
இந்தச் செய்ததிட்டத்ததிற்கு கன்டாவதின் ச�ாதுச் சுகா்தார நதிறுவனம் நதி்ததியளதிககதின்்றது.  இந்தக கு்றதிப்புத ்தாளகள குடும்�ஙகளுககான BC ெப�யதினால் 
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 ஒவசவாரு வய்ததிலும் எப்த எ்ததிர�ாரப்�து 
என்�ப்தத ச்தாதிந்ததிருஙகள. �திளபளகள வளர வளர, 
லவறு�ட்ட வதி்தஙகளதில் ந்டநதுசகாளகதி்றாரகள, 
லயாெதிககதின்்றாரகள. ஒவசவாரு வய்ததிலும் எப்த 
எ்ததிர�ாரப்�து என்�ப்தக கற்றுகசகாளளுஙகள. 
உஙகளுப்டய �திளபளயதினால் என்ன செயயமுடியும் 
என்்ற ய்தாரத்தபூரவமான ஒரு எணணதப்த இது 
உஙகளுககுத ்தரும். மதிக வதிபரவதில் மதிக அ்ததிகமாக 
நீஙகள எ்ததிர�ாரத்தால், உஙகளுககும் உஙகளுப்டய 
�திளபளககும் அது வதிரக்ததிபயத ்தரலாம். 

 உஙகளுப்டய நப்டமுப்றகளுககான ஒரு ஒலித்த்டம்
 நீஙகள எ்ததிர�ாரககும் ந்டதப்தபயப் �திளபளகளுககு 

நதிபனவு�டுததுவ்தற்குப் �ாடடுககள ஒரு சுல�மான 
வழதியாகும். உஙகளதின் கட்டபளகளதின் �டி 
செயவப்த வதி்ட �ாடடு அவரகபள என்ன செயயச் 
சொல்கதி்றது என்�துகலகற்�ச் செயயப் �திளபளகள 
வதிரும்புவாரகள. �ழககமான ஒரு ராகத்ததில் பு்ததிய 
சொற்கபள நீஙகள லெரககலாம். உ்தாரணததுககு, 
“உஙகளுககுப் �ெதிககதி்றது அதது்டன் அது உஙகளுககுத 
ச்தாதிகதி்றது என்்றால் வநது ொப்�திடுஙகள” (“If you’re 
hungry and you know it, come and eat”) என்று 
அவரகபள ம்ததிய உணவுககுக கூப்�திடடுப் �ாருஙகள. 
“உஙகளுககு மகதிழச்ெதியாக இருககதி்றது, அதது்டன் அது 
உஙகளுககுத ச்தாதிந்ததிருககதி்றது என்்றால்” (“If you’re 
happy and you know it”) என்்ற ராகத்ததில் �ாடுஙகள. 

 ஒரு செயற்�ாடடிலிருநது இன்சனான்றுககு நகரவது 
ெதில �திளபளகளுககு மனத்தபகப்ப� ஏற்�டுத்தலாம். 
இது ல�ான்்ற ்தயாாதிககப்�ட்ட �ா்டல் ஒன்று 
உ்தவ முடியும். இது மனநதிபலபய மாற்றுவது்டன் 
அடுத்த்தாக என்ன ந்டககும் என்்ற பெபகபயயும் 
சகாடுககதி்றது. அந்தப் �ாடப்ட இனம்காண�்தற்கு 
உஙகளுப்டய �திளபள வதிபரவதில் �ழகதிவதிடுவான். 
நீஙகள எப்த எ்ததிர�ாரககதின்்றீரகள என்�ப்த 
அவன் வதிளஙகதிகசகாளவ்தற்கு மு்தல் இரணடு 
சுரஙகளும் ல�ாதுமானபவ. உஙகளு்டன் லெரநது 
அவனும் �ா்ட ஆரம்�திககவும் கூடும். �தின்னர, அவன் 
செயயலவணடும் என நீஙகள வதிரும்புவப்த அவன் 
செயயத ்தீரமானதிப்�்தற்கு அந்தப் �ாடடின் மீ்ததி 
முழுவதும் உளளது. 

நதியாயமான வதி்ததிமுப்றகபள உருவாககுஙகள

 ச்தளதிவான வதி்ததிமுப்றகபளயும் வபரயப்றகபளயும் 
உருவாககுஙகள. உஙகளுப்டய வதி்ததிமுப்றகள 
ச்தளதிவாக உளள ல�ாது, நீஙகள எப்த 
எ்ததிர�ாரககதின்்றீரகள என்�ப்த உஙகளுப்டய 
�திளபளயால் வதிளஙகதிகசகாளள முடியும். 
உஙகளுப்டய வதி்ததிமுப்றகளுககான காரணஙகபள 
அவனுககுக கூறுஙகள. உஙகளுப்டய வதி்ததிமுப்றகள 
்ததினமும் ஒலர மா்ததிாதியானபவயாக இருககலவணடும்.

 ச்தளதிவான அ்றதிவுறுத்தககபளக சகாடுஙகள. 
உஙகளுப்டய �திளபள எப்தச் செயய முடியாது 
என்�்தற்குப் �்ததிலாக எப்தச் செயய முடியும் என்�ப்த 
அவளுககுச் சொல்லுஙகள. உ்தாரணததுககு, 
“ஓ்டால்த!” என்று சொல்வ்தற்குப் �்ததிலாக “ந்ட!” என்று 
சொல்லுஙகள. “குழநப்தககு அடிககால்த!” என்�்தற்குப் 
�்ததிலாக “குழநப்தபய சமன்பமயாகத ச்தாடு” எனச் 
சொல்லுஙகள. “முடியாது” என்று ச்தா்டரநது, நீஙகள 
சொல்ல லவணடியதிருககாவதிட்டால் நீஙகள, உஙகள 
�திளபள இருவருலம மகதிழச்ெதியாக இருப்பீரகள. 

 உஙகளுப்டய �திளபளயு்டன் வபரயப்றகளும் 
வளரும். உஙகளுப்டய �திளபள வளரும் ல�ாது 
உஙகளுப்டய வதி்ததிமுப்றகள மாறும். உ்தாரணததுககு, 
அவனுப்டய வயதுககு ஏற்� அவனுப்டய 
�டுகபகலநரம் �திற்ல�ா்டப்�்டலாம். உஙகளுப்டய 
�திளபள வளரும் ல�ாது வபரயப்றகபள 
வபரயறுப்�்ததில் அவபனயும் ஈடு�டுததுஙகள. 

 அடிககடி நதிபனவூடடுஙகள. அவரகள லயாெதிகக 
லவணடும் என நீஙகள வதிரும்பும் ல�ாது அந்த 
வதி்ததிமுப்றகபள இளம் �திளபளகள லயாெதிககாமல் 
இருககலாம். அவரகள நதிப்றயத ்தவறுகள 
செயவாரகள. ச�ாறுபமயாகவும் அபம்ததியு்டனும் 
உறு்ததியு்டனும் இருஙகள. 

 உஙகளுப்டய �திளபளககு 
வழதிகாட்டல் ல்தபவ. 
நீஙகள உறு்ததியாகவும் 
ச�ாறுபமயாகவும் இருப்�து 
அவனுககு அவெதியம்.  பெமன் சொல்கதி்றார….

 கவனமாகக லகடடு, அ்றதிவுறுத்தல்கபளப் 
�தின்�ற்்றபலப் �திளபளகள �யதிற்ெதி செயவ்தற்கு 
இந்த வதிபளயாடடு உ்தவுகதின்்றது. 4 வயதும் அ்தற்கு 
லமற்�ட்ட வயதுமுளள �திளபளகளுககு இது ெதி்றந்தது. 
ெதில 3 வயதுப் �திளபளகளும் இப்த வதிரும்�லாம். 
இரணடு ல�ரு்டன் அல்லது ஒரு குழுவு்டன் நீஙகள 
இப்த வதிபளயா்டலாம். “பெமன்” ஆக இருப்�வர, 
மற்்றவரகளுககு முன்னால் நதிற்�ார. “ உஙகளுப்டய 
கன்னதப்தத ச்தாடும்�டி பெமன் சொல்கதி்றார.” 
என பெமன் சொல்லும் ல�ாது, மற்்றவரகள 
்தஙகளுப்டய கன்னதப்தத ச்தாடுவாரகள. சவவலவறு 
அபெவுகபளச் செயயும் �டி பெமன் ச்தா்டரநது 
கட்டபளகள சகாடுப்�ார. “பெமன் சொல்கதி்றார” 
என்று அவர சொல்லும் வபரககும் மற்்றவரகள அவர 
சொல்வப்தச் செயவாரகள. ஆனால் உ்தாரணததுககு, 
பெமன் “உஙகளுப்டய கால் வதிரல்கபளத 
ச்தாடுஙகள” என்று மடடும் சொன்னால், ஒருவரும் 
அபெய மாட்டாரகள. 

 இளம் �திளபளகளு்டன், சவற்்றதியப்டந்தவரகள, 
ல்தால்வதியப்டந்தவரகள என்று இல்லாமல் 
வதிபளயாடுவது ெதி்றந்தது. ஒருவர கட்டபளபயப் 
�தின்�ற்்றக கூ்டா்தல�ாது, �தின்�ற்்றதினால், 
ெதிாதிததுவதிடடுத ச்தா்டருஙகள. வழதிகாடடு�வராக 
இருப்�்தற்கு முப்றகள எடுஙகள.
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உருவாககப்�ட்டபவ ஆகும். இவற்ப்ற www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் ்தரவதி்றககம் செயயலாம். 

 ஒவசவாரு வய்ததிலும் எப்த எ்ததிர�ாரப்�து 
என்�ப்தத ச்தாதிந்ததிருஙகள. �திளபளகள வளர வளர, 
லவறு�ட்ட வதி்தஙகளதில் ந்டநதுசகாளகதி்றாரகள, 
லயாெதிககதின்்றாரகள. ஒவசவாரு வய்ததிலும் எப்த 
எ்ததிர�ாரப்�து என்�ப்தக கற்றுகசகாளளுஙகள. 
உஙகளுப்டய �திளபளயதினால் என்ன செயயமுடியும் 
என்்ற ய்தாரத்தபூரவமான ஒரு எணணதப்த இது 
உஙகளுககுத ்தரும். மதிக வதிபரவதில் மதிக அ்ததிகமாக 
நீஙகள எ்ததிர�ாரத்தால், உஙகளுககும் உஙகளுப்டய 
�திளபளககும் அது வதிரக்ததிபயத ்தரலாம். 

 உஙகளுப்டய நப்டமுப்றகளுககான ஒரு ஒலித்த்டம்
 நீஙகள எ்ததிர�ாரககும் ந்டதப்தபயப் �திளபளகளுககு 

நதிபனவு�டுததுவ்தற்குப் �ாடடுககள ஒரு சுல�மான 
வழதியாகும். உஙகளதின் கட்டபளகளதின் �டி 
செயவப்த வதி்ட �ாடடு அவரகபள என்ன செயயச் 
சொல்கதி்றது என்�துகலகற்�ச் செயயப் �திளபளகள 
வதிரும்புவாரகள. �ழககமான ஒரு ராகத்ததில் பு்ததிய 
சொற்கபள நீஙகள லெரககலாம். உ்தாரணததுககு, 
“உஙகளுககுப் �ெதிககதி்றது அதது்டன் அது உஙகளுககுத 
ச்தாதிகதி்றது என்்றால் வநது ொப்�திடுஙகள” (“If you’re 
hungry and you know it, come and eat”) என்று 
அவரகபள ம்ததிய உணவுககுக கூப்�திடடுப் �ாருஙகள. 
“உஙகளுககு மகதிழச்ெதியாக இருககதி்றது, அதது்டன் அது 
உஙகளுககுத ச்தாதிந்ததிருககதி்றது என்்றால்” (“If you’re 
happy and you know it”) என்்ற ராகத்ததில் �ாடுஙகள. 

 ஒரு செயற்�ாடடிலிருநது இன்சனான்றுககு நகரவது 
ெதில �திளபளகளுககு மனத்தபகப்ப� ஏற்�டுத்தலாம். 
இது ல�ான்்ற ்தயாாதிககப்�ட்ட �ா்டல் ஒன்று 
உ்தவ முடியும். இது மனநதிபலபய மாற்றுவது்டன் 
அடுத்த்தாக என்ன ந்டககும் என்்ற பெபகபயயும் 
சகாடுககதி்றது. அந்தப் �ாடப்ட இனம்காண�்தற்கு 
உஙகளுப்டய �திளபள வதிபரவதில் �ழகதிவதிடுவான். 
நீஙகள எப்த எ்ததிர�ாரககதின்்றீரகள என்�ப்த 
அவன் வதிளஙகதிகசகாளவ்தற்கு மு்தல் இரணடு 
சுரஙகளும் ல�ாதுமானபவ. உஙகளு்டன் லெரநது 
அவனும் �ா்ட ஆரம்�திககவும் கூடும். �தின்னர, அவன் 
செயயலவணடும் என நீஙகள வதிரும்புவப்த அவன் 
செயயத ்தீரமானதிப்�்தற்கு அந்தப் �ாடடின் மீ்ததி 
முழுவதும் உளளது. 

நதியாயமான வதி்ததிமுப்றகபள உருவாககுஙகள

 ச்தளதிவான வதி்ததிமுப்றகபளயும் வபரயப்றகபளயும் 
உருவாககுஙகள. உஙகளுப்டய வதி்ததிமுப்றகள 
ச்தளதிவாக உளள ல�ாது, நீஙகள எப்த 
எ்ததிர�ாரககதின்்றீரகள என்�ப்த உஙகளுப்டய 
�திளபளயால் வதிளஙகதிகசகாளள முடியும். 
உஙகளுப்டய வதி்ததிமுப்றகளுககான காரணஙகபள 
அவனுககுக கூறுஙகள. உஙகளுப்டய வதி்ததிமுப்றகள 
்ததினமும் ஒலர மா்ததிாதியானபவயாக இருககலவணடும்.

 ச்தளதிவான அ்றதிவுறுத்தககபளக சகாடுஙகள. 
உஙகளுப்டய �திளபள எப்தச் செயய முடியாது 
என்�்தற்குப் �்ததிலாக எப்தச் செயய முடியும் என்�ப்த 
அவளுககுச் சொல்லுஙகள. உ்தாரணததுககு, 
“ஓ்டால்த!” என்று சொல்வ்தற்குப் �்ததிலாக “ந்ட!” என்று 
சொல்லுஙகள. “குழநப்தககு அடிககால்த!” என்�்தற்குப் 
�்ததிலாக “குழநப்தபய சமன்பமயாகத ச்தாடு” எனச் 
சொல்லுஙகள. “முடியாது” என்று ச்தா்டரநது, நீஙகள 
சொல்ல லவணடியதிருககாவதிட்டால் நீஙகள, உஙகள 
�திளபள இருவருலம மகதிழச்ெதியாக இருப்பீரகள. 

 உஙகளுப்டய �திளபளயு்டன் வபரயப்றகளும் 
வளரும். உஙகளுப்டய �திளபள வளரும் ல�ாது 
உஙகளுப்டய வதி்ததிமுப்றகள மாறும். உ்தாரணததுககு, 
அவனுப்டய வயதுககு ஏற்� அவனுப்டய 
�டுகபகலநரம் �திற்ல�ா்டப்�்டலாம். உஙகளுப்டய 
�திளபள வளரும் ல�ாது வபரயப்றகபள 
வபரயறுப்�்ததில் அவபனயும் ஈடு�டுததுஙகள. 

 அடிககடி நதிபனவூடடுஙகள. அவரகள லயாெதிகக 
லவணடும் என நீஙகள வதிரும்பும் ல�ாது அந்த 
வதி்ததிமுப்றகபள இளம் �திளபளகள லயாெதிககாமல் 
இருககலாம். அவரகள நதிப்றயத ்தவறுகள 
செயவாரகள. ச�ாறுபமயாகவும் அபம்ததியு்டனும் 
உறு்ததியு்டனும் இருஙகள. 

 உஙகளுப்டய �திளபளககு 
வழதிகாட்டல் ல்தபவ. 
நீஙகள உறு்ததியாகவும் 
ச�ாறுபமயாகவும் இருப்�து 
அவனுககு அவெதியம்.  பெமன் சொல்கதி்றார….

 கவனமாகக லகடடு, அ்றதிவுறுத்தல்கபளப் 
�தின்�ற்்றபலப் �திளபளகள �யதிற்ெதி செயவ்தற்கு 
இந்த வதிபளயாடடு உ்தவுகதின்்றது. 4 வயதும் அ்தற்கு 
லமற்�ட்ட வயதுமுளள �திளபளகளுககு இது ெதி்றந்தது. 
ெதில 3 வயதுப் �திளபளகளும் இப்த வதிரும்�லாம். 
இரணடு ல�ரு்டன் அல்லது ஒரு குழுவு்டன் நீஙகள 
இப்த வதிபளயா்டலாம். “பெமன்” ஆக இருப்�வர, 
மற்்றவரகளுககு முன்னால் நதிற்�ார. “ உஙகளுப்டய 
கன்னதப்தத ச்தாடும்�டி பெமன் சொல்கதி்றார.” 
என பெமன் சொல்லும் ல�ாது, மற்்றவரகள 
்தஙகளுப்டய கன்னதப்தத ச்தாடுவாரகள. சவவலவறு 
அபெவுகபளச் செயயும் �டி பெமன் ச்தா்டரநது 
கட்டபளகள சகாடுப்�ார. “பெமன் சொல்கதி்றார” 
என்று அவர சொல்லும் வபரககும் மற்்றவரகள அவர 
சொல்வப்தச் செயவாரகள. ஆனால் உ்தாரணததுககு, 
பெமன் “உஙகளுப்டய கால் வதிரல்கபளத 
ச்தாடுஙகள” என்று மடடும் சொன்னால், ஒருவரும் 
அபெய மாட்டாரகள. 

 இளம் �திளபளகளு்டன், சவற்்றதியப்டந்தவரகள, 
ல்தால்வதியப்டந்தவரகள என்று இல்லாமல் 
வதிபளயாடுவது ெதி்றந்தது. ஒருவர கட்டபளபயப் 
�தின்�ற்்றக கூ்டா்தல�ாது, �தின்�ற்்றதினால், 
ெதிாதிததுவதிடடுத ச்தா்டருஙகள. வழதிகாடடு�வராக 
இருப்�்தற்கு முப்றகள எடுஙகள.

லவடிகபக & இலகுவான செயற்�ாடுகளந்டதப்த
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இந்தச் செய்ததிட்டத்ததிற்கு கன்டாவதின் ச�ாதுச் சுகா்தார நதிறுவனம் நதி்ததியளதிககதின்்றது.  இந்தக கு்றதிப்புத ்தாளகள குடும்�ஙகளுககான BC ெப�யதினால் 

உருவாககப்�ட்டபவ ஆகும். இவற்ப்ற www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் ்தரவதி்றககம் செயயலாம். 

 ெஙகீ்தததுககு ந்டனமாடு்தல்
 ெதிலலவபளகளதில், அபம்ததியப்டவ்தற்காக உஙகள 

�திளபள அபெய லவணடியதிருககலாம். ஏ்தாவது 
இபெபயப் ல�ாடடுவதிடடு ெபமயலப்றபயச் சூழ 
ந்டனமாடுஙகள. உஙகளுப்டய மனநதிபலககு ஏற்� 
இபெபய மாற்றுஙகள. உஙகளுப்டய ெக்ததிபயக 
குப்றப்�்தற்கு லவகமான இபெ லவணடுமா? அல்லது 
அபம்ததியப்டவ்தற்கு ஆறு்தலான இபெ லவணடுமா? 
�திடித்ததிருப்�்தற்குப் �ாத்ததிரம் துப்டககும் துணடு 
ஒன்ப்ற உஙகளுப்டய �திளபளககுக சகாடுஙகள. 
அகலமான நா்டாவதின் துணடு ஒன்ப்றயும் 
இ்தற்குப் �ாவதிககலாம். இபெ லநரத்ததில் அப்த 
அவள சுற்்றதி அபெககலாம். உஙகள �திளபளயு்டன் 
இபணயுஙகள. ெதிலலவபளகளதில் நீஙகளும் அபெய 
லவணடியதிருககலாம். 

 குமதிழதிகள ஊ்தல்
 ஆழமான மூச்சுககபள சமதுவாக எடுத்தல் அபம்ததியாக 

வருவ்தற்கான ஒரு ெதி்றந்த வழதியாகும். �திளபளகளுககும் 
வளரந்தவரகளுககும் இது உ்தவககூடியது. ஆழமான 
மூச்சு எடுப்�ப்த லவடிகபகயான்தாக மாற்்ற 
குமதிழதிகள ஊதுஙகள. வீடடில் குமதிழதிகள கலபவபயச் 
செயவ்தற்கான ஒரு செயமுப்ற இல்தா. 

1.  ெடடி அல்லது கதிணணம் ஒன்்றதில் அணணளவாக1/2 
அஙகுலததுககு (1 செ.மீ.) ்தணணீர எடுஙகள.

2. �ாத்ததிரஙகள கழுவும் துப்�ரவாககதிபய 3 அல்லது 4 
்தரம் வதிபெயு்டன் �திதுககதி அந்தத துப்�ரவாககதிபயச் 
லெருஙகள. 

3. அ்ததிகளவு நுபர வராமல் இருககத்தகக்தாக சமதுவாகக 
கலவுஙகள.

4. உஙகளதி்டம் கதிளதிொீன் இருந்தால், அ்ததில் 1 ல்தககரணடி 
(5 மதிலீ) லெருஙகள, கதிளதிொீபன மருநதுக கப்டகளதில் 
வாஙகலாம். இது குமதிழதிகள இலகுவதில் உப்டயாமல் 
்தடுககும். 

 ஒரு துவாரமுளள எந்தப் ச�ாருள ஊ்டாகவும் 
குமதிழதிகபள ஊ்தலாம். நீஙகள ஒரு �திளாஸாதிக லகாபல 
வாஙகலாம். ெதி்றதிய புனல் ஒன்ப்ற அல்லது �திளாஸாதிக 
cookie cutter ஐக கூ்ட நீஙகள �ாவதிககலாம். மாஜாதின் 
மூடியதின் நடுப்�கு்ததியதில் துவாரம் ஒன்ப்றக கூ்ட நீஙகள 
சவட்ட முடியும்.

 குமதிழதி ஊதுவ்தற்குப் �யதிற்ெதி ல்தபவ. 2 
வய்தளவதில், அலனகமான �திளபளகளால் குமதிழதி 
ஊதுமளவுககு ்தஙகளுப்டய மூச்பெக கடடுப்�டுத்த 
முடியும். இருந்தாலும் ஒவசவாரு �திளபளயும் 
வதித்ததியாெமானவரகள. ஒரு லகாபல நீஙகள 
�திடித்ததிருந்தால் உஙகளுப்டய �திளபளககு குமதிழதி 
ஊதுவது சுல�மாக இருககலாம். 

 உஙகளுப்டய �திளபள அபம்ததியாக இருகக 
உ்தவதிசெயயுஙகள. �திளபளகள அபம்ததியாக இருககும் 
ல�ாது அவரகளால் நல்சலாழுககதது்டன் இருகக 
முடியும். ெதில லவபளகளதில் அபம்ததியப்டவ்தற்கு 
அவரகளுககு உ்தவதி ல்தபவப்�்டலாம். ச�ாதுவாக, 
கடடியபணத்தல், ்தாலாடடு்தல், �ாடு்தல் ல�ான்்றபவ 
குழநப்தகபள அபம்ததியப்டயச் செயகதின்்றன. ெதில 
லவபளகளதில் ொ்தகமற்்ற சூழலிருநது ஒரு �திளபளபய 
நீஙகள அப்பு்றப்�டுத்த லவணடும். உஙகளுப்டய 
�திளபளயு்டன் லெரநது ஓாதிரு ஆழமான மூச்சுககள 
எடுப்�து உஙகபள ஆறு்தல் �டுததுவப்த நீஙகள 
உணரலாம். 

 உணரவுகளுககுச் செவதிொயுஙகள. மற்்றவரகள என்ன 
உணரகதின்்றாரகள என்�ப்த வதிளஙகதிக சகாளவது 
்தான் �ச்ொ்தா�ம் ஆகும். உஙகளுப்டய �திளபளயதின் 
உணரவுகபள வதிளஙகதிகசகாளள நீஙகள முயற்ெதிககும் 
ல�ாது, அவனுப்டய உணரவுகள முககதியமானபவ 
என்�ப்த நீஙகள அவனுககுச் சொல்கதி்றீரகள. 
அவற்ப்ற நீஙகள ம்ததிககதின்்றீரகள என்�து அவனுககுத 
ச்தாதியும். அவனுப்டய ந்டதப்தககான காரணஙகபள 
நன்கு வதிளஙகதிகசகாளவ்தால் உஙகளதிப்டலய 
ச்தா்டரப�க கடடிசயழுப்புகதின்்றீரகள. நீஙகள 
அககப்ற சகாளவப்த அவன் உணரவான்.

அபம்ததியாகவும் ச்தா்டரபு்டனும் இருஙகள

 உஙகளுப்டய �திளபள ,சொற்களதில் ்தனது 
உணரச்ெதிகபளச் சொல்வ்தற்கு உ்தவுஙகள. 
மகதிழச்ெதி, கவபல, �யம், லகா�ம் ல�ான்்ற 
ச�ாதுவான உணரவுகபளப் �ற்்றதிக கப்தயுஙகள. 
�திளபளயதின் உணரவுககு ஒரு ச�யர சகாடுஙகள. 
உ்தாரணததுககு, “ நீ கவபலயாக இருப்�து எனககுத 
ச்தாதிகதி்றது,” என நீஙகள சொல்லலாம். அல்லது 
நீ மகதிழச்ெதியாக இருப்�து எனககு மகதிழபவத 
்தருகதின்்றது! ஏ்தாவது நல்ல வதி்டயம் இன்று ந்டந்த்தா?” 
உணரவுகபளப் �ற்்றதிக கப்தப்�்தால் மற்்றவரகள 
எப்�டி உணரகதி்றாரகள என்�ப்தப் �திளபளகள 
அ்றதிகதின்்றாரகள. ்தஙகளுப்டய சொந்த உணரவுகள 
ம்ததிககப்�டும் ல�ாதும் வதிளஙகதிகசகாளளப்�டும் 
ல�ாதும் அவரகள �ச்ொ்தா�தப்தக கற்கதின்்றாரகள. 

 உஙகளுப்டய �திளபளயதின் உணரவுகபள 
ஏற்றுகசகாளளுஙகள. மன உபளச்ெலாக இருப்�து 
அல்லது லகா�மாக இருப்�்ததில் எந்தப் �திபழயுமதில்பல 
என்�ப்த உஙகளுப்டய �திளபள அ்றதிய பவயுஙகள. 
மற்்றவரகளுககும் அந்த உணரவுகள உணடு. 
ஏற்கத்தகா்த ந்டதப்தபய ஏற்றுகசகாளளாமல் 
அவளுப்டய எ்ததிரமப்றயான உணரவுகபள 
நீஙகள ஏற்றுகசகாளளலாம். லகா�மாக இருப்�்ததில் 
�திபழயதில்பல ஆனால் மற்்றவரகளுககு அடிப்�து �திபழ. 

 அபம்ததியாக இருஙகள. உஙகளுப்டய �திளபள 
வதி்ததிமுப்றகபள மீறும் ல�ாது நதி்தானதப்த நீஙகள 
இழப்�து உ்தவதி செயய மாட்டாது. நீஙகள 
அபம்ததியாகக கப்தககும் ல�ாது �திளபளகளால் மதிகவும் 
ச்தளதிவாகச் ெதிந்ததிகக முடியும். ெதில லவபளகளதில், 
ஒரு ச�ற்ல்றாரால் அபம்ததியாகவும் நதியாயமாகவும் 
இருப்�து மதிகக கடினமாக இருககலாம். நல்லச்தாரு 
முன் உ்தாரணமாக இருஙகள. உஙகளுககு மதிகவும் 
லகா�மாக இருப்�்தால், நீஙகள வருந்தத்தகக ஒரு 
வதி்டயதப்தச் சொல்லலாம் அல்லது செயயலாம் என 
நீஙகள நதிபனத்தால் , உஙகளுககாக ஒரு நதிமதி்டம் 
எடுததுக சகாளளுஙகள. ஒரு �ாதுகாப்�ான இ்டத்ததில் 
உஙகளுப்டய �திளபள இருப்�ப்த உறு்ததிப்�டுத்ததிக 
சகாளுஙகள. நீஙகள அபம்ததியாக வரும் வபரககும் 
ஓாதிரு நதிமதி்டஙகள ்தனதிபமயதில் இருஙகள. 
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இந்தச் செய்ததிட்டத்ததிற்கு கன்டாவதின் ச�ாதுச் சுகா்தார நதிறுவனம் நதி்ததியளதிககதின்்றது.  இந்தக கு்றதிப்புத ்தாளகள குடும்�ஙகளுககான BC ெப�யதினால் 

உருவாககப்�ட்டபவ ஆகும். இவற்ப்ற www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் ்தரவதி்றககம் செயயலாம். 

 ெஙகீ்தததுககு ந்டனமாடு்தல்
 ெதிலலவபளகளதில், அபம்ததியப்டவ்தற்காக உஙகள 

�திளபள அபெய லவணடியதிருககலாம். ஏ்தாவது 
இபெபயப் ல�ாடடுவதிடடு ெபமயலப்றபயச் சூழ 
ந்டனமாடுஙகள. உஙகளுப்டய மனநதிபலககு ஏற்� 
இபெபய மாற்றுஙகள. உஙகளுப்டய ெக்ததிபயக 
குப்றப்�்தற்கு லவகமான இபெ லவணடுமா? அல்லது 
அபம்ததியப்டவ்தற்கு ஆறு்தலான இபெ லவணடுமா? 
�திடித்ததிருப்�்தற்குப் �ாத்ததிரம் துப்டககும் துணடு 
ஒன்ப்ற உஙகளுப்டய �திளபளககுக சகாடுஙகள. 
அகலமான நா்டாவதின் துணடு ஒன்ப்றயும் 
இ்தற்குப் �ாவதிககலாம். இபெ லநரத்ததில் அப்த 
அவள சுற்்றதி அபெககலாம். உஙகள �திளபளயு்டன் 
இபணயுஙகள. ெதிலலவபளகளதில் நீஙகளும் அபெய 
லவணடியதிருககலாம். 

 குமதிழதிகள ஊ்தல்
 ஆழமான மூச்சுககபள சமதுவாக எடுத்தல் அபம்ததியாக 

வருவ்தற்கான ஒரு ெதி்றந்த வழதியாகும். �திளபளகளுககும் 
வளரந்தவரகளுககும் இது உ்தவககூடியது. ஆழமான 
மூச்சு எடுப்�ப்த லவடிகபகயான்தாக மாற்்ற 
குமதிழதிகள ஊதுஙகள. வீடடில் குமதிழதிகள கலபவபயச் 
செயவ்தற்கான ஒரு செயமுப்ற இல்தா. 

1.  ெடடி அல்லது கதிணணம் ஒன்்றதில் அணணளவாக1/2 
அஙகுலததுககு (1 செ.மீ.) ்தணணீர எடுஙகள.

2. �ாத்ததிரஙகள கழுவும் துப்�ரவாககதிபய 3 அல்லது 4 
்தரம் வதிபெயு்டன் �திதுககதி அந்தத துப்�ரவாககதிபயச் 
லெருஙகள. 

3. அ்ததிகளவு நுபர வராமல் இருககத்தகக்தாக சமதுவாகக 
கலவுஙகள.

4. உஙகளதி்டம் கதிளதிொீன் இருந்தால், அ்ததில் 1 ல்தககரணடி 
(5 மதிலீ) லெருஙகள, கதிளதிொீபன மருநதுக கப்டகளதில் 
வாஙகலாம். இது குமதிழதிகள இலகுவதில் உப்டயாமல் 
்தடுககும். 

 ஒரு துவாரமுளள எந்தப் ச�ாருள ஊ்டாகவும் 
குமதிழதிகபள ஊ்தலாம். நீஙகள ஒரு �திளாஸாதிக லகாபல 
வாஙகலாம். ெதி்றதிய புனல் ஒன்ப்ற அல்லது �திளாஸாதிக 
cookie cutter ஐக கூ்ட நீஙகள �ாவதிககலாம். மாஜாதின் 
மூடியதின் நடுப்�கு்ததியதில் துவாரம் ஒன்ப்றக கூ்ட நீஙகள 
சவட்ட முடியும்.

 குமதிழதி ஊதுவ்தற்குப் �யதிற்ெதி ல்தபவ. 2 
வய்தளவதில், அலனகமான �திளபளகளால் குமதிழதி 
ஊதுமளவுககு ்தஙகளுப்டய மூச்பெக கடடுப்�டுத்த 
முடியும். இருந்தாலும் ஒவசவாரு �திளபளயும் 
வதித்ததியாெமானவரகள. ஒரு லகாபல நீஙகள 
�திடித்ததிருந்தால் உஙகளுப்டய �திளபளககு குமதிழதி 
ஊதுவது சுல�மாக இருககலாம். 

 உஙகளுப்டய �திளபள அபம்ததியாக இருகக 
உ்தவதிசெயயுஙகள. �திளபளகள அபம்ததியாக இருககும் 
ல�ாது அவரகளால் நல்சலாழுககதது்டன் இருகக 
முடியும். ெதில லவபளகளதில் அபம்ததியப்டவ்தற்கு 
அவரகளுககு உ்தவதி ல்தபவப்�்டலாம். ச�ாதுவாக, 
கடடியபணத்தல், ்தாலாடடு்தல், �ாடு்தல் ல�ான்்றபவ 
குழநப்தகபள அபம்ததியப்டயச் செயகதின்்றன. ெதில 
லவபளகளதில் ொ்தகமற்்ற சூழலிருநது ஒரு �திளபளபய 
நீஙகள அப்பு்றப்�டுத்த லவணடும். உஙகளுப்டய 
�திளபளயு்டன் லெரநது ஓாதிரு ஆழமான மூச்சுககள 
எடுப்�து உஙகபள ஆறு்தல் �டுததுவப்த நீஙகள 
உணரலாம். 

 உணரவுகளுககுச் செவதிொயுஙகள. மற்்றவரகள என்ன 
உணரகதின்்றாரகள என்�ப்த வதிளஙகதிக சகாளவது 
்தான் �ச்ொ்தா�ம் ஆகும். உஙகளுப்டய �திளபளயதின் 
உணரவுகபள வதிளஙகதிகசகாளள நீஙகள முயற்ெதிககும் 
ல�ாது, அவனுப்டய உணரவுகள முககதியமானபவ 
என்�ப்த நீஙகள அவனுககுச் சொல்கதி்றீரகள. 
அவற்ப்ற நீஙகள ம்ததிககதின்்றீரகள என்�து அவனுககுத 
ச்தாதியும். அவனுப்டய ந்டதப்தககான காரணஙகபள 
நன்கு வதிளஙகதிகசகாளவ்தால் உஙகளதிப்டலய 
ச்தா்டரப�க கடடிசயழுப்புகதின்்றீரகள. நீஙகள 
அககப்ற சகாளவப்த அவன் உணரவான்.

அபம்ததியாகவும் ச்தா்டரபு்டனும் இருஙகள

 உஙகளுப்டய �திளபள ,சொற்களதில் ்தனது 
உணரச்ெதிகபளச் சொல்வ்தற்கு உ்தவுஙகள. 
மகதிழச்ெதி, கவபல, �யம், லகா�ம் ல�ான்்ற 
ச�ாதுவான உணரவுகபளப் �ற்்றதிக கப்தயுஙகள. 
�திளபளயதின் உணரவுககு ஒரு ச�யர சகாடுஙகள. 
உ்தாரணததுககு, “ நீ கவபலயாக இருப்�து எனககுத 
ச்தாதிகதி்றது,” என நீஙகள சொல்லலாம். அல்லது 
நீ மகதிழச்ெதியாக இருப்�து எனககு மகதிழபவத 
்தருகதின்்றது! ஏ்தாவது நல்ல வதி்டயம் இன்று ந்டந்த்தா?” 
உணரவுகபளப் �ற்்றதிக கப்தப்�்தால் மற்்றவரகள 
எப்�டி உணரகதி்றாரகள என்�ப்தப் �திளபளகள 
அ்றதிகதின்்றாரகள. ்தஙகளுப்டய சொந்த உணரவுகள 
ம்ததிககப்�டும் ல�ாதும் வதிளஙகதிகசகாளளப்�டும் 
ல�ாதும் அவரகள �ச்ொ்தா�தப்தக கற்கதின்்றாரகள. 

 உஙகளுப்டய �திளபளயதின் உணரவுகபள 
ஏற்றுகசகாளளுஙகள. மன உபளச்ெலாக இருப்�து 
அல்லது லகா�மாக இருப்�்ததில் எந்தப் �திபழயுமதில்பல 
என்�ப்த உஙகளுப்டய �திளபள அ்றதிய பவயுஙகள. 
மற்்றவரகளுககும் அந்த உணரவுகள உணடு. 
ஏற்கத்தகா்த ந்டதப்தபய ஏற்றுகசகாளளாமல் 
அவளுப்டய எ்ததிரமப்றயான உணரவுகபள 
நீஙகள ஏற்றுகசகாளளலாம். லகா�மாக இருப்�்ததில் 
�திபழயதில்பல ஆனால் மற்்றவரகளுககு அடிப்�து �திபழ. 

 அபம்ததியாக இருஙகள. உஙகளுப்டய �திளபள 
வதி்ததிமுப்றகபள மீறும் ல�ாது நதி்தானதப்த நீஙகள 
இழப்�து உ்தவதி செயய மாட்டாது. நீஙகள 
அபம்ததியாகக கப்தககும் ல�ாது �திளபளகளால் மதிகவும் 
ச்தளதிவாகச் ெதிந்ததிகக முடியும். ெதில லவபளகளதில், 
ஒரு ச�ற்ல்றாரால் அபம்ததியாகவும் நதியாயமாகவும் 
இருப்�து மதிகக கடினமாக இருககலாம். நல்லச்தாரு 
முன் உ்தாரணமாக இருஙகள. உஙகளுககு மதிகவும் 
லகா�மாக இருப்�்தால், நீஙகள வருந்தத்தகக ஒரு 
வதி்டயதப்தச் சொல்லலாம் அல்லது செயயலாம் என 
நீஙகள நதிபனத்தால் , உஙகளுககாக ஒரு நதிமதி்டம் 
எடுததுக சகாளளுஙகள. ஒரு �ாதுகாப்�ான இ்டத்ததில் 
உஙகளுப்டய �திளபள இருப்�ப்த உறு்ததிப்�டுத்ததிக 
சகாளுஙகள. நீஙகள அபம்ததியாக வரும் வபரககும் 
ஓாதிரு நதிமதி்டஙகள ்தனதிபமயதில் இருஙகள. 

லவடிகபக & இலகுவான செயற்�ாடுகளந்டதப்த
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இந்தச் செய்ததிட்டத்ததிற்கு கன்டாவதின் ச�ாதுச் சுகா்தார நதிறுவனம் நதி்ததியளதிககதின்்றது.  இந்தக கு்றதிப்புத ்தாளகள குடும்�ஙகளுககான BC ெப�யதினால் 

உருவாககப்�ட்டபவ ஆகும். இவற்ப்ற www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் ்தரவதி்றககம் செயயலாம். 

 உஙகளுப்டய �திளபளயதின் வயப்த நதிபனவதில் 
பவத்ததிருஙகள. வதி்ததிமுப்றகள அவரகளுககுத 
ச்தாதிந்தாலும் கூ்ட, மதிக இளம் �திளபளகளுககுத 
்தஙகபளக கடடுப்�டுததுவது கடினமாக இருககும். 
வளர வளர, �திளபளகள வதி்ததிமுப்றகபள 
வதிளஙகதிகசகாளவாரகள, அதது்டன் அவரகளால் 
அவற்ப்ற நன்கு நதிபனவதில் பவத்ததிருகக முடியும். 
உஙகளுப்டய �திளபளயதின் ந்டதப்தககு எப்�டி 
வழதிகாடடுவது என நீஙகள ச்தாதிவுசெயயும் ல�ாது, 
அவனது வய்ததில் அவனால் என்ன செயய முடியும் 
என்�ப்த லயாெதியுஙகள. 

 இன்சனாரு செயற்�ாடடுககுக கவனதப்தத 
்ததிருப்புஙகள. ஆ�த்தான ஒரு ச�ாருபள உஙகளுப்டய 
�திளபள லகடகும் ல�ாது, இன்சனாரு வதிபளயாடடுப் 
ச�ாருபளக காட்ட முயற்ெதியுஙகள. ஆ�த்தான 
ச�ாருளதிலிருநது அவளது கவனதப்த எடுஙகள. 
வதி்ததிமுப்றகளுககு எ்ததிராக, உஙகளுப்டய ெதிறு�திளபள 
ஏ்தாவது செயய வதிரும்புகதின்்றாளா? அவபள 
இன்சனாரு செயற்�ாடடில் நீஙகள ஈடு�டுத்தலாம். 
அவளுப்டய பகபயப் �திடிதது, “இஙலக, உனககு 
ஒரு ச�ாருபளக காட்ட வதிரும்புகதின்ல்றன்,” எனச் 
சொல்லுஙகள. 

 ச்தாதிவுகபள வழஙகுஙகள. உஙகளுப்டய �திளபளககு 
1 ½ மு்தல் 2 ½ வய்தாயதின், “இல்பல” எனச் 
சொல்வப்த அலனகமாக அவன் வதிரும்புவான். 
“ஆம்” அல்லது “இல்பல” எனப் �்ததில் சொல்ல 
லவணடிய லகளவதிகபளக லகட�ப்தத ்தவதிரகக 

 உஙகளுப்டய ெடப்டப்ப�ககு ஒரு ச�ாம்பம 
ச�ாதுவாக, �திளபளகளுககுச் ெலிப்பு ஏற்�டும் ல�ாது 
அவரகளதின் ந்டதப்த லமாெமப்டகதி்றது. அவரகள 
செயவ்தற்கு சுவாரஸயமான வதி்டயம் ஒன்று ல்தபவ. 
உஙகளுப்டய �திளபளயதின் கவனதப்தத ்ததிருப்புவ்தற்கு 
ச�ாம்பம ஒன்ப்றப் �ாவதிததுப் �ாருஙகள. 
மனநதிபலபய நீஙகள மாற்றும் ல�ாது அவரகளுப்டய 
ந்டதப்த லமம்�்டலாம். 

 காலுப்ற ஒன்ப்றப் �ாவதிதது உஙகளுப்டய 
பகககுள அ்டஙகககூடிய எளதிய பகப்ச�ாம்பம 
ஒன்ப்றச் செயயலாம். மற்ப்றய வதிரல்களுககு 
எ்ததிராக உஙகளுப்டய ச�ருவதிரல் இருககத்தகக்தாக 
உஙகளுப்டய பகபய வதிாதியுஙகள. �தின்னர 
உஙகளுப்டய பகபயக காலுப்றயதினுள புகுததுஙகள. 
பகப்ச�ாம்பமயதின் வாபய உருவாககுவ்தற்கு, 
உஙகளதின் ச�ருவதிரபல உஙகளுப்டய வதிரல்கபளச் 
ெந்ததிப்�்தற்காக சகாணடுவாருஙகள. மூகபக 
உருவாககுவ்தற்கு நடுவதிரபல முன்னுககு நீடடுஙகள. 
பகப்ச�ாம்பமயதின் கணகபள எஙலக ல�ா்டலாம் 
என உஙகளுப்டய �திளபளபயக லகளுஙகள. Marker 
ல�னாவால் கணகபள நீஙகள கீ்றலாம். உஙகள 
�திளபள வயதுவந்த �திளபளயானால் அப்த அவலள 
செயய வதிடுஙகள. 

 உஙகளுப்டய ச�ாம்பம மதிகவும் எளதிபமயான்தாக 
இருககலாம். �திளபளகளுககு நல்ல கற்�பனத்ததி்றன் 
உணடு. உஙகளுககு வதிருப்�மானால் நதி்ற நூலால் 
கணகபளத ப்தககலாம் அதது்டன் ்தபலமயதிருககும் 
அ்ததிக நூல் லெரககலாம். 

 பகப்ச�ாம்பமயதின் வாபய அபெத்த�டி, லவறு�ட்ட 
ஒரு குரலில் கப்தககத ச்தா்டஙகுஙகள. உஙகளுப்டய 
�திளபள, உஙகளு்டன் கப்தப்�்தற்குப் �்ததிலாக 
பகப்ச�ாம்பமயு்டன் கப்தககத ச்தா்டஙகுவ்தற்கு 
எவவளவு லநரம் எடுககும்? உஙகளுப்டய 
பகப்ச�ாம்பமபய உஙகளுப்டய ெடப்டப்ப�யதில் 
பவத்ததிருககலாம், �தின்னர ்தகுந்த லநரம் வரும்ல�ாது 
அப்த சவளதியதில் எடுககலாம். மளதிபகக கப்டயதில் 
வாதிபெயதில் காத்ததிருககும் ல�ாது உஙகளுப்டய 
�திளபள ெலிப்�ப்டகதின்்றானா? பகப்ச�ாம்பம 
லவடிகபகயான கப்தகபளச் சொல்ல ஆரம்�திககும் 
ல�ாது, அது லவடிகபகயான லநரமாக மா்ற முடியும்.

உஙகளுப்டய �திளபளயதின் ந்டதப்தககு 
வழதிகாடடும் வழதிகள

முயற்ெதியுஙகள. உ்தாரணததுககு, நீஙகள கப்டககுப் 
ல�ாகலவணடியதிருந்தால், “ இப்ல�ாது கப்டககுப் ல�ாக 
நீ வதிரும்புகதின்்றாயா?” எனக லகடகா்தீரகள. �்ததிலுககு, 
“நாஙகள இப்ல�ாது கப்டககுப் ல�ாகதின்ல்றாம்,” 
எனச் சொல்ல முயற்ெதியுஙகள. �தின்னர, நீஙகள 
ஏற்றுகசகாளளககூடிய இரணடு வதி்டயஙகளதில் 
ஒன்ப்றத ச்தாதியும் ஒரு ச்தாதிபவ உ்டனடியாகக 
சகாடுஙகள. “உன்னுப்டய ஜாகசகடப்டயா அல்லது 
உன்னுப்டய ஸசவட்டபரயா அணதிய வதிரும்புகதி்றாய? “ 

 �தின்வதிபளவுகபள அமுல்�டுததுஙகள. 3 வயதும் 
அ்தற்கு அ்ததிகமான வயதுமுளள �திளபளகளால், 
்தாம் செயவனவற்றுககும் அவற்்றால் ஏற்�டும் 
வதிபளவுகளுககும் இப்டயதிலுளள ச்தா்டரப� வதிளஙகதிக 
சகாளள முடியும். ்தஙகளுப்டய ்தவறுகளதில் இருநது 
அவரகள கற்றுகசகாளளவ்தற்கு உ்தவதிசெயவ்தற்காக, 
அவரகளுப்டய ந்டதப்தககான �தின்வதிபளவுகபள 
நீஙகள உருவாககலாம். உ்தாரணததுககு, உஙகளுப்டய 
�திளபள நதிலத்ததில் உணபவ எ்றதிந்தால், அப்தச் சுத்தம் 
செயவ்தற்கு அவள உ்தவ லவணடும். �தின்வதிபளவுகள 
நதியாயமான்தாவும், ய்தாரத்தமான்தாகவும், 
�ாதுகாப்�ான்தாகவும், �திளபளயதின் வயதுககு 
ஏற்்ற்தாகவும் இருப்�ப்த உறு்ததிப்�டுததுஙகள. 
உஙகளுப்டய �திளபள செயயககூ்டா்த ஒன்ப்றச் 
செயயும் ல�ாது இரககமாகவும் உறு்ததியாகவும் 
இருஙகள. �தின்வதிபளவுகளாக இருககும் என நீஙகள 
கு்றதிப்�திட்டவற்ப்ற நீஙகள அமுல்�டுத்த லவணடும்.

 இப்�டி ந்டந்தால் என்ன ந்டககும்…
 “இப்�டி ந்டந்தால் என்ன ந்டககும்…” என உஙகளதின் 

�ளளதி செல்லவதிருககும் �திளபளயு்டன் (preschooler) 
ஒரு வதிபளயாடடு வதிபளயாடுஙகள. உ்தாரணததுககு, 
உஙகளுப்டய backpack ஐ நாஙகள ம்றநதுல�ானால் 
என்ன ந்டககும்? “ என நீஙகள லகடகலாம். backpack 
ஐ ம்றநதுல�ாவ்தன் அபனததுப் �தின்வதிபளவுகள 
�ற்்றதியும் ஒன்்றாகச் ெதிந்ததியுஙகள. உஙகளுப்டய 
�திளபளயதின் முப்ற வரும் ல�ாது, “அடுத்த ச்தருவதில், 
ப்டனலொர ஒன்ப்ற நாஙகள ெந்ததித்தால் என்ன 
ந்டககும்?” என அவன் லகடகலாம். உஙகளுப்டய 
கற்�பனபயப் �்றகக வதிடடு மகதிழச்ெதிபய 
அனு�வதியுஙகள. லவடிகபகயான �்ததில்களானாலும் 
�ரவாயதில்பல. 

 ்தனது செயபககளுககான �தின்வதிபளவுகள �ற்்றதிச் 
ெதிந்ததிப்�்தற்கான �யதிற்ெதிபய இந்த வதிபளயாடடு 
உஙகளுப்டய �ளளதி செல்லவதிருககும் �திளபளககு 
(preschooler) வழஙகும். 

 நற்�ழககப்த எவவளவு 
ெதி்றப்�ாக உஙகள �திளபளககு 
நீஙகள சொல்லிக சகாடுத்தாலும் 
கூ்ட, ெதில லவபளகளதில் 
எல்லாப் �திளபளகளும் ்தவ்றாக 
ந்டககதின்்றாரகள. 
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இந்தச் செய்ததிட்டத்ததிற்கு கன்டாவதின் ச�ாதுச் சுகா்தார நதிறுவனம் நதி்ததியளதிககதின்்றது.  இந்தக கு்றதிப்புத ்தாளகள குடும்�ஙகளுககான BC ெப�யதினால் 

உருவாககப்�ட்டபவ ஆகும். இவற்ப்ற www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் ்தரவதி்றககம் செயயலாம். 

 உஙகளுப்டய �திளபளயதின் வயப்த நதிபனவதில் 
பவத்ததிருஙகள. வதி்ததிமுப்றகள அவரகளுககுத 
ச்தாதிந்தாலும் கூ்ட, மதிக இளம் �திளபளகளுககுத 
்தஙகபளக கடடுப்�டுததுவது கடினமாக இருககும். 
வளர வளர, �திளபளகள வதி்ததிமுப்றகபள 
வதிளஙகதிகசகாளவாரகள, அதது்டன் அவரகளால் 
அவற்ப்ற நன்கு நதிபனவதில் பவத்ததிருகக முடியும். 
உஙகளுப்டய �திளபளயதின் ந்டதப்தககு எப்�டி 
வழதிகாடடுவது என நீஙகள ச்தாதிவுசெயயும் ல�ாது, 
அவனது வய்ததில் அவனால் என்ன செயய முடியும் 
என்�ப்த லயாெதியுஙகள. 

 இன்சனாரு செயற்�ாடடுககுக கவனதப்தத 
்ததிருப்புஙகள. ஆ�த்தான ஒரு ச�ாருபள உஙகளுப்டய 
�திளபள லகடகும் ல�ாது, இன்சனாரு வதிபளயாடடுப் 
ச�ாருபளக காட்ட முயற்ெதியுஙகள. ஆ�த்தான 
ச�ாருளதிலிருநது அவளது கவனதப்த எடுஙகள. 
வதி்ததிமுப்றகளுககு எ்ததிராக, உஙகளுப்டய ெதிறு�திளபள 
ஏ்தாவது செயய வதிரும்புகதின்்றாளா? அவபள 
இன்சனாரு செயற்�ாடடில் நீஙகள ஈடு�டுத்தலாம். 
அவளுப்டய பகபயப் �திடிதது, “இஙலக, உனககு 
ஒரு ச�ாருபளக காட்ட வதிரும்புகதின்ல்றன்,” எனச் 
சொல்லுஙகள. 

 ச்தாதிவுகபள வழஙகுஙகள. உஙகளுப்டய �திளபளககு 
1 ½ மு்தல் 2 ½ வய்தாயதின், “இல்பல” எனச் 
சொல்வப்த அலனகமாக அவன் வதிரும்புவான். 
“ஆம்” அல்லது “இல்பல” எனப் �்ததில் சொல்ல 
லவணடிய லகளவதிகபளக லகட�ப்தத ்தவதிரகக 

 உஙகளுப்டய ெடப்டப்ப�ககு ஒரு ச�ாம்பம 
ச�ாதுவாக, �திளபளகளுககுச் ெலிப்பு ஏற்�டும் ல�ாது 
அவரகளதின் ந்டதப்த லமாெமப்டகதி்றது. அவரகள 
செயவ்தற்கு சுவாரஸயமான வதி்டயம் ஒன்று ல்தபவ. 
உஙகளுப்டய �திளபளயதின் கவனதப்தத ்ததிருப்புவ்தற்கு 
ச�ாம்பம ஒன்ப்றப் �ாவதிததுப் �ாருஙகள. 
மனநதிபலபய நீஙகள மாற்றும் ல�ாது அவரகளுப்டய 
ந்டதப்த லமம்�்டலாம். 

 காலுப்ற ஒன்ப்றப் �ாவதிதது உஙகளுப்டய 
பகககுள அ்டஙகககூடிய எளதிய பகப்ச�ாம்பம 
ஒன்ப்றச் செயயலாம். மற்ப்றய வதிரல்களுககு 
எ்ததிராக உஙகளுப்டய ச�ருவதிரல் இருககத்தகக்தாக 
உஙகளுப்டய பகபய வதிாதியுஙகள. �தின்னர 
உஙகளுப்டய பகபயக காலுப்றயதினுள புகுததுஙகள. 
பகப்ச�ாம்பமயதின் வாபய உருவாககுவ்தற்கு, 
உஙகளதின் ச�ருவதிரபல உஙகளுப்டய வதிரல்கபளச் 
ெந்ததிப்�்தற்காக சகாணடுவாருஙகள. மூகபக 
உருவாககுவ்தற்கு நடுவதிரபல முன்னுககு நீடடுஙகள. 
பகப்ச�ாம்பமயதின் கணகபள எஙலக ல�ா்டலாம் 
என உஙகளுப்டய �திளபளபயக லகளுஙகள. Marker 
ல�னாவால் கணகபள நீஙகள கீ்றலாம். உஙகள 
�திளபள வயதுவந்த �திளபளயானால் அப்த அவலள 
செயய வதிடுஙகள. 

 உஙகளுப்டய ச�ாம்பம மதிகவும் எளதிபமயான்தாக 
இருககலாம். �திளபளகளுககு நல்ல கற்�பனத்ததி்றன் 
உணடு. உஙகளுககு வதிருப்�மானால் நதி்ற நூலால் 
கணகபளத ப்தககலாம் அதது்டன் ்தபலமயதிருககும் 
அ்ததிக நூல் லெரககலாம். 

 பகப்ச�ாம்பமயதின் வாபய அபெத்த�டி, லவறு�ட்ட 
ஒரு குரலில் கப்தககத ச்தா்டஙகுஙகள. உஙகளுப்டய 
�திளபள, உஙகளு்டன் கப்தப்�்தற்குப் �்ததிலாக 
பகப்ச�ாம்பமயு்டன் கப்தககத ச்தா்டஙகுவ்தற்கு 
எவவளவு லநரம் எடுககும்? உஙகளுப்டய 
பகப்ச�ாம்பமபய உஙகளுப்டய ெடப்டப்ப�யதில் 
பவத்ததிருககலாம், �தின்னர ்தகுந்த லநரம் வரும்ல�ாது 
அப்த சவளதியதில் எடுககலாம். மளதிபகக கப்டயதில் 
வாதிபெயதில் காத்ததிருககும் ல�ாது உஙகளுப்டய 
�திளபள ெலிப்�ப்டகதின்்றானா? பகப்ச�ாம்பம 
லவடிகபகயான கப்தகபளச் சொல்ல ஆரம்�திககும் 
ல�ாது, அது லவடிகபகயான லநரமாக மா்ற முடியும்.

உஙகளுப்டய �திளபளயதின் ந்டதப்தககு 
வழதிகாடடும் வழதிகள

முயற்ெதியுஙகள. உ்தாரணததுககு, நீஙகள கப்டககுப் 
ல�ாகலவணடியதிருந்தால், “ இப்ல�ாது கப்டககுப் ல�ாக 
நீ வதிரும்புகதின்்றாயா?” எனக லகடகா்தீரகள. �்ததிலுககு, 
“நாஙகள இப்ல�ாது கப்டககுப் ல�ாகதின்ல்றாம்,” 
எனச் சொல்ல முயற்ெதியுஙகள. �தின்னர, நீஙகள 
ஏற்றுகசகாளளககூடிய இரணடு வதி்டயஙகளதில் 
ஒன்ப்றத ச்தாதியும் ஒரு ச்தாதிபவ உ்டனடியாகக 
சகாடுஙகள. “உன்னுப்டய ஜாகசகடப்டயா அல்லது 
உன்னுப்டய ஸசவட்டபரயா அணதிய வதிரும்புகதி்றாய? “ 

 �தின்வதிபளவுகபள அமுல்�டுததுஙகள. 3 வயதும் 
அ்தற்கு அ்ததிகமான வயதுமுளள �திளபளகளால், 
்தாம் செயவனவற்றுககும் அவற்்றால் ஏற்�டும் 
வதிபளவுகளுககும் இப்டயதிலுளள ச்தா்டரப� வதிளஙகதிக 
சகாளள முடியும். ்தஙகளுப்டய ்தவறுகளதில் இருநது 
அவரகள கற்றுகசகாளளவ்தற்கு உ்தவதிசெயவ்தற்காக, 
அவரகளுப்டய ந்டதப்தககான �தின்வதிபளவுகபள 
நீஙகள உருவாககலாம். உ்தாரணததுககு, உஙகளுப்டய 
�திளபள நதிலத்ததில் உணபவ எ்றதிந்தால், அப்தச் சுத்தம் 
செயவ்தற்கு அவள உ்தவ லவணடும். �தின்வதிபளவுகள 
நதியாயமான்தாவும், ய்தாரத்தமான்தாகவும், 
�ாதுகாப்�ான்தாகவும், �திளபளயதின் வயதுககு 
ஏற்்ற்தாகவும் இருப்�ப்த உறு்ததிப்�டுததுஙகள. 
உஙகளுப்டய �திளபள செயயககூ்டா்த ஒன்ப்றச் 
செயயும் ல�ாது இரககமாகவும் உறு்ததியாகவும் 
இருஙகள. �தின்வதிபளவுகளாக இருககும் என நீஙகள 
கு்றதிப்�திட்டவற்ப்ற நீஙகள அமுல்�டுத்த லவணடும்.

 இப்�டி ந்டந்தால் என்ன ந்டககும்…
 “இப்�டி ந்டந்தால் என்ன ந்டககும்…” என உஙகளதின் 

�ளளதி செல்லவதிருககும் �திளபளயு்டன் (preschooler) 
ஒரு வதிபளயாடடு வதிபளயாடுஙகள. உ்தாரணததுககு, 
உஙகளுப்டய backpack ஐ நாஙகள ம்றநதுல�ானால் 
என்ன ந்டககும்? “ என நீஙகள லகடகலாம். backpack 
ஐ ம்றநதுல�ாவ்தன் அபனததுப் �தின்வதிபளவுகள 
�ற்்றதியும் ஒன்்றாகச் ெதிந்ததியுஙகள. உஙகளுப்டய 
�திளபளயதின் முப்ற வரும் ல�ாது, “அடுத்த ச்தருவதில், 
ப்டனலொர ஒன்ப்ற நாஙகள ெந்ததித்தால் என்ன 
ந்டககும்?” என அவன் லகடகலாம். உஙகளுப்டய 
கற்�பனபயப் �்றகக வதிடடு மகதிழச்ெதிபய 
அனு�வதியுஙகள. லவடிகபகயான �்ததில்களானாலும் 
�ரவாயதில்பல. 

 ்தனது செயபககளுககான �தின்வதிபளவுகள �ற்்றதிச் 
ெதிந்ததிப்�்தற்கான �யதிற்ெதிபய இந்த வதிபளயாடடு 
உஙகளுப்டய �ளளதி செல்லவதிருககும் �திளபளககு 
(preschooler) வழஙகும். 

 நற்�ழககப்த எவவளவு 
ெதி்றப்�ாக உஙகள �திளபளககு 
நீஙகள சொல்லிக சகாடுத்தாலும் 
கூ்ட, ெதில லவபளகளதில் 
எல்லாப் �திளபளகளும் ்தவ்றாக 
ந்டககதின்்றாரகள. 
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இந்தச் செய்ததிட்டத்ததிற்கு கன்டாவதின் ச�ாதுச் சுகா்தார நதிறுவனம் நதி்ததியளதிககதின்்றது.  இந்தக கு்றதிப்புத ்தாளகள குடும்�ஙகளுககான BC ெப�யதினால் 

உருவாககப்�ட்டபவ ஆகும். இவற்ப்ற www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் ்தரவதி்றககம் செயயலாம். 

 உஙகளுப்டய �திளபளயதின் சூழபலப் 
�ாதுகாப்�ான்தாகவும் ஆரவமூட்டக கூடிய்தாகவும் 
அபமயுஙகள. �திளபளகள சுறுசுறுப்�ானவரகள 
எனலவ வதிபளயாடுவ்தற்கு �ாதுகாப்�ான ஓர இ்டமாக 
உஙகளுப்டய வீடப்ட பவத்ததிருஙகள. “லவண்டாம்” 
எனத ச்தா்டரநது சொல்வ்ததிலும் �ாரகக, கற்�்தற்கும் 
ஆராயவ்தற்கும் �ாதுகாப்�ான்தாக உஙகளுப்டய 
வீடப்ட பவத்ததிருப்�து ெதி்றந்தது. உஙகளுப்டய 
�திளபளககுச் ெலிப்பு வந்தால், அந்தச் சூழபல 
ஆரவமூட்டககூடிய சூழலாக மாற்றுஙகள. நீஙகள 
சவளதிலய செல்லும் ல�ாது, ஒரு ெதிற்றுணடி மற்றும் 
ஒரு வதிபளயாடடுப் ச�ாருள அல்லது புத்தகதப்த 
உஙகளுப்டய �திளபளககாக எடுததுச் செல்லுஙகள.

 குடும்� நப்டமுப்றகபள உருவாககுஙகள. ஒவசவாரு 
நாளும் அல்த வதி்டயஙகள அல்த ஒழுஙகதில் ந்டககும் 
ல�ாது �திளபளகள கூடிய �ாதுகாப்ப� உணரவாரகள. 
செயற்�ாடு ஒன்று, ஒரு �ழககமாக மாறும் ல�ாது 
வதி்ததிமுப்றகபளப் �தின்�ற்றுவது �திளபளகளுககுச் 
சுல�மான்தாக அபமயும், உ்தாரணததுககு, 
வதிபளயாடடுப் ச�ாருளகபள மீளப் ச�ாறுககதி 
எடுத்தல். அட்டவபணப்�டி உணவுகள, இப்ட 
உணவுகள , ல�ாதுமான நதித்ததிபர ல�ான்்றவற்ப்ற 
உஙகளுப்டய �திளபள ச�ற்றுக சகாளளககூடிய்தான 
நாளாந்த நப்டமுப்ற ஒன்ப்ற உருவாககுஙகள. 
உளளரஙக மற்றும் சவளதியரஙக உ்டலியல் 
செயற்�ாடுகபள அ்ததிகளவதில் உளள்டககுஙகள. 
ஒவசவாரு இரவும் அல்த �டுகபகலநர நப்டமுப்றபய 
நீஙகள �தின்�ற்்றதினால் உஙகளுப்டய �திளபளககு 
மதிகவும் சுல�மாகத தூககம் வரும். 

 �்டஙகளதில் எனது நாள 
 �்ட மூலமான வதிளககப்�்டஙகள குடும்� 

நப்டமுப்றகபள உஙகளுப்டய �திளபள 
வதிளஙகதிகசகாளள உ்தவும். உஙகள �திளபளயு்டன் 
லெரநது நீஙகள அவற்ப்றச் உருவாககலாம். 
இளம் �திளபளகளுககு ஒவசவாரு �டிபயயும் 
காடடும் �்டஙகபளப் �யன்�டுததுஙகள. வளரந்த 
�திளபளகளுககு, நீஙகள சொற்கபளயும் எழு்தலாம். 
உ்தாரணததுககு, �னதிககாலத்ததில் உடுப்புப் ல�ாடும் 
ஒழுஙபகக காடடுவ்தற்கான �்டஙகபள ஒன்்றாகப் 
ல�ா்டலாம். 

 சவளதியதில் குளதிரும் �னதியும் உளள ல�ாது 
உஙகளுப்டய �திளபள அணதிய லவணடிய 
எல்லாவற்ப்றயும் மு்தலில் �டடியல் இடுஙகள. 
இந்த உருப்�டிகள ஒவசவான்்றதினதும் �்டம் ஒன்று 
உஙகளுககுத ல்தபவப்�டும். நீஙகள அவற்ப்றக 
கீ்றலாம், செய்ததித்தாள வதிளம்�ரஙகளதிலிருநது சவடடி 
எடுககலாம் அல்லது உஙகளுப்டய �திளபளயதின் 
சொந்த உடுப்புககபளப் �்டம் எடுககலாம். 
உஙகளுப்டய �திளபள வளரந்த �திளபளயாயதின் 
அவற்ப்ற அவள கீ்றலாம் அல்லது அவலள சவடடி 
எடுககலாம். 

 அபனததுப் �்டஙகபளயும் �ரப்�தி பவயுஙகள. 
�தின்னர அவற்ப்றச் ொதியான ஒழுஙகதில் 
ஒழுஙகு�டுததுவ்தற்கு உஙகளுப்டய �திளபளககு 
உ்தவதிசெயயுஙகள. ச�ாதியச்தாரு ்தாளதில் 
உஙகளுப்டய �்டஙகபள நீஙகள ஒடடுவ்தற்கு 
உஙகளுப்டய �திளபள உ்தவதிசெயய வதிடுஙகள. 
சவளதிலய ல�ாவ்தற்காக அவள சவளதிககதிடும் 
இ்டததுககு அருலகயுளள சுவாதில் இந்த 
வதிளககப்�்டதப்த நீஙகள ல�ா்டலாம். 

 அடுத்த்தாக எப்தப் ல�ாடுவது என அ்றதிவ்தற்கு 
அந்தப் �்டப் �டடியபலப் �ாரப்�து அவளுககு 
லவடிகபகயாக அபமயலாம். உஙகளுப்டய நாளதில் 
உளள எந்த நப்டமுப்றககும் இல்த மா்ததிாதியான 
வதிளகக வபர�்டம் ஒன்ப்ற உருவாககலாம். இது , 
உஙகளுப்டய �திளபள எப்தச் செயய லவணடுசமன 
நீஙகள எ்ததிர�ாரககதின்்றீரகள என்�ப்த அவளுககு 
நதிபனவூடடும். 

உஙகளுப்டய �திளபள நன்ன்டதப்த ல�ணும் வபகயதில் 
அ்தபன இலகுவாககுஙகள

  உஙகளுப்டய �திளபளபயப் �ாராடடுவது்டன் 
உற்ொகப்�டுததுஙகள. உஙகளுப்டய �திளபள 
நன்ன்டதப்தபயக காடடும் ல�ாது நீஙகள 
கவனதிப்�ப்த அவருககுத ச்தாதியப்�டுததுஙகள. 
உஙகளுப்டய �திளபள செய்த்ததில் என்ன 
உஙகளுககுப் �திடித்ததிருககதி்றது என அவருககு மதிகத 
ச்தளதிவாக நீஙகள சொல்லும் ல�ாது �ாராடடும் 
உற்ொகமூட்டலும் ெதி்றப்�ாக உ்தவும். உஙகளுப்டய 
�திளபளயதி்டம் நீஙகள எப்த எ்ததிர�ாரககதின்்றீரகள என 
அவன் வதிளஙகதிகசகாளவ்தற்கு இது உ்தவும். 

 ஒரு நல்ல முன் உ்தாரணமாக இருஙகள. மற்்றவரகள 
என்ன செயகதின்்றாரகள என்�ப்த அவ்தானதிப்�்தன் 
மூலம் உஙகளுப்டய �திளபள ஏ்றககுப்றய எல்லா 
வதி்டயஙகபளயும் கற்கதின்்றான். நீஙகள எப்த 
எ்ததிர�ாரககதி்றீரகள என்�ப்த உஙகளுப்டய �திளபள 
அ்றதிநது சகாளளககூடிய்தாக, ஒரு ்ததி்டமான முப்றயதில் 
நீஙகள ந்டநது சகாளளுஙகள. உஙகளுப்டய 
�திளபள �ணதிவாக இருகக லவணடும் என நீஙகள 
வதிரும்�தினால், “்தயவுசெயது” மற்றும் “நன்்றதி” 
ல�ான்்றவற்ப்ற நீஙகள சொல்வப்த அவள லகட�ப்த 
உறு்ததிப்�டுததுஙகள.

 வழதிகாடடிபயப் �தின்ச்தா்டருஙகள
 இளம் �திளபளகள, ்தஙகபளச் சூழவுளளவரகபள 

அவ்தானதிப்�்தாலும் அவரகள செயவப்தப் 
�திர்ததி�ணணுவ்தாலும் ஏ்றககுப்றய எல்லா 
வதி்டயஙகபளயும் கற்கதின்்றாரகள. வழதிகாடடிபயப் 
�தின்ச்தா்டருஙகள வதிபளயாடடு அவரகளுககு 
நன்கு �திடிககும். வதிபளயாடுவ்தற்கு �ல வழதிகள 
உளளன. சவளதியதில் அல்லது ஒரு வதி்றாநப்தயதில் 
வதிபளயாடுவ்தன் மூலம் ஒரு சுறுசுறுப்�ான 
வதிபளயாட்டாக இப்த நீஙகள மாற்்ற முடியும். 

 லவறு�ட்ட வழதிகளதில் நீஙகள அபெயும் ல�ாது 
உஙகளுப்டய செயபககபள உஙகளுப்டய �திளபள 
�திர்ததி�ணண முடியும். உ்தாரணததுககு, உஙகளுப்டய 
பககபள ஆடடிய�டி பூஙகாவதில் உளள ஒரு 
மரதப்தச் சுற்்றதி அணதிவகுப்புச் செயயலாம். �தின்னர, 
மரதப்தச் சுற்்றதிப்ல�ாவ்தற்கு உஙகளுப்டய �திளபள 
உஙகளுககு வழதிகாடடுவ்தற்கு வதி்டலாம். நீஙகள 
அவபனப் �தின்ச்தா்டரும் ல�ாது அவன் ்தனககு 
வதிருப்�மானமா்ததிாதி அபெயலாம். 

 இந்த வதிபளயாடப்ட நீஙகள மதிகவும் அபம்ததியாகவும் 
வதிபளயா்டலாம். ஒரு ல�ரூந்ததில் அல்லது காத்ததிருககும் 
அப்றயதில் நீஙகள இருககும் ல�ாது இப்த முயற்ெதி 
செயயுஙகள. அவன் �திர்ததி�ணணககூடிய ஒரு 
ஒழுஙகுமுப்றயதில் உஙகளுப்டய பககபள நீஙகள 
அபெயுஙகள. �தின்னர நீஙகள �திர்ததி�ணண லவணடிய 
ஒரு ஒழுஙகுமுப்றபய அவன் செயவான். 

 இளம் �திளபள ஒன்று்டன் இந்த வதிபளயாடப்ட 
மதிகவும் எளதிபமயாக வதிபளயா்டலாம். 5 வயதுப் 
�திளபளயு்டன் நீண்ட ஒழுஙகுமுப்றகபள நீஙகள 
உருவாககலாம். உஙகளதிப்டலய �திபணப்புத 
ச்தா்டரபுகபளக கடடிசயழுப்புவ்தற்கு ஒன்்றாக 
மகதிழச்ெதிபய அனு�வதிப்�து ெதி்றந்த ஒரு வழதியாகும். 

 உஙகளுககும் உஙகளுப்டய 
�திளபளககும் ஒரு இறுககமான 
�திபணப்பு உளள ல�ாது, 
உஙகளுப்டய வழதிகாட்டல்கபள 
அவள �தின்�ற்றும் வாயப்பு 
அ்ததிகளவதில் இருககும்.
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இந்தச் செய்ததிட்டத்ததிற்கு கன்டாவதின் ச�ாதுச் சுகா்தார நதிறுவனம் நதி்ததியளதிககதின்்றது.  இந்தக கு்றதிப்புத ்தாளகள குடும்�ஙகளுககான BC ெப�யதினால் 

உருவாககப்�ட்டபவ ஆகும். இவற்ப்ற www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் ்தரவதி்றககம் செயயலாம். 

 உஙகளுப்டய �திளபளயதின் சூழபலப் 
�ாதுகாப்�ான்தாகவும் ஆரவமூட்டக கூடிய்தாகவும் 
அபமயுஙகள. �திளபளகள சுறுசுறுப்�ானவரகள 
எனலவ வதிபளயாடுவ்தற்கு �ாதுகாப்�ான ஓர இ்டமாக 
உஙகளுப்டய வீடப்ட பவத்ததிருஙகள. “லவண்டாம்” 
எனத ச்தா்டரநது சொல்வ்ததிலும் �ாரகக, கற்�்தற்கும் 
ஆராயவ்தற்கும் �ாதுகாப்�ான்தாக உஙகளுப்டய 
வீடப்ட பவத்ததிருப்�து ெதி்றந்தது. உஙகளுப்டய 
�திளபளககுச் ெலிப்பு வந்தால், அந்தச் சூழபல 
ஆரவமூட்டககூடிய சூழலாக மாற்றுஙகள. நீஙகள 
சவளதிலய செல்லும் ல�ாது, ஒரு ெதிற்றுணடி மற்றும் 
ஒரு வதிபளயாடடுப் ச�ாருள அல்லது புத்தகதப்த 
உஙகளுப்டய �திளபளககாக எடுததுச் செல்லுஙகள.

 குடும்� நப்டமுப்றகபள உருவாககுஙகள. ஒவசவாரு 
நாளும் அல்த வதி்டயஙகள அல்த ஒழுஙகதில் ந்டககும் 
ல�ாது �திளபளகள கூடிய �ாதுகாப்ப� உணரவாரகள. 
செயற்�ாடு ஒன்று, ஒரு �ழககமாக மாறும் ல�ாது 
வதி்ததிமுப்றகபளப் �தின்�ற்றுவது �திளபளகளுககுச் 
சுல�மான்தாக அபமயும், உ்தாரணததுககு, 
வதிபளயாடடுப் ச�ாருளகபள மீளப் ச�ாறுககதி 
எடுத்தல். அட்டவபணப்�டி உணவுகள, இப்ட 
உணவுகள , ல�ாதுமான நதித்ததிபர ல�ான்்றவற்ப்ற 
உஙகளுப்டய �திளபள ச�ற்றுக சகாளளககூடிய்தான 
நாளாந்த நப்டமுப்ற ஒன்ப்ற உருவாககுஙகள. 
உளளரஙக மற்றும் சவளதியரஙக உ்டலியல் 
செயற்�ாடுகபள அ்ததிகளவதில் உளள்டககுஙகள. 
ஒவசவாரு இரவும் அல்த �டுகபகலநர நப்டமுப்றபய 
நீஙகள �தின்�ற்்றதினால் உஙகளுப்டய �திளபளககு 
மதிகவும் சுல�மாகத தூககம் வரும். 

 �்டஙகளதில் எனது நாள 
 �்ட மூலமான வதிளககப்�்டஙகள குடும்� 

நப்டமுப்றகபள உஙகளுப்டய �திளபள 
வதிளஙகதிகசகாளள உ்தவும். உஙகள �திளபளயு்டன் 
லெரநது நீஙகள அவற்ப்றச் உருவாககலாம். 
இளம் �திளபளகளுககு ஒவசவாரு �டிபயயும் 
காடடும் �்டஙகபளப் �யன்�டுததுஙகள. வளரந்த 
�திளபளகளுககு, நீஙகள சொற்கபளயும் எழு்தலாம். 
உ்தாரணததுககு, �னதிககாலத்ததில் உடுப்புப் ல�ாடும் 
ஒழுஙபகக காடடுவ்தற்கான �்டஙகபள ஒன்்றாகப் 
ல�ா்டலாம். 

 சவளதியதில் குளதிரும் �னதியும் உளள ல�ாது 
உஙகளுப்டய �திளபள அணதிய லவணடிய 
எல்லாவற்ப்றயும் மு்தலில் �டடியல் இடுஙகள. 
இந்த உருப்�டிகள ஒவசவான்்றதினதும் �்டம் ஒன்று 
உஙகளுககுத ல்தபவப்�டும். நீஙகள அவற்ப்றக 
கீ்றலாம், செய்ததித்தாள வதிளம்�ரஙகளதிலிருநது சவடடி 
எடுககலாம் அல்லது உஙகளுப்டய �திளபளயதின் 
சொந்த உடுப்புககபளப் �்டம் எடுககலாம். 
உஙகளுப்டய �திளபள வளரந்த �திளபளயாயதின் 
அவற்ப்ற அவள கீ்றலாம் அல்லது அவலள சவடடி 
எடுககலாம். 

 அபனததுப் �்டஙகபளயும் �ரப்�தி பவயுஙகள. 
�தின்னர அவற்ப்றச் ொதியான ஒழுஙகதில் 
ஒழுஙகு�டுததுவ்தற்கு உஙகளுப்டய �திளபளககு 
உ்தவதிசெயயுஙகள. ச�ாதியச்தாரு ்தாளதில் 
உஙகளுப்டய �்டஙகபள நீஙகள ஒடடுவ்தற்கு 
உஙகளுப்டய �திளபள உ்தவதிசெயய வதிடுஙகள. 
சவளதிலய ல�ாவ்தற்காக அவள சவளதிககதிடும் 
இ்டததுககு அருலகயுளள சுவாதில் இந்த 
வதிளககப்�்டதப்த நீஙகள ல�ா்டலாம். 

 அடுத்த்தாக எப்தப் ல�ாடுவது என அ்றதிவ்தற்கு 
அந்தப் �்டப் �டடியபலப் �ாரப்�து அவளுககு 
லவடிகபகயாக அபமயலாம். உஙகளுப்டய நாளதில் 
உளள எந்த நப்டமுப்றககும் இல்த மா்ததிாதியான 
வதிளகக வபர�்டம் ஒன்ப்ற உருவாககலாம். இது , 
உஙகளுப்டய �திளபள எப்தச் செயய லவணடுசமன 
நீஙகள எ்ததிர�ாரககதின்்றீரகள என்�ப்த அவளுககு 
நதிபனவூடடும். 

உஙகளுப்டய �திளபள நன்ன்டதப்த ல�ணும் வபகயதில் 
அ்தபன இலகுவாககுஙகள

  உஙகளுப்டய �திளபளபயப் �ாராடடுவது்டன் 
உற்ொகப்�டுததுஙகள. உஙகளுப்டய �திளபள 
நன்ன்டதப்தபயக காடடும் ல�ாது நீஙகள 
கவனதிப்�ப்த அவருககுத ச்தாதியப்�டுததுஙகள. 
உஙகளுப்டய �திளபள செய்த்ததில் என்ன 
உஙகளுககுப் �திடித்ததிருககதி்றது என அவருககு மதிகத 
ச்தளதிவாக நீஙகள சொல்லும் ல�ாது �ாராடடும் 
உற்ொகமூட்டலும் ெதி்றப்�ாக உ்தவும். உஙகளுப்டய 
�திளபளயதி்டம் நீஙகள எப்த எ்ததிர�ாரககதின்்றீரகள என 
அவன் வதிளஙகதிகசகாளவ்தற்கு இது உ்தவும். 

 ஒரு நல்ல முன் உ்தாரணமாக இருஙகள. மற்்றவரகள 
என்ன செயகதின்்றாரகள என்�ப்த அவ்தானதிப்�்தன் 
மூலம் உஙகளுப்டய �திளபள ஏ்றககுப்றய எல்லா 
வதி்டயஙகபளயும் கற்கதின்்றான். நீஙகள எப்த 
எ்ததிர�ாரககதி்றீரகள என்�ப்த உஙகளுப்டய �திளபள 
அ்றதிநது சகாளளககூடிய்தாக, ஒரு ்ததி்டமான முப்றயதில் 
நீஙகள ந்டநது சகாளளுஙகள. உஙகளுப்டய 
�திளபள �ணதிவாக இருகக லவணடும் என நீஙகள 
வதிரும்�தினால், “்தயவுசெயது” மற்றும் “நன்்றதி” 
ல�ான்்றவற்ப்ற நீஙகள சொல்வப்த அவள லகட�ப்த 
உறு்ததிப்�டுததுஙகள.

 வழதிகாடடிபயப் �தின்ச்தா்டருஙகள
 இளம் �திளபளகள, ்தஙகபளச் சூழவுளளவரகபள 

அவ்தானதிப்�்தாலும் அவரகள செயவப்தப் 
�திர்ததி�ணணுவ்தாலும் ஏ்றககுப்றய எல்லா 
வதி்டயஙகபளயும் கற்கதின்்றாரகள. வழதிகாடடிபயப் 
�தின்ச்தா்டருஙகள வதிபளயாடடு அவரகளுககு 
நன்கு �திடிககும். வதிபளயாடுவ்தற்கு �ல வழதிகள 
உளளன. சவளதியதில் அல்லது ஒரு வதி்றாநப்தயதில் 
வதிபளயாடுவ்தன் மூலம் ஒரு சுறுசுறுப்�ான 
வதிபளயாட்டாக இப்த நீஙகள மாற்்ற முடியும். 

 லவறு�ட்ட வழதிகளதில் நீஙகள அபெயும் ல�ாது 
உஙகளுப்டய செயபககபள உஙகளுப்டய �திளபள 
�திர்ததி�ணண முடியும். உ்தாரணததுககு, உஙகளுப்டய 
பககபள ஆடடிய�டி பூஙகாவதில் உளள ஒரு 
மரதப்தச் சுற்்றதி அணதிவகுப்புச் செயயலாம். �தின்னர, 
மரதப்தச் சுற்்றதிப்ல�ாவ்தற்கு உஙகளுப்டய �திளபள 
உஙகளுககு வழதிகாடடுவ்தற்கு வதி்டலாம். நீஙகள 
அவபனப் �தின்ச்தா்டரும் ல�ாது அவன் ்தனககு 
வதிருப்�மானமா்ததிாதி அபெயலாம். 

 இந்த வதிபளயாடப்ட நீஙகள மதிகவும் அபம்ததியாகவும் 
வதிபளயா்டலாம். ஒரு ல�ரூந்ததில் அல்லது காத்ததிருககும் 
அப்றயதில் நீஙகள இருககும் ல�ாது இப்த முயற்ெதி 
செயயுஙகள. அவன் �திர்ததி�ணணககூடிய ஒரு 
ஒழுஙகுமுப்றயதில் உஙகளுப்டய பககபள நீஙகள 
அபெயுஙகள. �தின்னர நீஙகள �திர்ததி�ணண லவணடிய 
ஒரு ஒழுஙகுமுப்றபய அவன் செயவான். 

 இளம் �திளபள ஒன்று்டன் இந்த வதிபளயாடப்ட 
மதிகவும் எளதிபமயாக வதிபளயா்டலாம். 5 வயதுப் 
�திளபளயு்டன் நீண்ட ஒழுஙகுமுப்றகபள நீஙகள 
உருவாககலாம். உஙகளதிப்டலய �திபணப்புத 
ச்தா்டரபுகபளக கடடிசயழுப்புவ்தற்கு ஒன்்றாக 
மகதிழச்ெதிபய அனு�வதிப்�து ெதி்றந்த ஒரு வழதியாகும். 

 உஙகளுககும் உஙகளுப்டய 
�திளபளககும் ஒரு இறுககமான 
�திபணப்பு உளள ல�ாது, 
உஙகளுப்டய வழதிகாட்டல்கபள 
அவள �தின்�ற்றும் வாயப்பு 
அ்ததிகளவதில் இருககும்.

லவடிகபக & இலகுவான செயற்�ாடுகளந்டதப்த
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