பிள்ைளயின்

ெதாடக்கநிைல 1 க்கான கல்வி

மாற்றத்துக்கு ஆதரவளித்தல்

ரவு

உறுதிப்படுத்துதல்
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• உங்கள் பிள்ைள ஒன்றிைனக் கூர்ந்து

• விைளயாட்டுக்கள் விைளயாடுவதற்கும்
ஒன்றாகச் ேசர்ந்து மகிழ்வதற்கும் ஒவ்ெவாரு

கவனித்து கருத்துைரக்கும் ேபாது அதைனப்
பாராட்டி ஊக்கமளியுங்கள். எ-டு. ëசுவாரசியமாக

வார இறுதியிலும் சிறிது ேநரம் ஒதுக்குங்கள்.

உள்ளது!í என்று ெசால்லுங்கள் மற்றும் ஏன் அவன் /
அவள் அைதச் ெசான்னான்/ெசான்னாள் என்று
ேகளுங்கள்.

• உங்கள் இருவருக்குேம மிகவும் விருப்பமான
இடங்களுக்குச் ெசல்லுங்கள் அல்லது விருப்பான
நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துெகாள்ளுங்கள்.

• சிறிய ெவற்றிகைள
அங்கீகரியுங்கள்.

• புதிய நண்பர்கேளாடு அறிமுகமாகிக்ெகாள்ள
உங்கள் பிள்ைளைய
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இந்த S.A.F.E. உதவிக்குறிப்புகைளப் பயன்படுத்தி உங்கள் பிள்ைளயின் சமூக மற்றும் உணர்வுசார் திறன்கைள
வளர்த்திட ஏற்புைடய வீட்டுச்சூழைல உருவாக்குங்கள்.

ஊக்கப்படுத்துங்கள்.

எ-டு. ëவகுப்பில் உனக்குப் புதிய
நண்பர் அறிமுகமாகியுள்ளார் ñ
பாராட்டுகள்!í

• FTGP* குடும்ப ேநரத்துக்கான

நடவடிக்ைககைள முயன்று
பாருங்கள்.

ள்ளுதல் (FAMILIARISE)
ா
க
க்ெ • இக்காலங்களில்
கி
ழ மாணவர்களுக்ெகனத்

பரிவு காட்டுதல் (EM
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• உணர்வுகைள
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உங்கள் பிள்ைளகளுக்குக்
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விவரிக்கும் ெசாற்கைள

ெதாடக்கப்
பள்ளிகளில் என்ன
உள்ளன என்பைத

கற்றுக்ெகாடுங்கள்.

அறிந்துெகாள்ளுங்கள்.

• உங்கள் பிள்ைளகளின் உணர்வுகைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். எ-டு. ëபள்ளிக்கு

• புதிய நைடமுைற வழக்கங்கைள

எளிய
நைடமுைற விஷயங்கள் மூலம் பிள்ைளக்கு
எளிதாக்கிக் காட்டுங்கள். எ-டு. தினசரி
நைடமுைறகைள ஒன்றாகச் ேசர்ந்து திட்டமிடுங்கள்;
பள்ளிப்ைபையத் தயார் ெசய்தல் ேபான்ற புதிய
பழக்கங்கைள உங்கள் பிள்ைளக்குக்
கற்றுக்ெகாடுங்கள்.

முதன் முதலாகச் ெசல்லும்ேபாது தயக்கம்
ஏற்படுவது இயல்புதான்.í

•

உங்கள் பிள்ைளயின் ேதைவகைளப்
புரிந்துெகாள்ளுங்கள். எ-டு.
ேநரத்ேதாடு தூங்கச் ெசல்லுங்கள்.
பிள்ைளகள் அதிக ேநரம் தூங்கி
ஓய்ெவடுக்க ேவண்டும்.

*வகுப்பாசிரியர் வழிகாட்டுதல் பாடேவைள (FTGP)

உைரயாடுவதற்கு ேநரம் ஒதுக்குங்கள்.

T.A.D. (ேபசு ேகள் கலந்துைரயாடு)
என்பைதப் பயன்படுத்துங்கள்

ேபசு (Talk)
உங்கள் பள்ளிப்பருவ நாட்களின் இனிைமயான
நிைனவுகைளப் பற்றிப் ேபசுங்கள்.
எ-டு. ெதாடக்கப்பள்ளியில் நீங்கள் என்ன
ெசய்தீர்கள்; உங்களுக்குக் கிைடத்த அன்பான
ஆசிரியர்கள் மற்றும் துடுக்குத்தனமான வகுப்புத்
ேதாழர்கைளப் பற்றி.

பயன்மிகு
உதவிக்குறிப்புகள்

ேகள் (Ask)
பள்ளி குறித்த எண்ணங்கள் பற்றியும்
உணர்வுகள் பற்றியும் பிள்ைளயிடம் ேகளுங்கள்.
எ-டு. FTGP* நடவடிக்ைககள்; அவன் /
அவள் எப்ெபாழுது அதிக மகிழ்ச்சிைய
உணர்ந்தான்/உணர்ந்தாள் என்பைதப் பற்றி.

கலந்துைரயாடு (Discuss)
பள்ளியில் ஏற்படும் பிரச்சிைனகளால்
கவைல ஏற்படும்ேபாது அவன் / அவள் என்ன
ெசய்யலாம் என்பைதப் பற்றி ஒன்றாகச் ேசர்ந்து
கலந்துைரயாடுங்கள்.
எ-டு. சிக்கல்கள் எதிர்ப்படும்ேபாது அவற்ைற
மக்கள் எவ்வாறு எதிர்ெகாள்கிறார்கள் என்பைத
ஆராய்ந்து பார்த்தல்.

• குறுக்கிடாமல் கவனியுங்கள்.
• தைலயாட்டியும் ேகள்வி ேகட்டும் உங்கள் ஆர்வத்ைதயும் உறுதிப்பாட்ைடயும்
ெவளிப்படுத்துங்கள்.

இந்த உதவிக்குறிப்புகள் மற்ற வயதுப் பிள்ைளகளுக்கும் பயன்படும்; அது ஒவ்ெவாரு பிள்ைளயின் ேதைவகைளப் ெபாறுத்து அைமயும். உங்கள்
பிள்ைளயின் பள்ளிப் பயணம் ெதாடங்கும்ேபாது இந்த உதவிக்குறிப்புகைளப் பயன்படுத்துவது மனக்கலக்கத்ைதயும் கவைலையயும் ேபாக்குவேதாடு,
வீட்டில் அன்பானதும் ெநருக்கமானதுமான உறவுநிைலகள் உருவாக உதவும்.

பிள்ைளயின்

ெதாடக்கநிைல 5/6க்கான கல்வி மாற்றத்துக்கு ஆதரவளித்தல்
இந்த S.A.F.E. உதவிக்குறிப்புகைளப் பயன்படுத்தி உங்கள் பிள்ைளயின் சமூக மற்றும் உணர்வுசார் திறன்கைள
வளர்த்திட ஏற்புைடய வீட்டுச்சூழைல உருவாக்குங்கள்.

ஆதரவு

உறுதிப்படுத்துதல்

(SUPPORT)

•

வழிகாட்டுதல் ெபறுவதற்கு நம்பிக்ைகயான மூத்தவரிடம்
உங்கள் பிள்ைளக்கு ஊக்கமளியுங்கள். எ-டு. குடும்ப
உறுப்பினர்கள், பள்ளியின் ஆேலாசகர்கள், ஆசிரியர்கள்.

• நல்ல விழுமியங்கைள அல்லது சமூகத்திறன்கைளப்

ேபசுமாறு

• தீர்மானிக்கப்பட்ட முடிவுகள்

(AFFIRM)

பிள்ைளகள் ெவளிப்படுத்துவைத அங்கீகரியுங்கள்.
எ-டு. பிறைர மதித்தல் அல்லது நல்ல ேநர நிர்வாகம்.

குறித்தும் ேமற்ெகாண்ட

நடவடிக்ைககள் குறித்தும் புரிந்துெகாள்ள உங்கள் பிள்ைளக்கு
உதவுங்கள். அைவ குறித்த காரணங்கைளயும் அவேராடு
பகிர்ந்துெகாள்ளுங்கள்.
• விதிமுைறகைளச் சுருக்கமாகவும் நைடமுைறக்கு
ஏற்றதாகவும் அைமயுங்கள். எ-டு. சாப்பிடும்ேபாது ைகேபசிகள்

•

உங்கள் பிள்ைளயின் முயற்சிகைள எப்ேபாதும்
பாராட்ட ேவண்டிய தருணத்தில் அவைரப்
பாராட்டாது ெவறுமேன திட்டுவது மனச்ேசார்ைவ உருவாக்கிவிடும்.

பாராட்டுங்கள்.

அனுமதிக்கப்படுவதில்ைல.

பரிவு காட்டுதல்
பழகிக்ெகாள்ளுதல்

•

(FAMILIARISE)

•

இக்காலத்தில் மாணவர்களுக்குத்
ெதாடக்கநிைல 5, 6 நிைலகள்
எப்படிப்பட்டைவ என்பைதக்
கண்டறியுங்கள். உங்கள் பிள்ைளயின்
பலங்கள், வளர்ச்சிநிைல
என்பதன் அடிப்பைடயில் உங்கள்

எதிர்பார்ப்புகைளச் சரிெசய்து
ெகாள்ளுங்கள்.

• பருவெமய்தும் காலத்தில் உடலில்
ஏற்படும் மாற்றங்கள் குறித்துத்

(EMPATHISE)

உங்கள் பிள்ைளயின் ேதைவகைள
நீங்கள் புரிந்துெகாண்டீர்கள்
என்பைத ெவளிப்படுத்துங்கள்.
உங்கள் பிள்ைளக்கு வழிகாட்டும்ேபாது
ேதைவ ஏற்படும் தருணத்தில்
ெநகிழ்வுத்தன்ைமேயாடு
நடந்துெகாள்ளுங்கள்.
எ-டு. ெவவ்ேவறு ேநரங்களிலும்
சூழல்களிலும் பிள்ைளேயாடு ேபசும்ேபாது
சூழலுக்குத் தக்கவாறு குரல் ெதானியில்
ேவறுபாட்ைடக் காட்டுங்கள்.

• குைறவாகப் ேபசிக் கற்பியுங்கள்

மற்றும் கூடுதலாக முன்மாதிரி
தன்ைமேயாடு நடந்துெகாள்ளுங்கள்.

தகவல்கைளப் பரிமாறிக்ெகாள்ளவும்;
அவற்றுடன் ெதாடர்புைடய பலவைகயான
உணர்வுகள் பற்றியும் குறிப்பிடுங்கள்.

கவனிப்பதன் மூலம் பிள்ைளகள் நிைறயக்
கற்றுக்ெகாள்கின்றனர்.

உைரயாடுவதற்கு ேநரம் ஒதுக்குங்கள்.

T.A.D. (ேபசு ேகள் கலந்துைரயாடு)
என்பைதப் பயன்படுத்துங்கள்

ேபசு (Talk)
நண்பர்கள் என்ெனன்ன தீங்கு விைளவிக்கும்
விஷயங்கைளச் ெசய்யுமாறு அவைன அவைள
வற்புறுத்தக்கூடும் என்பைதப் பற்றிப் ேபசுங்கள்.
எ-டு. ஆபத்தான துணிகரச் ெசயல்கள்; ëஆன்ைலன்
நண்பர்í ஒருவைர ேநரில் சந்திக்க முடிவு ெசய்வது;
ஆன்ைலனில் ெபாருட்கள் வாங்குவது.

பயன்மிகு
உதவிக்குறிப்புகள்

ேகள் (Ask)
உங்கள் பிள்ைளயிடம் அவர்கள் அறிந்துெகாள்ள
விைழயும் விருப்பார்வங்கைளப்பற்றியும் அவற்ைற
வளர்த்துக்ெகாள்ள என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்பது
குறித்தும் ேகட்டறிந்துெகாள்ளுங்கள்.
எ-டு. பயிற்சிக்காக ேநரம் ஒதுக்குவது,
படிப்புகளுக்கு / பாடங்களுக்குப் பதிவு ெசய்வது.

கலந்துைரயாடு (Discuss)
உங்கள் பிள்ைள ஆர்வத்ேதாடு
அறிந்துெகாள்ள விரும்பும் பல்ேவறு
ெதாழில்கள் பற்றி அவேராடு கலந்துைரயாடுங்கள்.
எ-டு. சைமயல் நிபுணர்,
உட்புற வடிவைமப்பாளர், வீட்டு முகவர்.

கவனத்ைதச் சிதறவிடாது கவனித்துக் ேகளுங்கள். நீங்கள் ஈடுபட்டிருக்கும்
ேவைலைய ஒதுக்கி ைவயுங்கள்.
• உங்கள் பிள்ைள கூறும் கருத்துகளுக்கு நீங்கள் முழுைமயாக
உடன்படவில்ைலயானாலும், அவற்ைற ஏற்றுக்ெகாள்ளத் தயாராக இருங்கள்.
•

இந்த உதவிக்குறிப்புகள் மற்ற வயதுப் பிள்ைளகளுக்கும் பயன்படும்; அது ஒவ்ெவாரு பிள்ைளயின் ேதைவகைளப் ெபாறுத்து அைமயும். உங்கள்
பிள்ைளயின் பள்ளிப் பயணம் ெதாடங்கும்ேபாது இந்த உத்திகைளப் பயன்படுத்துவது மனக்கலக்கத்ைதயும் கவைலையயும் ேபாக்குவேதாடு,
வீட்டில் அன்பானதும் ெநருக்கமானதுமான உறவுநிைலகள் உருவாக உதவும்.

பிள்ைளயின்

உயர்நிைலக் கல்வி மாற்றத்துக்கு ஆதரவளித்தல்
இந்த S.A.F.E. உதவிக்குறிப்புகைளப் பயன்படுத்தி உங்கள் பிள்ைளயின் சமூக மற்றும் உணர்வுசார் திறன்கைள
வளர்த்திட ஏற்புைடய வீட்டுச்சூழைல உருவாக்குங்கள்.

ஆதரவு

உறுதிப்படுத்துதல்

(SUPPORT)

•

உங்கள் பிள்ைளயின் விருப்பச்

•

•

ஒவ்ெவாரு நாளும்

உைரயாடுவதற்ெகன ஒரு குறிப்பிட்ட ேநரத்ைத
ஒதுக்கி அைத வழக்கமாகக் ெகாள்ளுங்கள்.

•

சார்புகள் எவ்வாறு மாறுபடுகின்றன என்பைதக்
கண்டறியுங்கள். சுயவிைட வினாக்கைளக் ேகட்பதன் மூலம்
அவற்ைற அறிந்துெகாள்வதில் உங்கள் ஆர்வத்ைத ெவளிப்படுத்துங்கள்.

எ-டு. இரவு உணவின்ேபாது.

பழகிக்ெகாள்ளுதல்

(AFFIRM)

உங்கள் பிள்ைளயின் பலங்கைள நிைனவில் ெகாள்ளுங்கள்.
அவற்றில் அவரின் தன்மதிப்ைப வளர்க்கப் பாருங்கள்.
எ-டு. ìபிறருடன் இணக்கமாகப் பழகும் தனித்தன்ைமயான இயல்பு உன்னிடம்
உள்ளது.î
உறவினர்கள் நண்பர்கள் முன் பிள்ைளயின்

முயற்சிையப் பாராட்டி

அங்கீகரியுங்கள்.
எ-டு. ìஅவளுைடய தாத்தா பாட்டிக்கு அவள் மிகவும் உதவியாக
இருப்பாள்.î

(FAMILIARISE)

•

இக்காலத்தில் மாணவர்களுக்கு உயர்நிைலப்
எப்படி உள்ளது என்பைதக் கண்டறியுங்கள்.

•

உயர்நிைலப் பள்ளி மாணவர்கள் ெபறக்கூடிய புதிய
பற்றிக் கூறி அவைர உற்சாகப்படுத்துங்கள்.

பரிவு காட்டுதல்

பள்ளி வாழ்க்ைக
அனுபவங்கள்

(EMPATHISE)

• உங்கள் பிள்ைளயின் மாறுபடும் உணர்வுகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.

• புதிய ெபாழுதுேபாக்ைகக்
ெகாள்வதற்கும் ெவளிப்புற
விைளயாட்டில் திறன்கைள
வளர்த்துக்ெகாள்வற்கும் அவைர
ஊக்கப்படுத்துங்கள்.

எ-டு. ëஉன்னுைடய பைழய நண்பர்கள் யாரும் இல்லாமல் பள்ளிக்குச்
ெசல்வது உனக்குக் கவைலயாக இருக்கிறது என்பைத நான்
புரிந்துெகாள்கிேறன்.í

•

• மின்னிலக்கச் சாதனங்களில்
அவர் ேநரத்ைதச் ெசலவிடுவைதக்
கட்டுப்படுத்துங்கள்.

புதிய பள்ளிையப் பற்றிய

எண்ணங்கைளயும்
உணர்வுகைளயும்
பகிர்ந்துெகாள்வதற்கு
உங்கள் பிள்ைளைய

ஊக்கப்படுத்துங்கள்.

•

தூக்கம் கிைடப்பைத
முன்னுரிைமயாகக்
ெகாள்ளுங்கள்.

ேபாதுமான

உைரயாடுவதற்கு ேநரம் ஒதுக்குங்கள்.

T.A.D. (ேபசு ேகள் கலந்துைரயாடு) என்பைதப் பயன்படுத்துங்கள்.
ேபசு (Talk)
ேகள் (Ask)
கடந்த காலத்துடன் ஒப்பிடும்ேபாது இக்காலங்களில்
பதின்ம வயதினர் எதிர்ெகாள்ளும் பல்ேவறு உண்ைம
நிைலகைளப் பற்றிப் ேபசுங்கள்.
எ-டு. சமூக ஊடகங்கள் இல்லாமல் நண்பர்களுடன்
நீங்கள் ெதாடர்பு ெகாண்ட விதம்.

பயன்மிகு
உதவிக்குறிப்புகள்

தன்ைனச் சுற்றிலும் உள்ள அல்லது ெசய்திகளில்
ேகள்விப்படுகின்ற மக்கைளயும் நிகழ்ச்சிகைளயும்
நிகழ்வுகைளயும் பற்றிய அவனது / அவளது
எண்ணங்கைளப் பற்றிக் ேகளுங்கள்.
எ-டு. முழு அளவிலான மகிழ்ச்சிையப் ெபறுவதற்குச்
சில வழிகள் என்ன? ெபரியவர்கள் ெசய்யும் பல்ேவறு
வைகயான ேவைலகள் பற்றி அவர் என்ன எண்ணுகிறார்?

கலந்துைரயாடு (Discuss)
மின்னணு சாதனங்கைளப் பயன்படுத்துவது
ெதாடர்பான சில ஏற்கத்தக்க வரம்புகைளப் பற்றிக்
கலந்துைரயாடுங்கள்.
எ-டு. ஒரு ைகப்ேபசிைய (தகவல் திட்டம் ெகாண்டது
அல்லது ெகாள்ளாமல் இருப்பது) ைவத்திருப்பதில் உள்ள
விதிமுைறகள் யாைவ?

• உங்கள் பிள்ைள என்ன உணர்கிறார் என்றும் எண்ணுகிறார் என்றும் புரிந்துெகாள்வதற்குக்
கூர்ந்து

கவனித்துக் ேகளுங்கள்.

• ேகட்கப்படாதேபாது உடனடியாக அறிவுைர வழங்குவைதத் தவிர்த்துவிடுங்கள்.

இந்த உதவிக்குறிப்புகள் மற்ற வயதுப் பிள்ைளகளுக்கும் பயன்படும்; அது ஒவ்ெவாரு பிள்ைளயின் ேதைவகைளப் ெபாறுத்து அைமயும். உங்கள்
பிள்ைளயின் பள்ளிப் பயணம் ெதாடங்கும்ேபாது இந்த உத்திகைளப் பயன்படுத்துவது மனக்கலக்கத்ைதயும் கவைலையயும் ேபாக்குவேதாடு,
வீட்டில் அன்பானதும் ெநருக்கமானதுமான உறவுநிைலகள் உருவாக உதவும்.

பிள்ைளயின்

ேமல் உயர்நிைலக் கல்வி மாற்றத்துக்கு ஆதரவளித்தல்
இந்த S.A.F.E. உதவிக்குறிப்புகைளப் பயன்படுத்தி உங்கள் பிள்ைளயின் சமூக மற்றும் உணர்வுசார் திறன்கைள
வளர்த்திட ஏற்புைடய வீட்டுச்சூழைல உருவாக்குங்கள்.

ஆதரவு
•

உறுதிப்படுத்துதல்

(SUPPORT)

உங்களுைடய பதின்ம வயதுக் குழந்ைத உங்களுடன் ேசர்ந்து எைதயுேம
ெசய்ய விரும்பவில்ைல எனில், அவைன / அவைள தனியாக விடவும் ஆனால்
அவனுக்கு / அவளுக்கு நீங்கள் ேதைவப்படும்ேபாது தயாராக இருக்கவும்.

• தினமும் ஒன்றாகச் ேசர்ந்து உணவு உண்ணுங்கள்.

•

•

• ெநழ்வுத்தன்ைமேயாடு

நடந்துெகாள்ளுங்கள். உங்கள் பதின்ம வயதுப்
பிள்ைள அதிகப் ெபாறுப்புணர்ைவ ெவளிப்படுத்தும்ேபாது அவருக்குக் கூடுதல்
சுதந்திரம் தாருங்கள்.

பழிகிக்ெகாள்ளுங்கள்
•

உங்கள் பதின்ம வயதுப் பிள்ைளயின் முன்னுரிைமச் சார்புகள் குறித்துக்
கூருணர்ேவாடு நடந்துெகாள்ளுங்கள்.
எ-டு. பலர் அறியப் பாராட்டுவதால் அவர் எளிதில் கூச்சப்படுபவராக இருந்தால்
அவைரத் தனிைமயில் பாராட்டவும்.

பரிவு காட்டுதல்

(FAMILIARISE)

இக்காலத்தில் உயர்நிைலக்குப் பிந்ைதய கல்விக் கழகங்கள்
மாணவர்களுக்கு எவற்ைற அளிக்கவல்லன என்பைதக் கண்டறியுங்கள்.
ஒன்றுேசர்ந்து தரமான முடிவுகைள எடுங்கள்.

•

எது
சரியாகச் ெசய்யப்பட்டது என்பைதயும் அது எவ்வாறு உதவியாக
அைமந்தது என்பைதயும் விளக்கிக்கூறுங்கள். குறிப்பிட்டுத்

உங்கள் பதின்ம வயதுப் பிள்ைளையப் பாராட்டும் ேபாெதல்லாம்

ெதரிவிக்கப்படும் பாராட்ேட மிகவும் உண்ைமயானதும் ஊக்கமளிப்பதும் ஆகும்.

அது

ெதாடர்பிைணப்புக்கு வழி ெசய்கிறது.

பல்ேவறு நிறுவனங்களும் ெதாழிற்சாைலகளும் உங்கள் பதின்ம
பிள்ைளயின் விருப்பார்வங்களுக்கு ஏற்ப எவ்வாறு
ெபாருந்துகின்றன என்பைத

எடுத்துக் கூறுங்கள்.

வயதுப்

(AFFIRM)

•

(EMPATHISE)

உணர்வுகைளப் பற்றி
எைடேபாடாமல் நடந்துெகாள்ளுங்கள்.

உங்கள் பதின்ம வயதுப் பிள்ைளயின்

எ-டு. புறப்பாடப் பயிற்சிக்குப் பிறகு அவர் குைறபட்டுக்ெகாண்டால், ìகடினப்
பயிற்சிக்குப் பிறகு நீ ேசார்ந்து ேபாயிருக்கிறாய் ேபாலத் ேதான்றுகிறது,î
என்று கூறுங்கள்.

•

உங்கள் பதின்ம வயதுப் பிள்ைள ஏன் குறிப்பிட்ட முடிவுகைள
எடுத்தார் என்பைத உங்களுடன்

பகிர்ந்துெகாள்ள
ஊக்கமளியுங்கள்.
அவரின்
ேபாராட்டங்கைளயும்
பலங்கைளயும்
ஏற்ற விதத்தில்
அங்கீகரியுங்கள்.

உைரயாடுவதற்கு
ேநரம் ஒதுக்குங்கள்.

T.A.D. (ேபசு ேகள் கலந்துைரயாடு)
என்பைதப் பயன்படுத்துங்கள்.

ேபசு (Talk)

ேகள் (Ask)

கலந்துைரயாடு (Discuss)

உங்கள் பதின்ம வயதுப் பிள்ைளயின்
விருப்பார்வங்கைளப் பற்றிப் ேபசுங்கள். அவற்றின்
ெதாடர்பில் யார், என்ன, எங்ேக, எப்ேபாது, ஏன், எப்படி
என்பனவற்ைறப் பகிர்ந்துெகாள்ளுமாறு ஊக்கமளியுங்கள்.

சமூக ஊடகங்களின் சமீபத்திய பதிவுகளும்
விவாதங்களும் குறித்த அவரின் சிந்தைனகைளயும்
உணர்வுகைளயும் பற்றிக் ேகட்டறியுங்கள்.

உங்கள் பதின்ம வயதுப் பிள்ைள பண்பட்ட முதிர்ச்சிைய
ெவளிப்படுத்தினால் அவேராடு புதிய வரம்ெபல்ைலகள்
குறித்துக் கலந்துைரயாடுங்கள்.
எ-டு. ேநரங்கழித்து வீடு திரும்புவதில் கட்டுப்பாட்ைடத் தளர்த்துவது
ñ அவருக்குக் கூடுதல் ெபாறுப்புகள் உள்ளன என்பைத
அங்கீகரிக்கவும்.

எ-டு. விைளயாட்டுகள், அண்ைமய ைகேபசிச்
ெசயலிகள், ஃேபஷன்.

பயன்மிகு
உதவிக்குறிப்புகள்

எ-டு. அடாவடித்தனம் சார்ந்த பிரச்சிைனகள்.

• ெபாறுைமயுடன் ேகட்கவும்; ேதைவப்பட்டால் உங்கள் பதின்ம வயதுப் பிள்ைள சுயமாக முடிெவடுக்க அனுமதியுங்கள்.
• உணர்வுகைள ெவளிப்படுத்தவும் கருத்ைதத் ெதரிவிக்கவும் பாதுகாப்பான இடத்ைத உங்கள் பிள்ைளக்கு

உருவாக்கித் தாருங்கள்.

இந்த உதவிக்குறிப்புகள் மற்ற வயதுப் பிள்ைளகளுக்கும் பயன்படும்; அது ஒவ்ெவாரு பிள்ைளயின் ேதைவகைளப் ெபாறுத்து அைமயும். உங்கள்
பிள்ைளயின் பள்ளிப் பயணம் ெதாடங்கும்ேபாது இந்த உத்திகைளப் பயன்படுத்துவது மனக்கலக்கத்ைதயும் கவைலையயும் ேபாக்குவேதாடு,
வீட்டில் அன்பானதும் ெநருக்கமானதுமான உறவுநிைலகள் உருவாக உதவும்.

