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மழலையர் படசாலைக்குத் தயாராதல்

நலடமுலைகள் மற்றும் சுய-உதவிச் சரிபார்ப்புப் பட்டியல் 

உஙகளுலடய பிள்லளை பாடசாலைக்குத் தயாராவதற்கு உதவக்கூடிய ஆரராக்ககியமானததாரு அனைாட நலடமுலைலய 
உருவாக்குவதற்கு இநதச் சரிபார்ப்புப் பட்டியலைப் பயனபடுத்தவும்.

நித்ிரை

 ¨ எனனுலடய பிள்லளை ககிட்டத்தட்ட அரத ரநரத்துக்கு 
ஒவதவாரு காலையிலும் எழும்புககிைார். 

 ¨ பகல் ரநரத்தகில் அலமதகியாக விலளையாடுவதற்கு 
அல்ைது பகல்ரநர நகித்தகிலர தசயவதற்தகன 
எனனுலடய பிள்லளைக்கு ஒரு ரநரம் உள்ளைது.  

 ¨ எனனுலடய பிள்லளைக்குக் ககிரமமான படுக்லகரநரம் 
உள்ளைது அத்துடன அவர் இரவில் சுைபமாக 
நகித்தகிலரயாககிவிடுவார்.   

 ¨ இரவில் குலைநதது 10 மணி ரநரம் எனனுலடய 
பிள்லளை நகித்தகிலர தகாள்ககிைார். 

உணவு 

 ¨ ஒவதவாரு காலையிலும் ஆரராக்ககியமானததாரு 
காலை உணலவ எனனுலடய பிள்லளை சாப்பிடுககிைார். 
(ஆரராக்ககியமான ததரிவுகலளை ரமற்தகாள்வதற்கு 
கனடா உணவு வழிகாட்டி உதவிதசயயைாம்).

 ¨ ஒவதவாரு நாளும் எனனுலடய பிள்லளை மூனறு ரநர 
உணவும் இரண்டு ரநரச் சகிற்றுண்டிகளும் சாப்பிடுககிைார்.

விரையாட்டு 

 ¨ தகினமும் குலைநதது மூனறு மணி ரநரம் எனனுலடய 
பிள்லளை உடல்ரீதகியாக சுறுசுறுப்பாக உள்ளைார். 
(விலளையாட்டு லமதானஙகளைில் ஓடுவது மற்றும் 
விலளையாடுவது ரபானை தசயற்பாடுகள் அவர்களுலடய 
உடல் வலுவாகவும் ஆரராக்ககியமாகவும் வளைரவும், 
பகைகில் அவர்கள் கவனம்தசலுத்துவதற்கும் இரவில் 
நனகு நகித்தகிலர தசயயவதற்கும் உதவிதசயயும்). 

 ¨ எனனுலடய பிள்லளைக்குத் தகினமும் ஒரு மணி 
ரநரத்துக்கு ரமற்பட்ட தகிலர ரநரம் இல்லை  
(TV, மகினகணினி அல்ைது வடீிரயா விலளையாட்டுகள்). 

ம�ாழி

 ¨ வளைர்நரதாரிடம் உதவிரகட்க எனனுலடய பிள்லளையால் 
முடியும். (பாடசாலையில் புதகிய தமாழகி ஒனலை 
உஙகளுலடய பிள்லளை கற்பார், ஒரு சகிை முக்ககியமான 
தசாற்கலளையும் தசாற்ததாடர்கலளையும் அவருக்குக் 
கற்பிப்பது உதவியாக இருக்கைாம்: தயவுதசயது 
உதவிதசயயுஙகள், கழகிவலை, தண்ணரீ், பசகி, நைமகினலம 
ரபானைலவ).  

 ¨ தனனுலடய தசயற்பாடுகள், குறுககிய பயணஙகள் 
அல்ைது சம்பவஙகலளை மற்ைவர்களுக்குத் தனனுலடய 
வடீ்டு தமாழகியில் தசால்ை எனனுலடய பிள்லளையால் 
முடியும்.  

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/canada-food-guide/choosing-foods.html
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பாதுகாப்பு 

 ¨ வளைர்நத ஒருவருடன பாதுகாப்பாக வதீகிலய எப்படிக் 
கடப்பது எனபது எனனுலடய பிள்லளைக்குத் ததரியும் 
(உ+ம். கடப்பதற்கு முனபாக காத்தகிருக்கவும் வளைர்நத 
ஒருவரின லகலயப் பற்ைவும் ததரியும்). 

 ¨ பாடசாலைக்கு எப்படி அவர் வருககிைார் மற்றும் 
பாடசாலையிைகிருநது எப்படிப் ரபாககிைார் எனபது 
எனனுலடய பிள்லளைக்குத் ததரியும்.   

 ¨ அநதப் பாடசாலை, லமதானம், சுற்றுப்புைம் எனபலவ 
எனனுலடய பிள்லளைக்கு நனைாகத் ததரியும்.  

சுய-உ்வி

 ¨ தனக்குத் தாரன உடுப்புப்ரபாட எனனுலடய 
பிள்லளைக்குத் ததரியும் (சகிை தபாத்தானகள், zipperகள் 
மற்றும் tieகள் தவிர்நதலவ). குைகிப்பு: கீழவருவனவற்லை 
நானகு அல்ைது ஐநது வயதுப் பிள்லளைகள் அரனகமாகச் 
தசயவார்கள்.  

 ¨ மைசை கூடத்துக்கு உதவியில்ைாமல் அல்ைது மகிகச் 
தசாற்ப உதவியுடன எனனுலடய பிள்லளையால் 
ரபாகமுடியும்.  

 ¨ தனனுலடய லககலளை எப்படிக் கழுவுவது எனபது 
எனனுலடய பிள்லளைக்குத் ததரியும்.  

 ¨ எனனுலடய பிள்லளையால் மதகிய உணவு மற்றும் 
சகிற்றுண்டிக் தகாள்கைனகலளைத் தகிைக்கவும் மூடவும் 
முடியும்.  

ஏரனயயாருடனான அனுபவம்

 ¨ எனனிடமகிருநது பிரிநது குடும்பமல்ைாத 
நம்பிக்லகக்குரிய வளைநரதாருடன இருநத அனுபவம் 
எனனுலடய பிள்லளைக்கு இருக்ககிைது. 

உஙகளுலடய பிள்லளை பாடசாலைலய ஆரம்பிக்க முனபாக 
ஏலனய இடஙகலளையும் மனிதர்கலளையும் அைகிநதகிருப்பதற்கு 
அவருக்கு உதவுவதற்காகப் பினவருவனவற்லை நீஙகள் 
தசயயமுடியும்:

1.  தபற்ரைார் மற்றும் இளைம் பிள்லளைகளுக்கான 
நகிகழச்சகிகளுக்குச் தசல்ைல்.

2.  உஙகளுலடய உள்ளூர் நூைகம், தபாழுதுரபாக்கு 
நகிலையம் (recreation center) அல்ைது friendship centerக்குச் 
தசல்ைல்.

3.  குறுககிய ரநர காைஙகளுக்கு உஙகளுலடய நண்பர் 
ஒருவரிடம் உஙகளுலடய பிள்லளைலயப் பார்க்கும்படி 
ரகட்டல்.

4.  விலளையாட்டு லமதானம், நூதனசாலை, மளைிலகக் கலட 
அல்ைது ரபரூநதுச் சவாரி ஒனறுக்கு உஙகளுலடய 
பிள்லளைலயக் கூட்டிச்தசல்ைல். 

5.  உஙகளுலடய உள்ளூர்ப் பாடசாலை பாடசாலைக்குத் 
தயாராகும் தகிட்டம் ஒனலை நடத்துககினைதா அல்ைது 
பாடசாலை ஆரம்பிக்க முனபாக மழலையர் 
படசாலைக்கு ஒரு தடலவ வருலகதரைாமா என 
விசாரித்தல்.

இநதப் தபட்டிகள் அலனத்துக்கும் உஙகளைால் புள்ளைடி ரபாட 
முடியவில்லை எனைால் பரவாயில்லை. (உஙகளுலடய 
பிள்லளை பாடசாலைக்குத் தயார் இல்லை எனபது இதன 
கருத்தாகாது). சற்று ரநரதமடுத்து நலடமுலைகலளை 
உருவாக்குஙகள் அத்துடன சுய-உதவி மற்றும் பாதுகாப்புத் 
தகிைனகலளைப் பயிற்சகி தசயயுஙகள். 

அனுமதகியுடன Best Start Resource Centre ஐத் தழுவப்பட்டுள்ளைது .

மழலையர் படசாலைக்குத் தயாராதல்
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