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ரில்ா ஜா - ஷராா சிட்டி
(Shilpa Jha - Sobha City): என்யர்
குமந்கதநஷாதத்துயஆபாய்ச்சி

யல்லுரும்குமந்கதைள்
டத்கதைகழுங்குடுத்தும்

ிர்யாைம் ற்ினஆபாய்ச்சினாரும்
ஆயார். அயர்அகத்துப்
பற்ஷாருக்கும், தாத்தா

ாட்டிைளுக்கும், ஆசிரினர்ைளுக்கும்
ம்முடினாதஆால் கடமுகக்கு
த்துயரும்அரின சி எிகநனா
ைருத்துக்ைகஇங்ஷை தந்துள்ார்.



அகயனாய:

குமந்கதைள் தங்ைது பற்ஷாஷபாடு
இகணக்ைப்ட்டு ல்லுஷயாடுஇருப்தாை
உணர்யதற்குஅயர்ைளுக்குருாில்
குகந்தட்சம் எட்டு பதாடுதல்ைள்
ஷதகயப்டுைின்.அயர்ைள் ஏஷதனும்
சயாா ஷபத்கத சந்திக்ை ஷரிடும்
சநனங்ைில்அயர்ைளுக்குகுகந்த ட்சம்
ரு ாில் ன்ிபண்டுஇதநா
பதாடுதல்ைள் ஷதகயப்டுைின். 



அதற்ைாை நிைப் பரின
முனற்சி எதுவும் பசய்னத்
ஷதகயனில்க. 

குமந்கதைின் ைாகப
சரிபசய்தல், 

ஷதாில்யாஞ்கசஷனாடு
தட்டிக் பைாடுத்தல்

இதநாை ஷசாை
அயர்ைக அகணத்துக்

பைாள்ளுதல் ஷான்கயஷன
ஷாதுநாது. 



வ்பயாரு ாளும்
பற்ஷார் தங்ைின்

குமந்கதைின் ைண்ைக
ஷருக்கு ஷர் ார்த்து
உகபனாடஷயண்டும்

குிப்ாை,  

நிைமுக்ைினநாை
ிந்த சிசுக்ைளுக்கு
பற்ஷாரின் ைண்பதாடர்பு
நிைவும் ஷதகயப்டுைிது.                                                       

ஆால் எல்ாயனதுக்
குமந்கதைளும்அயர்ைின்
ைண்ைகப் ார்த்துப் ஷச
ஷயண்டும்என்றும்கநஎதிர்ார்க்ைிார்ைள்.

.



ருாில்ன்து ிநிடங்ைள்ரு
குமந்கதனின் நீதுநிைப் பரின
தாக்ைத்கத ஏற்டுத்துயதாைஉள்து.

முதல்மூன்று
ிநிடங்ைள்
குமந்கதைள்
டுக்கைனிிருந்து
எழுந்தவுடன். 



இபண்டாயது
மூன்றுிநிடங்ைள்
அயர்ைள்
ள்ினிிருந்து
யடீ்டுக்குயந்தவுடன். 

மூன்ாயது
மூன்றுிநிடங்ைள்
அயர்ைள்
டுக்கைக்குப்
ஷாயதற்குமுன். 



ாம்அந்த ிநிடங்ைக
சிப்ாதாைஆக்ைி, நது
குமந்கதைக ாம் நிைவும்

ஷசிக்ைிஷாம் என்றுஅயர்ைக
உணபச் பசய்ன ஷயண்டும்.  இந்த
சிினமுனற்சி, உைத்கதஷன
உலுக்ைியிடக்கூடினன்ல்; 

நிைவும் எிகநனாது. 

முனற்சித்துப் ாருங்ைஷன்.



 உங்ைள்குமந்கதகனத் திட்டஷயாஅடிக்ைஷயா
ஷதான்றும்ஷாதுஆழ்ந்தபதாருமூச்சுயிடுங்ைள். 

அல்து 1 முதல் 10 யகப எண்ணியிட்டுப் ிகு
பசனல்டுங்ைள்/

 குமந்கதைளுக்குநிைவும் ிடித்த ாடத்கத
அயர்ைாைஷய டிக்ைச் பசால்லுங்ைள்.

 ஏஷதனும்ருஷதர்வுக்கு எதுவும்
டிக்ைாநஷஷனஅனுப்ி எழுதச் பசால்லுங்ைள்
 நதுகுமந்கதைளுக்குஐந்தாம்யகுப்ில்
ஷாதிக்ைப்டும் ாடங்ைள் பயிாடுைில்
ஏமாம்யகுப்ில் ஷாதிக்ைப்டுைின் என்கத
ிகயில் பைாள்ளுங்ைள்
 நதுகுமந்கதைள் ஷதகயனில்ாத
ஷாட்டிைில் ங்ஷைற்கதத் தயிர்த்துக்
பைாள்ளுங்ைள்.



 நதுகுமந்கதைள் ைற்கயைில் 80 சதயதீத்தால்
எதிர்ைாத்தில் எந்த னனும்இல்க.

 நதுகுமந்கதைள் எதிர்ைாத்தில் தாங்ைள்
யிருப்ப்டி எதுவும் பசய்துமுடிக்கும்
திகநநிக்ையர்ைள். 

 நிை உனர்ந்த ட்டங்ைள் எந்த பயற்ிக்கும்
நைிழ்ச்சிக்கும்உத்திபயாதம்அிப்தில்க.

 நிை அதிைநாைப் டித்த நக்ைள்அகயரும்
தாங்ைள் பசய்மம் பதாமிகத் திகநனாை
பசய்யதில்க.  அஷத சநனம் தங்ைள் பதாமிகத்
திகநனாைச் பசய்மம் எல்ஷாரும்நைிழ்ச்சினாை
இருப்தில்க.

குமந்கதைள் எப்ஷாதும்யிருந்துைில் ங்ஷைற்ைவும்
யிகனாடவும் ாட்டமுடன்இருப்ார்ைள். 

அயர்ைின் ிள்கப் ிபானத்துநைிழ்ச்சிகனக்
பைடுத்துயிடாதீர்ைள்.  அயர்ைளுக்குஆதபயித்து
அயர்ைள்யிரும்ினகதச் பசய்னயிடுங்ைள்.



ஷதாமர்ைஷ, ஷதாமினஷப, சஷைாதப, 

சஷைாதரிைஷஇதகஎத்தக
ஆசிரினர்ைளுக்குபற்ஷார்ைளுக்கு
உங்ைால்அனுப்முடிமஷநா
அத்தகஷருக்குஅனுப்ி நது
குமந்கதைக ற்ிமம்அயர்ைது
எதிர்ைாம் ற்ிமநா நது

ிற்ஷாக்ைா ார்கயகனநாற்ிக்
பைாள்முனற்சி பசய்மங்ைள்.

யாழ்ையமுடன்



ஆங்ைிமூம்
Shilpa Jha - Sobha City

தமிழ் மமொழியொக்கம்

திரு. சி.சந்திரசசகரன், எம்.ஏ.,பி.எட் .,

தககநனாசிரினர் (ஒய்வு)

ஷைந்திரினயித்னானா, திருச்சி
9843769972 

உங்ைளுக்குயமங்குயர்
திருச்சிா.ிபசன்ம், ி.ஏ.,
8668013299. 9941505431
பும் 9791714474
நின்ஞ்சல், n.prasannam@gmail.com 
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To all parents and 

even grandparents, 

as well as teachers, 
here are some unbelievably 

simple parenting ideas that work 

1. Children need a minimum of eight  touches during 

a day to feel connected to a parent.

If they’re going through a particularly challenging 

time, it’s a minimum of 12 a day. This doesn’t have to 

be a big deal; it could be the straightening of a collar, 

a pat on the shoulder or a simple hug.



2. Each day, children need 

one meaningful eye-to-eye 

conversation with a parent.

It is especially important for 

babies to have that eye 

contact, but children of all 

ages need us to slow down 

and look them in the eyes.



3. There are nine minutes 

during the day that have the 

greatest impact on a child:

the first three  

minutes right 

after   they wake 

up



the three minutes 

after they come 

home from school

the last three minutes  

of the day before 

they go to bed



We need to make those moments 

special and help our children feel 

loved.

These are simple, right? 

Nothing really earth-shattering 

here.



Try it.

1. Whenever u feel like scolding or beating 

your child, take a deep breath, or count 1-10 

and then act.

2. Let's ask them to study their favorite 

subject on their own..

3. Send them to one exam without studying 

at all..



4. Remember what our kids are 

learning in 5th std is taught to 7th std 

abroad..

5. Lets keep our kids out of 

unwanted competition.

6. 80% of what kids are learning, 

won't be useful to them in future..



7. Our kids can really afford to do 

whatever they want to do in future .

8. Higher degrees don't guaranty 

success and happiness..

9. Not all the highly educated people 

do well professionally.



And not all who do well professionally are the 

happiest ones..

Kids are always in a party mood.. don't 

spoil their childhood. Support and let them be 

what they want to be. 

Pass this on to as many teachers and 

parents as you can.. 

And change the way we look at our kids and 

their future.
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