
ெகா�ைக -உண� பகி��
எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�

ேநா�க�
�ஓ எ�க� ப�ள�ய�� உண� உ��� பா�கா�பான� எ�� உ�தி ம��� உய����
பாதக� வ�ைளவ��காம� ஒ�வாைம ம��� ப�ற உட�நிைல நிைலகள��
பாதி�க�ப�கி�றன� அ�த மாணவ�க� பா�கா�க�ப��. ப�ள� நா� ��வ��
மாணவ�க� தவறாம� சா�ப��கிறா�க�, ஆனா� மாணவ�கள�� பா�கா�ைப உ�தி
ெச�ய, உணைவ ச�யான �ைறய�� நி�வகி�க ேவ���.

ெகா�ைக
நைட�ைற�ப��த�:

● எ�க� ப�ள�ய�� மாணவ�க� ெபா�வாக இைடேவைளய��, உண� ெகா��
வ�கிறா�க�ெகா�� வ�கிறா�க� மதிய உணவ��� உணைவ�(அ�ல� மதிய
உண� ஆ�டைர வா��கிறா�க�).

● ��தலாக, மாணவ�க� �ைள உணைவ உ�ணலா� (�திய பழ�க� அ�ல�
கா�கறிக�, ம��� வ���கள�� ேபா� த�ண�� ���கலா�. வ��� ேநர�கள��
மாணவ�க� �ைள அ�லாத உண�கைள சா�ப�ட அ�மதி�க�ப�வதி�ைல.

● ெப�ேறா�க� அ�வலக� ம��� வ��பைற ஆசி�ய��� ஏேத�� ஒ�வாைம
ம��� ��ைமயான ெதாட��ைடயதாக அறிவ��க ேவ��� க�த.

● மாணவ�க� நியமி�க�ப�ட உ��� கால�கள�� வ��பைறய�� காைல ேதந��
ம��� மதிய உண� சா�ப�ட ேவ���.

● ெப�ேறா� �தலா� தர மாணவ�க� எ�த �றி�ப��ட உண� ஒ�வாைம இ��பதாக
அறிவ��க�ப�� எ�� இய�ைகய�� வழ��� உண� சா�தியமான இட�கள��
(எ.கா.. ந��).இ��� ஊ��வ��க�ப�வதி�ைல

● மாணவ�க�PE வ���கள�� ேபா� சா�ப�ட அ�மதி இ�ைல, ம��� �ய�� க�
பய�ப��த அ�மதி இ�ைல.

● எ�த காரண�தி�காக��, மாணவ�க� வ��பைறய�� த�க� உணைவ
சா�ப��வைத ���கவ��ைல எ�றா�, அவ�க� பண�ய�ட�தி�� ெவள�ேய ஒ�
நியமி�க�ப�ட ப�திய�� சா�ப��� ���க ேவ��� அ�ல� எ��க ேவ���
���க�படாத உண� வ ����.

● மாணவ�க� இைடேவைள அ�ல� மதிய ேநர�கள�� உண� உ��� ப�ள�
���கிறா�க� அ�மதி இ�ைலக�டறிய�ப�ட�.

● மாணவ�க� ப�ள� அைல�� ம��� ஒ� �ைறய�� consiste நி�வகி�ப� என�
உண� உ���  nt ப�ள�ய�� நட�ைத வ�திக�ட�.

● ஒ�ெவா� வ��பைறய��� ��ைப� ெதா��க� ைவ�க�ப��.
● கா���ப�ற��சிக��� ெதாட�பான ப�ர�சிைனக� காரணமாக, ஒ�வாைம, ந��ழி�
ேபா�றைவ, மாணவ�க�:

○ ம�றவ�க� ப�மாறி�ெகா�ளலா� அ�ல� ப�� உண� இ�ைல
○ ம�ற���ப�கள�� இ��� உண�உண�வழ�க�பட ேவ���
○ வழ�க�ப�� �டா� / ப�ள� தைலைம அ�கீகார�ைத�� ெப�ேறா�
இ�லாம� ப�ள� / ஆசி�ய� இ��� lollies /

● பாடசாைல பாட�தி�ட�தி� ஆேரா�கியமான உண�க�, உட�பய��சி ம���
ஆேரா�கியமான வா��ைக �ைறய�� ந�ைமக� ஆகியைவ அட���.

● அைன�� ப�ள� ெசய�பா�க�, உ�லாச� பயண� ம��� �கா�க� ேபா�றைவ
உண� ெம� ெதாட�பாக ெப�ேறா��� வ��வான தகவ�கைள உ�ளட���.
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● ஆ�� ��வ��, மாணவ�க� பகிர�ப�ட உண� அ�பவ�கள�� ஈ�ப��
ச�த��ப�க� இ����. இ�த நடவ��ைகக� பாட�தி�ட நடவ��ைகக�. உண�
ெதாட�பான பாட�தி�ட நடவ��ைகக� ப�ள� தைலைம ����� வழ�க�ப�ட
ஒ� வ��வான இட� மதி�ப���� தி�ட�ைத கைடப���க ேவ���.

● ப�ற�தநா�, கிறி��ம� ம��� ஈ�ட� ேபா�ற சிற�� நிக��கைள நா�க�
ெதாட��� ெகா�டா�ேவா�, இ��ப���, உண� ச�ப�த�ப����தா� அ�
ப�ள�யா� ஏ�பா� ெச�ய�ப�� ம��� ப�ள� தைலைம ��வ�னா�
அ�கீக��க�ப�ட ப�ற� ஒ� �றி�� வ ����� ெச���.

● சா�ேல� ஈ�ட� ��ைடக�, ப�ற�தநா� ேக��க� ம��� இன��� ேபா�ற
சைமய� வ����கைள வழ��வைத ெப�ேறா�க� தவ���க ேவ���.
ெப�ேறா�க� ம��� ஆசி�ய�க� ப�ள��� ஏதாவ� ெகா�� வர வ���ப�னா�,
���க�க�, எ��ெபா��க� ம��� சிறிய ப��க� ேபா�ற மா��கைள வழ�க
ஊ��வ��க�ப�வா�க�.

ம�ஆ�� �ழ�சி
ப�ள�ய�� வ�டா�திர மதி�பா�வ�� ஒ� ப�தியாகமதி�பா�� ெச�ய�ப��,

இ�த� ெகா�ைகஇ�த� ெகா�ைக கைடசியாக ப��ரவ� 2020 இ� ���ப��க�ப�ட�
ம��� 2021 இ� மதி�பா�� ெச�ய தி�டமிட�ப���ள�.
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