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நீங்கள்தான் உங்களுடைய பிளடளையின் மி்கச் சிறந் ஆசிரியர்  ஒவ்வதாரு 

நதாளும், அவர் உங்கடளை அவ்தானிக்கின்றதார், ்சவிமடுக்கின்றதார் அத்துைன் 

உ்தாரணத்்ிலிருநது ்கற்கின்றதார்.  உங்களுடைய பிளடளையின் ஆ்ரவுக்கதான 

மி்கவும் முக்கியமதான ஆ்தாரவளைமதா்கவும் நீங்கள இருக்கிறரீ்்கள—
அத்துைன் ்தாங்கள ம்ிக்கபபடுவ்தா்கவும் அன்பு்சயயபபடுவ்தா்கவும் 

அவர்்கள உணரும்  ஆரரதாக்கியமதான ஒரு சூழலில் பிளடளை்கள 

வளைரும்ரபதாது்தான் அவர்்கள சிறபபதா்கச் ்சயல்படு்கிறதார்்கள—அவர்்கடளை 

நீங்கள ்கவனித்துக்்கதாளளும் வி்ம், அவர்்கள எவவளைவு சிறபபதா்கக 

்கறறுக்்கதாள்கிறதார்்கள என்ப்ில் ்பரிய்்தாரு பதா்ிபடப ஏறபடுத்தும்.

உங்களுடைய பிளடளை ்கறப்றகு 
உ்வ நீங்கள ்சயயககூடிய ஏழு 
முக்கியமதான விையங்கள இர்தா: 

1. அவர்களை அன்புசெய்யுங்கள்.

உங்களுடைய பிளடளையுைன் ்கனிவதா்கவும் அன்பதா்கவும் இருங்கள. 

அவர்்கடளை அவ்தானிபப்ன் மூலம், அவர்்களுடைய குறிபபு்களுககு 

்கனிவுைன் ப்ிலளைிபப்ன் மூலம் மறறும் அவர்்களுககு உங்கடளைத் 

ர்டவயதானரபதாது உ்வி்சயவ்ன் மூலம் உங்களுடைய அன்டபக 

்கதாட்டுங்கள. உங்களுடைய பிளடளை ்தான் சிறபபதானவர் மறறும் 

முக்கியமதானவர் என உணர்வ்ற்கதா்க ரநர்மு்கமதா்கவும் உ்வியதா்கவும் 

இருங்கள.

2. அவர்களைச் செவிமடுங்கள் அத்துடன் அவர்களுடன் ்களையுங்கள். 

உங்களுடைய பிளடளையுைன் நீங்கள ்கட்ககும்ரபதாது, உங்களுடைய முழுக 

்கவனத்ட்யும் அவருககுக ்்கதாடுங்கள. உங்களுைனும் மறறவர்்களுைனும் 

எபபடித் ்்தாைர்பதாடுவது என்பட் அவர் ்கறறுக்்கதாளவ்றகு இது 

உ்வி்சயயும். ்கட்்கள ்சதால்லல், பதாட்டுபபதாைல், ஒன்றதா்க வதாசித்்ல் 

ரபதான்றடவயும் கூை ர்கட்ைல் மறறும் ரபசும் ்ிறன்்கடளை ரமம்படுத்தும். 

3. விளையாட்டு, விளையாட்டு மமலும் விளையாடுங்கள்.

உங்களுடைய பிளடளையுைன் விடளையதாடுவ்றகு நீங்கள ரநரம் 

்சலவழிககும்ரபதாது அவருடைய வளைர்ச்சி மறறும் விருத்்ிடய நீங்கள 

ஊககுவிக்கிறரீ்்கள.  அவருககு எ்னுைன் விடளையதாைப பிடிக்கிறது என்பட் 

அவ்தானித்து அந் ரவடிகட்கயில் இடணயுங்கள அத்துைன் ஒன்றதா்கப 

பு்ிய விையங்கடளை முயறசியுங்கள. ஏடனய பிளடளை்களுைன் ரசர்நது 

உங்களுடைய பிளடளை விடளையதாைப பழகுவ்றகு உ்வி்சயவ்ற்கதா்க 

குடும்பத்்வர்்களுக்கதான விடளையதாட்டுக குழுக்கள மறறும் ் ிட்ைங்களுககும் 

நீங்கள அவடரக கூட்டிச்்சல்லலதாம்.  

4. நாைநைம் சுறுசுறுப்ான விளையாட்டுக்கு மநரம் ஒதுக்குங்கள். 

இளைம் பிளடளை்கள ்ினமும் சுறுசுறுபபதா்க இருக்கரவண்டும். ஓடு்ல், 

சமநிடலயில் நிறறல் மறறும் ஏறு்ல், வலுவதான எலும்பு்கள மறறும் 

்டச்கடளை உருவதாககுவதுைன், ்ிறன்்கடளை விருத்்ி்சய்கிறது மறறும் 

ஒட்டு்மதாத்் ஆரரதாக்கியத்ட்யும் ம்கிழச்சிடயயும் அ்ி்கரிக்கிறது.

5. ஆமராக்்ககியமான உணவுணணளை ஊக்குவியுங்கள்.

 

உங்களுடைய பிளடளை வலுவதானவரதா்கவும் ஆரரதாக்கியமதானவரதா்கவும் 

வளைர்வ்றகு ஆரரதாக்கியமதான உணவும் ஆரரதாக்கியமதான உணவுண்ணல் 

முடற்களும் அவருககு அவசியமதாகும்.  உங்களுடைய பிளடளை ்கறப்றகு, 

விடளையதாடுவ்றகு, மறறும் விருத்்ியடைவ்றகு ரவண்டிய சக்ிடய 

ரபதாஷதாககுளளை உணவு வழஙகு்கின்றது.  நதாளைின் வழடமயதான ரநரங்களைில் 

உங்களுடைய பிளடளை சதாபபிடும் ரபதாது அவருைன் கூைஇருங்கள. 

பிடணநது்்கதாளவ்றகு இந் ரநரமும் சிறபபதான்தாகும். 

6. ைகினெரி நளடமுளை்களை உருவாக்குங்கள்

ரமலும் பத்்ிரத்ட்ப பிளடளை்கள உணர்வ்றகு நடைமுடற்கள உ்வி்சயய 

முடியும். அடவ நைத்ட்ப பிரச்சிடன்கடளைக குடறக்கவும் சுயதா்ீனத்ட் 

அ்ி்கரிக்கவும் முடியும். விழித்்்ழல், ்கழுவு்ல், ்கழிவடறககுச் ்சல்லல், 

உடுபபுப ரபதாைல், உணவு மறறும் சிறறுண்டி்கள சதாபபிைல், படுகட்கககுச் 

்சல்லல் மறறும் விடளையதாைலுக்கதான (சுறுசுறுபபதா்க மறறும் அடம்ியதா்க) 

்ினசரி நடைமுடற்கடளை டவத்்ிருங்கள விரசை ர்டவயுளளை பிளடளை 

ஒருவருககு உ்வி்சயவ்ற்கதா்க சில ரவடளை்களைில் ்ிட்ைம் அல்லது 

பதாைசதாடல நடைமுடற்கடளை மதாறற ரவண்டியிருக்கலதாம். உ்தாரணத்துககு, 

சில பிளடளை்களுககு ்கழிவடறககுச் ்சல்ல அல்லது ப்கல்நித்்ிடரககுப 

ரபதா்க அ்ி்க உ்வி அல்லது ரநரம் ர்டவ 

7. உங்களுளடய ்ிள்ளைக்கு ்ககிரமமான ஆமராக்்ககிய மற்றும் விருத்ைகிச் 

ெரி்ாரபபு்கள் இருப்ளை உறுைகிப்டுத்துங்கள்.

பிளடளை்கள நன்றதா்க இருபப்தா்கவும், நன்கு ர்கட்்க மறறும் பதார்க்கககூடிய்தா்க 

உணரும்ரபதாதும், ஆரரதாக்கியமதான உண்டவச் சதாபபிடும்ரபதாதும் 

அவர்்கள சிறபபதா்கக ்கற்கிறதார்்கள. உங்களுடைய பிளடளை ஆரரதாக்கியமதா்க 

இருபப்றகு ஆரரதாக்கியமதா்கச் சரிபதார்பபு்கள மறறும் நிர்பபபீைனங்கள 

உ்வு்கின்றன. உங்களுடைய பிளடளையின் விருத்்ி பறறி அல்லது இந்த் 

்ிட்ைத்்ில் அவர் எபபடிச் ்சய்கிறதார் என்பது பறறி உங்களுககுக ்கரிசடன 

இருபபின் ்ிட்ைப பணியதாளைதார்்களுைனும் நீங்கள ்கட்க்க முடியும். 

உங்களுடைய பிளடளை ்கறப்றகுத் 
்யதாரதாவ்றகு உ்வி்சய்ல்  

பன்்மதாழி ரபசும் ்பறரறதாருக்கதான ரமல்ி்க ்்கவல்்களுககுப பதார்டவயிடுங்கள cmascanada.ca/cnc/parents

அனும்ியுைன் Best Start Resource Centre ஐத் ்ழுவபபட்டுளளைது .

http://cmascanada.ca/cnc/parents

