு றி ப் பு ்க ளு க் கு ச ரி ய ொன மு ்த ற யில் 
ெதி்லளிப்ெது ஆகிய்தவ இதில் அடங்கும்.

ே மூ க - உ ண ர் ச் சி  தி ற ன் க ள்  எ ன் ெ து  ஒ ரு 
குழந்ரதயின் பேோந்த உணர்ச்சிகர்ளப் புரிந்து 
பகோண்டு நிர்ைகிக்கும் ேறறும் சிக்கல்கர்ளத் 
தீர்க்கும் திறரனக் குறிக்கிறது. மற்றவர்்களின் 
மு ்க ெ ொ வ ்த ன ்க ்த ள யு ம்  உ ண ர் ச் சி ்க ்த ள யு ம் 
அங்கீ ்கரிப்ெது , வரு த் தைமொ்க இரு க் கும்்ெொது 
அ்தமதியொ்க இருப்ெது, சொத்தியமொன தீர்வு்க்தளப் 
ெற்றி சிந்திப்ெது மற்றும் நல்்ல முடிவு்க்தள எடுப்ெது 
ஆகிய்தவ இதில் அடங்கும்.

2  உடல் ேறறும் ்ேோட்டோர் 
பேோத்த ் ேோட்டோர் திறன்களுக்கு முழு உடல் இைக்கம் 
்தரைப்ெடுகிறது, இதில் ரககள், கோல்கள் ேறறும் 
உடறெகுதியில் உள்்ள பெரிை தரேகள் ேறறும் 
அைறறின் ஒருங்கிரணப்பு ஆகிைரை அடங்கும். 
இதில் ஓடுதைல், குதித்தைல், ்தசக்கிள் ஓட்டுதைல், நீச்சல், 
எறிதைல், பிடிப்ெது மற்றும் சமநி்த்லப்ெடுத்துதைல் 
ஆகிய்தவ அடங்கும்.

சிறந்த ்ேோட்டோர் திறன்கள் ரககள் ேறறும் 
ேணிக்கட்டுகளில் உள்்ள சிறிை தரேகளின் 
இைக்கத்ரத உள்்ளடக்கிைது. ்கத்தைரிக்்்கொ்லொல் 
்வட்டுதைல், எழுதுதைல், வ்தரதைல், ்ெொத்தைொன்்க்தளக் 
்கட்டுதைல் மற்றும் ்கொ்லணி ்கயிறு்க்தளக் ்கட்டுதைல் 
ஆகிய்தவ இதில் அடங்கும்.

3   பேோழி ேறறும் பதோடர்பு
பேோழி என்ெது குழந்ரதயின் பிறருடன் ் ெசுைதறகும், 
்கட்ெதறகும், புரிந்து பகோள்ைதறகும் உள்்ள 
திறரனக் குறிக்கிறது.  குழந்்ததையொல் ்தச்த்க்கள் 
மற்றும் ் ்கட்்கப்ெடும் ் ்கள்வி்க்தளப் புரிந்து்்கொள்வது 
இதில் அடங்கும்.

பதோடர்பு என்ெது குழந்ரதயின் எண்ணங்கர்ள 
பதளிைோக பைளிப்ெடுத்தும் திறரனக் குறிக்கிறது.
இதில் வொய்்மொழியொ்க இல்்லொமல் ெதி்லளிப்ெது (எ.்கொ. 
்தச்த்க்கள், மு்கெொவங்்கள் மற்றும் ்கண் ெொர்்தவ்க்தளப் 
ெயன்ெடுத்துதைல்) மற்றும்/அல்்லது வொய்்மொழியொ்க 
(எ.்கொ. ் ெொருள்்கள் மற்றும் ெடங்்களுக்குப் ் ெயரிடுதைல், 
எண்ணங்்க்தள வொர்த்்ததை்களில் ்வளிப்ெடுத்துதைல் 
மற்றும் பிறருக்குக் ்க்ததை கூறுதைல்) ஆகிய்தவ அடங்கும்.

இந்தைக் ்களங்்களில் வளர்ச்சி ்ெொதுவொ்க 
குழந்்ததைப் ெருவத்தில் ்கணிக்்கக்கூடிய 

வ்த்கயில் நி்கழ்கிறது, ்மலும் 
்ெரும்ெொ்லொன குழந்்ததை்கள் குறிப்பிட்ட 

வளர்ச்சித் திறன்்க்தள குறிப்பிட்ட 
வயதிற்குள் ஒரு வரி்தசயில் அ்தடகின்றனர்.

4  ெோர்ரை ேறறும் ்கட்டல்
ெோர்ரை என்ெது குழந்ரதயின் ெோர்க்கும் திறரனக் 
குறிக்கிறது. ெொர்்தவயில் உள்ள பிரச்ச்தன்களில் 
ெகுதி ெொர்்தவ மற்றும் குருட்டுத்தைன்்தம ஆகிய்தவ 
அடங்கும். இதில் ்கொட்சி பு்ல இழப்பு, ்கொட்சி ்சொர்வு, 
உருவம்-தை்தரயில் உணர்தைலில் உள்ள சிரமங்்கள் 
மற்றும் ்கொட்சி உணர்தைலில் திறன் இல்்லொ்தம 
ஆகிய்தவ அடங்கும்.

பேவித்திறன் என்ெது பேவிைழித் தகைரலக் 
கண்டறிதல், அங்கீகரிப்ெது, ெோகுெோடு கோண்ெது, 
உணர்தல் ேறறும்/அல்லது புரிந்துபகோள்ைதறகோன 
குழந்ரதயின் திறரனக் குறிக்கிறது. ்கொது ் ்களொ்தம 
்்லசொனது முதைல் ஆழமொன அளவு வ்தர மொறுெடும். 
இது ஒன்று அல்்லது இரண்டு ்கொது்களிலும் ஏற்ெட்லொம்.

5  அறிைோறறல்
கறறல் ேறறும் நிரனைோறறல் என்ெது குழந்ரதயின் 
அனுெைங்கள் மூலம் புதிை அறிவு ேறறும் 
திறன்கர்ளப் பெறுைரதயும் ேறறும் ைோங்கிை 
தகைரல நிரனவில் ரைத்து ெைன்ெடுத்தும் 
திறரனயும் குறிக்கிறது. வி்தளயொட்டு அல்்லது 
அனுெவங்்கள் மூ்லம் தைன்்தனப் ெற்றியும் உ்ல்த்கப் 
ெற்றியும் புதிய தை்கவல்்க்தளப் புரிந்து்்கொள்வதும் 
்சய்லொக்குவதும், ் ெொருட்்க்தளயும் நி்கழ்வு்க்தளயும் 
அங்கீ்கரித்து நி்தனவுெடுத்துவதும் இதில் அடங்கும்.

கைனம் ேறறும் தர்க்கரீதிைோன ெகுத்தறிவு என்ெது 
குழந்ரதயின் கைனத்ரத பேலுத்துைதறகும் 
கூர்ரேைோன கைனத்திறகும்  எளிரேைோன 
திட்டங்கர்ள உருைோக்குைதறகும், சிக்கல்கர்ளத் 
தீர்ப்ெதறகும் அல்லது முடிவுகர்ள எடுப்ெதறகும் 
தகைல்கர்ள ெகுப்ெோய்வு பேய்து ெைன்ெடுத்துைதன் 
மூலம் தர்க்கரீதிைோன சிந்தரனரை பைளிப்ெடுத்தும் 
திறரனக் குறிக்கிறது. ஆர்வத்்ததை ் வளிப்ெடுத்துதைல், 
்்கள்வி்க்தளக் ்்கட்ெது, அவர்்க்தளச் சுற்றியுள்ள 
உ்ல்கத்்ததை உணர்தைல் மற்றும் ஆரொய்வது, ெணி்களில் 
்கவனம் ்சலுத்துதைல் மற்றும் ்கவனச்சிதைறல்்க்தளப் 
புறக்்கணித்தைல், ்கொரணம் மற்றும் வி்தள்தவப் 
புரிந்து்்கொள்ள ் ெொருள்்கள் மற்றும் சூழ்நி்த்ல்களில் 
ெரி்சொதை்தன ்சய்தைல் மற்றும் அனுமொனங்்க்தள 
உருவொக்குதைல் ஆகிய்தவ இதில் அடங்கும்.

உள்்ளடக்க அட்டைரண 



    உங்்கள் குழந்்ததையின் வளர்ச்சி்தயக் ்கவனியுங்்கள்; ெரிந்து்தர்க்தள இங்கு ்கொண்லொம் 
HealthHub மற்றும் சமூ்க மற்றும் குடும்ெ ்மம்ெொட்டு அ்தமச்ச்கம் (Ministry of Social and 
Family Development (MSF)) இ்தணயதைளங்்கள்.

    உங்்கள் குழந்்ததை தைனது வயதுக்்கொன இ்லக்கு ்தமல்்கற்்க்தள ்ெல்த் புக்்்லட் மூ்லம் 
எட்டுகிறதைொ என்ெ்ததைக் ்கண்டறிந்து, ்ெல்த்ெப் ்சயலி  ெயன்ெொட்டின் 
மூ்லம் அவர்்களின் டிஜிட்டல் ்ெல்த் புக்்்லட்டில் அவதைொனிப்பு்க்தளப் 
ெதிவு ்சய்யவும். இந்தை ்தமல்்கற்்கள் மற்றும் வளர்ச்சி 
விளக்்கப்ெடங்்க்தள உங்்கள் மருத்துவர் மற்றும் 
்சவிலியர்்களுடன் உங்்கள் குழந்்ததையின் மருத்துவ 
சந்திப்பு்களில் அவர்்களின் மதிப்பீடு்களுக்கு உதைவ நீங்்கள் 
ெகிர்ந்து ்்கொள்ள்லொம்.

    ெரிந்து்தரக்்கப்ெட்ட CDS ்தைொடுப்புள்ளி்களில் அருகிலுள்ள 
சமூ்க சு்கொதைொர உதைவித் திட்டம் (Community Health Assist 
Scheme) தைனியொர் மருந்தை்கம் (General Practitioner (GP)) 
அல்்லது ெ்லது்தற மருந்தை்கத்திற்கு உங்்கள் குழந்்ததை்தய 
அ்தழத்துச் ்சல்லுங்்கள்.

    உங்்கள் குழந்்ததையின் CDS சந்திப்பு்களுக்கு கி்தடக்கும் 
மொனியங்்க்தளப் ெற்றி ்மலும் அறியவும். சொஸ் ெல்து்தற 
மருந்தை்கம் அல்்லது ்ெொது மருந்தை்கங்்களில் தைகுதியுள்ள 
சிங்்கப்பூர் குழந்்ததை்கள் ஏழு CDS ்தைொடு 
புள்ளி்களுக்்கொன முழு மொனியத்்ததையும் 
்ெறுவொர்்கள். சிங்்கப்பூர் குடிம்கனொ்க இருக்கும் 
குழந்்ததை, குறிப்பிட்ட வயது வரம்பு்களுக்குள் 
ஒவ்வொரு ்தமல்்கல்லுக்கும் ஒரு மொனியத்துடன் 
கூடிய CDS வரு்த்கக்கு தைகுதியு்தடயவர்.

உங்க்ளோல் என்ன பேய்ை முடியும்

குழந்ரதப் ெருை ை்ளர்ச்சித் திரையிடலின் 
முக்கிைத்துைத்ரதப் புரிந்துபகோள்ைது
குழந்்ததை ெருவ வளர்ச்சிக்்கொன தி்தரயிடல்்கள் 
(Childhood Developmental Screening (CDS)) , 
ஆ்ரொக்கியமொன குழந்்ததை்சொதை்தன்கள் என்றும் 
அறியப்ெடுகிறது, இது குழந்்ததை்களின் வளர்ச்சியில் 
தைொமதைம் ஏற்ெடும் அெொயத்தில் உள்ள குழந்்ததை்க்தள 
முன்கூட்டி்ய தை்த்லயீடு ்சய்ய நடத்தைப்ெடுகிறது.

பிறந்தைவுடன் மருத்துவம்தனயில் ்சய்யப்ெடும் 
முதைல் ் சொதை்தன உட்ெட, வொழ்க்்த்கயின் முதைல் ஆறு 
ஆ ண் டு ்க ளி ல் ,  ஏ ழு  ை ர ை ை று க் க ப் ெ ட் ட 
பதோடுப்புள்ளிகள் அல்்லது ்நரப் புள்ளி்களில் 
அ்தனத்து குழந்்ததை்களுக்கும் CDS ்சொதை்தன 
நடத்தைப்ெடுவது ெரிந்து்தரக்்கப்ெடுகிறது. ஒவ்வொரு 
வ ரு ்த ்க யு ம் வ ள ர்ச் சி ்க ண்்க ொணி ப் பு ,  உ ட ல் 
ெரி்சொதை்தன மற்றும் சமூ்க திறன்்கள், ்மொட்டொர் 
திறன்்கள் மற்றும் ்மொழி ்மம்ெொட்டின் வளர்ச்சி 
் ச ொ தை ்த ன ்க ள்  ஆ கி ய வ ற் றி ன்  ்க ்ல ்த வ ்த ய 
உள்ளடக்கியது. குழந்்ததைப் ெருவத்திற்்கொ ன ் தைசிய 

்நொய்த்தைடுப்பு அட்டவ்தண (National Childhood 
Immunisation Schedule) கீழ் ெரிந்து்தரக்்கப்ெட்ட 
கு ழ ந் ்த தை  ெ ரு வ  தை டு ப் பூ சி ்க ளு ட ன்  இ ந் தை 
தி்தரயிடல்்கள் ்ெொதுவொ்க திட்டமிடப்ெடுகின்றன. 
்மலும் தை்கவல்்க்தள இங்்்க ்கொண்லொம்.

ஒரு CDS க்கு பேன்று ேருத்துை நிபுணர்களுடன் 
்ெசுைது உங்கள் குழந்ரதயின் ை்ளர்ச்சிரைஅதிக 
உறுதியுடன் உணைவும் அல்லது இரடபைளிகர்ள 
முன்கூட்டி்ை கண்டறிைவும் உதவும். உங்்கள் 
குழந்்ததை்தயப் ெற்றி உங்்களு க் கு ஏ ் தைனும் 
்கவ்த்ல்கள் இருந்தைொல், இந்தை ் சொதை்தன்களின் ் ெொது 
நீங்்கள் எழுப்ெ்லொம். உங்்கள் குழந்்ததை்தய எவவொறு 
சிறந்தை மு்தறயில் ஆதைரிப்ெது என்ெது குறித்து 
நீங்்கள் முடி்வடுக்கும் ்ெொது உங்்களுக்கு உதைவ 
வல்லுநர்்கள் கூடுதைல் தை்கவல்்க்தள உங்்களுக்கு 
வழங்குவொர்்கள்.

குழந்்ததை வளர்ச்சி பற்றிய கூடுதைல் 
வாசிப்புகள் மற்றும் ஆதைாரங்களுக்கு, 
நீங்கள் செயல்படுத்தும் வழிகாட்டி்தயப் 
பார்க்கவும்.
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https://www.healthhub.sg/sites/assets/Assets/PDFs/HPB/Healthy%20Start%20For%20Your%20Growing%20Kid/71-75%20Screening%20and%20Early%20Detection%20-%20Is%20my%20child%20developing%20normally.pdf
https://familiesforlife.sg/parenting/Toddlers/Pages/ToddlersDevelopment/ToddlersChild_Development/Toddlers_Child_Development_Normally.aspx
https://go.gov.sg/child-health-booklet
https://www.healthhub.sg/programmes/125/children-health-ehb
https://www.moh.gov.sg/cost-financing/healthcare-schemes-subsidies/vaccination-and-childhood-developmental-screening-subsidies
https://www.moh.gov.sg/cost-financing/healthcare-schemes-subsidies/vaccination-and-childhood-developmental-screening-subsidies
http://www.moh.gov.sg/resources-statistics/childhood-developmental-screening
https://www.enablingguide.sg/disability-info/life-stages-transitions
https://www.enablingguide.sg/disability-info/life-stages-transitions
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சபற்்றார்

வழக்்கமொன வளர்ச்சி என்ெது சமூ்க-உணர்ச்சி, உடல் அல்்லது 
்மொட்டொர், ்ெச்சு (்மொழி மற்றும் ்தைொடர்பு), உணர்ச்சி 
(ெொர்்தவ மற்றும் ்சவிப்பு்லன்) மற்றும் அறிவொற்றல் 
்களங்்களில் ஒரு குழந்்ததை எதிர்ெோர்க்கப்ெடும் ைைது 
ைைம்பிறகுள் ை்ளர்ச்சி ரேல்கறகர்ள ேந்திப்ெரத 
உள்ளடக்கியது.

ஆறு வயது வ்தர உள்ள ஒரு குழந்்ததை தைனது ச்கொக்்க்தள 
விட மி்கக் கு்தறவொன வளர்ச்சி்தயக் ்கொட்டினொல், அவருக்கு 
வளர்ச்சித் ்தை்தவ்கள் (Developmental Needs (DN)) 
இருக்்க்லொம். உதைொரணமொ்க, உங்்கள் ெொ்லர் ெள்ளிக் குழந்்ததை,  
அவர்்களு்தடய ச்கொக்்களில் ்ெரும்ெொ்லொனவர்்கள் பின் 
ெற்ற முடிகின்ற ்ெொழுது அவன் /அவள்  நீங்்கள் எப்ெடிச் 
்சொன்னொலும், வழிமு்தற்க்தளப் பின்ெற்ற முடியொமல் 
்ெொ்க்லொம்.

உங்்கள் பிள்்தளயின் வளர்ச்சி்தயப் ெற்றி உங்்களுக்கு 
ஏ்தைனும் ்கவ்த்ல்கள் இருந்தைொல், உங்்கள் குழந்்ததை ் மலும் 
மதிப்பீடு ் சய்யப்ெடுவதைற்கு ஆ்்லொச்தன வழங்்கக்கூடிய 
ஒரு மருத்துவ நிபுணரிடம் ் ெசுங்்கள். உங்்கள் குழந்்ததைக்கு 
மி்கவும் ்ெொருத்தைமொன ஆரம்ெ்கொ்ல தை்த்லயீட்்தட (Early 
Intervention (EI)) தீர்மொனிக்்க உதைவும் என்ெதைொல், மதிப்பீடு/
்நொயறிதை்த்லப் ் ெறுவது முக்கியம். உங்்கள் குழந்்ததையின் 
ெ்லம் மற்றும் குணங்்க்தள அங்கீ்கரிப்ெதைற்்கொன ் தைொடக்்கமொ்க 
மதிப்பீடு ெொர்க்்கப்ெட ்வண்டும், ெயணத்தின் முடிவொ்க 
அல்்ல.

உங்்கள் பிள்்தளக்கு DN அல்்லது இ்தட்வளி்தய நிவர்த்தி 
்சய்ய ஆதைரவு ் தை்தவ என மதிப்பிடப்ெட்டொல், அவருக்கு/
அவளுக்கு கு்தறந்தை, நடுத்தைர அல்்லது அதி்க அளவி்லொன 

DN இன் வி்ளக்கம்

உங்்கள் குழந்்ததை உங்்களுடனும் அவரது ஆசிரியர்்களுடனும் மி்க ்நருக்்கமொ்கப் ெழகுகிறொர். ்ெரியவர்்கள் 
குழந்்ததையுடன் ்தைொடர்பு்்கொள்வதைன் மூ்லமும், குழந்்ததையுடன் அவதைொனிக்கும்்ெொதும் சொத்தியமொன DN ஐக் 
்கண்டறிவதில் முக்கியப் ெங்கு வகிக்கின்றனர். உங்்கள் குழந்்ததை்தய அவரு்தடய/அவளு்தடய CDS 
சந்திப்புக்கு அ்தழத்து வரும்்ெொது,   உங்்கள் குழந்்ததையின் வளர்ச்சி்தயப் ெற்றிய உங்்கள் மற்றும் பிறரின் 
அவதைொனிப்பு்க்தள மருத்துவரிடம் ெகிர்ந்து ்்கொள்ளுங்்கள்.

இந்தைத் ்தைொடர்புப் புள்ளி்கள் எவவொறு உங்்கள் குழந்்ததையின் ்தை்தவ்க்தள ்கண்டறிய முடியும் 
உள்ளன என்ெ்ததை அறிய, அடுத்தை மூன்று பிரிவு்க்தளப் ெொர்க்்கவும்.

ை்ளர்ச்சித் ்தரைகர்ளப் புரிந்துபகோள்ைது (DN)

உங்கள் குழந்ரதயின் ்தரைகர்ள 
அரடைோ்ளம் கோணுதல்

உ ங் க ள்  பி ள் ர ்ள யி ன் 
்தரைரை முன்கூட்டி்ை 
கண்டறிைதறகு ெல பதோடர்பு 
புள்ளிகள் உள்்ளன

மருத்துவ 
வல்லுநர்கள்

குழந்்ததையின் பாலர் 
பள்ளி ஆசிரியர்

EI ஆதைரவு ்தை்தவப்ெட்லொம். பெோதுைோக ை்ளரும் 
ேகோக்களுடன் ஒப்பிடும்்ெோது உங்கள் குழந்ரதயின் 
ை்ளர்ச்சிக்கு இரட்ைைோன ் ைறுெோடு DN இன் தீவிைத்ரத 
குறிக்கிறது, ் ேலும் ் தரைைோன அ்ளவு EI ஆதைரையும் 
குறிக்கிறது. சி்ல குழந்்ததை்களுக்கு DN மட்டு்ம உள்ளது 
மற்றும் ் வறு எந்தை குறிப்பிடத்தைக்்க மருத்துவ நி்த்ல்களும் 
இல்்த்ல, மற்ற குழந்்ததை்களுக்கு ் ெருமூ்தள வொதைம், ெொர்்தவ 
கு்தறெொடு அல்்லது DN க்கு ெங்்களிக்கும் ்கொது ்்களொ்தம 
்ெொன்ற பிற குறிப்பிடத்தைக்்க மருத்துவ நி்த்ல்களுடன் DN 
இருக்்க்லொம். ் ெொதுவொ்கக் ்கொணப்ெடும் வளர்ச்சிச் சிக்்கல்்கள்/
நி்த்ல்தம்களின் ெட்டிய்த்ல இ்தணப்பில் ்கொண்லொம்.

ஒரு குழந்்ததைக்கு DN இருந்தைொல், அவன்/அவள் ் ெொதுவொ்க 
அந்தைத் ் தை்தவ்களுடன் பிறக்கும். இது நோம் எதிர்ெோர்க்கும் 
அல்லது திட்டமிடப்ெட்ட ஒன்றோக இல்லோவிட்டோலும், 
உங்கள் குழந்ரதக்கு ஆதைைோக நீங்கள் பேய்ைக்கூடிை 
முக்கிைேோன விஷைங்கள் உள்்ளன. உங்்கள் பிள்்தள்தய 
முன்கூட்டி்ய மதிப்பீடு்களுக்கு அனுப்புவதும் இதில் 
அ ட ங் கு ம் ,  இ தை ன ொ ல்  அ வ ர் /அ வ ள்  வி ்த ர வி ல் 
்மம்ெடுத்துவதைற்கு ் தை்தவயொன தை்த்லயீடு வழங்்கப்ெட்லொம். 
உங்்கள் பிள்்தள்தய மதிப்பிடும் வல்லுநர்்கள், வளர்ச்சியின் 
்சயல்ெொட்டின் நி்த்ல்கள் வழக்்கமொன வரம்பு்களுக்குள் 
இருந்தைொல் மற்றும்/அல்்லது ் மலும் ்கண்்கொணிப்பு மற்றும் 
தை்த்லயீடு ் தை்தவப்ெட்டொல் ஆ்்லொச்தன வழங்்க்லொம். சி்ல 
சமயங்்களில், உங்்கள் குழந்்ததையின் ்தை்தவ்கள் அவன்/
அவள் வயதைொகும்்ெொது மட்டு்ம ்தைளிவொகும்.

DN உள்ள அ்தனத்து குழந்்ததை்களும் தைகுந்தை ஆதைரவு மற்றும் 
EI மூ்லம் ்மம்ெடுத்தை முடியும்.
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உங்்கள் பிள்்தள தைனது வயதுக்்கொன வளர்ச்சி ்தமல்்கற்்க்தள அ்தடந்தைொல், அவர் ்ெொதுவொ்க 
வளர்ச்சிய்தடகிறொர்.. உங்்கள் குழந்்ததை தைனது வயதுக்்கொன இ்லக்கு ்தமல்்கற்்க்தள எட்டுகிறதைொ என்ெ்ததை 
ஆ்ரொக்கிய புத்தை்கத்தின் மூ்லம் நீங்்கள் அறிந்து்்கொள்ள்லொம். உங்்கள் பிள்்தளயின் வளர்ச்சியில் சிவப்புக் 
்்கொடி்கள் ்கொண ்நர்ந்தைொல்  அல்்லது அவனது/அவளு்தடய வளர்ச்சி்தயப் ெற்றி ஏ்தைனும் ்கவ்த்ல்கள் 
இருந்தைொல், நீங்்கள் கூடிய வி்தரவில் ஒரு ெ்ல து்தற மருந்தை்கம், ்ெொது மருந்தை்கம் GP அல்்லது குழந்்ததை 
மருத்துவ்தரச் சந்திக்்க ்வண்டும்:

1  குழந்ரதயின் பெற்றோர்: கைனிக்க ்ைண்டிைரை — உங்கள் 
குழந்ரதயின் ை்ளர்ச்சி ரேல்கறகர்ள அைதோனித்தல்

ஆதைொரம்: குழந்்ததை்கள் வளர்ச்சி ்மம்ெொட்டுத் பிரிவு, கூ ்டக் புவொட் – ்தைசிய ெல்்க்த்லக்்கழ்க குழந்்ததை்கள் மருத்துவ நி்த்லயம், 
்தைசியப் ெல்்க்த்லக்்கழ்க மருத்துவம்தன 

உங்கள் குழந்ரதயின் ை்ளர்ச்சிரைப் ெறறி நீங்கள் கைரலப்ெடுகிறீர்க்ளோ?
உங்்கள் பிள்்தள எப்ெடி வி்தளயொடுகிறொர், ்ெசுகிறொர், ்கற்றுக்்்கொள்கிறொர் மற்றும் எப்ெடி இருக்கிறொர் மற்றவர்்களுடன் எவவொறு 
்தைொடர்பு எவவொறு ்்கொள்கிறொர். என்ெ்ததைக் ்கவனிப்ெதைன் மூ்லம் அவரது வளர்ச்சி்தயக் ்கவனியுங்்கள்  இந்தை சிவப்புக் ்்கொடி்களில் 
ஏ்தைனும் ஒன்்தற நீங்்கள் ்கவனித்தைொல் அல்்லது அ்ததைப் ெற்றி ஏ்தைனும் ்கவ்த்ல்கள் இருந்தைொல் உங்்கள் குழந்்ததையின் வளர்ச்சி, 

குறித்து உடனடியொ்க அவரது மருத்துவரிடம் ்ெசுங்்கள்.

6 ேோதங்கள் 9  ேோதங்கள் 12 ேோதங்கள் 18  ேோதங்கள் 24 ேோதங்கள் 30 ேோதங்கள் 36 ேோதங்கள் 48 ேோதங்கள் 

•  இரு தி்தச்களிலும் 
உருளவில்்த்ல

•  ஒரு ்மற்ெரப்பில் 
குப்புற 
ெடுக்கும்்ெொது தை்த்ல 
மற்றும் மொர்்தெ 
உயர்த்தை முடியொது

•  உட்்கொரும்்ெொது 
தை்த்ல்தய நிமிர்ந்து 
பிடிக்்க முடியொது

•  ஆதைரவு இல்்லொமல் 
உட்்கொர 
முடியவில்்த்ல

•  ஆதைரவுடன் 
்கொல்்களில் எ்தட 
தைொங்்க 
முடியவில்்த்ல

•  ஆதைரவுடன் நிற்்க 
முடியவில்்த்ல

•  வ்லம் வர்வொ, 
நடக்்க்வொ, 
மற்றும்/ அல்்லது 
ந்கர்வொ 
முடியவில்்த்ல

•  சுதைந்திரமொ்க நடக்்க    
முடிய வில்்த்ல

•  ஆதைரவுடன் 
ெடிக்்கட்டு ்களில் ஏற     
முடியவில்்த்ல

•  ஓட முடிய
  வில்்த்ல

•  ெந்்ததை எறிய்வொ 
உ்ததைக்்க்வொ 
முடிய வில்்த்ல

•  தைண்டவொளத்்ததை 
பிடித்துக் ்்கொண்டு 
ஒவ்வொரு 
ெடியிலும் இரண்டு 
்கொல்்க்தள 
்தவத்து ெடிக்்கட்டு 
்களில் ஏற முடிய 
வில்்த்ல

•  சிறிய 
ெடியிலிருந்து 
குதிக்்க 
முடியவில்்த்ல

•  நி்தறய கீ்ழ 
விழுவது

•  மொறி மொறி 
்கொல்்களொல் 
ெடிக்்கட்டு

்களில் ஏற 
முடியவில்்த்ல

•  முச்சக்்கர 
வண்டி்தய 
மிதிக்்க முடிய 
வில்்த்ல

•  5 வினொடி  
்களுக்கு  
1 ்கொ்லொல் நிற்்க 
முடிய வில்்த்ல

எந்த ைைதிலும் ஒரு ரக அல்லது கோரல ேறறரத விட அதிகேோக ெைன்ெடுத்துதல்

•  ் ெொருட்்க்தள 
அ்தடயவும் 
பிடிக்்கவும் இல்்த்ல

•  ் ெொருட்்க்தள 
வொயில் ்தவப்ெதில் 
சிரமம் உள்ளது

•  ்த்க்களுக்கு 
இ்தடயில் 
்ெொருட்்க்தள 
மொற்ற 
முடியவில்்த்ல

•  ்கட்்தடவிரல் 
மற்றும் 
ஆள்்கொட்டி 
விர்லொல் சிறிய 
்ெொருட்்க்தள 
எடுக்்க 
முடியவில்்த்ல

•  ்கண்ணில் 
ெடொமல் ்ெொன 
்ெொரு்தளத் 
்தைடுவதில்்த்ல

•  2 ்தைொகுதி்கள் 
்்கொண்ட ்்கொபுரம் 
்கட்ட முடியவில்்த்ல

•  4 ்தைொகுதி்கள் 
்்கொண்ட 
்்கொபுரம் ்கட்ட 
முடியவில்்த்ல

•  எழுதை 
முடியவில்்த்ல

•  6 ்தைொகுதி்கள் 
்்கொண்ட ்்கொபுரம் 
்கட்ட 
முடியவில்்த்ல

•  ் சங்குத்து ்்கொடு 
வ்தரய 
முடியவில்்த்ல

•  எளிய வடிவப் 
புதிர்்க்தள முடிக்்க 
முடியவில்்த்ல 
(எ.்கொ. சதுரம், 
வட்டப் புதிர்்கள்)

•  கி்தடமட்ட 
்்கொட்்தட வ்தரய 
முடியவில்்த்ல

•  ெ்ல்த்கப் 
புத்தை்கத்தின் 
ெக்்கங்்க்தள ஒ்ர 
்நரத்தில் 1 
ெக்்கத்்ததைத் 
திருப்ெ 
முடியவில்்த்ல

•  வட்டம் வ்தரய 
முடியவில்்த்ல

•  ்கத்தைரிக்்்கொல் 
ெயன்ெடுத்தை 
முடியவில்்த்ல

•  உயிர் ஒலி்க்தள 
உருவொக்்கவில்்த்ல 
("ஆ", "ஈ", "ஓ")

•  திடீர் சத்தைங்்களுக்கு 
திடுக்கிடவில்்த்ல

•  ்கொது மட்டத்தில் 
ஒலி்தய ்நொக்கி 
திரும்ெவில்்த்ல

•  ் ெசுவதில்்த்ல 
("அம்மொ", "தைொதைொ", 
"ெொெொ")

•  ் தை்தவ்க்தளக் 
சுட்டிக்்கொட்ட

  வில்்த்ல

•  ‘அம்மொ’ ‘ெொப்ெொ’ 
என்ெ்ததை 
அர்த்தைத்துடன் 
ெயன்ெடுத்தை 
வில்்த்ல

•  ஒரு வொர்த்்ததை கூட 
்ெச முடிய வில்்த்ல

•  ்தச்த்க்கள் மூ்லம் 
எளிய 
வழிமு்தற்க்தள 
புரிந்து ்்கொள்ள 
முடியவில்்த்ல 
("்்கொடு", "வொ")

•  2-வொர்த்்ததை்களில் 
்ெச 
முடியவில்்த்ல 
("ெொல் குடி")

•  ்தச்த்க்கள் 
இல்்லொமல் எளிய 
வழிமு்தற்க்தளப் 
பின்ெற்ற 
முடியவில்்த்ல 
("ெந்்ததைக் ்்கொடு")

•  ெரிச்சயமொன 
்கவனிப்ெொளர்்தள 
புரிந்து ்்கொள்ள 
முடிவதில்்த்ல'

•  பிரதி்ெயர்்க்தளச் 
சரியொ்கப் 
ெயன்ெடுத்துவ 
தில்்த்ல

•  ஆர்வமுள்ள 
்ெொருள்்கள் 
மற்றும் நி்கழ்வு்கள் 
குறித்து அடிக்்கடி 
்கருத்து 
்தைரிவிப்ெதில்்த்ல

•  3 வொர்த்்ததை 
வொக்கியங்

்களில் ்ெச 
முடியவில்்த்ல
•  ் தைளிவற்ற ்ெச்சு
•   2-ெகுதி 
வழிமு்தற்க்தளப் 
பின்ெற்ற 
முடியவில்்த்ல 
("்ெொம்்தம்தய 
எடுத்து என்னிடம் 
்்கொடு")

•  4-5 வொர்த்்ததை 
வொக்கியங் ்களில் 
்ெச முடிய 
வில்்த்ல

•  பிடித்தை ்க்ததை்தய 
மீண்டும் ்சொல்்ல 
முடிய வில்்த்ல

•  3-ெகுதி 
வழிமு்தற்க்தளப் 
பின்ெற்ற முடிய 
வில்்த்ல

எந்த ைைதிலும் ைரைைறுக்கப்ெட்ட, சீைறற அல்லது கண் பதோடர்பு இல்லோதது

•  ெரொமரிப்ெொளர்்களிடம் 
ெொசம் 
்கொட்டுவதில்்த்ல

•  சிரிக்்க்வொ, சத்தைம் 
்ெொட்வொ இல்்த்ல

•  அ்தழக்்கப்ெடும்  
்ெொது அவரது 
்ெயருக்கு 
ெதி்லளிக்்கவில்்த்ல

•  ெழக்்கமொனவர்்க்தள 
அ்தடயொளம் ்கொண 
முடியொது

•  ்தச்த்க்க்தளப் 
ெயன்ெடுத்துவ 
தில்்த்ல (எ.்கொ. 
்த்க அ்தசத்தைல்)

•  முழு 
்ெொம்்தமக்குப் 
ெதி்லொ்க 
்ெொம்்தமயின் 
ெொ்கங்்களுடன் 
வி்தளயொடுகிறது 
(எ.்கொ. ்கொரின் 
சக்்கரங்்கள் 
மட்டும்)

•  மற்றவர்்களுக்கு 
விஷயங்்க்தளக்     
்கொட்டச் சுட்டிக்்கொட்டு

வதில்்த்ல
•  மற்றவர்்க்தளப்   
பின்ெற்று

வதில்்த்ல
•  ெரொமரிப்ெொளர் 
்வளி்யறும்்ெொது 
அல்்லது 
திரும்பும்்ெொது 
்கவனிக்்க வில்்த்ல 
அல்்லது ்ெொ 
ருட்ெடுத்துவதில்்த்ல

•  ் சயல்்கள் 
அல்்லது 
வொர்த்்ததை்க்தள 
ந்கல் ெடுத்துவ 
தில்்த்ல

•  ெரொமரிப்ெொளரிடம் 
்கொட்ட தைனிப்ெட்ட 
ஆர்வமுள்ள 
்ெொருட்்க்தளக் 
்்கொண்டு 
வரவில்்த்ல

•  ெொசொங்கு நொட்கம் 
இல்்த்ல

•  ் மொசமொன ்கண் 
்தைொடர்பு உள்ளது

•  மற்ற குழந்்ததை 
்களுடன் அல்்லது 
்ெொம்்தம 
்களுடன் 
வி்தளயொடு 
வதில்்த்ல

•  அவர்்களின் 
மு்கெொவ்தன 
்க்தளப் ெொர்த்து 
மற்றவர்்கள் 
என்ன 
நி்தனக்கிறொர்்கள், 
என்ன 
்யொசிக்கிறொர்்கள் 
என்று 
்தைரியவில்்த்ல

•  மற்ற 
குழந்்ததை்க்தள 
புறக்்கணிக் கிறது 
அல்்லது 
குடும்ெத்திற்கு 
்வளி்ய 
உள்ளவர் ்களுக்கு 
ெதி்லளிக்்கொது

•  ்கழிப்ெ்தற, 
உண்ணுதைல் 
அல்்லது 
அடிப்ெ்தட 
ஆ்தட்கள் 
உடுத்துதைல் 
ஆகியவற்றில் 
சுயொதீன மொ்க 
இல்்த்ல
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உள்்ளடக்க அட்டைரண 

https://go.gov.sg/child-health-booklet
https://www.nuh.com.sg/our-services/Specialties/Paediatrics/Pages/Child-Development-Unit-Resources.aspx
https://www.nuh.com.sg/our-services/Specialties/Paediatrics/Pages/Child-Development-Unit-Resources.aspx


பிறப்பு முதைல் ஆ று வயது வ்தர, ெ்லது்தற 
மருந்தை்கங்்கள், ் ெொது ெருந்தை்கங்்கள் அல்்லது குழந்்ததை 
மருத்துவர்்களொலும் தைடுப்பூசி்கள் மற்றும் சிடிஎஸ் (CDS) 
சந் திப்பு்களு க் ்கொ்க குழந் ்ததை ்க ள் தை வறொம ல் 
ெொர்க்்கப்ெடுகிறொர்்கள். இந்தை வரு்த்க்களில் உங்்கள் 
குழந்்ததையின் வளர்ச்சி குறித் து மரு த் துவர் 
்கவ்த்ல்க்தள எழுப்ெ்லொம்.

2  ேருத்துை ைல்லுநர்கள்: உங்கள் குழந்ரதயின் 
ேருத்துைருடன் சிடிஎஸ் (CDS) ேந்திப்பில் என்ன 
எதிர்ெோர்க்கலோம்

2 தடுப்பூசிகள் பொ�ொதுவொக மருத்துவமனைகளில் வழங்கப்�டுகின்்றை 
3   HBsAg பாசிட்டிவ் தொய்மொர்களுக்குப் பி்றந்த குழந்னதகளுக்கு, அவர்கள் 1 மொதத்தில் மோமொமோைொவலன்ட் பொெப் பி தடுப்பூசியின் 
இரண்்டொவது மோ்டொனைப் பொ�றுவொர்கள், அனதத் பொதொ்டர்ந்து 3 மொத வயதில் 5-இன்-1 தடுப்பூசினயப் பொ�றுவொர்கள்.

4  5-in-1 (DTaP/IPV/Hib) அட்்டவனையில் பொதொ்டங்கும் குழந்னதகளுக்கு மூன்று மொத வயதில் தடுப்பூசிகளு்டன் CDSஐயும், 6-இன்-1 
அட்்டவனையில் பொதொ்டங்கும் குழந்னதகளுக்கு 4 மொதங்களில் CDSஐயும் தடுப்பூசிகளு்டன் மருத்துவர்கள் ந்டத்த விரும்�லொம். 
5-இன்-1 தடுப்பூசியில் DTaP/IPV/Hib அ்டங்கும். 6-இன்-1 தடுப்பூசியில் DTaP/IPV/Hib மற்றும் Hep B ஆகியனவ அ்டங்கும்.

ஆதைொரம்: சு்கொதைொர அ்தமச்ச்கம் – குழந்்ததை ெருவ 
்மம்ெொட்டுத் தி்தரயிடல்

சிடிஎஸ் (CDS) ேறறும் தடுப்பூசிகளுக்கோன ெரிந்துரைக்கப்ெட்ட பதோடு புள்ளிகள்
ெரிந்து்தரக்்கப்ெட்ட ்கொ்லங்்களில் உங்்கள் ்ெொது மருந்தை்கம் அல்்லது ெ்ல து்தற மருந்தை்கத்திற்கு  
வரு்த்க தைரவும்

D1, D2, D3: ்டொஸ் 1, ்டொஸ் 2, ்டொஸ் 3 
B1, B2: பூஸ்டர் 1, பூஸ்டர் 2

சிடிஎஸ் (CDS) ெரிந்து்தரக்்கப்ெட்ட ் தைொடு புள்ளி்களில் 
்ெரும்ெொ்லொன்தவ குழந்்ததை ெருவ தைடுப்பூசி 
அட்டவ்தண்களுடன் ஒத்துப்்ெொகின்றன, இதைனொல் 
சிடிஎஸ் (CDS) மற்றும் தைடுப்பூசி்களுக்கு ஒருங்கி்தணந்தை 
சந்திப்்தெச் ் சய்வது உங்்களுக்கு மி்கவும் வசதியொ்க 
இருக்கும். தைடுப்பூசி்கள் திட்டமிடப்ெடொவிட்டொலும், 
ெரிந்து்தரக்்கப்ெட்ட 30-மொதைம் மற்றும் 48-மொதை ்தைொடு 
புள்ளி்களில் தைங்்கள் குழந்்ததை்தயப் ெரி1்சொதை்தனக்கு 
அ்தழத்துச் ் சல்்ல ் ெற்்றொர்்கள் நி்தனவில் ் ்கொள்ள 
்வண்டும்.

    ைைது NCIS தடுப்பூசி ெரிந்துரைக்கப்ெட்ட CDS டச் ெோயிண்ட்ஸ்
CDS பதோடு 

புள்ளிக்கோன ைைது 
ைைம்பு

பிறப்பில் 2 BCG (D1)
்ெப் பி (D1) - -

4 ைோைங்கள் - 4 வொரங்்கள்
[1] 4 - 8 வொரங்்கள்

2 ைோைங்கள் 6-ல்-1 (D1)3 -

3 ைோைங்கள் -

4 ேோதங்கள் 5-ல்-1 (D2)
PCV (D1)

5 ேோதங்கள் - -

6 ேோதங்கள்
 6-ல்-1 (D3)
PCV (D2) 6 மொதைங்்கள்

[3 & 4] 6 - 12 
மொதைங்்கள்

12 ேோதங்கள்
MMR (D1)

Varicella (D1)
PCV (B1)

12 மொதைங்்கள்

15 ேோதங்கள்     MMRV (D2) -
[5] 15 - 22 months

18 ேோதங்கள்     5-in-1 (B1) 18 மொதைங்்கள்

30 ேோதங்கள் - 30 மொதைங்்கள் [6] 24 - 36 மொதைங்்கள்

48 ேோதங்கள் - 48 மொதைங்்கள் [7] 48 - 60 மொதைங்்கள்

3 மொதைங்்கள் அல்்லது 4 மொதைங்்கள் 4   

[2] 3 - 5 மொதைங்்கள்

உள்்ளடக்க அட்டைரண 

https://www.moh.gov.sg/resources-statistics/childhood-developmental-screening
https://www.moh.gov.sg/resources-statistics/childhood-developmental-screening


உங்கள் குழந்ரதயின் ை்ளர்ச்சிரைப் ெறறி நீங்கள் அக்கரற பகோண்டிருந்தோல் அல்்லது CDS 
்தைொடுப்புள்ளி்களுக்கு இ்தடயில் ஏ்தைனும் ்்கள்வி்கள் இருந்தைொல், நீங்்கள்:

    உங்்கள் குழந்்ததையின் உடல்ந்லக் ்த்க்யட்டில் மற்றும்/அல்்லது HealthHub ெயன்ெொட்டில் உள்ள 
வளர்ச்சிக்்கொன சரிெொர்ப்புப் ெட்டிய்த்லப் ெயன்ெடுத்தைவும் மற்றும் DN இன் அறிகுறி்கள் ஏ்தைனும் 
உள்ளதைொ என்ெ்ததைக் ்கவனிக்்கவும்.

    உங்்கள் பிள்்தளயின் ்கல்வியொளரிடம் ்ெசுங்்கள் மற்றும்/அல்்லது ெல்து்தற மருந்தை்கம் அல்்லது 
்ெொது மருந்தை்கம் மருத்துவ ஆ்்லொச்தன்தயப் ்ெறவும். ஒரு வயதுக்குட்ெட்ட குழந்்ததை்கள் எந்தை 
்நரத்திலும் அவர்்களின் வளர்ச்சி்தயப் ெற்றி நீங்்கள் ்கவ்த்லப்ெட்டொல் மருத்துவ ்கவனிப்்தெப் 
்ெற ்வண்டும். உங்்கள் பிள்்தளயின் ்கல்வியொளர் அல்்லது மருத்துவ நிபுணரொல் ஒரு குழந்்ததை 
மருத்துவரிடம் ெரிந்து்தர ்தை்தவப்ெட்டொல் ஆ்்லொச்தன வழங்்க முடியும்.

    ் தைசிய ெல்்க்த்லக்்கழ்க மருத்துவம்தன (NUH) குழந்்ததை்கள் ்மம்ெொட்டுத் பிரிவு (CDU) அல்்லது KK 
்ெண்்கள் மற்றும் குழந்்ததை்கள் மருத்துவம்தன (KKH) குழந்்ததை்கள் வளர்ச்சி ்மம்ெொட்டுத் து்தற 
(DCD)-ஐ ் நரடியொ்க ஒரு சந்திப்பிற்கு ் தைொடர்பு ் ்கொள்ளவும். இந்தை கிளினிக்கு்கள் சு்கொதைொர அ்தமச்ச்கத்தைொல் 
(Ministry Of Health) நிதியளிக்்கப்ெடும் ்தைசிய குழந்்ததை்கள் வளர்ச்சி திட்டம் (Child Development 
Programme) கீழ் உள்ளன. ெ்லது்தற மருந்தை்க ெரிந்து்தர இல்்லொமல் நீங்்கள் மொனிய ்ச்தவ்க்தளப் 
்ெற மொட்டீர்்கள் என்ெ்ததை நி்தனவில் ்்கொள்ளவும்.

மருந்தை்கத்திற்கு  ்்கொண்டு வர ்வண்டிய ஆவணங்்கள் (எ.்கொ. பிறப்புச் சொன்றிதைழ் மற்றும் சு்கொதைொரப் புத்தை்கம்) 
தைவிர, உங்்கள் குழந்்ததை்தய மருத்துவரின் வரு்த்கக்கு தையொர்ெடுத்தை ்வண்டிய அவசியமில்்த்ல. குழந்்ததை 
மருத்துவர் உங்்கள் குழந்்ததைக்கு சு்லெமொ்க இருக்்கவும், அவருக்கு/அவளுக்கு அவர்்களின் SA-வரு்த்க்தய 
மகிழ்ச்சி்கரமொ்க மொற்றவும் தைங்்களொல் முடிந்தை அ்தனத்்ததையும் ் சய்வொர். உங்்கள் குழந்்ததையுடன் எந்தை ் தைொடர்பும் 
நட்பு வி்தளயொட்டு சூழலில் நடத்தைப்ெடும். ்ெரும்ெொ்லொன குழந்்ததை்கள் ்ெொம்்தம்களுடன் வி்தளயொடுவதைொல் 
மருத்துவரின் வரு்த்க்தய மகிழ்ச்சியொ்க அனுெவிக்கிறொர்்கள்ெொ்லர்

உங்க்ளோல் என்ன பேய்ை முடியும்

NUH/KKH ேருந்தகத்தில் அல்லது ஒரு தனிைோர் குழந்ரத ேருத்துைர் ேருந்தகத்தில் 
ேந்திப்பின் ்ெோது என்ன நடக்கும்?

ெடி 1 குழந்்ததை மருத்துவர் முதைலில் உங்்கள் குழந்்ததை மற்றும் உங்்கள் குடும்ெத்்ததைப் ெற்றி சி்ல 
்்கள்வி்க்தளக் ் ்கட்ெொர். இதில் உங்்கள் பிள்்தளயின் தைற்்ெொ்ததைய வளர்ச்சித் திறன் மற்றும் 
எப்்ெொழுது அவர்/அவள் இந்தை வளர்ச்சி ்தமல்்கற்்க்தள அ்தடந்தைொர் என்ெதும் அடங்கும். 
குழந்்ததை மருத்துவர் உங்்கள் குடும்ெத்தின் மருத்துவ வர்லொறு மற்றும் உங்்கள் குழந்்ததை 
வளர்ந்து வரும் சமூ்கச் சூழல் குறித்தும் ்்கட்ெொர். சி்ல ்்கள்வி்களில் உங்்கள் குழந்்ததை  
ெள்ளிக்கு ்சல்கிறதைொ /குழந்்ததைப் ெரொமரிப்புக்கு ்சல்கிறதைொ அல்்லது வீட்டில் ்கவனித்துக் 
்்கொள்ளப்ெடுகிறதைொ, உங்்கள் பிள்்தளக்கு நன்கு ்தைரிந்தை ்மொழி்கள் ஆகிய்தவ என்ெதும் 
அடங்கும். உங்்கள் குழந்்ததையின் ஆ்ரொக்கியத்்ததைப் ெொதிக்கும் ்கொரணி்க்தளப் ெற்றியும் 
குழந்்ததை மருத்துவர் உங்்களிடம் ் ்கட்ெொர் எ.்கொ. அவன்/அவள் உறங்கும் மு்தற, தி்தர ெொர்க்கும் 
்நரம் மற்றும் உணவுப் ெழக்்கம். ஆகிய்தவ.

ெடி 2 அடுத்து, குழந்்ததை ந்ல மருத்துவர் உங்்கள் பிள்்தள்தய அவர் உடல்ரீதியொ்க நன்றொ்க இருக்கிறொரொ 
என்று ெரி்சொதிப்ெொர்.  குழந்்ததையின் வளர்ச்சி திறன்்கள் மற்றும் உங்்கள் குழந்்ததை மற்றவர்்களுடன் 
எவவொறு ் தைொடர்பு ் ்கொள்கிறதைொ மற்றும் அறிவுறுத்தைல்்களுக்கு ெதி்லளிக்கிறதைொ என்று அறிந்து 
்்கொள்ள குழந்்ததை மருத்துவர் அல்்லது ்சவிலியர் உங்்கள் குழந்்ததையுடன் ்தைொடர்பு 
்்கொள்வொர்்கள்

ெடி 3
்தை்தவப்ெட்டொல், குழந்்ததை ந்ல மருத்துவர்்கள், ் ்கட்கும்/ெொர்்தவத் தி்தரயிடல்்கள், உளவியல்/
வளர்ச்சி மதிப்பீடு்கள் மற்றும் ் ்கள்வித்தைொள்்கள் ் ெொன்ற கூடுதைல் மதிப்பீடு்க்தளக் ் ்கட்ெொர்்கள், 
அ்தவ உங்்கள் குழந்்ததையின் வளர்ச்சி விவரங்்க்தள முழு்தமயொ்கப் புரிந்து்்கொள்வதைற்கு 
நீங்்களும் உங்்கள் பிள்்தளயின் ்கல்வியொளரும் நி்தறவு ்சய்ய ்வண்டும்.

ெடி 4 ்க்தடசியொ்க, குழந்்ததை மருத்துவர் உங்்கள் குழந்்ததைக்கு உதைவக்கூடிய தை்த்லயீட்டுச் ் ச்தவ்கள் 
குறித்து உங்்களுக்கு ஆ்்லொச்தன வழங்குவொர், ்மலும் உங்்கள் குழந்்ததை எவவொறு 
முன்்னறுகிறது என்ெ்ததை மதிப்ெொய்வு ்சய்ய ்மலும் தை்த்லயீட்டிற்குப் பிறகு உங்்கள் 
குழந்்ததை்தய மீண்டும் ெொர்க்்க முன்வருவொர்.

உள்்ளடக்க அட்டைரண 

https://go.gov.sg/child-health-booklet
https://www.healthhub.sg/programmes/125/children-health-ehb
https://www.nuh.com.sg/cdu
https://www.kkh.com.sg/patient-care/areas-of-care/childrens-services/Pages/child-development.aspx
https://www.kkh.com.sg/patient-care/areas-of-care/childrens-services/Pages/child-development.aspx
https://www.kkh.com.sg/patient-care/areas-of-care/childrens-services/Pages/child-development.aspx


3  குழந்ரதயின் ெோலர் ெள்ளி ஆசிரிைர்கள்: ஒரு ெோலர் 
ெள்ளி கல்விைோ்ளர் குழந்ரதயின் ்தரைகர்ள எவ்ைோறு 
அரடைோ்ளம் கோண்கிறோர்

  என் குழந்ரத ஒரு்ைர்ள தனது/ ை்ளர்ச்சி நிரல அல்லது நடத்ரதப் பிைச்சிரனயிலிருந்து 
பைளிைந்து விடக்  கூடும். ெரிந்துரைக்கப்ெட்ட ேதிப்பீட்ரட அல்லது தரலயீட்ரட ஏறக ் ைண்டுேோ 
என்ெரத நோன் முடிவு பேய்ைதறகு முன் அைர் எப்ெடி முன்்னறுகிறோர் என்ெரதப் ெோர்க்க 
கோத்திருக்கி்றன்.

  ் ்லசொன வளர்ச்சிக் ்கவ்த்ல்கள் உள்ள சி்ல குழந்்ததை்கள் குறிப்பிட்ட இ்லக்கு தை்த்லயீடு இல்்லொமல் 
இறுதியில் தைங்்கள் வளர்ச்சி ்தமல்்கற்்க்தள அ்தடய்லொம், ் ெரும்ெொ்லொனவர்்களுக்கு உதைவி ் தை்தவ. 
்ெரும்ெொ்லொன சந்தைர்ப்ெங்்களில், EI உதைவும். உங்்கள் பிள்்தளயின் DN-ஐ முன்கூட்டி்ய ்கண்டறிவதைன் 
மூ்லம், கூடிய வி்தரவில் அவர்்களுக்கு தைகுந்தை ஆதைர்தவ வழங்்க முடியும். முன்கூட்டி்ய தை்த்லயீட்்தடத் 
்தைொடங்குவது உங்்கள் குழந்்ததையின் வளர்ச்சிப் ெொ்ததை்தய ் மம்ெடுத்தும். முன்னதைொ்க்வ ் தைொடங்கி 
உங்்கள் பிள்்தள்தய சிறப்ெொ்க வளர உதைவுங்்கள்!

பெோதுைோன தைறோன கருத்து! x

உங்்கள் பிள்்தளக்கு வளர்ச்சிக் ்கவ்த்ல்கள் இருக்்க்லொம் என கூறப்ெடும்்ெொது நீங்்கள் ் வவ்வறு எதிர்வி்தன்க்தள 
உணர்வீர்்கள். உங்்கள் பிள்்தளயின் எதிர்்கொ்லம் குறித்து நீங்்கள் ெைெைப்ரெயும், கைரலரையும் அல்்லது 
இழப்ரெ கூட உணர்லொம். மருத்துவ அல்்லது குழந்்ததைப் ெருவத் ் தைொழில் நிபுணரொல் ் ்கொடுக்்கப்ெட்ட தை்கவல்்களொல் 
நீங்்கள் குழப்ெேோக்ைோ அல்்லது ேேோளிக்கமுடிைோே்லோ உணர்லொம். மொற்றொ்க, யொ்ரொ ஒருவர் உங்்கள் 
்கவ்த்ல்க்தள தீவிரமொ்க எடுத்துக் ் ்கொண்டதைொல் நீங்்கள் நிம்ேதிைோக உணர்லொம். உங்கள் அன்புக்குரிைைர்களும் 
இந்த பேய்திக்கு  பைவ்்ைறு எதிர்விரனகர்ளக் பகோண்டிருக்கலோம்.

இந்தை உணர்வு்கள் சிறிது ் நரம் நீடிக்கும் மற்றும் ் வவ்வறு ் நரங்்களில் ் வவ்வறு உணர்வு்களின் ்க்ல்தவயொ்க 
இருக்்க்லொம். உங்களுக்கும் உங்கள் அன்புக்குரிைைர்களுக்கும் இந்த உணர்வுகள் இருப்ெது இைறரகைோனது 
ேறறும் ெல பெற்றோருக்கு உங்கர்ளப் ்ெோன்ற அ்த எதிர்விரனகள் இருக்கும். உங்்கள் குழந்்ததை்தயப் 
ெற்றி நீங்்கள் ் ெற்ற புதிய தை்கவ்த்லப் புரிந்து்்கொள்ள உங்்களுக்கும் உங்்கள் அன்புக்குரியவர்்களுக்கும் சிறிது 
்நரம் ் ்கொடுங்்கள். விவொதியுங்்கள், அவர்்களு்தடய ெொர்்தவ்க்தள புரிந்து ் ்கொள்ள முயற்சி ் சய்யுங்்கள் உங்்கள் 
குழந்்ததையின் வளர்ச்சிக் ்கவ்த்ல்க்தள ஏற்றுக்்்கொள்வதில் ஒருவருக்்்கொருவர் ஆதைரவளியுங்்கள். இ்தை 
்சயல்மு்தற்தய அனுெவித்தை பிற ்ெற்்றொரிடம் அல்்லது அவர்்கள் என்ன ்சய்கிறொர்்கள் என்ெ்ததைப் 
புரிந்து்்கொள்ளக்கூடிய நிபுணர்்களிடம் ்ெசுவது உங்்களுக்கு ஆறுதை்லளிப்ெதைொ்க நீங்்கள் ்கொண்லொம். நீங்்கள் 
்ெசக்கூடிய மற்றவர்்க்தளக் ்கண்டறிய நீங்்கள் ஆதைரவு குழுக்்களில் ்சர்லொம்.

சி்ல ்நரங்்களில் ஒரு குழந்்ததையின் ெொ்லர் 
்கல்வியொளர்்களொல் ்கவனிக்்கப்ெட்ட ்கவ்த்ல்க்தள 
்ெற்்றொருடன் அவர்்கள் ெகிர்ந்து ்்கொள்ள்லொம். 
உ ங் ்க ள்  பி ள்்த ள யி ன்  ்க ல் வி ய ொள ர்்க ளு க் கு 
குழந்்ததை்களுடன் ெழகிய அனுெவம் இருப்ெதைொல், 
அவர்்களின் அவதைொனிப்பு்களும் ்கருத்து்களும் 
முக்கியமொன்தவ. உங்்கள் பிள்்தளக்கு சி்ல வளர்ச்சித் 
்தை்தவ்கள் (DN) இருப்ெதைொ்கக் ்கொணப்ெட்டொல், உங்்கள் 
குழந்்ததையின் ெொ்லர் ெள்ளி அவ்தர ஒரு மதிப்பீட்டிற்கு 
அ்தழத்துச் ்சல்லும்ெடி ெரிந்து்தரக்்க்லொம்.

    கு்தறந்தை அளவி்லொன ஆரம்ெத் தை்த்லயீடு (Early 
Intervention (EI)) ஆதைரவு ்தை்தவப்ெடும் ஐந்து 
முதைல் ஆறு வயது வ்தரயி்லொன குழந்்ததை்களுக்கு, 
உங்்கள் பிள்்தளயின் ்கல்வியொளர் ்மம்ெொட்டு 
ஆதைரவு மற்றும் ்கற்ற்த்லப் ெரிந்து்தரக்்க்லொம் 
ஆதைரவு (Development Support – Learning Support 
(DS-LS))  திட்டம், இது ெொ்லர் ெள்ளி்களில் கி்தடக்கும் 
EI திட்டமொகும்

  உங்்கள் பிள்்தளக்கு அதி்க ஆதைரவு ் தை்தவப்ெட்டொல் 
(எ.்கொ. ்மொழி மற்றும் தை்கவல்்தைொடர்பு்களில் 
குறிப்பிடத்தைக்்க தைொமதைங்்கள், சீர்கு்த்லக்கும் 
நடத்்ததை, அல்்லது தைனக்குமற்றும்/அல்்லது 
பிறருக்குத் தீங்கு வி்தளவித்தைல்), குழந்்ததை 
்மம்ெொட்டுத் திட்டத்தில் (CDP) சந்திப்்தெ 
்மற்்்கொள்ளுமொறு ெொ்லர் ெள்ளி ெரிந்து்தரக்்க்லொம். 
்த்கக்குழந்்ததை்கள் மற்றும் குழந்்ததை்களுக்்கொன 
ஆரம்ெ்கொ்ல தை்த்லயீட்டுத் திட்டம் (Early Intervention 
Programme for Infants and Children (EIPIC)) உங்்கள் 
குழந்்ததைக்கு உதைவியொ்க இருக்குமொ என்ெ்ததைப் 
ெொர்க்்க மருத்துவம்தன (அதைொவது NUH CDU 
அல்்லது KKH DCD). E I  ்தமயங்்களில் EI 
்கல்வியொளர்்கள் மற்றும் கூட்டு சு்கொதைொர வல்லுநர்்கள் 
(Allied Health Professionals (AHPs)) உள்ளனர், ் மலும் 
்தை்தவ்க்தள சிறப்ெொ்க பூர்த்தி ்சய்ய சிறிய 
வகுப்பு அளவு்களில் குழந்்ததை்களுக்கு அமர்வு்கள் 
நடத்தைப்ெடுகின்றன.

ேன நல விேோரிப்பு

உள்்ளடக்க அட்டைரண 



அவரது ஆளு்தமயின் அழ்கொன மற்றும் அவவளவு 
அழகில்்லொதை அம்சங்்க்தள நொங்்கள் தினமும் 
ெொரொட்டுகி்றொம். அவரு்தடய இய்லொ்தம்தயப் ெற்றி 
அறிந்து ்்கொள்வதில், ்மலும் ஒவ்வொரு சிறிய 
வளர்ச்சி ்தமல்்கல்்த்லயும் அவர் ்கடக்கிறொர், அவர் 
முன்்னற்றம் அ்தடகிறொர் என்ெ்ததை அறிந்து 
்்கொள்வதில் நம்பிக்்த்க்தயயும் மகிழ்ச்சி்தயயும் 
அ்தடகி்றொம். அவர் ்தைொடர்ந் து ்ெசொமல் 
இருந்தைொலும், நொங்்கள் இ்ததை ஏற்றுக்்்கொண்்டொம். 
எங்்கள் சிறிய ்தெயன் ெ்ல ஆண்டு்களொ்க இளம் 
இ்தளஞனொ்க மொறுவ்ததை நொங்்கள் ்கண்்டொம், ் மலும் 
அவர் ்தைொடர்ந்து வளர்ந்து வருகிறொர்.

டொ்தம வளர்ப்ெதினொல் அது எங்்க்தள அவரு்தடய 
வளர்ச்சி்தயப் ெொரொட்ட ்தவத்திருக்கிறது. டொம் அ்லறும் 
்ெொதும், ்கத்தும்்ெொதும், அவர் உணர்ச்சி மண்ட்லத்தில் 
சி்ல அ்சௌ்கரியங்்க்தள அனுெவிப்ெ்ததை நொம் 
அறி்வொம். அவரு்தடய எல்்லொ பிரச்ச்தன்க்தளயும் 
தீர்க்்க முடியொது என்ெது எங்்களுக்குத் ்தைரியும். 
ஆனொல் அவ்தர ஒழுங்குெடுத்தை உதைவுவது ்ெொன்ற 
எங்்களொல் முடிந்தை்ததைச் ் சய்கி்றொம். வொழ்க்்த்கயில் 
சி றி ய  வி ஷ ய ங் ்க ளு க் கு  ந ன்றி  ் ச லு த் து ம் 
மனப்ெொன்்தம்தய வளர்த்துக் ்்கொண்்டொம். 
ஆரம்ெத்தில், நொங்்கள் விரக்தியொ்கவும் எப்்ெொதைொவது 
்கசப்ெொ்கவும் உணர்ந்்தைொம். இப்்ெொது,   நொங்்கள் மி்கவும் 
சகிப்புத்தைன்்தம, ெச்சொதைொெம் மற்றும் அன்ெொனவர்்களொ்க 
மொறிவிட்்டொம். இது ஒவ்வொரு ்ெற்்றொரின் ெதில் 
அல்்ல என்ெ்ததை நொங்்கள் அறி்வொம். இது 
எங்்களு்தடய இயற்்த்கயொன ெதில் அல்்ல, மொறொ்க 
நொம் தீவிரமொ்க வளர்த்தை ஒரு ெதில்.

்ெற்்றொரொ்க நமது ெங்கு எளிதைொனது அல்்ல. டொம் 
வளர்ந்து முதிர்ச்சிய்தடயும் ்ெொது நொம் இன்னும் 
அதி்கமொன சவொல்்க்தள எதிர்்்கொள்ள ்நரிடும் 
என்ெது எங்்களுக்குத் ்தைரியும். அவரது சுதைந்திரம் 
மற்றும் சொதை்தன்கள் ெற்றிய எங்்கள் எதிர்ெொர்ப்பு்க்தள 
நொங்்கள் சரி்சய்துள்்ளொம். நொனும் என் ம்தனவியும் 
எங்்கள் அணுகுமு்தறயில் நம்பிக்்த்கயுடன் 
இருக்கி்றொம், டொம் ்கவனித்துக் ்்கொள்ளப்ெடுவொர் 
என்று நம்புகி்றன். நொங்்கள் டொமுக்்கொ்க ஒரு சிறிய 
்தைொ்த்க்தய ஒதுக்கியுள்்ளொம், ஒரு்வ்தள அவரது 
உடன் பிறந் தை வர் கூட அவரு க்கு இருப்ெொ ர். 
எப்்ெொதைொவது ் தை்தவப்ெடும் ெட்சத்தில் சி்ல நிதியுதைவி 
மற்றும் வீட்டு வசதி்க்தள வழங்்க அரசொங்்கம் இங்கு 
உள்ளது என்ெ்ததை நொங்்கள் அறி்வொம். டொம் ஒரு 
மதிப்புமிக்்க மனிதைனொ்க, ் வவ்வறு ் தை்தவ்களுடன் 
வொழ்க்்த்க்தயத் ்தைொடர்ந்து நடத்துவொர் என்று 
எங்்களுக்குத்்தைரியும்.

ஆட்டிசம் இருக்கும் எங்்கள் 15 வயது குழந்்ததை டொம் 
குறித்து நொங்்கள் ்ெரு்தமப்ெடுகி்றொம். எப்்ெொதும் 
இப்ெடி இருக்்கவில்்த்ல. டொம் முதைன்முதைலில் 
்கண்டறியப்ெட்ட்ெொது நொங்்கள் இருண்ட எண்ணங்்கள் 
மற்றும் மனச்்சொர்வின் ்கொ்ல்கட்டத்்ததை ்கடந்து 
்சன்்றொம். அவர் எங்்கள் முதைல் குழந்்ததை மற்றும் 
எ ங் ்க ள்  ந ம் பி க் ்த ்க ்க ள்  ம ற் று ம்  ்க ன வு ்க ள் 
அ்தனத்்ததையும் அ்தடயொளப்ெடுத்தினொர். KKH இல் 
உள்ள ் தைொழில் வல்லுநர்்கள் டொம் மற்றவர்்க்தளப்்ெொ்ல 
இயல்ெொ்க வளர்ச்சிய்தடய மொட்டொர் என்று எங்்களிடம் 
கூறிய்ததை நொன் இன்னும் நி்தனவுகூர்கி்றன்; 
சொதைொரண குழந்்ததை்தயவளர்க்கும் எங்்கள் நம்பிக்்த்க 
்ெொய்த்துப் ்ெொன நொள் அது.

இந்தை ்கண்டுபிடிப்்தெ ஏற்றுக்்்கொள்ள எங்்களுக்கு 
நீண்ட ்நரம் பிடித்தைது. நொங்்கள் அதிர்ச்சிய்தடந்து 
மி்கவும் வருத்தைப்ெட்்டொம். என் குழந்்ததையின் 
எதிர்்கொ்லம் குறித்து நொன் மி்கவும் ்கவ்த்லப்ெட்்டன். 
அவருக்கு ்வ்த்ல கி்தடக்குமொ? அவர் திருமணம் 
்சய்து ்்கொள்வொரொ? அவர் நம் சமூ்கத்தில் வொழ  
முடியுமொ? நொன் இன்னும் அதி்கமொ்க ்சமிக்்க 
ஆரம்பித்்தைன். என் ம்தனவி ெ்லமு்தற அழுதைொள். 
என் ம்தனவி ்கருவுற்றிருக்கும் ் ெொது வயிற்றிலிருந்தை 
குழந்்ததை்தய நொங்்கள் சரியொ்க ்கவனித்துக் 
்்கொள்ளொதைதுதைொன் இதைற்குக் ்கொரணமொ என்று கூட 
எங்்கள் ் ெற்்றொர் ் யொசித்தைொர்்கள். தைர்க்்கரீதியொ்க, என் 
ம்தனவி இ்ததைத் தைடுத்திருக்்க முடியொது என்று 
எங்்களுக்குத் ்தைரியும்.

்நொயறிதைலுக்குப் பிறகு, டொம் EIPIC இல் ்க்லந்து 
்்கொண்டொர். அவர் தை்த்லயீட்்தடப் ்ெற்றொர், அது 
அவருக்குத் ்தைொடர்பு்்கொள்வதைற்கு ெல்்வறு 
்கருவி்க்தளப் ெயன்ெடுத்தை உதைவியது மற்றும் EI ்தமயம் 
டொமின் நடத்்ததை சிக்்கல்்க்தளச் சமொளிப்ெதைற்்கொன 
உத்தி்க்தள எங்்களுக்குக் ்கற்றுக் ்்கொடுத்தைது. அவர் 
தைனது ் மொட்டொர் திறன்்களுக்்கொ்க சி்ல உதைவி்க்தளயும் 
்ெற்றொர்.  நொங்்கள் ்கல்வியொளர்்கள் மற்றும் 
சி கி ச் ்த ச ய ொ ள ர் ்க ளு ட ன ொ ன  அ ்த ன த் து 
சந்திப்பு்க்தளயும் தீவிரமொ்க எடுத்துக் ்்கொண்்டொம் 
ம ற் று ம்  ஆ் ்ல ொ ச ்த ன யி ன் ெ டி  உ த் தி ்க ்த ள 
்மற்்்கொண்்டொம். நம் குழந்்ததையின் இய்லொ்தம்தய 
முழு்தமயொ்க ஏற்றுக்்்கொள்ள நமது மனநி்த்லயில் 
்ெரிய மொற்றம் ்தை்தவப்ெட்டது.

ஊனமொ்க இருந்தைொலும், அளவிட முடியொதை மதிப்புள்ள 
அற்புதைமொன மனிதைனொ்க நம் குழந்்ததை்தயப் 

ெொர்க்கி்றொம். எத்தை்தன சொன்றிதைழ்்கள் உள்ளன 
என்ெதைற்கு மதிப்புக் கூறுவதைற்குப் ெதி்லொ்க, நொம் 

அவ்தர ஒரு மதிப்புமிக்்க நெரொ்கப் ெொர்க்கி்றொம். 

ஒரு பெற்றோரின் ெைணம்

டோமின் பெற்றோரின் கரத ேறறும் டோமின் ை்ளர்ச்சி குறித்த 
அைைது அச்ேத்ரத அைர்கள் எவ்ைோறு ேேோளித்தோர்கள்

உள்்ளடக்க அட்டைரண 
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தைல் அத்தியொயம் ஒரு குழந்்ததையின் வழக்்கமொன வளர்ச்சி 
சுழற்சி, ்கவனிக்்க ்வண்டிய வளர்ச்சி தைொமதைங்்கள் மற்றும் 
வளர்ச்சித் ் தை்தவ்கள் (Developmental Needs (DN)) ் ்கொண்ட 

குழந்்ததை அ்தடயொளம் ்கொணக்கூடிய ெல்்வறு ்சனல்்கள் 
ஆகியவற்்தற ்தமயமொ்கக் ்்கொண்டது.

மருத்துவ அல்்லது EI நிபுணருடன் ்க்லந்து்தரயொடிய பிறகு, அடுத்து 
என்ன ்சய்வது என்று நீங்்கள் ்யொசித்துக்்்கொண்டிருக்்க்லொம். 
இந்த அத்திைோைம், உங்கள் ெைணத்தின் அடுத்த கட்டத்திறகுச் 
பேல்ல உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்ெத்தினருக்கும் உதவுைரத 
்நோக்கேோகக் பகோண்டுள்்ளது – பின்ைருைனைறரறக் 
குறிப்பிடுைதன் மூலம் பெோருத்தேோன ஆைம்ெ தரலயீடு (Early 
Intervention (EI))  ்ேரைரைத் ்தர்ந்பதடுக்கவும்:

EI என்றொல் என்ன, அது உங்்கள் பிள்்தளக்கு எவவொறு 
ெயனளிக்கிறது;

EI ் ச்தவ, ்தமயம் அல்்லது திட்டத்்ததை ் தைர்ந்்தைடுக்கும் ் ெொது 
ெரிந்து்தர்கள்;

கி்தடக்கும் அரசொங்்க நிதியுதைவி EI திட்டங்்கள்; மற்றும்

வீட்டில் உங்்கள் குழந்்ததை்தய ஆதைரிக்்க நீங்்கள் என்ன 
்சய்ய்லொம்.

மு

உங்கள் குழந்ரதக்கு எது சிறந்தது என்ெரத நீங்கள் தீர்ேோனிக்க 
முறெடுரகயில், நிபுணர்களிடம் ்ெசுைது முக்கிைம், அதனோல் 
அைர்கள் உங்கள் முடிபைடுப்ெரத ஆதரிக்கும் தகைரல 
உங்களுக்கு ைழங்க முடியும். நீங்்கள் விரும்பும் வழியில் விஷயங்்கள் 
்சயல்ெடவில்்த்ல என்றொல், ்ெொக்்த்க மொற்றுவது அல்்லது புதிய 
விருப்ெங்்க்தள எடுப்ெது சரி்ய. உங்்கள் பிள்்தள்தய சிறப்ெொ்க 
ஆதைரிப்ெதைற்கும் புதிய முடிவு்க்தள எடுப்ெதைற்கும் ்ம்லதி்க 
ஆ்்லொச்தன்க்தளப் ்ெறவும். உங்கள் குழந்ரத ேறறும் 
குடும்ெத்திறகு எது சிறப்ெோகச் பேைல்ெடும் என்ெரதப் ெறறி 
்ேலும் அறிந்துபகோள்ைது ஒரு பதோடர்ச்சிைோன கண்டுபிடிப்பு 
பேைல்முரறைோகும்.

உள்்ளடக்க அட்டைரண 



குழந்்ததையின் வளர்ச்சியின் ஆரம்ெ 
ஆ ண் டு ்க ள்  மி ்க வு ம்  மு க் கி ய ம ொ ன 

ஆண்டு்கள். ஆரம்ெ ஆண்டு்களில் மூ்தள 
வளர்ச்சி மி்க உயர்ந்தை விகிதைத்தில் இருப்ெதைொ்க 

ஆய்வு்கள் ்கொட்டுகின்றன. உங்்கள் குழந்்ததையின் 
வளர்ச்சிக்கு உதைவும் இந்தை முக்கியமொன ஆண்டு்களில் 

மூ ்த ள  வ ள ர் ச் சி யி ன்  உ ய ர்  ் வ ்க த் ்த தை  
E I  ெ ய ன் ெ டு த் து கி ற து .  எ டு த் து க் ்க ொ ட் ட ொ ்க , 
நியூ்ரொபிளொஸ்டிசிட்டி இந்தை வளர்ச்சித் திற்தனத் தைட்டி, 

DN உ்தடய குழந்்ததை தைனது வளர்ச்சிப் ெொ்ததை்தய 
்மம்ெடுத்தை வி்தரவொ்க முன்்னற உதைவுகிறது.

உங்்கள் குழந்்ததையின் வளர்ச்சியில் நீங்்கள் முக்கிய ெங்கு 
வகிக்கிறீர்்கள். ெள்ளி ேறறும் வீட்டு ஆதைவின் கலரைைோனது சிறந்தது 

மற்றும் உங்்கள் குழந்்ததை வளரவும் ்மம்ெடுத்தைவும் உதைவுவதில் மி்கவும் 
ெயனுள்ளதைொ்க இருக்கும். எளி்தமயொன உத்தி்க்தளப் ெயன்ெடுத்துவதைன் மூ்லம் 

உங்்கள் பிள்்தள தைனது அன்றொட வொழ்க்்த்க ந்தடமு்தற்களில் மி்கவும் திறம்ெட 
ெங்்்கற்்க உதைவுவதைற்்கொன உத்தி்கள் அல்்லது உங்்கள் பிள்்தளயின் ெள்ளி 

ஆசிரியர்்களுடன் ்நருக்்கமொ்கப் ெணிபுரிந்து அவர் ெள்ளியில் ்கற்றுக்்்கொண்ட்ததை 
வலுப்ெடுத்துதைல். EI ்தமயங்்கள்/ெொ்லர் ெள்ளி்களில் ்கற்பிக்்கப்ெடுவ்ததைப் ெயிற்சி 

்சய்வதைற்கு உங்்கள் பிள்்தளக்கு அதி்க வொய்ப்பு்கள் இருப்ெதைொல், அவர் திற்தம்களில் 
்தைர்ச்சி ் ெற்லொம் மற்றும் ் வவ்வறு சூழல்்களில் தைனது ்கற்ற்த்லப் ெயன்ெடுத்தை்லொம். இது 

உங்்கள் குழந்்ததையின் தைன்னம்பிக்்த்க்தயயும் சுயமரியொ்ததை்தயயும் வளர்க்கிறது.

EI-இன் நன்ரேகள்

5  EI வல்லுநர்கள் என்�து கற்்றல் ஆதரவு கல்வியொளர்கள் மற்றும் EI ஆசிரியர்கனளக் குறிப்பிடுகின்்றது.

ஆரம்ெ்கொ்ல தை்த்லயீடு (Early Intervention (EI))  என்ெது 
குழந்்ததையின் வளர்ச்சி்தய ்மம்ெடுத்துவதைற்்கொ்க, 
வளர்ச்சித் ்தை்தவ்கள் (Developmental Needs (DN)) 
மற்றும் அவர்்களின் குடும்ெங்்களுக்கு சிறப்பு ஆதைரவு 
மற்றும் ் ச்தவ்க்தள வழங்கும் ் சயல்மு்தறயொகும். 
ேருத்துை அல்லது EI நிபுணர்க்ளோல் குழந்ரதயின் 
்தரைகள் கண்டறிைப்ெட்டு ேதிப்பிடப்ெட்ட பிறகு 
இது கூடிை விரைவில் நிகழ ்ைண்டும்5. 

EI ஆதைவு என்ெது ெலதைப்ெட்ட அணுகுமுரறயின் 
மூலம் குழந்ரதயின் ்தரைகளின் அ்ளரை 
அடிப்ெரடைோகக் பகோண்டு ைழங்கப்ெடுகிறது ேறறும் 
குழந்ரதயின் அன்றோட நடைடிக்ரககளுக்குத் 
்தரைைோன அறிவு ேறறும் திறன்கர்ள ை்ளர்ப்ெதில் 
கு ழ ந் ர த க் கு  உ த வு ை ர த  ் ந ோ க் க ே ோ க க் 
பகோண்டுள்்ளது. 

ஆைம்ெகோல தரலயீடு (EI) என்றோல் என்ன

உங்்கள் குழந்்ததையின் ்தை்தவ்களின் முழு்தமயொன 
மதிப்பீட்டின் அடிப்ெ்தடயில், EI குழு உங்்கள் 
குழந்்ததைக்்கொன தைனிப்ெட்ட ்கல்வித் திட்டத்்ததை 
(Individualised Educational Programme) வடிவ்தமக்கும். 
இந்தை IEP ஆனது ஒரு சிறப்பு ்தமயத்தில் அல்்லது 
உங்்கள் குழந்்ததையின் ெொ்லர் ெள்ளியில் EI குழுவின் 
ஆதைர்தவ உள்ளடக்கியிருக்்க்லொம். ் ெச்சு மற்றும் ் மொழி 
சிகிச்்தசயொளர்்கள், ்தைொழில்சொர் சிகிச்்தசயொளர்்கள், 
பி சி ் ய ொ ் தை ர பி ஸ் ட் ்க ள்  ம ற் று ம் / அ ல் ்ல து 
உளவிய்லொளர்்கள் உள்ளிட்ட ெல்்வறு வல்லுநர்்கள 
உங்்கள் குழந்்ததையின் வளர்ச்சியில் ஈடுெட்லொம். ்

ஒரு குழந்்ததையின் வளர்ச்சி யின் ஐந்து முக்கிய 
்களங்்கள் சமூ்க மற்றும் உணர்ச்சி, உடல் மற்றும் 
்மொட்டொர், ்மொழி மற்றும் ்தைொடர்பு, ெொர்்தவ மற்றும் 
்்கட்டல், மற்றும் அறிவொற்றல்.

உள்்ளடக்க அட்டைரண 



6 பொ�ற்மோ்றொரின் உள்ளீடுகனளயும் உள்ள்டக்கிய தினரயி்டல் /
மதிப்பீட்டு பொெயல்முன்றனயத் பொதொ்டர்ந்து அரெொங்கத்தொல் 
நிதியளிக்கப்�டும் EI மோெனவகளின் வனக 
�ரிந்துனரக்கப்�டுகி்றது என்�னத நினைவில் பொகொள்ளவும்.

உங்்கள் பிள்்தள ஒரு மருத்துவர் அல்்லது EI நிபுண்தரப் ெொர்த்திருந்தைொல், அரசொங்்கத்தைொல் 
நிதியளிக்்கப்ெடும் EI ் ச்தவ்களுக்குத் ் தை்தவப்ெடும் EI ஆதைரவின் நி்த்ல குறித்து உங்்களுக்கு 
ஆ்்லொச்தன வழங்்கப்ெடும்.

    குரறந்த அ்ளவிலோன EI ஆதைவு – குறுகிய ்கொ்ல ஆதைரவு (எ.்கொ. ஆறு மொதைங்்கள் அல்்லது 
அதைற்கும் கு்தறவொனது) குறுகிய ்கொ்லத்திற்கு (எ.்கொ. ஒரு மணி்நரம்) கு்தறவொ்க அடிக்்கடி 
வழங்்கப்ெடும் (எ.்கொ. வொரத்திற்கு ஒரு மு்தற). இது உங்்கள் குழந்்ததையின் ெொ்லர் ெள்ளியில் 
வழங்்கப்ெடும் (எ.்கொ. வளர்ச்சி ஆதைரவு – ்கற்றல் ஆதைரவு (Development Support – Learning 
Support (DS-LS)) திட்டம் மற்றும்/அல்்லது குழுவின் வளர்ச்சி ஆதைரவு-பிளஸ் (Development 
Support-Plus (DS-Plus)) திட்டம் EI ் தைொழில் வல்லுநர்்கள் ் தைொடர்பு்தடய சு்கொதைொர வல்லுநர்்கள் 
(Allied Health Professionals (AHPs)).

    EI ஆதைவின் நடுத்தை நிரலகள் – நீண்ட ்கொ்ல ஆதைரவு (எ.்கொ. ஒரு வருடம் அல்்லது 
அதைற்கு ்மல்) EI வல்லுநர்்கள் மற்றும் AHP ்களின் குழுவொல் நீண்ட ்கொ்லத்திற்கு (எ.்கொ. 
இரண்டு அல்்லது அதைற்கு ்மற்ெட்ட மணி்நரங்்கள்) அடிக்்கடி வழங்்கப்ெடும் (எ.்கொ. 
வொரத்திற்கு சி்ல மு்தற). பிரத்்ய்க EI ்தமயங்்களில் அமர்வு்கள் நடத்தைப்ெடுகின்றன (எ.்கொ. 
ஆரம்ெ்கொ்ல தை்த்லயீடு குழந்்ததை்கள் மற்றும் குழந்்ததை்களுக்்கொன திட்டம் (Early Intervention 
Programme for Infants and Children (EIPIC)).

    உைர் நிரல EI ஆதைவு – இந்தை விஷயத்தில், கு்தறந்தை/நடுத்தைர EI ஆதைரவுடன் ஒப்பிடும்்ெொது,   
நீண்ட ்கொ்லத்திற்கு ஒருவருக்கு ஒருவர் என்ற அடிப்ெ்தடயில் ஆதைரவு வழங்்கப்ெடுகிறது.

நீங்்கள் அவர்்களின் ்ச்தவ்க்தளக் ்கருத்தில் ்்கொள்ள விரும்பினொல், தைனியொர் EI 
வழங்குநர்்களும் உள்ளனர். ஒவ்வொரு வழங்குநருக்கும் ஆதைரவு நி்த்ல்க்தள 
வ்த்கப்ெடுத்துவதைற்்கொன ்சொந்தை வழி்கள் இருக்கும்.
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ஒவ்வொரு குழந்்ததைக்கும் அவரவர் தைனிப்ெட்ட ெ்லம் 
மற்றும் முன்்னற ்வண்டிய ெகுதி்கள் உள்ளன. 
சிறந்தை EI ்ச்தவயொனது உங்்கள் குழந்ரதயின் 
குறிப்பிட்ட ்தரைகர்ள  நிவர்த்தி ்சய்யும் 
ஒன்றொகும், ் மலும் உங்்கள் குழந்்ததை ் தை்தவப்ெடுகிற 
ஆதைரவின் வ்த்க மற்றும் தீவிரத்தின் அடிப்ெ்தடயில் 
மொறுெட்லொம். 

்ெொருத்தைமொன EI ்ச்தவ்தயத்6 ்தைர்ந்்தைடுப்ெதும் 
குடும்ெத்தின் முடிவொகும். நீங்்களும் உங்்கள் 

முக்கிை கருத்தோய்வுகள் குடும்ெத்தினரும் உங்்கள் குடும்ெத்தின் ்தை்தவ்கள் 
மற்றும் சூழ்நி்த்ல்கள் ்ெொன்ற பிற ்கொரணி்க்தள 
்கருத்தில் ்்கொள்ள விரும்ெ்லொம்

அதைொவது (குழந்்ததை ெரொமரிப்பு ்ச்தவக்்கொன 
்தை்தவ்கள், உங்்கள் குடும்ெ உறுப்பினர்்களின் ்கொ்ல 
அட்டவ்தண்கள்), ்தமயத்திற்கு உங்்கள் வீட்டின் 
அரு்கொ்தம மற்றும் அதைற்்கொன ்ச்லவு்கள் ்ெொன்ற 
பிற ்கொரணங்்க்தள நீங்்களும் உங்்கள் குடும்ெத்தினரும் 
்கருத்தில் ்்கொள்ள விரும்ெ்லொம். EI ்ச்தவ்தயத் 
்தைர்ந்்தைடுக்கும்்ெொது பின்வரும் ெகுதி்க்தளக் 
்கருத்தில் ்்கொள்வது உதைவியொ்க இருக்கும்:.

EI ்ேரைகள் ேறறும் ்ேரை ைழங்குநர்களின் 
ைரககர்ள ேதிப்பிடும்்ெோது கருத்தில் 
பகோள்்ள ்ைண்டிைரை

உள்்ளடக்க அட்டைரண 



சொத்தியமொன ்ச்தவ வழங்குனர்்களிடம் நீங்்கள் ்்கட்்கக்கூடிய சி்ல ்்கள்வி்கள், 
அவர்்களின் ்ெொருத்தைம் அல்்லது உங்்கள் பிள்்தளக்கு ்ெொருத்தைமொ்க இருப்ெ்ததை 
மதிப்பிடுவதைற்கு, கீ்ழ ெட்டியலிடப்ெட்டுள்ளன:

அணியின் தகுதி ேறறும் அனுெைம்
    சிகிச்்தசயொளர்்கள் அல்்த்லடு ் ெல்த் ப்்ரொஃ்ெஷன்ஸ் ்கவுன்சில் 

(Allied Health Professional Council)7 ன் கீழ் ெதிவு ் சய்யப்ெட்டவர்்களொ?
    உளவிய்லொளர்்கள் சிங்்கப்பூர் உளவியல் சங்்கத்தின் கீழ் உள்ள 
சிங்்கப்பூர் உளவிய்லொளர் ெதி்வட்டில் ெதிவு ் சய்யப்ெட்டுள்ளனரொ

    EI ்கல்வியொளர்்களுக்கு ்ெொருத்தைமொன தைகுதி்கள் மற்றும் ெயிற்சி 
உள்ளதைொ? 

திட்டத்தின் தைம்  
    EIக்்கொன ்தமயத்தின் அணுகுமு்தற ஆதைொரம்-அறிவிக்்கப்ெட்ட 
ந்தடமு்தற்களின் அடிப்ெ்தடயில் அங்கீ்கரிக்்கப்ெட்டதைொ?

கண்கோணிப்பு அணுகுமுரற  
    உங்்கள் குழந்்ததையின் முன்்னற்றத்்ததை ்தமயம் எவவொறு 
்கண்்கொணிக்கிறது?

    வழங்குநரிடம் உங்்கள் குழந்்ததைக்்கொன ்தைளிவொன இ்லக்கு்கள் 
உள்ளதைொ? 

குடும்ெ ஈடுெோடு  
    வழங்குெவர் உங்்கள் குழந்்ததைக்கு ஆதைரவளிப்ெதில் குடும்ெத்்ததை 

எவவொறு ஈடுெடுத்துகிறொர்? 
    ெரொமரிப்ெொளர் ெயிற்சி அளிக்்கப்ெடுகிறதைொ? 
    ஒவ்வொரு அமர்வுக்கும் நீங்்கள் அல்்லது ஒரு ெரொமரிப்ெொளர் உங்்கள் 

குழந்்ததையுடன் ்சல்்ல ்வண்டுமொ?

குழந்ரத ெோதுகோப்பு  
    குழந்்ததை-ஆசிரியர் ்தைொடர்பு்க்தள ்கண்்கொணித்தைல் மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் தைரநி்த்ல்கள் ்ெொன்ற குழந்்ததை-ெொது்கொப்ெொன 
ந்தடமு்தற்கள் உள்ளனவொ?

்ெோக்குைைத்து/இடம்
    EI ்தமயம்/ெொ்லர் ெள்ளி வசதியொன இடத்தில் உள்ளதைொ?  
    நீங்்கள் அல்்லது உங்்கள் குடும்ெத்தினர் உங்்கள் குழந்்ததை்தய EI 

வழங்குநருக்கு ்்கொண்டு வந்து கூட்டி ்சல்்ல முடியுமொ?
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அரசொங்்கத்தைொல் நிதியளிக்்கப்ெடும் EI வழங்குநர்்கள் 
மற்றும் திட்டங்்க்தளப் ெற்றி அடுத்தை ெகுதியில் 
அல்்லது ் சயல்ெடுத்தும் வழி்கொட்டி இ்தணயதைளத்தில் 
(Enabling Guide) ்மலும் அறி்க.

7  AHPC ஆைது, 2011 ஆம் ஆண்டு இனைந்த சுகொதொரத் பொதொழில்கள் 
ெட்்டம், �திவு பொெய்யப்�ட்்ட AHP களின் பொதொழில்முன்ற ந்டத்னத 
மற்றும் பொநறிமுன்றகனள நிர்வகிக்கி்றது மற்றும் ஒழுங்கு�டுத்துகி்றது.
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உங்்கள் பிள்்தள EI ்தமயத்தில் EI ஆதைர்தவப் ்ெறுகிறொர் என்றொல் (எ.்கொ. EIPIC), உங்்கள் 
பிள்்தளயின் ெரொமரிப்புத் ்தை்தவ்க்தள நிவர்த்தி ்சய்ய ெொ்லர் ெள்ளி ்ச்தவ்க்தளயும் 
நீங்்கள் ெரிசீலிக்்க்லொம், அத்துடன் உங்்கள் பிள்்தள ெொ்லர் ெொடத்திட்டத்திலிருந்து 
ெயன்தடவதைற்கும் அவரது ச்கொக்்களுடன் ்தைொடர்பு்்கொள்வதைற்கும் உதைவும் ெொது்கொப்்தெக் 
்கருத்தில் ்்கொள்ளுங்்கள். ெொ்லர் ெள்ளி கூடுதைல் ஆதைர்தவ வழங்குகிறதைொ, மற்றும் உங்்கள் 
குழந்்ததைக்கு ்ெொருத்தைமொன ெொ்லர் ்ச்தவ்க்தள தீர்மொனிக்கும் ்ெொது வகுப்ெ்தற மற்றும் 
வி்தளயொட்டு நடவடிக்்த்க்களில் அர்த்தைமுள்ள வ்த்கயில் ெங்்்கற்்க முடிந்தைொல் உங்்கள் குழந்்ததை 
இதைனொல் ெயன்்ெறுமொ என்ெது குறித்து ஆ்்லொச்தன ் ெற EI அல்்லது மருத்துவ நிபுணர்்க்தள 
நீங்்கள் அணு்க ்வண்டும்.

பின்வரும் ெொ்லர் ெள்ளி்கள் வளர்ச்சித் ் தை்தவ்க்தளக் ் ்கொண்ட குழந்்ததை்களுக்கு (Developmental 
Needs (DN)) சி்ல ஆதைர்தவ வழங்குகின்றன:

    ஒருங்கிரணந்த குழந்ரத ெைோேரிப்பு திட்டத்துடன் கூடிை ெோலர் ெள்ளிகள் (Integrated 
Child Care Programme (ICCP): உங்்கள் குழந்்ததையின் ்தை்தவ்களின் நி்த்ல மற்றும் 
ICCPக்்கொன ் ெொருத்தைம் குறித்து குழந்்ததை மருத்துவரிடம் இருந்து மதிப்பீட்்தடப் ் ெறவும் 
இயக்குதைல் வழி்கொட்டியில் கூடுதைல் தை்கவல்்க்தளக் ்கொண்லொம்.

    DS-LS திட்டங்கள் ்ெோன்ற குரறந்த அ்ளவிலோன EI ஆதைரை ைழங்கும் ெோலர் 
ெள்ளிகள்: DS-LS ்ச்தவ ெதிவு வொய்ப்பு்க்தள ஆரொய  வழங்குநர்்க்தளத் ்தைொடர்பு 
்்கொள்ளவும்.

    உள்்ளடக்கிை ஆதைவுத் திட்டம் (Inclusive Support Programme (InSP) Pilot) ெோலர் 
ெள்ளிகள் (ரெலட்): ்மலும் தை்கவலுக்கு, ஆரம்ெக் குழந்்ததைப் ெருவ ்மம்ெொட்டு மு்க்தம 
(Early Childhood Development Agency (ECDA)) இ்தணயதைளத்்ததைப் ெொர்க்்கவும்.

    ேறறரை: உங்்கள் குழந்்ததைக்்கொன பிற ெொ்லர் உதைவிச் ்ச்தவ்கள் ெற்றிய கூடுதைல் 
தை்கவலுக்கு எஸ்ஜி எ்னெல் எனும் இய்லொ்தம உள்்ளொருக்்கொன நல்வொழ்வு நி்த்லயம் 
(SG Enable) ஐத் ்தைொடர்பு ்்கொள்ளவும். 
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ெதிவு கோத்திருப்பு கோலம்

    குறிப்பிட்ட வழங்குநர்்கள், இருப்பிடங்்கள் மற்றும் அமர்வு ் நரம் ஆகியவற்றின் 
உங்்கள் விருப்ெம் ்கொத்திருப்பு ்கொ்லத்்ததை ெொதிக்கும். அரசொங்்கத்தைொல் 
நிதியளிக்்கப்ெடும் EIPIC மற்றும் தைனியொர் தை்த்லயீடு வழங்குநர்்களுக்்கொன 
்மம்ெடுத்தைப்ெட்ட ்தெ்லட் (Enhanced Pilot for Private Intervention Providers 
(PPIP)) திட்டங்்களுக்கு, ்கொத்திருப்புப் ெட்டியல்்கள் ெரிந்து்தரக்்கப்ெடும் 
்நரத்திலிருந்து கு்தறந்தைது ஆறு மொதைங்்கள் இருக்்க்லொம். நீங்்கள் 
்கொத்திருக்கும் ்கொ்லத்்ததை அனுெவித்தைொல், இந்தை ் நரத்தில் உங்்கள் பிள்்தளக்கு 
நீங்்கள் எவவொறு ஆதைரவளிக்்க்லொம் என்ெ்ததைப் ெற்றி ்மலும் அறிய 
விரும்ெ்லொம்.

பேலவுகள் 

    மொதைொந்திர திட்டக் ்கட்டணம் என்ன?

    உெ்கரணம் அல்்லது பிற து்தண தை்த்லயீட்டு ்ச்தவ்கள் ்ெொன்ற கூடுதைல் 
்ச்லவு்கள் உள்ளதைொ?

    EI ் ச்தவ்கள் அல்்லது ் தைொடர்பு்தடய ் ச்லவு்களுக்கு (எ.்கொ. ் ெொக்குவரத்து) 
அரசொங்்க மொனியங்்கள் கி்தடக்குமொ? 

    குழந்்ததை ் மம்ெொட்டு இ்தண ் சமிப்புக் ்கணக்்த்கத் உெ்யொகிக்்க முடியுமொ? 
இது குழந்்ததை ் ெொனஸ் அங்கீ்கரிக்்கப்ெட்ட நிறுவனமொ (Baby Bonus Approved 
Institution) என்ெ்ததை EI ்ச்தவ வழங்குநர் மூ்லம் விசொரிக்்கவும். 

்ெோக்குைைத்து ஏறெோடுகள்

    உங்்கள் குழந்்ததை EI ்தமயத்திற்குச் ் சன்று திரும்புவதைற்கு ‘ெள்ளி’ ் ெருந்து 
்ெொக்குவரத்து ்ச்தவ்கள் உள்ளதைொ? ்ெொக்குவரத்து ்ச்தவ்க்தள ஏற்ெொடு 
்சய்வது ெற்றிய கூடுதைல் தை்கவல்்க்தள இங்்்க ்கொண்லொம்.
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உள்்ளடக்க அட்டைரண 

https://www.nel.moe.edu.sg/resources/frameworks-and-guidelines
https://www.enablingguide.sg/im-looking-for-disability-support/child-adult-care/integrated-child-care-programme
https://www.enablingguide.sg/services-listing?qLifes=&qAdulthood=&qDis=&qServ=&qCare=&qSecFilter=&search=Development%20Support
https://www.ecda.gov.sg/parents/other-services/early-intervention-services/inclusive-support-programme-(insp)
https://www.ecda.gov.sg/parents/other-services/early-intervention-services/inclusive-support-programme-(insp)
https://www.sgenable.sg/get-in-touch
https://www.sgenable.sg/get-in-touch
https://www.enablingguide.sg/im-looking-for-disability-support/therapy-intervention/enhanced-pilot-for-private-intervention-providers
https://www.enablingguide.sg/im-looking-for-disability-support/therapy-intervention/enhanced-pilot-for-private-intervention-providers
https://www.enablingguide.sg/im-looking-for-disability-support/therapy-intervention/enhanced-pilot-for-private-intervention-providers
https://www.babybonus-eservices.msf.gov.sg/ai-home/xhtml/layout/ListOfAI.faces
https://www.babybonus-eservices.msf.gov.sg/ai-home/xhtml/layout/ListOfAI.faces


இந்தை ெயணத்தில் நீங்்கள் தைனியொ்க இல்்த்ல என்ெ்ததை நி்தனவில் ்்கொள்ளுங்்கள். நீங்்கள் 
முடி்வடுப்ெதைற்கு உதைவ எடுக்்கக்கூடிய ெடி்கள் இ்தவ: 

    உங்்கள் பிள்்தளயின் ் தை்தவ்க்தளப் புரிந்து்்கொள்வதைற்கும் உங்்கள் பிள்்தளயின் ஆதைவின் 
நிரல ேறறும் எவ்ை்ளவு அடிக்கடி ்தை்தவப்ெடும் என்ெ்தவ ெற்றி ்மலும் அறிய உங்்கள் 
பிள்்தளயின் குழந்்ததை மருத்துவர் அல்்லது மருத்துவ்தர அணு்கவும்.

    EI ் ச்தவ்கள் உங்்கள் குழந்்ததைக்கு கி்தடப்ெ்ததை எளிதைொக்குவதைற்கு உங்்கள் குடும்ெத்தினர் 
்சய்ய ் வண்டிய ஏற்ெொடு்கள் மற்றும் அது உங்்கள் குழந்்ததைப் ெரொமரிப்பு மற்றும் ெரொமரிப்பு 
விருப்ெங்்க்தள எவவொறு ெொதிக்்க்லொம் என்ெ்ததை ்கவனமொ்கக் ்கருத்தில் ்்கொள்ள உங்்கள் 
குடும்ெ உறுப்பினர்்களுடன் உ்தரயொடவும்.

    கி்தடக்்கக்கூடிய ெல்்வறு விருப்ெங்்க்தளப் புரிந்து்்கொள்ள, ெரொமரிப்ெொளர் ஆதைரவுக் குழு 
வில் ்சருங்்கள். கு்தறெொடு்கள், மன இறுக்்கம் மற்றும் கூடுதைல் ்தை்தவ்கள் உள்ள 
குழந்்ததை்களுக்்கொன முடி்வடுக்கும் வழி்கொட்டி ்ெொன்ற இ்தணயவழி ஆதைொரங்்க்தளயும் 
நீங்்கள் ெொர்க்்க்லொம்.

    தைனிப்ெயனொக்்கக்கூடிய திட்டங்்க்தளப் ெற்றி ்மலும் அறிய, எஸ்ஜி எ்னெல் எனும் 
இய்லொ்தம உள்்ளொருக்்கொன நல்வொழ்வு நி்த்லயம் (SG Enable), ஒரு சமூ்க ் சவ்கர் அல்்லது 
EI ்ச்தவ ்்கஸ் ்ம்லொளரிடம் ்ெசவும். 
•    உங்்கள் பிள்்தளக்கு ் ெொருத்தைமொன மற்றும் ெயனுள்ள திட்டங்்கள் மற்றும் ் ச்தவ்களுக்கு 

்மலும் அறிந்து ்்கொள்ளவும்.
•    உங்்கள் பிள்்தளயின் EI வழங்குநரிடம் அல்்லதைtு மருத்துவம்தனக்குச் ்சன்று உங்்கள் 

குழந்்ததைக்கு இய்லொதைதைொருக்கு உதைவும் சதைொழில்நுட்ெம் (Assistive Technology)  
ெயன்ெடுத்துவது குறித்துப் ்ெசுங்்கள், ்மலும் அவர் ெயன்்ெறக்கூடிய ்ெொருத்தைமொன 
வ்த்க ATஐக் ்கண்டறிய, ்ெொருத்தைமொன இடத்தில் AT மதிப்பீட்்தடப் ்ெறவும். Enabling 
Village இல் Tech Able-ல் ் சயல்ெடும் SPD-யின் சிகிச்்தசயொளர்்களுடனும் நீங்்கள் சந்திப்்தெ 
்மற்்்கொள்ள்லொம்.

உங்்கள் பிள்்தளயின் முன்்னற்றத்திற்கு உறுது்தணயொ்கச் ்சயல்ெடும் ெல்்வறு பின்னணி்தயச் 
்சர்ந்தை நிபுணர்்களின் குழு உள்ளது. ஒவ்வொரு வ்த்கயொன ்தைொழில்மு்தறயும் ்தை்தவப்ெடொது; இது 

உங்்கள் குழந்்ததையின் ்தை்தவ்க்தளப் ்ெொறுத்தைது.

1. EI பதோழில் ைல்லுநர்கள் ேறறும் LSEds

கறறல் ஆதைவு கல்விைோ்ளர்கள் 
(LSEDS)
ெொ்லர் ெள்ளி்களில் கு்தறந்தை அளவி்லொன EI 
ஆதைரவு ்தை்தவப்ெடும் குழந்்ததை்களுக்கு 
ஆதைரவு அளிப்ெொர்்கள். உங்்கள் பிள்்தளயின் 
திற்தம்தய அதி்கரிக்்கச் ்சய்வ்ததை உறுதி 
்சய்வதைற்்கொ்க, ெொ்லர் அ்தமப்பிற்குள்்ள்ய 
உ ங் ்க ள்  கு ழ ந் ்த தை யி ன்  ச ரி ய ொ ன 
அ ்த ட ய ொ ள த் ்த தை யு ம்  ஆ தை ர ்த வ யு ம் 
வழங்குவதில் அவர்்கள் முக்கியப் ெங்கு 
வகிக்கின்றனர். ்வவ்வறு அ்தமப்பு்களில் 
திறன் ெரொமரிப்பு மற்றும் ் ெொது்தமப்ெடுத்தை்த்ல 
ஆதைரிப்ெதைற்்கொ்க LSEds  உங்்களுடனும் உங்்கள் 
கு ழ ந் ்த தை யி ன்  ஆ சி ரி ய ர் ்க ளு ட னு ம் 
்நருக்்கமொ்க ஒத்து்தழக்கின்றன. LSEds 
ஆரம்ெ்கொ்ல குழந்்ததைப் ெருவம் (early childhood) 
ெயிற்சி ் ெற்றவர்்கள் மற்றும் DS-LS   திட்டத்தில் 
குழந்்ததை்க்தள ஆதைரிப்ெதைற்்கொ்க இ்லக்கு 
ெயிற்சி ்ெற்றவர்்கள்.

EI கல்விைோ்ளர்கள்
கு்தறந்தை முதைல் அதி்க அளவி்லொன EI ஆதைரவு 
்தை்தவப்ெடும் குழந்்ததை்களுக்கு தை்த்லயீட்்தட 
வழங்குதைல். EI ்கல்வியொளர்்கள் ெ்லவிதைமொன 
்கற்பித்தைல் மற்றும் ்கற்றல் அணுகுமு்தற்க்தள 
ஒருங்கி்தணத்து, உங்்கள் பிள்்தளக்கு 
ெொ டங்்க ்த ள நடத் துவதை ற்்கொன புதிய 
அணுகுமு்தற்க்தளக் ்கண்டறிந்துள்ளனர். 
நி்கழ்ச்சி்கள் மற்றும் ்ச்தவ்களின் ்ெொது 
உங்்கள் குழந்்ததைக்கு ஆதைரவளிக்்க அவர்்கள் 
உங்்களுடன் மற்றும் உங்்கள் குடும்ெத்தினருடன் 
கூட்டொளரொ்கவும் இருக்்க்லொம்.

உங்க்ளோல் என்ன பேய்ை முடியும்

உள்்ளடக்க அட்டைரண 

https://raisingchildren.net.au/autism/therapies-services/services/parent-decision-making-guide-for-children-with-disability-autism-and-additional-needs
https://raisingchildren.net.au/autism/therapies-services/services/parent-decision-making-guide-for-children-with-disability-autism-and-additional-needs
https://www.sgenable.sg/get-in-touch
https://www.sgenable.sg/get-in-touch
https://www.sgenable.sg/get-in-touch
https://enablingvillage.sg/tenants-all/tech-able/


்ெச்சு ேறறும் பேோழி 
சிகிச்ரேைோ்ளர்கள்

்மொழி மற்றும் ் தைொடர்பு சிக்்கல்்களுக்கு மதிப்பீடு, 
்கண்டறிதைல் மற்றும் ஆதைரவு மற்றும் ் ம்லொண்்தம 
வழங்குவொர்்கள். இந்தை சிகிச்்தசயொளர்்கள் 
குழந்்ததை்களுக்கு உணவளிப்ெதில் அல்்லது 
விழுங்குவதில் சிரமம் உள்ளவர்்களுக்கும் 
உதைவுகிறொர்்கள்.

3. ேமூக ்ேரைைோ்ளர்கள்

2. ஒலியிைல் ைல்லுநர்கள், பதோழில்ேோர் 
சிகிச்ரேைோ்ளர்கள், உடறெயிறசி சிகிச்ரேைோ்ளர்கள், 

உ்ளவிைலோ்ளர்கள் ேறறும் ்ெச்சு ேறறும் பேோழி 
சிகிச்ரேைோ்ளர்கள் அடங்கிை AHPகள்

உடறெயிறசி சிகிச்ரேைோ்ளர்கள், 
உடல் மறுவொழ்வு, சிகிச்்தச ெயிற்சி்கள் மற்றும் AT 
்ெொன்ற இயக்்கம் ்ெொன்ற சிகிச்்தச்கள் மூ்லம் 
உடல் இயக்்கம் மற்றும் ் சயல்ெொட்்தட ் மம்ெடுத்தை 
உங்்கள் பிள்்தளக்கு மதிப்பீடு ் சய்து உதைவுவொர்்கள். 
இதில் இயக்்கம், சமநி்த்ல, வலி்தம மற்றும் 
ஒருங்கி்தணப்பு சிக்்கல்்கள் ஆகிய்தவ அடங்கும்.

ஒலியிைல் ைல்லுநர்கள்
உங்்கள் பிள்்தளயின் ்சவித்திறன் அல்்லது 
சமநி்த்ல்தய மதிப்பிடுவொர்்கள். ஒலியியல் 
வல்லுநர்்கள் குழந்்ததை்களுக்கு ்கொது ் ்களொ்தம்தய 
நிர்வகிப்ெதைற்கும் மற்றவர்்களுடன் திறம்ெட 
்தைொடர்பு்்கொள்வதைற்கும் அவர்்களுக்கு உதைட்்தடப் 
ெடிக்்கக் ்கற்றுக் ் ்கொடுப்ெது, ் ்கட்கும் சொதைனங்்க்தளப் 
ெரிந்து்தரப்ெது அல்்லது ்சவிப்பு்லன் மற்றும் 
்தைொடர்பு ்தைொடர்ெொன பிற ்ச்தவ்க்தளப் 
ெரிந்து்தரப்ெது ்ெொன்றவற்றின் மூ்லம் 
அவர்்களுக்கு உதைவுகிறொர்்கள்.

பதோழில்ேோர் சிகிச்ரேைோ்ளர்கள்  

உங்்கள் பிள்்தளயின் அன்றொட நடவடிக்்த்க்களில் ஈடுெடும் திற்தன மதிப்பிடவும் ்மம்ெடுத்தைவும் 
உதைவுவொர்்கள். அவர்்கள் அறிவொற்றல், உணர்ச்சி ்சய்லொக்்கம், ்கவனம், ஒழுங்குமு்தற மற்றும் சுய 
ெொது்கொப்பு ெணி்கள், அத்துடன் நடத்்ததை, சமூ்க, நுண் ்மொட்டொர் மற்றும் வி்தளயொட்டு திறன்்களுக்கு 
ஆதைர்தவ வழங்குகிறொர்்கள். உங்்கள் பிள்்தளயின் ்தை்தவ்க்தளப் பூர்த்தி ்சய்வதைற்கும் அவரது 
சுதைந்திரத்்ததை ஊக்குவிப்ெதைற்கும் உங்்கள் வீட்டுச் சூழ்த்ல எவவொறு மொற்றிய்தமப்ெது என்ெ்ததையும் 
அவர்்கள் உங்்களுக்குக் ்கற்பிக்்கக்கூடும்.

உ்ளவிைலோ்ளர்கள் 

உங்்கள் பிள்்தளக்கு ஏற்ெடக்கூடிய ்கற்றல் மற்றும் 
வளர்ச்சிப் பிரச்சி்தன்க்தள மதிப்பீடு ்சய்து 
்கண்டறிந்து, உங்்கள் குழந்்ததையின் ்கற்றல், 
நடத்்ததை மற்றும் சமூ்க-உணர்வு நல்வொழ்வில் 
உங்்களுக்கு உதைவுவொர்்கள். அ்தவ உங்்கள் 
பிள்்தள்தயக் ்கற்றுக்்்கொள்ளவும், அவரது 
ந ட த் ்த தை ்த ய  நி ர் வ கி க் ்க வு ம் ,  அ வ ர து / 
உணர்ச்சி்க்தளக் ்கட்டுப்ெடுத்தைவும் உதைவுகிறொர்்கள்.

ேமூக ்ேைகர்கள்
உங்்கள் குழந்்ததையின் ெ்லம் மற்றும் 
உதைவி ் தை்தவப்ெடும் ெகுதி்க்தள நன்கு 
புரிந்து்்கொள்ள உங்்களுக்கும் உங்்கள் 
கு டு ம் ெ த் தி ன ரு க் கு ம் 
ஆதைரவளிக்கிறொர்்கள். உங்்கள் வீடு, 
உங்்கள் குழந்்ததையின் ெள்ளி மற்றும் 
சமூ்கம் ஆகியவற்றுக்கு இ்தட்ய 
வ லு வ ொ ன  கூ ட் ட ொ ண் ்த ம ்க ்த ள 
உரு வ ொக் ்க வு ம்  அ வ ர்்க ள்  உ தை வி 
அளிக்கிறொர்்கள்.

உள்்ளடக்க அட்டைரண 



ெொ்லர் ெொடசொ்த்ல்களுக்குத் ்தை்தவப்ெடும் EI 
ஆதைரவின் ெல்்வறு நி்த்ல்க்தளப் பூர்த்தி 
்சய்வதைற்கு மலிவு வி்த்லயில் ்தைொடர்ச்சியொன 
திட்டங்்க்தள வழங்குவதைற்்கொ்க அரசொங்்கம் 
ெல்்வறு சமூ்க ்ச்தவ மு்கவர் நி்த்லயங்்கள் 
(SSAக்்கள்) மற்றும் ெொ்லர் ெள்ளி்களுடன் இ்தணந்து 
்சயல்ெடுகிறது.

வளர்ச்சி ஆதைரவு மற்றும் சொர்ந்தை ஆதைரவு 
(Development Support – Learning Support (DS-LS)) 
திட்டம், வளர்ச்சி ஆதைரவு பிளஸ் (DS-Plus) திட்டம், 

அைேோங்கத்தோல் நிதிைளிக்கப்ெடும் EI 
்ேரைகள்

ஒருங்கி்தணந்தை குழந்்ததை ெரொமரிப்பு திட்டம் 
(ICCP), மற்றும் உள்ளடக்கிய ஆதைரவு திட்டம் (InSP) 
ஆகிய்தவ ெ்ல ெொ்லர் ெள்ளி்களில் குழந்்ததை்களின் 
இயற்்த்க சூழ்நி்த்ல்களில் வழங்்கப்ெடுகின்றன. 
்த்கக்குழந்்ததை்கள் மற்றும் குழந்்ததை்களுக்்கொன 
ஆரம்ெ்கொ்ல தை்த்லயீடு திட்டம் Early Intervention 
Programme for Infants and Children (EIPIC)) மற்றும் 
தைனியொர் வழங்குநர்்களுக்்கொன ் மம்ெடுத்தைப்ெட்ட 
முன்்னொடித் (Enhanced Pilot for Private 
Intervention Providers (PPIP)) திட்டம் ஆகிய்தவ 
பிரத்்ய்க EI ்தமயங்்களில் வழங்்கப்ெடுகின்றன.

ஆரம்பகால தைலயீட்டு நிைலயம் (EI CENTRE)
நடுத்தர நிைலயிலிாுந்து உயர் நிைல வைர ஆரம்பகால தைலயீடு (EI) 

ேதைவப்படும் குழந்ைதகள், ஆரம்பகால தைலயீட்டு நிைலயங்களில் 
வழங்கப்படும் ைகக்குழந்ைதகள் மற்றும் குழந்ைதக்களுக்கான ஆரம்பகால 

தைலயீட்டுத் திட்டத்திலும் (EIPIC), தனியார் வழங்குநர்களுக்கான 
ேமம்படுத்தப்பட்ட முன்ேனாடித் திட்டத்திலும் (PPIP) கலந்து ெகாள்ளலாம்

பாலர் கல்வி (PRESCHOOL)
குைறந்த அளவிலிாுந்து நடுத்தர நிைல வைர ஆரம்பகால தைலயீடு 
(EI) ேதைவப்படும் பிள்ைளகள், தங்கள் பாலர் பள்ளிகளில் கிைடக்கும் 

ஆரம்பகால தைலயீட்டுத் திட்டங்கள் மூலம் ஆதரவுப் ெபறலாம்

DS-Plus Programme / வளர்ச்சி 
ஆதரவு-பிளஸ் திட்டம்
•EIPIC-ன் கீழ் முன்ேனற்றம் கண்டு, 

தற்ேபாது குைறந்த அளவிலான 
ஆரம்பகால சிகிச்ைச (EI) ஆதரவு 
ேதைவப்படுகிற 6-வயது 
வைரயிலான குழந்ைதகளுக்கான 
ேசைவ திட்டம்

• ஆரம்பகால தைலயீடு (EI) 
கல்வியாளர்கள் இைணந்து 
குழந்ைதகளுக்கு வகுப்பில் 
கற்பிப்பர்

InSP PILOT / உள்ளடக்கிய 
ஆதரவு திட்டம் 
• நடுத்தர நிைல அளவு ஆரம்பகால 

தைலயீடு (EI) ேதைவப்படும் 3- 
முதல் 6-வயது பிள்ைளகளுக்கான 
திட்டம்

• ஆரம்பகால தைலயீட்டுக் 
கல்வியாளர்கள், 
இளஞ்சிறார்ப்பராயக் 
கல்வியாளர்கள், மற்றும் சுகாதாரப் 
பராமரிப்புத் ெதாழில்சார் துைண 
நிபுணர்கள் இைணந்து திட்டமிட்டு, 
குழந்ைதகளின் அன்றாட பாலர் 
பள்ளி நைடமுைறகளில் 
ஆரம்பகால தைலயீட்டு 
உத்திகைளப் ைகயாளுவார்கள்

EIPIC@Centre  
• நடுத்தர 

நிைலயிலிாுந்து 
உயர் நிைல வைர 
ஆரம்பகால தைலயீடு 
(EI) ேதைவப்படும் 2 
முதல் 6 வயது 
பிள்ைளகளுக்கான 
நிைலயம்

PPIP 
Programme/வழங்குந
ர்களுக்கான 
ேமம்படுத்தப்பட்ட 
முன்ேனாடித் திட்டம் 
• நடுத்தர 

நிைலயிலிாுந்து உயர் 
நிைல வைர 
ஆரம்பகால தைலயீடு 
(EI) ேதைவப்படும் 2 
முதல் 6 வயது 
பிள்ைளகளுக்கான 
திட்டம்

• தனியார் சிகிச்ைச 
நிைலயங்களில் 
வழங்கப்படும்

Development Support (DS) 
/ வளர்ச்சி ஆதரவு திட்டம் 
• குைறந்த அளவிலான ஆரம்பகால 

சிகிச்ைச (EI) ஆதரவு ேதைவப்படுகிற 
K1 மற்றும் K2-இல் உள்ள 
குழந்ைதகளுக்கான ேசைவ திட்டம்

Learning Support (LS) / கற்றல் 
ஆதரவு திட்டம்
• குைறந்த அளவிலான ஆரம்பகால 

சிகிச்ைச (EI) ஆதரவு ேதைவப்படுகிற 
K1 மற்றும் K2-இல் உள்ள 
குழந்ைதகளுக்கு கற்றல் ஆதரவு 
கல்வியாளர்கள் வழங்கும் திட்டம் 

ICCP / ஒாுங்கிைணந்த குழந்ைத 
பராமரிப்பு திட்டத்துடன் கூடிய பாலர் 
பள்ளிகள்  
• குைறந்த நிைலயிலிாுந்து நடுத்தர 

நிைல வைர ஆரம்பகால தைலயீடு (EI) 
ேதைவப்படும் 2- முதல் 6-வயது 
பிள்ைளகளுக்கான திட்டம்

• குழந்ைதகளின் ேதைவகளுக்கு ஏற்ப 
பாடத்திட்டம் மாற்றியைமக்கப்படலாம்

• ஒேர சமயத்தில் பிள்ைளகள் மற்ற 
திட்டங்களிலும் கலந்துெகாள்ளலாம்

EIPIC Under-2s 
• 2 வயதுக்குக் குைறவான 

ைகக்குழந்ைதகள் மற்றும் 
குழந்ைதகளுக்கான ஆரம்பகால 
தைலயீட்டுத் திட்டம் 

• பராமரிப்பாளர்கள் பிள்ைளகளுடன் 
ெசல்லேவண்டும் 

• குழந்ைதகளின் அன்றாட 
நைடமுைறகளில் தைலயீட்டு 
உத்திகைள நிைறேவற்ற 
பராமரிப்பாளர்களின் திறன்கைள 
வலியுறுத்து கிறது

குழந்ைதகளின் ேதைவகைளப் ெபாறுத்து, இளஞ்சிறார்ப்பராயக் 
கல்வியாளர்கள், ஆரம்பகாலக் கல்வியாளர்கள், கற்றல் ஆதரவு 
கல்வியாளர்கள், சுகாதாரப் பராமரிப்புத் ெதாழில்சார் துைண 

நிபுணர்கள், மற்றும் உளவியலாளர்கள் தகுந்த ஆதரவளிப்பார்கள்.

குழந்ைதகளின் ேதைவகைளப் ெபாறுத்து, ஆரம்பகால 
தைலயீடு கல்வியாளர்கள், சுகாதாரப் பராமரிப்புத் ெதாழில்சார் 

துைண நிபுணர்கள், உளவியலாளர்கள் சிகிச்ைச அல்லது 
சிறப்பு தைலயீட்டின் மூலம் தகுந்த ஆதரவளிப்பார்கள்.

ஆரம்பகால தைலயீட்டு (EI) திட்டங்கள் 

உள்்ளடக்க அட்டைரண 

https://www.enablingguide.sg/im-looking-for-disability-support/child-adult-care/integrated-child-care-programme
https://www.enablingguide.sg/im-looking-for-disability-support/child-adult-care/integrated-child-care-programme
https://www.enablingguide.sg/im-looking-for-disability-support/therapy-intervention/enhanced-pilot-for-private-intervention-providers
https://www.enablingguide.sg/im-looking-for-disability-support/therapy-intervention/enhanced-pilot-for-private-intervention-providers
https://www.enablingguide.sg/im-looking-for-disability-support/therapy-intervention/enhanced-pilot-for-private-intervention-providers


்ெச்சு மற்றும் ் மொழி, சமூ்க திறன்்கள், ் மொட்டொர் திறன்்கள், நடத்்ததை மற்றும் எழுத்தைறிவு ் ெொன்ற ெகுதி்களில் 
கு்தறந்தை அளவி்லொன EI ஆதைரவு ்தை்தவப்ெடும் K1 மற்றும் K2 இல் உள்ள குழந்்ததை்களுக்கு DS-LS திட்டம் 
்ெொருத்தைமொனது. இந்தைத் திட்டங்்கள் அவர்்களுக்குத் தைகுந்தை திறன்்க்தள வளர்த்துக்்்கொள்ளவும், அவர்்களின் 
ஒட்டு்மொத்தை முன்்னற்றத்்ததை ்மம்ெடுத்தைவும் வடிவ்தமக்்கப்ெட்டுள்ளன, ்மலும் அ்தவ குழந்்ததையின் 
ெொ்லர் ெள்ளி அ்தமப்பில் வழங்்கப்ெடுகின்றன.

DS-LS திட்டத்்ததை வழங்கும் ெொ்லர் ெள்ளி்கள் திட்டத்திற்்கொன உங்்கள் குழந்்ததையின் தைகுதி்தய மதிப்பிடும். 
உங்்கள் பிள்்தளயின் ெொ்லர் ெள்ளி DS-LS திட்டத்்ததை வழங்்கவில்்த்ல என்றொல், அந்தைந்தை சிகிச்்தசக் 
குழுக்்க்தளத் ்தைொடர்பு்்கொள்ளும்ெடி நீங்்கள் அவர்்க்தளக் ்்கட்்க்லொம்.

ை்ளர்ச்சி ஆதைவு-கறறல் ஆதைவு (DS-LS) திட்டம்

நடுத்தைர முதைல் அதி்க அளவி்லொன EI ஆதைரவு ்தை்தவப்ெடும் குழந்்ததை்கள் EI ்தமயங்்களில் வழங்்கப்ெடும் 
EIPICக்கு ெரிந்து்தரக்்கப்ெடுகின்றனர். DS-LS மற்றும் DS-Plus திட்டங்்க்தள விட EIPIC குழந்்ததை்களுக்கு அதி்க 
தீவிர ஆதைர்தவ வழங்குகிறது; குழந்்ததையின் ் சயல்ெொட்்தட ் மம்ெடுத்துவதைற்்கொன தை்த்லயீடு ் ெொதுவொ்க 
ெொ்லர் ெள்ளி்களுக்குள் ் மற்்்கொள்ளப்ெடுவதில்்த்ல (InSP தைவிர - கீ்ழ ெொர்க்்கவும்). EIPIC இல் ் சர்வதைற்்கொன 
தைகுதிக்்கொ்க உங்்கள் குழந்்ததை ஒரு மருத்துவ நிபுணரொல் மதிப்பிடப்ெட்டு ெரிந்து்தரக்்கப்ெட ்வண்டும்.

EIPIC Under-2s இரண்டு வயதுக்குட்ெட்ட குழந்்ததை்களுக்கு ஆதைரவளிக்கிறது. வீட்டில் உங்்கள் குழந்்ததையின் 
தினசரி ந்தடமு்தற்களில் தை்த்லயீட்டு உத்தி்க்தள ்சயல்ெடுத்தை ெரொமரிப்ெொளர் ெயிற்சி்தய இது 
வலியுறுத்துகிறது. EIPIC Under-2s திட்டத்திற்கு து்தண ் தை்தவ. உங்்கள் பிள்்தளக்கு இரண்டு வயதைொகும்்ெொது,   
அவன்/அவள் EIPIC@Centre திட்டத்திற்கு மொறுவொர்்கள்.

EIPIC@Centre இரண்டு வயது முதைல் ஆறு வயது வ்தரயி்லொன குழந்்ததை்களுக்கு ஆதைரவளிக்கிறது. சிகிச்்தச 
மற்றும் ்கல்வி தை்த்லயீடு ்ச்தவ்கள் இரண்டும் EI ்தமயங்்களில் ்தைொழில் வல்லுநர்்களின் குழுவொல் 
்ெொதுவொ்க சிறிய குழுக்்களில் வழங்்கப்ெடுகின்றன. உங்்கள் குழந்்ததையின் முன்்னற்றம் ்தைொடர்ந்து 
மதிப்பிடப்ெடும் மற்றும் தை்த்லயீட்டு இ்லக்கு்கள் மற்றும் உத்தி்கள் உங்்கள் குழந்்ததையின் ்தை்தவ்களுக்கு 
ஏற்ெ தைனிப்ெயனொக்்கப்ெடும்.

ரகக்குழந்ரதகள் ேறறும் குழந்ரதகளுக்கோன ஆைம்ெகோல தரலயீடு திட்டம் (EIPIC)

நடுத்தைர அளவி்லொன EI ஆதைரவு ் தை்தவப்ெடும் மூன்று முதைல் ஆறு வயது வ்தரயி்லொன குழந்்ததை்களுக்கு 
InSP ஆதைரவளிக்கிறது. இந்தை திட்டம் ெொ்லர் ெள்ளி்களில் EI மற்றும் EC ்ச்தவ்க்தள வழங்குவ்ததை 
ஒருங்கி்தணக்கும். ்தைர்ந்்தைடுக்்கப்ெட்ட முன்்னொடி ெொ்லர் ெள்ளி்களில் முழு்நர EI ்கல்வியொளர்்கள் 
மற்றும் வரு்த்க தைரும் AHP்கள் உள்ளனர், அவர்்கள் ெொ்லர் ெள்ளியில் குழந்்ததை்கள் அர்த்தைமுள்ள வ்த்கயில் 
ெங்்்கற்்க ஆரம்ெ குழந்்ததைப் ெருவ (early childhood educators) ்கல்வியொளர்்களுடன் ்நருக்்கமொ்க 
ெணியொற்றுகிறொர்்கள்.

உள்்ளடக்கிை ஆதைவு திட்டம் (InSP)

்ம்லதி்க வொசிப்பு மற்றும் தை்கவலுக்கு பின்வரும் ஆதைொரங்்க்தளப் ெொர்க்்கவும்: 
    ் சயல்ெடுத்தும் வழி்கொட்டி அரசொங்்கத்தின் நிதியுதைவி ்ெறும் EI ்ச்தவ்கள் ெற்றிய கூடுதைல் 

தை்கவல்்க்தள வழங்குகிறது.
    ெொ்லர் ெள்ளி ்தைடல் இ்தணய மு்கப்பு ெொ்லர் ெள்ளி்களின் ெட்டிய்த்ல வழங்குகிறது. ெொ்லர் ெள்ளி்கள் 
மற்றும் உங்்கள் குழந்்ததைக்்கொன குழந்்ததைப் ெரொமரிப்பு நி்த்லயத்்ததை எவவொறு ் தைர்வு ் சய்வது என்ெது 
ெற்றிய கூடுதைல் தை்கவலுக்கு, நீங்்கள் ECDA இ்தணயதைளத்்ததைப் ெொர்க்்கவும்.

    குறிப்பிட்ட EI திட்டத்திற்கு உங்்கள் குழந்்ததை எவவொறு ெரிந்து்தரக்்கப்ெட்லொம் என்ெ்ததை ெரிந்து்தர 
்சயல்மு்தற விளக்்கப்ெடம் ்்கொடிட்டுக் ்கொட்டுகிறது.

DS-Plus திட்டம் EIPIC-இன் ் ெொது ் ெொதுமொன முன்்னற்றம் அ்தடந்தை குழந்்ததை்களுக்கு அவர்்களின் ெொ்லர் 
அ்தமப்பிற்குள் ்தைொடர்ச்சியொன தை்த்லயீட்்தடப் ்ெற உதைவுகிறது. ்ெொருத்தைமொனதைொ்கக் ்கருதைப்ெடும் 
குழந்்ததை EI ்தமயம் மற்றும் DS-Plus திட்டத்திற்கு இடமளிக்கும் ெொ்லர் ெள்ளி ஆகிய இரண்டிலும் ் சர்க்்கப்ெட 
்வண்டும். உங்்கள் பிள்்தள தைகுதி ்ெற்றிருந்தைொல் EI வல்லுநர்்கள் உங்்க்தள ்நரடியொ்கத் 
்தைொடர்பு்்கொள்வொர்்கள் என்ெதைொல் DS-Plus க்கு விண்ணப்பிக்்க ்வண்டிய அவசியமில்்த்ல.

ை்ளர்ச்சி ஆதைவு-பி்ளஸ் (DS-Plus) திட்டம்

உள்்ளடக்க அட்டைரண 

https://www.enablingguide.sg/im-looking-for-disability-support/therapy-intervention/development-support-and-learning-support
https://www.enablingguide.sg/docs/default-source/default-document-library/information-on-how-preschools-can-come-onboard-to-offer-ds-ls.pdf?sfvrsn=3faf468c_2
https://www.enablingguide.sg/docs/default-source/default-document-library/information-on-how-preschools-can-come-onboard-to-offer-ds-ls.pdf?sfvrsn=3faf468c_2
https://www.ecda.gov.sg/parents/other-services/early-intervention-services/inclusive-support-programme-(insp)
https://www.enablingguide.sg/im-looking-for-disability-support/therapy-intervention
https://www.ecda.gov.sg/parents/preschool-search-portal
https://go.gov.sg/ei-referral-process
https://go.gov.sg/ei-referral-process
https://www.enablingguide.sg/im-looking-for-disability-support/therapy-intervention/early-intervention-programme-for-infants-children/


EI ரேைத்திறகு உங்கள் குழந்ரதரை தைோர்ெடுத்துதல்
உங்்கள் குழந்்ததை EI ்தமயத்திற்குப் ெரிந்து்தரக்்கப்ெட்டிருந்தைொல், உங்்கள் குழந்்ததை்தய ்தமயத்தில் முதைல் 
நொளுக்கு தையொர்ெடுத்தி, மொற்றத்்ததை எளிதைொக்குங்்கள்

உங்்கள் பிள்்தள்தய அக்்கம்ெக்்கத்திற்கு ெழக்்கப்ெடுத்துவதைற்்கொ்க ்தமயம் அ்தமந்துள்ள 
அப்ெகுதிக்கு   அ்தழத்துச் ்சல்லுங்்கள்.

உங்்கள் பிள்்தள வகுப்பில் என்ன எதிர்ெொர்க்்க்லொம் என்ெ்ததை விளக்்க ்க்ததை்க்தளப் 
ெயன்ெடுத்தைவும் – அவர்்கள் சந்திக்்க ்ெொகும் மக்்கள், அவர்்கள் ்மற்்்கொள்ளப்்ெொகும் 
நடவடிக்்த்க்கள் ்ெொன்ற்தவ.

1

்தமயத்திற்குச் ்சல்லும் ்வவ்வறு வழி்க்தள ஆரொய உங்்கள் பிள்்தள்தய அ்தழத்துச் 
்சல்லுங்்கள் மற்றும் அவருக்கு வழி்கa்தளப் ெற்றி ்சொல்லிக்்்கொடுங்்கள். 

2

3

உங்்கள் பிள்்தள வகுப்பிற்குத் ்தை்தவயொன அ்தனத்துப் ்ெொருட்்க்தளயும் 
்தவத்திருப்ெ்ததை உறுதி ்சய்யுங்்கள் – தின்ெண்டங்்கள், தைண்ணீர் ெொட்டில், கூடுதைல் 
உ்தட்கள் ்ெொன்ற்தவ.

4

உங்்கள் குழந்்ததை EIPIC வகுப்்தெக் ்்கொண்டிருக்கும் ்ெொது ்கொ்த்ல ்நரத்தில் 
தையொர்ெடுத்துவதைற்்கொன ந்தடமு்தற்க்தள உருவொக்குங்்கள். உதைொரணமொ்க, உங்்கள் குழந்்ததை 
எழுந்திருக்்க்லொம், ்கொ்த்ல உணவு சொப்பிட்லொம், ெல் து்லக்்க்லொம், ஆ்தட அணிந்து வீட்்தட 
விட்டு ்வளி்யற்லொம். இவற்்தற விளக்்க ஒரு ்கொட்சி அட்டவ்தண்தயயும் உருவொக்்க்லொம்.

5

உங்்கள் பிள்்தளயின் EIPIC ஆசிரியர்்களுடன் ்தைொடர்பு்்கொண்டு, உங்்கள் குழந்்ததையுடன் 
எவவொறு சிறப்ெொ்கப் ெணியொற்றுவது என்ெ்ததை ஆசிரியருக்குத் ்தைரியப்ெடுத்துவதைற்கு 
ஏ்தைனும் ்தைொடர்பு்தடய தை்கவ்த்லப் ெகிரவும்.

6

பெோதுைோன தைறோன கருத்து! x

  நோன் என் குழந்ரதரை EI திட்டத்திறகு 
அனுப்பினோல், அைன்/அைள் கண்டிப்ெோக 
சிறப்புக் கல்வித் ்தரை உள்்ளைர்  
அ ல் ல து  ஊ ன மு ற ற ை ர்  எ ன் று 
மு த் தி ர ை யி ட ப் ெ டு ை ோ ர் க ள் . 
எதிர்கோலத்தில் என் குழந்ரத இைல்ெோன 
ேறறும் ெைனுள்்ள ைோழ்க்ரகரை ைோழ 
முடிைோது.

  தை ்த ்ல யீ ட் ்த ட த் ் தை டு வ து அ ல் ்ல து 
்நொயறிதை்த்லக் ்கண்டறிவது என்ெது 
உங்்கள் பிள்்தளக்கு சிறப்புத் ்தை்தவ்கள் 
இருப்ெதைொ்க முத்தி்தர குத்தைப்ெடுவ்ததை 
அர்த்தைப்ெடுத்துவதில்்த்ல. உங்்கள் பிள்்தள 
ஆதைர்தவப் ்ெறுவ்ததை உறுதிப்ெடுத்தை 
தை்த்லயீடு உதைவுகிறது.EI ்தமயத்திலிருந்து 
ஆதைர்தவப் ்ெறும் சி்ல குழந்்ததை்கள் 
ஆரம்ெப் ெள்ளி்களுக்குச் ்சல்கிறொர்்கள், 
மற்றவர்்கள் சிறப்புக் ்கல்விப் (SPED) 
ெள்ளி்களில் சிறந்தை ஆதைர்தவப் ் ெற்லொம்.

SPED ெள்ளி்களில் ெடிக்கும் குழந்்ததை்கள் 
நி ்த ற வ ொ ன  ம ற் று ம்  ம தி ப் பு மி க் ்க 
வொழ்க்்த்க்தய நடத்தை முடியும்.

தரலயீடு ெைனுள்்ளதோக இருக்க, ஒன்றுக்கு 
ஒன்று ைடிைத்தில் ைழங்கப்ெட ் ைண்டும்.

  தை்த்லயீட்டின் குறிக்்்கொள் மொற்றத்்ததை 
உருவொக்குவது மற்றும் தை்த்லயீடு ஒரு குழு 
அ்தமப்பில் (எ.்கொ. வகுப்ெ்தற) அல்்லது 
ஒ ரு வ ரு க் கு  ஒ ரு வ ர்  அ ்த ம ப் பி ல் 
நடத்தைப்ெட்லொம். உதைொரணமொ்க, உள்ளூர் EI 
்தமயங்்களில், EI வல்லுநர்்கள் மற்றும் 
AHP்களின் குழு (்ெொதுவொ்க EI ஆசிரியர்்கள், 
்ெச்சு சிகிச்்தசயொளர்்கள், ்தைொழில்சொர் 
சிகிச்்தசயொளர்்கள் மற்றும் உளவிய்லொளர்்கள்) 
வகுப்ெ்தறயின் ந்தடமு்தற்களுக்குள் 
உங்்கள் குழந்்ததையின் ்தை்தவ்க்தள 
ஆதைரிப்ெதைற்்கொன ெரிந்து்தர்க்தள வழங்்க 
ஒன்றொ்க ் வ்த்ல ் சய்கிறொர்்கள். அ்தவ ஒரு 
வகுப்பு ஆசிரியரொல் ் மற்்்கொள்ளப்ெடுகிறது. 
வகுப்ெ்தற ந்தடமு்தற்களில் தை்த்லயீடு்க்தள 
உட்்ெொதிக்கும் அணுகுமு்தற, அ்தடயொளம் 
்கொணப்ெட்ட நடத்்ததை்களில் உங்்கள் பிள்்தள 
்வ்த்ல ்சய்வதைற்குத் ்தை்தவயொன 
நி்த்லத்தைன்்தம்தய வழங்்க உதைவுகிறது 
ம ற் று ம்  அ வ ர் ்க ளி ன்  மு ன் ் ன ற் ற 
வொய்ப்பு்க்தள அதி்கரிக்கிறது.

்மலும் தை்கவல் மற்றும் வொசிப்புக்கு நீங்்கள் பின்வருவனவற்்தறப் ெொர்க்்கவும்:
    குடும்ெங்்கள் வொழ்க்்த்க ்ெற்்றொருக்்கொன வளங்்கள் (Families For Life Parenting Resources) 

உங்்கள் குழந்்ததை்தய ெொ்லர் ெள்ளிக்குத் தையொர்ெடுத்துவதைற்்கொன வளங்்க்தளக் ் ்கொண்டுள்ளன.
   ் சயல்ெடுத்தும் வழி்கொட்டி அரசொங்்கத்தைொல் நிதியளிக்்கப்ெடும் EI திட்டங்்களுக்்கொன மொனியங்்கள் 
ெற்றிய தை்கவ்த்ல வழங்குகிறது.

உள்்ளடக்க அட்டைரண 
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    உங்்கள் குழந்்ததை EIPICக்கு ெரிந்து்தரக்்கப்ெட்டிருந்தைொல், EI மற்றும் சமூ்க ஆதைொரங்்க்தளப் ெற்றி 
்மலும் அறிய, SG ஆல் நடத்தைப்ெடும் ் தைொடக்்க உரி்தமப் ெட்ட்தறக்கு ெதிவு ் சய்யவும். மற்ற 
நிரல்்க்தளப் ெற்றிய கூடுதைல் தை்கவலுக்கு இங்்்க கிளிக் ்சய்யவும்.

    மற்ற ் ெற்்றொர்்கள் மற்றும் குடும்ெங்்களுடன் ் தைொடர்பு ் ்கொள்ள ஒரு ெரொமரிப்ெொளர் ஆதைரவு 
குழுவில் ்சரவும். உங்்கள் குழந்்ததை EI ்தமயத்தில் ்சர்ந்திருந்தைொல், ்ெற்்றொர் ஆதைரவுக் 
குழுக்்கள் மற்றும் ஆதைொரங்்கள் குறித்து ்தமயப் ெணியொளரிடம் ்்களுங்்கள்.

  என் குழந்ரத தரலயீட்ரட முடித்தவுடன், அைருரடை திறரேகள் ேறறும் 
ை்ளர்ச்சிரை பதோடர்ந்து கண்கோணிக்க ்ைண்டிை அைசிைமில்ரல.

  தை்த்லயீட்்தடப் ்ெற்ற பிறகும் உங்்கள் பிள்்தளக்கு குறிப்பிட்ட ்தை்தவ்கள் ்தைொடர்ந்து 
இருக்்க்லொம். உங்்கள் பிள்்தளயின் முன்்னற்றத்்ததைத் ்தைொடர்ந்து ்கண்்கொணித்து, 
அவரு்தடய/அவளு்தடய ்தை்தவ்க்தள அவதைொனித்து, புதிய திறன்்க்தள ்தைொடர்ந்து 
ெயிற்சி ்சய்வதைன் மூ்லம் அவர்/அவள் ்ெற்ற முன்்னற்றத்்ததைத் தைக்்க ்தவத்துக் 
்்கொள்ள உதைவுவது சிறந்தைது.

ெள்ளி ்சல்லும் வயதில் உங்்கள் பிள்்தளக்குக் கி்தடக்கும் விருப்ெங்்களுக்கு, "்வவ்வறு ்கல்வி 
அ்தமப்பு்க்தளப் புரிந்து்்கொள்வது" என்ற ெகுதி்தயப் ெொர்க்்கவும்.

அரசு நிதியளிக்கும் திட்டங்்களில் EIPIC மூ்லம் அல்்லது ெொ்லர் ெள்ளி்களுக்குள்  ்சர்ந்தைொல், உங்்கள் 
குழந்்ததை தைற்்ெொ்ததைய EI திட்டத்திலிருந்து கீழ்்கண்ட மு்தற்களில் ்வளி்யற்லொம்:

1. உங்்கள் குழந்்ததை ஆரம்ெ ெள்ளி வய்ததை அ்தடகிறது; அல்்லது 

2. உங்்கள் குழந்்ததை தைனது தைற்்ெொ்ததைய EI திட்டத்்ததை ் மம்ெடுத்தி, அவரது ் தை்தவ்க்தள சிறப்ெொ்க பூர்த்தி 
்சய்யும் மற்்றொரு திட்டத்திற்கு மொறுகிறது. வழங்்கப்ெடும் ஆதைரவு அவரது வளர்ச்சித் ்தை்தவ்களுக்குச் 
சிறந்தைதைொ்க இருக்கும்.

EI திட்டத்தின் முடிவில், தை்த்லயீட்டின் ்ெொது உங்்கள் குழந்்ததை அ்தடந்தை முன்்னற்றத்்ததைப் ெற்றி 
விவொதிக்்க உங்்கள் குழந்்ததையுடன் ெணிபுரியும் நிபுணர் ்தைொடர்பு ்்கொள்வொர்.

    உங்்கள் குழந்்ததையின் முன்்னற்றத்துடன் உங்்கள் குழந்்ததையின் தை்த்லயீட்டு இ்லக்கு்க்தள மதிப்ெொய்வு 
்சய்வதைற்்கொ்க நீங்்கள், உங்்கள் குழந்்ததையின் ்தைொழில்மு்தற மற்றும் அவரது ஆசிரியர் அல்்லது 
சிகிச்்தசயொளர் ்ெொன்ற பிற முக்கிய நிபுணர்்களி்தட்ய ஒரு சந்திப்பு நடத்தைப்ெட்லொம்.

    வீட்டில் உங்்கள் பிள்்தளக்கு எவவொறு ்தைொடர்ந்து ஆதைரவளிக்்க்லொம், சொத்தியமொன பின்்தைொடர்தைல் 
்ச்தவ்கள் மற்றும் உங்்கள் குழந்்ததையின் முன்்னற்றத்்ததை நிபுணரிடம் எவவொறு ்கண்்கொணிக்்க்லொம் 
என்ெ்ததை நீங்்கள் விவொதிக்்க விரும்ெ்லொம்.

    மொறுதைல் ் சயல்மு்தற்தய எளிதைொக்்க, உங்்கள் குழந்்ததையின் அடுத்தை ெள்ளியுடன் முக்கிய தை்கவ்த்லப் 
ெகிர்ந்து ்்கொள்ளுமொறு நீங்்கள் அறிவுறுத்தைப்ெட்லொம்.

EI ்ேரைகளில் இருந்து ேோறுதல்

உங்க்ளோல் என்ன பேய்ை முடியும்

பெோதுைோன தைறோன கருத்து! x

உள்்ளடக்க அட்டைரண 
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உறேோகப்ெடுத்துெைர் ேறறும் 
நண்ெர்  

    உ ங் ்க ள்  பி ள் ்த ள ்த ய 
ஊக்குவித்து, அவரு்தடய 
மு ய ற் சி ்க ்த ள யு ம் 
மு ன் ் ன ற் ற த் ்த தை யு ம் 
அங்கீ்கரியுங்்கள்  

    ஒவ்வொரு முயற்சி்தயயும் 
முன்்னற்றத்்ததையும் ்்கொண்டொடுங்்கள்

    ெயணத்தின் ்ெொது ்ெொரொட்டங்்க்தளச் 
சந்திக்்கக்கூடிய உங்்கள் பிள்்தள்தயப் 
புரிந்து்்கொள்ளவும் ்நரம் ஒதுக்குங்்கள் 

குைல் பகோடுப்ெைர்

    உங்்கள் குழந்்ததை்தய 
்ச்தவ்கள் மற்றும் சமூ்க 
இடங்்களுக்கு அ்தழத்துச் 
்சல்லுங்்கள்   

    உ ங் ்க ள்  பி ள்்த ள யி ன் 
ெல்்வறு ்தை்தவ்க்தள 
அ வ ரது  ஆ சி ரி ய ர்்க ள் 
ம ற் று ம்  ச மூ ்க த் து ட ன் 
ெகிர்ந்து ்்கொள்ளுங்்கள்

    ் தைொடர்பு்தடய ஏ்ென்சி்களிடமிருந்து உங்்கள் 
குழந்்ததைக்கும் குடும்ெத்துக்கும் ் தை்தவப்ெடும் 
்ச்தவ்கள் மற்றும் ஆதைரவுக்்கொன ் ்கொரிக்்த்க 
எழுப்புங்்கள்

துரண  

    உங்்கள் குழந்்ததையுடன் 
நீங்்கள் ெயணம் ்சய்யும் 
்ெொதும் ஓய்வு மற்றும் 
மறுசீர்தமப்பு ் சய்யுங்்கள்

    ் மலும் கூட்டொளி்க்தளக் 
்கண்டறிய, ெைோேரிப்ெோ்ளர் 
ஆதைவுக் குழுவில் ் சரவும்

கறெைர் 

    உங்்கள் குழந்்ததையின் தைனிப்ெட்ட ் தை்தவ்கள் 
மற்றும் கி்தடக்்கக்கூடிய 
ஆதைரவு ்ச்தவ்க்தளப் 
புரிந்து ் ்கொள்ள தை்கவ்த்லத் 
்தைடுங்்கள்

    உங்்கள் குழந்்ததையின் 
்கற்றலுக்கு எந்தைச் ்ச்தவ 
மற்றும் ெள்ளி மி்கவும் 
் ெ ொ ரு த் தை ம ொ ன து 
என்ெ்ததைக் ்கண்டறியவும்

    வீ ட் டி ல்  உ ங் ்க ள்  பி ள் ்த ள க் கு 
ஆதைரவளிப்ெதைற்்கொன உத்தி்க்தளக் ்கற்றுக் 
்்கொள்ளுங்்கள்

கூட்டுப்ெணிைோ்ளர் 

    உங்்கள் பிள்்தளயின் ெ்லம் மற்றும் ்கற்றல் 
்தை்தவ்கள் ெற்றிய தை்கவல்்க்தள அவரு்தடய 
EI ்தமயம், ெொ்லர் ெள்ளி 
ம ற் று ம்  கு ழ ந் ்த தை 
மருத்துவரிடம் ெகிர்ந்து 
் ்க ொ ள் ள  ஒ ப் பு தை ல் 
வழங்குங்்கள்

    நி பு ண ர் ்க ள ொ ல் 
ெ ரி ந் து ்த ர க் ்க ப் ெ டு ம் 
உ த் தி ்க ள்  உ ங் ்க ள் 
குழந்்ததைக்கு ்வ்த்ல 
்சய்கிறதைொ என்ெ்ததைப் 
ெற்றிய ்கருத்்ததை வழங்குங்்கள்

    ெொ்லர் ெள்ளி மற்றும் EIPIC குழுக்்க்தள 
இ்தணக்்கவும், அவர்்கள் உங்்கள் குழந்்ததையின் 
வளர்ச்சிக்்கொ்க ஒன்றொ்க ்வ்த்ல ்சய்ய 
அனுமதியுங்்கள்

    வீட்டில் உங்்கள் குழந்்ததையின் புதிய 
வளர்ச்சி்கள் குறித்து ்கல்வியொளர்்கள் மற்றும் 
குழந்்ததை மருத்துவரிடம் ்தைரிவிக்்கவும்

ஆசிரிைர்

    உங்்கள் பிள்்தளயின் ெ்லம், ஆர்வங்்கள் மற்றும் 
்கற்றல் ெொணி்க்தளக் 
்கவனித்து அவற்்தறக் 
வளருங்்கள்

    குடும்ெ ந்தடமு்தற்களில் 
உங்்கள் குழந்்ததைக்்கொன 
்கற்றல் வொய்ப்பு்க்தளப் 
ெயன்ெடுத்தைவும். ் மலும் 
தை ்க வ ்த ்ல  E C H O 
Frameworks' ்ெற்்றொர் 
்கருவித்்தைொகுப்பில் 
்கொண்லொம்

    வி்தளயொடும்்ெொதும் ்வடிக்்த்கயொ்க 
இருக்கும்்ெொதும் குழந்்ததை்கள் சிறப்ெொ்கக் 
்கற்றுக்்்கொள்வதைொல் உங்்கள் குழந்்ததையுடன் 
வி்தளயொடுங்்கள்

    உங்்கள் பிள்்தள மற்றவர்்களுடன் ெழ்கவும், 
புதிய திறன்்க்தளக் ்கற்றுக்்்கொள்ளவும், 
அ வ ரு ்த ட ய /அ வ ளு ்த ட ய  ் ச ொ ந் தை த் 
்தை்தவ்க்தளக் ்கவனித்துக்்்கொள்ளவும் 
உதைவுங்்கள்

    உங்்க ள் பிள்்த ள யின் முயற்சி்க ்த ள 
உறுதிப்ெடுத்தி ஊக்குவிக்்கவும்

    ் நர்ம்தற நடத்்ததைக்கு முன்மொதிரியொ்க 
இருங்்கள்

உங்கள் பிள்ர்ளயின் தரலயீட்ரட ஆதரிப்ெதில் பெற்றோைோக உங்கள் ெங்கு:

உங்கள் குழந்ரதரை ஆதரிக்க நீங்கள் 
என்ன பேய்ைலோம்

Cl
ap
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உங்கள் பிள்ர்ளயின் கறறலுக்கு ஆதைைோன சூழரல எவ்ைோறு 
ைழங்குைது என்ெது குறித்த ெரிந்துரைகள்:

a)  உங்கள் குழந்ரத எதில் சிறப்ெோகச் பேைல்ெடுகிறது, 
எரதச் பேய்து ேகிழ்கிறது என்ெரத அறிந்து 
பகோள்ளுங்கள்.

i)    உதைாரணமாக, ஒரு குழந்்ததை நன்றாகப் பாடத் 
சதைரிந்தைாலும் அது பிடிக்கவில்்தல என்றால், 
பாடுவது ஒரு திற்தமதைான் ஆனால் அதில் 
அதைற்கு ஆர்வம் இல்்தல.  

ii)   உங்கள் பிள்்தளக்கு வாசிப்பதிலும், எழுதுவதிலும், 
்பசுவதிலும் அதிக ஆதைரவு ்தை்தவப்பட்டால், 
இந்தைத் திறன்க்தள ்மம்படுத்தை அவருக்கு 
உதைவுவதைற்கான வழிக்தளக் கண்டறியவும். 
இருப்பினும், நீங்கள் அவரு்தடய இயல்பான 
நலன்க்தளயும் பலங்க்தளயும் வளர்க்க உதைவ 
்வண்டும்.

b)  உங்கள் குழந்ரதயின் ெலத்ரத கண்டறிந்து 
ை்ளர்ப்ெதறகோன சில ெரிந்துரைகள் :

i)    உ ங் க ள்  பி ள் ்த ள ்த ய  ஊ க் கு வி க் கு ம் 
நடவடிக்்தககள் என்ன என்ப்ததைக் கவனியுங்கள். 
உங்கள் குழந்்ததை தைனது எண்ணங்க்தள 
வாயசமாழியாக கூறினால், அவர் என்ன செயய 
விரும்புகிறார் என்று அவரிடம் ்களுங்கள். 

ii)    உங்கள் பிள்்தளயின் கல்வித் திறன்க்தளத் 
தைாண்டி அவரது கல்வி ொரா பலம் குறித்தும் 
கவனம் செலுத்துங்கள்.

iii)   உங்கள் குழந்்ததை அவர் சிறந்து விளங்கும் 
செயல்களில் ஈடுபடட்டும்.

iv)    உங்கள் குழந்்ததையின் ஆர்வங்கள் மற்றும் 
பலங்க்தள ஆதைரிக்கவும். உதைாரணமாக, உங்கள் 
குழந்்ததை இ்தெ்தய விரும்பினால், நீங்கள் 
அவ்தர இ்தெப் பாடங்களுக்கு அனுப்பலாம்.  

v)    உங்கள் பிள்்தளயின் பலத்்ததை ஆக்கப்பூர்வமாகப் 
பயன்படுத்தி அவர் திற்தமயாக செயய இயலாதை 
விஷயங்க்தள அணுகவும்.

vi)   உங்கள் குழந்்ததை சிறப்பாகச் செயயும்்பாது 
குறிப்பிட்ட செயல்களில் அவ்தரப் பாராட்டுங்கள். 
உங்கள் குழந்்ததையின் தைன்னம்பிக்்தக்தய 
அ தி க ரி க் க  அ வ ர து  ெ ா தை ்த ன க ்த ள க் 
சகாண்டாடுங்கள்.

c)  உங்கள் குழந்ரதயின் ெலத்ரத அங்கீகரிப்ெது ஏன் 
முக்கிைம் என்ெரதப் புரிந்து பகோள்ளுங்கள்.

1. உங்கள் குழந்ரதயுடன் ைலுைோன பிரணப்ரெ உருைோக்குதல்

a)  ைலுைோன பெற்றோர்-குழந்ரத உறவு முக்கிைேோனது. 
ஒ ரு  கு ழ ந் ர த  உ ங் க ்ள ோ ல்  ந ன் கு 
ஆதரிக்கப்ெடுைதோகவும், ெைோேரிக்கப்ெடுைதோகவும் 
உணரும்்ெோது,   அைர்:

i)    புதிய விஷயங்க்தள முயற்சிக்கவும் மற்றும் 
அவரது அனுபவங்களிலிருந்து கற்றுக்சகாள்ளவும் 
முற்படுவார்கள்.

ii)  அவர் ெவால்க்தள எதிர்சகாள்ளும் ்பாது 
வழிகாட்டுதைலுக்காக உங்களிடம் வருவார்கள்.

b)  என்ை உங்கள் குழந்ரதயுடன் ைலுைோன 
பிரணப்ரெ உருைோக்க நம்பிக்ரக ேறறும் 
அக்கரறைோன சூழரல உருைோக்குைது முக்கிைம். 
சில ெரிந்துரைகள் அடங்கும்:

i)     உங்கள் குழந்்ததையுடன் தைரமான ்நரத்்ததை 
செலவிடுதைல்.

    ் ெொர்டு ்்கம் வி்தளயொடுவது அல்்லது 
பூங்்கொவிற்குச் ்சல்வது ்ெொன்ற உங்்கள் 
குழந்்ததை விரும்பும் ் சயல்்களில் ெங்்்கற்்கவும்.

    வி்தளயொட்டின் மூ்லம் உங்்கள் குழந்்ததை்தய 
ஈடுெடுத்துங்்கள். ஒன்றொ்க வி்தளயொடுவது 
உங்்கள் குழந்்ததை அன்ெொ்கவும் ெொது்கொப்ெொ்கவும் 
உணர உதைவும், இது உங்்களுக்கும் உங்்கள் 
குழந்்ததைக்கும் இ்தடயி்லொன பி்தணப்்தெ 
வலுப்ெடுத்தும். 

    உங்்களுக்கு ஒன்றுக்கு ் மற்ெட்ட குழந்்ததை்கள் 
இ ரு ந் தை ொ ல் ,  ஒ வ ் வ ொ ரு வ ரு ட னு ம் 
தைனித்தைனியொ்க ்நரத்்ததைச் ்ச்லவழித்து 
நடவடிக்்த்க்களில் ஈடுெடுவது முக்கியம்.  

    உங்்கள் குழந்்ததையுடன் ்ச்லவிடும் ்நரம் 
சி்ல சமயங்்களில் ்கற்றல் வொய்ப்ெொ்கவும் 
இ ரு க் ்க ்ல ொ ம் .  உ தை ொ ரண ம ொ்க ,  உ ங் ்க ள் 
குழந்்ததையுடன் நீங்்கள் ஒரு புத்தை்கத்்ததைப் 
ெடிக்கும்்ெொது,   அது அவருக்கு ்மொழித் 
திற்தன வளர்க்்க உதைவும்.

    வீட்டு ்வ்த்ல்க்தள ஒன்றொ்கச் ்சய்வது 
்ெொன்ற தினசரி ந்தடமு்தற்களில் உங்்கள் 
குழந்்ததை்தயச் ்சர்க்்கவும். இது உங்்கள் 
பிள்்தளக்கு வொழ்க்்த்கத் திறன்்க்தளக் 
்கற்றுக்்்கொள்வதைற்கும் ்ெொறுப்புணர்வு 
உணர்்தவ வளர்ப்ெதைற்கும் வொய்ப்ெளிக்கிறது.

ii)  வலுவான பி்தணப்்தப வளர்க்க உதைவும் 
நம்பகமான உற்தவ உருவாக்குதைல்.

    உங்்கள் குழந்்ததைக்கு உங்்கள் ஆதைரவு அல்்லது 
உதைவி ்தை்தவப்ெடும்்ெொது அவர்்களுக்்கொ்க   
இருங்்கள்.  

    உங்்கள் குழந்்ததை அவர் யொர் என்ெ்ததைப் 
புரிந்து்்கொண்டு மதிப்புடன் நடத்துங்்கள்.

c)  லுைோன பிரணப்ரெ எவ்ைோறு உருைோக்குைது 
ேறறும் உங்கள் குழந்ரதயுடன் எவ்ைோறு ஈடுெடுைது 
என்ெது ெறறிை கூடுதல் ை்ளங்களுக்கு, நீங்கள் 
பேைல்ெடுத்தும் ைழிகோட்டி ரைப் ெோர்க்கவும்.

2. உங்கள் குழந்ரதயின் ெலத்ரத கண்டறிதல்

உள்்ளடக்க அட்டைரண 
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ெமீ்லொ, ஒரு ்கல்வி மற்றும் வளர்ச்சிக்்கொன 
உளவிய்லொளர், குழந்்ததை்கள் வளரும்்ெொது 

நடத்்ததை மொற்றங்்க்தள வழிநடத்தை ்ெற்்றொர்்கள் 
எவவொறு உதைவ்லொம் என்ெ்ததைப் ெகிர்ந்து 
்்கொள்கிறொர். சிறப்புத் ்தை்தவ்கள் உள்ள 

குழந்்ததைக்கு அவரது சிக்்க்லொன எண்ணங்்கள் 
மற்றும் உணர்ச்சி்க்தளப் புரிந்து்்கொள்ள 

உதைவுவதைற்்கொன ஆ்்லொச்தனயும் இதில் அடங்கும்.

i)     கு ழ ந் ்த தை க ள்  ெ வ ா ல ா ன  ந ட த் ்த தை ்த ய 
சவளிப்படுத்தும் ்பாது,   அவர்க்தள நிர்வகிப்பது 
கடினமாக இருக்கும். இருப்பினும், நடத்்ததை என்பது 
ஒரு வ்தகயான சதைாடர்பு என்ப்ததை நீங்கள் 
நி்தனவூட்டிக்சகாள்வது அவசியம். 

ii)    சபரும்பாலும், குழந்்ததைகள் ெவாலான நடத்்ததை்தய 
எப்்பாது காட்டுகிறார்கள் என்றால்:

    அ வ ர் ்க ள்  தை ங் ்க ்த ள  ் வ ளி ப் ெ டு த் தை 
்ெொரொடுகிறொர்்கள்.

    ம ற் ற வ ர் ்க ்த ள ப்  பு ரி ந் து ் ்க ொ ள் வ தி ல் 
அவர்்களுக்கு சிக்்கல் உள்ளது.

   அவர்்கள் விரும்பிய்ததைப் ்ெறுவதில்்த்ல.
    அ வ ர் ்க ள்  நி ்த ்ல ்த ம யி ன்  மீ து 
்கட்டுப்ெொட்டின்்தம்தய உணர்கிறொர்்கள் 
(உதைொரணமொ்க, வழக்்கமொன மொற்றங்்கள் மற்றும் 
அவர்்கள் எ்ததைப் ெொர்க்்க ்வண்டும் அல்்லது 
சொப்பிட ்வண்டும் என்ெ்ததைத் ்தைர்வு ்சய்ய 
இய்லவில்்த்ல).

    அ வ ர் ்க ளி ன்  ் தை ்த வ ்க ள்  பூ ர் த் தி 
்சய்யப்ெடுவதில்்த்ல.

    ் சொ்கம் அல்்லது ெயம் ்ெொன்ற வலுவொன 
உணர்ச்சி்க்தள நிர்வகிப்ெதில் அவர்்களுக்கு 
சிரமம் உள்ளது.

    அவர்்கள் ்சொர்வொ்க அல்்லது ெசியுடன் 
இருக்கிறொர்்கள்.

    அவர்்களுக்கு சி்ல உடல் அல்்லது உணர்ச்சி 
அ்சௌ்கரியம் உள்ளது.

    அவர்்கள் விரும்ெத்தை்கொதைதைொ்க உணரும் 
சூழ்நி்த்ல்தயத் தைவிர்க்்க விரும்புகிறொர்்கள்.

iii)   கவனம் செலுத்தி அவதைானிப்பதைன் மூலம் உங்கள் 
குழந்்ததையின் ெவாலான நடத்்ததைக்கான 
தூ ண் டு தை ல் க ்த ள  அ ்த ட ய ா ள ம்  க ா ண 
க ற் று க் ச க ா ள் ளு ங் க ள் .  நி ்த ல ்த ம யி ன் 
விவரங்க்தளக் கவனியுங்கள். கருத்தில் சகாள்ள 
்வண்டிய சில ்கள்விகள்: “யார் சுற்றி 
இருந்தைார்கள்? நி்தல்தமக்கு முன், ் பாது மற்றும் 
பின் என்ன நடந்தைது?" 

iv)   உங்கள் குழந்்ததையின் ெவாலான நடத்்ததைக்கான 
காரணத்்ததையும் வி்தள்தவயும் கண்டறியவும், 
உங்கள் குழந்்ததையின் நடத்்ததை சதைாடர்பான 
ஏ்தைனும் வளர்ந்து வரும் வடிவங்க்தளக் 
கண்டறியவும் இந்தைத் தைகவ்தலப் பயன்படுத்தைலாம். 

v)    உங்கள் குழந்்ததையின் ெவாலான நடத்்ததை்தய 
எவ்வாறு நிர்வகிப்பது என்பது பற்றிய கூடுதைல் 
வளங்களுக்கு, நீங்கள் இயக்கும் வழிகாட்டி ்தயப் 
பார்க்கவும்.

3. ேைோலோன ேறறும் கடினேோன நடத்ரத மூலம் உங்கள் குழந்ரதக்கு 
ஆதைைளித்தல்

சிறப்புத் ்தரை குழந்ரதகளில் 
ேனப்ெதட்டம்

ேைோலோன நடத்ரதகர்ள 
நிர்ைகித்தல்

ேமூக சீர்குரலவுகளின் கோலங்களில் 
உணர்ச்சிகர்ள ைழிநடத்துதல்

குழந்ரதகளின் உணர்ச்சிகள் ேறறும் 
நடத்ரதகர்ள ஆதரித்தல்

KKH இல் உள்ள குழந்்ததை்கள் ்மம்ெொட்டுத் 
து்தறயின் உளவிய்லொளர் Dr Koh Hwan Cui, 
குழந்்ததை்கள் ெள்ளிக்குத் தையொர்நி்த்ல்தய 

்மம்ெடுத்தை உதைவும் வளங்்க்தளப் ெற்றி ெகிர்ந்து 
்்கொள்கிறொர். ்்கொெத்்ததை நிர்வகித்தைல் மற்றும் 

்்கொவிட்-19ஐ எவவொறு சமொளிப்ெது என்ெது இதில் 
அடங்கும்.

வீடி்யொ்தவ ெொர்க்்க இங்்க கிளிக் ்சய்யவும்.

வீடி்யொ்தவ ெொர்க்்க இங்்க கிளிக் ்சய்யவும். வீடி்யொ்தவ ெொர்க்்க இங்்க கிளிக் ்சய்யவும்.

வீடி்யொ்தவ ெொர்க்்க இங்்க கிளிக் ்சய்யவும்.

NUH CDU-்தவச் ்சர்ந்தை டொக்டர் டொமி லிம், திருமதி 
அலிசன் ்சங் மற்றும் திருமதி ்ெப்சி 

பிரியதைர்சினி ஆகி்யொர் சவொ்லொன நடத்்ததைக்்கொன 
்கொரணங்்கள், நடத்்ததை்தயச் சமொளிப்ெதைற்்கொன 

வழி்க்தளக் ்கண்டறிவது மற்றும் மொற்று 
நடத்்ததை்க்தள எவவொறு ்கற்பிப்ெது ்ெொன்றவற்்தற 

விளக்குகிறொர்்கள்.

மனந்லக் ்கழ்கத்தின் (IMH) டொக்டர் சுங் மின், 
்ெற்்றொரொகிய நீங்்கள் எப்ெடி உங்்கள் பிள்்தளக்கு 

அவரது மனப்ெதைட்டத்்ததைப் புரிந்து்்கொள்ளவும் 
நிர்வகிக்்கவும் உதைவ்லொம் என்ெதைற்்கொன சி்ல 
ஆ்்லொச்தன்க்தளப் ெகிர்ந்துள்ளொர். இ்ததைச் 

சமொளிக்்க நீங்்கள் எடுக்்கக்கூடிய ்கருவி்கள் மற்றும் 
்சயல்்கள் ்ெச்சில் அடங்கும்.

உள்்ளடக்க அட்டைரண 

https://www.enablingguide.sg/im-looking-for-disability-support/child-adult-care
https://www.facebook.com/1455940838034758/videos/447904526019311
https://www.facebook.com/watch/live/?v=285386015840372&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=745400596198502&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/SuperheroMeSG/videos/646486465911663


a)  EI ரேைங்களில் அல்லது ைகுப்ெரறயில் 
ேட்டும் EI நரடபெறோது. இது வீட்டிலும் ெயிறசி 
பேய்ைப்ெட ்ைண்டும் ேறறும் இைறரக 
நரடமுரறகளில் இரணக்கப்ெட ் ைண்டும். 
குழந்ரதகள் உங்கள் மீதும் ெணியிலும் 
கைனம் பேலுத்துைரத எளிதோக்குைதறகு 
பிைத்்ைக கறறல் இடத்ரத அரேக்கவும்.

b)  ் ெோதுேோன பைளிச்ேம் ேறறும் ைேதிைோன 
்ேரெ, நோறகோலிகள் ேறறும் ெடுக்ரககள் 
்ெோன்ற வீட்டு உெகைணங்களுடன் உங்கள் 
குழந்ரதக்கு இடம் ைை்ைறகத்தக்கது 
என்ெரத உறுதிப்ெடுத்தவும்.

c)  கறகும் இடத்தில் ்தரைைோன அரனத்து 
கறறல் பெோருட்கள் இருப்ெரத உறுதி பேய்து 
ேறறும் அைறரற ஒழுங்கரேக்கவும்.

d)  கு ர ற ந் த  ே த் த ம்  ே ற று ம்  க ோ ட் சி 
கைனச்சிதறல்களுடன் கறறல் இடத்ரத 
ஒழுங்கீனம் இல்லோேல் ரைத்திருங்கள்.

e)  உங்கள் பிள்ர்ளக்கு அன்ரறை ைரிரே ேறறும் 
எதிர் ெோ ர் ப்புக ள் ெறறிை பதளிைோன 
்ைோேரனரை ைழங்க அட்டைரணகர்ள 
உருைோக்கவும். உங்கள் குழந்ரதயின் 
நிரலரைப் பெோறுத்து, அட்டைரணகள் 
ெடங்கள் அல்லது எழுதப்ெட்ட ைடிைத்தில் 
இருக்கலோம். முடிக்க ்ைண்டிை ெணிகர்ள 
உ ங் க ள்  கு ழ ந் ர த க் கு  நி ர ன வூ ட் ட , 
அட்டைரணரை ஒரு பதளிைோன இடத்தில் 
ரைக்கவும்.

f)  ெரழை குழந்ரதகளுக்கு, அலங்கோைங்கள் 
அல்லது கரலப்ெரடப்புகர்ளச் ் ேர்ப்ெதன் 
மூலம், அைர்களின் கறறல் இடத்ரதத் 
தனிப்ெைனோக்க ஊக்குவிக்கலோம், அது 
அைர்களுக்கு உரிரேயின் உணர்ரைத் 
தைலோம் ேறறும் ஊக்கத்துடன் இருக்க 
உதைலோம்.

g)  உணவு ் நைம் ேறறும் உறங்கும் ் நைம் ் ெோன்ற 
தி ன ே ரி  ந ட ை டி க் ர க க ளு க் க ோ ன 
நரடமுரறகர்ள நிறுவுதல். நரடமுரறகள் 
மூலம், குழந்ரதகள் அைர்கள் என்ன பேய்ை 
்ைண்டும் ேறறும் எப்்ெோது பேய்ை ் ைண்டும் 
என்ெரதக் கறறுக்பகோள்ைோர்கள், ்ேலும் 
அரை உங்கள் பிள்ர்ளக்கு அைர்கள் ைோழ, 
க ற று க் ப க ோ ள் ை து  ே ற று ம்  ந ன் ற ோ க 
விர்ளைோடுைதறகோன திறன்கர்ள ை்ளர்த்துக் 
பகோள்்ளவும் கறறுக்பகோள்்ளவும் ஒரு 
யூகிக்கக்கூடிை த்ளத்ரத ைழங்கும்.

h)  ஆ்ைோக்கிைேோன ெழக்கைழக்கங்கள், கைனிப்பு 
ேறறும் தூக்கப் ெழக்கங்கள் குழந்ரதயின் 
ை ்ள ர் ச் சி  ே ற று ம்  ் ே ம் ெ ோ ட் டு க் கு ம் 
முக்கிைேோகும்.

i)  உங்கள் குழந்ரத நரடமுரறகர்ளப் 
பின்ெறறுைதறகும், உங்கள் குழந்ரதக்கு நல்ல 
ெழக்கங்கர்ள ை்ளர்ப்ெதறகும் உதவும் கூடுதல் 
உத்திகளுக்கு, நீங்கள் பேைல்ெடுத்தும் 
ைழிகோட்டிரைப் ெோர்க்கவும்.

4. வீட்டில் உங்கள் பிள்ர்ளயின் கறறரல ை்ளர்ப்ெதறகு உகந்த சூழரல 
உருைோக்குதல்

  கைனத்ரத ஈர்க்க அல்லது கடினேோக இருக்க என் குழந்ரத ேைோலோன நடத்ரதரை 
பைளிப்ெடுத்துகிறது.

  நடத்்ததை என்ெது ஒரு வ்த்கயொன ்தைொடர்பு ்்கொள்ளுதைல். குழந்்ததை்கள் ெல்்வறு 
்கொரணங்்களுக்்கொ்க சவொ்லொன நடத்்ததை்தயக் ்கொட்டுகிறொர்்கள். அவர்்கள் விரும்புவ்ததைப் ்ெற 
இத்தை்த்கய நடத்்ததையில் ஈடுெடும் குழந்்ததை்கள் உள்ளனர், மற்றவர்்கள் தைங்்கள் உணர்ச்சி்க்தளக் 
்கட்டுப்ெடுத்துவதில் அல்்லது அவர்்களின் எண்ணங்்க்தளயும் உணர்வு்க்தளயும் 
்வளிப்ெடுத்துவதில் குறிப்பிட்ட சிரமங்்க்தளக் ்்கொண்டிருக்்க்லொம். சி்லருக்கு உணர்ச்சி 
அ்சௌ்கரியம், விசித்திரமொன ெழக்்கவழக்்கங்்கள், அச்சங்்கள் அல்்லது பூர்த்தி ்சய்யப்ெடொதை 
்தை்தவ்கள் இருக்்க்லொம் மற்றும் அவர்்கள் தைங்்க்தள ்வளிப்ெடுத்தை சவொ்லொன அல்்லது 
்கடினமொன நடத்்ததையில் ஈடுெட்லொம். உங்கள் குழந்ரத பைளிப்ெடுத்தும் ேைோலோன 
நடத்ரதக்கு என்ன கோைணம் என்ெரதப் புரிந்துபகோள்்ள சிறிது ்நைம் ஆகலோம், ஆனோல் 
பெோறுரேைோக இருப்ெது ேறறும் அைர்கள் என்ன பேோல்கிறோர்கள் என்ெரதக் 
கண்டுபிடிக்க முைறசிப்ெது முக்கிைம்.

டோக்டர் லிம் ஹோங் ஹு்ையுடன் 
ெழக்கைழக்கங்கள் மூலம் நல்ல 

நிரலயில் இருங்கள்

வீடி்யொ்தவ ெொர்க்்க இங்்க கிளிக் ்சய்யவும்.

டொக்டர் லிம் தைனது குழந்்ததை்க்தளப் 
ெரொமரிப்ெவர், அவர்்களில் இருவர் சிறப்புத் 

்தை்தவ்க்தளக் ்்கொண்டுள்ளனர். அவர் ஒரு 
குழந்்ததை மருத்துவர் மற்றும் ்தைொற்று்நொயியல் 

நிபுணர் ஆவொர். தைன் மற்றும் குழந்்ததை்களின் 
்கொ்ல அட்டவ்தணயில் ்கட்டுப்ெொட்்தடப் 

ெரொமரிக்்கவும், மனநி்த்ல, மனம், உடல் மற்றும் 
ஆ்ரொக்கியத்்ததை ்மம்ெடுத்தைவும் 

ந்தடமு்தற்கள் எவவொறு உதைவுகின்றன 
என்ெ்ததைப் ெற்றி அவர் ெகிர்ந்து ்்கொள்கிறொர். 

அவரது ஆ்்லொச்தனயொனது வீட்டு 
அடிப்ெ்தடயி்லொன ்கற்றல்/வீட்டுப் ெள்ளி 

அ்தமப்பு்களுக்கு மி்கவும் ்ெொருத்தைமொனது.

பெோதுைோன தைறோன கருத்து! x

உள்்ளடக்க அட்டைரண 
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EI-இலிருந்து ெள்ளி 
ைைதுக்கோன 

விதிமுரறகளுக்கு 
ேோறுதல்
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8  ஒரு குழந்னத ஒரு இயலொனமக்கொை உத்திமோயொகபூர்வ மோநொயறிதனலப் பொ�றும்மோ�ொது,     வழக்கமொக இருப்�னத 
வி்ட மோவறு�ட்்ட மற்றும்/அல்லது கூடுதல் வளங்கள் மோதனவப்�டும்மோ�ொது சி்றப்புக் கல்வித் மோதனவகள் 
உள்ளதொக வனகப்�டுத்தப்�டுகி்றது, மோமலும் அமோத வயதுன்டய குழந்னதகளு்டன் ஒப்பிடும்மோ�ொது,   அவர்/அவள் 
கற்�தில் அதிக சிரமத்னதக் கொட்டுகி்றொர். கற்்றல், அல்லது கல்வி வெதிகனளப் �யன்�டுத்துவதில் சிரமம் 
அல்லது சில குன்ற�ொடுகள், ெமூக, கல்வி, உ்டல் அல்லது உைர்ச்சி பொெயல்�ொடுகளின் அடிப்�ன்டயில்.

ங்்கள் குழந்்ததை தைனது ஆரம்ெ்கொ்ல தை்த்லயீடு (Early Intervention (EI))  
திட்டம் மற்றும்/அல்்லது ெொ்லர் ்கல்வி்தய நி்தறவு ்சய்யும் ்ெொது,   

அவரு்தடய தைற்்ெொ்ததைய வளர்ச்சிக்கு சிறந்தை ஆதைர்தவ வழங்்கக்கூடிய 
ெள்ளி மற்றும் ெள்ளி அடிப்ெ்தடயி்லொன ஆதைர்தவ நீங்்கள் ்கருத்தில் 
்்கொள்ள ்வண்டும். சிங்்கப்பூரில், 2003 இல் ந்தடமு்தறப்ெடுத்தைப்ெட்ட 
்கட்டொயக் ்கல்வி (CE) சட்டம் (Compulsory Education (CE) Act) சிங்்கப்பூரில் 
வசிக்கும் சிங்்கப்பூர் குடிமக்்கள் மற்றும் ெள்ளிப் ெடிப்பு வயது்தடய  
(6 வயதுக்கு ்மற்ெட்ட மற்றும் 15 வயதுக்குட்ெட்ட) அ்தனத்து 
குழந்்ததை்களுக்கும் ஆரம்ெ நி்த்ல ெள்ளிக் ்கல்வி்தய ்கட்டொயமொக்குகிறது. 
ெனவரி 1, 2012க்குப் பிறகு பிறக்கும் குழந்்ததை்கள் வி்லக்கு அளிக்்கப் ெடொதை  
நி்த்லயில் சிறப்புக் ்கல்வித் ்தை்தவ்களுடன் அரசு நிதியுதைவி ்ெறும் 
சிறப்புக் ்கல்விப் ெள்ளி்கள் அல்்லது முதைன்்தம ்தைொடக்்கப் ெள்ளி்களில் 
்தைொடக்்க நி்த்லக் ்கல்வியில் ்சருவது ்கட்டொயமொகும்.

கல்விப் ெோரத ேறறும் அைருக்கு மிகவும் பெோருத்தேோன ஆதைரைப் 
ெறறிை சிறந்த முடிரை எடுப்ெதறகோன உங்கள் பிள்ர்ளயின் 
்தரைகர்ளப் புரிந்துபகோள்ைது முக்கிைம். இந்தை பிரிவில், நீங்்கள் 
இ்ததைப் ெற்றி ்மலும் அறிந்து ்்கொள்வீர்்கள்:

உங்்கள் பிள்்தளக்கு ்ெொருத்தைமொன ்கல்விப் ெொ்ததை்தயத் 
்தைர்ந்்தைடுக்கும் ்ெொது ்கருத்தில் ்்கொள்ள ்வண்டிய்தவ;

கி்தடக்்கக்கூடிய ெல்்வறு ்கல்விப் ெொ்ததை்கள்; மற்றும்

EIPIC மற்றும்/அல்்லது ெொ்லர் ெள்ளியிலிருந்து அடுத்தை ்கல்வி 
அ்தமப்பிற்கு மொற்றுவதைன் மூ்லம் உங்்கள் பிள்்தளக்கு நீங்்கள் 
எப்ெடி வலுவொன ஆதைரவளிக்்க முடியும்.

உ
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ேோத்திைேோன கல்விப் ெோரதகள்
உங்்கள் குழந்்ததையின் வொழ்க்்த்கயில் அடுத்தை முக்கிய ்தமல்்கல் அவர் ெொ்லர் ெள்ளியிலிருந்து 
ெள்ளிக் ்கல்வி வயதிற்க்கு மொறும்்ெொது. கி்தடக்்கக்கூடிய விருப்ெங்்கள்:

உங்கள் பிள்ர்ளக்கு ஏறற கல்விப் ெோரதரை 
நீங்கள் முடிவு பேய்யும்்ெோது,   உங்கள் குழந்ரதயின் 
கறறல் ்தரைகர்ளப் புரிந்துபகோள்ைதும், 
ஏறறுக்பகோள்ைதும், ஆதரிப்ெதும், அத்துடன் அைைது 
ெலத்ரத அங்கீகரிப்ெதும், ேதிப்ெதும், ை்ளர்ப்ெதும் 
முக்கிைம். ் வவ்வறு ெ்லம் ் ்கொண்ட குழந்்ததை்க்தள 
்சயல்ெடுத்துவதைற்கு ெ்ல ்கல்விப் ெொ்ததை்கள் உள்ளன, 
்மலும் அவர்்களின் உ்கந்தை வளர்ச்சிக்்கொ்க ஒவ்வொரு 
வொழ்க்்த்க நி்த்லயிலும் அவர்்களுக்கு மி்கவும் 
்ெொருத்தைமொன அளவில் ஆதைரிக்்கப்ெட ்வண்டும்.

உங்கள் குழந்ரதயின் தற்ெோரதை ை்ளர்ச்சி நிரல, 
ெலம் ேறறும் ்தரைகளின் சுைவிைைம் ேறறும் 
ெள்ளி தைோர்நிரல ஆகிைைறறின் அடிப்ெரடயில் 
கல்விப் ெோரதயின் ்தர்வு தீர்ேோனிக்கப்ெட 
்ைண்டும். உங்்கள் பிள்்தளக்கு தைகுந்தை வ்த்க மற்றும் 
வளங்்களின் நி்த்ல வழங்்கப்ெட்லொம் மற்றும் 
அவர்்களின் திறன்்க்தள சிறந்தை மு்தறயில் ் சழித்து 
வளர்த்துக்்்கொள்ள அவர்்களுக்கு ஆதைரவளிக்்க 
முடியும்.

ஒத்திரைப்பு (Deferment)
உங்்கள் பிள்்தளயின் மருத்துவ நி்த்ல்தம்கள், சிறப்புக் ்கல்வித் 
்தை்தவ்கள் (Special Educational Needs (SEN)), தைொமதைமொன 
முன்்னற்றம் அல்்லது பிற சூழ்நி்த்ல்கள் ்கொரணமொ்க உங்்கள் 
குழந்்ததை மு்தறயொன ெள்ளிக்குச் ்சல்்லத் தையொரொ்க இல்்த்ல 
என்று மருத்துவ அல்்லது ஆரம்ெத் தை்த்லயீடு (Early Intervention(EI)) 
வல்லுநர்்கள் மதிப்பிட்டொல், இது ெரிந்து்தரக்்கப்ெட்லொம். 
ஆரம்ெப்ெள்ளி 1 அல்்லது ஜூனியர் 1 இன் ்தைொடக்்கத்்ததை 
ஒத்தி்தவக்்க நீங்்கள் விண்ணப்பிக்்க்லொம். உங்்கள் விண்ணப்ெம் 
ஒரு தைகுதி வொய்ந்தை சு்கொதைொர நிபுணரொல் ஆதைரிக்்கப்ெட ் வண்டும்.

்தைசிய ெொடத்திட்டம் மற்றும் முக்கிய 
்கற்றல் சூழ்த்ல அணுகுவதைற்கு 
அறிவொற்றல் திறன்்கள் மற்றும் 
தைழுவல் திறன்்க்தளக் ்்கொண்ட 
கு ழ ந் ்த தை ்க ளு க் கு  இ ்த வ 

்ெொருத்தைமொன்தவ.

முதன்ரே பதோடக்கப் ெள்ளிகள்1

உங்்கள் பிள்்தளக்கு தைனிப்ெயனொக்்கப்ெட்ட 
ெ ொ ட த் தி ட் ட ம்  ் தை ்த வ ப் ெ ட் ட ொ ல்  இ ்த வ 
ெரிந்து்தரக்்கப்ெட்லொம், அங்கு உங்்கள் பிள்்தளக்கு 
அடிப்ெ்தட ்கல்வியறிவு மற்றும் எண்ணியல் 
திறன்்கள் மற்றும் சிறிய குழு அ்தமப்பு்களில் 
அன்றொட வொழ்க்்த்க மற்றும் ்கற்ற்த்ல நிர்வகிக்கும் 
தை்கவ்தமப்பு திறன்்க்தள வளர்க்்க உதைவும் வ்த்கயில் 
அதி்க தீவிரமொன மற்றும் சிறப்பு ஆ தைரவு 

வழங்்கப்ெடுகிறது.

சிறப்புக் கல்விப் (SPED) ெள்ளிகள்2

பெோருத்தேோன ெோரதரைத் 
்தர்ந்பதடுக்கும்்ெோது கருத்தில் பகோள்்ள 
்ைண்டிைரை

ெள்ளி ேோறறங்களுக்கோன 
முழுரேைோன ேதிப்பீடுகள் 
உங்்கள் குழந்்ததையின் உளவிய்லொளர்்கள் மற்றும் பிற 
மருத்துவ அல்்லது அது சொர்ந்தை சு்கொதைொர வல்லுநர்்கள் 
(Alied Health Professionas (AHPs)) உங்்கள் குழந்்ததைக்கு 
ெொ்லர் ெள்ளி மற்றும் குழந்்ததை்களுக்்கொன ஆரம்ெ்கொ்ல 
தை்த்லயீட்டுத் திட்டம் (Early Intervention Programme 
for Infants and Children (EIPIC)) பிறகு உங்்கள் 
குழந்்ததைக்கு மி்கவும் ்ெொருத்தைமொன ்கல்வி 
அ்தமப்்தெக் ்கண்டறிய ்ெொருத்தைமொன ெள்ளி 
இடவ்தமவுத் ்தைர்வு (School Placement Test)அல்்லது 
ெள்ளி தையொர்நி்த்ல மதிப்பீடு (School Placement Test)  
ெரிந்து்தரக்்க்லொம். மதிப்பீடு உங்்கள் குழந்்ததையின் 
அறிவொற்றல் திறன், தை்கவல் ்தைொடர்பு, சமூ்கத்துடன் 
ெழகும் திறன் மற்றும் சுய-்கவனிப்பு ்ெொன்ற 
தை்கவ்தமப்பு ்சயல்ெொட்டு திறன்்கள், அத்துடன் 
்கல்வியறிவு மற்றும் எண்ணியல் ்ெொன்ற ்கல்வித் 
திறன்்கள் ெற்றிய தை்கவ்த்ல வழங்குகிறது.

இந்தை மதிப்பீடு்கள் ்ெொதுவொ்க உங்்கள் குழந்்ததை 
ஆரம்ெப்ெள்ளி 1 அல்்லது ஜூனியர் 1 க்கு ெதிவு 
்சய்யவிருக்கும் ஆண்டில் நடத்தைப்ெடும்.
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உங்்கள் பிள்்தளயின் ்கல்விப் ெொ்ததை ெற்றி 
முடி்வடுப்ெதைற்கு ் நரமும் முயற்சியும் ் தை்தவ. 
உங்்கள் குழந்்ததையின் ெ்லம் மற்றும் ் தை்தவ்க்தளக் 
்கண்டறிதைல், அவருக்குத் ்தை்தவப்ெடும் 
ஆ தை ர்த வ ப்  பு ரி ந் து ் ்க ொள்வ து  ம ற் று ம் 
்ெொருத்தைமொன ெள்ளிக்கு விண்ணப்பிப்ெது 
்ெொன்ற ெயணம் ஏற்ற தைொழ்வு்கள் நி்தறந்தைதைொ்க 
இருக்்க்லொம். உங்்கள் குழந்்ததையுடன் ெணிபுரியும் 
மருத்துவ மற்றும் EI நிபுணர்்களின் ஆதைர்தவ 
நீ ங் ்க ள்  ் ெ ற ்ல ொ ம்  என் ெ ்த தை  அ றி ந் து 
்்கொள்ளுங்்கள்.

உங்கள் பிள்ர்ளக்கு எந்தக் கல்விப் ெோரத சிறந்தது என்ெரதப் ெறறிை தகைலறிந்த முடிரை 
எடுக்க ேதிப்பீட்டின் முடிவுகள் உங்களுக்கு உதவும். உங்்கள் குழந்்ததையுடன் ெணிபுரியும் EI வல்லுநர்்கள், 
ெள்ளி மொறுதைல்்கள் ெற்றிய ெரிந்து்தர்க்தள உங்்களுடன் ெகிர்ந்து்்கொள்வொர்்கள் மற்றும் உங்்கள் 
குழந்்ததை்தய மதிப்பீட்டிற்கு அ்தழத்து வர ஊக்குவிப்ெொர்்கள்.

  பெோருத்தேோன ெள்ளி இடைரேவுத் ்தர்வுஅல்லது ெள்ளி தைோர்நிரல ேதிப்பீடு ்ெோன்ற 
ெள்ளி ேோறறங்களுக்கு உதவுைதறகோக எனது குழந்ரதரை ேதிப்பீட்டிறகு அனுப்பினோல், 
என் குழந்ரத SPED ெள்ளிக்குச் பேல்ல ்ைண்டும்.

  பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்ரதகளுக்கோன ெள்ளிகர்ளத் ்தர்ந்பதடுப்ெதில் இறுதி 
முடிரை எடுக்கிறோர்கள். மதிப்பீட்டின் மூ்லம், வல்லுநர்்கள் உங்்கள் குழந்்ததையின் 
்தை்தவ்க்தளப் ெற்றிய சிறந்தை புரிதை்த்ல உங்்களுக்கு வழங்குவொர்்கள் மற்றும் ஆதைரவின் வ்த்க 
மற்றும் நி்த்ல, அத்துடன் உங்்கள் குழந்்ததை ெயன்தடயும் மி்கவும் ்ெொருத்தைமொன ்கல்வி 
அ்தமப்்தெப் ெரிந்து்தரப்ெொர்்கள். உங்்கள் பிள்்தளயின் ்கற்றல் மற்றும் நல்வொழ்வுக்கு எந்தைக் 
்கல்வி அ்தமப்பு சிறந்தைது என்ெ்ததைத் தீர்மொனிப்ெதைற்்கொன வழி்கொட்டியொ்க மதிப்பீடு உதைவுகிறது.

  எனது குழந்ரத ேோறறு ேதிப்பீட்டின் அடிப்ெரடயில் SPED ெள்ளியில் ்ேர்க்கப் ெடுைது 
சிறப்ெோக இருக்கும் என்று ைல்லுநர்கள் ெரிந்துரைத்தோலும், எனது குழந்ரதரை ஆைம்ெப் 
ெள்ளியில் ்ேர்ப்ெது நல்லது, ஏபனனில் அைர் அங்கு இருக்கும் ்ெோது நன்றோக ை்ளர்ைோர்.

 
  உங்்கள் குழந்்ததையுடன் ெணிபுரியும் வல்லுநர்்கள் மதிப்பீடு ்சய்து, அவரு்தடய ்தை்தவ்கள் 
தைனிப்ெயனொக்்கப்ெட்ட திட்டத்துடன் கூடிய SPED ெள்ளியில் சிறப்ெொ்க ஆதைரிக்்கப்ெடுவ்ததைக் 
்கண்டறிந்தைொல், உங்்கள் குழந்்ததை ெரிந்து்தரக்்கப்ெட்ட ெள்ளியில் ்சர்வது நல்்லது. அத்துடன் 
ஒரு முதைன்்தம ஆரம்ெப் ெள்ளியில் கி்தடக்கும் ஆதைரவு, சவொல்்கள் மற்றும் வளங்்களின் நி்த்ல, 
உங்்கள் பிள்்தளக்கு ெயனளிக்்கொமல் ்ெொ்க்லொம் அல்்லது உங்்கள் குழந்்ததையின் ்தை்தவ்க்தள 
்ெொதுமொன அளவில் நிவர்த்தி ்சய்ய முடியொது ்ெொ்க்லொம். SPED ெள்ளிக்குச் ்சல்வது, உங்்கள் 
பிள்்தளக்கு ்ெொருத்தைமொன ஆதைரவுடனும், தைனிப்ெயனொக்்கப்ெட்ட திட்டங்்களுடனும், உங்்கள் 
பிள்்தளக்கு ஏற்ற ்வ்கத்தில் ்கற்றுக் ்்கொள்ள உதைவும், இது நீண்ட ்கொ்ல வளர்ச்சிக்கு சொதை்கமொ்க 
இருக்கும்.

பெோதுைோன தைறோன கருத்து! x
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உள்்ளடக்க அட்டைரண 
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உங்களுக்கோக 
நீங்கள் என்ன 
பேய்ை முடியும்

    உங்்கள் நி்த்ல்தம்தயப் ெற்றி மற்ற 
்ெற்்றொரிடம் ்ெசுங்்கள்

    உங்்கள் ்சொந்தை எதிர்ெொர்ப்பு்கள் மற்றும் 
நம்பிக்்த்க்க்தளப் ெற்றி சிந்தியுங்்கள்; 
் தை ்த வ ப் ெ ட் ட ொ ல் ,  அ வ ற் ்த ற 
மறுசீர்தமக்்கவும்

     தைங்குமிடங்்கள் மற்றும் அறிவுறுத்தைல்்கள்/
மொற்றங்்கள் ெற்றி ெடிக்்கவும்

     உங்்கள் பிள்்தளயின் ஆரம்ெப் ெள்ளி 
ஆண்டு்களில் என்ன ஆதைரவு உள்ளது 
என்ெ்ததைக் ்கண்டறியவும்

உங்கள் 
குடும்ெத்துடன் 
நீங்கள் என்ன 
பேய்ைலோம்

     ்கற்றல் மற்றும் முடி்வடுப்ெதில் ெங்்்கற்்க 
உ ங் ்க ள் வ ொ ழ் க் ்த ்க த் து ்த ண ்த ய 
அ்தழக்்கவும்

    தைொத்தைொ ெொட்டி்களுடன் எல்்த்ல்க்தள 
விளக்கி நிறுவவும்

    பு தி ய ந ்த ட மு ்த ற ்க ள் ெ ழ க் ்க ம ொ்க 
்நரத்்ததை அனுமதிக்்கவும்

    சொத்தியமொன விருப்ெங்்க்தளப் ெற்றி 
உங்்கள் குடும்ெத்தினரிடம் ்ெசுங்்கள்

    உங்்கள் எதிர்ெொர்ப்பு்கள், மதிப்பு்கள் மற்றும் 
நம்பிக்்த்க்க்தள ஒத்தி்தசக்்கவும்

      நீங்்கள் ்கண்ட்ததைப் ெகிரவும்

உங்கள் 
குழந்ரதக்கு 
நீங்கள் என்ன 
பேய்ை 
முடியும்

    உங்்கள் குழந்்ததை அவர்்களின் அறிவொற்றல் 
தி ற ன் ்க ள்  ம ற் று ம்  தை ்க வ ்த ம ப் பு 
திறன்்களின் அடிப்ெ்தடயில் எங்குள்ளது 
என்ெ்ததைக் ்கண்டறிந்து, அவர் என்ன 
்ச ய்ய முடி யும் என் ெ்த தைப் ெற்றி 
் ெ ொ று ்த ம ய ொ ்க வு ம் வி ழி ப் பு ட னு ம் 
இருக்்கவும்

    உங்்கள் பிள்்தளயின் சொத்தியமொன 
ெள்ளிக் ்கல்வி விருப்ெங்்கள் மற்றும் 
கி்தடக்்கக்கூடிய ஏற்ெொடு்கள் ெற்றிய 
முக்கியமொன தை்கவல்்க்தளச் ்ச்கரிக்்க 
்நரம் ஒதுக்குங்்கள்

    உ ங்்க ள் பிள்்தள யின் ் தை ்தவ்க ள், 
சொத்தியமொன மொற்றத் திட்டங்்கள் மற்றும் 
மதிப்பீடு்கள் ெற்றி உங்்கள் பிள்்தளயின் 
ஆசிரியர், EI ்தைொழில்மு்தற அல்்லது 
AHPயிடம் ்ெசுங்்கள்.

    ் தை்தவப்ெட்டொல், ஒத்தி்தவப்ெ்ததைக் 
்கவனியுங்்கள்

     வி ண் ண ப் ெ  ் ச ய ல் மு ்த ற ்த ய 
முன்கூட்டி்ய ்தைொடங்்கவும். SPED 
ெள்ளி்களுக்்கொன விண்ணப்ெம் ஒரு 
வ ரு ட ம் வ ்த ர ஆ ்க ்ல ொ ம் எ ன் ெ து 
குறிப்பிடத்தைக்்கது

     உங்்கள் பிள்்தளயின் திறன்்கள் மற்றும் 
திறன்்க்தளக் ்கண்டறிய ்தை்தவயொன 
மதிப்பீடு்களுக்கு அனுப்ெவும்

     ் தை்தவயொன அறிக்்த்க்க்தளச் ் ச்கரித்து 
விண்ணப்ெத் ் தைதி்க்தளக் ்கவனியுங்்கள்

     முடிந்தைொல் ெள்ளிக்குச் ்சல்்லவும்

     ெள்ளிக்குச் ்சல்வது ெற்றி உங்்கள் 
குழந்்ததையிடம் ் ெசுங்்கள் ்கவ்த்ல்க்தள 
நிவர்த்தி ்சய்து ஒரு மூ்்லொெொயத்்ததை 
உருவொக்குங்்கள்

    ெள்ளியில் தைனது சிறந்தை முயற்சி்தய 
உங்்கள் பிள்்தள ் சய்ய அவ்தரத் தையொர் 
்சய்யுங்்கள்

*உங்கள் குழந்னத P1 
மோெர்க்னகனய 
ஒத்தினவத்திருந்தொல், 
அமோத பொெயல்முன்ற 
பொ�ொருந்தும், ஆைொல் 1 
வரு்டம் கழித்து

ெள்ளி ைைதுரடை விதிமுரறகளுக்கு ேோறுைரதப் ெறறி நீங்கள் எப்்ெோது 
சிந்திக்கத் பதோடங்க ்ைண்டும்?  

மு்தறயொன ெள்ளிப் ெடிப்புக்கு உங்்கள் குழந்்ததை்தயத் தையொர்ெடுத்தும் ்ெொது, விருப்ெங்்க்தளக் ்கருத்தில் 
்்கொண்டு, உங்்கள் குழந்்ததை, உங்்களுக்கு மற்றும் உங்்கள் குடும்ெத்தினருக்்கொன இந்தை உதைவிக்குறிப்பு்க்தளக் 

்கவனியுங்்கள்.

     திறந்தை மனப்ெொன்்தமயுடன் அணுகுங்்கள்

    ் ்கள்வி்கள் ்்களுங்்கள்

    SPED ெள்ளி்களில் ்கல்வி அ்தமச்சு 
(Ministry Of Education (MOE)), KKH மற்றும் 
N U H ஏ ற் ெொ டு ் ச ய்தை ்ெற்் ற ொ ர் 
மன்றங்்க்தளப் ெற்றி ்மலும் அறிய, 
உங்்கள் EI வழங்குநர் அல்்லது குழந்்ததை 
மருத்துவரிடம் KKH/NUH இல் ்ெசவும்

    அடுத்தை ெடி்க்தள ெற்றி ஆ்்லொச்தன 
மற்றும் ஆ தைொ ர ங்்க ்த ள ் ச ்கரிக் ்க , 
ெரொமரிப்ெொளர் ஆதைரவு குழுவில் ் சரவும்

K1 K2*

உள்்ளடக்க அட்டைரண 



முதன்ரே ஆைம்ெப் ெள்ளிகள் 
அரனத்து முதன்ரே ெள்ளிகள் 
்தசிை ெோடத்திட்டம் ேறறும் முக்கிை கறறல் சூழரல 
அணுகுைதறகு அறிைோறறல் திறன்கள் ேறறும் 
த க ை ர ே ப் பு  தி ற ன் க ர ்ள க்  ப க ோ ண் ட 
குழந்ரதகளுக்கு முதன்ரே பதோடக்கப் ெள்ளிகள் 
பெோருத்தேோனரை. ் ்லசொன ஆட்டிசம் ஸ்்ெக்ட்ரம் 
்்கொளொறு, ்கவனக்கு்தறவு அதி்வ்கக் ்்கொளொறு 
(ADHD), டிஸ்்்லக்ஸியொ, ்சவித்திறன் கு்தறெொடு 
மற்றும் ெொர்்தவக் கு்தறெொடு உள்ளிட்ட சிறப்புக் 
்கல்வித் ் தை்தவ்கள் (Special Educational Needs (SEN)) 
உள்ள மொணவர்்களுக்கு முதைன்்தம ்தைொடக்்கப் 
ெள்ளி்கள் உதைவுகின்றன.

மு க் கி ை  ஆ ை ம் ெ ப்  ெ ள் ளி க ளி ல்  ெ ள் ளி 
அடிப்ெரடயிலோன ஆதைவுகள்  கிரடக்கின்றன.  
ஆசிரியர்்கள் தைங்்கள் வகுப்பு்களில் SEN உடன் 
மொணவர்்களுக்கு ஆதைரவளிப்ெதைற்்கொன அடிப்ெ்தட 
புரிதைல் மற்றும் உத்தி்க்தளக் ் ்கொண்டுள்ளனர். சிறப்புத் 
்தை்தவ்களில் ெயிற்சி ் ெற்ற ஆசிரியர்்கள் (Teachers 
trained in Special Needs) மற்றும் சிறப்புப் ெணியொளர்்கள் 

பைவ்்ைறு கல்வி ைழிகர்ளப் 
புரிந்துபகோள்ைது

    ் சயல்ெடுத்தும் வழி்கொட்டியின் வொழ்க்்த்க நி்த்லப் ெக்்கம் உங்்கள் குழந்்ததை ்கடந்து ்சல்லும் 
ெல்்வறு நி்த்ல்கள் மற்றும் மொற்றங்்கள் ெற்றிய தை்கவ்த்ல வழங்குகிறது, ் மலும் உங்்கள் குழந்்ததைக்்கொ்க 
நீங்்கள் ்கருத்தில் ்்கொள்ள விரும்பும் ெல்்வறு விருப்ெங்்க்தளயும் வழங்குகிறது.

    ் சயல்ெடுத்தும் வழி்கொட்டி ்ச்தவ ்்கொப்ெ்கம் உங்்கள் குழந்்ததைக்கு ்ெொருத்தைமொன ்ச்தவ 
வழங்குந்தரக் ்கண்டறிய உதைவுகிறது. 

    ஸ்கூல்்ெக் ்சய்திமடலில் (SchoolBag Newsletter) முக்கிய மற்றும் SPED ெள்ளி்களில் திட்டங்்கள் 
மற்றும் ஆதைரவு ெற்றிய தை்கவல்்கள் உள்ளன.

    ் ரயின்்ெொ ்தமயம் ஆரம்ெ்கொ்ல தை்த்லயீடு திட்டங்்கள் EIP மொற்றத்திற்குப் பிந்்ததைய ் ெற்்றொருக்்கொன 
வழி்கொட்டி, ்சயல்மு்தறயின் ெல்்வறு நி்த்ல்கள் ெற்றிய தை்கவல்்க்தளயும், அதைற்்கொன 
உதைவிக்குறிப்பு்கள் மற்றும் ஆதைொரங்்க்தளயும் வழங்குகிறது.

்ேலும் ெடித்தல் ேறறும் தகைல்

ஆட்டிேம் ஸ்பெக்ட்ைம் ்கோ்ளோறு உள்்ள 
குழந்ரதரை ை்ளர்ப்ெதுஎன் இர்ளை சுைத்திறகு ஒரு கடிதம்

(்கற்றல் மற்றும் நடத்்ததை ஆதைரவு) (Allied Educator 
(Learning and Behavioural Support)), தை்த்லயீடு மற்றும் 
ஆ தைரவு திட் ட ங்்க ள் மற்றும் கூ டுதை ல் உ தை வி 
்தை்தவப்ெடும் குழந்்ததை்களுக்்கொன பிற ஏற்ெொடு்கள் 
்ெொன்றவற்றில் ெயிற்சி ்ெற்ற ஆசிரியர்்களும் 
உள்ளனர். SEN உடன் உங்்கள் பிள்்தளக்கு சிறந்தை 
ஆதைரவளிக்கும் ெள்ளி்க்தளத் தீர்மொனிக்்க உதைவும் 
தை்கவ்த்லப் ்ெற, நீங்்கள் MOE-இன் ெள்ளிக் 
்கண்டுபிடிப்ெொன்-ஐப் (SchoolFinder) ெொர்க்்கவும். 
உங்்கள் பிள்்தளக்கு கூடுதைல் ஆதைரவு ் தை்தவப்ெட்டொல், 
ெதிவு பேய்தவுடன் இது ெள்ளிக்குத் பதரிவிக்கப்ெட 
்ைண்டும், இதனோல் தகுந்த ஆதைரை ைழங்க 
முடியும்.

வீடி்யொ்தவ ெொர்க்்க இங்்க கிளிக் ்சய்யவும்.

ASD உ்தடய குழந்்ததை்தய வளர்ப்ெதில் அவரது 
தைொயொர் ்மடம் பு்ளொரன்ஸ் ்்கொவின் தைனிப்ெட்ட 

அனுெவங்்க்தளப் ெற்றி ெடிக்்க இங்்க  
கிளிக் ்சய்யவும்.

்நொவொவுக்கு மூன்று வயதில் ஆட்டிசம் ஸ்்ெக்ட்ரம் 
்்கொளொறு (ASD) இருப்ெது ்கண்டறியப்ெட்டது. 

சிங்்கப்பூர் ்தைசிய ெல்்க்த்லக்்கழ்கத்தில்  ெடிக்கும் 
்ெொ்தை உதைவித்்தைொ்த்க ்ெறுெவரொ்க வளர்ந்தைொர்.

்டரன்ஸ் லூ தைன்னொல் முடிந்தைொல், தைனது 
இ்தளயவருக்கு என்ன ்சொல்்வன் என்று 

ெகிர்ந்து ்்கொள்கிறொர். இய்லொ்தம 
இருந்தை்ெொதிலும் அவர் எவவொறு 

முரண்ெொடு்க்தள சமொளிக்்க முடிந்தைது என்ெ்ததைக் 
்கொட்டும் ஊக்்கமளிக்கும் வீடி்யொ இது.

உள்்ளடக்க அட்டைரண 

https://www.moe.gov.sg/special-educational-needs/school-support/primary-schools
https://www.moe.gov.sg/special-educational-needs/school-support/primary-schools
https://www.enablingguide.sg/disability-info/life-stages-transitions
https://www.enablingguide.sg/services-listing?qLifes=young-children%7C&qAdulthood=&qDis=&qServ=&qCare=&qSecFilter=&search=
https://www.schoolbag.edu.sg
https://go.gov.sg/rceip-transition-guide
https://go.gov.sg/rceip-transition-guide
https://www.moe.gov.sg/schoolfinder/?journey=Primary%20school
https://www.moe.gov.sg/schoolfinder/?journey=Primary%20school
https://www.youtube.com/watch?v=Vccat-tEEeE&t=47s
https://www.schoolbag.edu.sg/story/raising-a-child-with-autism-spectrum-disorder


சிறப்புக் கரதகள்

நிைமிக்கப்ெட்ட முதன்ரே ெள்ளிகள்
மிதேோன முதல் ஆழேோன பேவித்திறன் இழப்பு அல்லது ெோர்ரைக் குரறெோடு உள்்ள குழந்ரதகளுக்கு 
சிறப்பு ஆதைரை ைழங்கும் நிைமிக்கப்ெட்ட பிைதோன ெள்ளிகள் உள்்ளன.

அத்தை்த்கய ெள்ளி்களின் சூழல், ்க்லொச்சொரம் மற்றும் திட்டங்்க்தளப் ெற்றி ்மலும் அறிய, நீங்்கள் 
ெள்ளி்களின் இ்தணயதைளங்்க்தளப் ெொர்்தவயிட்லொம், அவர்்களின் திறந்தை இல்்லங்்களில் ்க்லந்து 
்்கொள்ள்லொம் அல்்லது Schoolbag ஐ ெொர்்தவயிட்லொம் மற்றும் முக்கிய ெள்ளி்களில் திட்டங்்கள் மற்றும் 
ஆதைரவு ெற்றி ்மலும் அறிய்லொம்.

உங்கள் குழந்ரதரை ஒரு 
முக்கிை ெள்ளிக்கு 
தைோர்ெடுத்துதல்
SEN உடனொன உங்்கள் குழந்்ததை ஒரு முதைன்்தம  
ெள்ளியில் ெடிக்கும் ் ெொது உங்்களுக்கு ்கவ்த்ல்கள் 
இருக்்க்லொம். "அவர்்களொல் சமொளிக்்க முடியுமொ?" 
் ெ ொன்ற  ் ்க ள்வி ்க ள்  மற் று ம்  "அ வ ர்்க ள் 
்ெொருந்துவொர்்களொ?" என்ெ்தவ உங்்கள் மனதில் 
ஓட்லொம். முதைன்்தம ்கல்வி உளவிய்லொளர், இ்தணப் 
்ெரொசிரியர் (டொக்டர்) மரியம் அல்ஜுனிட், SEN-
உ்தடய குழந்்ததை்கள் முக்கியப் ெள்ளி்களில் என்ன 
எதிர்ெொர்க்்க்லொம் என்ெ்ததையும் ்ெற்்றொர்்கள் 
எவவொறு சரி்சய்தை ல் ்சயல்மு ்தற ்தய 
முடிந்தைவ்தர சீரொ்கச் ்சய்ய்லொம் என்ெ்ததையும் 
ெகிர்ந்து ்்கொள்கிறொர். ்ெரொசிரியர் மரியம் என்ன 
ெகிர்ந்து ்்கொள்கிறொர் என்ெ்ததைப் ெடிக்்க இங்்்க 
கிளிக் ்சய்யவும்.

ஒவ்பைோரு குழந்ரதக்கும் 
கறறுக்பகோள்ைதறகும் பைறறி 
பெறுைதறகும் ஆறறல் ை்ளம் 
உள்்ளது
டிஸ்்்லக்ஸியொ ்நொயொல் ெொதிக்்கப்ெட்ட 
குழந்்ததையின் ்ெற்்றொரொ்க, ஃப்்ளொரொ தைனது 
குழந்்ததையின் ்க்த்லயின் மீதைொன வலுவொன 
்ெரொர்வத்்ததையும் உளச்சொர்்தெயும் ்கண்டு பிடித்தை 
திருப்புமு்தன்தய நி்தனவு கூர்ந்தைொர். அவரது 
ெள்ளியுடன் ் சர்ந்து, அவரது ்க்த்ல முயற்சி்களுக்கு 
ஆதைரவளித்தைொர் அவர் தைனது திற்தமயொல் 
ஏரொளமொன ெொரொட்டு்க்தளயும் விருது்க்தளயும் 
குவித்தைொர். அவளு்தடய ்க்ததை்தயயும் அவள் எப்ெடி 
வளர உதைவினொள் என்ெ்ததையும் ெடிக்்க இங்்்க 
கிளிக் ்சய்யவும்.

முதன்ரே ெோடேோரலகளில் 
வி்ேட ்தரையுரடை 
ேோணைர்களுக்கு உதவுதல்
்ரொசித் ெள்ளியின் இ்தண ்கல்வியொளர் (்கற்றல் 
மற்றும் நடத்்ததை ஆதைரவு) திரு மு்கமது அஸ்ெரி 
பின் ெொசிரன், பிரதைொன ெள்ளி்களில் SEN உடன் 
ம ொ ண வ ர் ்க ்த ள  ஆ தை ரி ப் ெ தி ல்  தை ன து 
அனுெவத்்ததையும் ்கண்்ணொட்டத்்ததையும் ெகிர்ந்து 
்்கொள்கிறொர். அவரது அனுெவத்்ததைப் ெடிக்்க 
இங்்்க கிளிக் ்சய்யவும்.

எனது ேோணைர் ைோழ்க்ரகரை 
திரும்பிப் ெோர்க்கி்றன்

ஆதைவு அளிக்கும் ெைணத்ரத 
ைழிநடத்துதல்
ம ன  இ று க் ்க ம்  ் ்க ொண் ட  கு ழ ந் ்த தை யி ன் 
்ெற்்றொரொன க்்ளன், தைனது குழந்்ததையின் 
் தை ்த வ ்க ்த ள ப்  பு ரி ந் து ் ்க ொ ள் வ தி லு ம் 
ஆ தை ர வ ளி ப் ெ தி லு ம்  அ வ ரு ம்  அ வ ர து 
குடும்ெத்தினரும் எதிர்்்கொண்ட சவொல்்க்தளப் 
ெகிர்ந்து ்்கொள்கிறொர். அவரது ்கவனிப்புப் 
ெயணத்தில் ்ெொரொட்டங்்கள் இருந்தை்ெொதிலும், 
அவர் ்நர்ம்தறயொ்கவும், அவளது ்கற்றல் மற்றும் 
வளர்ச்சிக்்கொ்கவும் அர்ப்ெணிப்புடன் இருக்கிறொர். 
அவரது அனுெவம் மற்றும் அவர் தைனது குழந்்ததை 
மீது ்தவத்திருக்கும் நம்பிக்்த்க்தயப் ெற்றி ெடிக்்க 
இங்்்க கிளிக் ்சய்யவும்.

முற்றிலும் ்கொது ்்களொதை டொன் சியூ லிங், ெள்ளிப் 
ெடிப்பின் அனுெவங்்க்தளப் ெகிர்ந்து ் ்கொள்கிறொர். 
அவர் தைனது இய்லொ்தமக்கு உதைவிய வளங்்க்தளப் 
ெற்றியும், தைன்்தனப் ் ெொன்ற குழந்்ததை்க்தள ்கல்வி 
எவவொறு உள்ளடக்கியது என்ெ்ததைப் ெற்றியும் 
்ெசுகிறொர். அவரது ்க்ததை்தயப் ெடிக்்க இங்்்க 
கிளிக் ்சய்யவும். 

உள்்ளடக்க அட்டைரண 

https://www.enablingguide.sg/services-listing?qLifes=children-teens|&qDis=&qServ=education|&qCare=&qSecFilter=mainstream-inclusive-school|&search=
https://www.schoolbag.edu.sg/education/primary
https://www.schoolbag.edu.sg/story/preparing-your-child-with-special-educational-needs-for-a-mainstream-school
https://www.schoolbag.edu.sg/education/special-education
https://www.schoolbag.edu.sg/story/helping-students-with-special-needs-in-mainstream-schools
https://www.schoolbag.edu.sg/story/helping-students-with-special-needs-in-mainstream-schools
https://www.schoolbag.edu.sg/education/special-education
https://www.enablingguide.sg/blog-details/looking-back-at-my-student-life


ெொ்லர் ெள்ளியிலிருந்து ஆரம்ெப் ெள்ளிக்கு மொற்றுவதைன் 
மூ்லம் உங்்கள் குழந்்ததை்தய எப்ெடி ஆதைரிப்ெது என்ெது 
ெற்றி இங்்்க ்மலும் அறி்க.

்கருத்தில் ்்கொள்ள ்வண்டிய பிற விஷயங்்கள் 
பின்வருமொறு: 

    வீட்டிலிருந்து ெள்ளியின் தூரம்; மற்றும்

    உங்்கள் குழந்்ததையின் ஆர்வங்்கள் மற்றும் 
ெ ள் ளி யி ல்  உ ள் ள  இ ்த ண  ெ ொ ட த் தி ட் ட 
்சயல்ெொடு்கள் 

ெள்ளி்தயத் ்தைர்ந்்தைடுக்கும்்ெொது இந்தை ெரிந்து்தர்க்தள நீங்்கள் ெரிசீலிக்்க விரும்ெ்லொம்:

     உங்்கள் பிள்்தள்தய ெள்ளி வயது விதி்களுக்கு மொற்றுவதைற்கு தையொர்ெடுத்துங்்கள் மற்றும் உங்்கள் 
பிள்்தளயின் மருத்துவர் மற்றும்/அல்்லது EI வல்லுநர்்கள், அவரு்தடய தைற்்ெொ்ததைய ெொ்லர் ெள்ளி மற்றும் 
சொத்தியமொன ்சரும் ெள்ளி்க்தள அணு்கவும். உங்்கள் குழந்்ததையின் ்தை்தவ்கள் மற்றும் ்தை்தவயொன 
ஆதைர்தவப் ெற்றி அறிய இந்தை முக்கிய ெணியொளர்்களிடம் ்ெசுங்்கள்.

     ெள்ளி்களின் ்க்லொச்சொரம் மற்றும் திட்டங்்க்தளப் ெற்றி ்மலும் அறியவும். உங்்கள் பிள்்தளயின் ்தை்தவ்கள் 
மற்றும் விருப்ெத்்தைர்வு்கள் எங்கு சிறப்ெோகப் பெோருத்தப்ெடும் ேறறும் ஆதரிக்கப்ெடும் என்ெ்ததைக் 
்கவனியுங்்கள்.

      இந்தை ஆய்வுச் ்சயல்ெொட்டில் உங்்கள் குழந்்ததை ஈடுெடட்டும். உங்்கள் குழந்்ததையுடன் ெள்ளி்களின் திறந்தை 
இல்்லங்்களுக்குச் ்சல்லுங்்கள் அல்்லது ெள்ளி்களின் இ்தணயதைளங்்க்தளப் ெொர்்தவயிடவும் மற்றும் 
்மலும் அறிய ெணியொளர்்களுடன் ்ெசவும். முடிந்தைொல், உங்்கள் குழந்்ததை சுற்றுச்சூழலுடன் வசதியொ்க 
இருக்கிறதைொ என்ெ்ததைப் ெொர்க்்க நீங்்கள் மனதில் ்தவத்திருக்கும் ெள்ளிக்குச் ்சல்்ல ஏற்ெொடு ்சய்யுங்்கள். 
உங்்கள் பிள்்தள புதிய ெள்ளி்தய விரும்பினொல், ெள்ளி வரு்த்க உங்்கள் பிள்்தளக்கு ஊக்்கமளிக்கும் 
மற்றும் எதிர்்நொக்குவதைற்கு அவர்்களுக்கு ஊக்்கமளிக்கும்.

     முடிந்தைொல், உங்்கள் வொழ்க்்த்கத் து்தணயுடன் திறந்தை இல்்லங்்களுக்குச் ்சல்லுங்்கள் அல்்லது ெள்ளியின் 
இ்தணயதைளத்்ததைப் ெொர்்தவயிட்டு, ்மலும் ்தைரிந்து்்கொள்ள ெணியொளர் ஒருவரிடம் ்ெசுங்்கள்.

    MOE இன் வழி்கொட்டி்தயப் ெொர்த்து “ஆரம்ெப் ெள்ளி்தய எவவொறு ்தைர்வு ்சய்வது" மற்றும் என் குழந்்ததைக்கு 
எந்தைப் ெள்ளி? சிறப்புக் ்கல்வியுடன் கூடிய குழந்்ததை்களுக்்கொன ்ெற்்றொர் வழி்கொட்டி SEN உடன் உங்்கள் 
குழந்்ததைக்கு சிறந்தை ஆதைரவளிக்கும் ெள்ளி்தய அ்தடயொளம் ்கொண ்வண்டும்”.

    உங்்கள் பிள்்தள்தய சிறப்புக் ்கல்விப் (SPED) ெள்ளிக்கு அனுப்புவ்ததை நீங்்கள் ்கருத்தில் ் ்கொண்டொல், MOE இன் 
வழி்கொட்டியொன “விதிவி்லக்்கொன வொழ்க்்த்கக்்கொன சிறப்புக் ்கல்வி: சிங்்கப்பூரில் உள்ள சிறப்புக் ்கல்விப் 
ெள்ளி்களுக்்கொன தை்கவல் வழி்கொட்டி” மற்றும் MOE இ்தணயதைளத்தில் உள்ள SPED ெள்ளி்க்தளப் ெொர்க்்கவும்.

சிறப்புக் கல்விப் ெள்ளிகள்
உங்கள் பிள்ர்ளக்கு அதிக அ்ளவிலோன 
கல்வி ஆ தைவு ்தரைப்ெட்டோல்,  அைர் 
தனிப்ெைனோக்கப்ெட்ட ெோடத்திட்டம் ேறறும் 
அைைது அடிப்ெரட கல்விைறிவு ேறறும் 
எண்ணிைல் திறன், அத்துடன் தகைரேப்பு 
திறன்கள் ஆகிைைறறில் கூடுதல் ஆதைரைப் 
பெறுைதன் மூலம் ெைன் பெறலோம். (எ.்கொ. 
தை்கவல் ்தைொடர்பு திறன், அன்றொட வொழ்க்்த்க 
்தை்தவ்க்தள நிர்வகிப்ெதைற்்கொன திறன்்கள், 
மற்றவர்்களுடன் ெழகுவதைற்்கொன திறன்்கள் மற்றும் 
அவர்்களின் உணர்ச்சி்க்தள நிர்வகிப்ெதைற்்கொன 
திறன்்கள்). அ்தனத்து சிறப்புக் ்கல்விப் (SPED) 
ெள்ளி்களும் மிதைமொன மற்றும் ்கடு்தமயொன 
சிறப்புக் ்கல்வித் ்தை்தவ்கள் Special Educational 

உங்்கள் குழந்்ததை ெள்ளியில் ்சர்க்்கப்ெட்ட பிறகு, 
ெள்ளியின் சூழல், திட்டங்்கள் மற்றும் ்தைொடர்பு்தடய 
ெள்ளி ெணியொளர்்களுக்கு உங்்கள் குழந்்ததைக்கு 
அறிமு்கப்ெடுத்தும் திட்டத்்ததைப் ெற்றி விவொதிக்்க, 
்தை்தவப்ெட்டொல், நீங்்கள் ்நரடியொ்க ெள்ளி்தயத் 
்தைொடர்பு ்்கொள்ள்லொம்.

விண்ணப்ெ பேைல்முரற 
MOE முதைன்்தம 1 (P1) ெதிவுப் ெயிற்சி ்ெொதுவொ்க 
ஆண்டு்தைொறும் ஜூ்த்ல முதைல் ஆ்கஸ்ட் வ்தர 
ந்தட்ெறும். முடிவு்கள் அறிவிக்்கப்ெடும் நொளில் 
எஸ்எம்எஸ் மூ்லம் ெதிவு முடிவு்கள் ்ெற்்றொருக்கு 
்தைரிவிக்்கப்ெடும். P1 ெதிவு ெற்றி இங்்்க ் மலும் அறி்க.

Needs (SEN)) உள்ள குழந்்ததை்களுக்கு தீவிரமொன 
மற்றும் தைனிப்ெயனொக்்கப்ெட்ட ெொடத்திட்டத்்ததை 
வழங்குகின்றன.

SPED விண்ணப்ெ ெடிவத்்ததை ்தை்தவயொன 
ஆவணங்்களுடன் உங்்கள் முதைல் ்தைர்வு SPED 
ெள்ளியில் சமர்ப்பிக்்க்லொம். முதைன்்தம ் தைொடக்்கப் 
ெள்ளி்க்தளப் ் ெொ்ல்வ, ் வவ்வறு விண்ணப்ெ 
்கொ்லக்்்கடுவும் உங்்கள் குழந்்ததை SPED ெள்ளி்களில் 
்தைொடங்குவதைற்கு முந்்ததைய ஆண்டொகும். SPED 
இன் ந்கல் விண்ணப்ெப் ெடிவம் மற்றும் அதைனுடன் 
இ்தணந்தை ெயனர் வழி்கொட்டி, அத்துடன் SPED 
விண்ணப்ெ ்தைதி்கள் ஆகியவற்்தற MOE-இன் 
இ்தணயதைளத்தில் ்கொண்லொம்.

உங்க்ளோல் என்ன பேய்ை முடியும்

உள்்ளடக்க அட்டைரண 

https://www.moe.gov.sg/primary/p1-registration/how-to-choose-a-school
https://go.gov.sg/pgel
https://go.gov.sg/pgel
https://www.moe.gov.sg/-/media/files/special-education/special-education-for-exceptional-lives.pdf?la=en&hash=223305771C87A4B3F0227300444FAD4328985064
https://www.moe.gov.sg/-/media/files/special-education/special-education-for-exceptional-lives.pdf?la=en&hash=223305771C87A4B3F0227300444FAD4328985064
https://www.moe.gov.sg/special-educational-needs/sped-schools
https://www.moe.gov.sg/primary/p1-registration
https://www.moe.gov.sg/-/media/files/special-education/sped-school-application-form.docx?la=en&hash=3523F69032DCCE84C8B38203180E50E90483B5F4
https://www.moe.gov.sg/-/media/files/special-education/sped-school-application-form.docx?la=en&hash=3523F69032DCCE84C8B38203180E50E90483B5F4
https://www.moe.gov.sg/-/media/files/special-education/sped-school-application-user-guide.pdf?la=en&hash=DF0144AEEA60D5C94EB3119E9E5B1E099621D56B
https://www.moe.gov.sg/special-educational-needs/sped-schools/admissions-timelines
https://www.moe.gov.sg/special-educational-needs/sped-schools/admissions-timelines
https://www.moe.gov.sg/special-educational-needs
https://www.moe.gov.sg/special-educational-needs


ஒத்திரைப்பு
உங்்கள் பிள்்தளயின் ்கல்வியின் அடுத்தை ்கட்ட 
நு்தழ்தவ ஒத்தி்தவத்தைல் (அதைொவது ெொ்லர் மற்றும் 
குழந்்ததை்களுக்்கொன ஆரம்ெ்கொ்ல தை்த்லயீட்டுத் திட்டம் 
(EIPIC) பிறகு). ஒரு தகுதிைோய்ந்த உடல்நலம் ேறறும்/
அல்லது முன்கூட்டிை தரலயீடு (EI) நிபுணைோல் 
(உங்்கள் பிள்்தளக்கு மு்தறயொன ெள்ளிப்ெடிப்புக்குத் 
்தை்தவயொன திறன்்க்தள வளர்த்துக் ் ்கொள்ள கூடுதைல் 
்நரம் ் தை்தவப்ெடும்்ெொது) சிறப்புச் சூழ்நி்த்ல்களில் 
மட்டு்ம ஒத்தி்தவப்பு ெரிந்து்தரக்்கப்ெடுகிறது. 
ஒத்தி்தவப்புக்்கொன ஒவ்வொரு ்்கொரிக்்த்கயும் MOE 
ஆல் ்கவனமொ்க ெரிசீலிக்்கப்ெடும் மற்றும் ஒரு தைகுதி 
வொய்ந்தை சு்கொதைொர நிபுணரொல் ஆதைரிக்்கப்ெட ் வண்டும். 
்மலும் தை்கவலுக்கு MOE இன் ஒத்தி்தவப்பு 
விண்ணப்ெப் ெடிவத்்ததைப் ெொர்க்்கவும்.

விண்ணப்ெ ்சயல்மு்தறயில் இந்தை ெரிந்து்தர்க்தள நீங்்கள் ெரிசீலிக்்க விரும்ெ்லொம்:  
     விண்ணப்ெப் ெடிவத்தில் சிறப்புக் கல்விப் ெள்ளிகளின் மூன்று ்தர்வுகள் ைரை நீங்கள் 
குறிப்பிடலோம். தைகுதிவொய்ந்தை நிபுணர்்களொல் ்சய்யப்ெடும் ்கல்வி சொர்ந்தை இடத் ்தைர்வு மதிப்பீடு 
மற்றும் ெரிந்து்தர்கள், உங்்கள் குழந்்ததையின் ்தை்தவ்களுக்கு ெள்ளியின் திட்டத்தின் ்ெொருத்தைம் 
மற்றும் வீடு ெள்ளி தூரம் ஆகிய்தவ முக்கிய ெரிசீ்ல்தன்களொகும்.

     ் வவ்வறு ெள்ளி்கள் விண்ணப்பிப்ெதைற்கு ்வவ்வறு ்கொ்லக்்்கடு்தவக் ்்கொண்டிருக்்க்லொம் 
என்ெ்ததை நி்தனவில் ்்கொள்ளவும்.

     ் தை்தவயொன அ்தனத்து ஆவணங்்க்தளயும் ்கவனமொ்க இ்தணக்்கவும். ்தை்தவயொன அரனத்து 
ஆவணங்்களும் சமர்ப்பிக்்கப்ெட்டொல் மட்டு்ம விண்ணப்ெங்்க்தளச் ்சயல்ெடுத்தை முடியும்.

      விண்ணப்ெத்்ததைச் சமர்ப்பித்தை நொளிலிருந்து மூன்று முதல் ஆறு ேோதங்களுக்குள் 
விண்ணப்ெத்திற்்கொன முடி்தவப் ்ெறுவீர்்கள். விண்ணப்ெத்்ததைச் சமர்ப்பித்தை ஒரு மொதைத்திற்குள் 
அவர்்களிடமிருந்து நீங்்கள் தை்கவல் ் ெறவில்்த்ல என்றொல், உங்்கள் விண்ணப்ெ நி்த்ல்தயப் ெற்றித் 
தை்கவல் அறிய நீங்்கள் விண்ணப்பிக்கும் SPED ெள்ளி்தயயும் நீங்்கள் ்தைொடர்பு ்்கொள்ள்லொம்.

   நீங்்கள் சலு்த்கக் ்கடிதைத்்ததைப் ் ெற்ற நொளிலிருந்து இைண்டு ைோைங்களுக்குள் உங்்கள் குழந்்ததை்தயப் 
ெள்ளியில் ெதிவு ்சய்யுங்்கள்.

      விண்ணப்ெ ்சயல்மு்தற ெற்றிய கூடுதைல் தை்கவலுக்கு, இங்்்க கிளிக் ்சய்யவும்.

EIPIC இலிருந்து மதிப்பீடு மற்றும் ெரிந்து்தர்தயப் ் ெற்றவுடன், 
விண்ணப்ெத்திற்கு மருத்துவ நிபுணரின் மருத்துவ குறிப்பு 
்தை்தவயில்்த்ல.

    அடிக்்கடி ்்கட்்கப்ெடும் ்்கள்வி்கள்

    SchoolFinder | MOE

    SEN வளங்்கள்
    ெள்ளி்களில் கி்தடக்கும் ஆதைர்தவப் 

ெற்றிய கூடுதைல் தை்கவலுக்கு, இயக்குதைல் 
வழி்கொட்டி ்தயப் ெொர்க்்கவும்.

உங்கள் குழந்ரத ஒத்திரைக்க 
ெரிந்துரைக்கப்ெட்டோல்  நீங்கள் பதரிந்து 
பகோள்்ள ்ைண்டிைது என்ன?

     ்கட்டொயக் ்கல்விச் சட்டத்திற்கு இணங்்க, 
ெள்ளிப்ெடிப்பின் அடுத்தை ்கட்டத்திலிருந்து 
ஒத்தி்தவக்்கப்ெடும் எந்தை்வொரு குழந்்ததையும் 
ஒத்தி்தவப்பு ்கொ்லம் முழுவதும்(்கட்ட்தமக்்கப்ெட்ட 
வீ ட் டு ப்  ெ ள்ளி க் கு  M O E  ஆல்  வி ்ல க் கு 
அளிக்்கப்ெடொவிட்டொல்). ெொ்லர் ெள்ளி அல்்லது EI 
்தமயத்தில் ்க்லந்து்்கொள்ள ்வண்டும் 

     ஒத்தி்தவப்புக் ்கொ்லத்தின் ் ெொது, உங்்கள் பிள்்தள 
இ்லக்்கொன ஆதைர்தவயும், ெள்ளிக்குத் ் தை்தவயொன 
அ றி வு  ம ற் று ம்  தி ற ன்்க ளு டன்  அ வ ்த ர 
தையொர்ெடுத்துவதைற்்கொன வொய்ப்பு்க்தளயும் 
்ெறுவது ெரிந்து்தரக்்கப்ெடுகிறது. 

      உங்்கள் குழந்்ததையின் முன்்னற்றத்்ததை நீங்்கள் 
்தைொடர்ந்து ்கண்்கொணித்து மதிப்ெொய்வு ்சய்ய 
்வண்டும் மற்றும் ஒத்தி்தவப்பு ஆண்டு 
முடிவதைற்குள் ் ெொருத்தைமொன ்கல்வி ் தைரிவு்க்தளப் 
ெரிந்து்தரக்்க ஒரு நிபுண்தர அணு்கவும்.

உங்க்ளோல் என்ன பேய்ை முடியும்

்ேலும் ெடித்தல் ேறறும் தகைல்

உள்்ளடக்க அட்டைரண 

https://www.moe.gov.sg/-/media/files/primary/deferment_application-form-and-information-notes_2021.pdf?la=en&hash=081E3145E3D383444E38EDED75C9C469CA6B3819
https://www.moe.gov.sg/-/media/files/primary/deferment_application-form-and-information-notes_2021.pdf?la=en&hash=081E3145E3D383444E38EDED75C9C469CA6B3819
https://www.moe.gov.sg/special-educational-needs/sped-schools/admissions-timelines
https://www.moe.gov.sg/special-educational-needs/apply
https://www.moe.gov.sg/special-educational-needs/frequently-asked-questions
https://www.moe.gov.sg/schoolfinder?journey=Primary%20school
https://www.moe.gov.sg/special-educational-needs/resources
https://www.enablingguide.sg/im-looking-for-disability-support/education
https://www.enablingguide.sg/im-looking-for-disability-support/education


ஒன்றோக ெைணம்: நட்ரெ 
உருைோக்குதல் – ஈடன் 
ெள்ளி ேறறும் இ்ளைைசி 
எலிேபெத் பதோடக்கப்ெள்ளி
்ெொதுவொன ் சயல்ெொடு்கள் மற்றும் ் ெொதுவொன 
ந்லன்்களொல் நட்பு பிறக்கிறது. ்ெய்்லன் ்லொய் 
மற்றும் பிரப்வினொ ெத்மநொதைனுக்கு, ் ெட்மிண்டன் 
வி்தளயொடுவ்தை அவர்்களின் நட்்தெ ம்லர 
அனுமதித்தைது. இளவரசி எலிச்ெத் பி்தரமரி 
ஸ்கூலில் ‘ப்்ள இன்க்ளூசிவ’ (Play Inclusive) 
திட்டத்தின் ஒரு ெகுதியொ்க, ஆட்டிசம் உள்ள 
குழந்்ததையும், ஈடன் ெள்ளியில் ெடிக்கும் 
மொணவருமொன ் ெய்்லன், பிரப்வினொ்தவ எப்ெடிச் 
சந்தித்தைொர் என்ெ்ததை அறிய இங்்்க கிளிக் 
்சய்யவும்.

SEN உள்்ள உங்கள் 
குழந்ரதக்கோன 
ெள்ளிரைக் கண்டறிைவும்
SEN உள்ள அ்தனத்து குழந்்ததை்களில் 20% அரசு 
நிதியுதைவி ் ெறும் சிறப்புக் ்கல்விப் ெள்ளி ஒன்றில் 
ெடிக்கின்றனர். MOE இல் உள்ள முதைன்்தம ்கல்வி 
உளவிய்லொளர் டொக்டர் ்சொங் சூட் லிங், சிறப்புக் 
்கல்விப் ெொடத்திட்டத்தில் மொற்றங்்கள் மற்றும் 
உங்்கள் குழந்்ததைக்்கொன சிறப்புக் ்கல்விப் ெள்ளி்தய 
எவவொறு ் தைர்வு ் சய்வது என்ெது ெற்றி விரிவொ்கக் 
கூறுகிறொர். டொக்டர் ்சொங்கின் ஆ்்லொச்தன்தயப் 
ெடிக்்க இங்்்க கிளிக் ்சய்யவும்.

சிறப்புத் ்தரைகள் பகோண்ட 
குழந்ரதக்கு கல்வி கறபித்தல்
மன இறுக்்கம் ்்கொண்ட தைன் ம்கனுடன் ஒரு தைொய் 
்்கொண்ட அன்பு, அவனுக்குப் ்ெொருத்தைமொன 
ெள்ளி்தயத் ் தைர்ந்்தைடுப்ெது உட்ெட, ்கல்வி மற்றும் 
சுய-்கண்டுபிடிப்பின் குறிப்பிடத்தைக்்க ெயணத்திற்கு 
வழி வகுத்தைது. பிருந்தைொவின் ்க்ததை்தயப் ெடிக்்க 
இங்்்க கிளிக் ்சய்யவும்.

எனது குழந்ரதயின் SPED 
ெள்ளிக் கல்விைோ்ளர்களுடன் 
தனிப்ெட்ட கல்வித் திட்டத்தின் 
மூலம் வீடு ேறறும் ெள்ளிரை 
இரணத்தல்
நீங்்களும் உங்்கள் பிள்்தளயின் ெள்ளியும் தைங்்கள் 
ெள்ளியில் உங்்கள் பிள்்தளயின் ்தை்தவ்தயப் 
பூர்த்தி ்சய்ய தைனிப்ெயனொக்்கப்ெட்ட தைனிப்ெட்ட 
்கல்வித் திட்டத்்ததை உருவொக்குவதைற்கு எவவொறு 
ஒத்து்தழக்்க முடியும் என்ெ்ததைப் ெடிக்்க இங்்்க 
கிளிக் ்சய்யவும்.

நீ தனிைோக இல்ரல
மன இறுக்்கம் ்்கொண்ட ஒரு ெதின்ம வயது 
ம்கனுடன் ஒரு தைொய், தைனது சிறப்பு குழந்்ததை்தய 
வளர்ப்ெதில் இருந்து ்கற்றுக்்்கொண்ட ெொடங்்க்தளப் 
ெகிர்ந்து ்்கொள்கிறொர். ச்க ்ெற்்றொருக்கு அவர் 
எழுதிய ்கடிதைத்்ததைப் ெடிக்்க இங்்்க கிளிக் 
்சய்யவும்.

சிறப்புக் கரதகள்

உள்்ளடக்க அட்டைரண 

https://www.schoolbag.edu.sg/story/journey-together-building-friendships-eden-school-and-princess-elizabeth-primary-school
https://www.schoolbag.edu.sg/story/find-a-school-for-your-child-with-special-educational-needs
https://www.schoolbag.edu.sg/story/educating-a-child-with-special-needs
https://www.schoolbag.edu.sg/story/connecting-home-and-school-through-individualised-education-planning-with-my-child-s-sped-school-teachers
https://www.schoolbag.edu.sg/story/you-re-not-alone


உங்்கள் பிள்்தளக்கு ெொ்லர் ெள்ளி/ குழந்்ததை்கள் மற்றும் குழந்்ததை்களுக்்கொன ஆரம்ெ்கொ்ல தை்த்லயீட்டுத் 
திட்டத்திலிருந்து (EIPIC) முதைன்்தமயொன ஆரம்ெ அல்்லது சிறப்புக் ்கல்விப்  (SPED) ெள்ளிக்கு 
மொறுவ்ததை உறுதி்சய்ய, நீங்்கள் வல்லுநர்்கள், ெள்ளி மற்றும் உங்்கள் குழந்்ததையுடன் இ்தணந்து./ 
அவள் ்சர்ந்து, மொற்றங்்களுக்கு ஏற்ெ மொறுவதைற்க்கு ெணியொற்ற்லொம்.

உங்கள் குழந்ரதயின் ேோறறத்ரத எளிதோக்க 
நீங்கள் என்ன பேய்ைலோம்

ேோறறம் உங்களுக்கும் உங்கள் குழந்ரதக்கும் ேைோலோனது

     உங்்கள் குழந்்ததையின் ெ்லம் மற்றும் ்தை்தவ்க்தள நீங்்கள் அவதைொனிக்கும்்ெொது 
அவ்தரப்ெற்றிய உங்்கள் நம்பிக்்த்க்கள், ்கனவு்கள் மற்றும் எதிர்ெொர்ப்பு்கள் ஆகிய்தவ 
சரி்சய்யப்ெட ்வண்டியிருக்கும்.

     உங்்கள் குழந்்ததை அடுத்தை ெள்ளிக்குச் ்சல்லும்்ெொது (அது உங்்கள் ஆ்தச்க்தளப் பூர்த்தி 
்சய்ய்லொம் அல்்லது பூர்த்தி ்சய்யொமல் இருக்்க்லொம்), நீங்்கள் ்சொ்கமொ்க்வொ அல்்லது 
்கவ்த்லயொ்க்வொ உணர்லொம்.

     உங்்க்தள ஆதைரிப்ெதைற்்கொன வழி்க்தளக் ்கண்டறியவும். இந்தை மொற்றக் ்கொ்லம் முழுவதும் 
உங்்களுக்கும், உங்்கள் குழந்்ததைக்கும், உங்்கள் குடும்ெத்துக்கும் சிறந்தை ெ்ல்தன உறுதி்சய்ய 
உங்்கள் ்சொந்தை உணர்ச்சி, மன மற்றும் உடல் ஆ்ரொக்கியத்தில் சிறப்பு ்கவனம் ்சலுத்துவது 
மி்கவும் முக்கியம்.

     உங்்கள் குழந்்ததை அடுத்தை ெள்ளிக்கு முன்்னறுவ்ததை நீங்்கள் ெொர்க்கும்்ெொது,   ெயணத்தில் 
உங்்கள் குழந்்ததை ்சய்யும் ஒவ்வொரு சிறிய முன்்னற்றத்்ததையும் ்்கொண்டொட நி்தனவில் 
்்கொள்ளுங்்கள். ் வற்றியின் இந்தை தைருணங்்கள் உங்்களுக்கு எதிர்்கொ்லத்திற்்கொன ்ததைரியத்்ததை 
அளிக்கும்.

     குடும்ெத்தில் குறிப்பிடத்தைக்்க ் ெரியவர்்க்தள ஈடுெடுத்துங்்கள் (எ.்கொ. தைொத்தைொ ெொட்டி) என்றொலும், 
முடிந்தைவ்தர ஆய்வு ்சயல்மு்தற. உங்்கள் முடி்தவயும் திட்டங்்க்தளயும் அவர்்கள் எவவளவு 
அதி்கமொ்கப் புரிந்து்்கொண்டு ஆதைரிக்கிறொர்்க்ளொ, அவவளவு எளிதைொ்க உங்்கள் பிள்்தளயின் 
வொழ்க்்த்கயின் அடுத்தை ்கட்டத்திற்கு ஒரு ஒருங்கி்தணந்தை குடும்ெமொ்க உதைவ முடியும்.

ை்ளர்ச்சித் ் தரைகள் ேறறும் 
இைலோரேக்கோன குறிப்பிட்ட 

ஆதைவுக் குழுக்களுக்கோன ை்ளங்கள் 
கீ்ழ ெட்டிைலிடப்ெட்டுள்்ளன:

•     ் சயல்ெடுத்தும் வழி்கொட்டி 
– ஆதைரவு குழுக்்கள்

•    Caring.SG ஆதைொரங்்கள் 
(உறுப்பினர்்களுக்கு மட்டும், ெதிவு 
இ்லவசம்)

ெல்்ைறு ெள்ளி/ேமூக ்ேரை 
நிறுைனம் (Social Service Agency) 

ேோர்ந்த பெற்றோர் ஆதைவு 
குழுக்கர்ளயும் ஆைோயுங்கள்.

ேன நல விேோரிப்பு

உள்்ளடக்க அட்டைரண 

https://www.enablingguide.sg/caring-for-caregivers/informal-support-groups
https://caring.sg/members-resources/


உங்கள் குழந்ரதரை 
ைருங்கோல 
ெள்ளிக்ககோத் 
தைோரிக்கவும் 
ஒரு ்கல்வி அ்தமப்பிலிருந்து அடுத்தை 
நி்த்லக்குச் ் சல்்லவும், சுமூ்கமொ்க மொறவும் 
உங்்கள் பிள்்தளக்கு உங்்களின் ஆதைரவு 
்தை்தவ. உங்கள் பிள்ர்ளகளுக்கு ஆதைவு 
ேறறும் பதோடர்பு புள்ளியின் முக்கிை 
தூண் நீங்கள். உங்்கள் குழந்்ததை புதிய 
சூழலுக்குள் நு்தழவதைற்கு முன், உங்்கள் 
பிள்்தளயின் அடுத்தை ெள்ளியுடன் நீங்்கள் 
் தை ொ ட ர் பு ் ்க ொ ள் வ து ம்,  தை ்க வ ்த ்ல 
வழங்குவதும் மி்கவும் முக்கியமொனது.

    உங்்கள் பிள்்தள ்சரும் ெள்ளியுடன் பதோடர்ரெத் பதோடங்குங்கள் மற்றும் உங்்கள் 
பிள்்தளயின் ்தை்தவ்க்தளப் ெற்றி ெள்ளியில் ்சரும் இடத்தில் ஊழியர்்க்தளச் சந்திக்்க 
ஏற்ெொடு ்சய்யுங்்கள்.

    அறிக்்த்க்கள் (எ.்கொ. ் தைொழில் வல்லுநர்்களின் மதிப்பீடு்கள், மொறுதைல் அறிக்்த்க்கள்) மற்றும் 
உங்்கள் குழந்்ததையின் ஆரம்ெ்கொ்ல தை்த்லயீடு (EI) ்தமயம், ெொ்லர் ெள்ளி அல்்லது உங்்கள் 
குழந்்ததை ்ெறும் ெள்ளியில் ெயன்ெடுத்தும் ்ெொருட்்கள் மற்றும் சொதைனங்்களிலிருந்து 
்கல்வித் திட்டங்்கள் ்ெொன்ற தகைல்கர்ளப் ெகிைவும். இந்தைத் தை்கவல் ்ெறும் ்சரும் 
ெள்ளி உங்்கள் குழந்்ததை்தயப் ெற்றிய சிறந்தை புரிதை்த்லப் ்ெறவும், உங்்கள் குழந்்ததைக்குத் 
்தை்தவயொன ஆதைர்தவத் திட்டமிட்டு வழங்்கவும் உதைவுகிறது, இதைனொல் அவர் ஒரு 
வலுவொன அடித்தைளத்துடன் ்தைொடங்்க்லொம் மற்றும் ெள்ளியில் சுமூ்கமொ்க ஒருங்கி்தணக்்க 
முடியும்.  

a.  உங்்கள் குழந்்ததை முதைன்்தமயொன ஆரம்ெப் ெள்ளியில் ்சரும் ெட்சத்தில், உங்்கள் 
பிள்்தளயின் ்கல்வியொளர் ்தைரிந்து ்்கொள்ள ்வண்டும் என்று நீங்்கள் விரும்புகிற 
்தை்தவ்கள் இருந்தைொல், நீங்்கள் ெள்ளிக்கு முன்கூட்டி்ய ்தைரிவிக்்க்லொம் (எ.்கொ. ெள்ளி 
நு்தழவதைற்கு முந்்ததைய ஆண்டு அக்்டொெர்).

b.  உங்்கள் குழந்்ததை சிறப்புக் ்கல்வி (SPED) ெள்ளி்களில் ்சர்ந்தைொல், SPED ெள்ளி 
விண்ணப்ெ ெடிவத்தில்,  உங்்கள் குழந்்ததை்தயப் ெற்றிய இந்தை முக்கிய தை்கவ்த்ல 
நீங்்கள் வழங்்க ்வண்டும்.

    உங்்கள் குழந்்ததையின் ெள்ளியுடன் பதோடர்பு பகோள்ளுங்கள். ெள்ளி உங்்கள் குழந்்ததை 
ெற்றிய அறிவிப்பு்க்தள வழங்கும். அ்தை சமயம், உங்்கள் பிள்்தள்தய ஒன்றொ்க 
ஆதைரிப்ெதைற்்கொ்க ெள்ளி மற்றும் ஆசிரியர்்களுடன் ் வளிப்ெ்தடயொ்கப் ெகிரவும், ் தைொடர்ந்து 
்தைொடர்பு ்்கொள்ளவும் ்ெற்்றொர்்கள் ஊக்குவிக்்கப்ெடுகிறொர்்கள். ஆதைரவுத் திட்டங்்க்தளப் 
ெற்றி விவொதிக்்க, உங்்கள் குழந்்ததையின் EI ்கல்வியொளர்்கள் மற்றும்/அல்்லது ெொ்லர் 
்கல்வியொளர்்க்தள நீங்்கள் உங்்கள் பிள்்தள ்சரும் ெள்ளியுடன் இ்தணக்்க்லொம்.

உங்க்ளோல் என்ன பேய்ை முடியும்

உள்்ளடக்க அட்டைரண 



உங்கள் குழந்ரதரை தைோர் பேய்யுங்கள்  
இது உங்்கள் குழந்்ததைக்கு ஒரு புதிய சூழ்லொ்க இருக்கும் என்ெதைொல், உங்்கள் பிள்்தளக்கு சுற்றுச்சூழ்த்ல 
அறிமு்கப்ெடுத்தைவும், அவருக்கு சி்ல மொற்றங்்க்தள விளக்்கவும் நீங்்கள் குழந்்ததையுடன்  சிறிது ்நரம் ்ெச 
்வண்டும்.

    சுதந்திைத்ரத உருைோக்குதல்: ் ெரும்ெொ்லொன ஆரம்ெ்கொ்ல தை்த்லயீடு (EI) திட்டங்்களில் உங்்கள் 
குழந்்ததையின் K2 ஆண்டு முடிவதைற்குள் ெள்ளி தையொர்நி்த்ல திட்டம் இருக்கும். தைனியொர் 
நிரல்்களும் கி்தடக்கின்றன. உங்்கள் குழந்்ததைப் ெரொமரிப்புக் ்கல்வியொளர், ்கற்றல் உதைவிக் 
்கல்வியொளர் (LSEd), ்தைொடர்பு்தடய சு்கொதைொர நிபுணர் (AHP) அல்்லது EI ்கல்வியொளர் 
ஆகி்யொ்தரக் ்்கொண்டு வீட்டிலும் சமூ்கத்திலும் இந்தைத் திறன்்க்தள வலுப்ெடுத்தை நீங்்கள் 
எவவொறு உதைவ்லொம் என்ெ்ததைச் சரிெொர்க்்கவும்.

    ேமூக ேறறும் ேன நலத் தைோர்நிரலரை உருைோக்குங்கள்: உங்்கள் குழந்்ததையின் சமூ்க 
மற்றும் மன ந்ல வளர்ச்சி குறித்து அவரது EI வழங்குனருடன் ்க்லந்து்தரயொடுங்்கள். உங்்கள் 
குழந்்ததையின் ்தை்தவ்க்தளத் ்தைரிவிப்ெதைற்கும், அடொவடித்தைனத்திலிருந்து ெொது்கொப்ெதைற்கும் 
உத்தி்கள் ெற்றி EI வழங்குநரிடம் ்்கட்டு இந்தை விவொதைத்்ததைத் ்தைொடங்்க்லொம். புதிய ெள்ளி 
வொழ்க்்த்க்தய எளிதைொக்குவதைற்கு உங்்கள் குழந்்ததைக்்கொன நண்ெர் அ்தமப்பு்க்தளப் ெற்றி 
்சரும் ெள்ளியில் உள்ள ஆசிரியர்்களுடன் நீங்்கள் ்க்லந்து்தரயொட்லொம் (எ.்கொ. சி்ல ெள்ளி்கள் 
ெள்ளியில் உயர் மட்டத்தில் உள்ள மொணவர்்க்தள கீழ்நி்த்ல மொணவர்்களுக்கு நண்ெர்்களொ்க 
நியமிக்கின்றன).

    ைகுப்ெரற எதிர்ெோர்ப்புகள் ேறறும் ெள்ளி விதிகர்ள பைளிப்ெரடைோக வி்ளக்குங்கள்: 
ெள்ளியின் சி்ல விதி்கள், மதிப்பு்கள் மற்றும் எதிர்ெொர்க்்கப்ெடும் நடத்்ததை்கள் (எ.்கொ. எப்ெடி அவர் 
அமர்ந்திருக்்க ்வண்டும் என்ெ்ததை) விளக்குவதைன் மூ்லம் உங்்கள் பிள்்தள்தய புதிய 
ெள்ளியில் நு்தழயத் தையொர்ெடுத்தை்லொம். ெொடத்தின் ்ெொது ்ம்தச அல்்லது இ்தட்வ்தளயின் 
்ெொது உணவு வொங்குவதைற்்கொ்க ்்கண்டீனுக்கு நடந்து ்சல்்ல அவரது வகுப்பு ்தைொழர்்க்தள 
எவவொறு பின்்தைொடர்வது). ்ெொறு்தமயொ்க உங்்கள் குழந்்ததைக்கு இந்தை எதிர்ெொர்ப்பு்க்தள 
மீண்டும் ்சொல்லிக்்்கொடுக்்க தையொரொ்க இருங்்கள்.

    ஆ்ைோக்கிைேோன ்ைரல ேறறும் ஓய்வு ைழக்கத்ரத உருைோக்க உதவுங்கள்: உங்்கள் 
குழந்்ததைக்கு ்ெொதுமொன தூக்்கம் இருப்ெ்ததை உறுதிப்ெடுத்தைவும். உங்்கள் குழந்்ததை 
ஆ்ரொக்கியமொ்க இருப்ெ்ததையும், ெள்ளியில் ெ்லவிதைமொன ்சயல்்களில் ஈடுெடத் தையொரொ்க 
இருப்ெ்ததையும் உறுதிப்ெடுத்தை ஆ்ரொக்கியமொன உணவுமு்தறயும் முக்கியம்.

    கண்கோணித்தல்: உங்்கள் பிள்்தள புதிய ெள்ளியில் ்தைொடங்கும் ்ெொது, உங்்கள் பிள்்தளயின் 
நடத்்ததை, தூக்்க மு்தற, ெசியின்்தம ்ெொன்றவற்றில் ஏ்தைனும் மொற்றங்்கள் ஏற்ெட்டுள்ளதைொ 
என்ெ்ததைக் ்கவனித்து, ்கவனத்தில் ்்கொள்ளவும். சி்ல குழந்்ததை்கள் புதிய ெள்ளிக்கு ஏற்றவொறு 
இந்தை மொற்றங்்களில் சி்லவற்்தறச் சந்திக்்க்லொம் மற்றும் உங்்கள் குழந்்ததை மொற்றத்்ததை எப்ெடிச் 
சமொளிக்கிறது என்ெ்ததைப் ெற்றிய ஒரு ்யொச்தன்தய உங்்கள் குழந்்ததை உங்்களுக்குக் 
்்கொடுக்்க்லொம்.

உங்க்ளோல் என்ன பேய்ை முடியும்

உள்்ளடக்க அட்டைரண 



உங்்கள் குழந்்ததை்தய ஆரம்ெப் ெள்ளிக்கு த் 
தையொர்ெடுத்துவதைற்்கொன கூடுதைல் உதைவிக்குறிப்பு்களுக்கு, 
்ெற்்றொர்்கள் தைங்்கள் குழந்்ததை்க்தள ஆரம்ெப் 
ெள்ளிக்குத் தையொர்ெடுத்துவதைற்கு MOE இன் ்கருவி 
வளங்்க்தளப் ெொர்க்்கவும்:

    ் ெற்்றொர் கிட்:  ெொ்லர் ெள்ளியிலிருந்து 
்தைொடக்்கப்ெள்ளிக்கு மொறுதைல்

     உங்்கள் குழந்்ததை்தய ஒரு புதிய ெள்ளிக்கு 
தையொர்ெடுத்துதைல்: கூடுதைல் ்தை்தவ்கள் உள்ள 
குழந்்ததை்களின் ்ெற்்றொருக்்கொன ஆதைொர கிட்

     உங்்கள் ஆரம்ெப் ெள்ளி 1 ெயணத்்ததைத் 
்தைொடங்குதைல்

இந்தை மொற்றத்திற்குத் தையொரொகும் ்ெொது, நீங்்கள் 
பின்வருவனவற்்தறக் ்கருத்தில் ்்கொள்ள்லொம்:

    உங்்க ள் பிள்்தள ்தைொடக் ்கப்ெள்ளிக்கு ச் 
்சல்லும்்ெொது, ்கல்விப் ெொ்ததை்களுக்கு இ்தட்ய 
முடி்வடுப்ெதில் தை்த்லயீடு மற்றும் மொணவர் 
ெரொமரிப்பு விருப்ெங்்கள்.

    உங்்கள் பிள்்தளயின் ெ்லம், ஆர்வங்்கள் மற்றும் 
்ெொழுது்ெொக்கு்க்தளத் ் தைொடர்ந்து வளருங்்கள்.

உங்கர்ளயும் உங்கள் குடும்ெத்ரதயும் தைோர் பேய்யுங்கள் 
உங்்கள் குழந்்ததை மற்றும் அவர்்களின் வருங்்கொ்ல ெள்ளியுடன் ்ெசிய பிறகு, இந்தை மொற்றத்திற்கு உங்்க்தளயும் 
உங்்கள் குடும்ெ உறுப்பினர்்க்தளயும் தையொர்ெடுத்துவதும் முக்கியம்.

    உங்கர்ளயும் உங்கள் பிள்ர்ளரையும் ேரிபேய்ை சிறிது ்நைம் பகோடுங்கள். வளர்ச்சித் 
்தை்தவ்க்தளக் ்்கொண்ட குழந்்ததை ஒரு புதிய சூழலில் நன்கு குடி்யறுவதைற்கு கு்தறந்தைது 
மூன்று மொதைங்்கள் ஆகும். சரி்சய்தைல் ்கொ்லம் உங்்களுக்கும் உங்்கள் குடும்ெத்திற்கும் ஒ்ர 
மொதிரியொ்க இருக்கும்.  

    நரடமுரறகர்ள ேோறறுைதறகு தைோைோகுங்கள். உங்்கள் குழந்்ததை புதிய ெள்ளிக்குச் 
்சல்லும் ்ெொது உங்்கள் வீட்டு ந்தடமு்தற்கள் மற்றும் அட்டவ்தண்கள் சரி்சய்யப்ெட 
்வண்டியிருக்கும். இந்தை மொற்றங்்க்தள நிர்வகித்தை குடும்ெங்்கள், குழந்்ததை மற்றும் குடும்ெத்்ததை 
ஆதைரிக்்க ஒரு ்கொ்ல அட்டவ்தண்தய அ்தமப்ெது ெயனுள்ளதைொ்க இருக்கும் என்று 
்கண்டுபிடித்துள்ளன. மொற்றங்்கள் மற்றும் அவர்்கள் என்ன எதிர்ெொர்க்்க்லொம் என்ெ்ததை விளக்்க 
உங்்கள் பிள்்தளயிடம் ்ெசுங்்கள்.  

    இரடைக கோலங்கர்ள உருைோக்கவும். இந்தை மொற்றத்தின் ் ெொது உங்்கள் பிள்்தள ்கவ்த்லயுடன் 
இருப்ெதைொ்கத் ்தைொன்றினொல், புதிய ெள்ளி வழக்்கத்திற்கு ஏற்ெ கூடுதைல் ்நரத்்ததைக் ்்கொடுத்து 
அவருக்கு ஆதைரிக்்க்லொம். எ.்கொ. சுற்றுச்சூழ்த்லப் ெற்றி நன்கு ்தைரிந்து்்கொள்ள உங்்கள் 
குழந்்ததை்தய ்கொ்த்லயில் ெள்ளிக்கு அ்தழத்துச் ்சல்்ல்லொம். அல்்லது, மொற்றத்்ததைப் ெற்றிய 
்கவ்த்ல இயல்ெொனது என்ெ்ததை விளக்்க உங்்கள் பிள்்தளயிடம் நீங்்கள் ்ெச்லொம் மற்றும் 
ெயணத்தின் ஒவ்வொரு அடியிலும் உங்்கள் ஆதைர்தவயும் ெள்ளியின் ஆதைர்தவயும் அவருக்கு 
உறுதியளிக்்கவும். ெள்ளியி்்லொ அல்்லது வீட்டி்்லொ உங்்கள் பிள்்தளக்கு அதி்க ஆதைரவு 
்தை்தவப்ெடும் சந்தைர்ப்ெங்்களில் உங்்கள் தைனிப்ெட்ட மற்றும் ெணி அட்டவ்தண்தய நீங்்கள் 
சரி்சய்ய ்வண்டியிருக்்க்லொம். உங்்கள் குழந்்ததையுடன் எப்ெடி ்நரத்்ததை ்ச்லவிட்லொம் 
என்ெ்ததைப் ெற்றி உங்்கள் து்தண மற்றும்/அல்்லது பிற குடும்ெ உறுப்பினர்்களிடம் ்ெசுங்்கள்.

    உங்கள் பிள்ர்ளக்கு ெள்ளி நரடமுரறகர்ளப் ெழக்கப்ெடுத்துங்கள். ெள்ளி சூழ்த்ல 
பிரதிெலிக்கும் ்சயல்ெொடு்கள் மற்றும் அடிப்ெ்தட விதி்களின் அட்டவ்தண்தய நீங்்கள் 
அறிமு்கப்ெடுத்தை்லொம். கூடுதை்லொ்க, அடுத்தை ெள்ளியில் உங்்கள் குழந்்ததை ்சொந்தைமொ்கச் 
்சய்யக்கூடிய ெணி்க்தள (எ.்கொ. அவரது ்ெொருட்்க்தள எடுத்துச் ்சல்லுதைல் மற்றும் தையொர் 
்சய்தைல்) ஆகியவற்்தற ்கற்பிப்ெதும் ெயிற்சி ்சய்வதும் உதைவியொ்க இருக்கும்.

வீட்டில் ெள்ளி தைோர்நிரலரை 
ைலுப்ெடுத்துதல்

அ்னட் தைனது மூன்று சிறுவர்்களுக்கு முழு்நர 
ெரொமரிப்ெொளரொ்க உள்ளொர், அவர்்கள் 
அ்தனவருக்கும் ஆடிசம் இருப்ெது 

்கண்டறியப்ெட்டது. வீட்டில் நல்்ல ்கற்றல் 
ெழக்்கத்்ததை எவவொறு ஊக்குவிப்ெது மற்றும் 

ஆரம்ெப் ெள்ளிக்கு தைனது சிறுவர்்க்தளத் 
தையொர்ெடுத்துவதைற்கு அவர் ெயன்ெடுத்தும் 

வளங்்க்தளப் ெற்றி அவர் ெகிர்ந்து ்்கொள்கிறொர்.

ந்ர்்கொண்ல்தெ் ெொர்்க்்க இங்க் ்கிளி்க் ச்ய்யவும்.

உங்க்ளோல் என்ன பேய்ை முடியும்

உள்்ளடக்க அட்டைரண 

https://go.gov.sg/moe-primary-school-transition
https://go.gov.sg/moe-primary-school-transition
https://www.moe.gov.sg/-/media/files/special-education/preparing-your-child-for-a-new-school---a-resource-kit-for-parents-of-children-with-additional-needs.pdf?la=en&hash=7F68E6617EC5A48FD0BA5075C92CA610E0F0B413
https://www.moe.gov.sg/-/media/files/special-education/preparing-your-child-for-a-new-school---a-resource-kit-for-parents-of-children-with-additional-needs.pdf?la=en&hash=7F68E6617EC5A48FD0BA5075C92CA610E0F0B413
https://www.moe.gov.sg/-/media/files/special-education/preparing-your-child-for-a-new-school---a-resource-kit-for-parents-of-children-with-additional-needs.pdf?la=en&hash=7F68E6617EC5A48FD0BA5075C92CA610E0F0B413
https://go.gov.sg/moe-starting-your-p1-journey
https://go.gov.sg/moe-starting-your-p1-journey
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1942255063288683&ref=watch_permalink


உங்கர்ளயும் 
உங்கள் 

குடும்ெத்ரதயும் 
ஆதரித்தல்
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முந்்ததைய அத்தியொயங்்கள் உங்்கள் குழந்்ததை மற்றும் 
அவரது வளர்ச்சி மற்றும் உங்்கள் குழந்்ததையின் 
முன்்னற்றம் மற்றும் மொற்றத்திற்கு நீங்்கள் எவவொறு 

உதைவ்லொம் என்ெ்ததை ்தமயமொ்கக் ்்கொண்டிருந்தைன. இந்தை 
அத்தியொயத்தில், உங்்கள் ்கவனத்்ததை முதைன்்தமயொன 
ெரொமரிப்ெொளருக்கு மொற்றுகி்றொம். 

உங்்கள் பிள்்தளக்கு உங்்களொல் முடிந்தை்ததைச் ் சய்ய முயற்சிக்கும் 
்ெொது உங்்கள் ெங்கு வலுவூட்டுவதைொ்கவும் ்கடினமொன ெணியொ்கவும் 
்தைொன்ற்லொம். உங்கள் குழந்ரதகர்ளயும் குடும்ெத்ரதயும் 
கைனித்துக் பகோள்்ள, நீங்கள் முதலில் உங்கர்ள நன்றோக 
கைனித்துக் பகோள்்ள ் ைண்டும். உங்களுக்கோன ஆதைவு உள்்ளது 
என்ெரத அறிந்து, உதவிரை நோடுைது ெைைோயில்ரல. 

உங்்களொல் எப்ெடி முடியும் என்ெதைற்்கொன சி்ல வளங்்க்தள இந்தை 
அத்தியொயம் வழங்குகிறது:

ஒரு ெரொமரிப்ெொளரொ்க உங்்க்தளச் சித்தைப்ெடுத்துங்்கள்;

ெரொமரிப்ெொளரொ்க ஆதைர்தவ நொடுங்்கள்;

வலுவொன குடும்ெ ஆதைரவு அ்தமப்்தெ உருவொக்குங்்கள்; மற்றும்

எதிர்்கொ்லத்திற்்கொன திட்டமிடுத்துங்்கள்.

மு
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நீங்்கள் அறி்தவயும் திற்தம்தயயும் ்ெறும்்ெொது,   உங்்கள் குழந்்ததை மற்றும் உங்்கள் குடும்ெத்்ததை சிறப்ெொ்க 
ஆதைரிக்கும் நம்பிக்்த்க்தயப் ்ெறுவீர்்கள். நீங்்கள் என்ன ்சய்கிறீர்்கள் என்ெ்ததைப் புரிந்து்்கொள்ளும் மற்ற 
ெரொமரிப்ெொளர்்களுடன் உறவு்க்தள உருவொக்குவது உங்்கள் ்கவனிப்பு வழங்கும் ெயணத்தில் உங்்க்தள 
ஆதைரிக்கும்.

்தைொடங்குவதைற்கு நீங்்கள் ்சய்யக்கூடிய ெ்ல விஷயங்்கள் உள்ளன:

ஒரு ெைோேரிப்ெோ்ளைோக உங்கர்ள எவ்ைோறு 
தைோர் பேய்துபகோள்ைது 

கிரடக்கக்கூடிை ெயிறசி ைகுப்புகள் ேறறும் 
ேமூக நிகழ்வுகர்ளப் ெோர்க்கவும்:

a.  ெரொமரிப்ெொளர்்களுக்்கொன ெயிற்சி மொனியம் 
(AIC) (Caregivers Training Grant – AIC) 
உங்்கள் அன்புக்குரியவர்்க்தள சிறப்ெொ்கக் 
்கவனித்துக்்்கொள்வதைற்்கொ்க தினசரி 
ெரொமரிப்பு மற்றும் உளவியல் ஆதைரவு 
் ெொன் ற ெ ல் ் வறு தை ்த ்ல ப்பு்க ்த ள 
உ ள் ள ட க் கி ய  அ ங் கீ ்க ரி க் ்க ப் ெ ட் ட 
ெடிப்பு்க்தள ெரொமரிப்ெொளர்்களுக்கு 
வருடொந்திர மொனியத்்ததை வழங்குகிறது.

b.  SkillsFuture சிங்்கப்பூரில் ெ்லவிதைமொன 
ெரொமரிப்பு ெடிப்பு்கள் உள்ளன, அ்தவ புதிய 
திறன்்க்தளப் ்ெறுவதைற்கும் ஏற்்கன்வ 
உள்ளவற்்தற ் மம்ெடுத்துவதைற்கும் உங்்கள் 
SkillsFuture ்தைொ்த்க்தயப் ெயன்ெடுத்தை 
அனுமதிக்கும்.

c.  “ எ ன் ் ன ெ லி ங்  ்த ்க ட் ” – டி ன் 
நி்கழ்வு்களுக்்கொன இ்தனயத்தைளப் ெக்்கம், 
உடற் கு்தற உள்ளவர்்களுக்கும் தைங்்கள் 
ெரொமரிப்ெொளர்்களுக்கும், உள்ளடக்கிய 
சமுதைொய நடவடிக்்த்க்தளப் ெற்றியத் 
தை ்க வ ல் ்க ்த ள  ் தை ொ கு க் கி ற து .  
(https://www.enablingguide.sg/events)

d.  CaringSG இன் CAREconnect நடவடிக்்த்க்கள், 
்கவனிப்பு அறிவு மற்றும் திறன்்க்தள 
உருவொக்குகின்றன, குடும்ெப் பி்தணப்்தெ 
்மம்ெடுத்துகின்றன, ்மலும் அக்்கம் 
ெ க் ்க த் தி ன ர்  ம ற் று ம்  ச மூ ்க ப் 
ெ ங் ்க ொ ளி ்க ளு ட ன்  கு டு ம் ெ ங் ்க ளி ன் 
்தைொடர்்தெ வலுப்ெடுத்துகின்றன. 

e.  ் ெற்்றொருக்குரிய ஆதைரவு வழங்குநர்்கள் 
்ெற்்றொரு க் குரிய ெயிற்சி மற்றும் 
ஆ தை ர ்த வ வ ழ ங் கு கி ற ொ ர் ்க ள் ,  இ து 
உங்்களுக்கு உதைவியொ்க இருக்்க்லொம்.

பெோருத்தேோன ெைோேரிப்ெோ்ளர் ஆதைவுக் 
குழுரைக் கண்டறிைவும் அல்லது CaringSG 
இலிருந்து ஒரு நண்ெரைக் ்கோைவும்

a.  ் சயல்ெடுத்தும் வழி்கொட்டி(Enabling Guide) 
ய ொ ன து  இ ய ்ல ொ ்த ம  வ ்த ்க ்க ளி ன் 
அடிப்ெ்தடயில் ஆதைரவுக் குழுக்்களின் 
ெட்டிய்த்லத் ் தைொகுத்துள்ளது, இது உங்்கள் 
்கவனிப்புப் ெயணத்தில் உங்்களுக்கு 
ஆதைரவளிக்கும் தைளத்தில் ்சர உங்்க்தள 
அனுமதிக்கிறது.

b.  CaringSG ்ெொருத்தைமொன ்ெற்்றொர் 
ஆதைரவு குழுக்்களுக்கு ஆதைர்தவயும் 
அணு்க்த்லயும் வழங்குகிறது. CaringSG 
இ ல்  உ று ப் பி ன ர ொ ்க  ் ச ரு ம் ் ெ ொ து 
நண்ெருக்்கொ்கவும் நீங்்கள் ்்கொர்லொம்.  

c.  உங்்கள் ஆரம்ெ்கொ்ல தை்த்லயீடு (EI) ்தமயம்/
EI வழங்குநரொல் ஆதைரவு குழு ் ச்தவ்க்தள 
வழங்்க முடியுமொ என்று ்்களுங்்கள்.

ெைனுள்்ள ை்ளங்கர்ளப் பெற பின்ைரும் 
இரணைத்ளங்கர்ளப் ெோர்ரையிடவும்

a.  “என்்னெலிங் ்த்கட்” – டின் தைளம் உடற் 
கு ்த ற உ ள் ள வ ர் ்க ளு க் கு ம் தை ங் ்க ள் 
ெரொமரிப்ெொளர்்களுக்கும் முதைல் ்தைர்வொ்க 
அ்தமகிறது. 
(https://www.enablingguide.sg/)

b.  வ ொ ழ் வு க் ்க ொ ்க க்  கு டு ம் ெ ங் ்க ளி ன் 
்ெற்்றொருக்குரிய வளங்்கள் (Families For 
Life Parenting Resources) ் ெற்்றொருக்குரிய 
வ ள ங் ்க ்த ள வ ழ ங் கு கி ற து மற்று ம் 
உங்்களுக்கு கி்தடக்்கக்கூடிய திட்டங்்க்தள 
விவரிக்கிறது.

c.  ஆ்ரொக்கியமொன மற்றும் சுறுசுறுப்ெொன 
வ ொ ழ் க் ்த ்க  மு ்த ற ்த ய  எ வ வ ொ று 
வழிநடத்துவது என்ெது குறித்தை வளங்்கள, 
தை்கவல்்கள் மற்றும் ெரிந்து்தர்க்தள Health-
Hub ்்கொண்டுள்ளது. ் 

d.  CaringSG உறுப்பினர் வளம் ெக்்கம் உங்்கள் 
குழந்்ததையுடன் பி்தணப்பு மற்றும் உங்்கள் 
கு ழந் ்த தை யின் ஆ ர்வ ங் ்க ள் மற்று ம் 
தி ற ்த ம ்க ்த ள  வ ள ர் ப் ெ தை ற் ்க ொ ன 
நடவடிக்்த்க்க்தளக் ்கண்டறிய உதைவும் 
ஆதைொரங்்களின் ெட்டியல், ஆர்வம் சொர்ந்தை 
்சயல்ெொடு்கள் மற்றும் உள்ளடக்கிய சமூ்க 
இ ட ங் ்க ளு க் ்க ொ ன  இ ்த ண ப் பு ்க ்த ள 
வழங்குகிறது.

உள்்ளடக்க அட்டைரண 

https://www.aic.sg/financial-assistance/caregivers-training-grant
https://www.aic.sg/caregiving/caregiver-training-course
https://www.aic.sg/caregiving/caregiver-training-course
https://www.myskillsfuture.gov.sg/content/portal/en/training-exchange/course-landing.html
https://www.enablingguide.sg/events
https://caring.sg/careconnect/
https://www.msf.gov.sg/policies/Strong-and-Stable-Families/Supporting-Families/Pages/Parenting.aspx
https://www.enablingguide.sg/caring-for-caregivers/informal-support-groups
https://caring.sg/careconnect/
https://caring.sg/carebuddy/
https://www.enablingguide.sg/
https://familiesforlife.sg/parenting/Pages/Home.aspx
https://familiesforlife.sg/parenting/Pages/Home.aspx
https://www.healthhub.sg/
https://caring.sg/useful-links/


ெரொமரிப்புடன் ் தைொடர்பு்தடய ் ச்லவு்கள் ்கொ்லப்்ெொக்கில் கூடும். ஏற்ெடும் ் ச்லவு்க்தளச் சமொளிக்்கவும் 
நிர்வகிக்்கவும் உதைவ, உங்்களுக்கும் உங்்கள் குடும்ெத்தினருக்கும் ெல்்வறு திட்டங்்கள் உள்ளன. இந்தைத் 
திட்டங்்களின் கூடுதைல் விவரங்்கள் கீ்ழ ெட்டியலிடப்ெட்டுள்ளன.

அைேோங்கத்தின் நிதியுதவியுடன் கூடிை ஆைம்ெகோல 
தரலயீட்டுத் திட்டங்களுக்குக் கிரடக்கும் ேோனிைங்கள்

ஒரு ெைோேரிப்ெோ்ளைோக நீங்கள் அணுகக்கூடிை 
ேோனிைங்கள்

தைனிநெர் குடும்ெ வருமொனத்தின் அடிப்ெ்தடயில், 
குழந்்ததை்களுக்கும் பிள்்தள்களுக்குமொன ஆரம்ெ்கொ்ல 
தை்த்லயீட்டுத் திட்டம் (Early Intervention Programme for 
Infants and Children (EIPIC)), கூடுதைல் வளர்ச்சி ஆதைரவு 
(Development Support-Plus (DS-Plus)) மற்றும் வளர்ச்சி 
ஆதைரவு – ்கற்றல் ஆதைரவு (Development Support – Learning 
Support (DS-LS)) திட்டங்்களுக்கு தைகுதி ்ெறும் 
குடும்ெங்்கள் தைொனொ்க்வ வருமொனம் ெரி்சொதிக்்கப்ெட்ட 
ம ொ னி ய ங் ்க ளு க் கு  ெ ரி சீ லி க் ்க ப் ெ டு கி ன் ற ன. 
மொனியங்்களுக்குப் பிறகு, சிங்்கப்பூர் குடிமக்்களொ்க 
இருக்கும் குழந்்ததை்களுக்்கொன ்கட்டணம் மொதைத்திற்கு 
$5 முதைல் $430 வ்தர இருக்கும். இந்தை மொனியங்்கள் ெற்றிய 

ேறற EI திட்டம் பதோடர்ெோன 
ேோனிைங்கள் 
நிதியளிக்்கப்ெட்ட திட்டங்்களுக்்கொ்க அரசொங்்கத்தின் 
EI திட்ட மொனியங்்களுக்கு அப்ெொல், ெரொமரிப்ெொளர்்கள் 
பின்வருவனவற்்தறயும் தைட்ட்லொம்:

    VWO ்ெொக்குவரத்து மொனியம் (VWO Transport 
Subsidy (VWOTS) Scheme)  திட்டம், EI ்தமயங்்கள், 
SPED ெள்ளி்கள், நொள் ்சயல்ெொட்டு ்தமயங்்கள் 
(DAC்கள்), அ்தடக்்க்ல ெட்ட்தற்கள் (SWs) மற்றும் 
சிறப்பு மொணவர் ெரொமரிப்பு ்தமயங்்கள் (SSCCs) 
ஆ கி ய வ ற் ்த ற  அ ணு ்க ,  ச மூ ்க  ் ச ்த வ 
நிறுவனங்்கள் (SSAs) வழங்கும் பிரத்்ய்க 
்ெொக்குவரத்து ்தை்தவப்ெடும் தைகுதியொன 
மொற்றுத்திறனொளி்களொகிய  சிங்்கப்பூர் குடிமக்்கள் 
ம ற் று ம்  நி ர ந் தை ர  கு டி யி ரு ப் ெ ொ ள ர் ்க ள் 
ஆதைரவளிக்கிறது.

்தைொடர்பு்தடய திட்டங்்களுக்்கொன ்கட்டணங்்கள் ெற்றிய கூடுதைல் தை்கவலுக்கு, 
்தைொடர்பு்தடய EI திட்டங்்க்தளப்ெற்றிய எஸ்ஜி எ்னெல் எனும் இய்லொ்தம 

உள்்ளொருக்்கொன நல்வொழ்வு நி்த்லயம் (SG Enable) இன் இ்தணயதைளத்்ததைப் 
ெொர்க்்கவும்.

எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் குடும்ப வருமானம் $8,000 
(அதைாவது தைனிநபர் குடும்ப வருமானம் $2,000) 
சகாண்ட நான்கு உறுப்பினர் குடும்பமாக இருந்தைால், 
உங்கள் குழந்்ததைக்கு மானியங்களுக்குப் பிறகு EIPIC 
செலவு மாதைத்திற்கு $130 ஆக இருக்கும்.

ேோனிைங்கள் எவ்ைோறு தீர்ேோனிக்கப்ெடுகின்றன?
வருமொன ்சொதை்தன மூ்லம் அதி்க மொனியங்்கள் வழங்்கப்ெடும்:

கூடுதைல் தை்கவலுக்கு உங்்கள் ஆரம்ெ்கொ்ல தை்த்லயீடு 
(Early Intervention (EI)) ் ச்தவ வழங்குந்தரத் ் தைொடர்பு 
்்கொள்ளவும்.

EI  ்ச்தவ வழங்குநர்்கள் கூடுதை்லொன உதைவி 
்தை்தவப்ெடும் குடும்ெங்்களுக்கு கூடுதைல் நிதி உதைவி்தய 
வழங்குகிறொர்்கள். எடுத்துக்்கொட்டொ்க, உங்்கள் குடும்ெத்தில் 
EI ் ச்தவ்கள் ் தை்தவப்ெடும் ெ்ல குழந்்ததை்கள் அல்்லது 
நீண்ட ்கொ்ல ெரொமரிப்பு ்தை்தவப்ெடும் ெ்ல 
சொர்பு்தடயவர்்கள் இருந்தைொல், உங்்கள் மொனியங்்க்தள 
மதிப்ெொய்வு ்சய்ய நீங்்கள் ்்கொர்லொம்.

    து்தணபுரியும் ்தைொழில்நுட்ெ நிதி (Assistive 
Technology Fund) உங்்கள் குழந்்ததையின் ்கற்றல் 
மற்றும் வளர்ச்சிக்கு உதைவும் து்தணபுரியும் 
்தைொழில்நுட்ெம் (Ass i s t i ve  Techno log y ) 
முன்கூட்டி்ய ஏற்றுக்்்கொள்வ்ததை ஊக்குவிக்்கவும் 
உள்ளது.

•    துரணபுரியும் பதோழில்நுட்ெம் என்ெது ஒரு 
நெரின் அன்றோட ைோழ்வில் அைைது அன்றோட 
ப ே ை ல் ெ ோ டு க ர ்ள ச்  ப ே ய் ை த ற க ோ ன 
திறன்கர்ள அதிகரிப்ெதன் மூலம் அைரை 
்ேம்ெடுத்துைதறகோக ைடிைரேக்கப்ெட்ட 
ேோதனங்கள் ேறறும் பேன்பெோருர்ளக் 
பகோண்டுள்்ளது. து்தணபுரியும் ் தைொழில்நுட்ெம் 
இன் எடுத்துக்்கொட்டு்களில் ்சவிப்பு்லன் 
்கருவி்கள், சக்்கர நொற்்கொலி்கள், தை்கவல் ் தைொடர்பு 
ெ்ல்த்க்கள், ் ெச்சு ் வளியீட்டு ் மன்்ெொருள் 
மற்றும் ெ்ல அடங்கும்.

உள்்ளடக்க அட்டைரண 

https://www.enablingguide.sg/im-looking-for-disability-support/transport/enabling-transport-subsidy
https://www.enablingguide.sg/im-looking-for-disability-support/transport/enabling-transport-subsidy
https://www.enablingguide.sg/im-looking-for-disability-support/assistive-technology/assistive-technology-fund
https://www.enablingguide.sg/im-looking-for-disability-support/assistive-technology/assistive-technology-fund
https://www.enablingguide.sg/im-looking-for-disability-support/assistive-technology


ெைோேரிப்ெோ்ளர்களுக்கோன 
நிதி ஆதைவு 
ெர ொ மரிப்பு மற்றும் அன் றொ ட ப் ெர ொ மரிப்புச் 
்ச்லவு்க்தளச் சமொளிக்்க நிதி உதைவித் திட்டங்்கள் 
மற்றும் மொனியங்்கள் உள்ளன.

    கைனிப்பு:

i.    வீட்டு ெரொமரிப்பு மொனியம் (Home Caregiving 
Grant (HCG)) என்ெது கு்தறந்தைெட்சம் நிரந்தைர 
மி தை ம ொ ன  இ ய ்ல ொ ்த ம யு ட ன்  உ ங் ்க ள் 
அன்புக்குரியவ்தர ஆதைரிப்ெதைற்்கொன $200 
மொதைொந்திர ்ரொக்்கப் ெணம் ஆகும்.

ii.    ெரொமரிப்ெொளர்்களுக்்கொன ெயிற்சி மொனியம்.

iii.  மொற்றுத்திறனொளி்களுக்்கொன ்வளிநொட்டு 
வீ ட் டு ப்  ெ ணி ய ொ ள ர்  ் ்ல வி  ச லு ்த ்க 
குடும்ெங்்கள் FDW ்்லவி்தய சலு்த்க 
விகிதைத்தில் ் சலுத்தை அனுமதிக்கிறது. (Foreign 
Domestic Worker (FDW) Levy Concession for 
Persons with Disabilities).

    ை ரி ச் ே லு ர க க ள் :  ஊ னமுற்ற கு ழந் ்த தை 
நிவொரணம் (Handicapped Child Relief) உங்்கள் 
குழந்்ததைக்கு ஆதைரவொ்க உங்்கள் முயற்சி்க்தள 
அங்கீ்கரிக்்க உங்்களுக்கு வழங்்கப்ெடுகிறது.

    ComCare: உங்்கள் குடும்ெத்திற்கு குறுகிய, நடுத்தைர 
மற்றும் நீண்ட ்கொ்ல ஆதைர்தவ வழங்குகிறது.

கு்தறந்தை வருமொனம் ்்கொண்ட குடும்ெங்்களுக்கு, 
குழந்்ததை்கள் வொழ்க்்த்கயில் நல்்ல ்தைொடக்்கத்்ததைப் 
்ெறுவதைற்கு KidSTART கி்தடக்கிறது. உங்்கள் 
குழந்்ததைக்கு உதைவ உங்்கள் ெயணத்தில் KidSTART  
எப்ெடி உதைவக்கூடும் என்ெது ெற்றிய கூடுதைல் 
தை்கவலுக்கு, உங்்கள் குழந்்ததையின் ெொ்லர் ெள்ளி்தயத் 
்தைொடர்பு்்கொள்ளவும்.  

்கவனிப்புப் ெயணத்தில், உங்்கள் குழந்்ததை்தயயும் 
உங்்க்தளயும் சிறப்ெொ்கக் ்கவனித்துக்்்கொள்வதைற்கு 
குடும்ெ உறுப்பினர்்களின் ஆதைரவு ெயனுள்ளதைொ்க 
இருக்்க்லொம்.

ப ெ ற ் ற ோ ர் க ்ள ோ கி ை  நீ ங் க ள் ,  உ ங் க ள் 
கு ழ ந் ர த க் கு ம்,  உ ங் க ளு க் கு ம்,  உ ங் க ள் 
கு டு ம் ெ த் தி ன ரு க் கு ம்  ந ோ ளு க் கு  ந ோ ள் 
கட்டரேப்ரெக் பகோடுக்கவும், கணிக்க முடிைோத 
தன்ரே ேறறும் ேன அழுத்தத்ரதக் குரறக்கவும் 
நீங்கள் நரடமுரறகர்ள உருைோக்கலோம். உங்்கள் 
கு ழ ந் ்த தை  ம ற் று ம்  கு டு ம் ெ த் தி ற் ்க ொ ன 
ந்தடமு்தற்க்தள அ்தமப்ெதைற்்கொன சி்ல ெயனுள்ள 
வளங்்க்தள இங்்்க ்கொண்லொம்.  

உங்கள் குடும்ெத்ரத ஈடுெடுத்துதல்

வளர்ச்சி கு்தறெொடு்கள் ெதி்வடு (Developmental 
Disabilities Registry) அ்தடயொள அட்்தடயொனது, 
வளர்ச்சி கு்தறெொடு்கள் உள்ள நெர்்க்தள அ்தடயொளம் 
்கண்டு, தைகுந்தை உதைவி்தயப் ் ெறுவ்ததை ் நொக்்கமொ்கக் 
் ்க ொ ண் டு ள் ள து .  அ ட் ்த ட தை ொ ர ர் ்க ளு க் ்க ொ ன 
்ச்தவ்களுக்கு தைள்ளுெடி வி்த்ல்கள் மற்றும் 
ெங்்்கற்கும் நிறுவனங்்கள் வழங்கும் ெல்்வறு 
வசதி்களுக்்கொன அணு்க்த்ல வழங்கும் நன்்தம்கள் 
திட்டத்்ததையும் இந்தை அட்்தட வழங்குகிறது.

உங்்களுக்கும், உங்்கள் குழந்்ததைக்கும், உங்்கள் 
குடும்ெத்துக்கும் ்ம்்ல உள்ள நிதி உதைவி மற்றும் 
ஆதைரவு ெற்றிய கூடுதைல் தை்கவலுக்கு, ் சயல்ெடுத்தும் 
வழி்கொட்டி்தயப் ெொர்க்்கவும்.

உங்்கள் குடும்ெத்திற்கு நிதி உதைவிக்கு ்மல் மற்றும் 
அ தை ற் கு  அ ப் ெ ொ ல்  மு ழு ்த ம ய ொ ன  ஆ தை ர வு 
்தை்தவப்ெட்டொல், கூடுதைல் உதைவிக்கு உங்்களுக்கு 
அருகிலுள்ள குடும்ெ ் ச்தவ ்தமயத்்ததை (FSC) நீங்்கள் 
அணு்க்லொம். உங்்கள் அருகிலுள்ள (Family Service 
Centre) ஐக் ்கண்டறிய, MSF ்்கொப்ெ்கத்்ததைப் 
ெொர்்தவயிடவும். நீங்்கள் SupportGoWhere ஐப் 
ெொர்க்்கவும், இது உங்்களுக்கு எந்தை ஆதைரவுத் திட்டங்்கள் 
்ெொருத்தைமொனதைொ்க இருக்கும் என்ெ்ததைச் சரிெொர்க்்க 
உதைவுகிறது.

ஒவ்வொரு குழந்்ததையும் தைனித்தைன்்தம வொய்ந்தைது 
்ெொல், ஒவ்வொரு குடும்ெமும் தைனித்தைன்்தம 
வொய்ந்தைது – உங்்கள் குடும்ெத்திற்கு எது சிறந்தைது 
என்ெ்ததை நிறுவுவதில் நி்தறய ் சொதை்தன மற்றும் 
பி்தழ்கள் இருக்கும். குடும்ெ இைக்கவிைல் உருைோக 
்நைம் எடுக்கும். நீங்்கள் முயற்சி்தய ்த்கவிட 
நி்தனக்கும் ்நரங்்கள் இருக்்க்லொம், ஆனொல் 
ஆ தைரவுடன் நீங்்கள் மீண்டும் முயற்சி்தய 
்தைொடர்லொம். உங்்கள் குழந்்ததைக்கும், உங்்களுக்கும், 
உங்்கள் குடும்ெத்திற்கும் எது சிறந்தைது என்ெ்ததைப் 
ெற்றிய உங்்கள் புரிதை்த்ல ஆழப்ெடுத்தை ஒவ்வொரு 
அனுெவத்்ததையும் ெயன்ெடுத்தைவும். சரி்சய்து 
மீண்டும் முய்லவும்! நீங்கள் முைறசிரை ரகவிட 
நிரனக்கும் ் ெோது, ஓய்வு எடுத்து உதவி ் கட்கவும்.
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https://www.aic.sg/financial-assistance/home-caregiving-grant
https://www.aic.sg/financial-assistance/home-caregiving-grant
https://www.aic.sg/financial-assistance/foreign-domestic-worker-levy-concession
https://www.aic.sg/financial-assistance/foreign-domestic-worker-levy-concession
https://www.aic.sg/financial-assistance/foreign-domestic-worker-levy-concession
https://www.iras.gov.sg/irashome/Individuals/Locals/Working-Out-Your-Taxes/Deductions-for-Individuals/Qualifying-Child-Relief--QCR--/-Handicapped-Child-Relief--HCR-/
https://www.iras.gov.sg/irashome/Individuals/Locals/Working-Out-Your-Taxes/Deductions-for-Individuals/Qualifying-Child-Relief--QCR--/-Handicapped-Child-Relief--HCR-/
https://www.msf.gov.sg/Comcare/Pages/default.aspx
https://www.ecda.gov.sg/parents/other-services/kidstart
https://familiesforlife.sg/parenting/Children/Pages/ChildrenSocialising/ChildrenFamily_Life/Children_Socialising_Family_life_Family_routines_How_and_why_they_work(2).aspx
https://www.enablingguide.sg/docs/default-source/default-document-library/ddr-201001_foregv3.pdf
https://www.enablingguide.sg/im-looking-for-disability-support/money-matters
https://www.enablingguide.sg/im-looking-for-disability-support/money-matters
https://www.msf.gov.sg/dfcs/familyservice/default.aspx
https://supportgowhere.life.gov.sg/


டோக்டர் லிம் ஹோங் ஹு்ை
குழந்்ததை மருத்துவர், ்ரொஃபி கிளினிக் & 

்ெொர்டு ்சர், CaringSG

பயணம் நீண்டதைாக இருக்கலாம், ஆனால் 
சூரிய ஒளி்தய உள்்ள அனுமதித்தைால் அது 

சவளிச்ெமாக இருக்கும்.

“

“
  எனது குழந்ரதயின் ை்ளர்ச்சிப் பிைச்சிரனகள் குறித்து முழுரேைோகத் பதரிவிக்கப்ெடோததோல் 
அல்லது கல்வி கறகோததோல் எனது குடும்ெத்தினைோல் எந்த ைரகயிலும் உதை முடிைோது.

  உங்்கள் பிள்்தளயின் ்தை்தவ்க்தளப் ெற்றி உங்்கள் குடும்ெத்தினருக்குக் 
்கற்பிக்்கப்ெடொவிட்டொலும், ந்தடமு்தறப் ெரொமரிப்புப் ெணி்களில் அவர்்கள் உதைவ்லொம். உங்்கள் 
பிள்்தளயின் சிகிச்்தசயொளர்்களொல் ெகிர்ந்து ்்கொள்ளப்ெடுவது ்ெொன்ற எளிய உத்தி்க்தள 
்மற்்்கொள்வது இதில் அடங்கும்.

  நோன் பேய்யும் அ்ளவுக்கு என் ைோழ்க்ரக துரண நம் குழந்ரதக்கு உதைோததோல் என் 
ைோழ்க்ரக துரண நம் குழந்ரதரைப் ெறறி கைரலப்ெடுைதில்ரல.

  உங்்கள் பிள்்தளயின் ்தை்தவ்க்தளப் பூர்த்தி ்சய்யும்்ெொது உங்்கள் வொழ்க்்த்க து்தண 
குழப்ெம் அல்்லது மனச்்சொர்்தவ அனுெவிக்்க்லொம். உங்்கள் வொழ்க்்த்க து்தண உதைவியற்றவரொ்க 
உணர்லொம், ்மலும் உங்்கள் குழந்்ததைக்கு உதைவ நீங்்கள் மி்கவும் திற்தமயொனவர் என்று 
நி்தனக்்க்லொம். சூழ்நி்த்ல்தய ஏற்றுக்்்கொள்ள உங்்கள் வொழ்க்்த்க து்தணக்கு ்நரம் 
்்கொடுங்்கள் மற்றும் ்தை்தவப்ெட்டொல் ஆ்்லொச்கர்்களிடமிருந்து ்மலும் உதைவி்தய நொடவும். 
தைம்ெதி்கள் மற்றும் குடும்ெமொ்க உங்்களுக்கு மகிழ்ச்சி்தயத் தைரும் சிறிய விஷயங்்க்தளத் 
்தைொடர்ந்து ்சய்யுங்்கள். உங்்கள் குழந்்ததையுடன் அவரு்தடய ்தைொடர்பு்கள் மற்றும் பி்தணப்பு 
்நரங்்கள் ஆகியவற்றில் உங்்கள் வொழ்க்்த்க து்தண்தய நி்தறவு ்சய்யுங்்கள்.

பெோதுைோன தைறோன கருத்து! x

உள்்ளடக்க அட்டைரண 



    உங்கள் ைோழ்க்ரக துரணயுடன் குழுப்ெணிரை 
ைலுப்ெடுத்துதல் .  உங்்கள் குழந்்ததை்தயப் 
ெரொமரிப்ெதில் ஈடுெட்டுள்ள வொழ்க்்த்க து்தண 
உங்்களுக்கு இருக்்க்லொம் அல்்லது இல்்லொமல் 
இருக்்க்லொம். குழந்்ததை ெரொமரிப்பில் ஈடுெொடுள்ள 
ஒரு து்தண இருந்தைொல், உங்்கள் வொழ்க்்த்க 
து்தணக்கு அவரு்தடய ் சொந்தை நம்பிக்்த்க்கள், 
எ தி ர் ெ ொ ர் ப் பு ்க ள் ,  ்க ன வு ்க ள் ,  ம ற் று ம் 
்ெற்்றொருக்குரிய ெொணி இருக்்க்லொம். உங்்கள் 
இருவருக்கும் ் வவ்வறு ெ்லம் மற்றும் சவொல்்கள், 
சமொளிக்கும் வழிமு்தற்கள், தை்கவல் ்தைொடர்பு 
ந ்த ட  ம ற் று ம்  சி க் ்க ்த ்ல த்  தீ ர் க் கு ம் 
அணுகுமு்தற்கள் இருக்்க்லொம். மி்க முக்கியமொ்க, 
உ ங் ்க ள்  பி ள் ்த ள யி ன்  ் தை ்த வ ்க ்த ள ப் 
புரிந்து்்கொள்வதைற்்கொன அவரது ்சொந்தைப் 
ெயணத்்ததை உங்்கள் து்தணவர் ் ்கொண்டிருப்ெொர், 
அது உங்்களு்தடயது ்ெொ்ல்வ இருக்்க்லொம் 
அ ல் ்ல து  இ ல் ்ல ொ ம லு ம்  இ ரு க் ்க ்ல ொ ம் . 
்ெற்்றொர்்களொகிய உங்்கள் ்வறுெொடு்க்தளச் 
சரி்சய்ய நீங்்கள் எடுக்்கக்கூடிய சி்ல ெடி்கள் 
இங்்்க உள்ளன.

•    புரிந்து ்்கொள்ள முதைலில் முயலுங்்கள்:

-  ் ெொதுவொன தைன்்தம்கள் இருக்கும் இடத்தில், 
வலி்தம மற்றும் ்ததைரியத்திற்்கொ்க உங்்க்தள 
நீங்்க்ள இ்தணத்துக் ்்கொள்ள்லொம். 

-  ் வறுெொடு்கள் இருக்கும் இடத்தில், ்கடினமொ்க 
இருந்தைொலும், உங்்கள் ்வறுெொடு்க்தள 
ஏற்றுக்்்கொண்டு மதிக்்க்லொம்.

-   சவொல்்கள் இருக்கும் இடத்தில், நீங்்கள் 
ஒருவருக்்்கொருவர் உதைவ்லொம் மற்றும் 
ஒ ரு வ ரு க் ் ்க ொ ரு வ ர் ் ெ ொ று ்த ம ய ொ ்க 
இருக்்க்லொம்.

•     சி்ல புள்ளி்களில் உடன்ெடொமல் இருக்்க நீங்்கள் 
ஒப்புக் ்்கொள்ள்லொம். இருப்பினும், நீங்்கள் 
கூட்டொ்கச் ்சயல்ெட்லொம் மற்றும் உங்்கள் 
பிள்்தள்தயப் ெரொமரிப்ெதைற்்கொன உங்்கள் 
ெொத்திரங்்கள் மற்றும் ்ெொறுப்பு்கள் குறித்து 
ஒருமித்தை ்கருத்துக்கு வர்லொம்.

•     உங்்கள் வொழ்க்்த்க து்தணயின் உணர்ச்சித் 
் தை ்த வ ்க ்த ள த்  ் தை ொ ட ர் ந் து  பூ ர் த் தி 
்சய்யுங்்கள், ஏ்னனில் அது உங்்கள் 
வொழ்க்்த்க து்தணயின் நம்பிக்்த்க்தய 
வளர்க்கும் மற்றும் உங்்கள் கூட்டொண்்தம்தய 
வலுப்ெடுத்தை உதைவும்.  

    குடும்ெ உறுப்பினர்களின் உதவிரைப் பெறுதல். 
சிங்்கப்பூர் குடும்ெங்்களில், தைொத்தைொ, ெொட்டி, மொமொ 
மற்றும் அத்்ததை ்ெொன்ற கூட்டு குடும்ெ 
உறுப்பினர்்கள் குடும்ெ இயக்்கவியலில் ்ெரும் 
ெங்கு வகிக்கின்றனர். இந்தை தைொக்்கங்்கள் 
் ந ர் ம ்த ற ய ொ ்க வு ம்  எ தி ர் ம ்த ற ய ொ ்க வு ம் 
இருக்்க்லொம். உங்்கள் வொழ்க்்த்க து்தண்தயப் 
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்ெொ்ல்வ, குடும்ெ உறுப்பினர்்களும் உங்்கள் 
வளர்ச்சித் ்தை்தவ்களு்தடய (DN) உங்்கள் 
கு ழ ந் ்த தை ்த ய ப் ெ ற் றி தை ங் ்க ள் ் ச ொ ந் தை 
நம்பிக்்த்க்க்தளக் ்்கொண்டுள்ளனர்.

•     அவர்்கள் ் நர்ம்தறயொன தைொக்்கங்்கள் அல்்லது 
ஆதைரவின் ஆதைொரங்்கள் என்று நீங்்கள் 
்க ரு தி ன ொ ல் ,  அ வ ர் ்க ளி ன்  உ தை வி ்த ய 
முன்கூட்டி்ய ்ெறவும். ஆதைரவின் நி்த்ல 
மற்றும் வ்த்க்கள் (நிதி, ந்தடமு்தற அல்்லது 
மனந்ல) கூட்டு குடும்ெ உறுப்பினர்்களின் திறன் 
மற்றும் உதைவி்தயப் ்ெறுவது ்தைொடர்ெொன 
உங்்கள் ஆறுதைல் நி்த்ல ஆகியவற்்தறப் 
்ெொறுத்தைது.

•    இருப்பினும், தைொக்்கங்்கள் எதிர்ம்தறயொ்க, 
உதைவியற்றதைொ்க இருந்தைொல், அது உங்்க்தள 
மன ரீதியொ்க ்சொர்வ்தடயச் ்சய்வ்ததைக் 
்க ண் ட ொ ல் ,  நீ ங் ்க ள் ஆ் ர ொ க் கி ய ம ொ ன 
எல்்த்ல்க்தள வ்தரய்லொம். உங்்களுக்்கொ்கவும், 
உ ங் ்க ள்  கு ழ ந் ்த தை க் ்க ொ ்க வு ம் ,  உ ங் ்க ள் 
குடும்ெத்திற்்கொ்கவும் உங்்கள் குழந்்ததை்தயப் 
ெற்றிய உ்தரயொடல்்க்தள கு்தறந்தைெட்சமொ்க 
்தவத்திருக்்க்லொம்.  

•    குடும்ெ அங்்கத்தினர்்கள் நல்்லதைொ்க இருக்்க்லொம், 
ஆனொல் நீங்்கள் அனுெவிப்ெ்ததை அவர்்கள் 
அனுெவிக்்கொமல் இருக்்க்லொம். என்வ, 
அவர்்களின் புரிதைல் கு்தறவொ்க இருக்்க்லொம். 
உ ங் ்க ள் கூ ட் டுக் கு டு ம் ெ த் தி ல் உ ள் ள 

உ று ப் பி ன ர் ்க ள்  உ ங் ்க ்த ள  ந ன் ற ொ ்க ப் 
புரிந்து்்கொள்வதைற்்கொ்க, அவர்்களுக்குத் 
்தைரிவிக்்கவும், விளக்்கவும், ்கல்வி ்கற்பிக்்கவும் 
்வண்டியிருக்்க்லொம். 

    உடன்பிறந்தைர்கர்ள ஆதரிப்ெது ேறறும் 
அைர்கள் புரிந்து பகோள்்ள உதவுைது. DN உ்தடய 
உங்்கள் பிள்்தளக்கு ்ெொதுவொ்க வளரும் 
உடன்பிறப்பு்கள் (மூத்தை அல்்லது இ்தளய) அவரது 
்சொந்தை ்தை்தவ்களுடன் இருக்்க்லொம். சி்ல 
சமயங்்களில், DN உ்தடய குழந்்ததையின் 
உடன்பிறப்பு்கள் ஒரு சொதைொரண குடும்ெ வொழ்க்்த்க 
மற்றும் சொதைொரண உடன்பிறப்பு்களுக்்கொன 
்கனவு்கள் மற்றும் நம்பிக்்த்க்க்தள இழந்து 
வருந்தை்லொம். சி்ல உடன்பிறப்பு்கள் கு்தறந்தை 
அ ன் பு  ் ெ று வ தை ொ ்க வு ம்  ம ற் று ம் 
புறக்்கணிக்்கப்ெட்டதைொ்கவும் உணர்லொம் அல்்லது 
அவர்்கள் ்ெொறொ்தம மற்றும் ்வறுப்்தெ 
உணர்லொம். மற்றவர்்கள் DN உ்தடய தைங்்களு்தடய 
உடன்பிறந்தைவர்்களுக்்கொ்க வருந்துகிறொர்்கள், 
் ம லு ம்  நீ ங் ்க ள்  அ வ ்த ர 
்கவனித்துக்்்கொள்வதினொல் உங்்கள் மன 
அழுத்தைத்்ததை அவர்்கள் ்கவனித்து நல்்ல 
குழந்்ததையொ்க இருக்்க முயற்சி ்சய்ய்லொம். DN 
உ ்த ட ய  உ ங் ்க ள்  கு ழ ந் ்த தை ்த ய 
்கவனித்துக்்்கொள்வதில் சிறிது ஓய்வு ்நரம் 
இருக்கும்்ெொது,   நீங்்கள் பின்வருவனவற்்தறச் 
்சய்ய்லொம்:
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•     ெள்ளிக்கு அ்தழத்துச் ்சல்வது அல்்லது 
ெல்்ெொருள் அங்்கொடிக்கு குழந்்ததை்தய 
அ்தழத்துச் ்சல்வது ்ெொன்ற வழக்்கமொன 
்சயல்்களில் கூட ஒவ்வொரு குழந்்ததையுடனும் 
தைனிப்ெட்ட ்நரத்்ததை உருவொக்குங்்கள். 

•    உங்்கள் குழந்்ததையின் உடன்பிறப்பு்களுக்கு 
உ ங்்க ள் சூ ழ்நி்த ்ல ்க ்த ள விளக் ்க வும், 
அவர்்களுடன் ்ச்லவிட உங்்களுக்கு சி்ல 
்நரங்்களில் ் நரம் கி்தடக்்கொமல் ் ெொ்க்லொம் 
என்ெ்ததையும் விளக்்கவும்.  

•    அவர்்கள் மீதைொன உங்்கள் அன்்தெ அவர்்களுக்கு 
உறுதிப்ெடுத்தி, அவர்்கள் ் சொ்கமொ்க உணரும் 
்ெொ்தைல்்லொம் உங்்களுடன் வந்து ்ெச 
அவர்்க்தள ஊக்குவிக்்கவும்.

•    DN உ்தடய உங்்கள் குழந்்ததை்தய ்கவனித்துக் 
் ்க ொ ள் ள த்  தை ய ொ ர ொ ்க  இ ரு க் கு ம் 
உடன்பிறப்பு்களுக்கு, அவர்்க்தளப் ெங்்்கற்்க 
அனுமதிக்்கவும், அவர்்களின் வயதுக்கு ஏற்ற 
மற்றும் சொத்தியமொன ெணி்க்தளக் ் ்கொடுத்து 
உதைவவும்.  

•    உடன்பிறந்தைவர்்க்தள உடன்பிறப்பு ஆதைரவுக் 
குழுக்்களில் ்சர ஊக்குவிக்்கவும், அதைனொல் 
அவர்்கள் அ்தை அனுெவங்்க்தளக் ்்கொண்ட 
மற்றவர்்களுடன் து்தண்தயக் ்கொண்லொம். 
்சயல்ெடுத்துதைல்வழி்கொட்டியொனது மு்தறசொரொ 
ஆ தை ர வு  கு ழு க் ்க ளி ன்  ெ ட் டி ய ்த ்ல க் 
்்கொண்டுள்ளது, இதில் உடன்பிறப்பு்கள் 
தைங்்கள் உணர்வு்க்தளயும் அனுெவங்்க்தளயும் 
ச்க ெரொமரிப்ெொளர்்களின் சமூ்கத்துடன் 
ெகிர்ந்து்்கொள்ள்லொம்.

•    குடும்ெத்தில் ஏன் ் வவ்வறு எதிர்ெொர்ப்பு்கள் 
மற்றும் அடிப்ெ்தட விதி்கள் இருக்்க்லொம் 
என்ெ்ததை விளக்குங்்கள்.

•     சொதைொரண உடன்பிறப்பு ்ெொட்டி மற்றும் 
வழக்்கமொன குழந்்ததை்களின் சண்்தட்கள் 
இருக்கும் என்ெ்ததைப் புரிந்து்்கொண்டு 
ஏ ற் று க் ் ்க ொ ள் ளு ங் ்க ள் .  இ து 
உடன்பிறந்தைவர்்களுடன் வளர்ந்து வருவதின் 
ெகுதி.

•     ் ெொதுவொ்க வளரும் உங்்கள் குழந்்ததை்தய 
எப்ெடி ஆதைரிப்ெது என்ெது ெற்றிய கூடுதைல் 
தை்கவலுக்கு, இங்்்க கிளிக் ்சய்யவும்.

    உங்கள் குடும்ெ ைோழ்க்ரகரை நிரலநிறுத்துதல். 
DN உள்ள குழந்்ததை குடும்ெ வொழ்க்்த்க்தய 
மூழ்்கடிக்்க்லொம். குடும்ெ ந்தடமு்தற்களில் ெ்ல 
மொற்றங்்கள் மற்றும் நிரந்தைர மொற்றங்்கள் கூட 
இருக்கும்.

•     முடிந்தைவ்தர, DN உள்ள உங்்கள் குழந்்ததையின் 
்தை்தவ்க்தளப் பூர்த்தி ்சய்யும் வழக்்கமொன 
மற்றும் நி்த்லயொன குடும்ெ ந்தடமு்தற்க்தள 
உருவொக்குங்்கள்.

•    ஆக்்கப்பூர்வமொன திட்டமிடல் மூ்லம், குடும்ெ 
ந ட வ டி க் ்த ்க ்க ள்  ் வ டி க் ்த ்க ய ொ ்க வு ம் 
உள்ளடக்கியதைொ்கவும் இருக்கும் 

    ஆதைவுக்கோன உங்கள் சுறறுச்சூழல் அரேப்ரெ 
உருைோக்குதல். ஒரு குழந்்ததை்தய வளர்க்்க ஒரு 
கிரொமம் ்தை்தவ, குறிப்ெொ்க DN உள்ள குழந்்ததை. 
எந்தை ஒரு ெரொமரிப்ெொளரும் தைனித்து நிற்்கக்கூடொது. 
முடிந்தைவ்தர சீக்கிரம் உங்்க்தள, உங்்கள் குழந்்ததை 
மற்றும் உங்்கள் குடும்ெத்்ததைச் சுற்றியுள்ள 
ஆதைர்தவச் ்ச்கரிக்்கவும்.  

•     அ ் தை  வி ஷ ய ங் ்க ்த ள ச்  ச ந் தி க் கு ம் 
ெ ர ொ ம ரி ப் ெ ொ ள ர் ்க ளி ட மி ரு ந் து 
உ ண ர் ச் சி பூ ர் வ ம ொ ன  ஆ தை ர வு  ம ற் று ம் 
ந்தடமு்தற உதைவிக்குறிப்பு்கள் மற்றும் 
உத்தி்க்தளப் ்ெற நீங்்கள் ெரொமரிப்ெொளர் 
ஆதைரவு குழுக்்களில் ்சர்லொம். 

்ெற்்றொர் ்தைொடர்ெொன கூடுதைல் ஆதைொரங்்களுக்கு, 
இங்்்க கிளிக் ்சய்யவும்.

சி்ல ்நரங்்களில் விஷயங்்கள் திட்டமிட்டெடி 
நடக்்கொமல் ்ெொ்க்லொம், ்மலும் ஆதைர்தவ நீங்்கள் 
அணு்க ் வண்டியிருக்்க்லொம். ஆ்்லொச்தன என்ெது 
நீங்்கள் என்ன ்சய்கிறீர்்கள் என்ெ்ததைப் ெற்றி 
ஒருவரிடம் ்ெசுவதைற்்கொன ஒரு வழியொகும், ்மலும் 
இது குடும்ெ உறவு்க்தள வலுப்ெடுத்தை உதைவும் ஒரு 
வழியொகும்.

•    ெ்ல தைம்ெதி்கள் திருமண ஆ்்லொச்தன்கள் திருமண 
மற்றும் குடும்ெ ்மொதைல்்க்தள சமொளிப்ெதைற்கும், 
ஒ ரு வ ரு க் ் ்க ொ ரு வ ர்  ் தை ொ ட ர் பு ்க ்த ள 
்மம்ெடுத்துவதைற்கும் உதைவியொ்க இருக்கும்.  

•    குடும்ெ ஆ்்லொச்தன இதைற்கு உதைவும்: 

-  குடும்ெங்்கள் தைொங்்களொ்க்வ திறம்ெட நிர்வகிப்ெது 
்கடினமொ்க இருக்கும் ் மொதைல்்க்தளத் தீர்ப்ெதைற்கு 
உதைவுதைல்.

-  விவொ்கரத்து அல்்லது பிரிவின் தைொக்்கத்்ததை 
சமொளிக்்க.

-  தீவிர ்நொய் அல்்லது சவொல்்க்தள சமொளித்தைல்.

-  உளவியல் ரீதியொன உடல்ந்லப் பிரச்சி்தன உள்ள 
ஒருவ்தரப் புரிந்து ் ்கொள்ளவும், உதைவவும் மற்றும் 
ஆதைரிக்்கவும் ஒரு குடும்ெத்்ததை அனுமதிக்்க.

உள்்ளடக்க அட்டைரண 
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ேக்களின் எதிர்விரனகர்ளக் ரகைோளுதல்
உங்்கள் குழந்்ததையின் ்தை்தவ்களுக்கு மக்்கள் வித்தியொசமொ்க நடந்து்்கொள்வொர்்கள். சி்லர் 
மி்கவும் ் வளிப்ெ்தடயொ்கவும் ஆதைரவொ்கவும் இருக்்க்லொம், சி்லர் எதிர்ம்தறயொ்க ெதி்லளிக்்க்லொம். 
எல்்லொ வ்த்கயொன எதிர்வி்தன்களுக்கும் நீங்்கள் தையொர் ்சய்தைொல், நீங்்கள் விரும்பும் வழியில் 
ெதி்லளிக்்க முடியும்.

யொரொவது ெயனுள்ள அல்்லது ்நர்ம்தறயொன ்கருத்்ததைச் ்சொல்லும்்ெொது,   உ்தரயொட்த்லத் 
திறக்கும் விதைத்தில் ெதி்லளிப்ெது நல்்லது. இருப்பினும், யொரொவது உதைவொதை அல்்லது 
புண்ெடுத்தும் ்கருத்்ததைச் ்சொன்னொல், அவர்்கள் எதிர்ம்தற ்நொக்்கத்துடன் இல்்லொவிட்டொலும், 
வருத்தைப்ெடுவது இயல்ெொனது. ெதி்லளிக்்க சரியொன வழி இல்்த்ல. இந்தை ்கருத்து்க்தள எவவொறு 
்த்கயொள்வது என்ெதைற்்கொன சி்ல உத்தி்கள் இங்்்க:

    உங்்கள் ்ெொர்்க்தளத் ்தைர்ந்்தைடுங்்கள்
    ்கல்வி ்கற்ெதைற்்கொன வொய்ப்்தெப் ெயன்ெடுத்தைவும் 
   நி்த்லயொன ெதி்த்லப் ெயன்ெடுத்தைவும்  
    ெதி்லளிக்்க ்வண்டொம் 
    ெதி்லளிப்ெதைற்கு முன் சிறிது ்நரம் ஒதுக்குங்்கள் 
    ஆதைரவளிக்கும் ஒருவரிடம் ்ெசுங்்கள்

இந்தை உத்தி்கள் ெற்றிய கூடுதைல் தை்கவலுக்கு, வொழ்வுக்்கொ்கக் குடும்ெங்்கள் ்ெற்்றொருக்்கொன 
வளங்்களுக்கு ்சல்்லவும்.

உங்கள் குடும்ெத்ரத ஈடுெடுத்துதல்  
       குடும்ெம் ெரொமரிப்ெதில் இன்றிய்தமயொதை ெகுதியொகும். குடும்ெ உறுப்பினர்்களின் 
எதிர்ெொர்ப்பு்கள் மற்றும் உங்்கள் பிள்்தளக்கு ஆதைரவளிப்ெதில் அவர்்களின் ெொத்திரங்்க்தள 
்தைளிவுெடுத்துவதைற்கு இது உதைவியொ்க இருக்கும்.

    குடும்ெத்திற்குள் ெதைற்றம் ஏற்ெட்டொ்்லொ அல்்லது நீங்்கள் மூழ்குவது ் ெொல் உணர்ந்தைொ்்லொ, 
உங்்கள் ்கவ்த்ல்க்தள ஒரு நிபுணரிடம் விவொதிக்்க்லொம். ஒரு உளவிய்லொளர், ஆ்்லொச்கர் 
அல்்லது சமூ்க ்சவ்கர் உங்்கள் உணர்வு்கள் மற்றும் ்சயல்்க்தளப் ெற்றி நன்கு 
புரிந்து்்கொள்ளவும், உங்்கள் சூழ்நி்த்லயில் ்வறுெட்ட ்கண்்ணொட்டத்்ததை வழங்்கவும், 
ெயணத்தின் மூ்லம் உங்்களுக்கு ஆதைரவளிக்்க உங்்களுடன் ெணியொற்றவும் உதைவ்லொம்.

நீங்்கள் ஒருவரிடம் ்ெச ்வண்டும் என்றொல், 
் ச ய ல் ெ டுத் து ம் வ ழி ்க ொ ட் டி யில் கி ்த ட க் கு ம் 
ெர ொமரிப்ெொள ர் ஆ்்லொச ்தன ் ச ்தவ்களின் 
ெட்டிய்த்லப் ெொர்க்்கவும்.

நீங்்கள் அல்்லது உங்்கள் குடும்ெ உறுப்பினர்்கள் 
மனச்்சொர்வு அல்்லது ெதைட்டம் ்ெொன்ற தீவிரமொன 
மனந்லப் பிரச்சி்தன்களுடன் ்ெொரொடினொல், 
ெொலிகிளினிக் அல்்லது மருத்துவம்தனயில் உள்ள 
உளவிய்லொளர் அல்்லது மனந்ல மருத்துவரிடம் உதைவி 
்ெறவும்.

உங்க்ளோல் என்ன பேய்ை முடியும்

உள்்ளடக்க அட்டைரண 
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உ ங் க ர ்ள  ப த ரி ந் து  ப க ோ ள் ளு ங் க ள் , 
ஏறறுக்பகோள்ளுங்கள், கைனித்துக் பகோள்ளுங்கள். 
ஒரு ெரொமரிப்ெொளரொ்க, ஓய்வு எடுக்்க ்நரத்்ததைக் 
்கண்டுபிடிப்ெது உங்்களுக்கு ்கடினமொ்க இருக்்க்லொம். 
இருப்பினும், உங்்களுக்கும் உங்்கள் குழந்்ததைக்கும் 
நீண்ட ்கொ்லத்திற்கு ்சயல்ெட்டு வர உங்்கள் ்சொந்தை 
உணர்ச்சி, உளவியல் மற்றும் உடல் ந்ல்தனக் 
்கவனித்துக்்்கொள்வது முக்கியம் என்ெதைொல், இ்ததை 
நீங்்கள் ்சய்வது மி்கவும் முக்கியமொனது. உங்கள் 
கு ழ ந் ர த க் கு  அ ன் ர ெ யு ம்  ஆ ற ற ர ல யு ம் 
பகோடுக்கும்்ெோதும் உங்கர்ள கைனித்துக் 

உங்கர்ள எப்ெடி கைனித்துக் பகோள்்ள 
முடியும்

     ் ெொதுமொன ஓய்வு, வழக்்கமொன உணவு மற்றும் உடற்ெயிற்சி மூ்லம் உங்்கள் ஆ்ரொக்கியத்்ததை 
்கவனித்துக் ்்கொள்ளுங்்கள்.

    உங்்களுக்கு ஓய்வு ்நரம் இருப்ெ்ததையும், நீங்்கள் விரும்பும் விஷயங்்க்தளச் ்சய்வ்ததையும் 
உறுதிப்ெடுத்திக் ்்கொள்ளுங்்கள். வளர்ச்சித் ்தை்தவ்கள் (DN) உள்ள ஒரு குழந்்ததைக்கு ்ெற்்றொரொ்க, 
உங்்கள் குழந்்ததை்தய ்கவனித்துக்்்கொள்வதைற்கும், அவருக்கு சிறந்தை ஆதைரவு மற்றும் வொய்ப்பு்கள் 
இருப்ெ்ததை உறுதி ்சய்வதைற்கும் நீங்்கள் அதி்க ஆற்ற்த்லயும் ்நரத்்ததையும் ்ச்லவிடுவீர்்கள். நொள் 
முழுவதும் மீள்நிரப்பு ்சய்யவும், ஓய்்வடுக்்கவும், மகிழ்ச்சி்தய அனுெவிக்்கவும் வழி்க்தளக் 
்கண்டுபிடிப்ெது முக்கியம். உங்்களுக்கு அதி்க ் நரம் இல்்த்ல்யன்றொல், நீங்்கள் சிறிய ் சயல்்களில் 
ஈடுெட்லொம்.

    உங்்கள் நண்ெர்்களுடன் இ்தணந்திருங்்கள் மற்றும் ஆதைரவு குழுவில் ்சரவும்.

    எப்்ெொழுதைொவது சிந்திக்்க ்நரத்்ததையும் இடத்்ததையும் ஒதுக்குங்்கள். ஒரு நொ்தளக்கு 5 முதைல் 10 
நிமிடங்்கள் மட்டு்ம இருந்தைொலும் கூட, சுய- சிந்தை்தன உங்்களுக்கு நிதைொனமொ்க இருக்்கவும் உதைவும்.

    DN உள்ள ஒரு குழந்்ததையின் ்ெற்்றொரொ்க, நீங்்கள் முடிவு்க்தள எடுப்பீர்்கள் மற்றும் தைவறு்க்தளச் 
்சய்வீர்்கள், ஆனொல் வழியில் ்கற்றுக் ்்கொள்வீர்்கள்.  

    மன அழுத்தைமொன ்நரங்்க்தள நிர்வகித்தைல்:  

•    உங்்கள் ்சொந்தை தூண்டுதைல்்க்தளப் புரிந்து்்கொண்டு, உங்்கள் தைனிப்ெட்ட நம்பிக்்த்க்கள், 
எதிர்ெொர்ப்பு்கள், ் தை்தவ்கள் மற்றும் ஆதைரவு மற்றும் மன அழுத்தைத்தின் ஆதைொரங்்க்தள ்கவனத்தில் 
்்கொள்ளுங்்கள். ்தை்தவயொன மொற்றங்்க்தளச் ்சய்து, உங்்க்தளப் ெற்றிய யதைொர்த்தைமொன 
எதிர்ெொர்ப்பு்க்தள ஏற்றுக்்்கொள்ளுங்்கள். 

•     உங்்கள் உணர்ச்சி்க்தள சமொளிக்்க ்தைொழில்மு்தற உதைவி்தயக் ்்களுங்்கள், குறிப்ெொ்க நீங்்கள் 
்சொர்்தவ சமொளிக்்க முடியொவிட்டொல்.

•    உங்்கள் வீட்டி்்லொ அல்்லது ்வறு இடத்தி்்லொ ஒரு தைனிப்ெட்ட இடத்்ததை உங்்கள் ்சொந்தை "மனந்ல 
மீள்நிரப்பு" மூ்த்லயொ்கக் குறிப்பிடவும்.

•     நீங்்கள் மனச்்சொர்வ்தடந்தைொல், ஓய்்வடுத்து, புதுப்பித்து, பிறகு எழுந்து தையொரொ்க இருக்கும்்ெொது 
மீண்டும் முயற்சிக்்கவும்.

ஆதைொரம்: சுய ெொது்கொப்பு குறிப்பு்கள், ஒருங்கி்தணந்தை ெரொமரிப்புக்்கொன நிறுவனம் (aic.sg), 2020.

உங்்கள் ்கவனிப்பு ெயணத்தின் ஒரு ்கட்டத்தில், மக்்கள் 
உங்்களுக்குத் தைரும் தை்கவல்்களின் அளவு குறித்து நீங்்கள் 
குழப்ெம்தடய்லொம். அடுத்து என்ன ்சய்வது என்ெது 
ெற்றி உங்்களுக்கு உறுதியொ்க ் தைரியொமல் இருக்்க்லொம். 
நீங்்கள் மன அழுத்தைத்்ததை உணரத் ்தைொடங்கினொல் 
அல்்லது ்சொர்்தவ அனுெவித்தைொல், யொரிடமொவது 
்ெசுங்்கள் அல்்லது உங்்க்தள ஆதைரிக்கும் மற்றும் 

உணர்வு பூர்ை ஊர்ஜிதம் 

பகோள்ளுங்கள். உங்களுக்கும் ் தரைகள் உள்்ளன 
என்ெரத நிரனவில் பகோள்ளுங்கள். உங்கர்ள 
கைனித்துக்பகோள்ைது சுைநலம் அல்ல. நீங்கள் 
நம்ெவில்ரல என்றோல், நீங்க்்ள நல்ல நிரலயில் 
இருந்தோல், உங்கள் குழந்ரதரை சிறப்ெோகக் 
கைனித்துக்பகோள்்ள முடியும் என்ெரத நிரனவில் 
பகோள்ளுங்கள். உங்்கள் உடல், மன மற்றும் உணர்ச்சி 
மின்்க்லத்்ததை மீள்நிரப்பு ் சய்ய ் நரத்்ததை ஒதுக்குவது 
முக்கியம். சி்ல சுய ெொது்கொப்பு ெரிந்து்தர்க்தள கீ்ழ 
்கொண்லொம்:

உங்்களுடன் ெயணம் ் சய்யக்கூடிய ெரொமரிப்ெொளர்்கள் 
மற்றும் நிபுணர்்களுடன் இ்தணந்திருங்்கள். முடிந்தைவ்தர 
உங்்க்தள நன்றொ்க ்கவனித்துக் ்்கொள்ளுங்்கள். இந்தை 
்கொ்ல்கட்டம் அச்சுறுத்தும் மற்றும் குழப்ெமொனதைொ்க 
இருக்்க்லொம். சரியொன ஆதைர்தவக் ்்கொண்டிருப்ெது 
உங்்கள் நல்வொழ்வில் ்ெரும் ெங்கு வகிக்கும்.

உள்்ளடக்க அட்டைரண 

https://www.aic.sg/caregiving/self-care-tips


உங்கள் பிள்ர்ள ெள்ளிக் கல்விக்கு ேோறுதல் ேறறும் 
் ை ர ல ை ோ ய் ப் ர ெ ப்  ் ெ ோ ன் ற  ெ ல் ் ை று 
ர ே ல் க ற க ர ்ள  க ட ந் து  ப ே ல் ை ோ ர் .  சி ்ல 
குழந் ்த தை ்க ளு க் கு மு்தறயொன ்க ல்வி என் ற 
்தமல்்கல்்த்லத் தைொண்டி நீண்ட ்கொ்ல ஆதைரவு மற்றும் 
்கவனிப்பு ் தை்தவப்ெடுகிறது இந்தை குழந்்ததை்களுக்கு, 
அவர்்களின் எதிர்்கொ்லத்திற்்கொன பிற முக்கிய ெடி்க்தள 
ஒ்ர ்நரத்தில் ்தைொடங்குவது ெற்றி சிந்திக்்க 
்வண்டியது அவசியம். இதில் பின்வருவன அடங்கும்:

   பெோரு்ளோதோை திட்டம்

•    உங்்கள் பிள்்தளக்கு நீண்ட ்கொ்ல ெரொமரிப்பு 
்தை்தவப்ெடும் என நீங்்கள் நி்தனத்தைொல், உங்்கள் 
குடும்ெ நிதி்தய சீக்கிரம் திட்டமிடுங்்கள். உங்்கள் 
பிள்்தள ்தைொடர்ந்து நிதி ஒதுக்கீடு்கள் மற்றும் 
்கொப்பீட்்தடப் ் ெறுவ்ததை உறுதி ் சய்வதைற்்கொன 
நடவடி க் ்த்க ்க ்தள ்மற்்்கொள்வ்ததை க் 
்கவனியுங்்கள். நீங்்கள் தைகுதியு்தடய வரிச் 
சலு்த்க ்கள் ெற்றி ்மலும் அறியவும். 
உ ங்்க ளு க் கும் உ ங்்க ள் குழந் ்த தை க் கும் 
கி ்த ட க் கு ம்  நி தி த்  தி ட் ட ங் ்க ்த ள ப் 
புரிந்து்்கொண்டு அவற்்தற ் ெறுவது உதைவியொ்க 
இருக்கும்.

•    நீண்ட ்கொ்ல நிதித் திட்டமிடலுக்கு, உங்்கள் 
குழந்்ததையின் ெரொமரிப்புத் திட்டத்்ததையும், 
வரும் ஆண்டு்களில் நீங்்கள் ் தைொடர விரும்பும் 
வ ொ ழ் க் ்த ்க  மு ்த ற ்த ய யு ம்  ்க ரு த் தி ல் 
்்கொள்ளுங்்கள். 

ஒரு நிரலைோன ைோழ்நோள் ெைோேரிப்பு 
ெைணத்திறகோன திட்டமிடல்

       ் மலும் ்தைரிந்து்்கொள்ள உங்்கள் நிதி ஆ்்லொச்க்தர அணு்கவும் மற்றும் உங்்களுக்கும் 
உங்்கள் குழந்்ததைக்கும் ்தைொடர்பு்தடய ்கொப்பீட்டுக் ்்கொள்்த்க்களுக்கு விண்ணப்பிக்்கவும்.

    உங்்கள் குழந்்ததைக்்கொன சிறப்பு ஏற்ெொடு்களுடன் உயில் எழுதுவது மற்றும் எதைற்்கொ்கத் 
திட்டமிடுவது என்ெது ெற்றி ்மலும் அறிய, சட்டப் ெொது்கொப்புத் திட்டமிட்த்லப் ெற்றி நன்கு 
்தைரிந்தை வழக்்கறிஞர்்களுடன் ்க்லந்தைொ்்லொசிக்்கவும், எ.்கொ. LPA மற்றும் து்தண.

       

       ் சயல்ெடுத்தும் வழி்கொட்டி உங்்கள் குழந்்ததை ்கடந்து ்சல்லும் முக்கிை ரேல்கறகள் மற்றும் 
ஒவ்வொரு ்தமல்்கல்லில் உள்ள ெல்்வறு ெரிசீ்ல்தன்கள் ெற்றி விளக்குகிறது, ெள்ளிக் ்கல்வி 
விருப்ெங்்கள் உட்ெட.

       எஸ்ஜி எ்னெல் எனும் இய்லொ்தம உள்்ளொருக்்கொன நல்வொழ்வு நி்த்லயம் (SG Enable) இன் 
வழி்சலுத்தைல் வ்தரெடம், உங்்களுக்குத் ் தை்தவப்ெடும் ெகுதியின் அடிப்ெ்தடயில் (ெரொமரிப்ெவர்்கள் 
சந்திக்கும் ் ெொதுவொன ்கொட்சி்களின் ் தைொகுப்பிற்கு) உங்்களுக்கு உதைவக்கூடிய மற்றும் ஆதைரிக்்கக்கூடிய 
தைரப்பினருக்கு உங்்க்தள வழிநடத்தை உதைவுகிறது.

       Careshield Life என்ெது ஒரு நீண்ட ்கொ்ல ெரொமரிப்பு ்கொப்பீடு ஆகும், இது சிங்்கப்பூரர்்களின் ்கடு்தமயொன 
இய்லொ்தமயின் ் ெொது நீண்ட ்கொ்ல ெரொமரிப்பு ் ச்லவு்களுக்கு எதிரொ்க நிதி ெொது்கொப்்தெ வழங்குகிறது.

    ் சயல்ெடுத்தும் வழி்கொட்டி நிதி உதைவி மற்றும் எதிர்்கொ்லத்்ததை திட்டமிட உங்்களுக்கு கி்தடக்கும் 
ஆதைர்தவ ெட்டியலிடுகிறது.

•    உங்்களுக்கும் உங்்கள் குழந்்ததைக்கும் எந்தை 
விருப்ெத்்தைர்வு்கள் மி்கவும் ் ெொருத்தைமொன்தவ 
என்ெ்ததைக் ்கண்டறிய, சிறப்புத் ்தை்தவ்கள் 
அறக்்கட்ட்தள (Special Needs Trust Co.) 
நி று வ ன த் தி ட மி ரு ந் து ் தை ொ ழி ல் மு ்த ற 
ஆ்்லொச்தன மற்றும் ெரிந்து்தர்க்தளப் ் ெற 
நீங்்கள் விரும்ெ்லொம். 

•    நிதித் திட்டமிடல் மற்றும் ெண ்ம்லொண்்தம 
ெற்றி ் மலும் அறிய நிதி ்கல்வியறிவு (Institute 
for Financial Literacy) நிறுவனம் வழங்கும் 
இ்லவச திட்டங்்க்தள நீங்்கள் ஆரொய 
விரும்ெ்லொம்.  

   உங்கள் குழந்ரதக்கு நீண்ட கோல ெைோேரிப்பு

•    உங்்கள் பிள்்தளக்கு 21 வயது ஆன பிறகு 
எ ப் ெ டி  மு டி ் வ டு ப் ெ து  எ ன் ெ ்த தை த் 
திட்டமிடுங்்கள். ் மலும் தை்கவலுக்கு deputyship 
இன் இந்தைப் ெக்்கத்்ததைப் ெொர்க்்கவும். 

•    உங்்கள் குழந்்ததை நீண்ட ்கொ்லத்திற்குப் 
ெரொமரிக்்கப்ெடுவ்ததை உறுதி்சய்ய உயில் 
மற்றும் நீடித்தை ெவர் ஆஃப் அட்டர்னி (LPA) 
எழுதுவ்ததை ஆரொயுங்்கள்.

உன்னோல் என்ன பேய்ை முடியும்

்ேலும் ெடித்தல் ேறறும் தகைல்

உள்்ளடக்க அட்டைரண 

https://www.enablingguide.sg/disability-info/life-stages-transitions
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https://www.msf.gov.sg/policies/Pages/Lasting-Power-of-Attorney.aspx


1. ்ெச்சு ேறறும் பேோழி தோேதம்

ெொ்லர் குழந்்ததை்களில் ்ெச்சு மற்றும் ்மொழி தைொமதைம் 
என்ெது ்ெசும் ்மொழி்தயப் ்ெறுதைல் மற்றும் 
ெயன்ெடுத்துவதில் உள்ள சிரமங்்க்தளக் குறிக்கிறது. 
குழந்்ததையின் தைொய் ்மொழியில் சிரமங்்கள் 
்வளிப்ெ்தடயொ்க இருக்்க ்வண்டும்; குழந்்ததைக்குப் 
ெரிச்சயமில்்லொதை ்மொழியில் இந்தைக் ்கஷ்டங்்கள் 
்கொணப்ெட்டொல், அது அந்தை ் மொழியின் ் வளிப்ெொட்டின் 
கு்தறெொடு ்கொரணமொ்க இருக்்க்லொம். ்ெச்சு மற்றும் 
்மொழி தைொமதைம் ஏ் தை னும் ஒ ன்று அல்்லது 
பி ன் வ ரு வ ன வ ற் றி ன்  ்க ்ல ்த வ ்த ய 
உள்ளடக்கியிருக்்க்லொம்:

•    ் மொழி்தயப் புரிந்து்்கொள்வதில் உள்ள சிரமங்்கள் 
அறிவுறுத்தைல்்க்தளப் பின்ெற்றும் சிரமங்்கள் 
அல்்லது ்்கள்வி்க்தளப் புரிந்து்்கொள்வதில் 
சிக்்கல்்கள் என ்வளிப்ெடுகிறது. 

•    ் மொழி்தயப் ெயன்ெடுத்துவதில் உள்ள சிரமங்்கள், 
்கருத்துக்்க்தளப் ெகிர்ந்து்்கொள்வதைற்்்கொ அல்்லது 
் ்க ள் வி ்க ளு க் கு ப்  ெ தி ்ல ளி ப் ெ தை ற் ் ்க ொ 
வ்தரயறுக்்கப்ெட்ட ்சொற்்களஞ்சியம் ்கொரணமொ்க 
தைன்்தன ் வளிப்ெடுத்துவதில் உள்ள சிரமங்்களொ்கக் 
்கொட்டப்ெடுகின்றன.

•    ் ெச்சில் தைொமதைம் ஏற்ெடுவது உச்சரிப்பு சிரமம், இதைன் 
வி்தளவொ்க ்தைளிவற்ற ்ெச்சு மற்றும் புரிந்து 
்்கொள்வதில் சிரமம், அல்்லது ்ெச்சில் சரளமொ்க 
இல்்லொதைது (எ.்கொ. திக்கு) ்ெொன்ற்தவ ்கொரணமொ்க 
இருக்்க்லொம்.

  ்ேலும் ஆதோைங்கர்ள கீ்ழ கோணலோம்:  

•    HealthHub: குழந்்ததை்கள் எப்்ெொது ்ெச 
ஆரம்பிக்கிறொர்்கள்

•    NUH: ்ெச்சு மற்றும் ்மொழி சிரமங்்கள்

•    NUH: ்ெச்சு ஒலி (உ்தரயொடல்) ்்கொளொறு்கள்

•    NUH: திக்கு

2. க்்்ளோெல் படைலப்பேன்டல் டி்ல 

்ெொதுவொ்க ஐந்து வயதுக்குட்ெட்ட குழந்்ததை இரண்டு 
அல்்லது அதைற்கு ்மற்ெட்ட வளர்ச்சிக் ்களங்்களில் 
எதிர்ெொர்க்்கப்ெடும் வளர்ச்சி ்தமல்்கற்்க்தள அ்தடயத் 
தைவறினொல் க்்ளொெல் ் டவ்லப்்மன்டல் டி்்ல (Global 
Development Delay (GDD)) ்கண்டறியப்ெடுகிறது. 
தைொ மதைங்்க ள் ்தைொ டர் ந் து (கு ்தறந் தை து ஆ று 
மொதைங்்களுக்கு) மற்றும் குறிப்பிடத்தைக்்கதைொ்க இருக்்க 
்வண்டும். வளர்ச்சிக் ்களங்்களில் பின்வருவன 
அடங்கும்: சமூ்க / தைனிப்ெட்ட திறன்்கள், ் மொத்தை மற்றும் 
துல்லிய ்மொட்டொர் திறன்்கள், ்ெச்சு/்மொழி, 
அறிவொற்றல் மற்றும் அன்றொட வொழ்க்்த்கயின் 
்சயல்ெொடு்கள். ்கொ்லப்்ெொக்கில் மொறக்கூடிய 
சுற்றுச்சூழல் ்கொரணங்்கள் மற்றும் தை்த்லயீடு்கள் 
வளர்ச்சிப் ெொ்ததை மற்றும் பிற்்கொ்ல வி்தளவு்க்தள 
ெொதிக்்க்லொம். ஒரு குழந்்ததை ெள்ளி ்சல்லும் வய்ததை 
்நருங்கும் ்ெொது GDD ்நொயறிதைல் ்ெொதுவொ்க 
மருத்துவ நிபுணரொல் மதிப்ெொய்வு ்சய்யப்ெட்டு 
மறுமதிப்பீடு ்சய்யப்ெடுகிறது.

ை்ளர்ச்சி சிக்கல்களின் எடுத்துக்கோட்டுகள்

அத்திைோைம் 1 இரணப்பு

  ்ேலும் ஆதோைங்கர்ள கீ்ழ கோணலோம்: 

•    ் சயல்ெடுத் தும் வழி்கொட்டி :  வளர்ச்சி 
தைொமதைங்்கள்

3. ஆட்டிேம் 

ஆட்டிசம் என்ெது ஒரு ஸ்்ெக்ட்ரம் நி்த்ல, அதைொவது 
வி்தளவு்கள் மற்றும் சிரமங்்களின் அளவு தைனிநெருக்கு 
மொறுெடும். ஆட்டிசம் மூ்தள வளர்ச்சி்தயப் ெொதிக்கிறது, 
குழந்்ததை்கள் எவவொறு மற்றவர்்களுடன் ்தைொடர்பு 
்்கொள்கிறொர்்கள் மற்றும் அவர்்கள் சுற்றியுள்ள 
உ்ல்கத்்ததை எவவொறு அனுெவிக்கிறொர்்கள் என்ெ்ததைப் 
ெொதிக்கிறது. ஆட்டிசத்தின் முக்கிய அம்சங்்கள்:

•    ெரஸ்ெர சமூ்க ் தைொடர்பு மற்றும் சமூ்க ் தைொடர்பு்களில் 
்தைொடர்ச்சியொன சிரமங்்கள்; மற்றும்

•    ்கட்டுப்ெடுத்தைப்ெட்ட, மீண்டும் மீண்டும் வரும் நடத்்ததை, 
ஆர்வங்்கள் அல்்லது ்சயல்ெொடு்கள். குழந்்ததைப் 
ெருவத்திலும், குறுந்தட 

்ெொடும் குழந்்ததை ெருவத்திலும் ஆட்டிசத்தின் 
அ ம் ச ங் ்க ்த ள க்  ்க ொ ண ்ல ொ ம் ,  ஆன ொ ல்  சி ்ல 
குழந்்ததை்களுக்கு, இந்தை அம்சங்்கள் அவர்்கள் 
்ெரியவர்்களொ்க இருக்கும்்ெொது மட்டு்ம ் தைளிவொ்கத் 
்தைரியும்.

  ்ேலும் ஆதோைங்கர்ள கீ்ழ கோணலோம்: 

•   ARC: ஆட்டிசம் என்றொல் என்ன?

•   HealthHub: ஆட்டிசம் ஸ்்ெக்ட்ரம் ்்கொளொறு

•   NUH: ஆட்டிசம் ஸ்்ெக்ட்ரம் ்்கொளொறு

4. கறறல் சிைேங்கள்

்கற்றல் சிரமங்்கள் என்ெது ெடிப்ெது மற்றும் எழுதுவது 
்ெொன்ற ்கல்வித் திறன்்களில் ஏற்ெடும் தைொமதைங்்க்தளக் 
குறிக்கிறது. ்ெொதுமொன வளர்ச்சி திறன்்கள் மற்றும் 
அறிவுசொர் திறன், ்ெொதுமொன ்கற்பித்தைல் மற்றும் 
கு ழ ந் ்த தை யி ன்  நி ய ொ ய ம ொ ன  மு ய ற் சி ்க ள் 
இருந்தை்ெொதிலும் தைொமதைங்்கள் ்தைொடர்ந்தைொல் 
குழந்்ததை்களுக்கு ்கற்றல் சிரமங்்கள் ஏற்ெட்லொம்.

  ்ேலும் ஆதோைங்கர்ள கீ்ழ கோணலோம்:  

•   DAS: டிஸ்்்லக்ஸியொ

•   NUH: வொசிப்ெதில் சிரமம்

5. புலன் உணர்வுக் குரறெோடு 

உணர்ச்சிக் கு்தறெொட்டின் இரண்டு முக்கிய வ்த்க்கள் 
ெொர்்தவக் கு்தறெொடு மற்றும் ்கொது ்்களொ்தம. 
இத்தை்த்கய பு்லன்  உணர்வுக் கு்தறெொடு ள்ள 
குழந்்ததை்களுக்கு ெொர்்தவ அல்்லது ்சவிப்பு்லன் 
ெகுதி அல்்லது முழு்தமயொன இழப்பு உள்ளது. ெொர்்தவ 
மற்றும் ்சவிப்பு்லன் ்தைொடர்ெொன சிக்்கல்்கள் 
் ெ ொ து வ ொ ்க  ெ ொ லி கி ளி னி க் கு ்க ள் ,  ் ெ ொ து 
ெயிற்சியொளர்்கள் (ஜிபிக்்கள்) அல்்லது குழந்்ததை 

உள்்ளடக்க அட்டைரண 

https://www.healthhub.sg/live-healthy/1500/when-do-toddlers-start-talking
https://www.healthhub.sg/live-healthy/1500/when-do-toddlers-start-talking
https://www.nuh.com.sg/Health-Information/Diseases-Conditions/Pages/Speech-and-Language-Difficulties-(Children).aspx
https://www.nuh.com.sg/Health-Information/Diseases-Conditions/Pages/Speech-Sound-(Articulation)-Disorders-(Children).aspx
https://www.nuh.com.sg/Health-Information/Diseases-Conditions/Pages/Stuttering-(Children).aspx
https://www.enablingguide.sg/disability-info/autism/other-developmental-delays
https://www.enablingguide.sg/disability-info/autism/other-developmental-delays
https://www.autism.org.sg/living-with-autism/what-is-autism
https://www.healthhub.sg/live-healthy/83/autism
https://www.nuh.com.sg/Health-Information/Diseases-Conditions/Pages/Autism-(Children).aspx
https://www.das.org.sg/
https://www.nuh.com.sg/Health-Information/Diseases-Conditions/Pages/Reading-Difficulty-(Children).aspx


மருத்துவர்்கள் ஆகியவற்றில் ்தைசிய அளவில் 
ெரிந்து்தரக்்கப்ெட்ட வளர்ச்சித் ெரி்சொதை்தன்களின் 
்ெொது ்கண்டறியப்ெட்டு, அதைன் பிறகு ்கவனிக்்கப்ெடும்.

  ்ேலும் ஆதோைங்கர்ள கீ்ழ கோணலோம்: 

•    ் சயல்ெடுத்தும் வழி்கொட்டி: பு்லன்  உணர்வுக் 
கு்தறெொடு

•    SAVH: கு்தறந்தை ெொர்்தவ என்றொல் என்ன

•    SADeaf: ்கொது ்்களொ்தம ெற்றி

6. பெரு மூர்ள முடக்கு ைோதம் 

்ெரு மூ்தள முடக்கு வொதைம் என்ெது உடல் இயக்்கம் 
மற்றும் ்தைொர்தண்தய ெொதிக்கும் ்்கொளொறு்களின் 
குழு்தவக் குறிக்கிறது. இது பிறப்ெதைற்கு முன் அல்்லது 
பிறக்கும் ் ெொது அல்்லது ஆரம்ெ்கொ்ல வொழ்க்்த்கயின் 
்ெொது மூ்தளயில் ஏற்ெடும் ் நொய் அல்்லது ்கொயத்தைொல் 
ஏற்ெடுகிறது. ்ெரு மூ்தள முடக்கு வொதைம், உணர்வு, 
உணர்தைல், அறிவொற்றல், ்ெரு மூ்தள முடக்கு வொதைம்  
நடத்்ததை ஆகியவற்றில் உள்ள சவொல்்களுடன், 
அத்துடன் வலிப்புத்தைொக்்கங்்கள், சிறுநீர்ப்்தெ மற்றும் 
குடல் பிரச்சி்தன்கள் மற்றும் இரண்டொம் நி்த்ல தை்தச 
அல்்லது எலும்பு பிரச்சி்தன்கள் ஆகியவற்றுடன் 
இருக்்க்லொம்.

  ்ேலும் ஆதோைங்கர்ள கீ்ழ கோணலோம்:  

•    C P A S :  ் ெ ரு மூ ்த ள  வ ொ தை த் ்த தை ப் 
புரிந்து்்கொள்வது

7. ்ேோட்டோர் திறன்கள் பகோண்ட சிைேங்கள்

குழந்்ததை்கள் ்மொத்தை ்மொட்டொர் திறன்்கள், துல்லிய 
்மொட்டொர் திறன்்கள் அல்்லது இரண்டிலும் சிரமங்்க்தள 
அனுெவிக்்க்லொம். ஓடுதைல், குதித்தைல், ்தசக்கிள் ஓட்டுதைல் 
மற்றும் நீச்சல் ்ெொன்ற ்சயல்்களுக்கு ்மொத்தை 
்மொட்டொர் திறன்்கள் ்தை்தவ. எழுதுதைல், வ்தரதைல், 
்க த் தைரிக்் ்கொ்த்லப் ெயன்ெடுத் துதை ல் மற்றும் 
்ெொத்தைொன்்கள் மற்றும் ்கொ்லணி ்கயிறு்க்தள ்கட்டுதைல் 
்ெொன்ற ் சயல்்களுக்கு துல்லிய ் மொட்டொர் திறன்்கள் 
்தை்தவ. சி்ல குழந்்ததை்கள் தைடுமொறுவது்ெொல் 
்தைொன்ற்லொம் மற்றும் ்மொட்டொர் ஒருங்கி்தணப்பில் 
சிரமங்்க்தளக் ்்கொண்டிருக்்க்லொம். 

  ்ேலும் ஆதோைங்கர்ள கீ்ழ கோணலோம்:  

•    NUH: ்த்க்யழுத்து சிரமம்

•    உடல்ந்லப் ெரிமொற்றம்: ஒருங்கி்தணப்பு & 
இருப்பு

8. டவுன் சிண்ட்்ைோம்

டவுன் சிண்ட்்ரொம் என்ெது ஒரு மரெணு நி்த்லயொகும், 
இது ெல்்வறு அளவி்லொன அறிவுசொர் கு்தறெொடு்கள் 
மற்றும் உடல் மற்றும் வளர்ச்சி சிக்்கல்்களுடன் 
்தைொடர்பு்தடயது. டவுன் சிண்ட்்ரொம் உள்ள நெர்்கள் 
கூடுதைல் கு்ரொ்மொ்சொம் மற்றும் சிறப்பியல்பு உடல் 
மற்றும் மு்க அம்சங்்க்தளக் ்்கொண்டுள்ளனர். டவுன் 
சிண்ட்்ரொம் உள்ள சி்லருக்கு இதையப் பிரச்ச்தன்கள் 
மற்றும் ெொர்்தவக் கு்தறெொடு அல்்லது ்கொது ் ்களொ்தம 
்ெொன்ற உடல்ந்லப் பிரச்ச்தன்களும் இருக்்க்லொம். 
்கர்ப்ெ ்கொ்லத்தில் டவுன் சிண்ட்்ரொம் ெரி்சொதை்தன்கள் 
்சய்ய்லொம்.

  ்ேலும் ஆதோைங்கர்ள கீ்ழ கோணலோம்: 

•   DSAS: டவுன் சிண்ட்்ரொம் ெற்றி

9. உணர்ச்சிப் பிைச்ேரனகள்

உணர்ச்சிப் பிரச்ச்தன்கள் உங்்கள் குழந்்ததையின் 
அன்றொட வொழ்க்்த்க்தய ெொதிக்கும் அளவிற்கு எரிச்சல் 
(எளிதில் வருத்தைம் அல்்லது விரக்தி), ்கண்ணீர், ெதைட்டம் 
அல்்லது வி்தளயொட்டு நடவடிக்்த்க்களில் ஆர்வமின்்தம 
்ெொன்ற ் தைொற்றமளிக்்க்லொம். சொதைொரண உணர்ச்சி்க்தள 
(எ.்கொ. ்ெொதுவொன அச்சங்்கள்) குறிப்பிடத்தைக்்க 
உணர்ச்சிப் பிரச்ச்தன்களிலிருந்து ்வறுெடுத்துவது 
்க டி ன ம ொ ்க  இ ரு க் ்க ்ல ொ ம் ,  அ தை ொ வ து 
ெரொமரிப்ெொளர்்களிடமிருந்து ் தைொடர்ச்சியொன சிரமங்்கள் 
மற்றும் நீண்ட ்கொ்லத்திற்கு ெள்ளிக்குச் ் சல்வதைற்்கொன 
ெயம் (ெல்்வறு ்கொரணங்்களுக்்கொ்க).

  ்ேலும் ஆதோைங்கர்ள கீ்ழ கோணலோம்:

•    NUH: குழந்்ததை்களில் ்கவ்த்ல்தய நிர்வகித்தைல்

10. இரடயூரு விர்ளவிக்கும் நடத்ரதகள் 

இ்தடயூரு வி்தளவிக்கும் நடத்்ததை்கள் முதைன்்தமயொ்க 
்வளிப்புறமொ்க மற்றும்/அல்்லது மற்றவர்்களிடம் 
்வளிப்ெடுத்தைப்ெடும் நடத்்ததை்களொகும். இவற்றில் 
அதி்வ்கத்தைன்்தம, மனக்கிளர்ச்சியொன நடத்்ததை, 
்்கொெம், மீறுதைல் மற்றும் ்கல்வியொளர்்கள் மற்றும் 
்ெற்்றொர்்கள் ் ெொன்ற அதி்கொரி்களிடம் இணங்்கொதைது, 
அத்துடன் ச்கொக்்கள் மற்றும் ்ெரியவர்்களிடம் 
ஆக்்ரொஷமொன நடத்்ததை ஆகிய்தவ அடங்கும்.

  ்ேலும் ஆதோைங்கர்ள கீ்ழ கோணலோம்:

•    IMH: இ்தடயூரு வி்தளவிக்கும் நடத்்ததை்கள்  
என்றொல் என்ன

11. அறிவுேோர் குரறெோடு

அறிவுசொர் இய்லொ்தம என்ெது அறிவொற்றல் ் சயல்ெொடு 
மற்றும் தை்கவ்தமப்பு ்சயல்ெொட்டின் வரம்பு்க்தளக் 
குறிக்கிறது (இதில் சுய-்கவனிப்பு, ஆெத்்ததைத் 
தைவிர்ப்ெது, ் தைொடர்பு்்கொள்வது மற்றும் மற்றவர்்களுடன் 
் தை ொ ட ர் பு ் ்க ொ ள் வ து  ் ெ ொ ன் ற  அ ன் ற ொ ட 
நடவடிக்்த்க்க்தள ் மற்்்கொள்ளும் திறன் அடங்கும்). 
மன இறுக்்கம், ்ெருமூ்தள வொதைம் மற்றும் டவுன் 
சிண்ட்்ரொம் ் ெொன்ற பிற ் நொயறிதைல்்க்தளக் ் ்கொண்ட 
நெர்்களில் அறிவுசொர் இய்லொ்தம ்ெரும்ெொலும் 
அ்தடயொளம் ்கொணப்ெடுகிறது. அன்றொட வொழ்வில் 
்சயல்ெடத் ்தை்தவயொன திறன், ்தை்தவ்கள் மற்றும் 
ஆதைரவு ஆகியவற்றின் அளவு்கள் அறிவுசொர் 
இய்லொ்தமயின் அள்தவப் ் ெொறுத்தைது. IQ ் சொதை்தன 
நடத்தைப்ெடும்்ெொது,   வயதைொன குழந்்ததை்களில் அறிவுசொர் 
இய்லொ்தம மதிப்பிடப்ெடுகிறது.

 

  ்ேலும் ஆதோைங்கர்ள கீ்ழ கோணலோம்: 

•   NUH: அறிவுசொர் இய்லொ்தம

உள்்ளடக்க அட்டைரண 

https://www.enablingguide.sg/disability-info/sensory-disability
https://www.enablingguide.sg/disability-info/sensory-disability
https://savh.org.sg/low-vision-clinic/
https://sadeaf.org.sg/about-deafness/introduction/
https://cpas.org.sg/cerebral-palsy/
https://cpas.org.sg/cerebral-palsy/
https://www.nuh.com.sg/Health-Information/Diseases-Conditions/Pages/Handwriting-Difficulty-%28Children%29.aspx
https://www.healthxchange.sg/children/childhood-conditions/child-problems-coordination-balance
https://www.healthxchange.sg/children/childhood-conditions/child-problems-coordination-balance
https://downsyndrome-singapore.org/resources
https://www.nuh.com.sg/our-services/Specialties/Paediatrics/Documents/Managing%20Anxiety-NUH%20CDU.pdf
https://www.imh.com.sg/Clinical-Services/Community-based-Services/REACH/Documents/What-are-Disruptive-Behaviour-Disorders.pdf
https://www.imh.com.sg/Clinical-Services/Community-based-Services/REACH/Documents/What-are-Disruptive-Behaviour-Disorders.pdf
https://www.nuh.com.sg/Health-Information/Diseases-Conditions/Pages/Intellectual-Disability.aspx


்கவனிப்பு ெயணத்தின் ்மலும் ்கொ்ணொளி்கள்மற்றும் ்க்ததை்களுக்கு, நீங்்கள் இயக்கும் வழி்கொட்டி்தயப் 
ெொர்க்்கவும்.

அத்திைோைம் 4 இரணப்பு

ஓய்வு கைனிப்பு
்கவனிப்ெதில் இருந்து ்நரத்்ததை ஒதுக்குங்்கள் – 
குறுகிய ்கொ்லத்திற்கு கூட.
1.  வீட்டி்்ல்ய வொழும் ெரொமரிப்ெொள்தரயும் நீங்்கள் 

ெரிசீலிக்்க்லொம். ்வளிநொட்டு வீட்டுப் ெணியொளர் 
்்லவி சலு்த்க (FDWLC) மற்றும் வீட்டுப் ெரொமரிப்பு 
ம ொனி ய ம்  ( H CG )  ஆ கி ய ்த வ  உ ங் ்க ளு க் கு 
ஆதைரவளிக்கும் நிதித் திட்டங்்களொகும்.

2.  ் சயல்ெடுத்தும் கிரொமத்தில் (Enabling Village) உள்ள 
ெரொமரிப்ெொளர் ெொட் , அவர்்களின் ்கவனிப்பு 
்ெறுெவர்்கள் நடவடிக்்த்க்களில் ஈடுெட்டிருக்கும் 
்ெொது,    ஓய்்தவ அனுெவிக்்க ெரொமரிப்ெொளர்்களுக்கு 
இடத்்ததை வழங்குகிறது.

3.  ஊனமுற்்றொர் ந்லன்புரி சங்்கம் வழங்கும் 
்தைொழில்மு்தற வீட்டு ெரொமரிப்பு ் ச்தவ்கள் ் ெொன்ற 
ஓய்வு்நர ெரொமரிப்பு விருப்ெங்்கள் உள்ளன.

ேன்ேோர்வின் அறிகுறிகள்
இந்தை அறிகுறி்களில் ஒன்று அல்்லது அதைற்கு 
்மற்ெட்டவற்்தற நீங்்கள் அனுெவித்தைொல், நீங்்கள் 
்சொர்்தவ அனுெவித்துக்்்கொண்டிருக்்க்லொம்:
•    ்க வ ்த ்ல,  ம னச் ் ச ொ ர்வு ,  எ ரி ச் ச ல்  ம ற் று ம் 

்ெொறு்தமயின்்தம
•    ் தைொடர்ந்து ்சொர்வொ்க உணர்வது
•    உங்்கள் ்ெொறுப்பு்கள் மற்றும் ்தை்தவ்க்தளப் 

புறக்்கணித்தைல்
•    அடிக்்கடி ்நொய்வொய்ப்ெடுதைல்
•    நீங்்கள் ஒருமு்தற அனுெவித்தை ் சயல்்களில் ஆர்வம் 

இழப்பு
•    தூக்்க மு்தற்களில் மொற்றங்்கள்
•    ெசியின்்தம மற்றும்/அல்்லது எ்தட மொற்றங்்கள்
•    அ தி ்க ம ொ ்க ,  உ தை வி ய ற் ற தை ொ ்க  அ ல் ்ல து 

நம்பிக்்த்கயற்றதைொ்க உணர்வது
•    ந ண் ெ ர்்க ள்,  கு டு ம் ெ த் தி ன ர்  ம ற் று ம்  பி ற 

அன்புக்குரியவர்்களிடமிருந்து வி்லகுதைல்
•    உங்்கள் வொழ்க்்த்க ெரொமரிப்பில் சுழல்வ்ததைப் ் ெொ்ல 

உணர்வு்கள்
•    உதைவி கி்தடக்கும்்ெொதும் ் தைொடர்ந்து ்கவ்த்லப்ெடுவது
•    உ ங் ்க ்த ள  அ ல் ்ல து  நீ ங் ்க ள்  ்க வ னி த் து க் 

்்கொண்டிருக்கும் நெ்தர ்கொயப்ெடுத்தை விரும்புவது

12. கைனம்-ெறறோக்குரற/அதிக பேைல்ெோடு 
சிக்கல்கள்

்கவனம்-ெற்றொக்கு்தற/அதி்க ்சயல்ெொடு சிக்்கல்்கள் 
ஒரு நரம்பு வளர்ச்சி நி்த்ல, ்கவனக்கு்தறவு, 
அ தி ் வ ்க த் தை ன் ்த ம  ம ற் று ம்  தூ ண் டு தை லி ன் 
அறிகுறி்களொல் வ்த்கப்ெடுத்தைப்ெடுகின்றன. இது சி்ல 
சமயங்்களில் ெொ்லர் ஆண்டு்களில் ் வளிப்ெ்தடயொ்க 
இருக்்க்லொம், குறிப்ெொ்க குழந்்ததை அதி்வ்கமொ்க 
இருந்தைொல். ெள்ளிப் ெருவத்தில் அ்தவ ் ெரும்ெொலும் 
்தைளிவொ்கத் ் தைரியும். ெல்்வறு வ்த்கயொன சிக்்கல்்கள் 
உள்ளன: 

•    முதைன்்தமயொ்க ்கவனக்கு்தறவொன சிக்்கல்்களில் 
்கவனத்்ததை சிதைறடித்தைல் மற்றும் எதிர்ெொர்த்தை 
்கொ்லத்திற்கு ்கவனம் ் சலுத்தை இய்லொ்தம ஆகிய்தவ 
அடங்கும், குறிப்ெொ்க குழந்்ததைக்கு ஆர்வமில்்லொதை 
விஷயங்்களில். 

•    முதைன்்தமயொன அதி்வ்கத்தைன்்தம-தூண்டுதைல் 
சிக்்கல்்கள், அதி்வ்கமொ்க இருப்ெது, அதைொவது 
்தைொடர்ந்து ந்கர்வது, அவசரமொ்கச் ் சல்வதைன் மூ்லம் 
ம ன க் கி ள ர் ச் சி யு ட ன்  இ ரு ப் ெ து  அ ல் ்ல து  
்கொத்திருப்ெதில் சிரமம் ஆகிய்தவ அடங்கும். 

•    ஒருங்கி்தணந்தை விளக்்கக்்கொட்சியில் ்கவனமின்்தம 
மற்றும் அதி்வ்கத்தைன்்தம-தூண்டுதைல் ஆகிய 
இரண்டும் அடங்கும்.

  ்ேலும் ஆதோைங்கர்ள கீ்ழ கோணலோம்:  

•    HealthHub: ்கவனக்கு்தறவு ்தெெரொக்டிவிட்டி 
்்கொளொறு

•    ஸ்ெொர்க் (ADHD)

•    NUH: ்கவனக்கு்தறவு ்தெெரொக்டிவிட்டி 
்்கொளொறு

உள்்ளடக்க அட்டைரண 

https://www.enablingguide.sg/stories
https://enablingvillage.sg/tenants-all/caregivers-pod/
https://enablingvillage.sg/tenants-all/caregivers-pod/
https://www.enablingguide.sg/services-details/handicaps-welfare-association
https://safe.menlosecurity.com/https:/www.healthhub.sg/a-z/diseases-and-conditions/552/attention-deficit-hyperactivity-disorder
https://safe.menlosecurity.com/https:/www.healthhub.sg/a-z/diseases-and-conditions/552/attention-deficit-hyperactivity-disorder
http://www.spark.org.sg/
https://www.nuh.com.sg/Health-Information/Diseases-Conditions/Pages/Attention-Deficit-Hyperactive-Disorder---ADHD-(Children).aspx
https://www.nuh.com.sg/Health-Information/Diseases-Conditions/Pages/Attention-Deficit-Hyperactive-Disorder---ADHD-(Children).aspx
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