Sakthi foundation

Parenting at home situation
வட்டில்
ீ
உள்ளவர்கள் அனைவருடனும் பழக வாய்ப்புத் தருக.
குறிப்பாக வட்டில்
ீ
உள்ள பபரியவர்கனள மதிக்கக் கற்றுத் தருக.
பபரியவர்களுடனும் கணவன் - மனைவியுடனுமாை சண்னட சச்சரவுகனளக்
குழந்னதகள் முன் தவிர்த்திடுக.

ககாபத்னதயும் கதனவயற்ற உணர்ச்சிகனளயும் வாய் வார்த்னதகனளயும்
குழந்னதகள் முன் தவிர்க்க கவண்டும்.
சில ஆண்கள் எதற்பகடுத்தாலும் மனைவினய அடிக்கக் னக ஓங்குவனதக்
குழந்னதகள் முன் தவிர்க்க கவண்டும்.

மிக அந்தரங்க அன்னபயும் தம்பதிகள் குழந்னதகள் முன் ”பராமான்ஸ்” என்ற
கபரில் பவளிப்படுத்தாதீர்கள்.

உறவுகனளப் பற்றிய நல்ல தரமாை தகவல்கனளக் குழந்னதக்கு எடுத்துக் கூறி
அறிமுகம் பசய்க.
கதனவற்ற மைிதர்கள், ஆபத்து பற்றி எச்சரிக்னகயுடன் இருந்திடுக.
எபதற்பகடுத்தாலும் உங்கள் னகயாலாகாத்தைத்துக்குப் பிறனரகயா, இல்லாத ஒரு
பபாருனளனள, மைிதனரகயா, ஆசிரியனரகயா காட்டிக் குழந்னதனய பயப்படுத்தக்
கூடாது.
எபதற்பகடுத்தாலும் தாஜா பண்ணி, ”இனத வாங்கித் தருகவன்” என்று லஞ்சம்
தரும் பழக்கம் மிக மிகத் தீனமனயகய பின்ைர் உண்டாக்கும்.
குழந்னதக்குத் கதனவயாை எல்லாவற்னறயும் வாங்கிக் பகாடுங்கள், ஆைால்

அதில் அளவு கவண்டும்.அளவுக்கு அதிகமாை chioce குழப்பத்னதகய உண்டாக்கும்.
குழந்னதயின் வயதுக்கும் பக்குவத்துக்கும் ஏற்றபடி நாமும் கபச கவண்டும், பழக

கவண்டும், கருத்துக்கள் கூற கவண்டும்.
எந்பதந்த விஷயங்களில் குழந்னதகனள நம்முடன் இனணத்துக் பகாண்டு
பசயல்பட முடியுகமா அனத ஊக்குவிய்யுங்கள்.
ஒகர குழந்னத என்பதற்காக over பசல்லம் தரக் கூடாது, ககட்டனதக் ககட்டகபாது
வாங்கித் தரக்கூடாது.பிறனரக் கீ ழ்த்தரமாகப் கபச எண்ண பழக்கக் கூடாது.
உங்கள் குழந்னத உங்கள் வட்டிகலா
ீ
குடும்பத்திகலா ஒரு கதவனத ஆக
இருக்கட்டும்.அகத கபால் தான் ஒவ்பவாரு வட்டிலும்
ீ
என்பனத மறக்கக்

கூடாது.குறிப்பாகப் பள்ளியிலும் பபாது இடங்களிலும் நாம் அனைவரும் சமம்
தான்.
பிற குழந்னதகளுடன் இனணந்து பழகும் வாய்ப்னப, காலத்தினைத்
தருக.கதனவயற்ற குற்றச்சாட்டுகளுக்குக் காது பகாடுக்க

கவண்டாம்.குழந்னதகளுக்கு மைதில் கல்மிஷத்னத வினதக்க கவண்டாம்.
யானரப் பற்றியும் கதனவயற்ற பசய்தினயகயா, குனறனயகயா, negative
எண்ணத்னதகயா உண்டாக்க கவண்டாம்.
”நீ அம்மா பிள்னளயா? அப்பா பிள்னளயா?” கபான்ற கதனவயற்ற கபச்சுக்கள்
கூடாது.
ஒருவர் குழந்னதனயக் கண்டிக்கும் கபாது மற்றவர் தடுக்காதீர்.
சில சமயம் பசய்யாத தவறுக்குக் கண்டிக்க கநரின் மன்ைிப்புக் ககட்பதில் ego
கவண்டாம்.
கபச்சாகலா பசய்னகயாகலா ஒரு கபாது வன்முனறனயப் பயன்படுத்தக் கூடாது.
கண்டித்த பின் அதற்குரிய காரணத்னதக் கூறுக.
முடிந்த வனர குழந்னதக்குத் கதனவயாைனதச் பசய்யாமல் இருப்பகத மிகக்
பகாடிய தண்டனை.

”சூடு னவப்கபன், அப்பாவிடம் பசால்கவன், ஆசிரியரிடம் புகார் தருகவன்,

அனறக்குள் மூடுகவன், பூச்சாண்டியிடம் பகாடுப்கபன்”

- இவற்னறத் தவிர்த்திடுக.

இனதச் பசய்தால் இப்படி எல்லாம் நடக்கும் என்று வினளவுகனள
விளக்குக.அதற்கு நமக்கு மிகவும் பபாறுனம கதனவ.
குழந்னதயின் தவறுகனளப் பிறர் முன் கூறி அவமாைம் பசய்யாதீர்.
தைியாக அனழத்துக் கண்டிக்கும் பக்குவம் நமக்கு கவண்டும்.
அகத சமயம் சில தவறுகனள அனைவர் முன் கண்டிக்கும் சமயமும் வரும்.
யானர னவத்தும் குழந்னதனய அவமாைம் பசய்யாதீர்.
அகத கவனள குழந்னத பசய்யும் தவறுகனளக் கண்டிக்காமல் அதன் வரதீ
ீ ரம்
என்று பாராட்டுவகதா பயங்கரப் பின் வினளனவ ஏற்படுத்தும்.

”உன் ப்ரச்சனைக்கு நீ தான் முதல் காரணம்” என்று உணர னவக்க முயற்சி பசய்க.
”இனதத் பதாடாகத, இனதச் பசய்யாகத” என்று கூறுவதற்கு பதில், ”இனத எப்படிச்
பசய்வது எைக் காட்டுகிகறன்” என்று பயிற்சி தருக.
குழந்னதயின் திறனமகனள ஊக்குவிய்யுங்கள்.பிற குழந்னதகளுடன் ஒப்பிட்டு
ஏற்றத் தாழ்வு காட்டாதீர்.
மதிப்பபண்கனள னவத்துக் குழந்னதனய எனட கபாடாதீர்.
எவ்விதமாைத் திறனம இருப்பினும் அனதப் பாராட்டுங்கள்.ஆைால் ”நீ தான்
சிறந்தவன்” என்ற ego ஏற்படுத்தக் கூடாது.
பவற்றினயயும் கதால்வினயயும் ஏற்றுக் பகாள்ளப் பயிற்சி தருக.
கதால்வினய நாம் முதலில் ஏற்றுக் பகாள்ள கவண்டும்.
கூட்டத்தில் குழந்னதனயத் தரம் தாழ்த்திப் கபசாதீர், அகத கவனள ஒகரடியாக
உங்கள் குழந்னத மட்டுகம உயர்ந்தது என்றும் கூறாதீர்.

வட்டில்
ீ
நிகழும் அனைத்து விஷயங்களும் குழந்னதக்குத் பதரிய கவண்டும்

என்பகத இல்னல.அவர்கனள mature ஆக்குகிகறன் என்ற பபயரில் அவர்களுக்குத்
கதனவயற்ற தகவல்கள் தருவனதத் தவிர்த்திடுக.
அகத கவனள முக்கியமாை தகவல்கள் அவர்களுக்குத் பதரிய கவண்டும்.
பவளிகய பசல்லகவா, புதிய விருந்திைர் வருவகதா அவர்களுக்குத் பதரிய
கவண்டும்.

அவர்களின் மாற்றங்களுக்குக் காலம் தருக.
உங்கள் அவசரத்துக்கு அவர்கள் மாறுவார்கள் என்று எதிர்பார்த்தல் தவறு.
பபாது இடங்களில் தைித்து இயங்கப் பயிற்சி தருக.
எதற்கு எடுத்தாலும் அழும் குணத்னத ஊக்குவிக்க கவண்டாம்.
பசய தவறுகனள னதரியமாக உங்களிடம் கூறும் மைப்பக்குவம் அவர்களுக்கு
வளர கவண்டும்.
தவற்னறத் திருத்திக் பகாள்ளும் பக்குவத்னத வளர்த்தல் அவசியம்.
உங்களிடம் தைியாகப் கபசவும், சில பசய்திகனள ரஹஸ்யமாகக் கூறவும் கற்றுத்
தருக.

பிறப்பு முதல் மூன்று வயது வனரக் குழந்னதயின் மைம் ஒரு ககமரா கபால நாம்
பசய்யும் ஒவ்பவாரு பசயனலயும் கண்காணித்துக் பகாண்கட வருகிறது
என்பனதக் கருத்தில் பகாள்க.
ஆறு வயது வனர நீங்கள் எப்படி நடந்து பகாள்கிறீர்ககளா அப்படித் தான்
குழந்னதயும் வளரும்.இது இயற்னக உண்னம!
வாழ்த்துக்கள்!

