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தங்களுக்கு விருப்பமானவற்றையும் தத்வயானவற்றையும் 
ப்பறறுக்ப்காள்ளல் ்பி்ைத்துவாைலின் ஒரு ்பகுதியாகும், ஆனால் 
அதன்கமான தேரங்க்ளில் தங்களுக்குத் தத்வயான்வ மறறும் 
விரும்்பமானவற்றை அ்மதியான வைி்க்ளில் அல்லது ப�ாற்க்்ளப 
்பயன்்படுத்தி பவ்ளிப்படுத்த இ்ளம் ்பிள்்ள்க்ளால் முடியாது 
அல்லது அவர்களுக்குத் பதரியாது. ்பிள்்ள்கள வ்ளரும்த்பாது, 
தங்களு்ைய உணர்ச�ி்க்்ளக் ்கட்டுப்படுத்தவும் மறறைவர்களுைன் 
தேரமு்கமான வைி்க்ளில் ஊைாைவும் ்கறறுக்ப்காள்கிறைார்கள. அது 
ேைக்கும்வ்ரக்கும், எப்படிதயா, தங்க்்ள பவ்ளிப்படுத்துவதறகு 
இ்ளம் ்பிள்்ள்கள முயற�ிக்கும்த்பாது அவர்கள ஆக்்கிரமிப்பா்ளரா்க 
இருக்்கலாம்.

குைந்த்கள அடிக்்கலாம், உ்தக்்கலாம், ்கடிக்்கலாம் அல்லது 
்பறைிக்்கலாம். �ிறு ்பிள்்ள்கள (1-3 வயதானவர்கள) தவண்டுபமன்தறை 
அடிக்்கலாம், உ்தக்்கலாம், ்கடிக்்கலாம், ்பறைிக்்கலாம், கூ்ச�லிைலாம், 
த்லமயி்ர இழுக்்கலாம், ்கிள்ளலாம், தள்ளலாம் அல்லது 
த்லயால் மறறைவர்க்்ள தமாதலாம். ்பாை�ா்ல்ய ஆரம்்பிக்்க 
முன்்பான ேி்லயில் உளத்ளார (3-6 வயதானவர்கள) தமலுள்ள 
எ்தயாவது ப�யயலாம், அத்துைன் குத்தலாம், துப்பலாம் அல்லது 
்கத்தலாம். அவர்கள மிரட்ைலாம், அைாவடித்தனம் ப�யயலாம் 
அல்லது மறறைவர்க்்ளத் தாக்்கலாம். வலுக்்கட்ைாயமான 
இைபப்பயர்வ அனு்பவித்த ்பிள்்ள்கள, தாக்கும் மனபத்பாக்குைன் 
ப�யல்்படுதல் இன்னும் அதி்கமானதா்க இருக்்கலாம். 

ஏன் �ில இ்ளம் ்பிள்்ள்கள 
தாக்கும் மனபத்பாக்குைன் 
இருக்்கிறைார்கள? 
்பிள்்ள்கள தாக்கும் மனபத்பாக்குைன் ப�யல்்படுவதறகுப ்பல 
்காரணங்கள இருக்்கின்றைன. 

•	  அவர்களுக்கு விருப்பமானவற்றையும் தத்வயானவற்றையும் 
வி்ரவா்கப ப்பறறுக்ப்காளவதறகு தாக்கும் மனபத்பாக்குைன் 
இருப்பது அவர்களுக்கு உதவிப�யயும் எனப ்பிள்்ள்கள 
ேி்னக்்கிறைார்கள. 

•	  தாக்கும் மனபத்பாக்குைன் இருக்கும்த்பாது தாங்கள 
வலுவானவர்கள எனப ்பிள்்ள்கள உணர்கிறைார்கள. தாங்கள 
உருவாக்்கிய எதிரவி்ன்யப ்பாரக்்க அவர்கள விரும்பு்கிறைார்கள. 

•	  அவர்கள சுய்கட்டுப்பாட்்ை அப்பத்தான் ்கற்கிறைார்கள. 
அவர்க்ளால் ்காத்திருக்்கதவா அல்லது ்காரணத்்தப 
புரிநது ப்காள்ளதவா முடியாமலுள்ளது, அத்துைன் தங்கள 
உணர்ச�ி்க்்ள தவறு எப்படிக் ்்கயாளுவது என்தறைா அல்லது 
தங்களுக்குத் தத்வயானவற்றை எப்படிப ப்பறுவது என்தறைா 
அவர்களுக்குத் பதரியாது.

•	  அவர்க்ளால் ்கட்டுப்படுத்த முடியாத்ளவுக்கு அல்லது 
அ்தப ்பறறைி உங்களுக்குக் கூறை முடியாத்ளவுக்கு (த்கா்பம், 
விரக்தி, ்பதறறைம்) வலுவான உணர்ச�ி்க்்ள அவர்கள 
ப்காண்டிருக்்கிறைார்கள.

•	  அவர்களுக்குக் ்கவனம் ப�லுத்தப்படுவது தத்வப்படு்கிறைது.

•	  தங்களு்ைய மூத்த �த்காதரன் அல்லது �த்காதரி ்பயன்்படுத்திய 
அதத ேைத்்த்ய அவர்கள பவ்ளிக்்காட்டு்கிறைார்கள.

•	  �ிறு ்பிள்்ள்களுக்கு்ச �ிலதவ்்ள்க்ளில் அவர்கள ்கடிக்கும் 
ததாலின் மறறும் அவர்கள இழுக்கும் த்லமயிரின் இ்ைய 
அ்மபபு ்பிடிக்்கின்றைது.

வலுக்்கட்ைாயமா்க இைம்ப்பயரநத 
அனு்பவமுள்ள ்பிள்்ள்க்ளில் 
இருக்்கின்றை தாக்கும் மனபத்பாக்கு 
வலுக்்கட்ைாயமா்க இைம்ப்பயரநதுள்ள �ில ்பிள்்ள்கள 
தங்களு்ைய அனு்பவங்க்ளால் ்பாதிக்்கப்பட்டிருக்்கலாம். 
உங்களுக்கு விரும்்பியவர்கள ்கடு்மயான தாக்கும் மனபத்பாக்கு, 
வன்மு்றைக்கு அல்லது புண்்படுத்தலுக்குட்்பட்ை்த ேீங்களும் 
உங்களு்ைய ்பிள்்ளயும் ்கண்டிருக்்கலாம். உங்களு்ைய 
்பிள்்ள்யப ்பாது்காப்பதறகு ேீங்கள �ிறைப்பா்க முயற�ி 
ப�யதிருநதாலும்கூை அவ்ரப ்பாதிக்்கக்கூடிய ஆ்பத்தான 
சூழேி்ல்க்்ள ேீங்கள எதிரப்காண்டிருக்்கலாம். இவவ்்கயான 
அனு்பவங்கள ்பின்வருவனவறறுக்கு வைிவகுக்்கலாம்:

•	  ்பாதிப்பின் தாக்்கத்தால், மறறைவர்களுைன் அல்லது 
ப்பாம்்ம்களுைன் வன்மு்றையா்க்ச ப�யல்்பைல்;

•	  ்பி்ைப்பதற்கா்க்ச �ண்்ை்பிடித்தல் (தங்களு்ைய வாழக்்்க 
ஆ்பத்தில் இருப்பதா்க ேம்புதல்);

•	  ்பிரிநதிருக்கும்த்பாது தங்களு்ைய ப்பறதறைா்ர 
இைநதுவிட்ைதா்க வலுவான அ்ச�ம்ப்காள்ளல், ்பின்னர 
அவர்கள திரும்்பி வரும்த்பாது ப்பறதறைா்ர அடித்தல்;

•	  தங்களு்ைய ப்பறதறைாரிைமிருநது ்பிரித்திருக்கும்த்பாது 
்பராமரிப்பா்ள்ர அடித்தல், ்கடித்தல், உ்தத்தல் அல்லது குத்துதல்; 

•	  யாராவது பேருங்கி வரும்வ்ர எதிரவி்னயில்லாமல் 
இருத்தல் (“இறைநதது” த்பால ேடித்தல்) ்பின்னர தாக்குதல்;

•	  அதி்கமா்க்ச �ாப்பிைல், ்பதுக்்கல், �ாப்பாட்்ை ப்பறுவதற்கா்க 
மறறைவர்க்்ள அடித்தல் அல்லது மறறைவர்க்்ளத் தளளுதல்;

•	  தன்்னத் தாதன ்காயப்படுத்தல்.

என்னு்ைய ்பிள்்ள ஏன்  
தாக்கும் மனபத்பாக்குைன் இருக்்கிறைார? 

்பன்பமாைி த்பசும் ப்பறதறைாருக்்கான தமலதி்க த்கவல்்களுக்குப ்பார்வயிடுங்கள cmascanada.ca/cnc/parents

http://cmascanada.ca/cnc/parents

