
உங்களுக்கும் உங்கள் 
ப ிள்ளளக்கும் 
ஆதரவள ித்தல்
ஒரு குழந்தைதைப் பபற்றுகப்கொள்வது என்பது 
ஒரு உற்சொகமொன மற்றும் சவொலொன ஒரு 
வ ிடைமொகும். உங்கள ிடம் நிதறைக ்ககள்வ ிகள் 
இருகக்லொம் அை்துடன் புதிை குழந்தையுடனொன 
வொழ்கத்ககக்ு இதசவொகக்ப்படுவைற்கு 
உங்களுகக்ு உைவ ி கைதவப்படலொம். 
கரப்்பகொலைத்ில், உங்கள் குழந்தை ப ிறந்ைப ின்னர,் 

மற்றும் உங்கள் ப ிள்தள வளரும்கபொது, கமலதிக 
ஆைரவு கைதவப்படும் பபற்கறொருகக்ொன வட்ீடு 
வருதககதள ஒன்ரொறிகைொவ ின் ஆகரொகக்ிைமொன 
குழந்தைகள் ஆகரொகக்ிைமொன ப ிள்தளகள் 
(Healthy Babies Healthy Children Program) திட்டம் 
வழங்குகிறது.

ப ின்வருவனவற்தறப் பற்றி நீங்கள் 
அறிந்துபகொள்வைற்கு வட்ீடு வருதககள் 
உைவுகின்றன:

• ஆகரொகக்ிைமொன கரப்்பம் மற்றும் 
ப ிள்தளப்கபறு

• உங்கள் குழந்தையுடனொன இதைப்தப 
உருவொகக்ல்

• உங்கள் ப ிள்தள வளரவும் வ ிருைத்ிைதடைவும் 
நீங்கள் எவ்வொறு உைவ முடியும்

• ைொை்ப்பொல், உைவு மற்றும் ஆகரொகக்ிைமொன 
கபொஷொகக்ு

• உங்கதளயும் உங்கள் குடும்பைத்ையும் 
கவன ிை்துகப்கொள்ளல்

• உங்கள் சமூகைத்ில், உங்களுகக்ும் உங்கள் 
குழந்தைகக்ும் உள்ள கிதடகக்கக்ூடிை ப ிற 
கசதவகள்

இந்ைை ்திட்டைத்ில் பங்ககற்பது 
ைன்னொரவ்ை்துகக்ுர ிைது. 

கமலும் அறிவைற்கு, உங்கள் உள்ளூரச் ்சுகொைொரப் 
ப ிர ிதவ பைொடரப்ுபகொள்ளுங்கள்  
ontario.ca/publichealth  

ஆரரோக்கியமோன குழந்ளதகள் 
ஆரரோக்கியமோன ப ிள்ளளகள்

ப ிள்தளை ின் ஆரம்பகொல வ ிருைத்ி

(ப ின்பகக்ைத்ில் பைொடரக்ிறது)



முதல் சில மோதங்களுக்கோன 
ப ிள்ளளவளரப்்பு பற்றிய 
உதவ ிக்குறிப்புகள்
உங்கள் ப ிள்தளை ின் வொழ்கத்கை ின் ஆரம்ப  
வருடங்கள் மிகவும் பரபரப்பொனதவைொக 
இருகக்ும். உங்கள் குழந்தை உங்கதளப் 
பற்றியும் அவதரச ்சுற்றியுள்ள உலகைத்ைப் 
பற்றியும் கற்றுகப்கொள்கிறது. நீங்கள்ைொன் 
உங்கள் குழந்தைை ின் சிறந்ை ஆசிர ிைரொக 
இருகக்ிறீரக்ள். உங்கள் குழந்தைதை நீங்கள் 
எவ்வொறு கவன ிகக்ிறீரக்ள், அவருடன் எப்படிப் 
கபசுகிறீரக்ள், எவ்வொறு வ ிதளைொடுகிறீரக்ள் 
என்பது உங்கள் ப ிள்தள எவ்வொறு கற்கிறது 
மற்றும் வ ிருைத்ிைதடகிறது என்பதைப் பொதிகக்ும். 

உங்களுடனொன ஆரம்பகொல அனுபவங்கள் 
உங்கள் ப ிள்தளகக்ு மிகவும் பைனள ிகக்ும். 
முைலொவது வருடைத்ில், உங்கள் குழந்தையுடன் 
உங்கள் கநரைத்ைச ்சந்கைொஷமொக கழிகக் உைவும் 
சில பர ிந்துதரப்புகள் இகைொ: 

•  தூகக்ிதவைத்ிருப்பது குழந்தைகளுகக்ு 
மிகவும் ப ிடிகக்ும். உங்கள் 
குழந்தைதை அரவதைப்பைற்கும் 
தூகக்ிதவைத்ிருப்பைற்குபமன கநரம் 
ஒதுகக்ுங்கள்.

• உங்கள் குழந்தை அழும்கபொது அவதர 
ஆசுவொசப்படுை்துங்கள்.

• உங்கள் குழந்தைை ின் குறிப்புகதள அறிந்து 
பகொள்ளுங்கள் - அவர ்எப்கபொது பசியுடன் 
இருகக்ிறொர,் எப்கபொது தூகக்க ்கலகக்ைத்ில் 
இருகக்ிறொர ்அல்லது எப்கபொது உங்களுடன் 
வ ிதளைொட வ ிரும்புகிறொர.்

• முைல் ஆ று மொைங்களுகக்ுை ்உங்கள் குழந்தைகக்ு 
கைதவைொன அதனை்து கபொஷொகத்கயும் 
ைொை்ப்பொல் வழங்குகிறது. உங்கள் குழந்தையுடன் 
பநருகக்ைத்ை உைரவ்ைற்கு சிறந்ைபைொரு 
வழிைொக உைவள ிைை்ல் அதமைலொம்.

• உங்கள் குழந்தையுடன் பமன்தமைொன, 
அன்பொன குரலில் கபசுங்கள். 

• உங்கள் குழந்தைதைச ்சூழவுள்ள 
வ ிடைங்கதளப் பற்றிப் கபசுங்கள்.

• சூழதல உங்கள் ப ிள்தள பொதுகொப்பொக 
ஆரொை்வைற்கு உைவ ிபசை்யுங்கள். பவவ்கவறு 
வ ிைமொன பபொருள்கதள, நிறங்கதள, ஒலிகதள 
மற்றும் வொசதனகதளப் பகிருங்கள்.

• படங்களுள்ள புைை்கங்கதளப் பகிரவ்துடன், 
உங்கள் முைல் பமொழிை ில் உள்ள கதைகள் 
உள்ளடங்கலொன இலகுவொன கதைகதள 
வொசியுங்கள்.

• வ ிதளைொட்டின் மூலம் குழந்தைகள் 
இைல்பொககவ கற்றுகப்கொள்கிறொரக்ள். இதச, 
பொடுைல் மற்றும் ஆடுைல் மூலம் ககள ிகத்கைொக 
இருங்கள்.

புதிய பபற்ரறோருக்கோன 
ரமலதிக ஆதரவு
•  Canadian Paediatric Society  

caringforkids.cps.ca  
கனடிை குழந்தை மருை்துவரக்ள ிடமிருந்து 
பபற்கறொருகக்ொன ைகவல்கள்

•  Ministry of Children, Community  
and Social Services  
ontario.ca/earlychildhood  
உங்கள் ப ிள்தளை ின் வ ிருைத்ிதைப் பற்றி 
கமலும் அறிந்துபகொள்வதுடன் ஏதனை 
ப ிற பைனுள்ள ஆைொரவளங்கதளயும் 
கை்டறியுங்கள்.

ரமலும் தகவலுக்கு தயவுபெய்து 
போரள்வய ிடுங்கள்: 

ontario.ca/publichealth




