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��ಾಗ 7.1: �ೕ�ಂಗ್ 

ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಎದು�ಸಲು 

�ಾ�ಾನ� ಪ�ಗಣ�ೆಗಳ� 

��ಾಗ 7.2: ಆ�ಾರ ಸ�ಾಲುಗಳನು� 

�ೆಂಬ�ಸುವ ಅಂ�ಮ 

ಆ�ೋಚ�ೆಗಳ� 

�ಾಗ 3 | ಅ�ಾ�ಯ 7 

�ಾ�ಾನ� �ೕ�ಂಗ� �ಾಲುಗಳ� ಮತು� ವಯ��ನಗುಣ�ಾ� 

ಪ��ಾರಗಳ�. 

�ಾವ� ನಮ� ಮನಸ�ನು� ಒಟು�ಗೂ��ೋಣ ಮತು� ನಮ� ಮಕ���ೆ �ಾವ� �ಾವ �ೕವನವನು� �ೕಡಬಹುದು ಎಂದು �ೋ�ೋಣ. ” 

 ���ಂಗ್ ಬುಲ್ 
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��ಾಗ 7.1 �ೕ�ಂಗ� 

�ಾಲುಗಳನು�ಎದು�ಸಲು�ಾ�ಾನ�ಪ�ಗಣ�ೆಗಳ� 

�ೕ�ಂಗ� �ಾಲುಗಳನು� �ೆಂಬ�ಸುವ�ದು 

�ೆಲವ� ಪ����ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಅಂಗ�ೈಕಲ�ದ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಆ�ಾರ ಸ�ಾಲುಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ ಆ�ಾ�ೆ� ಹಲವ� �ೊಂದ�ೆಗಳ� 

ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. ಆ�ಾರದ ಸ�ಾಲುಗಳ� ಮಗು�ನ �ೕವನದ �ಾ�ರಂಭದ�� ಉದ��ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅವ� �ಾ�ಾನಂತರದ�� �ೆ�ೆಯಬಹುದು. 

�ಾವ��ೇ �ಾರಣ�ರ�, ಮಗು��ೆ ಸುರ�ತ�ಾ� ಮತು� ಆ�ಾಮ�ಾ� ಆ�ಾರವನು� �ೕಡುವ �ಾಮಥ��ವನು� ಮತು� �ೆಂಬ�ಸುವ 

�ಾಳ�ಯನು� �ೇ�ೆ �ೕಡ�ೇ�ೆಂದು ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ���ರು�ಾ��ೆ.ಈ ��ಾಗವ� �ಶುಗಳ� ಮತು� ಮಕ�ಳ�� ಕಂಡು ಬರುವ �ಾ�ಾನ� ಆ�ಾರ 

ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಚ��ಸುತ��ೆ. ಈ ಸ�ಾಲುಗಳ� �ೇ�ರಬಹುದು ಮತು� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಊಟದ ಸಮಯವನು� ಯಶ���ೊ�ಸಲು ಏನು 

�ಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕು�ತು �ಾ��ಯನು� ಸಹ ಇದು ಹಂ��ೊಳ��ತ��ೆ. 

�ಾ�ಾನ� ���ಗಳ ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ� ಮತು� �ೕ�ಂಗ� �ಾಲುಗ��ೆಂ��ೆ ಮಕ�ಳ 

ಅಂಗ�ೈಕಲ��ೆಗಳ�: 

�ಾ�ಾನ� ���ಗಳ� ಮತು�  ಅ�ಾ�ೋಗ�ಗಳ� 

ಆ�ಸಂ�ೆ�ಕ�ಮ್ ಅಸ�ಸ��ೆಗಳ� ಹೃದಯ ���ಗಳ� 

�ೆ�ೆಬ��ಾ��� �ೕಳ�ತು� ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ೕಳ� ಅಂಗುಳ 

�ವ�ಡತನ ಅಥ�ಾ �ೇಳ���ೆಯ ಕಷ� �ೌ��ಂ�ೊ�ೕಮ್ 

ಭೂ�ಣದ ಆ�ೊ��ಾ�ೆ��ಕ�ಮ್ ಅಸ�ಸ��ೆಗಳ� ಜಠರ ಗರು�ನ �ಾ��ೆಗಳ� 

ಅ�ಾ�ಕ ಇಂ��ಯ ಸಂ�ೇದ�ೆಗಳ� 

ಸಬಸ�ನ್� ಎಕ��ೕಜರ್ ದೃ�� �ೋಷಗಳ� 
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�ಕ� ಮಗು�ನ �ಾ�ಾನ� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ ಸ�ಾಲುಗಳ�: 

 ಸ�ಾಲು 1  �ಾ�ಾಗಲೂ ��ೆ�ಯ��ರುತ��ೆ. �ೕ�ಂಗ್ ಎ��ಸುವ�ದು ಕಷ� 

ಸ�ಾಲು 2 ���� �ಾಡುವ ಮಗುವನು� �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ�ದು ಕಷ� 

ಸ�ಾಲು 3 ಮಗು ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ವ�ದು 

ಸ�ಾಲು 4 ಮಗು��ೆ �ಾಲು �ೕರಲು ಕಷ��ಾಗುವ�ದು. 

ಸ�ಾಲು 5 �ೕ�ಂಗ್ ಸಮಯದ�� ಮಗು �ೆಮು�ವ�ದು ಮತು� ಉ�ರುಗಟು�ವ�ದು. 

ಸ�ಾಲು 6 ಮಗು �ೕ�ಂದ �ೕ�ೆ ಆ�ಾರವನು� ಉ�ಯುವ�ದು 

ಸ�ಾಲು 7 ��ೇಷಮಗು: �ೕಳ�ತು�ಮತು� / ಅಥ�ಾಅಂಗುಳನು��ೊಂ�ರುವಮಗು 

ಸ�ಾಲು 8 ��ೇಷ ಮಗು: ಅವ��ಂತ �ೇಗ�ೆ ಜ��ದ ಮಗು 

ಸ�ಾಲು 9 ��ೇಷ ಮಗು: ಸಬಸ�ನ್ಸ್  ಎಕ��ೕಜ್ ಆ� ಜ��ದ ಮಗು 
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ಸ�ಲ� �ೊಡ�  ಮಗು�ನ �ಾ�ಾನ� �ೕ�ಂಗ್ (ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ) ಸ�ಾಲುಗಳ� : : 

ಸ�ಾಲು 10 �ಾ�ಯು �ೋನ�ಮ�ೆ� ಇರುವ ಮಗು 

ಸ�ಾಲು 11 �ಾ�ಯ ರಚ�ೆಗಳ�� �ೊಂದ�ೆಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಗು 

ಸ�ಾಲು 12 ಸೂಕಷ್�ಸಂ�ೇದ�ಾ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಗು 

ಸ�ಾಲು 13 ಕಚು�ವ�ದುಮತು� / ಅಥ�ಾಅ�ಯುವ�ದರ���ೊಂದ�ೆಇರುವಮಗು 

ಸ�ಾಲು 14 ನುಂಗಲು �ೊಂದ�ೆ ಇರುವ ಮಗು 

ಸ�ಾಲು  1: ��ೆ�ಯ��ರುವ ಮಗು ಎ��ಸುವ�ದು ಕಷ�. 

ಗುರು�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ :ಈ ಮಕ�ಳ� ಊಟದ ಸಮಯದ�� ��ೆ��ೆ �ಾರುತ��ೆ. ಮ�ೆ� 

ಅವ�ಗಳನು� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ಾ� ಎ��ಸುವ�ದು ಕಷ�.ಈ ಮಕ�ಳ� ತಮ� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ 
ತಮ�ೆ ಹ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ ಆ�ಲ� ಎಂಬುದರ ಕು�ತು �ಾವ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� 
�ೕಡುವ��ಲ�.ಈ ಮಕ�ಳ� ತುಂ�ಾ ಸೂಕಷ್� �ೇಹದವ�ಾ�ದು� ದುಬ�ಲ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. ಈ ಮಕ�ಳ� ಆ�ಾ�ೆ�, ಒತ�ಡದ  �ಾ�ಾವರಣ ಮತು�  ಸ���ೇಶಗಳಂತಹ 
ಸ�ಾಲು ಎದು�ಾ�ಾಗ ತಮ�ನು� ರ���ೊಳ��ವ �ಾಗ��ಾ� ಅವರು 
���ಸು�ಾ��ೆ.ಇಂತಹ ಮಕ�ಳ� �ೌ��ಂ�ೊ�ೕಮ್, ಹೃದಯದ �ೊಂದ�ೆಗಳ� (ಹೃದಯ 

ಪ����ಗಳ�), �ೈದ��ೕಯ�ಾ� ದುಬ�ಲ�ಾ�ರುವ ಮಕ�ಳ�, �ದ�ೇ ಜ��ದವರು 
ಅಥ�ಾ ಸಬಸ�ನ್� ಎಕ��ೕಜರ್ ಆ�ರುವ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� �ೊಂ�ರಬಹುದು. 

�ಾ�ಾನ� �ೕ�ಂಗ�ಮ�ೆ�ಗಳ�:   

ತೂಕ ನಷ� ಮತು� ಹ��ನ �ೊರ�ೆ 

ಒಂದು ಸಮಯದ�� �ೆಚು� �ನ��ೇ ಇರುವ�ದು (ಕ�� ಪ��ಾಣದ �ೇವ�ೆ) 

�ಾಲು �ೕರು��ೆಯ�� ಕಷ� ಪಡುವ�ದು. 

ಆ�ಾ�ೆ�ಉ�ರುಗ��ಸು��ೆಮತು� / 

ಅಥ�ಾಉ�ರುಗ��ಸುವ�ದ�ೊಂ��ೆನುಂಗಲು�ೊಂದ�ೆ ಪಡುವ�ದು. 

ಎಚ�ರ�ೊಳ�ಲು ಮತು� ಎಚ�ರ�ಾ�ರಲು ಕಷ� ಪಡುವ�ದು. 

ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಸುಲಭ�ಾ� ��ೆ��ೆ �ಾರುವ�ದು. 

���� ಮತು� ಅ�ಾಂತ�ಾ�ರುವ�ದು 

ಕಳ�ೆ�ೆಳವ��ೆಮತು���ಾನಗ�ಯತೂಕ ಏ��ೆ 



ಅ�ಾ�ಯ  7 | ��ಾಗ 7.1: �ೕ�ಂಗ್ ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಎದು�ಸಲು �ಾ�ಾನ� ಪ�ಗಣ�ೆಗಳ� 

245 

�ೆಂಬ�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ? 

�ೕ�ಂಗ್ ಮತು� ಸಮಯ o ಮಗು�ನ ಹ��ನ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಆಧ�� �ೆ�ಾ�� ಆ�ಾರ �ೕ� (ಅನುಬಂಧ 9L-1, 9L-2).

o ಪ�� ಎರಡು ಮೂರು ಗಂ�ೆಗ��ೊ�� ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರವನು� �ೕ�.

o �ೕ�ಂಗ್ಗಳನು� 30 ��ಷ ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ  ಕ�� ಸಮಯ�ೆ� ���ೊ��.

�ೇ�ಾಗುವ ವಸು�ಗಳ� 

o ��ಾನ ಗ�ಯ ಹ��ನ �ಪ�ಲ್  (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ 5; ಅನುಬಂಧ 9 �) ಇರುವ �ಾಟ�ಯನು� ಆ��.

�ಾ�ನ o 45 ���ಗ��ಂತ �ೆ��ನ ಪ��ಾಣದ�� ಮಗುವನು� �ೆಟ��ೆ ಕು����.

o �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ��. (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1; ಅ�ಾ�ಯ2, ��ಾಗ3)

o ಸ��ಾದ ಸಮಪ�ಕ �ೕ�ಯ�� ಮಗು��ೆ �ೕಡ್ �ಾ�.

ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಇತರ �ಾಗ�ಗಳ� o �ೕ�ಂಗ್ �ದಲು ಅಥ�ಾ ಸಮಯದ�� ಎಚ�ರ�ೊ�ಸುವ �ಾಂತ ಚಟುವ��ೆಗಳನು�ಬಳ�. (ಅನುಬಂಧ 9 �ೆ).

o �ೆಚು� �ೆಳಕು ಮತು� ಶಬ�ವನು� �ೊಂ�ರುವ ಪ��ಾಶ�ಾನ�ಾದ �ೋ�ೆಯ�� �ೕ�ಾ� � ಅಥ�ಾ �ಶ�ಬ��ಾ�

�ೕ�ಾ��,

o �ಾಢ�ಾದ �ೊಠ� (�ಾವ�ದು ಉತ�ಮ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಮಗು �ಮ�ೆ �ೋ�ಸ�).

o ಮಗು �ಾಲು ಕು�ಯು�ಾಗ ಸ�ಲ� ಸ�ಲ� ನ�ೆಯು���. ಇದು ಮಗು ಎಚ�ರ�ಾ�ರಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ.

o ಮಗುವನು�ಎಚ�ರ�ೊ�ಸಲು ಮತು� / ಅಥ�ಾ  ಅವನನು�ಎಚ�ರ�ಾ��ಸಲು ಮಗು�ನ ಬ�ೆ� ��� ಮತು�

ತೂಗುವ�ದನು� ����.

ಸ�ಾಲು. 2: ���� �ಾಡುವ ಮಗು 

�ೇ�ೆ  ಗುರು�ಸುವ�ದು:ಈ �ಶುಗಳ� ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸು���ಾ�ಗ ಅಥ�ಾ �ೇ�ಸ��ಾ�ಗ ಅವಸರ/ಗ���/ ���� ಆ�ರುವಂ�ೆ
�ೋರುತ��ೆ.  ಅವ��ೆ ಹ��ೆ ಇ�ೆ ಎಂದು �ಾಟ� �ೕ��ಾಗಲೂ ಸಹ ಅವರು ಗ���/�� �� �ಾ��ೊಳ���ಾ��ೆ.ದುಬ�ಲ�ಾದ 
ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ �ಶುಗಳ�, ��ೇಷ�ಾ� �ೈದ��ೕಯ�ಾ� ಸಂ�ೕಣ��ಾದ �ಶುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಅ�ಾ�ಕ ಜನನ ಅಥ�ಾ ಔಷಧ ಅಥ�ಾ 

ಆ�ೊ�ೕ�ಾಲ್ ನಂತಹ ವಸು�ಗ��ೆ ಎಕ��ೕಜ್ ಆ�ರುವ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. ತಮ�ಅಸ�ಸ��ೆ ಮತು� ಒತ�ಡವನು� ಸಂವಹನ 
�ಾಡುವ �ಾಗ��ಾ� ಗ����ಾ� ವ��ಸು�ಾ��ೆ.ಇದು ಆ�ೈ�ೆ �ಾಡುವವ��ೆ �ೊಂದಲವನು�ಂಟು �ಾಡುತ��ೆ ಮತು� ಮಗು ಏ�ೆ 
ಅಸ�ಾ�ಾನ�ೊಂ��ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ�ದು ತುಂ�ಾ ಕಷ�. ಈ �ಶುಗಳನು� �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ�ದು ಕಷ�.ಹೃದಯದ 

�ೊಂದ�ೆಗಳ� (ಹೃದಯ ಪ����ಗಳ�), ಗ�ಾ�ಶಯದ�� ಸಬಸ�ನ್� ಎಕ��ೕಜರ್ ಆ�ರುವ �ಶುಗಳ�, �ೇಗ�ೆ ಜ��ದ ಮಕ�ಳ�, 
�ೈದ��ೕಯ�ಾ� ದುಬ�ಲ�ಾ�ರಬಹುದು, ದೃ�� ಅಥ�ಾ ಶ�ವಣ �ೋಷವ�ಳ� ಮಕ�ಳ� ಅಥ�ಾ ನರಗಳ�ೆಳವ��ೆಯ �ಳಂಬವನು� 
ಒಳ�ೊಂ�ರಬಹುದು. 
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ಮಲ�ರುವ ಅಥ�ಾ ��ೆ��ಾಡು��ರುವ ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರ �ೕಡುವ�ದು 

ಅ�ಾಯ�ಾ�. �ಶುಗಳನು� �ೆಟ��ೆ ಕು��ರುವ ಮತು� ಅವರು ಎಚ�ರ�ಾ�ರು�ಾಗ 

�ಾತ� ಆ�ಾರವನು� �ೕ�. 

�ಾ�ಾನ� �ೕ�ಂಗ್ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� 

�ೕರು��ೆ�ೆ ಕಷ�ಪಡುವ�ದು. 

���� �ಾಡುವ ಮತು� �ೋ�ಕ್ ಸಮ�ೆ� 

�ಾಟಲ್ ��ಾಕ�ಸುವ�ದು 

�ೆ��ದಚಲ�ೆ (ಸುತು�ವ�ದು, ಇ�ಾ��) 

�ಾಂತ�ೊ�ಸುವ�ದು ಕಷ� 

ಕಳ�ೆ�ೆಳವ��ೆಮತು���ಾನಗ�ಯತೂಕ 

ಹ��ನ �ೊರ�ೆ ಮತು� ತೂಕ ನಷ� 

   

. 

�ೆಂಬ�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ 

�ೕ�ಂಗ್ ಮತು� ಸಮಯ  o ಮಗು��ೆ ಪ��ಎರಡುಅಥ�ಾಮೂರುಗಂ�ೆಗ��ೊ���ಯ�ತ�ಾ�ಮತು�ಆ�ಾ�ೆ��ೕ�ಂಗ್

ಗಳನು��ೕ�.

o ಅಗತ��ರುವಷು��ಕ� ಪ��ಾಣದ, ಆ�ಾ�ೆ��ೕ�ಂಗ್ಗಳನು��ೕ�.

o ಎ�ಾ��ೕ�ಂಗ್ಗಳನು� 30 ��ಷಅಥ�ಾಅದ��ಂತಕ�� ಸಮಯ�ೆ� ���ೊ��.

�ೇ�ಾಗುವ ವಸು�ಗಳ� o �ೇಗ�ಾ�ಹ�ಯದಮೃದು�ಾದ�ಪ�ಲ್ ಬಳ�, �ಪ�ಲ್ �ೕ�ೆ 0,1 ಎಂದು ಬ�ೆ�ರುವ �ಪ�ಲ್

ಆ�� �ಾ�. (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 5; ಅನುಬಂಧ 9 �).

o �ೕ�ಂಗ್ ಸಮಯದ�� ಮತು� ನಂತರ ಮಗುವನು� �ಾಂತ�ೊ�ಸಲು �ಾ��ೇಯರ್ �ೕ�

ಅನುಬಂಧ  � �ೕ�ಂಗ್ಗಳ ನಡು�ೆ ಮಗುವನು� �ಾಂತ�ೊ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು

ಮಗು�ನ �ಾ��ಯರ್ ಬಳ�.
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�ಾ�ನ  o �ಶುಗ��ೆ�ಾ��ೕಕರಣದಪ�ಮುಖಅಂಶಗಳನು�ಅನುಸ�� (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1; ಅ�ಾ�ಯ 2,

��ಾಗ 3).

o ಮಗುವನು��ಮ��ೋಳ�ಗಳ��ತೂ�ಾ��ಅಥ�ಾ��ದು�ೊ�� (ಅ�ಾ�ಯ 2, ��ಾಗ 3).

o ಮಗುವನು��ೈಮತು��ೋಳ�ಗ�ಂದ�ೊರ�ೆ�ೆ��, ಇದ�ಂ�ಾ�ಅದುಆ�ಾಮಮತು�ಸ�ಯಂ-

�ತಅನುಭ��. (ಅ�ಾ�ಯ 2, ��ಾಗ 3) ಆ�ಾರ�ಾ�� �ಾ� �ೆ�ೆಯಬಹುದು.

o ಎತ�ರದ�ೊ��ಲು, �ೈಡ್-�ೈ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾಅ�ೆ-ಒರ�ದ�ಾ�ನಗಳ��ಆ�ಾರ (ಅ�ಾ�ಯ 1,

��ಾಗ 1; ಅ�ಾ�ಯ 2, ��ಾಗ 3).

ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಇತರ 

�ಾಗ�ಗಳ� 
o �ಾಂತ�ೊ�ಸಲು �ಯ�ತ�ಾ� �ಾ���ೈಯ� (ಅನುಬಂಧ 9 �).

o �ೕ�ಂಗ್ಗಳ �ದಲು �ೕರು��ೆ�ಾ� �ಾ��ೇಯ ಮಗು�ನ �ೆರಳನು� �ೕ� (ಅನುಬಂಧ 9

�).

o �ಾಂತ�ಾದ, ಸ�ಳದ�� ಮಗುವನು� ಶಮನ�ೊ�� ಮತು� ಆ�ಾರ �ೕ� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ 3;

ಅನುಬಂಧ 9 �ೆ).

o ಮಗುವನು� �ಾಂತ�ೊ�ಸಲು ಲಯಬದ�, ಪ�ನ�ಾವ��ತ ಚಲ�ೆಗಳ� ಮತು� ಶಬ�ಗಳನು� ಬಳ�

ಅನುಬಂಧ 9 �ೆ).

ಮಗುವ�ಸ�ಸ�ಇಲ��ರು�ಾಗಅದ�ೆ�ಒ�ಾ�ಯಪ�ವ�ಕ�ಾ��ಾ�ಯ���ಾಟ�ಯನು�ಇಡ�ೇ�. 
�ದಲುಮಗುವನು��ಾಂತ�ೊ��ನಂತರ�ಾಟ�ಯನು�ಇ�. 
�ೆಚು�ಒ�ಾ���ದ�ೆ,�ಶುಗಳ��ೆಚು�ಅಸ�ಾ�ಾನ�ೊಳ�ಬಹುದುಮತು�ಆ�ಾರವನು���ಾಕ�ಸಬಹುದು. 

�ೆ�ೆ��: ಮಗುವ� ತನ�ೆ ಹ��ಾ�ರುವ ಮತು� ಅಸ�ಾ�ಾನ�ಾ�ರುವ ಕು�ತು ಹಲವ� ಸೂಚ�ೆಗಳನು� 
�ೕಡುತ��ೆ. ಇಂತಹ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಗಮ��: ಅಳ�ವ�ದು, ಕಣು�ಗಳನು� ಅಗಲ�ಾ� �ೆ�ೆಯುವ�ದು, ಹುಬು�ಗಳನು� 
�ೕ�ೆ ಏ�ಸುವ�ದು, �ೋ�ಾ� ಉ��ಾಡುವ�ದು ಮತು� ತ�ೆಯನು� �ರು�ಸುವ�ದು. 
ಮತು�ಮಗುವನು��ಾಂತ�ೊ�ಸಲುಸ�ಾಯ�ಾ�ಅನುಬಂಧ 9 ಎಲ್ -2 ಮತು� 9 �ೆ 

ಮಗು �ಾಂತ�ಾ�ರು�ಾಗ 
ಊಟ �ಾ�ಸುವ�ದು 

ಅತ�ಂತ ಉತ�ಮ 
��ಾನ�ಾ��ೆ. 
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ಎ�ಯ ಮ��� ಆ���ರ�ಂದ ��ನ�� ಆ�ರವ��
�ೕಡ��ತ� �,  ಈ ಸಮಯದ��   ಮ��� 
ಉ�ರ�� ��ಯ��ಕ� ��ಮಗಳ�� �ೕಡ��ತ� �. 

ಸ�ಾಲು. 3: ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ವ 

ಮಗು 

ಗುರು�ಸುವ�ದು�ೇ�ೆ :ಇಂತಹ 
�ಶುಗಳ�ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ವ�ದಲು�ೆಲ�ೇ��ಷಗಳವ�ೆ�ೆ�ಾತ� 

ಆ�ಾರವನು��ೇ�ಸುತ��ೆ.ಇಂತಹ ಮಕ�ಳ� �ೕ�ಂಗ್ ಸಮಯದ���ೕ ��ೆ��ೆ 
�ಾರುತ��ೆ. ಈ ಮಕ�ಳನು� ಮ�ೆ� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ೆ ಎ��ಸುವ�ದು ಕಷ�. ಇಂತಹ 
ಮಕ�ಳನು� ಆ�ೈ�ೆ �ಾಡುವ�ದು �ಜ�ಾ�ಯೂ ಕಷ�ದ �ೆಲಸ.ಹೃದಯ ಅಥ�ಾ 

�ಾ�ಸ�ೋಶದ ಸಮ�ೆ�ಗ�ರುವ �ಶುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಅವ��ೆ �ದ�ೇ ಜ��ದ 
�ಶುಗಳ� ��ೕ�ೆ�ಂತ �ೇಗ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಳ���ಾ��ೆ ಮತು� ಆ�ಾರ�ಾ�� 
ಸ�ಷು��ೆಯನು� �ೆ�ೆಸುವ�� �ೊಂದ�ೆ �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇತರ ಅ�ೇಕ 

ಚಟುವ��ೆಗಳ��  (ಕು�ತು�ೊಳ��ವ�ದು,  �ೆವಳ�ವ�ದು) ಇತರ ಮಕ���ಂತ �ಂ�ೆ 
ಉ��ರು�ಾ��ೆ. ಈ ಮಕ�ಳ� ಹೃದಯ ಅಥ�ಾ ಉ��ಾಟದ (�ಾ�ಸ�ೋಶದ) 
ಸಮ�ೆ�ಗಳ�, �ೌ��ಂ�ೊ�ೕಮ್ ಅಥ�ಾ �ೈದ��ೕಯ�ಾ� ದುಬ�ಲ�ಾ�ರುವ �ೇಗ�ೆ 

ಜ��ದ ಅಥ�ಾ ಗಭ�ದ�� ಸಬಸ�ನ್� ಎಕ��ೕಜರ್ ಆ�ರುವ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� 
ಎದು�ಸು�ಾ��ೆ. 

�ಾ�ಾನ� �ೕ�ಂಗ್ ಸಮ�ೆ�ಗಳ�:  

ತೂಕ ನಷ� ಮತು� ಹ��ನ �ೊರ�ೆ 

ಒಂದು ಸಮಯ�ೆ� �ೆಚು� ಆ�ಾರ �ೇ�ಸ�ಾರದು. 

�ೕರು��ೆಯ�� �ೊಂದ�ೆ (ದುಬ�ಲ �ೕರು��ೆ, �ೋರುವ ದ�ವಗಳ�) 

ನುಂಗಲು �ೊಂದ�ೆ, ಆ�ಾ�ೆ� ಉ�ರುಗಟು�ವ�ದು 

�ೕರು��ೆ, ನುಂಗು��ೆ ಮತು� 

ಉ��ಾಡು��ೆಯನು�ಸಮನ�ಯ�ೊ�ಸುವ�ೊಂದ�ೆ 

�ೕ�ಂಗ�ಮಯದ��ತ��ತಉ��ಾಟ 

�ೇಗ�ೇ ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ತ��ೆ. ಮತು� ಊಟದ ಸಮಯದ�� ಮಲಗುತ��ೆ. 

ಕಳ�ೆ �ೆಳವ��ೆ ಮತು� ��ಾನ ಗ�ಯತೂಕ 
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�ೆನ��: �ೆಮು� ಅಥ�ಾ ಉ�ರು ಗ��ಸು��ೆಯ ಸಮಯದ�� ಮಗು�ನ�ೆ �ೆ� ಮತು� ದವ�ೆ�ಂದ �ೆಂಬಲ �ೕ�ದ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ಯ �ೆಂಬಲವನು�ತಕಷ್ಣ�ೇ ���ಸ�ೇಕು. 

�ೆ�ೆ��: ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ವ �ಶುಗಳ�, ಸ�ಲ� �ೊಡ�ವ�ಾದ �ೕ�ೆಯೂ ಸಹ  ಊಟದ ಸಮಯದ�� 
ಇ�ೇ �ೕ� ಸುಲಭ�ಾ� ದ�ಯಬಹುದು. ಆಗ ಇಂತಹ ಮಕ���ೆ ಮುಂ�ನ�ೆ�ೕ �ೆಂಬಲ �ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂದ�ೆ 
ಇಂತಹ ಸಮ�ೆ�ಯುಳ� ಈ ಮಕ���ೆ �ದು ಆ�ಾರವನು� �ಕ� �ಕ� ಪ��ಾಣದ�� ಆ�ಾ�ೆ� �ೕಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ 
ಮತು� �ಾಕಷ� �ಾಳ�ಯನು� �ಾಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ೆಂಬ�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ? 

�ೕ�ಂಗ್ ಮತು� ಸಮಯ 
o ಪ�� ಎರಡು ಗಂ�ೆಗ��ೊ�� �ಕ� �ೕ�ಂಗ್ ಗಳನು� �ೆ�ಾ�� �ೕ� (60�� ಅಥ�ಾ 2ಔನ್�.).

o �ೆ��ನ ಆ�ಾರ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದ�ಾ�� ��ಾನ�ಾ� ಸ�ಷು��ೆಯನು� �ೆ��ಸಲು �ೇಸ್ �ೕಲ್� ಟ

(ಅನುಬಂಧ9�ೆ).

o ಎ�ಾ� �ೕ�ಂಗ್ ಗಳನು� 30 ��ಷ ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ ಕ�� ಸಮಯ�ೆ� ���ೊ��.

�ೇ�ಾಗುವ ವಸು� 
o ದ�ದ ಮಗು��ೆ �ೕರಲು ಸುಲಭ�ಾದ ಮೃದು�ಾದ �ಪ�ಲ�ಳ�.

o ಮಗು��ೆ ತನ� �ಾಮಥ��ಗ��ೆ ಸ��ೊಂದುವ �ೇಗದ�� �ನ�ಲು ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುವ �ಪ�ಲ�ತು�

�ಾಟ�ಯನು� ಆ��. ಅ��ೇಗದ ಹ�ವ� ಮಗುವನು�ಆ�ಾಸ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ��ಾನದ ಹ�ವ� ಮಗುವನು�

��ಾ�ೆ�ೊ�ಸುತ��ೆ. ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ5; ಅನುಬಂಧ9 �).

�ಾ�ನ

o �ಶುಗ��ೆ�ಾ��ೕಕರಣದಪ�ಮುಖಅಂಶಗಳನು�ಅನುಸ�� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1; ಅ�ಾ�ಯ2, ��ಾಗ3)

o ಎತ�ರದ�ೊ��ಲು, �ೈಡ್ �ೈ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾಅ�ೆ-ಒರ�ದ�ಾ�ನಗಳ��ಆ�ಾರ �ೕ� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1;

ಅ�ಾ�ಯ2, ��ಾಗ3). 

o ಮಗುವನು��ರು��ಅಥ�ಾಮಗುವನು��ಮ��ೋಳ�ಗಳ�����ಟು��ೊ�� (ಅ�ಾ�ಯ2, ��ಾಗ3).

o ಮಗುವನು� �ೈ ಮತು� �ೋಳ�ಗ�ಂದ �ೊರ�ೆ�ೆ��, ಇದ�ಂ�ಾ� ಮಗು��ೆ �ತ�ಾದ �ಾವ�ೆ

ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ (ಅ�ಾ�ಯ 2, ��ಾಗ3) . ಆಗ ಮಗು ಆ�ಾರ�ಾ�� �ಾ� �ೆ�ೆಯುವ�ದು.

ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಇತರ 

�ಾಗ�ಗಳ�

o ಮಗು �ಪ�ಲ್ �ೆ�ಾ�� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು �ೕ�ಂಗ್ ಗಳ �ದಲು �ೆ��ರ್ �

(ಅನುಬಂಧ9�).

o �ೆ�ಸ್-�ೌನ�ಂತ�ವನು� ಬಳ� �ಾಟ��ೕ�ಂ�ೆ�ಸ್-�ೌ�ೆ���ಕ್ (ಅನುಬಂಧ9�ೆ) ಬಳ��ೕರು��ೆಯನು���ೕ�ಾ���.

o ದವ�ೆಮತು���ೆ�ಂಬಲತಂತ�ವನು� (ಅನುಬಂಧ9�ೆ) ಬಳಸುವಮೂಲಕ�ೕರು��ೆ�ೆ �ೆಂಬಲ �ೕ�.

o ತು�ಮತು��ೆ�ೆ�ಯ�ೆಂಬಲತಂತ�ವನು� (ಅನುಬಂಧ9�ೆ) ಬಳ��ೆಂಬಲ�ೕ�.

o ಮಗು�ನ�ಾ�ಯ���ಪ�ಲ್ ನು� ��ರ�ಾ���ದು�ೊ��, �ಪ�ಲ್ ಸ��ಾ� �ೊಡ�ದ��ೆ ಅದು ಮಗುವನು�

�ಚ�ತ�ೊ�ಸುತ��ೆಅಥ�ಾಅವ�ಗಳಹ�ವನು�ಅ��ಪ�ಸುತ��ೆ
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  ಎ�ಯ ಮ��� ಆ�ರವ��  ��ವ 
�ದ� �ಂತ�� ಮ��  �ಘ�ತ��ರ� 
�ಸ�ಯರ್ �� ��ಯರ್ �ೕಡ��ತ� �. 

ಸ�ಾಲು. 4: �ೕರು��ೆಯ �ೊಂದ�ೆ ಇರುವ ಮಗು: 

ಗುರು�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ? ಈ �ಶುಗ��ೆ ಬಲ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಪ��ಾಮ �ಾ��ಾ� �ಾಲು �ೕರಲು ಬರುವ��ಲ�. ಅಥ�ಾ 
ಅವರು ಬಹಳ ಅಸ�ವ�ಸ��ಾ�ರುವ �ೕರುವ �ಾದ�ಯನು� �ೊಂ�ರಬಹುದು . ತು� ಮತು� �ೆ�ೆ�ಯನು� ಬಳ� �ಾಲು ಹ�ಯುವಂ�ೆ 
�ಪ�ಲ್ ಗಳನು� ಸಂಕು�ತ�ೊ�ಸುವ�� ಅವ��ೆ �ೊಂದ�ೆ ಇ ರಬಹುದು. �ೇಗ�ಾ� ಹ�ಯುವ ದ�ವಗಳ� ಅವ��ೆ ಕು�ಯಲು ತುಂ�ಾ ಕ�ಣ 

ಅಥ�ಾ ಅ�ಾಯ�ಾ� ಆ�ರುತ��ೆ. ಇಂತಹ ಮಕ�ಳ� ಆ�ಾ�ೆ� �ೊಂದಲಮಯ �ೕ�ಂಗ್ �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� �ೕರು��ೆಯು ತುಂ�ಾ ಶ�ಮವನು� 
�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ ಸುಲಭ�ಾ� ದ�ಯಬಹುದು. ಈ �ಶುಗಳ� ಉತ�ಮ �ೕರುವಲಯವನು� ಕಂಡು ��ಯುವ�� ಸಹ�ೆಣ�ಾಡಬಹುದು, ಇದು 
ಇನ�ಷು� ದ�ದ ಮತು� ಒತ�ಡದ �ೕ�ಂಗ���ೆ �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು. ಕ�� �ಾ�ಯು �ೋನ್ ಅಥ�ಾ ದುಬ�ಲ ಹೃದಯಗಳ� ಮತು� �ಾ�ಸ�ೋಶ 

�ೊಂ�ರುವ �ಶುಗಳ� ಈ� ��ಷ� ಸ�ಾಲನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. �ೌ��ಂ�ೊ�ೕ��ಂ�ರುವ �ಶುಗಳ� ಸಹ ಈ ಸಮ�ೆ�ಯನು� 
ಒಳ�ೊಂ�ರಬಹುದು; ಕ�� �ಾ�ಯು�ೋನ್ ಅಥ�ಾ �ಾ���ಾ�ಯುಗಳನು� �ೊಂ�ರುವಮಕ�ಳ� (�ೆ�ೆಬ��ಾ���); ಸಬಸ�ನ್� ಎಕ��ೕಜರ್ 
ಆ�ರುವ, �ೈದ��ೕಯ�ಾ� ದುಬ�ಲ�ಾದ ಅಥ�ಾ ನರ ಅ�ವೃ��ಯ �ಳಂಬ�ೊಂ��ೆ ಜ��ದ �ಶುಗಳ� ಸಹ ಈ ಸಮ�ೆ�ಯನು� 

�ೊಂ�ರಬಹುದು.

�ಾ�ಾನ� �ೕ�ಂಗ್ ಸಮ�ೆ�ಗಳ�: 

�ಪ�ಲ್ ಸ��ಾ� ��ಯಲು ಕಷ� 

ದುಬ�ಲ �ೕರು��ೆ 

�ೕರು��ೆ, ನುಂಗಲು ಮತು� ಉ��ಾಡಲು ಸಮನ�ಯ�ೊ�ಸುವ 

�ೊಂದ�ೆ 

ಉ�ರುಗಟು���ೆ,�ೆಮು�ವ�ದು �ೆಚು� 

ಅ��ಾದ ಇ�ಮುಖ ಮತು� / ಅಥ�ಾ ನಷ� 

�ಾ��ಂದ ದ�ವ �ೋ��ೆ. 

ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ತ��ೆ. 

ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ ಸಮಯದ�� ಮಲ��ೊಳ��ತ��ೆ. 

ಆ�ಾ�ೆ� ತ�ೆ ಎ����ಯಲು �ಾಧ��ಲ� 

ಕಳ�ೆ �ೆಳವ��ೆ ಮತು� ��ಾನ ಗ�ಯ ತೂಕ 
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�ೆಂಬ�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ? 

�ೕ�ಂಗ್ ಮತು� ಸಮಯ  
o ಪ��2-3ಗಂ�ೆಗ��ೊ�� ಆ�ಾ� �ೆ �ೕ�ಂಗ್ ಗಳನು� �ೕ�.

o ಮಗು ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಂಡ�ೆ �ಕ� �ೕ�ಂಗ್ ಗಳನು� �ೆ�ಾ�� (60�� ಅಥ�ಾ 2ಔನ್�. ಪ��

2ಗಂ�ೆಗ��ೊ��) �ೕ�.

o ಮಗು��ೆ  �ೕರುವಲಯವನು� ಕಂಡು ��ಯಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ �ೇ��ಲ್�  (ಅನುಬಂಧ9�ೆ).

o ಎ�ಾ� �ೕ�ಂಗ್ ಗಳನು� 30 ��ಷ ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ ಕ�� ಸಮಯ�ೆ� ���ೊ��.

�ೇ�ಾ�ರುವ ವಸು� o ಮೃದು�ಾದ �ಪ�ಲ್ ಬಳ� ಅದು ದುಬ�ಲ ಮಗು��ೆ �ೕರಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ.

o ಮಗು�ನ �ಾಮಥ��ಗ��ೆ �ೊಂ��ೆ�ಾಗುವ ಹ�ವನು� �ೕಡುವ �ಪ�ಲ್  / �ಾಟ�ಯನು� ಆ��

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 5; ಅನುಬಂಧ 9�).

o ಮಗು �ಾಲು �ೋರು��ದ��ೆ, ಶ�ನ� ಅಥ�ಾ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರುವ ��ಾನಗ�ಯ ಹ��ನ �ಪ�ಲ್

�ೕ� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ 5; ಅನುಬಂಧ 9 �).

�ಾ�ನ o �ಶುಗ��ೆ �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು�ಅನುಸ�� (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1; ಅ�ಾ�ಯ2,

��ಾಗ3).

o ಎತ�ರದ�� ಪಕ�ದ ಅಥ�ಾ �ೊ��ಲು �ಾ�ನಗಳ�� ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರವನು��ೕ� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1;

ಅ�ಾ�ಯ2, ��ಾಗ3).

o ಮಗು�ನ ಎ�ೆ ಮತು� �ೊಂಟದ ಕ�ೆ�ೆ�ೈಗ�ಂದ �ೆಂಬಲ�ಾ�� �ರು�� (ಅ�ಾ�ಯ2, ��ಾಗ3).

�ೆಂಬ�ಸುವ ಇತರ �ಾಗ�ಗಳ� o ಮಗು��ೆ �ಪ�ಲ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು �ೕ�ಂಗ್ ಗಳ �ದಲು �ಾ���ೈಯರ್ ಅಥ�ಾ

ಮಗು�ನ �ೆರಳ�ಗಳನು� �ೕ� (ಅನುಬಂಧ9�).

o �ೕ�ಂಗ್ ಗಳ ನಡು�ೆ �ೕ��ೊಳ����ೆಯ ಅ�ಾ�ಸವನು� �ಾಡಲು �ಾ���ೈಯಅ�ನು� �ೕ� (ಅನುಬಂಧ

9�).

o �ಾಂತ, �ಾಢ�ಾದ ಸ�ಳದ�� ಮಗುವನು� ಶಮನ�ೊ�� ಮತು� ಆ�ಾರ �ೕ� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ3;

ಅನುಬಂಧ9�ೆ).

o ಮಗು �ಾಂತ�ಾಗಲು ಸ�ಾಯ�ಾಡಲು ಲಯ ಬದ�, ಪ�ನ�ಾವ��ತ ಚಲ�ೆಗಳ� ಮತು� ಶಬ�ಗಳನು�

ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9�ೆ).

o �ಾಟ��ೕ�ಂ�ೆ�ಸ್- �ೌನ�ತು� ತು� ಪ��ೋದ�ೆ / �ೊ�ೕ�ಂ�ೆ���ಕ್� (ಅನುಬಂಧ9�ೆ) ��ೕರು��ೆಯನು�

��ೕ�ಾ���.

o ದವ�ೆ ಮತು� ��ೆ�ಂಬಲ ತಂತ�ವನು� (ಅನುಬಂಧ9�ೆ) ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ �ೆಂಬಲ�ೕ�

o ತು� ಮತು� �ೆ�ೆ�ಯ �ೆಂಬಲ ತಂತ�ವನು� (ಅನುಬಂಧ9 �ೆ) ಬಳ� �ೆಂಬಲ �ೕ�



ಅ�ಾ�ಯ  7 | ��ಾಗ 7.1: �ೕ�ಂಗ್ ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಎದು�ಸಲು �ಾ�ಾನ� ಪ�ಗಣ�ೆಗಳ� 

252 

ಸ�ಾಲು . 5: �ೆಚು� �ೆಮು�ವ ಅಥ�ಾ ಉ�ರುಗಟು�ವ ಮಗು 

ಗುರು�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ ?ಈ ಮಕ�ಳ� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ 

ಸಮಯದ�� ಅಥ�ಾ �ಾಟ� �ಾಲು �ೇ�ಸುವ ಸಮಯದ�� �ೆಮ�ಬಹುದು, 

ಉ�ರುಗಟ�ಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಆ�ಾರವನು� ಉ�ಯಬಹುದು. 

ಈ�ಶುಗಳ��ನ�ಲುಮತು� ಉ��ಾಡಲು�ೆಣ�ಾಡು��ರುವಂ�ೆ�ಾ�ಸಬಹುದು, 

ಆ�ಾರ�ೇ�ಸು�ಾಗ ಈ ಮಕ�ಳ� ಉ��ಾಡಲು ಕಷ� ಪಡು�ಾ��ೆ. �ೇ�ಸು��ೆ 

ಮತು� ಉ��ಾಟವನು� ಸಮನ�ಯ�ೊ�ಸಲು ಈ ಮಕ���ೆ ಆಗುವ��ಲ�. 

.ಹೃದಯ�ೋಗಗಳ�, �ೌ��ಂ�ೊ�ೕಮ್, 

�ೆ�ೆಬ��ಾ���ಮುಂ�ಾದ�ಾ�ಯು�ೋನ�ಮ�ೆ�ಗ�ರುವ�ಶುಗಳ�, �ೕಳ�ತು�ಮತು� 

/ ಅಥ�ಾಅಂಗು�ನಮಕ�ಳ�, ಸಬಸ�ನ��ೆ ಎಕ��ೕಜರ್ ಆ�ರುವ ಮಕ�ಳ� , 

ಅ�ಾ�ಕ�ಾ� ಜ��ದ �ಶುಗಳ�, ನರಅ�ವೃ���ಳಂಬ �ೊಂ�ರುವ �ಶುಗಳ� 

ಈ ಸಮ�ೆ�ಯನು� ಎದು�ಸಬಹುದು.

�ಾ�ಾನ� �ೕ�ಂಗ್ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� 

�ೕ�ಂಗ್ ಗ��ಾ��ೕರು��ೆ-ನುಂಗು��ೆ-ಉ��ಾಟವನು�ಸಂ�ೕ�ಸುವ�ೊಂದ�ೆ 

ದ�ವಗಳನು�ನುಂಗಲು ಅಥ�ಾ ಸ�ಂತ �ಾ�ಾರಸ ನುಂಗಲು �ೊಂದ�ೆ 

ಅ��ಾದ�ೊ�ೕ�ಂಗ�ತು� / ಅಥ�ಾ�ಾ��ಂದದ�ವದ�ೋ��ೆ 

ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ತ��ೆ ಮತು� �ಾಟ� ಪ�ಣ��ಾ� ಕು�ಯಲು ಆಗುವ��ಲ�. 

ಆ�ಾ�ೆ��ೆಮು�ವ�ದು, ಉ�ರುಗ��ಸುವ�ದುಮತು��ಾಟ�ಯ��ಾಕರ�ೆ 

�ೕ�ಂಗ್ ಗಳ�ದಲುಮತು� �ೕ�ಂಗ್ ಸಮಯದ��ಗ���ಅಥ�ಾ���� 

ಕಳ�ೆ�ೆಳವ��ೆಮತು���ಾನಗ�ಯತೂಕ 

�ೆನ��: ಆ�ಾರ �ೇ���ಾಗ �ೆಮು�ವ, �ಶುಗಳ�ಉ��ಾಟದ ಸಮ�ೆ�ಯನು� �ೊಂ�ರಬಹುದು (ದ�ವವ� 

�ೊ�ೆ�ಯಬದಲು�ಾ�ಸ�ೋಶ�ೆ��ೋ�ಾಗ). ಇದು�ೕ�ಾ�ಗದ�ಾ��ೇಂ��ಯ�ೋಂಕುಗಳ�ಮತು� / 

ಅಥ�ಾನು��ೕ��ಾ�ೆ� �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ, ಇದುಕಳ�ೆ ತೂಕ�ೆ� ಮತು��ಾ��ೆ�ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು. 
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�ೆಂಬ�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ? 

�ೕ�ಂಗ್ ಮತು� ಸಮಯ 

o ಪ��2-3ಗಂ�ೆಗ��ೊ��ಮಗು��ೆಆ�ಾರವನು��ೕ�.

o ಮಗುಸುಲಭ�ಾ�ಆ�ಾಸ�ೊಂಡ�ೆ,ಪ��2ಗಂ�ೆಗ��ೊ��60��ಅಥ�ಾ2ಔನ್�

�ೕ�ಂಗಗಳನು��ೆ�ಾ���ೕ�. 

o ಮಗು��ೆ�ೕರುವಲಯವನು�ಕಂಡು��ಯಲುಮತು��ೆಮು�ಕ���ಾಡಲುಸ�ಾಯ�ಾಡುವ

�ೇ��ಲ್� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ9�ೆ).

o ಎ�ಾ��ೕ�ಂಗ್ ಗಳನು�30��ಷಅಥ�ಾಅದ��ಂತಕ�� ಸಮಯಕ� ���ೊ��.

�ೇ�ಾಗುವ ವಸು�

o ಮಗು��ೆ ಸ��ಾದ ಹ�ವನು��ೕಡುವ�ಪ�ಲ್ / �ಾಟ�ಯನು�ಆ�� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ5;

ಅನುಬಂಧ9�).

o ��ಾನಗ�ಯಹ�ವ�ಗಳ��ಾ�ಾನ��ಾ�ಈ�ಶುಗ��ೆಸುಲಭಮತು�ಸುರ�ತ�ಾ��ೆ

(ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ5; ಅನುಬಂಧ9�).

o �ದಲುಇತರತಂತ�ಗಳನು�ಪ�ಯ���. ಎ�ಾ�ಇತರತಂತ�ಗಳ��ಫಲ�ಾದ�ೆ,

��ಾನಗ�ಯಹ���ೆದ�ವಗಳನು�ದಪ��ಾ�ಸಲುಎಚ���ೆ�ಂದಪ�ಯ��ಸುವ�ದನು�ಪ�ಗ��

(ಮತು��ೇಗ�ಾ�ಹ��ನ�ಪ�ಲ್ ಬಳ�). ಹ�ವನು��ೇಗ�ೊ�ಸಲು�ಪ�ಲ್ ಕತ��ಸ�ೇ�

(ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ9; ಅನುಬಂಧಗಳ�9 �ಮತು�9 ಇ).

�ಾ�ನ
o �ಶುಗ��ೆ�ಾ��ೕಕರಣದಪ�ಮುಖಅಂಶಗಳನು�ಅನುಸ�� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1; ಅ�ಾ�ಯ2,

��ಾಗ3).

o ಮಗುವನು�ಎತ�ರದಪಕ�ದ��ಮಲ�� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1; ಅ�ಾ�ಯ2, ��ಾಗ3).

o ಅದರ ಎ�ೆಮತು��ೊಂಟದಕ�ೆ�ೆ�ೈಗ�ಂದ�ೆಂಬಲ�ಾ���ರು�� (ಅ�ಾ�ಯ2, ��ಾಗ3).

ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಇತರ �ಾಗ�ಗಳ� o �ೕ�ಂಗ್ ಗಳನಡು�ೆ�ೕರು��ೆಯ ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಲು �ಾ���ೈಯಅ�ನು��ೕ�

(ಅನುಬಂಧ9�).

o ಮಗು��ೆ�ೕಡ್ ಗಳನು���ಾನ�ೊ�ಸಲು�ೊಂದ�ೆ�ದ��ೆಬ��ಂಗ�ತು�ಸ�ಾ�ಾತ�ಕಸಂವಹನ

�ಾ���ಕ� ��ಾಮಗಳನು��ೕ�.

�ೆ�ೆ��: �ೆಲವ� ಮಕ�ಳ� �ೕವ� ಉ��ಾಟದ ಸಮ�ೆ�ಯನು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ. ತಮ�ೆ �ೊಂದ�ೆ ಆ�ಾಗ ಅ�ೇಕ ��ೆ�ಗಳನು� 
�ೋ�ಸುತ��ೆ. ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ ಈ ��ೆ�ಗಳ ಕು�ತು �ಳ�ವ��ೆ 
ಇರ�ೇಕು.ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರುಮಗು��ೆಒ�ೆ��ಾದಅಥ�ಾಒರ�ಾದಧ��ಅಥ�ಾಉ��ಾಟ, 
�ೕಘ��ಾಲದಆದ��ಅಥ�ಾ�ೂೕರಧ��ಅಥ�ಾಉ��ಾಟ, �ೕ�ನಕಣು�ಗಳ�, ಚಮ�ದಬಣ�ದ��ಬದ�ಾವ�ೆ, 
ಆ�ಾ�ೆ�ಅ�ಾ�ೋಗ�ಮತು�ಕಳ�ೆತೂಕ�ೆಚ�ಳಮತು��ೆಳವ��ೆ ಇಂತಹ ಲಕಷ್ಣಗಳ� ಕಂಡು ಬಂದ�ೆ �ೈದ�ರನು� �ೇ� �ಾಡುವ�ದು 
ಒ�ತು. 

ನುಂಗು��ೆಮತು�ಸುರಕಷ್�ಾಮು�ೆ�ಚ���ೆಗಳಬ�ೆ��ೆ��ನ�ಾ���ಾ�, ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ2 ಅನು��ೋ�. 

ದಪ��ಾ�ಸುವದ�ವಗಳಬ�ೆ��ೆ��ನ�ಾ���ಾ�, ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ9 ಮತು�ಅನುಬಂಧ9 ಇಅನು��ೋ�. 
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ಸ�ಾಲು .6: ಪ�ೇ ಪ�ೇ ಉಗುಳ�ವ ಮಗು 

ಗುರು�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ:�ಾ��ೊ��ೊ�ೇ���ಫ�ಕ್� (�ಇಆರ್)

�ೊ�ೆ��ಂದಆ�ಾರಮ�ೆ�ಗಂಟ��ೆಬಂ�ಾಗ�ೋವ�ಮತು�ಅಸ�ಸ��ೆಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ಾ��ೊ��ೊ�ೇ���ಫ��ಾ����ೆ (�ಇಆ��) �ಇಆರ್ ನ 

�ೆಚು�ಗಂ�ೕರಮತು��ೕಘ��ಾ�ೕನರೂಪ�ಾ��ೆಮತು�ಇದು 

ಮಗು��ೆ�ೆ�ಾ��ಆ�ಾರ�ೕಡು��ೆಯನು� ಮತು�ತೂಕ �ೆಳವ��ೆಯನು� 

ತ�ೆಯಬಹುದು.ಈ�ಶುಗಳ�ಆ�ಾ�ೆ�ಉಗುಳ�ವ�ದು (�ೆಲ���ಪ��ಆ�ಾರದನಂತರ), ಈ �ಶುಗಳ� 

ಅ�ಾನುಕೂಲ�ಾದ �ಾವ�ೆಯನು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ ಮತು�ಹ��ದ�ರೂಸಹ 

�ನ�ಲು��ಾಕ�ಸಬಹುದುಏ�ೆಂದ�ೆಆ�ಾರ �ೇ�ಸು��ೆಯು 

ಅ�ತಕರಮತು�ಒತ�ಡದಅನುಭವ�ಾ��ೆ.ಕ���ಾ�ಯು�ೋನ್ (�ೆ�ೆಬ��ಾ���) 

�ೊಂ�ರುವ,,ಸಬಸ�ನ್� ಎಕ��ೕಜರ್ ಆ�ರುವಅಥ�ಾಮುಂ�ೆ�ೕಜ��ದಅಥ�ಾನರ-

�ೆಳವ��ೆಯ�ಳಂಬ �ೊಂ�ರುವ �ಶುಗಳ� ಈ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� �ೊಂ�ರಬಹುದು.

�ಾವ��ೇಮಗು�ಫ��ೊ��ಂದಬಹುದು - 

ಮತು�ಅ�ೇಕ�ಶುಗಳ��ಾವ��ೆಣ�ಾಡು��ರುವಮತು��ೋ��ಂದಬಳಲು��ರುವ �ೆಲವ� 

ಸ�ಷ���ೆ�ಗಳನು��ೋ�ಸು�ಾ��ೆ. 

�ಾ�ಾನ� �ೕ�ಂಗ್ ಸಮ�ೆ�ಗಳ�:  

ಅ�ಯಂ��ತ�ಾಂ� 

ಆ�ಾ�ೆ�ಉಗುಳ�ವ�ದು (ಪ��ಊಟದನಂತರ, �ೕ�ಂಗ್ ಗಳನಡು�ೆ) 

ಆ�ಾ�ೆ�ಉಗುಳ�ವ�ದುಅಂ�ಮ�ಾ��ಾಟ�ಯನು���ಾಕ�ಸಲು�ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು 

�ೕ�ಂಗ್ ಗಳ�ದಲುಮತು�ಸಮಯದ��ಗ���ಅಥ�ಾ���� (ಮಗುಹ�ವ� ಇರುವಂ�ೆ ವ��ಸುತ��ೆ, 

ಆದ�ೆ �ಾಟ� �ೕ��ಾಗ ��ಾಕ�ಸುತ��ೆ. 

ಕಳ�ೆ�ೆಳವ��ೆಮತು���ಾನಗ�ಯತೂಕ 

�ೆನ��: ಉಗುಳ�ವ ಎ�ಾ� �ಶುಗ��ೆ GER ಅಥ�ಾGERD ಇರುವ��ಲ�. 
“ಸಂ�ೋಷದಉಗುಳ�ಗಳ�”ಮತು�“ಅತೃ��ಕರ�ಾದಉಗುಳ�ಗಳ�”ಇ�ೆ. “ಸಂ�ೋಷದಉಗುಳ�ಗಳನು� 
”ಆ�ಾ�ೆ�ಉಗುಳ�ವ�ಶುಗಳ�, ಈ ಉಗುಳ���ೆ �ಶುಗ��ೆ 
�ೊಂದ�ೆ�ೊಡುವ��ಲ�ಅಥ�ಾ�ೕ�ಂಗ್ ಗಳ�ೕ�ೆಪ��ಾಮ�ೕರುವ��ಲ�. ಈ �ಶುಗಳ� �ನು�ವ�ದನು� 
ಮುಂದುವ�ಸು�ಾ��ೆ ಮತು� �ೋವ� ಅಥ�ಾ ಅಸ�ಾ�ಾನವನು� �ೋ�ಸುವ��ಲ�. “ಅತೃಪ� ಉಗುಳ�ಗಳ�” GER 
ಅಥ�ಾ GERD �ೊಂ�ರುವ �ಶುಗಳ�. ಈ �ಶುಗಳ� �ನ�ಲು ಬಯ�ದಂ�ೆ ವ��ಸು�ಾ��ೆ, ಆದ�ೆ �ಾಟ�ಯನು� 
�ೕ��ಾಗ ಭಯ ಅಥ�ಾ ಅಸ�ಾ�ಾನ �ಾಣು�ಾ��ೆ.GER / GERD �ಂ��ನ 
ಮಗುವನು�ತಕಷ್ಣಗುರು�ಸುವ�ದುಬಹಳಮುಖ�, ಇದ�ಂದ ಸೂಕ�ಕ�ಮ�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು (ಔಷ�ಗಳ�, 
�ಾ��ೕಕರಣ, ��ೇಷಸೂತ�ಗಳ�, ಇ�ಾ��) 
ಅದುಆ�ಾರವನು��ೆಚು�ಆ�ಾಮ�ಾಯಕಮತು�ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾ�ಸುತ��ೆ. 
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�ೆಂಬ�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ? 

�ೕ�ಂಗ್ ಮತು� ಸಮಯ o 60��ಅಥ�ಾ2ಎಫ್ಎಲ�ಂತಹ�ಕ� �ೕ�ಂಗ್ ಗಳ� �ೆ�ಾ���ೕ�. oz. ಪ��ಎರಡುಗಂ�ೆಗ��ೊ�� �ೕ�.

�ೊಡ�ಪ��ಾಣದ�� �ೕಡುವ�ದ�ಂದ ಉಗುಳ���ೆ �ೆ�ಾ�ಗುತ��ೆ.

o ಉಗುಳ�ವ�ದುಕ���ಾಗಲು�ೇಸ್ �ಲ್�  (ಅನುಬಂಧ9�ೆ).

o ಎ�ಾ��ೕ�ಂಗ್ ಗಳನು�30��ಷಅಥ�ಾಅದ��ಂತಕ�� ಸಮಯ�ೆ� ���ೊ��.

�ೇ�ಾಗುವ ವಸು�
o ಮಗು�ನ�ಾಮಥ��ಗ��ೆ�ೊಂ��ೆ�ಾಗುವಹ�ವನು��ೕಡುವ�ಪ�ಲ್/ �ಾಟ�ಯನು�ಆ��.

��ಾನಗ�ಯಹ�ವ�ಗಳ��ಾ�ಾನ��ಾ�ಈ�ಶುಗ��ೆಸುಲಭ�ಾ�ರುತ��ೆ (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ5; ಅನುಬಂಧ9�).

o �ದಲುಇತರತಂತ�ಗಳನು�ಪ�ಯ���. ಎ�ಾ�ಇತರತಂತ�ಗಳ��ಫಲ�ಾದ�ೆ,

��ಾನಗ�ಯಹ���ೆದ�ವಗಳನು�ದಪ��ಾ�ಸಲುಎಚ���ೆ�ಂದಪ�ಯ��ಸುವ�ದನು�ಪ�ಗ��

(ಮತು��ೇಗ�ಾ�ಹ��ನ�ಪ�ಲ್ ಬಳ�). ಹ�ವನು��ೇಗ�ೊ�ಸಲು�ಪ�ಲ�ತ��ಸ�ೇ� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ9;

ಅನುಬಂಧಗಳ�9 �ಮತು�9 ಇ).

�ಾ�ನ
o �ಶುಗ��ೆ�ಾ��ೕಕರಣದಪ�ಮುಖಅಂಶಗಳನು�ಅನುಸ�� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1; ಅ�ಾ�ಯ2, ��ಾಗ3).

o ಮಗು��ೆ�ೆಟ��ೆ�ಾ�ನ�ೕ� - ಕ�ಷ�30-45-����ೋನ.

�ೆ��ನ�ೕ�ೆಅಥ�ಾ�ಾವ��ೇಎತ�ರ�ಲ��ೆಮಲ�ರುವಮಗು��ೆಆ�ಾರವನು��ೕಡ�ೇ�.

o ಎತ�ರದಎಡ�ಾಗದ��ಮಲ�ರುವ�ಾ�ನವನು�ಬಳ��ೊಂಡುಮಗು��ೆಆ�ಾರವನು��ೕ� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1;

ಅ�ಾ�ಯ2, ��ಾಗ3).

o ಮಗುವನು�ಎ�ಾ��ೕ�ಂಗ್ ಗಳನಂತರಕ�ಷ�15-45��ಷಗಳ�ಾಲಮಗುವನು��ೇರ�ಾ�ಇ��

(ಮಗುವನು����ಟು��ೊಳ��ವ�ದುಅಥ�ಾಎಚ���ೆ�ಂದ����ದ�ೆ�ೆಬಳ�ಅಥ�ಾ�ಾಕಷು�ಎತ�ರವನು��ೕಡುವಕಂಬ

�ಅಥ�ಾಟ�ೆಲ್ಅನು�ಸು��).

ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಇತರ 

�ಾಗ�ಗಳ�

o ಮಗು��ೆ�ಫ�ಕ����ಸು��ೆಯನು��ವ��ಸಲು, ��ಟ್-

ಅಪ್ ಗಳನು�ಕ���ಾಡಲುಮತು��ೆಚು�ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ�ಾಗಲು�ೕ�ಂಗ್ ಗಳ�ದಲುಮತು�ನಂತರ�ಾ��ೇಯರ್

�ೕ� (ಅನುಬಂಧ9�).

o ಮಗು��ೆ�ೕಡ್ ಗಳನು���ಾನ�ೊ�ಸಲು�ೊಂದ�ೆ�ದ��ೆಬ��ಂಗ�ತು�ಸ�ಾ�ಾತ�ಕಸಂವಹನ�ಾ���ಕ�

��ಾಮಗಳನು��ೕ�.

o ಉಗುಳ���ೆಯನು�ತ��ಸಲುಮತು�ಆ�ಾಮವನು��ೆ��ಸಲು�ೕ�ಂಗ್ ಗಳನಂತರಮಗುವನು��ಾಧ��ಾದಷು�ಕ��

(ಮತು��ೊ�ೆ�ಯ��ಅಲ�) ಅ���ಂತ� ಸ��.

 

 

 ಆ�� ��ವವ�  ಅ��ಕ�� ಜ��ದ  ಮ��� ಎತ� ರದ �� ನದ��
ಎಚ� ���ಂದ ಆ�ರವ��  �ೕ��� � ಮ��  ಮ� �ಟ�ಯ��  ���  

ಆ�ಮ�� ����ಳ� � ಸ�ಯ ���� �.ಈ ಮಕ� � ಅವ�� �ಂ� 
ಜ��ದ �ರಣ ���  �ಹವ��  �ಂ���� �  ಮ��  ಆ�ರವ��

ಉ��ವ ಸಮ�� ಯ��  �ಂ���� �.
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¬ �ೕ� �� �ಂ��ವ ಎ�ಯ ಮ��� ಅವನ 
ಆ���ರ� ��ಷ �ೕಡರ್ ಬಳ� ಆ�ರವ��  

�ೕ��� �, ಅ� ಆ�ರ�� � ����� ಗಳ �� 
ಉತ� ಮ ��� ಯ��  ��ಸ� ಸ�ಯ ��ತ� �. 

ಸ�ಾಲು -7  ��ೇಷಮಗು: �ೕಳ�ತು� ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಅಂಗುಳನು� 

�ೊಂ�ರುವಮಗು 

ಗುರು�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ:ಈ�ಶುಗಳ� �ೆಲವ� ಜನ��ೋಷಗ��ೆಂ��ೆ ಜ�ಸುತ��ೆ, ಈ �ೕಳ�ಗಳ� ಅವರ ತು�ಗಳ�, ಮೂಗುಗಳ� ಮತು�

ಅಥ�ಾ �ಾ� �ೕ�ಾ�ವ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��ೆ. �ೆಲವ� �ೕಳ� ಅಂಗುಳಗಳ� ಮಗು�ನ �ಾ�ಯ�� ಎ���ೆ ಎಂದು �ೋಡಲು 

ತುಂ�ಾ ಕಷ��ಾಗುತ��ೆ.ಈ �ೕಳ�ಗಳ (�ೕಳ�ಗಳ�, �ೆ�ೆಯು��ೆಗಳ�) �ಾರಣ, �ಶುಗಳ� ��ೆ �ೊಟು� (�ೕಳ� ತು�) ಸುತ�ಲೂ ���ಾ� 

�ಾ��ಂದ ��ಯಲು ಮತು� �ಾಟ�ಗ�ಂದ (�ೕಳ� ಅಂಗುಳ) ದ�ವವನು� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� �ೕರು��ೆ�ೆ ಅಗತ��ಾದ 

�ೕ��ೊಳ����ೆಯನು� ರ�ಸುವ�� ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ.

�ಾ�ಾನ� �ೕ�ಂಗ್ ಸಮ�ೆ�ಗಳ�:  

�ೆಚು��ಾ�ಯನು� ನುಂಗುವ�ದು,ಆ�ಾ�ೆ� �ೇಗುವ�ದು. 

�ಪ�ಲ್ ಸುತ� ತು�ಗಳನು� ಮುಚ�ಲು ಆಗ�ೇ ಇರುವ�ದು. 

�ಾ��ಂದ ಆ�ಾರ ���ತ, ಗಂಟು ಗಂ�ಾ�ರುವ ದ�ವ �ೊರ ಬರು��ೆ. 

ಆ�ಾರ ��ಾಕರ�ೆ 

�ಪ�ಲ್ ��ಯಲು ಮತು� �ೕರಲು �ೊಂದ�ೆ 

�ೆಮು�ವ�ದು ಮತು� ಉ�ರುಗಟು�ವ�ದು. 

�ಾಂ� ಮತು� ಉಗುಳ���ೆ 

�ಾ� ಅಥ�ಾ ಮೂ�ನ ಮೂಲಕ ದ�ವ �ೋ��ೆ 

ಆ�ಾ�ೆ����ೋಂಕು, / ಅಥ�ಾಶ�ವಣ�ೊಂದ�ೆ 

ಕಳ�ೆತೂಕಮತು��ೆಳವ��ೆ 
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�ೆಂಬ�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ? 

�ೕ�ಂಗ್   ಮತು� ಸಮಯ

o �ಾ� ಅಥ�ಾ ಮೂ��ಂದ ದ�ವ�ೋ��ೆ�ಾಗಲು ಅನುಮ�ಸದದರವನು� ಬಳ��ೊಂಡು ಮಗು��ೆ

ಆ�ಾರವನು��ೕ�.

o ಮಗು��ೆ ಆ�ಾ� �ೆ ಆ�ಾರವನು� �ೕ� (ಪ�� 2 �ಂದ 3 ಗಂ�ೆಗಳವ�ೆ�ೆ).

o 60�� ಅಥ�ಾ 2ಔನ�ನಂತಹ �ೕ�ಂಗ್ ಗಳನು� �ೆ�ಾ�� �ೕ�..ಪ�� ಎರಡು ಗಂ�ೆಗ��ೊ�� �ೕ�.

o �ೊಡ� ಪ��ಾಣದ ಆ�ಾರವ� ಉಗುಳ���ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾ� ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಮೂ��ಂದ �ೋ��ೆ�ೆ

�ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ.

o �ೋ��ೆ ಅಥ�ಾ ಉ��ಾಟ �ೊಂದ�ೆಯ ಸಂಭವವನು� ಕ�� �ಾಡಲು �ೇಸ್ �ೕಲ್� ಬಳ�.

(ಅನುಬಂಧ9�ೆ).

o ಎ�ಾ� �ೕ�ಂಗ್ ಗಳನು� 30 ��ಷ ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ ಕ�����ೊ��.

�ೇ�ಾಗುವ ವಸು�
o ಮಗು��ೆ ಸೂಕ��ಾದ ಹ�ವನು� �ೕಡುವ �ಪ�ಲ�ಳ�. ��ಾನಗ�ಯ ಹ�ವ�ಗಳ� ಸುಲಭ�ಾಗಬಹುದು,

ಶ�ನ� ಅಥ�ಾ ಒಂದು (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ5; ಅನುಬಂಧ9�) ನಂತಹ ಕ�� ಸಂ�ೆ��ಂ��ನ

�ಪ�ಲ್ ಗಳನು� ಪ�ಯ���.

o ಅಗಲ ಆ�ಾ�ತ �ಪ�ಲ�ಳ� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ5; ಅನುಬಂಧ9�).

o �ಪ�ಲ್ / �ಾಟ�ಯನು� ಬಳ� ಮಗು �ಾಲನು� �ೊರ �ೆ�ೆಯಲು“ಕಚ�ಬಹುದು”

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 5; ಅನುಬಂಧ 9 �).).

o �ೕಳ�ತು� / ಅಂಗುಳ�ಾ�� ��ೇಷ �ಾಟ�ಯನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ9 �).

�ಾ�ನ
o �ಶುಗ��ೆ �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1; ಅ�ಾ�ಯ2, ��ಾಗ3).

o ಎತ�ರದ ಪಕ�ದ �ಾ�ನದ�� �ೕ�ಾ�� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1; ಅ�ಾ�ಯ2, ��ಾಗ3).

o �ೆಚು� �ೇರ�ಾದ �ಾ�ನದ�� �ೕ�ಾ�� - ಕ�ಷ�45-����ೋನ. ತನ� �ೆ��ನ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ

ಎತ�ರ�ಲ��ೆ ಮಲ�ರುವ ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರವನು� �ೕಡ�ೇ� (�ೆಳ�ನ �ವರ�ೆಯನು� �ೋ�).

o ಆ�ಾರ �ೊ�ೆ�ಯ���ೕ ಉ�ಯಲು ಎ�ಾ� �ೕ�ಂಗ್ ಗಳನಂತರ ಕ�ಷ� 15-45 ��ಷಗಳ �ಾಲ ಮಗುವನು�

�ೆಟ��ೆ ಇ�� (ಮಗುವನು� ���ಟು��ೊಳ��ವ�ದು ಅಥ�ಾ ಎಚ���ೆ�ಂದ ����ದ �ೆ�ೆ ಬಳ� ಅಥ�ಾ

�ಾಕಷು� ಎತ�ರವನು� �ೕಡುವ ಕಂಬ� ಅಥ�ಾ ಟ�ೆಲ್ ಅನು� ಸು���ೊ��).

ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಇತರ �ಾಗ�ಗಳ� o ��ಟ್ ಅಪ್ ಗಳನು� ಕ�� �ಾಡಲು ಮತು� ಆ�ಾಮವನು� �ೆ��ಸಲು �ೕ�ಂಗ್ ಗಳ ನಂತರ ಮಗುವನು�

�ಾಧ��ಾದಷು� ಕ�� (ಮತು� �ೊ�ೆ��ಂದ) ಸ��.

o ಮಗುವನು�ಆ�ಾ� �ೆಬ�ಾ��� ಅಂದ�ೇ �ೇ��.
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ಸ�ಾಲು -8 ��ೇಷ ಮಗು  :ಅವ��ಂತ �ೇಗ�ೆ 

ಜ��ದ ಮಗು 

ಗುರು�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ? :ಅ�ಾ�ಕಅಥ�ಾಮುಂ�ೆ�ೕಜ��ದ�ಶುಗಳ�ಎಂದ�ೇ 37 
�ಾರಗಳಗ�ಾ�ವ�ೆ�ಯ�ದ�ೇ ಜ��ದ �ಶುಗಳ� ಆ��ೆ. 

ಮಗುಎಷು��ೇಗಜ�ಸುತ��ೆಮತು�ಎಷು�ತೂಗುತ��ೆಎಂಬುದರಆ�ಾರದ�ೕ�ೆ, ಅದರ ಆ�ಾರ 
�ೊಂದ�ೆಗಳ�, ಇತರ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಮತು�ಅವ�ಗಳಸಂ�ೕಣ��ೆಯ�� ಏನು 
ವ��ಾ�ಸ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ��ದು�ೊಳ��ಾಗುತ��ೆ. �ಶುಗಳ�ಅವ��ೆ ಮುಂ�ೆಜ���ಾಗ, 

ಅವರ�ೇಹವ�ಸಂಪ�ಣ��ಾ�ಅ�ವೃ���ೊಂ�ರುವ��ಲ�.ಇದರಥ�ಆ�ಾರ�ೌಶಲ�ಗಳ��ಾ
�ಾನ��ಾ�ಸಂಪ�ಣ��ಾ�ಅ�ವೃ���ೊಂ�ರುವ��ಲ�ಮತು�ಸುರ�ತಮತು�ಯಶ���ೕಡರ್ 
ಗ�ಾಗಲು ಈ �ಶುಗ��ೆ �ೆಚು�ವ�ಸಮಯಮತು��ೆಂಬಲ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ಾ�ಾನ� �ೕ�ಂಗ್ ಸಮ�ೆ�ಗಳ�:  

�ೕರು��ೆ, ನುಂಗಲುಮತು�ಉ��ಾಡು��ೆಸಮನ�ಯ�ೊ�ಸುವ�ೊಂದ�ೆ. 

�ೆಮು�ವ�ದು, ಉ�ರುಗ��ಸುವ�ದುಅಥ�ಾನುಂಗಲು�ೊಂದ�ೆ 

ಪ�ಸರ�ಂದಸುಲಭ�ಾ�ಪ��ಾ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಆ�ಾ�ೆ��ೈದ��ೕಯ��ಾನಗ�ಂದ�ಾ�ಅಥ�ಾಮುಖದಸುತ�ಲೂಸೂಕಷ್��ಾ�ರು

ತ��ೆ 

ಕಳ�ೆತೂಕಮತು��ೆಳವ��ೆ 

�ಾಟ�ಯನು��ೆ�ೆದು�ೊಳ���ಾಗ�ಾ��ಾ�ಡುವ�ದು 

�ಪ�ಲ್ ��ಯಲು �ೊಂದ�ೆ 

�ೕರಲು �ೊಂದ�ೆ 

ಆ�ಾ�ೆ��ಾಂ�ಮತು�ಉಗುಳ�ವ�ದು 

�ೕ�ಂಗ�ಮಯದ�����ಸುವ�ದು 

ಉ��ಾಟದ�ೊಂದ�ೆ 

ಗ��� ಮತು� ���� 

�ೕಳ� ತು� ಅಥ�ಾ ಅಂಗು��ಂದ ಮಗುವನು� �ೇ�ೆ 

���ಡ�ೇಕು ಎಂಬುದನು� ಈ �ತ� �ೋ�ಸುತ��ೆ. 45 ��� 

�ೋನವ� ಮಗು�ನ �ಾ� ಮತು� �ೊ�ೆ�ಯ�� ದ�ವಗಳನು� 

ಉ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ ಮತು� ಮೂ�ನ ಮೂಲಕ 

ದ�ವಗಳ� ಮ�ೆ� ಹ�ಯುವ �ಾಧ��ೆಯನು� ಕ���ಾಡುತ��ೆ. 
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A tiny baby born early is asleep under a special light treatment used 
to treat jaundice. Babies born early often need many medical 
procedures to stay alive, which can lead to very sensitive sensory 
systems and feeding challenges.  

�ೆಂಬ�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ? 

�ೕ�ಂಗ್ ಮತು� ಸಮಯ o ಪ��1-3ಗಂ�ೆಗ��ೊ��.60��ಅಥ�ಾ2ಔನ್� �ಕ� ��ಂಗ್ ಗಳನು� �ೆ�ಾ���ೕ�.

o ಆ�ಾರ�ಾ���ಾ��ಯ��ಮಗುವನು�ಎಚ�ರ�ೊ��.

o �ಯ�ತ��ಾ�ಂ���ಾಮಗಳನು�ಅನುಮ�ಸಲು�ೇ��ೕ�ಂಗ್�

(ಸಂಪ�ಣ�ಆ�ಾರವನು�ಒಟು�30��ಷಗ��ೆ�ೕ�ತ�ೊ�ಸುತ��ೆ) (ಅನುಬಂಧ9�ೆ).

o ಎ�ಾ��ೕ�ಂಗ್ ಗಳನು�30��ಷಅಥ�ಾಅದ��ಂತಕ�� ಸಮಯ�ೆ� ���ೊ��.

�ೇ�ಾಗುವ ವಸು�
o ಮಗು�ನ�ಾಮಥ��ಗ��ೆ�ೊಂ��ೆ�ಾಗುವಹ�ವನು��ೕಡುವ�ಪ�ಲ್ / �ಾಟ�ಯನು�ಬಳ�.

��ಾನಗ�ಯಹ�ವ�ಗಳ�ಮಗು��ೆ ಸುಲಭ�ಾಗಬಹುದು (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ5; ಅನುಬಂಧ9�).

o ಸಣ�, ಮೃದು�ಾದ�ಪ�ಲ್ ಇರುವ �ಕ� �ಾಟ�ಯನು�ಬಳ� (120��ಅಥ�ಾ4ಔ�ಾ��ಟಲ್) (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ5;

ಅನುಬಂಧ9�).

o �ಪ�ಲ್  / �ಾಟ�ಯನು�ಬಳ�ಮಗು�ಾಲನು��ೊರ�ೆ�ೆಯಲು“ಕಚ�ಬಹುದು” (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ5; ಅನುಬಂಧ9�).

o ��ೕ��ಪ�ಲ್ ಮತು��ಾಟ�ಯಂತಹ��ೇಷ�ೕಡ�ಾ�ಟ�ಯನು�ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ9 �).

�ಾ�ನ 
o �ಶುಗ��ೆ�ಾ��ೕಕರಣದಪ�ಮುಖಅಂಶಗಳನು�ಅನುಸ�� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1; ಅ�ಾ�ಯ2, ��ಾಗ3).

o 90����ೋನದ��ಮಗುವನು�ತುಂ�ಾ�ೇರ�ಾ���ದು�ೊ��.

o ಮುಖಮತು��ೊಂಟದ�ಾ�ದ�ೈಗ�ಂದಮಗುವನು��ರು�� (ಅ�ಾ�ಯ2, ��ಾಗ3).

o ತಟಸ�ಹ�ವನು�ಅನುಮ�ಸಲುದ�ವವನು��ಾಟ�ಯ��ತಟಸ��ಾ�ನದ��ಇ��ಮತು��ೇರ�ಾಟ�ಯನು��ೆಳ�ೆ�ೋ�ಸ�ೇ�.

o �ೆ��ಲ�ಂ�ೆ�ಾಟ�ಯನು���ದು�ೊ��ಮತು�ಮಗು�ನಗಲ�ದಎಲು�ನ�ಾಗದ���ಮ��ೆರಳನು�ಇ��.

ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಇತರ 

�ಾಗ�ಗಳ�

o ಕ���ೆಳಕುಮತು�ಧ��ಮತು��ೕ�ತದೃಶ�ಪ��ೋದ�ೆ�ಂ��ೆ�ಾಂತಸ�ಳದ��ಆ�ಾರ�ೕ� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ3;

ಅನುಬಂಧ9�ೆ).

o ಮಗು��ೆ�ಪ�ಲ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲುಸ�ಾಯ�ಾಡಲು�ೕ�ಂಗ್ ಗಳ�ದಲು�ಾ��ೇಯರ್

ಅಥ�ಾಮಗು�ನ�ೆರಳ�ಗಳನು��ೕ� (ಅನುಬಂಧ9�).

o �ೕ�ಂಗ್ ಗಳನಡು�ೆ�ೕರು��ೆ ಅ�ಾ�ಸ�ಾ�� �ಾ���ೈಯಅ�ಥ�ಾ�ೈಗಳನು��ೕ� (ಅನುಬಂಧ9�).

o ಮಗುವನು��ಾಂತ�ೊ�ಸಲುಲಯಬದ�, ಪ�ನ�ಾವ��ತಚಲ�ೆಗಳ�ಮತು�ಶಬ�ಗಳನು�ಬಳ�.

o ತು� ಪ��ೋದ�ೆ  / �ೊ�ೕ�ಂ�ೆ���ಕ್ (ಅನುಬಂಧ9�ೆ) ಬಳ��ೕರು��ೆಯನು���ೕ�ಾ���.

o ತು�ಮತು��ೆ�ೆ�ಯ�ೆಂಬಲತಂತ�ವನು� (ಅನುಬಂಧ9�ೆ) ಬಳ��ೕರು��ೆಯನು� �ೆಂಬ��.

o ಮಗುವನು��ನ�ಲುಒ�ಾ��ಸ�ೇ�. ಪ��ಆ�ಾರಕೂ��ದಲುಮಗುವನು��ಾಂತ�ೊ��.

�ಂ�� ಜ��ದ �ಟ�  ಮ� ���� ����  �ೕಡ� ಬಳ�ವ ��ಷ �ಳ�ನ 
���� ಯ ಅ�ಯ��  ��� ��� �. �ಂ�� ಜ��ದ ��ಗ�� �ೕ�ತ��ರ� 
ಅ�ಕ �ದ� �ೕಯ ��ನಗ� ���ತ� �, ಇ� ಬಹಳ ���  ��ದ� 
ವ� ವ�� ಗ�� ಮ��  ಆ�ರ ಸ��ಗ�� �ರಣ�ಗಬ��.
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ಗ��ಶಯದ��  ಸಬಸ� ನ್�  � ಎಕ� �ೕಜರ್ ಆ��ವ 
ಮಕ� �� ತಮ� ��  �� �ಂತ���� ��� �� 
ಮ��  ಆ�ರ �ವ�� �ದ� ��� ��� �� 
�ಂ� ಕಷ� ��ತ� �. ಇಂತಹ ಮಕ� ಳ��  
�ಂತ��ಸ� ಆ���ರ� ಹಲ� 
��ನಗಳ�� ಅ�ಸ���� �. ��ಂಗ್ ಮ��� 
�� ��ಯರ್ �ೕ��� �.�ಲ� ಶಬ� ಗ� ಮ��  
��� �ಗಗಳ��  �ಂ��ವ �ಂತ �ೕ�ಯ��  
ಮ�ವ��  ಇ�� ಆ�ರವ��  �ೕ��� �. 

ಸ�ಾಲು 9: ��ೇಷ ಮಗು: ಸಬಸ�ನ್ಸ್  ಎಕ��ೕಜ್ ಆ� ಜ��ದ ಮಗು 

ಗುರು�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ :�ಾ�ಯು ತನ� ಗ�ಾ�ವ�ೆ�ಯ�� ಅ� �ೆಚು� ಔಷಧಗಳನು� ಮತು� ಆ�ೊ�ೕ�ಾಲ್ �ೇ��ದ��ೇ ಮಕ�ಳ� ಸಬಸ�ನ್� 

ಎಕ��ೕಜರ್ ಆ� ಜ�ಸುತ��ೆ. ಇಂತಹ ಅ�ೇಕ �ೊಂದ�ೆಗಳನು� �ೊಂದುದು� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಎದು�ಸು��ರು�ಾ��ೆ. 

ಈ�ಶುಗಳ�ಬಹಳಸೂಕಷ್�ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು��ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ, ಆ�ಾ�ೆ�ಉಗುಳ�ವ�ದು, ಆ�ಾರ�ೇ�ಸು�ಾಗ ಅಸ�ಸ��ೆಮತು�ಅ�ಾಂತ�ೆ�ಂದ ಇರುತ��ೆ. 

�ಾ�ಾನ� �ೕ�ಂಗ್ ಸಮ�ೆ�ಗಳ�:  

�ೕರುವ ಅಥ�ಾ ದುಬ�ಲ�ಾದ �ೕರು��ೆ. 

ಆ�ಾರ �ೇ�ಸು�ಾಗ �ೕರು��ೆ, ನುಂಗು��ೆ ಮತು� ಉ��ಾಡು��ೆಯನು� ಸಮನ�ಯ�ೊ�ಸುವ �ೊಂದ�ೆ 

ನುಂಗಲು �ೊಂದ�ೆ, ಉ�ರುಗಟು�ವ ಸಂಭವ. 

ಆ�ಾ�ೆ� �ಾಂ� ಮತು� ಉಗುಳ�ವ�ದು 

ಆ�ಾರದ ಸಮಯದ�� ���ಸುವ�ದು 

�ೕ�ಂಗ�ಮಯದ�� ಸುಲಭ�ಾ� ��ೆ��ೆ �ಾರಬಹುದು. 

ಗ���, ���� ಅಥ�ಾ�ೋ�ಕ್ 

ಆ�ಾರ ��ಾಕರ�ೆ 

 ಕಳ�ೆ �ೆಳವ��ೆ ಮತು� ತೂಕ ನಷ� 

ಕಳ�ೆ ಹ�ವ� ಮತು� ��ಾನಗ�ಯ ತೂಕ ಏ��ೆ 



ಅ�ಾ�ಯ  7 | ��ಾಗ 7.1: �ೕ�ಂಗ್ ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಎದು�ಸಲು �ಾ�ಾನ� ಪ�ಗಣ�ೆಗಳ� 

261 

�ೆಂಬ�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ 

�ೕ�ಂಗ್ ಮತು� ಸಮಯ

o ಪ��1-3ಗಂ�ೆಗ��ೊ���ಯ�ತ�ಾ�, ಆ�ಾ� �ೆಆ�ಾರವನು��ೕ�.

o ಆ�ಾರ�ಾ���ಾ��ಯ��ಮಗುವನು�ಎಚ�ರ�ೊ��.

o �ಯ�ತ��ಾ�ಂ���ಾಮಗಳನು�ಅನುಮ�ಸಲು�ೇ��ೕ�ಂಗ್� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ9�ೆ).

o ಎ�ಾ��ೕ�ಂಗ್ ಗಳನು�30��ಷಅಥ�ಾಅದ��ಂತಕ��ಸಮಯ�ೆ� ���ೊ��.

�ೇ�ಾಗುವ ವಸು� o ಮಗು�ನಸೂಕ��ಾದ ಹ�ವನು��ೕಡುವ��ೆ�ೊಟು�ಬಳ�. ��ಾನಗ�ಯಹ�ವ�ಗಳ�ಆ�ಾ� �ೆಬಳ�.  (ಅ�ಾ�ಯ1,

��ಾಗ5; ಅನುಬಂಧ9�).

o �ಕ�, ಮೃದು�ಾದ�ಪ�ಲ್ ಮತು��ಕ� �ಾಟ�ಯನು�ಬಳ� (120��ಅಥ�ಾ4ಔ�ಾ��ಟಲ್) (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ5;

ಅನುಬಂಧ9�).

o ��ೕ��ಪ�ಲ್ ಮತು��ಾಟ�ಯಂತಹ��ೇಷ�ಾಟ�ಯನು�ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ9 �).

�ಾ�ನ o �ಶುಗ��ೆ �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1; ಅ�ಾ�ಯ 2, ��ಾಗ3).

o ಮಗು��ೆ ಅ�ೆ-�ೆಟ��ೆ ಅಥ�ಾ �ೆಟ��ೆ �ಾ�ನ �ೕ�.

o ಮುಖವನು� ಮತು� �ೊಂಟವನು� �ಾ�� �ೈ�ಂದ ಮಗುವನು� �ರು�� (ಅ�ಾ�ಯ2, ��ಾಗ3).

o ಮಗುವನು� ನಯ�ಾ� ��ದು�ೊ��.

ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಇತರ �ಾಗ�ಗಳ�
o ಕ�� �ೆಳಕು ಮತು� ಧ�� ಮತು� �ೕ�ತ ದೃಶ� ಪ��ೋದ�ೆ�ಂ��ೆ �ಾಂತ ಸ�ಳದ�� ಆ�ಾರ �ೕ� (ಅ�ಾ�ಯ1,

��ಾಗ3; ಅನುಬಂಧ9�ೆ).

o �ಾ��ೇಯರ್ ಅಥ�ಾ�ೈ �ೆರಳ�ಗಳನು� �ಯ�ತ�ಾ� �ೕ� ಮತು� ಮಗು�ನ �ತ�ಾದ �ೕರುವ ಅ�ಾ�ಸ�ೆ�

ಸ�ಾಯ �ಾ� (ಅನುಬಂಧ9�).

o ಮಗು��ೆ �ಪ�ಲ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು �ೕ�ಂಗ್ ಗಳ �ದಲು �ಾ��ೇಯರ್ ಅಥ�ಾ ಮಗು�ನ

�ೆರಳನು� �ೕ� (ಅನುಬಂಧ9�).

o ಒಂದು �ಾ��ೇಯರ್ ಒದ�� ಅಥ�ಾ ಮಗು�ನ �ೆ�ೆ�ರಳ� ಅಥ�ಾ �ೈಗಳನು� �ಾ��ೆ ತಂದು ಆ�ಾರದ ನಂತರ

ಶಮನ�ೊ�ಸಲು ಸ�ಾಯ�ಾ�.

o ಮಗುವನು� �ಾಂತ�ೊ�ಸಲು ಮತು� ಶಮನ �ೊ�ಸಲು ಲಯ ಬದ�, ಪ�ನ�ಾವ��ತ ಚಲ�ೆಗಳ� ಮತು� ಶಬ�ಗಳನು�

ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ9�ೆ).

o ಮಗುವನು� �ನ�ಲು ಒ�ಾ��ಸ�ೇ�. �ಾಟ�ಗಳನು� �ೕಡುವ �ದಲು ಮಗುವನು� �ಾಂತ�ೊ��.

�ೆನ��: �ೕವ� ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರ �ೕಡು��ೆಯ�� �ೆಲವ� ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಾಡು�ಾಗ, ಒಂದು ಸಮಯದ�� 

ಒಂದು ಅಂಶವನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ಾ�ರಂ��. ಏಕ�ಾಲದ�� ಹಲ�ಾರು ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� ಮಗು��ೆ 

ಒತ�ಡವನು�ಂಟು�ಾಡುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� ಉತ�ಮ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ ಮತು� 

�ಾವ�ದು �ಾಡ�ಲ� ಎಂದು ��ಯುವ�ದು ಕಷ��ಾಗುತ��ೆ. 
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ಸ�ಾಲು . 10: �ಾ�ಯು�ೋನ�ಮ�ೆ� ಇರುವ 

ಮಗು

ಗುರು�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ  :ಮಕ�ಳ�ಕ�� (�ೈ��ೋ��ಾ = �ಾ��) ಅಥ�ಾ�ೆ��ನ 
(�ೈಪ�ೋ���ಾ = ���ಾದ, ಕ�ಣ) �ಾ�ಯುಗಳನು��ೊಂದಬಹುದು. 
ಮಗು��ೆ�ಾ�ಯುಗಳ��ನ�ೋನ್ �ಯಂ��ಸುವ���ೊಂದ�ೆಎದು�ಾ�ಾಗ, ಇದುಆ�ಾರ 

�ೇವ�ೆ ಚಟುವ��ೆಗಳನು�ಸ�ಾ�ಾ��ಾಡುತ��ೆ.�ೇರ�ಾ�ಕು�ತು�ೊಳ��ವ�ದು, 
�ಮ�ತ�ೆಯನು�ತಟಸ��ಾ�ನದ�����ಟು��ೊಳ��ವ�ದುಮತು�ಆ�ಾರವನು��ವ��ಸಲು�ಮ�
�ಾ��ೆಮತು�ತು�ಗಳನು�ಬಳಸುವ�ದುಇ�ೆಲ�ವ��ೋನ್ 

ಕ��ಅಥ�ಾಅ�ಕ�ಾ��ಾ�ಗಕ�ಣ�ಾಗುವಂತಹಚಟುವ��ೆಗ��ೆಉ�ಾಹರ�ೆಗ�ಾ��ೆ.ಈ
ಮಕ�ಳ�ನುಂಗುವ ಮತು�ಉ��ಾಟ �ೊಂದ�ೆಯ 
ಅ�ಾಯವನು��ೊಂ�ರು�ಾ��ೆಏ�ೆಂದ�ೆನುಂಗಲುಸ�ಾಯ�ಾಡುವ�ಾ�ಯುಗಳ��ಾ��ಅಥ�ಾ

���ಾ�ರಬಹುದು. ಇದನು� "ಏ��ತದ�ೋನ್" 
ಎಂದುಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆಮತು�ಇದು���ಷ��ೕ�ಯ�ೆ�ೆಬ��ಾ����ೊಂ�ರುವ�ಶುಗಳ���ಾ
�ಾನ��ಾ�ಕಂಡುಬರುತ��ೆ. �ೆ�ೆಬ��ಾ���, 

�ಾ��ೊಳ�ಾದ�ೆನು�ಹು�ಅಥ�ಾ�ದು�ನ�ಾಯಗಳ�, �ೌ��ಂ�ೊ�ೕಮ್, ಹೃದಯ 
(ಹೃದಯ) ಪ����ಗಳ�ಅಥ�ಾ�ೈದ��ೕಯ�ಾ�ದುಬ�ಲ�ಾ�ರುವ, �ದ�ೇಜ��ದಅಥ�ಾಗಭ�ದ�� ಸಬಸ�ನ್� ಎಕ��ೕಜರ್ ಆ�ರುವ 
ಮಕ�ಳನು� ಇದು ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ. 

�ೆ��ನಮತು�ಕ���ಾ�ಯು�ನಟನ್ �ೆ�ೆ��ನ�ಾ�ಾನ��ಾರಣಗಳ� 

�ೈ��ೋ��ಾ→ಕ�� �ೋನ್ �ೈಪ�ೋ���ಾ→�ೆ��ನ �ೋನ್ 

�ೆ�ೆಬ��ಾ��� �ೆ�ೆಬ��ಾ���

�ಾ�ಯು��ೊ�ೕ� �ೆನು�ಹು�ಯ�ಾಯಗಳ� 

�ೌ��ಂ�ೊ�ೕಮ್ (�ೆ��ೊ�21) �ದು�ನ�ಾಯಗಳ� 

ಆ�ಸಂ�ೆ�ಕ�ಮ್ಅಸ�ಸ��ೆಗಳ� ಗ�ಾ�ಶಯದ�� ಸಬಸ�ನ್� ಎಕ��ೕಜರ್ ಆ�ರುವ�ದು 

ಕ�� �ೋನ್:�ೈ��ೋ��ಾ �ೊಂ�ರುವಮಗು��ೆಆ�ಾ�ೆ��ಾ��ಗುಣಮಟ�ಅಥ�ಾ
"�ಕ��ೊಂ�ೆ"ಯಂತಹ�ಾವ�ೆಇರುತ��ೆ. ತಮ�ತ�ೆಯನು�ಎ����ಯುವ�ದು, 
ತಮ�ನು�ಸಮ�ೋಲನ�ೊ�ಸುವ�ದು, ತಮ�ನು��ಾವ�ಆ�ಾರ�ಾ���ದ��ೊ�ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾಸ��ಾ� 

ಕು�ತು�ೊಳ��ವ�ದುಇಂತಹ 
ಮುಂ�ಾದಉತ�ಮಮತು�ಸೂ�ಲ�ಾದ�ೕ�ಾರು�ೌಶಲ�ಗಳನು�ಪ�ೆದು�ೊಳ��ವ��ಈ 
�ಶುಗಳ��ಂದು�ಯಬಹುದು.. ಈ ಮಕ���ೆ �ನು�ವ�ದು , ಅ�ಯುವ�ದು ಮತು� ನುಂಗುವದ ಕಷ�. 

�ನು�ವ�ದ�ಂದಆ�ಾಸ�ೊಳ�ಬಹುದುಮತು���ಯಮಕ�ಳ�ತಮ��ಾ�ಯ���ೊಡ�ಪ��ಾಣದಆ�ಾರವ
ನು�ತುಂ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಇದರಪ��ಾಮ�ಾ�ಉ�ರುಗಟು�ವ ಸಂಭವ�ೕಯ�ೆ ಇರುತ��ೆ. 
ಈಮಕ���ೆಆ�ಾರ�ಾ��ತಮ��ೇಹವನು� "ಎಚ�ರ�ೊ�ಸಲು" 

�ೆ��ನಪ��ೋದ�ೆಯಂತಹ�ೆಚು�ವ��ೆಂಬಲಮತು�ಅವರ�ೈಯ��ಕಅಗತ�ಗಳನು�ಪ��ೈಸುವಉತ�ಮ�ಾ�
�ೕಕರಣದಅಗತ��ರುತ��ೆ. 
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�ಾ�ಾನ� �ೕ�ಂಗ�ಮ�ೆ�ಗಳ� (ಕ���ೋನ್): 

ಆ�ಾರ�ಾ����ರ�ಾ�ನವನು�ಸು�ಾ�ಸುವ���ೊಂದ�ೆ 

�ೕರು��ೆಯ�� �ೊಂದ�ೆ ಮತು� ದುಬ�ಲ�ೆ 

ಸಂಭವ�ೕಯ�ೆಮು�, ಉ�ರುಗಟು���ೆಅಥ�ಾನುಂಗಲು�ೊಂದ�ೆ ಪಡುವ�ದು. 

ಘನ ಆ�ಾರ ಮತು� ಸಂ�ೕಣ� ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸಲು �ೊಂದ�ೆ. 

ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ತ��ೆ. ಕ�� �ಾ��ೋ�ಯ ಆ�ಾರ ಪ��ಾಣವನು�� �ೇ�ಸುತ��ೆ. 

ರು�, �ಾಸ�ೆ, �ಾವ�ೆ, ಧ��ಇ�ಾ��ಗಳಂತಹಸಂ�ೇದ�ಾಇನ್ ಪ�ಟ್ �ೆಕ��ಸಂ�ೇದ�ಾ�ೕಲ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

ಊಟದ ಸಮಯದ�� �ಾ��ಂದ ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವ �ೋರುವ�ದು.  

ಅ��ಾದ�ೊ�ೕ�ಂಗ�ತು��ೆ�ೆದ�ಾ�ಭಂ� 

ಆ�ಾರವನು�ಉಗುಳ�ವ�ದುಮತು� / ಅಥ�ಾಆ�ಾರವನು��ಾ�ಯ�����ಟು��ೊಳ��ವ�ದು 

�ಾ�ಯ��ಆ�ಾರವನು�ಅ��ಾ�ತುಂ��ೊಳ��ವ�ದು 

ಕಳ�ೆ�ೆಳವ��ೆಮತು� / ಅಥ�ಾ��ಾನತೂಕ�ೆ�ಾ�ಗುವ�ದು 

�ೆ��ನ �ೋನ್: �ೈಪ�ೋ���ಾ�ೊಂ�ರುವಮಗು��ೆಆ�ಾ�ೆ�ಕ�ಾ�ನ�ೇಹ,
�ೈಮು��ಗಳ�ಮತು�ಒ�ೆದಅಥ�ಾಒತು�ವದವ�ೆಇರುತ��ೆ. 
ತಮ�ತ�ೆಯನು��ೇರ�ಾ�ಮತು�ಮುಂದ�ೆ����ಟು��ೊಳ��ವ�ದು, �ೈ�ೆ�ೆಯುವ�ದು, 

�ೋಳ�ಗಳನು��ೇರ�ೊ�ಸುವ�ದುಅಥ�ಾಉತ�ಮಮತು�ಸಮಗ��ೕ�ಾರು�ೌಶಲ�ಗಳನು�ಪ�ೆಯುವ��ಈ 
�ಶುಗಳ��ಂದು�ಯಬಹುದು. ಸ��ಾ� ಕು�ತು�ೊಳ��ವ�ಾ�ನ�ೆ�ಬರುವ�ದುಮತು��ೕ�ೆ�ೕಳ�ೆಕು�ತು�ೊಳ��ವ�ದು 
ಅವ��ೆ ಸಮ�ೆ� ಆಗಬಹುದು. ಅವ��ೆಆ�ಾರವನು� ಸ��ಾ� ನುಂಗಲು, ಅ�ಯಲು, �ೕರಲು ಆಗುವ��ಲ�. ಈ 

�ಶುಗಳ� �ನು�ವ�ದ�ಂದಆ�ಾಸ�ೊಳ�ಬಹುದು, ಚಮಚಮತು�ಕಪ್ ಗಳನು�ಬಳಸುವ���ೊಂದ�ೆಯನು� 
ಎದು�ಸು�ಾ��ೆ.ಈಮಕ���ೆಕ���ಾದ 
ಪ��ೋದ�ೆಮತು�ಅವರ�ೈಯ��ಕಅಗತ�ಗಳನು�ಪ��ೈಸುವಉತ�ಮ�ಾ��ೕಕರಣದಂತಹ�ೆಚು�ವ��ೆಂಬಲದ ಅವಶ�ಕ�ೆ 

ಇರುತ��ೆ 

�ಾ�ಾನ� �ೕ�ಂಗ�ಮ�ೆ�ಗಳ� (�ೈ�ೋನ್):

�ೕರಲು �ೊಂದ�ೆ. ಸಂಘ�ತ ಮತು� ಸಮಥ��ಾ�ಲ��ರುವ�ದು. 

ಸಂಭವ�ೕಯ�ೆಮು�,  ಉ�ರುಗ��ಸುವ�ದುಅಥ�ಾತ�ಾ�ೆ�ಾಡುವ�ದ�ೊಂ��ೆನುಂಗಲು�ೊಂದ�ೆ  

ಘನ ಆ�ಾರ ಮತು�  ಸಂ�ೕಣ� ಆ�ಾರವನು�  �ೇ�ಸುವ��  �ೊಂದ�ೆ .  

�ೇಗ�ೆ  ಆ�ಾಸ�ೊ ಳ��ತ��ೆ .  ಕ�� ಆ�ಾರ ಪ��ಾಣ ಮತು�  ಕ�� �ಾ��ೋ� ಪ��ಾಣ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ .  

ರು�, �ಾಸ�ೆ ,  �ಾವ�ೆ ,  

ಧ��ಇ�ಾ��ಗಳಂತಹಸಂ�ೇದ�ಾಇನ್ ಪ�ಟ್ �ೆ�ೆಚು�ಸೂಕಷ್��ಾ�ರುತ��ೆ .ಪ�ೇಪ�ೇದ�ವಅಥ�ಾಆ�ಾರವ� 

�ಾ��ಂದ �ೋ��ೆ  ಆಗು��ೆ .  

ತು�ಮತು�ದವ�ೆಬಳ��ಾ�ಮುಚು�ವ���ೊಂದ�ೆ ,  

�ೊ�ೆ�ೆ�ಾ�ೆ�ಗ�ಂದಆ�ಾರವನು��ೆ�ೆಯುವ�ದುಮತು�ಕು�ಯಲುತು�ಗಳನು�ಇಡುವ�ದು�ೊಂದ�ೆ  

ಕಳ�ೆ�ೆಳವ��ೆಮತು�  /  ಅಥ�ಾ��ಾನ�ಾ� ತೂಕ�ೆ�ಾ�ಗುವ�ದು  
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ಕ�� ಮತು� �ೆ��ನ �ೋನ್, �ೇ�ೆ �ೆಂಬ�ಸುವ�ದು? 

�ೕ�ಂಗ್ ಮತು� ಸಮಯ o ಮಗುಸುಲಭ�ಾ�ಆ�ಾಸ�ೊಂಡ�ೆ�ಕ� ಪ��ಾಣದ ಆ�ಾರವನು� ಆ�ಾರವನು��ೕ�.

o ಮಗು��ಾ�ಸಬಲ�ದರ�ೆ��ೊಂ��ೆ�ಾಗುವಆ�ಾರದದರವನು�ಬಳ�.

o �ಯ�ತ��ಾ�ಂ���ಾಮಗಳನು�ಅನುಮ�ಸಲು�ೇ��ೕ�ಂಗ್� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ9�ೆ).

o �ನದ���ಕ� �ಕ� ಊಟಗಳನು� �ೆ�ಾ���ೕ�.

o ಎ�ಾ��ೕ�ಂಗ್ ಗಳನು�30��ಷಅಥ�ಾಅದ��ಂತಕ��ಸಮಯ�ೆ� ���ೊ��.

�ೇ�ಾಗುವ ವಸು�
o ಹ�ವ�ಗಳ�ಆ�ಾ� �ೆಸುಲಭ�ಾಗಬಹುದು (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ5; ಅನುಬಂಧ9�).

o ಚಮಚಆ�ಾರಕಷ��ಾ�ದ��ೆ���ತಆ�ಾರಮತು�ದ�ವಗಳನು��ೕಡಲುಸಣ�ಕಪ್ಅಥ�ಾಚಮಚವನು�ಬಳ�

(ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗಗಳ�6ಮತು�7).

o ಅ�ಯಲುಮತು�ನುಂಗಲುಕಷ��ಾ�ದ��ೆದಪ��ಾದದ�ವಗಳ�ಮತು����ತಆ�ಾರವನು��ೕ� (ಅ�ಾ�ಯ1,

��ಾಗ9; ಅನುಬಂಧಗಳ�9�, 9ಇ).

o ಸೂಕ��ಾದ�ಾ�ನಮತು��ೆಂಬಲವನು�ಒದ�ಸುವಕು��ಅಥ�ಾಆಸನವನು�ಬಳ� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1;

ಅನುಬಂಧಗಳ�9�, 9ಐ).

o ಸು���ೊಂಡಟ�ೆಲ್ಅಥ�ಾಕಂಬ�, �ಂಬುಗಳ�, �ೕಮ್, ಸ��ಾ����ಗಳ�ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳನು� ಬಳ�

ಕು��ರುವಮಗು��ೆ�ೆಚು�ವ��ೌ�ಕ�ೆಂಬಲಗಳನು��ೕ�. (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1; ಅನುಬಂಧ9�, 9ಐ).

o ಕು�ತು�ೊಳ��ವಮಗು��ೆ�ೆ���ೆಗಳ�, ಪ�ಸ�ಕಗಳ�, ಸೂಟ್ �ೇಸ್ ಗಳ�, �ೆಂಚುಗಳ�, �ಾ�ೆ�ಗಳ�,

ಮರಇ�ಾ��ಗಳನು� ಬಳ� �ೆಂಬಲ �ೕ�. (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1; ಅನುಬಂಧ9I).

o ಮಗು�ನ�ಾ�ಯ�ಾತ��ೆ��ೊಂ��ೆ�ಾಗುವಚಮಚಗಳನು�ಬಳ� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ6; ಅನುಬಂಧಗಳ�9�,

9�ೆಚ್).

o ಕಟ್- "ಔಟ್" �ೋ� "ಕಪಗಳನು� ಬಳ� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ7; ಅನುಬಂಧ9 �).

�ಾ�ನ
o �ಶುಗಳ�ಮತು�ಮಕ�ಳ�ಾ��ೕಕರಣದಪ�ಮುಖಅಂಶಗಳನು�ಅನುಸ�� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1; ಅ�ಾ�ಯ2,

��ಾಗ3; ಅನುಬಂಧ9ಎಲ್ -4).

o 45���ಗ��ಂತ�ೆ��ನ�ೋನದ���ೇರ�ಾ�ನದ����ಮಗು��ೆಆ�ಾರವನು��ೕ�.

o �ಾಲು�ಸು�ಾಗಮಗು��ೊಂ��ೆಕ��ನಮಟ�ದ��ಕು�ತು�ೊ��.

o ಕ���ೋನ್

�ೊಂ�ರುವಮಗುವನು�ಒಲವ��ೋ�ಸಲುಅಥ�ಾಮುಂದ�ೆ�ಅಥ�ಾಅವಳತ�ೆಮತು�ಕು���ೆ�ಂದಬ��ೆ�ಡ�ೇ

�.

o �ೆ��ನ�ೋನ್ �ೊಂ�ರುವಮಗುತನ�ತ�ೆಮತು�ಕು���ೆಯನು��ಂದ�ೆ�ಅಥ�ಾಬ��ೆ�ಸ��ಸಲು�ಡ�ೇ�.

ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಇತರ 

�ಾಗ�ಗಳ�

o ಕ���ೋನ್ :

ಮಗು��ೆಆ�ಾರ�ೕಡುವ�ದಲು��ಾನ�ಾ�ಎಚ�ರ�ೊಳ��ವಚಟುವ��ೆಗಳನು�ಬಳ�ಅಥ�ಾ��ೆ��ೆ�ಾ�ದ��ೆ

ಮಗುವನು�ಎಚ�ರ�ೊ�� (ಅನುಬಂಧ9�ೆ).

o �ೆಚು� �ೋನ್:

ಮಗು��ೆಆ�ಾರವನು��ೕಡುವ�ದಲು��ಾನ�ಾ��ಾಂತ�ೊ�ಸುವಅಥ�ಾಅವಳ�ಉ�ಾ�ಹಭ�ತಅಥ�ಾಅ�

�ಾದಪ��ೋದ�ೆಯನು�ಪ�ೆ�ದ��ೆಅವಳನು��ಾಂತ�ೊ�ಸುವಚಟುವ��ೆಗಳನು�ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ9�ೆ).

o ಕ���ೋನ್ : ಪ��ಾಶ�ಾನ�ಾದ�ೆಳಕುಮತು� / ಅಥ�ಾ�ೆ��ನಶಬ�ವನು��ೊಂ�ರುವಸ�ಳದ��ಆ�ಾರ�ೕ�

(ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ3).

o �ೆಚು� �ೋನ್: ಕ���ೆಳಕು, ಕ��ಧ��ಮತು��ೕ�ತದೃಶ�ಪ��ೋದ�ೆ�ಂ��ೆ�ಾಂತಸ�ಳದ��ಆ�ಾರ�ೕ�

(ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ3).
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�ೕಡಎ���  ������ �� � 
ಎಂ�� �ಖ� . ಮ�ವ��  
ಎ��ನ ಕ�� ನ ಮಟ� ದ��  
������  ಇದ�ಂದ ಅವ� 
�ಮ� ��  �ೕಡ� ತ� ಮ��  
��� �ಯ��  �ಸ� �ಸ���ಲ�  
ಮ��  ಆ�ರ ಅಥ� ದ� ವವ��
ತ���� �. 

o ಕ�� �ೋನ್: ಸ�ಶ�, ಕ��ನ�ೋಟ, ಚಲ�ೆಮತು�ಶಬ�ಗಳಮೂಲಕ�ೇಗ�ಾ�ಚ�ಸುವದರಗಳ�,

�ೋರುಧ��ಗಳ� / ಶಬ�ಗಳ�ಮತು�ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ�ೆ��ದಅ��ೕಷನ್ (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ3)

ಮೂಲಕಮಗು��ೊಂ��ೆಸಂವಹನನ�ೆ�.

o �ೆ��ನ �ೋನ್: ಸ�ಶ�, ಕ��ನ�ೋಟ, ಚಲ�ೆಮತು�ಶಬ�ಗಳಮೂಲಕ��ಾನಗ�ಯಚಲ�ೆ,

ಮೃದು�ಾದಧ��ಗಳ�ಅಥ�ಾಶಬ�ಗಳನು�ಬಳ�ಮತು�ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದಕ��ಅ��ೕಷನ್ (ಅ�ಾ�ಯ1,

��ಾಗ3) ಮೂಲಕಮಗು��ೊಂ��ೆಸಂವಹನನ�ೆ�.

o �ೌಶಲ�ಗಳನು��ೆ�ೆಸಲು�ಾಧ��ಾ�ಾಗಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರವನು���ೕ�ಾ��� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ8; ಅ�ಾ�ಯ3,

��ಾಗ2; ಅನುಬಂಧ9ಐ).

o ಮಗು�ದ��ಾ�ಾಗಮತು��ವ��ಸಲುಸಮಥ��ಾ�ಾಗ��ನ�ಆ�ಾರಮತು�ದ�ವರು�ಗಳ�ಅಥ�ಾ�ೆಕಶ�ಗ�ಳನು�

�ೕ� (ಅನುಬಂಧ9ಎಫ್).

o ಸ�ಾಲುಗಳ�ಮುಂದುವ�ದ�ೆ�ಾಟಲ್, �ಪ�ಲ್, ಕಪ�ತು� /

ಅಥ�ಾಚಮಚದಪ��ಾರದ��ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು��ಾ�.

o ಮಗು��ೆಆ�ಾರವನು��ೇ�ಸಲು ಎಂ�ಗೂಒ�ಾ��ಸ�ೇ�.

�ೆನ��: ಪ�� ಮಗು��ೆ �ಾ��ೕಕರಣವನು� ಪ��ೆ�ೕಕ�ೊ�ಸ�ೇಕು. ಮಗು�ನ �ಾಮಥ�� ಮತು� ಸುರಕಷ್�ೆಯನು� 

ಪ�ಗ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ಾ�ಾಗಲೂ ಉತ�ಮ�ಾ�ನವನು� ಕಂಡು�ೊ�� ಮತು� ಅನು�ಾನ ಬಂ�ಾಗ �ೈ�ಕ, 

ಔ�ೊ�ೕ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಷಣ ��ತ�ಕನಂತಹ ತಜಞ್�ೊಂ��ೆ ಸ�ಾ�ೋ��. 

ಒಂ�ೇ �ೆರ�ಾದ �ಾಟಲ್, �ಪ�ಲ್,ಕಪ್ ಮತು� ಚಮಚವ� ಪ�� ಮಗು�ಗೂ ಸ� �ೊಂದುವ��ಲ�. 

��ನ�ವಯ��ನವ��ೆಆ�ಾರ�ೕಡುವ�ಾ�ನದಕು�ತು�ೆ��ನ�ಾ���ಾ�, 2, 3, 4 ಮತು�5 ಅ�ಾ�ಯಗಳನು��ೋ�. 
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ಸ�ಾಲು 11: �ಾ�ಯ ರಚ�ೆಗಳ�� ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಗು. 

ಗುರು�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ:ತಮ� �ೇಹದ��ನರಚ�ಾತ�ಕವ��ಾ�ಸಗ�ಂ�ಾ�ಮಕ���ೆಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ 

�ೊಂದ�ೆಗಳ�ಉಂ�ಾಗಬಹುದು. ದವ�ೆ, �ಾ��ೆ, ತು�ಗಳ�, 

�ೆ�ೆ�ಮತು�ಅಂಗು�ನಸಮ�ೆ�ಗಳ�ಆ�ಾರದ�ೊಂದ�ೆಗ�ಾದ�ೕರು��ೆ, ಕಚು�ವ�ದು, ಅ�ಯುವ�ದು, 

ನುಂಗುವ�ದುಮತು���ಧಆ�ಾರ��ಾ�ಸಗಳನು��ನ�ಲು ಆಗ�ೇ ಇರುವ  ಮುಂ�ಾದಸಮ�ೆ�ಗ��ೆ�ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು. �ೌ��ಂ�ೊ�ೕಮ್, 

�ೆ�ೆಬ��ಾ���, ಆ�ಸಂ�ೆ�ಕ�ಮ್ಅಸ�ಸ��ೆಗಳ�, ನರ ಅ�ವ����ಳಂಬಗಳ�, �ೈದ��ೕಯ�ಾ�ದುಬ�ಲ�ಾ�ರುವಮಕ�ಳ�, 

ಮುಂ�ತ�ಾ�ಜ��ದವರುಅಥ�ಾಗಭ�ದ�� ಸಬಸ�ನ್� ಎಕ��ೕಜರ್ ಆ�ರುವ 

��ಧ�ೕ�ಯ�ಂ�ೊ�ೕಮ್ ಗಳ�ಅಥ�ಾ���ಗಳನು��ೊಂ�ರುವಮಕ�ಳನು�ಇದುಒಳ�ೊಂ�ರಬಹುದು. 

ಮುಖ ಮತು�  �ೌತ್ನ �ಾಮನ್ ಸ�ಕ�ರಲ್ �ಾ�ಬ�ಮ್� 

ದವ�ೆ �ಾ��ೆ ತು�ಗಳ� ಮತು�  �ೆ�ೆ�ಗಳ� ಅಂಗುಳ 

⇒ ದವ�ೆ ಒತ�ಡ

⇒ �ೋ�ಕ್ �ೈಟ್

⇒ �ಾ��ೆ ಒತ�ಡ

⇒ �ಾ��ೆ �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

⇒ ತು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

⇒ �ೕಳ� ತು�

⇒ ಕಳ�ೆ ತು� ಮುಚು���ೆ

⇒ �ೕಳ� ಅಂಗುಳ

ಮ�� ಚಮ�ಯ 
��� ��ಂ�� �ಲ��ರ��  
ಆ���  �ೕ�ಕ �ಟ್ �ೕ��ತ� �. 
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ದವ�ೆ:ದವ�ೆಸ��ಾ��ೆಲಸ�ಾಡ��ಾ�ಗಆಗ ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯು ಸ�ಾ�ಾ�ಪ�ಣ�ಸುತ��ೆ,

��ೇಷ�ಾ�ಅವರುಘನಆ�ಾರವನು��ನ�ಲು�ಾ�ರಂ���ಾಗ ಈ ಸಮ�ೆ� �ೆ�ಾ�ಗುತ��ೆ.ಇದ�ಂ�ಾ� ಮಗು��ೆ 

�ಾ��ೆ�ೆಯಲುಅಥ�ಾಮುಚ�ಲುಕಷ��ಾಗಬಹುದು, 

ಆಕ��ಕ�ಾ�ವಸು�ಗಳ�ಮತು�ಸ�ಯಂಕಚು�ವ�ದ�ೆ��ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು, ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು� 

ಆ�ಾಸ�ೊ�ಸಬಹುದು, ಅಸ�ಸ��ೆಅಥ�ಾ�ೋವನು�ಉಂಟು�ಾಡಬಹುದುಮತು�ಇದು 

ಆ�ಾರವನು��ೇ�ೆಕಚು�ವ�ದುಮತು�ಅ�ಯುವ�ದುಎಂಬುದನು�ಸಮಥ��ಾ�ಕ�ಯುವಮಗು�ನ�ಾಮಥ��ವನು��ಬ�ಂ�ಸುತ��ೆ. 

�ಾ�ಾನ� ದವ�ೆ ಸಮ�ೆ�ಗಳ�: ದವ�ೆ ಒತ�ಡ ಮತು�  

�ೋ�ಕ್ �ೈಟ್

ದವ�ೆ ಒತ�ಡ :ದವ�ೆ ಬಲ�ಾದ �ೌನ್, ಔಟ�ತು� �ಾವ�ಡ��ಲ�ೆಯ 

ಮೂಲಕ �ೆ�ೆಯುತ��ೆ. ಮಗು��ೆ ಕಚು�ವ�ದ�ಾ�� ಆ�ಾರವನು� �ೕ��ಾಗ 

ಇದು �ೆ�ಾ�� ಸಂಭ�ಸುತ��ೆ. ಮಗು��ೆ �ೈಪ�ೋ���ಾದಂತಹ 

�ಾ�ಯು�ೋನ��� ವ��ಾ�ಸಗ�ದ��ೆ ಇದು ಸಂಭ�ಸಬಹುದು. ಒಂದು ಮಗು 

ದವ�ೆಯ �ಾ�ಯುಗಳ�� ಅಸಹಜ�ೋನ್ �ೆ����ಾಗ, ದವ�ೆಯ �ೕ�ೆ 

ಒತು�ವ�ದ�ಂದ ದವ�ೆಯ ಒತ�ಡವ� �ೆಟ��ಾ� ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��ೆ. 

�ಾ�ಾನ� �ೕ�ಂಗ್ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� (ದವ�ೆ ಪ�ಬಲ�ಾ�ರುವ) 

ಚಮಚಅಥ�ಾ�ೕಕ್ ��ಂದಆ�ಾರವನು��ೆ�ೆದು�ಾಕುವ���ೊಂದ�ೆ 

ಕಪ�ಂದ ಕು�ಯಲು ತು� ಮತು� �ಾ�ಗಳನು� ಸ��ಾ� ಇ�ಸಲು �ೊಂದ�ೆ. 

ನುಂಗಲು�ಾ�ಮುಚು�ವ���ೊಂದ�ೆ 

ಘನ ಆ�ಾರ ಮತು� ಸಂ�ೕಣ� ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸುವ�� �ೊಂದ�ೆ 

ತ��ತ�ಾ�ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ವಪ�ವೃ��, �ೕ�ಂಗ್ ಗಳನು��ೇಗ�ೆ ���ಸುತ��ೆ 

ಮತು�ಕ��ಪ��ಾಣದಆ�ಾರಅಥ�ಾದ�ವವನು��ೇ�ಸುತ��ೆಮತು�ಆದ��ಂದಕ���ಾ��ೊ�ಗಳನು��ೊಂದುತ��ೆ. 

�ೇ��ದ ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವ ಪ�ೇ ಪ�ೇ �ಾ��ಂದ �ೋ��ೆ ಆಗುತ��ೆ. 

ಅ��ಾದಡೂ��ಂಗ್ 

ರು�, �ಾಸ�ೆ, �ಾವ�ೆ, ಧ��, �ೋಟಇ�ಾ��ಗಳಂತಹಸಂ�ೇದ�ಾಇನ್ ಪ�ಟ್ �ೆ�ೆಚು�ಸೂಕಷ್��ಾ�ರುತ��ೆ. 

ಕಳ�ೆ �ೆಳವ��ೆ ಮತು� /ಅಥ�ಾ ��ಾನ ತೂಕ �ೆ�ಾ�ಗುವ�ದು
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�ೋ�ಕ್ �ೈಟ್ :ವಸು���ಂದ (ಆ�ಾರ, �ೆರಳ�, ಚಮಚ, ಕಪ್) ಹಲು�ಗಳನು�ಮು���ಾಗ, ದವ�ೆ���ಾ����ರುವ�ಾ�ನ�ೆ�ಚ�ಸುತ��ೆ. 

ಇದ�ಂದಮಗು��ೆ�ನ�ಲು�ಾ��ೆ�ೆಯಲುಕಷ��ಾಗುತ��ೆ. ��ಷ��ಾ�,�ೈಪ�ೋ���ಾ�ೊಂ�ರುವಮಕ�ಳ�ಈ ಸಮ�ೆ�ಯನು� �ೊಂ�ರುವ 

�ಾಧ��ೆ�ೆಚು�. 

 �ಾ�ಾನ� �ೕ�ಂಗ್ ಸಮ�ೆ�ಗಳ�  (�ೋ�ಕ್ 

�ೈಟ್): 

ಘನ ಆ�ಾರ ಮತು� �ೆ��ನ ಸಂ�ೕಣ� ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸಲು 

�ೊಂದ�ೆ 

ಚಮ�ೆ ಮತು� ಕಪಗಳನು� ಬಳಸಲು �ೊಂದ�ೆ 

ರು�, �ಾಸ�ೆ, �ಾವ�ೆ, ಧ��, �ೋಟಇ�ಾ��ಗಳಂತಹ ವಸು�ಗಳ 

ಸಂ�ೇದ�ಾಇನ್ ಪ�ಟ್ �ೆ�ೆಚು�ಸೂಕಷ್��ಾ�ರುತ��ೆ. 

ಈನಡವ��ೆ�ಂ��ೆಮಗುಹ��ಲ�ಎಂದು 

ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು�ಾ�ಸುವ�ದ�ಂದ�ನ�ಲು�ಾಕಷು��ೊಂದ�ೆ 

ಕಳ�ೆ�ೆಳವ��ೆಮತು� / ಅಥ�ಾ��ಾನತೂಕ�ೆ�ಾ�ಗುವ�ದು 

ದವ�ೆಮತು��ೋ�ಕ್  �ೈಟ್ �ೆ �ೆ��ನ�ಾ�ಾನ��ಾರಣಗಳ� 

ಸಮ�ೆ�ಗಳ� �ಾರಣಗಳ� 

�ೌ�ಕ ⇒ ಕಳ�ೆ�ಾ��ೕಕರಣ

⇒ �ೈಪ�ೋ��ಕ್ (���ಾದ) �ೇಹದ�ಾದ�ಗಳ�

⇒ ಸ��ಾದ�ಾ��ೕಕರಣವನು�ಕಷ�ಕರ�ಾ�ಸುವರಚ�ಾತ�ಕ / ಅಂಗರಚ�ಾ�ಾಸ�ದವ��ಾ�ಸಗಳ�

ಸಂ�ೇದ�ಾ�ೕಲ ⇒ ಪ�ಸರ�ಂದಅ��ಾದಪ��ೋದ�ೆಯುಒತ�ಡಮತು�ಕ�ತದಪ�����ಗ��ೆ�ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ

⇒ ಆ�ಾರ, �ಾ�ೕಯ, ಕಪ್, �ಾ�ೆ�ಯನು��ಾ��ೆ,

ಮುಖ�ೆ�ಅಥ�ಾ�ೇಹ�ೆ�ಸ���ಸುವಮೂಲಕ�ೇರಪ��ೋದ�ೆ

ಸಂವಹನ ⇒ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ೊಂ��ೆಸಂವಹನನ�ೆಸಲು ಬಳಸುವಮಕ�ಳನಡವ��ೆ

⇒ �ನ�ಲು�ದ��ೆ, ಮ�ೊ�ಂದುಕಚು���ೆಯಅವಶ�ಕ�ೆ, ಉ�ಾ�ಹ, ಆ�ಾರಸಮಯದ��

ಸಂ�ೋಷಅಥ�ಾ�ನು�ವ�ದನು�ಮು���ಾಗಮಗು�ನಸಂವಹನ��ಾನ

�ೆನ��: ಮಗು��ೆ�ೋ�ಕ್ �ೈಟ್ ಸಮ�ೆ� ಇ�ಾ�ಗ ಮಗು�ನ �ಾ��ಂದ �ಾಟಲ್, ಕಪ್ ಅಥ�ಾ 

ಚಮಚವನು�ಎ�ೆಯ�ೇ�. ಮಗು�ನ ಪ��ವತ�ನವ� ಅವ�ಗಳನು� ಕ�ಣ�ಾ� ಕಚ�ಲು �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಇದ�ಾ�� ಅ�ಾ�ಯ9 �ಂದ�ಾ��ೆ�ೖಟ�ಂತ�ವನು�ಬಳ�. 
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ದವ�ೆ ಒತ�ಡ ಮತು� �ಾ��ೆ�ೖಟ್ ಅನು� �ೇ�ೆ �ೆಂಬ�ಸುವ�ದು

�ೕ�ಂಗ್ ಮತು� ಸಮಯ
o ಮಗು��ಾ�ಸಬಲ�ದರ�ೆ��ೊಂ��ೆ�ಾಗುವಆ�ಾರದದರವನು�ಬಳ�

o �ಯ�ತ��ಾ�ಂ���ಾಮಗಳನು�ಅನುಮ�ಸಲು�ೇ��ೕ�ಂಗ್� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ9�ೆ).

o ಎ�ಾ��ೕ�ಂಗ್ ಗಳನು�30��ಷಅಥ�ಾಅದ��ಂತಕ�� ಸಮಯ�ೆ����ೊ��

�ೇ�ಾಗುವ ವಸು�
o ಸೂಕ��ಾದ�ಾ�ನಮತು��ೆಂಬಲವನು�ಒದ�ಸುವಕು��ಅಥ�ಾಆಸನವನು�ಬಳ� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1;

ಅನುಬಂಧಗಳ�9�, 9ಐ).

o ಸು��ದಟ�ೆಲ್ಅಥ�ಾಕಂಬ�, �ಂಬುಗಳ�, �ೕಮ್, ಸ��ಾ����ಗಳ�ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳನು�

ಕು��ರುವಮಗು��ೆ�ೆಚು�ವ�ಭಂ��ೆಂಬಲವನು��ೕಡಲು ಬಳ� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1; ಅನುಬಂಧಗಳ�9�,

9ಐ).

o ಕು�ತು�ೊಳ��ವಮಗು��ೆ�ೆ���ೆಗಳ�, ಪ�ಸ�ಕಗಳ�, ಸೂಟ್ �ೇಸ್ ಗಳ�, �ೆಂಚುಗಳ�, �ಾ�ೆ�ಗಳ�,

ಮರಇ�ಾ��ಗಳನು� �ೆಂಬಲ �ೕಡಲು ಬಳ�.(ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1; ಅನುಬಂಧಗಳ�9�, 9ಐ).

o ಮಗು�ನ�ಾ�ಯ�ಾತ��ೆ��ೊಂ��ೆ�ಾಗುವಚಮಚಗಳನು�ಬಳ� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ6; ಅನುಬಂಧಗಳ�9�,

9�ೆಚ್).

o �ೋಹಅಥ�ಾತಣ��ೆಯವಸು�ಗ��ೆಸೂಕಷ್��ೆ�ೊಂ�ರುವಮಕ���ೆ�ೋ�ೇತರಚಮಚಗಳ�ಉತ�ಮ�ಾ��ಾಯ�

�ವ��ಸಬಹುದು (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ6; ಅನುಬಂಧಗಳ�9�, 9�ೆಚ್).

o ಕಟ್- “ಔಟ್“�ೋ�”ಕಪ್ ಗಳನು�ಬಳ� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ7; ಅನುಬಂಧ9�).

�ಾ�ನ o �ಶುಗಳ�ಮತು�ಮಕ�ಳ�ಾ��ೕಕರಣದಪ�ಮುಖಅಂಶಗಳನು�ಅನುಸ�� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1; ಅ�ಾ�ಯ2,

��ಾಗ3; ಅನುಬಂಧ9ಎಲ್ -4).

o 45���ಗ��ಂತ�ೆ��ನ�ೋನದ���ೆಟ��ಾ�ನದ��ರುವಮಗು��ೆಆ�ಾರವನು��ೕ�.

o �ಾಲು�ಸು�ಾಗಮಗು��ೊಂ��ೆಕ��ನಮಟ�ದ��ಕು�ತು�ೊ��.

o ದವ�ೆಯಒತ�ಡಅಥ�ಾ�ೋ�ಕ್ �ೈಟ್ ಇರುವಮಗುವ� ತ�ೆಮತು�ಕು���ೆಯನು��ಂದ�ೆ��ಸ��ಸಲು�ಡ�ೇ�.

ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಇತರ 

�ಾಗ�ಗಳ�

o ದವ�ೆಯಒತ�ಡ: ಸಂ�ೇತ�ಾ�ೆ, ಸ�ೆ�ಗಳ�,

�ತ�ಗಳ�ಅಥ�ಾಶಬ�ಗಳ�ಮತು�ಪದಗಳನು�ಬಳ��ೊಂಡುತನ�ಆ�ೆಗಳನು�ಮತು�ಅಗತ�ಗಳನು�ವ�ಕ�ಪ�ಸಲುಮಗು

��ೆಇತರ�ಾಗ�ಗಳನು�ಹುಡುಕಲುಸ�ಾಯ�ಾ� (ಅ�ಾ�ಯಗಳ�2, 3, 4, 5, ��ಾಗ4; ಅ�ಾ�ಯ6,

��ಾಗ3).

o ದವ�ೆಯಒತ�ಡ: ಎಲ್-ಆ�ಾರದತಂತ�ವನು�ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ9�ೆ).

o ದವ�ೆಯಒತ�ಡ: ಮಗುವ�ಕಚು�ವಅಥ�ಾ�� �ೆ�ೆದು�ೊಳ���ಾಗಗಲ�ದ�ೆಳ�ೆ1-

2�ೆರಳ�ಗಳನು�ಬಳ�ಮೃದು�ಾದಒತ�ಡವನು��ೕ�.

o �ಾ��ೆ�ೖಟ್: �ಾ��ೆ�ೖಟ�ಮಚ / ಕ� �ೆ�ೆಯುವತಂತ�ವನು�ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ9�ೆ).

o ಕ���ೆಳಕು, ಕ��ಧ��ಮತು��ೕ�ತದೃಶ�ಪ��ೋದ�ೆ�ಂ��ೆ�ಾಂತಸ�ಳದ��ಆ�ಾರ�ೕ� (ಅ�ಾ�ಯ1,

��ಾಗ3).

o ಸ�ಶ�, ಕ��ನ�ೋಟ, ಚಲ�ೆಮತು�ಶಬ�ಗಳಮೂಲಕ��ಾನಗ�ಯಚಲ�ೆ,

ಮೃದು�ಾದಧ��ಗಳ�ಅಥ�ಾಶಬ�ಗಳ�ಮತು�ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದಕ��ಅ��ೕಷನ್ (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ3)

ಮೂಲಕಮಗು��ೊಂ��ೆಸಂವಹನನ�ೆ�.

o ಸಂ�ೇದ�ಾಇನು�ಟ�ೆ ಮಗು�ನಸ�ಷು��ೆಯನು��ೆ��� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ3).

o ಸ�ಾಲುಗಳ�ಮುಂದುವ�ದ�ೆ�ಾಟಲ್, �ಪ�ಲ್, ಕಪ�ತು� /

ಅಥ�ಾಚಮಚದಪ��ಾರದ��ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು��ಾ�.
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�ೆನ��: ಉತ�ಮ�ಾ��ೕಕರಣಮತು��ಾಂತ �ಾ�ಾವರಣವ� ದವ�ೆಯ ಒತ�ಡದ ಶ�� ಮತು� 

ಆವತ�ನವನು�ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ�ೆ��ನ�ಾ�ಯು�ೋನ್ಅಥ�ಾ�ೈ�ಕಪ�����ಯನು�ಕ���ಾಡಲುಸ�ಾಯ�ಾಡು

ತ��ೆ. 

�ಾ��ೆ:�ಾ��ೆಸ��ಾ��ೆಲಸ�ಾಡ��ಾ�ಗಅದುಮಕ���ೆಮತು�ಅವರ�ಾಲ�ೆ�ಾಡುವವ��ೆಊಟಸಮಯವನು�ಕ�ಣ�ೊ�ಸುತ��ೆ.
�ಾ��ೆಯ�ೊಂದ�ೆಗಳ��ಾಟಲ್ಆ�ಾರ, ಕಪ���ಯು��ೆಮತು�ಚಮಚ�ಂದಆ�ಾರ್ �ೇ�ಸು��ೆ�ೆ 

ಸ�ಾಲುಗಳನು�ಸೃ��ಸಬಹುದು.�ಾಟಲ್, ಕಪ್ಅಥ�ಾಚಮಚವ�ಮಗು�ನ�ಾ��ೆ�ೊಂ��ೊಳ��ವ�ದುಕಷ�. 

�ನ�ಲುಮತು�ಉ��ಾಡಲುಸಹ 
ಕಷ��ಾಗುವ�ದು.�ಾ��ೆಯು�ೕರುವಮತು�ನುಂಗಲುಅಗತ��ಾದಚಲ�ೆಗ��ೆಅ���ಾಗಬಹುದು, 
ಅಥ�ಾಅದುಆ�ಾರಮತು�ದ�ವವನು��ಾ��ಂದ�ೊರ�ೆತಳ�ಬಹುದು. ಸ��ಾ� �ಾಯ� �ವ��ಸದ �ಾ��ೆಯು 

ಆ�ಾರವನು��ನ�ಲುಮತು�ನುಂಗಲುಚ�ಸುವಪ�����ೆಸಹಅ��ಪ�ಸುತ��ೆ.

�ಾ��ೆಯ �ಾ�ಾನ� �ೊಂದ�ೆಗಳ� : 

�ಾ��ೆಯಒತ�ಡಮತು��ಾ��ೆಯ�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ 

�ಾ��ೆಒತ�ಡ �ಾ�ಯ �ೊರ�ೆ  �ಾ��ೆಯಬಲ�ಾದ��ಟೂ�ಷನ್ (ಪ�ಷ್ 

�ಾಡು��ೆ )   (�ಾವ�ಡು���ಂಗ್). 

�ಾ��ೆ�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ: 

�ಾ��ೆಯನು��ಾ�ಯ��ಗಂಟ�ನಕ�ೆ�ೆ�ಂದ�ೆ�ಎ�ೆಯುವ�ದು .

�ಾ�ಾನ� �ೕ�ಂಗ�ಮ�ೆ�ಗಳ� (�ಾ��ೆ 

ಒತ�ಡಮತು��ಾ��ೆಯ�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ):

�ಪ�ಲ್, ಕಪ�ತು� / ಅಥ�ಾಚಮಚವನು��ಾ��ೆಇ�ಸಲು�ೊಂದ�ೆ 

ಸಂಭವ�ೕಯ�ೆಮು�, ಉ�ರುಗಟು���ೆ, ತ�ಾ�ೆಅಥ�ಾ�ಾ��ಂ�ಾ� ನುಂಗಲು�ೊಂದ�ೆ ಪಡುವ�ದು. 

ಘನ ಆ�ಾರ ಮತು� �ೆಚು� ಸಂ�ೕಣ��ಾದ ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸಲು �ೊಂದ�ೆ. 

ಆ�ಾ�ೆ� �ಾ��ಂದ ದ�ವ ಮತು� ಆ�ಾರ �ೋರು��ೆ, ಊಟದ ಸಮಯದ�� �ಾ��ೆಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ 

ರು�, �ಾಸ�ೆ, �ಾವ�ೆ, ಧ��ಇ�ಾ��ಗಳಂತಹಸಂ�ೇದ�ಾಇನ್ ಪ�ಟ್ �ೆ�ೆಚು�ಸೂಕಷ್��ಾ�ರುತ��ೆ. 

ಕಳ�ೆ�ೆಳವ��ೆಮತು� / ಅಥ�ಾ��ಾನತೂಕ�ೆ�ಾ�ಗುವ�ದು
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�ಾ��ೆಯ ಒತ�ಡ ಮತು� �ಾ��ೆಯ �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ�ೆ �ೆ��ನ �ಾ�ಾನ� �ಾರಣಗಳ�

ಸಮ�ೆ�ಗಳ� �ಾರಣಗಳ� 

�ೌ�ಕ ⇒ ಕ���ೋನ್ ಅಥ�ಾ�ೆ��ನ�ೋನ್ 

⇒ ತ�ೆಮತು�ಕ��ನ�ೈಪ�ೆ�ೆ��ನ�ನ್

ಸಂ�ೇದ�ಾ�ೕಲ ⇒ �ಾ�ಯ��ಅ�ಸೂಕಷ್��ೆ (�ೆ��ದಸೂಕಷ್��ೆ)

⇒ ಆ�ಾರ / ದ�ವ / ಕಪ್ / ಚಮಚದಸಂಪಕ�ವ�ಒತ�ಡದಪ�����ಯನು�ಉಂಟು�ಾಡುತ��ೆ

⇒ ಆ�ಾರಅಥ�ಾದ�ವ��ಾ�ಸ,

ರು�ಅಥ�ಾಉಷ��ೆಯಸೂಕಷ್��ೆಅಥ�ಾತ��ಸು��ೆಯುಒತ�ಡಅಥ�ಾ�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯಪ�����ಗ��ೆ�ಾ

ರಣ�ಾಗುತ��ೆ

⇒ ಪ�ಸರವನು�ಅ��ಾ�ಪ��ೋ�ಸುವ�ದುಒತ�ಡಮತು��ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯಪ�����ಗ��ೆ�ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ

ಸಂವಹನ ⇒ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ೊಂ��ೆಸಂವಹನನ�ೆಸಲುಮಕ�ಳನಡವ��ೆ

⇒ ಇಷ�ಪಡ�ರು��ೆ, ಪ�ಣ��ೆ (ಹ��ಲ�), ಅಸ�ಾ�ಾನ, ಅಸುರ�ತ�ಾವ�ೆ,

ಆ�ಾರವನು��ೕಡುವ�ದನು�ತ��ಸುವ�ದುಅಥ�ಾ�ೆ��ನಆ�ಾರವನು�ಬಯಸುವ�ದು

�ೌ�ಕ�ಯಂತ�ಣ ⇒ �ಾ��ೆ�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯ ಸಮ�ೆ� ಇರುವ ಮಗುತಮ��ಾ��ೆಯನು�ಮುಂದ�ೆ�ಸ�ಸಲುಪ�ಯ����ಾಗ,

ಅವರು�ಾ��ೆಯನು�ತುಂ�ಾಮುಂದ�ೆ�ತಳ���ಾ��ೆಮತು�ಇದು�ಾ��ೆಯಒತ�ಡ�ೆ��ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ

�ೆನ��: ಸ��ಾದ �ಾ��ೕಕರಣವ� �ಾ��ೆಯ ಒತ�ಡವನು� ಕ���ಾಡುತ��ೆ. ಮಗುವ� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ 

ಸಮಯದ�� ಉತ�ಮ�ಾ� �ೆಂಬ�ತ �ಾ�ನದ���ೆ ಮತು� ಅವನ ತ�ೆ ಸ�ಲ� ಮುಂದ�ೆ�, ತಟಸ� �ಾ�ನದ���ೆ 

ಎಂದು �ಾ�ಾಗಲೂ ಖ�ತಪ���ೊ��. 

�ಾ��ೆ ಒತ�ಡ ಮತು��ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� �ೇ�ೆ�ೆಂಬ�ಸುವ�ದು 

�ೕ�ಂಗ್ ಮತು� ಸಮಯ o �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ: ��ಾನ ಮತು� ಮಗು�ನ �ಾಮಥ��ದರವನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ೕ�ಾ��.

o ಮಗು ��ಾ�ಸಬಲ�ದರ�ೆ� �ೊಂ��ೆ�ಾಗುವ ಆ�ಾರದ ದರವನು� ಬಳ�.

o �ಯ�ತ ��ಾ�ಂ� ��ಾಮಗಳನು� ಅನುಮ�ಸಲು �ೇ��ೕ�ಂಗ��ಳ� (ಅನುಬಂಧ9�ೆ).

o ಎ�ಾ� �ೕ�ಂಗ್ ಗಳನು� 30 ��ಷ ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ ಕ�� ���ೊ��.
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 �ೇ�ಾಗುವ ವಸು�

o ಒತು�: ಮಗು�ನ �ೆಳ ತು��ೆ ಕಪ್ ಮತು� ಚಮಚಗಳನು� �ಾ��ೆ �ೆಳ�ೆ ಇ��.

o ಸೂಕ��ಾದ �ಾ�ನ ಮತು� �ೆಂಬಲವನು� ಒದ�ಸುವ ಕು�� ಅಥ�ಾ ಆಸನವನು� ಬಳ� (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1;

ಅನುಬಂಧಗಳ� 9 �, 9 ಐ). 

o ಸು���ೊಂಡ ಟ�ೆಲ್ / ಕಂಬ�, �ಂಬುಗಳ�, �ೕಮ್, ಸ�ಫ್� �ಾ��ಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ಕು��ರುವ ಮಗು��ೆ

�ೆಚು�ವ� ಭಂ� �ೆಂಬಲವನು� ಬಳ� (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1; ಅನುಬಂಧಗಳ� 9 �, 9 ಐ).

o ಕು�ತು�ೊಳ��ವ ಮಗು��ೆ �ೆ���ೆಗಳ�, ಪ�ಸ�ಕಗಳ�, ಸೂಟ್�ೇಸ್ಗಳ�, �ೆಂಚುಗಳ�, ಮಲ, �ಾ�ೆ�ಗಳ�, ಮರ

ಇ�ಾ��ಗ��ೆ �ಾಲು �ೆಂಬಲವನು� ಬಳ� (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1; ಅನುಬಂಧಗಳ� 9 �, 9 ಐ).

o ಮಗು�ನ �ಾ�ಯ �ಾತ��ೆ� �ೊಂ��ೆ�ಾಗುವ ಚಮಚಗಳನು� ಬಳ� (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 6;

ಅನುಬಂಧಗಳ� 9 �, 9 �ೆಚ್).

o �ೋಹವಲ�ದ ಚಮಚಗಳ� �ೋಹ ಅಥ�ಾ ತಣ��ೆಯ ವಸು�ಗ��ೆ ಸೂಕಷ್��ೆ �ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ ಉತ�ಮ�ಾ�

�ಾಯ��ವ��ಸಬಹುದು (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 6; ಅನುಬಂಧಗಳ� 9 �, 9 �ೆಚ್).

o ಕಟ್- “ಟ್“ �ೋ� ”ಕಪ್ಗಳನು� ಬಳ� (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 7; ಅನುಬಂಧ 9 �).

�ಾ�ನ o �ಶುಗಳ� ಮತು� ಮಕ�ಳ �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�� (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1; ಅ�ಾ�ಯ 2,

��ಾಗ 3; ಅನುಬಂಧ 9 ಎಲ್ -4).

o 45 ���ಗ��ಂತ �ೆ��ನ �ೋನದ�� �ೆಟ��ೆ ಇರುವ ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರವನು� �ೕ�.

o ಉತ�ಮ �ಾ��ೕಕರಣದ ಮೂಲಕ �ೆ��ನ ಸ�ರದ ಪ��ಾಣವನು� ಕ�� �ಾ�.

o �ಾಲು�ಸು�ಾಗ ಮಗು��ೊಂ��ೆ ಕ��ನ ಮಟ�ದ�� ಕು�ತು�ೊ��.

o �ಾ��ೆ ಒತ�ಡ ಅಥ�ಾ �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಮಗು��ೆ ತ�ೆ ಮತು� ಕು���ೆಯನು� �ಂದ�ೆ� �ಸ��ಸಲು �ಡ�ೇ�.

ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಇತರ �ಾಗ�ಗಳ� 
o �ಾ��ೆ ಒತ�ಡ: ಮಗುವ� ಕಚು�ವ ಅಥ�ಾ �ಪ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳ���ಾಗ 1-2 �ೆರಳ�ಗಳನು� ಬಳ� ಗಲ�ದ �ೆಳ�ೆ

�ೌಮ� ಒತ�ಡವನು� ಒದ��.

o �ಾ��ೆ ಒತ�ಡ: ಚಮಚ ಮತು� ಕಪ್ ಕು�ಯಲು �ೆ�ಸ್ �ೌನ್ ತಂತ�ವನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9 �ೆ).

o �ಾ��ೆ ಒತ�ಡ: �ೆಳಮುಖ ಒತ�ಡ�ೊಂ��ೆ �ೋ��ಾ�ರುವ ಕ�ೆ�ಂದ ಚಮಚವನು� �ೕಡಲು ಪ�ಯ���.

o ಕ�� �ೆಳಕು, ಕ�� ಧ�� ಮತು� �ೕ�ತ ದೃಶ� ಪ��ೋದ�ೆ�ಂ��ೆ �ಾಂತ ಸ�ಳದ�� ಆ�ಾರ �ೕ�

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 3).

o �ದಲು ಮಗು �ಾಂತ�ಾಗಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಪ�ಯ���.

o ಸ�ಶ�, ಕ��ನ �ೋಟ, ಚಲ�ೆ ಮತು� ಶಬ�ಗಳ ಮೂಲಕ ��ಾನಗ�ಯ ಚಲ�ೆ, ಮೃದು�ಾದ ಧ��ಗಳ� ಅಥ�ಾ

ಶಬ�ಗಳನು� ಬಳ� ಮತು� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ ಕ�� ಅ��ೕಷನ್ (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 3) ಮೂಲಕ

ಮಗು��ೊಂ��ೆ ಸಂವಹನ ನ�ೆ�.

o ಸಂ�ೇದ�ಾ ಇನು�� �ೆ ಮಗು�ನ ಸ�ಷು��ೆಯನು� �ೆ��� (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 3).

o ಸ�ಾಲುಗಳ� ಮುಂದುವ�ದ�ೆ �ಾಟಲ್, ��ೆ�ೊಟು�, ಕಪ್ ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಚಮಚದ ಪ��ಾರದ��

ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಾ�.
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ತು� ಮತು� �ೆ�ೆ�ಗಳ�: ತು�ಗಳ�ಮತು��ೆ�ೆ�ಗಳ�ಸ��ಾ��ೆಲಸ�ಾಡ��ಾ�ಗಮಗು��ೆಆ�ಾರ�ೕಡುವ�ದುಸ�ಾ�ನಸಂಗ��ಾ��ೆ.

ಕಳ�ೆತು�ಮತು��ೆ�ೆ�ಯ�ಯಂತ�ಣ ಇಲ��ೇ ಇದ��ೇ 

�ಾ�ಯ��ರುವಆ�ಾರವನು���ಯಲುಮತು����ಡಲುಕಷ��ಾಗಬಹುದು, ನುಂಗಲುಕಷ��ಾಗಬಹುದು. 

ನುಂಗಲು�ಾ�ಯ��ಒತ�ಡವನು�ಸೃ��ಸುವಸ�ಾಲುಗಳ� ಉಂ�ಾಗುವ�ದು, 

�ಾ�ಾರಸಮತು�ಆ�ಾರಅಥ�ಾದ�ವವ��ಾ��ಂದ�ೊರಬರುವ�ದು, ಕಲವ� ಸಲ �ೆಮು���ೆ ಮತು� 

ಉ�ರುಗಟು���ೆ�ಂ�ಾ� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಆಸ�� ಮತು� ದಕಷ್�ೆ ಆಗುತ��ೆ. 

ತು� ಮತು� ಗಲ�ದ �ಾ�ಾನ� �ೊಂದ�ೆಗಳ� : 

ತು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ ಮತು� ಕಳ�ೆ ತು� ಮುಚು���ೆ 

ತು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ :ಮಗುವ� ತು�ಗಳನು� ���ಾ� �ಂದ�ೆ� ಎ�ೆಯುವ�ದ�ಂದ 

�ೕರು��ೆ ಕಷ��ಾಗುತ��ೆ. ತು�ಗಳನು� ಸ��ಾ� ಮುಚು�ವ�ದು �ನ�ಲು ಅವಶ�ಕ�ಾ��ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ 

ಅದು ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವಗಳನು� ��ಯಲು 

ಮತು� �ೆ�ೆದು �ಾಕಲು, ಅ�ಯಲು ಮತು� 

ನುಂಗಲು ಸ�ಾಯ�ಾಡುತ��ೆ. 

ಕಳ�ೆ  ತು� ಮುಚು���ೆ :ಈ ಮಕ�ಳ� ಬಯ��ಾಗ ತು�ಗಳನು� ಮುಚ�ಲು 

ಅಸಮಥ��ೆಯನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. ಕಳ�ೆ ತು� ಮುಚು�ವ ಮಕ�ಳ� ಆ�ಾ�ೆ� �ಾ� 

�ೆ�ೆ�ಡು�ಾ��ೆ  (�ೕ�ಂಗ�ಮಯದ�� ಮತು� �ೊರ�ೆ). �ಮ� ತು�ಗಳನು� ಮುಚು�ವ�ದು �ನ�ಲು 

ಅವಶ�ಕ�ಾ��ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ ಅದು ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ದ�ವಗಳನು� ��ಯಲು ಮತು� �ೆ�ೆದು �ಾಕಲು, ಅ�ಯಲು ಮತು� ನುಂಗಲು ಸ�ಾಯ 

�ಾಡುತ��ೆ. 

¸�ಾ�ಾನ� �ೕ�ಂಗ�ಮ�ೆ�ಗಳ� (ತು��ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಮತು�ಕಳ�ೆತು�ಮುಚು���ೆ): 

�ೕರು��ೆಯ�� �ೊಂದ�ೆ 

ಒಂದುಕಪ�ತು� / ಅಥ�ಾ�ಾ�ೆ�ಗ�ಂದಆ�ಾರವನು��ೆ�ೆದು�ಾಕುವ���ೊಂದ�ೆ 

ಆ�ಾರವನು� ಅ�ಯಲು, ಮಂಚ್ �ಾಡಲು �ೊಂದ�ೆ 

ಸಂಭವ�ೕಯ�ೆಮು�, ಉ�ರುಗಟು���ೆಅಥ�ಾನುಂಗಲು�ೊಂದ�ೆ 

ಘನ ಆ�ಾರ ಮತು� �ೆಚು� ಸಂ�ೕಣ��ಾದ ಆ�ಾರವನು� �ನ�ಲು �ೊಂದ�ೆ 

ಊಟದ ಸಮಯದ�� �ೇ��ದ ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವ �ೊರ ಬರು��ೆ 

ರು�, �ಾಸ�ೆ, �ಾವ�ೆ, ಧ��ಇ�ಾ��ಗಳಂತಹಸಂ�ೇದ�ಾಇನ್ಪ�ಟ್�ೆ�ೆಚು�ಸೂಕಷ್��ಾ�ರುತ��ೆ (�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ) 

ಕಳ�ೆ�ೆಳವ��ೆಮತು� / ಅಥ�ಾ��ಾನತೂಕ�ೆ�ಾ�ಗುವ�ದು 



ಅ�ಾ�ಯ  7 | ��ಾಗ 7.1: �ೕ�ಂಗ್ ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಎದು�ಸಲು �ಾ�ಾನ� ಪ�ಗಣ�ೆಗಳ� 

274 

ತು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ ಮತು�  ಕಳ�ೆ ತು� ಮುಚು���ೆ�ೆ  �ೆ��ನ �ಾ�ಾನ� �ಾರಣಗಳ� 

ಸಮ�ೆ�ಗಳ� �ಾರಣಗಳ� 

�ೈ�ಕ 

⇒ �ೆ��ನ �ೋನ್

⇒ �ೊಂಟದ�� �ೆಚು� �ಸ�ರ�ೆ�ಂ��ೆ ಕಳ�ೆ �ಾ��ೕಕರಣ

⇒ ತು� �ಂ�ೆ�ೆದು �ೊಳ����ೆ: ಕು���ೆ �ೈಪ�ೆ�ೆ��ನ�ನ್

ಸಂ�ೇದ�ೆ ⇒ ಅ��ಾದ ಪ��ೋ�ತ �ಾ�ಾವರಣವ� �ಂ�ೆ�ೆದು �ೊಳ����ೆಯ ಪ�����ಯನು� ಉಂಟು�ಾಡುತ��ೆ

ಸಂವಹನ 

⇒ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ೊಂ��ೆ ಸಂವಹನ ನ�ೆಸಲು ಮಗು�ನ ನಡವ��ೆಯನು� ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ

⇒ ತು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ: ಉ�ಾ�ಹ, ಸಂ�ೋಷ, ಹ�ವ� ಅಥ�ಾ ಆ�ಾರವನು� ���ಸುವ �ಾಗ�

⇒ ಕಳ�ೆ ತು� ಮುಚು���ೆ: ಸಂವಹನ �ಾಡುವ ��ಾನ: ಹ�ವ�, ಪ�ಣ��ೆ (ಹ��ಲ�), ಅಸುರ�ತ �ಾವ�ೆಗಳ�, ಇಷ�

ಪಡ�ರುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೋಷ �ಾವ�ೆ

ತು��ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಮತು�ಮುಚು���ೆಯನು��ೇ�ೆ�ೆಂಬ�ಸುವ�ದು 

�ೕ�ಂಗ್ ಮತು� ಸಮಯ 

o ಮಗು ��ಾ�ಸಬಲ�ದರ�ೆ� �ೊಂ��ೆ�ಾಗುವ ಆ�ಾರದ ದರವನು� ಬಳ�.

o �ಯ�ತ ��ಾ�ಂ� ��ಾಮಗಳನು� ಅನುಮ�ಸಲು �ೇ��ೕ�ಂಗ��ಳ� (ಅನುಬಂಧ 9 �ೆ).

o ಎ�ಾ� �ೕ�ಂಗ್ಗಳನು� 30 ��ಷ ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತಕ��ಸಮಯ�ೆ� ���ೊ��.

�ೇ�ಾಗುವ ವಸು�ಗಳ� 
o ಸೂಕ��ಾದ �ಾ�ನ ಮತು� �ೆಂಬಲವನು� ಒದ�ಸುವ ಕು�� ಅಥ�ಾ ಆಸನವನು� ಬಳ�

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1; ಅನುಬಂಧಗಳ� 9 �, 9 ಐ).

o ಸು��ದ ಟ�ೆಲ್ ಅಥ�ಾ ಕಂಬ�, �ಂಬುಗಳ�, �ೕಮ್, ಸ�ಫ�ಗಳ� ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳನು�

ಕು��ರುವ ಮಗು��ೆ �ೆಚು�ವ� �ೆಂಬಲ �ೕಡಲು ಬಳ� (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1;

ಅನುಬಂಧಗಳ� 9 �, 9 ಐ).

o ಕು�ತು �ೊಳ��ವ ಮಗು��ೆ �ೆ���ೆಗಳ�, ಪ�ಸ�ಕಗಳ�, ಸೂಟ್�ೇಸ್ಗಳ�, �ೆಂಚುಗಳ�, ಮಲ,

�ಾ�ೆ�ಗಳ�, ಮರಇ�ಾ��ಗಳನು� �ೆಂಬಲ �ೕಡಲು ಬಳ� (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1;

ಅನುಬಂಧಗಳ� 9 �, 9 ಐ).

o ಮಗು�ನ �ಾ�ಯ �ಾತ��ೆ� �ೊಂ��ೆ�ಾಗುವ ಚಮಚಗಳನು� ಬಳ� (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ

6; ಅನುಬಂಧಗಳ� 9 �, 9 �ೆಚ್).

o ಕಟ್- “ಟ್“�ೋ� ”ಕಪ್ಗಳನು�ಬಳ� (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 7; ಅನುಬಂಧ 9 �).

�ಾ�ನ  
o �ಶುಗಳ� ಮತು� ಮಕ�ಳ �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�� (ಅ�ಾ�ಯ 1,

��ಾಗ 1; ಅ�ಾ�ಯ 2, ��ಾಗ 3; ಅನುಬಂಧ 9 ಎಲ್ -4).

o 45 ���ಗ��ಂತ �ೆ��ನ �ೋನದ�� �ೆಟ��ೆ ಇರುವ ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರವನು� �ೕ�.

o ತು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ ಅಥ�ಾ ತು� ಮುಚು�ವ ಮಗು ತ�ೆ ಮತು� ಕು���ೆಯನು� �ಂದ�ೆ�

�ಸ��ಸಲು �ಡ�ೇ�.
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o ತು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ: ಕ�� �ೆಳಕು, ಕ� �ಧ�� ಮತು� �ೕ�ತ ದೃಶ�

ಪ��ೋದ�ೆ�ಂ��ೆ �ಾಂತಸ�ಳದ�� ಆ�ಾರ�ೕ� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ3).

o ಕಳ�ೆ ತು� ಮುಚು���ೆ: ಪ��ಾಶ �ಾನ�ಾದ �ೆಳಕು ಮತು� �ೆ��ನ ಧ���ಂ��ೆ �ೆಚು�

ಎಚ���ೆಯ ಸ�ಳದ�� �ೕ�ಾ�� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ3).

o ತು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ: ಸ�ಶ�, ಕ��ನ�ೋಟ, ಚಲ�ೆ ಮತು� ಶಬ�ಗಳ ಮೂಲಕ ��ಾನ

ಗ�ಯ ಚಲ�ೆ, ಮೃದು�ಾದ ಧ��ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶಬ�ಗಳನು� ಬಳ� ಮತು� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ

ಕ�� ಅ��ೕಷನ್ (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ3) ಮೂಲಕಮಗು��ೊಂ��ೆಸಂವಹನನ�ೆ�.

o ಕಳ�ೆತು�ಮುಚು���ೆ: ಸ�ಶ�, ಕ��ನ�ೋಟ, ಚಲ�ೆಮತು�ಶಬ�ಗಳಮೂಲಕ�ೇಗ�ಾ�ಚಲ�ೆ,

�ೋ�ಾ�ಧ��ಗಳ�ಅಥ�ಾಶಬ�ಗಳ�ಮತು�ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ�ೆ��ದಅ��ೕಷನ್ (ಅ�ಾ�ಯ1,

��ಾಗ3) ಬಳ�ಮಗು��ೊಂ��ೆಸಂವಹನನ�ೆ�.

o ತು��ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ: ಸಂ�ೇದ�ಾಇನು�ಟ�ೆಮಗು�ನಸ�ಷು��ೆಯನು��ೆ���

(ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ3).

o ತು� �ಂ�ೆ�ೆದು �ೊಳ����ೆ: ಆ�ಾರ �ೕಡುವ �ದಲು ಮಗುವನು� �ಾಂತ�ೊ�ಸಲು

ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ9�ೆ).

o ಕಳ�ೆ ತು� ಮುಚು���ೆ: ಆ�ಾರ �ೕಡುವ �ದಲು ಮಗುವನು� ಎಚ�ರ�ೊ�ಸಲು ಸ�ಾಯ

�ಾಡುವ ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ9�ೆ).

o ಕಳ�ೆ ತು� ಮುಚು���ೆ: ತು� ಮುಚು�ವ ತಂತ�ವನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ9�ೆ).

o ಕಳ�ೆ ತು� ಮುಚು���ೆ: ಎಲ್-ಆ�ಾರದ ತಂತ�ವನು�ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ9�ೆ).

o ಕಳ�ೆ ತು� ಮುಚು���ೆ: �ಾ�ಟ್-�ಾ�ಟು�ಖದಮ�ಾಜ�ಂತ�ವನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ9�ೆ).

o ಸ�ಾಲುಗಳ� ಮುಂದುವ�ದ �ೆ�ಾಟಲ್, �ಪ�ಲ್, ಕಪ�ತು� / ಅಥ�ಾ ಚಮಚದ ಪ��ಾರದ��

ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಾ�.

ಅಂಗುಳ:ಅಂಗುಳವ� ಸ��ಾ� ರೂಪ��ೊಳ���ಾ�ಗ, ಮಕ���ೆ ಆ�ಾರ �ೕಡುವ ಸ�ಾಲುಗಳ� ಉದ��ಸಬಹುದು. ಸಮ�ಾ�ತ�ಕ ಅಂಗುಳವ�

�ೕರು��ೆಯನು� ಸ�ಾ�ಾ� �ಾಡಬಹುದು, ಮತು� ಇದು ಮೂ�ನ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಸ�ೋಶ�ೊಳ�ೆ ಆ�ಾರ ಮತು� / ಅಥ�ಾ ದ�ವಗಳ 

ಪ��ೇಶ�ೆ� �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು. �ೕಳ� ಅಂಗುಳನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಕ�ಳ� ಆ�ಾ�ೆ� �ೈದ��ೕಯ ��ಾನಗ�ಂ�ಾ� ಮುಖ ಮತು� �ಾ�ಯ 

ಸುತ�ಲೂ ಸ���ಸಲು �ೆಚು� ಸಂ�ೇದ�ಾ�ೕಲ�ಾಗು�ಾ��ೆ. �ೆಂಬಲದ ಬ�ೆ� �ೆ��ನ �ಾ��ಯನು� ಈ ಅ�ಾ�ಯದ�� ಆರಂಭದ�� ��ಸ�ಾ��ೆ.

�ಾ�ಾನ� ಅಂಗುಳ ಸಮ�ೆ�ಗಳ�: �ೕಳ� ಅಂಗುಳ 

�ೕಳ� ಅಂಗುಳ: �ಾ�ಯ �ೕ�ಾ�ವ�ೆಯ��ರುವ ರಂಧ�ವ� ನುಂಗಲು ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಸೃ��ಸುತ��ೆ

ಮತು� ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವವ� ಮೂಗು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಸ�ೋಶ�ೆ� ಪ��ೇ�ಸಲು ಇದು �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ.

�ಾ�ಾನ� �ೕ�ಂಗ�ಮ�ೆ�ಗಳ� (ಅಂಗುಳ): 

ಸಂಭವ�ೕಯ ಉ�ರುಗಟು���ೆ, �ೆಮು� ಮತು� ಉ��ಾಟ �ೊಂದ�ೆ�ಂದ ನುಂಗಲು �ೊಂದ�ೆ 

ಘನ ಆ�ಾರ ಮತು� ಸಂ�ೕಣ� ಆ�ಾರ �ೇ�ಸಲು �ೊಂದ�ೆ 

�ಾಂ� ಮತು� ಉಗುಳ���ೆ 

ಮೂಗು ಮತು� �ಾ��ಂದ ದ�ವ �ೋರು��ೆ 

�ಾ��ಂದ ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವದ �ೋ��ೆ 
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ಆ�ಾ�ೆ����ೋಂಕು, ಮತು� / ಅಥ�ಾಶ�ವಣ�ೊಂದ�ೆ 

ಕಳ�ೆ�ೆಳವ��ೆಮತು� / ಅಥ�ಾ��ಾನತೂಕ�ೆ�ಾ�ಗುವ�ದು 

 �ೕಳ� ಅಂಗುಳವನು� �ೆಂಬ�ಸುವ�ದು�ೇ�ೆ (��ಯ ಮಗು) 

�ೕ�ಂಗ್ ಮತು� ಸಮಯ 

o �ಾ�ಅಥ�ಾಮೂ��ಂದಆ�ಾರಅಥ�ಾದ�ವ�ೋ��ೆ�ಾಗಲುಅನುಮ�ಸದದರವನು�ಬಳ��ೊಂಡುಮಗು��ೆ

ಆ�ಾರವನು��ೕ�.

o ಮಗು��ಾ�ಸಬಲ�ದರ�ೆ�ಸ��ೊಂದುವಮತು��ೋ��ೆಅಥ�ಾಉ��ಾಟ �ೊಂದ�ೆ�ೆ

�ಾರಣ�ಾಗದಆ�ಾರದದರವನು�ಬಳ�.

o ಮಗು�ನಮೂ��ಂದದ�ವಗಳ�ಮತು�ಆ�ಾರಗಳ��ೋ��ೆ�ಾಗ�ಾರದು.

o ಎ�ಾ��ೕ�ಂಗ್ ಗಳನು�30��ಷಅಥ�ಾಅದ��ಂತಕ�� ಸಮಯ�ೆ� ���ೊ��

�ೇ�ಾದ ವಸು�ಗಳ� o ಸೂಕ��ಾದ�ಾ�ನಮತು��ೆಂಬಲವನು�ಒದ�ಸುವಕು��ಅಥ�ಾಆಸನವನು�ಬಳ� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1;

ಅನುಬಂಧಗಳ�9�, 9ಐ).

o ಸು���ೊಂಡಟ�ೆಲ್ಅಥ�ಾಕಂಬ�, �ಂಬುಗಳ�, �ೕಮ್, ಸ��ಾ����ಗಳ�ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳನು� ಬಳ�

ಕು��ರುವಮಗು��ೆ�ೆಚು�ವ��ೆಂಬಲ �ೕ�. (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1; ಅನುಬಂಧಗಳ�9�, 9ಐ).

o ಕು�ತು�ೊಳ��ವಮಗು��ೆ�ೆ���ೆಗಳ�, ಪ�ಸ�ಕಗಳ�, ಸೂಟ್ �ೇಸ್ ಗಳ�, �ೆಂಚುಗಳ�, ಮಲ, �ಾ�ೆ�ಗಳ�,

ಮರಇ�ಾ��ಗ�ಂದ �ೆಂಬಲ �ೕ�.  (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1; ಅನುಬಂಧಗಳ�9�, 9ಐ).

o ಮಗು�ನ�ಾ�ಯ�ಾತ��ೆ��ೊಂ��ೆ�ಾಗುವಚಮಚಗಳನು�ಬಳ� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ6; ಅನುಬಂಧಗಳ�9�,

9�ೆಚ್).

o “�ೋ�”ಕಟ್- ಔಟ್ ಕಪ್ಅಥ�ಾ�ೈಟ್-�ಾಲ��ಪ್ (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ7; ಅನುಬಂಧ9 �)

ನಂತಹ��ೇಷ�ೕಡವ��ವ� �ೆ, ��ಂಜ್ಅಥ�ಾಕಪ�ಳ�.

�ಾ�ನ
o �ಶುಗಳ�ಮತು�ಮಕ�ಳ�ಾ��ೕಕರಣದಪ�ಮುಖಅಂಶಗಳನು�ಅನುಸ�� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1; ಅ�ಾ�ಯ2,

��ಾಗ3; ಅನುಬಂಧ9ಎಲ್ -4).

o 45���ಗ��ಂತ�ೆ��ನ�ೋನದ���ೆಟ��ೆಇರುವಮಗು��ೆಆ�ಾರವನು��ೕ�.

o ಅಥ�ಾ�ೊ�ೆ�ಯ��ಆ�ಾರಅಥ�ಾದ�ವವನು�ಇ�ಸಲುಮಗುವನು�ಊಟದ ನಂತರ15-45

��ಷಗಳ�ಾಲ�ೆಟ��ೆಇ��.

ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಇತರ �ಾಗ�ಗಳ�

o ಸಂ�ೇದ�ಾ�ೕಲ�ೆ�ೆ ಮಗು�ನಸ�ಷು��ೆಯನು��ೆ��� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ3).

o ಮಗು�ನ�ೌಕಯ�ವನು��ೆ��ಸಲು�ಾಧ��ಾ�ಾಗಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರವನು���ೕ�ಾ���. (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ8;

ಅ�ಾ�ಯಗಳ�3ಮತು�4; ��ಾಗಗಳ�2). 

o ಮಗು�ದ��ಾ�ಾಗಮತು��ವ��ಸಲುಸಮಥ��ಾ�ಾಗ��ನ�ಆ�ಾರಅಥ�ಾದ�ವರು�ಗಳ�ಮತು��ೆಕಶ�ಗ�ಳನು�

�ೕ� (ಅನುಬಂಧ9ಎಫ್).

o ಮೂ��ಂದ�ೋ��ೆಮತು��ೆಮು�, ಒ� �ೆ�ಾದಧ��ಅಥ�ಾಉ��ಾಟದಂತಹ�ೊಂದ�ೆಯ ��ೆ�ಗ��ಾ��ೋ�.

ಉ��ಾಟ �ೊಂದ�ೆ ಮತು��ೋ��ೆಯಅ�ಾಯವನು�ಕ���ಾಡಲುಆ�ಾರ��ಾ�ಸಮತು� /

ಅಥ�ಾದ�ವಗಳನು��ಾಪ��� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ2; ಅನುಬಂಧ9ಇ).

o ಸ�ಾಲುಗಳ� ಮುಂದುವ�ದ�ೆ �ಾಟಲ್, �ಪ�ಲ್, ಕಪ�ತು� / ಅಥ�ಾ ಚಮಚದ ಪ��ಾರದ�� ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು�

�ಾ�.
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�ೆನ��: ಆ�ಾರ ಸ�ಾಲುಗಳ� ಎದು�ಾ�ಾಗ,  �ಾ�ಾಗಲೂ �ಾ��ೕಕರಣ, ದರ ಮತು� ಪ��ಾಣವನು� 

ಪ�ಗ�� ಒಂದು ಸಮಯದ�� ಈ ಅಂಶಗಳ�� �ಾವ��ಾದರೂ ಒಂದನು� ಬದ�ಾ�� ಮತು� ಸಮ�ೆ�ಯನು� 

ಪ�ಹ�ಸ�ಾ��ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ೆಂಬಲ ಅಗತ���ೆ�ೕ ಎಂದು �ಧ���. 

ಸ�ಾಲು. 12: ಸಂ�ೇದ�ಾ�ೕಲ ಸಂ�ೇದ�ಾ ವ�ವ� �ೆಯನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಗು 

ಗುರು�ಸುವ�ದು�ೇ�ೆ :ಪ�� ಮಗು��ೆ ��ಷ��ಾದ ಸಂ�ೇದ�ಾ ವ�ವ�ೆ� ಇ�ೆ. 

ಮಕ�ಳ� �ೈ�ೕ��ಾ ��ವ��� -ಪ��ೋ�ತ) ಅಥ�ಾ �ೈಪ���ಾ��ವ್ 

(ಅ��ಾದ ಪ��ೋದಕ) ಸಂ�ೇದ�ಾ ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� �ೊಂದಬಹುದು .ಸಂ�ೇದ�ಾ 

�ಾ��ಯನು� �ೇಹವ� ಪ�����ೊ�ಸ��ಾ�ಗ ಮತು� �ಯಂ��ಸ��ಾ�ಗ ಮಗು�ನ 

ಸಂ�ೇದ�ಾವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ೊಂದ�ೆಗಳ� ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ .ಇದು ಮಗು��ೆ, 

��ೇಷ�ಾ� ಊಟದ ಸಮಯ ಮತು� ಅ�ೇಕ �ೈನಂ�ನ ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ಕಷ�ಕರ 

ಮತು� ಒತ�ಡವ�ಾ�� �ಾಡುತ��ೆ .ಇದರ�� �ೆ�ೆಬ��ಾ���, �ೌ��ಂ�ೊ�ೕಮ್, 

ಆ�ಸಂ�ೆ�ಕ�ಮ್ ಅಸ�ಸ��ೆಗಳ�, ಭೂ�ಣದ ಆ�ೊ�ೕ�ಾ�ೆ��ಕ�ಮ್ ಅಸ�ಸ��ೆಗಳ�, ದೃ�� 

ಅಥ�ಾ ಶ�ವಣ�ೋಷವ�ಳ� ಮಕ�ಳ�, �ೈದ��ೕಯ�ಾ� ದುಬ�ಲ�ಾ�ರುವ ಮಕ�ಳ�, 

�ದ�ೇ ಜ��ದವರು ಅಥ�ಾ ಗ�ಾ�ಶಯದ��ನ ಸಬಸ�ನ್� ಎಕ��ೕಜರ್ ಆ�ರುವ 

ಮಕ�ಳ� ಇರಬಹುದು. 

�ೈ�ೕ ��ಾ��ವ್ ಮತು� �ೈಪಪ������ಾತ�ಕ�ೆ�ೆ �ೆ��ನ �ಾ�ಾನ��ಾರಣಗಳ� 

�ೈ�ೕರ್ ಚಟುವ��ೆ-ಕ�� ಪ��ೋ�ತ �ೈಪರ್ ಪ�� ���ಾತ�ಕ�ೆ →ಅ� �ೆಚು� ಪ��ೋ�ತ 

�ೆ�ೆಬ��ಾ��� (��) – ಕ�� �ೋನ್ �ೆ�ೆಬ��ಾ��� (��) – �ೆ��ನ �ೋನ್ 

�ೌ��ಂ�ೊ�ೕಮ್ (�ೆ��ೊ� 21) ಭೂ�ಣದ ಆ�ೊ�ೕ�ಾ�ೆ��ಕ�ಮ್ ಅಸ�ಸ��ೆಗಳ� (ಎಫ್ಎಎ��) 

�ೈದ��ೕಯ�ಾ� ದುಬ�ಲ�ಾದ �ಶುಗಳ� / ಅವ�ಪ�ವ� ಜನನ ಗಭ�ದ��ರು�ಾಗ ಸಬಸ�ನ್� ಎಕ��ೕಜರ್ ಆ�ರು��ೆ 

ಭೂ�ಣದ ಆ�ೊ�ೕ�ಾ�ೆ��ಕ�ಮ್ ಅಸ�ಸ��ೆಗಳ� (ಎಫ್ಎಎಸ್ �) ದೃ�� ಮತು� ಶ�ವಣ �ೋಷಗಳ� 
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�ೈ�ೕ��ಾ����: ಇ�� ಮಗುವ� �ೆಲವ� ಸಂ�ೇದ�ೆಗ��ೆ ��ೕ�ೆ�ಂತ ಕ�� ಪ�����ಯನು� 

�ೊಂ�ರುವ�ದು. ಕ�� ಸೂಕಷ್��ೆಯನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಕ�ಳ� “ಕ��-ಪ��ೋ�ತ”ಅಥ�ಾ 

“�ೈ��ೆ���ವ್” ಎಂದು �ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಮಕ�ಳ� ಆ�ಾ�ೆ� ಕ�� �ಾ�ಯು �ೋನ�ತು� �ಾ�ಯ�� 

ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳ ಬ�ೆ� ಕ�� ಅ�ವ� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ .ಇದು ಆ�ಾ�ೆ� ��ನ� ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳನು� 

�ನು�ವ�ದರ�� �ೊಂದ�ೆ ಉಂಟು �ಾಡುವ�ದು, �ೊ�ೆ�ೆ �ಾ�ಯ�� ಆ�ಾರವನು� ತುಂಬುವ�ದು, 

�ೆಮು�ವ�ದು ಮತು� ಉ�ರುಗ��ಸುವ�ದು ಮತು� �ೊಂದಲಮಯ�ಾ� �ನು�ವ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� ಉಂಟು 

�ಾಡುತ��ೆ. 

�ೈಪ���ಾ���� : ಈ �ಶುಗಳ� �ೆಲವ� ಸಂ�ೇದ�ೆಗ��ೆ ��ೕ�ೆ�ಂತ �ೆ��ನ ಪ�����ಯನು� 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. �ೆ��ನ ಸೂಕಷ್��ೆಯನು� �ೊಂ�ರುವ ಈ ಮಕ�ಳನು�  “ಅ��ಾದ ಪ��ೋದ�ೆ ”ಅಥ�ಾ 

ಅ� ಸೂಕಷ್� ಎಂದು �ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವರು ಎಷು� ಸೂಕಷ್� ಅಥ�ಾ ಮೃದು�ಾದ ಸಂ�ೇದ�ೆಗ�ದ�ರೂ 

�ಾಸ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅ�ರು� ಅಥ�ಾ ಸ�ಶ� ಮತು� �ೋ��ೆ �ೆಚು� ಸಂ�ೇದ�ಾ�ೕಲ�ಾ�ರಬಹುದು. ಈ 

ಮಕ�ಳ� ಆ�ಾ�ೆ� �ೆ��ನ �ಾ�ಯು�ೋನ�ತು� �ೆಚು�ವ� ಸೂಕಷ್�ವ�ವ�ೆ�ಗ��ೆ �ಾರಣ�ಾದ ಅನುಭವಗಳನು� 

(ಸಬಸ�ನ್� ಎಕ��ೕಜರ್ ಮತು� ಅವ�ಪ�ವ��ೆ) �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. ಈ �ಾರಣ�ಂ�ಾ�, ಈ ಮಕ�ಳ� 

ತಮ� �ಾ�ಯ�� ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳ ಬ�ೆ� �ೆ��ನ ಅ�ವನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ, ಇದು ಆ�ಾ�ೆ� ��ನ� 

ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳನು� �ನು�ವ�ದು, �ೊಸ ಆ�ಾರವನು� ಪ�ಯ��ಸುವ�ದು, �ೆಲವ� ಆ�ಾರಗಳನು� 

��ಾಕ�ಸುವ�ದು ಮುಂ�ಾದ ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಹು�� �ಾಕುತ��ೆ. 

�ಾ�ಾನ� �ೕ�ಂಗ�ಮ�ೆ�ಗಳ�: �ೈ�ೕ��ಾ����ಮತು��ೈಪ���ಾ����: 

�ೇಗ�ೇ ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ತ��ೆ. ಕ�� �ಾ��ೋ�ಯ ಆ�ಾರವನು� ಕ�� ಪ��ಾಣದ�� �ೇ�ಸುತ��ೆ. (�ೈ� ��ಾ����) 

ರು�, �ಾಸ�ೆ, �ಾವ�ೆ, ಧ�� ಅಥ�ಾ �ೋಟನಂತಹ ಸಂ�ೇದ�ಾ ಇನ್ಪ�ಟ್�ೆ ಕ�� ಸಂ�ೇದ�ಾ�ೕಲ�ಾ�ರುತ��ೆ (�ೈ�ೕ 

��ಾ����) 

ಪ�ೇ ಪ�ೇ �ಾ��ಂದ ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವ �ೋರು��ೆ (�ೈ�ೕ ��ಾ���� 

ಅ��ಾದಇ�ಮುಖಮತು��ೆ�ೆದ�ಾ�ಭಂ� (�ೈ�ೕ��ಾ����) 

ಆ�ಾರವನು�ಉಗುಳ�ವ�ದು ಅಥ�ಾ (“�ಾ�ೆ�ಂಗ್”) ಆ�ಾರವನು� �ಾ�ಯ�� ���ಟು��ೊಳ��ವ�ದು (�ೈ�ೕ��ಾ����) 

�ಚ��ೇ �ನು�ವ�ದು ಮತು� ಕ�� ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ ��ಾ�ಸ�ೈ �ಧ��ೆ (�ೈಪ���ಾ����) 

�ೆಲವ�ಸು�ಾಸ�ೆ, �ೆಕಶ�ರ್, �ಾಪ�ಾನ, �ಾಸ�ೆಇ�ಾ��ಗಳ� ಇರುವ ���ಷ� ಆ�ಾರವನು� ��ಾಕ�ಸುವ�ದು  (�ೈಪ���ಾ����) 

ಆ�ಾ�ೆ��ಾಕ��ೆ ಅಥ�ಾ�ಾಂ� (�ೈಪ���ಾ����) 

ಆ�ಾ�ೆ��ೋ��ೆ�ೖ���ೆ�ಕ್� (�ೈಪ���ಾ����) 

ಆ�ಾರ ಮತು� ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು� ಇಷ�ಪಡ�ೇ ಇರುವ�ದು. 

ರು�, �ಾಸ�ೆ, �ಾವ�ೆ, ಧ��ಅಥ�ಾ�ೋಟ (�ೈಪ���ಾ����) ನಂತಹ ಸಂ�ೇದ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ೆ �ೆಚು�ಸೂಕಷ್��ಾ�ರುತ��ೆ 

ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳನು� ಉಗುಳ�ವ�ದು (�ೈಪ���ಾ����) 
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ಆ�ಾರ�ಾ�� ��ರ�ಾ�ನವನು� �ಾಯು��ೊಳ��ವ�� �ೊಂದ�ೆ 

�ೕರಲು �ೊಂದ�ೆ ಪಡುವ�ದು. 

�ೆಮು�ವ�ದು , ಉ�ರುಗಟು�ವ�ದು ಮತು� ನುಂಗಲು �ೊಂದ�ೆ 

ಘನ ಮತು� ಸಂ�ೕಣ� ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸಲು �ೊಂದ�ೆ 

ಕಳ�ೆ �ೆಳವ��ೆ ಮತು� / ಅಥ�ಾ ��ಾನ ತೂಕ �ೆ�ಾ�ಗುವ�ದು 

ಸಂ�ೇದ�ಾ�ೕಲಸಂ�ೇದ�ಾವ�ವ�ೆ�ಯನು��ೇ�ೆ�ೆಂಬ�ಸುವ�ದು 

(�ೈ�ೕ��ಾ��ವ�ತು��ೈಪ���ಾ��ವ್) 

�ೕ�ಂಗ್ ಮತು� ಸಮಯ 
o ಮಗು��ಾ�ಸಬಲ�ದರ�ೆ��ೊಂ��ೆ�ಾಗುವಆ�ಾರದದರವನು�ಬಳ�.

o �ಯ�ತ��ಾ�ಂ���ಾಮಗಳನು�ಅನುಮ�ಸಲು�ೇ��ೕ�ಂಗ್�.ಬಳ�

o ಎ�ಾ��ೕ�ಂಗ್ಗಳನು� 30 ��ಷಅಥ�ಾಅದ��ಂತಕ�� ಸಮಯ�ೆ� ���ೊ��.

�ೇ�ಾಗುವ ವಸು� 
o �ೈ�ೕ: �ೕಥರ್, ಟೂತ��ಷ್, ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳನು� ಊಟ�ೆ�

ಮುಂ�ತ�ಾ�ಮಗು�ನ�ಾ�ಮತು�ಮುಖವನು��ೌ�ಾ�ಡಲುಈ ವಸು�ಗಳನು��ೕ� (ಅನುಬಂಧ 9 �ೆ).

o �ೈ�ೕ: �ೕಥರ್, ಟೂತ��ಷ್, ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳನು� ಊಟ�ೆ�

ಮುಂ�ತ�ಾ�ಮಗು�ನ�ಾ�ಮತು�ಮುಖವನು��ೌ�ಾ�ಡಲುಈ ವಸು�ಗಳನು��ೕ� (ಅನುಬಂಧ 9 �ೆ).

o �ೈಪರ್: �ಾ�ಮತು�ಮುಖದಸೂಕಷ್��ೆಯನು�ಉಂಟು�ಾಡುವ�ದನು�ತ��ಸಲು�ರೂನ್,

�ಾ���ಕ್ಇ�ಾ���ೋ�ೇತರಚಮಚಗಳನು�ಬಳ� (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 6; ಅನುಬಂಧಗಳ� 9 �, 9 �ೆಚ್).

o �ೈಪರ್: �ಾ�ಮತು�ಮುಖದಸೂಕಷ್��ೆಯನು�ಉಂಟು�ಾಡುವ�ದನು�ತ��ಸಲು�ಾಜುಅಥ�ಾ�ೋಹವಲ�ದಕಪ್

ಗಳನು�ಬಳ�. ಸೂಕ��ಾದ�ಾ�ನಮತು��ೆಂಬಲವನು�ಒದ�ಸುವಕು��ಅಥ�ಾಆಸನವನು�ಬಳ� (ಅ�ಾ�ಯ 1,

��ಾಗ 6; ಅನುಬಂಧಗಳ� 9 �, 9 �ೆಚ್).

o ಸು���ೊಂಡಟ�ೆಲ್ / ಕಂಬ�, �ಂಬುಗಳ�, �ೕಮ್, ಸ��ಾ����ಗಳ�ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು

ಕು��ರುವಮಗು��ೆ�ೆಚು�ವ��ೆಂಬಲ �ೕ�. (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1; ಅನುಬಂಧಗಳ� 9 �, 9 ಐ).

o ಕು�ತು�ೊಳ��ವಮಗು��ೆ�ೆ���ೆಗಳ�, ಪ�ಸ�ಕಗಳ�, ಸೂಟ್�ೇಸ್ಗಳ�, �ೆಂಚುಗಳ�,�ಾ�ೆ�ಗಳ�,

ಮರಇ�ಾ��ಗ��ೆಬಳ�, �ೆಂಬಲ �ೕ� (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1; ಅನುಬಂಧಗಳ� 9 �, 9 ಐ).

o ಮಗು�ನ�ಾ�ಯ�ಾತ��ೆ��ೊಂ��ೆ�ಾಗುವಚಮಚಗಳನು�ಬಳ� (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 6; ಅನುಬಂಧಗಳ� 9

�, 9 �ೆಚ್).

�ಾ�ನ 
o �ಶುಗಳ�ಮತು�ಮಕ�ಳ�ಾ��ೕಕರಣದಪ�ಮುಖಅಂಶಗಳನು�ಅನುಸ�� (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 1; ಅ�ಾ�ಯ 2,

��ಾಗ 3; ಅನುಬಂಧ 9 ಎಲ್ -4).

o 45 ���ಗ��ಂತ�ೆ��ನ�ೋನದ���ೆಟ��ೆಇರುವಮಗು��ೆಆ�ಾರವನು��ೕ�.

o �ೈ�ೕ: ಆ�ಾರ�ೕಡುವ�ದಲುಮಗು�ನ�ೇಹವನು�ಎಚ�ರ�ೊ�ಸುವಚಟುವ��ೆಗಳನು�ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9

�ೆ).
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ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಇತರ 

�ಾಗ�ಗಳ� 

o �ೈಪರ್: �ೕ�ಂಗ್

�ೆಮುಂ�ತ�ಾ�ಮಗು�ನ�ೇಹವನು��ಾಂತ�ೊ�ಸುವಚಟುವ��ೆಗಳನು�ಬಳ�ಅಥ�ಾಅವನುಉತು�ಕ�ಾ�ದ��ೆಅ

ಥ�ಾಅ��ಾ�ಪ��ೋ�ತ�ಾ�ದ��ೇ ಅವನನು��ಾಂತ�ೊ�ಸುವಚಟುವ��ೆಗಳನು�ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ 9 �ೆ).

o �ೈ�ೕ: ಪ��ಾಶ�ಾನ�ಾದ�ೆಳಕುಮತು� / ಅಥ�ಾ�ೆ��ನಧ���ಂ��ೆಪ��ಾಶ�ಾನ�ಾದಸ�ಳದ���ೕ�ಾ��

(ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 3; ಅನುಬಂಧ 9 �ೆ).

o �ೈಪರ್: ಕ���ೆಳಕು, ಕ��ಧ��ಮತು��ೕ�ತದೃಶ�ಪ��ೋದ�ೆ�ಂ��ೆ�ಾಂತಸ�ಳದ��ಆ�ಾರ (ಅ�ಾ�ಯ 1,

��ಾಗ 3; ಅನುಬಂಧ 9 �ೆ).

o .�ೈ�ೕ: ಸ�ಶ�, ಕ��ನ�ೋಟ, ಚಲ�ೆಮತು�ಶಬ�ಗಳಮೂಲಕ�ೇಗ�ಾ�ಚ�ಸುವದರಗಳ�,

�ೋರುಧ��ಗಳ�ಅಥ�ಾಶಬ�ಗಳ�ಮತು�ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ�ೆ��ದಅ��ೕಷನ್ (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 3; ಅನುಬಂಧ

9 �ೆ) ಮೂಲಕಮಗು��ೊಂ��ೆಸಂವಹನನ�ೆ�.

o �ೈಪರ್: ಸ�ಶ�, ಕ��ನ�ೋಟ, ಚಲ�ೆಮತು�ಶಬ�ಗಳಮೂಲಕ��ಾನಗ�ಯಚಲ�ೆ,

ಮೃದು�ಾದಧ��ಗಳ�ಅಥ�ಾಶಬ�ಗಳ�ಮತು�ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದಕ��ಅ��ೕಷನ�ಳ� (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 3;

ಅನುಬಂಧ 9 �ೆ).

o �ೈ�ೕ: ಸಂ�ೇದ�ಾಇನು�ಟ�� �ೆಮಗು�ನಅ�ವನು��ೆ��� (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 3).

o �ೈಪರ್: ಸಂ�ೇದ�ಾಇನು�ಟ್ �ೆ ಮಗು�ನಸ�ಷು��ೆಯನು��ೆ��� (ಅ�ಾ�ಯ 1, ��ಾಗ 3).

ಸ�ಾಲು  13: ಆ�ಾರವನು� ಕಚ�ಲು ಮತು� ಅ�ಯಲು �ೊಂದ�ೆ ಇರುವ ಮಗು 

ಗುರು�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ :  ಈ ಮಕ���ೆ ಘನ�ಾ�ರುವ ಮತು� ಸಂ�ೕಣ��ಾ�ರುವ ಎ�ಾ� �ೕ�ಯ ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸಲು �ೊಂದ�ೆ 

ಇರುತ��ೆ. ಇವ��ೆ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಅ�ಯಲು ಬರುವ��ಲ�. �ಾಕಷು� 

�ೈದ��ೕಯ ಅಗತ�ಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ �ೆಲವ� ಮಕ���ೆ, ಕಚು�ವ�ದು ಮತು� 

ಅ�ಯುವ ���ಯು ತುಂ�ಾ ದ�ವ�ಂಟು�ಾಡುತ��ೆ, ಅಂದ�ೆ ಅವರು 

ಊಟದ ಸಮಯದ�� ಕ���ನು��ಾ��ೆ .ಅಲ��ೆ, ಕಚ�ಲು ಮತು� ಅ�ಯಲು 

ಆ�ೋಗ�ಕರ ಹಲು� ಮತು� ಒಸಡುಗಳ� �ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಕು�ಗಳ� ಮತು� ಇತರ 

ಹಲು� ಮತು� ಒಸಡು ಸಮ�ೆ�ಗ�ರುವ ಮಕ���ೆ, ಗ���ಾದ ಆ�ಾರವನು� 

�ೇ�ಸುವ�ದು �ೋ�ನ ಅನುಭವ �ಾ�ರುತ��ೆ.ಇದು ಮಗುವ� ಆ�ಾರವನು� 

��ಾಕ�ಸಲು �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ.  ಈ ಅ�ಯು��ೆ ಮತು� ಕಚು���ೆಯ 

ಸಮ�ೆ�ಯು ಕ���ೋನ್, ಸಂ�ೇದ�ಾ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� / ಅಥ�ಾ 

ರಚ�ಾತ�ಕ �ೈಪ�ೕತ�ಗ�ಗೂ ಸಹಸಂಬಂ��ರಬಹುದು. ಇದರ�� 

�ೌ��ಂ�ೊ�ೕಮ್, �ೆ�ೆಬ��ಾ���, ಹೃದಯ���ಗಳ�, ಹ��ನ �ೊಂದ�ೆಗಳ�, 

ದೃ���ೕನ�ೆ �ೊಂ�ರುವ ಮಕ�ಳ� ಅಥ�ಾ �ೈದ��ೕಯ�ಾ� 

ದುಬ�ಲ�ಾ�ರುವವರು, ಅವಧ�ೆ ಮುಂ�ೆ ಜ��ದವರು ಅಥ�ಾ 

ಗ�ಾ�ಶಯದ�� ಸಬಸ�ನ��ೆ ಎಕ��ೕಜರ್ ಆ�ರುವ ಮಕ�ಳ� ಇರಬಹುದು. 
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�ಾ�ಾನ� �ೕ�ಂಗ�ಮ�ೆ�ಗಳ�: ಕಚು���ೆ ಮತು� ಅ�ಯು��ೆ: 

ಘನ ಆ�ಾರ ಮತು� ಸಂ�ೕಣ� ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸಲು �ೊಂದ�ೆ

ಆ�ಾರವನು� �ಚ��ೇ �ನು�ವ�ದು, ಕ�� ಪ��ಾಣದ ಆ�ಾರ �ೇ�ಸುವ�ದು.

�ಾಕ��ೆ ಮತು� �ಾಂ�

ಆ�ಾರವನು� ಉ�ಯು��ೆ

ಆ�ಾರವನು� ಸಂಪ�ಣ� ಅಥ�ಾ �ಾಗಶಃ ನುಂಗು��ೆ

ಕಳ�ೆ �ೆಳವ��ೆ ಮತು� / ಅಥ�ಾ ��ಾನ ತೂಕ �ೆ�ಾ�ಗುವ�ದು

ಕಚು���ೆ ಮತು�  ಅ�ಯು��ೆಯನು� �ೆಂಬ�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ? 

�ೕ�ಂಗ್ ಮತು� ಸಮಯ 
o ಮಗು ��ಾ�ಸಬಲ�ದರ�ೆ� �ೊಂ��ೆ�ಾಗುವ ಆ�ಾರ ದದರವನು� ಬಳ�.

o �ಯ�ತ ��ಾ�ಂ� ��ಾಮಗಳನು� ಅನುಮ�ಸಲು �ೇ��ೕ�ಂಗ��ಳ� (ಅನುಬಂಧ9�ೆ).

o ಮಗುವ� ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇ�ಸು��ದ��ೇ , ��ಾನ�ಾ� �ನು�ವ�ದನು� ��ೕ�ಾ���.

o ಎ�ಾ� �ೕ�ಂಗ್ ಗಳನು� 30 ��ಷ ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತಕ�� ಸಮಯ�ೆ� ���ೊ��.

�ೇ�ಾಗುವ ವಸು�

o ಸೂಕ��ಾದ  �ಾ�ನ ಮತು� �ೆಂಬಲವನು� ಒದ�ಸುವ ಕು�� ಅಥ�ಾ ಆಸನವನು� ಬಳ�

(ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1; ಅನುಬಂಧಗಳ�9�, 9ಐ).

o ಸು��ದ ಟ�ೆಲ್ / ಕಂಬ�, �ಂಬುಗಳ�, �ೕಮ್, ಸ�ಫ��ಗಳ� ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳನು� ಬಳ�

ಕು��ರುವ ಮಗು��ೆ�ೆಂಬಲ �ೕ�.(ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1; ಅನುಬಂಧಗಳ�9�, 9ಐ).

o ಕು�ತು �ೊಳ��ವ ಮಗು��ೆ �ೆ���ೆಗಳ�, ಪ�ಸ�ಕಗಳ�, ಸೂಟ್ �ೇಸ್ ಗಳ�, �ೆಂಚುಗಳ�,

ಸೂ��ಾ��ೆ�ಗಳ�, ಕ���ೆ ಕು�� ಬಳ� �ೆಂಬಲ �ೕ�.  (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1;

ಅನುಬಂಧಗಳ�9�, 9ಐ).

o ಮಗು�ನ �ಾ�ಯ �ಾತ��ೆ� �ೊಂ��ೆ�ಾಗುವ ಚಮಚಗಳನು� ಬಳ� (ಅ�ಾ�ಯ1,

��ಾಗ6; ಅನುಬಂಧಗಳ�9�, 9�ೆಚ್).

o ಕಚು�ವ�ದು ಮತು� ಅ�ಯುವ ಅ�ಾ�ಸವನು� ಅನುಮ�ಸುವ ಆ�ಾರವನು� ಬಳ� –

ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರ ಎಚ���ೆಯ �ೕ���ಾರ�ೆಯ�� ಇದನು� �ಾ�.

o ಕಚು�ವ�ದು ಮತು� ಅ�ಯುವ ಅ�ಾ�ಸ�ಾ�� ಸೂಕ��ಾತ�ದ ಆ�ಾರವನು� ಬಳ�.

�ಾ�ನ 
o �ಶುಗಳ� ಮತು� ಮಕ�ಳ �ಾ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳನು� ಅನುಸ�� (ಅ�ಾ�ಯ1,

��ಾಗ1; ಅ�ಾ�ಯ2, ��ಾಗ3; ಅನುಬಂಧ9ಎಲ್ -4).

o 45 ���ಗ��ಂತ �ೆ��ನ �ೋನದ�� �ೆಟ��ಾ�ನದ��ರುವ ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರವನು� �ೕ�.
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ಸ�ಾಲು  14: ನುಂಗು��ೆಯ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಗು  )ಸ�ಲ� �ೊಡ� 

ಮಗು(  

ಗುರು�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ :ಇಂತಹ ಮಕ�ಳ� ಆ�ಾರ 

�ೇ�ಸುವ ಸಮಯದ�� ಅಥ�ಾ ಕಪ್ ಮತು� �ಾ��ಂದ 

ಕು�ಯುವ ಸಮಯದ�� �ೆಮ�ಬಹುದು ಅಥ�ಾ 

ಉ�ರುಗಟ�ಬಹುದು. ಈ ಮಕ�ಳ� �ನ�ಲು ಮತು� ಉ��ಾಡಲು 

�ೆಣ�ಾಡು��ರುವಂ�ೆ �ಾ�ಸಬಹುದು. ಇವ�ಗ��ೆ ಆ�ಾರ ಮತು� 

ದ�ವವನು� ಸುಲಭ�ಾ� ನುಂಗಲು ಆಗುವ��ಲ�. ಆ�ಾಗೂ�, 

�ೆಲ��� ಅವರು ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� ಎದು�ಸು���ಾ��ೆ ಎಂದು 

ನಮ�ೆ ��ಯುವ��ಲ�. ಹೃದಯ �ೋಗಗಳ�, �ೌ��ಂ�ೊ�ೕಮ್, 

�ೆ�ೆಬ��ಾ���, �ೕಳ� ತು� ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಅಂಗುಳ, �ಾ�ಯು 

�ೋನ�ಮ�ೆ�ಗಳ�, ಗಭ�ದ��ರುವ ಸಬಸ�ನ��ೆ ಎಕ��ೕಜರ್ 

ಆ�ರುವ ಮಕ�ಳ�, ಮುಂ�ತ�ಾ� ಜ��ದ ಅಥ�ಾ ನರ-

�ೆಳವ��ೆಯ �ಳಂಬ�ೆ ಇರುವ ಮಕ�ಳ� ಈ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� 

ಎದು�ಸಬಹುದು. 

ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಇತರ �ಾಗ�ಗಳ� 

o ಮಗು �ದ��ಾ�ಾಗ ಮತು� �ವ��ಸಲು ಸಮಥ��ಾ�ಾಗ ��ನ� ಆ�ಾರ ಅಥ�ಾ

ದ�ವರು�ಗಳ� ಮತು� �ೆಕಶ�ಗ�ಳನು� �ೕ�.

o ಸಣ� ಚಮಚಗಳ� ಸಣ��ೈಟ್ �ೆ �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ.

o ಅ�ಯುವ ಆ�ಾರ �ೕಡುವ �ದಲು ಮಗು�ನ �ೇಹವನು� ಎಚ�ರ�ೊ�ಸಲು ಸ�ಾಯ

�ಾಡುವ ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ9�ೆ).

o ಮಗುವನು� ಎಚ�ರ�ೊ�ಸಲು ಮುಖದ �ೕ��ಂಗ�ಂತ�ಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ9�ೆ).

o ಊಟದ ಸಮಯದ�� ಮಗು��ೆ ಅವ�ಗಳನು��ನ�ಲು �ಾವ��ೇ ಒತ�ಡ�ಲ��ೆ ��ನ�

��ಾ�ಸಗಳನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು (�ೋಡು��ೆ, �ಾಸ�ೆ, ಸ�ಶ�) ಆ�ಾ� �ೆಅವ�ಾಶಗಳನು��ೕ�.

o ಮಗು��ೆ ಆ�ಾಮ �ೕಡಲು ಮತು� ಯಶಸ�ನು� �ೆ��ಸಲು �ೊಸ, ಗ���ಾದ ಆ�ಾರಗಳ

�ೊ�ೆ�ೆ ಸುಲಭ�ಾದ, ಪ��ತ ಆ�ಾರಗಳನು� �ೕ� (ಅನುಬಂಧಗಳ�9ಇ, 9ಎಫ್).

o ಒಂದು ಸಮಯದ�� �ಕ� ಪ��ಾಣದ �ೊಸ ಆ�ಾರಗಳನು� �ೕ�.

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

�ೊಸ ಆ�ಾರಗಳನು� ಪ�ಚ��.

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

ಮಗು ಕ�ಯುತ��ೆ.

o ಅ�ಯಲು ಸುಲಭ�ಾದ  ಸಣ� ಕ�ತಗಳನು� ��ೕ�ಾ��� (ಅನುಬಂಧ9ಇ).

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

ಆ�ಾರವನು��ೕ�.

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

o ಮಗುವ� ಸ��ಾ� ಅ��ಾಗ ಮತು� ಕ���ಾಗ ಅದನು� ಪ�ಶಂ�� ಮತು� ��ೕ�ಾ���.



ಅ�ಾ�ಯ  7 | ��ಾಗ 7.1: �ೕ�ಂಗ್ ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಎದು�ಸಲು �ಾ�ಾನ� ಪ�ಗಣ�ೆಗಳ� 

283 

�ಾ�ಾನ� �ೕ�ಂಗ್ ಸಮ�ೆ�ಗಳ�:  

ತಮ��ೇ ಆದ �ಾ�ಾರಸವನು� �ವ��ಸುವ�� �ೊಂದ�ೆ, 

ಅ��ಾದ ಡೂ��ಂಗ್ 

�ೕ�ಂಗ�ಮಯದ�� ದ�ವದ ಅ��ಾದ ನಷ� 

ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ತ��ೆ. 

ಆ�ಾ�ೆ� �ೆಮು�ವ�ದು, �ಾಕ�ಸುವ�ದು, ಉ�ರುಗಟು�ವ�ದು 

�ೇವ�ಾದ ಧ�� ಮತು� ಉ��ಾಟದ �ೊಂದ�ೆ 

ಉ��ಾಡು�ಾಗ ಮತು� ದ��� �ೊರ�ಸು�ಾಗ �ಾರ�ಾದ 

ಶಬ� 

�ೕ�ಂಗ್ ಗಳ �ದಲು ಮತು� ಸಮಯದ�� ಗ� �� 

ಅಥ�ಾ ���� 

ಆ�ಾ�ೆ� �ಾ��ೆಗಳ� �ೕಳ�ವ ಸಂಭವ 

ಕಳ�ೆ �ೆಳವ��ೆ ಮತು� ��ಾನ ತೂಕ ಏ��ೆ 

ನುಂಗು��ೆಯನು� �ೆಂಬ�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ? 

�ೕ�ಂಗ್ ಮತು� ಸಮಯ o ಮಗು ��ಾ�ಸಬಲ�ದರ�ೆ� �ೊಂ��ೆ�ಾಗುವ ಆ�ಾರದ ದರವನು� ಬಳ�.

o �ಯ�ತ ��ಾ�ಂ� ��ಾಮಗಳನು� ಅನುಮ�ಸಲು �ೇ��ೕ�ಂಗ��ಳ� (ಅನುಬಂಧ9�ೆ).

o ಮಗುವ� ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ �ೇ�ಸು��ದ��ೇ , ��ಾನ�ಾ� �ನು�ವ�ದನು� ��ೕ�ಾ���.

o ಎ�ಾ� �ೕ�ಂಗ್ ಗಳನು� 30 ��ಷ ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ ಕ�� ಸಮಯ �ೆ��� �ೊ��.

o �ೆಮು�, ಉ�ರುಗಟು���ೆಪ�ೇಪ�ೇಸಂಭ��ದ��ಆ�ಾರವನು�����.

�ೇ�ಾಗುವ ವಸು�

o ಸೂಕ��ಾದ �ಾ�ನ ಮತು� �ೆಂಬಲವನು� ಒದ�ಸುವ ಕು�� ಅಥ�ಾ ಆಸನವನು� ಬಳ�

(ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1; ಅನುಬಂಧಗಳ�9�, 9ಐ).

o ಸು���ೊಂಡ ಟ�ೆಲ್ ಅಥ�ಾ ಕಂಬ�, �ಂಬುಗಳ�, �ೕಮ್, ಸ���ಗಳ� ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳನು�

ಬಳ� ಕು��ರುವ ಮಗು�ಗ �ೆಂಬಲ �ೕ� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1; ಅನುಬಂಧಗಳ�9�, 9ಐ).

o ಕು�ತು �ೊಳ��ವ ಮಗು��ೆ �ೆ���ೆಗಳ�, ಪ�ಸ�ಕಗಳ�, ಸೂಟ್ �ೇಸ್ ಗಳ�, �ೆಂಚುಗಳ�,

ಸೂ��ಾ��ೆ�ಗಳ�, ಇ�ಾ��ಗಳನು� ಬಳ� �ೆಂಬಲ �ೕ�(ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1;

ಅನುಬಂಧಗಳ�9�, 9ಐ).

o ಮಗುವ� �ೆಮು� ಅಥ�ಾ ಉ�ರುಗ��ದ�ೆ ಚಮಚ, ಕಪ್, �ಾ�ಪ�ರ್, ��ಂಜ್ ಅಥ�ಾ �ೈ�ೆಟ್

(ಕತ���ದ�ಾ�) ಬಳ�ಸಣ�, �ಯಂ��ತ ಪ��ಾಣದ�� ಆ�ಾರವನು� �ೕ�.

o �ೆಮು�, ಉ�ರುಗಟು���ೆ ಇ�ಾ��ಗಳನು� ಕ�� �ಾಡಲು �ೇ�ೆ ಚಮಚ ಅಥ�ಾ ಕಪ�ಳಸಲು

ಪ�ಯ���.

o ದಪ��ಾದ ದ�ವಗಳನು� �ೕ� ಮತು� /

ಅಥ�ಾಮಗು�ನ�ೌಶಲ�ಗ��ೆ�ೊಂ��ೆ�ಾಗುವಆ�ಾರ��ಾ�ಸಗಳನು�ಬದ�ಾ��.ಇದು

ಸುರ�ತ�ಾ�ಮತು�ಸುಲಭ�ಾ��ನ�ಲುಅನುವ��ಾ��ೊಡುತ��ೆ (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ9;

ಅನುಬಂಧಗಳ�9 �, 9 �, 9 ಇ, 9 ಎಫ್).

�ಾ�ನ
o ಮಕ���ೆ�ಾ��ೕಕರಣದಪ�ಮುಖಅಂಶಗಳನು�ಅನುಸ�� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ1; ಅ�ಾ�ಯ2,

��ಾಗ3; ಅನುಬಂಧ9ಎಲ್ -4).

o �ೆಚು��ೇರ�ಾದಭಂ�,�ೆಮು�,
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ಉ�ರುಗಟು���ೆಇ�ಾ��ಗಳಸಂಭವವನು�ಕ���ಾಡುವ��ನ��ಾ�ನವನು�ಪ�ಯ���. 

o 45 ���ಗ��ಂತ�ೆ��ನ�ೋನದ���ೆಟ��ಾ�ನದ��ರುವಮಗು��ೆಆ�ಾರವನು��ೕ�.

ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಇತರ �ಾಗ�ಗಳ�

o ಮಗು ತನ� ಸೂಕ�ವಯಸು�ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ೆಕಶ�ಮ�ತು� ��ರ�ೆಗ��ೆ ಅಗತ��ಾದ ಅ�ವೃ��

�ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೋ�ಸು���ೆ� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��.

o ಮಗು ಕ�� ಅಂ�ಾಜು �ಾ�ದ�ೆ �ೕ�ಂಗ್ �ೆ �ದಲು ಹಲು�ಜು�ವ�ದು ಮುಂ�ಾದ ಎಚ���ೆ

ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ9�ೆ).

o ಮಗುವ� ಅ��ಾದ ಪ��ೋದ�ೆಯನು� �ೋರು��ದ��ೆ �ೕ�ಂಗ್ �ೆ �ದಲು ಮತು�

ಸಮಯದ�� �ಾಹ� ಶಬ�ಗಳ� ಮತು� ದೃಶ� ಪ��ೋದ�ೆಗಳನು� ಕ�� �ಾಡುವಂತಹ

�ಾಂತ�ೊ�ಸುವ ತಂತ�ಗಳನು� ಬಳ� (ಅನುಬಂಧ9�ೆ).

o ಸಣ�, �ಂಗಲ್ �ೈಟ್ ಮತು��ಪ್�ಅನು���ೕ�ಾ���, ಮತು� ಮಗುವ� ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ

�ೇ�ಸುತ�ದ��ೇ ��ಾನ�ಾ� �ನು�ವ�ದು ಮತು� ಕು�ಯುವ�ದು ��ೕ�ಾ���

(ಅನುಬಂಧ9ಎಲ್ -3).

o ಮಗು��ೆ �ಾಲು�ಸು��ದ��ೆ, ಅವನು ��ಾ�ಸಬಲ�ಷು� ಕ��ದರದ�� �ಕ� �ೈಟ�ತು�

�ಪ್ ಗಳನು� �ೕ�.

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

ಸಮಯ�ೆ� �ಕ� ಪ��ಾಣದ ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳನು� �ೕ�.

o ಮಗು��ೆಆ�ಾ� �ೆ��ಾಮಗಳನು��ೕ�

o �ೆಮು�, ಉ�ರುಗಟು���ೆ, ಒ� �ೆ�ಾದ ಧ�� ಮತು� ಉ��ಾಟ �ೊಂದ�ೆಯ ��ೆ�ಗ��ಾ�

�ೋ�, ಮತು� �ಾ�ಾ�ಡುಗಳ �ೊರ�ಾ�ಯೂ ಇವ�ಗಳ� ಸಂಭ�ಸು��ದ��ೆ

ಆ�ಾರವನು�����.

o ಉ��ಾಟ �ೊಂದ�ೆಯ ಅ�ಾಯವನು� ಕ���ಾಡಲು ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸ ಅಥ�ಾ

ದ�ವ��ರ�ೆಗಳನು� ಬದ�ಾ�� (ಅ�ಾ�ಯ1, ��ಾಗ9; ಅನುಬಂಧಗಳ� 9 �, 9 �, 9 ಇ, 9

ಎಫ್).

�ೆನ��:ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಸಮಯದ�� �ೆಮು�ವ, ಉ�ರುಗ��ಸುವ ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ಾಕ�ಸುವ ಮಕ�ಳ� 

ಉ��ಾಟದ �ೊಂದ�ೆ�ಂದ ಬಳಲು��ರುತ��ೆ.  – ದ�ವವ� ಅವರ �ೊ�ೆ��ೆ ಬದ�ಾ��ೇರ�ಾ� �ಾ�ಸ�ೋಶ�ೆ� 

�ೋಗುತ��ೆ. ಇದು �ೕ�ಾ�ಗದ �ಾ��ೇಂ��ಯ �ೋಂಕುಗಳ� ಮತು� / ಅಥ�ಾನು��ೕ��ಾ�ೆ� 

�ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ, ಇದ�ಂದ �ಾವ� ಸಹ ಸಂಭ�ಸಬಹು�ಾ��ೆ. 
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��ಾಗ 7.2: �ೕ�ಂಗ��ಾಲುಗಳನು� �ೆಂಬ�ಸುವ ಅಂ�ಮ 

��ಾರಗಳ� 

ಪ�� ಮಗುವ� ಅನನ��ಾ�ರುವಂ�ೆ�ೕ, �ೕ�ಾ� ಮಗು�ನ ಆ�ಾರ ಸ�ಾಲುಗಳ� ಮತು� ಅಗತ�ಗಳ� ಸಹ ಅನನ� ಮತು� �ನ��ಾ��ೆ. ಆ�ೈ�ೆ 

�ಾಡುವವರು ಪ���ಬ� ಮಗು�ನ �ಾಮಥ�� ಮತು� ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಅಥ��ಾ� �ೊಳ��ವ�ದು ಅತ�ಗತ�, ಮತು� �ಾಧ��ಾದಷು� 

ಉತ�ಮ�ಾದ �ೆಂಬಲವನು� �ೕಡುವ �ಾನ ಮತು� �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೊಂ�ರ�ೇಕು. ಊಟದ ಸಮಯವ� ಪ���ನ, �ನ�ೆ� ಅ�ೇಕ �ಾ� 

ಸಂಭ�ಸುವ ಅಮೂಲ� ಅನುಭವಗ�ಾ��ೆ. ಆದ��ಂದ, ಪ�� ಮಗು��ೆ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಮತು� ಸುರ�ತ ಆ�ಾರ ಅನುಭವಗಳನು� �ೊಂದುವ 

ಅವ�ಾಶ��ೆ. ಇದು ಪ�� ಮಗು�ನ ಹ�ಾ���ೆ ಎಂಬುದನು� �ೆ�ೆ�ನ���. 






