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ப�ள்ைளப் பராம�ப்� வழங்�நர் ஒ�வ�டம் ேகட்க க ��ய ெபா�வான ேகள்வ�கள்

தரமான ப�ள்ைளப் பராம�ப்�த் திட்டங்கள்,  ப�ள்ைளகள் பா�காப்ைப�ம் ஆதரைவ�ம் கவன�க்கப்படைல�ம் உணரச் ெசய்கின்றன/ 
��ம்பத்தினர் மற்�ம் கல்வ� �கட்�பவர்க�டன் உற�கைள உ�வாக்�வதன் �லமாக�ம்,  ப�ள்ைளகள் �ன்ேனற�ம் 
வளர்ச்சிெபற�ம் உத�கின்ற ஈ�பா� மற்�ம் கவனம் அள�த்த�டனான �ழைல அள�ப்பதன் �ல�ம் அைவ ப�ள்ைளகள�ன் கற்றல் 
மற்�ம் ேமம்பாட்�க்� ஆதரவள�க்கின்றன மற்�ம்,  

உங்க�ைடய உங்க�டய ப�ள்ைளய�ன் ேதைவக�க்� ெபா�ந்�கின்ற தரமான ப�ள்ைளப் பராம�ப்ப�ைனத் ேதட�க்� உங்க�க்�  
வழிகாட்ட இந்தக் ேகள்வ�கைள உபேயாகிக்க�ம்.

கட்டணங்கள் மற்�ம் கிைடக்கப்ெப�ம் தன்ைம

1.என� �ழந்ைதக்கான ஒ� இடம் உங்கள�டம் உள்ளதா? 
(இல்ைலெயன�ல், ஒ� காத்தி�ப்ேபார் பட்�யல் உள்ளதா, மற்�ம் அ� 
எவ்வள� நண்டதாக இ�க்கின்ற�?)

2.இதற்கான கட்டணம் யா� ? ேமலதிக கட்டணங்கள் ஏேத�ம்  
உள்ளனவா? (ேமலதிக கட்டணங்கள் பற்றி வ�ளக்�ம்ப�  
பராம�ப்பாளர்கைளக் ேகட்க�ம், உதாரணமாக, வ���ைறநாட்கள்,
உடல்நலமற்ற நாட்கள்,  வழைமயான ேநரத்�க்�ப் ப�ன்னர் ப�ள்ைள   
நிற்றல்  அல்ல� வ�ண்ணப்பக் கட்டணங்கள்)  

3. இந்த ைமயத்தில் மான�யம் அள�க்கப்ப�ம் இடங்கள் உள்ளனவா?
4.நங்கள் ��ேநர மற்�ம் ப�தி ேநர ஆள் ேசர்ப்�ச் ெசய்கிறர்களா?
5.�ட்�ச் ெசல்�தல்/ ெகாண்� வ��தல் ேநரங்கள் எவ்வள�க்�
ெநகிழ்வாக உள்ளன?

6.ெபற்ேறா�டன் பராம�ப்பாளர்கள் எப்ப�த் தகவல்கள் 
ப�மா�கிறார்கள் மற்�ம் ெபற்ேறார் எப்ேபா� வ�ைக ��யலாம்?

உண்ைம:

ஒ� வ� அல்ல� 
உ�மம் ெபற்ற ைமயம் ஆகிய 
இரண்�ல் ஒன்றிலி�ந்�  
நங்கள் பராம�ப்ைபத் ெத��  
ெசய்யலாம்.  சில  
பராம�ப்பகத்தினர் உ�மம் 
ெபற்ற ஒ� �கைம�டன் 
ெதாடர்� ெகாண்��ப்பார்கள் 
மற்�ம் மற்றவர்கள் உ�மம் 
ெபறாதவர்கள் ஆவர். 
கட்டணங்கள் ேவ�ப�ம்.

உடல் ஆேராக்கியம் மற்�ம் பா�காப்�

1.நங்கள் உ�மம் ெபற்றவரா அல்ல� ெபறாதவரா?
2.எத்தைன �ழந்ைதகைள நங்கள் பராம�க்கின்றர்கள்?
3.�ழந்ைதகள�ன் உடல் ஆேராக்கியத்திைன நங்கள் எப்ப�
நிச்சயப்ப�த்�கிறர்கள்? (உ.ம். உறக்கம், �ய்ைம)

4.ஒ� �ழந்ைதக்� உடல்நலமில்லாமல் ேபானால் என்ன நடக்�ம் ? (உ.ம்., 
அவர்கள் வட்�ற்� அ�ப்பப்ப�கின்றனரா அல்ல� ம�ந்�கள் 
ெகா�க்கப்ப�மா)

உண்ைம:

உ�மம் ெபறாத 
பராம�ப்பாளர்கள் தங்கள் 
வட்�ல்  ஐந்�ப�ள்ைளக�க்� 
ேமல் கவனம் அள�க்க 
மாட்டார்கள்.
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5.உங்கள் வசம் இ�க்�ம் பா�காப்� நடவ�க்ைககள்  யாைவ? (உ.ம்., 
தயைணக்�ம் க�வ�, �ைக/ CO கண்�ப��ப்�க் க�வ�கள், �த�தவ�ப் 
ெபட்�, பா�காப்பான வாசற்த�கள்  மற்�ம் ெச�கிகள்)

6.அவசரகால நிைலய�ல் இடத்ைத வ�ட்� அக�வதற்கான உங்கள் திட்டம்
என்ன?

7.க�ைமயான ஒவ்வாைமகள் ெகாண்ட �ழந்ைதக�க்� நங்கள்
ஒவ்வைமக் காப்ப�ைன (anaphylaxis plan) அள�க்கிறர்களா? 

உண� மற்�ம் ஊட்டச்சத்�

1.என்னவைகயான சிற்�ண்� கள்மற்�ம் சாப்பாட்�ைன நங்கள்
வழங்�கிறர்கள்

2.உண�  அங்ேகேய தயா�க்கப்ப�கிறதா அல்ல� ெவள�ய�லி�ந்�
த�வ�க்கப்ப�கிறதா?

3.சில �றிப்ப�ட்டவைக உண�கள் உங்கள் ைமயத்தில் 
அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைலயா? (உ.ம்.,  உலர் கன�கள்(nuts)  அல்ல� 
இதர ஒவ்வாைமப் ெபா�ள்கள்)

4.எங்கள் ��ம்ப உண� �ைறத் ேதைவகைள நங்கள் அ�ச�க்க 
இய�மா?

5.தாய்ப்பாலிைன ைவத்தி�க்க ஒ� �ள�ர்சாதனப்ெபட்� உள்ளதா மற்�ம் 
பால் �கட்�வதற்கான ேநர அட்டவைண�ம் உள்ளதா?

ேத�ங்கள்:

அைனத்� 4 
உண�க் ��க்கைள�ம் 
உண�த் திட்டங்கள் 
உள்ளடக்�தல்.

கற்றல் மற்�ம் வ�ைளயாட்�

1.நாள் ��வ�மாக என� �ழந்ைத என்ன ெசய்வார்?
2.கற்றல், ஆக்கத்திறன் மற்�ம் ச�கத்தின�டனான   ஊடாட்டத்தில் 
வ�ைளயாட்�ப் ெபா�ட்கள் எப்ப� ஆதாரம் அள�க்கின்றன.

3.உள்ளக மற்�ம் ெவள�ப்�ற வ�ைளயாட்� ஆகிய இரண்ைட�ம் நங்கள் 
எப்ப� ஊக்கப்ப�த்�கின்றர்கள்? ெவள�ய�ல் எவ்வள� ேநரம் 
ெசலவ�டப்ப�கிற�?

4.நிகழ்ச்சித் திட்டத்தில் ேவ�பட்ட கலாச்சாரப் பாரம்ப�யங்கள் எப்ப� 
ஒ�ங்கிைணக்கப்ப�கின்றன?

5.நிகழ்ச்சித் திட்டத்தில் ��ம்ப அங்கத்தினர்கள் எப்ப� 
ஈ�ப�த்தப்ப�கின்றனர்? 

6.ஒ� �ழந்ைத ேகாபம் ெகாண்டால் அல்ல� மனம் �வண்� ேபானால் 
என்னவாகிற�?

ேத�ங்கள்:

வ�ைளயாட்� மற்�ம் 
ேத�க்கண்டறிதல்
�லமாக �ழந்ைதகள் 
கற்�க்ெகாள்வதற்� 
ஆதரவள�க்�ம் ஒ� �ழல் 

வரேவற்கப்ப�வ�ம்
உற்சாகப்ப�த்�வ�மான
��ம்பத்தின�ன் ஈ�பா�

பராம�ப்பாளர்கள் மற்�ம் பய�ற்�வ�க்கப்பட்ட 
ெதாழில்தைகைமயாளர்கள்

1.பண�யாளர் மற்�ம் பராம�ப்பாளர்கள் என்ன த�திகள் மற்�ம் 
பய�ற்சிகைளக் ெகாண்��க்கிறார்கள்? (உ.ம்., பதி� ெபற்ற 
ப�ள்ைளப்ப�வக் கல்வ�யாளர் (Early Childhood Educator))

2.ைமயத்தில் இ�க்�ம் எவேர�ம் CPR மற்�ம் �த�தவ� சான்றிதழ் 
ெபற்றி�க்கிறார்களா?

3.பண�யாளர் அல்ல� பராம�ப்பாளர் உடல்நலமில்லாமல் இ�ந்தால் 
அல்ல� வராமல் இ�ந்தால் என்ன நடக்�ம்?

ேத�ங்கள்:

ப�ள்ைளக�டன் 
இ�ந்� பண� ெசய்வ� 
ெதாடர்பான த�திகள் அல்ல� 
பய�ற்சிையப் பண�யாளர் அல்ல� 
பராம�ப்பபள�ப்பவர் 
ெகாண்��த்தல்
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