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உங்களுடைய பிளடளைடயச் செவிமடுத்தல் 
மற்றும் அவருைன் ்கட்தத்தல் 

உங்களுடைய முழுக்குடும்பதட்தயும் பு்தியச்தொரு நொட்டுக்கு வரு்தல் பொ்திக்்கின்்றது. உங்களுடைய பிளடளையுைன் ச்தொைர்புச்கொளளை, அவடைச் 

செவிமடுக்்க, அவருைன் ்கட்தக்்க நீங்கள நநைம்செலவழிபபது, அவர் நமலும் பொது்கொபடப உணர்வ்தற்கு உ்தவிசெய்யும் அததுைன் அது மிகுந்த 

ம்கிழச்ெிக்குரிய்தொ்கவும் இருக்்கி்றது. உங்களுடைய பிளடளையின் பொர்டவயில் உல்கதட்தப பொர்க்்க உங்களைொல் முடியுமொ்க இருந்தொல் அவடை 

நீங்கள ெி்றபபொ்க விளைங்கிக்ச்கொளவரீ்்கள. ்கஷைமொன நநைங்களைில் அவர்்களுக்குச் ெி்றபபொ்க உ்தவுவ்தற்கும் நவடிக்ட்கயொன ்தருணங்களைில் 

ஒன்்றொ்க நன்கு ெிரிக்்கவும் உங்களைொல் முடியுமொ்க இருக்கும். உங்களுடைய பிளடளைடயச் செவிமடுக்்கவும், அவருைன் ்கட்தக்்கவும் நீங்கள  

நநைம் செலவழிக்கும்நபொது ்தொன் முக்்கியமொனவர் எனவும் அன்புசெய்யபபடு்கின்்றொர் எனவும் அவர் உணர்வ்தற்கு அவருக்கு அது உ்தவிசெய்யும். 

உங்களுடைய பிளடளைடயச் 
செவிமடுத்தல்
செவிமடுத்தல் என்பது உங்களுடைய ்கொது்கடளை விைவும் 

அ்தி்கமொனவற்ட்ற உளளைைக்கு்கி்றது. அவர் பெியொ்க, ்கடளைபபொ்க, 

பயமொ்க, ப்தட்ைததுைன் இருக்்கி்றொர் அல்லது அவருக்குக் 

்கவனிபபு ந்தடவபபடு்கி்றது என்பட்த நீங்கள நநைததுைநனநய 

அ்றிநதுச்கொளளைக்கூடிய்தொ்க உங்களுடைய பிளடளைடயக் ்கவனமொ்க 

அவ்தொனித்தல் என அநன்கமொன நவடளை்களைில் அது சபொருளபடு்கி்றது. 

உங்களுடைய பிளடளையின் ந்தடவ்களுக்கு நீங்கள விடைவொ்கப 

ப்திலளைிக்கும்நபொது அது நம்பிக்ட்கடயக் ்கட்டிசயழுபபு்கி்றது. 

அவர்்களுடைய வொழக்ட்கயிலுளளை முக்்கியமொன வளைர்ந்த நபர்்கள 

அவர்்களுடைய உணர்ச்ெி்கடளைப பற்்றி அக்்கட்றபபடும்நபொது 

பிளடளை்கள நன்்றொ்க உணர்்கி்றொர்்கள. அவர்்களுடைய உணர்ச்ெி்கடளை 

அடையொளைம் ்கொணப்தற்கும் அவற்ட்றப சபயரிடுவ்தற்கும் 

அவர்்களுக்கு உ்தவிசெய்வதும் நல்லச்தொரு வழியொகும். 

உ்தொைணததுக்கு உங்களுடைய பிளடளைடய நீங்கள தூக்கும்நபொது 

அவர் அழு்கி்றொர் எனில், நீங்கள செொல்லலொம்: “உங்களுக்கு அம்மொ 

நவணுமொ, எனக்கும் பிளடளை நவணும்.” 

பிளடளை்கடளை நீங்கள செவிமடுக்கும்நபொது அவர்்களும் உங்கடளைச் 

செவிமடுக்்க விரும்புவொர்்கள. உங்களுடைய பிளடளைக்கு என்னததுைன் 

விடளையொடுவ்தற்கு விருபபசமன்பட்தக் ்கணை்றியுங்கள, பின்னர் 

வலுவொன உ்றசவொன்ட்றக் ்கட்டியடமக்்க உ்தவுவ்தற்்கொ்க அந்த 

நவடிக்ட்கயில் இடணநதுச்கொளளுங்கள. 

உங்களுடைய பிளடளை 
்கட்தபப்தற்கு உ்தவிசெய்்தல் 

குழந்தைகள்

உங்களுடைய மு்கதட்த குழநட்த்கள அவ்தொனிக்்கின்்றனர் 

அததுைன் உங்களுடைய குைலின் ச்தொனிடயக் குழநட்த்கள 

செவிமடுக்்கின்்றனர். உங்களுடைய குழநட்தடயப பொர்தது நீங்கள 

்கட்தக்கும் நபொது உங்களுைன் சநருக்்கதட்த உங்களுடைய 

குழநட்த உணர்்கி்றொர். உங்களுடைய குழநட்த ெிரிபபது அல்லது 

ெத்தங்கடளை உருவொக்குவது்தொன் அவர்்கள ்கட்தபப்தற்குக் ்கற்ப்தன் 

ஆைம்பமொ்க இருக்்கி்றது. வளைர்ந்த குழநட்த்கள, நீங்கள உருவொக்கும் 

அந்த ெத்தங்கடளை அநன்கமொ்க உருவொக்குவொர்்கள. ச்தொைர்பொைடல 

ஊக்குவிபப்தற்்கொ்க அவர்்கள உருவொக்கும் அந்தச் ெத்தங்கடளை 

நீங்களும் எ்திசைொலிக்்கலொம். 



Supporting Child Care in the Settlement Community / Soutien de la garde deS enfantS danS la Communauté de règlement
Funded by: Immigration, Refugees and Citizenship Canada / Financé par : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

பன்சமொழி நபசும் சபற்ந்றொருக்்கொன நமல்தி்க ்த்கவல்்களுக்குப பொர்டவயிடுங்கள cmascanada.ca/cnc/parents

1-2Listening to and Talking with Your Child / Comment écouter votre enfant et lui parler  Tamil / tamoul  02/18 2-2

மு்தலில் ்தனக்கு ஏந்தொ ஒன்று ந்தடவசயன உங்களுக்குத 

ச்தரியபபடுததுவ்தற்்கொ்க உங்களுடைய குழநட்த அழு்கி்றொர். 

அவருக்குத ந்தடவயொனட்த நீங்கள ச்கொடுக்கும்நபொது ்தொன் 

்கவனிக்்கபபட்ை்தொ்க அவர் உணர்்கி்றொர். ெில நநைங்களைில் குழநட்தக்கு 

என்ன ந்தடவசயன்பட்த அ்றிவது ்கடினமொகும், இருந்தொலும் அது 

என்னசவன நீங்கள ்கணை்றிய முயற்ெிக்கும்நபொது உங்களுடைய 

அடம்திபபடுததும் குைலும் ஆறு்தலளைிக்கும் ட்க்களும் உங்களுடைய 

குழநட்தக்கு நம்பிக்ட்கயளைிக்கும் (உ+ம். “உங்களுக்கு வலிக்கு்தொ?” 

அல்லது “அம்மொ இருக்்கி்றன்”) 

ஒன்பது மொ்தததுக்கும் ப்தினொன்கு மொ்தததுக்கும் இடைபபட்ை 

குழநட்த்கள சபொதுவொ்க ஒரு செொல் செொற்்கடளைப பயன்படுத்த 

ஆைம்பிபபொர்்கள. ஆனொல் அ்தன் ்கருதது செொல்டலவிைப சபரி்தொ்க 

இருக்கும், (உ+ம். “அம்மொ” என்பது “அம்மொ எஙந்க?” “என்டனத 

தூக்குங்கள அல்லது “இது அம்மொவுடைய்தொ?” எனப சபொருளபைலொம்.) 

சிறு பிள்்ளைகள்

குழநட்த்களும் ெிறுபிளடளை்களும் (18 மொ்தததுக்கும் 2 வயதுக்கும் 

இடைபபட்ை வயதுடையவர்்கள) படிபபடியொ்க நமலும் நமலும் 

சமொழிடய விளைங்கிக்ச்கொளவொர்்கள. இைணடு செொற்்களைொலொன 

வெங்கடளை அவர்்கள பயன்படுத்த ஆைம்பிபபொர்்கள (உ+ம்., “என்டை ்கொர்.” 

“அது என்ன?”) உங்களுடைய வடீ்டு சமொழிடய நீங்கள நபசும்நபொது 

உங்கடளை உங்களுடைய பிளடளை ெி்றபபொ்க விளைங்கிக்ச்கொளவொர். 

விடளையொட்டின் மூலமொ்கச் ெிறுபிளடளை்கள ்கற்்கி்றொர்்கள. ஒன்்றொ்க 

நீங்கள விடளையொடும்நபொது உங்களுடைய ெிறுபிளடளையுைன் 

உங்களுடைய வடீ்டு சமொழியில் நபசு்தல் அவர்்களுக்குப 

பின்வருவனவற்்றில் உ்தவிசெய்யும். 

•	  அவர்்களுடைய விடளையொட்டை அ்தி்க நநைம் ஆர்வமொ்க 

விடளையொைல்;

•	  வொர்தட்த்கடளை விளைங்கிக்ச்கொளளைல் அததுைன் செொல்வ்தற்குக் 

்கற்றுக்ச்கொளளைல்;

•	  அவர்்களுடைய விடளையொட்டில் அ்தி்கம் ஈடுபொடு ச்கொளளைல்; 
அததுைன் 

•	  உங்களுைன் சநருக்்கதட்த உணைல்

Preschoolers (பாடசா்ை்ை ஆரமபிகக முனபான நி்ைைில் 

உள்்ளைார்)

பிளடளை்கள அ்தி்கம் ்கட்தக்கும் நபொது அவர்்களுடைய செொற்்கள 

ச்தளைிவொ்கவும் ஆழமொன ்கருததுளளைடவயொ்கவும் மொறும். நணபர்்கடளை 

உருவொக்குவ்தற்்கொ்க சமொழிடயப பயன்படுததுவ்தற்கு அவர்்கள 

ஆைம்பிபபொர்்கள. பிளடளை்களுைன் எவவளைவு அ்தி்கமொ்க மற்்றவர்்கள 

்கட்தக்்கி்றொர்்கநளைொ அந்தளைவுக்கு ்கட்தபப்தற்கு பிளடளை்கள 

முயற்ெிபபொர்்கள. அவர்்கள என்ன செய்யநவணடும் என்பட்த மட்டும் 

உங்களுடைய பிளடளைக்கு நீங்கள செொன்னொல் உங்கடளை அவர்்கள 

செவிமடுபபது அரி்தொ்க இருக்கும். 

இளைம் பிளடளை்கள ஆர்வம் உளளைவர்்கள என்ப்தொல் உடையொைல் 

ஒன்ட்ற ஆைம்பிபப்தற்கு இட்த நீங்கள பயன்படுத்தலொம். 

“ஏன்?” எனக் ந்கட்ப்தற்கு preschoolers ்கற்கும்நபொது அவர்்களுக்கு 

ஆர்வமுளளை விையங்கடளைப பற்்றி நீங்கள ்கட்தக்்கலொம் அததுைன்  

ஒன்்றொ்கக் ்கற்்கலொம் 

உங்களுடைய 
பிளடளையின் சமொழிடய 
நமம்படுததுவ்தற்்கொன 
ஆநலொெடன்கள 

1.  ரிவி, நைடிநயொ மற்றும் ட்கதச்தொடலநபெிடய அடணயுங்கள. 

இடைச்ெடலக் குட்றபபது பிளடளை்கள செவிமடுபப்தற்கு 

உ்தவிசெய்யும். ச்தொடலக்்கொட்ெி நநைதட்த ஒரு நொளுக்கு 

ஒரு மணி நநைம் என எல்டலபபடுததுங்கள. உங்களுடைய 

பிளடளையுைன் நீங்கள ்கட்தக்்க விரும்பும்நபொது அவரின் 

்கவனதட்தச் ெி்த்றடிக்்கக்கூடியவற்ட்ற அ்கற்றுங்கள.

2.  உங்களுடைய சமொழியில் உங்களுடைய பிளடளை ப்திலளைிபபட்த 

ஊக்்கபபடுததுவ்தற்்கொ்க உங்களுடைய வடீ்டு சமொழிடயத 

ச்தொைர்நது பயன்படுததுங்கள. (நமல்தி்க ்த்கவல்்களுக்கு, 

உங்களுடைய வடீ்டு சமொழிடயப நபணல் (Keeping Your Home 

Language) உ்தவிக் கு்றிபபுத ்தொடளைப பொர்டவயிடுங்கள.)

3.  உங்களுடைய பிளடளைக்கு உங்களுடைய உ்தவி ந்தடவயொனொல் 

உைநன உ்தவிசெய்யுங்கள. அவருக்கு உ்தவி ந்தடவபபடும்நபொது 

நீங்கள ்கவனிபபட்த இது ்கொட்டும்.

4.  உங்களுடைய முழுடமயொன ்கவனதட்தயும் ச்கொடுங்கள. 

5.  உங்களுடைய பிளடளை ஒரு குழநட்தயொ்க இருக்கும் நபொந்த 

அவருைன் ்கட்தக்்க ஆைம்பியுங்கள. 

6.  இலகுவொன செொற்்கடளைப பயன்படுததுங்கள அததுைன் 

இலகுவொன ந்களவி்கடளைக் ந்களுங்கள.

7.  உங்களுடைய பிளடளை ்கற்ப்தற்்கொ்க வொர்தட்த்கள மற்றும் 

குறு்கிய செொற்ச்றொைர்்கடளைப பயன்படுததுங்கள (உ+ம். “இன்னும்.” 

“உ்தவி செய்யுங்கள.”).

8.  நீங்கள என்ன செய்்கி்றரீ்்கள உங்களுடைய பிளடளை என்ன 

செய்்கி்றொர் என்பது பற்்றிக் ்கட்தயுங்கள. 

9.  நீங்கள ஒன்்றொ்க விடளையொடும்நபொது உங்களுடைய பிளடளையின் 

ஆர்வங்கள பற்்றிப ப்கிர்நதுச்கொளளுங்கள. 

10.  உங்களுடைய பிளடளை ்கட்தபபட்த ஊக்குவிபப்தற்்கொ்க 

விடளையொடுவ்தற்்கொன பு்திய நயொெடன்கடளைச் நெருங்கள. (உ+ம். 

சபொருள்கடளை வொங்கல் மற்றும் விற்்றடலப பொவடன செய்வ்தன் 

மூலம் விடளையொட்டுக் ்கடை.) 

11.  உங்களுடைய பிளடளை செொல்வட்தயும் நெருங்கள. 

12.  சவவநவறு டெட்க்கள, மு்க பொவங்கள, ஒலி்கள, குைல்்கள, 

்கட்த்கள, விடளையொட்டு்கள அல்லது பொைல்்கள மூலம் 

சமொழிடயச் ெநந்தொஷமொன்தொக்குங்கள. 

உங்களுடைய பிளடளைடயச் செவிமடுத்தல் 
மற்றும் அவருைன் ்கட்தத்தல் 

http://cmascanada.ca/cnc/parents

