
 என்பது ஒரு குழந்தை வன்மையாகக் குலுக்கப்படும் ப்போது 

நிகழும் ஒரு நி்ையோகும். குலுககைோனது சிறுவர் துஷ்பபிரபயோகததைின ஓர் உயபிரோ்பததைோன வடிவமோகும்.

ஒரு குழந்தை வன்மயோகக குலுககப்படும் ப்போது, அது ஆயுடகோைப ்பபிரசசி்னகளுககு வழி பகோைைோம்:

• குலுககல் ஒரு குழந்தையபின மூ்ை்யச பசதைப்படுததைைோம்.

• குலுககல் குருடு அல்ைது ்போரிசவோதைம் ப்போன்ற நிரநதை அஙகவனீஙகளுககு வழி பகோைைோம்.

• குலுககல் இ்றப்்பக கூட ஏற்படுததைைோம்.

ஒருப்போதும் ஒரு குழந்தை்யயும் குலுககோதீைர்கள்! குலுககுவது உஙகைது குழந்தையபின மூ்ை்யச 

பசதைப்படுததைவும் இ்றப்்ப ஏற்படுததைவும் கூடும். எவவயதைிலுமுள்ை எப்பபிள்்ையும் குலுககப்படக 

கூடோது.

குழந்தைகள் அழும் ப்பாது, நீஙகளும் அழ பவண்டியிருக்கலாம்… இது சாதைாரணமைானபதை!

ஒரு ப்பறப்றோரோக அல்ைது ்பரோமரிப்போைரோக இருப்பது இபைசோனதைல்ை. ஒரு குழந்தையபின பதைோடர்சசியோன 

அழு்க மனவழுததைம் தைருவதைோகவும் உஙகளுககோன ஓர் ஆ்பததைோன தூணடைோகவும் இருககைோம். சிை 

பவ்ைகைில் குழந்தை அழுவதைறகு எககோரணமும் இல்ைோதைிருககைோம், அபப்போது நீஙகள் பசயயககூடிய 

எதுவும் கி்டயோது.

ஒரு குழந்தையின அழு்க சாதைாரணமைானது

அழும் குழந்தைக்ைப ்பற்றி நீஙகள் ததைரிநது தகாள்ை பவண்டியது இது தைான:

• ப்பரும்்போைோன குழந்தைகள் அடிககடி அழுகின்றன: 80-90% ஆன குழந்தைகள் 20-60 நிமிடஙகள் வ்ர 

அல்ைது அதை்னயும் வபிட அதைிக பநரம் அழுகின்றன. இதைன ப்போருள் உஙகைது குழந்தைககு வயபிறறு வைி 
உள்ைபதைன்பதைல்ை.

• ப்பரும்்போைோன குழந்தைகள் இரவபில் அதைிகமோக அழுகின்றன, சிை பவ்ைகைில் ஒரு மணபிததைியோைம் 

அல்ைது அதைனிலும் அதைிக பநரம் அழுகின்றன.

• ப்பரும்்போைோன குழந்தைகளுககு ஒவபவோரு நோளும், அடிககடி இரவபில் அடம்்பபிடிககும் ஒரு பநரமிருககும்.

• ப்பரும்்போைோன குழந்தைகள் ்பபி்றநதை பவ்ை்ய வபிட அதைிகமோக 6-8 கிழ்மகைில் அழுகின்றன.

• ப்பரும்்போைோன ப்பறப்றோர் அல்ைது ்பரோமரிப்போைர்கள் பகோ்பமு்றைோம், ஏமோற்றம்டயைோம், அததுடன 

அவர்கபை அழைோம்.

• முதைல் 5-6 மோதைஙகைில் ஒரு குழந்தையபின அழு்க அதைிகரிப்பது சோதைோரணமோனது, குழந்தை்ய 

அரவ்ணகக இயைோது ப்போகைோம்.

சிை பவ்ைகைில் குழந்தை்யத பதைோடடிைில் இடுவது ்பரவோயபில்்ை, உஙகளுககு ஒரு இ்டபவ்ை 

எடுப்பதைறகோக குழந்தை்யச சறறு பநரம் அழ வபிடுஙகள். இநதை மனவழுததைமோன பநரஙகைில் 

எவ்ரபயனும் அ்ழகக முயலுஙகள்.

குலுஙகறிய குழந்தை 

பநாய்க்கூட்ட்றிகு்றி என்பது யாது?



அழுவது என்பது உங்களது குழந்தை தைன்னால் ப்பச இயலுமனா்க முன்ர் உங்களுடன ததைனாடர்்பனாடல் தசய்யும் 

ஒரு முக்ககிய வழகியனாகும். அழும் ்கனாரணத்தைக ்கணடறகிவது ்கடி்மனா்கலனாம் - சகில பயனாச்்்கள் இபதைனா:

சாத்தியமான 
காரணம்

யாது சசயய வேண்டும்...

பசதி குழந்தைககு உணவூட்டுங்கள். குழந்தைககு சகில நனாட்்களில் அதைகி்க 
்பசகிதயடுக்கலனாம். தைனாய்்ப்பனாலூட்டுவது குழந்தை்ய அ்மதைகி்ப்படுததை 
உதைவுமனாயின, அடிக்கடி த்கனாடுங்கள்.

ஆடகளுக்கு 
செருக்கமாக 
இருக்க, ச்ாடபபட, 
எடுததுக் 
சகாள்ளபபட, 
தூக்கதிக் 
சகாள்ளபபட, 
அசசந்ாட 
வேண்டிய வ்சே

தூக்ககிக த்கனாள்ளுங்கள், அ்சநதைனாடுங்கள், ்பிடிதது விடுங்கள், உங்களது ்்க்களில் 
குழந்தை்ய ்வததுக த்கனாணடு ஆடுங்கள், துள்ளும் ்பநதுடன அல்லது 
அ்சநதைனாடும் ்கதைகி்ரயுடன பசர்நது உட்்கனாருங்கள், குழந்தையுடன உ்ரயனாடுங்கள், 
்பனாடுங்கள். பமறசட்்ட்யக ்கழறறகி விட்டு, பதைனாலுடன பதைனால் பசர குழந்தை்யத 
தூக்ககிக த்கனாள்ளுங்கள். குழந்தையுடன பசர்நது குளியுங்கள். உங்களது ்்க்களில் 
குழந்தை்ய ஏநதைகிக த்கனாணடு அல்லது தைள்ளு வணடியில் ்வதது ந்ட 
்பயிலுங்கள். நீங்கள் தைனாய்்ப்பனாலூட்டும் ப்பனாது குழந்தையுடன பசர்நது சனாய்நது 
த்கனாள்ளுங்கள், ்பிடிதது விடுங்கள், தமதுவனா்கத தைடவுங்கள் அல்லது குழந்தையுடன 
ப்பசுங்கள். பவதறவ்ரபயனும் குழந்தை்யத தூக்ககிக த்கனாள்ள விடுங்கள்.

ேலதி அலலது 
அசசௌகரியம்

குழந்தை்ய எடுததுக த்கனாள்ளுங்கள், அரவ்ணயுங்கள், சகிறுநீர்த துணி்ய 
மனாறறுங்கள், குழந்தையின முது்ககில் வனாயனால் ஒலகி ்கனாறதறனாலகி்ய உணடனாககுங்கள், 
அல்லது வருடுங்கள். குழந்தையின நகி்ல்ய மனாறறுவது உதைவலனாம்.

அ்திக சூடு / அ்திக 
கு்ளிர்

குழந்தை்களுககு உங்க்ள்ப ப்பனானபற இளஞ்சூடனா்க ஆ்டயணிவிக்க்ப்பட 
பவணடும். ததைனாடு்்கயின ப்பனாது குழந்தை குளிரனா்க இருக்கக கூடனாது.

கச்ளபபு அலலது 
மதி்மதிஞசதிய 
தூண்டல

குழந்தை்ய அரவ்ணயுங்கள், விளககு்க்ள அ்ணயுங்கள், சுறறனாட்ல 
அ்மதைகியனா்க ்வததைகிருங்கள். குழந்தை்ய தமதுவனா்கத தைனாலனாட்டுவது 
உங்களிருவ்ரயும் அ்மதைகி்ப்படுததைலனாம்.

ஒரு மாற்றம் 
வ்சேபபடுகதி்றது

ஒவதவனாரு நனாளும் குழந்தைககு வனாசகியுங்கள், அதைனுடன வி்ளயனாடுங்கள், 
உ்ரயனாடுங்கள், ்பனாடுங்கள், அதை்்த தூக்ககிக த்கனாள்ளுங்கள். குழந்தை 
விததைகியனாசமனா் த்பனாருட்்க்ள்ப ்பனார்க்க முடிவதைற்கனா்க அ்ற்க்ள மனாறறுங்கள்.

“ச்ரியா்து” தூக்ககிக த்கனாள்ளுங்கள், தைனாலனாட்டுங்கள், ந்ட ்பயிலுங்கள், ்பனாடுங்கள், 
குழந்தை்யக குளி்ப்பனாட்டுங்கள், ்பிடிதது விடுங்கள், தைனாய்்ப்பனாலூட்டுங்கள், 
அல்லது தைனாலனாட்டு்ப ்பனாட முயலுங்கள். நீங்கள் தசய்யும் ஒவதவனாரு 
தசயலுககும் ்பதைகிலளிக்க குழந்தைககு அவ்கனாசமளிதது, குழந்தை்ய 
அரவ்ணக்க முயலுங்கள்.

சுகேனீம் உங்களது குழந்தையின அழு்்கய உங்களுககு விததைகியனாசமனா்கத ததைன்பட்டனால் 
அல்லது எல்லனா வழகி்களின ்பின்ரும் குழந்தை்ய அரவ்ணக்க இயலனாவிட்டனால், 
உங்கள்தை மருததுவ்ரச் தசனறு ்கனாணுங்கள், அல்லது அ்ழயுங்கள்: 
Telehealth Ontario 1-866-797-0000

PH1611GB1054 
Tamil

குழநச்கள ஏன்
அழுகதின்்றன?
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