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மன அழுத்தத்்தச் சமாளிப்ப்தற்கு  
உங்களு்ைய ்பிள்ளக்கு உ்தவிசசய்தல்   

்கனைாவில் குடியயறுவது மன அழுத்தமான்தா்க இருக்்கலாம். யமலும், ்பாது்காபபுக்்கா்க நீணைச்தாரு ்பயணத்்த உங்களு்ைய 
குடும்்பம் யமற்ச்காணடிருந்தால் ்பயத்்த இபய்பாதும் உணரல் ச்பாதுவானது. எப்படியயா, உங்களு்ைய ்பிள்ள ்பயத்்த 
உணர அது வழி வகுக்்கலாம் – அததுைன் மன அழுத்தத்்த அது வி்ளவாக்்கக்கூடும். உங்களு்ைய ்பிள்ளயின் மன 
அழுத்தத்்த நீங்கள எப்படி அ்ையாளம் ்காண்பது என்்ப்்த இந்த ஆயலாச்னத ்தாளில் நீங்கள அறிநதுச்காளவரீ்கள. எ்்தக் 
்கணைறிய யவணடும் என உங்களுக்குத ச்தரிந்ததும், ்பாது்காப்்ப உணர ஆரம்்பிப்ப்தற்்கான வழி்க்ளக் ்கணைறிவ்தற்கு ஒரு 
குடும்்பமா்க நீங்கள சசயற்்பைலாம்.   

உங்களு்ைய ்பிள்ள 
மன அழுத்தத்தால் 
்பா்திக்்கப்பட்டுளளாரா?

இந்தக் ய்களவி்களில் எ்தற்்காவது “ஆம்” என நீங்கள 
்ப்திலளித்தால் உங்களு்ைய ்பிள்ள மன அழுத்தத்தால் 
்பா்திக்்கப்பட்டிருக்்கக் கூடும்.

நித்ிரை

•	  உங்களு்ைய ்பிள்ளயின் தூஙகும் வி்தத்தில் ஏ்தாவது 
மாற்றங்கள இருக்்கின்றனவா? நித்தி்ரயாவ்தில் 
அல்லது ச்தாைரநது நித்தி்ரசசயவ்தில் அவருக்குக் 
்கஷைம் இருக்்கிற்தா?

•	  அவர மி்கவும் அ்ம்தியாவரா்க, மி்கவும் தூக்்கக் 
்கலக்்கமானவரா்க அல்லது "மந்தமானவரா்க" 
இருக்்கிறாரா? 

உணவு உணணல்

•	  வழ்ம்யவிை அவர கு்றவா்கச் சாப்பிடு்கிறாரா?

•	  வழ்ம்யவிை அவர அ்தி்கமா்கச் சாப்பிடு்கிறாரா? 
அவர எபய்பாதும் ்பசியுளளவரா்க இருக்்கிறாரா? அவர 
உண்வப ்பதுக்கு்கிறாரா?

நடதர்

•	  ்பிகு ்பணணு்பவரா்க அவர இருக்்கிறாரா, அ்தி்கமா்க 
அழு்கிறாரா அல்லது அவ்ர அ்ம்திப்படுததுவது 
்கடினமான்தா்க உளள்தா?

•	  உரத்த சத்தங்களுக்கு அவர ்பலமான எ்திரவி்ன 
்காட்டு்கிறாரா?

•	  ்தனியா்க இருப்ப்தற்கு அவர ்பயப்படு்கிறாரா? எபய்பாதும் 
ச்பற்யறார அல்லது உைன்்பிறந்தவர ஒருவர ்தன்்னத 
தூக்்கி்வத்திருக்்க யவணடுசமன அவர விரும்பு்கிறாரா? 

•	  ்பழக்்கமான ஏ்னய வளரநய்தாருைன் இருப்ப்தற்கு 
அவர மறுக்்கின்றாரா? 

•	  ்பயங்கரமான சம்்பவங்க்ளப ்பற்றி அவர ்க்்தக்்கிறாரா?  

•	  அவர ஓடு்கிறாரா, சண்ை ்பிடிக்்கிறாரா அல்லது 
்கதது்கிறாரா? 
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உணர்வுகள்

•	  அவர ்பயப்படு்கிறாரா, ய்கா்பப்படு்கிறாரா, 
்கவ்லப்படு்கிறாரா அல்லது ்பிடிப்பற்றிருக்்கிறாரா?

•	  அவர அளவுக்்க்தி்கமான எ்திரவி்ன ்காட்டு்கிறாரா? 

•	  உங்களு்ைய ்பிள்ள அ்ம்திப்பை உ்தவிசசயவது 
சிரமமான்தா்க இருக்்கிற்தா?

உஙகளுரடய பிள்ரளை 
பாதுகாபரபயும் 
மகிழ்ச்ிரயயும் 
உணர்்வ்ற்கு நீஙகள் 
எபபடி உ்்விச்யயலாம்? 

1.  ஊகிககககூடிய நரடமுரைகரளை உரு்வாககுஙகள் 
மற்றும் அ்வற்ைில் மாைாமல் இருஙகள். உங்களு்ைய 
குழந்்த அல்லது ்பிள்ள அ்தி்களவிலான குழப்பங்க்ள 
மற்றும் ்பல மாற்றங்க்ள அனு்பவித்திருக்்கலாம். 
்கிரமம் ஒன்்ற ்வத்திருப்பது அவர ்பாது்காப்பா்க 
உணரத ச்தாைஙகுவ்தற்கு உ்தவிசசயயக்கூடும்.  

2.  குடும்ப உணவுககு நநைம் ஒதுககுஙகள். 
்ாத்ியமானால் எல்நலாருமாக்ச ந்ர்ந்து 
்ாபபிடுஙகள் அததுடன் அர் நநர்முகமான 
்ந்ந்ாஷமான நநைமாககுஙகள். ்பிள்ள்கள 
ஆசுவாசமா்கவும் ம்கிழச்சியா்கவும் இருக்கும்ய்பாது 
நன்றா்கச் சாப்பிடு்கிறார்கள. 

3.  உஙகளுரடய பிள்ரளையுடன் ்விரளையாடுஙகள். 
மன அழுத்த்ிலிருந்து மீட்ியரடய 
்விரளையாடரடபநபால் ந்வறு எதுவும் உஙகளுரடய 
பிள்ரளைககு உ்்விச்யய மாடடாது. ்த்ரயிலிருநது 
மு்கததுக்கு மு்கம் ்பாருங்கள. ஒன்றா்க யவடிக்்்க 
சசயயுங்கள! உங்களு்ைய ்பிள்ள ்கற்றுக் ச்காணை 
ஒவசவாரு பு்திய விையத்்தயும் அவ்தானியுங்கள 
அததுைன் அ்்தக் ச்காணைாடுங்கள. சவளிபபுறத்தில் 
வி்ளயாைலும் மன அழுத்தத்்தக் கு்றப்ப்தற்கு 
ஒரு சிறந்த வழியாகும். பூங்காவில் அல்லது குழுச் 
சசயற்்பாடு்களில் ஏ்னய குழந்்த்களுைனும் நீங்கள 
வி்ளயாைலாம். ஏ்னய ்பிள்ள்கள ம்கிழச்சியா்கவும் 
்பாது்காப்பா்கவும் இருப்ப்்தப ்பாரப்பது, உங்களு்ைய 
்பிள்ளக்கு அய்த வி்தமா்க உணர உ்தவிசசயயும். 

4.  ் ிருத் முன்பாக உஙகளுரடய பிள்ரளைரய 
அரம்ிபபடுததுஙகள். ் ிலந்வரளைகளைில் மன அழுத் 
நடதர் ்்வைான நடதர் நபாலத ச்ரியககூடும்.   
பிள்ரளைகளுககுக க்வரலயாக இருககும்நபாது  
அ்வர்கள் நன்கு ்ிந்்ிபபந்ா அல்லது நபசு்வந்ா 
இல்ரல. உங்களு்ைய ்பிள்ளக்குக் ்கவ்லயா்க 
இருந்தால், அவரு்ைய நைத்்த்யத ்திருத்த 
முன்பு அவர அ்ம்தியாகுவ்தற்கு உ்தவிசசயயுங்கள. 
அவ்ரத தூக்்கி்வத்திருங்கள, ்தாலாட்டுங்கள, 
்பாடுங்கள அல்லது உங்களு்ைய வடீ்டு சமாழியில் 
அ்ம்தியா்கப ய்பசுங்கள. ்பின்னர உணரவு்கள மற்றும் 
சிறந்த நைத்்த ்பற்றிப ய்பசுங்கள. 

5.  பயஙகைமான நிரனவுகள் பற்ைிப நபசுஙகள். நடந்் 
பயஙகைமான அல்லது ந்ாகமான ்விடயஙகரளைப 
பற்ைி உஙகளுரடய பிள்ரளை கர்கக ்விரும்பினால், 
அரம்ியாகக நகளுஙகள். அபய்பாது உங்களுக்கும் 
யசா்கமா்க அல்லது ்பயமா்க இருந்தால், உங்களு்ைய 
்பிள்ளக்கு அ்்தச் சசால்லலாம். அது ்பற்றி 
்தற்ய்பாது உங்களுக்குச் யசா்கமா்க இருந்தால், அ்்தச் 
சசால்வ்திலும் எந்தப ்பி்ழயும் இல்்ல. சவட்டு்கள 
மற்றும் சிராயபபு்கள ய்பால் உணரச்சி்களும் குணமாகும், 
ஆனால் ்காலசமடுக்கும் என்்ப்்த உங்களு்ைய 
்பிள்ள அறிந்திருக்்க உ்தவிசசயயுங்கள.   

6.  உஙகரளைக க்வனியுஙகள். உஙகளுககு மன 
அழுத்ம் இருபபின், உஙகளுரடய பிள்ரளையும் மன 
அழுத்த்ர் உணர்்வார். முக்்கியமா்கத ்தங்களு்ைய 
ச்பற்யறார்கள ஊைா்க உல்கத்்தப ்பாரக்கும் மற்றும் 
உணரும் குழந்்த்கள மற்றும் இளம் ்பிள்ள்க்ளப 
ச்பாறுத்தளவில் இது மி்கவும் உண்மயாகும். நீங்கள 
நன்கு உணவு உண்ப்்த, நித்தி்ர சசயவ்்த, ஒவசவாரு 
நாளினதும் சில சிறுச்பாழுது்களில் யவடிக்்்க்ய 
அனு்பவிப்ப்்த உறு்திப்படுததுங்கள. உங்களுக்கு எது 
ம்கிழச்சியானது என்்ப்்த உங்களு்ைய ்பிள்ளயுைன் 
்ப்கிரநதுச்காளளுங்கள.

மன அழுத்தத்்தச் சமாளிப்ப்தற்கு  
உங்களு்ைய ்பிள்ளக்கு உ்தவிசசய்தல்   
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