
உங்கள் குழந்தையின்  
மருத்துவருடன் ஆரம்ப தை்ையடீ்டு  
்பங்களிப்்ப உருவாக்குதைல்:

ப்பற்றார்களிடம  
இருநது மறறும  
ப்பற்றாருக்்கான 
உதைவிக்குறிபபு்கள்



ப்பற்றாரா்க, யா்ரயும  
விட உங்கள் குழந்தை்யப ்பறறி உங்களுக்குத்  
பதைரியும. அவ்ர எப்படி சிரிக்்க ்வப்பது  
மறறும அவருக்கு எவவாறு ஆறறுதைல்  
அளிப்பது என்்ப்தை நீங்கள் அறிவரீ்கள்.  
அவரு்டய சிறநதை குணங்கள் என்ன 
மறறும அவளுக்கு என்ன ்தை்வ  
என்்பது உங்களுக்குத் பதைரியும.

என்வ, உங்கள் குழந்தை ஆரம்பத்  
தை்ையடீ்்டபப்பறறால், நீங்கள்  
மருத்துவருக்கு உதைவுவதைில் முக்்கிய  
்பஙகு வ்கிக்்கிறரீ்கள்* உங்கள் குழந்தையின்  
்பைம மறறும ்தை்வ மறறும என்பனன்ன  
்ச்வ்கள் குழந்தைக்குப ்பயனுள்ளதைா்க  
இருக்கும என்்ப்தைப புரிநது மறறும  
பதைரிநது இருக்்கின்றரீ்கள்.

ஆரம்ப தை்ையடீ்டுத் தைிட்டத்்தைப ்பறறி  
உங்கள் குழந்தையின் மருத்துவருக்கு நீங்கள்  
பதைரியப்படுத்தைைாம ஆனால் நீங்கள் அவ்ர  
அல்ைது அவ்ள ஒரு்வ்ள ஈடு்படுத்தை  
விரும்பைாம. மருத்துவர்கள் மறறும  
ப்பற்றார்களி்ட்ய ஒரு "ஆரம்பத்  
தை்ையடீ்டு ்பங்களிபபு" ப்பரும்பாலும  
தைானா்க்வ நடக்்காது. ்பை மு்ற மி்கவும  
பவறறி்கரமான ்பங்களிபபு ஏற்படு்கிறது  
அது உண்மயில் ப்பற்றார்களா்கிய  
- நீங்கள் – தைான் உருவாக்கு்கின்றரீ்கள்!

உங்கள் ்பிள்்ளயின் மருத்துவருடன் நீங்கள்  
விருமபும பதைாடரபு மறறும பங்களிப்்ப  
உருவாக்்க நீங்கள் ்பை முயறசி்க்ள  
எடுக்்க ்வணடும. இநதை புத்தை்கம ஒரு  
புதைிய மருத்துவருடன் பதைாடஙகுவதைறகும  
்மலும ஏற்கன்வ உங்களிடம உள்ள  
்பங்களிப்்ப ்மம்படுத்துவறகும  
ஆ்ைாச்ன்க்ளயும  
்யாச்ன்யயும அளிக்்கிறது,

*எளி்மக்்கா்க, "மருத்துவர" என்ற வாரத்்தை  
்பயன்்படுத்தைப்படு்கிறது, ஆனால் இநதை ்கருத்துக்்கள்  
நரஸ் ்பயிறசியாளர்கள், மருத்துவ உதைவியாளர்கள்  
மறறும ்பிற முதைன்்ம ்பராமரிபபு வழஙகுநர்களுக்கும  
உதைவியா்க இருக்கும.

PO Box 40970
Olympia, Washington 98504-0970
பதைா்ை்்பசி : 360-725-3500

பதைா்ைந்கலுக்்கா்க: 360-413-3482
www.dcyf.wa.gov



ஒரு மருத்துவ்ரத் 
பதைரிவு பசயதைல்
இஙகு சிை ப்பதுவான குணங்கள் உள்ளன:

மருத்துவ தைிறன்்கள் மறறும அறிவு

உங்களு்டய குழந்தையின் முக்்கியத் 
்தை்வ்களுக்கு உதைவிபசயய ்பயிறசி  
மறறும சிறபபு ஆரவம அவர அல்ைது  
அவளுக்கு இருக்்கின்றதைா? 

குழந்தையின் வளர்சசி, சிறபபுத் ்தை்வ்கள்  
அல்ைது ஒரு குறிப்பிட்ட ்நாயறிதைல்  
ஆ்கியவறறில் சிறபபு ஆரவமுள்ள ஒரு 
மருத்துவ்ர நீங்கள் ்தைடிக்ப்காணடிருக்்கைாம.

அனு்பவம

உங்கள் குழந்தைக்கு இருப்பது ்்பான்ற 
்பிர்சசி் ன்கள் உ்டய குழந்தை்களுக்கு  
அல்ைது ப்பாதுவா்க வளர்சசி கு்ற்பாடு  
அல்ைது கு்ற்பாடு்டய குழந்தை்களுக்கு 
மருத்துவர மருத்துவம ்பாரத்தைிருக்்கின்றாரா? 

இநதை வ்்கயான அனு்பவம, உங்கள் குழந்தை 
மறறும குடும்பத்தைினருக்கு நன்்மயளிக்்கக்கூடிய 
வளங்க்ளயும சாத்தைியமான ்ச்வ்க்ளயும  
பதைரிநதுப்காள்ள மருத்துவருக்கு உதைவும.

்பரஸ்்பர மரியா்தை மறறும  
இ்ணபபு உணரவு

அவர அல்ைது அவ்ள அணு்க முடியுமா? 
அவர அல்ைது அவள் உங்களுக்கு வசதைியா்க 
இருக்்கிறாரா? உங்கள் குழந்தையுடனான  
பதைாடர்்ப நீங்கள் விருமபு்கிறரீ்களா? 

உங்கள் குழந்தையின் ஆ்ராக்்கியம  
பதைாடர்பா்க இநதை ந்ப்ர நீங்கள்  
நமபு்கிறரீ்களா?

ஒரு மருத்துவர ஒன்்றவிட மறபறான்றில் 
சிறப்பானவரா்க இருப்பார. ஒரு மருத்துவ்ரத் 
்தைரவு பசயதைல் பதைாழில்நுட்்ப தைிறன்்கள், 
தைனிப்பட்ட தைிறன்்கள், மறறும அனு்பவத்தைிறகு  
இ்ட்ய ஒரு சமநி்ை்யத் ்தைரவு பசயதைல்  
என்று ப்பாருள்்படைாம. 

உங்களுக்கும உங்கள் குழந்தைக்கும  
இப்்பாது என்ன ்தை்வ என்்ப்தை நீங்கள்  
தீைரமானியுங்கள். உங்களுக்கு என்ன ்தை்வ 
என்்பது ்காைப்்பாக்்கில் மாறைாம என்்ப்தை 
நீங்கள் ்பாரக்்கைாம.

உற்வ உ ருவாக்குதைல்

ஒரு ்பஙகுதைாரரா்க இருங்கள்

உங்கள் ்பிள்்ளயின் மருத்துவருடன்  
நீங்கள் விருமபும ்பங்களிபபு வ்்க என்ன 
என்்ப்தை முடிவு பசயயுங்கள். உங்கள் 
்பிள்்ளக்கு ்கவனிபபு மறறும ்ச்வ்க்ள 
ஒருங்கி்ணப்பதைில் அவரும அல்ைது அவளும 
எப்படி இருக்்க ்ணடும? மருத்துவ மறறும 
சு்காதைார முடிவு்க்ள எடுப்பதைில் நீங்கள்  
என்ன ்பஙகு வ்கிக்்க ்வணடும?

உங்களிடம எநதைவிதைமான ்பங்களிபபு வ்்க 
இருநதைாலும, ்்கள்வி்க்ளக் ்்கட்்பதைில்,  
உங்கள் உணரவு்க்ளப ்ப்கிரநதுப்காள்வதைில் 
நீங்கள் வசதைியா்க உணர ்வணடும மறறும 
மருத்துவர மறறும நீங்கள் ஒரு குழுவின்  
ஒரு ்பகுதைியா்க உணர ்வணடும. 

இ்தைபயாட்டி, நீங்கள் மருத்துவரின் 
்்கள்வி்களுக்கும ்கருத்துக்்களுக்கும தைிறநதை 
மனதுடன் ்பதைில் அளிக்்க ்வணடும, உங்கள் 
குழந்தைக் குழுவின் ்பகுதைியா்க அவ்ர அல்ைது 
அவ்ள ஏறறுக்ப்காள்ள ்வணடும.

ஒரு முன்மாதைிரியா்க இருங்கள் 

உங்க்ள எப்படி நடத்தை ்வணடும, உங்கள் 
குழந்தை்ய எப்படி நடத்தை ்வணடும என்்பதைறகு 
நீங்கள் உதைாரணமா்க இருங்கள்.

மறறவர்கள் உங்க்ளக் ்கவனிக்்க ்வணடும என்று 
நீங்கள் விரும்பினால் நீங்கள் மறறவர்க்ளக் 
்கவனிக்்க ்வணடும. உங்கள் மருத்துவர உங்கள் 
குழந்தையுடன் ம்கிழ்சசியா்க இருக்்க ்வணடும 
என்று நீங்கள் விரும்பினால், நீங்கள் உங்கள் 
குழந்தையுடன் ம்கிழ்சசியா்க இருக்்க ்வணடும.

புரிநது ப்காள்ளுங்கள்

மருத்துவர்கள் ப்பரும்பாலும ஒவபவாரு 15 
நிமிடங்களுக்கும அல்ைது இன்னும வி்ரவா்கவும 
சநதைிபபுக்்க்ளக் ப்காணடிருக்்க ்வணடும. டாக்டர 
அடுத்தை சநதைிப்பிறகு பசல்ை அவசரப்படு்கிறா்ர என 
நீங்கள் நி்னத்தைால், நீங்கள் ஒரு்வ்ள சரியா்க 
இருக்்க ்வணடும! 

உங்களுக்கு அதைி்க ்நரம ்தை்வப்பட்டால், 
அவளுக்குத் பதைரியப்படுத்தை ்வணடும, அவள் 
இ்தை்ச பசயய தையாரா்க இருக்்க ்வணடும. 
சநதைிப்பின் அதைி்க ்நரத்்தைப ப்பறுவதைறகு  
்பாருங்கள் அதைி்க ்நரத்்தைப ப்பறுவதைறகு  
குறிப்பிட்ட ்கருத்துக்்கள்.

உங்கள் முழுக் குழந்தை்யப்பறறி 
மருத்துவர பதைரிநதுப்காள்ள்ச பசயதைல்

நல்ை விஷயங்க்ளயும, உங்கள் ்கவ்ையும  
்பறறி ்்பசுங்கள். ்படங்க்ளயும ்க்தை்யயும 
்ப்கிரநது ப்காள்ளவும, அதைனால் அவர அல்ைது 
அவளுக்கு உங்கள் குழந்தை்யப்பறறி புரியும 
மறறும அறிநது ப்காள்ளைாம.

நன்றி்க்ளத் பதைரிவியுங்கள் 

எழுத்துபபூரவமா்க்வா அல்ைது ்நரடியா்க்வா 
நன்றி்ய்ச பசால்லுங்கள். உங்களுக்கு என்ன 
உதைவி்கராம்க இருக்கும என்்ப்தை மருத்துவருக்குத் 
பதைரியப்படுத்துங்கள் அதைனால் அவர அல்ைது அவள் 
தைங்கள் ்பணி்ய்ச சிறப்பா்க பசயவார்கள். 



்பரிபூரணத்்தை எதைிர்பாரக்்காதீைர்கள்  

ஒவபவாரு உறவுக்கும சமதைளமறற ்நரங்கள் 
உள்ளன, ்மலும இது இருக்கும. ்தை்வப்பட்டால் 
மாறறங்க்ள்ச பசயய தையாரா்க இருக்்க ்வணடும. 
மருத்தைவர்களும மனிதைர்கள்தைான், அவர அல்ைது 
அவள் சிறப்பா்க பசயல்்பட வாயபபு வழஙகுங்கள்.

உங்கள்குழந்தையின் மருத்துவ்ரப்பறறி நீங்கள் 
ம்கிழ்சசிய்ட்கின்றீர்்கள் என்றால், அது ்கடினமான 
்நரங்களில்தைான் சிறப்பா்க பசயல்்பட உதைவும. 

நீங்கள் மாறறத்்தைத் ்தைரவுபசயயும ்்பாது, 
டாக்டர்க்ள மாறற முடிவு பசயவ்தைப ்பாருங்கள்

நல்ை தை ்கவல்பதைாடரபுக்கு 
்பயிறசி ப்பறுங்கள்

இரு வழி உ்ரயாடல்

உங்கள் மருத்துவரிடம ஒரு நட்்பான, 
மரியா்தைக்குரிய உ்ரயாடல் மூைம 
பதைாடரபு ப்காள்ளுங்கள். அதைாவது, இது இரு 
வழி, நீங்கள் இருவரும உங்கள் ்்கள்வி்கள், 
்கவ்ை்கள், பவறறி்கள், மறறும நம்பிக்்்க்க்ள 
உ்ரயாடல்்கள் மூைம ்ப்கிரநதுப்காள்ள ்வணடும.

பதைாடரபு ப்காள்வது எப்படி என்று 
பதைளிவா்க பதைரிநது ப்காள்ளுங்கள்

உங்கள் ்பிள்்ளயின் ்கவனிப்்பப ்பறறி சிறநதை 
மு்றயில் எவவாறு பதைாடரபு ப்காள்வது என்று 
உங்கள் மருத்துவரிடம ்்களுங்கள்.

்ப்கல் ்நரத்தைில் உங்கள் அ்ழப்பதைறகு நல்ை  
்நரம இருக்்கிறதைா?  

நீங்கள் சநதைிபபு்களுக்கு இ்டயில் ்்கள்வி்க்ள 
்வத்தைிருநதைால் முதைைில் நீங்கள் அலுவை்கத்தைில் 
பசவிைியரிடம ்்பசுவதைறகு அவர அல்ைது அவள் 
விருமபு்கிறாரா? 

மருத்துவர அவ்ர நீங்கள் வடீ்டிறகு அ்ழக்்க 
்வணடும என்ற சூழல் எப்்பாதைாவது 
ஏற்பட்டுள்ளதைா? 

உங்கள் மருத்துவர மின்னஞசல் மூைம பதைாடரபு 
ப்காள்ள விருமபு்கிறாரா? பதைா்ைந்கல் ்பறறி  
எப்படி? ்பிற பசயல்்பாடு்கள்?

சநதைிபபு்களுக்கு இ்ட்ய 
ஆ்ைாச்ன ்தை்வப்படுவ்தைப 
்பறறி நன்றா்க உணருங்கள்

சநதைிபபு்களுக்கு இ்டயில் நீங்கள் ஒரு 
்கவ்ை்ய ்வத்தைிருநதைால், உங்கள் குழந்தையின் 
மருத்துவரிடம இருநது ்பதைில் உங்களுக்குத் ்தை்வ 
அல்ைது அவசியம என்று உணரநதைால், அவரிடம 
அல்ைது அவளிடம ்்பச ்வணடும என்று 
பசவிைியரிடம ்்களுங்கள். 

நீங்கள் வழக்்கத்்தை விட அதைி்கமா்க 
்கவ்ைப்படு்கிறரீ்கள் என்்ப்தை விளக்்கவும - 
்காரணங்களுக்்கா்க நீங்கள் இன்னும விளக்்கமளிக்்க 
முடியாது - மறறும நீங்கள் அவரிடம 
அல்ைது அவளிடம ்நரடியா்கப ்்பசுவ்தை 
விருமபு்கின்றரீ்கள் என்்ப்தை பதைரியப்படுத்துங்கள்.

்பிரதைி்பைித்தைல்

உங்களு்டய மி்க முக்்கியமான ்்கள்வி்க்ள 
அல்ைது சிக்்கல்்க்ள விவாதைிக்்க முடிநதைதைா? 
இல்்ைபயன்றால், இது உங்களுக்கு சரியா 
அல்ைது உங்களுக்குத் ்தை்வயான தை்கவ்ை 
எப்படி ப்பறுவரீ்கள் என்்பதைற்கான ஒரு தைிட்டம 
இருக்்கிறதைா?

உங்கள் குழந்தையின் சு்காதைாரப ்பாது்காபபுக் 
குழுவில் ஒரு ்பஙகுதைாரர ்்பால் உணரநதீைர்களா? 
அடுத்தை மு்ற வித்தைியாசமா்க ஏ்தைனும பசயய 
நீங்கள் விருமபு்கின்றரீ்களா?

மருத்துவர்கள் மாறற 
முடிவு
ப்பரும்பாைான ப்பற்றார்கள் தைங்கள் குழந்தையின் 
மருத்துவரிடம ம்கிழ்சசி அ்ட்கிறார்கள். ஆனால் 
சிை ்நரங்களில் விஷயங்கள் சரியா்க இல்்ை. 
உங்களுக்்கா்க சிை ்்கள்வி்கள் இருக்்கின்றன:

• அலுவை்கம உங்களுக்்கா்க ்வ்ை பசய்கிறதைா?

• உங்களுக்கு மருத்துவரின் ்தை்வ 
இருக்்கின்ற்்பாது அவர அல்ைது  
அவள் இருக்்கின்றாரா?

• நீங்கள் அடிக்்கடி ்பரிநது்ர்க்ள ்பறறி மறறும 
ஏன் சிை சி்கி்ச்ச்கள் ்பரிநது்ரக்்கப்படு்கிறது 
என்று குழம்பியிருக்்கின்றரீ்களா?

• உங்கள் ்கவ்ை்கள் தீைவிரமா்க 
எடுத்துக்ப்காள்ளப்படவில்்ை என நீங்கள் 
உணர்கிறரீ்களா? இது உங்கள் ம்னா்பாவத்்தை 
அல்ைது உங்கள் மருத்துவ்ர ்்கள்வி ்்கட்்க 
அல்ைது சந்தை்கிக்்க தூணடு்கிறதைா?

உங்கள் தைிற்ன நமபுங்கள். உறவு சரியா்க இல்்ை 
என்றால், அ்தை நீங்கள் சிறப்பா்க ்வத்துக்ப்காள்ள 
முடியாவிட்டால், டாக்டர்க்ள மாறறுவதைற்கான 
்நரம இது என்று பதைரிநது ப்காள்ளுங்கள்.

ஒரு ்நரம்றயான வழியில் அ்தை  
பசயய முயறசி பசயயுங்கள்.

"என் குழந்தைக்்கா்க நீங்கள் 
பசயதை எல்ைாவறறிறகும 
நன்றி. நீங்கள் எங்களுடன் 
பசைவழித்தை ்நரத்்தை நாம 
உண்மயில் ்பாராட்டு்கி்றாம. 
ஆனால் இப்்பாது இது எங்கள் 
குடும்பத்தைிறம்பத்தைிறகு சரியான 
ப்பாருத்தைமா்க இல்்ை - 
்வறு யாராவது ஒருவர என் 
குழந்தை்ய ்பாரத்துக்ப்காள்ள 
விருமபு்கி்றன்."



ஆரம்பத் தை்ையடீ்டுத் 
தைிட்டத்தைில் உங்கள் 
குழந்தையின் மருத்துவ்ர 
ஈடு்படுத்துதைல்

மருத்துவர்கள் ஆரவமா்க உள்ளனர மறறும ஒரு 
குழந்தையின் ஆரம்ப தை்ையடீு தைிட்டத்தைில் ஈடு்பட 
விருமபு்கிறார்கள். இருப்பினும, சுறுசுறுப்பான ்காை 
அட்டவ்ண்கள் அவர்க்ள ஒரு பசயைில் ்பஙகு 
வ்கிப்ப்தை தைடுக்்கைாம.

ஆரம்பத் தை்ையடீ்டு முடிவு்களில் உங்கள் 
மருத்துவ்ர ்சரக்்க மறறும அவரது ்கருத்்தை 
ப்பற விரும்பினால் நீங்கள் ஒரு ஆரம்ப தை்ையடீு 
்பங்களிப்்ப உருவாக்்கியிருக்்கைாம

சிை ்பரிநது்ர்கள் இங்்க:

பதைரிவித்தைல்

உங்கள் குழந்தையின் தைிட்டங்களின் அஞசல் 
்பட்டியல்்களில் உங்கள் மருத்துவர இருப்ப்தை 
உறுதைிப்படுத்தைிக் ப்காள்ளுங்கள்.

நீங்கள் குறிப்பா்க சநதைிபபுக்்களில் விவாதைிக்்க 
விருமபும அறிக்்்க்ய ப்காணடு வரவும.

மருத்துவர மறறும ஆரம்பத் தை்ையடீ்டுத் 
தைிட்டத்தைிறகும இ்ட்ய ஒரு இ்ணப்பா்க 
இருக்்கவும- ்்கள்வி்க்ளயும ்பதைில்்க்ளயும 
முன்னும ்பின்னும ்ப்கிரநதுப்காள்ளுங்கள்.

தையாரித்தைல்
நீங்கள் ்நரத்தைிறகு முன்ன்ர சநதைிப்பிைிருநது 
எதை்ன பவளி்ய ப்காணடுவர விருமபு்கின்றரீ்கள் 
என்்ப்தைக் குறிப்பிடு்க:

• நீங்கள் ்ப்கிரநதுப்காள்ள விருமபும ்்கள்வி்கள், 
்கவ்ை்கள் மறறும ்பிற தை்கவல்்களின் 
்பட்டிய்ை உருவாக்்கவும.

• உடல்நைத்துடன் பதைாடரபு்டயதைா்க 
்தைான்றாதை விஷயங்க்ளக் ப்காணடு வருவது 
்பரவாயில்்ை, ஆனால் உங்களுக்கும உங்கள் 
குழந்தைக்கும அது முக்்கியமானதைா்க இருக்்க 
்வணடும.

• உங்கள் ்பட்டியைில் உங்களுக்கு என்ன 
முக்்கியம என்று தீைரமானிக்்கவும.

உங்கள் ்்கள்வி்கள் மறறும ்கவ்ை்கள் ்பறறி முன் 
ந்கல்்க்ள அவர அல்ைது அவள் விருமபு்கிறாரா 
என்று மருத்துவரிடம ்்களுங்கள். சநதைிப்பிறகு 
முன்னர மின்னஞசல், பதைா்ைந்கைி, அல்ைது 
உங்கள் ்பட்டிய்ை மருத்துவரிடம ப்காடுப்பது 
உங்கள் ்்கள்வி்களுக்கு முழு ்பதைில்்க்ளத் 
தையாரிப்பதைறகு மருத்துவருக்கு அதைி்க  
்நரத்்தைக் ப்காடுக்்கைாம.

அ்ழபபு

அவர அல்ைது அவள் எபப்பாழுதைாவது  
ஒரு தைனிப்பட்ட குடும்ப ்ச்வத் தைிட்டத்தைில்  
(IFSP) அல்ைது ்பிற குழு கூட்டத்தைில் ்கைநது 
ப்காணடிருக்்கின்றார்களா என்று ்்களுங்கள். சிறநதை 
்நரங்க்ளயும இடங்க்ளயும ்பறறி ்்களுங்கள்.

்நாயாளி்களுக்கு தைிட்டமிடப்படாதை நாட்்களில் 
்கா்ை ்நரங்களில் அல்ைது ்வ்ை நாளின் 
்க்டசியில் உங்கள் மருத்துவர கூட்டங்களில் 
்கைநதுப்காள்ள விரும்பைாம. உங்கள் மருத்துவரின் 
அலுவை்கத்தைில் ஒரு குழு கூட்டத்்தை நடத்துவது 
ஈடு்படுவ்தை சுை்பமாக்கும.

சநதைிப்பதைின் மூைம மி்க்ச 
சிறநதை்தைப ப்பறுதைல்

தைிட்டமிடல்

்காத்தைிருக்கும ்நரத்்தை கு்றக்்க விரும்பினால், 
மதைிய உணவுக்குப ்பிறகு முதைல் மு்ற்றயா்க 
மருத்துவ்ர சநதைிப்ப்தைத் தைிட்டமிடு்க.

உங்களிடம ்்கள்வி்கள் அல்ைது ்கவ்ை்கள் 
இருநதைால் வழக்்கமான ்நரத்்தை விட அதைி்க ்நரம 
எடுத்துக் ப்காள்ளைாம, அலுவை்க ஊழியரிடம நீணட 
்நர சநதைிப்பிறகு தைிட்டமிடுங்கள். உங்கள் மருத்துவர 
மறறும ஊழியர்கள் முன்கூட்டி்ய அறிவிப்்ப 
்பாராட்டுவார்கள் மறறும நீங்கள் ்்பாதுமான 
்நரம இல்்ை என்று கு்ற்பட்டுக்ப்காள்ளத் 
்தை்வயில்்ை.



்பஙகுப்பறுதைல்

சநதைிப்பின் பதைாடக்்கத்தைில் ்்கள்வி்கள் மறறும 
்கவ்ை்கள் ்பட்டிய்ைப ்ப்கிரநதுப்காள்ளுங்கள். 
மருத்துவர சநதைிப்பின்்்பாது அவர என்ன பசயய 
்வணடுபமன்்பது அவருக்்கான பசாநதைப ்பட்டிய்ை 
அவர ்வத்தைிருப்பார இநதைக் சநதைிப்பில் நீங்கள் 
எ்தைப்பறறி ்கைநது்ரயாடப ்்பா்கின்றரீ்கள் 
என்்ப்தை இருவரும ்சரநது முடிவு பசயய 
்வணடும மறறும ்பிறகு என்ன விவாதைிக்்க 
்வணடும என்்ப்தையும நீங்கள் தீைரமானிக்்க 
்வணடும.

சநதைிப்பின்்்பாது ்நரம மி்கவும ்வ்கமா்க ந்கரும 
என்வ அ்னத்து நி்னவில் ்வத்தைிருப்பது 
மி்கவும ்கடினமா்க இருக்கும. நி்னவில்  
்வக்்க உதைவும சிை ்யாச்ன்கள் இங்்க:

• குறிபபு்கள் எடு. ஒவபவாரு சநதைிப்பிலும உங்கள் 
்்கள்வி்க்ளயும ்பதைில்்க்ளயும எழுதுவதைறகு 
அ்தை ்நாட்புக்்்கப ்பயன்்படுத்தைவும. இது 
்காைப்்பாக்்கில் அ்னத்து தை்கவல்்க்ளயும 
்கண்காணிப்ப்தை எளிதைாக்கும.

• ்கவனிக்்க அல்ைது குறிபபு எடுக்்க யாராவது 
ஒருவ்ர உதைவிக்கு அ்ழத்து வாருங்கள் 
- ்தை்வப்பட்டால் அவர்கள் உங்களுக்கு 
உதைவியா்க இருப்பார்கள்.

• உங்கள் உ்ரயாட்ை ்பதைிவு பசயய  
முடியுமா என ்்களுங்கள்.

சிை ்நரங்களில் உங்கள் உ்ரயாட்ை மீணடும 
ப்பற ்வணடியிருக்கும. இ்தை பசயய சிை வழி்கள்:

• ஒரு ்்கள்வி்ய ்்களுங்கள். "நீங்கள்  
எ்தை ்பறறி ஆ்ைாச்ன கூறு்கிறரீ்கள்..."

• நீங்கள் ்கைநது்ரயாட விருமபும குழந்தையின் 
வாழக்்்கயில் நடநதுப்காணடிருக்கு ஒரு ்க்தை 
பசால்லுங்கள். "IFSP கூட்டத்தைில் மறற நாள்..."

• பவறும்ன தை்ைப்்ப மாறறவும. "நான் 
உங்களிடம ்்பச விருமபு்கி்றன் இன்பனாரு 
விஷயம..."

• உங்கள் மருத்துவர உங்களுக்கு அளித்தை 
தை்கவல்்கள் ்கடினமான அல்ைது புரிநது 
ப்காள்ள முடியாதைதைா்க இருநதைால், உங்கள் 
்்கள்வி்களுடன் ்பின் அவ்ர பதைாடரபுப்காள்ள 
முடியுமா எனக் ்்களுங்கள்.

• உங்கள் மருத்துவர IFSP கூட்டத்தைில் ்கைநது 
ப்காள்ள முடியாவிட்டால், ்நரத்தைிறகு 
முன்்பா்க்வ ்பரிநது்ர்கள் மறறும 

உள்ளடீ்்டப்பறறி ்்கட்்கவும.

"இதுதைான் நான் என் குழந்தையின் 
IFSP இல் ்்கட்்கப ்்பா்கி்றன். 
நீங்கள் என்ன நி்னக்்கின்றரீ்கள்?”

IFSP குழுவுடன் உங்கள் மருத்துவரின்  
உள்ளடீ்்டப ்ப்கிரநது ப்காள்ளுங்கள்.

உங்கள் குழந்தைக்கு ்தை்வ என்று நீங்கள் 
நமபு்கின்ற ்ச்வ்க்ளப ப்பறுவதைறகு உதைவியா்க 
உங்கள் மருத்துவர உங்கள் நண்பரா்க இருக்்கைாம.

• நீங்கள் என்ன ்தை்வ என்று நி்னக்்கின்றரீ்கள் 
என்்ப்தை அவரிடம அல்ைது அவளிடம 
்்பசுங்கள். உங்கள் மருத்துவர ஒபபுக் 
ப்காணடால், உங்கள் கூட்டு ்பரிநது்ர்க்ள 
விளக்்க IFSP குழுவிறகு ஒரு ்கடிதைத்்தை 
எழுதும்படி அவரிடம ்்கட்்கவும.

• ்பரிநது்ர்க்ள விவாதைிக்்க குழுவின்  
உறுப்பினர உங்கள் மருத்துவ்ர  
அ்ழக்்க முடியுமா எனக் ்்களுங்கள்.

பதைரியப்படுத்துதைல்

குழந்தைக்்கான நைன் வரு்்க அல்ைது ்பிற 
சநதைிபபு்களின் ்்பாது, உங்கள் குழந்தையின்  
ஆரம்ப தை்ையடீ்டுத் தைிட்டத்தைில் உங்கள் 
குழந்தையின் முன்்னறறம ்பறறி உங்கள் 
மருத்துவரிடம பதைரியப்படுத்துங்கள். இநதை 
்ச்வ்களில் எநதைபவாரு ்்கள்வி்யயும  
மறறும எநதைபவாரு ்கவ்ையும ்ப்கிரநது 
ப்காள்ளுங்கள்.

மருத்துவரிடம பதைரியப்படுத்தை மறபறாரு ்வடிக்்்க 
மறறும மறக்்கமுடியாதை வழி, உங்கள் குழந்தையின் 
பு்்கப்படங்க்ள, அவரின் முன்்னறறத்்தை 
உயரத்தைிக் ்காட்டும ஒரு குறிபபுடன் அவவப்்பாது 
அனுபபுங்கள்:

"இங்்க என் ம்கள் மா்ை 
உணவு ்நரத்தைில் ம்கிழ்சசியா்க 
இருக்்கிறாள். ஆரம்ப தை்ையடீ்டில், 
அவளது ்ம்ச உணவு்க்ள 
அதைி்கம சாப்பிட எவவாறு 
ஊக்குவிக்்க ்வணடும என்று 
்கறறுக்ப்காண்டன். அவள் 
இனி உணவுக்கு முன்்பா்கக் 
்கி்டயாது மறறும அழுவதைில்்ை, 
அவளு்டய வளர்சசி்யப ்பறறி 
எனக்கு மி்கவும ்கவ்ை இல்்ை. 
ஆரம்ப்காை தை்ையடீு என் 
ம்களிடம ஒரு நல்ை உற்வப 
்்பணுவதைறகு, எனக்கும என் 
குடும்பத்ருக்கும உதைவியது – 
சாப்பாட்டு ்நரத்தைில் சண்ட்கள் 
இல்்ை! ்பரிநது்ரக்்கா்க நன்றி!”
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்மலும தை்கவலுக்கு:

ஆரம்ப தை்ையடீ்டில் 
ஒரு வழக்்கறிஞரா்க 
இருப்பது
ஆரம்ப தை்ையடீ்்ட நீங்கள் மதைிக்்கிறரீ்களா? 
உங்கள் குழந்தை்ய வி்ரவில் ்பரிநது்ரக்்க 
விருமபு்கிறரீ்களா? ஆரம்ப தை்ையடீு ்பறறி 
மருத்துவர்கள் இன்னும பதைரிநது ப்காள்ள 
்வணடும என்று நீங்கள் நி்னக்்கிறரீ்களா?  
நீங்கள் ஒரு ஆரம்ப தை்ையடீு வழக்்கறிஞரா்க 
இருக்்க விருமபு்கிறரீ்களா?

ப்பரும்பாலும ப்பற்றார்கள் மி்கவும சக்தைிவாயநதை 
வழக்்கறிஞர்கள். உங்களுக்கு தைனிப்பட்ட அனு்பவம 
மறறும ்ப்கிரநதுப்காள்வதைறகு உண்மயான 
வாழக்்்கத் தை்கவல்்களும உள்ளன - நீங்கள்  
ஒரு வித்தைியாசத்்தை உருவாக்்க முடியும.

ஆரம்ப தை்ையடீு முக்்கியத்துவம ்பறறி  
சிை வாரத்்தை்க்ள கூற இங்்க சிை  
எளிய வழிமு்ற்கள்:

யாரிடம ்்பச ்வணடும...
பதைரிநதை மறறும நட்புக் குழுவிடம  
பதைாடஙகுங்கள் - ஆரம்பத் தை்ையடீு ்பறறி உங்கள் 
குடும்பத்தைினருக்கும நண்பர்களுக்கும பசால்ைவும, 
அது உங்கள் குழந்தை மறறும குடும்பத்தைினருக்கு 
எப்படி உதைவியது என்்ப்தையும பதைரிவிக்்கவும.

இநதை்ச பசயதைி்ய உங்கள் குழந்தையின் 
மருத்துவருடன் ்ப்கிரநது ப்காள்ளுங்கள்,  
்பிறகு உங்கள் பசயதைி்ய மறறவர்களுடன்  
அவர அல்ைது அவள் ்வ்ை்பாரக்கும  
இடத்தைில் ்ப்கிரநது ப்காள்ள்ச பசயயுங்கள்.

உங்களு்டய உள்ளூர ்கவுன்டி இன்ராபசன்சி 
ஒருங்கி்ணபபுக் குழுவில் ்சரவும. ஆரம்ப்காைத் 
தை்ையடீ்டில் ்சர விருமபும மறறவர்க்ள 
நீங்கள் சநதைியுங்கள். உங்கள் குடும்ப பசாத்துக்்கள் 
ஒருங்கி்ணப்பாள்ர்ச (FRC) சநதைித்து எப்படி 
்சர ்வணடும என்று ்்களுங்கள். நீங்கள் FRC 
இல்்ைபயனில், நீங்கள் 1-800-322-2588 என்ற 
எண்ண அ்ழக்்கைாம

(குடும்ப உடல்நைம ஹாட்்ைன்) உங்கள் 
்கவுன்டின் முன்னணி FRC ஐ ்்கட்்கவும.

நீங்கள் ப்பாது கூட்டதைில் ்்பசுவ்தை 
விருபப்பவரா்க இருநதைால், நீங்கள் ப்பற்றார 
்்பனல்்களில் இருப்ப்தைப ்பறறியும, மு்றயான 
விளக்்கக்்காட்சி்க்ள பசயவ்தையும ்கருத்தைில் 
ப்காள்ளைாம.

முன்்வக்கும்்பாது என்ன  
பசால்ை ்வணடும...
ஆரம்பத் தை்ையடீ்டின் ஆராய்சசி முடிவு்க்ள 
சிைர ்்கட்்க விருமபுவார்கள். ப்பரும்பாைான 
மக்்கள், புரிநதுப்காள்வதைறகு உதைவு்கின்ற 
தைனிப்பட்ட ்க்தை்கள் குழந்தை்களின் அன்றாட 
வாழவில் அல்ைது குடும்பத்தைில் ஒரு தைிட்டம 
எவவாறு மாறறத்்தை ஏற்படுத்து்கிறது. ்க்தை்கள் 
சிறநதை்வ்களுக்கு ஒரு மாறறத்்தை பசயய  
நம்ம தூணடு்கின்றன.

்பின்வரும ஆராய்சசி குறிபபுக்்களில் உங்கள் 
வாழக்்்கயில் நடநதை ஒன்று அல்ைது அதைறகு 
்மற்பட்ட ்ப்கிரநது ப்காள்ள விருமபும ்க்தை்கள் 
அல்ைது உதைாரணங்கள் என்ன?

ஆரம்ப தை்ையடீு குடும்பங்கள் 
ஏறறுக்ப்காள்ள மறறும பசயல்்பட 
உதைவு்கிறது.

உங்கள் குழந்தை ப்பறற உதைவி உங்கள் 
குடும்பத்தைிறகு எப்படி மாறறத்்தைக்  
பாணடுவநதைது? இது சிை மன அழுத்தைம  
மறறும ்கவ்ை்ய கு்றக்்கிறதைா? உங்கள் 
குழந்தையுடன் உங்களுக்்கான உற்வ நன்றா்க  
உணரநதுப்காள்ள உதைவிபசயவதைறகு  
நீங்கள் ்கறறுக்ப்காணட்வ்கள் என்ன?

ஆரம்ப தை்ையடீு குழந்தை்கள்  
தைங்கள் தைிற்ன அ்டய உதைவு்கிறது.

உங்கள் குழந்தைக்்கான உங்கள் நம்பிக்்்க  
என்ன? எப்படி, எப்படி ஆரம்ப தை்ையடீு உதைவுவது?

மி்கவும ்பயனுள்ள ஆரம்ப  
தை்ையடீு தைிட்டங்கள்  
ஆரம்பத்தைில் பதைாடஙகு்கின்றன.

உங்கள் குழந்தை்யப ்பறறி உங்கள் ஆரம்ப்காை 
்கவ்ை என்ன? டாக்டர எப்படி ்பதைிைளித்தைார 
அல்ைது எப்படி ்பதைிைளித்தைிருநதைார என்று  
நீங்கள் விருமபு்கிறரீ்கள்? ஒரு FRC எவவாறு 
குடும்பங்கள் ்ச்வ்கள், வளங்கள், நிதைி  
மறறும பதைாடரபுத் தை்கவ்ைக் ்கணடறிய 
உதைவு்கிறது என்்ப்தை விளக்்கவும.

மி்கவும ்பயனுள்ள தைிட்டங்கள் 
ப்பற்றார்க்ள உள்ளடக்்கியது.
நீங்கள் எப்படி ஈடு்படு்கிறரீ்கள்? அ்தைப  
்பறறி நீங்கள் என்ன விருமபு்கிறரீ்கள்?

முக்்கியமான பசயதைி: ஆரம்ப தை்ையடீு 
குடும்பங்கள் மறறும குடும்பத்தைிற்கா்க 
்வ்ை பசய்கிறது. அவர்களிடம ்்களுங்கள் 
குழந்தை்களால் ்காத்தைிருக்்க முடியாது.
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அ்னத்து நி்கழ்சசி்களிலும 
நடவடிக்்்க்களிலும ்பாகு்பாடு  
தை்ட பசயயப்பட்டுள்ளது.  
இனம, நிறம, மதைம, பசயல்,  
்தைசிய ்தைாறறம, ்பாைினம,  
வயது அல்ைது கு்ற்பாடு 
ஆ்கியவறறின் அடிப்ப்டயில்  
எவரும விைக்்கப்படுவதைில்்ை.


