
பாரவ்ைத் திறன் 
பாதிக்கப்பட்ட 
ப ிள்வளகளுக்கு ஆரம்ப 
இவடயட்ீடுச ்சசவைகள் 
ஏன் முக்கியம்?
வ ிருதத்ித ்தாமததத்ிற்கான ஆபத்து பாரவ்வத ்
திறன் பாதிகக்ப்பட்டிருகக்ும் ப ிள்வளகளுகக்ு 
அதிகமாக உள்ளது. உங்கள் ப ிள்வளய ின் 
பாரவ்வத ்திறன ிலுள்ள பாதிப்வபயும் அவர ின் 
கற்றவை எவ்வாறு ஆதர ிப்பது என்பவதயும் 
புர ிந்துககாள்வது, வாழ்கவ்கய ிை் சிறந்தகதாரு 
கதாடகக்தவ்த உங்கள் ப ிள்வளகக்ு வழங்குவதற்கு 
உதவும். ததவவயான திறன்கவள வட்ீடிதைதய 

கற்றுகக்காள்வதற்கும், பாடசாவைகக்ுத ்
தயாராவதற்கும் உதவுதை் உள்ளடங்கைாக, 
அவரக்ள ின் ப ிள்வளய ின் ஆதராகக்ியமான 
வ ிருதத்ிவய எவ்வாறு ஊகக்ுவ ிப்பது என்பவதத ்
திறவமயான நிபுணரக்ள ின் கபாருதத்மான 
தசவவகளுடன் கபற்தறார ்கற்றுகக்காள்ள 
முடியும். 

பாரவ்வத ்திறன் பாதிகக்ப்பட்ட 
ப ிள்வளகளுகக்ான ஆரம்ப இவடயட்ீடுச ்
தசவவகள் (Blind-Low Vision Early Intervention 
Program), உங்கள் வட்ீடிை், ப ிள்வளப் பராமர ிப்பு 
நிவையதத்ிை் மற்றும் சமூகதத்ிை் ஆதரவவ 
வழங்குகின்றன, அத்துடன் பாரவ்வத ்திறன் 
பாதிப்புள்ள ப ிள்வளகவளக ்ககாண்ட 
குடும்பங்களுகக்ு ப ிறப்பு முதை் பாடசாவை 
நுவழவு வவர இது கிவடகக்ிறது. 

எனது ப ிள்வளக்குப் 
பாரவ்ைப் ப ிரசச்ிவன 
இருக்கிறதா என்பவத 
எப்படி நான் அறியலாம்?

முதன்முதைாக 6 மாததத்ிலும், ப ின் 2-3 வயதிலும், 
அதற்குப் ப ிறகு ஒவ்கவாரு வருடமும் 
ப ிள்வளகள் அவனவரும் ஒரு கண் மருத்துவர ்
மூைம் பர ிதசாதிகக்ப்பட தவண்டும். 

கண் பர ிதசாதவன ஒன்வற எப்படிச ்கசய்வது 
என்பது குறிதத் தமைதிக தகவை்களுகக்ு optom.
on.ca ஐப் பாரவ்வய ிடுங்கள்.

பாரவ்ைத் திறனற்ற-பாரவ்ைத் திறன் 
குவறந்தைரக்ளுக்கான ஆரம்ப இவடயட்ீடுத் திட்டம்

ப ிள்வளய ின் ஆரம்பகாை வ ிருதத்ி

(ப ின்பகக்தத்ிை் கதாடரக்ிறது)



என்ன சசவைகள் உள்ளன?
 
பாரவ்வத ்திறன் பாதிகக்ப்பட்ட ப ிள்வளகள ின் 
கற்றை் மற்றும் வ ிருதத்ிகக்ுத ்கதாடுவக, 
தகட்டை் மற்றும் எஞ்சிய ிருகக்ும் பாரவ்வய ின் 
பயன்பாடு என்பன முகக்ியமாகும். ஆரம்பகாை 
ப ிள்வளப்பராயப் பாரவ்வ ஆதைாசகர ்ஒருவர ்
உங்கள் குடும்பதத்வரக்ளுடன் இவணந்து 
ப ின்வரும் வ ிடயங்கள ிை் பண ியாற்றைாம்: 

•  வட்ீடிை் உங்கள் ப ிள்வளய ின் அன்றாட 
வாழ்கவ்க நவடமுவறகளுகக்ான 
தகவை்கவளயும் ஆதரவவயும் வழங்குதை்

• வ ிவளயாட்டின் மூைம் உங்கள் ப ிள்வளய ின் 
வ ிருதத்ிவய எவ்வாறு ஊகக்ுவ ிப்பது என்பவத 
உங்களுகக்ுக ்காண்ப ிதத்ை்

• ஒரு ப ிள்வளப்பராமர ிப்பு வமயதத்ிை் 
அை்ைது ஆரம்பக ்கற்றை் வமயதத்ிை் உங்கள் 
ப ிள்வள நுவழயும் தபாது உங்கள் ப ிள்வளகக்ு 
எவ்வாறு சிறந்த முவறய ிை் கற்ப ிப்பது 
என்பவதப் ப ிள்வளப்பராயக ்கை்வ ியாளரக்ள் 
அறிந்துககாள்ள உதவுதை்

• ப ிற திட்டங்கள் மற்றும் உள்ளூர ்சமூக 
ஆதாரவளங்கவள நீங்கள் அணுகுவதற்கு 
உதவுதை் 

உங்களுகக்ும் உங்கள் ப ிள்வளகக்ுமான 
தசவவகவள ஒருங்கிவணப்பதற்காக, உங்கள் 
ஆரம்பகாை ப ிள்வளப்பராயப் பாரவ்வ 
ஆதைாசகர ்ஏவனய சமூகப் பங்காளரக்ளுடன் 
இவணந்து கசயை்படுவார.் 

ஒரு ப ிள்வளய ின் ஆரம்பகாை வ ிருதத்ிவய 
அவர ின் பாரவ்வதத்ிறன் பாதிகக்ைாம் என்ற 
கர ிசவன இருந்தாை், பாரவ்வத ்திறனற்ற-
பாரவ்வத ்திறன் குவறந்தவரக்ளுகக்ான 
ஆரம்ப இவடயட்ீடுத ்திட்டதத்ிற்கான 
பர ிந்துவரப்புகவளக ்குடும்பதத்வரக்தளா 
அை்ைது ஆதராகக்ியப் பராமர ிப்பு நிபுணரக்தளா  
கசய்யமுடியும். குடும்பதத்வரக்ள் தசவவகவளப் 
கபறும்தபாது மருத்துவ தநாயறிதை் ஒன்வறப் 
கபறகக்ூடியதாக இருகக்ைாம்.

தமலும் தகவலுகக்ு தயவுகசய்து 
பாரவ்வய ிடுங்கள்: 

ontario.ca/childvision


