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

 எனது �திளபளயதின் உ்டல்நலம்குப்றந்ததிருப்�து 
எனககு எப்�டித ச்தாதியும்? ச�ாதுவாக, 
உ்டல்நலம்குப்றந்த �திளபள வழபமபயவதி்ட 
வதித்ததியாெமாக இருப்�து்டன் வதித்ததியாெமாகச் 
செயற்�டும். அவளுககு வயதிற்று வலி இருப்�்தாக 
அல்லது அவள சுகமாய இல்பல என அவள 
சொல்லலாம். அவளுப்டய உ்டல் சூ்டாகவும் 
வதியரததும் இருககலாம் அல்லது அது சவளதி்றதியும் 
குளதிரபமயாகவும் இருககலாம். உஙகளுப்டய �திளபள 
வழபமபயவதி்ட அ்ததிகமான தூககககலககத்ததில் 
இருககலாம். அவளுககுச் ொப்�தி்டலவா குடிககலவா 
வதிருப்�மதில்லாமல் இருககலாம். அவள மகதிழச்ெதியதின்்றதி 
இருககலாம் அல்லது ெதிணுஙகலாம். உஙகளுப்டய 
�திளபளபய உஙகளுககுத்தான் ச்தாதியும். உஙகளுககு 
அவள நலமாக இருப்�்தாகத ச்தாதியாமல் இருககலாம்.

 என்னுப்டய உ்டல்நலம்குப்றந்த �திளபளபய 
எப்�டி நான் �ராமாதிககலாம்? உஙகளுப்டய 
�திளபளபய வீடடில் பவத்ததிருஙகள. அவனதின் 
உ்டல்நலம்குப்றந்ததிருந்தால் அவபனப் 
�ா்டொபலகலகா �திளபளப் �ராமாதிப்புகலகா 
அனுப்�ா்தீரகள. 

•	உஙகள �திளபளபய ஓயசவடுககும்�டி 
உற்ொகப்�டுததுஙகள.

•	அவனுப்டய சவப்�நதிபலபயப் �ாதிலொ்ததியுஙகள.
•	அவனுப்டய உ்டல் சூ்டாக இருந்தால், லமல்ததிகப் 

ல�ாரபவகள ல�ா்டா்தீரகள. 
•	அ்ததிகளவதில் நீராகாரஙகபளக குடிப்�்தற்கு அவபன 

உற்ொகப்�டுததுஙகள. 

 என்னுப்டய �திளபளயதின் உ்டல் நலப் 
�ராமாதிப்�ாளபர நான் எப்ல�ாது அபழப்�து? 
ச�ாதுவாக உஙகளுப்டய �திளபளககு ஓயவும் 
நீராகாரஙகளுலம நீஙகள சகாடுகக லவணடும். 
ெதிலலவபளகளதில் ஒரு �திளபள அ்ததிகளவதில் 
லநாயவாயப்�டடு, லநாயககுாதிய அ்றதிகு்றதிகபளக 
காட்டலாம். என்ன �திரச்ெதிபன அல்லது என்ன 
செயவது என உஙகளுககுத ச்தாதியாவதிட்டால் 
உஙகளுப்டய உ்டல் நலப் �ராமாதிப்�ாளரு்டன் 
கப்தயுஙகள.

Body Factsheet 1

மருநது சகாடுத்தல் 

 எப்ல�ாது நான் மருநது சகாடுகக லவணடும்? 
ஒரு உ்டல் நலப் �ராமாதிப்�ாளரு்டன் அல்லது 
மருந்தாளரு்டன் கலந்தாலலாெதிககாமல் ஒரு 
குழநப்தககு அல்லது �திளபளககு மருநது 
சகாடுககா்தீரகள. ்தவ்றான மருநப்த அல்லது ்தவ்றான 
அளபவக சகாடுத்தல் நன்பமபய வதி்ட அ்ததிகளவதில் 
்தீபமலய வதிபளவதிககும். 

 உஙகளுப்டய �திளபளககு உஙகளுப்டய உ்டல் நலப் 
�ராமாதிப்�ாளர மருநப்தப் �ாதிநதுபரத்தால், நீஙகள 
ச்தாதிநது சகாளள லவணடிய வதி்டயஙகள உளளன.

• மருநதுககு என்ன ச�யர?
•	அது என்ன செயய லவணடும்?
•	உஙகளுப்டய �திளபளககு நீஙகள எவவளவு சகாடுகக 

லவணடும்?
•	உஙகளுப்டய �திளபளககு அப்த நீஙகள எத்தபன 

்தரம் சகாடுகக லவணடும்?
•	அது முடியும் வபரககும் ச்தா்டரநது நீஙகள சகாடுகக 

லவணடுமா?
•	அந்த மருநப்த நீஙகள உணவு்டன் சகாடுகக 

லவணடுமா அல்லது சவறும் வயதிற்்றதில் சகாடுகக 
லவணடுமா?

•	அந்த மருநப்த உஙகளுப்டய �திளபள எடுககும் ல�ாது 
அவன் ெதில உணவுகபளத ்தவதிரகக லவணடுமா?

•	உஙகளுப்டய �திளபள எடுககக கூடிய லவறு 
மருநதுகபள அந்த மருநது குறுககீடு செயயுமா?

•	உஙகளுப்டய �திளபளககு அந்த மருநப்தக 
சகாடுப்�்தற்காக இரவதில் அவபன நீஙகள எழுப்� 
லவணடுமா?

 உஙகளுப்டய �திளபளககு ஏ்தாவது எ்ததிரத்தாககம் 
ஏற்�ட்டால் மருநது சகாடுப்�ப்த நதிற்�ாடடுஙகள. 
மருநதுககான எ்ததிரத்தாககம் ெதிவப்புத ்தடிப்பு 
அல்லது வாந்ததி ல�ான்்ற ஏ்தாவது ஒன்்றாக 
இருககலாம். உ்டனடியாக உஙகளுப்டய உ்டல் நலப் 
�ராமாதிப்�ாளபர அபழயுஙகள. 

 ஒரு நதியமனததுககாகத ்தயாராகுஙகள. ஒரு 
நதியமனததுககாக அபழகக முன்னர, என்ன �திரச்ெதிபன 
என்�ப்த லயாெதியுஙகள. உ்டல் நலப் �ராமாதிப்�ாளபர 
நீஙகள ெந்ததிககும் ல�ாது என்ன சொல்வது என்�ப்த 
உஙகளுககு நதிபனவூடடுவ்தற்காக கு்றதிப்புகள 
எடுஙகள. எவவளவு அ்ததிகமாக உஙகளுப்டய 
�திளபளககு என்ன �திரச்ெதிபன என உஙகளால் சொல்ல 
முடியுலமா அவவளவு வதிபரவதில் உஙகளுப்டய 
�திளபளககுத ல்தபவப்�டும் உ்தவதி அவளுககுக 
கதிப்டககும். 

 உஙகளுப்டய உ்டல் நலப் �ராமாதிப்�ாளாதின் 
ஆலலாெபனபய வதிளஙகதிகசகாளளுஙகள. வீடடில் 
செயய லவணடிய வதி்டயஙகபளப் �ற்்றதி உஙகளுப்டய 
உ்டல் நலப் �ராமாதிப்�ாளர உஙகளுககுச் சொல்லக 
கூடும். உஙகளுககு வதிளஙகாவதிட்டால் ்ததிரும்�வும் 
லகளுஙகள. உஙகளுககு வதிளஙகதியதிருப்�ப்த 
உறு்ததிப்�டுததுவ்தற்கு அந்த அ்றதிவுறுத்தல்கபள மீளச் 
சொல்லுஙகள. 

 அபனதது மருநதுகபளயும் 
பூட்டப்�ட்ட இ்டத்ததில் 
�திளபளகள எடுகக முடியா்த�டி 
பவயுஙகள.

 
 உஙகளுப்டய �திளபளயதின் மருநப்த உஙகளுப்டய 

�திளபளககு மடடும் சகாடுஙகள. மருநதுச் 
ெீடடில் எழு்ததிய அல்த அளவதில் அந்த மருநப்தக 
சகாடுஙகள. மற்்றப் �திளபளகளுககு உஙகளுப்டய 
�திளபளயதின் மருநப்தக சகாடுககா்தீரகள. 
இன்சனாருவருப்டய மருநப்த உஙகளுப்டய 
�திளபளககுக சகாடுககா்தீரகள. கு்றதிப்�திட்ட ஒரு 
லநாயுளள ஒரு கு்றதித்த �திளபளகலக ஒரு மருநதுச்ெீடடு 
சகாடுககப்�டுகதின்்றது. உஙகளுப்டய �திளபளயதின் 
லநாய மா்றதிய �தின்னர, ஏ்தாவது மருநது மீ்ததியாக 
இருந்தால் அப்த மீளவும் மருந்தாளாதி்டம் எடுததுச் 
செல்லுஙகள. 

உ்டல்நலம்குப்றந்த ஒரு 
�திளபளபயக கவனதித்தல்

உ்டல்
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 எனது �திளபளயதின் உ்டல்நலம்குப்றந்ததிருப்�து 
எனககு எப்�டித ச்தாதியும்? ச�ாதுவாக, 
உ்டல்நலம்குப்றந்த �திளபள வழபமபயவதி்ட 
வதித்ததியாெமாக இருப்�து்டன் வதித்ததியாெமாகச் 
செயற்�டும். அவளுககு வயதிற்று வலி இருப்�்தாக 
அல்லது அவள சுகமாய இல்பல என அவள 
சொல்லலாம். அவளுப்டய உ்டல் சூ்டாகவும் 
வதியரததும் இருககலாம் அல்லது அது சவளதி்றதியும் 
குளதிரபமயாகவும் இருககலாம். உஙகளுப்டய �திளபள 
வழபமபயவதி்ட அ்ததிகமான தூககககலககத்ததில் 
இருககலாம். அவளுககுச் ொப்�தி்டலவா குடிககலவா 
வதிருப்�மதில்லாமல் இருககலாம். அவள மகதிழச்ெதியதின்்றதி 
இருககலாம் அல்லது ெதிணுஙகலாம். உஙகளுப்டய 
�திளபளபய உஙகளுககுத்தான் ச்தாதியும். உஙகளுககு 
அவள நலமாக இருப்�்தாகத ச்தாதியாமல் இருககலாம்.

 என்னுப்டய உ்டல்நலம்குப்றந்த �திளபளபய 
எப்�டி நான் �ராமாதிககலாம்? உஙகளுப்டய 
�திளபளபய வீடடில் பவத்ததிருஙகள. அவனதின் 
உ்டல்நலம்குப்றந்ததிருந்தால் அவபனப் 
�ா்டொபலகலகா �திளபளப் �ராமாதிப்புகலகா 
அனுப்�ா்தீரகள. 

•	உஙகள �திளபளபய ஓயசவடுககும்�டி 
உற்ொகப்�டுததுஙகள.

•	அவனுப்டய சவப்�நதிபலபயப் �ாதிலொ்ததியுஙகள.
•	அவனுப்டய உ்டல் சூ்டாக இருந்தால், லமல்ததிகப் 

ல�ாரபவகள ல�ா்டா்தீரகள. 
•	அ்ததிகளவதில் நீராகாரஙகபளக குடிப்�்தற்கு அவபன 

உற்ொகப்�டுததுஙகள. 

 என்னுப்டய �திளபளயதின் உ்டல் நலப் 
�ராமாதிப்�ாளபர நான் எப்ல�ாது அபழப்�து? 
ச�ாதுவாக உஙகளுப்டய �திளபளககு ஓயவும் 
நீராகாரஙகளுலம நீஙகள சகாடுகக லவணடும். 
ெதிலலவபளகளதில் ஒரு �திளபள அ்ததிகளவதில் 
லநாயவாயப்�டடு, லநாயககுாதிய அ்றதிகு்றதிகபளக 
காட்டலாம். என்ன �திரச்ெதிபன அல்லது என்ன 
செயவது என உஙகளுககுத ச்தாதியாவதிட்டால் 
உஙகளுப்டய உ்டல் நலப் �ராமாதிப்�ாளரு்டன் 
கப்தயுஙகள.

Body Factsheet 1

மருநது சகாடுத்தல் 

 எப்ல�ாது நான் மருநது சகாடுகக லவணடும்? 
ஒரு உ்டல் நலப் �ராமாதிப்�ாளரு்டன் அல்லது 
மருந்தாளரு்டன் கலந்தாலலாெதிககாமல் ஒரு 
குழநப்தககு அல்லது �திளபளககு மருநது 
சகாடுககா்தீரகள. ்தவ்றான மருநப்த அல்லது ்தவ்றான 
அளபவக சகாடுத்தல் நன்பமபய வதி்ட அ்ததிகளவதில் 
்தீபமலய வதிபளவதிககும். 

 உஙகளுப்டய �திளபளககு உஙகளுப்டய உ்டல் நலப் 
�ராமாதிப்�ாளர மருநப்தப் �ாதிநதுபரத்தால், நீஙகள 
ச்தாதிநது சகாளள லவணடிய வதி்டயஙகள உளளன.

• மருநதுககு என்ன ச�யர?
•	அது என்ன செயய லவணடும்?
•	உஙகளுப்டய �திளபளககு நீஙகள எவவளவு சகாடுகக 

லவணடும்?
•	உஙகளுப்டய �திளபளககு அப்த நீஙகள எத்தபன 

்தரம் சகாடுகக லவணடும்?
•	அது முடியும் வபரககும் ச்தா்டரநது நீஙகள சகாடுகக 

லவணடுமா?
•	அந்த மருநப்த நீஙகள உணவு்டன் சகாடுகக 

லவணடுமா அல்லது சவறும் வயதிற்்றதில் சகாடுகக 
லவணடுமா?

•	அந்த மருநப்த உஙகளுப்டய �திளபள எடுககும் ல�ாது 
அவன் ெதில உணவுகபளத ்தவதிரகக லவணடுமா?

•	உஙகளுப்டய �திளபள எடுககக கூடிய லவறு 
மருநதுகபள அந்த மருநது குறுககீடு செயயுமா?

•	உஙகளுப்டய �திளபளககு அந்த மருநப்தக 
சகாடுப்�்தற்காக இரவதில் அவபன நீஙகள எழுப்� 
லவணடுமா?

 உஙகளுப்டய �திளபளககு ஏ்தாவது எ்ததிரத்தாககம் 
ஏற்�ட்டால் மருநது சகாடுப்�ப்த நதிற்�ாடடுஙகள. 
மருநதுககான எ்ததிரத்தாககம் ெதிவப்புத ்தடிப்பு 
அல்லது வாந்ததி ல�ான்்ற ஏ்தாவது ஒன்்றாக 
இருககலாம். உ்டனடியாக உஙகளுப்டய உ்டல் நலப் 
�ராமாதிப்�ாளபர அபழயுஙகள. 

 ஒரு நதியமனததுககாகத ்தயாராகுஙகள. ஒரு 
நதியமனததுககாக அபழகக முன்னர, என்ன �திரச்ெதிபன 
என்�ப்த லயாெதியுஙகள. உ்டல் நலப் �ராமாதிப்�ாளபர 
நீஙகள ெந்ததிககும் ல�ாது என்ன சொல்வது என்�ப்த 
உஙகளுககு நதிபனவூடடுவ்தற்காக கு்றதிப்புகள 
எடுஙகள. எவவளவு அ்ததிகமாக உஙகளுப்டய 
�திளபளககு என்ன �திரச்ெதிபன என உஙகளால் சொல்ல 
முடியுலமா அவவளவு வதிபரவதில் உஙகளுப்டய 
�திளபளககுத ல்தபவப்�டும் உ்தவதி அவளுககுக 
கதிப்டககும். 

 உஙகளுப்டய உ்டல் நலப் �ராமாதிப்�ாளாதின் 
ஆலலாெபனபய வதிளஙகதிகசகாளளுஙகள. வீடடில் 
செயய லவணடிய வதி்டயஙகபளப் �ற்்றதி உஙகளுப்டய 
உ்டல் நலப் �ராமாதிப்�ாளர உஙகளுககுச் சொல்லக 
கூடும். உஙகளுககு வதிளஙகாவதிட்டால் ்ததிரும்�வும் 
லகளுஙகள. உஙகளுககு வதிளஙகதியதிருப்�ப்த 
உறு்ததிப்�டுததுவ்தற்கு அந்த அ்றதிவுறுத்தல்கபள மீளச் 
சொல்லுஙகள. 

 அபனதது மருநதுகபளயும் 
பூட்டப்�ட்ட இ்டத்ததில் 
�திளபளகள எடுகக முடியா்த�டி 
பவயுஙகள.

 
 உஙகளுப்டய �திளபளயதின் மருநப்த உஙகளுப்டய 

�திளபளககு மடடும் சகாடுஙகள. மருநதுச் 
ெீடடில் எழு்ததிய அல்த அளவதில் அந்த மருநப்தக 
சகாடுஙகள. மற்்றப் �திளபளகளுககு உஙகளுப்டய 
�திளபளயதின் மருநப்தக சகாடுககா்தீரகள. 
இன்சனாருவருப்டய மருநப்த உஙகளுப்டய 
�திளபளககுக சகாடுககா்தீரகள. கு்றதிப்�திட்ட ஒரு 
லநாயுளள ஒரு கு்றதித்த �திளபளகலக ஒரு மருநதுச்ெீடடு 
சகாடுககப்�டுகதின்்றது. உஙகளுப்டய �திளபளயதின் 
லநாய மா்றதிய �தின்னர, ஏ்தாவது மருநது மீ்ததியாக 
இருந்தால் அப்த மீளவும் மருந்தாளாதி்டம் எடுததுச் 
செல்லுஙகள. 

உ்டல்நலம்குப்றந்த ஒரு 
�திளபளபயக கவனதித்தல்

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

 ஒவசவாரு நாளும் சுறுசுறுப்�ான வதிபளயாடடு. 
வளரவ்தற்கும் ஆலராககதியமாக இருப்�்தற்கும் 
உஙகளுப்டய �திளபள ஓ்ட லவணடும், வதிபளயா்ட 
லவணடும் அதது்டன் சுறுசுறுப்�ாக இருகக 
லவணடும். உஙகளுப்டய �திளபள ல�ாதுமான 
அளவு ல்தகப்�தியாெம் செயயும் ல�ாது அவன் 
ஆலராககதியமாகவும் மகதிழவாகவும் இருப்�ான். 
உஙகளுப்டய �திளபளயு்டன் வதிபளயாடுவ்தன் மூலம் 
சுறுசுறுப்�ாக இருப்�்தால் நீஙகளும் மகதிழச்ெதியாக 
இருககதின்்றீரகள என்�ப்தக காடடுஙகள. 

 ்ததிபர லநரதப்தக கடடுப்�டுததுஙகள. �திளபளகள 
TV �ாரககும் ல�ாது அல்லது மதின்கணதினதியதில் 
வதிபளயாடும் ல�ாது அவரகள சுறுசுறுப்�ாக இருகக 
மாட்டாரகள. இவவபகயான ்ததிபர ொர�ான 
செயற்�ாடுகள 2 வயதுககுட�ட்ட �திளபளகளுககு 
ெதி�ாாதிசு செயயப்�டுவ்ததில்பல. அ்தன் �தின்னர 
்ததிபர ஒன்றுககு முன்னால் உஙகளுப்டய 
�திளபள செலவழதிககும் லநரதப்தத ச்தா்டரநது 
மடடுப்�டுததுஙகள. 

 ஒழுஙகாக �ாதிலொ்தபனகளுககுச் செல்லுஙகள. 
ஒரு உ்டல் நலப் �ராமாதிப்�ாளாதி்டமும் ஒரு 
�ல்மருததுவாதி்டமும் ஒழுஙகான �ாதிலொ்தபனககாக 
உஙகளுப்டய �திளபளபயக கூடடிச்செல்லுஙகள. 
உஙகளுப்டய �திளபள லநாயத்தடுப்புகபளப் 
ச�ற்்றதிருப்�ப்த உறு்ததிசெயயுஙகள.  

 நல்ல, சுத்தமான லவடிகபக
 �திளபளகள எப்ல�ாதும் ்தஙகளுப்டய பககபளக 

கழுவ, குளதிகக அல்லது ்தஙகளுப்டய �ற்கபளத 
துலகக வதிரும்�மாட்டாரகள. இந்தச் செயற்�ாடுகபள 
நீஙகள லவடிகபகயான்தாக மாற்்றதினால் அபவ 
சுல�மாகவதிருககும்.

 உஙகளுப்டய �திளபள ்தனது பககபளக கழுவும் 
ல�ாது “ABC” �ாடப்ட அவனு்டன் லெரநது �ாடுஙகள. 
எவவளவு லநரம் கழுவ லவணடுசமன்று அவன் 
வதிளஙகதிகசகாளவ்தற்கு அது உ்தவும். நதிப்றயச் 
ெவரககாரம் �ாவதிதது எல்லாப் �கு்ததிகளும் ெவரககார 
நுபரயால் மூ்டப்�டுவப்த உறு்ததிப்�டுததுவ்தற்காக 
அவனது பககபள ஒன்று்டன் ஒன்று ல்தயுஙகள. 
�தின்னர சவதுசவதுப்�ான ஓடும் நீாதில் அவனது 
பககபளக கழுவுஙகள.  

 குவபளகள, சவறுபமயான �திளாஸாதிக ல�ாத்தல்கள, 
sponges வதிபளயாடடுப் ச�ாருளகள ல�ான்்றபவ 
குளதிககும் இரபவ லவடிகபகயான்தாக மாற்றும். 
குவபள ஒன்்றதிலிருநது இன்சனான்றுககு 
உஙகளுப்டய �திளபள ்தணணீபர ஊற்றும்ல�ாது 
அவபனக கழுவுஙகள. 

 வீடடில் ்தப்ட்தாணடும் ஒரு �யதிற்ெதி 
 உஙகளுப்டய �திளபளயதின் ஆலராககதிய நதிப்றபயயும் 

அ்ததிகளவு ெக்ததிபயயும் ல�ணுவ்தற்கு சுறுசுறுப்�ாக 
இருப்�து உ்தவ முடியும். உஙகளுப்டய �திளபள 
்தனது உ்டபல லவறு�ட்ட ்ததிபெகளதில் அபெப்�்தற்கு 
ஒரு ்தப்ட்தாணடும் �யதிற்ெதி உற்ொகப்�டுததும். 
ெபமயலப்றயதினுள அல்லது சவளதிமுற்்றத்ததில் ஒன்ப்ற 
நீஙகள உருவாககலாம். பூஙகாவதில் கூ்ட எளதிபமயான 
ஒன்ப்ற நீஙகள உருவாககலாம். உஙகளுககுத 
ல்தபவப்�டும் எல்லாப் ச�ாருளகளும் உஙகளுப்டய 
வீடடில் உளளன. 

 உ்தாரணததுககு, உஙகளுப்டய குழநப்த ்தவழநது 
சகாணடிருந்தால், ஒரு ச�ாதிய cardboard ச�டடியதின் 
இரணடு அந்தஙகபளயும் ்ததி்றவுஙகள. இது ஒரு 
சுரஙகப்�ாப்தபய உருவாககும். அவபள ஒரு 
அந்தத்ததிலும் ஒரு வதிபளயாடடுப் ச�ாருபள மற்்ற 
அந்தத்ததிலும் வதிடுஙகள. ச�டடிககு ஊ்டாகத ்தவழநது 
ல�ாய அந்த வதிபளயாடடுப் ச�ாருபள எடுப்�்தற்கு 
உஙகளுப்டய �திளபளபய உற்ொகப்�டுததுஙகள. 

 உஙகளுப்டய �திளபள வளர வளர ்தப்ட்தாணடும் 
�யதிற்ெதிபய நீண்ட்தாக அபமயுஙகள.அவளுப்டய 
்ததி்றன்கபள வதிருத்ததிசெயய அ்ததிக ெவால்கபளச் 
லெருஙகள. இல்தா ெதில லயாெபனகள:

• ஒரு க்ததிபரபய �ககமாகத ்ததிருப்புஙகள. க்ததிபரயதின் 
கால்களதிப்டலய உஙகளுப்டய �திளபள ்தவழுவான். 

• ்தபரயதில் நூலால் ஒரு வட்டமதிடுஙகள. அந்த 
வட்டததுககு உளலளயும் சவளதிலயயும் உஙகளுப்டய 
�திளபள மூன்று ்த்டபவகள கு்ததிப்�ான்.

•	்தபரயதில் ஒரு லொடி ெப்�ாததுககபளப் ல�ாடுஙகள.
அந்தச் ெப்�ாததுககபளச் சுற்்றதி மூன்று ்த்டபவகள 
ஒரு ்ததிபெயதிலும் �தின்னர மற்்றத ்ததிபெயதில் மூன்று 
்த்டபவகளும் ஓடுவான். 

•	்தபரயதில் நூலால் ஒரு லநர லகாடு ல�ாடுஙகள. நூலில் 
அவளதின் காபல பவத்த�டி உஙகளுப்டய �திளபள 
ந்டப்�ாள.

• உஙகளுப்டய �திளபளயதி்டம் ஒரு ெதி்றதிய �திளாஸாதிக 
ப�யதில் அாதிெதி ல�ாடடுக சகாடுஙகள. அது 
இறுககமாக மூடியதிருப்�ப்த உறு்ததிப்�டுததுஙகள. 
நீஙகள �தது எணணும் வபரககும் உஙகளுப்டய 
�திளபள நதிபலயாக நதின்்ற�டி அந்தப் ப�பய ்தனது 
்தபலயதில் ஆ்டாமல் பவத்ததிருகக லவணடும். 

•	ஒரு காலில் நதின்றுசகாணடு அந்தப் ப�பய 
ஆ்டாமல் ்தபலயதில் பவத்ததிருககும்�டி உஙகளுப்டய 
�திளபளபயக லகட�்தன் மூலம் இப்த லமலும் 
ெவாலாககுஙகள. அல்லது அந்தப் ப�பய 
அவளுப்டய ்தபலயதில் பவத்ததிருந்த�டி �தின்�ககமாக 
அவபளப் �தது அடி ந்டககச் சொல்லுஙகள. 

 அவளு்டன் லெரநது நீஙகளும் இந்த ்தப்ட்தாணடும் 
�யதிற்ெதிபயச் செய்தால் உஙகளுப்டய �திளபளககு 
இன்னும் லவடிகபகயாக இருககும். சுறுசுறுப்�ாக 
இருப்�்தால் நீஙகள மகதிழச்ெதியப்டகதி்றீரகள என்�ப்த 
அவளுககுக காடடுஙகள. எல்லாவற்ப்றயும் வதி்ட 
நீஙகள உ்தாரணமாக இருப்�்ததிலிருநது உஙகளுப்டய 
�திளபள அ்ததிகமாகக கற்கதின்்றான்.

உஙகளுப்டய �திளபளபய 
ஆலராககதியமாகப் ல�ணல்

 புபகயற்்ற ஒரு வீடடுச் சூழபல 
உஙகளுப்டய �திளபளககு 
வழஙகுஙகள. உஙகளுப்டய 
�திளபளபய மற்்றவரகளதின் 
புபகயதிலிருநது நீஙகள 
�ாதுகாகக லவணடும். 

 உஙகளுப்டய �திளபள ல�ாதுமான அளவு நதித்ததிபர 
சகாளவ்தற்கு உ்தவதிசெயயுஙகள. அலனகமான 
�திளபளகளுககு ்ததினமும்10 மு்தல் 14 மணதி லநர 
நதித்ததிபர ல்தபவ. உஙகளுப்டய �திளபள எவவளவு 
இளபமயாக இருககதின்்றாலரா அவவளவு அ்ததிகமாக 
அவளுககு நதித்ததிபர ல்தபவ. ல�ாதுமான அளவு 
நதித்ததிபரயதில்லாமல் ஒரு �திளபளயதின் உ்டல் 
்தகுந்த முப்றயதில் வளர முடியாது. உஙகளுப்டய 
ஒழுஙகுமுப்றயதில் வழபமயான ஒரு �டுகபக 
லநரதப்த உளள்டககுஙகள. உஙகளுப்டய �திளபள 
நதித்ததிபர சகாளளாவதிட்டாலும் கூ்ட �கலில் ஒரு 
அபம்ததியான லநரம் இருப்�து நல்லது, 

 சுத்தமாகவும் நன்்றாகவும் இருத்தல். சுத்தமாக 
இருத்தல், ஆலராககதியமாக இருத்தலின் ஒரு முககதிய 
�கு்ததியாக உளளது. அடிககடி ்தனது பககபளக கழுவ 
உஙகளுப்டய �திளபளககு �ழககுஙகள. சுத்தமாகவும் 
கதிருமதிகளதிலிருநது �ாதுகாப்�ாகவும் அவன் இருப்�ான் 
என்�ப்த வதிளஙகப்�டுததுஙகள. உஙகளுப்டய �திளபள 
ஒரு குழநப்தயாக இருந்தாலும்கூ்ட கதிழபமககு 2 
அல்லது 3 ்தரம் மடடுலம அவன் குளதிகக லவணடியுளளது. 
அவனுப்டய முகம், பககள மற்றும் உ்டலின் 
கீழப்�கு்ததிபயத ்ததினமும் சுத்தமாக பவத்ததிருஙகள. 

 உஙகளுப்டய �திளபளயதின் வாபயச் சுத்தம் 
செயயுஙகள. �ற்கள வர முன்ல� உஙகளுப்டய 
குழநப்தயதின் முரெதில் கவனசமடுஙகள. �தின்னர 
காபலயதிலும், �டுகபகககு முன்னரும் �ற்கபளத 
்தீடடுவ்தற்கு உஙகளுப்டய �திளபளககு 
உ்தவதிசெயயுஙகள. 
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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. 

 ஒவசவாரு நாளும் சுறுசுறுப்�ான வதிபளயாடடு. 
வளரவ்தற்கும் ஆலராககதியமாக இருப்�்தற்கும் 
உஙகளுப்டய �திளபள ஓ்ட லவணடும், வதிபளயா்ட 
லவணடும் அதது்டன் சுறுசுறுப்�ாக இருகக 
லவணடும். உஙகளுப்டய �திளபள ல�ாதுமான 
அளவு ல்தகப்�தியாெம் செயயும் ல�ாது அவன் 
ஆலராககதியமாகவும் மகதிழவாகவும் இருப்�ான். 
உஙகளுப்டய �திளபளயு்டன் வதிபளயாடுவ்தன் மூலம் 
சுறுசுறுப்�ாக இருப்�்தால் நீஙகளும் மகதிழச்ெதியாக 
இருககதின்்றீரகள என்�ப்தக காடடுஙகள. 

 ்ததிபர லநரதப்தக கடடுப்�டுததுஙகள. �திளபளகள 
TV �ாரககும் ல�ாது அல்லது மதின்கணதினதியதில் 
வதிபளயாடும் ல�ாது அவரகள சுறுசுறுப்�ாக இருகக 
மாட்டாரகள. இவவபகயான ்ததிபர ொர�ான 
செயற்�ாடுகள 2 வயதுககுட�ட்ட �திளபளகளுககு 
ெதி�ாாதிசு செயயப்�டுவ்ததில்பல. அ்தன் �தின்னர 
்ததிபர ஒன்றுககு முன்னால் உஙகளுப்டய 
�திளபள செலவழதிககும் லநரதப்தத ச்தா்டரநது 
மடடுப்�டுததுஙகள. 

 ஒழுஙகாக �ாதிலொ்தபனகளுககுச் செல்லுஙகள. 
ஒரு உ்டல் நலப் �ராமாதிப்�ாளாதி்டமும் ஒரு 
�ல்மருததுவாதி்டமும் ஒழுஙகான �ாதிலொ்தபனககாக 
உஙகளுப்டய �திளபளபயக கூடடிச்செல்லுஙகள. 
உஙகளுப்டய �திளபள லநாயத்தடுப்புகபளப் 
ச�ற்்றதிருப்�ப்த உறு்ததிசெயயுஙகள.  

 நல்ல, சுத்தமான லவடிகபக
 �திளபளகள எப்ல�ாதும் ்தஙகளுப்டய பககபளக 

கழுவ, குளதிகக அல்லது ்தஙகளுப்டய �ற்கபளத 
துலகக வதிரும்�மாட்டாரகள. இந்தச் செயற்�ாடுகபள 
நீஙகள லவடிகபகயான்தாக மாற்்றதினால் அபவ 
சுல�மாகவதிருககும்.

 உஙகளுப்டய �திளபள ்தனது பககபளக கழுவும் 
ல�ாது “ABC” �ாடப்ட அவனு்டன் லெரநது �ாடுஙகள. 
எவவளவு லநரம் கழுவ லவணடுசமன்று அவன் 
வதிளஙகதிகசகாளவ்தற்கு அது உ்தவும். நதிப்றயச் 
ெவரககாரம் �ாவதிதது எல்லாப் �கு்ததிகளும் ெவரககார 
நுபரயால் மூ்டப்�டுவப்த உறு்ததிப்�டுததுவ்தற்காக 
அவனது பககபள ஒன்று்டன் ஒன்று ல்தயுஙகள. 
�தின்னர சவதுசவதுப்�ான ஓடும் நீாதில் அவனது 
பககபளக கழுவுஙகள.  

 குவபளகள, சவறுபமயான �திளாஸாதிக ல�ாத்தல்கள, 
sponges வதிபளயாடடுப் ச�ாருளகள ல�ான்்றபவ 
குளதிககும் இரபவ லவடிகபகயான்தாக மாற்றும். 
குவபள ஒன்்றதிலிருநது இன்சனான்றுககு 
உஙகளுப்டய �திளபள ்தணணீபர ஊற்றும்ல�ாது 
அவபனக கழுவுஙகள. 

 வீடடில் ்தப்ட்தாணடும் ஒரு �யதிற்ெதி 
 உஙகளுப்டய �திளபளயதின் ஆலராககதிய நதிப்றபயயும் 

அ்ததிகளவு ெக்ததிபயயும் ல�ணுவ்தற்கு சுறுசுறுப்�ாக 
இருப்�து உ்தவ முடியும். உஙகளுப்டய �திளபள 
்தனது உ்டபல லவறு�ட்ட ்ததிபெகளதில் அபெப்�்தற்கு 
ஒரு ்தப்ட்தாணடும் �யதிற்ெதி உற்ொகப்�டுததும். 
ெபமயலப்றயதினுள அல்லது சவளதிமுற்்றத்ததில் ஒன்ப்ற 
நீஙகள உருவாககலாம். பூஙகாவதில் கூ்ட எளதிபமயான 
ஒன்ப்ற நீஙகள உருவாககலாம். உஙகளுககுத 
ல்தபவப்�டும் எல்லாப் ச�ாருளகளும் உஙகளுப்டய 
வீடடில் உளளன. 

 உ்தாரணததுககு, உஙகளுப்டய குழநப்த ்தவழநது 
சகாணடிருந்தால், ஒரு ச�ாதிய cardboard ச�டடியதின் 
இரணடு அந்தஙகபளயும் ்ததி்றவுஙகள. இது ஒரு 
சுரஙகப்�ாப்தபய உருவாககும். அவபள ஒரு 
அந்தத்ததிலும் ஒரு வதிபளயாடடுப் ச�ாருபள மற்்ற 
அந்தத்ததிலும் வதிடுஙகள. ச�டடிககு ஊ்டாகத ்தவழநது 
ல�ாய அந்த வதிபளயாடடுப் ச�ாருபள எடுப்�்தற்கு 
உஙகளுப்டய �திளபளபய உற்ொகப்�டுததுஙகள. 

 உஙகளுப்டய �திளபள வளர வளர ்தப்ட்தாணடும் 
�யதிற்ெதிபய நீண்ட்தாக அபமயுஙகள.அவளுப்டய 
்ததி்றன்கபள வதிருத்ததிசெயய அ்ததிக ெவால்கபளச் 
லெருஙகள. இல்தா ெதில லயாெபனகள:

• ஒரு க்ததிபரபய �ககமாகத ்ததிருப்புஙகள. க்ததிபரயதின் 
கால்களதிப்டலய உஙகளுப்டய �திளபள ்தவழுவான். 

• ்தபரயதில் நூலால் ஒரு வட்டமதிடுஙகள. அந்த 
வட்டததுககு உளலளயும் சவளதிலயயும் உஙகளுப்டய 
�திளபள மூன்று ்த்டபவகள கு்ததிப்�ான்.

•	்தபரயதில் ஒரு லொடி ெப்�ாததுககபளப் ல�ாடுஙகள.
அந்தச் ெப்�ாததுககபளச் சுற்்றதி மூன்று ்த்டபவகள 
ஒரு ்ததிபெயதிலும் �தின்னர மற்்றத ்ததிபெயதில் மூன்று 
்த்டபவகளும் ஓடுவான். 

•	்தபரயதில் நூலால் ஒரு லநர லகாடு ல�ாடுஙகள. நூலில் 
அவளதின் காபல பவத்த�டி உஙகளுப்டய �திளபள 
ந்டப்�ாள.

• உஙகளுப்டய �திளபளயதி்டம் ஒரு ெதி்றதிய �திளாஸாதிக 
ப�யதில் அாதிெதி ல�ாடடுக சகாடுஙகள. அது 
இறுககமாக மூடியதிருப்�ப்த உறு்ததிப்�டுததுஙகள. 
நீஙகள �தது எணணும் வபரககும் உஙகளுப்டய 
�திளபள நதிபலயாக நதின்்ற�டி அந்தப் ப�பய ்தனது 
்தபலயதில் ஆ்டாமல் பவத்ததிருகக லவணடும். 

•	ஒரு காலில் நதின்றுசகாணடு அந்தப் ப�பய 
ஆ்டாமல் ்தபலயதில் பவத்ததிருககும்�டி உஙகளுப்டய 
�திளபளபயக லகட�்தன் மூலம் இப்த லமலும் 
ெவாலாககுஙகள. அல்லது அந்தப் ப�பய 
அவளுப்டய ்தபலயதில் பவத்ததிருந்த�டி �தின்�ககமாக 
அவபளப் �தது அடி ந்டககச் சொல்லுஙகள. 

 அவளு்டன் லெரநது நீஙகளும் இந்த ்தப்ட்தாணடும் 
�யதிற்ெதிபயச் செய்தால் உஙகளுப்டய �திளபளககு 
இன்னும் லவடிகபகயாக இருககும். சுறுசுறுப்�ாக 
இருப்�்தால் நீஙகள மகதிழச்ெதியப்டகதி்றீரகள என்�ப்த 
அவளுககுக காடடுஙகள. எல்லாவற்ப்றயும் வதி்ட 
நீஙகள உ்தாரணமாக இருப்�்ததிலிருநது உஙகளுப்டய 
�திளபள அ்ததிகமாகக கற்கதின்்றான்.

உஙகளுப்டய �திளபளபய 
ஆலராககதியமாகப் ல�ணல்

 புபகயற்்ற ஒரு வீடடுச் சூழபல 
உஙகளுப்டய �திளபளககு 
வழஙகுஙகள. உஙகளுப்டய 
�திளபளபய மற்்றவரகளதின் 
புபகயதிலிருநது நீஙகள 
�ாதுகாகக லவணடும். 

 உஙகளுப்டய �திளபள ல�ாதுமான அளவு நதித்ததிபர 
சகாளவ்தற்கு உ்தவதிசெயயுஙகள. அலனகமான 
�திளபளகளுககு ்ததினமும்10 மு்தல் 14 மணதி லநர 
நதித்ததிபர ல்தபவ. உஙகளுப்டய �திளபள எவவளவு 
இளபமயாக இருககதின்்றாலரா அவவளவு அ்ததிகமாக 
அவளுககு நதித்ததிபர ல்தபவ. ல�ாதுமான அளவு 
நதித்ததிபரயதில்லாமல் ஒரு �திளபளயதின் உ்டல் 
்தகுந்த முப்றயதில் வளர முடியாது. உஙகளுப்டய 
ஒழுஙகுமுப்றயதில் வழபமயான ஒரு �டுகபக 
லநரதப்த உளள்டககுஙகள. உஙகளுப்டய �திளபள 
நதித்ததிபர சகாளளாவதிட்டாலும் கூ்ட �கலில் ஒரு 
அபம்ததியான லநரம் இருப்�து நல்லது, 

 சுத்தமாகவும் நன்்றாகவும் இருத்தல். சுத்தமாக 
இருத்தல், ஆலராககதியமாக இருத்தலின் ஒரு முககதிய 
�கு்ததியாக உளளது. அடிககடி ்தனது பககபளக கழுவ 
உஙகளுப்டய �திளபளககு �ழககுஙகள. சுத்தமாகவும் 
கதிருமதிகளதிலிருநது �ாதுகாப்�ாகவும் அவன் இருப்�ான் 
என்�ப்த வதிளஙகப்�டுததுஙகள. உஙகளுப்டய �திளபள 
ஒரு குழநப்தயாக இருந்தாலும்கூ்ட கதிழபமககு 2 
அல்லது 3 ்தரம் மடடுலம அவன் குளதிகக லவணடியுளளது. 
அவனுப்டய முகம், பககள மற்றும் உ்டலின் 
கீழப்�கு்ததிபயத ்ததினமும் சுத்தமாக பவத்ததிருஙகள. 

 உஙகளுப்டய �திளபளயதின் வாபயச் சுத்தம் 
செயயுஙகள. �ற்கள வர முன்ல� உஙகளுப்டய 
குழநப்தயதின் முரெதில் கவனசமடுஙகள. �தின்னர 
காபலயதிலும், �டுகபகககு முன்னரும் �ற்கபளத 
்தீடடுவ்தற்கு உஙகளுப்டய �திளபளககு 
உ்தவதிசெயயுஙகள. 
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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. 

 ஆலராககதியமான உணவுகள மற்றும் 
இப்டஉணவுகபள வழஙகுஙகள. உஙகளுப்டய 
�திளபளயதின் வயதிறு ெதி்றதிது என்�்தால் ஒரு லநரத்ததில் 
உஙகளுப்டய �திளபளயால் மதிகக சகாஞெம் ்தான் 
ொப்�தி்ட முடியும். அடிககடி அவன் ொப்�தி்ட லவணடும். 
மூன்று லவபள உணவும் உணவுகளதிப்டலய ஒரு 
ல�ாொககான இப்டஉணவும் ல்தபவ என்�து இ்தன் 
கருத்தாகலாம். உஙகளுப்டய �திளபள வளரவ்தற்கு 
உ்தவககூடிய ஆலராககதியமான உணவுகளுககான 
லயாெபனகள �லவற்ப்ற கன்டா உணவு வழதிகாடடி 
்தருகதின்்றது. 

உ்டல்

ொப்�திவ்தாயதின் எவவளவு ொப்�திடுவது என்�ப்தத 
்தீரமானதிப்�து உஙகளுப்டய �திளபளயதின் 
லவபலயாகும். �ெதிககும் ல�ாது ொப்�தி்டவும் 
ல�ாதுமான ல�ாது நதிறுத்தவும் உஙகளுப்டய �திளபள 
கற்றுகசகாளவ்தற்கு உ்தவதிசெயயுஙகள. 

 உணவு்டன் வதிபளயா்டல்
 ஆலராககதியமான உணவுகபள இனம்காண�ப்த, 

இளம் �திளபளகளால் கற்றுகசகாளள முடியும். 
வதிளம்�ரஙகளதிலிருநது உணவுப் �்டஙகபள சவடடி 
எடுஙகள. மளதிபகக கப்டகளதில் நதி்றஙகளுளள 
flyers	ஐத ல்தடுஙகள. காயக்றதிகள, �ழஙகள, �ாண, 
்தானதியம், அாதிெதி, இப்றச்ெதி, அவபரயதினம், �ாற்கடடி, 
�ால் ல�ான்்றவற்்றதின் �்டஙகபளக கணச்டடுஙகள. 
அபனததுப் �்டஙகபளயும் லமபெயதில் பவததுவதிடடு 
அவன் காபல உணவாகச் ொப்�திடும் உணவுகபள 
கணச்டடுககும்�டி உஙகளதின் �திளபளபயக 
லகளுஙகள.

 இந்தப் �்டஙகபள ஒன்்றாக ஒரு குவதியலாக 
பவயுஙகள. எந்த உணவுகள, ஒரு நல்ல ம்ததிய 
உணபவ உருவாககும் எனக லகளுஙகள. அவற்ப்ற 
ஒரு குவதியலாகப் ல�ாடும்�டி உஙகளுப்டய 
�திளபளயதி்டம் சொல்லுஙகள. அவனது உ்டல் வளர 
எந்த உணவுகள உ்தவும் என்�து �ற்்றதிப் கப்தயுஙகள.

 இப்ல�ாது cookies, pop, chips ல�ான்்றவற்்றதின் 
�்டஙகபளச் லெருஙகள. வளரும் ஒரு உ்டம்புககுத 
ல்தபவயானவற்ப்ற இந்த உணவுகள 
சகாடுப்�்ததில்பல. அவற்ப்ற அடிககடி நீஙகள ஏன் 
சகாடுப்�்ததில்பல என்�ப்த வதிளஙகப்�டுததுஙகள. 

 லமலும் லயாெபனகளுககு கன்டா உணவு 
வழதிகாடடிபயப் �ாருஙகள. ஆலராககதியமான 
உணவுகள மற்றும் இப்டஉணவுகள �ற்்றதி நீஙகள 
்ததிட்டமதிடுவ்தற்கு உஙகளுப்டய �திளபள வதிபரவதில் 
உ்தவதிசெயவான். 

 ொப்�திடுவ்தற்கு சுவாரஸயமாகத ல்தான்றும் உணவு
 லவடிகபகயாகத ச்தாதியககூடிய உணவுகபளத 

்தயாாதிப்�்தன் மூலம் உஙகளுப்டய �திளபளககு 
ொப்�திடுவ்ததில் ஆரவதப்த ஏற்�டுததுஙகள. லவறு 
ஏ்தாவது ல�ால் ச்தாதியுமாறு, உணபவ நீஙகள ்தடடில் 
அடுககலாம். உஙகளுப்டய ெதிருஷடிப்புககு ஏ்தாவது 
ஒரு லவடிகபகயான ச�யபரக கணடு�திடியுஙகள 
அல்லது ஒரு ச�யபர லயாெதிககும்�டி உஙகளுப்டய 
�திளபளபயக லகளுஙகள. இந்த உணவுச் 
செயமுப்றகபளச் செயவ்தற்கு ஒரு 4 அல்லது 5 
வயதுப் �திளபள உ்தவ முடியும். 

 இல்தா ெதில லயாெபனகள: 
•	ஒரு மரததுணடு மீது எறும்புகள – கதிட்டத்தட்ட 6 

செ.மீ. நீளமான ஒரு துணடு செலாதிபய சவடடுஙகள. 
peanut butter, hummus அல்லது �ாற்கடடியால் 
அப்த நதிரப்புஙகள. அ்தன் லமல் ஒரு ெதில 
முந்ததிாதிபகவற்்றல்கபள பவயுஙகள. ஒரு மரததுணடில் 
எறும்புகள இருப்�து ல�ால் அபவ இருககதின்்ற்தா?

•	லகாமாளதி முக Pizza - குறுககாக சுமார 15 செமீ 
உளள ஒரு ெதி்றதிய pizza crust ஐ நீஙகள வாஙக 
முடியும். அல்லது ஒரு துணடு pita சராடடிபயப் 
�யன்�டுததுஙகள. லமற்�ரப்�தில் சகாஞெம் ்தககாளதி 
sauce ம் சகாஞெம் ெீவதிய �ாற்கடடிபயயும் �ரவுஙகள. 
உஙகள �திளபள வயதுவந்த �திளபள என்்றால், 
இப்தச் செயவ்தற்கு அவள உஙகளுககு உ்தவ முடியும். 
இப்ல�ாது pizza வதில் ஒரு முகதப்த உருவாககுஙகள. 
உ்தாரணததுககு, கணகபள உருவாகக, 
நீஙகள இரணடு ்தககாளதிப்�ழத துணடுகபளப் 
�யன்�டுத்தலாம். வாயககு, �ச்பெ மதிளகாயத 
துணடுகபளப் �ாவதிததுப் �ாருஙகள. ஒரு மூககுககு, 
ெதி்றதிய ்தககாளதிப்�ழம் ஒன்ப்ற நீஙகள �யன்�டுத்த 
முடியும். �ாற்கடடி உருகும் வபர pizza ஐ oven ல் 
பவயுஙகள.

 ெதில உணவுகள ஏபனயவற்ப்ற வதி்டச் ெதி்றந்தபவயாக 
உளளன. Cookies, pop, chips ல�ான்்ற “மற்்ற” 
உணவுகபளக குப்றகக முயற்ெதியுஙகள. இந்த 
உணவுகள வளரும் உ்டம்புககுத ல்தபவயானவற்ப்ற 
்தருவ்ததில்பல. உஙகள �திளபள வளரவும் 
வதிருத்ததியப்டயும் ல்தபவயான உணபவப் 
ல�ாதுமானளவதில் அவள ொப்�தி்ட முடியாமல் இந்த 
உணவுகள ்தப்ட செயயலாம். 

 ல�ாதுமான அளவு எது? ஆலராககதியமாக 
இருப்�்தற்கு, ்ததினமும் உஙகளுப்டய ெதிறு�திளபள 
ொப்�தி்ட லவணடியது ெதி்றதி்தளவு உணவு மடடுலம 
என்�து உஙகளுககு ஆச்ொதியமாக இருககலாம். 
எது ல�ாதுமான அளவு, எது மதிக அ்ததிகம் என்�து 
அலனகமான ச�ற்ல்றாரகளுககுத ச்தாதிவ்ததில்பல. 
வழபமயான ொப்�ாடடு லநரஙகளதிலும் இப்டஉணவு 
லநரஙகளதிலும் ொதியான அளவதில் ஆலராககதியமான 
உணபவக சகாடுப்�து உஙகளுப்டய லவபல 
என்�ப்த நதிபனவுபவத்ததிருஙகள. ொப்�திடுவ்தா, 

உஙகளுப்டய �திளபள நன்கு 
ொப்�திடுவ்தற்கு உ்தவுஙகள

 உஙகளுப்டய �திளபள ொப்�திடும் 
அளவு �ற்்றதி உஙகளுககுப் 
�திரச்ெதிபனகள இருந்தால், 
உஙகளுப்டய உ்டல் நலப் 
�ராமாதிப்�ாளரு்டன் கப்தயுஙகள.
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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. 

 ஆலராககதியமான உணவுகள மற்றும் 
இப்டஉணவுகபள வழஙகுஙகள. உஙகளுப்டய 
�திளபளயதின் வயதிறு ெதி்றதிது என்�்தால் ஒரு லநரத்ததில் 
உஙகளுப்டய �திளபளயால் மதிகக சகாஞெம் ்தான் 
ொப்�தி்ட முடியும். அடிககடி அவன் ொப்�தி்ட லவணடும். 
மூன்று லவபள உணவும் உணவுகளதிப்டலய ஒரு 
ல�ாொககான இப்டஉணவும் ல்தபவ என்�து இ்தன் 
கருத்தாகலாம். உஙகளுப்டய �திளபள வளரவ்தற்கு 
உ்தவககூடிய ஆலராககதியமான உணவுகளுககான 
லயாெபனகள �லவற்ப்ற கன்டா உணவு வழதிகாடடி 
்தருகதின்்றது. 

உ்டல்

ொப்�திவ்தாயதின் எவவளவு ொப்�திடுவது என்�ப்தத 
்தீரமானதிப்�து உஙகளுப்டய �திளபளயதின் 
லவபலயாகும். �ெதிககும் ல�ாது ொப்�தி்டவும் 
ல�ாதுமான ல�ாது நதிறுத்தவும் உஙகளுப்டய �திளபள 
கற்றுகசகாளவ்தற்கு உ்தவதிசெயயுஙகள. 

 உணவு்டன் வதிபளயா்டல்
 ஆலராககதியமான உணவுகபள இனம்காண�ப்த, 

இளம் �திளபளகளால் கற்றுகசகாளள முடியும். 
வதிளம்�ரஙகளதிலிருநது உணவுப் �்டஙகபள சவடடி 
எடுஙகள. மளதிபகக கப்டகளதில் நதி்றஙகளுளள 
flyers	ஐத ல்தடுஙகள. காயக்றதிகள, �ழஙகள, �ாண, 
்தானதியம், அாதிெதி, இப்றச்ெதி, அவபரயதினம், �ாற்கடடி, 
�ால் ல�ான்்றவற்்றதின் �்டஙகபளக கணச்டடுஙகள. 
அபனததுப் �்டஙகபளயும் லமபெயதில் பவததுவதிடடு 
அவன் காபல உணவாகச் ொப்�திடும் உணவுகபள 
கணச்டடுககும்�டி உஙகளதின் �திளபளபயக 
லகளுஙகள.

 இந்தப் �்டஙகபள ஒன்்றாக ஒரு குவதியலாக 
பவயுஙகள. எந்த உணவுகள, ஒரு நல்ல ம்ததிய 
உணபவ உருவாககும் எனக லகளுஙகள. அவற்ப்ற 
ஒரு குவதியலாகப் ல�ாடும்�டி உஙகளுப்டய 
�திளபளயதி்டம் சொல்லுஙகள. அவனது உ்டல் வளர 
எந்த உணவுகள உ்தவும் என்�து �ற்்றதிப் கப்தயுஙகள.

 இப்ல�ாது cookies, pop, chips ல�ான்்றவற்்றதின் 
�்டஙகபளச் லெருஙகள. வளரும் ஒரு உ்டம்புககுத 
ல்தபவயானவற்ப்ற இந்த உணவுகள 
சகாடுப்�்ததில்பல. அவற்ப்ற அடிககடி நீஙகள ஏன் 
சகாடுப்�்ததில்பல என்�ப்த வதிளஙகப்�டுததுஙகள. 

 லமலும் லயாெபனகளுககு கன்டா உணவு 
வழதிகாடடிபயப் �ாருஙகள. ஆலராககதியமான 
உணவுகள மற்றும் இப்டஉணவுகள �ற்்றதி நீஙகள 
்ததிட்டமதிடுவ்தற்கு உஙகளுப்டய �திளபள வதிபரவதில் 
உ்தவதிசெயவான். 

 ொப்�திடுவ்தற்கு சுவாரஸயமாகத ல்தான்றும் உணவு
 லவடிகபகயாகத ச்தாதியககூடிய உணவுகபளத 

்தயாாதிப்�்தன் மூலம் உஙகளுப்டய �திளபளககு 
ொப்�திடுவ்ததில் ஆரவதப்த ஏற்�டுததுஙகள. லவறு 
ஏ்தாவது ல�ால் ச்தாதியுமாறு, உணபவ நீஙகள ்தடடில் 
அடுககலாம். உஙகளுப்டய ெதிருஷடிப்புககு ஏ்தாவது 
ஒரு லவடிகபகயான ச�யபரக கணடு�திடியுஙகள 
அல்லது ஒரு ச�யபர லயாெதிககும்�டி உஙகளுப்டய 
�திளபளபயக லகளுஙகள. இந்த உணவுச் 
செயமுப்றகபளச் செயவ்தற்கு ஒரு 4 அல்லது 5 
வயதுப் �திளபள உ்தவ முடியும். 

 இல்தா ெதில லயாெபனகள: 
•	ஒரு மரததுணடு மீது எறும்புகள – கதிட்டத்தட்ட 6 

செ.மீ. நீளமான ஒரு துணடு செலாதிபய சவடடுஙகள. 
peanut butter, hummus அல்லது �ாற்கடடியால் 
அப்த நதிரப்புஙகள. அ்தன் லமல் ஒரு ெதில 
முந்ததிாதிபகவற்்றல்கபள பவயுஙகள. ஒரு மரததுணடில் 
எறும்புகள இருப்�து ல�ால் அபவ இருககதின்்ற்தா?

•	லகாமாளதி முக Pizza - குறுககாக சுமார 15 செமீ 
உளள ஒரு ெதி்றதிய pizza crust ஐ நீஙகள வாஙக 
முடியும். அல்லது ஒரு துணடு pita சராடடிபயப் 
�யன்�டுததுஙகள. லமற்�ரப்�தில் சகாஞெம் ்தககாளதி 
sauce ம் சகாஞெம் ெீவதிய �ாற்கடடிபயயும் �ரவுஙகள. 
உஙகள �திளபள வயதுவந்த �திளபள என்்றால், 
இப்தச் செயவ்தற்கு அவள உஙகளுககு உ்தவ முடியும். 
இப்ல�ாது pizza வதில் ஒரு முகதப்த உருவாககுஙகள. 
உ்தாரணததுககு, கணகபள உருவாகக, 
நீஙகள இரணடு ்தககாளதிப்�ழத துணடுகபளப் 
�யன்�டுத்தலாம். வாயககு, �ச்பெ மதிளகாயத 
துணடுகபளப் �ாவதிததுப் �ாருஙகள. ஒரு மூககுககு, 
ெதி்றதிய ்தககாளதிப்�ழம் ஒன்ப்ற நீஙகள �யன்�டுத்த 
முடியும். �ாற்கடடி உருகும் வபர pizza ஐ oven ல் 
பவயுஙகள.

 ெதில உணவுகள ஏபனயவற்ப்ற வதி்டச் ெதி்றந்தபவயாக 
உளளன. Cookies, pop, chips ல�ான்்ற “மற்்ற” 
உணவுகபளக குப்றகக முயற்ெதியுஙகள. இந்த 
உணவுகள வளரும் உ்டம்புககுத ல்தபவயானவற்ப்ற 
்தருவ்ததில்பல. உஙகள �திளபள வளரவும் 
வதிருத்ததியப்டயும் ல்தபவயான உணபவப் 
ல�ாதுமானளவதில் அவள ொப்�தி்ட முடியாமல் இந்த 
உணவுகள ்தப்ட செயயலாம். 

 ல�ாதுமான அளவு எது? ஆலராககதியமாக 
இருப்�்தற்கு, ்ததினமும் உஙகளுப்டய ெதிறு�திளபள 
ொப்�தி்ட லவணடியது ெதி்றதி்தளவு உணவு மடடுலம 
என்�து உஙகளுககு ஆச்ொதியமாக இருககலாம். 
எது ல�ாதுமான அளவு, எது மதிக அ்ததிகம் என்�து 
அலனகமான ச�ற்ல்றாரகளுககுத ச்தாதிவ்ததில்பல. 
வழபமயான ொப்�ாடடு லநரஙகளதிலும் இப்டஉணவு 
லநரஙகளதிலும் ொதியான அளவதில் ஆலராககதியமான 
உணபவக சகாடுப்�து உஙகளுப்டய லவபல 
என்�ப்த நதிபனவுபவத்ததிருஙகள. ொப்�திடுவ்தா, 

உஙகளுப்டய �திளபள நன்கு 
ொப்�திடுவ்தற்கு உ்தவுஙகள

 உஙகளுப்டய �திளபள ொப்�திடும் 
அளவு �ற்்றதி உஙகளுககுப் 
�திரச்ெதிபனகள இருந்தால், 
உஙகளுப்டய உ்டல் நலப் 
�ராமாதிப்�ாளரு்டன் கப்தயுஙகள.
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