
  

 

பள்ளி மருதத்ுவ சேவவ                                                                                 
tamilisch 

பபற்சறோரக்ளுக்கும் மழவையர ்பள்ளி ஆசிரியரக்ளுக்குமோன 
தகவை்கள்  

என் குழந்வத மழவையர ்பள்ளிக்கு பேை்ைத் 

தயோரோக உள்ளதோ?  

பள்ளி மருதத்ுவரின் போரவ்வயிலிருந்து 

வவரகூறுகள் 
இந்தே ்சிற்சறடு அை்சபனிய, அரோபிய, பேரப்ிய, ஆங்கிை, ஃப்பரன்ே,் இதத்ோலிய, 

சபோரத்்துகீசிய, சேோமோலிய, ஸ்போனிய, தமிழ், டிக்ரின்யோ மற்றும் துருக்கிய பமோழிகளிலும் 

கிவைக்கும். சமலும் தகவை்களுக்கு போரக்்க www.stadt-zuerich.ch/schularzt 

நம்பகத்தன்வம மற்றும் ஆரவ்ம் 

கோை்ை – ஆதரித்து உதவுங்கள்   

ஆரம்பக்கோை வோழ்க்வகயிை் 

குழந்வதகள் படிப்படியோகத் 

தன்னம்பிக்வகவய பபறுகிறோரக்ள். 

இது அவரக்ள் தன் குடும்பதத்ோரிைம் 

இருந்து அவ்வப்பபோழுது விைகி 

இருப்பது, ஆரவ்த்துைனும் 

தூண்டுதலுைனும் பவளி உைகத்வத 

ஆரோய உதவியோக இருக்கும். 

விவளயோைட்ுக் குழு மற்றும் 

மழவையர ்கோப்பகம் இவவ 

இரண்டும் இந்த இைத்திை் மிக 

முக்கியமோன கற்கும் மற்றும் 

பயிற்சி பேய்யும் தளங்களோகும். 4 

வயதிை் இருந்து 5 வயதிை் 

மழவையர ்பள்ளியிை் சேருவது 

என்பது குழந்வதயின் வளரே்ச்ியிை் 

அடுத்த கை்ைமோகும். தினமும் 

கோவை முழுவதும் ேமவயதிை் 

இருக்கும் ஒரு பபரிய குழுவுைன் (18-

25 குழந்வதகள்) மற்றும் 

ஆசிரியரக்ளின் கண்கோணிப்பிை் 

ேற்சற பபரிய குழந்வதகளுைன் 

சநரத்வதே ்பேைவிை இப்பபோழுது 

உங்கள் குழந்வத தயோரோக 

இருக்கும். மழவையர ்பள்ளியிை் 

கிவைக்கும் அனுபவங்கள் 

வயதுக்சகற்ற குழந்வதயின் 

வளரே்ச்ிக்கு உதவியோக இருக்கும். 

மழவையர ்பள்ளிக்கோக 

கோண்சைோன் வவரயறுத்துள்ள 

போைத்திை்ைதவ்த போரக்்க:  
www.vsa.zh.ch. 
 

மழவையர ்பள்ளியிை் ஒரு நை்ை 

பதோைக்கத்திற்கோன சதவவகள் 

5-ஆம் வயதில் கிட்டத்தடட் 

அனைத்துக் குழந்னதகளும் 

ததனவயாை உடல்ரதீியாை, 

சமூக-உணரவ்ுப்பூரவ்மாை 

மற்றும் அறிவுரதீியாை 

வளரச்ச்ினய அனடந்து 

விடுகிை்றை.  இது அவரக்ள் 

மழனலயர் பள்ளியில் இருக்கக் 

கூடிய சவால்கனளச ்சந்தித்து 

அவற்னற வவற்றிகரமாக 

எதிரவ்காள்ள குழந்னதகளுக்கு 

உதவியாக இருக்கிறது.  
 

பவளியிை் விவளயோடும் சபோதும், 

வகுப்பவறயிை் தினமும் போைங்கள் 

சபோதிக்கப் படும்சபோதும், ஒரு 

குழந்வத விழிப்புணரவ்ுைன் 

இருப்பது மிக முக்கியமோகும். 

பெரம்ன் பமோழி அறிவு இதற்கு 

உதவியோக இருக்கும்.  

ஆனோை் மழவையர ்பள்ளியிை் 

சேரும் சபோது சிை குழந்வதகளுக்கு 

உதவி சதவவப்பைைோம். 

அனுபவத்தின் அடிப்பவையிை் இந்த 

உதவிவய ஏற்றுக் பகோண்டு 

பேயை்படுத்துவது ேோை 

சிறந்ததோகும். அதோவது 

குழந்வதகள் கீசழ 

குறிப்பிைப்பைட்ுள்ள சதவவகவள 

வபரும்பாலும் பூரத்்தி பேய்தோை் 

இது பபோருந்தும். தைிப்படட் 

புள்ளிகனள மடட்ும் கருத்தில் 

வகாள்ளாமல் குழந்னதயிை் 

வளரச்ச்ினய ஊக்குவிக்கும் 

ஒடட்ுவமாத்த விடயங்கனள 

குழந்வதகள் மழவையர ்பள்ளியிை் 

பவற்றி பபற பேய்யக் கருதத்ிை் 

பகோள்ள சவண்டும். 

 

1. உைை்ரீதியோன சதவவகள் 
 மழவையர ்பள்ளி பேை்லும் 

குழந்வத கோவை சநரத்திை் 

விழிப்புணரவ்ுைனும், பள்ளி 

பேை்ை தயோரோகவும் இருக்க 

சவண்டும். பள்ளியிை் 

சுறுசுறுப்புைன் பேயைோற்ற இது 

உதவியோக இருக்கும். நீண்ை 

மற்றும் தைங்கைற்ற இரவு 

தூக்கம் இதற்கு முக்கியம். 

 நை்ைவிதத்திை் ஆற்றலுைன் 

பள்ளியிை் பேயைோற்ற 

குழந்வதகளுக்கு தக்கே ்

சிற்றுண்டியும் மிக 

முக்கியமோகும்.  குழந்வதக்கு 

புை்டிப்போலுக்கோன சதவவயும் 

இருக்கக்கூைோது. 

 மழவையர ்பள்ளிக்கு தோனோகசவ 

அை்ைது  

ஆரம்பக் கோைத்திை் துவணயுைன் 

பேை்லும் ஆற்றை். 

 குழந்வத கோவை முழுவதும் 

சுறுசுறுப்போக பேயை்பைக்கூடிய 

உைை் ஆற்றை். 

 குழந்வத தோனோகசவ மற்றவர ்

உதவியிை்ைோமை் தன் உணவுப் 

பபைட்ிவய திறந்து, உண்ணும் 

மற்றும் குடிக்கும் திறன். 

எப்சபோது கழிப்பவற பேை்ை 

சவண்டும் என்று குழந்வத 

உணரந்்து இருத்தை் மற்றும் சிறு 

உதவிகளுைன் (உதோரணமோகக் 

கோற்ேைவ்ை பபோத்தோவனத் 

திறந்து விடுதை்) தோனோகசவ 

கழிப்பவறவய உபசயோகிக்கும் 

திறன்.  

மழவையர ்ள்ளியிை் கை்வி கற்பது என்பது ஒரு குழந்வதயின் வோழ்க்வகயிை் ஒரு 

மிக முக்கியமோன நிகழ்வோகும். குழந்வதகளின் வளரே்ச்ி பை்சவறு விதமோக 

இருக்கும். இந்த வளரே்ச்ி அவனத்துத் தளங்களிலும் ேரிேமமோன சவகத்திை் 

இருக்கோது. 31 ெூவை வவர உள்ள கோைத்திை் 4 வயது பூரத்்தியோன 

குழந்வதகளுக்கு மழவையர ்பள்ளியிை் கை்வி அளிக்கப்படும். மழவையர ்

பள்ளியிை் பவற்றிகரமோன பதோைக்கத்திற்கு உதவும் சிை தகவை்கள். 
 

http://www.vsa.zh.ch/
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 குழந்வதக்குத் சதவவயோன 

அடிப்பவை திறன்கள் மற்றும் 

ஓரளவிற்கோன ஓடுதை், 

தோண்டுதை், படிக்கைட்ு ஏறுதை் 

திறன். சமலும் ஓவியம் வவரதை், 

வககவளக் கழுவுதை், உவைகள் 

மற்றும் கோைணிகவள 

அணியும் கழற்றும் திறன் 

ஆகியவவயும் இதிை் அைங்கும்.  

2. ேமூக மற்றும் 

உணரவ்ுரீதியோன 

சதவவகள் 

 மழவையர ்பள்ளியிை் இருக்கும் 

குழந்வத கோவை சநரம் 

முழுவதும் தன்னுவைய 

உறவிைமிருந்து பிரிந்து 

இருக்கக்கூடிய  ஆற்றவைக் 

பகோண்டிருக்க சவண்டும். 

சமலும் உறவுகள் இை்ைோமை் 

குழுவிை் இயங்கும் திறன் 

பகோண்டிருக்க சவண்டும். 

புை்டிப்போலும் சதவவ 

இருக்கோது. 

 தன் உணரவ்ுகவளயும் 

சதவவகவளயும் பிறருக்குத ்

பதரியப்படுத்தும் குழந்வதயின் 

முயற்சி. 

 தக்க விதத்திை் மற்ற 

குழந்வதகள் மற்றும் 

ஆசிரியரக்ளுைன் பதோைரப்ு 

பகோள்ளும் முயற்சி. 

 விவளயோைட்ு விதிகவள புரிந்து 

பகோண்டு அவற்வறே ்

பேயைோக்கும் திறன். 

 தன் பேயை்கவள ஆரோய்ந்து, 

வன்முவற இை்ைோமை் 

ேேே்ரவுகவள தீரக்்கும் திறன். 

 ஒரு முயற்சியிை் 

சதோை்வியவைந்தோை், புதிதோக 

ஒரு முயற்சிவய 

சமற்பகோள்ளும் திறன். 

 தன்வன மற்றவரக்ள் 

சதற்றுவவத ஏற்றுக் பகோள்ளும் 

திறன். 

3. அறிவுேோரந்்த சதவவகள் 

 மழவையர ்பள்ளியிை் பயிலும் 

குழந்வத புதிய விையங்கள் 

மற்றும் பதரியோதவற்வற 

கற்பதிை் ஆரவ்ம் கோை்டி தன் 

பவற்றிகவளக் குறித்து 

பபருமிதம் பகோள்ளும் தன்வம. 

 தன்வனே ்சுற்றி நைக்கும் 

நிகழ்வுகவளக் கவனித்து, 

விவளயோைட்ு, பதோகுத்தை் 

மற்றும் வவரதை் இவற்றுக்கோன 

ஆவணகவள ஏற்றுக் 

பகோள்ளும் திறன். 

 விவரிக்கப்பை்ைவத ஏற்றுக் 

பகோண்டு, பை வோரத்வ்தகவள 

உள்ளைக்கிய வோக்கியங்கவளத் 

திரும்ப பேோை்லும் திறன். 

 எளிதோன ஆவணகவளப் 

புரிந்து பகோண்டு பேயைோக்கும் 

திறன். 

 தோங்கும் திறன் – அதோவது ஒரு 

நோளிை் ஆசிரியரக்ள் சகைக்ும் 

சபோது 5-10 நிமிைங்கள் பை 

முவற போைத்வத சகை்கும்  

அை்ைது கவனிக்கும் திறன் 

மற்றும் அவமதியோக இருக்கும் 

பண்பு. 

 விவளயோை்டின் சபோது 

கோத்திருக்கும் தன்வம, தன் 

முவற வரும் வவர அவமதி 

கோத்தை் மற்றும் தோங்கும் 

திறன். 

மழவையர ்பள்ளியிை் 

முன்பதிவு 

ேை்ைத்தின் அடிப்பவையிை் 

முன்னசர குழந்வதகவள 

மழவைபள்ளியிை் சேரப்்பது 

என்பது ேோத்தியமிை்வை. 

குழந்வதயின் வளரே்ச்ி நிவை 

எதுவோக இருந்தோலும் இந்த விதி 

பபோருந்தும்.  

மழவையர ்பள்ளியிை் பின்னர ்

பதிவு பேய்தை் 

குழந்வதவய மழவையர ்

பள்ளியிை் சேரக்்கோமை் இருக்கும் 

முடிவு மிகக் கவனமோக 

எடுக்கப்படும். நிபுணரக்ளிைம் 

கைந்தோசைோசித்து குழந்வதக்கு 

இவைப்பைை் கோைத்திை் எவ்வோறு 

சிறந்த ஆதரவவ அளிக்கைோம் 

என்பவதத் திை்ைமிை சவண்டும். 

குழந்வதவயப் பின்னர ்

மழவையர ்பள்ளியிை் சேரக்்க 

முடிபவடுத்தோை், அதற்கு முன்னர ்

மோவை்ை பள்ளித்  துவறயிை் 

அதற்கோன விண்ணப்பம் 

ேமரப்்பிக்கப்பை சவண்டும். 

குழந்வத வளரே்ச்ி நிவைவயக் 

குறித்த மருத்துவ மதிப்பீடு 

பரிந்துவரக்கப்படுகிறது. 

 

 

பள்ளியின் ஆதரவு: 

ேவோை்கவள பவற்றிகரமோகே ்

ேமோளிக்கும் திறவன 

வளரத்்தை் 

பபற்சறோரக்ள் இை்ைோமை் 

பபரியவரக்ள் மற்றும்  பை 

வயதினர ்இருக்கக்கூடிய 

குழந்வதகள் கோப்பகத்திை் நோள் 

முழுவதும் பேைவிடுவது, 

உணவு உண்பது மற்றும் மதிய 

சநரத் தூக்கம் உள்பை, என்பது 

குழந்வதகளுக்கு ஒரு மிகப் பபரிய 

ேவோைோகும். முன் அனுபவம் 

மற்றும் மசனோபோவத்வதப் 

பபோறுத்து, குழந்வத இந்தே ்

ேவோவை சநரம்வறயோக அை்ைது 

எதிரம்வறயோகக் கருதைோம். 

இதற்குத் தன்வன படிப்படியோக 

பழக்கப்படுத்திக் பகோள்ள உங்கள் 

குழந்வதக்கு சபோதுமோன 

சநரத்வத அளிக்கவும். 

சதவவப்பை்ைோை் சமலும் சிை 

கோைம் குழந்வதயுைன் பேன்று 

ஆதரவு அளிக்கவும்.  

ஆசைோேவன 

உங்களுக்குக் சகள்விகள் ஏசதனும் 

இருந்தோை், பள்ளி சுகோதோர சேவவ 

வமயம், மோவை்ை பள்ளித் துவற 

அை்ைது இதர நிபுணரக்வள 

(உதோரணமோகக் குழந்வத 

மருத்துவர,் ஆதரவு 

நபரக்ள்/சிகிேவ்ே அளிப்பவர)் 

பதோைரப்ு பகோண்டு ஆசைோேவன 

பபறத் தயங்க சவண்ைோம். 
 
 

பதோைரப்ு பகோள்வதற்கோன   

தகவை்கள் மற்றும்  

இதர தகவை்கள் 

பள்ளி சுகோதோர சேவவகள் 

சூரிே ்நகரம் 

பள்ளி மருத்துவ சேவவ 

கீழ்க்கண்ை இவணய 

முகவரியிை் உங்கள் பள்ளி 

மருத்துவரின் முகவரிவயக் 

சுற்றுேச்ூழை் குழந்வதயின் 

வளரே்ச்ி அளவிற்கு ஏற்றதோக 

இருக்கும் சபோது குழந்வதகள் 

மிகே ்சிறந்த முவறயிை் ஆதரவு 

பபற்று சிறந்த வளரே்ச்ி 

அவைகிறோரக்ள். என்று 

குழந்வத மருத்துவரக்ள் 

கருதுகிறோரக்ள். 



   

 

கண்ைறியைோம்: 
www.stadt-zuerich.ch/schularzt 


