அன்பார்ந்த பபற்ற ாறே / பாதுகாப்பாளறே
பயங்கேவாதத்
தாக்குதலையும்,
அதற்குத்
தயார்ப்படுத்திக்
பகாள்ளறவண்டிய
அவசியத்லதயும்
பற்றி
உங்கள்
பிள்லளயுடன்
கைந்துலேயாட
இந்தக்
கலதப்புத்தகத்லத நீங்கள் பயன்படுத்தைாம்.
இந்த விவகாேங்கள் பற்றி உங்கள் பிள்லளயிடம் நீங்கள் றபசுவது முக்கியம். உங்கள்
பிள்லள தனது உணர்வுகலளச் சமாளிக்க ஆதேவாக இருங்கள். அப்றபாதுதான்,
உங்கள் பிள்லள வாழ்க்லகலய எவ்விதப் பயமுமின்றித் பதாடர்ந்திட முடியும். உங்கள்
பிள்லளயிடம்
றபசுவதற்கு
முன்பாக
முதலில்
உங்கலளத்
தயார்ப்படுத்திக்
பகாள்ளுங்கள்.
பெருக்கடிநிலைக்கு உங்கள் பிள்லளலய / உங்கள் பாதுகாப்பில் வளரும் பிள்லளலயத்
தயார்ப்படுத்துவதற்கான வழிமுல கள்:
-

பயங்கேவாதத் தாக்குதல் பற்றி என்ன எண்ணுகி ார் என்று உங்கள் பிள்லளயிடம்
றகளுங்கள்.
o ெம்பிக்லகயளிக்கும் ஊடகச் பசய்திகளில் கவனம் பசலுத்துங்கள் (எ.கா.
துணிவுடன் உதவியவர்கள்). பபாதுப்பலடயான அச்சங்கள் ஏற்படுவலதத்
தவிர்க்க, உங்கள் பிள்லளயிடம் பயங்கேவாதத்தின் றகாேக் காட்சிகலளக்
காட்டறவா தாக்குதல்காேர்களின் இயல்புகலள எடுத்துக்கூ றவா றவண்டிய
அவசியம் இல்லை. இச்சம்பவங்கள் அரிதாகறவ ெடக்கின் ன என்பலத
விளக்குவது முக்கியம். ஒரு சம்பவத்திற்குப் பி கு சமூக ஊடகப்
பயன்பாட்லடக் கண்காணித்திடுங்கள் அல்ைது கட்டுப்படுத்துங்கள்.
o உங்கள் பிள்லளக்கு எழும் ஐயப்பாடுகலளக் றகட்டறிய அனுமதியுங்கள்.
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-

இறத றபான் சம்பவங்கள் அவருக்கு ெடந்தால் என்ன பசய்வார் என உங்கள்
பிள்லளயிடம் றகளுங்கள்.
o உங்கள் பிள்லள பசால்வலதக் காதுபகாடுத்துக் றகட்டு, லதரியம் அளித்து,
ஆறுதல் கூறுங்கள்.
o உங்கள் பிள்லளயின் உணர்வுகலள ஏற்றுக்பகாண்டு உறுதிப்படுத்துங்கள்.
“உனக்குக் கவலையாக/பயமாக இருப்பதுறபால் பதரிகி து”, “இத்தலகய
உணர்வு இயல்பானறத” றபான் பசாற்ப ாடர்கலளப் பயன்படுத்துங்கள்.
o குடும்பத்தின் அன் ாட வாழ்க்லகயில் எந்த இலடயூறும் ஏற்படாது என
உங்கள் பிள்லளக்கு உறுதியளித்திடுங்கள். உதவி புரியவும் மற் வர்கலளப்
பாதுகாக்கவும் அரும்பாடுபடும் ெல்ைவர்களும் (எ.கா. காவல்துல யினர்,
தீயலணப்பாளர்கள், மருத்துவர்கள், தாதிகள், ஆசிரியர்கள்) இருக்கி ார்கள்
என உங்கள் பிள்லளயிடம் பசால்லி மனலதரியத்லத வளர்த்திடுங்கள்.

-

பயங்கேவாதத் தாக்குதல் றெரும்றபாது பாதுகாப்பாக இருப்பது எப்படி என்பது பற்றி
உங்கள் பிள்லளயுடன் கைந்து றபசுங்கள்.
o பயங்கேவாதத்
தாக்குதலின்றபாது
என்ன
பசய்வது
என்பலதப்
பபற்ற ார்களும் பாதுகாப்பாளர்களும் அறிந்திருப்பது முக்கியம். SGSecure
பாதுகாப்புத்திட்ட ஆறைாசலனகளான “ஓடு, ஒளிந்துபகாள், பதரியப்படுத்து”
(பக்கங்கள் 15-23), “அழுத்து, கட்டு, பதரியப்படுத்து” (பக்கம் 21)
ஆகியவற்ல உங்கள் பிள்லளயுடன் றசர்ந்து பயிற்சி பசய்யுங்கள்.

o உங்கள் பிள்லள பபரியவர் ஒருவரின் பாதுகாப்பில் இருந்தால், பாதுகாப்பாக
இருக்க அவருலடய உதவிலய ொடச் பசால்லுங்கள். மா ாக, உங்கள்
பிள்லள தனித்து இருந்தால், பாதுகாப்பான இடம் ஒன்ல த் றதடி அங்றகறய
இருக்கச் பசால்லுங்கள்.
o சுவாச உத்திலயப் (பக்கம் 25) பயன்படுத்தி நிதானமாக இருக்க உங்கள்
பிள்லளயுடன் பயிற்சி பசய்யுங்கள்.
o உங்கள் பிள்லள பாதுகாப்பாக இருக்கும்றபாது,
மற் வர்களுக்கு உதவி பசய்யைாம்.

உதவி

றதலவப்படும்
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-

உங்கள் பிள்லளக்குப் பயமாகறவா மனக்கைக்கமாகறவா இருந்தால், தயங்காமல்
உங்கலள ொடி வேச் பசால்லுங்கள். பி ரிடம் அன்பும் அக்கல யும் காட்டுமாறு
உங்கள் பிள்லளக்கு ஊக்கமளியுங்கள்.
o பக்கங்கள் 42-43-இல் உள்ள விவேங்கலளப் பயன்படுத்தி, றபேதிர்ச்சியும் மன
உலளச்சலும் குறித்த அறிகுறிகள் பற்றிப் பகிர்ந்துபகாள்ளுங்கள்.
o உதவி ொடுவது மனலதரியத்தின்
ெம்பிக்லகக்குரிய
பபரியவர்களின்
பிள்லளயிடம் பகாடுத்து லவயுங்கள்.

அறிகுறி
பதாடர்பு

என அறிவுறுத்துங்கள்.
விவேங்கலள
உங்கள்

o ெண்பர்கள் துன்பத்தில் இருக்கி ார்களா என்பலதக் கவனித்து, பள்ளியில்
அல்ைது வீட்டில் ெம்பிக்லகக்குரிய பபரியவரிடம் உதவிபப பசய்திடுமாறு
உங்கள் பிள்லளக்கு ஊக்கமளித்திடுங்கள்.
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