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ெச�தி
எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள��� �த�வ��வரேவ��! இ�த அ��தமான ப�ள�ய��
�த�வராக இ��பதி� நா� மிக�� ெப�ைம�ப�கிேற�, எ�க� மிக
வ�ைலமதி�ப�ற வளமான - எ�க� �ழ�ைதகள�� வள��சிய�� நா� உ�தியாக
இ��கிேற�.

நா� எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�ய�� இர�� வளாக�கைள�� ��றி
நட���ேபா�,   நா� பா��பதி� மிக�� ெப�ைம�ப�கிேற�. மாணவ�க�
த�க� க�றலி� உ�சாகமாக உ�ளன�, ேம�� த�களா� ���தைத�
ெச�வதி� ஈ�பா� ம��� உ��த�. மாணவ�க� த�ன�ப��ைக, திறைம
ம��� சி�தைன, ம��� ஒ� சவாைல அ�பவ��கிறா�க�.

எ�க��� ஆதரவான ம��� ேந�மைறயான ச�க� உ�ள� ம��� வ�வான
உற�க� ம��� ��டா�ைமகைள உ�வா�க பா�ப�கிேறா�. எ�க�
ஊழிய�க� திற�தவ�களாக��, அதிக அ��பண���ட��, ஒ�ெவா� க�றவ��
த�க� க�றலி� சவாலாக�� நிைறவாக�� இ��பைத உ�தி ெச�ய எைத
ேவ��மானா�� ெச�ய தயாராக உ�ளன�. ���ப�க� ம��� பர�த
ச�க��டனான எ�க� ெதாட��கைள நா�க� மதி�கிேறா�, ேம�� எ�க�
ச�க� அைனவைர�� ப�ள�ய�� ஈ�பட ஊ��வ��கிேறா�.

ப�ள� ேநா�� "ஒ� வ��தியாச�ைத உ�வா��த�", ம��� ப�ள� மதி��க�
ம�யாைத, ேந�ைம, வ�டா�ய�சி, ப��னைட� ம��� ெபா���. அ�கைற
ம��� சவாலான ஒ� க�ற� �ழைல வழ��வேத எ�க� ேநா�க�. ச�க�தி�
மதி��மி�க ம��� ஆ�க��வமான உ��ப�ன�களாக ஆக அைன��
மாணவ�க���� ேதைவயான திற�க�, அறி� ம��� மனநிைலைய நா�க�
சி�த�ப���கிேறா�. எ�க� ேநா�க� "எ�க� மாணவ�கைள வா�நா�
��வ�� க�பவ�களாக வளர ஊ��வ��த� ம��� அதிகார� அள��த�"
ஆ��.

எ�க� ப�ள�ைய ேவ�ப���வ� எ�?

எ�க� ப�ள� இர�� வளாக�கைள� ெகா���ள�, இ� ெப�ய, அைழ���
ப�ள� ைமதான�கைள� ெகா���ள�. �� �ழ�ைதைய�� வள��பதி�
நா�க� ந��கிேறா� ம��� ச�க ம��� உண��சி ந�வா�வ�� வ�வான
கவன� ெச���கிேறா�. ஒ�ெவா� ப�ள� வளாக�தி�� ஒ� ப�ள� ஆேலாசக�
இ��கிறா�, ஒ� வ�வான ச�க ம��� உண��சி வ�ழி��ண�� (SEA) தி�ட�
உ�ள�, ேம�� மாணவ�க� ம��� ���ப�கைள ஆத��க பல ெவள���ற
நி�வன�க�ட� இைண�� ெசய�ப�கிற�. ப�ள�ய�� ��த� ெமாழி (ஈஏஎ�)
தி�ட� ம��� ெமாழி ஆதர� தி�ட� உ�ள�, ேம�� எ��தறி� ம��� எ�
கண�த�தி� வாசி�� ���கீ� ம��� பய��சி அள��க�ப�கிற�.

எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள� தகவ� ம��� தகவ� ெதாட�� ெதாழி���ப�தி�
(ஐசி�) அதிக கவன� ெச���கிற�, அ�� ஐபா�க�, ம��கண�ன�க� ம���
�ேரா� ��� ஆகியைவ எ�க� மாணவ�கள�� க�றலி� அைன�� ஆ��
நிைலகள��� பய��ள க�வ�களாக� பய�ப��த�ப�கி�றன. எ�கள�ட�
மிக�� திறைமயான பண�யாள�க� உ�ளன�, அவ�க� ஐ.சி.�. நா�க� 21வ�
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��றா�� க�றைல வழ��கிேறா�, அ�� எ�க� மாணவ�க� ��கியமான
ம��� ஆ�க��வமான சி�தைனயாள�க�, ஒ��ைழ�� ம��� சி�க�
த��வாள�க�.

ைஹ ���� ப�றிய அைன�� பதி� வ�சாரைணக���� (03) 9401-1389
அ�ல� எ�க� கி�� ��� வளாக�ைத� ப�றிய ஏேத�� வ�சாரைணக�
இ��தா� எ�கைள அைழ�கலா� (03) 9401-3256.

எ�க� ப�ள��� உ�கைள வரேவ�க கா�தி��கிேற�.

பா�பரா ெம�க�சி,�த�வ�
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மழைலய� ப�ள�-2021
இ���மா�ற�

TERM ஐ 4 2021ேபா�

● தன�யா� ஆசி�ய�க�காலப��ப�திய�� ேபா� �ழ�ைதக� ச�தி�க
ஆர�ப� க�வ� ெதாட�� நா��ெகா�ேவா�.

● அைன�� ெப�ேறா�க�� த�க� �ழ�ைதகைள சீ�கிர� ேச���மா�
நா�க� ஊ��வ��கிேறா� தி�டமிட� ம��� பண�யாள�
காரண�க��காக, ேச��ைகக� எ�த ேநர�தி�� ஏ���ெகா�ள�ப��.

● ஆசி�ய�க� ெதாட���ெச�வா�க� ேவைல உ��� மழைலய� ப�ள�
எதி�கால மாணவ�க� ப�ள�ய�� ஈ�பட ம��� ப�ள� �ழ� ெத��தி��க
அ�மதி�க.

● ஒ�ெவா� மாணவ�� தன��ப�ட ேதைவகைள�� ஆசி�ய�க�
வ�வாதி�பா�க�. ந��க� உ�க� �ழ�ைதைய ைவ�க வ����� �றி�ப��ட
ந�ப�கைள� ேகார���ய ஒ� ஆவண�ைத� ெப�வ ��க�.

ேகாவ�� 19 க���பா�க� காரணமாக, ஒ� சாதாரண ப�ள� மா�த� தி�ட�
நைடெபறாம� ேபாகலா�. இ� நட�தா�க�வ�யறி� ம��� ைகவ�ைன சா��த
ெசய�பா�கைள உ�ளட�கிய மா�� நிைல அம��கைள ஆய�த ஆசி�ய�க�
தி�டமி�வா�க��ழ�ைதக��கான , 2022 ஆ� ஆ��நவ�ப�� எ�ப��
ெதாட�க� ப�ள�ய�� ேச��க�ப�ட.
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2022ப�ள���� ெதாட���க�
ஜனவ� 28 ெவ�ள��கிழைம ஆசி�ய�கள�� �த� நா� ம���

ஒ�மாணவ� இலவச நா�
தி�க� 31ஆ�ஜனவ� இர� 9:00 மண���அைன�� ப� 6

�ழ�ைதக� �வ�கிப�ள�.
இ�த நாள�� ெதாட��கிற�.
மாணவ�க� ��ேயற அ�மதி�க
கால�க� த�மா��.

ப��ரவ� மாத�தி� அைன��
�த�கிழைமக��

தன��ப�ட ேந�காண�கள��
ஈ�ப���ளன - 1: 1 எ� ம���
எ��தறி� மதி�ப��க�.
நா�ேந�காண� ேநர�க� அ�ச�
�ல� ���ப�க���
அ��ப�ப��.

மா�� மாத�தி� இ��� ஆய�த �ழ�ைதக� �� ேநரமாக
ப�ள�ய�� (தி�க� �த� ெவ�ள�
வைர) வ�கிறா�க�.

2022 கால ேததிக�
TERM 1 தி�க� 31�ட��ஜனவ� ெவ�ள��கிழைம �த� 8

(மாணவ�க�)வ� ஏ�ர�

TERM ஐ 2 ெச�வா��கிழைம 26 ஏ�ர� ெவ�ள��கிழைம
24வ�ஜூ�

கால� 3 தி�க� 11வ�ஜூைலெவ�ள��கிழைம 16வ�
ெச�ட�ப�

TERM ஐ 4 தி�க�3வ� ெச�வா��கிழைம 20 அ�ேடாப�வ�
�ச�ப�

ெட�லி ப�ள� கால அ�டவைண

8.45

8.45 இ��� ப�ள�ய�� ேச��இ��கிேற�.இ�த ேநர�தி�ஆசி�ய�க�
யா�� பண�ய�� உ�ளன�.
காைல 8.50வ��பைறகள�� உ�ள ஆசி�ய�க��த�மாணவ�க�
வ��பைற��� �ைழ�� தயாராக இ��க ேவ���.

காைல 9.00 �த� க�ற� அம��

10.00 இர�டா� க�ற� அம��
ஆேரா�கியமான (�ைள உண�) சி���� 10.00

10.50 ஒ��கீ�� உ��த� ேநர�

11.00 ஒ��கீ�� Playtime

11.30 ��றா� க�ற� அம��

12.30 நா�கா� க�ற� அம��

1.20 மதிய உண� உ��த� ேநர�
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1.30 மதிய உண� Playtime

2.30 இ�தி க�ற� அம��

3.30 பண� ந��க�

ப�ள��கானதயா���
ப�ள� ெதாட�கிஆ�� ஒ� �ழ�ைதய�� வா��ைகய�� ஒ� அ��தமான
ைம�க� - ெகா�டா�ட�தி�கான ஒ� காரண�. ஒ�ெவா� �ழ�ைத��
��ைமயாக வளர ம��� வளர���ய ஒ� நிைலயான ம��� அ�கைற��ள
�ழைல வழ��வத�� வ �� ம��� ப�ள��� இைடேய ெந��கிய
��டா�ைம உ�ள�.

ப�ள�ைய� ெதாட��வ�, ந��க� எ�ன எதி�பா��கலா� ம��� உ�க�
�ழ�ைத�� ந��க� உதவ���ய வழிக�, �றி�பாக �த� சில வார�கள�� சில
பய��ள தகவ�க� கீேழ உ�ளன.

● ப�ள� ெதாட��வ� ப�றி உ�க� �ழ�ைத�ட� ேந�மைறயாக ேப��க�.
�திய ந�ப�கைள� ச�தி�ப�, வ�ைளயா�வ�, பா�வ� ம���
ெபா��கைள உ�வா��வ� ப�றி ேப��க�.

● �ழ�ைத��� ���� வைகய�� ப�ள� நா� எ�வள� ேநர� இ����
எ�பைத� ப�றி ேப��க�. 'இ� கன�டராக இ����, ஆனா� அத���
ப�ற� ந��க� உ�க� மதிய உணைவ சா�ப��வ ��க�, சில கைதக�
இ��கலா�, ப�ற� நா� வ�� உ�கைள அைழ��� ெச�ேவ�'.

● உ�க� �ழ�ைதைய ப�ள� வா��ைக�� அ�ச���� ெச�ல இ�
��கிய� எ�பதா� ஒ� வ�வான வழ�க�ைத நி���க�. உ�க�
ப��ைள�� எ�ன எதி�பா��க ேவ��� எ�� ெத���ப� சீராக இ��க
�ய�சி ெச���க�.

● உ�க� �ழ�ைதைய ப�ள� சீ�ைட அண��� கழ�றி, ப�ள�� ைபைய ேப�
ெச�ய பய��சி ெச���க�.

● ைககைள க��த� ம��� சி�வ�க��கான சி�ந�� கழி�த� உ�ள��ட
கழி�பைற நைட�ைறக� ப�றி ேப��க�. நா�எ�ப�கழி�பைற
கத�கைள� திற�ப� ம��� திற�ப�.

● உ�க� �ழ�ைத�ட� ந��க� பா���� ம��� எ�ன ெச�கிற��க�
எ�பைத� ப�றி ேப��க�. எ�த ெமாழிய��� ம�கைள ெபய���
பாட�க� ம��� ந�ச� ைர�கைள� பாட அவ�கைள ஊ��வ��க��!

● ப��க��ஒ�ெவா� இர�� உ�க� �ழ�ைத�ட�, கதாபா�திர�க�
ம��� நிக��கைள� ப�றி வ�வாதி�க��. வ�வான வாசக�கைள
உ�வா�க ஒ� இரவ�� �ைற�த� 15 நிமிட�க� ப��ப� ��கிய�.

● உ�க� �ழ�ைத�� ெசா�தமாக ப�ள�� ைபைய எ���� ெச�வ�, ைபைய
ெகா�கி� ம�� ைவ�ப� ம��� மதிய உண�� ெப��ைய� திற�ப�
ேபா�ற வ�ஷய�கைள� ெச�ய ஊ��வ��க��. �த�திர� எ�ப�
அைன�� �ழ�ைதகள�� வள��சி��� இ�றியைமயாத திறைம.

● ப��-அ� ேநர�தி� உ�கைள எ�ேக ச�தி�ப� எ�� உ�க� ப��ைள���
ெத��� எ�பைத உ�தி�ப��தி� ெகா���க�.உ�க� ப��ைள���
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ெத�ய�ப����க� எ�ேபா��கா�தி��க�� ந��க� அைழ���
ெச�றா�ஆசி�ய�ட� வ��பைறய��ம��� ஒ� அ�நிய�ட�
ப�ள�ைய வ��� ெவள�ேயறாம� அவ�க�ட� வ�வாதி�க��. கவைலைய
�ைற�க ச�யான ேநர�தி� இ��ப� ��கிய�.

● உ�க� �ழ�ைத�� ந�ல ��க� இ��பைத உ�தி ெச�ய��. ேசா�வாக
இ���� �ழ�ைத திற�பட க���ெகா�ள ��யா�. பல தயா���
மாணவ�க� இர� 7:00 மண��� ப��ைக��� ெச�கிறா�க�, ஆனா�
ஒ�ெவா� �ழ�ைத��� ��க�தி� ேதைவ மா�ப��.

ேம�பா�
உண��சிப�ள�ய��, �ழ�ைதக� ப�ேவ� ��நிைலகள�� த�க� உண��கைள
சமாள��க ேவ���. உ�க� ப��ைளக� எ�ப� உண�கிறா�க� ம���
அவ�கள�� உண��கைள எ�ப� சமாள��கலா� எ�பைத� ப�றி ேப�வ�
��கிய�. அவ�கள�� ேக�வ�கைள�� கவைலகைள�� ேக�� அவ�க���
ேந�ைமயாக பதிலள��க ேநர� ஒ����க�. உ�க� ப��ைள�� அ�கைற
இ��தா� ஆசி�ய�ட� ேபச ஊ��வ��க��. நா�வைகய�� ஏேத��
ப�ர�சைனகைள நா� அறி�தி��க ேவ��� உதவ���ய. உ�க� ப��ைள
எ�ப� ��ேய�கிறா� எ�ப� ப�றி உ�க��� ஏேத�� கவைல இ��தா�,
தய�ெச�� உ�க� �ழ�ைதய�� வ��பைற ஆசி�ய�ட� ேபச தய�க��.

ப���த�
உ�க� �ழ�ைத�� ந��க� அவைர/அவைள ப�ள�ய�� வ���வ��வ ��க� எ��
ெத�ய�ப����க�, ஆனா� ப��ன� ந��க� அவ�ைற ேசக��க தி���வ ��க�.
ப�ள� வ���� ெச��� ேநர�தி� �ழ�ைதக� கவைலயாக அ�ல�
வ��த�ப�வ� இய�பான� ம��� �ழ�ைதக� ெபா�வாக இைடநி��த�ப�ட
ப�ற� வ�ைரவாக ��ேய�கிறா�க�.

�த�திர�தி�கான
ப�ள� நா� �த�திர� ம��� ெபா��� உ�வா�க எ�க� மாணவ�க�
ஊ��வ��கிேறா�.
வ ���� ந��க� உ�க� �ழ�ைதைய ஊ��வ��கலா�:

● ெவள���ற ஆைடகைள அவ�கேள எ����ெகா�ள��, ஜி� ம���
ெபா�தா�கைள நி�வகி�க��, ம��� இ�த ெபா��கைள ைவ��

● ஷூேலைஸ க�ட�� - இத�� வ�டா�ய�சி�ட�

● கழி�பைற�� �யாத�னமாக ெச�ல ேவ���, பய�ப��திய ப�� க�வ��
ப��ன� ைககைள க�வ�� ம���ஆைடச�ெச�ய

● இ�ம� அ�ல� ��ம� ேபா� / த�க� வா� ம��� ��� உ�ளட�கிய
��கிய��வ� �ைட�க த�க� ��� ஊதி, ம��� ெத���
ெகா�ளபய�ப��த தி��க�

● ேப� வ��� ெபா�ைமக�,அழகாகபய� ப��திய ப�ற� ��தக�க� ம���
ெபா��க�

● உைடைமகைள, ஆைட, மதிய ெப��க� ேபா�றைவ த�க� ெசா�த ெபய�
அ�கீக��க.

வ��ேடா�ய� மாட�ன�� ��ெட��� �ைறைய அ�ல�
�லதன க�த�க� அவ�றி� �� ெபய�ெத���
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● திற�த  ஒ� �ழ�ப�ெச��� இ�லாம� இ�த தா� உணைவ ெப��ைய
��

● வ�ஷய�கைள� பகி�வ� (இ�ைல உண�)சா�ப�ட,தி��ப�கைள எ���
ஒ��ைழ�க ம�றவ�க�ட� t)எ�ப�(அவர�
ம�றவ�க� இதி� க�டைளக� ம��� கைதகைள� ேக�� அட���

● ெத��தக�காண��க�ப�� ப�ள� கட���எ�வா� பய�ப��த ேவ���
எ�பைத

● ப��ையக�த��ேகாலா� ச�யாக ஒ� ெப�சி� ம��� ெவ��

● ேபா�ற அ�டவைண அைம�க, த��� தக�க�, ெப��க� �ைட�ப�
வ ���� �� சிறிய பண�கைள

● த�கைள வ���ப� ேத�வான� ெச�ய

● அவ�க� உ�தி ப�றியஇ�ைல வ�ஷய�கைள

● ேபா�� ஒ� பண� ��வைட�� வைர�ய�சி.

ந�ப��ைக
ந�ப��ைக �ழ�ைதக� ெநகி�வான ம��� �திய ��நிைலகைள சமாள��க.
தவ�கைள ெச�வ� க�றலி� ��கியமான ப�தியா��.உ�க� �ழ�ைத
பாரா���மண�ேபாய���கிற� ஒ� கிரா�ஓ கா���க�அவ�க����
���க�ப�ட தயா��� ம��ம�லாம�, அவ�கள�� �ய�சிகைள ந��க�
மதி�கிற��க� எ�பைத. உ�க� ப��ைள ப�ள�ய�� எ�ன ெச�கிறா� எ�பதி�
ஆ�வ� கா���க�. எ�லாவ�றி��� ேமலாக, ப�ள�ைய� ப�றி
ேந�மைறயாக� ேப��க� ம��� இ�ேக எ�ன நட�கிற� எ�பைத மதி�க��.

எ�லா �ழ�ைதக�� ஒேர ேநர�தி� அவ�கள�� க�ற� ம��� வள��சிய��
ஒேர க�ட�தி� இ�ைல எ�பைத நா�க� ����ெகா�கிேறா�. ��கிய
வ�ஷய� எ�னெவ�றா�, �ழ�ைதகள�� க���ெகா�ள வ���ப�, அவ�கள��
ேவைலய�� ெப�ைம ம��� ம�றவ�கள�� மதி�ைப� ேபா��வ�.
ெப�ேறா�க� த�க� �ழ�ைதய�� க�றைல ம�ற �ழ�ைதக�ட� ஒ�ப����
பா��காம� இ��ப� மிக�� அவசிய�, ஏெனன�� இ�எதி�மைறயான
தா�க�ைத ஏ�ப���� அவ�கள�� �யம�யாைதய��.

ச�க திற�க�
ப�ள�ய��, ம�றவ�கைள� ேக�ப�, பகி�வ�, தி��ப�கைள ேம�ெகா�வ�
ம��� அறி���த�கைள� ப��ப��வ� ஆகியைவ க�றலி� ��கிய
அ�ச�களா��. இ�த திற�கைள வள��பைத ந��க� ஆத��க���ய வழிக�:

● நா�ஏ�கனேவ ஒ� உைரயாடலி� இ��கிேற�, உ�க� �ழ�ைத
உ�க�ட� ேபச வ����கிற�, கா�தி��க ேவ��ய� க�ண�யமான�
எ�பைத

● ம���நிைனவ�� ெகா���க�உ�க� �ழ�ைத�� உடைமகைள பகி���
ெகா�ள�� ஊ��வ��க��உட�ப�ற��க� ம��� ந�ப�க�
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● ஒ��மதி உ�க� �ழ�ைத ெவள�ேய ���ப��ட�
ெதாட���அறிய�ப�ட
ெப�யவ�க�ெத�ய�ப��த��உைரயாட�க�ேவ���

● எ�ம��� உ�க� �ழ�ைத அவ� / அவ� எ�ேபா��அவ� / அவ�
ெசா�த வழிய��ெபற ��யா� எ��

● ஒ�உ�க� �ழ�ைத அவைர மகி�வ��க �மதி / த�ைன - எ�ேபா��
வழ�க ��யா�ப���ைரக� அ�ல� ெபா�ைமக�.

TOILETING வ�ப���க�
எ��ழ�ைதக� ப�ள� வழ�கமான பய�ப��த�ப�� ம��� ப�ள�
கழிவைறக� பய�ப��தி ெகா�வ� ேம�� அைவ வ�ப���க�
toiletingometimes நட���. �காதார வ�தி�ைறக� காரணமாக, கழி�பைற
வ�ப��க� ஏ�ப�டா�, உ�ளாைடக� ம��� சா�� மா�ற�கைள
ப�ள�ய�� 'கட�' ெகா��க ��யா�. ேதைவ�ப�டா� உபேயாகி�பத�காக
உ�க� �ழ�ைதய�� ப�ள�� ைபைய சா��, உ�ளாைடக� ம���
ேப��ஸி� ��தமான மா�ற��ட� ப�ளா��� ைபய�� ேப�
ெச���க�.

ெபய�ட� உடைமகைள
எ�ேபாதாவ� உடைமகைளஇழ�க�ப�� அ�ல��றி�பாக ப�ள� �த�
சில வார�கள��ெதாைல�த� ����.தய�ெச�� உ�க� �ழ�ைதய��
உடைமக� அைன�ைத�� அவ�றி� �� ெபய�ட� ெதள�வாக
ேலப�ள���க� ம��� காணாம� ேபான ெபா��கைள க��ப���க
உத�� வைகய�� இ�த ேலப�� இ���� இட�ைத உ�க� �ழ�ைத��
கா���க�. ஆைட� ெபா��கள�� உ�ள எ����கைள� தவறாம�
க��வதா�, ெப�ேறா�க� எ�ேபாதாவ� ெபா��கள�� ெபய�கைள�
ச�பா��க� ெசா�கிேறா�.

ஆேரா�கியமான Lunchbox
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மண��� Epping ப�ைரம� ப�ள�, நா�க� ப�ள��� ஒ�ெவா� நா�� ஒ�
ஆேரா�கியமான மதிய ெகா�� சா�தியமான இட�கள��, நி�வாணமாக உண�
ேத�� மாணவ�க� ஊ��வ��கிேறா�. நி�வாண உண�க� �திய பழ�க�,
கா�கறிக� ம��� ஆேரா�கியமான சா��வ��க� ேபா�ற ேப�ேகஜி�
இ�லாத உண�க�. வ��பைற��� பய�ப��த த�ண�� பா��ைல ப�ள���
ெகா�� வர �ழ�ைதக�� ஊ��வ��க�ப�கிறா�க�. ெவள�ேய உ�ள
ந����கைள� பய�ப��தி இவ�ைற ம���� நிர�பலா�.

எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள��� �ழ�ைதக��� தினச� �ைள உண�
இைடெவள�கைள தி�டமி��, �றி�ப��ட வ��� ேநர�கள�� �ைள��
ஆேரா�கியமான உணைவ உ�ணலா�, ஆ�ற� அளைவ பராம��க��. �ைள
உண� மாணவ�க��� ந�ள�ர� ஆ�ற� ெவ��ைப வழ��கிற�, இ�
மாணவ�க��� க���ெகா�ள அதிக ஆ�றைல அள��கிற� ம���
ஆேரா�கியமான உணைவ� ��றி வா�நா� ��வ�� திற�கைள
வழ��கிற�. �ைள உண�க� ெபா�வாக பத�ப��த�படாதைவ
ம���உண�களா� வ�ைரவாகவ�ட ெம�வாக ���ேகாைஸ ெவள�ய��வைத
உ�தி ெச�கிற�அதிக ச��கைர/ெகா��� நிைற�தவழ�க�ப�வைத.
தய�ெச�� உ�க� �ழ�ைத�� தினச� 'நி�வாண' �ைள உணவான பழ�
அ�ல� கா�கறி ேபா�றவ�ைற வழ�க��.�ைள உண� தின��
காைல 10 மண��� நட�கிற�.

சி���� ஏ�பா�க���
மாணவ�க�த�க�சா�ப�ட. சி���� 10:50 am-11.00am இ��� ஆசி�ய�
ேம�பா�ைவய�� கீ� ெப��பாலான �ழ�ைதக� இ�த ேநர�தி� பசி�ட�
இ��கிறா�க� ம��� ஒ� சிறிய சி����ைய அ�பவ��கிறா�க�, எ.கா.
��தானா, சீ� ���, பழ� ���, �தலியன உ�க� �ழ�ைத��உ�ள
வ��தியாச�ைத ���� ெகா�ள, சி������� மதிய உணவ����
அவ�ைறேபா��தி தன��தன�யாகஉ�க� �ழ�ைத�ட� வ�வாதி�க��. இ���
சிற�த�, உ�க� �ழ�ைத சி���� ம��� மதிய உணைவ ேப� ெச�ய
உத��க�!

மதிய உண� ஏ�பா�க���
அைன�� �ழ�ைதக� 1:20 pm-1.30pm இ��� த�க� வ��பைறய�� த�க�
மதிய உண�க� சா�ப�ட ேவ���. �த� நா� ெதாட�கி, உ�க� �ழ�ைத
ப�ள��� தயா��க�ப�ட மதிய உணைவ தின�� ெகா�� வ�வைத உ�தி
ெச�ய ேவ���.

மதியேக���
உண� ஆ�ட�க� ப�ள�ய��இ�ைலெய�றா��,
உ����ல� மதிய உண� ஆ�ட�கைள வழ��கிேறா�
கைட. இைண�க�ப�ட மதிய உண� ஆ�ட� ெம�ைவ�
பா��க��. உ�க� �ழ�ைத மதிய உண� ஆ�ட�ட�
அ���வத�� ��� உ�க� ப�ள�� பழ�க�தி��� பழ��
வைர கா�தி���மா� நா�க� ஊ��வ��கிேறா�.
ஆசி�ய�க� உ�க� �ழ�ைத�ட� மதிய உண� ஆ�ட�
ெச�வா�க�. தய�ெச�� உ�க� �ழ�ைதய�� ெபய�,எ�பைத
உ�தி�ப��த�� வ��� ம��� அைற எ� அவ�கள�� மதிய உண� ஆ�ட��
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ெதள�வாக ெபய�ட�ப���ளதா. மதிய உண� ஆ�ட�க� ஒ�ெவா� நா��
ைஹ ���� ம��� ெவ�ள��கிழைமகள�� ������கி� கிைட���.

எ�க� ப�ள�ைய ��தமாக�� ேந��தியாக�� ைவ�தி��க, மாணவ�க�
த�க� உணைவ ெவள�ய�� சா�ப�ட ��யா�.

மதியப�றி நிைனவ�� ெகா�ள ம�ற ��ள�க�

● உணைவ�உ�க� �ழ�ைதய�� மதிய உண� ெதள�வாக ெபய�ட�ப�ட
மதிய உண� ெப��ய�� இ��க ேவ���.

● பான�க� ெதள�வாக ெபய�ட�ப�ட உைட�க ��யாத ெகா�கலன��
இ��க ேவ��� (�ைவயான பான�க� அ�ல� பழ�சா�க� இ�ைல,
த�ண�� ம��ேம).

● தய�ெச�� உ�க� �ழ�ைத�� அதிகமாக உண� ெகா��காத��க�.

● ெதள�வான மட��/ப�ளா��� படல� சி� �ழ�ைதகைள தி��ப�
ெப�வ� ெப��பா�� க�ன�. ேத�� ெச�ய�� ���தவைர நி�வாண
உண� ம��� ெகா�கல�கைள�.

● ப�ள�ைய� ெதாட��வத�� �� வ ���� வ�ள���க� ம��� பய��சி
ெச���க�, சா�ப��வத�கான ஒ� வ�ைச, எ.கா., சா��வ��க�ட�
ெதாட�க��, ப��ன� பழ�, அைத� ெதாட��� ஏேத�� சிற��
வ����க�.

அனாப�லா�ஸி� அனாப�லா�ஸி�

எ�ப� க�ைமயான வ�ைள�கைள� ெகா�ட ஒ� ம���வ நிைல. ப�ள�
நா� ஒ� க�ைமயான, வா��ைக வ�� �ழ�ைதக� ஒ� சிறிய
எ�ண��ைகய�லான-ெகா�ைடக� ம��� ��ைடக� அ����தி
ஒ�வாைமேவ���.இ� உ�க� �ழ�ைதய�� வ��ைப ேநர�யாக�
பாதி�கா� எ�றா��, ப�ள�ய�� உணைவ� பகி��� ெகா�ளாதத�
அவசிய�ைத உ�க� �ழ�ைத�ட� வ�வாதி���ப� நா�க�
ேக�கிேறா�. அனாப�லா�ஸி� ஆப�� காரணமாக, �ழ�ைதகள��
ப�ற�தநா��காக ேக� ேபா�ற உணைவ� பகி�வைத�� நா�க�
ஊ��வ��கவ��ைல. உ�க� �ழ�ைதய�� ப�ற�தநா��� ஏதாவ�
வ�ேசஷ�ைத பகி��� ெகா�ள வ���ப�னா�, தய�ெச�� உ�க�

�ழ�ைதய�� ஆசி�ய�ட� மா�� வழிகைள� ப�றி
வ�வாதி�க��. உ�க� ப��ைள அனாப�லா�ஸி�
ேநாயா� பாதி�க�ப����தா�, உ�க�
�ழ�ைத�� அனாப�லா�ஸி� பா�கா��� தி�ட�
ம��� எப�ெபன�� நகைல ப�ள��� வழ�க��.

தய�ெச�� கவன��க��: ேகாவ�� -19
க���பா�க� காரணமாக, 2021-2022 இ� எ�த
வைகய��� உண�� பகி�� சா�தியமி�ைல.
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ப�ள�ய�� �த� நா�
ப�ள�ய�� உ�க� �ழ�ைதய�� �த� நா� மகி��சியாக�� நிதானமாக��
இ��பைத உ�தி ெச�ய ந��க� ப��ப�ற ேவ��ய சில எள�ய வழி�ைறக�
உ�ளன.

● தயாராக இ��க� ம��� எ�லாவ�ைற�� தயா� ெச���க�. ஆைட
அண�வ�, ைபைய ேப� ெச�வ�, சி���� ம��� மதிய உணைவ
அைடயாள� கா�ப� ம��� ப�ள� ெதாட��வத�� �� மதிய உண�
ெப��க� ம��� த�ண�� பா���கைள� திற�ப� ேபா�ற பய��சிகைள
ேம�ெகா���க�.

● தினச� வழ�க�தி� �ல� ேப��க� (ப�க� 4 இ� தினச� ப�ள� கால
அ�டவைணைய� பா��க��) ம��� உ�க� ப��ைள இ�த ேநர�தி�
எ�ன ெச�யலா� எ�� வைரய��.

● ப�� வகி�ப� "எ�ன?" ��நிைலக�. வ�ைளயா�� ேநர�தி� ந�பைர
க��ப���க ��யாவ��டா� எ�ன ெச�வ�? உ�க� மதிய உண�
ெப��ைய திற�க ��யாவ��டா� எ�ன ெச�வ�? ந��க� கழி�பைற��
ெச�ல ேவ��� எ�றா� எ�ன ெச�வ�? ந��க� உட�நிைல
ச�ய��லாம� இ��தா� எ�ன ெச�வ�?

ப�ள�ய�� �த� நாள��, ெப�ேறா�க� த�க� �ழ�ைதக�ட� வ��பைற��
வர வரேவ�க�ப�கிறா�க� (ேகாவ�� க���பா�க� நி�ைவய�� உ�ளன).
உ�க� ப��ைள தன� ைபைய அவ���� ஒ� ெசயலி� ஈ�ப�ட�ட�,
'��ைப'க��கான ேநர� வ��. உ�க���� உ�க� �ழ�ைத��� ஒ� ந�ல
வ�ஷய� வ�ைரவான, ேந�மைறயான வ�ைடெப�த�. ந��ட வ�ைடெப�த�
ெப��பா�� ேதைவய�ற க�ண��� ��வைடகிற� ம��� �ழ�ைதகைள
வ��த�ப���கிற�. வ��பைற ஆசி�ய� ம��� �ைண ஊழிய�க� எ�த
ப���� ப�ர�சைனக���� உத�வா�க�.

தய�ெச�� கவன��க��: ேகாவ�� -19 க���பா�கள�� காரணமாக, இ�
2022சா�தியமி�ைல. �த�

இ�நாள�� உ�க� ப��ைள ெகா�� வர ேவ���:

● ப�ள� ெதா�ப� (ெபய�ட�ப�� ப�ள�ய�� ைவ�க�ப�ட�)

● ப�ள� ைப (ஆைட மா�ற��ட�)
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● ப�ள� சி����, மதிய உண� ம��� த�ண�� ��ைவ.

ெவள�ய�� இ���� �ழ�ைதக� எ�ேபா�� பா�கா�க�ப�வைத உ�தி
ெச�வத�காக ப�ள� ெதா�ப�க� ப�ள�ய�� ைவ�க�ப��. எ�க� ப�ள�ய�� ச�
�மா�� ெகா�ைகய��ப�, �ழ�ைதக� ெச�ட�ப� �த�ஏ�ர� வைர
ெதா�ப�கைள அண�ய ேவ���. தய�ெச�� ேமேல உ�ள அைன��
ெபா��கைள�� உ�க� �ழ�ைதய�� �த� ெபய� ம��� கைடசி ெபய�,
அ��ட� அைன�� ஆைட, காலண�க�, மதிய உண� ெப��க�, இைமக�,
பான� ெகா�கல�க� ேபா�றவ�ைற ேலப�ள���க�.
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ப�ள���ட�தி� �த� வார�க�
��ைபநி���க�
வ�ைக நைட�ைறகைள- வா��� ஆசி�ய�, �ழ�ைதக� த�க� ெசா�த
உைடைமகைளஅ�மதி�த�
ெசா���வ���� ெச�ல, �தலியன ந��க� தி��ப� வ��ேபா� உ�க�
�ழ�ைத�� ெசா���க�. "நா� உ�கைள அைழ��� ெச�ல வ ��� ேநர�தி��
வ�ேவ�." வ�ைடெப��, ஒ� ��த�, க���ப���த� அ�ல� அைல ெகா��,
ப�ற� கிள�ப��. உ�தியாக�� அ�பாக�� இ��க�!

ந��க� தி����ேபா�
ஒ� கண��க���ய ப��-அ� அ�டவைணைய பராம��க��. உ�க�
�ழ�ைதைய "ந��க� எ�ைன இழ�த��களா?" எ�� ேக�பைத� தவ���க �ய�சி
ெச���க�. அ�ல� "நா� உ�ைன இழ�ேத�", �றி�பாக த�காலிக
�ழ�ைதக���. உ�க� ப��ைளய�� உ�சாக�ைத ம��� அவ�கள�� ப�ள�
அ�பவ�கைள ேந�மைறயாக ம���� ெசா���க�. ஆசி�ய� ம��� வ���
ேதாழ�க�ட� வ�ைடெப�� நைட�ைறகைள நி�வ��. "நாைள காைல
ச�தி�ேபா�" - ப�ற� உ�க� �ழ�ைத�ட� �ற�ப��க�.

ந��க� - GOING இ�ல�
அைன�� ெப�ேறா�க� ெவள�ேய க��ட� கா�தி��க ேக�க�ப�கி�றன�.
ஆசி�ய�க� ஒ�ெவா� வ��ைப�� நா� ��வ�� ெப�ேறாைர ச�தி�க
ெவள�ய�� அைழ�� வ�வா�க�, அவ�க� ேசக��க�ப�� வைர உ�க�
�ழ�ைத�ட� எ�ேபா�� கா�தி��பா�க�.

தய�ெச�� கவன��க��: இ�த நைட�ைறக� COVID-19 க���பா�கைள�
ெபா��த�.

ந�ப�கைள உ�வா��த�
"இ�� ந��க� யா�ட� வ�ைளயா�ன ��க�?" எ�� ெதாட��� ேக�� உ�க�
�ழ�ைதய�� கவைலைய அதிக��காம� இ��க �ய�சி ெச���க�.
ேந�மைறயானவ�றி� கவன� ெச����க�, ப�ள�ய�� "நட�ப�" ப�றிய
தகவைல உ�க� �ழ�ைத தானாக ��வ�� வைர கா�தி��க� - �திய
��நிைலைய மதி�ப��வத�� �ழ�ைதக��� ேநர� ெகா��க�. �ழ�ைதக�
ெபா�வாக 12 வய� வைர "வா�நா� ��வ��" ந�ப�கைள
உ�வா��வதி�ைல. அத�� பதிலாக, அவ�க� ெவ�ேவ� ேநர�கள��
ெவ�ேவ� ந�ப�கள�� ���க�ட� வ�ைளயா�கிறா�க�. ேவைலைய� ப�றி
ேக��க�, அ�த நாள�� �வார�யமான� எ�ன, அ�ல� அ�ைறய கைத
ந�றாக இ��தா�. ந�� ப�றிய தகவ�க��காக கா�தி��க�. உ�க�
�ழ�ைத ந�ப�கைள உ�வா�க� தயாராக இ����ேபா�,   ந��க� �தலி�
ெத��� ெகா�வ ��க�.

வள�� �ழ�ைத
ெப�ேறா�க� �ழ�ைதகைள ப���� ெச�ல தய�கினா� அ� எ�வள� மன
அ��தமாக இ���� எ�பைத நா� அறிேவா�; இ��ப���, ெப�ேறா� ெச�ற
ப�ற� �ழ�ைதக� எ�ேபா�ேம ெசய�பா�கள�� ��ேய�கிறா�க�. ப�ள����
ெச�வ� வள�� ெசய��ைறய�� ஒ� ப�தி எ�பைத உ�க� �ழ�ைத ����
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ெகா�ள ேவ���. ப���த� சி�க�கைள� �ைற�க நா�� ப�திக� சீராக
இ��க ேவ���:

1. தாமதி�காத��க�. உ�க� �ழ�ைதைய ப���பதி� உ�க��� சிரம�
இ��தா�, உ�க� �ழ�ைத உ�க� �யர�ைத எ��� ப�ரதிபலி��� எ�பதா�,
ந��க� வ��த�ப�வைத கா�டாம� இ��க �ய�சி ெச���க�.

2. உ�க� �ழ�ைதைய ச�யான ேநர�தி� ப�ள��� அைழ��� ெச���க�.
தாமதமாக இ��ப� வ��தமள��கிற� ம��� �ழ�ைதக��� கவைலைய
ஏ�ப����.

3. ப�ள��� ப�ற� உ�க� ப��ைள உ�கைள எதி�பா��தா� அவைர ேசக��க
ந��க� இ��பைத எ�ேபா�� உ�தி�ப��தி� ெகா���க�. ஒ�ெவா� நா��
���த�� ந��க� அ�ல� அவ� அ�ல� அவ� ந��� ேவ� யாராவ�
இ��பா�க� எ�ற ந�ப��ைகய�� உ�க� �ழ�ைத இ�த ேநர�ைத
உ�கள�டமி��� பா�கா�பாக ெசலவ�ட ேவ���. ந��க� தாமதமாக�
ேபாகிற��க� எ�றா� தய�ெச�� �ழ�ைதைய� ேதைவய�ற மன
உைள�ச��� ஆளா�காம� ப�ள�ைய� ெதாட�� ெகா�ள��.

4. �ழ�ைத�� உ�ைமய�� உட�நிைல ச�ய��லாவ��டா�, உ�க� �ழ�ைத
உ�க�ட� 'இ� ஒ� �ைற' இ��க���. இ� �ழ�ைத�� ப�ள� வ�ைக
வ���பமான வ�ஷய�, ச�ட���வ ேதைவ இ�ைல எ�� க�ப��க ����.
நி�சயமாக, �ழ�ைத உ�ைமய�ேலேய ேநா�வா��ப����தா�, வ ����
த��வ� க�டாயமா��.
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ெபா� தகவ�
அவசர ெதாட��க�
பதி� ப�வ�தி� அவசர தகவ� மிக�� ��கியமான�. இ�� வைர ஏ�ப�ட
ேததி தகவ� ��கியமான�, ம��� ெப�ேறா�க� ப�ள� ெதாைலேபசி எ�க�
(ெமாைப�, வ ��, ேவைல இட�), அவசர ெதாட�� நப�, �தலியனஎ�த மா�ற�,
தாமத� இ�லாம� உடன�யாக ஆேலாசைன ேக��

ப�ள� வ�ைக - 'இ�'� நா� ச� ெச�ய ெதாைலவ�� இ��பதாக

'மாணவ�கைளஇதி� கல��ெகா��மா� ப�ள� ஒ�ெவா� நா��
ேதைவ�ப�கி�றன. உ�க� ப��ைள ேநா� அ�ல� ேவ� காரண�தினா�
இ�லாதி��தா�, உ�க� ப��ைள ப�ள��� வராதத�கான வ�ள�க�ைத ந��க�
வழ�க ேவ���. அ�வலக�தி� உ�ள அழகான ெப�கைள அைழ�ப�,
ப�ள��� ஒ� �றி��/சா�றிதைழ அ���வ� அ�ல� COMPASS இ�
இ�லாதைத பதி� ெச�வ� ேபால இ� எள�தான�. ப�ள� நா�கள�� ஒ�
�ழ�ைத தாமதமாக வ�தா� அ�ல� ப�ள�ைய வ��� ெவள�ேயறினா�,
ெப�ேறா�க� அ�வலக�தி�� ெச�� த�க� �ழ�ைதைய ைகெயா�பமிட
ேவ���. தய�ெச�� உ�க� �ழ�ைதய�� வ��ப��� ேநர�யாக ெச�ல
ேவ�டா�. பாட�தி�ட நா�கள�� �ழ�ைதக� ப�ள��� வ�வதி�ைல,
ெப�ேறா��� இ�த மாணவ� இலவச நா�கைள ப�ள� ெச�திமட� �ல�
ேபா�மான அறிவ��� வழ�க�ப��.

ப�வநிைலவ�வதி�
ெப�ேறா�க� த�க� �ழ�ைதக� தின�� காைலய�� ப�ள���ச�யான
ேநர�தி� இ��பைத உ�தி ெச��மா� ேக���ெகா�ள�ப�கிறா�க�.
மாணவ�க� தாமதமாக வ��ேபா�,   அவ�க� பாட� க�ப��பதி� ���கிடலா�
அ�ல� ��கியமான தகவ�கைள இழ�கலா�. ஒ�ெவா� ப�ள� நாள���
காைல 8:45 மண� �த� ஆசி�ய�க� பண�ய�� உ�ளன�. மாைல 3:45 வைர.
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ப��பக� 3:45 மண���� ப�ற�, ேசக��க�படாத �ழ�ைதகைள அைழ���
ெச��� வைர அ�வலக�தி� கா�தி����ப� ேக�க�ப�வா�க�. �ழ�ைதக�
காைல 8.45 �த� 9.00 மண���� வ�மா� நா�க� ப���ைர�கிேறா�.
�ழ�ைதக� ப�ள�ய�� இ��ப� ம��� காைல 9:00 மண��� வ���கைள�
ெதாட�க� தயாராக இ��ப� மிக�� ��கிய�.

டப���இ� வான�ைல
ஈரமான வான�ைல ேபா�, உ�க� �ழ�ைத அத�கான ஆைட ம��� காலண�
உ�ள� எ�பைத உ�திெச�ய��. ஒ� இல�ரக ந����கா ஜா�ெக�ேவ��ய�
அவசிய� ெவள�ய�� அண�ய. �ழ�ைதக� த�க� வ��பைறக������, சில
ேநர�கள�� ம�நா� ஈரமான நா�கள���, கா�� வ ��� நா�கள���, அதிக
ெவ�ப� உ�ள கால�கள��� இ��கிறா�க�.

ப�� �ேராகிரா�
ெட�� ஒ�ன��, ப�ெர� �ழ�ைதக��� தர�ஒ��க�ப�வா� ஐ�� ந�ப�.
ந�ப�க� ஒ�ெவா� பதிைன�� நா�க�� ச�தி�கிறா�க� வ�ட�தி� ம���
பல ெசய�பா�கைள ஒ�றாக� ெச���க�. ப�ள�ய�� �த� வார�கள��, தர�
5 �ழ�ைதக� வ�ைளயா�� ைமதான�தி� த�க� ந�ப�கைள
கவன����ெகா�கிறா�க�.

ெவள�ேய�ற�க� ம��� காய�க�உ�லாச� பயண�கள��
�ழ�ைதக� ஆ�� ��வ�� ஊ��வ�க� அ�ல�ப�ேக�க வா���
கிைட���. ப�ள�ய�� க�வ�� தி�ட� ம��� வ�சாரைண ப���க��� ஏ�ப
ஆசி�ய�க� உ�லாச� பயண�க� ம��� ஊ��வ�கைள� தி�டமி�கி�றன�.
அ�மதி �றி��க� திைசகா��ய�� அ��ப�ப��. உ�க� ப��ைள தி�டமி�ட
உ�லாச� பயண�ைத ேம�ெகா�வத�� க�-ஆஃ� ேததி�� �� ஒ��த�
ம��� ெகா��பன�க� (ேதைவயான இட�கள��) ெகா��க�பட ேவ���.
�ரதி��டவசமாக, நிக���� �� பண� ெச��த�படாவ��டா� உ�க�
�ழ�ைத கல�� ெகா�ள ��யா�.

இழ��� ப��
தய�ெச�� உ�க� �ழ�ைதய�� அைன�� உடைமக���� ெதள�வாக
ெபய���க� ம��� உ�க� �ழ�ைதைய அவ�ைடய/அவ� வ�ஷய�கைள
கவன��க ஊ��வ��க��. ெபா��தமான இட�தி�, நிர�தர மா��கைர�
பய�ப��த��. உடைமக� தவறாக இ��தா�, தய�ெச�� ஒ�ெவா�
வளாக�தி�� இழ�த ெசா�ைத தவறாம� ச�பா��க��.

ப�ள� �ன�ஃபா��
ப�ள�ய�� க�டாய ப�ள� சீ�ைட ெகா�ைக உ�ள�, இ� எ�ப��
ெதாட�க�ப�ள�ய�� ஒ��ைம, ெப�ைம ம��� அைடயாள உண�ைவ
வள��பைத ேநா�கமாக� ெகா���ள�. நா�க� ஒ� ச� �மா�� ப�ள�
எ�பதா� ெச�ட�ப� ெதாட�க�தி� இ��� ஏ�ர� இ�தி வைர ஒ� வாள�
அ�ல� அகலமான ெதா�ப�ைய அண�ய ேவ���. சீ�ைடக� PSW இலி���
ேக��ப��ஃப��� கைடய�� கல�� ெகா�வத� �லேமா அ�ல� ஆ�ைலன��
வா��வத� �லேமா கிைட�கி�றன. சீரான வ�ைல ப��யலி� நக� ம���
ஆ�ட� வ�வர�க� உ�க� பதி�� ெபாதிய�� ேச��க�ப���ளன.
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வ�ைளயா�� ைமதான�தி� பா�கா��

● அைன�� இைடெவள�கள��� மதிய உண� ேநர�கள��� பண�யாள�க�
பண�ய�� உ�ளன�.

● தா��� ப�ள��� ெபா��தமான காலண�களாக க�த�படவ��ைல.
தய�ெச�� உ�க� ப��ைள ��ய கா� ப�ள� காலண�க� அ�ல�
ஓ�பவ�கைள அண��தி��பைத உ�தி ெச�ய��.

● ப�ள� ேநர�கள�� நா�க� ப�ள� ைமதான�தி� அ�மதி�க�ப�வதி�ைல.
● �ழ�ைதக� ப�ள��� ைப��க� அ�ல� ���ட�கள�� ெச�லலா�
ஆனா� ப�ள� வாய�� வழியாக ஒ� �ைற நட�க ேவ���. சாைல
பா�கா�� ச�ட�க� காரணமாக, �ழ�ைதக�� தைல�கவச� அண�ய
ேவ���. ைப��க� ம��� ���ட�க� ஒ�ெவா� வளாக�தி��
ைப� ேபவ�� ேசமி�க�ப��.

ச��மா��
நா�க� ஒ� ச� �மா�� ப�ள�. இத� வ�ைளவாக, வ�தி�ைறக�ஃேபா��, ஒ�
அ�� மாணவ�க� whilஒ� ப�ள� ெதா�ப� அண�யஇ வ�ைளயா��
ெவள�ேயேவ���.ெதா�ப� அண�யாத மாணவ�க� இைடெவள� ம��� மதிய
ேநர�தி� ேபா� நிழலாட�ப�ட ெவள�ய�� வ�ைளயாட ேவ���. ப�ள�
ெதா�ப�க� PSW இலி��� வா��வத�� கிைட�கி�றன.

உட�நல��ைற� அ�ல�
வ�ப��கைள� தவ���ப� க�ன�, ஆனா� எ�லா ேநர�கள��� ஊழிய�கள��
ேம�பா�ைவ அவ�ைற �ைற�தப�சமாக� �ைற���. வ�ப�� ஏ�ப�டா�,
அவசர நடவ��ைக எ��க�ப�� ேபா� உ�க� �ழ�ைத பராம��க�ப��.
சா�தியமான இட�கள�� ம���வ சிகி�ைச ெப�வத�� ��� உ�கைள�
ெதாட��ெகா�� ஆேலாசைன ெப�வ ��க�. எ�க� ப�ள� சிறிய ேநா�க�
ம��� காய�கைள ம��ேம ைகயா�� வைகய�� உ�ள�. ந�சி� பராம���
வழ�க எ�கள�ட� ஊழிய�க� இ�ைல. உ�க� �ழ�ைத ேநா�வா��ப�டா�,
உ�கைள� ெதாட�� ெகா�ள எ�லா �ய�சிக�� ெச�ய�ப��. இ�
சா�தியமி�ைல எ�றா�, உ�க� �ழ�ைதய�� அவசர தகவ� ேகா�ப�� அவசர
ெதாட�� நப�ட� ெதாட�� ெகா�ள�ப��.

ெசா���கைள
நா� அைவ ேசதமைட�த ெச�� அ�ல� வ��படலா�
என ப�ள� ெசா���கைள அ�ல� ெபா�ைமக�
ெகா��வராம� இ��க �ழ�ைதகைள ஊ��வ����.

நி�வாக�ஆ��மாவா�
ஆ��மாஉ�க� �ழ�ைதபாதி�க�ப����தா�,

தய�ெச�� அவ�ைடய/அவ� நிைலைய ப�ள� அறி�தி��கிறதா எ�பைத
உ�தி�ப��தி� ெகா���க�. ஒ� மாணவ�� ஆ��மா ெசய� தி�ட�
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���க�பட ேவ���. �ழ�ைத�� ேதைவயான ம��� ப�ள��� அ��ப�ப��
அ� ேதைவ�ப�டா� அவ�ைடய/அவ� ப�ள� ைபய�� ைவ�க�ப�வ�
��கிய�.

ப�ள� ெசவ�லிய� வ�ைக
தயா���க� ப�ள� ந�சி� ஊழிய�க� ம��� ம���வ அதிகா�க� பா�ைவ,
ேக��� திற� ம��� ெபா� �காதார ேத��கள�� ேவ���. ந��க�
����வ��� தி���வத�காக ஒ� ேக�வ��தா� வ ����� அ��ப�ப��.
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தகவ� ெதாட��
எ�ப�� ப�ைரம�ய��COMPASS

மாணவ�கள�� வ�ைகைய க�காண��க ம���
���ப�க��� ��கிய தகவ�கைள வ ����� ெத�வ��க
ஒ� வழியாக COMPASS ஐ பய�ப���கிேறா�.

ஆசி�ய�க� COMPASS ஐ� பய�ப��தி மி�ன� �ைறய�� ேரா�கைள�
�றி�கிறா�க� ம��� ெப�ேறா�க� திைசகா�� ேபா��டைல� பய�ப��தி
ஏேத�� இ�லாதைத வ�ள�க ����. திைசகா�� பல அ�ச�கைள
உ�ளட�கிய�, இதி� திற� உ�பட:

▪ உ�க� �ழ�ைதய�� வ�ைகைய க�காண��க�� ம��� தாமதமாக வ�ைக
அ�ல� இ�லாைம�கான வ�ள�க�கைள உ�ள�ட��.

▪ உ�க� �ழ�ைதய�� ஆசி�ய�க�ட� ெதாட��ெகா�� உ�க� ���ப
வ�வர�கைள� ���ப��க��.

▪ ப�ள� அறிவ���க�, எ�ச��ைகக� ம��� ���ப���கள�� ெச�தி ஊ�டமான
'ைம நி��' பா��க��.

உ��ைழ� வ�வர�க� 2021 ஆ� ஆ��� 4 ஆ� ேததி அ�ல� 2022 ஆ�
ஆ��� ஆர�ப கால�ப�திய�� வ ����� அ��ப�ப��. உ�க� ெதாைலேபசி
அ�ல� ப�ற இண�கமான சாதன�தி� பய�பா�ைட இலவசமாக பதிவ�ற�க�
ெச�யலா�.

சீசா சீசாக�ற�ட�
எ�ப� ஒ� இலவச பய�பாடா��, இ� ���ப
உ��ப�ன�க� த�க� �ழ�ைதய�����ப��த நிைலய��
இ��க�� ப�ள� ம��� வ ����� இைடேய எள�தாக
ெதாட�� ெகா�ள�� அ�மதி�கிற�. எ�ப�� ெதாட�க�
ப�ள�ய�� சீசா எ�ப� மாணவ�க��கான க�றைல�
பகிர�� ெகா�டாட�� வ �� ம��� ப�ள��� இைடேயயான எ�க� ��கிய
இைண��கள�� ஒ�றா��. உ�க� வ��பைற ஆசி�ய� சீஸாைவ� ப�றிய
தகவ�கைள வ ����� �த� கால�தி�� அ���வா�.

க���பாக
ஒ�ெவா� வளாக�� ஒ� ப�ள�நட��கிற� மாணவ� தைலைமய�லான
ச�டசைபைய வார�ேதா�� ெவ�ள��கிழைம மதிய�. அைன�� ெப�ேறா�க�
ம��� பராம��பாள�க� கல�� ெகா�ள வரேவ�கிேறா�.

ெச�திமட�க�
ஆ�ைல� ெச�திமட� பதிைன�� நா�க��� ஒ��ைற ���ப�க���
கிைட���. ஆ�� நிைல அண�க� சீசா ம��� திைசகா�� வழியாக ஒ�ெவா�
கால�தி��� ஒ� ெச�திமடைல வ ����� அ���கி�றன.
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பாட�தி�ட� ம��� வ��ந�க�
ஆ�கில�
ஆ�கில� ��� ப�திகைள உ�ளட�கிய�:
● ப��த� ம��� பா��ப�
● எ��த�
● ேப�வ� ம��� ேக�ப�

எ�க� ப�ள�ய�� வாசி�� ப�டைறக� உ�ளன. வ��வைட�� ெசா�லகராதி.

எ��வ� ப�� ைர� தி�ட�ைத அ��பைடயாக� ெகா�ட�. மாணவ�க� சி�
�� க�ப��தலி� க���ெகா�ட திற�கைள ஆ�� ��வ�� ெவ�ேவ�
உைர வைககைள எ�த பய�ப���கி�றன�. ஃேபான�� அறிைவ வள��க
லி��� ேல�ன�� ல� லி�ேரசி தி�ட�ைத� பய�ப���கிேறா�.

ேப�வ� ம��� ேக�ப� பாட�தி�ட�தி� அைன�� ப�திகள���
இைண�க�ப���ள�.

கண�த� எ�ப�
கண�த�தி� ெவ�ேவ� க�ற� ப�தி ஆகியவ�ைற� ெகா���ள�:
● எ� ம��� அ�ஜி�ரா
● அளவ �� ம��� வ�வ�ய�
ம��� நிக�தக�● ��ள�ய�ய�

மிக ��கியமான க��தா�க� தன�யா� எ�க� 0 அறிய உ�ள� - 10 ம���
அைன�� மாணவ�க� எ�� ெச��, எ��த�, வைரத� ம��� வசதியாக
எ�பைத உ�தி இ�த எ�கைள� ைகயா�த�.

SEA - ச�க உண��சி க�ற�
இ�த தி�ட� வ��பைற ஆசி�ய�களா� க�ப��க�ப�கிற� ம���
ந�றி�ண��, பழ�வ�, வ�டா�ய�சி, ந�ப��ைக, நிைனவா�ற�, தன��ப�ட
அைம�� ம��� ப��னைட� ேபா�ற ப�ேவ� ந�வா�� தைல��கள��
கவன� ெச���கிற�.

வ�ஷுவ� ஆ���
கைல நிக��சி ஓவ�ய� ம��� ைகவ�ைன�ெபா��க� உ�பட கா�சி
கைலகள�� பல அ�ச�கைள உ�ளட�கிய�. ப�ள�ய��இர�� வ�ட கைல
நிக��சி மாணவ�கள�� பைட��கைள ெவள��ப��தஉ�ள�.

கைலகைள
�ழ�ைதக� இைச, நடன� ம��� நாடக� ப�றி நடவ��ைகக�ஒ� சீரான
தி�ட� �ல� நைட�ைற பா�� ெதாட��� ேக��� ெகா�ேட,
நக��உ�படவ�ைளயா��,ேப�� உ�வா��த��அறிய.ப�ள� ஆ��ேதா��
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��-ப�ள� உ�ப�திைய� ெகா���ள�.
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இ�தாலிய
�ழ�ைதக� வாரா�திர இ�தாலிய அம��கள�� ப�ேக�கிறா�க�, அ��
அவ�க� வா����க�, எ��த� ம��� எ����க� ம��� பாட�கைள�
பா�வ� ம��� இ�தாலிய ெமாழிய�� ந�� அறிய�ப�ட கைதகைள�
ேக�பா�க�. எ�க� இ�தாலிய தின�தி� மாணவ�க� இ�தாலிய
அைன�ைத�� ெகா�டா�கிறா�க�.

�லக�
எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள�ய�� உ�ள ஒ�ெவா� வளாக�தி�� ஒ� �லக�
உ�ள� ம��� ஒ�ெவா� வ��பைற�� �லக�ைத வார�ேதா��
பா�ைவய��கிற�. இ�த அம��கள��, மாணவ�க�வைர கட� வா�கலா�
��� ஒேர ேநர�தி���தக�க�. �லக�திலி��� ��தக�கைள கட�
வா���ேபா� �லக� ைப க�டாய�. ஒ� ��தக�ைத ஒ� ேநர�தி�
தயா�ப��தலா� ம��� �ழ�ைதக� அதிக ெபா��ைப வள����
ெகா���ேபா�,   அவ�க� ஒேர ேநர�தி� ��� ��தக�கைள கட� வா�க
அ�மதி�க�ப�வா�க�. கட� வா��� கால� ஒ� வார�. ��தக�க� எ�த
நாள��� தி��ப�� தர�படலா�; இ�த வ�மான�தி�காக ஒ�ெவா�
வ��பைறய��� ஒ� �லக ெதா�� உ�ள�.

உட�க�வ� க�வ� உட�க�வ�
ேபா� பாட�கள��, �ழ�ைதக� இய�க�, நடன�, உட�பய��சி, ந��ச�,
வ�ைளயா�� ம��� திற�க� ம��� ஜி�னா���� ஆகிய ப�திகள��
ெதாட��சியான நிக��சிகைள அ�பவ��பா�க�. அவ�கள�� ஆர�ப
ஆ��கள��, �ழ�ைதக� தடகள�, ப�ள�க��� இைடேயயான வ�ைளயா��
வ�ைளயா��க�, ���� நா� ம��� ப�ேவ� வ�ைளயா�� நிக��கள��
ப�ேக�க வா��� கிைட���.

PMP
தி ெப�ெச��வ� ேமா�டா� �ேராகிரா� (PMP) எ�ப� ஒ� இய�க�
அ��பைடய�லான தி�டமா��, இ� இைளய மாணவ�க� த�க� க�/ைக
ம��� க�/கா� ஒ��கிைண��, உட�பய��சி, இ���, ேலாேகாேமாஷ�
ம��� க�-க�காண���� திற�கைள ேம�ப��த உத�கிற�. PMP
அம��கள�� இர�� வார�க��� ஒ��ைற த�க� வ��பைற
ஆசி�ய�க�ட� Preps ப�ேக�கி�றன.

ந��ச�
உய� ெத�:ஒ�எ�சிஏ எ�ப��கி� ப� -4 மாணவ�க� ந��ச� பாட�கள��
ப�ேக�கி�றன�. வார�தி���ைற ���� ந��ச� நா��.இ�த� தி�ட� ப�றிய
தகவ�க� வ ����� அ��ப�ப�� ��றா� கால�ப�திய��.

கி�����: P-6 இலி��� அைன�� மாணவ�க�� ��றா� கால YMCA Epping
இ� ந��ச� பாட�கள�� ப�ேக�கிறா�க�. இ�த தி�ட� ப�றிய தகவ� இர��
கால�தி�� வ ����� அ��ப�ப��.
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ெகா�டா�ட�க� ம��� சிற��
நிக��க�
100 நா�க� தயா� நிைலய��
�ழ�ைதக� த�க� 100 வ� நா� தயா��ப�� 3 வ� நாள�� ெகா�டா�வா�க�!
இ� ஒ� சிற�த ெகா�டா�ட�, ேம�� நிக���� ெந��கமான தகவ�கைள
நா�க� அ���ேவா�. வழ�கமாக, மாணவ�க� 100 வய� �தி��த ஆைட
அண�ய ஊ��வ��க�ப�கிறா�க�, கீேழ உ�ள பட�தி� ந��க� காணலா�. 100
எ�ற எ�ைண அ��பைடயாக� ெகா�� ப�ேவ� ெசய�பா�கைள��
நா�க� நட��கிேறா�.

ப�ெர���� காைல
ஃபா�� ஃப��� ஃேபா� நா�கி�, ப�ள�ய�� ேக�ப�� தி�ட�தி� ஒ� ப�தியாக
மாணவ�க���உணைவ அ�பவ��க வா��� உ�ள�. மாணவ�க� த�க�
ைபஜாமாவ�� சீ�கிரேம ப�ள��� வ�� த�க� சகா�க� ம���
ஆசி�ய�க�ட� ஒ� சிற�� காைல உணைவ சா�ப��கிறா�க�. They then get
changed into their school uniform at school and remain at school for the rest of the day.
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