எதை நிதைவில் தைை்துக்ககொள் ள
விரும் புகிற ொம் ?
என் குழந் தை வளர்ந்து நல் ல அறிவாளியாக
உருவாக நான் எவ் வாறு உைவப் பபாகிபேன்?

விைரிப் பொை்(Descriptor) கூ ் றுக்கதள
றைர்ந்கைடுப் பை ் கொை கெசிஷை் டிரீ
(வவளிபய)
கெசிஷை் டிரீ எை் ொல் எை்ை?
சடசிஷன் டிைீ என் பது பின் வரும் மூன் று வரைப் பிைிவுைளில் உங் ைள் குழந் ரத எவ் வாறு செயல் படுகிறது
என் பரத விளை்ை உதவும் கூற் றுை்ைரளத் ததை்ந்சதடுை்ை உதவும் ஒரு ைருவியாகும் . இரத IFSP குழுவினை்
பயன் படுத்தி உங் ைளுை்கு உதவுவாை்ைள் :
1.

தநை்மரறயான ெமூை உறவுைள்

2.

புதிய திறன் ைரளை் ைற் று அவற் ரறப் பயன் படுத்துதல்

3.

அவை்ைளின் ததரவைரளப் பூை்த்தி செய் வதற் ைான நடவடிை்ரைரய எடுத்தல்

இக் கருவிதைப் பைை்படுை்தும் றபொது நிதைவில் தைை்துக்ககொள் ள றைண்டிைதை
சவவ் தவறு இடங் ைளில் மற் றும் சவவ் தவறு நபை்ைளுடன் அன் றாட நடவடிை்ரைைளில் பங் தைற் பதற் ைான
செயல் பாட்டுத் திறன் ைரள எவ் வாறு குழந்ரதப் பயன் படுத்துகிறது என் பரத சிந்திை்ைவும் . குழுவினை்
ததை்ந்சதடுை்கும் கூற் று, கீழுள் ளரவைளின் அடிப்பரடயில் குழந்ரதயின் நடவடிை்ரை எவ் வாறு உள் ளது
என் பரதப் பிைதிபலிப்பதாை இருை்ைதவண்டும் :
•

ஒரு குறிப்பிட்ட அரமப்பில் உங் ைள் குழந்ரதயின் எதிை்பாை்ப்புைள் . வீட்டில் உங் ைள் குழந்ரத
அதன் வயதிற் குைிய எதிை்பாை்ப்ரப பூை்த்தி செய் யும் அளவிற் கு செயல் படுகிறதா என் பரத
தீை்மானிை்ை, உங் ைள் வீட்டுை் ைலாெ்ொைத்தின் எதிை்பாை்ப்புைரளப் பயன் படுத்தவும் .

•

உதவித்சதாழில் நுட்பங் ைரள / ொதனங் ைரள பயன் படுத்துதல் (ைாது தைட்கும் ைருவி, மூை்குை்
ைண்ணாடி, நடமாட உதவும் ைருவிைள் , ஆகியரவ) அவை்ைள் பயன் படுத்தும் விதம் அது

வீட்டு பவதலகளிலும் வவளியிடை்தில் வபாதுப்
பணிகளிலும் என் குழந் தையின் ஈடுபாட்டில்
ஏைாவது மாே் ேம் வைரிகிேைா?

சபாதுவாை கிரடை்கும் தபாது. பல் தவறு அரமப்புைளில் அவை்ைளின் உண்ரமயான
செயல் பாடு, அத்சதாழில் நுட்பத்ரத அவன் /அவள் ரவத்திருந்து, முை்கிய தருணங் ைளில்
செயல் படாமல் இருத்தல் .
•

ைாலவைிரெயின் படி உங் ைள் குழந்ரதயின் வயது, அவை்ைள் உைிய ைாலத்திற் கு முன் னதை
பிறந்திருந்தாலும்

முைல் றகள் வியுெை் துைங் குறைொம் : இந் ை அறிை உைவும் பிரிவில் , குழந் தை அைை்
ைைதி ் குரிை எதிர்பொர்ப்தப நித வு கெை் யும் ைதகயில் கெைல் பொெ்டு தி ை்கதள
எப் கபொழுறைனும் பைை்படுை்துகி ைொ?

ஆம்

இல் தல

இறுதிசெய் யப்படாத வரைவு

முைல் றகள் விக்கு “இல் தல”
எை்று நீ ங் கள் பதில் அளிை்திருந் ைொல் ...

இந்தப் பிைிவில் , ______________ இரதெ் செய் வதற் கு கெைல் பொெ்டு
தி ை்கள் அதாவது ஒரு மிகவும் குத ந் ை ைைது குழந்ரத அல் லது

முைல் றகள் விக்கு “ஆம் ”
எை்று பதில் அளிை்திருந் ைொல் ...

இந்தப் பிைிவில் ______________ பயன் படுத்தும் ைைதுக்றக ்

ஒரளவு குத ந் ை ைைது குழந் ரதரயப் தபால கபரும் பொலொை

கெைல் பொெ்டு தி ை்கதள கபரும் பொலும் அதைை்து இெங் களிலும்

இெங் களில் அல் லது சூழ் நிதலகளில் பைை்படுை்துகி ொரொ?

சூழ் நிதலகளிலும் பைை்படுை்துகி ொரொ?

இல் தல

மிகவும் இதளை
குழந் தை

ெ ் று இதளை
குழந் தை

எந்த அளவிற் கு,
சிறிய வயதுரடய
குழந்ரதயின்
திறன் ைரளப்
பயன் படுத்துகிறது?

அன் றாட வாழ் ை்ரை
செயல் பாடுைள் மற் றும்
நடவடிை்ரைைளில் , இந்த
அறிய உதவும் பிைிவில் ,
மிைவும் குரறந்த வயதுரடய
குழந்ரதைளிடம்
ைாணப்படும் முை்கிய
திறன் ைரளதய உங் ைள்
குழந்ரதப்
பயன் படுத்துகிறது.

வரைவு

அன் றாட வாழ் ை்ரை
செயல் பாடுைள் மற் றும்
நடவடிை்ரைைளில் , இந்த
அறிய உதவும் பிைிவில் ,
குரறந்த வயதுரடய
குழந்ரதைளிடம்
ைாணப்படும் முை்கிய
திறன் ைரளதய
சபரும் பாலும் உங் ைள்
குழந்ரத பயன் படுத்திை்
சைாண்டுள் ளது.

அன் றாட வாழ் ை்ரை
செயல் பாடுைள் மற் றும்
நடவடிை்ரைைளில் , இந்த
அறிய உதவும் பிைிவில் ,
வயதிற் கு ஏற் ற
நடவடிை்ரைை்கு முந்ரதய
அளவிற் ைான திறன் ைரளதய
உங் ைள் குழந்ரத
பயன் படுத்துகிறது. இந்த
திறன் ைள் அரனத்தும்
குரறந்த வயதுரடய ஒரு
குழந்ரத செய் வரதப்
தபான் று உள் ளது.

எந்த அளவிற் கு அவை்ைள்
அரனத்து இடங் ைளிலும்
சூழ் நிரலைளிலும்
வயதுை்தைற் ற திறன் ைரளப்
சபரும் பாலும்
பயன் படுத்துகிறாை்ைள் ?

அன் றாட
நடவடிை்ரைைள்
மற் றும்
செயல் பாடுைளில் ,
இந்த அறிய உதவும்
பிைிவு
நடவடிை்ரைைரளப்
சபாருத்த
வரையில் , உங் ைள்
குழந்ரத
பயன் படுத்தும்
திறன் ைள்
சபரும் பாலும்
அரதவிட குரறந்த
வயதுரடய
குழந்ரத
பயன் படுத்தும்
திறன் ைரளப் தபால்
உள் ளன.

இந்த அறிய உதவும்
பிைிவு
நடவடிை்ரைைரளப்
சபாருத்த
வரையில் , உங் ைள்
குழந்ரத
பயன் படுத்தும்
திறன் ைளில் ஒரு
சில அரதவிட
குரறந்த
வயதுரடய
குழந்ரத
பயன் படுத்தும்
திறன் ைரளப் தபால்
உள் ளது, ஆனால்
வயதிற் குைிய
எதிை்பாை்ை்ைப்படும்
திறன் ைரளப்
சபரும் பாலும்
பயன் படுத்துகிறது.

ஆம்
இந்த பிைிவில்
குழந்ரதயின் திறரம
குறித்து தவறு யாருை்தைனும்
ைவரல உள் ளதா?

ஆம்

இல் தல

இந்த அறிய உதவும்
பிைிவு சதாடை்பான
அன் றாட
பழை்ைங் ைள்
மற் றும்
நடவடிை்ரைைளில் ,
உங் ைள் குழந்ரத
பயன் படுத்தும்
திறன் ைள்
சபரும் பாலும்
அவை்ைளுரடய
வயரத ஒத்த
குழந்ரதைளின்
வயதுை்தைற் ற
திறன் ைளாைதவ
உள் ளன
இருப்பினும் சில
ைவரலைள்
உள் ளன.

இந்த அறிய உதவும்
பிைிவு
நடவடிை்ரைைரளப்
சபாருத்த
வரையில் , உங் ைள்
குழந்ரத
பயன் படுத்தும்
திறன் ைள்
சபரும் பாலும்
வயதுை்தைற் ற
திறன் ைளாைதவ
உள் ளன.

இறுதிசெய் யப்படாத

