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உங்களுடைய பிளடளையின் 
நைதடதைக்கு வழி்காடைல் 

நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பததைவர்களும் ்கனைாவின் புதைிய குடிவரவாளைர்களைா்க பல மாற்றங்கடளைச் சநதைிததைிருபபபீர்கள. இது 

உங்களுடைய முழுக் குடும்பததைவர்களுக்கும் மன அழுததைம் மறறும் பதைற்றம் ஏறபை வழி வகுக்்கலாம். பிளடளை்கள பதைற்றம் 

அடையும்்பாது அது அ்ன்கமா்க நைதடதைப பிரச்சிடன்கடளை விடளைவாக்கு்கின்்றது. அவர்கள ்ீகழபபடியாதைவர்களைா்க இருக்்கலாம் 

அல்லது அவர்கள எளைிதைா்க அழலாம், உங்களுைன் ஒடடிக்்்காண்டிருக்்கலாம் அல்லது அவர்களுக்கு நிததைிடர ்்காளவதைில் அல்லது 

சாபபிடுவதைில் பிரச்சிடன இருக்்கலாம். 

உங்களுடைய பிளடளையின் நைதடதை எபபடியானதைா்க இருநதைாலும் நீங்கள நிடலயா்க இருபபதுைன் விளைங்கிக்்்காளபவரா்கவும் 

்பாறுடமயா்கவும் அன்பா்கவும் இருபபது முக்்கியமானது. 

்வவ்வறு வயதைினருக்கு 
்வறுபடை நைதடதை்கள 

குழந்தைகள்

•	  குழநடதை்களைால் தைங்களுடைய உணரச்சி்கடளை 

எங்களுக்குச் ்சால்ல முடியாது; இருநதைாலும் 

ஏதைாவது சரியில்லாமல் இருக்கும்்பாது எங்களுக்குத 

்தைரியபபடுததுவதைற்கா்க அவர்கள அழு்கி்றார்கள. 

உங்களுைன் ‘்கடதைபபதைற்கா்க’ உங்களுடைய குழநடதையும் 

பலவட்கயான ஒலி்கடளை உருவாக்்கக் கூடும். 

•	   உங்களுடைய குரல் ஒலி உங்களுடைய குழநடதை 

அடமதைியடைவதைறகு உதைவி்சய்யும். 

•	   குழநடதை ஒன்று எடதையாவது ்்காடடுவ்தைா அல்லது 

உடைபப்தைா ்வண்டு்மன்று அல்ல. 

•	   வயதைான சிசுக்்கள அநநியர உைன் இருக்கும்்பாது 

பதைடைபபடு்கின்்றனர. அவர்களைின் ்பற்்றாரிைமிருநது 

பிரிநதைிருநதை அனுபவம் அவர்களுக்கு இல்லாதை்பாது இது 

கு்றிபபா்க உண்டமயா்க இருக்்கி்றது. 

சிறு பிள்்ளைகள் (1–3 வயதைானவரகள்)

•	   தைங்களுடைய உணரச்சி்கடளைக் ்கடடுபபடுததைச் 

சிறு பிளடளை்களைால் முடியாது. ஏதைாவது சரியா்க 

இருக்்காவிடைால் எல்லா்ம சரியா்க உளளைது என்று 

நீங்கள அவர்களுக்கு உறுதைிபபடுததை ்வண்டும். 

்கண்ணரீ விைாமல் இருக்்க்வா உங்களுைன் 

ஒடடிக்்்காண்டிருபபடதை நிறுததை்வா அவர்களைால் 

முடியாது. 

•	   அது குறு்கிய ்நரமா்க இருநதைாலும்கூை, நீங்கள வில்க 

முயறசிக்கும்்பாது உங்களுடைய சிறுபிளடளை 

வருததைமடையலாம். நீங்கள தைிரும்பி வருவரீ்களைா என்பது 

அவர்களுக்கு நிச்சயமில்லாமல் இருக்கும் அததுைன் 

நீங்கள இல்லாமல் தைாங்கள இருக்்க முடியாது என 

அவர்கள உணரவார்கள. 

•	   தைங்களுடைய உல்கதடதை ஆராயவும் ்கடடுபபடுததைவும் 

தைங்களுடைய முழு உைடலயும் சிறு பிளடளை்கள 

பயன்படுததுவார்கள. அவர்கள அடிக்்கக்கூடும், 

்கிளளைக்கூடும், ்கடிக்்கக்கூடும் அல்லது தைடலமயிடர 

இழுக்்கக்கூடும். 

•	    உங்களுக்கு அவர்கள ்ீகழபடிய ்வண்டு்மன 

எதைிரபாரக்்காதீைர்கள. 
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பாலரகள் (3–6 வயதைானவரகள்)

•	   தைங்கடளை அடமதைிபபடுததைவும் ்கடடுபபடுததைவும் 

பாலர்கள ்மளளை ்மளளைக் ்கறறுக்்்காள்கி்றார்கள.

•	   தைங்களுக்கு விருபபமானடதைப ்பறறுக்்்காளவதைற்கான 

்தைாைரபாைலுக்கு உங்களுடைய பிளடளை படிபபடியா்கப 

பழகு்கி்றார; இருநதைாலும் உங்களுடைய பிளடளை 

பதைற்றதடதை உணரும்்பாது இநதைப புதைிய தைி்றன்்கள 

இல்லாமல் ்பாய்விடும்.

பிளடளை்கள எப்பாது தைவ்றா்க 
நைநது்்காள்கி்றார்கள?
ஏதைாவது மன அழுததைததுைன் பிளடளை்கள இருக்கும்்பா்தை 

அவர்கள அ்ன்கமா்கத தைவ்றா்க நைநது்்காள்கி்றார்கள. இது 

பின்வருவனவறட்ற உளளைைக்்கலாம்:

•	   அவர்களுக்குப புரியாதை வலுவான உணரடவ அவர்கள 

்்காண்டிருக்கும் ்பாது (உ+ம். விரக்தைி, பயம், ்்காபம், 

ஆற்றாடம;

•	   அவர்களுக்கு வலுவான ்தைடவ இருக்கும்்பாது (உ+ம்., 

அவர்கள ்கடளைபபா்க, பசியா்க, வலியில், வருததைததுைன் 

இருக்்கி்றார்கள);

•	   சூழல் ஒழுங்ீகனமா்க இருக்கும்்பாது (உ+ம்., அதைி்க 

இடரச்சல், சமாளைிக்்க முடியாமலிருததைல், மற்றவர்கள 

்்காபமா்க இருததைல்);

•	   அவர்களுடைய ்தைடவ்களுக்கு அல்லது 

உணரச்சி்களுக்கு வயது வந்தைார பதைிலளைிக்்காமல் 

(அல்லது பதைிலளைிக்்கமுடியாமல்) இருக்கும்்பாது;

•	   தைங்கடளை ்வளைிபபடுததை ்வறு எநதை வழியும் 

அவர்களுக்குத ்தைரியாதை ்பாது;

•	   சமூ்கச் சவால்்கடளை அவர்கள எதைிர்்காளளும்்பாது 

(உ+ம்., விடளையாடடினுள ்சரல், ப்கிரதைல், வழிநைததுதைல் 

மறறும் பின்பற்றடலக் ்கறறுக்்்காளளைல்).

உங்களுடைய பிளடளையின் 
நன்நைதடதைக்கு உதைவி 
்சய்வதைறகு 10 ஆ்லாசடன்கள

1.  தைாறுமா்றான நிடலயில் இல்லாதை, ஆனால் 

விடளையாடடுக்்கான சில ்தைரிவு்கள உளளை 

அடமதைியான, ஆசுவாசமான, பாது்காபபான ஒரு வடீடை 

டவததைிருங்கள.

2.  உங்களுடைய பிளடளைடயச் ்சவிமடுங்கள அததுைன் 

அவருைன் ்கடதையுங்கள.

3.  விடளையாடுவதைறகு உங்களுடைய பிளடளையின் 

நிடலக்குக் ்ீக்ழ இ்றஙகுங்கள, அததுைன் உங்களுடைய 

முழுக் ்கவனதடதையும் அவர்கள மீது ்சலுததுங்கள.

4.  உங்களுடைய பிளடளையின் வயது, தைி்றன் மறறும் 

்நரததுக்குததைக்்க நியாயமான எதைிரபாரபபு்கடளை 

டவததைிருங்கள. 

5.  எதைிரவுகூ்றக்கூடிய நடைமுட்றடய டவததைிருங்கள. 

ஏதைாவது மாற்றங்களுக்கு ஒரு சில நிமிைங்களுக்கு 

முன்்ப உங்களுடைய பிளடளைக்கு எச்சரிக்ட்க 

்்காடுங்கள. நடைமுட்ற ஒன்்றில் மாற்றம் வரும்்பாது 

உங்களுடைய பிளடளை பிரதைிபலிபபுக் ்காடைலாம் 

என்படதை எதைிரபாருங்கள. பிரச்சிடனயான ்நரங்கடளை 

முன்னதைா்கத தைிடைமிடுங்கள (உ+ம்., ்பாருள்கள 

வாஙகுவதைற்கா்கக் ்கடைக்குப ்பா்கமுன்னர சிறறுண்டி 

அல்லது ப்கல்தூக்்கம்). 

6.  உங்களுடைய பிளடளையின் நைதடதைடயயும் ஏதைாவது 

தைவ்றான நைதடதைக்கு இடடுச்்சல்லக் கூடியவறட்றயும் 

அவதைானியுங்கள. உங்களுடைய பிளடளை குழம்பு்கி்றார 

என்படதை ்நரததுைன் அவதைானிதது அவடரத 

்தைறறுங்கள. 

7.  தைவ்றான நைதடதைக்கு இடடுச்்சல்லக்கூடிய 

சூழல்்கடளைத தைவிருங்கள (உ+ம்., அவசரபபடுததைல், 

்பாதுமான ்கவனமின்டம, அவர்கடளை? பசியா்க அல்லது 

்கடளைபபா்க இருக்்கவிைல்). 

8.  ் தைளைிவான, நிடலயான எல்டலபபாடு்கடளைக் 

்்காண்டிருங்கள அததுைன் அவறட்றத ்தைாைரநது 

பின்பறறுங்கள. தைவ்றான நைதடதைடய உை்ன்ய 

அடமதைியா்க நிறுததுங்கள.

9.  உங்களுடைய பிளடளையிைம் நீங்கள எதைிரபாரக்கும் 

நைதடதைடயச் ்சயலில் ்காடடுங்கள. உங்களுடைய 

பிளடளை தைவ்றா்க நைபபடதை உங்களுடைய பிளடளைக்கு 

அடிபபது நிறுததைமாடைாது. அது மி்கவும் ்்கடுதைி 
விடளைவிக்்கக்கூடியது. 

10.  உங்களுடைய பிளடளை நிடலடமடய நன்கு 

ட்கயாளவதைறகு உதைவி்சய்யுங்கள. (உ+ம். 

இன்்னாருவருடைய விடளையாடடுப்பாருடளை 

உங்களுடைய பிளடளை ப்றிததைால், அநதைப பிளடளைக்கு 

இன்்னாரு விடளையாடடுப்பாருடளைக் ்்காடுபபதைறகு 

அல்லது “நான் விடளையாைலாமா?” எனக் ்்கடபதைறகு 

அவர ்கறறுக்்்காளளை உதைவி்சய்யுங்கள) 

உங்களுடைய பிளடளையின் 
நைதடதைக்கு வழி்காடைல் 
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