உங்கள் குழந்தையின்
மருத்துவருடன் ஆரம்ப தலையீட்டு
பங்களிப்பை உருவாக்குதல்:

பெற்றோர்களிடம்
இருந்து மற்றும்
பெற்றோருக்கான
உதவிக்குறிப்புகள்

பெ

ற்றோராக, யாரையும்

விட உங்கள் குழந்தையைப் பற்றி உங்களுக்குத்
தெரியும். அவரை எப்படி சிரிக்க வைப்பது
மற்றும் அவருக்கு எவ்வாறு ஆற்றுதல்
அளிப்பது என்பதை நீங்கள் அறிவர்கள்.
ீ
அவருடைய சிறந்த குணங்கள் என்ன
மற்றும் அவளுக்கு என்ன தேவை
என்பது உங்களுக்குத் தெரியும்.
எனவே, உங்கள் குழந்தை ஆரம்பத்
தலையீட்டைப்பெற்றால், நீங்கள்
மருத்துவருக்கு உதவுவதில் முக்கிய
பங்கு வகிக்கிறீர்கள்* உங்கள் குழந்தையின்
பலம் மற்றும் தேவை மற்றும் என்னென்ன
சேவைகள் குழந்தைக்குப் பயனுள்ளதாக
இருக்கும் என்பதைப் புரிந்து மற்றும்
தெரிந்து இருக்கின்றீர்கள்.
ஆரம்ப தலையீட்டுத் திட்டத்தைப் பற்றி
உங்கள் குழந்தையின் மருத்துவருக்கு நீங்கள்
தெரியப்படுத்தலாம் ஆனால் நீங்கள் அவரை
அல்லது அவளை ஒருவேளை ஈடுபடுத்த
விரும்பலாம். மருத்துவர்கள் மற்றும்
பெற்றோர்களிடையே ஒரு "ஆரம்பத்
தலையீட்டு பங்களிப்பு" பெரும்பாலும்
தானாகவே நடக்காது. பல முறை மிகவும்
வெற்றிகரமான பங்களிப்பு ஏற்படுகிறது
அது உண்மையில் பெற்றோர்களாகிய
- நீங்கள் – தான் உருவாக்குகின்றீர்கள்!
உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவருடன் நீங்கள்
விரும்பும் த�ொடர்பு மற்றும் ப்ங்களிப்பை
உருவாக்க நீங்கள் பல முயற்சிகளை
எடுக்க வேண்டும். இந்த புத்தகம் ஒரு
புதிய மருத்துவருடன் த�ொடங்குவதற்கும்
மேலும் ஏற்கனவே உங்களிடம் உள்ள
பங்களிப்பை மேம்படுத்துவற்கும்
ஆலோசனைகளையும்

PO Box 40970
Olympia, Washington 98504-0970
தொலைபேசி : 360-725-3500
தொலைநகலுக்காக: 360-413-3482
www.dcyf.wa.gov

யோசனையையும் அளிக்கிறது,
*எளிமைக்காக, "மருத்துவர்" என்ற வார்த்தை
பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் இந்த கருத்துக்கள்
நர்ஸ் பயிற்சியாளர்கள், மருத்துவ உதவியாளர்கள்
மற்றும் பிற முதன்மை பராமரிப்பு வழங்குநர்களுக்கும்
உதவியாக இருக்கும்.

ஒரு மருத்துவரைத்
தெரிவு செய்தல்
இங்கு சில பெதுவான குணங்கள் உள்ளன:

ஒரு மருத்துவர் ஒன்றைவிட மற்றொன்றில்

மற்றவர்கள் உங்களைக் கவனிக்க வேண்டும் என்று

சிறப்பானவராக இருப்பார். ஒரு மருத்துவரைத்

நீங்கள் விரும்பினால் நீங்கள் மற்றவர்களைக்

தேர்வு செய்தல் த�ொழில்நுட்ப திறன்கள்,

கவனிக்க வேண்டும். உங்கள் மருத்துவர் உங்கள்

தனிப்பட்ட திறன்கள், மற்றும் அனுபவத்திற்கு

குழந்தையுடன் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும்

இடையே ஒரு சமநிலையைத் தேர்வு செய்தல்

என்று நீங்கள் விரும்பினால், நீங்கள் உங்கள்

என்று ப�ொருள்படலாம்.

குழந்தையுடன் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும்.

மருத்துவ திறன்கள் மற்றும் அறிவு

உங்களுக்கும் உங்கள் குழந்தைக்கும்

உங்களுடைய குழந்தையின் முக்கியத்

தீர்மானியுங்கள். உங்களுக்கு என்ன தேவை

தேவைகளுக்கு உதவிசெய்ய பயிற்சி
மற்றும் சிறப்பு ஆர்வம் அவர் அல்லது
அவளுக்கு இருக்கின்றதா?
குழந்தையின் வளர்ச்சி, சிறப்புத் தேவைகள்
அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நோயறிதல்
ஆகியவற்றில் சிறப்பு ஆர்வமுள்ள ஒரு

இப்போது என்ன தேவை என்பதை நீங்கள்
என்பது காலப்போக்கில் மாறலாம் என்பதை
நீங்கள் பார்க்கலாம்.

உறவை உ ருவாக்குதல்

புரிந்து க�ொள்ளுங்கள்
மருத்துவர்கள் பெரும்பாலும் ஒவ்வொரு
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நிமிடங்களுக்கும் அல்லது இன்னும் விரைவாகவும்
சந்திப்புக்களைக் க�ொண்டிருக்க வேண்டும். டாக்டர்
அடுத்த சந்திப்பிற்கு செல்ல அவசரப்படுகிறாரே என
நீங்கள் நினைத்தால், நீங்கள் ஒருவேளை சரியாக
இருக்க வேண்டும்!

மருத்துவரை நீங்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கலாம்.

ஒரு பங்குதாரராக இருங்கள்

உங்களுக்கு அதிக நேரம் தேவைப்பட்டால்,

அனுபவம்

உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவருடன்

இதைச் செய்ய தயாராக இருக்க வேண்டும்.

உங்கள் குழந்தைக்கு இருப்பது போன்ற

என்பதை முடிவு செய்யுங்கள். உங்கள்

பிரச்சினைகள் உடைய குழந்தைகளுக்கு
அல்லது பொதுவாக வளர்ச்சி குறைபாடு
அல்லது குறைபாடுடைய குழந்தைகளுக்கு
மருத்துவர் மருத்துவம் பார்த்திருக்கின்றாரா?
இந்த வகையான அனுபவம், உங்கள் குழந்தை
மற்றும் குடும்பத்தினருக்கு நன்மையளிக்கக்கூடிய
வளங்களையும் சாத்தியமான சேவைகளையும்
தெரிந்துக�ொள்ள மருத்துவருக்கு உதவும்.

பரஸ்பர மரியாதை மற்றும்
இணைப்பு உணர்வு
அவர் அல்லது அவளை அணுக முடியுமா?
அவர் அல்லது அவள் உங்களுக்கு வசதியாக
இருக்கிறாரா? உங்கள் குழந்தையுடனான
த�ொடர்பை நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா?

நீங்கள் விரும்பும் பங்களிப்பு வகை என்ன
பிள்ளைக்கு கவனிப்பு மற்றும் சேவைகளை
ஒருங்கிணைப்பதில் அவரும் அல்லது அவளும்
எப்படி இருக்க ேண்டும்? மருத்துவ மற்றும்

நம்புகிறீர்களா?

சந்திப்பின் அதிக நேரத்தைப் பெறுவதற்கு
பாருங்கள் அதிக நேரத்தைப் பெறுவதற்கு
குறிப்பிட்ட கருத்துக்கள்.

சுகாதார முடிவுகளை எடுப்பதில் நீங்கள்

உங்கள் முழுக் குழந்தையைப்பற்றி
மருத்துவர் தெரிந்துக�ொள்ளச் செய்தல்

உங்களிடம் எந்தவிதமான பங்களிப்பு வகை

நல்ல விஷயங்களையும், உங்கள் கவலையும்

என்ன பங்கு வகிக்க வேண்டும்?

இருந்தாலும், கேள்விகளைக் கேட்பதில்,
உங்கள் உணர்வுகளைப் பகிர்ந்துக�ொள்வதில்
நீங்கள் வசதியாக உணர வேண்டும் மற்றும்
மருத்துவர் மற்றும் நீங்கள் ஒரு குழுவின்
ஒரு பகுதியாக உணர வேண்டும்.
இதைய�ொட்டி, நீங்கள் மருத்துவரின்
கேள்விகளுக்கும் கருத்துக்களுக்கும் திறந்த
மனதுடன் பதில் அளிக்க வேண்டும், உங்கள்
குழந்தைக் குழுவின் பகுதியாக அவரை அல்லது

அவளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

உங்கள் குழந்தையின் ஆர�ோக்கியம்
த�ொடர்பாக இந்த நபரை நீங்கள்

அவளுக்குத் தெரியப்படுத்த வேண்டும், அவள்

ஒரு முன்மாதிரியாக இருங்கள்
உங்களை எப்படி நடத்த வேண்டும், உங்கள்
குழந்தையை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்பதற்கு
நீங்கள் உதாரணமாக இருங்கள்.

பற்றி பேசுங்கள். படங்களையும் கதையையும்
பகிர்ந்து க�ொள்ளவும், அதனால் அவர் அல்லது
அவளுக்கு உங்கள் குழந்தையைப்பற்றி புரியும்
மற்றும் அறிந்து க�ொள்ளலாம்.

நன்றிகளைத் தெரிவியுங்கள்
எழுத்துப்பூர்வமாகவ�ோ அல்லது நேரடியாகவ�ோ
நன்றியைச் ச�ொல்லுங்கள். உங்களுக்கு என்ன
உதவிகராமக இருக்கும் என்பதை மருத்துவருக்குத்
தெரியப்படுத்துங்கள் அதனால் அவர் அல்லது அவள்
தங்கள் பணியைச் சிறப்பாக செய்வார்கள்.

பரிபூரணத்தை எதிர்பார்க்காதீர்கள்

நீங்கள் சந்திப்புகளுக்கு இடையில் கேள்விகளை

ஒவ்வொரு உறவுக்கும் சமதளமற்ற நேரங்கள்

செவிலியரிடம் பேசுவதற்கு அவர் அல்லது அவள்

உள்ளன, மேலும் இது இருக்கும். தேவைப்பட்டால்
மாற்றங்களைச் செய்ய தயாராக இருக்க வேண்டும்.
மருத்தவர்களும் மனிதர்கள்தான், அவர் அல்லது
அவள் சிறப்பாக செயல்பட வாய்ப்பு வழங்குங்கள்.
உங்கள்குழந்தையின் மருத்துவரைப்பற்றி நீங்கள்
மகிழ்ச்சியடைகின்றீ்ர்கள் என்றால், அது கடினமான
நேரங்களில்தான் சிறப்பாக செயல்பட உதவும்.

வைத்திருந்தால் முதலில் நீங்கள் அலுவலகத்தில்
விரும்புகிறாரா?

மருத்துவர் அவரை நீங்கள் வட்டிற்கு
ீ
அழைக்க
வேண்டும் என்ற சூழல் எப்போதாவது
ஏற்பட்டுள்ளதா?

உங்கள் மருத்துவர் மின்னஞ்சல் மூலம் த�ொடர்பு
க�ொள்ள விரும்புகிறாரா? த�ொலைநகல் பற்றி
எப்படி? பிற செயல்பாடுகள்?

நீங்கள் மாற்றத்தைத் தேர்வுசெய்யும் ப�ோது,
டாக்டர்களை மாற்ற முடிவு செய்வதைப் பாருங்கள்

நல்ல த கவல்தொடர்புக்கு
பயிற்சி பெறுங்கள்
இரு வழி உரையாடல்
உங்கள் மருத்துவரிடம் ஒரு நட்பான,
மரியாதைக்குரிய உரையாடல் மூலம்
த�ொடர்பு க�ொள்ளுங்கள். அதாவது, இது இரு
வழி, நீங்கள் இருவரும் உங்கள் கேள்விகள்,
கவலைகள், வெற்றிகள், மற்றும் நம்பிக்கைகளை
உரையாடல்கள் மூலம் பகிர்ந்துக�ொள்ள வேண்டும்.

த�ொடர்பு க�ொள்வது எப்படி என்று

ஆல�ோசனை தேவைப்படுவதைப்
பற்றி நன்றாக உணருங்கள்
சந்திப்புகளுக்கு இடையில் நீங்கள் ஒரு
கவலையை வைத்திருந்தால், உங்கள் குழந்தையின்
மருத்துவரிடம் இருந்து பதில் உங்களுக்குத் தேவை

உங்களுக்காக சில கேள்விகள் இருக்கின்றன:

•
•

அலுவலகம் உங்களுக்காக வேலை செய்கிறதா?
உங்களுக்கு மருத்துவரின் தேவை
இருக்கின்றப�ோது அவர் அல்லது
அவள் இருக்கின்றாரா?

•

நீங்கள் அடிக்கடி பரிந்துரைகளை பற்றி மற்றும்
ஏன் சில சிகிச்சைகள் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது
என்று குழம்பியிருக்கின்றீர்களா?

•

உங்கள் கவலைகள் தீவிரமாக
எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை என நீங்கள்

உணர்கிறீர்களா? இது உங்கள் மன�ோபாவத்தை
அல்லது உங்கள் மருத்துவரை கேள்வி கேட்க

செவிலியரிடம் கேளுங்கள்.
நீங்கள் வழக்கத்தை விட அதிகமாக
கவலைப்படுகிறீர்கள் என்பதை விளக்கவும் காரணங்களுக்காக நீங்கள் இன்னும் விளக்கமளிக்க
முடியாது - மற்றும் நீங்கள் அவரிடம்
அல்லது அவளிடம் நேரடியாகப் பேசுவதை
விரும்புகின்றீர்கள் என்பதை தெரியப்படுத்துங்கள்.

உங்களுடைய மிக முக்கியமான கேள்விகளை

நேரம் இருக்கிறதா?

சில நேரங்களில் விஷயங்கள் சரியாக இல்லை.

அல்லது அவளிடம் பேச வேண்டும் என்று

உங்கள் பிள்ளையின் கவனிப்பைப் பற்றி சிறந்த

பகல் நேரத்தில் உங்கள் அழைப்பதற்கு நல்ல

மருத்துவரிடம் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள். ஆனால்

அல்லது அவசியம் என்று உணர்ந்தால், அவரிடம்

பிரதிபலித்தல்

உங்கள் மருத்துவரிடம் கேளுங்கள்.

பெரும்பாலான பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தையின்

சந்திப்புகளுக்கு இடையே

தெளிவாக தெரிந்து க�ொள்ளுங்கள்
முறையில் எவ்வாறு த�ொடர்பு க�ொள்வது என்று

மருத்துவர்கள் மாற்ற
முடிவு

அல்லது சிக்கல்களை விவாதிக்க முடிந்ததா?
இல்லையென்றால், இது உங்களுக்கு சரியா

அல்லது உங்களுக்குத் தேவையான தகவலை
எப்படி பெறுவர்கள்
ீ
என்பதற்கான ஒரு திட்டம்
இருக்கிறதா?

உங்கள் குழந்தையின் சுகாதாரப் பாதுகாப்புக்

குழுவில் ஒரு பங்குதாரர் ப�ோல் உணர்ந்தீர்களா?
அடுத்த முறை வித்தியாசமாக ஏதேனும் செய்ய
நீங்கள் விரும்புகின்றீர்களா?

அல்லது சந்தேகிக்க தூண்டுகிறதா?

உங்கள் திறனை நம்புங்கள். உறவு சரியாக இல்லை
என்றால், அதை நீங்கள் சிறப்பாக வைத்துக்கொள்ள
முடியாவிட்டால், டாக்டர்களை மாற்றுவதற்கான
நேரம் இது என்று தெரிந்து க�ொள்ளுங்கள்.
ஒரு நேர்மறையான வழியில் அதை
செய்ய முயற்சி செய்யுங்கள்.

"என் குழந்தைக்காக நீங்கள்
செய்த எல்லாவற்றிற்கும்
நன்றி. நீங்கள் எங்களுடன்
செலவழித்த நேரத்தை நாம்
உண்மையில் பாராட்டுகிற�ோம்.
ஆனால் இப்போது இது எங்கள்
குடும்பத்திற்ம்பத்திற்கு சரியான
ப�ொருத்தமாக இல்லை வேறு யாராவது ஒருவர் என்
குழந்தையை பார்த்துக்கொள்ள
விரும்புகிறேன்."

ஆரம்பத் தலையீட்டுத்
திட்டத்தில் உங்கள்
குழந்தையின் மருத்துவரை
ஈடுபடுத்துதல்
மருத்துவர்கள் ஆர்வமாக உள்ளனர் மற்றும் ஒரு
குழந்தையின் ஆரம்ப தலையீடு திட்டத்தில் ஈடுபட
விரும்புகிறார்கள். இருப்பினும், சுறுசுறுப்பான கால
அட்டவணைகள் அவர்களை ஒரு செயலில் பங்கு
வகிப்பதை தடுக்கலாம்.

அழைப்பு

தயாரித்தல்

அவர் அல்லது அவள் எப்பொழுதாவது

நீங்கள் நேரத்திற்கு முன்னரே சந்திப்பிலிருந்து

ஒரு தனிப்பட்ட குடும்ப சேவைத் திட்டத்தில்

என்பதைக் குறிப்பிடுக:

க�ொண்டிருக்கின்றார்களா என்று கேளுங்கள். சிறந்த

•

நேரங்களையும் இடங்களையும் பற்றி கேளுங்கள்.
காலை நேரங்களில் அல்லது வேலை நாளின்
கடைசியில் உங்கள் மருத்துவர் கூட்டங்களில்

பெற விரும்பினால் நீங்கள் ஒரு ஆரம்ப தலையீடு
பங்களிப்பை உருவாக்கியிருக்கலாம்
சில பரிந்துரைகள் இங்கே:

தெரிவித்தல்
உங்கள் குழந்தையின் திட்டங்களின் அஞ்சல்
பட்டியல்களில் உங்கள் மருத்துவர் இருப்பதை
உறுதிப்படுத்திக் க�ொள்ளுங்கள்.
நீங்கள் குறிப்பாக சந்திப்புக்களில் விவாதிக்க
விரும்பும் அறிக்கையை க�ொண்டு வரவும்.

பட்டியலை உருவாக்கவும்.

•

பரவாயில்லை, ஆனால் உங்களுக்கும் உங்கள்

அலுவலகத்தில் ஒரு குழு கூட்டத்தை நடத்துவது

குழந்தைக்கும் அது முக்கியமானதாக இருக்க

ஈடுபடுவதை சுலபமாக்கும்.

திட்டமிடல்
காத்திருக்கும் நேரத்தை குறைக்க விரும்பினால்,
மதிய உணவுக்குப் பிறகு முதல் முறைறையாக
மருத்துவரை சந்திப்பதைத் திட்டமிடுக.
உங்களிடம் கேள்விகள் அல்லது கவலைகள்
இருந்தால் வழக்கமான நேரத்தை விட அதிக நேரம்
எடுத்துக் க�ொள்ளலாம், அலுவலக ஊழியரிடம் நீண்ட

மருத்துவர் மற்றும் ஆரம்பத் தலையீட்டுத்

நேர சந்திப்பிற்கு திட்டமிடுங்கள். உங்கள் மருத்துவர்

திட்டத்திற்கும் இடையே ஒரு இணைப்பாக

மற்றும் ஊழியர்கள் முன்கூட்டியே அறிவிப்பை

இருக்கவும்- கேள்விகளையும் பதில்களையும்

பாராட்டுவார்கள் மற்றும் நீங்கள் ப�ோதுமான

முன்னும் பின்னும் பகிர்ந்துக�ொள்ளுங்கள்.

நேரம் இல்லை என்று குறைபட்டுக்கொள்ளத்
தேவையில்லை.

உடல்நலத்துடன் த�ொடர்புடையதாக
த�ோன்றாத விஷயங்களைக் க�ொண்டு வருவது

கலந்துக�ொள்ள விரும்பலாம். உங்கள் மருத்துவரின்

சந்திப்பதின் மூலம் மிகச்
சிறந்ததைப் பெறுதல்

நீங்கள் பகிர்ந்துக�ொள்ள விரும்பும் கேள்விகள்,
கவலைகள் மற்றும் பிற தகவல்களின்

ந�ோயாளிகளுக்கு திட்டமிடப்படாத நாட்களில்

ஆரம்பத் தலையீட்டு முடிவுகளில் உங்கள்
மருத்துவரை சேர்க்க மற்றும் அவரது கருத்தை

எதனை வெளியே க�ொண்டுவர விரும்புகின்றீர்கள்

(IFSP) அல்லது பிற குழு கூட்டத்தில் கலந்து

வேண்டும்.

•

உங்கள் பட்டியலில் உங்களுக்கு என்ன
முக்கியம் என்று தீர்மானிக்கவும்.

உங்கள் கேள்விகள் மற்றும் கவலைகள் பற்றி முன்
நகல்களை அவர் அல்லது அவள் விரும்புகிறாரா
என்று மருத்துவரிடம் கேளுங்கள். சந்திப்பிற்கு
முன்னர் மின்னஞ்சல், த�ொலைநகலி, அல்லது
உங்கள் பட்டியலை மருத்துவரிடம் க�ொடுப்பது
உங்கள் கேள்விகளுக்கு முழு பதில்களைத்
தயாரிப்பதற்கு மருத்துவருக்கு அதிக
நேரத்தைக் க�ொடுக்கலாம்.

பங்குபெறுதல்

•

விஷயம்..."

சந்திப்பின் த�ொடக்கத்தில் கேள்விகள் மற்றும்
கவலைகள் பட்டியலைப் பகிர்ந்துக�ொள்ளுங்கள்.
மருத்துவர் சந்திப்பின்போது அவர் என்ன செய்ய

•

கேள்விகளுடன் பின் அவரை த�ொடர்புக�ொள்ள

எதைப்பற்றி கலந்துரையாடப் ப�ோகின்றீர்கள்

முடியுமா எனக் கேளுங்கள்.

என்பதை இருவரும் சேர்ந்து முடிவு செய்ய
வேண்டும் என்பதையும் நீங்கள் தீர்மானிக்க

உங்கள் மருத்துவர் உங்களுக்கு அளித்த
க�ொள்ள முடியாததாக இருந்தால், உங்கள்

அவர் வைத்திருப்பார் இந்தக் சந்திப்பில் நீங்கள்

•

வேண்டும்.

மிகவும் கடினமாக இருக்கும். நினைவில்

•

IFSP இல் கேட்கப் ப�ோகிறேன்.

நீங்கள் என்ன நினைக்கின்றீர்கள்?”

அதே ந�ோட்புக்கைப் பயன்படுத்தவும். இது

•

கவனிக்க அல்லது குறிப்பு எடுக்க யாராவது
ஒருவரை உதவிக்கு அழைத்து வாருங்கள்
- தேவைப்பட்டால் அவர்கள் உங்களுக்கு
உதவியாக இருப்பார்கள்.

•

உங்கள் உரையாடலை பதிவு செய்ய
முடியுமா என கேளுங்கள்.

IFSP குழுவுடன்

•

நீங்கள் கலந்துரையாட விரும்பும் குழந்தையின்
ச�ொல்லுங்கள். "IFSP கூட்டத்தில் மற்ற நாள்..."

புகைப்படங்களை, அவரின் முன்னேற்றத்தை
உயர்த்திக் காட்டும் ஒரு குறிப்புடன் அவ்வப்போது
அனுப்புங்கள்:

"இங்கே என் மகள் மாலை
உணவு நேரத்தில் மகிழ்ச்சியாக

உங்கள் மருத்துவரின்

அவளது மேசை உணவுகளை
அதிகம் சாப்பிட எவ்வாறு
ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று

நம்புகின்ற சேவைகளைப் பெறுவதற்கு உதவியாக

கற்றுக்கொண்டேன். அவள்

உங்கள் மருத்துவர் உங்கள் நண்பராக இருக்கலாம்.

•

நீங்கள் என்ன தேவை என்று நினைக்கின்றீர்கள்
என்பதை அவரிடம் அல்லது அவளிடம்
பேசுங்கள். உங்கள் மருத்துவர் ஒப்புக்
க�ொண்டால், உங்கள் கூட்டு பரிந்துரைகளை
விளக்க IFSP குழுவிற்கு ஒரு கடிதத்தை

ஒரு கேள்வியை கேளுங்கள். "நீங்கள்

வாழ்க்கையில் நடந்துக�ொண்டிருக்கு ஒரு கதை

மற்றும் மறக்கமுடியாத வழி, உங்கள் குழந்தையின்

உங்கள் குழந்தைக்கு தேவை என்று நீங்கள்

பெற வேண்டியிருக்கும். இதை செய்ய சில வழிகள்:
எதை பற்றி ஆல�ோசனை கூறுகிறீர்கள்..."

மற்றும் எந்தவ�ொரு கவலையும் பகிர்ந்து

உள்ளீட்டைப் பகிர்ந்து க�ொள்ளுங்கள்.

சில நேரங்களில் உங்கள் உரையாடலை மீ ண்டும்

•

சேவைகளில் எந்தவ�ொரு கேள்வியையும்

இருக்கிறாள். ஆரம்ப தலையீட்டில்,

காலப்போக்கில் அனைத்து தகவல்களையும்
கண்காணிப்பதை எளிதாக்கும்.

மருத்துவரிடம் தெரியப்படுத்துங்கள். இந்த

மருத்துவரிடம் தெரியப்படுத்த மற்றொரு வேடிக்கை

"இதுதான் நான் என் குழந்தையின்

குறிப்புகள் எடு. ஒவ்வொரு சந்திப்பிலும் உங்கள்

குழந்தையின் முன்னேற்றம் பற்றி உங்கள்

க�ொள்ளுங்கள்.

வைக்க உதவும் சில ய�ோசனைகள் இங்கே:
கேள்விகளையும் பதில்களையும் எழுதுவதற்கு

ஆரம்ப தலையீட்டுத் திட்டத்தில் உங்கள்

க�ொள்ள முடியாவிட்டால், நேரத்திற்கு
உள்ளீட்டைப்பற்றி கேட்கவும்.

எனவே அனைத்து நினைவில் வைத்திருப்பது

சந்திப்புகளின் ப�ோது, உங்கள் குழந்தையின்

உங்கள் மருத்துவர் IFSP கூட்டத்தில் கலந்து
முன்பாகவே பரிந்துரைகள் மற்றும்

சந்திப்பின்போது நேரம் மிகவும் வேகமாக நகரும்

தெரியப்படுத்துதல்
குழந்தைக்கான நலன் வருகை அல்லது பிற

தகவல்கள் கடினமான அல்லது புரிந்து

வேண்டுமென்பது அவருக்கான ச�ொந்தப் பட்டியலை

வேண்டும் மற்றும் பிறகு என்ன விவாதிக்க

வெறுமனே தலைப்பை மாற்றவும். "நான்
உங்களிடம் பேச விரும்புகிறேன் இன்னொரு

எழுதும்படி அவரிடம் கேட்கவும்.

•

பரிந்துரைகளை விவாதிக்க குழுவின்
உறுப்பினர் உங்கள் மருத்துவரை

அழைக்க முடியுமா எனக் கேளுங்கள்.

இனி உணவுக்கு முன்பாகக்
கிடையாது மற்றும் அழுவதில்லை,
அவளுடைய வளர்ச்சியைப் பற்றி
எனக்கு மிகவும் கவலை இல்லை.
ஆரம்பகால தலையீடு என்
மகளிடம் ஒரு நல்ல உறவைப்
பேணுவதற்கு, எனக்கும் என்
குடும்பத்ருக்கும் உதவியது –
சாப்பாட்டு நேரத்தில் சண்டைகள்
இல்லை! பரிந்துரைக்காக நன்றி!”

(குடும்ப

ஆரம்ப தலையீட்டில்
ஒரு வழக்கறிஞராக
இருப்பது
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கேட்கவும்.

நீங்கள் ப�ொது கூட்டதில் பேசுவதை
விருப்ப்பவராக இருந்தால், நீங்கள் பெற்றோர்
பேனல்களில் இருப்பதைப் பற்றியும், முறையான

ஆரம்ப தலையீட்டை நீங்கள் மதிக்கிறீர்களா?
உங்கள் குழந்தையை விரைவில் பரிந்துரைக்க
விரும்புகிறீர்களா? ஆரம்ப தலையீடு பற்றி

விளக்கக்காட்சிகளை செய்வதையும் கருத்தில்
க�ொள்ளலாம்.

வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா?
நீங்கள் ஒரு ஆரம்ப தலையீடு வழக்கறிஞராக
இருக்க விரும்புகிறீர்களா?

பெரும்பாலும் பெற்றோர்கள் மிகவும் சக்திவாய்ந்த
வழக்கறிஞர்கள். உங்களுக்கு தனிப்பட்ட அனுபவம்
மற்றும் பகிர்ந்துக�ொள்வதற்கு உண்மையான
வாழ்க்கைத் தகவல்களும் உள்ளன - நீங்கள்
ஒரு வித்தியாசத்தை உருவாக்க முடியும்.

ச�ொல்ல வேண்டும்...

ஆரம்பத் தலையீட்டின் ஆராய்ச்சி முடிவுகளை
சிலர் கேட்க விரும்புவார்கள். பெரும்பாலான
மக்கள், புரிந்துக�ொள்வதற்கு உதவுகின்ற
தனிப்பட்ட கதைகள் குழந்தைகளின் அன்றாட
வாழ்வில் அல்லது குடும்பத்தில் ஒரு திட்டம்

சில வார்த்தைகளை கூற இங்கே சில

அல்லது எப்படி பதிலளித்திருந்தார் என்று
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எவ்வாறு

குடும்பங்கள் சேவைகள், வளங்கள், நிதி
மற்றும் த�ொடர்புத் தகவலைக் கண்டறிய
உதவுகிறது என்பதை விளக்கவும்.

மிகவும் பயனுள்ள திட்டங்கள்

பெற்றோர்களை உள்ளடக்கியது.
நீங்கள் எப்படி ஈடுபடுகிறீர்கள்? அதைப்
முக்கியமான செய்தி: ஆரம்ப தலையீடு
குடும்பங்கள் மற்றும் குடும்பத்திற்காக
வேலை செய்கிறது. அவர்களிடம் கேளுங்கள்

குழந்தைகளால் காத்திருக்க முடியாது.

அல்லது உதாரணங்கள் என்ன?

தெரிந்த மற்றும் நட்புக் குழுவிடம்
த�ொடங்குங்கள் - ஆரம்பத் தலையீடு பற்றி உங்கள்
குடும்பத்தினருக்கும் நண்பர்களுக்கும் ச�ொல்லவும்,
அது உங்கள் குழந்தை மற்றும் குடும்பத்தினருக்கு
எப்படி உதவியது என்பதையும் தெரிவிக்கவும்.
இந்தச் செய்தியை உங்கள் குழந்தையின்
பிறகு உங்கள் செய்தியை மற்றவர்களுடன்
அவர் அல்லது அவள் வேலைபார்க்கும்

ஏற்றுக்கொள்ள மற்றும் செயல்பட
உதவுகிறது.
உங்கள் குழந்தை பெற்ற உதவி உங்கள்
ொ�ண்டுவந்தது? இது சில மன அழுத்தம்

மற்றும் கவலையை குறைக்கிறதா? உங்கள்
குழந்தையுடன் உங்களுக்கான உறவை நன்றாக

இடத்தில் பகிர்ந்து க�ொள்ளச் செய்யுங்கள்.

உணர்ந்துக�ொள்ள உதவிசெய்வதற்கு

உங்களுடைய உள்ளூர் கவுன்டி இன்ராசென்சி
ஒருங்கிணைப்புக் குழுவில் சேரவும். ஆரம்பகாலத்
தலையீட்டில் சேர விரும்பும் மற்றவர்களை
நீங்கள் சந்தியுங்கள். உங்கள் குடும்ப ச�ொத்துக்கள்
எப்படி

சேர வேண்டும் என்று கேளுங்கள். நீங்கள்

ஆரம்ப தலையீடு குடும்பங்கள்

குடும்பத்திற்கு எப்படி மாற்றத்தைக்

மருத்துவருடன் பகிர்ந்து க�ொள்ளுங்கள்,

எண்ணை அழைக்கலாம்

கவலை என்ன? டாக்டர் எப்படி பதிலளித்தார்

மேற்பட்ட பகிர்ந்து க�ொள்ள விரும்பும் கதைகள்

யாரிடம் பேச வேண்டும்...

இல்லையெனில், நீங்கள்

உங்கள் குழந்தையைப் பற்றி உங்கள் ஆரம்பகால

பற்றி நீங்கள் என்ன விரும்புகிறீர்கள்?

வாழ்க்கையில் நடந்த ஒன்று அல்லது அதற்கு

(FRC) சந்தித்து

ஆரம்பத்தில் த�ொடங்குகின்றன.

சிறந்தவைகளுக்கு ஒரு மாற்றத்தை செய்ய
பின்வரும் ஆராய்ச்சி குறிப்புக்களில் உங்கள்

எளிய வழிமுறைகள்:

தலையீடு திட்டங்கள்

எவ்வாறு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது. கதைகள்
நம்மை தூண்டுகின்றன.

ஆரம்ப தலையீடு முக்கியத்துவம் பற்றி

மிகவும் பயனுள்ள ஆரம்ப

நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்? ஒரு

முன்வைக்கும்போது என்ன

மருத்துவர்கள் இன்னும் தெரிந்து க�ொள்ள

ஒருங்கிணைப்பாளரைச்

உடல்நலம் ஹாட்லைன்) உங்கள்

கவுன்டின் முன்னணி
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நீங்கள் கற்றுக்கொண்டவைகள் என்ன?

ஆரம்ப தலையீடு குழந்தைகள்
தங்கள் திறனை அடைய உதவுகிறது.
உங்கள் குழந்தைக்கான உங்கள் நம்பிக்கை

என்ன? எப்படி, எப்படி ஆரம்ப தலையீடு உதவுவது?

மேலும் தகவலுக்கு:
குழந்தைகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான ஆரம்ப ஆதரவு
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குடும்பத்தில் இருந்து குடும்பத்திற்கான தகவல் மையம்
குடும்பம் – PAVE க்கான ஒரு திட்டம்
வாஷிங்டனின் குடும்ப குரல்கள்
தொலைபேசி (253) 565-2266 • (800) 572-7368

www.familyvoicesofwashington.com
www.wapave.org

அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும்
நடவடிக்கைகளிலும் பாகுபாடு
தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
இனம், நிறம், மதம், செயல்,
தேசிய த�ோற்றம், பாலினம்,
வயது அல்லது குறைபாடு
ஆகியவற்றின் அடிப்படையில்
எவரும் விலக்கப்படுவதில்லை.
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