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உங்களுடைய பிளடளையின் நாளைில் ஒரு முடை உளளைது.  அவர் விழித்தெழுவார், ்கழிவடைக்குப் பபாவார் அல்்லது அவரின் 

diaper மாறைப்படும் அவர் உடுப்புப் பபாடுவார், ்காட்ல உணவு சாப்பிடுவார், வடீ்டிப்லபய விடளையாடுவார் அல்்லது அவருக்கு 

அட்ைவடணப்படுததெப்பட்டிருக்கும் ஒரு சிறுவர் பராமரிப்பு டமயததெிறகுச் ்சல்வார். வடீ்டுக்கு அவர் தெிரும்பி வரும்பபாது, இரவுச் 

சாப்பாடு சாப்பிடுவார், குளைிப்பார், தென்னுடைய பற்கடளைத தீெட்டுவார், வாசிப்பார் அல்்லது அரவடணப்பில் (snuggling) இருப்பார், பின்்னர் 

படுக்ட்கக்குப் பபாவார். தெிரும்பத தெிரும்ப நி்கழும் இநதெ விையங்கடளை ஒன்ைா்கச் பசர்தது ஒரு நடைமுடைடய உருவாக்குங்கள, 

அது உங்களுடைய பிளடளை ஆசுவாசதடதெயும் பததெிரதடதெயும் உணர உதெவி்சய்யும்.  

ஏன் நடைமுடை்கள முக்்கியமா்னடவ?

•	  ்கிரமமா்ன பநரங்களைில் பிளடளை்கள சாப்பிடும்பபாது 

மறறும் நிததெிடர்சய்யும்பபாது அவர்்கள பததெிரதடதெயும் 

்சளை்கரியதடதெயும் உணர்்கிைார்்கள. அவர்்கள நன்கு 

சாப்பிடுவதுைன் நன்கு நிததெிடரயும் ்்காள்கின்ை்னர்.   

•	  எடதெ எதெிர்பார்க்்க்லாம் என்பது பிளடளை்களுக்குத 

்தெரியும், அது அவர்்கடளை ஆசுவாசப்படுதது்கிைது.    

அடுததெ ்சயறபாட்டுக்கு அவர்்களைால் மி்கச் சு்லபமா்கத 

தெயாரா்க முடியும்.

•	  நடைமுடை ஒன்று இருக்கும்பபாது பிளடளை்கள தெவைா்க 

நைப்பதெற்கா்ன வாய்ப்பு்கள குடைவா்க இருக்கும்.  

•	  நடைமுடை ஒன்று இருக்கும்பபாது பிளடளை்களைால் 

சிைப்பா்கக் ்கற்கமுடியும் அததுைன் படிப்படியா்கத 

தெங்களுடைய பவட்ல்கடளை தொங்களைா்கபவ இன்னும் 

அதெி்கமா்கச் ்சய்து்்காளளைமுடியும்.   

•	  குடும்பததெவர்்கள ஒருவருைன் ஒருவர் ்நருக்்கதடதெ 

உணர நடைமுடை்கள உதெவி்சய்்கின்ை்ன. 

்வறைி்கரமா்ன நடைமுடை்களுக்்கா்ன 

ஆப்லாசட்ன்கள

•	  முழுக் குடும்பததெி்னருக்கும் ்பாருநதெக்கூடிய 

அட்ைவடண ஒன்டை உருவாக்குங்கள.

•	  சாப்பிடும் மறறும் தூஙகும் பநரங்கடளை ஒவ்வாரு 

நாளும் ஒபர பநரததெில் டவததெிருக்்க முயறசி்சய்யுங்கள, 

இருநதொலும் உங்களுடைய பிளடளை பசியா்க அல்்லது 

நிததெிடரக் ்க்லக்்கமா்க இருப்படதெ நீங்கள ்கவ்னிததொல் 

அடதெ மாறறுங்கள.

•	  அடுததெ ்சயறபாடு பறைி பநரததுைன் உங்களுடைய 

பிளடளைக்குத ்தெரியப்படுததுங்கள. உதொரணததுக்கு, 

“அடுக்்கிடவததெ பின்்னர், நாங்கள ஒன்ைா்க மதெிய 

உணடவத தெயார் ்சய்பவாம்.”

•	  உங்களுடைய பிளடளையுைன் ்பாறுடமயா்க இருங்கள. 

புதெிய நடைமுடை்கடளைக் ்கறபதெறகு நாள எடுக்கும்.  

உங்களுடைய பிளடளைக்்கா்க 
நடைமுடை்கடளை உருவாக்்கல்
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நடைமுடை்களுக்்கா்ன ஆப்லாசட்ன்கள 

உடை அணிதல் 

•	  குளைிர் ்கா்லததுக்்கா்ன ஆடை்கள அணிதெல் உங்களுடைய 

பிளடளைக்குப் புதெிய்னவா்க இருக்்க்லாம்.  ்வளைியில் 

்சல்வதெற்கா்க அடுக்கு்களைில் ஆடை்கள பபாடுவதெறகு 

நிடைய பநரம் ்்காடுங்கள. 

•	  உங்களுடைய பிளடளை என்்ன அணிய பவண்டு்மன்படதெ 

அவருக்குக் ்காட்டுங்கள (உ+ம்., குளைிர்்கா்ல நாள 

ஒன்ைில் snow pants மறறும் ட்கயுடை்கள, ப்காடை 

்கா்லததெில் ்தொப்பி ஒன்றுைன் ்சருப்பு்கள) பின்்னர் 

உங்களுடைய பிளடளையின் உடுப்பு்கடளை முதெல்நாபளை 

தெயார்படுததுங்கள.  

•	  உங்களுடைய பிளடளை உளபளை வரும்பபாது, தென்னுடைய 

்வளைிப்புை உடுப்பு்கடளைத தொப்ன ்தொங்கவிடுவதெற்கா்க 

சுவரில் விபசைமா்ன ்்காக்்கி ஒன்டைப் பபாடுங்கள, 

அடுததெ நாள ்காட்லயில் அவர் அடதெ எளைிதொ்கக் 

்கண்டுபிடிப்பதெறகு அது வசதெி்சய்யும்.   

உணவு உணணல்

•	  பிளடளை்கள ஒவ்வாரு நாளும் ஐநது அல்்லது ஆறு 

தெைடவ்கள சாப்பிை்லாம் (உ+ம்., மூன்று பநர உணவு 

மறறும் இரண்டு அல்்லது மூன்று சிறறுண்டி்கள). 

பிளடளை்கள பசியா்க அல்்லது ்கடு்கடுப்பா்க இருக்்காமல் 

இருப்பதெற்கா்க உணவு மறறும் ஆபராக்்கியமா்ன 

சிறறுண்டி்கடளை ்கிரமமா்ன பநரததுக்குக் ்்காடுக்்க 

முயறசியுங்கள. 

•	  முடியுமா்ன பபா்தெல்்லாம் குடும்பமா்க இருநது உணவு 

உண்ணுங்கள. ஒருவருைன் ஒருவர் ்கடதெப்பதெறகும் 

்சவிமடுப்பதெறகும் ்கறபதெறகுமா்ன பநரதடதெ அது 

உங்களுக்குத தெரும்.

கழிவடைக்குச் செல்்லல் மற்றும் டக கழுவுதல்

•	  ் சாைி (rash) வராமல் தெடுப்பதெற்கா்க உங்களுடைய 

குழநடதெயின்  diaperஐ ஒழுங்கா்க மாறறுங்கள. 

•	  ்கழிவடைடய அல்்லது  pottyஐப் பயன்படுததுவதெறகு 

உங்களுடைய பிளடளை தெயாரா்க இருக்கும்பபாது, 

அடதெ அவர் ்கறகும் பவடளையில் ஒழுங்கா்ன பநர 

இடை்வளைி்களைில் அவடர அதெில் உட்்கார டவக்்க 

முயறசி ்சய்யுங்கள. 

•	  ்கழிவடைடயப் பயன்படுததெிய பின்்னர் அவரின் 

ட்க்கடளைக் ்கழுவுவடதெ ஒரு பழக்்கமா்கப் பழகுவதெறகு 

உங்களுடைய பிளடளைக்கு உதெவி்சய்யுங்கள.   

குளிததல்
 

•	  உங்களுடைய பிளடளைடய ஒழுங்கா்கக் குளைிப்பாட்டுவது 

அவர் ்சளை்கரியதடதெ உணரவும் ்சாைி்கடளைத 

தெடுக்்கவும் உதெவி்சய்யும். குளைியல்்தொட்டியில் அவர் 

விடளையாைக்கூடிய பிளைாஸ்ரிக் குவடளை்கள அல்்லது 

வளளைங்கள பபான்ை விடளையாட்டுப் ்பாருள்கடளை 

டவததெிருப்பதென் மூ்லம் குளைிக்கும் பநரதடதெ அவர்்கள 

ஆர்வததுைன் எதெிர்பார்க்கும் ஒரு பநரமா்க மாறறுங்கள.  

•	  உங்களுடைய இளைம் பிளடளைடய  ஒருபபாதும் 

குளைியல்்தொட்டியில்  நீங்கள தெ்னிபய விைாமல் 

இருப்பதெற்கா்க, பதெடவயா்ன எல்்லாவறடையும் 

பநரததுைன் தெயார்படுததெிக் ்்காளளுங்கள.   அவர் 

இ்லகுவில் நீரில் மூழ்கிப் பபா்க்லாம். 

•	  தொ்னா்கபவ எப்படிக் குளைிப்பது என்படதெ உங்களுடைய 

பிளடளை படிப்படியா்கப் பழ்கிக்்்காளவதெறகு 

உதெவி்சய்யுங்கள.

நிததிடைசகொளளல்

•	  ஒவ்வாரு நாளும் குழநடதெ்களுக்கு 13 முதெல்  

16 மணி பநர நிததெிடரயும், இளைம் பிளடளை்களுக்கு  

(1-3 வயதொ்னவர்்கள) 10 முதெல் 13 மணி பநர நிததெிடரயும் 

பதெடவ.  படுக்ட்கக்குப் பபாதெல் மறறும் விழித்தெழலுக்குக் 

்கிரமமா்ன பநரங்கடளைப் பபணல் உங்களுடைய 

பிளடளை பபாதுமா்னளைவு நிததெிடரடயப் ்பறுவடதெ 

உறுதெிப்படுததுவதெறகு உதெவ்லாம். 

•	  ப்கல் நிததெிடரக்கும் இரவுபநர நிததெிடரக்கும் ்கட்டி்லில் 

படுததெல், அடமதெியா்ன இை்மான்ைில் படுததெட்லயும் 

நிததெிடரடயயும் உங்களுடைய பிளடளை ்தொைர்புபடுததெ 

உதெவி்சய்யும்.   

•	  ஆறுதெ்லளைிக்கும் படுக்ட்கபநர நடைமுடை இருப்பது, 

பிளடளை்கள அடமதெிப்பைவும் ஆசுவாசம் அடையவும் 

உதெவி்சய்யும். ்கடதெ்கள வாசிததெல், பாடுதெல், ஒன்ைா்க 

அரவடணப்பில் இருததெல், பிரார்ததெட்ன ்சால்்லல் 

அல்்லது உங்களுடைய பிளடளை தூஙகும்வடர 

படுததெிருததெல் பபான்ை அடமதெியா்ன ்சயறபாடு்கடளை 

உங்களுடைய நடைமுடை உளளைைக்்க்லாம்.

உங்களுடைய பிளடளைக்்கா்க 
நடைமுடை்கடளை உருவாக்்கல்
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