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9 ಎಂ: �ಾ�ಾನ� �ೕ�ಂಗ್ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� ಪ��ಾರಗಳ� ಪ�� 

�ಾ�ಾನ�  �ಾಟಲ್  �ೕ�ಂಗ್  ಸಮ�ೆ�ಗಳ�  ಮತು�  ಪ��ಾರಗಳ� 

�ಾ�ಾನ�  ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಸಂಭವ�ೕಯ  ಪ��ಾರಗಳ�

�ಪ�ಲ್ ಹ��ನ ಪ��ಾಣ ತುಂ�ಾ 

�ೇಗ�ಾ��ೆ 

o ��ಾನಗ�ಯ ಹ���ೆ �ೇಗವನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9J)

o ಹ�ವನು� ��ಾನ�ೊ�ಸುವ �ೇ�ೆ �ಾ�ನವನು� ಬಳ� (ಪಕ�ದ�� ಮಲಗುವ�ದು, �ೇರ�ಾ�

ಕು�ತು�ೊಳ��ವ�ದು)

o �ಾಟ�ಯನು� ಅಡ��ಾ� ��ದು�ೊ�� - ಲಂಬ�ಾ� ��ಯುವ�ದನು� ತ���

o ��ಾನಗ�ಯ ಹ��ನ �ಪ�ಲ್ ಬಳ� (ಸಣ� ರಂಧ�, ಸಣ� ಅಳ�ೆಯ ಸಂ�ೆ�)

�ಪ�ಲ್ ಹ��ನ ಪ��ಾಣ ತುಂ�ಾ 

��ಾನ�ಾ��ೆ 

o �ೇಗ�ಾದ ಹ��ನ �ಪ�ಲ್ ಬಳ� (�ೊಡ� ರಂಧ�, �ೊಡ� ಅಳ�ೆಯ ಸಂ�ೆ�)

o ಹ��ನ ಪ��ಾಣವನು� �ೆ��ಸುವ �ೇ�ೆ �ಾ�ನವನು� ಬಳ� (�ೊ��ಲು �ಾ�ನ)

o �ಾಟ�ಯನು� ಸ�ಲ� �ೆಚು� ಲಂಬ�ಾ� ��ದು�ೊ��

�ೕ�ಂಗ್ಗಳ� 30 ��ಷಗ��ಂತ 

�ೆಚು� ಸಮಯ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ 

o ಏ�ೆ ಎಂಬುವ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o �ಾ��ೕಕರಣವನು� ಪ��ೕ�� ಮತು� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�� (ಅ�ಾ�ಯ 1,

��ಾಗ 1)

o ಹ��ನ ಪ��ಾಣವನು� ಪ��ೕ�� ಮತು� ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ �ೊಂ�� ಮಗು�ನ �ೌಶಲ�ಗ��ೆ

�ೊಂ��ೆ�ಾಗದ ಹ��ನ ಪ��ಾಣವ� �ೕಘ�, ಕ�� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾದ �ೕ�ಂಗ್ಗ��ೆ

�ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ

o ಮಗು ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಂಡ�ೆ �ಾಕಷು� ��ಾಮಗಳನು� ಅನುಮ��

o ಹಗಲು ಮತು� �ಾ����ೕ ಸಣ�, �ೆಚು� ಆ�ಾ� �ೆ ಆ�ಾರವನು� �ೕ�

o ಒಳ�ೊಳ����ೆ ಮತು� ಆ�ಾರದ ಪ��ಾಣವನು� �ೆ��ಸಲು ಆ�ಾರದ ಸಮಯದ�� ಮಗು��ೊಂ��ೆ

�ಾತ�ಾ�, �ಾ� ಮತು� ನ��.

�ೕ�ಂಗ್ �ಾಡು�ಾಗ ಗ��� 

�ಾಡ�ೇ� 

o ಏ�ೆ ಎಂಬುವ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o �ೇ�ೆ �ಾ�ನವನು� ಬಳ�

o ಆ�ಾರದ �ದಲು ಮತು� ಸಮಯದ�� �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9�ೆ)

o ಹ��ನ ಪ��ಾಣವನು� ಪ��ೕ�� ಮತು� ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ �ೊಂ��: ಹ��ನ �ೇಗ ಅಥ�ಾ

��ಾನವ� ��ಾ�ೆ�ೊಂಡ  ಮಗು��ೆ �ೊಂದಲವನು� ಉಂಟು �ಾಡುವ�ದ�ೆ� �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ

o ಮಗು��ೆ ��ಾಮಗಳನು� �ೕ�� (ಬ��ಂಗ್, �ಾ��ಂಗ್, �ಾ�ಂಗ್)

o ಮಗು �ಾಂತ�ಾ� ಆ�ಾರವನು� �ೕಡುವವ�ೆ�ೆ �ತ�ಾದ ಉಪ�ಾಮಕವನು� �ೕ�

ಆ�ಾರ �ೕಡು�ಾಗ ���ಸುವ�ದು 

o ಏ�ೆ ಎಂಬುವ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಮಗು�ನ �ಾಗರೂಕ�ೆಯನು� �ೆ��ಸುವ �ೇ�ೆ �ಾ�ನವನು� ಬಳ�

o ಹ�ವ� ಪ��ಾಣವನು� ಪ��ೕ�� ಮತು� ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ �ೊಂ��: ಹ�ವ� ತುಂ�ಾ �ೇಗ  ಅಥ�ಾ

��ಾನ�ಾ�ದ��ೆ ಇದು ಮಗು�ನ ಹ�ಾ�ೆ, ಒತ�ಡ ಮತು� ದ���ೆ �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ

o ಮಗು��ೆ ಹ�ವ� ಮತು� ಪ�ಣ��ಾ��ಾ�ಗ ಸೂ�ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಆ�ಾರ�ಾ�� �ೋ� (ಅನುಬಂಧ

9L-2)

o ಒಳ�ೊಳ����ೆಯನು� �ೆ��ಸಲು ಆ�ಾರ �ೕಡುವ ಸಮಯದ�� ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ಾತ�ಾ�, �ಾ�

ಮತು� ಸಂವಹನ �ಾ�

o ಆ�ಾರ �ೕಡುವ �ದಲು ಮತು� ಸಮಯದ�� ಎಚ�ರ�ೊಳ��ವ / ಎಚ��ಸುವ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ�

(ಅನುಬಂಧ 9K)

ಆ�ಾರ ���ಸು�ಾಗ 

ಉ�ರುಗ��ಸುವ�ದು, �ೆಮು�ವ�ದು 

o ಏ�ೆ ಎಂಬುವ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಘಟ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾಡುವ ��ನ� �ಾ�ನವನು� ಬಳ� (�ೆಚು� �ೇರ�ಾ�) ಮತು� �ಾ��ೕಕರಣದ

ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ��� (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)
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ಅಥ�ಾ �ಾ�ಗ್ �ಾಡುವ�ದು o ಹ��ನ ಪ��ಾಣವನು� ಪ��ೕ�� ಮತು� �ೊಂ�� — ಆ�ಾ� �ೆ ��ಾನ ಹ��ನ �ಪ�ಲ್ ಬಳಸುವ

��ಾನ ದರವ� ಉತ�ಮ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ

o ��ಾನಗ�ಯ ಹ���ೆ �ೇ�ಂಗ್ ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9J)

o ಮಗು��ೆ ��ಾಮಗಳನು� �ೕ�� (ಬ��ಂಗ್, �ಾ��ಂಗ್, �ಾ�ಂಗ್)

o ದಪ��ಾ�ಸುವ ���ಡ್� �ೊ�ೆಯ ಉ�ಾಯ�ಾ� ಪ�ಗ�� (ಅನುಬಂಧ 9E)

�ಾಟ�ಗಳನು� ��ಾಕ�ಸುವ�ದು 

o ಏ�ೆ ಎಂಬುವ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಮಗು�ನ ಆ�ಾಮವನು� �ೆ��ಸುವ �ೇ�ೆ �ಾ�ನವನು� ಬಳ�

o ಆ�ಾರದ �ದಲು ಮತು� ಸಮಯದ�� �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9K)

o ಹ��ನ ಪ��ಾಣವನು� ಪ��ೕ�� ಮತು� ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ �ೊಂ��: ಹ��ನ �ೇಗ ಅಥ�ಾ ��ಾನ

→ ��ಾ�ೆ�ೊಂಡ, ಒತ�ಡ�ಂದ ಕೂ�ದ ಮಗು ಮತು� �ಾಟಲ್ ��ಾಕರ�ೆ

o ಮಗು��ೆ ಹ�ವ� ಮತು� �ೊ�ೆ�ತುಂ�ರುವ�ದನು� ಸೂ�ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಆ�ಾರ�ಾ�� �ೋ�

(ಅನುಬಂಧ 9L-2)

o �ೇ�ೆ �ಾಟಲ್, �ಪ�ಲ್ ಅಥ�ಾ ಎರಡನೂ� ಬಳ�

o ಬಲವಂತ�ಾ� �ೕ�ಂಗ್ �ಾಡುವ�ದನು� ತ���

ಆ�ಾ� �ೆ ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ಾಟ�ಗಳ 

ನಂತರ ಉಗುಳ�ವ�ದು 

o ಏ�ೆ ಎಂಬುವ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಘಟ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾಡುವ ��ನ� �ಾ�ನವನು� ಬಳ� (�ೆಚು� �ೇರ�ಾ�) ಮತು� �ಾ��ೕಕರಣದ

ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ��� (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o ಹ��ನ ಪ��ಾಣವನು� ಪ��ೕ�� ಮತು� ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ �ೊಂ��: ಅ� �ೇಗ�ಾ� ಹ�ವ� →
ಉಗುಳ�ವ�ದನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ

o ಮಗು��ೆ ಹ�ವ� ಮತು� �ೊ�ೆ�ತುಂ�ರುವ�ದನು� ಸೂ�ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಆ�ಾರ�ಾ�� �ೋ�

(ಅನುಬಂಧ 9L-2)

o ಅ��ಾ�  ���ಸುವ�ದನು� ತ���

o ಮಗು��ೆ ಆ�ಾ� �ೆ ಬ��ಂಗ್ ��ಾಮಗಳನು� �ೕ�

o ಎ�ಾ� �ೕ�ಂಗ್ಗಳನು� ಅನುಸ�� ಮಗುವನು� ಕ�ಷ� 20 ��ಷ ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆಚು� �ಾಲ �ೆಟ��ೆ

ಇ��

o ಉಗುಳ�ವ�ದನು� ಕ�� �ಾಡಲು �ೕ�ಂಗ್ಗಳ �ದಲು ಮತು� ನಂತರ ಉಪ�ಾಮಕವನು� �ೕ�

o �ೕ�ಂಗ್ ನಂತರ �ೇರ�ಾ� �ೊ�ೆ�ಯ �ೕ�ೆ �ೈ ಇಡುವ�ದನು� ತ���

o ದಪ��ಾ�ಸುವ ���ಡ್� �ೊ�ೆಯ ಉ�ಾಯ�ಾ� ಪ�ಗ�� (ಅನುಬಂಧ 9E)

�ಾ�ಾನ� ಕಪ್ ನ�� ಕು�ಯುವ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಮತು�  ಪ��ಾರಗಳ� 

�ಾ�ಾನ� ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಸಂಭವ�ೕಯ ಪ��ಾರಗಳ� 

ಕಪ್ �ಂದ  ಕು�ಯು�ಾಗ 

�ೆಮು�ವ�ದು, �ೆಲು�ವ�ದು ಅಥ�ಾ 

ಉ�ರುಗಟು�ವ�ದು 

o ಏ�ೆ ಎಂಬುವ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಘಟ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾಡುವ ��ನ� �ಾ�ನವನು� ಬಳ� (ತ�ೆ ಮುಂ�ೆ ಮುಖ ಮತು� ಗಲ� �ೆಲ�ೆ�

ಸ�ಾ�ಾಂತರ�ಾ�) ಮತು� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸ��� (ಅ�ಾ�ಯ 1,

��ಾಗ 1)

o ಮಗು��ೆ ��ಯುವ�ದ�ಾ�� ಸುಲಭ�ಾದ ಸಣ� �ಾತ�ದ ಕಪ್ಗಳನು� ಬಳ�

o ಮಗು��ೆ ಏಕ, ಸಣ� �ಪ್ಗಳನು� ���ಟು��ೊಳ��ವ ಮತು� ಒದ�ಸುವ �ೆಂಬಲವನು� �ೕ�

o ಒಂದು ಕಪ್ನ�� ಒಂದು ಸಮಯದ�� ಸಣ� ಪ��ಾಣದ ���ಡ್ ಅನು� �ೕ�

o ಕಪ್ ನ�� ಕು�ಯುವ�ದನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o ಸಣ�, �ಂಗಲ್ �ಪ್� ಮತು� ��ಾನಗ�ಯ ಕು�ಯು��ೆಯನು� ��ೕ�ಾ���

o ಹ��ನ ಪ��ಾಣವನು� ಕ�� �ಾಡಲು ದಪ��ಾ�ಸುವ ���ಡ್� ಪ�ಗ�� (ಅನುಬಂಧ 9E)

ಕಪ್ �ಂದ ���ಡ್ ನು�  o ಕಪ್ ನ�� ಕು�ಯುವ�ದನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�
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�ೊರ�ಾಕುವ�ದು o ಕ�ಯುವ�ದ�ೆ� ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಮಗು��ೊಂ��ೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಇಂದ ಕು���

o ಒಂದು ಕಪ್ನ�� ಒಂದು ಸಮಯದ�� ಸಣ� ಪ��ಾಣದ ���ಡ್ ನು� �ೕ�

o ಒಂದು ಕಪ್ ನು� ಸ��ಾ� ಬಳಸು�ಾಗ ಮತು� ದ�ವವನು� ಡಂಪ್ �ಾಡ��ಾ�ಗ ಮಗು��ೆ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ

ಪ�����ಯನು� �ೕ� (“�ಮ� ಕಪ್�ಂದ ಒ� �ೆಯ �ೆಲಸ ಕು�ಯುವ�ದು, ಅ�ೆಲ್.”)

ಕಪ್ ನ��  �ಾ��ೆ ಅಂ��ೊಳ��ವ�ದು 

o ಉತ�ಮ �ೇಹದ ��ರ�ೆಯನು� �ೕಡುವ ಮತು� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸುವ

��ನ� �ಾ�ನವನು� ಬಳ� (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o ಮಗು��ೆ ಏಕ, ಸಣ� �ಪ್ಗಳನು� ���ಟು��ೊಳ��ವ ಮತು� ಒದ�ಸುವ �ೆಂಬಲವನು� �ೕ�

o ಕಪ್ ನ��  ಕು�ಯುವ�ದನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o ದಪ��ಾ�ಸುವ ���ಡ್� ಸ�ಲ� ಪ�ಗ�� ಅಥ�ಾ �ೈಸ��ಕ�ಾ� ದಪ��ಾದ ���ಡ್� ಕ��ೕಣ�ಾ�

��ಾನ�ೊ�ಸಲು ಪ�ಗ��- ಮಗು �ೆಚು� ಆತ���ಾ�ಸ ಮತು� ಕಪ್ �ಂದ  ಕು�ಯುವ��

ಯಶ���ಾಗುವ�ದ�ಂದ ದಪ�ವನು� ಕ��ೕಣ ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ (ಅನುಬಂಧಗಳ� 9E, 9F)

ತ�ೆ ಅ�ಾ��ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಕಪ್ ನು� 

ದೂರ ತಳ��ವ�ದು – ಕಪ್ ನು�  

��ಾಕ�ಸುವ�ದು 

o ಮಗು��ೆ ಹ�ವ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆ�ತುಂ��ೆ�ೕ ಎಂದು ಸೂ�ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗಳ

ಆ�ಾರ�ಾ�� �ೋ� (ಅನುಬಂಧ 9L-2)

o ಆ�ಾರದ �ದಲು ಮತು� ಸಮಯದ�� �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9K)

o ಮಗು�ನ ಆ�ಾಮವನು� �ೆ��ಸುವ �ೇ�ೆ �ಾ�ನವನು� ಬಳ�

o �ೇ�ೆ ಕಪ್ ಬಳ�

o ಕು�ಯುವ �ೇಗವನು� ��ಾನ�ೊ��

o ಕ�ಯುವ�ದ�ೆ� ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಮಗು��ೊಂ��ೆ ಒಂದು ಕಪ್ �ಂದ ಕು���

o ಕಪ್ �ಂದ  ಕು�ಯುವ�ದನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o �ೆಚು� ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ�ಾಗಲು (ಊಟದ ಸಮಯದ�� ಮತು� �ೊರ�ೆ) ಅವ�ಗಳ�� ದ�ವ�ಲ�ದ ಕಪ್

ಗ��ೆಂ��ೆ ಆಟ�ಾಡಲು ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�)

�ಾ�ಾನ� ಸೂ�ನ್ �ೕ�ಂಗ್ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಮತು�  ಪ��ಾರಗಳ� 

�ಾ�ಾನ� ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಸಂಭವ�ೕಯ ಪ��ಾರಗಳ� 

ಕು��ಯ�� �ೇರ�ಾ� 

ಕು�ತು�ೊಳ��ವ�ದು ಕಷ� 

o ಏ�ೆ ಎಂಬುವ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಮಗು��ೆ ಸೂಕ� ವಯಸು� ಇ�ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ�� ಮತು� ಸೂ�ನ್ �ೕ�ಂಗ್ �ೆ ಅಗತ��ಾದ

ಅ�ವೃ�� �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ�ೕ ಎಂದು ಗಮ��. (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 6)

o �ೇಹದ �ೆಚು�ವ� �ೆಂಬಲವನು� �ೕಡುವ ಮತು� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸುವ

ಒಂದ�ೆ� �ೇ�ೆ �ಾ�ನವನು� ಬಳ� ಅಥ�ಾ ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವನು� �ಾಪ��� (ಅ�ಾ�ಯಗಳ� 1, ��ಾಗ 1)

o �ೇ�ೆ ಕು��, �ೇಬಲ್ ಅಥ�ಾ ಆಸನ ವ�ವ� �ೆಯನು� ಬಳ�

o ಊಟದ �ೊರ�ೆ �ೇರ�ಾ� ಕು�ತು�ೊಳ�ಲು �ೈ�ಕ ಶ��ಯನು� �ೆ�ೆಸಲು ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು�

�ೕ�

o ಊಟವ� 30 ��ಷಗ��ಂತ �ೆ��ಲ� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

o ಆ�ಾಸ�ಂ�ಾ� ಮಗು��ೆ  �ಾ��ಕ ಸ�ಾಲುಗಳ� ಎದು�ಾ�ದ��ೆ ಆಗ  ಮಗು��ೆ �ಾವ ಪ��ಾಣದ��

ಊಟ �ೕಡ�ೇಕು ಎಂದು �ೕವ� �ಧ���.

ಚಮಚ�ಾ�� �ಾ� �ೆ�ೆಯುವ�ದು 

ಸಂಭ�ಸುವ��ಲ� ಅಥ�ಾ 

ಅಸಮಂಜಸ�ಾ��ೆ 

o ಒಣ ಚಮಚ�ೊಂ��ೆ ಊಟವನು� �ಾ�ರಂ��. ಮಗು ಒಣ ಚಮಚವನು� ��ೕಕ�ಸು�ಾಗ, ಚಮಚವನು�

ಆ�ಾರದ�� ಅ�� ನಂತರ ಅವರು ��ೕಕ��ದಂ�ೆ ಪ��ಾಣವನು� �ೆ���.

o ಮಗು��ೆ ಹ�ವ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆ�ತುಂ��ೆ�ೕ ಎಂದು ಸೂ�ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗ��ಾ�

�ೋ� (ಅನುಬಂಧ 9L-2)

o �ಾ��ೕಕರಣವನು� ಪ��ೕ��, ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ �ಾಪ��� ಮತು� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ

ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�� (ಅ�ಾ�ಯಗಳ� 1, ��ಾಗ 1)
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o ಮಗು�ನ ಆ�ಾಮವನು� �ೆ��ಸಲು ಊಟ ಸಮಯದ�� ಮತು� �ೊರ�ೆ ಚಮಚಗ��ೆಂ��ೆ ಆಟ�ಾಡಲು

ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o ಚಮಚ ಆ�ಾರವನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o ಕ�ಯುವ�ದ�ೆ� ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಮಗು��ೊಂ��ೆ ಚಮಚ�ಂದ ����

o �ೇ�ೆ ಚಮಚ ಬಳ�

o �ೕ�ಂಗ್ ಸಮಯದ�� �ೊಂದಲವನು� ಕ�� �ಾ� (ಮಗುವನು� �ಾಯ��ರತ �ೊಠ�ಗಳ� ಮತು�

�ಾಕಷು� ಜನ�ಂದ ದೂರ���, ಶಬ�ವನು� ಕ�� �ಾ�, ಮಂದ �ೆಳಕು)

o ಬಲವಂತ�ಾ� ���ಸುವ�ದನು� ತ���

�ೕ�ಂಗ್ಗಳ� 30 ��ಷಗ��ಂತ 

�ೆಚು� ಸಮಯ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ 

o ಏ�ೆ ಎಂಬುವ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o �ಾ��ೕಕರಣವನು� ಪ��ೕ�� ಮತು� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�� (ಅ�ಾ�ಯಗಳ� 1,

��ಾಗ 1)

o ಸಣ�, �ೆಚು� ಆ�ಾ� �ೆ �ೕ�ಂಗ್ಗಳನು� �ೕ�

o ಒಳ�ೊಳ����ೆ ಮತು� �ಾಗವ�ಸು��ೆಯನು� �ೆ��ಸಲು ಆ�ಾರದ ಸಮಯದ�� ಮಗು��ೊಂ��ೆ

�ಾತ�ಾ�, �ಾ� ಮತು� ಸಂವಹನ �ಾ�

o ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ�ೊಂ��ೆ ಮಗು�ನ ಯಶಸ�ನು� �ೆಂಬ�ಸಲು �ಾ�ೆ�ಗಳನು� �ಾಪ��ಸುವ�ದನು�

ಪ�ಗ�� (ಅನುಬಂಧ 9I)

o ಪ�ಸು�ತ ರಚ�ೆಯು ಸ�ಾ�ನ�ಾ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ ಮಗು��ಂದ ಗಮ�ಾಹ� ಪ��ಾಣದ ಶ�ಮ

ಅಗತ��ದ��ೆ ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳನು� �ಾಪ��ಸುವ�ದನು� ಪ�ಗ�� (ಅಥ�ಾ ಸುಲಭ�ಾದ

��ಾ�ಸವನು� �ೕಡುವ�ದು) (ಅನುಬಂಧಗಳ� 9E, 9F)

ಚಮಚವನು� ಗ����ಾ�ಸುವ�ದು 

ಅಥ�ಾ ��ಾಕ�ಸುವ�ದು 

o ಏ�ೆ ಎಂಬುವ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಮಗು��ೆ ಹ�ವ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆ�ತುಂ��ೆ�ೕ ಎಂದು ಸೂ�ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗಳ

ಆ�ಾರ�ಾ�� �ೋ� (ಅನುಬಂಧ 9L-2)

o ಆ�ಾರದ �ದಲು ಮತು� ಸಮಯದ�� �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9K)

o ಮಗು�ನ ಆ�ಾಮವನು� �ೆ��ಸುವ �ೇ�ೆ �ಾ�ನವನು� ಬಳ�

o �ೇ�ೆ ಚಮಚ ಬಳ�

o ಆ�ಾರದ �ೇಗವನು� ��ಾನ�ೊ��

o ಚಮಚ�ಂದ �ನು�ವ�ದನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o ಮಗುವ� ಸ�ತಃ  �ಾ�ೇ  �ೇ�ಸಲು ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o ಶಮನ�ೊ�ಸಲು ಆ�ಾರದ ಸಮಯದ�� ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ಾತ�ಾ�, �ಾ�, ಮತು� ಸಂವಹನ �ಾ�

ಆ�ಾರ ���ಸುವ��ಾಗ 

ಉ�ರುಗಟು�ವ�ದು �ೆಮು�ವ�ದು 

ಅಥ�ಾ �ಾ�ಗ್ �ಾಡುವ�ದು 

o ಏ�ೆ ಎಂಬುವ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಘಟ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾಡುವ ��ನ� �ಾ�ನವನು� ಬಳ� (ತ�ೆ ಮುಂ�ೆ ಮುಖ ಮತು� ಗಲ� �ೆಲ�ೆ�

ಸ�ಾ�ಾಂತರ�ಾ�) ಮತು� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ��� (ಅ�ಾ�ಯಗಳ� 1,

��ಾಗ 1)

o ಮಗು��ೆ �ೕ�ಂಗ್ �ಾ�ಸು��ದ��ೆ �ೕ�ಂಗ್ �ೇಗವನು� ��ಾನ�ೊ��

o ಸಣ� ಆ�ಾರದ ತುತ�ನು� �ೕ� (ಅನುಬಂಧ 9L-3)

o �ಕ�, ಒಂ�ೇ ಕಚು���ೆ, ��ಾನ�ಾ� �ನು�ವ ದರ ಮತು� ಮಗುವ� ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇ�ಸು��ದ��ೆ

ತುತು�ಗಳ ನಡು�ೆ ��ಾಮಗ��ಾ� ��ೕ�ಾ���

o ಚಮಚ ಆ�ಾರವನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o ಘಟ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾಡುವ (ಅನುಬಂಧಗಳ� 9E, 9F) ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸವನು� �ಾಪ��ಸುವ�ದನು�

ಪ�ಗ�� (ಅಥ�ಾ ಸುಲಭ�ಾದ ��ಾ�ಸವನು� �ೕಡುವ�ದು)
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�ಾ�ಾನ� �ೆಲ್�-�ೕ�ಂಗ್ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಮತು�  ಪ��ಾರಗಳ� 

�ಾ�ಾನ� ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಸಂಭವ�ೕಯ ಪ��ಾರಗಳ� 

�ೈ�ಕ, ದೃ�� ಅಥ�ಾ ಅ��ನ 

�ೌಬ�ಲ��ಂ�ಾ� �ಾ�ೆ�, �ೌಲ್ / 

� �ೇಟ್, ಕಪ್ ಅನು� ಪ��ೇ�ಸುವ�ದು ಕಷ� 

o ಮಗು ಸೂಕ� ವಯಸು� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ�� ಮತು� ಚಮಚ ಆ�ಾರ�ಾ�� ಅಗತ��ಾದ ಅ�ವೃ��

�ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 6)

o �ೇಹದ �ೆಚು�ವ� �ೆಂಬಲವನು� �ೕಡುವ ಮತು� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸುವ

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1) �ೇ�ೆ �ಾ�ನವನು� ಬಳ� ಅಥ�ಾ ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವನು� �ಾಪ���

o �ೇ�ೆ ಕು��, �ೇಬಲ್ ಅಥ�ಾ ಆಸನ ವ�ವ� �ೆಯನು� ಬಳ�

o ಮಗು�ನ ���ಷ� ಅಗತ�ಗ��ೆ ಸ��ೊಂದುವಂ�ೆ �ಾ�ೆ�ಗಳ�, ಕಪ್ ಗಳ�, � �ೇಟ್� ಮತು� ಬಟ�ಲುಗಳನು�

�ೊಂ�� (ಅನುಬಂಧ 9G)

o �ೕ�ೆ��ೆ ಅಂ��ೊಳ��ವ ಬಟ�ಲುಗಳ� ಮತು� � �ೇಟ್� ಬಳ� ಮತು� ಊಟದ ಸಮಯದ�� ಸುಲಭ�ಾ�

ಕದಲುವ��ಲ�

o ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರವನು� ಸುಲಭ�ಾ� ಹುಡುಕಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಅಂಚುಗ��ೆಂ��ೆ �ಾ�ಟ್�, � �ೇಟ್

ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೇ�ಂಗ್ �ಾ�ನ್ಗಳನು� ಬಳ�

o ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ನು�ವ�ದನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

ಆ�ಾ� �ೆ �ಾ�ೆ�ಗ�ಂದ ಆ�ಾರವನು� 

�ಡುವ�ದು 

o ಮಗು��ೆ ಹ�ವ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆ�ತುಂ��ೆ�ೕ ಎಂದು ಸೂ�ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗಳ

ಆ�ಾರ�ಾ�� �ೋ� (ಅನುಬಂಧ 9L-2)

o ಚಮಚಗಳನು� ಬಳ� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o ಕ�ಯುವ�ದ�ೆ� ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಮಗು��ೊಂ��ೆ ಚಮಚ�ಂದ ����

o �ೇ�ೆ ಚಮಚವನು� ಬಳ� - ಮಗು��ೆ ಸಣ� �ಾತ� ಅಥ�ಾ ಹಗುರ�ಾದ ತೂಕ �ೇ�ಾಗಬಹುದು

(ಅನುಬಂಧ 9H)

o ಒಂ�ೇ  ಚಮಚದ�� ಒಂ�ೇ  ಸಮಯದ�� ಸಣ� ಪ��ಾಣದ ಆ�ಾರವನು� �ೕ�

o ಚಮಚ�ೆ� ಅಂ��ೊಳ��ವ ಮತು� ಸುಲಭ�ಾ� �ಾ��ೊಳ�ದ ಆ�ಾರ �ೆಕಶ�ಗ�ಳನು� �ೕ�

o ಮಗುವ� ಚಮಚವನು� ಸ��ಾ� ಬಳಸು�ಾಗ ಅವ��ೆ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಪ�����ಯನು� �ೕ� (�ಾಹ್,

�ೕನು ಚಮ�ೆ�ಂದ ಸ��ಾ� �ನು���� �ೇಯ, ಮಗು...ಗುಡ್)

�ೕ�ಂಗ್ಗಳ� 30 ��ಷಗ��ಂತ 

�ೆಚು� ಸಮಯ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ 

o ಏ�ೆ ಎಂಬ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o �ಾ��ೕಕರಣವನು� ಪ��ೕ�� ಮತು� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�� (ಅ�ಾ�ಯ 1,

��ಾಗ 1)

o ಸಣ�, �ೆಚು� ಆ�ಾ� �ೆ �ೕ�ಂಗ್ಗಳನು� �ೕ�

o ಒಳ�ೊಳ����ೆ ಮತು� �ಾಗವ�ಸು��ೆಯನು� �ೆ��ಸಲು ಆ�ಾರದ ಸಮಯದ�� ಮಗು��ೊಂ��ೆ

�ಾತ�ಾ�, �ಾ� ಮತು� ಸಂವಹನ �ಾ�

o ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇ�ಸುವ ಮಗು�ನ ಯಶಸ�ನು� �ೆಂಬ�ಸಲು �ಾ�ೆ�ಗಳ�, ಕಪ್ ಗಳ�, � �ೇಟ್� ಮತು�

ಬಟ�ಲುಗಳನು� �ಾಪ��ಸುವ�ದನು� ಪ�ಗ�� (ಅನುಬಂಧ 9I)

ಸ�ಯಂ ಆ� ಆ�ಾರ �ೇ�ಸುವ�ದನು� 

��ಾಕ�ಸುವ�ದು 

o ಏ�ೆ ಎಂಬ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಮಗು��ೆ ಹ�ವ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆ�ತುಂ��ೆ�ೕ ಎಂದು ಸೂ�ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗಳ

ಆ�ಾರ�ಾ�� �ೋ� 9L-2)

o ಆ�ಾರದ �ದಲು ಮತು� ಸಮಯದ�� �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9K)

o ಮಗು�ನ ಆ�ಾಮವನು� �ೆ��ಸುವ �ೇ�ೆ �ಾ�ನವನು� ಬಳ�

o �ೇ�ೆ ಚಮಚ ಬಳ�

o ಚಮಚ�ಂದ �ನು�ವ�ದು ಮತು� ತಮ�ಷ��ೆ� �ಾ�ೇ  ಆ�ಾರ �ೇ�ಸುವ�ದನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಆ�ಾ� �ೆ

ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o ಊಟದ ಸಮಯದ�� ಮತು� �ೊರ�ೆ ಇತರರು ತಮ�ಷ��ೆ� �ಾವ� �ೇ�ೆ �ೇ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು �ೋಡಲು

ಮಗು��ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�
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o �ೕ�ಂಗ್ ಮಗು��ೆ �ೆಂಬಲ �ೕ�, ಪ����ಯ�� �ೆಚು� �ಾಗವ�ಸಲು ಕ��ೕಣ ಅವರನು�

��ೕ�ಾ��ಸುತ��ೆ

ಆ�ಾರ �ೇ�ಸು�ಾಗ 

ಉ�ರುಗ��ವ�ದು, �ೆಮು�ವ�ದು ಅಥ�ಾ 

�ಾ�ಗ್ �ಾಡುವ�ದು 

o ಏ�ೆ ಎಂಬ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಘಟ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾಡುವ ��ನ� �ಾ�ನವನು� ಬಳ� (ತ�ೆ ಮುಂ�ೆ ಮುಖ ಮತು� ಗಲ� �ೆಲ�ೆ�

ಸ�ಾ�ಾಂತರ�ಾ�) ಮತು� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ��� (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o ಮಗುವ� ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇ�ಸು��ದ��ೆ ಸಣ�, ಒಂದು ತುತು�, ��ಾನ�ಾ� �ನು�ವ ದರ ಮತು�

ತುತು�ಗಳ ನಡು�ೆ ��ಾಮಗಳನು� ��ೕ�ಾ���

o ಮಗು��ೆ ಸುರ�ತ ಮತು� ಸೂಕ� �ಾತ�ದ ಕಚು���ೆ�ಾ� ಆ�ಾರವನು� ಕತ���

o ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇ�ಸುವ�ದನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o ಘಟ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾಡುವ (ಅನುಬಂಧಗಳ� 9E, 9F) ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸವನು� �ಾಪ��ಸುವ�ದನು�

ಪ�ಗ�� (ಅಥ�ಾ ಸುಲಭ�ಾದ ��ಾ�ಸವನು� ಒದ�ಸುವ�ದು)

�ಾಮನ್ �ೆನ�� �ೕ�ಂಗ್ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಮತು�  ಪ��ಾರಗಳ� 

�ಾ�ಾನ� ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಸಂಭವ�ೕಯ ಪ��ಾರಗಳ� 

��ನ� �ೆಕ��ರ್  ಅಥ�ಾ ರು�ಗ��ೆ 

ಪ�ವ��ಸುವ�ದು ಸ�ಾ�ನ 

ಸಂಗ��ಾ��ೆ 

o ಮಗು��ೆ ಸೂಕ��ಾದ ವಯಸು� ಅ��ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ�� ಮತು� �ೊಸ �ೆಕಶ�ರ್ �ೆ

ಪ�ವ��ಸಲು ಅಗತ��ಾದ ಅ�ವೃ�� �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ

o ಊಟದ ಸಮಯದ�� ಅಥ�ಾ �ೊರ�ೆ ಮಗು��ೆ �ಾವ��ೇ ಒತ�ಡ�ಲ��ೆ ಆ�ಾರವನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು

(�ೋಡುವ�ದು, �ಾಸ�ೆ, ಸ�ಶ� �ಾಡುವ�ದ�ಾ��) ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o ಮಗು��ೆ ಈ�ಾಗ�ೇ ಪ��ತ�ಾ�ರುವ ಮತು� ಆನಂ�ಸುವ ಆ�ಾರದ �ೊ�ೆ�ೆ �ೊಸ �ೆಕ��ರ್ ಅಥ�ಾ

ರು�ಗಳನು� �ೕ�  

o ಒಂ�ೇ ಸಮಯದ�� ಒಂದು �ೊಸ �ೆಕ��ರ್ ಅಥ�ಾ ಪ�ಮಳವನು� �ೕ�

o ಒಂ�ೇ ಸಮಯದ�� ಸಣ� ಪ��ಾಣದ �ೊಸ �ೆಕಶ�ರ್ ಅಥ�ಾ ರು�ಗಳನು� �ೕ�

o ಮಗು�ನ ಆ�ಾಮ ಮತು� ಆಸ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು �ೊಸ �ೆಕಶ�ರ್ ಅಥ�ಾ ರು�ಗಳನು� ಅ�ೇಕ

ಊಟಗಳ�� �ೆ�ಾ�� �ೕ�

o ಇತರರು �ೊಸ �ೆಕ��ರ್ ಮತು� ರು�ಗಳನು� �ನು�ವ�ದನು� �ೋಡಲು ಮಗು��ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o ಬಲವಂತ�ಾ� ���ಸುವ�ದನು� ತ���

o �ೊಸ �ೆಕ��ರ್ ಅಥ�ಾ ಪ�ಮಳವನು� ಪ�ಚ�ಸು�ಾಗ ಊಟದ ಸಮಯದ �ನಚ�ಯ�� �ಾವ��ೇ

ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಾಡುವ�ದನು� ತ���

ಮಗು ಆ�ಾರವನು� ಮುಟ�ಲು 

ಬಯಸುವ��ಲ� 

o ಊಟದ ಸಮಯದ�� ಅಥ�ಾ �ೊರ�ೆ ಮಗು��ೆ �ಾವ��ೇ ಒತ�ಡ�ಲ��ೆ ಆ�ಾರವನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು

(�ೋಡುವ�ದು, �ಾಸ�ೆ, ಸ�ಶ� �ಾಡುವ�ದ�ಾ��) ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o ಊಟ�ೆ� �ೊರ�ಾ� ತನ� �ೈಗ�ಂದ ��ನ� �ೆಕ��ರ್ ಗಳನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು ಮಗು��ೆ ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು

ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ� (� �ೇ-�ೋಹ್, �ಾ�ಂಡ್ � �ೇ, �ಾಟರ್ � �ೇ, �ೇಂಟ್, ಇ�ಾ��.)

o ಆ�ಾರವನು� ಸ���ಸುವ�ದ�ಾ�� ಮಗು��ೆ ಬಳಸ�ೇ�ಾದ �ಾ�ೆ�ಗಳನು� �ೕ�

o ಅವರು �ದ��ಾ�ಲ���ಾ�ಗ ಆ�ಾರವನು� ಸ���ಸಲು ಮಗುವನು� ಒ�ಾ��ಸುವ�ದನು� ತ���

ಆ�ಾರ �ೇ�ಸು�ಾಗ 

ಉ�ರುಗ��ವ�ದು, �ೆಮು�ವ�ದು ಅಥ�ಾ 

�ಾ�ಗ್ �ಾಡುವ�ದು 

o ಏ�ೆ ಎಂಬ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ��ನ� �ಾ�ನವನು� ಬಳ�; ಅದು ಘಟ�ೆಗಳನು� ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ (�ೆಚು� �ೇರ�ಾ�ರುತ��ೆ)

o ಆ�ಾರದ �ದಲು ಮತು� ಸಮಯದ�� �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9K)

o ಮಗು��ೆ ಆ�ಾ� �ೆ ��ಾಮಗಳನು� �ೕ�

o ಆ�ಾರವನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ� (ಸ���ಸುವ�ದು, �ೋಡುವ�ದು, �ಾಸ�ೆ)

o ಘಟ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾಡುವ (ಅನುಬಂಧಗಳ� 9E, 9F) ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸವನು�  �ಾಪ��ಸುವ�ದನು�
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ಪ�ಗ�� (ಅಥ�ಾ ಸುಲಭ�ಾದ ��ಾ�ಸವನು� ಒದ�ಸುವ�ದು) 

�ಾ�ಾನ� �ಾ��ಕ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಮತು�  ಪ��ಾರಗಳ� 

�ಾ�ಾನ� ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಸಂಭವ�ೕಯ ಪ��ಾರಗಳ� 

�ಾ��ೕಕರಣವ� ಅ�ಾನುಕೂಲ�ಾ��ೆ 

(ಮಗು ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ಾಲ�ೆ 

�ಾಡುವವ��ೆ) 

o ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು���ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o �ೆಚು� ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ�ಾಗಲು ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವನು� (�ಂಬುಗಳ�, ಕುಶನ್�, �ಟ್ �ೆಸ್� ಇ�ಾ��ಗಳನು�

ಬಳ�) �ಾಪ���

o �ೇ�ೆ �ಾ�ನ, ಕು�� ಅಥ�ಾ ಆಸನವನು� ಬಳ� (ಮಗು ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು)

ತ�ೆ ಅಥ�ಾ ಕು���ೆಯನು� ಒಂದು 

ಬ��ೆ �ರು�ಸುವ�ದು 

o ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು���ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o �ೇ�ೆ �ಾ�ನ, ಕು�� ಅಥ�ಾ ಆಸನವನು� ಬಳ�

o ಮಗು�ನ �� ಮತು� �ಾಲುವ ಭುಜದ ನಡು�ೆ ಸಣ� ಟ�ೆಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಂ�ೆಟ್ ಬಳ�

o �� �ೈನ್ �ಾ�ನದ�� ಮಗು�ನ ತ�ೆಯನು� �ೆಂಬ�ಸಲು U -ಆ�ಾರದ �ಂಬನು� ಬಳ�

o ಮಗುವನು� ಮರು�ಾ�ನ�ೆ� ತ��� ಅದ�ಂದ ಅದರ ತ�ೆ ಮತು� ಕು���ೆ �ಡ್ �ೈನ್ ನ��ರುತ��ೆ

o ಸ��ಾದ �ಾ�ನವನು� ��ೕ�ಾ��ಸಲು ಮಗು��ೆ �ಡ್ �ೈನ್ ಮತು� ಕ��ನ ಮಟ�ದ�� ಆ�ಾರವನು�

�ೕ�

ತ�ೆ ಅಥ�ಾ ಕು���ೆಯನು� �ೕ�ಂಗ್ 

ಅಥ�ಾ ಆ�ಾಶದ ಕ�ೆ�ೆ 

�ರು�ಸುವ�ದು 

o ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು���ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o �ೇ�ೆ �ಾ�ನ, ಕು�� ಅಥ�ಾ ಆಸನವನು� ಬಳ�

o ಮಗು�ನ ಕು���ೆ�ೆ ಸು���ೊಳ��ವಂತಹ ಸಣ� ಟ�ೆಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಂ�ೆಟ್ ಬಳ�

o �� �ೈನ್ �ಾ�ನದ�� ಮಗು�ನ ತ�ೆಯನು� �ೆಂಬ�ಸಲು U -ಆ�ಾರದ �ಂಬನು� ಬಳ�

o ಕು��ಯನು� �ೆಚು� �ೇರ�ಾದ �ಾ�ನ�ೆ� �ೊಂ��

o ಸ��ಾದ �ಾ�ನವನು� ��ೕ�ಾ��ಸಲು ಮಗು��ೆ �ಡ್ �ೈನ್ ಮತು� ಕ��ನ ಮಟ�ದ�� ಆ�ಾರವನು�

�ೕ�

 ತ�ೆ ಅಥ�ಾ ಕ��ನ ಎ�ೆಯ ಕ�ೆ�ೆ 

�ರು�ಸುವ�ದು 

o ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು���ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o �ೇ�ೆ �ಾ�ನ, ಕು�� ಅಥ�ಾ ಆಸನವನು� ಬಳ�

o ಮಗು��ೆ �ೆ��ನ �ೇಹದ �ೆಂಬಲ�ಾ�� �ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ �ೇಬಲ್ �ೇ��

o ಕು��ಯನು� �ೆಚು� ಒರ�ದ �ಾ�ನ�ೆ� �ೊಂ��

o ಮಗು ಮತು� ಕು��ಯ ಸುತ�ಲೂ (�ೊ�ೆ� ಮತು� ಆಮ್� �ಟ್ ಗಳ  ನಡು�ೆ) ಟ�ೆಲ್, �ಾ�ಂ�ೆಟ್  ಅಥ�ಾ

ಪ��ಯನು� ಕ���ೊ�� ಮತು� ��ಾನ�ಾ� ಅವನ �ೇಹವನು� ಸ��ಾದ ಮಧ� �ೇ�ೆಯ �ಾ�ನ�ೆ�

ಎ�ೆ��

o �� �ೈನ್, �ಾವ�ಡ್�-�ೇ�ಂಗ್ �ಾ�ನದ�� ಮಗು�ನ ತ�ೆಯನು� �ೆಂಬ�ಸಲು U -ಆ�ಾರದ �ಂಬನು�

ಬಳ�

o ಸ��ಾದ �ಾ�ನವನು� ��ೕ�ಾ��ಸಲು ಮಗು��ೆ �ಡ್ �ೈನ್ ಮತು� ಕ��ನ ಮಟ�ದ�� ಆ�ಾರವನು�

�ೕ�

�ೇಹವ� ಒಂದು ಬ��ೆ �ಾಗು��ೆ 
o ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು���ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o �ೇ�ೆ �ಾ�ನ, ಕು�� ಅಥ�ಾ ಆಸನವನು� ಬಳ�
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o ಸು���ೊಳ��ವಂತ �ಾ�ಂ�ೇಟ್ / ಟ�ೆಲ್ ಅಥ�ಾ ಮೃದು�ಾದ �ೕಮ್ ಬಳ� ಮತು� �ಾಗುವ  ಮಗು�ನ

�ೇಹದ ಬ�ಯ�� ಇ�� (�ೆ��ಕ್ ಇಂದ ಆಮ್� �ಟ್ ಉದ��ೆ�)

o ಸ��ಾದ �ಾ�ನವನು� ��ೕ�ಾ��ಸಲು ಮಗು��ೆ �ಡ್ �ೈನ್ ಮತು� ಕ��ನ ಮಟ�ದ�� ಆ�ಾರವನು�

�ೕ�

�ೇಹವನು� �ಂದ�ೆ� ಎ�ೆದು  �� 

�ಾಡುವ�ದು 

o ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು���ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o �ೇ�ೆ �ಾ�ನ, ಕು�� ಅಥ�ಾ ಆಸನವನು� ಬಳ�

o �ಣ�ಾಲುಗಳ� ಮತು� �ೊಂಟವನು� �ಾ�� ಮತು� ಅವನ ತ�ೆ ಮತು�  ಸ�ಲ� ಗಲ�ವನು�

��ದು�ೊಂಡು ಮಗು�ನ ಭುಜಗಳನು� ಮತು� �ಂದ�ೆ� ಮುಂದ�ೆ� ಇ�� (ಮಗುವನು� ���ದ��ೆ)

o �ೆಚು�ವ� ಪ��ೋದ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾಡಲು ಆ�ಾರದ �ದಲು ಮತು� ಸಮಯದ��

�ಾಂತ�ೊ�ಸುವ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9K)

o ಸ��ಾದ �ಾ�ನವನು� ��ೕ�ಾ��ಸಲು ಮಗು��ೆ �ಡ್ �ೈನ್ ಮತು� ಕ��ನ ಮಟ�ದ�� ಆ�ಾರವನು�

�ೕ�

ಕು�� ಅಥ�ಾ ಆಸನ�ಂದ 

�ಾ��ೕಳ�ವ�ದು 

o ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು���ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o �ೇ�ೆ �ಾ�ನ, ಕು�� ಅಥ�ಾ ಆಸನವನು� ಬಳ�

o �ೇಹದ �ೆ��ನ �ೆಂಬಲ�ಾ�� ಮಗು�ನ �ೊ�ೆ��ೆ ಹ��ರ�ರುವ �ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ �ೇಬಲ್ �ೇ��

o ಕು��ಯ�� �ೕಟ್ �ೆಲ್� ಬಳ� (ಒಂದು ಆ���ಾ�ದ�)

o �ಾರು��ೆಯನು� ತ�ೆಗಟ�ಲು ಮಗು�ನ ಆಸನದ�� ��ಡ್ ಅಲ�ದ �ಾ�ೆ ಅಥ�ಾ ವಸು�ಗಳನು� ಬಳ�

o ಅದರ �ೊಂಟವನು� �ೆಂಬ�ಸಲು ಮಗು�ನ �ಣ�ಾಲುಗಳ �ೆಳ�ೆ ಸಣ� ಸು���ೊಂಡ ಅಥ�ಾ ಮ��ದ

�ಾ�ಂ�ೆಟ್ / ಟ�ೆಲ್ ಬಳ�

o ಮಗು�ನ �ೊ�ೆಯ ನಡು�ೆ ��ಲ್ ಟ�ೆಲ್ / �ಾ�ಂ�ೆಟ್ / ಕುಶನ್ ಬಳ�

o ಮಗು��ೆ �ಾಕಷು� ಪ�ಟ್ ಸ�ೕಟ್� ಇ�ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

ಮಗು�ನ �ಾದಗಳನು� �ೆಲದ �ೕ�ೆ 

ಇಡುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ಟ್ �ೆಸ್� 

�ಾಡುವ�ದು �ಾಧ��ಲ� 

o ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು���ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o �ೇ�ೆ �ಾ�ನ, ಕು�� ಅಥ�ಾ ಆಸನವನು� ಬಳ�

o �ಟ್ ಸ�ೕಟ್ �ನು� �ೊಂ�� ಇದ�ಂದ ಮಗು�ನ ಸಂಪ�ಣ� �ಾಲು �ೕ�ೆ��ಂ��ೆ ಸಂಪಕ�ವನು�

�ಾಡುತ��ೆ

o ಅ��ತ�ದ��ರುವ �ಟ್ ಸ�ೕಟ್ �ನು� �ೇ�� ಅಥ�ಾ �ಾಪ��� (ಪ�ಸ�ಕಗಳ�, ಮರ, �ೆ���ೆ, �ಾ�ಕ�ಳ�,

ಇ���ೆಗಳ�, ಬ�ೆಟ್, ಇ�ಾ��) (ಅನುಬಂಧ 9I)

�ಾವ��ೇ ಕು�� ಅಥ�ಾ ಆಸನ 

ಲಭ��ಲ� ಅಥ�ಾ ಮಗು�ನ ���ಷ� 

ಅಗತ�ಗ��ೆ ಸ��ೊಂದುತ��ೆ 

o ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು���ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o �ೇ�ೆ �ಾ�ನ, ಕು�� ಅಥ�ಾ ಆಸನವನು� ಬಳ�

o ಮಗುವನು� ಸೂಕ� ಮಟ��ೆ� ಏ�ಸಲು ಕು�ತು�ೊಳ�ಲು ಮ��ದ �ಾ�ಂ�ೆಟ್ / ಟ�ೆಲ್ / ಕುಶನ್ �ೇ��

(ತುಂ�ಾ �ೊಡ��ಾದ ಕು���ೆ)

o ಉತ�ಮ�ಾ� �ೆಂಬ�ತ �ೆಲದ ಆಸನವನು� ಬಳ�

o �ಾ�ಾನ� ವಸು�ಗ�ಂದ (�ಾಕ್�, �ಾಡ��ೋಡ್�, �ಾಂ�� �ಾ�ೆ�ೕಟ್ ಇ�ಾ��) ಸೂಕ��ಾ�

ಅಳವ�ಸ�ಾ�ರುವ ಆಸನಗಳನು� �ಾ� (ಅನುಬಂಧ 9I)
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�ಾ�ಾನ� ಓರಲ್ �ೕ�ಾರ್ �ೕ�ಂಗ್ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಮತು�  ಪ��ಾರಗಳ� 

�ಾ�ಾನ� ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಸಂಭವ�ೕಯ ಪ��ಾರಗಳ� 

��ನ� �ೆಕ��ರ್ ಗ��ೆ 

ಪ�ವ��ಸುವ�ದು ಸ�ಾ�ನದು 

o ಏ�ೆ ಎಂಬ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಮಗು��ೆ ಸೂಕ��ಾದ ವಯಸು� ಅ��ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ�� ಮತು� �ೊಸ �ೆಕ��ರ್  �ೆ

ಪ�ವ��ಸಲು ಅಗತ��ಾದ ಅ�ವೃ�� �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ

o ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು���ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o ಆ�ಾರ �ೕಡುವ �ದಲು ಹಲು�ಜು�ವ�ದು ಮುಂ�ಾದ ಎಚ���ೆ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9K)

o �ನು�ವ�ದ�ಾ�� ಮಗು�ನ �ೇಹವನು� ಎಚ�ರ�ೊ�ಸಲು ಮುಖದ �ೕ��ಂಗ್ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ�

(ಅನುಬಂಧ 9J)

o ಊಟದ ಸಮಯದ�� ಅಥ�ಾ ನಂತರ ಮಗು��ೆ �ಾವ��ೇ ಒತ�ಡ�ಲ��ೆ ಆ�ಾರವನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು

(�ೋಡುವ�ದು, �ಾಸ�ೆ, ಸ�ಶ�) ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o �ೊಸ, ಗ���ಾದ ಆ�ಾರದ �ೊ�ೆ�ೆ ಸುಲಭ�ಾದ ಆ�ಾರ �ೆಕ��ರ್ ಗಳನು�  �ೕ� ಆ�ಾಮ ಮತು�

ಯಶಸ�ನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ (ಅನುಬಂಧಗಳ� 9E, 9F)

o ಮಗು��ೆ ಈ�ಾಗ�ೇ ಪ��ತ�ಾ�ರುವ ಮತು� ಆನಂ�ಸುವ ಆ�ಾರದ �ೊ�ೆ�ೆ �ೊಸ �ೆಕ್�� ರ್ �ೕ�

o ಒಂದು ಸಮಯದ�� ಸಣ� ಪ��ಾಣದ �ೊಸ �ೆಕ��ರ್ ಅನು� �ೕ�

o ಮಗು�ನ ಆ�ಾಮ, ಅ�ಾ�ಸ ಮತು� �ೌಶಲ�ವನು� �ೆ��ಸಲು ಪ���ನ ಅ�ೇಕ ಊಟಗಳ�� �ೊಸ

�ೆಕ��ರ್ �ೕ�

o ಬಲವಂತ�ಾ� ���ಸುವ�ದನು� ತ���

ಆ�ಾರ / ���ಡ್ ಆ�ಾ� �ೆ ಮಗು�ನ 

�ಾ�ಂದ �ೕಳ�ತ��ೆ 

o ಏ�ೆ ಎಂಬ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಮಗು��ೆ ಸೂಕ��ಾದ ವಯಸು� ಅ��ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ�� ಮತು� �ೊಸ �ೆಕಶ�ರ್ �ೆ

ಪ�ವ��ಸಲು ಅಗತ��ಾದ ಅ�ವೃ�� �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ

o ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು���ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o �ೇ�ೆ ಕಪ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ೆ� ಬಳಸಲು ಪ�ಯ���

o ಆ�ಾರ �ೕಡುವ �ದಲು ಹಲು�ಜು�ವ�ದು ಅಥ�ಾ ಕಂ�ಸುವ ಆ��ೆಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದು ಮುಂ�ಾದ

ಎಚ���ೆ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9K)

o �ನು�ವ�ದ�ಾ�� ಮಗು�ನ �ೇಹವನು� ಎಚ�ರ�ೊ�ಸಲು ಮುಖದ �ೕ��ಂಗ್ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ�

(ಅನುಬಂಧ 9J)

o ಚಮಚ ಆ�ಾರ ಮತು� ಕಪ್ ಕು�ಯು��ೆ�ಂ��ೆ �ೆ�ಸ್-�ೌನ್ ತಂತ�ವನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9J)

o ಸ�ಲ� ವಯ�ಾ�ದ ಮಗು��ೆ, ಅವರು ಕನ��ಯ ಮುಂ�ೆ ಊಟ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ�����ಯನು�

ಪ�ೆಯ�

o ಮಗುವ� ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸು��ದ��ೆ ಸಣ�, ಒಂ�ೇ ತುತು�, ��ಾನ�ಾ� �ನು�ವ ದರ ಮತು�

ತುತು�ಗಳ ನಡು�ೆ ��ಾಮಗಳನು� ��ೕ�ಾ���

o ಮಗು��ೆ ���ಸು��ದ��ೆ, ಅವನು ��ಾ�ಸಬಲ�ಷು� ಕ�� ದರದ�� ಸಣ� ಕ�ತ ಮತು� �ಪ್ ಗಳನು�

�ೕ�

o ಮಗು��ೆ ಸುರ�ತ ಮತು� ಸೂಕ� �ಾತ�ದ ಕಚು���ೆ�ಾ� ಆ�ಾರವನು� ಕತ���

o ಘಟ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾಡುವ (ಅನುಬಂಧಗಳ� 9E, 9F) ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸವನು�  �ಾಪ��ಸುವ�ದನು�

ಪ�ಗ�� (ಅಥ�ಾ ಸುಲಭ�ಾದ ��ಾ�ಸವನು� ಒದ�ಸುವ�ದು)

o 

ಆ�ಾರ ���ಸು�ಾಗ o ಏ�ೆ ಎಂಬ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಮಗು��ೆ ಸೂಕ��ಾದ ವಯಸು� ಅ��ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ�� ಮತು� �ೊಸ �ೆಕ��ರ್ �ೆ
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ಉ�ರುಗ��ವ�ದು, �ೆಮು�ವ�ದು 

ಅಥ�ಾ �ಾ�ಗ್ �ಾಡುವ�ದು 

ಪ�ವ��ಸಲು ಅಗತ��ಾದ ಅ�ವೃ�� �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ   

o ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು���ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o ��ನ� �ಾ�ನವನು� ಬಳ� ಅದು ಘಟ�ೆಗಳನು� ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ (�ೆಚು� �ೇರ�ಾ�ರುತ��ೆ)

o �ೇ�ೆ ಕಪ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ೆ� ಬಳಸಲು ಪ�ಯ���

o ಆ�ಾರ �ೕಡುವ �ದಲು ಹಲು�ಜು�ವ�ದು ಮುಂ�ಾದ ಎಚ���ೆ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9K)

o �ನು�ವ�ದ�ಾ�� ಮಗು�ನ �ೇಹವನು� ಎಚ�ರ�ೊ�ಸಲು ಮುಖದ �ೕ��ಂಗ್ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ�

(ಅನುಬಂಧ 9J)

o ಸಣ�, ಒಂ�ೇ ತುತು� ಮತು� �ಪ್�, ಮತು� ಮಗುವ� ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇ�ಸು��ದ��ೆ ��ಾನ�ಾ�

�ನು�ವ�ದು ಮತು� ಕು�ಯುವ ದರವನು� ��ೕ�ಾ���

o ಮಗು��ೆ ���ಸು��ದ��ೆ, ಅದರ ��ಾ�ಸಬಲ�ಷು� ಕ�� ದರದ�� ಸಣ� ತುತು� ಮತು� �ಪ್ ಗಳನು� �ೕ�

o ಮಗು��ೆ ಸುರ�ತ ಮತು� ಸೂಕ� �ಾತ�ದ ಕಚು���ೆ�ಾ� ಆ�ಾರವನು� ಕತ��� ಮತು� ಒಂದು

ಸಮಯದ�� ಸಣ� ಪ��ಾಣದ ಆ�ಾರ ಮತು� ���ಡ್ ಗಳನು� �ೕ�

o ಘಟ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾಡುವ (ಅನುಬಂಧಗಳ� 9E, 9F) ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸವನು� �ಾಪ��ಸುವ�ದನು�

ಪ�ಗ�� (ಅಥ�ಾ ಸುಲಭ�ಾದ ��ಾ�ಸವನು� ಒದ�ಸುವ�ದು)

o ಮಗು��ೆ ಆ�ಾ� �ೆ ��ಾಮಗಳನು� �ೕ�

ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರವನು� 

ಸಮಪ�ಕ�ಾ� ಅ�ಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗು��ಲ� 

o ಏ�ೆ ಎಂಬ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಮಗು��ೆ ಸೂಕ��ಾದ ವಯಸು� ಅ��ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ�� ಮತು� �ೊಸ �ೆಕ��ರ್ �ೆ

ಪ�ವ��ಸಲು ಅಗತ��ಾದ ಅ�ವೃ�� �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ

o ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು���ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)

o �ೆ� ಟೂ�ಬ್ �ೋರ್ �ೕ�ಂಗ್ ನ�� ಅ�ಯು��ೆಯಂತಹ ಎಚ���ೆ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9K)

o �ನು�ವ�ದ�ಾ�� ಮಗು�ನ �ೇಹವನು� ಎಚ�ರ�ೊ�ಸಲು ಮುಖದ �ೕ��ಂಗ್ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ�

(ಅನುಬಂಧ 9J)

o ಊಟದ ಸಮಯದ�� ಅಥ�ಾ �ೊರ�ೆ ಮಗು��ೆ �ಾವ��ೇ ಒತ�ಡ�ಲ��ೆ ಆ�ಾರವನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು

(�ೋಡುವ�ದು, �ಾಸ�ೆ, ಸ�ಶ�) ಆ�ಾ� �ೆ ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕ�

o �ೊಸ, ಗ���ಾದ �ೆಕ��ರ್ �ೊ�ೆ�ೆ ಸುಲಭ�ಾದ �ೆಕಶ�ಗ�ಳನು� �ೕ� ಆ�ಾಮ ಮತು� ಯಶಸ�ನು�

�ೆ��ಸುತ��ೆ (ಅನುಬಂಧಗಳ� 9E, 9F)

o ಮಗು��ೆ ಈ�ಾಗ�ೇ ಪ��ತ�ಾ�ರುವ ಮತು� ಆನಂ�ಸುವ ಆ�ಾರದ �ೊ�ೆ�ೆ �ೊಸ �ೆಕ��ರ್ �ೕ�

o ಒಂದು ಸಮಯದ�� ಸಣ� ಪ��ಾಣದ �ೊಸ �ೆಕ��ರ್ �ೕ�

o ಮಗು�ನ ಆ�ಾಮ, ಅ�ಾ�ಸ ಮತು� �ೌಶಲ�ವನು� �ೆ��ಸಲು ಪ���ನ ಅ�ೇಕ ಊಟಗಳ�� �ೊಸ

�ೆಕ��ರ್ �ೕ�

o ಮಗು��ೊಂ��ೆ ���� ಇದ�ಂದ ಇತರರು ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ೆ ಅ�ಯು�ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಮಗುವ�

�ೋಡಬಹುದು

o ಹಲು�ಗಳ �ೕ�ೆ ಅ�ಯುವ ಅ�ಾ�ಸ�ಾ�� ಉದ��ಾದ, �ಾ�ನ, ಕುರುಕು�ಾದ, ಕರಗಬಲ� �ಂಗರ್ �ಡ್

ಅನು� �ೕ�

o ದವ�ೆಯ ಶ�� ಮತು� ಅ�ಯುವ  �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೆ�ೆಸಲು ಮಗು ಸುರ�ತ�ಾ�  “ಕಚ�ಬಹುದು”

o ಊಟದ ಸಮಯದ�� �ೌಮ� �ಾಪ�ೆಗಳ� ಮತು� ಪ�ಶಂ�ೆ �ೕ� (“�ನ್, �ಮ� ಆ�ಾರವನು� ಅ���.”

“�ಮ� ಆ�ಾರವನು� ಅ�ಯುವ ಒ� �ೆಯ �ೆಲಸ, �ೆ�ೕಸ್!”)

o ಮಗು��ೆ ಉ�ರುಗ��ಸುವ ಅ�ಾಯ �ೆ��ರುವ�ದ�ಂದ �ಾ�ಾಗಲೂ ಊಟದ ಸಮಯದ�� 100%

�ೕ���ಾರ�ೆಯನು� ಒದ��

ಮಗು ಆ�ಾರ�ೊಂ��ೆ �ಾ� 

ತುಂ���ೊಂ�ರುತ��ೆ 

o ಏ�ೆ ಎಂಬ ಮುಖ� �ಾರಣವನು� �ಧ���

o ಮಗು��ೆ ಸೂಕ��ಾದ ವಯಸು� ಅ��ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ�� ಮತು� �ೊಸ �ೆಕ��ರ್�ೆ ಪ�ವ��ಸಲು

ಅಗತ��ಾದ ಅ�ವೃ�� �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ

o ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನವ� �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�ಸು���ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��
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(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1)  

o ಆ�ಾರ �ೕಡುವ �ದಲು ಹಲು�ಜು�ವ�ದು ಅಥ�ಾ ಕಂ�ಸುವ ಆ��ೆಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದು ಮುಂ�ಾದ

ಎಚ���ೆ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9K)

o �ನು�ವ�ದ�ಾ�� ಮಗು�ನ �ೇಹವನು� ಎಚ�ರ�ೊ�ಸಲು ಮುಖದ �ೕ��ಂಗ್ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ�

(ಅನುಬಂಧ 9J)

o ಸಣ�, ಒಂ�ೇ ತುತು� ಮತು� �ಪ್ ಗಳನು� ��ೕ�ಾ���, ��ಾನ�ಾ� �ನು�ವ ಮತು� ಕು�ಯುವ ದರ,

ಮತು� ಮಗುವ� ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇ�ಸು��ದ��ೆ ಕಚು���ೆ ಮತು� �ಪ್ ಗಳ ನಡು�ೆ ��ಾಮಗಳನು� �ೕ�

o ಮಗು��ೆ ಸುರ�ತ ಮತು� ಸೂಕ� �ಾತ�ದ ಕಚು���ೆ�ಾ� ಆ�ಾರವನು� �ಕ� ಪ��ಾಣದ�� ಕತ���

o ಮಗು�ನ ಆ�ಾರ ದರವನು� �ೆ��ಸಲು ಒಂದು ಸಮಯದ�� ಸಣ� ಪ��ಾಣದ ಆ�ಾರವನು� �ೕ�

o ಊಟದ ಸಮಯದ�� �ೌಮ� �ಾಪ�ೆಗಳ� ಮತು� ಪ�ಶಂ�ೆ �ೕ� (“ಸಣ� ತುತು�,.” “ಸಣ� ತುತ�ನು�

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು ಒ� �ೆಯ �ೆಲಸ, ಅ�ಾ�ಾ!”)

o ಘಟ�ೆಯನು� ಕ�� �ಾಡುವ (ಅನುಬಂಧಗಳ� 9E, 9F) ಆ�ಾರ �ೆಕ��ರ್ �ಾಪ��ಸುವ�ದನು�

ಪ�ಗ�� (ಅಥ�ಾ ಸುಲಭ�ಾದ �ೆಕ��ರ್ಒದ�ಸುವ�ದು)






