
 

 

 

 

 

 

 

 அரவணைப்பு மற்றும் கட்டணமப்ணைக் ககொண்டு 
குழந்ணைகளுக்கு உைவுைல் 

 
வாழ்க்கையில் நாம் பாதிக்ை முடியாத, ததர்வு 
செய்ய முடியாத, தீர்மானிக்ை முடியாத 
நிகைய விஷயங்ைள் உள்ளன. உதாரணமாை: 
ஒரு நாட்டில் தபார் நடக்ைிைதா என்பகத நாம் 
மாற்ை முடியாது. ெில தநரங்ைளில் எங்தை, 

எப்படி வாழ தவண்டும் என்பகத நாம் 
தீர்மானிக்ை முடியாது. எந்த அகடயாள 
ஆவணங்ைகள நாங்ைள் சபறுதவாம் என்பகத 
எங்ைளால் தீர்மானிக்ை முடியாது. 
 

ஆனால் நாம் நிகையச் ெிைிய விஷயங்ைகள 
நாமும் பாதிக்ைலாம், நாதம முடிவு 
செய்யலாம். 
உதாரணமாை: நம் குழந்கதைளுக்கு எப்படி 
அன்கபக் ைாட்டுவது என்பகத நாம் ததர்வு 
செய்யலாம். குடும்பத்தில் ஒருவருக்சைாருவர் 
எவ்வாறு தபசுவது என்பகத நாம் 
தீர்மானிக்ைிதைாம். நமது குழந்கதைள் 
தூங்குவதற்கு எவ்வாறு உதவுவது என்பகத 
நாம் தீர்மானிக்ைிதைாம். 
 

இந்த ெிைிய விஷயங்ைள் நம் குழந்கதைளுக்கு 
மிைவும் முக்ைியம். வாழ்க்கையில் பல 
விஷயங்ைள் ைடினமாை இருந்தாலும், 

சபற்தைார்ைள் எப்தபாதுதம தங்ைகளத் 
தாங்ைதள பாதிக்ைக்கூடிய மற்றும் 
தீர்மானிக்கும் விஷயங்ைளில் ைவனம் 
செலுத்துவது முக்ைியம். 



 

 

 

 

 

 

 
விைிகணை விைக்குங்கள் 
 

குழந்கதைளுக்குத் தைவல் மற்றும் தநாக்கு 
நிகல ததகவ, இதனால் அவர்ைள் உலைம் 
முழுவதும் தங்ைள் வழிகயக் ைண்டுபிடித்து 
அவர்ைளின் அன்ைாட வாழ்க்கைகயப் 
புரிந்துசைாள்ள முடியும். 
குழந்கதைளுக்குப் சபற்தைாரிடமிருந்து ெில, 

எளிய மற்றும் புரிந்துசைாள்ளக்கூடிய விதிைள் 
ததகவ. 
சபற்தைார்ைள் குழந்கதைளுக்கு விதிைகள 
விளக்ைி, விதி ஏன் முக்ைியமானது என்பகத 
விளக்குைிைார்ைள். 
குழந்கதைள் விதிைகளப் பின்பற்ை 
விரும்பாவிட்டாலும் சபற்தைார்ைள் அகத 
வலியுறுத்த தவண்டும். 
குழந்கதைள் விதிைகளப் பின்பற்ைலாம் 
என்பதும் பள்ளியில் முக்ைியம். 
எடுத்துக்ைாட்டு: நீங்ைள் 
பாதொரி ைிராெிங்ைில் நிறுத்தி 
ஒரு ைார் வருைிைதா என்று பார்க்ை தவண்டும். 
ஏன்? ஏசனன்ைால், குழந்கத சதருவில் 
நடந்தால் 
ஒரு ைார் குழந்கதகய ைாயப்படுத்தும். குழந்கத 
எப்தபாதும் ஒரு ைார் வருைிைதா என்று பார்க்ை 
தவண்டும். அது எப்தபாதும் இந்த விதிகயக் 
ைகடப்பிடிக்ை தவண்டும்.

சூழ்நிணைகளுக்குத் ையொரொகுங்கள் 
 

குழந்கதைளுக்கு தைவல் மற்றும் 
தநாக்குநிகல ததகவ, இதனால் அவர்ைள் 
உலைம் முழுவதும் தங்ைள் வழிகயக் 
ைண்டுபிடித்து அவர்ைளின் அன்ைாட 
வாழ்க்கைகயப் புரிந்துசைாள்ள முடியும். 
சபற்தைார்ைள் தங்ைள் குழந்கதகய புதிய 
அல்லது ெங்ைடமான சூழ்நிகலைளுக்கு 
தயார்படுத்தி, அந்த சூழ்நிகலைளில் என்ன 
நடக்ைிைது என்பகத விளக்ைலாம். அது 
குழந்கதைளின் பயத்கத நீக்குைிைது. 
எடுத்துக்ைாட்டு: நாம் மருத்துவரிடம் 
செல்ைிதைாம். நாம் பஸ்ஸில் மருத்துவரிடம் 
செல்ைிதைாம். நாங்ைள் அங்தை ைாத்திருக்கும் 
அகையில் ைாத்திருப்தபாம். இது எங்தை 
வலிக்ைிைது என்று மருத்துவர் தைட்ைிைார். 
மருத்துவர் உடகலப் பார்க்ைிைார். உடல் 
ஆதராக்ைியமாை இருக்ை உதவும் ெிைப்பு 
விஷயங்ைள் அவரிடம் உள்ளன. 



 

 

 

 

 

 

 

நணடமுணைகள் மற்றும் 
சடங்குகணை கணடப்ைிடிக்கவும் 
 

குழந்கதைளுக்குத் தைவல் மற்றும் தநாக்கு 
நிகல ததகவ, இதனால் அவர்ைள் உலைம் 
முழுவதும் தங்ைள் வழிகயக் ைண்டுபிடித்து 
அவர்ைளின் அன்ைாட வாழ்க்கைகயப் 
புரிந்துசைாள்ள முடியும். 
 

ெில விஷயங்ைள் ஒவ்சவாரு நாளும் ஒதர 
மாதிரியாை இருந்தால் அது குழந்கதக்கு 
உதவுைிைது. சபற்தைார்ைள் தங்ைள் நாளில் 
நகடமுகைைகள உருவாக்ை முடியும், 

அதாவது ஒதர தநரத்தில் விஷயங்ைகள ஒதர 
வழியில் செய்வது. 
 

எடுத்துக்ைாட்டு: படுக்கைக்குச் செல்லும் முன் 
ஒவ்சவாரு நாளும் பல் துலக்ைி, அதத 
இடத்தில் ஒரு ைகதகயச் சொல்லுங்ைள். 
நீங்ைள் ொப்பிடுவதற்கு முன்பு ஒவ்சவாரு 
நாளும் ஒரு பிரார்த்தகன சொல்லுங்ைள். 
விகளயாடிய பிைகு எப்தபாதும் 
சபாம்கமைகள தநர்த்தியாைச் செய்யுங்ைள். 

  
அன்ணைக் ககொடுங்கள் 
 

ஒரு குழந்கதக்குப் சபற்தைாரிடமிருந்து அன்பும் 
பாெமும் ததகவ. சபற்தைார்ைள் தங்ைள் 
குழந்கதகய எவ்வாறு தநெிக்ைப்படுைிைார்ைள் 
என்பகதக் ைாட்டப் பல வழிைள் உள்ளன. 
எடுத்துக்ைாட்டுைள்: குழந்கதக்கு "நான் 
உன்கன விரும்புைிதைன்" என்று சொல்வது 
வார்த்கதைளால். குழந்கதகயக் ைட்டிப்பிடி. 
குழந்கதகயப் புைழ்ந்து தபசுங்ைள். 
குழந்கதகயப் பார்த்துப் புன்னகைக்ைவும். 
குழந்கதகய மைிழ்விக்ைவும்

  



 

 

 

 

 

 

 

ஒன்ைொக விணையொடுவது மற்றும் மகிழ்ச்சியொக 
இருப்ைது 
 

ஒரு குழந்கதக்குப் சபற்தைாரிடமிருந்து அன்பும் பாெமும் 
ததகவ. குழந்கதைள் தங்ைள் 
குடும்பத்தினருடன் தநரத்கதச் செலவிடுவது நல்லது. 
ெில தநரங்ைளில் வாழ்க்கை ைடினமாை இருந்தாலும், 

அழைான செயல்ைளுக்கு ஒன்ைாை தநரம் எடுக்கும். 
எடுத்துக்ைாட்டுைள்: படப் புத்தைங்ைகள ஒன்ைாைப் 
பார்ப்பது. அட்கட விகளயாட்கட விகளயாடுங்ைள். 
ஒரு பாடல் பாடு. நகைச்சுகவயாைச் சொல்லுங்ைள். 
ஏதாவது கைவிகன. ஒருவருக்சைாருவர் ஏதாவது 
வகரயவும். ஒன்ைாை விகளயாடவும். 

ஒருவருக்ககொருவர் பைசவும் 
 

குழந்கதக்கு நிகைய உணர்வுைள், எண்ணங்ைள் மற்றும் 
தயாெகனைள் உள்ளன. குழந்கத 
அகதப் பற்ைிப் தபசுவது நல்லது. குழந்கதகயப் பற்ைி 
எகதயும் பற்ைிப் சபற்தைார் குழந்கதயுடன் தபெலாம். 
குழந்கதயின் ைருத்கதயும் எண்ணங்ைகளயும் நீங்ைள் 
தைட்ைலாம். குழந்கதயில் அவர்ைள் 
ைாணும் உணர்வுைகளப் சபற்தைார்ைள் சபயரிட்டால் அது 
குழந்கதக்கு உதவுைிைது ("நீங்ைள் தொைமாை / 
தைாபமாை / மைிழ்ச்ெியாை இருப்பகத நான் ைாண்ைிதைன் 
...") 



 

 

 

 

 

 

 

 

குடும்ைத்ைில் மரபுகணை வைர்த்துக் ககொள்ளுங்கள் 
 

ஒவ்சவாரு குடும்பத்திற்கும் அதன் சொந்த மரபுைள் 
மற்றும் ெடங்குைள் உள்ளன. குடும்ப மரபுைள் 
ஒவ்சவாரு இடத்திலும் ஒதர மாதிரியாை இருந்தால், 

சபற்தைார்ைள் இந்த மரபுைகளக் குழந்கதைளுக்கு 
விளக்ைினால் அது குழந்கதக்கு நல்லது. 
எடுத்துக்ைாட்டுைள்: ொப்பிடுவதற்கு முன் ெடங்குைள். 
ஒரு ெிைப்பு டிஷ் ெகமயல். பிைந்தநாகளக் 
சைாண்டாடுங்ைள். ெிைப்பு நாட்ைளில் பண்டிகை 
நடவடிக்கைைள். பிரார்த்தகனைள். 

ைொரொட்டவும் 
 

குழந்கதைள் சபற்தைாகரப் சபருகமப்படுத்த 
விரும்புைிைார்ைள். சபற்தைாகர மைிழ்விக்ை அவர்ைள் 
அதிை முயற்ெி செய்ைிைார்ைள். இருப்பினும், ெில 
தநரங்ைளில் குழந்கதைள் விஷயங்ைகளத் தவைாைப் 
புரிந்துசைாள்ைிைார்ைள் அல்லது அவர்ைள் தொர்வாைவும் 
மனநிகலயுடனும் இருக்ைிைார்ைள். பின்னர் 
சபற்தைாருக்கு நிகையப் சபாறுகம ததகவ. 
குழந்கதைள் உதவி செய்யும் தபாது சபற்தைார்ைள் 
நன்ைி சொல்லும்தபாது குழந்கதைளுக்கு இது நல்லதாை 
இருக்கும். அல்லது குழந்கத ஏதாவது தவறு 
செய்யும்தபாது அல்லது தொர்வாை இருக்கும்தபாது 
சபற்தைார் அகமதியாை இருக்கும்தபாது (திட்டுவதற்குப் 
பதிலாை). குழந்கதைளின் சபற்தைார் அவர்ைகளக் 
ைாண்பிக்கும் தபாது இது நல்லது: "நீ அடிப்பகடயில் 
நல்ல குழந்கதயாை இருப்பகதயும், ெிைப்பாைச் 
செயல்படுவகதயும் என்னால் ைாண முடிைிைது. உன் 
உதவிகய நான் பாராட்டுைிதைன்" 

கசொந்ை பயொசணைகள் 

 
இந்த இகணயதளத்தில் உங்ைள் சமாழியில் உடல்நலம் மற்றும் ைல்வி பற்ைிய பல 
தைவல்ைகள இலவெமாைக் ைாணலாம்: www.savethechildren.ch/parents

 
 


