
பதினெட்டு மாதங்கள் எெ்பது உங்கள் 
குழந்ததய ிெ் வ ிருதத்ிய ில் ஒரு தமல் கல் ஆகும், 
இந்த நநரதத்ில் ஒரு குடும்ப மருத்துவதர அல்லது 
நவறு ஆநராகக்ியப் பராமர ிப்பு வழங்குநதரச ்
சந்திப்பது முகக்ியமாகும். 

18 மாத ஆநராகக்ியமாெ குழந்ததகக்ாெ இந்த 
நமம்படுதத்ப்பட்ட வருதக (Enhanced 18-Month 
Well-Baby Visit) எெ்பது உங்கள் குழந்ததய ிெ் 
வ ிருதத்ிதயப் பற்றிக ்கலந்துதரயாடுவதற்கும் 
உங்கள ிடம் இருகக்ும் ஏதாவது நகள்வ ிகதளக ்
நகட்பதற்குமாெ ஒரு  வாய்ப்பாகும். இது 

ஆநராகக்ியமாெ 18  ஆநராகக்ியமாெ 18  
மாதக ்குழந்தத ஒருவர ் மாதக ்குழந்தத ஒருவர ் 
நியமமாெ வ ிருதத்ிதய நியமமாெ வ ிருதத்ிதய 
அதடந்திருகக்ிருகக்ிறாரா அதடந்திருகக்ிருகக்ிறாரா 
எெ்பததச ்சர ிபாரக்க்ும் எெ்பததச ்சர ிபாரக்க்ும் 
சந்திப்புசந்திப்பு

ப ிள்ளளய ின் ஆரம்பகால வ ிருத்தி
நநாய்தத்டுப்புகக்ாெ ஒரு முகக்ிய சந்திப்பாகும், 
அத்துடெ் உங்கள் ப ிள்தள பாடசாதலதயத ்
னதாடங்குவதற்கு முெ்பாக நிகழும் 
வழகக்மாெ கதடசிப் பர ிநசாதிப்பு ஆகும். 
ஆநராகக்ியமாெ 18 மாதக ்குழந்ததகக்ாெ 
இந்தச ்சந்திப்பு, கர ிசதெகதளப் பற்றி நீங்கள் 
கலந்துதரயாடுவதற்கும், நததவப்பட்டால் 
சமூகதத்ிலிருகக்ும் வ ிநசடமாெ ஆதரவுகள் 
மற்றும் நசதவகதளப் பற்றி அறிவதற்கும 
உதவ ினசய்யும்.

இந்தச ்சந்திப்ப ின்்பாது எளத 
நான் எதிரப்ாரக்்க முடியும்?
நீங்களும் உங்கள் ஆநராகக்ியப் பராமர ிப்பு 
வழங்குநரும் உங்கள் குழந்ததய ிெ் வ ிருதத்ிதயப் 
பற்றிக ்கலந்துதரயாடுவரீக்ள். 

உங்கள் குழந்ததய ிெ் அந்த நநர வ ிருதத்ி 
பற்றிய வ ிபரதத்தத ்தருவதுடெ், உங்கள ிெ் 
கலந்துதரயாடதல ஆரம்ப ிகக் உதவும் Looksee 
Checklist® நபாெ்ற சர ிபாரப்்புப் பட்டியல் ஒெ்தற 
நீங்கள் பூரத்த்ினசய்வரீக்ள். வளரந்்துவரும் 
குழந்ததகக்ு ஆதரவு வழங்குவதற்காக 
அததெனயாதத் குழந்ததய ிெ் வ ிருதத்ி மற்றும் 
னசயல்பாடுகள் பற்றிய தகவல்கதளயும் 
னபற்றுகன்காள்வரீக்ள். 

Looksee Checklist® ஐப் ப ிெ்வரும் 
இதையதத்ளதத்ில் நீங்கள் னபறலாம்
lookseechecklist.com. 

பயனுள்ள இளையத்தளங்கள்
Looksee Checklist®  
lookseechecklist.com
•  Rourke Baby Record®  

rourkebabyrecord.ca
•  ஆரம்ப வயது வளரச்ச்ி ஒப்பட்ீடுச ்

சர ிபாரப்்பு  
eyci.ca

•  வ ிளளயாடுவதன் மூலம் கற்றல்  
playandlearn.healthhq.ca

•  Ministry of Children, Community  
and Social Services  
ontario.ca/child

(ப ிெ்பகக்தத்ில் னதாடரக்ிறது)

உங்கள ிெ் ஆநராகக்ியமாெ 18 மாதக ்உங்கள ிெ் ஆநராகக்ியமாெ 18 மாதக ்
குழந்தத நியமமாெ வ ிருதத்ிதய குழந்தத நியமமாெ வ ிருதத்ிதய 
அதடந்திருகக்ிருகக்ிறாரா எெ்பததச ்அதடந்திருகக்ிருகக்ிறாரா எெ்பததச ்
சர ிபாரக்க்ும் சந்திப்புசர ிபாரக்க்ும் சந்திப்பு



நமலும் தகவலுகக்ுத ்தயவுனசய்து 
பாரத்வய ிடுங்கள்:

ontario.ca/child

18 மாதத்தின் முக்கியமான 
ளமல்கற்கள்

இளம் குழந்ததகள் வளரந்்து 
கற்றுகன்காள்ளும்நபாது அவரக்ள ிெ் 
முெ்நெற்றதத்த இந்த தமல்கற்கள் 
குறிகக்ிெ்றெ. 

1. ஒரு புதத்கதத்ில் உள்ள படங்கதள அதடயாளம் 
காைல் (உ+.ம். “குழந்தததய எெகக்ுக ்காட்டு”).

2. னவவ்நவறு வ ிதமாெ பழகக்மாெ 
தசதககதளப் பயெ்படுதத்ல் (தகயதசதத்ல், 
தள்ளுதல், தருதல், எட்டிஎடுதத்ல் 
நபாெ்றதவ).

3. குதறந்தது நாெ்கு னவவ்நவறு உய ிரன்மய் 
எழுத்து ஒலிகதள உருவாகக்ல் (b, n, d, h, g, w 
நபாெ்றதவ).

4. இருபது அல்லது அதற்கு நமற்பட்ட 
னசாற்கதளச ்னசால்லல் (வாரத்த்தகள் 
னதள ிவாக இருகக் நவை்டுனமெ்பதில்தல).

5.  வ ிரலால் உைதவ எடுத்து உை்ைல். 

6. உங்கள் தகதயப் ப ிடித்துக ்னகாை்டு சில 
படிகக்ட்டுகள் அல்லது படிகள் நமநல ஏறல்.

7.  மகக்ள், னசல்லப்ப ிராை ிகள் அல்லது 
னபாம்தமகள் மீது பாசதத்தக ்காட்டல்.

8. நீங்கள் கததகக்ும்நபாது அல்லது ஒெ்றுநசரந்்து 
வ ிதளயாடும்நபாது உங்கதளப் பாரத்த்ல்.

9. “நமல்” மற்றும் “கீழ்” எெ்ற னசாற்கதளப் 

பயெ்படுத்தும் அறிவுறுதத்ல்கதளப் 
ப ிெ்பற்றல் (உ+ம்.“குவதளதய நமதசய ிெ் 
நமல்.

10. நகட்கும்நபாது குதறந்தது மூெ்று னவவ்நவறு 
உடல் பாகங்கதள சுட்டிகக்ாட்டல் (உ+ம்.“உங்கள் 
மூகக்ு எங்நக?”).

11. குவதளதயப் ப ிடித்துக ்குடிதத்ல்.

12. தககதளயும் கால்கதளயும் னவள ிநய நீட்டி 
உடுப்தப அை ிவதற்கு உதவ ினசய்தல்.

13. தெ ியாக நடதத்ல். 

14. குந்திய ிருந்து ஒரு னபாம்தமதய 
எடுத்துகன்காை்டு வ ிழாமல் மீை்டும் எழுந்து 
நிற்றல்.

15. முெ்நொகக்ி நடகக்ும்நபாது னபாம்தமகள் 
அல்லது ப ிற னபாருட்கதள தள்ளல் மற்றும் 
இழுதத்ல்.

16. மூெ்று அல்லது அதற்கு நமற்பட்ட blockகதள 
அடுகக்ுதல்.

17. உங்களுகக்ு எததயாவது காட்டுவதற்காகச ்
சுட்டிகக்ாட்டல். 
ஆதாரம்: Looksee Checklist® (குழந்ததகள ிெ் 
வளரச்ச்ிச ்சர ிபாரப்்புப் பட்டியல்) 


