
நாம் எல்ாக் குடும்்பங்களுக்கும் குழந்தைக்கு உணவூட்டும் ததைரிவு்களுக்கு 

.

நாம் குடும்்பங்களுக்கு அவர்களின் குழந்தை்களுக்கு ்பாது்காப்பானதும் ப்பணி 

வளரப்பதுமான ஒரு வழியில உணவூட்டுவ்தைப ்பற்ிய தை்கவல்க்ள 

தைாய்ப ்பாலூட்்ட்்ப ்பாது்காக்கும், ஊக்குவிக்கும், அதைறகு ஆதைரவளிக்கும் ஒரு 

த்காள்்க எம்மி்டம் உண்டு*. எமது ஊழியர்கள இக்த்காள்்க்யப ்பின்்பற்ப 

்பயிற்ப்பட்டுளளனர.

நாம் ஆட்்களுக்கும் அவர்களின் குடும்்பங்களுக்கும் தைாய்ப ்பாலூட்்ட்ின் 

முக்்கியத்துவத்்தைப ்பற்ி ்கருக்்கட்்டலுக்கு முநதைிய ்கா்ம், ம்கப ப்பறறுக்கு 

முநதைிய ்கா்ம் ஆ்கியவற்ில .

நாம் குழந்தை்க்ள பதைாலு்டன் பதைால பேரும் ்பாது்காப்பான வழி்யப ்பயன்்படுத்தைி 

தூக்்கிக் த்காளளவும் உணவூட்்டவும் த்பறப்ா்ரயும் அவர்களது குடும்்பங்க்ளயும் 

நாம் த்பறப்ாருக்கும் அவர்களின் குடும்்பங்களுக்கும் அவர்களின் குழந்தை்களுக்கு 

முதைல ஆறு மாதைங்களில தைாய்ப ்பா்்* மட்டும் வழங்கவும் ்பின்னர 2 ஆண்டு்கள 

வ்ரயும் அதைற்கப்பாலும் தைிண்ம உணவு்களு்டன் பேரத்து தைாய்ப ்பாலூட்டுவ்தைத்* 

ததைா்டரவும் .

நாம் தரா்ன்பரா ந்கரினுள தைாய்ப ்பாலூட்டுவதைறகு ஆதைரவளிக்்க எமது 

ேமுதைாயங்களு்டன் பேரநது .

நாம் குழந்தைப ்பாலமா, ப்பாத்தைல்கள, சூப்பி்கள, அல்து அ்மதைியாக்்கி்கள 

ப்பான்்வற்் வழஙகுவதைில்்.

தரா்ன்பரா ந்கர ே்்பச் தோத்துக்்களிலும் நாம் பே்வ வழஙகும் ஏ்ன இ்டங்களிலும் 

எநபநரத்தைிலும் எஙகும் த்பறப்ார்கள தைாய்ப ்பாலூட்டுவ்தை .

*The terms breast milk/breastfeed/breastfeeding are also known as chest milk/chestfeed/chestfeeding 
 respectively and can be used interchangeably.
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