Body Factsheet 1
உடல்
உடல்நலம்குறைந்த ஒரு
பிள்ளையைக் கவனித்தல்
எனது பிள்ளையின் உடல்நலம்குறைந்திருப்பது
எனக்கு எப்படித் தெரியும்? ப�ொதுவாக,
உடல்நலம்குறைந்த பிள்ளை வழமையைவிட
வித்தியாசமாக இருப்பதுடன் வித்தியாசமாகச்
செயற்படும். அவளுக்கு வயிற்று வலி இருப்பதாக
அல்லது அவள் சுகமாய் இல்லை என அவள்
ச�ொல்லலாம். அவளுடைய உடல் சூடாகவும்
வியர்த்தும் இருக்கலாம் அல்லது அது வெளிறியும்
குளிர்மையாகவும் இருக்கலாம். உங்களுடைய பிள்ளை
வழமையைவிட அதிகமான தூக்கக்கலக்கத்தில்
இருக்கலாம். அவளுக்குச் சாப்பிடவ�ோ குடிக்கவ�ோ
விருப்பமில்லாமல் இருக்கலாம். அவள் மகிழ்ச்சியின்றி
இருக்கலாம் அல்லது சிணுங்கலாம். உங்களுடைய
பிள்ளையை உங்களுக்குத்தான் தெரியும். உங்களுக்கு
அவள் நலமாக இருப்பதாகத் தெரியாமல் இருக்கலாம்.
என்னுடைய உடல்நலம்குறைந்த பிள்ளையை
எப்படி நான் பராமரிக்கலாம்? உங்களுடைய
பிள்ளையை வீட்டில் வைத்திருங்கள். அவனின்
உடல்நலம்குறைந்திருந்தால் அவனைப்
பாடசாலைக்கோ பிள்ளைப் பராமரிப்புக்கோ
அனுப்பாதீர்கள்.
• உங்கள் பிள்ளையை ஓய்வெடுக்கும்படி
உற்சாகப்படுத்துங்கள்.
• அவனுடைய வெப்பநிலையைப் பரிச�ோதியுங்கள்.
• அவனுடைய உடல் சூடாக இருந்தால், மேலதிகப்
ப�ோர்வைகள் ப�ோடாதீர்கள்.
• அதிகளவில் நீராகாரங்களைக் குடிப்பதற்கு அவனை
உற்சாகப்படுத்துங்கள்.

மருந்து க�ொடுத்தல்

ஒரு நியமனத்துக்காகத் தயாராகுங்கள். ஒரு
நியமனத்துக்காக அழைக்க முன்னர், என்ன பிரச்சினை
என்பதை ய�ோசியுங்கள். உடல் நலப் பராமரிப்பாளரை
நீங்கள் சந்திக்கும் ப�ோது என்ன ச�ொல்வது என்பதை
உங்களுக்கு நினைவூட்டுவதற்காக குறிப்புகள்
எடுங்கள். எவ்வளவு அதிகமாக உங்களுடைய
பிள்ளைக்கு என்ன பிரச்சினை என உங்களால் ச�ொல்ல
முடியும�ோ அவ்வளவு விரைவில் உங்களுடைய
பிள்ளைக்குத் தேவைப்படும் உதவி அவளுக்குக்
கிடைக்கும்.
உங்களுடைய உடல் நலப் பராமரிப்பாளரின்
ஆல�ோசனையை விளங்கிக்கொள்ளுங்கள். வீட்டில்
செய்ய வேண்டிய விடயங்களைப் பற்றி உங்களுடைய
உடல் நலப் பராமரிப்பாளர் உங்களுக்குச் ச�ொல்லக்
கூடும். உங்களுக்கு விளங்காவிட்டால் திரும்பவும்
கேளுங்கள். உங்களுக்கு விளங்கியிருப்பதை
உறுதிப்படுத்துவதற்கு அந்த அறிவுறுத்தல்களை மீளச்
ச�ொல்லுங்கள்.

என்னுடைய பிள்ளையின் உடல் நலப்
பராமரிப்பாளரை நான் எப்போது அழைப்பது?
ப�ொதுவாக உங்களுடைய பிள்ளைக்கு ஓய்வும்
நீராகாரங்களுமே நீங்கள் க�ொடுக்க வேண்டும்.
சிலவேளைகளில் ஒரு பிள்ளை அதிகளவில்
ந�ோய்வாய்ப்பட்டு, ந�ோய்க்குரிய அறிகுறிகளைக்
காட்டலாம். என்ன பிரச்சினை அல்லது என்ன
செய்வது என உங்களுக்குத் தெரியாவிட்டால்
உங்களுடைய உடல் நலப் பராமரிப்பாளருடன்
கதையுங்கள்.

எப்போது நான் மருந்து க�ொடுக்க வேண்டும்?
ஒரு உடல் நலப் பராமரிப்பாளருடன் அல்லது
மருந்தாளருடன் கலந்தால�ோசிக்காமல் ஒரு
குழந்தைக்கு அல்லது பிள்ளைக்கு மருந்து
கொடுக்காதீர்கள். தவறான மருந்தை அல்லது தவறான
அளவைக் க�ொடுத்தல் நன்மையை விட அதிகளவில்
தீமையே விளைவிக்கும்.
உங்களுடைய பிள்ளைக்கு உங்களுடைய உடல் நலப்
பராமரிப்பாளர் மருந்தைப் பரிந்துரைத்தால், நீங்கள்
தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் உள்ளன.
• மருந்துக்கு என்ன பெயர்?
• அது என்ன செய்ய வேண்டும்?
• உங்களுடைய பிள்ளைக்கு நீங்கள் எவ்வளவு க�ொடுக்க
வேண்டும்?
• உங்களுடைய பிள்ளைக்கு அதை நீங்கள் எத்தனை
தரம் க�ொடுக்க வேண்டும்?
• அது முடியும் வரைக்கும் த�ொடர்ந்து நீங்கள் க�ொடுக்க
வேண்டுமா?
• அந்த மருந்தை நீங்கள் உணவுடன் க�ொடுக்க
வேண்டுமா அல்லது வெறும் வயிற்றில் க�ொடுக்க
வேண்டுமா?
• அந்த மருந்தை உங்களுடைய பிள்ளை எடுக்கும் ப�ோது
அவன் சில உணவுகளைத் தவிர்க்க வேண்டுமா?
• உங்களுடைய பிள்ளை எடுக்கக் கூடிய வேறு
மருந்துகளை அந்த மருந்து குறுக்கீடு செய்யுமா?
• உங்களுடைய பிள்ளைக்கு அந்த மருந்தைக்
க�ொடுப்பதற்காக இரவில் அவனை நீங்கள் எழுப்ப
வேண்டுமா?
உங்களுடைய பிள்ளைக்கு ஏதாவது எதிர்த்தாக்கம்
ஏற்பட்டால் மருந்து க�ொடுப்பதை நிற்பாட்டுங்கள்.
மருந்துக்கான எதிர்த்தாக்கம் சிவப்புத் தடிப்பு
அல்லது வாந்தி ப�ோன்ற ஏதாவது ஒன்றாக
இருக்கலாம். உடனடியாக உங்களுடைய உடல் நலப்
பராமரிப்பாளரை அழையுங்கள்.

அனைத்து மருந்துகளையும்
பூட்டப்பட்ட இடத்தில்
பிள்ளைகள் எடுக்க முடியாதபடி
வையுங்கள்.
உங்களுடைய பிள்ளையின் மருந்தை உங்களுடைய
பிள்ளைக்கு மட்டும் க�ொடுங்கள். மருந்துச்
சீட்டில் எழுதிய அதே அளவில் அந்த மருந்தைக்
க�ொடுங்கள். மற்றப் பிள்ளைகளுக்கு உங்களுடைய
பிள்ளையின் மருந்தைக் க�ொடுக்காதீர்கள்.
இன்னொருவருடைய மருந்தை உங்களுடைய
பிள்ளைக்குக் க�ொடுக்காதீர்கள். குறிப்பிட்ட ஒரு
ந�ோயுள்ள ஒரு குறித்த பிள்ளைக்கே ஒரு மருந்துச்சீட்டு
க�ொடுக்கப்படுகின்றது. உங்களுடைய பிள்ளையின்
ந�ோய் மாறிய பின்னர், ஏதாவது மருந்து மீதியாக
இருந்தால் அதை மீளவும் மருந்தாளரிடம் எடுத்துச்
செல்லுங்கள்.
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Body Factsheet 1
உடல்
உடல்நலம்குறைந்த ஒரு
பிள்ளையைக் கவனித்தல்
எனது பிள்ளையின் உடல்நலம்குறைந்திருப்பது
எனக்கு எப்படித் தெரியும்? ப�ொதுவாக,
உடல்நலம்குறைந்த பிள்ளை வழமையைவிட
வித்தியாசமாக இருப்பதுடன் வித்தியாசமாகச்
செயற்படும். அவளுக்கு வயிற்று வலி இருப்பதாக
அல்லது அவள் சுகமாய் இல்லை என அவள்
ச�ொல்லலாம். அவளுடைய உடல் சூடாகவும்
வியர்த்தும் இருக்கலாம் அல்லது அது வெளிறியும்
குளிர்மையாகவும் இருக்கலாம். உங்களுடைய பிள்ளை
வழமையைவிட அதிகமான தூக்கக்கலக்கத்தில்
இருக்கலாம். அவளுக்குச் சாப்பிடவ�ோ குடிக்கவ�ோ
விருப்பமில்லாமல் இருக்கலாம். அவள் மகிழ்ச்சியின்றி
இருக்கலாம் அல்லது சிணுங்கலாம். உங்களுடைய
பிள்ளையை உங்களுக்குத்தான் தெரியும். உங்களுக்கு
அவள் நலமாக இருப்பதாகத் தெரியாமல் இருக்கலாம்.
என்னுடைய உடல்நலம்குறைந்த பிள்ளையை
எப்படி நான் பராமரிக்கலாம்? உங்களுடைய
பிள்ளையை வீட்டில் வைத்திருங்கள். அவனின்
உடல்நலம்குறைந்திருந்தால் அவனைப்
பாடசாலைக்கோ பிள்ளைப் பராமரிப்புக்கோ
அனுப்பாதீர்கள்.
• உங்கள் பிள்ளையை ஓய்வெடுக்கும்படி
உற்சாகப்படுத்துங்கள்.
• அவனுடைய வெப்பநிலையைப் பரிச�ோதியுங்கள்.
• அவனுடைய உடல் சூடாக இருந்தால், மேலதிகப்
ப�ோர்வைகள் ப�ோடாதீர்கள்.
• அதிகளவில் நீராகாரங்களைக் குடிப்பதற்கு அவனை
உற்சாகப்படுத்துங்கள்.

மருந்து க�ொடுத்தல்

ஒரு நியமனத்துக்காகத் தயாராகுங்கள். ஒரு
நியமனத்துக்காக அழைக்க முன்னர், என்ன பிரச்சினை
என்பதை ய�ோசியுங்கள். உடல் நலப் பராமரிப்பாளரை
நீங்கள் சந்திக்கும் ப�ோது என்ன ச�ொல்வது என்பதை
உங்களுக்கு நினைவூட்டுவதற்காக குறிப்புகள்
எடுங்கள். எவ்வளவு அதிகமாக உங்களுடைய
பிள்ளைக்கு என்ன பிரச்சினை என உங்களால் ச�ொல்ல
முடியும�ோ அவ்வளவு விரைவில் உங்களுடைய
பிள்ளைக்குத் தேவைப்படும் உதவி அவளுக்குக்
கிடைக்கும்.
உங்களுடைய உடல் நலப் பராமரிப்பாளரின்
ஆல�ோசனையை விளங்கிக்கொள்ளுங்கள். வீட்டில்
செய்ய வேண்டிய விடயங்களைப் பற்றி உங்களுடைய
உடல் நலப் பராமரிப்பாளர் உங்களுக்குச் ச�ொல்லக்
கூடும். உங்களுக்கு விளங்காவிட்டால் திரும்பவும்
கேளுங்கள். உங்களுக்கு விளங்கியிருப்பதை
உறுதிப்படுத்துவதற்கு அந்த அறிவுறுத்தல்களை மீளச்
ச�ொல்லுங்கள்.

என்னுடைய பிள்ளையின் உடல் நலப்
பராமரிப்பாளரை நான் எப்போது அழைப்பது?
ப�ொதுவாக உங்களுடைய பிள்ளைக்கு ஓய்வும்
நீராகாரங்களுமே நீங்கள் க�ொடுக்க வேண்டும்.
சிலவேளைகளில் ஒரு பிள்ளை அதிகளவில்
ந�ோய்வாய்ப்பட்டு, ந�ோய்க்குரிய அறிகுறிகளைக்
காட்டலாம். என்ன பிரச்சினை அல்லது என்ன
செய்வது என உங்களுக்குத் தெரியாவிட்டால்
உங்களுடைய உடல் நலப் பராமரிப்பாளருடன்
கதையுங்கள்.

எப்போது நான் மருந்து க�ொடுக்க வேண்டும்?
ஒரு உடல் நலப் பராமரிப்பாளருடன் அல்லது
மருந்தாளருடன் கலந்தால�ோசிக்காமல் ஒரு
குழந்தைக்கு அல்லது பிள்ளைக்கு மருந்து
கொடுக்காதீர்கள். தவறான மருந்தை அல்லது தவறான
அளவைக் க�ொடுத்தல் நன்மையை விட அதிகளவில்
தீமையே விளைவிக்கும்.
உங்களுடைய பிள்ளைக்கு உங்களுடைய உடல் நலப்
பராமரிப்பாளர் மருந்தைப் பரிந்துரைத்தால், நீங்கள்
தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் உள்ளன.
• மருந்துக்கு என்ன பெயர்?
• அது என்ன செய்ய வேண்டும்?
• உங்களுடைய பிள்ளைக்கு நீங்கள் எவ்வளவு க�ொடுக்க
வேண்டும்?
• உங்களுடைய பிள்ளைக்கு அதை நீங்கள் எத்தனை
தரம் க�ொடுக்க வேண்டும்?
• அது முடியும் வரைக்கும் த�ொடர்ந்து நீங்கள் க�ொடுக்க
வேண்டுமா?
• அந்த மருந்தை நீங்கள் உணவுடன் க�ொடுக்க
வேண்டுமா அல்லது வெறும் வயிற்றில் க�ொடுக்க
வேண்டுமா?
• அந்த மருந்தை உங்களுடைய பிள்ளை எடுக்கும் ப�ோது
அவன் சில உணவுகளைத் தவிர்க்க வேண்டுமா?
• உங்களுடைய பிள்ளை எடுக்கக் கூடிய வேறு
மருந்துகளை அந்த மருந்து குறுக்கீடு செய்யுமா?
• உங்களுடைய பிள்ளைக்கு அந்த மருந்தைக்
க�ொடுப்பதற்காக இரவில் அவனை நீங்கள் எழுப்ப
வேண்டுமா?
உங்களுடைய பிள்ளைக்கு ஏதாவது எதிர்த்தாக்கம்
ஏற்பட்டால் மருந்து க�ொடுப்பதை நிற்பாட்டுங்கள்.
மருந்துக்கான எதிர்த்தாக்கம் சிவப்புத் தடிப்பு
அல்லது வாந்தி ப�ோன்ற ஏதாவது ஒன்றாக
இருக்கலாம். உடனடியாக உங்களுடைய உடல் நலப்
பராமரிப்பாளரை அழையுங்கள்.

அனைத்து மருந்துகளையும்
பூட்டப்பட்ட இடத்தில்
பிள்ளைகள் எடுக்க முடியாதபடி
வையுங்கள்.
உங்களுடைய பிள்ளையின் மருந்தை உங்களுடைய
பிள்ளைக்கு மட்டும் க�ொடுங்கள். மருந்துச்
சீட்டில் எழுதிய அதே அளவில் அந்த மருந்தைக்
க�ொடுங்கள். மற்றப் பிள்ளைகளுக்கு உங்களுடைய
பிள்ளையின் மருந்தைக் க�ொடுக்காதீர்கள்.
இன்னொருவருடைய மருந்தை உங்களுடைய
பிள்ளைக்குக் க�ொடுக்காதீர்கள். குறிப்பிட்ட ஒரு
ந�ோயுள்ள ஒரு குறித்த பிள்ளைக்கே ஒரு மருந்துச்சீட்டு
க�ொடுக்கப்படுகின்றது. உங்களுடைய பிள்ளையின்
ந�ோய் மாறிய பின்னர், ஏதாவது மருந்து மீதியாக
இருந்தால் அதை மீளவும் மருந்தாளரிடம் எடுத்துச்
செல்லுங்கள்.

BODY: Caring for a Sick Child – Tamil
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உடல்

வேடிக்கை & இலகுவான செயற்பாடுகள்
ஒழுங்காக பரிச�ோதனைகளுக்குச் செல்லுங்கள்.
ஒரு உடல் நலப் பராமரிப்பாளரிடமும் ஒரு
பல்மருத்துவரிடமும் ஒழுங்கான பரிச�ோதனைக்காக
உங்களுடைய பிள்ளையைக் கூட்டிச்செல்லுங்கள்.
உங்களுடைய பிள்ளை ந�ோய்த்தடுப்புகளைப்
பெற்றிருப்பதை உறுதிசெய்யுங்கள்.

உங்களுடைய பிள்ளையை
ஆர�ோக்கியமாகப் பேணல்
ஒவ்வொரு நாளும் சுறுசுறுப்பான விளையாட்டு.
வளர்வதற்கும் ஆர�ோக்கியமாக இருப்பதற்கும்
உங்களுடைய பிள்ளை ஓட வேண்டும், விளையாட
வேண்டும் அத்துடன் சுறுசுறுப்பாக இருக்க
வேண்டும். உங்களுடைய பிள்ளை ப�ோதுமான
அளவு தேகப்பியாசம் செய்யும் ப�ோது அவன்
ஆர�ோக்கியமாகவும் மகிழ்வாகவும் இருப்பான்.
உங்களுடைய பிள்ளையுடன் விளையாடுவதன் மூலம்
சுறுசுறுப்பாக இருப்பதால் நீங்களும் மகிழ்ச்சியாக
இருக்கின்றீர்கள் என்பதைக் காட்டுங்கள்.
திரை நேரத்தைக் கட்டுப்படுத்துங்கள். பிள்ளைகள்
TV பார்க்கும் ப�ோது அல்லது மின்கணினியில்
விளையாடும் ப�ோது அவர்கள் சுறுசுறுப்பாக இருக்க
மாட்டார்கள். இவ்வகையான திரை சார்பான
செயற்பாடுகள் 2 வயதுக்குட்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு
சிபாரிசு செய்யப்படுவதில்லை. அதன் பின்னர்
திரை ஒன்றுக்கு முன்னால் உங்களுடைய
பிள்ளை செலவழிக்கும் நேரத்தைத் த�ொடர்ந்து
மட்டுப்படுத்துங்கள்.

புகையற்ற ஒரு வீட்டுச் சூழலை
உங்களுடைய பிள்ளைக்கு
வழங்குங்கள். உங்களுடைய
பிள்ளையை மற்றவர்களின்
புகையிலிருந்து நீங்கள்
பாதுகாக்க வேண்டும்.
உங்களுடைய பிள்ளை ப�ோதுமான அளவு நித்திரை
க�ொள்வதற்கு உதவிசெய்யுங்கள். அனேகமான
பிள்ளைகளுக்கு தினமும்10 முதல் 14 மணி நேர
நித்திரை தேவை. உங்களுடைய பிள்ளை எவ்வளவு
இளமையாக இருக்கின்றார�ோ அவ்வளவு அதிகமாக
அவளுக்கு நித்திரை தேவை. ப�ோதுமான அளவு
நித்திரையில்லாமல் ஒரு பிள்ளையின் உடல்
தகுந்த முறையில் வளர முடியாது. உங்களுடைய
ஒழுங்குமுறையில் வழமையான ஒரு படுக்கை
நேரத்தை உள்ளடக்குங்கள். உங்களுடைய பிள்ளை
நித்திரை க�ொள்ளாவிட்டாலும் கூட பகலில் ஒரு
அமைதியான நேரம் இருப்பது நல்லது,
சுத்தமாகவும் நன்றாகவும் இருத்தல். சுத்தமாக
இருத்தல், ஆர�ோக்கியமாக இருத்தலின் ஒரு முக்கிய
பகுதியாக உள்ளது. அடிக்கடி தனது கைகளைக் கழுவ
உங்களுடைய பிள்ளைக்கு பழக்குங்கள். சுத்தமாகவும்
கிருமிகளிலிருந்து பாதுகாப்பாகவும் அவன் இருப்பான்
என்பதை விளங்கப்படுத்துங்கள். உங்களுடைய பிள்ளை
ஒரு குழந்தையாக இருந்தாலும்கூட கிழமைக்கு 2
அல்லது 3 தரம் மட்டுமே அவன் குளிக்க வேண்டியுள்ளது.
அவனுடைய முகம், கைகள் மற்றும் உடலின்
கீழ்ப்பகுதியைத் தினமும் சுத்தமாக வைத்திருங்கள்.
உங்களுடைய பிள்ளையின் வாயைச் சுத்தம்
செய்யுங்கள். பற்கள் வர முன்பே உங்களுடைய
குழந்தையின் முரசில் கவனமெடுங்கள். பின்னர்
காலையிலும், படுக்கைக்கு முன்னரும் பற்களைத்
தீட்டுவதற்கு உங்களுடைய பிள்ளைக்கு
உதவிசெய்யுங்கள்.

இந்தச் செய்திட்டத்திற்கு கனடாவின் ப�ொதுச் சுகாதார நிறுவனம் நிதியளிக்கின்றது. இந்தக் குறிப்புத் தாள்கள் குடும்பங்களுக்கான BC சபையினால்
உருவாக்கப்பட்டவை ஆகும். இவற்றை www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் தரவிறக்கம் செய்யலாம். Body - Tamil

NPP_factsheets_eng-final_TA.indd 28-29

நல்ல, சுத்தமான வேடிக்கை
பிள்ளைகள் எப்போதும் தங்களுடைய கைகளைக்
கழுவ, குளிக்க அல்லது தங்களுடைய பற்களைத்
துலக்க விரும்பமாட்டார்கள். இந்தச் செயற்பாடுகளை
நீங்கள் வேடிக்கையானதாக மாற்றினால் அவை
சுலபமாகவிருக்கும்.
உங்களுடைய பிள்ளை தனது கைகளைக் கழுவும்
ப�ோது “ABC” பாட்டை அவனுடன் சேர்ந்து பாடுங்கள்.
எவ்வளவு நேரம் கழுவ வேண்டுமென்று அவன்
விளங்கிக்கொள்வதற்கு அது உதவும். நிறையச்
சவர்க்காரம் பாவித்து எல்லாப் பகுதிகளும் சவர்க்கார
நுரையால் மூடப்படுவதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக
அவனது கைகளை ஒன்றுடன் ஒன்று தேயுங்கள்.
பின்னர் வெதுவெதுப்பான ஓடும் நீரில் அவனது
கைகளைக் கழுவுங்கள்.
குவளைகள், வெறுமையான பிளாஸ்ரிக் ப�ோத்தல்கள்,
sponges விளையாட்டுப் ப�ொருள்கள் ப�ோன்றவை
குளிக்கும் இரவை வேடிக்கையானதாக மாற்றும்.
குவளை ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்றுக்கு
உங்களுடைய பிள்ளை தண்ணீரை ஊற்றும்போது
அவனைக் கழுவுங்கள்.
வீட்டில் தடைதாண்டும் ஒரு பயிற்சி
உங்களுடைய பிள்ளையின் ஆர�ோக்கிய நிறையையும்
அதிகளவு சக்தியையும் பேணுவதற்கு சுறுசுறுப்பாக
இருப்பது உதவ முடியும். உங்களுடைய பிள்ளை
தனது உடலை வேறுபட்ட திசைகளில் அசைப்பதற்கு
ஒரு தடைதாண்டும் பயிற்சி உற்சாகப்படுத்தும்.
சமையலறையினுள் அல்லது வெளிமுற்றத்தில் ஒன்றை
நீங்கள் உருவாக்கலாம். பூங்காவில் கூட எளிமையான
ஒன்றை நீங்கள் உருவாக்கலாம். உங்களுக்குத்
தேவைப்படும் எல்லாப் ப�ொருள்களும் உங்களுடைய
வீட்டில் உள்ளன.
உதாரணத்துக்கு, உங்களுடைய குழந்தை தவழ்ந்து
க�ொண்டிருந்தால், ஒரு பெரிய cardboard பெட்டியின்
இரண்டு அந்தங்களையும் திறவுங்கள். இது ஒரு
சுரங்கப்பாதையை உருவாக்கும். அவளை ஒரு
அந்தத்திலும் ஒரு விளையாட்டுப் ப�ொருளை மற்ற
அந்தத்திலும் விடுங்கள். பெட்டிக்கு ஊடாகத் தவழ்ந்து
ப�ோய் அந்த விளையாட்டுப் ப�ொருளை எடுப்பதற்கு
உங்களுடைய பிள்ளையை உற்சாகப்படுத்துங்கள்.

உங்களுடைய பிள்ளை வளர வளர தடைதாண்டும்
பயிற்சியை நீண்டதாக அமையுங்கள்.அவளுடைய
திறன்களை விருத்திசெய்ய அதிக சவால்களைச்
சேருங்கள். இத�ோ சில ய�ோசனைகள்:
• ஒரு கதிரையை பக்கமாகத் திருப்புங்கள். கதிரையின்
கால்களிடையே உங்களுடைய பிள்ளை தவழுவான்.
• தரையில் நூலால் ஒரு வட்டமிடுங்கள். அந்த
வட்டத்துக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் உங்களுடைய
பிள்ளை மூன்று தடவைகள் குதிப்பான்.
• தரையில் ஒரு ச�ோடி சப்பாத்துக்களைப் ப�ோடுங்கள்.
அந்தச் சப்பாத்துக்களைச் சுற்றி மூன்று தடவைகள்
ஒரு திசையிலும் பின்னர் மற்றத் திசையில் மூன்று
தடவைகளும் ஓடுவான்.
• தரையில் நூலால் ஒரு நேர் க�ோடு ப�ோடுங்கள். நூலில்
அவளின் காலை வைத்தபடி உங்களுடைய பிள்ளை
நடப்பாள்.
• உங்களுடைய பிள்ளையிடம் ஒரு சிறிய பிளாஸ்ரிக்
பையில் அரிசி ப�ோட்டுக் க�ொடுங்கள். அது
இறுக்கமாக மூடியிருப்பதை உறுதிப்படுத்துங்கள்.
நீங்கள் பத்து எண்ணும் வரைக்கும் உங்களுடைய
பிள்ளை நிலையாக நின்றபடி அந்தப் பையை தனது
தலையில் ஆடாமல் வைத்திருக்க வேண்டும்.
• ஒரு காலில் நின்றுக�ொண்டு அந்தப் பையை
ஆடாமல் தலையில் வைத்திருக்கும்படி உங்களுடைய
பிள்ளையைக் கேட்பதன் மூலம் இதை மேலும்
சவாலாக்குங்கள். அல்லது அந்தப் பையை
அவளுடைய தலையில் வைத்திருந்தபடி பின்பக்கமாக
அவளைப் பத்து அடி நடக்கச் ச�ொல்லுங்கள்.
அவளுடன் சேர்ந்து நீங்களும் இந்த தடைதாண்டும்
பயிற்சியைச் செய்தால் உங்களுடைய பிள்ளைக்கு
இன்னும் வேடிக்கையாக இருக்கும். சுறுசுறுப்பாக
இருப்பதால் நீங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறீர்கள் என்பதை
அவளுக்குக் காட்டுங்கள். எல்லாவற்றையும் விட
நீங்கள் உதாரணமாக இருப்பதிலிருந்து உங்களுடைய
பிள்ளை அதிகமாகக் கற்கின்றான்.
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உடல்

வேடிக்கை & இலகுவான செயற்பாடுகள்
ஒழுங்காக பரிச�ோதனைகளுக்குச் செல்லுங்கள்.
ஒரு உடல் நலப் பராமரிப்பாளரிடமும் ஒரு
பல்மருத்துவரிடமும் ஒழுங்கான பரிச�ோதனைக்காக
உங்களுடைய பிள்ளையைக் கூட்டிச்செல்லுங்கள்.
உங்களுடைய பிள்ளை ந�ோய்த்தடுப்புகளைப்
பெற்றிருப்பதை உறுதிசெய்யுங்கள்.

உங்களுடைய பிள்ளையை
ஆர�ோக்கியமாகப் பேணல்
ஒவ்வொரு நாளும் சுறுசுறுப்பான விளையாட்டு.
வளர்வதற்கும் ஆர�ோக்கியமாக இருப்பதற்கும்
உங்களுடைய பிள்ளை ஓட வேண்டும், விளையாட
வேண்டும் அத்துடன் சுறுசுறுப்பாக இருக்க
வேண்டும். உங்களுடைய பிள்ளை ப�ோதுமான
அளவு தேகப்பியாசம் செய்யும் ப�ோது அவன்
ஆர�ோக்கியமாகவும் மகிழ்வாகவும் இருப்பான்.
உங்களுடைய பிள்ளையுடன் விளையாடுவதன் மூலம்
சுறுசுறுப்பாக இருப்பதால் நீங்களும் மகிழ்ச்சியாக
இருக்கின்றீர்கள் என்பதைக் காட்டுங்கள்.
திரை நேரத்தைக் கட்டுப்படுத்துங்கள். பிள்ளைகள்
TV பார்க்கும் ப�ோது அல்லது மின்கணினியில்
விளையாடும் ப�ோது அவர்கள் சுறுசுறுப்பாக இருக்க
மாட்டார்கள். இவ்வகையான திரை சார்பான
செயற்பாடுகள் 2 வயதுக்குட்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு
சிபாரிசு செய்யப்படுவதில்லை. அதன் பின்னர்
திரை ஒன்றுக்கு முன்னால் உங்களுடைய
பிள்ளை செலவழிக்கும் நேரத்தைத் த�ொடர்ந்து
மட்டுப்படுத்துங்கள்.

புகையற்ற ஒரு வீட்டுச் சூழலை
உங்களுடைய பிள்ளைக்கு
வழங்குங்கள். உங்களுடைய
பிள்ளையை மற்றவர்களின்
புகையிலிருந்து நீங்கள்
பாதுகாக்க வேண்டும்.
உங்களுடைய பிள்ளை ப�ோதுமான அளவு நித்திரை
க�ொள்வதற்கு உதவிசெய்யுங்கள். அனேகமான
பிள்ளைகளுக்கு தினமும்10 முதல் 14 மணி நேர
நித்திரை தேவை. உங்களுடைய பிள்ளை எவ்வளவு
இளமையாக இருக்கின்றார�ோ அவ்வளவு அதிகமாக
அவளுக்கு நித்திரை தேவை. ப�ோதுமான அளவு
நித்திரையில்லாமல் ஒரு பிள்ளையின் உடல்
தகுந்த முறையில் வளர முடியாது. உங்களுடைய
ஒழுங்குமுறையில் வழமையான ஒரு படுக்கை
நேரத்தை உள்ளடக்குங்கள். உங்களுடைய பிள்ளை
நித்திரை க�ொள்ளாவிட்டாலும் கூட பகலில் ஒரு
அமைதியான நேரம் இருப்பது நல்லது,
சுத்தமாகவும் நன்றாகவும் இருத்தல். சுத்தமாக
இருத்தல், ஆர�ோக்கியமாக இருத்தலின் ஒரு முக்கிய
பகுதியாக உள்ளது. அடிக்கடி தனது கைகளைக் கழுவ
உங்களுடைய பிள்ளைக்கு பழக்குங்கள். சுத்தமாகவும்
கிருமிகளிலிருந்து பாதுகாப்பாகவும் அவன் இருப்பான்
என்பதை விளங்கப்படுத்துங்கள். உங்களுடைய பிள்ளை
ஒரு குழந்தையாக இருந்தாலும்கூட கிழமைக்கு 2
அல்லது 3 தரம் மட்டுமே அவன் குளிக்க வேண்டியுள்ளது.
அவனுடைய முகம், கைகள் மற்றும் உடலின்
கீழ்ப்பகுதியைத் தினமும் சுத்தமாக வைத்திருங்கள்.
உங்களுடைய பிள்ளையின் வாயைச் சுத்தம்
செய்யுங்கள். பற்கள் வர முன்பே உங்களுடைய
குழந்தையின் முரசில் கவனமெடுங்கள். பின்னர்
காலையிலும், படுக்கைக்கு முன்னரும் பற்களைத்
தீட்டுவதற்கு உங்களுடைய பிள்ளைக்கு
உதவிசெய்யுங்கள்.
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நல்ல, சுத்தமான வேடிக்கை
பிள்ளைகள் எப்போதும் தங்களுடைய கைகளைக்
கழுவ, குளிக்க அல்லது தங்களுடைய பற்களைத்
துலக்க விரும்பமாட்டார்கள். இந்தச் செயற்பாடுகளை
நீங்கள் வேடிக்கையானதாக மாற்றினால் அவை
சுலபமாகவிருக்கும்.
உங்களுடைய பிள்ளை தனது கைகளைக் கழுவும்
ப�ோது “ABC” பாட்டை அவனுடன் சேர்ந்து பாடுங்கள்.
எவ்வளவு நேரம் கழுவ வேண்டுமென்று அவன்
விளங்கிக்கொள்வதற்கு அது உதவும். நிறையச்
சவர்க்காரம் பாவித்து எல்லாப் பகுதிகளும் சவர்க்கார
நுரையால் மூடப்படுவதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக
அவனது கைகளை ஒன்றுடன் ஒன்று தேயுங்கள்.
பின்னர் வெதுவெதுப்பான ஓடும் நீரில் அவனது
கைகளைக் கழுவுங்கள்.
குவளைகள், வெறுமையான பிளாஸ்ரிக் ப�ோத்தல்கள்,
sponges விளையாட்டுப் ப�ொருள்கள் ப�ோன்றவை
குளிக்கும் இரவை வேடிக்கையானதாக மாற்றும்.
குவளை ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்றுக்கு
உங்களுடைய பிள்ளை தண்ணீரை ஊற்றும்போது
அவனைக் கழுவுங்கள்.
வீட்டில் தடைதாண்டும் ஒரு பயிற்சி
உங்களுடைய பிள்ளையின் ஆர�ோக்கிய நிறையையும்
அதிகளவு சக்தியையும் பேணுவதற்கு சுறுசுறுப்பாக
இருப்பது உதவ முடியும். உங்களுடைய பிள்ளை
தனது உடலை வேறுபட்ட திசைகளில் அசைப்பதற்கு
ஒரு தடைதாண்டும் பயிற்சி உற்சாகப்படுத்தும்.
சமையலறையினுள் அல்லது வெளிமுற்றத்தில் ஒன்றை
நீங்கள் உருவாக்கலாம். பூங்காவில் கூட எளிமையான
ஒன்றை நீங்கள் உருவாக்கலாம். உங்களுக்குத்
தேவைப்படும் எல்லாப் ப�ொருள்களும் உங்களுடைய
வீட்டில் உள்ளன.
உதாரணத்துக்கு, உங்களுடைய குழந்தை தவழ்ந்து
க�ொண்டிருந்தால், ஒரு பெரிய cardboard பெட்டியின்
இரண்டு அந்தங்களையும் திறவுங்கள். இது ஒரு
சுரங்கப்பாதையை உருவாக்கும். அவளை ஒரு
அந்தத்திலும் ஒரு விளையாட்டுப் ப�ொருளை மற்ற
அந்தத்திலும் விடுங்கள். பெட்டிக்கு ஊடாகத் தவழ்ந்து
ப�ோய் அந்த விளையாட்டுப் ப�ொருளை எடுப்பதற்கு
உங்களுடைய பிள்ளையை உற்சாகப்படுத்துங்கள்.

உங்களுடைய பிள்ளை வளர வளர தடைதாண்டும்
பயிற்சியை நீண்டதாக அமையுங்கள்.அவளுடைய
திறன்களை விருத்திசெய்ய அதிக சவால்களைச்
சேருங்கள். இத�ோ சில ய�ோசனைகள்:
• ஒரு கதிரையை பக்கமாகத் திருப்புங்கள். கதிரையின்
கால்களிடையே உங்களுடைய பிள்ளை தவழுவான்.
• தரையில் நூலால் ஒரு வட்டமிடுங்கள். அந்த
வட்டத்துக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் உங்களுடைய
பிள்ளை மூன்று தடவைகள் குதிப்பான்.
• தரையில் ஒரு ச�ோடி சப்பாத்துக்களைப் ப�ோடுங்கள்.
அந்தச் சப்பாத்துக்களைச் சுற்றி மூன்று தடவைகள்
ஒரு திசையிலும் பின்னர் மற்றத் திசையில் மூன்று
தடவைகளும் ஓடுவான்.
• தரையில் நூலால் ஒரு நேர் க�ோடு ப�ோடுங்கள். நூலில்
அவளின் காலை வைத்தபடி உங்களுடைய பிள்ளை
நடப்பாள்.
• உங்களுடைய பிள்ளையிடம் ஒரு சிறிய பிளாஸ்ரிக்
பையில் அரிசி ப�ோட்டுக் க�ொடுங்கள். அது
இறுக்கமாக மூடியிருப்பதை உறுதிப்படுத்துங்கள்.
நீங்கள் பத்து எண்ணும் வரைக்கும் உங்களுடைய
பிள்ளை நிலையாக நின்றபடி அந்தப் பையை தனது
தலையில் ஆடாமல் வைத்திருக்க வேண்டும்.
• ஒரு காலில் நின்றுக�ொண்டு அந்தப் பையை
ஆடாமல் தலையில் வைத்திருக்கும்படி உங்களுடைய
பிள்ளையைக் கேட்பதன் மூலம் இதை மேலும்
சவாலாக்குங்கள். அல்லது அந்தப் பையை
அவளுடைய தலையில் வைத்திருந்தபடி பின்பக்கமாக
அவளைப் பத்து அடி நடக்கச் ச�ொல்லுங்கள்.
அவளுடன் சேர்ந்து நீங்களும் இந்த தடைதாண்டும்
பயிற்சியைச் செய்தால் உங்களுடைய பிள்ளைக்கு
இன்னும் வேடிக்கையாக இருக்கும். சுறுசுறுப்பாக
இருப்பதால் நீங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறீர்கள் என்பதை
அவளுக்குக் காட்டுங்கள். எல்லாவற்றையும் விட
நீங்கள் உதாரணமாக இருப்பதிலிருந்து உங்களுடைய
பிள்ளை அதிகமாகக் கற்கின்றான்.
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உடல்

வேடிக்கை & இலகுவான செயற்பாடுகள்

உங்களுடைய பிள்ளை நன்கு
சாப்பிடுவதற்கு உதவுங்கள்
ஆர�ோக்கியமான உணவுகள் மற்றும்
இடைஉணவுகளை வழங்குங்கள். உங்களுடைய
பிள்ளையின் வயிறு சிறிது என்பதால் ஒரு நேரத்தில்
உங்களுடைய பிள்ளையால் மிகக் க�ொஞ்சம் தான்
சாப்பிட முடியும். அடிக்கடி அவன் சாப்பிட வேண்டும்.
மூன்று வேளை உணவும் உணவுகளிடையே ஒரு
ப�ோசாக்கான இடைஉணவும் தேவை என்பது இதன்
கருத்தாகலாம். உங்களுடைய பிள்ளை வளர்வதற்கு
உதவக்கூடிய ஆர�ோக்கியமான உணவுகளுக்கான
ய�ோசனைகள் பலவற்றை கனடா உணவு வழிகாட்டி
தருகின்றது.

உங்களுடைய பிள்ளை சாப்பிடும்
அளவு பற்றி உங்களுக்குப்
பிரச்சினைகள் இருந்தால்,
உங்களுடைய உடல் நலப்
பராமரிப்பாளருடன் கதையுங்கள்.

சில உணவுகள் ஏனையவற்றை விடச் சிறந்தவையாக
உள்ளன. Cookies, pop, chips போன்ற “மற்ற”
உணவுகளைக் குறைக்க முயற்சியுங்கள். இந்த
உணவுகள் வளரும் உடம்புக்குத் தேவையானவற்றை
தருவதில்லை. உங்கள் பிள்ளை வளரவும்
விருத்தியடையும் தேவையான உணவைப்
ப�ோதுமானளவில் அவள் சாப்பிட முடியாமல் இந்த
உணவுகள் தடை செய்யலாம்.
ப�ோதுமான அளவு எது? ஆர�ோக்கியமாக
இருப்பதற்கு, தினமும் உங்களுடைய சிறுபிள்ளை
சாப்பிட வேண்டியது சிறிதளவு உணவு மட்டுமே
என்பது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கலாம்.
எது ப�ோதுமான அளவு, எது மிக அதிகம் என்பது
அனேகமான பெற்றோர்களுக்குத் தெரிவதில்லை.
வழமையான சாப்பாட்டு நேரங்களிலும் இடைஉணவு
நேரங்களிலும் சரியான அளவில் ஆர�ோக்கியமான
உணவைக் க�ொடுப்பது உங்களுடைய வேலை
என்பதை நினைவுவைத்திருங்கள். சாப்பிடுவதா,

சாப்பிவதாயின் எவ்வளவு சாப்பிடுவது என்பதைத்
தீர்மானிப்பது உங்களுடைய பிள்ளையின்
வேலையாகும். பசிக்கும் ப�ோது சாப்பிடவும்
ப�ோதுமான ப�ோது நிறுத்தவும் உங்களுடைய பிள்ளை
கற்றுக்கொள்வதற்கு உதவிசெய்யுங்கள்.

உணவுடன் விளையாடல்
ஆர�ோக்கியமான உணவுகளை இனம்காண்பதை,
இளம் பிள்ளைகளால் கற்றுக்கொள்ள முடியும்.
விளம்பரங்களிலிருந்து உணவுப் படங்களை வெட்டி
எடுங்கள். மளிகைக் கடைகளில் நிறங்களுள்ள
flyers ஐத் தேடுங்கள். காய்கறிகள், பழங்கள், பாண்,
தானியம், அரிசி, இறைச்சி, அவரையினம், பாற்கட்டி,
பால் ப�ோன்றவற்றின் படங்களைக் கண்டெடுங்கள்.
அனைத்துப் படங்களையும் மேசையில் வைத்துவிட்டு
அவன் காலை உணவாகச் சாப்பிடும் உணவுகளை
கண்டெடுக்கும்படி உங்களின் பிள்ளையைக்
கேளுங்கள்.
இந்தப் படங்களை ஒன்றாக ஒரு குவியலாக
வையுங்கள். எந்த உணவுகள், ஒரு நல்ல மதிய
உணவை உருவாக்கும் எனக் கேளுங்கள். அவற்றை
ஒரு குவியலாகப் ப�ோடும்படி உங்களுடைய
பிள்ளையிடம் ச�ொல்லுங்கள். அவனது உடல் வளர
எந்த உணவுகள் உதவும் என்பது பற்றிப் கதையுங்கள்.
இப்போது cookies, pop, chips ப�ோன்றவற்றின்
படங்களைச் சேருங்கள். வளரும் ஒரு உடம்புக்குத்
தேவையானவற்றை இந்த உணவுகள்
க�ொடுப்பதில்லை. அவற்றை அடிக்கடி நீங்கள் ஏன்
க�ொடுப்பதில்லை என்பதை விளங்கப்படுத்துங்கள்.
மேலும் ய�ோசனைகளுக்கு கனடா உணவு
வழிகாட்டியைப் பாருங்கள். ஆர�ோக்கியமான
உணவுகள் மற்றும் இடைஉணவுகள் பற்றி நீங்கள்
திட்டமிடுவதற்கு உங்களுடைய பிள்ளை விரைவில்
உதவிசெய்வான்.

இந்தச் செய்திட்டத்திற்கு கனடாவின் ப�ொதுச் சுகாதார நிறுவனம் நிதியளிக்கின்றது. இந்தக் குறிப்புத் தாள்கள் குடும்பங்களுக்கான BC சபையினால்
உருவாக்கப்பட்டவை ஆகும். இவற்றை www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் தரவிறக்கம் செய்யலாம். Body - Tamil
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	சாப்பிடுவதற்கு சுவாரஸ்யமாகத் த�ோன்றும் உணவு
வேடிக்கையாகத் தெரியக்கூடிய உணவுகளைத்
தயாரிப்பதன் மூலம் உங்களுடைய பிள்ளைக்கு
சாப்பிடுவதில் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துங்கள். வேறு
ஏதாவது ப�ோல் தெரியுமாறு, உணவை நீங்கள் தட்டில்
அடுக்கலாம். உங்களுடைய சிருஷ்டிப்புக்கு ஏதாவது
ஒரு வேடிக்கையான பெயரைக் கண்டுபிடியுங்கள்
அல்லது ஒரு பெயரை ய�ோசிக்கும்படி உங்களுடைய
பிள்ளையைக் கேளுங்கள். இந்த உணவுச்
செய்முறைகளைச் செய்வதற்கு ஒரு 4 அல்லது 5
வயதுப் பிள்ளை உதவ முடியும்.
இத�ோ சில ய�ோசனைகள்:
• ஒரு மரத்துண்டு மீது எறும்புகள் – கிட்டத்தட்ட 6
செ.மீ. நீளமான ஒரு துண்டு செலரியை வெட்டுங்கள்.
peanut butter, hummus அல்லது பாற்கட்டியால்
அதை நிரப்புங்கள். அதன் மேல் ஒரு சில
முந்திரிகைவற்றல்களை வையுங்கள். ஒரு மரத்துண்டில்
எறும்புகள் இருப்பது ப�ோல் அவை இருக்கின்றதா?
• கோமாளி முக Pizza - குறுக்காக சுமார் 15 செமீ
உள்ள ஒரு சிறிய pizza crust ஐ நீங்கள் வாங்க
முடியும். அல்லது ஒரு துண்டு pita ரொட்டியைப்
பயன்படுத்துங்கள். மேற்பரப்பில் க�ொஞ்சம் தக்காளி
sauce ம் க�ொஞ்சம் சீவிய பாற்கட்டியையும் பரவுங்கள்.
உங்கள் பிள்ளை வயதுவந்த பிள்ளை என்றால்,
இதைச் செய்வதற்கு அவள் உங்களுக்கு உதவ முடியும்.
இப்போது pizza வில் ஒரு முகத்தை உருவாக்குங்கள்.
உதாரணத்துக்கு, கண்களை உருவாக்க,
நீங்கள் இரண்டு தக்காளிப்பழத் துண்டுகளைப்
பயன்படுத்தலாம். வாய்க்கு, பச்சை மிளகாய்த்
துண்டுகளைப் பாவித்துப் பாருங்கள். ஒரு மூக்குக்கு,
சிறிய தக்காளிப்பழம் ஒன்றை நீங்கள் பயன்படுத்த
முடியும். பாற்கட்டி உருகும் வரை pizza ஐ oven ல்
வையுங்கள்.
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உடல்

வேடிக்கை & இலகுவான செயற்பாடுகள்

உங்களுடைய பிள்ளை நன்கு
சாப்பிடுவதற்கு உதவுங்கள்
ஆர�ோக்கியமான உணவுகள் மற்றும்
இடைஉணவுகளை வழங்குங்கள். உங்களுடைய
பிள்ளையின் வயிறு சிறிது என்பதால் ஒரு நேரத்தில்
உங்களுடைய பிள்ளையால் மிகக் க�ொஞ்சம் தான்
சாப்பிட முடியும். அடிக்கடி அவன் சாப்பிட வேண்டும்.
மூன்று வேளை உணவும் உணவுகளிடையே ஒரு
ப�ோசாக்கான இடைஉணவும் தேவை என்பது இதன்
கருத்தாகலாம். உங்களுடைய பிள்ளை வளர்வதற்கு
உதவக்கூடிய ஆர�ோக்கியமான உணவுகளுக்கான
ய�ோசனைகள் பலவற்றை கனடா உணவு வழிகாட்டி
தருகின்றது.

உங்களுடைய பிள்ளை சாப்பிடும்
அளவு பற்றி உங்களுக்குப்
பிரச்சினைகள் இருந்தால்,
உங்களுடைய உடல் நலப்
பராமரிப்பாளருடன் கதையுங்கள்.

சில உணவுகள் ஏனையவற்றை விடச் சிறந்தவையாக
உள்ளன. Cookies, pop, chips போன்ற “மற்ற”
உணவுகளைக் குறைக்க முயற்சியுங்கள். இந்த
உணவுகள் வளரும் உடம்புக்குத் தேவையானவற்றை
தருவதில்லை. உங்கள் பிள்ளை வளரவும்
விருத்தியடையும் தேவையான உணவைப்
ப�ோதுமானளவில் அவள் சாப்பிட முடியாமல் இந்த
உணவுகள் தடை செய்யலாம்.
ப�ோதுமான அளவு எது? ஆர�ோக்கியமாக
இருப்பதற்கு, தினமும் உங்களுடைய சிறுபிள்ளை
சாப்பிட வேண்டியது சிறிதளவு உணவு மட்டுமே
என்பது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கலாம்.
எது ப�ோதுமான அளவு, எது மிக அதிகம் என்பது
அனேகமான பெற்றோர்களுக்குத் தெரிவதில்லை.
வழமையான சாப்பாட்டு நேரங்களிலும் இடைஉணவு
நேரங்களிலும் சரியான அளவில் ஆர�ோக்கியமான
உணவைக் க�ொடுப்பது உங்களுடைய வேலை
என்பதை நினைவுவைத்திருங்கள். சாப்பிடுவதா,

சாப்பிவதாயின் எவ்வளவு சாப்பிடுவது என்பதைத்
தீர்மானிப்பது உங்களுடைய பிள்ளையின்
வேலையாகும். பசிக்கும் ப�ோது சாப்பிடவும்
ப�ோதுமான ப�ோது நிறுத்தவும் உங்களுடைய பிள்ளை
கற்றுக்கொள்வதற்கு உதவிசெய்யுங்கள்.

உணவுடன் விளையாடல்
ஆர�ோக்கியமான உணவுகளை இனம்காண்பதை,
இளம் பிள்ளைகளால் கற்றுக்கொள்ள முடியும்.
விளம்பரங்களிலிருந்து உணவுப் படங்களை வெட்டி
எடுங்கள். மளிகைக் கடைகளில் நிறங்களுள்ள
flyers ஐத் தேடுங்கள். காய்கறிகள், பழங்கள், பாண்,
தானியம், அரிசி, இறைச்சி, அவரையினம், பாற்கட்டி,
பால் ப�ோன்றவற்றின் படங்களைக் கண்டெடுங்கள்.
அனைத்துப் படங்களையும் மேசையில் வைத்துவிட்டு
அவன் காலை உணவாகச் சாப்பிடும் உணவுகளை
கண்டெடுக்கும்படி உங்களின் பிள்ளையைக்
கேளுங்கள்.
இந்தப் படங்களை ஒன்றாக ஒரு குவியலாக
வையுங்கள். எந்த உணவுகள், ஒரு நல்ல மதிய
உணவை உருவாக்கும் எனக் கேளுங்கள். அவற்றை
ஒரு குவியலாகப் ப�ோடும்படி உங்களுடைய
பிள்ளையிடம் ச�ொல்லுங்கள். அவனது உடல் வளர
எந்த உணவுகள் உதவும் என்பது பற்றிப் கதையுங்கள்.
இப்போது cookies, pop, chips ப�ோன்றவற்றின்
படங்களைச் சேருங்கள். வளரும் ஒரு உடம்புக்குத்
தேவையானவற்றை இந்த உணவுகள்
க�ொடுப்பதில்லை. அவற்றை அடிக்கடி நீங்கள் ஏன்
க�ொடுப்பதில்லை என்பதை விளங்கப்படுத்துங்கள்.
மேலும் ய�ோசனைகளுக்கு கனடா உணவு
வழிகாட்டியைப் பாருங்கள். ஆர�ோக்கியமான
உணவுகள் மற்றும் இடைஉணவுகள் பற்றி நீங்கள்
திட்டமிடுவதற்கு உங்களுடைய பிள்ளை விரைவில்
உதவிசெய்வான்.

BODY: Help Your Child Eat Well – Tamil
இந்தச் செய்திட்டத்திற்கு கனடாவின் ப�ொதுச் சுகாதார நிறுவனம் நிதியளிக்கின்றது. இந்தக் குறிப்புத் தாள்கள் குடும்பங்களுக்கான BC சபையினால்
உருவாக்கப்பட்டவை ஆகும். இவற்றை www.bccf.ca மற்றும் www.nobodysperfect.ca ல் தரவிறக்கம் செய்யலாம். Body - Tamil
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	சாப்பிடுவதற்கு சுவாரஸ்யமாகத் த�ோன்றும் உணவு
வேடிக்கையாகத் தெரியக்கூடிய உணவுகளைத்
தயாரிப்பதன் மூலம் உங்களுடைய பிள்ளைக்கு
சாப்பிடுவதில் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துங்கள். வேறு
ஏதாவது ப�ோல் தெரியுமாறு, உணவை நீங்கள் தட்டில்
அடுக்கலாம். உங்களுடைய சிருஷ்டிப்புக்கு ஏதாவது
ஒரு வேடிக்கையான பெயரைக் கண்டுபிடியுங்கள்
அல்லது ஒரு பெயரை ய�ோசிக்கும்படி உங்களுடைய
பிள்ளையைக் கேளுங்கள். இந்த உணவுச்
செய்முறைகளைச் செய்வதற்கு ஒரு 4 அல்லது 5
வயதுப் பிள்ளை உதவ முடியும்.
இத�ோ சில ய�ோசனைகள்:
• ஒரு மரத்துண்டு மீது எறும்புகள் – கிட்டத்தட்ட 6
செ.மீ. நீளமான ஒரு துண்டு செலரியை வெட்டுங்கள்.
peanut butter, hummus அல்லது பாற்கட்டியால்
அதை நிரப்புங்கள். அதன் மேல் ஒரு சில
முந்திரிகைவற்றல்களை வையுங்கள். ஒரு மரத்துண்டில்
எறும்புகள் இருப்பது ப�ோல் அவை இருக்கின்றதா?
• கோமாளி முக Pizza - குறுக்காக சுமார் 15 செமீ
உள்ள ஒரு சிறிய pizza crust ஐ நீங்கள் வாங்க
முடியும். அல்லது ஒரு துண்டு pita ரொட்டியைப்
பயன்படுத்துங்கள். மேற்பரப்பில் க�ொஞ்சம் தக்காளி
sauce ம் க�ொஞ்சம் சீவிய பாற்கட்டியையும் பரவுங்கள்.
உங்கள் பிள்ளை வயதுவந்த பிள்ளை என்றால்,
இதைச் செய்வதற்கு அவள் உங்களுக்கு உதவ முடியும்.
இப்போது pizza வில் ஒரு முகத்தை உருவாக்குங்கள்.
உதாரணத்துக்கு, கண்களை உருவாக்க,
நீங்கள் இரண்டு தக்காளிப்பழத் துண்டுகளைப்
பயன்படுத்தலாம். வாய்க்கு, பச்சை மிளகாய்த்
துண்டுகளைப் பாவித்துப் பாருங்கள். ஒரு மூக்குக்கு,
சிறிய தக்காளிப்பழம் ஒன்றை நீங்கள் பயன்படுத்த
முடியும். பாற்கட்டி உருகும் வரை pizza ஐ oven ல்
வையுங்கள்.
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