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அ்தனத்து உரி்தம்களும் ்காப்பு்த்ட்தமயான்தவ 

3 முதைல் 8 வயது வ்தரயிலான குழந்்ததை்களின் 
பெற்றார் மறறும் ெராமரிப்ொளர்்களுக்்கான இந்தை்ச 
்சசிற்றடு 14 பமாழி்களில் ்கி்த்டக்்கிறது. இதை்தன 
http://www.comp-act.ch/ -லிருந்து ஆர்்டர்  
ப்சய்யலாம் அல்லது ெதைிவிறக்்கம் ப்சய்யலாம்.

தைற்தகாள் காட்டுவ்தற்கான  
்பரிந்துளர
Kinderschutz Schweiz (2022). CompAct – 3 முதைல் 8 

வயதுள்ள குழந்்ததை்களின் ்சமூ்க ்சசிறப்புத் தைகுதைி்க்தள 
ஊக்குவித்தைல் மறறும் அவர்்களின் பெற்றார் மறறும் 
ெராமரிப்ொளர்்களின் குழந்்ததை வளர்ப்பு ்சசிறப்புத் 
தைகுதைி்க்தள ஊக்குவித்தைல் 
(2வது புதுப்ெிக்்கப்ெட்்ட ெதைிப்பு).  
பெர்ன்: Kinderschutz Schweiz.
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சுவிஸ் குழந்்ததை்கள் ொது்காப்பு அ்தமப்பு (Kinderschutz 

Schweiz) ஆல் CompAct (்கம்ப்ஆக்ட்) வழங்்கப்ெடு்கிறது. 
உங்்கள் குழந்்ததை்களு்டன் (3-8 வயது) ்சவாலான சூழ்-
நி்தல்க்தளக் ்த்கயாள்வதைற்கான ஆ்லா்ச்தன மறறும் 
வித்்ததை்க்தள இது உங்்களுக்கு வழங்கு்கிறது. சுவிஸ் 
குழந்்ததை்கள் ொது்காப்பு அ்தமப்பு (Kinderschutz Schweiz) 
ஆனது சுவிட்்சர்லாந்து முழுவதுமுள்ள குழந்்ததை்க்தளப் 
ொது்காப்ெதைறப்கன ஒரு ்சசிறப்பு ெிரிவா்க ப்சயல்ெடு்கிறது.  
குழந்்ததை்கள் அ்தனவரும் வன்மு்தறயின்றசி வளர்ந்தைி்ட 
்வண்டும், அவர்்களின் உரி்தம்கள் மதைிக்்கப்ெ்ட ் வண்டும் 
மறறும் அவர்்களின் ஆளு்தம ொது்காக்்கப்ெ்ட ்வண்டும்.

பெற்றார்1 ்கள் என்ற மு்தறயில் உங்்கள் குழந்்ததை நலமு-
்டனிருக்்க ் வண்டும் மறறும் அது வளமான எதைிர்்காலத்்ததைக்  
ப்காண்டிருக்்க ்வண்டும் என்று விரும்புவீர்்கள். உங்்கள் 
குழந்்ததை்கள் அவர்தைம் வாழ்க்்த்கயிலும் மறறவர்்களு்டன் 
ெழகுவதைிலும் ்த்கத்்தைர்ந்தைவர்்களா்க இருக்்க ்வண்டும் 
என்று நீங்்கள் விரும்பு்கிறீர்்கள். இதைற்கா்க்வ ஒவபவாரு 
நாளும் நீங்்கள் ்கடு்தமயா்க உ்தழக்்கிறீர்்கள்: உங்்கள்  
குழந்்ததைக்்கா்க நீங்்கள் இருக்்கிறீர்்கள் மறறும் அவர்்களின்  
்தை்தவ்கள் பூர்த்தைி ப்சய்யப்ெடுவ்ததை உறுதைிப்சய்்கிறீர்்கள்.  
உங்்கள் குழந்்ததையி்டம் என்ன ப்சய்யலாம் அல்லது 
எவற்தற ்கண்டிப்ொ்க்ச ப்சய்யக்கூ்டாது என்று கூறுவீர்்கள்.  
இ்தவய்தனத்தும் உங்்கள் குழந்்ததை நல்ல மு்தறயில்  
வளர்வதைறகு முக்்கியம்.

சில சையங்கைில் குழந்ள்தகளுடனான 
அன்றாட வாழ்க்ளக சவால் ைிகுந்்த்தாக 
இருக்கும்!
உங்்கள் அன்றா்ட குடும்ெ வாழ்க்்த்கயில் உங்்கள் குழந்்ததை-
யு்டன் ெல ம்கிழ்்ச்சசி்கரமான சூழ்நி்தல்க்தள நீங்்கள் அனு-
ெவிப்பீர்்கள். ்சசில சூழல்்கள், ்்சார்வளிப்ெதைா்கவும் ்சவா-
லானதைா்கவும் இருக்கும். உதைாரணமா்க, உங்்கள் குழந்்ததை 
விதைி்க்தளப் ெின்ெறற விருப்ெமின்றசி்யா, பொருட்்க்தள  
உ்த்டக்்க்வா சுயமா்க ்காலணி்களின் ்கயிறு்க்தள 
ெி்தணக்்க மறுக்்க்வா அல்லது மறபறாரு குழந்்ததை்தய 
அடிக்்க்வா கூடும்.

இந்தை்ச சூழல்்களில் அ்தமதைி ்காப்ெது பெற்றாருக்கு  
்கடினமா்க இருக்்கலாம். இத்தை்த்கய்ச சூழ்நி்தல்களில்  
குழந்்ததை்களுக்கு ்கவனமும் ஆதைரவும் ் தை்தவ. பெற்றார்்க-
ளால் எப்்ொதும் எல்லாவற்தறயும் ்சரியா்க ப்சய்ய முடியாது 
என்ெ்ததைத் பதைரிந்து ப்காள்ளுங்்கள்! பெற்றார்்களும் 
தைவறு ப்சய்்கிறார்்கள். உங்்கள் குழந்்ததை்களுக்கு நீங்்கள் ஒரு  
முன்மாதைிரியா்க இருக்்கிறீர்்கள்: ப்சய்தை தைவறு்க்தள ஒப்புக் 
ப்காள்வதும், குழந்்ததையி்டம் அதைற்கா்க மன்னிப்புக் ் ்கட்ெதும், 
 உங்்கள் குழந்்ததை்தயயும் அவவா்ற ப்சய்ய உதைவும்.

உங்்களுக்்கா்க ்சசில அன்றா்ட ்சந்தைர்ப்ெங்்க்தள நாங்்கள் 
் ்ச்கரித்் தைாம். உங்்கள் குழந்்ததை , வலி்தமயு்டனும் 
துணிவு்டனும் அதைற்கான ொ்ததை்தய அ்தமத்துக் ப்காள்ள 
ஏதுவா்க அதைன் வளர்்ச்சசியில் உங்்களால் எவவாறு ்சசிறந்தை 
ெங்்களிப்்தெத் தைர முடியும் என்ெ்ததை அ்தவ விளக்கு்கின்றன.

1  நமது இலக்குக் குழுவானது குழந்்ததையின் பெற்றார் மறறும் குழந்்ததை்தய பதைா்டர்ந்து மறறும் நீண்்ட ்காலமா்க ெராமரித்துவரு்கின்ற  
பநருக்்கமான நெர்்கள், உதைாரணமா்க, தைாத்தைா-ொட்டி அல்லது குழந்்ததை்கள் ெராமரிப்பு நி்தலய ெணியாளர்்கள் ஆ்கி்யா்தர உள்ள்டக்கு்கிறது.

உங்கள் குழந்ள்தயின் வைர்்சசிக்கு நீங்கள் 
இவ்வாறாக ஆ்தரவைிக்கலாம் 
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உங்கள் குழந்ள்தயிடம் அள்த நீங்கள்  
தநசிப்்பள்த சவைிப்்படுத்தும் வி்தம்
குழந்்ததை்களுக்கு ஒரு ொது்காப்ொன இ்டம் ்தை்தவ. 
பெற்றார்்களா்கிய நீங்்கள் உங்்கள் குழந்்ததைக்கு 
இந்தைப் ொது்காப்ொன இ்டத்்ததை வழங்்க முடியும். உங்்கள் 
குழந்்ததையானது இவவுல்கத்்ததை ஆர்வத்து்டன் ஆராய 
நீங்்க ள் உ றுது்தண யா்க இரு க் ்கிறீர்்க ள். உ ங்்க ள் 
குழந்்ததை ெயந்தைிருக்கும் நி்தலயில் உங்்களின் ொது்காப்பு 
்தை்தவப்ெடு்கிறது எனில், அவர்்களுக்கு நீங்்கள் ஆறுதைல் 
கூறசி அ்தணத்துக்ப்காள்ளலாம். முட்்டாள்தைனமான ்காரியம் 
அல்லது தைவறு ப்சய்தைிருந்தைாலும், தைண்டிக்்கப்ெடு்வாம் 
என் ற ெ ய மி ன் றசி எ ப் ் ொ து ம் உ ங் ்க ்த ள அ ணு ்க 
முடியும் என்ெ்ததை அவர்்கள் அறசிந்தைிருக்்க ்வண்டும். 
பெற்றார்்கள் என்ற மு்தறயில் நீங்்கள் அவர்்கள் எவவாறு 
ப்சயல்ெட்டிருக்்க ் வண்டும் என்ெ்ததைப் புரிய்தவக்்கலாம். 
உதைாரணமா்க, நீங்்கள் அவர்்களு்டன் நிதைானமா்க ் ெ்சலாம் 
மறறும் அவர்்களு்டன் விரும்ெத்தைக்்க ந்டத்்ததை்தய 
மு ய ற ்சசி க் ்க லா ம் .  உ ங் ்க ளி ன்  ்க ண் ் ணா ட் ்ட த் தைி ல் 
அவர்்களின் ந்டத்்ததை தைவறா்க்வ இருந்தைாலும், ஒரு 
நெரா்க அவர்்கள் உங்்களால் ்ந்சசிக்்கப்ெடுவ்ததை மறறும் 
ொராட்்டப்ெடுவ்ததை உணர ்வண்டும். 

எ டு த் து க் கா ட் டு :  ஒ ரு ம ணி ் ந ர ம் ப ்ச ல வ ழி த் து , 
குடும்ெத்தைினரின் ஆ்த்ட்க்தள அயன் ெண்ணி அவற்தற 
மடித்து ஒரு கூ்த்டயில் அப்்ொது தைான் ்தவத்தைிருக்்கிறீர்்கள். 
நீங்்கள் அ்தற்தய விட்டு பவளி்யறசிய அந்தை நிமி்ட 
இ்த்டபவளியில், உங்்களின் குழந்்ததை, வி்தளயாடுவதைற்கா்க 
கூ்த்ட்தய எடுத் து ்க விழ்த் து விடு்கிறது. உ ங்்க ள் 
குழந்்ததையி்டம் மரியா்ததையான குரலில் விளக்குங்்கள்: 

குழந்ள்தகளுக்கு அதீ்த சிறப்புளடய ஒன்று 
த்தளவ: அது நீங்கள் ்தான் !
உங்்கள் குழந்்ததை நல்ல விதைமா்க வளர்்ச்சசிய்த்டய உங்்க-
ளு்டன் அதைறகு ஒரு ொது்காப்ொன ெி்தணப்பு ்தை்தவ: 
உங்்க்தளக் ் ்காெப்ெடுத்தும் ஒரு ்காரியத்்ததை்ச ப்சய்தைாலும், 
உங்்க்தள்ச ்சார்ந்தைிருக்்க முடியும் மறறும் நீங்்கள் அ்ததை ் ந-
்சசிக்்கிறீர்்கள் ்ொன்ற்தவ உங்்கள் குழந்்ததைக்கு ்கண்டிப்-
ொ்கத் பதைரிய ்வண்டும். உங்்களின் நிெந்தை்தனயறற 
அன்்தெ உங்்கள் குழந்்ததை்கள் அனுெவிக்்க முடி்கின்ற ெட்்சத்-
தைில், தைங்்கள் மீது நம்ெிக்்த்க்தய அவர்்களால் வளர்த்துக்  
ப்காள்ள முடியும். இது மட்டு்ம அவர்்கள் வலி்தமயு்டன்  
வளரவும் மறறவர்்களு்டன் நல்லுற்தவ ஏறெடுத்தைிக்-
ப்காள்ளவும் அனுமதைிக்கும்.

புறக்கணித்்தல் ைற்றும் அன்பு சசலுத்து-
வள்த நிறுத்து்தல் த்பான்ற ்தண்டளனக-
ளுக்கு ஆைாகும் குழந்ள்தகளுக்கு என்ன 
தநருகிறது?
ஒரு வாக்குவாதைத்்ததைத் பதைா்டர்ந்து பெற்றார் தைமது 
குழந்்ததையி்டம் ்ெசுவ்ததை நிறுத்தைினா்லா அல்லது 
அவர்்க்தளக் ்கண்டும் ்காணாதைது ்ொல் ந்டத்தைினா்லா 
அதை்தன குழந்்ததையால் தைாங்்கிக்ப்காள்ள முடியாது. 
இ்தவ மனம் ்சார்ந்தை வன்மு்தறயின் வடிவங்்கள். ெிற 
எடுத்துக்்காட்டு்கள்: குழந்்ததை்தயத் தைாழ்த்தைி ்ெசுதைல் 
அல்லது இழிவுெடுத்துதைல்.

உங்கள் குழந்ள்தக்கு உங்கள் அன்பு த்தளவ

ஒரு குழந்்ததைக்கு அளிக்்கப்ெடும் இவவாறான தைண்்ட்தன, 
பெரியவர்்களா்கிய நாம் ்கறெ்தன ப்சய்வ்ததைக் ்காட்டிலும் 
்மா்சமானது! நல்ல விதைமா்க ந்டந்து, தைவறு எதுவும் 
ப்சய்யாமலிருந்தைால் மட்டு்ம நாம் ்ந்சசிக்்கப்ெடு்வாம் 
என்று குழந்்ததை நம்பும். அது எந்தைபவாரு குழந்்ததைக்கும் 
மிகுந்தை மன அழுத்தைத்்ததைத் தைருவதைாகும். இந்தைத் 
தைண்்ட்தன்தய அடிக்்கடி அனுெவிக்கும் குழந்்ததை்களுக்கு 
மக்்கள் மீது நம்ெிக்்த்க ்தவப்ெதும் நல்ல உறவு்க்தள 
உருவாக்குவதும்்கடினமா்க இருக்கும். இந்தை நிரா்கரிப்பு 
்காரணமா்க அவர்்களின் சுயமரியா்ததையும் பெருமளவில் 
ொதைிக்்கப்ெடும்.

«இ்ததை ப்சய்ய எனக்கு நி்தறய ்நரம் ்தை்தவப்ெட்்டது. 
இ்ததை்ய நான் முதைலிலிருந்து ப்சய்தைா்க ்வண்டும் என்ெது 
எனக்கு எரி்ச்சலூட்டு்கிறது. நீ வி்தளயா்ட விரும்புவது 
புரி்கிறது, அதைில் தைப்ெில்்தல. தையவுப்சய்து அடுத்தை மு்தற 
உனக்கு கூ்த்ட ்தை்தவப்ெட்்டால் என்னி்டம் ்்களு.»
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உங்கள் குழந்ள்தயின் அடிப்்பளடத் 
த்தளவகளை நிளறதவற்றும் வி்தம்
ஒரு குழந்்ததையின் ்சவாலான ந்டத்்ததை தைனியா்கத் பதைரி-
வது்டன் எரி்ச்சலூட்டுவதைா்கவும் இருக்கும். இருப்ெினும், 
எந்தைபவாரு «ஐயப்ொ்டான» ந்டத்்ததையும் ஒரு அடிப்ெ்த்டத் 
்தை்தவயிலிருந்்தை மு்தளக்்கிறது. உள்ளார்ந்தை அடிப்ெ்த்டத்  
்தை்தவ்தய ஒருவர் புரிந்துப்காள்ளுதைல் உதைவி்கரமா்க 
இருக்கும். அதைறகு அங்கீ்காரம் ் தை்தவப்ெடு்கிறதைா? அதைறகு 
ொது்காப்பு ்தை்தவப்ெடு்கிறதைா?

நம் அ்தனவருக்கும் அடிப்ெ்த்டத் ்தை்தவ்கள் உள்ளன.  
எடுத்துக்்காட்்டா்க, நம்ெிக்்த்க, சுதைந்தைிரம், அங்கீ்காரம், 
ொது்காப் பு மறறும் அன்பு ஆ்கியவறறுக்்கான ்தை்தவ்கள் 
இதைில் அ்டங்கும். பெற்றார்்கள் என்ற மு்தறயில் நீங்்கள் 
இந்தை அடிப்ெ்த்டத் ் தை்தவ்க்தள பூர்த்தைி ப்சய்வதைில் உங்்கள் 
குழந்்ததைக்கு ஆதைரவளிக்்க முடியும். ்சசில அங்கீ்காரங்்க்தளப்  
பெறுவதைறகு குழந்்ததை்கள் பெரும்ொலும் ்கடு்தமயா்க 
முயற்சசி ப்சய்்கிறார்்கள்: உதைாரணமா்க, உங்்கள் ்கவனத்்ததை 
ஈர்க்கும் ஒ்ர ் நாக்்கத்தைில், அது எதைிர்ம்தறயான வி்டயமா்க 
இருந்தைாலும், உங்்களுக்கு எரி்ச்சலூட்டும் விஷயங்்க்தள 
அவர்்கள் நி்தனக்்கலாம்.

அடிப்்பளடத் த்தளவகைில் த்பாதுைான 
அக்களற சசலுத்்தப்்படா்த குழந்ள்தக்கு 
என்ன நடக்கும்?
நி்தற்வறறப்ெ்டாதை அடிப்ெ்த்டத் ் தை்தவ்கள் பெரும்ொலும் 
குழந்்ததையின் ந்டத்்ததையில் பவளிப்ெடும். ்சசில குழந்்ததை்கள் 
வன்மு்தற மறறும் ்கட்டுக்்க்டங்்காதை ந்டத்்ததையின் மூலம் 
எதைிர்வி்தனயாறறுவார்்கள்; மறறவர்்கள் மனதைிறகுள்்ள-
்ய புழுங்குவார்்கள். அதைன் அடிப்ெ்த்டத் ் தை்தவ்க்தள நாம் 
முக்்கியமானதைா்க ்கருதைாவிட்்டால், தைான் பொருட்ெடுத்தைப்-
ெடுவதைில்்தல என்ெ்ததை உங்்கள் குழந்்ததை அறசியும். நிரா-

உங்கள் குழந்ள்தயின் அடிப்்பளடத்  
த்தளவகைில் அக்களற சசலுத்துங்கள்

்நர்ம்தறயான ந்டத்்ததை பெரும்ொலும் எதைிர்ப்ெில்லாமல்  
ஏறறுக்ப்காள்ளப்ெடு்கிறது. நீங்்கள் அதைறகுத் தைகுந்தைாற 
்ொல் ந்டந்துப்காள்வது குழந்்ததைக்கு உதைவியா்க இரு-
க்கும். 

எடுத்துக்காட்டுகள்: «இந்தை ்ம்த்ச்தய ஒழுங்கு ப்சய்ய 
எனக்கு உதைவியதைறகு நன்றசி» அல்லது «அந்தை ஓவியத்தைி-
ற்கா்க நீ பெரும் முயற்சசி ப்சய்தை்ததை என்னால் உணர-
முடி்கிறது!»

உங்்கள் குழந்்ததை மறறும் உங்்க்தள ்தமயப்ெடுத்தைி  
அதைனு்டன் ் நரத்்ததை்ச ப்சலவிடுவது, உங்்கள் குழந்்ததைக்கு 
உதைவியா்க இருக்கும். உங்்கள் குழந்்ததை மீது உங்்களால் 
முடிந்தை அளவு ்கவனம் ப்சலுத்துங்்கள். உங்்கள் குழந்்ததை-
யு்டன் நீங்்கள் எவவளவு மணி்நரங்்கள் ப்சலவழிக்்கி-
றீர்்கள் என்ெ்ததைக் ்காட்டிலும், அது தைரமானதைா்க இருப்ெது 
தைான் முக்்கியம். உ்டல் பதைா்டர்ொனது ஒரு குழந்்ததை தைான் 
உணரப்ெடு்கி்றாம் மறறும் ் ந்சசிக்்கப்ெடு்கி்றாம் என்ெ்ததை 
உணர்ந்துப்காள்ள உதைவு்கிறது. உங்்கள் குழந்்ததையு்டன் 
இருக்்கின்ற ்வ்தளயில் அவர்்களின் எண்ணங்்கள்  
மறறும் உணர்வு்க்தள அறசிந்து ப்காள்ள நீங்்கள் ்காட்டும் 
ம்கிழ்்ச்சசி மறறும் ஆர்வத்தைிலும் உங்்களின் அன்பு ெிரதைி-
ெலிக்்கிறது. உங்்களு்டன் ெ்கிர்ந்து ப்காள்ளப்ெடும் அனு-
ெவங்்கள் உங்்கள் குழந்்ததைக்கு மி்கவும் மதைிப்புமிக்்க்தவ.

்கரிக்்கப்ெட்்டதைா்க மறறும் மதைிப்பு இல்லாதைதைா்க குழந்்ததை 
உணரும். குழந்்ததையின் உ்டல்நலம் மறறும் நல்வாழ்வு நலி-
வ்த்டயும் மறறும் குழந்்ததையானது உ்டல் ரீதைியா்கவும் மன 
ரீதைியா்கவும் ்கடு்தமயா்க ்நாய்வாய்ப்ெ்டக்கூடும்.
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குழந்ள்தயின் உணர்்சசிகளை அறிய 
அ்தற்கு ஆ்தரவாக நடந்துசகாள்ளும் வி்தம்்
அ்தனத்து உணர்்ச்சசி்களும் அவறறுக்்கான இ்டத்்ததைக் 
ப்காண்டுள்ளன என்ெ்ததை ஒரு குழந்்ததை ்கறறுக்ப்காள்ள 
்வண்டியது முக்்கியம். தைனது பெற்றார்்கள் தைனது உண-
ர்்ச்சசி்க்தள ஏறறுக்ப்காள்்கிறார்்கள் என்றும் இவற்தற 
முக்்கியமானதைா்க ்கருது்கிறார்்கள் என்றும் குழந்்ததை முழு 
நம்ெிக்்த்கயு்டன் இருக்்கலாம். உதைாரணத்தைிறகு, அக்குழ-
ந்்ததை ்்சா்கமா்க இருக்கும் ்ொது, மறறும் அழும் ்ொது.

நாள்்தைாறும் அ்தனவரும் பவவ்வறு விதைமான உண-
ர்்ச்சசி்க்தள உணர்்கிறார்்கள். குழந்்ததை்களும் ம்கிழ்்ச்சசியா்க, 
்்காெமா்க, ் ்சா்கமா்க அல்லது ்சஞ்்சலமா்க உணர்்கிறார்்க-
ள். பெரியவர்்கள் ்ொலில்லாமல் குழந்்ததை்கள் பெரும்ொ-
லும் ்நரடியா்க மறறும் தீவிரமா்க தைமது உணர்்ச்சசி்க்தள 
பவளிப்ெடுத்துவார்்கள். பெரியவர்்களா்கிய நாம் உண-
ர்்ச்சசி்க்தள ஒழுங்குப்ெடுத்தை ்கறறுக்ப்காண்டிருக்்கி்றாம். 
உங்்கள் குழந்்ததையும் ்காலப்்ொக்்கில் இ்ததைக் ்கறறுக்ப்கா-
ள்ளவும், பெற்றார்்கள் என்ற மு்தறயில் இந்தை வி்டயத்தைில்  
குழந்்ததைக்கு நீங்்கள் ்கண்டிப்ொ்க ஆதைரவு அளித்தைா்க 
்வண்டும்.

ஒரு குழந்ள்தயின் உணர்்சசிகள் மீது அக்க-
ளறக் காட்டப்்படா்த நிளலயில் அ்தற்கு 
என்ன தநருகிறது?
குழந்்ததையின் உணர்்ச்சசி்கள் மீது அக்்க்தறக் ்காட்்டப்-
ெ்டாவிடில், அது ஒரு நெரா்க தைான் புறக்்கணிக்்கப்ெடு்கி்றாம்  
மறறும் நிரா்கரிக்்கப்ெடு்கி்றாம் என்்ற புரிந்துப்காள்ளும்.  
எதைிர்்காலத்தைில் மக்்க்தள அணுகு்கின்ற தைிறன் மறறும்  
உறவு்க்தளக் ்கட்்ட்தமக்கும் தைிறன் ஆ்கியவற்தற இது  
ொதைிக்கும். அவர்்களின் உணர்்ச்சசி்களுக்கு எந்தைவிதை  
ெதைிலும் ்கி்த்டக்்காவிட்்டால், அவர்்கள் அதை்தன மனதைிற-

உங்கள் குழந்ள்தயின் உணர்்சசிகளை 
ச்பாருட்்படுத்துங்கள்

குழந்்ததையானது ்கால் தைடுக்்கி விழுந்துவிட்்டால், அ்ததை 
அரவ்தணத்து, «அ்ச்ச்ச்்சா, விழுந்துட்டியா ப்சல்லம்? 
்நாகுதைா ப்சல்லம்?» என்று ்்கட்டு உங்்கள் குழந்்ததை 
இயல்புநி்தலக்குத் தைிரும்பும் வ்தர அரவ்தணயுங்்கள்.  
பதைாட்டு ்ெசுதைல் அவர்்களுக்கு உதைவும். அது்வ, குழ-
ந்்ததையி்டம், «பெரிதைா்க ஒன்றும் ந்டக்்கவில்்தல, எழுந்து 
நில்!» என்று ப்சால்வீர்்கள் என்றால், தைன்்தன ஒரு 
பொருட்்டா்க்வ நி்தனக்்கவில்்தல என்்ற குழந்்ததை 
்கருதும்.

உணர்வு்க்தளப் ெறறசி உங்்கள் குடும்ெத்தைினர், நண்ெர்்கள்  
மறறும் ெரி்ச்சயமா னவர்்க ளு்ட ன் ப வ ளி ப்ெ ்த்ட யா்க  
் ெ சு ங் ்க ள்.  அ ்த ன த் து  உ ண ர் ்ச ்சசி ்க ளு ம்  இ வ ற றசி -
ல் அ்டங்கும். பெற்றார் என்ற மு்தறயில் பவளிப்ெ-
டு த் து தை ல் ம ற று ம் உ ண ர்்ச ்சசி ்க ்த ளக் ்த ்க யா ளு தை ல் 
ஆ்கியவற்தற பொருத்தைவ ்தரயில் நீங்்கள் ஒரு முன்மா-
தைிரியாவீர்்கள் ஆவீர்்கள். உங்்கள் உணர்வு ்களும் முக்்கிய-
த்துவம் வாய்ந்தைதைா்க எடுத்துக்ப்காள்ளப் ெடுவதும் இதைில்  
அ்டங்கும். உணர்வு்க்தளப் புரிந்துப்காள்ள முடியாதை இளங் 
குழந்்ததை்களுக்கு நீங்்கள் இவவாறு ்ெசுவது அவர்்கள்  
புரிந்துப்காள்வதைறகு உதைவும். உதைாரணமா்க, «இப்்ொது 
நான் பராம்ெ ்சந்்தைாஷமா்க இருக்்கி்றன்!» அல்லது «இன்று 
நான் ்கவ்தலயா்க இருக்்கி்றன்.» உங்்களின் உணர்வு்க்தள 
நீங்்கள் எவவாறு ்த்கயாளு்கிறீர்்கள் என்ெது ெறறசி ்ெசுங்்க-
ள் மறறும் குடும்ெத்தைில் ஓர் ஆக்்கப்பூர்வமான உதைாரணத்்ததை 
முன்்தவயுங்்கள். «நான் ்்காெமா்க இருக்்கி்றன், அதைனால், 
பவளியில் ந்டக்்கப் ் ொ்கி்றன்.» என்று நீங்்கள் ப்சால்லக்கூ-
டும். இதைனால் உணர்வு்க்தள பெயரிட்டு ப்சால்வது ்சரிதைான் 
என்ெ்ததை உங்்கள் குழந்்ததை ்கறறுக்ப்காள்ளும். தீவிரமான 
உணர்்ச்சசி்க்தள எவவாறு ்த்கயாள ்வண்டும் என்ெது ெறறசி 
குழந்்ததைக்கு நீங்்கள் அறசிவுறுத்தைலாம். ் ்காெப்ெ்டலாம், அதைில் 
தைப்ெில்்தல, ஆனால், பொருட்்க்தள உ்த்டப்ெது தைவறு. உதைா-
ரணத்தைிறகு அது தைனது ்்காெத்்ததைத் தைணிக்்க ்்சாொ்தவ 
அடிக்்கலாம்.

குள்்ள்ய பு்ததைக்்கக் ்கறறுக்ப்காள்வார்்கள் மறறும் 
தைனக்கு எந்தை முக்்கியத்துவமும் இல்்தல என்று உணர்வா-
ர்்கள். இது பதைா்டர்ந்து ந்டக்கும் ெட்்சத்தைில், ஒரு குழந்்ததைக்கு 
உ்டல்நலம் மறறும் மனநலம் ்சார்ந்தை சு்கவீனங்்கள் உண்்டா-
்கக்கூடும், ஏபனனில், அவர்்களின் தைன்னம்ெிக்்த்கக்கு 
ஆதைரவு ்ொதைிய அளவில் அளிக்்கப்ெ்டவில்்தல.
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உங்்கள் குழந்்ததையால் எட்்டக் கூடியதைா்க இருக்்க ் வண்டும். 
உங்்கள் எதைிர்ொர்ப்பு்கள் மி்க அதைி்கமா்க இருந்தைால், தைனக்கு 
்ொதுமான அளவு தைிற்தமயில்்தல என்று உங்்கள் குழந்்ததை 
உணரும். இது அதைன் தைன்னம்ெிக்்த்க்தயத் தை்கர்க்கும். 
்மலும், அதைன் ப்சயல்தைிறன் இதைனால் ொதைிக்்கப்ெ்டலாம். 
்சசில ்சமயங்்களில் குழந்்ததை்கள் தைங்்க்தளத் தைனி்தமப்-
ெடுத்தைிக்ப்காண்டு, «என்னால் எப்ெடியும் இ்ததை்ச ப்சய்ய 
முடியாது!» என்று நி்தனப்ொர்்கள். அ்தை்நரம் எதைிர்ொர்ப்-
பு்கள் மி்கக் கு்தறவா்க இருந்தைால், ் ொதைிய அளவு ்சவா்தல 
குழந்்ததையால் எதைிர்ப்காள்ள முடியாது. ்மலும், ்சவால்்கள் 
அளிக்்கப்ெ்டாதை குழந்்ததை்கள் பெரும்ொலும் தைாம் புறக்்கணிக்-
்கப்ெட்்டதைா்க உணர்வது்டன், ஒரு ்கட்்டத்தைில் ஒரு வி்டயத்தைில் 
்கவனம் ப்சலுத்துவ்ததை நிறுத்தைிவிடுவார்்கள். 

குழந்்ததை்களுக்கு பொதுவா்க்வ ஆவல் மிகுந்தைிருக்கும். 
எந்தை வி்டயமா்க இருந்தைாலும் அது ெறறசி பதைரிந்துப்காள்ள-
வும் ்கறறுக்ப்காள்ளவும் விரும்புவர். இது தைான் அவர்்களின் 
வளர்்ச்சசி்தயத் தூண்டு்கிறது. இது ்சாத்தைியமா்க, குழந்்ததை-
்களுக்கு அவர்்களின் வயதுக்கு ஏறற அனுெவங்்க்தளப் பெ-
றுவதைறகுரிய சுதைந்தைிரம் அளிக்்கப்ெடுவது்டன், வழிவ்த்க 
ப்சய்து தைரப்ெ்டவும் ் வண்டும். இது ெயிற்சசி ப்சய்வதைறகும் 
தைிற்தம்க்தள ் மம்ெடுத்தைிக்ப்காள்வதைறகும் அவர்்களுக்கு 
உதைவு்கிறது. இதைில் பவறறசி பெற எதைிர்ொர்ப்பு்க்தள மி்க 
அதைி்கமா்க்வா அல்லது மி்கக்கு்தறவா்க்வா நிர்ணயி-
க்்கக்கூ்டாது. குழந்்ததை்கள் தைங்்களின் தைிற்தம்க்தள ெல 
வழி்களில் வளர்த்துக்ப்காள்்கிறார்்கள். குறசிப்ொ்க, வி்தள-
யாடும் ்ொதும், ெள்ளியில் இருக்கும் ்ொதும் தைிற்தம்கள் 
அதைி்கரிக்்கின்றன. அவர்்களால் ெயிற்சசி ப்சய்ய முடிவது்டன், 
முன்பு ப்சய்ய முடியாதை வி்டயங்்க்தள இப்்ொது பவறறசிக்-
ப்காள்ள முடிவதைில் ம்கிழ்்ச்சசிய்த்டய முடியும். தைங்்களின் 
தைிற்தம்க்தளயும் அதைன் வி்தளவு்க்தளயும் அவர்்கள் 
உணர்வார்்கள். அடுத்தை ்சவா்தல ்சந்தைிப்ெதைறகு இது ஓர் 
அடிப்ெ்த்டயான வி்டயம் ஆகும்.

குழந்ள்தகைின் ்திறளைகளுக்கு த்பா்திய 
அைவு ஆ்தரவு கிளடக்கவில்ளலசயன்றால் 
அந்்தக் குழந்ள்தகளுக்கு என்ன தநரும்?
பெற்றார்்கள் என்ற மு்தறயில் உங்்கள் குழந்்ததைக்கு  
்சசிறந்தை்ததை்ய விரும்பு்கிறீர்்கள்: அவர்்கள் ெள்ளி்தய விட்டு 
பவளி்யறும் ்ொது, நல்ல பதைாழி்தலக் ்கறறுக்ப்காள்ள 
ஏதுவா்க நற்சான்றசிதை்தழப் பெற ்வண்டும் என விரும்பு்கி-
றீர்்கள். பெற்றார்்கள் என்ற மு்தறயில் உங்்கள் குழந்்ததை-
யின் ்சாதை்தன்களில் நீங்்கள் அக்்க்தற ்காட்டுவது முக்்கியம் 
மறறும் ்சரியானது. அ்தை ் நரத்தைில், உங்்கள் எதைிர்ொர்ப்பு்கள், 

உங்கள் குழந்ள்தயின் ்திறளைகளை ஆ்தரிப்பீர்

்களா்க்வ ்கண்்டறசிவதைறகு எங்கு ் நரம் ப்காடுக்்க ் வண்டும் 
என்ெ்ததையும் நீங்்கள் ்கறறுக் ப்காள்வீர்்கள். அன்றா்ட  
வாழ்க்்த்கயில் உங்்கள் குழந்்ததை ெடிப்ெடியா்க ்கறறுத்  
்தைர்வதைற்கான ்சசிறசிய வாய்ப்பு்க்தள நீங்்கள் உருவாக்்கலாம்.  
அது தைங்்கள் ப்சாந்தைத் தைிற்தம மீது அவர்்க்தள நம்ெிக்-
்த்கக்ப்காள்ள ்தவக்்கிறது. உதைாரணமா்க, உங்்கள்  
குழந்்ததையால் ஒரு ்ொத்தை்தலத் தைிறக்்க முடியாமல் 
்ொ்கலாம். அ்ததைத் தைிறந்து குழந்்ததையி்டம் தைருவதைறகுப்  
ெதைிலா்க, மூடி்தய நீங்்கள் ப்காஞ்்சமா்கத் தைளர்த்தைி,  
குழந்்ததை்தயக் ப்காண்்்ட அதை்தன தைிறக்்க ்தவக்்கலாம்.

சுதைந்தைிரமா்கவும், பெரியவர்்களின் ்மறொர்்தவ இல்லா-
மல் வி்தளயா்ட முடி்கின்ற குழந்்ததை்கள் ்சசிறப்ொ்கக் 
்கறறுக்ப்காள்்கிறார்்கள். உங்்கள் குழந்்ததைக்கு உல்கத்்ததை  
அவர்்களா்க்வ ்கண்்டறசிவதைறகு அவ்கா்சம் ப்காடுங்்கள். 
உங்்கள் குழந்்ததைக்கு ஆதைரவுக்்கா்க உங்்களின் பநருக்்கம் 
்தை்தவப்ெடும் ்ொது அவர்்களுக்்கா்க அங்்்க இருங்்கள்.

உங்கள் குழந்ள்தயின் ்திறளைகளை 
ஆ்தரி க்கும் வி்தம்
உங்்கள் குழந்்ததையின் தைிற்தம்க்தள ஆதைரிக்்க உங்்க-
ளுக்கு முதைன்்தமயான ்தை்தவ, அவதைானிப்பு: உங்்கள் 
குழந்்ததை என்ன ப்சய்ய விரும்பு்கிறது?  எவவிதைமான 
்சவால் அதைறகு ம்கிழ்்ச்சசியளிக்்கிறது? அது எப்ெடி  
்சசிறப்ொ்கக் ்கறறுக்ப்காள்்கிறது? உங்்கள் அவதைானிப்ெின் 
அடிப்ெ்த்டயில் உங்்கள் குழந்்ததை்தய நீங்்கள் நன்கு அறசிந்து 
ப்காள்வீர்்கள். அவர்்களுக்கு ஆதைரவும் ஊக்்கமும் எங்குத் 
்தை்தவப்ெடு்கிறது என்ெ்ததையும், தைமது ொ்ததை்தய அவர்-
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உங்கள் குழந்ள்தயின் எல்ளலகளை  
ை்திக்கும் ைற்றும் ஆ்தரிக்கும் வி்தம் 
நீங்்களும் ெிற பெரியவர்்களும் உங்்கள் குழந்்ததையின் 
எல்்தல்க்தள அங்கீ்கரிப்ெது , ஆ தைரிப்ெது மறறும் 
ொது்காப்ெது முக்்கியம். பெற்றார் என்ற மு்தறயில் 
உங்்கள் குழந்்ததையின் எல்்தல்க்தளக் ்கண்்டறசிய நீங்்கள் 
அதைறகு உதைவலாம். இந்தை வி்டயம் குறசித்து குடும்ெத்தைில் 
பவளிப்ெ்த்டயா்கப் ்ெசுவது உதைவியா்க இருக்கும். 
அ்தை ்ொல் உங்்கள் ப்சாந்தை எல்்தல்க்தளப் ெறறசியும், 
அவறறசில் குறுக்கீடு ப்சய்யப்ெடும் ்ொது நீங்்கள் எப்ெடி 
உணரு்கிறீர்்கள் என்ெ்ததையும் ்ெசுங்்கள் மறறும் உங்்கள் 
எல்்தல்க்தள மதைிக்கும்ெடியும் ்்காருங்்கள். 

உங்்கள் குழந்்ததையி்டம் அவர்்களின் எல்்தல்கள் குறசிந்து 
்கலந்தைா்லா்சசிக்்கவும். எத்தை்த்கய பதைாடுதைல்்க்தள 
அவர்்கள் விரும்ெத்தைக்்கதைா்க அல்லது விரும்ெத்தை்காதைதைா்க 
அறசி்கிறார்்கள்? அவர்்க்தளத் பதைா்ட யாருக்கு அனுமதைி 
உள்ளது மறறும் யாருக்கு அனுமதைி இல்்தல? உதைாரணமா்க, 
மறறவர்்க்தள எவவாறு அது வர்வற்க விரும்பு்கிறது? 
உங்்கள் குழந்்ததை ப்சய்ய விரும்ொதை ஒன்்தற்ச ப்சய்ய 
அவர்்க்தள வறபுறுத்தை ்வண்்டாம். அவர்்கள் ஏன் அ்ததை 
ப்சய்ய விரும்ெவில்்தல என்று ்்கட்்டறசிந்து, அ்ததை 
்சரிப்சய்ய முயலுங்்கள்.

ஒரு குழந்்ததைக்கு தைனது எல்்தல்க்தளக் ்காக்்க மிதைமிஞ்்சசிய 
்ததைரியம் ்தை்தவ. அதைறகு உங்்கள் ஆதைரவு ்தை்தவ: 
விரும்ெத்தை்காதை பதைாடுதை்தல மறுப்ெதைற்கான உரி்தம 
அதைறகுள்ளது! இது உங்்கள் குழந்்ததை தைனது எல்்தல்க்தளப் 
ொது்காக்கும் துணி்தவ பெற உதைவும். 

பெரியவர்்களா்கிய நமக்கு உள்ளது ்ொல்வ, குழந்்ததை-
்களுக்கும் எல்்தல்கள் உள்ளன. இந்தை எல்்தல்கள்  
ெந்்தைாெஸ்து மறறும் ொது்காப்்தெ வழங்கு்கின்றன. 

்சசில ்சமயங்்களில், பெரியவர்்கள் குழந்்ததையின் எல்்தல-
்களில் நல்ல ் நாக்்கங்்க்தள முன்னிட்டு குறுக்்கிடு ்கிறார்்கள்: 
உதைாரணமா்க, உங்்கள் குழந்்ததை ப்சய்ய விரும்ொதை ப்சயல் 
ஒன்்தற ப்சய்வதைறகு ஊக்குவிக்்கலாம். எ.்கா.1 வீட்டிறகு 
வரு்த்க தைரும் ொட்டி்தய வர்வற்த்கயில் அவ்தர  
முத்தைமிடுமாறு கூறுதைல் ்ொன்ற்தவ. எ.்கா.2. உங்்கள் 
குழந்்ததை, மறற குழந்்ததையி்டம் மன்னிப்பு ்்கட்ெதைறகு 
்கட்்டாயப்ெடுத்தைப்ெ்டலாம்.

நெருக்கு நெர் எல்்தல்கள் மாறுெடும். என்வ, குழந்்ததை 
அதைறகு எதைிரா்க எப்ெடி்ச ப்சயறெடு்கின்றது  என்ெதைில் 
்கவனம் ப்சலுத்தை ்வண்டியது அவ்சசியம்.

எல்ளலகள் புறக்கணிக்கப்்பட்ட  
குழந்ள்தக்கு என்ன நடக்கும்?
ஒரு குழந்்ததையின் எல்்தல்கள் பதைா்டர்ந்து புறக்்கணிக்்கப்   -
ெட்்டா்லா அல்லது குறுக்கீடு ப்சய்யப்ெட்்டா்லா, அக்-
குழந்்ததையானது ்கணி்சமான மன மறறும் உ்டல் ரீதைியான 
ெின்வி்தளவு்களுக்கு ஆளா்க ்நரும். 

உங்கள் குழந்ள்தயின் எல்ளலகளை  
ை்தியுங்கள் ைற்றும் ஆ்தரியுங்கள் 

எடுத்துக்காட்டு : ொட்டி, தைனது ்ெரக்குழந்்ததை்தய 
வர்வற்த்கயில் அதை்தன முத்தைமி்ட விரும்பு்கிறார். 
குழந்்ததை அ்ததை விரும்ெவில்்தல. குழந்்ததையி்டம், அது 
ொட்டியால் எவவிதைமா்க வர்வற்கப்ெடுவ்ததை விரும்பு்கிறது 
என்ெ்ததைப் ெறறசி ்ெசுங்்கள். குழந்்ததை வித்தைியா்சமா்க 
வர்வற்கப்ெடுவ்ததை விரும்பு்கிறது என்று ொட்டியி்டம் 
ப்சால்லுங்்கள் – உதைாரணமா்க, ஒரு ெறக்கும் முத்தைத்து்டன். 
வர்வறெின் ்ொது உங்்கள் குழந்்ததைக்கு ஆதைரவா்க 
இருங்்கள்.

இது அவமான உணர்்தவ ஏறெடுத்தும். பெரியவர்்களால் 
குழந்்ததை ்கட்டுப்ெடுத்தைப்ெடு்கிறது. தைங்்களுக்குரிய 
எல்்தல்களுக்கு எந்தை மதைிப்புமில்்தல என்ெ்ததை அவர்்கள்  
அறசி ்கிறார்்க ள். இந் தை மனக் ்க ஷ்்ட த் தைிறகு எதைிரா்க 
்ொரா்டாமல் தைாங்்கிக்ப்காள்ள ்கறறுக்ப்காள்்கிறார்்கள். 
இது மறறவர்்களி்டமிருந்து ொலியல் வன்ப்காடு்தம 
உள்ளிட்்ட ெிற தைாக்குதைலுக்கு குழந்்ததை்தய எளிதைில் 
இலக்்கா்கக் கூடியவர்்களா்க மாறறு்கிறது. 
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பெற்றார்்கள் ஒருவ்தரபயாருவர் தைிட்டி அவமரியா்ததை 
ப்சய்தைா்லா, புறக்்கணித்தைா்லா அல்லது உ்டல்ரீதைியான 
வன்மு்தறயில் இறங்்கினா்லா அது ஒரு குழந்்ததைக்கு  
பதைாந்தைரவா்க இருக்கும். பெற்றாருக்கு இ்த்டயில் 
வன்மு்தற நி்கழ்வ்ததை குழந்்ததை ்காண ்நருவது, அக்-
குழந்்ததைக்கு நி்கழ்த்தைப்ெடும் ஒரு வ்த்க மன வன்மு-
்தறயாகும். பெரும்ொலான ்சந்தைர்ப்ெங்்களில், பெற்றா-
ர்்கள் இருக்கும் அ்தை அ்தறயில் இருக்்காவிட்்டாலும், 
அவர்்களுக்்கி்த்டயில் வன்மு்தற நி்கழ்வ்ததை குழந்்ததை்கள் 

கு ழ ந் ்த தை ்க ளு க் கு  ்க வ னி க் கு ம்  தைி ற ன்  அ தைி ்க ம் . 
பெரியவர்்கள் தைங்்களு்டன் எவவாறு ெழகு்கிறார்்கள் 
என்ெ்ததை மி்கத்துல்லியமா்க உணர்்கிறார்்கள். அவர்்கள் 
குடும்ெ்ச சூழ்நி்தல்தய மி்க நன்றா்க உணர்்கிறார்்கள். 
பெற்றார்்கள், ஒருவ்தரபயாருவர் ்கவனமா்க ந்டத்தைினால், 
குழந்்ததை்கள் ெந்் தைாெஸ்து்டனும் ொது்காப்பு்டனும் 
இருப்ெதைா்க உணர்வார்்கள்.

பெற்றார்்களுக்கு இ்த்டயில் அவவப்்ொது வாக்குவாதைம் 
ஏறெடுவது இயல்ொன ஒன்று. அ்தை ் நரத்தைில், மரியா்ததை-
யு்டன் வாக்குவாதைம் ப்சய்வதும் ்சாத்தைியமானது தைான். இந்தை 
முன்னுதைாரணத்தைிலிருந்து குழந்்ததை ்கறறுக் ப்காள்வ்தைாடு, 
மறறவர்்களி்டம் அ்தை ் ொல் ந்டந்துப்காள்்கின்றவாறு இந்தை 
ந்டத்்ததை்தய தைனதைாக்கு்கிறது. எதைிர்்காலத்தைில் மாறுெட்்ட  
சூழ்நி்தல்க்தள எவவாறு ்த்கயாள ்வண்டும் என்ெது 
ெறறசி அவர்்கள் நி்தறய்வ ்கறறுக்ப்காள்்கிறார்்கள்.

ச்பற்தறாருக்கு இளடயிலான வன்முளற-
ளயப் ்பார்க்க தநரிடும் குழந்ள்தக்கு என்ன-
வாகும்?
பெற்றார்்கள் தைங்்களுக்்கி்த்ட்ய வாக்குவாதைம் ப்சய்யும் 
்ொது ்சசில ்நரங்்களில் அவர்்கள் மி்கவும் ்்காெம்த்ட-
வார்்கள். ஒரு்வ்தள, அவர்்கள் மன ரீதைியான அல்லது 
உ்டல் ரீதைியான வன்மு்தறயால் தைங்்களின் ெிர்ச்ச்தன்க்தள  
தீர்ப்ொர்்க்ளயானால், அ்தவ குழந்்ததை்க்தள ப்சய்வதைறசி-
யாதை நி்தல மறறும் ்கவ்தலப்ெடும் நி்தலக்கு உள்ளாக்கும். 
குழந்்ததை்கள் பெரும்ொலும் பெற்றாரின் வாக்குவாதைங்்க-
ளுக்கு தைாங்்க்ள ்காரணம் என்று நம்பு்கிறார்்கள்.

ச்பற்தறார்கள் என்ற முளறயில் ஒருவருக்சகா-
ருவர் கரிசனத்துடன் நடந்து சகாள்ளுங்கள்

அறசிந்்தையிருக்்கிறார்்கள், இது மிகுந்தை மன அழுத்தைத்்ததை 
ஏறெடுத்து்கிறது. இந்தை்ச சூழலில் ஒரு குழந்்ததையால் 
மன அழுத்தைம், ெதைறறம், ்கவ்தல அல்லது ஆக்்ராஷம் 
்ொன்ற்தவ எதைிர்வி்தனயான பவளிப்ொடு்களா்க அ்தமய 
முடியும். ெயம் ்காரணமா்க அவர்்கள் எந்தைவிதை எதைிர்வி-
்தனயாறற முடியாமலும் ்ொ்கக்கூடும். பெற்றாருக்கு 
இ்த்டயிலான வன்மு்தற அனுெவமானது குழந்்ததையின் 
ஆ்ராக்்கியத்தைில், அவர்்கள் பெரியவர்்களாகும் வ்தரயில் 
ெின்வி்தளவு்க்தள ஏறெடுத்துவதைா்க இருக்கும். 

உங்்களுக்கு, ்கணவன்-ம்தனவி மறறும்
குடும்ெத்தைில் உறவு ்சசிக்்கல்்கள் ஏதைாவது இருக்கு-
மானால் உங்்கள் ்கன்்்டானில் உள்ள ஒரு 
ஆ்லா்ச்தன நிறுவனத்தைில் உதைவி பெறுங்்கள்: 
 › https://www.kinderschutz.ch/de/beratungsstellen.html

உங்கள் குழந்ள்தளய எவ்வாறு ஆ்தரிக்க 
தவண்டும் 
ஒ ரு குழந் ்த தையி ன் வீ ்டா னது ொது்காப் பு மறறு ம் 
ெந்்தைாெஸ்துஉள்ள இ்டமாகும். பெற்றார்்கள் என்ற 
மு்தறயில் வாக்கு வாதைம் ப்சய்வதும் ெிறகு ்சமர்சமாவதும் 
இயல்ொன ஒன்று என்ெ்ததை உங்்கள் குழந்்ததைக்குப் 
புரிய்தவக்்க முடியும். இ்ததை அடிக்்காமல் அல்லது 
கூ்ச்சலி்டாமல் ப்சய்ய முடியும். ஒரு ்சண்்த்டக்குப் ெிறகு 
மீண்டும் ஒருவ்தர பயாருவர் எவவாறு அணுகுவது 
மறறும் ஒருவரின் ப்சயல்்களுக்கு எவவாறு மன்னிப்பு 
்்கட்ெது என்ெ்ததை உங்்கள் குழந்்ததை அனுெவத்தைில் 
பதைரி ந் துப்கா ள்வது ந ல் ல து தைா ன். இது உ ங்்க ள் 
குழந்்ததை நல்ல மு்தறயில் வளர்வதைறகுத் ்தை்தவயான 
தைன்னம்ெிக்்த்க்தய அளிக்்கிறது. உங்்கள் குழந்்ததைக்கு 
நீங்்கள் ஒரு முன்மாதைிரி.
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18 19

உங்கள் குழந்ள்தக்கு ச்தைிவான வி்திகளைக் 
கற்றுக்சகாடுங்கள்

ஒன்றா்க வாழ்வதைறகு நாம் விதைி்க்தள மதைிக்்க்வண்டியவர்-
்களா்க இருக்்கி்றாம். இது எல்லா இ்டங்்களிலும் ந்டப்ெது 
தைான். இந்தை விதைி்கள் ெந்்தைாெஸ்து மறறும் ொது்காப்பு 
ஆ்கியவற்தற குழந்்ததை்களுக்கு அளிக்்கின்றன. குறசிப்ெிட்்ட  
சூழ்நி்தல்களில் எவவாறு ப்சயல்ெ்ட ்வண்டும் என்ெது 
அவர்்களுக்குத் பதைரியும் மறறும் அவர்்களின் ந்டத்்ததைக்கு 
பொறுப்்ெற்கவும் அவர்்களால் முடியும். ஒரு குழந்்ததை 
வீட்டில் ்கறறுக் ப்காள்ளும் விதைி்கள், வீட்டிறகு பவளியிலும்  
முக்்கியமான்தவயா்க உள்ளன. மறறவர்்களி்டம் எப்ெடி 
ந்டந்து ப்காள்ள ்வண்டும் என்ெ்ததை குழந்்ததைக்கு அ்தவ 
்கறெிக்்கின்றன. 

நன்கு நிறுவப்ெட்்ட மறறும் வழுவாமல் ெின்ெறறப்ெடும் 
விதைி்கள் ஒரு குழந்்ததையானது தைகுதைிவாய்ந்தை நெரா்க 
வளர்வதைறகு ஆதைரவா்க உள்ளன. குடும்ெத்தைில் ஒன்றா்க்ச  
் ்சர்ந்து வாழ அ்தவ முக்்கியம். அ்தவ அன்றா்ட  
வி்டயங்்களான சுத்தைம் ப்சய்தைல் அல்லது வீட்டுப்ொ்டம் 
ப்சய்தைல் ்ொன்ற்தவ குறசித்து மீண்டும் மீண்டும் வாக்கு-
வாதைங்்கள் ஏறெடுவ்ததைத் தைடுக்்க உதைவு்கின்றன. அதைறகு 
நி்தறய வலி்தமயும் பொறு்தமயும் ்தை்தவ. குழந்்ததைக்கு 
ஆெத்துக்்கள் ஏறெ்டாமல் தைவிர்க்்கவும் அ்தவ உதைவு்கி-
ன்றன.

குழந்ள்தக்காக எந்்த வி்திகளும் நிறுவப்்ப-
டவில்ளல என்றால் என்ன ஆகும்? 
எந்தை விதைி்களும் நிறுவப்ெ்டாமலிருப்ெது குழந்்ததை்தயப் 
 ொது்காப்ெறறதைா்க ஆக்கு்கிறது. இந்தை உல்கில் வழி தை-
வறசியதைா்க மறறும் உணர்்ச்சசி்களில் அமிழ்ந்துள்ளதைா்க 
அ்ததை உணர்சப்சய்யும். தைன்னி்டமிருந்து என்ன எதைிர்ொர்க்-
்கப்ெடு்கிறது மறறும் தைான் எவவாறு ந்டந்து ப்காள்ள 
்வண்டும் என்ெது அதைறகுத் பதைரியாது. இது ்கடு்தமயான 
விரக்தைிக்கு வழிவகுக்்கக்கூடும் மறறும் இது தைாக்கும் 
உணர்வு, வன்மு்தற மறறும் ்சசிக்்கலான நு்கர்வு ந்டத்்ததை 

்ொன்ற ெின்வி்தளவு்களுக்கு வழிவகுக்கும். ஒரு குழந்்ததை 
தைான் விரும்ெிய்ததை ்எப்்ொது ்வண்டுமானாலும் ப்சய்ய 
முடியுமானால், அக்குழந்்ததை மறறவர்்களு்டன் ்்சர்ந்து 
ெழகுவதைில் ்சசிக்்கல்்கள் உருவாகும். உதைாரணமா்க, அவர்்கள் 
மறறவர்்களின் ் தை்தவ்க்தளப் ெறறசி ்சசிந்தைிக்்க மாட்்டார்்கள். 

வி்திகளை ்திறளையாக நிறுவுவது எப்்படி
பெற்றார்்கள் என்ற மு்தறயில் நீங்்கள் ஏற்கன்வ 
உங்்கள் குழந்்ததை்களுக்கு ெல விதைி்க்தள ்க்த்டப்ெிடித்து 
்காண்ெித்தைிருப்பீர்்கள். அவர்்கள் உங்்கள் ந்டத்்ததை்தய ஒரு  
உதைாரணமா்கப் ெயன்ெடுத்துவார்்கள்: நீங்்கள் அவர்்களின் 
முன்மாதைிரி்கள்.

விதைி்கள் ெின்வி்தளவு்க்தளக் ப்காண்டிருப்ெது குழந்்ததை-
க்கு ்கறறுக்ப்காள்ள உதைவு்கிறது. விதைி்கள் ்கட்டுப்ெடுத்தை-
க்கூடிய்தவ என்ெ்ததையும் ெின்வி்தளவு்க்தளக் ப்காண்டி-
ருப்ெ்தவ என்ெ்ததையும் குழந்்ததைக்குக் ்காட்டு்கின்றன. 
அ்தவ ொது்காப்பு மறறும் ஒருமு்தனப்ெடுத்தை்தல ் ்சர்க்்கி-
ன்றன. இயற்த்க மறறும் தைர்க்்கரீதைியான வி்தளவு்களுக்கு 
இ்த்டயில் வித்தைியா்சம் உள்ளது.

உங்்கள் தைரப்ெிலிருந்து முன் ந்டவடிக்்த்க எதுவுமின்றசி 
ஒரு இயற்த்கயான எதைிர்வி்தளவு எழு்கின்றது. நாம் எந்தை  
விதைி்க்தளயும் அ்தமக்்க ்தை்தவயில்்தல. குழந்்ததை தைன் 
அனுெவத்தைின் மூலம், எந்தை ந்டத்்ததை்கள் எந்தை வி்தளவு-
்க்தள ஏறெடுத்து்கின்றன என்ெ்ததை தைா்ன அறசி்கிறது. 
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எடுத்துக்காட்டு: அது இ்தலயுதைிர் ்காலத்தைின் குளிர்ந்தை 
ஒரு நாள், உங்்கள் குழந்்ததை, உங்்களு்டன் வி்தளயாட்டு  
்தமதைானத்தைிறகு ப்சல்ல விரும்பு்கிறது. குளிரா்க இருப்ெதைால்  
உங்்கள் குழந்்ததையி்டம் ்கனமான ஜாக்ப்கட் அணிய்ச 
ப்சால்்கிறீர்்கள். ஆனால், உங்்கள் குழந்்ததை்யா ஜாக்ப்கட் 
அணியாமல் பவளி்ய ப்சல்ல விரும்பு்கிறது. வி்தளயாட்டு 
்தமதைானத்தைில் 15 நிமி்டங்்கள் மட்டு்ம ்க்டந்தை நி்தலயில் 
உங்்கள் குழந்்ததை குளிரில் நடுங்்க ஆரம்ெிக்கும். இரண்டு 
்காரணங்்களுக்்கா்க அழும், குளிர் நடுக்்கம் ஒரு ்காரணம், 
பதைா்டர்ந்து வி்தளயா்ட விரும்புவது மறபறாரு ்காரணம். 
இப்்ொது ஜாக்ப்கட் அணியாமலிருப்ெது எவவளவு  
்கஷ்்டமா்க உள்ளது என்ெ்ததை அதுவா்க்வ அறசியும்.

ஒரு தைர்க்்கரீதைியான வி்தளவு என்ெது உங்்களுக்கும் உங்்கள் 
குழந்்ததைக்கும் இ்த்டயிலான பொதுவான விதைி்களாகும் 
மறறும் அவற்தற ப்சயறெடுத்தைாவிட்்டால், அதைன் வி்தளவு-
்க்தளக் குறசித்தை  உ்டன்ெடிக்்த்கயாகும். இந்தை முடிபவடுக்கும் 
ப்சயல்மு்தறயில் உங்்கள் குழந்்ததை ெங்்்கற்க முடிந்தைால், 
அது விதைி்க்தளப் ெின்ெறறும் வாய்ப்பு்கள் அதைி்கம். சுய ப்ச-
யறதைிறன் ப்காண்டிருப்ெ்ததை குழந்்ததை உணரும். பெரும்ொ-
லான ்சந்தைர்ப்ெங்்களில் ெின்வி்தளவு்கள் ப்சயல்ெடுத்தைப்ெ்ட  
்வண்டும், இருப்ெினும், ்சசில ்சமயங்்களில் நீங்்கள்  
விட்டுக்ப்காடுத்தும் ப்சல்லலாம். நீங்்கள் ெிடிவாதைக்்காரரா்க 
இல்லாமல் நம்ெ்கமானவரா்க உள்ள்ததை உங்்கள் குழந்்ததை 
்கறறுக்ப்காள்ளும். இருப்ெினும், பெற்றார்்கள் பெரும்ொ-

லும் தைங்்கள் ெிள்்தள்க்தள, அவர்்க்தள அறசியாம்ல ப்சய்-
்கின்ற தை்காதை ந்டத்்ததைக்்கா்க தைண்டிக்்கிறார்்கள். என்வ, 
ெின்வி்தளவு்கள் தைண்்ட்தனயா்க ொர்க்்கப்ெடுவ்ததை வி்ட 
ந்த்டமு்தறக்கு ஒத்தை்தவயா்க ொர்க்்கப்ெ்ட ்வண்டும்.  
முடியுபமன்றால், முன்னதைா்க்வ குழந்்ததையி்டம் இ்தவ  
விவாதைிக்்கப்ெ்ட ்வண்டும்.

உ்தாரணம்: இரவு உணவுக்கு முன்ொ்க ்சாக்்லட் ்சாப்ெி்ட 
குழந்்ததை விரும்பு்கிறது. ஒரு நாளில் ஒரு இனிப்்தெ  
்சாப்ெி்டலாம் என்று உங்்கள் குழந்்ததையி்டம் நீங்்கள் ஒப்புக் 
ப்காண்டிருக்்கிறீர்்கள். குழந்்ததை இப்்ொது ்சாக்்லட் 
்சாப்ெி்ட விரும்பு்கிறது என்றால், இரவு உணவிறகுப் ெிறகு 
அதைறகு ப்டஸர்ட் வழங்்கப்ெ்டாது என்்ற அர்த்தைம். ஆ்க, 
இந்தைக் குழந்்ததை தைானா்க்வ தீர்மானிக்்கட்டும். ஒரு்வ்தள, 
குழந்்ததை ்சாக்்லட் ்சாப்ெிடுவ்ததைத் ்தைர்ந்பதைடுக்்கிறது 
என்றால், ெிறகு அதைறகு ப்டஸர்ட் தைருவதைில்்தல என்ெதைில் 
உறுதைியா்க இருங்்கள்.

இதைன் ெின்வி்தளவானது, முடியுபமன்றால், உ்டனடியா்க 
மறறும் ந்டத்்ததைக்குத் பதைா்டர்பு்த்டயதைா்க இருக்்க்வண்டும்,  
ஏபனன்றால், குழந்்ததை்கள் இந்தைத்தைருணத்தைில் வாழ்ெவர்-
்களா்க இருக்்கிறார்்கள். ் நாக்்கம் எவவளவு தைான் ்சசிறந்தைதைா்க  
இருந்தைாலும், ெரஸ்ெரம் ஒப்புக்ப்காள்ளப்ெட்்ட விதைி்க-
ளுக்கு இணங்குதைல் என்ெது எப்்ொதும் உ்டனடியா்க 
பவறறசியளிக்்காது. இதைறகு மிகுந்தை பொறு்தம அவ்சசியம். 
ஒரு்வ்தள உங்்கள் குழந்்ததை, ெின்வி்தளவு்க்தள ஏற்க 
தீர்மானிக்்கிறது என்றால் அதைனு்டன் அன்ொ்கக் ்த்கக்்்கா-
ர்த்து்ச ப்சல்லுங்்கள். அவர்்க்தள தைனித்தைிருக்கும்ெடி விட்டு-
வி்டாதீர்்கள். உங்்கள் குழந்்ததைக்கு ஆதைரவுக்்கரம் நீட்டுவது-
ம் ெயனுள்ளதைா்க இருக்்கக்கூடும். உதைாரணமா்க, உங்்கள்  
குழந்்ததைக்கு, ்சாக்்லட்்த்ட நீங்்கள் ்தைர்வுப்சய்தைால் 
இனிப்பு ்கி்த்டக்்காது என்ற ஒரு நி்தனவூட்்ட்தல அளிக்்க-
லாம்.

விதைி்கள் மறறும் ஒழுங்குமு்தற்கள் குறசித்து குறசிப்ெிட்்ட 
்கால இ்த்டபவளியில் மீளாய்வு ப்சய்யப்ெ்ட ்வண்டும்.  
குறசிப்ொ்க, ஒரு விதைியானது மி்க அரிதைா்க ெின்ெறறப்ெடு்கி-
ன்ற சூழலில் இது அவ்சசியமா்கிறது. விதைியானது  
குழந்்ததையால் தைாங்்கமுடியாதைதைா்க இருக்்கக்கூடும், 
அல்லது அது (இனி வரும் ்காலத்தைில்) அவர்்களின் வயது-
க்குப் பொருத்தைமான தைா்க இல்லாதைிருக்்கக்கூடும்.

உங்்கள் குழந்்ததையு்டன் ்கலந்து்ெ்சசி ஒரு ்சசில, ஆனால் 
ந்த்டமு்தறக்ப்காத்தை விதைி்க்தள நிறுவுங்்கள். குழந்்ததை 
்களால் நி்தறய விதைி்க்தள நி்தனவுகூர முடியாது.  
குழந்்ததை்கள், அவர்்களின் ்கடு்களவு முன்்னறறத்்ததையும்  
நீங்்கள் ்கவனித்து, அ்ததைப் ொராட்டு்கின்ற ெட்்சத்தைில்  
ம்கிழ்்ச்சசிய்த்டவார்்கள்.



CompAct 3 முதல் 8 வயது வரையிலான குழந்ரதகளின் பெற்றார் மறறும் ெைாமைிப்ொளர்களுக்கான சிற்றடு CompAct 3 முதல் 8 வயது வரையிலான குழந்ரதகளின் பெற்றார் மறறும் ெைாமைிப்ொளர்களுக்கான சிற்றடு
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குழந்ள்தயின் நடத்ள்தளய ைட்டுதை விைர்சிக்
கவும், குழந்ள்தளய விைர்சிக்காதீர்கள் 

உங்்கள் குழந்்ததை்தய நீங்்கள் ்ந்சசிக்்கின்ற ்ொதைிலும், 
அவர்்கள் ப்சய்யும் வி்டயங்்கள் எல்லா ்நரங்்களிலும் 
உங்்களுக்குப் ெிடித்தைிருக்கும் என்ெதைில்்தல. உங்்கள் 
குழந்்ததையி்டம் ஒ்ர விஷயத்்ததை மீண்டும் மீண்டும் நீங்்கள் 
வலியுறுத்தை ்வண்டியிருக்்கின்ற ்ொது இது குறசிப்ொ்க 
பொருந்தும். இது மி்கவும் ்்சார்்தவ உண்்டாக்கும். ்சசில 
்நரங்்களில் பெற்றார்்கள், «நீ பராம்ெ்வ எரி்ச்சல் 
உண்்டாக்கு்கிறாய்!» எனலாம் அல்லது «இ்ததைக் கூ்ட 
புரிந்து ப்காள்ள முடியாதை அளவிறகு முட்்டாளா நீ?» என 
்்காெிக்்கலாம். இத்தை்த்கய வார்த்்ததை்கள் எவ்தரயு்ம 
புண்ெடுத்தும், குறசிப்ொ்க குழந்்ததை்க்தள பராம்ெ்வ 
புண்ெடுத்தும். அ்தவ குழந்்ததையின் சுயமரியா்ததை்தயப் 
ொதைிக்கு்கிறது. ஒரு குழந்்ததைக்கு தைான் எப்்ொதும் 
மதைிக்்கப்ெடு்கி்றாம் மறறும் நிெந்தை்தனயறற அன்்தெப் 
பெறு்கி்றாம் என்ெது ்கண்டிப்ொ்கத் பதைரிய ்வண்டும். 
அவர்்கள் நல்ல மு்தறயில் வளர்வதைறகு அடித்தைளமா்க 
உள்ள சுயமரியா்ததை மறறும் சுதைந்தைிரத்தைிறகு இது 
முக்்கியம். 

ச்தாடர்ந்து விைர்சிக்கப்்படுகின்ற 
குழந்ள்தக்கு என்ன நடக்கும்? 
ஒரு குழந்்ததை அடிக்்கடி தைன்்தன ெறறசி ப்கட்்ட விமரி்சன-
ங்்க்தள, தைனக்கு பநருக்்கமானவர்்களி்டமிருந்து ்்கட்்க 
்நரு்கின்ற ெட்்சத்தைில், அது இந்தை விஷயங்்க்தள நம்ெத் 
பதைா்டங்கும். நாள்த்டவில், தைான் எதைறகும் இலாயக்்கில்்தல 
என்று அது நம்பும் இத்தை்த்கய வார்த்்ததை்களால் தைங்்களின் 
குழந்்ததை்தய எந்தைளவிறகு ொதைிக்்கி்றாம் என்ெ்ததை ெல 
பெற்றார்்கள் உணர்வதைில்்தல. தைன்னால் எ்ததையு்ம ்சரி-
யா்க்ச ப்சய்ய முடியாது அல்லது தைான் ஒரு முட்்டாள் என்று 

குழந்ள்தக்குப் ்ப்திலாக அ்தன் நடத்ள்தளய 
விைர்சிக்கும் வி்தம்  
உ ங் ்க ள்  கு ழ ந் ்த தை யி ன்  ந ்ட த் ்த தை யா ல்  நீ ங் ்க ள் 
எரி்ச்சல்த்டந்தைால், ஓரளவு அ்தமதைியாவதைறகு முதைலில் 
்சசில தை்ட்தவ்கள் ஆழமா்க சுவா்சசிக்்கவும். உங்்களுக்கு 
அவ்கா்சம் ்கி்த்டப்ெது்டன் உங்்கள் குழந்்ததை இதைறகு 
மாறா்க எவவிதைமான ந்டத்்ததை்தயப் ெின்ெறற ்வண்டும் 
என்ெ்ததை நீங்்கள் ெரிசீலிக்்கவும் இது உதைவு்கிறது. நாம் எ்ததை 
விரும்புவதைில்்தல என்ெ்ததை்ச ப்சால்வது நமக்கு எளிதைா்க 
இருக்்கிறது என்றாலும், குழந்்ததையின் ப்சயல்்க்தள 
மாறறுவதைறகு இது உதைவுவதைா்க இல்்தல. என்வ, 
விரும்ெப்ெடும் ந்டத்்ததை்தய பதைளிவா்கத் பதைரியப்ெடுத்தை 
முயற்சசிக்்கவும்.

உ்தாரணைாக : இரவு உணவின் ்ொது குழந்்ததை 
தைனது ்டம்ள்தர ்கவிழ்த்துவிடு்கிறது, ஒரு ்க்ததை்தய்ச 
ப்சால்லிக்ப்காண்டு வரும் ் ொது உணர்்ச்சசிவ்சப்ெட்்டதைால் 
இப்ெடி ப்சய்்கிறது. அ்ததைத் தைிட்டுவதைறகுப் ெதைிலா்க, அது 
எவவளவு அருவருப்ொ்க ந்டந்துப்காள்்கிறது என்ெதைறகுப் 
ெதைிலா்க, நீங்்கள் இப்ெடி கூறலாம்: »நீ உணர்்ச்சசிவ்சப்ெட்்டாய் 
என்ெது எனக்குத் பதைரியும். இ்ததைத் து்த்டப்ெதைறகு உனக்கு 
ஒரு துணி்தய ப்காண்டுவந்து தைரு்கி்றன். தையவுப்சய்து 
்க்ததை ப்சால்லும் ்ொது உன்னு்த்டய ்டம்ள்தர ்சறறு 
தைள்ளி்ய ்தவ.»

நம்பு்கின்ற ஒரு குழந்்ததை, தைனது தைன்னம்ெிக்்த்க்தய 
பவகுவா்க இழக்கும். இறுதைியில் இது அவர்்களின் ந்டத்்ததை-
்தயப் ொதைிக்்கிறது. ்சசில குழந்்ததை்கள் ்கவ்தலய்த்டவார்்கள்  
மறறும் ப்சயலறறவர்்களா்க மாறுவார்்கள், மறறவர்்கள் 
்்காெக்்காரர்்களா்கவும் ஆக்்ராஷமானவர்்களா்கவும் 
மாறு்கிறார்்கள். அவர்்களின் ப்சயல்தைிறன் பெரும்ொலும்  
கு்தற்கிறது, குறசிப்ொ்க ெள்ளியில். பவறறசி மறறும்  
அங்கீ்காரம் கு்தறவா்கக் ்கி்த்டக்்கின்ற அனுெவங்்கள், 
பெருமளவில் ெயம் மறறும் தைனி்தமப்ெடுத்தைிக்ப்காள்ளு-
தைல் அல்லது ் ்காெம் மறறும் ஆக்்ராஷம் ஆ்கியவறறுக்கு 
வழிவகுக்கும். ஒரு ப்கடு சூழல் உருவா்கிறது.

இது உங்்கள் குழந்்ததையின் வாழ்க்்த்கப் ெயணத்தைில் 
அதைறகு மி்க முக்்கியமானபதைாரு வி்டயத்்ததை, அதைாவது 
சுய மதைிப்பு ெறறசி தைி்டமான உணர்்தவ அதைறகு அளிக்்கிறது. 
தைன் மீதும் தைன் தைிற்தம்கள் மீதும் அதைறகு நம்ெிக்்த்க 
இருக்குமானால், அன்றா்ட வாழ்க்்த்கயின் ்சவால்்க்தள 
்சசிறப்ொ்க எதைிர்ப்காள்ள அதைனால் முடியும். இது இன்னும் 
அதைி்கமா்கக் ்கறறுக்ப்காள்வதைறகு அ்ததைத் தூண்டுவது்டன், 
்தைால்வி்கள் மறறும் ஏமாறறங்்க்தள எதைிர்ப்காள்ளும் 
ம்னாதைி்டம் உள்ளதைா்கவும் ஆக்கு்கிறது.
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குழந்ள்தகளைப் 
்பாதுகாக்கவும். 

குழந்ள்தகளைப்  
்பலப்்படுத்துங்கள். 

உங்கள் நன்சகாளட சுவிஸ் குழந்ள்த ்பாதுகாப்பு அளைப்்பிற்கு உ்தவுகின்றது . 

இளணயம்: kinderschutz.ch/spenden 
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