பெற்றோர்
மனத்தகைப்பைக் கையாளல்
பெற்றோர்கள் சிலவேளைகளில் மனத்தகைப்புக்கு
(stress) உள்ளாகின்றனர். உங்களுடைய
வாழ்க்கையின் எந்த மாற்றமும் மனத்தகைப்புக்கு
காரணமாகலாம். நீங்கள் இருக்கும் நிலைமையும்
மனத்தகைப்பை உருவாக்கலாம். தாங்கமுடியாது
என நீங்கள் உணரும் ப�ோது மனத்தகைப்பு
ஒரு பிரச்சினையாக மாறலாம். வாழ்க்கை
கட்டுப்பாட்டுக்குள் இல்லாமல் ப�ோவது ப�ோல
நீங்கள் உணரலாம்.
உடல்ரீதியான, மனரீதியான அல்லது
உணர்ச்சிரீதியான மனத்தகைப்பு அறிகுறிகள்
உங்களுக்கு இருக்கலாம். அவற்றைக் கவனியுங்கள்
அத்துடன் உங்களில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
கதைப்பதற்கு ஒருவரைக் கண்டுபிடியுங்கள்.
நண்பர்களிடம் அல்லது நிபுணர்களிடம் உதவி
கேளுங்கள்.
அனேகமான�ோர் மனத்தகைப்புக்கான ஒரு
எதிர்வினையாக க�ோபத்தைக் காட்டுகின்றனர்.
எல்லோருக்கும் சிலவேளைகளில் க�ோபம் வருகின்றது.
க�ோபம் ஒரு உணர்வு என்பதை நினைவில்
வைத்திருங்கள். நீங்கள் உணர்வதை உங்களால்
கட்டுப்படுத்த முடியாது. ஆனால் உங்களுடைய
க�ோபத்தால் என்ன செய்கிறீர்கள் என்பதைக்
கட்டுப்படுத்தலாம். ஒருவரைப்
புண்படுத்துவதற்கு க�ோபமாக இருப்பதை
ஒரு ப�ோதும் காரணம் காட்ட முடியாது.

உங்களுடைய க�ோபத்தைக் கையாளுவதில்
உங்களுக்குப் பிரச்சினை இருந்தால், உங்களுக்கு
அடிக்கடி க�ோபம் வந்தால் அல்லது உங்களுடைய
பிள்ளையைப் புண்படுத்தலாம் என உங்களுக்குப்
பயமிருந்தால் உதவியை நாடுங்கள்.
மனத்தகைப்பைக் கையாளுவதற்கான
நேர்மறை வழிகள்
• நண்பர்களுடனும் குடும்பத்தவருடனும் கதைத்தல்
• உதவி கேட்டல்
• நன்கு சாப்பிடல்
• உடற்பயிற்சி செய்தல்
• ப�ோதுமான ஓய்வு எடுத்தல்
• ஒரு கவுன்சிலருடன் கதைத்தல்
பிரச்சினைகளை உருவாக்கக்கூடிய கையாளல்
வழிகள்
• புகைபிடித்தல்
• மதுபானம்
• ப�ோதைப் ப�ொருள்கள்
• சூதாட்டம்
• இணையத்தில் அதிக நேரம் செலவுசெய்தல்
மற்றும் video games விளையாடல்

அதிகளவில் மனத்தகைப்புள்ள ப�ோது
அனேகமானவர்கள் கவலை அடைகின்றார்கள்.
உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியற்ற விடயங்கள்
நடக்கும் ப�ோது மனத்தகைப்பாக இருக்கும்.
உங்களைக் கவனிப்பதன் மூலம் உங்களுடைய
கவலை உணர்வுகளை விரைவாகப் ப�ோக்க அல்லது
அவை ம�ோசமடைவதைத் தடுப்பதற்கு உங்களுக்கு
நீங்களே உதவ முடியும். ஒரு நண்பருடன் கதையுங்கள்.
உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் ஒன்றைச் செய்யுங்கள்.
நாங்கள் அன்பாக இருப்பவர்களின் அன்புடனும்
ஆதரவுடனும் எங்களில் பலரால் கவலையான
உணர்வுகளை மறக்கவும் நன்கு உணரவும் முடியும்.
அனேகமான கனேடியர்கள் தங்களுடைய
வாழ்க்கையின் சிலநேரத்தில் மனத்தகைப்பை
அடைகின்றனர். சிலவேளைகளில், நீங்கள் செய்யும்
எதுவும் உங்களை நன்கு உணரச் செய்ய மாட்டாது.
பிறகும் நீங்கள் ஆதரவற்ற, நம்பிக்கையற்ற
நிலையை உணர்வீர்கள். எதைப் பற்றியும் நீங்கள்
அதிகம் கவலைப்பட மாட்டீர்கள். நீங்கள் எதுவும்
செய்யாதிருந்தால் இவ்வகையான மனத்தகைப்பு
ம�ோசமடையலாம்.
கவுன்சிலிங் மற்றும் மருந்து மூலம் மனத்தகைப்புக்கு
உதவி கிடைக்கலாம். நிபுணர்களின் உதவியை
நாடுங்கள்.
உங்களுக்குத் தேவையான உதவியை நீங்கள் பெறுவது
உங்களுக்கும் உங்கள் பிள்ளைக்கும் அவசியமானது.

உங்களுடைய பிள்ளைக்கு
ஒரு உதாரணமாக இருங்கள்.
உங்களுடைய மனத்தகைப்பைக்
கையாள நேர்மறை வழிகளைத்
தெரிவு செய்யுங்கள்.
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பெற்றோர்
மனத்தகைப்பைக் கையாளல்
பெற்றோர்கள் சிலவேளைகளில் மனத்தகைப்புக்கு
(stress) உள்ளாகின்றனர். உங்களுடைய
வாழ்க்கையின் எந்த மாற்றமும் மனத்தகைப்புக்கு
காரணமாகலாம். நீங்கள் இருக்கும் நிலைமையும்
மனத்தகைப்பை உருவாக்கலாம். தாங்கமுடியாது
என நீங்கள் உணரும் ப�ோது மனத்தகைப்பு
ஒரு பிரச்சினையாக மாறலாம். வாழ்க்கை
கட்டுப்பாட்டுக்குள் இல்லாமல் ப�ோவது ப�ோல
நீங்கள் உணரலாம்.
உடல்ரீதியான, மனரீதியான அல்லது
உணர்ச்சிரீதியான மனத்தகைப்பு அறிகுறிகள்
உங்களுக்கு இருக்கலாம். அவற்றைக் கவனியுங்கள்
அத்துடன் உங்களில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
கதைப்பதற்கு ஒருவரைக் கண்டுபிடியுங்கள்.
நண்பர்களிடம் அல்லது நிபுணர்களிடம் உதவி
கேளுங்கள்.
அனேகமான�ோர் மனத்தகைப்புக்கான ஒரு
எதிர்வினையாக க�ோபத்தைக் காட்டுகின்றனர்.
எல்லோருக்கும் சிலவேளைகளில் க�ோபம் வருகின்றது.
க�ோபம் ஒரு உணர்வு என்பதை நினைவில்
வைத்திருங்கள். நீங்கள் உணர்வதை உங்களால்
கட்டுப்படுத்த முடியாது. ஆனால் உங்களுடைய
க�ோபத்தால் என்ன செய்கிறீர்கள் என்பதைக்
கட்டுப்படுத்தலாம். ஒருவரைப்
புண்படுத்துவதற்கு க�ோபமாக இருப்பதை
ஒரு ப�ோதும் காரணம் காட்ட முடியாது.

உங்களுடைய க�ோபத்தைக் கையாளுவதில்
உங்களுக்குப் பிரச்சினை இருந்தால், உங்களுக்கு
அடிக்கடி க�ோபம் வந்தால் அல்லது உங்களுடைய
பிள்ளையைப் புண்படுத்தலாம் என உங்களுக்குப்
பயமிருந்தால் உதவியை நாடுங்கள்.
மனத்தகைப்பைக் கையாளுவதற்கான
நேர்மறை வழிகள்
• நண்பர்களுடனும் குடும்பத்தவருடனும் கதைத்தல்
• உதவி கேட்டல்
• நன்கு சாப்பிடல்
• உடற்பயிற்சி செய்தல்
• ப�ோதுமான ஓய்வு எடுத்தல்
• ஒரு கவுன்சிலருடன் கதைத்தல்
பிரச்சினைகளை உருவாக்கக்கூடிய கையாளல்
வழிகள்
• புகைபிடித்தல்
• மதுபானம்
• ப�ோதைப் ப�ொருள்கள்
• சூதாட்டம்
• இணையத்தில் அதிக நேரம் செலவுசெய்தல்
மற்றும் video games விளையாடல்

அதிகளவில் மனத்தகைப்புள்ள ப�ோது
அனேகமானவர்கள் கவலை அடைகின்றார்கள்.
உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியற்ற விடயங்கள்
நடக்கும் ப�ோது மனத்தகைப்பாக இருக்கும்.
உங்களைக் கவனிப்பதன் மூலம் உங்களுடைய
கவலை உணர்வுகளை விரைவாகப் ப�ோக்க அல்லது
அவை ம�ோசமடைவதைத் தடுப்பதற்கு உங்களுக்கு
நீங்களே உதவ முடியும். ஒரு நண்பருடன் கதையுங்கள்.
உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் ஒன்றைச் செய்யுங்கள்.
நாங்கள் அன்பாக இருப்பவர்களின் அன்புடனும்
ஆதரவுடனும் எங்களில் பலரால் கவலையான
உணர்வுகளை மறக்கவும் நன்கு உணரவும் முடியும்.
அனேகமான கனேடியர்கள் தங்களுடைய
வாழ்க்கையின் சிலநேரத்தில் மனத்தகைப்பை
அடைகின்றனர். சிலவேளைகளில், நீங்கள் செய்யும்
எதுவும் உங்களை நன்கு உணரச் செய்ய மாட்டாது.
பிறகும் நீங்கள் ஆதரவற்ற, நம்பிக்கையற்ற
நிலையை உணர்வீர்கள். எதைப் பற்றியும் நீங்கள்
அதிகம் கவலைப்பட மாட்டீர்கள். நீங்கள் எதுவும்
செய்யாதிருந்தால் இவ்வகையான மனத்தகைப்பு
ம�ோசமடையலாம்.
கவுன்சிலிங் மற்றும் மருந்து மூலம் மனத்தகைப்புக்கு
உதவி கிடைக்கலாம். நிபுணர்களின் உதவியை
நாடுங்கள்.
உங்களுக்குத் தேவையான உதவியை நீங்கள் பெறுவது
உங்களுக்கும் உங்கள் பிள்ளைக்கும் அவசியமானது.

உங்களுடைய பிள்ளைக்கு
ஒரு உதாரணமாக இருங்கள்.
உங்களுடைய மனத்தகைப்பைக்
கையாள நேர்மறை வழிகளைத்
தெரிவு செய்யுங்கள்.

PARENT: Handling Stress – Tamil
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பெற்றோர்
உங்களுடைய வாழ்க்கையை எளிதானதாக்குங்கள்.
மிகவும் முக்கியமானது எது எனத் தீர்மானியுங்கள்.
ப�ொருள்களை விட மனிதர்கள் மிகவும்
முக்கியமானவர்கள். எப்போதும் உங்களுடைய
பிள்ளையைக் கட்டி தழுவுவதும், உங்களுடைய
பிள்ளையுடன் விளையாடுவதும் அவனுடன்
கதைப்பதும் முக்கியமாகும்.

எது காத்திருக்கும்?
இந்த வேலை கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய ஒரு
வேலையா அல்லது செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலையா?
உங்களுக்கு அதிகளவில் வேலை இருப்பது ப�ோல
நீங்கள் உணரும் ப�ோது சற்று ஓய்வெடுத்து பட்டியல்
ஒன்றைப் ப�ோடுங்கள். நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என
நீங்கள் நினைக்கும் எல்லா வேலைகளையும் எழுதுங்கள்.
ஒவ்வொரு வேலையும் கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய ஒரு
வேலையா அல்லது செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலையா
எனத் தீர்மானியுங்கள். முதலில் கட்டாயம் செய்ய
வேண்டிய வேலைகளைச் செய்யுங்கள். செய்ய வேண்டிய
வேலைகளைப் பற்றி நீங்கள் உடனடியாகச் சிந்திக்க
வேண்டியதில்லை. அவற்றைப் பின்னர் செய்யலாம்.

சுத்தத்தை விட ஒழுங்கு மிகவும் முக்கியமானது.
மரத்தளபாடங்களிலுள்ள தூசியை எவரும்
காணமாட்டார்கள், ஆனால் நிலம் பூராவும்
பரவிக்கிடக்கும் விளையாட்டுப் ப�ொருள்கள்
ஆபத்தானவை ஆகும். விளையாட்டுப் ப�ொருள்களைப்
பெட்டி ஒன்றில் ப�ோட்டு, அந்தப் பெட்டியை ஒரு
மூலையில் வையுங்கள். அறை மிகவும் ஒழுங்காக
இருக்கும், நீங்கள் அதைப் பற்றி நன்றாக உணர்வீர்கள்,
அத்துடன் அப்படிச் செய்வதற்கு ஒரு சில நிமிடங்கள்
மட்டுமே எடுக்கும்.

நீங்கள் செய்தவை பற்றிப்
பெருமைப்படுங்கள். நீங்கள்
செய்தாதவை பற்றிக் குற்ற
உணர்வு க�ொள்ள வேண்டாம்.
உங்களால் முடியுமானளவுக்கு ஏற்பாட்டுடன் இருங்கள்.
ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் செய்ய வேண்டியவை பற்றி
ஒரு பட்டியல் ப�ோடுங்கள். இது, உணவு தயாரித்தல்,
சுத்தம் செய்தல், சின்னச் சின்ன வேலைகள்,
நியமனங்கள், மற்றும் அந்த நாளில் நீங்கள் செய்ய
வேண்டிய வேறு ஏதாவற்றையும் உள்ளடக்கலாம்.
	வேலைகளைத் துரிதமாகவும் சுலபமாகவும் செய்து
முடிக்கக்கூடிய வழிகளைப் பாருங்கள். நேரம்
மற்றும் சக்தியைச் சேமிப்பதற்கு வழிகள் உள்ளன.
உதாரணத்துக்கு, இரண்டு வேளை உணவுக்கு
போதுமான stew தயார்செய்யுங்கள், பின்னர்
இன்னொரு நாளுக்காக அரைவாசியை உறைய
வையுங்கள். உங்களால் முடிந்தளவுக்கு விடயங்களைத்
த�ொலைபேசியில் அல்லது இணையத்தில் செய்யுங்கள்.

வேலையைப் பங்கிடுங்கள். எல்லாவற்றையும்
நீங்களே செய்ய வேண்டியதில்லை. சாத்தியமானால்,
உங்களுடைய துணைவருடன் வேலையைப்
பங்கிடுங்கள். நண்பர்களிடமும் குடும்ப
அங்கத்தவர்களிடமும் உதவி கேளுங்கள். நீங்கள் ஓய்வு
எடுக்கும் ப�ோது ஒரு சில மணி நேரத்துக்கு உங்களுடைய
பிள்ளையைக் கவனிக்கும்படி உங்களுடைய அயலவர்
ஒருவரை அல்லது நண்பர் ஒருவரைக் கேளுங்கள்.
பதிலாக அவளுடைய குழந்தை நீங்கள் கவனிக்கலாம்
அல்லது வேறு ஏதாவது உதவி செய்யலாம்.

கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய வேலைகளுக்கு
உதாரணங்கள்:
• உங்களுடைய பிள்ளைக்கு உணவூட்டல்.
• சுகவீனமுற்ற ஒரு பிள்ளையைப் பராமரித்தல்.
• க�ொஞ்சம் ஓய்வும் தேகப்பியாசமும் எடுத்தல்.
• உங்களுடைய கட்டணச் சீட்டுக்களுக்குப்
பணம்செலுத்தல்.
• உங்களுடைய பிள்ளை பாடசாலைக்கு அல்லது
சிறுவர் பராமரிப்பகத்துக்குச் (daycare) செல்வதை
உறுதிப்படுத்தல்.

பிரச்சினைகள் நடக்க முன்பே அவற்றுக்குத் தயாராக
இருங்கள். பிரச்சினைகளை கையாளும் வகை பற்றி
ஏற்கனவே நீங்கள் திட்டமிட்டிருந்தால், அவை
சிறியவையாகத் தெரியும். உங்களுடைய பிள்ளைக்குக்
காய்ச்சல் வந்தால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? அல்லது
உங்களுடைய பிள்ளைப்பராமரிப்பாளர் சுகவீனமுற்றால்
நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்?

செய்ய வேண்டிய வேலைகளுக்கு உதாரணங்கள்:
• நிலத்தைச் சுத்தம்செய்தல்.
• உடுப்புத் த�ோய்த்தல்
• குளியலறையைச் சுத்தம்செய்தல்
• புல் வெட்டல்.
செய்ய வேண்டிய வேலைகளை நீங்கள் முடிவில்லாமல்
காலதாமதமாக்க முடியாது. நீங்கள் அணிவதற்கு
சுத்தமான உடுப்பு எதுவும் இல்லை என்றால் உடுப்புத்
த�ோய்த்தல் கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலை
ஆகும்! உங்களையே கேளுங்கள். “இந்த வேலையை
நான் செய்யாவிட்டால் மோசமாக ஏதாவது நடக்குமா?”
பதில் ஆம் என்றால், அது கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய
ஒரு வேலை ஆகும்

கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய வேலைகளைச் செய்வதற்கு
உங்களுடைய நேரத்தைச் செலவழியுங்கள். அத்துடன்
உங்களுடைய குடும்பத்தவருடனும் நண்பர்களுடனும்
மகிழ்ச்சியாக இருங்கள்.
எதற்கு நீங்கள் உதவி பெறலாம்?
உங்களுடைய சமூகத்தில் தேடுங்கள்.
அயலவர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தவர்களின்
உதவியும் ஆதரவும் அனேகமான பிரச்சினைகளைக்
கையாளுவதை எளிதாக்கலாம். உங்களுடைய
குடும்பத்தவருடனும் நண்பர்களுடனும் த�ொடர்பில்
இருங்கள். ஏனையவர்களையும் ஊடாடுங்கள்.

• ஒரு குழுவாக உணவை வாங்குங்கள் மற்றும்

சமையுங்கள் அல்லது ஒரு சமூக சமையலறைத்
திட்டத்தைப் பயன்படுத்துங்கள்.
• ம�ோட்டார் வாகனத்தில் இன்னொருவருடன் சேர்ந்து
ப�ோவதற்கான ஒழுங்குகளைச் செய்யுங்கள்.
• ஒரு பிள்ளைப்பராமரிப்புக் கூட்டுறவில் (babysitting
co-op) இணையுங்கள். Co-op ஒன்றில்,
பணம்செலுத்துவதற்குப் பதிலாக பெற்றோர்கள்
பிள்ளைப்பராமரிப்பு நேரத்தைப் பண்டமாற்றுச்
செய்கிறார்கள்.

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. Parent - Tamil
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பெற்றோர்
உங்களுடைய வாழ்க்கையை எளிதானதாக்குங்கள்.
மிகவும் முக்கியமானது எது எனத் தீர்மானியுங்கள்.
ப�ொருள்களை விட மனிதர்கள் மிகவும்
முக்கியமானவர்கள். எப்போதும் உங்களுடைய
பிள்ளையைக் கட்டி தழுவுவதும், உங்களுடைய
பிள்ளையுடன் விளையாடுவதும் அவனுடன்
கதைப்பதும் முக்கியமாகும்.

எது காத்திருக்கும்?
இந்த வேலை கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய ஒரு
வேலையா அல்லது செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலையா?
உங்களுக்கு அதிகளவில் வேலை இருப்பது ப�ோல
நீங்கள் உணரும் ப�ோது சற்று ஓய்வெடுத்து பட்டியல்
ஒன்றைப் ப�ோடுங்கள். நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என
நீங்கள் நினைக்கும் எல்லா வேலைகளையும் எழுதுங்கள்.
ஒவ்வொரு வேலையும் கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய ஒரு
வேலையா அல்லது செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலையா
எனத் தீர்மானியுங்கள். முதலில் கட்டாயம் செய்ய
வேண்டிய வேலைகளைச் செய்யுங்கள். செய்ய வேண்டிய
வேலைகளைப் பற்றி நீங்கள் உடனடியாகச் சிந்திக்க
வேண்டியதில்லை. அவற்றைப் பின்னர் செய்யலாம்.

சுத்தத்தை விட ஒழுங்கு மிகவும் முக்கியமானது.
மரத்தளபாடங்களிலுள்ள தூசியை எவரும்
காணமாட்டார்கள், ஆனால் நிலம் பூராவும்
பரவிக்கிடக்கும் விளையாட்டுப் ப�ொருள்கள்
ஆபத்தானவை ஆகும். விளையாட்டுப் ப�ொருள்களைப்
பெட்டி ஒன்றில் ப�ோட்டு, அந்தப் பெட்டியை ஒரு
மூலையில் வையுங்கள். அறை மிகவும் ஒழுங்காக
இருக்கும், நீங்கள் அதைப் பற்றி நன்றாக உணர்வீர்கள்,
அத்துடன் அப்படிச் செய்வதற்கு ஒரு சில நிமிடங்கள்
மட்டுமே எடுக்கும்.

நீங்கள் செய்தவை பற்றிப்
பெருமைப்படுங்கள். நீங்கள்
செய்தாதவை பற்றிக் குற்ற
உணர்வு க�ொள்ள வேண்டாம்.
உங்களால் முடியுமானளவுக்கு ஏற்பாட்டுடன் இருங்கள்.
ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் செய்ய வேண்டியவை பற்றி
ஒரு பட்டியல் ப�ோடுங்கள். இது, உணவு தயாரித்தல்,
சுத்தம் செய்தல், சின்னச் சின்ன வேலைகள்,
நியமனங்கள், மற்றும் அந்த நாளில் நீங்கள் செய்ய
வேண்டிய வேறு ஏதாவற்றையும் உள்ளடக்கலாம்.
	வேலைகளைத் துரிதமாகவும் சுலபமாகவும் செய்து
முடிக்கக்கூடிய வழிகளைப் பாருங்கள். நேரம்
மற்றும் சக்தியைச் சேமிப்பதற்கு வழிகள் உள்ளன.
உதாரணத்துக்கு, இரண்டு வேளை உணவுக்கு
போதுமான stew தயார்செய்யுங்கள், பின்னர்
இன்னொரு நாளுக்காக அரைவாசியை உறைய
வையுங்கள். உங்களால் முடிந்தளவுக்கு விடயங்களைத்
த�ொலைபேசியில் அல்லது இணையத்தில் செய்யுங்கள்.

வேலையைப் பங்கிடுங்கள். எல்லாவற்றையும்
நீங்களே செய்ய வேண்டியதில்லை. சாத்தியமானால்,
உங்களுடைய துணைவருடன் வேலையைப்
பங்கிடுங்கள். நண்பர்களிடமும் குடும்ப
அங்கத்தவர்களிடமும் உதவி கேளுங்கள். நீங்கள் ஓய்வு
எடுக்கும் ப�ோது ஒரு சில மணி நேரத்துக்கு உங்களுடைய
பிள்ளையைக் கவனிக்கும்படி உங்களுடைய அயலவர்
ஒருவரை அல்லது நண்பர் ஒருவரைக் கேளுங்கள்.
பதிலாக அவளுடைய குழந்தை நீங்கள் கவனிக்கலாம்
அல்லது வேறு ஏதாவது உதவி செய்யலாம்.

கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய வேலைகளுக்கு
உதாரணங்கள்:
• உங்களுடைய பிள்ளைக்கு உணவூட்டல்.
• சுகவீனமுற்ற ஒரு பிள்ளையைப் பராமரித்தல்.
• க�ொஞ்சம் ஓய்வும் தேகப்பியாசமும் எடுத்தல்.
• உங்களுடைய கட்டணச் சீட்டுக்களுக்குப்
பணம்செலுத்தல்.
• உங்களுடைய பிள்ளை பாடசாலைக்கு அல்லது
சிறுவர் பராமரிப்பகத்துக்குச் (daycare) செல்வதை
உறுதிப்படுத்தல்.

பிரச்சினைகள் நடக்க முன்பே அவற்றுக்குத் தயாராக
இருங்கள். பிரச்சினைகளை கையாளும் வகை பற்றி
ஏற்கனவே நீங்கள் திட்டமிட்டிருந்தால், அவை
சிறியவையாகத் தெரியும். உங்களுடைய பிள்ளைக்குக்
காய்ச்சல் வந்தால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? அல்லது
உங்களுடைய பிள்ளைப்பராமரிப்பாளர் சுகவீனமுற்றால்
நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்?

செய்ய வேண்டிய வேலைகளுக்கு உதாரணங்கள்:
• நிலத்தைச் சுத்தம்செய்தல்.
• உடுப்புத் த�ோய்த்தல்
• குளியலறையைச் சுத்தம்செய்தல்
• புல் வெட்டல்.

இந்தச் செய்திட்டத்திற்கு கனடாவின் ப�ொதுச் சுகாதார நிறுவனம் நிதியளிக்கின்றது. இந்தக் குறிப்புத் தாள்கள் குடும்பங்களுக்கான BC சபையினால்

செய்ய வேண்டிய வேலைகளை நீங்கள் முடிவில்லாமல்
காலதாமதமாக்க முடியாது. நீங்கள் அணிவதற்கு
சுத்தமான உடுப்பு எதுவும் இல்லை என்றால் உடுப்புத்
த�ோய்த்தல் கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலை
ஆகும்! உங்களையே கேளுங்கள். “இந்த வேலையை
நான் செய்யாவிட்டால் மோசமாக ஏதாவது நடக்குமா?”
பதில் ஆம் என்றால், அது கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய
ஒரு வேலை ஆகும்

கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய வேலைகளைச் செய்வதற்கு
உங்களுடைய நேரத்தைச் செலவழியுங்கள். அத்துடன்
உங்களுடைய குடும்பத்தவருடனும் நண்பர்களுடனும்
மகிழ்ச்சியாக இருங்கள்.
எதற்கு நீங்கள் உதவி பெறலாம்?
உங்களுடைய சமூகத்தில் தேடுங்கள்.
அயலவர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தவர்களின்
உதவியும் ஆதரவும் அனேகமான பிரச்சினைகளைக்
கையாளுவதை எளிதாக்கலாம். உங்களுடைய
குடும்பத்தவருடனும் நண்பர்களுடனும் த�ொடர்பில்
இருங்கள். ஏனையவர்களையும் ஊடாடுங்கள்.

• ஒரு குழுவாக உணவை வாங்குங்கள் மற்றும்

சமையுங்கள் அல்லது ஒரு சமூக சமையலறைத்
திட்டத்தைப் பயன்படுத்துங்கள்.
• ம�ோட்டார் வாகனத்தில் இன்னொருவருடன் சேர்ந்து
ப�ோவதற்கான ஒழுங்குகளைச் செய்யுங்கள்.
• ஒரு பிள்ளைப்பராமரிப்புக் கூட்டுறவில் (babysitting
co-op) இணையுங்கள். Co-op ஒன்றில்,
பணம்செலுத்துவதற்குப் பதிலாக பெற்றோர்கள்
பிள்ளைப்பராமரிப்பு நேரத்தைப் பண்டமாற்றுச்
செய்கிறார்கள்.
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பெற்றோர்

வேடிக்கை & இலகுவான செயற்பாடுகள்

உங்களைப் பற்றி நல்லதாக
உணரல்
சுயமதிப்பைக் கட்டியெழுப்புங்கள். நீங்கள்
ஒரு நல்ல மனிதன் எனச் ச�ொல்லும் உங்களின்
உள்ளுணர்வே சுயமதிப்பு ஆகும். உங்களுடைய
பிள்ளையின் சுயமதிப்பைக் கட்டியெழுப்புவது ஒரு
பெற்றோராக இருந்து நீங்கள் செய்யும் வேலையின்
ஒரு பகுதி ஆகும். பாதுகாப்பையும், அன்பையும்
புரிந்துக�ொள்ளப்படலையும் அவள் உணர்வதற்கு
நீங்கள் உதவுங்கள்.

குடும்ப உணவு ஒன்றைச் சமையுங்கள்
நீங்கள் வளரும் ப�ோது நீங்கள் சாப்பிட்ட
விசேடமான உணவுகள் உங்களுக்கு
நினைவிருக்கின்றதா? வருடத்தின் சில
பிரத்தியேகமான நேரங்களில் குறித்த உணவுகளை
நீங்கள் சாப்பிட்டீர்களா? உங்களுடைய நினைவுகளை
உங்களுடைய பிள்ளையுடன் பகிர்ந்து க�ொள்வதுடன்
அந்த விசேடமான உணவுகளை அவனுடன் சேர்ந்து
தயாரியுங்கள்.

உங்களுக்கு எப்படி? பாதுகாப்பையும், அன்பையும்
புரிந்துக�ொள்ளப்படலையும் நீங்கள் உணர்வதற்கு
உதவக்கூடிய எதை நீங்கள் செய்யலாம்?

பூரணமாக இருப்பது பற்றிக்
கவலைப்படாதீர்கள். உங்களால்
முடிந்தளவு செய்வது பற்றிச்
சந்தோஷப்படுங்கள்.
உங்களை நன்றாக வைத்திருங்கள். உங்களை
நீங்கள் கவனிக்கும் ப�ோது நீங்கள் மரியாதைக்கு
உரியவர் என உங்களுடைய பிள்ளைக்கு நீங்கள்
காட்டுகிறீர்கள். உங்களுடைய பிள்ளை தன்னையும்
மதிக்கக் கற்றுக்கொள்ளும். ஒவ்வொரு நாளும்
ஏதாவது ஒரு நல்ல விடயத்தை உங்களுக்காகச் செய்ய
முயற்சியுங்கள். நீங்கள் அதற்குத் தகுதியுடையவர்.
உங்களுடைய கலாசார மரபுகளைப் பின்பற்றுங்கள்.
பெறுமானங்கள், நம்பிக்கைகள், மரபுகள், பழக்க
வழக்கங்கள் ப�ோன்ற உங்களுடைய கலாசாரத்தில்
உள்ள உங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான விடயங்கள்
பற்றி உங்களுடைய பிள்ளையுடன் கதையுங்கள்.

உங்களுடைய தீர்மானம் எடுக்கும் திறனை
நம்புங்கள். நீங்கள் பிள்ளைவளர்க்கும் முறை பிழை
என நினைப்பவர்கள் எப்போதும் இருப்பார்கள்.
முக்கியமான விடயமாக இருப்பது, நீங்கள் என்ன
நினைக்கிறீர்கள்? நீங்கள் விரும்புபவர்களிடமும்
நம்புபவர்களிடமும் ஆல�ோசனை கேளுங்கள்.
ஏனையவர்களைப் புறக்கணியுங்கள்.
உங்களை மற்றவர்கள் மதிக்க வேண்டுமென
எதிர்பாருங்கள். தனது பெற்றோர்கள் ஒருவரை ஒருவர்
எப்படி நடத்துகின்றார்கள் என்பதைப் பார்த்தே எப்படி
நடப்பது என்பதை ஒரு பிள்ளை கற்றுக்கொள்கின்றது.
பெற்றோர்கள் ஒருவரை ஒருவர் மதித்தால்
அவர்களுடைய பிள்ளையும் மற்றவர்களை மதிக்கக்
கற்றுக்கொள்ளும்.

உங்களுடைய கலாசார நம்பிக்கைகள், உங்களைச்
சூழவுள்ளவர்களின் நம்பிக்கைகளிலிருந்து
வேறுபட்டவையாக இருக்கின்றன என்பதற்காக
அவற்றை நீங்கள் கைவிட வேண்டியதில்லை.
அவன் எங்கிருந்து வந்தான் என்பதும், இப்போது
அவன் எங்கிருக்கின்றான் என்பதும் உங்களுடைய
பிள்ளைக்குத் தெரியவேண்டும்.

இளம் பிள்ளைகள் கூட நீங்கள் சமைப்பதற்கு
உதவலாம். தேவையான ப�ொருள்களை நீங்கள்
அளந்தால், அவர்கள் அதைப் பாத்திரத்தினுள்
ப�ோடலாம். வளர்ந்த பிள்ளைகளால் கலக்க முடியும்.
அந்தச் சமையலை நீங்கள் ஒன்றாகச் செய்யும் ப�ோது
உங்களுடைய குழந்தைப்பருவ நினைவுகளைப் பற்றிக்
கதையுங்கள். உங்களுடைய விசேடமான உணவை
ஒன்றாகச் சாப்பிட்டு மகிழுங்கள்.
நீங்கள் சமைக்கும் ப�ோது, உங்களுடைய பிள்ளை
பாதுகாப்பாக இருப்பதை உறுதி செய்யுங்கள்.
அவனுடைய உயர்ந்த கதிரையில் அவன் இருப்பது
பாதுகாப்பாக இருக்கலாம். உங்களுடைய மட்டத்தில்
அவன் இருப்பான். கூரான உபகரணங்கள் மற்றும்
சூடான மேற்பரப்புகளில் இருந்து அவனைத் தள்ளி
வைத்திருங்கள்.
உங்களைப் பாராட்டுங்கள்
உங்களுடைய பிள்ளை படுக்கைக்குப் ப�ோன பின்,
அன்றைக்கு உங்களுடைய பிள்ளையுடன் சேர்ந்து
நீங்கள் செய்த நல்லத�ொரு விடயம் பற்றி ஒரு கணம்
சிந்தியுங்கள்.
குறிப்பேடு ஒன்றில் உங்களுடைய வெற்றி பற்றி ஒரு
சில வார்த்தைகள் எழுதுங்கள். ஒரு பெற்றோராக
இருப்பது பற்றி நன்றாக உணர நீங்கள் விரும்பும்
ப�ோது உங்களுடைய குறிப்பேட்டை வாசியுங்கள்.
உங்களுடைய குறிப்புக்கள், நீங்கள் நன்றாகச் செய்யும்
எல்லா விடயங்களையும் உங்களுக்கு நினைவூட்டும்.

நல்ல நேர நினைவுகள்
உங்களுடைய பிள்ளையை நீங்கள் படுக்கைக்குப்
ப�ோடும் ப�ோது, அன்றைக்கு நடந்த மூன்று நல்ல
விடயங்களைப் பற்றி நினைக்கும்படி கேளுங்கள்.
சின்ன விடயங்களைப் பற்றி அவள் சிந்திப்பதற்கு
உற்சாகமூட்டுங்கள். அவளின் மதிய உணவு
அவளுக்குப் பிடித்ததா? ஒரு சினேகிதியுடன்
விளையாடியதில் அவள் மகிழ்ந்தாளா? உங்களுடன்
சேர்ந்து ஒரு பனிமனிதனை உருவாக்கியது
அவளுக்கு வேடிக்கையாக இருந்ததா? உங்களுடைய
சந்தோஷமான நேரங்களையும் நீங்கள் சேர்த்துக்
க�ொள்ளலாம்.
உங்களுக்கு விருப்பமானால், காகிதம் ஒன்றில்
மகிழ்வான ஒவ்வொரு நேரம் பற்றியும் ஒரு சில
வார்த்தைகள் எழுதுங்கள். அந்தக் காகிதங்களை
மடித்து ஒரு பெட்டியினுள் ப�ோடுங்கள். நீங்களும்
உங்களுடைய பிள்ளையும் அந்தப் பெட்டியை
ரிபன்களாலும், நிறக் காகிதங்களாலும்
அலங்கரிக்கலாம். “நல்லது எதுவும் எனக்கு
ஒருப�ோதும் நடப்பதில்லை!” என உங்களுடைய
பிள்ளை ச�ொன்னால், அந்தப் பெட்டியிலிருந்து சில
காகிதங்களை எடுத்து நல்ல நேர நினைவுகளை
வாசித்துக் காட்டுங்கள்.
மிக விரைவில், நேர்முகச் சிந்தனை உங்களுடையதும்
உங்களுடைய பிள்ளையினதும் பழக்கமாக மாறிவிடும்.

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. Parent - Tamil
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பெற்றோர்

வேடிக்கை & இலகுவான செயற்பாடுகள்

உங்களைப் பற்றி நல்லதாக
உணரல்
சுயமதிப்பைக் கட்டியெழுப்புங்கள். நீங்கள்
ஒரு நல்ல மனிதன் எனச் ச�ொல்லும் உங்களின்
உள்ளுணர்வே சுயமதிப்பு ஆகும். உங்களுடைய
பிள்ளையின் சுயமதிப்பைக் கட்டியெழுப்புவது ஒரு
பெற்றோராக இருந்து நீங்கள் செய்யும் வேலையின்
ஒரு பகுதி ஆகும். பாதுகாப்பையும், அன்பையும்
புரிந்துக�ொள்ளப்படலையும் அவள் உணர்வதற்கு
நீங்கள் உதவுங்கள்.

குடும்ப உணவு ஒன்றைச் சமையுங்கள்
நீங்கள் வளரும் ப�ோது நீங்கள் சாப்பிட்ட
விசேடமான உணவுகள் உங்களுக்கு
நினைவிருக்கின்றதா? வருடத்தின் சில
பிரத்தியேகமான நேரங்களில் குறித்த உணவுகளை
நீங்கள் சாப்பிட்டீர்களா? உங்களுடைய நினைவுகளை
உங்களுடைய பிள்ளையுடன் பகிர்ந்து க�ொள்வதுடன்
அந்த விசேடமான உணவுகளை அவனுடன் சேர்ந்து
தயாரியுங்கள்.

உங்களுக்கு எப்படி? பாதுகாப்பையும், அன்பையும்
புரிந்துக�ொள்ளப்படலையும் நீங்கள் உணர்வதற்கு
உதவக்கூடிய எதை நீங்கள் செய்யலாம்?

பூரணமாக இருப்பது பற்றிக்
கவலைப்படாதீர்கள். உங்களால்
முடிந்தளவு செய்வது பற்றிச்
சந்தோஷப்படுங்கள்.
உங்களை நன்றாக வைத்திருங்கள். உங்களை
நீங்கள் கவனிக்கும் ப�ோது நீங்கள் மரியாதைக்கு
உரியவர் என உங்களுடைய பிள்ளைக்கு நீங்கள்
காட்டுகிறீர்கள். உங்களுடைய பிள்ளை தன்னையும்
மதிக்கக் கற்றுக்கொள்ளும். ஒவ்வொரு நாளும்
ஏதாவது ஒரு நல்ல விடயத்தை உங்களுக்காகச் செய்ய
முயற்சியுங்கள். நீங்கள் அதற்குத் தகுதியுடையவர்.
உங்களுடைய கலாசார மரபுகளைப் பின்பற்றுங்கள்.
பெறுமானங்கள், நம்பிக்கைகள், மரபுகள், பழக்க
வழக்கங்கள் ப�ோன்ற உங்களுடைய கலாசாரத்தில்
உள்ள உங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான விடயங்கள்
பற்றி உங்களுடைய பிள்ளையுடன் கதையுங்கள்.

உங்களுடைய தீர்மானம் எடுக்கும் திறனை
நம்புங்கள். நீங்கள் பிள்ளைவளர்க்கும் முறை பிழை
என நினைப்பவர்கள் எப்போதும் இருப்பார்கள்.
முக்கியமான விடயமாக இருப்பது, நீங்கள் என்ன
நினைக்கிறீர்கள்? நீங்கள் விரும்புபவர்களிடமும்
நம்புபவர்களிடமும் ஆல�ோசனை கேளுங்கள்.
ஏனையவர்களைப் புறக்கணியுங்கள்.
உங்களை மற்றவர்கள் மதிக்க வேண்டுமென
எதிர்பாருங்கள். தனது பெற்றோர்கள் ஒருவரை ஒருவர்
எப்படி நடத்துகின்றார்கள் என்பதைப் பார்த்தே எப்படி
நடப்பது என்பதை ஒரு பிள்ளை கற்றுக்கொள்கின்றது.
பெற்றோர்கள் ஒருவரை ஒருவர் மதித்தால்
அவர்களுடைய பிள்ளையும் மற்றவர்களை மதிக்கக்
கற்றுக்கொள்ளும்.

உங்களுடைய கலாசார நம்பிக்கைகள், உங்களைச்
சூழவுள்ளவர்களின் நம்பிக்கைகளிலிருந்து
வேறுபட்டவையாக இருக்கின்றன என்பதற்காக
அவற்றை நீங்கள் கைவிட வேண்டியதில்லை.
அவன் எங்கிருந்து வந்தான் என்பதும், இப்போது
அவன் எங்கிருக்கின்றான் என்பதும் உங்களுடைய
பிள்ளைக்குத் தெரியவேண்டும்.

இளம் பிள்ளைகள் கூட நீங்கள் சமைப்பதற்கு
உதவலாம். தேவையான ப�ொருள்களை நீங்கள்
அளந்தால், அவர்கள் அதைப் பாத்திரத்தினுள்
ப�ோடலாம். வளர்ந்த பிள்ளைகளால் கலக்க முடியும்.
அந்தச் சமையலை நீங்கள் ஒன்றாகச் செய்யும் ப�ோது
உங்களுடைய குழந்தைப்பருவ நினைவுகளைப் பற்றிக்
கதையுங்கள். உங்களுடைய விசேடமான உணவை
ஒன்றாகச் சாப்பிட்டு மகிழுங்கள்.
நீங்கள் சமைக்கும் ப�ோது, உங்களுடைய பிள்ளை
பாதுகாப்பாக இருப்பதை உறுதி செய்யுங்கள்.
அவனுடைய உயர்ந்த கதிரையில் அவன் இருப்பது
பாதுகாப்பாக இருக்கலாம். உங்களுடைய மட்டத்தில்
அவன் இருப்பான். கூரான உபகரணங்கள் மற்றும்
சூடான மேற்பரப்புகளில் இருந்து அவனைத் தள்ளி
வைத்திருங்கள்.
உங்களைப் பாராட்டுங்கள்
உங்களுடைய பிள்ளை படுக்கைக்குப் ப�ோன பின்,
அன்றைக்கு உங்களுடைய பிள்ளையுடன் சேர்ந்து
நீங்கள் செய்த நல்லத�ொரு விடயம் பற்றி ஒரு கணம்
சிந்தியுங்கள்.
குறிப்பேடு ஒன்றில் உங்களுடைய வெற்றி பற்றி ஒரு
சில வார்த்தைகள் எழுதுங்கள். ஒரு பெற்றோராக
இருப்பது பற்றி நன்றாக உணர நீங்கள் விரும்பும்
ப�ோது உங்களுடைய குறிப்பேட்டை வாசியுங்கள்.
உங்களுடைய குறிப்புக்கள், நீங்கள் நன்றாகச் செய்யும்
எல்லா விடயங்களையும் உங்களுக்கு நினைவூட்டும்.

நல்ல நேர நினைவுகள்
உங்களுடைய பிள்ளையை நீங்கள் படுக்கைக்குப்
ப�ோடும் ப�ோது, அன்றைக்கு நடந்த மூன்று நல்ல
விடயங்களைப் பற்றி நினைக்கும்படி கேளுங்கள்.
சின்ன விடயங்களைப் பற்றி அவள் சிந்திப்பதற்கு
உற்சாகமூட்டுங்கள். அவளின் மதிய உணவு
அவளுக்குப் பிடித்ததா? ஒரு சினேகிதியுடன்
விளையாடியதில் அவள் மகிழ்ந்தாளா? உங்களுடன்
சேர்ந்து ஒரு பனிமனிதனை உருவாக்கியது
அவளுக்கு வேடிக்கையாக இருந்ததா? உங்களுடைய
சந்தோஷமான நேரங்களையும் நீங்கள் சேர்த்துக்
க�ொள்ளலாம்.
உங்களுக்கு விருப்பமானால், காகிதம் ஒன்றில்
மகிழ்வான ஒவ்வொரு நேரம் பற்றியும் ஒரு சில
வார்த்தைகள் எழுதுங்கள். அந்தக் காகிதங்களை
மடித்து ஒரு பெட்டியினுள் ப�ோடுங்கள். நீங்களும்
உங்களுடைய பிள்ளையும் அந்தப் பெட்டியை
ரிபன்களாலும், நிறக் காகிதங்களாலும்
அலங்கரிக்கலாம். “நல்லது எதுவும் எனக்கு
ஒருப�ோதும் நடப்பதில்லை!” என உங்களுடைய
பிள்ளை ச�ொன்னால், அந்தப் பெட்டியிலிருந்து சில
காகிதங்களை எடுத்து நல்ல நேர நினைவுகளை
வாசித்துக் காட்டுங்கள்.
மிக விரைவில், நேர்முகச் சிந்தனை உங்களுடையதும்
உங்களுடைய பிள்ளையினதும் பழக்கமாக மாறிவிடும்.

PARENT: Feeling Good About Yourself – 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. Parent - Tamil
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உங்களுடைய பிள்ளை பிறந்த பின்னரான
உங்களுடைய உணர்வுகள்
அனேகமான புதிய தாய்மார்களுக்குத் தீடீர் மனநிலை
மாற்றங்கள் (“baby blues”) இருக்கும். இந்தத்
தீடீர் மனநிலை மாற்றங்கள் ப�ொதுவானவை. ஒரு
குழந்தை பிறந்த பின்னர், தாய்மார்கள் உடல்ரீதியான,
மனரீதியான மற்றும் ஓம�ோன்ரீதியான மாற்றங்களை
அனுபவிக்கின்றனர். அமைதியற்ற மற்றும் பதற்றமான,
சோகமான மற்றும் கண்ணீர் சிந்தும் அல்லது
சமாளிக்கமுடியாத நிலையை நீங்கள் உணரக் கூடும்.
உங்களுடைய பிள்ளை பிறந்து ஒரு சில வாரங்களுள்
இந்தத் தீடீர் மனநிலை மாற்றங்கள் இல்லாமல் ப�ோக
வேண்டும். உங்களை நீங்கள் கவனித்தால் இவை மிகச்
சுலபமாக இல்லாமல் ப�ோய்விடும்.
நன்கு சாப்பிடுங்கள் அத்துடன் உங்களால் எவ்வளவு
முடியும�ோ அவ்வளவுக்கு நித்திரை க�ொள்ளுங்கள்.
உங்களைக் கஷ்டப்படுத்தாமல் இருக்கப் பாருங்கள்.
உங்களுக்குத் தேவையான ப�ோது உதவி கேளுங்கள்.
உங்களுடைய உடல் நலப் பராமரிப்பாளரிடம்
ஆல�ோசனை கேளுங்கள்.

மகப்பேற்றுக்கு பின்னர் மனத்
தளர்ச்சி உண்மையிலேயே
வருகின்றது. உதவி பெறமுடியும்
அத்துடன் அதிலிருந்து நீங்கள்
குணமடைய முடியும்.
சில தாய்மார்களுக்கு மகப்பேற்றுக்கு பின்னரான
மனத்தளர்ச்சி இருக்கும். சிலவேளைகளில்
அந்தத் திடீர்மனநிலை மாற்றங்கள் இல்லாமல்
ப�ோகமாட்டாது. அந்த உணர்வுகள் மிகவும்
பாரதூரமானவையாக மாறுகின்றன. பிள்ளை பிறந்த
பின்னர் தந்தைமார்களுக்கும் மனத்தளர்ச்சி வரலாம்
ஒரு உடல் நலப் பராமரிப்பாளருடன் கதையுங்கள்:
• பிறப்பின் ஒரு சில வாரங்களுக்குள் உங்களுடைய
அறிகுறிகள் இல்லாமல் ப�ோவது ப�ோலத்
தெரியாவிட்டால்.
• கடந்த காலத்தில் நீங்கள் மனத்தளர்ச்சிக்கு
உள்ளாகியிருந்தால்
• நீங்கள் கர்ப்பமாக இருக்கும் ப�ோது உங்களுடைய
அறிகுறிகள் ஆரம்பமாகியிருந்தால்
மகப்பேற்றுக்கு பின்னரான மனத் தளர்ச்சியுள்ள ஒரு
பெற்றோராக நீங்கள் இருந்தால், நீங்கள் உங்களை
கவனிப்பது முக்கியம். உங்களுடைய துணைவரின்,
நண்பர்களின், குடும்பத்தவர்களின் உதவியை
நாடுங்கள். கவுன்சலிங்க்குப் ப�ோங்கள். மருந்து
எடுப்பது உங்களுக்கு நல்லது என உங்களுடைய
உடல் பராமரிப்பாளர் நினைத்தால் அதைக் கருத்தில்
க�ொள்ளுங்கள்.

இந்தச் செய்திட்டத்திற்கு கனடாவின் ப�ொதுச் சுகாதார நிறுவனம் நிதியளிக்கின்றது. இந்தக் குறிப்புத் தாள்கள் குடும்பங்களுக்கான BC சபையினால்
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பெற்றோர்

வேடிக்கை & இலகுவான செயற்பாடுகள்

உங்களைக் கவனியுங்கள்
சுறுசுறுப்பாக இருங்கள். உங்களுடைய உடல்
ஆர�ோக்கியமாக இருப்பதற்கு, சுறுசுறுப்பாக இருந்தல்
உதவிசெய்கின்றது. மனத்தகைப்பைச் சமாளிப்பதற்கும்
அது உதவுகிறது. உடல் செயற்பாடுகளை
உங்களுடைய பிள்ளையுடன் சேர்ந்து செய்யுங்கள்.

உங்களுடைய பிள்ளையுடன் சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்
உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு நீங்கள் gym ல் சேர
வேண்டியதில்லை. உங்களுடைய குழந்தையை
ஒரு தள்ளுவண்டியில் அல்லது baby carrier ல்
வைத்துக்கொண்டு நீங்கள் ஒரு நடை ப�ோகலாம்.
கூட இன்னொருவர் இருந்தால் உங்களுக்கு மேலும்
மகிழ்வாகவிருக்கும். அதே வயதில் குழந்தையுள்ள
இன்னொரு பெற்றோரைத் தேடுங்கள். ஒன்றாக
நடப்பதற்கு என ஒரு வழமையான நேரத்தை
உருவாக்குங்கள்.

நன்கு சாப்பிடுங்கள். உங்களுடைய முன்னுதாரணத்தில்
இருந்து உங்களுடைய பிள்ளை கற்றுக்கொள்வான்.
பழங்கள், காய்கறிகள் ப�ோன்ற ப�ோஷாக்குள்ள
உணவுகளை நீங்கள் சாப்பிட்டால் அவளும் அதை
விரும்புவாள். நீங்கள் இருவரும் ஆர�ோக்கியமாக
இருப்பீர்கள்.

உங்களுடைய பிள்ளை வளர்ந்ததும், நீங்கள் ஒரு
அணிவகுப்புக் குழுவில் இருப்பதாக பாவனை
செய்யலாம். ஒரு அறையிலிருந்து இன்னொரு
அறைக்கு நீங்கள் அணிவகுத்துச் செல்லும் ப�ோது
ஒரு வாத்தியத்தை வாசிப்பதாகப் பாவனை
செய்யுங்கள். நீங்கள் பாவனைசெய்யும் வாத்தியத்தின்
ஒலியை எழுப்புங்கள். உங்களுடைய பிள்ளை
உங்களைப் பிரதிபண்ணுவார். மத்தளத்தை அடிப்பது
அவனுக்கு அலுப்பைக் க�ொடுக்கும் ப�ோது நீங்கள்
பல்லியக்கருவியை (trumpet) வாசிப்பதாகப் பாவனை
செய்யலாம்.

ப�ோதுமானளவு ஓய்வு எடுங்கள். ஒவ்வொரு நாளும்
ஒரு சில நிமிடங்களாவது தனிமையாக இருங்கள்.
உங்களுடைய பிள்ளை குட்டித்தூக்கம் ப�ோடும் ப�ோது
ஓய்வெடுங்கள். உங்களுடைய பிள்ளை இரவில்
எழும்புகிறான் எனில், நேரத்துடன் படுக்கைக்குப்
ப�ோங்கள். இரவில் ப�ோதுமானளவு நித்திரை க�ொள்ள
முயற்சியுங்கள்.
உங்களுடைய உறவுகளை பலமாக வைத்திருங்கள்.
அனைத்துப் பெற்றோர்களுக்கும் தங்களுடைய அன்பு
மற்றும் பாலியல்த் தேவைகள் கிடைக்க வேண்டும்.
உங்களுடைய துணையுடன் ஒரு ஆர�ோக்கியமான
உறவை கட்டியெழுப்புவதற்கு நேரம், சக்தி, இரக்கம்,
அன்பு என்பன தேவைப்படுகின்றன. அது உங்களுக்கும்
உங்களுடைய பிள்ளைக்கும் பெறுமதியானதாக
அமையும்.
ஆர்வத்துடன் இருங்கள். கதைப்பதற்காக ஏனைய
வளர்ந்தோருடன் ஒன்றுசேர்வதற்கான ஒரு
சந்தர்ப்பம் பெற்றோர்களுக்குத் தேவை. ஏனைய
பெற்றோர்களைச் சந்திக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு
உங்களுடைய பிள்ளையைக் கூட்டிச் செல்லுங்கள்.
நீங்களும் உங்களுடைய பிள்ளையும் புதிய
விடயங்களைக் கற்கவும் செய்யவும் முடியும். நீங்கள்
இருவரும் புதிய நண்பர்களையும் உருவாக்கலாம்.

	பெற்றோர்கள், தங்களைத் தாம்
கவனிக்கும் ப�ோது தங்களுடைய
பிள்ளையையும் சிறப்பாகக்
கவனிக்கின்றார்கள்.

மகிழ்ச்சியை அனுபவியுங்கள். உங்களைக் கவனிப்பதன்
ஒரு பகுதி மகிழ்ச்சியை அனுபவிப்பதாகும்.
உங்களுடைய பிள்ளையுடன் விளையாடுங்கள்,
ஒன்றாகச் சிரியுங்கள். உங்களுடைய துணையுடனும்
நண்பர்களுடனும் கூட மகிழ்ச்சியாக இருங்கள்.

உங்களுடைய பள்ளி செல்லவிருக்கும் பிள்ளையுடன்
(preschooler) கையைக் காலை நீட்டி மடக்கித்
உடற்பயிற்சி செய்ய முயற்சியுங்கள். நூலகத்திலிருந்து
ஒரு ஒளிப்பதிவு நாடாவை இரவல் வாங்குங்கள்
அல்லது TV யில் உடற்பயிற்சி நிகழ்ச்சி ஒன்றைப்
பாருங்கள். அசைவுகளை ஒன்றாகச் செய்வதால்
மகிழ்ச்சியை அனுபவியுங்கள்.
	சிரிப்பு நேரம்
நீங்கள் நல்லாய் உணர்வதற்குச் சிரிப்பு உதவி
செய்யும். உங்களைச் சிரிக்கச் செய்வது எவை என ஒரு
பட்டியலிடுங்கள். ஒவ்வொரு நாளும் ”சிரிக்கும் நேரம்”
ஒன்றுக்குத் திட்டமிடுங்கள்.
உங்களுடைய பிள்ளையுடன், நண்பர்களுடன் அல்லது
தனியாக முயற்சிப்பதற்கு சில ய�ோசனைகள் இத�ோ.
• கையசைவுகளுடன் ஒத்த சந்தங்களை (rhymes) மீளச்
ச�ொல்லத்தக்க விளையாட்டுக்களை விளையாடுங்கள்.
ஒத்த சந்தங்களைச் ச�ொல்லும் ப�ோது உங்களுடைய
குழந்தையின் கைகளையும் அசையுங்கள். சில
ஒத்த சந்தங்களின் ப�ோது, அவளுடைய உடலின்
பகுதிகளைத் த�ொட்டபடி அதன் பெயர்களைச்
ச�ொல்லுங்கள். சீக்கிரமே, அதன் முடிவுக்கு வர முன்பாக
அவள் சிரிக்கத் த�ொடங்குவாள்.
• உங்களுடைய பாலகனைச் (toddler) சிரிக்க வைக்க
க�ோமாளித்தனமான முகபாவங்களைக் காட்டுங்கள்
அத்துடன் விலங்குகளின் ஒலிகள் ப�ோன்ற ஒலிகளை
எழுப்புங்கள்.
• உங்களுடைய பள்ளி செல்லவிருக்கும் பிள்ளையுடன்
(preschooler) சேர்ந்து வேடிக்கையான பாடல்களை
உருவாக்கி அவற்றை ஒன்றாகப் பாடுங்கள்.
• வேடிக்கைக்காக நண்பர் ஒருவருடன் ஒன்றுசேருங்கள்.
• ஒரு வேடிக்கைப் படம் பாருங்கள்.
• வேடிக்கையான தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி ஒன்றைப்
பாருங்கள்.
• சித்திரக்கதையை அல்லது ஒரு வேடிக்கைப் புத்தகத்தை
வாசியுங்கள்.

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. Parent - Tamil
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பெற்றோர்

வேடிக்கை & இலகுவான செயற்பாடுகள்

உங்களைக் கவனியுங்கள்
சுறுசுறுப்பாக இருங்கள். உங்களுடைய உடல்
ஆர�ோக்கியமாக இருப்பதற்கு, சுறுசுறுப்பாக இருந்தல்
உதவிசெய்கின்றது. மனத்தகைப்பைச் சமாளிப்பதற்கும்
அது உதவுகிறது. உடல் செயற்பாடுகளை
உங்களுடைய பிள்ளையுடன் சேர்ந்து செய்யுங்கள்.

உங்களுடைய பிள்ளையுடன் சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்
உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு நீங்கள் gym ல் சேர
வேண்டியதில்லை. உங்களுடைய குழந்தையை
ஒரு தள்ளுவண்டியில் அல்லது baby carrier ல்
வைத்துக்கொண்டு நீங்கள் ஒரு நடை ப�ோகலாம்.
கூட இன்னொருவர் இருந்தால் உங்களுக்கு மேலும்
மகிழ்வாகவிருக்கும். அதே வயதில் குழந்தையுள்ள
இன்னொரு பெற்றோரைத் தேடுங்கள். ஒன்றாக
நடப்பதற்கு என ஒரு வழமையான நேரத்தை
உருவாக்குங்கள்.

நன்கு சாப்பிடுங்கள். உங்களுடைய முன்னுதாரணத்தில்
இருந்து உங்களுடைய பிள்ளை கற்றுக்கொள்வான்.
பழங்கள், காய்கறிகள் ப�ோன்ற ப�ோஷாக்குள்ள
உணவுகளை நீங்கள் சாப்பிட்டால் அவளும் அதை
விரும்புவாள். நீங்கள் இருவரும் ஆர�ோக்கியமாக
இருப்பீர்கள்.

உங்களுடைய பிள்ளை வளர்ந்ததும், நீங்கள் ஒரு
அணிவகுப்புக் குழுவில் இருப்பதாக பாவனை
செய்யலாம். ஒரு அறையிலிருந்து இன்னொரு
அறைக்கு நீங்கள் அணிவகுத்துச் செல்லும் ப�ோது
ஒரு வாத்தியத்தை வாசிப்பதாகப் பாவனை
செய்யுங்கள். நீங்கள் பாவனைசெய்யும் வாத்தியத்தின்
ஒலியை எழுப்புங்கள். உங்களுடைய பிள்ளை
உங்களைப் பிரதிபண்ணுவார். மத்தளத்தை அடிப்பது
அவனுக்கு அலுப்பைக் க�ொடுக்கும் ப�ோது நீங்கள்
பல்லியக்கருவியை (trumpet) வாசிப்பதாகப் பாவனை
செய்யலாம்.

ப�ோதுமானளவு ஓய்வு எடுங்கள். ஒவ்வொரு நாளும்
ஒரு சில நிமிடங்களாவது தனிமையாக இருங்கள்.
உங்களுடைய பிள்ளை குட்டித்தூக்கம் ப�ோடும் ப�ோது
ஓய்வெடுங்கள். உங்களுடைய பிள்ளை இரவில்
எழும்புகிறான் எனில், நேரத்துடன் படுக்கைக்குப்
ப�ோங்கள். இரவில் ப�ோதுமானளவு நித்திரை க�ொள்ள
முயற்சியுங்கள்.
உங்களுடைய உறவுகளை பலமாக வைத்திருங்கள்.
அனைத்துப் பெற்றோர்களுக்கும் தங்களுடைய அன்பு
மற்றும் பாலியல்த் தேவைகள் கிடைக்க வேண்டும்.
உங்களுடைய துணையுடன் ஒரு ஆர�ோக்கியமான
உறவை கட்டியெழுப்புவதற்கு நேரம், சக்தி, இரக்கம்,
அன்பு என்பன தேவைப்படுகின்றன. அது உங்களுக்கும்
உங்களுடைய பிள்ளைக்கும் பெறுமதியானதாக
அமையும்.
ஆர்வத்துடன் இருங்கள். கதைப்பதற்காக ஏனைய
வளர்ந்தோருடன் ஒன்றுசேர்வதற்கான ஒரு
சந்தர்ப்பம் பெற்றோர்களுக்குத் தேவை. ஏனைய
பெற்றோர்களைச் சந்திக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு
உங்களுடைய பிள்ளையைக் கூட்டிச் செல்லுங்கள்.
நீங்களும் உங்களுடைய பிள்ளையும் புதிய
விடயங்களைக் கற்கவும் செய்யவும் முடியும். நீங்கள்
இருவரும் புதிய நண்பர்களையும் உருவாக்கலாம்.

	பெற்றோர்கள், தங்களைத் தாம்
கவனிக்கும் ப�ோது தங்களுடைய
பிள்ளையையும் சிறப்பாகக்
கவனிக்கின்றார்கள்.

மகிழ்ச்சியை அனுபவியுங்கள். உங்களைக் கவனிப்பதன்
ஒரு பகுதி மகிழ்ச்சியை அனுபவிப்பதாகும்.
உங்களுடைய பிள்ளையுடன் விளையாடுங்கள்,
ஒன்றாகச் சிரியுங்கள். உங்களுடைய துணையுடனும்
நண்பர்களுடனும் கூட மகிழ்ச்சியாக இருங்கள்.

உங்களுடைய பள்ளி செல்லவிருக்கும் பிள்ளையுடன்
(preschooler) கையைக் காலை நீட்டி மடக்கித்
உடற்பயிற்சி செய்ய முயற்சியுங்கள். நூலகத்திலிருந்து
ஒரு ஒளிப்பதிவு நாடாவை இரவல் வாங்குங்கள்
அல்லது TV யில் உடற்பயிற்சி நிகழ்ச்சி ஒன்றைப்
பாருங்கள். அசைவுகளை ஒன்றாகச் செய்வதால்
மகிழ்ச்சியை அனுபவியுங்கள்.
	சிரிப்பு நேரம்
நீங்கள் நல்லாய் உணர்வதற்குச் சிரிப்பு உதவி
செய்யும். உங்களைச் சிரிக்கச் செய்வது எவை என ஒரு
பட்டியலிடுங்கள். ஒவ்வொரு நாளும் ”சிரிக்கும் நேரம்”
ஒன்றுக்குத் திட்டமிடுங்கள்.
உங்களுடைய பிள்ளையுடன், நண்பர்களுடன் அல்லது
தனியாக முயற்சிப்பதற்கு சில ய�ோசனைகள் இத�ோ.
• கையசைவுகளுடன் ஒத்த சந்தங்களை (rhymes) மீளச்
ச�ொல்லத்தக்க விளையாட்டுக்களை விளையாடுங்கள்.
ஒத்த சந்தங்களைச் ச�ொல்லும் ப�ோது உங்களுடைய
குழந்தையின் கைகளையும் அசையுங்கள். சில
ஒத்த சந்தங்களின் ப�ோது, அவளுடைய உடலின்
பகுதிகளைத் த�ொட்டபடி அதன் பெயர்களைச்
ச�ொல்லுங்கள். சீக்கிரமே, அதன் முடிவுக்கு வர முன்பாக
அவள் சிரிக்கத் த�ொடங்குவாள்.
• உங்களுடைய பாலகனைச் (toddler) சிரிக்க வைக்க
க�ோமாளித்தனமான முகபாவங்களைக் காட்டுங்கள்
அத்துடன் விலங்குகளின் ஒலிகள் ப�ோன்ற ஒலிகளை
எழுப்புங்கள்.
• உங்களுடைய பள்ளி செல்லவிருக்கும் பிள்ளையுடன்
(preschooler) சேர்ந்து வேடிக்கையான பாடல்களை
உருவாக்கி அவற்றை ஒன்றாகப் பாடுங்கள்.
• வேடிக்கைக்காக நண்பர் ஒருவருடன் ஒன்றுசேருங்கள்.
• ஒரு வேடிக்கைப் படம் பாருங்கள்.
• வேடிக்கையான தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி ஒன்றைப்
பாருங்கள்.
• சித்திரக்கதையை அல்லது ஒரு வேடிக்கைப் புத்தகத்தை
வாசியுங்கள்.

PARENT: Take Care of Yourself – Tamil
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