
��ಾಗ 6.1: �ಕ�ಾಂಗ ಅಥ�ಾ ��ೇಷ ಅಗತ��ೆ�ರುವ 
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 ��ಾಗ 6.1: �ಕ�ಾಂಗ ಅಥ�ಾ ��ೇಷ ಅಗತ��ೆ�ರುವ ಮಗು�ನ 

�ಾ�ಾನ� ಪ�ಗಣ�ೆಗಳ�. 

�ಕ�ಾಂಗ�ೆ ಅಥ�ಾ ��ೇಷ ಅಗತ��ೆಗ��ೆಂ��ನ  ಮಕ�ಳನು� �ೆಂಬ�ಸುವ�ದು. 

�ಕ�ಾಂಗ ಅಥ�ಾ ��ೇಷ ಅಗತ��ರುವ ಮಕ���ೆ ಅನನ� ಆ�ೈ�ೆಯ ಅಗತ��ರುತ��ೆ. ಈ �ಾಳ�ಯು ಇತರ �ಾ�ಾನ� ಮಕ���ೆ  

�ಾ�ಾನ��ಾ� �ೕಡುವ �ೆಂಬಲವನು� �ೕ�ರ�ೇಕು. ಈ ��ೇಷ ಮತು� �ೆಲ��� ಸಂ�ೕಣ� ಅಗತ�ಗ�ಂ�ಾ�, ಎ�ಾ� ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು 

ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ, ಗಮನ ಮತು� �ಾಳ�ಯುಳ� ಅಗತ� ಸಂಬಂಧಗಳನು�/ ಆ�ೈ�ೆಯನು�  �ೕಡು�ಾಗ ಈ ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ��ಯನು� �ೇ�ೆ ಉತ�ಮ�ಾ� 

�ೆಂಬ�ಸ�ೇಕು ಎಂಬುದನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖ��ಾ��ೆ. 

“��ೇಷ ಅಗತ�ಗಳ� ”  ಅಥ�ಾ “ಅಂಗ�ೈಕಲ� ”  ಎಂದ�ೇ :  

① ಅಂಗ�ೈಕಲ� ಅಥ�ಾ �ೕಘ��ಾಲದ ಅ�ಾ�ೋಗ�ವನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಗು�ನ ಒ�ಾ��ೆ �ೆಳವ��ೆ  �ೕ�ೆ ನ�ಾ�ಾತ�ಕ  ಪ��ಾಮ

�ೕರುತ��ೆ.

② ಇದ�ಂ�ಾಗ ಮಗುವ� ಅ�ಾ�ೋಗ�, ಅ�ೌ��ಕ�ೆ, �ೆಳವ��ೆಯ �ಳಂಬದ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� ಎದು�ಸುತ��ೆ.

③ �ೈನಂ�ನ ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಮತು� �ನಚ�ಗಳನು� �ಾ�ಸುವ , ಗ��ಸುವ ಅಥ�ಾ �ಾಗವ�ಸುವ �ಾಮಥ��ದ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ

�ೕರುವ �ೈ�ಕ ಅಥ�ಾ �ೌ��ಕ ���.

ಅಂಗ�ೈಕಲ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ��ೇಷ ಅಗತ��ೆಗ��ೆಂ��ೆ ಮಕ�ಳ ���ಗಳ� ಮತು� ಅ�ಾ�ೋಗ�ದ 

ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ�: 

�ಾ�ಾನ� ���ಗಳ� ಮತು�  �ಾ��ೆಗಳ� 

ಆ�ಸಂ �ೆ�ಕ�ಮ್ ಅಸ�ಸ��ೆಗಳ� ಹೃದಯ ಪ����ಗಳ� 

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

�ವ�ಡ / ಆ�ಸು��ೆಯ ಕಷ� �ೌನ್ �ಂ�ೊ�ೕಮ್ 

ಅ�ವೃ�� �ೊಂದಲು �ಫಲ ಭೂ�ಣದ ಆ�ೊ��ಾಲ್ �ೆ�ಕ�ಮ್ ಅಸ�ಸ��ೆಗಳ� 

ಜಠರಗರು�ನ �ಾ��ೆಗಳ� ಎಚ್ಐ� / ಏಡ್� 

ಅ�ಕ ತೂಕ / �ೊಜು� ಅ�ಾ�ಕ �ಶು ಜನನ/ಕ�� ತೂಕದ ಮಗು�ನ ಜನನ 

�ೕವ� ಅ�ೌ��ಕ�ೆ ���ಾ �ೈ��ಾ 

ದೃ�� �ೋಷಗಳ� 
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ಪ� � ಮ� ಅನನ�  ���. 

�ಲ� ಮಕ� � ಒಂ� �� �ಯ��  �ಂ�ದ� � ಸಹ, 
ಅವ� �ಂ� �ನ� ���� � ಮ��   ಅವ� ��ನ�  

ಅಗತ� �ಗ� ಅಥ� �ಮಥ� �ಗಳ��  
�ಂ�ರಬ��. 

ಪ� � ಮ��ನ ಅವರ ���ಷ�  �ಮಥ� �ಗ� ಮ��  
ಅಗತ� ಗಳ��  ��� � ಅಥ����ಳ� � 

ಅ���� ಯ ಎ��  �� ೕತ� ಗಳ��  ಸ� �ತ� �� 
�ೕ��� ಬಹಳ �ಖ� . 

�ೕ�ೆ ��ಸ�ಾದ ಪ����ಗಳ� ಮತು� ಅ�ಾ�ೋಗ�ವ� ಮಕ�ಳ ಜನನ ಸಮಯದ���ೕ �ಾಣಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾನಂತರದ�� 
�ೆ�ೆಯಬಹುದು.  ಅ�ೇಕ �ಕ�ಾಂಗ�ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ ��ೇಷ ಅಗತ��ೆಗಳ�� ಸಹ ಇದರ�� �ೇ��ೆ. ಇದರ�� ಜನನದ �ದಲು ಅಥ�ಾ ನಂತರದ 

ಮಗು�ನ ಆ�ೋಗ� ಮತು� �ೆಳವ��ೆಯ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುವ ಆನುವಂ�ಕ ಪ����ಗಳ�, ಅಸ�ಸ��ೆಗಳ�, �ೋಗಗಳ� ಮತು� �ಾಯಗಳ� 
ಸಹ ಇ�ೆ. ಇಂತಹ ಮಕ�ಳನು� �ೇಗ ಗುರು��, ���ೆ� �ೕ�ದ�ೇ �ೆಚು� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಫ��ಾಂಶಗಳ� ಕಂಡು ಬರುತ��ೆ. ಇದ�ಂದ ಮಕ�ಳ� 
�ೇಗ�ೇ �ೇತ���ೊಳ��ವ ಅವ�ಾಶಗಳ� �ೆಚು�.  
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��ಷ ಅಗತ� ���ವ ���  

ಅವ�ಶ �ೕ��ಗ �� ಸ� � 
ಊಟ  ���� �. �ಕ�ಂಗ 

ಮಕ� � ಅ�ಕ ���ನ 

ಚ�ವ��ಗ� ಮ��  �ನಚ�ಗಳ��  
ಯಶ�� �� �ಗವ�ಸಬ��.

��ಾಗ 6.2: ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಸ�ಾಲುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ಾನ� 

���ಗಳ� 

�ಾ�ಾನ� ���ಗಳನು� ಅ�ೈ���ೊಳ��ವ�ದು: 

ಮಗು�ನ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ  �ೌಶಲ�ವ� ಅದರ  ಇ�ೕ �ೇಹದ �ೈ�ಕ ಮತು� �ೌ��ಕ �ೆಳವ��ೆ�ೆ �ೇರ�ಾ� ಸಂಬಂ���ೆ. ಒಂದು ���, 

ಅ�ಾ�ೋಗ� ಅಥ�ಾ ಅಂಗ�ೈಕಲ� ಇ�ಾ�ಗ, ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ  �ೌಶಲ�ವ� ದುಬ�ಲ�ೊಳ�ಬಹುದು. ಈ ��ಾಗವ� ಹಲ�ಾರು �ಾ�ಾನ� 

�ಾಲ�ದ ಪ����ಗಳ� ಮತು� ಈ ಮಕ�ಳ� ಆ�ಾ�ೆ� ಆ�ಾರ ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಏ�ೆ �ೊಂ��ಾ��ೆ ಮತು� ಆ ಸ�ಾಲುಗಳ� �ೇ�ರಬಹುದು ಎಂಬ 

ಕು�ತು �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುತ��ೆ. 

�ಾ�ಾನ� ���ಗಳ� :  

① ಆ�ಸಂ �ೆ�ಕ�ಮ್ ಅಸ�ಸ��ೆಗಳ�

② ಹೃದಯ ಅಸ�ಸ��ೆಗಳ�

③ �ೆ�ೆಬ�ಲ್ �ಾ��

④ �ೕಳ� ತು� ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ೕಳ� ಅಂಗುಳ

⑤ �ವ�ಡ ಮತು� ಆ�ಸು��ೆಯ  ಕಷ�

⑥ �ೌನ್ �ಂ�ೊ�ೕಮ್

⑦ ಭೂ�ಣದ ಆ�ೊ�ೕ�ಾಲ್ �ೆ�ಕ�ಮ್ ಅಸ�ಸ��ೆಗಳ�

⑧ ಅ�ಾ�ಕ ಮತು� ಕ�� ತೂಕದ ಮಗು�ನ ಜನನ

⑨ ದೃ�� �ೋಷಗಳ�
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��� ನ ��ೕ�� ಗಳ��  �ಂ��.

��ಷ ಅಗತ� ��ವ ಮಕ� � �� 

��ೕ�� ��ದ�� ಂತ ��� ನದ��  �ಡಬ��.

ಆದ�, ಅವ�ಶ �ೕಡ��� ಗ ����� ಮ��
ಕ���� ಕಷ� . �ಲ� ��ವವ� ಈ 

ಮಕ� �� �ಸ �ಷಯಗಳ��  ಆಡ�, �ವಹನ 

�ಡ�, ಕ�ಯ� ಮ��  ಪ� ಯ�� ಸ� �ಕ��  
ಅವ�ಶಗಳ��  �ೕಡ��.

 ಆ�ಸ್� �ೆ�ಕ�ಮ್ ��ಾಡ�ರ್ 32 

ಆ�ಸಂ �ೆ�ಕ�ಮ್ ��ಾಡ�ರ್ (ಎಎಸ್ �) ಎಂದ�ೇನು? 

ಎಎಸ್ �  ಎನು�ವ�ದು ಮಗು�ನ ನಡವ��ೆ, ಸಂವಹನ ಮತು�  ಪರಸ�ರ ���ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುವ �ಾ��ೆ�ಾ��ೆ. ಮಗು�ನ 

�ೕವನದ �ದಲ ಎರಡು ವಷ�ಗಳ�� ಇದನು� �ಾ�ಾನ��ಾ� ಗುರು�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಎಎಸ್� ಒಂದು “�ೆ�ಕ�ಮ್” ಅಸ�ಸ��ೆ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ, 

ಪ�� ಮಗು��ೆ ಅದರ�ೇ ಆದ  ��ಷ��ಾದ ಸ�ಾಲುಗ��ೆ, ಮತು� ಈ ಸ�ಾಲುಗಳ �ೕವ��ೆಯು �ೌಮ��ಂದ �ೕವ��ಾ�ರುತ��ೆ. 

ಎ ಎಸ್ � �ೊಂ�ರುವ ಮಗು�ನ ಲಕಷ್ಣಗಳ� ಈ �ೕ��ಾ�ರುತ��ೆ.:: 

ಪ�ನ�ಾವ��ತ, �ಬ�ಂ�ತ ಆಸ��ಗಳ� ಮತು� ನಡವ��ೆಗಳ� 

ತಮ�ನು� ವ�ಕ�ಪ�ಸುವ ಮತು� ಇತರ�ೊಂ��ೆ ಸಂಬಂಧ �ೊಂ�ರುವ ಸ�ಾಲುಗಳ� 

ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಮತು� �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರ ನಡು�ನ ಪ�ವತ��ೆಗಳನು� �ವ��ಸುವ�� �ೊಂದ�ೆ ಮತು� �ನಚ�ಯ��ನ 

ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� 

ಸಂ�ೇದ�ಾ ಸ�ಾಲುಗಳ� 

ಅ�ವೃ��ಯ�� �ಳಂಬ 

�ಾ�ೆ, �ೆಲಸ, ಮ�ೆ ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಸಮು�ಾಯದ�� �ಾಯ��ವ��ಸುವ �ಾಮಥ��ದ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುವ �ೊಂದ�ೆಗಳ� 

ಸಂವಹನದ ಪ�ಾ�ಯ ರೂಪಗಳ ಅಗತ��ೆಗಳ� �ೇ�ಾಗುವ�ದು (ಸಂ�ೇತ �ಾ�ೆ, �ತ�ಗಳ�, �ಾಧನಗಳ�, ಇ�ಾ��) 
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ಈ ಸ�ಾಲುಗಳ� �ಾ�ಾನ��ಾದವ�ಗ�ಾ��ೆ ಏ�ೆ?  

ಎಎಸ್� �ೊಂ�ರುವ ಮಕ�ಳ� ಆ�ಾರ ಸ�ಾಲುಗಳನು� �ೊಂದಲು  ಹಲ�ಾರು �ಾರಣಗ��ೆ: 

① ಸಂ�ೇದ�ಾ ವ�ವ�ೆ�ಗಳ� �ೊಸ ಆ�ಾರವನು� �ನು�ವ�ದು ಮತು� ಪ�ಯ��ಸುವ�ದನು� ಅ�ಾಧ ಅನುಭವವ�ಾ�� �ಾಡುತ��ೆ.

② �ೕ�ಾರು �ೕಜ�ೆ �ೊಂದ�ೆಗಳ� �ನು�ವ ಮತು� ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ�ಾ�� ಹಂತಗಳನು� ಸಂಘ�ಸುವ�ದು ಸ�ಾ�ನ ಸಂಗ��ಾ��ೆ.

③ ಕ�� �ೋನ್  ಗ���ಾದ ಆ�ಾರ �ನು�ವ�ದನು� ಕಷ�ಕರ�ಾ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ಅ��ಾ� ತುಂಬು��ೆ  ಮತು� ಉ�ರುಗ��ಸುವ�ದ�ೆ�

�ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು.

④ ��ತ ಮತು� ಬಲ�ಾದ ಆದ��ೆಗಳ� �ೊಸ ಆ�ಾರಗಳನು� ಪ�ಯ��ಸುವ�ದನು� ಮತು� ��ಧ �ೕ�ಯ ಆ�ಾರವನು� �ನು�ವ�ದನು�

ಕಷ�ಕರ�ಾ�ಸುತ��ೆ.

�ಾ�ಾನ�  ಆ�ಾರ ಸ�ಾಲುಗಳ� ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ� (ಅದು  �ಾವ �ೕ� ಇರುವ�ದು )  

ಆ�ಾರವ�ೆ�ೕ ಇಷ�ಪಡ�ೇ �ೇ�ಸುವ�ದು 
o �ೊಸ ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳನು� ಪ�ಯ��ಸುವ�� ಸ�ಾಲುಗಳ�

o ಕ�� ಆದ ಆ�ಾರದ �ೈ�ಧ��ೆ

�ೌ�ಕ �ೕ�ಾರ್ ಸ�ಾಲುಗಳ� 
o �ೆಲವ� ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳನು� �ವ��ಸುವ�� �ೊಂದ�ೆ

o ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳನು� �ೇ��ದ�ೇ �ೆಮು�ವ�ದು ಮತು� ಉ�ರುಗಟು�ವ�ದು.

�ೌ�ಕ �ೕಜ�ೆ ಸ�ಾಲುಗಳ� o ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇ�ಸಲು �ೊಂದ�ೆ

ಸಂ�ೇದ�ೆ ಸ�ಾಲುಗಳ� 

o ಮಗು �ನು�ವ �ೕವ��ಾ� �ಬ�ಂ�ತ ಆ�ಾರಗಳ�

o �ೆಲವ� ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳ�, ಬಣ�ಗಳ�, ಸು�ಾಸ�ೆ, �ಾಪ�ಾನ, �ಾಸ�ೆ

ಇ�ಾ��ಗ��ೆ ಬಲ�ಾದ ಆದ��ೆಗಳ�.

o �ೆಲವ� ಕಪ�ಳ�, ಬಟ�ಲುಗಳ�, � �ೇಟಗಳ�, �ೕಡರಗಳ� ಇ�ಾ��ಗ��ೆ ಬಲ�ಾದ

ಆದ��ೆಗಳ�. 

o ಆ�ಾರಗಳ� ಮತು� ದ�ವಗಳನು� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ ಪ�ಸರ�ಂದ �ೆಚು�

ಪ��ಾ�ತ�ಾ�ರುವ�ದು.

o ಆ�ಾರವನು� ಅ��ಾ� ತಮ� �ಾ�ಯ�� ತುಂ��ೊಳ��ವ�ದು

ಜಠರುಗರ�ನ ಸೂಕಷ್��ೆಗಳ� 
o ಆ�ಾ� �ೆ �ೊ�ೆ� �ೋವ� ಮತು� �ೕಣ����ಯ �ೊಂದ�ೆಗಳ� - ಮತು� �ೆ�ಾ��

ಮಕ�ಳ� ಅಸ�ಸ��ೆಯ �ಾವ��ೇ ಲಕಷ್ಣಗಳನು� �ೋ�ಸುವ��ಲ�

�ೆಳವ��ೆ ಮತು� �ೌ��ಕ ಕಳವಳಗಳ� o ಅನು�ತ ಆ�ಾರ�ಂ�ಾ�, ಆ�ಾರ �ೈ�ಧ��ೆಯ�� ಇ��ೆ ಮತು� �ಬ�ಂ�ತ �ೇವ�ೆ.
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ಹೃದಯದ ಅಸ�ಸ��ೆಗಳ� 

ಹೃದಯದ ಅಸ�ಸ��ೆಗಳ�  

ಎಂದ�ೇನು? 

ಇ�� ಮಗು�ನ ಹೃದಯವ� �ೆಲವ� ಅಸ�ಸ��ೆಗಳನು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ. 

ಇಂತಹ ����ಂ��ೆ ಜ��ದ ಮಗು��ೆ ಶಸ� ���ೆ� 

ಅಗತ��ಾಗಬಹುದು.  ಈ ಹೃದಯವ� �ಾ�ಾನ���ಂತ  �ನ��ಾ� 

�ಾಣುತ��ೆ. �ೆಲ��� ಹೃದಯವ� ಅಗತ���ಂತ �ೆಚು� 

ಶ�ಮವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಅದು ಮಗು��ೆ ಅ�ಾಯ�ಾ��ಾ� 

ಪ�ಣ�ಸಬಲ�ದು. 

ಹೃದಯ ಅಸ�ಸ��ೆಯನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಗು�ನ ಲಕಷ್ಣಗಳ�: 

ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾ�ಾಗಲೂ ��ೆ�ಯ �ಾವದ��ರುತ��ೆ. ��ೇಷ�ಾ� ಆ�ಾರ �ೇ�ಸು�ಾಗ 

�ೇಗ�ಾ� ಉ��ಾಡುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಉ��ಾಡಲು �ೊಂದ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ ಉ��ಾಟದ ಸ�ಾಲುಗಳ� 

�ೆ�ಾ�� �ೆವರುವ�ದು 

ತು�ಗಳ�, �ಾ��ೆ ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಉಗುರುಗಳ �ೕ� ಬಣ��ೆ� �ರುಗುವ�ದು. 

ಅ�ವೃ��ಯ�� �ಳಂಬ 

ಈ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಸ�ಾಲುಗಳ� �ಾ�ಾನ��ಾದವ�ಗ�ಾ��ೆ ಏ�ೆ?  

ಹೃದಯ ಅಸ�ಸ��ೆಯನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಕ�ಳ� ಆ�ಾರ ಸ�ಾಲುಗಳನು� �ೊಂದಲು ಹಲ�ಾರು �ಾರಣಗ��ೆ: 

① ಆ�ಾಸ ಮತು� ��ೆ�ಯ �ೆಚ�ಳವ� ಆ�ಾರ�ಾ�� ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಎಚ�ರ�ಾ�ರಲು ಕಷ�ಕರ�ಾ�ಸುತ��ೆ.

② ಆ�ಾಸ ಮತು� ��ಾ��ೕನ�ೆಯು �ೈ�ಕ �ೆಳವ��ೆಯ �ೖ�ಗಲು�ಗಳನು� �ಳಂಬ�ೊ�ಸುತ��ೆ, ಇದು ಆ�ಾರದ �ೆಳವ��ೆಯ �ೕ�ೆ

ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��ೆ (ತ�ೆ ಮತು� ಕು���ೆಯ ಬಲ ಮತು� ಊಟ�ೆ� ಸ��ಾ� ಕು�ತು�ೊಳ��ವ �ಾಮಥ��ದ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ

�ೕರುತ��ೆ).

③ �ೇಹದ �ಾ�ಾನ� �ೌಬ�ಲ�ವ� �ೕರು��ೆ ಮತು� ಅ�ಯು��ೆಯ ಸಮ�ೆ��ೆ �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಆ�ಾಸ�ೆ�

�ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು.

④ ಉ��ಾಟದ �ೊಂದ�ೆಗಳ� �ೕರು��ೆ, ಅ�ಯು��ೆ ಮತು� ನುಂಗುವ ಬಳ��ೆಯನು� ಉಂಟು�ಾಡಬಹುದು.

⑤ �ೇಗ�ಾದ ಹೃದಯ ಬ�ತ ಮತು� ಉ��ಾಟದ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ನ ಶ�� (ಆ�ಾರ) ಅವಶ�ಕ�ೆಗಳ� ಆ�ಾಸ ಮತು� �ೆ��ದ

��ೆ��ಂ�ಾ� ಸ��ೊಂದುವ��ಲ�.
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�ಾ�ಾನ�  ಆ�ಾರ ಸ�ಾಲುಗಳ� ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ� (ಅದು  �ಾವ �ೕ� ಇರುವ�ದು )  

ಆ�ಾಸ ಮತು� �ೆ��ದ ��ೆ� 

o �ೕ�ಂಗ್ ಸಮಯದ�� ಆ�ಾ� �ೆ ���ಸುವ�ದು

o ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಸಂಧಬ�ದ�� ಎ��ಸುವ�ದು ಕಷ�

o ��ಯ  ಮಗು �ೆಲವ� ಆ�ಾರಗಳನು� ತ��ಸುತ��ೆ, ಅದು ಅವನನು� �ೆಚು� ಸುಲಭ�ಾ�

ಆ�ಾಸ�ೊ�ಸುತ��ೆ

ಕ�� ಆ�ಾರ ಪ��ಾಣ ಅಥ�ಾ �ೇವ�ೆ 

o ಪ�ಣ� ಆ�ಾರವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು ಅಥ�ಾ ಸಂಪ�ಣ� ಊಟ �ಾಡಲು

ಅಸಮಥ��ೆ

o ಹಗಲು ಮತು� �ಾ�� ಸಮಯದ�� ಸಣ� ಪ��ಾಣದ�� ಆ�ಾರ  �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ

�ೕಘ� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ ಸಮಯ o ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯು 30 ��ಷಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು

ಅಸ�ವ�ಸ��ೊಂಡ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ 

o ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ  �ಾಡು�ಾಗ �ೕರು��ೆ, ನುಂಗು��ೆ ಮತು� ಉ��ಾಟದ ಕಳ�ೆ

ಸಮನ�ಯ

o ಊಟ �ಾಡು�ಾಗ, ಸ�ನ�ಾನ, �ಾಟಲ್ �ಾಲು ಕು�ಯು�ಾಗ ಗ���

o ಅ��ಾದ �ಾ� �ೇವ�ೆ

�ೌ�ಕ  �ೕ�ಾರ್ ಸ�ಾಲುಗಳ� 

o ದುಬ�ಲ �ೕರು��ೆ (ಬಹುಶಃ �ಾ��ಂದ ದ�ವ �ೋ��ೆ)

o ಆ�ಾಸದ ಪ��ಾಮ�ಂ�ಾ� �ೆಲವ� ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳನು� �ವ��ಸುವ��

�ೊಂದ�ೆ

ಆ�ಾರ ಮತು� �ೌ�ಕ ಆದ��ೆ 

o ಘನ ಆ�ಾರ��ಂತ  ದ�ವಗ��ೆ ಆದ��ೆ �ೕಡುತ��ೆ.

o "ಗ���ಾದ" ಆ�ಾರಗ��ಂತ "ಸುಲಭ" (ಮೃದು�ಾದ) ಆ�ಾರಗ��ೆ ಆದ��ೆ

�ೕಡುತ��ೆ. 

o ದ�ವಗಳ�, ಆ�ಾರಗಳ� ಆ�ಾಸ�ೆ� �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂದು ��ದು�ೊಂಡು ಆ�ಾರ

�ೇವ�ೆಯನು� ತ����ೊಳ��ತ��ೆ.

ಕಳ�ೆ ಹ�ವ� ಮತು� ��ಾನ �ೆಳವ��ೆ 

o �ೕ�ಂಗ್ಗಳ�� ಕ�� �ೇವ�ೆ, �ಬ�ಂ�ತ �ೇವ�ೆಯ �ಾರಣಗ�ಂ�ಾ� �ೌ�ಕ

��ಾರ�ೆಯ ಸಂಭವ�ೕಯ ಅ�ವೃ�� ಮತು� �ೆ��ನ �ೌ���ಾಂಶದ ಅಗತ��ೆಗಳ�

ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ೆ�ೆಬ�ಲ್ �ಾ�� (� �) 

�ೆ�ೆಬ�ಲ್ �ಾ�� ಎಂದ�ೇನು? 

�.� ಎನು�ವ�ದು �ದುಳ� �ಾ��ೊಳ�ಾಗುವ�ದ�ಂದ �ೇಹದ �ಾ�ಯುಗಳನು� ಚ�ಸುವ ಮತು� ಸಂ�ೕ�ಸುವ ಮಗು�ನ �ಾಮಥ��ದ �ೕ�ೆ 

ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��ೆ. �ೆಲವ� ಮಕ�ಳ� ಜ�ಸುವ �ದಲು, ಜನನದ ಸಮಯದ�� ಅಥ�ಾ �ೕವನದ �ದಲ ವಷ�ಗಳ�� ಈ  ಅಸ�ಸ��ೆ�ೆ 

ಒಳ�ಾಗು�ಾ��ೆ. �.� �ೊಂ�ರುವ ಪ�� ಮಗು��ೆ ಅದರ�ೇ ಆದ  ��ಷ��ಾದ ಸ�ಾಲುಗ��ೆ, ಮತು� ಈ ಸ�ಾಲುಗಳ �ೕವ��ೆಯು �ೌಮ��ಂದ 

�ೕವ��ಾ�ರುತ��ೆ. ಮಗು�ನ �.� �ಾ�ಾನಂತರದ�� ಹದ�ೆಡ�ಾರದು.�ೕ�ಾ� ತಕಷ್ಣದ ���ೆ� ಅವಶ�ಕ. 
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�.� �ಂ��ವ �ಲ� ಮಕ� �� �ತ�ಡ� 

�ಧ� �ಗ�ದ� �, ಸಹ ಅವ�� ಅವರ �ತ�  ಏ� 

ನ���� � ಎಂ�ದ��  ಅವ� 

ಅಥ������ �� �. ಈ ��� ������ �� 

ಬಹಳ �ಖ� . �� �ಂ��ವ ಎಲ�  ಮಕ� ��
ಅ��ನ (ಆ�ೕಚ� / �ನ�ಕ)

��ಬ����ಲ� .

�.� �ೊಂ�ರುವ ಮಗು�ನ ಲಕಷ್ಣಗಳ�: 

�ೇಹದ �ಾಗಗಳ�� �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಕ�� �ೋನ್ 

ಅ�ವೃ��ಯ�� �ಳಂಬ 

ಇತರ ಆ�ೋಗ� ಸಮ�ೆ�ಗಳ�: �ೋಗಗ�ಸ��ಾಗು��ೆಗಳ�, ಕ��ಾ ನೂ�ನ�ೆಗಳ�, ದೃ��  �ೋಷ 

ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಶ�ವಣ �ೋಷಗಳ�, ಮಲಬದ��ೆ (ಕ�ಣ, ಒಣ ಮಲ ಅಥ�ಾ �ಾರ�ೆ� ಮೂರು 

ಮಲ��ಂತ ಕ��), �ಜ��ೕಕರಣ, ಅ�ವೃ�� �ೊಂದಲು �ಫಲ�ೆ (��ೕ�ತ �ಾ�ಾನ� �ೈ�ಕ 

�ೆಳವ��ೆಯ �ೊರ�ೆ), ಇ�ಾ��. 

ಸಂವಹನದ ಪ�ಾ�ಯ ರೂಪಗಳ ಅಗತ���ೆ (�ತ�ಗಳ�, �ಾಧನಗಳ�, ಇ�ಾ��) 

 ಈ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಸ�ಾಲುಗಳ� �ಾ�ಾನ��ಾದವ�ಗ�ಾ��ೆ ಏ�ೆ?  

�.� �ೊಂ�ರುವ ಮಕ�ಳ� ಆ�ಾರ ಸ�ಾಲುಗಳನು� �ೊಂದಲು ಹಲ�ಾರು �ಾರಣಗ��ೆ: 

① ಅ�ಯ�ತ �ಾ�ಯು �ಯಂತ�ಣ�ಂದ �ೕ�ತ ಚಲ�ೆ. �ನು�ವ�ದು ಮತು� ನುಂಗುವ�ದು ಕಷ�,

ಅ�ಾನುಕೂಲ�ೆ ಇರುವ�ದು ಮತು� �ೆಲ��� ಅಸುರ�ತ�ಾ�ರುವ�ದು.

② ಕಳ�ೆ �ೇಹದ ಭಂ� ಮತು� ತ�ೆ ಮತು� ಕು���ೆಯ �ಯಂತ�ಣ ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ೇಹವನು�

ಸ��ಾ� �ದ��ೊ�ಸು��ೆ  ಮತು� �ನು�ವ�ದ�ಾ�� �ಾ� �ೆ�ೆಯುವ�ದು ಮತು� ಮುಚು�ವ�ದು

ಕಷ�.

③ �ೆ��ನ �ಾ�ಯು ಚಟುವ��ೆ�ಂ�ಾ� �ೆ��ನ ಶ�� (ಆ�ಾರ) ಅವಶ�ಕ�ೆಗಳ� ಸ� �ೊಂದುವ��ಲ�.

�ನ��ೕ ಮಗು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ೊ�ಗಳ� ನ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

④ ಕ�� �ೋನ್ ಗ���ಾದ ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸವನು� �ನು�ವ�ದನು� ಕಷ�ಕರ�ಾ�ಸುತ��ೆ ಮತು�

ಇದು ಸ��ಾದ �ೌ�ಕ-�ೕ�ಾರ್ �ೆಳವ��ೆ�ೆ ಮತು� ಆ�ಾರ �ೈ�ಧ��ೆಯನು� �ಸ��ಸಲು

ಅಗತ��ಾದ ಈ ��ಾ�ಸಗಳ  ತಡ�ಾದ ಪ�ಚಯಗ��ೆ �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು.
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�ಾ�ಾನ� ಆ�ಾರ ಸ�ಾಲುಗಳ� ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ� (ಅದು  �ಾವ �ೕ� ಇರುವ�ದು )  

�ೆಲವ� ಘಟ�ೆಗಳ� 

o �ಾ�ಯ��ರು�ಾಗ ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳನು� ನುಂಗಲು �ಳಂಬ (��ಾನ) �ಾಡುವ�ದು.

o ಆ�ಾ� �ೆ �ೆಮು�ವ�ದು, ಉ�ರುಗ��ಸುವ�ದು, ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ�

�ಾಡುವ�ದು

o ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ  ಸಮಯದ�� ಮತು� ನಂತರದ ಧ��ಯ �ೇವ�ಾಗುವ ಧ��ಯ ಗುಣಮಟ�

o ಆ�ಾ� �ೆ �ಾ�ಸ�ೋಶದ �ಾ��ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೋಂಕುಗಳ�

�ೕಘ� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಸಮಯ o ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಸಮಯವ� 30 ��ಷ��ಂತಲೂ �ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು.

�ೌ�ಕ �ೕ�ಾರ್ ಸ�ಾಲುಗಳ� 

o ಆ�ಾರವನು� ಅ�ಯಲು ಮತು� ನುಂಗಲು ತು�ಗಳ�, �ೆ�ೆ�, ದವ�ೆ ಮತು� �ಾ��ೆ ಬಳಸುವ��

�ೊಂದ�ೆ

o ಚಮಚಗಳ� ಮತು� ಕಪ್ ಗ�ಂದ �ನ�ಲು / ಕು�ಯಲು �ಾ� �ೆ�ೆಯಲು ಮತು� ಮುಚ�ಲು

�ೊಂದ�ೆ

o ಇತರ ಆ�ಾರಗಳನು�  ಪ�ವತ��ೆ �ಾಡುವ �ೊಂದ�ೆ, ��ೇಷ�ಾ� ಅ�ಯು��ೆ

ಅಗತ��ರುವ ಆ�ಾರಗಳ�

o ಗ���ಾದ ಆ�ಾರಗಳನು�  �ನ�ಲು �ೌ�ಕ �ೕ�ಾರು �ೌಶಲ�ಗಳನು� ತಡ�ಾ�

ಪ�ಚ�ಸುವ�ದ�ಂದ �ಳಂಬ�ಾ��ೆ

�ೈ�ಕ ಸ�ಾಲುಗಳ� 

o �ೕ�ಂಗ್ ಗ��ೆ ಸುರ�ತ �ಾ�ನವನು� �ಾಯು��ೊಳ��ವ�� �ೊಂದ�ೆ

o �ಸ�ತ ತ�ೆ ಮತು� ಕು���ೆಯ �ಾ��ೕಕರಣ (ಮುಂದ�ೆ�, �ಂದು�ದ, ಬ�ಗ��ೆ) ಮಗು��ೆ

ಆ�ಾರವನು� ಸ�ಾ�ನದು� ಮತು� ಅಸುರ�ತ�ಾ�ಸುತ��ೆ 

o �ೋಳ�ಗಳ�, �ೈಗಳ� ಮತು� �ಂ�ಾಗದ�� �ೆ��ನ �ೋನ್  ಸ�ಯಂ -ಆ�ಾರವನು�

ಸ�ಾ�ಾ� �ಾಡಬಹುದು

ಇಂ��ಯ  ಸಂ�ೇದ�ೆಗಳ� ಮತು� ಆ�ಾರ 

��ಾಕರ�ೆಗಳ� 

o �ೆಲವ� ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳ� ಮತು� �ೆಚು� �ಾ�ಯು ��ತ�ೆ� (ಸಂ�ೋಚನಗಳ�)

�ಾರಣ�ಾಗುವ �ಾಪ�ಾನಗ�ಂದ ಸುಲಭ�ಾ� ಪ��ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ

o �ೆಚು� �ಾ�ಯು ��ತ�ೆ� (ಸಂ�ೋಚನಗಳ�) �ಾರಣ�ಾಗುವ ಪ�ಸರ ಮತು� ಆ�ಾರ �ಾಗೂ

ದ�ವಗಳ ಪ��ಾರಗ�ಂದ �ೆಚು� ಪ��ಾ�ತ�ಾ��ೆ.

o ಘನ ಆ�ಾರಗ��ಂತ  ದ�ವ ಆ�ಾರಗ��ೆ  ಆದ��ೆ �ೕಡುತ��ೆ

o ಗ���ಾದ ಆ�ಾರ��ಂತ �ದು�ಾದ ಆ�ಾರಗ��ೆ �ೆಚು� ಆದ��ೆ �ೕಡುತ��ೆ.

o ದ�ವ ಮತು� ಘನಆ�ಾರಗಳ� ಆ�ಾಸ�ೆ� ಮತು� �ೊಂದ�ೆ�ೆ �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ. ಎಂದು ಅವ�

��ದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

o �ೆಲವ� ���ಷ� ಆ�ಾರಗಳನು� ತಡ�ಾ� ಪ�ಚ�ಸುವ�ದ�ಂದ ಅವ�ಗಳನು� �ೇ�ಸಲು

��ಾಕ�ಸುತ��ೆ.

�ೆಳವ��ೆ ಮತು� �ೕಷ�ೆಯ ಕಳವಳಗಳ� 
o ಕ�� �ೇವ�ೆ, ಆ�ಾರ �ೈ�ಧ��ೆ ಮತು� �ೆ��ನ ಶ��ಯ ಅಗತ�ಗ�ಂ�ಾ� ಅ�ೌ��ಕ�ೆ

ಮತು� �ಜ��ೕಕರಣ ಉಂ�ಾಗು��ೆ.
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�ೕಳ� ತು� ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ೕಳ� 

ಅಂಗುಳ (�ಎಲ್ / �) 

�ೕಳ� ತು� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ೕಳ� ಅಂಗುಳ ಎಂದ�ೇನು? 

�ೕಳ� ತು� ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ೕಳ� ಅಂಗುಳ ಎರಡೂ ಮುಖದ ಜನ� 

�ೋಷಗ�ಾ��ೆ. ಮಗುವ� "�ೕಳ�" ಇರು��ೆ�ಂ��ೆ  ಜ�ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

�ೕ�ನ ತು�, ಮೂಗು ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ಾ�ಯ �ೕ�ಾ�ವ�ೆಯ��  (ಅಂಗುಳ) 

�ಭಜ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ. ಮಗು��ೆ �ೕಳ� ತು�, �ೕಳ� ಅಂಗುಳ ಅಥ�ಾ �ೆಲವ� 

ಸಂದಭ�ಗಳ�� ಎರಡೂ ಇರಬಹುದು. �ೕಳ� ಸ�ಪ�ಸಲು ಮಕ���ೆ 

�ಾ�ಾನ��ಾ� ಹಲ�ಾರು ವಷ�ಗಳ�� ಅ�ೇಕ ಶಸ����ೆ�ಗಳ� �ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಇಂತಹ ಮಕ�ಳ� ಈ ಸಮ�ೆ�ಗ�ಂದ ಬಳಲು��ರು�ಾ��ೆ: 

ಶಬ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ಮತು� �ಾತ�ಾಡಲು �ೊಂದ�ೆ (�ಾತು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾ �ಳಂಬ) 

ಅ�ವೃ�� �ೊಂದಲು �ಫಲ�ೆ (��ೕ�ತ �ಾ�ಾನ� �ೈ�ಕ �ೆಳವ��ೆಯ �ೊರ�ೆ) 

ಹಲು�ಗಳ �ೆಳವ��ೆ ಮತು� ಅ�ಯು��ೆಯ��  �ೊಂದ�ೆಗಳ� (ಹಲು�ಗಳ� ಇಲ��ರಬಹುದು, ಸ��ಾ� �ೋ�ಸ�ಾ�ಲ� ಅಥ�ಾ 

�ಾ�ಯ�� ಪಕ��ೆ� �ೆ�ೆಯಬಹುದು) 

���ೆ� �ೕಡ�ದ��� ಆ�ಾ�ೆ� �� �ೋಂಕು ಮತು� ಶ�ವಣ ನಷ��ೆ 

ಈ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಸ�ಾಲುಗಳ� �ಾ�ಾನ��ಾದವ�ಗ�ಾ��ೆ ಏ�ೆ? 

�ಎಲ್ / � �ೊಂ�ರುವ ಮಕ�ಳ� ಆ�ಾರ ಸ�ಾಲುಗಳನು� �ೊಂದಲು ಹಲ�ಾರು �ಾರಣಗ��ೆ: 

① ಆ�ಾ�ೆ� ಶಸ� ���ೆ�ಗಳನು� �ಾ�ಸುವ�ದ�ಂದ ಮಕ�ಳ� ಊಟದ ಸಮಯದ�� ಅಳಬಹುದು. �ಾಟ�ಗಳ� /

ಚಮಚಗಳ� / ಕಪ್ಗ�ಂದ ದೂರ ಎ�ೆಯುವ�ದು ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

② . ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ಂ��ೆ �ೊಂದ�ೆ �ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. (ಮೂ��ಂದ �ೊರಬರುವ ಆ�ಾರ, �ೆಮು�,

ಉ�ರುಗಟು���ೆ, �ಾ��ಂದ �ೋವ� / ಮುಖದ ��ಾನಗಳ� ಇ�ಾ��) ಆ�ಾರ ��ಾಕರ�ೆ�ೆ

�ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು.

③ �ೕಳ� �ೆ�ೆಯು��ೆ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ �ೊಂದ�ೆ �ೕರು��ೆಯು ಸ�ನ ಮತು� �ಾಟ� ಆ�ಾರ�ೊಂ��ೆ

ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಉಂಟು�ಾಡಬಹುದು ಏ�ೆಂದ�ೆ �ೕರು�ಾಗ ಒತ�ಡವನು� ಸೃ��ಸಲು �ಾಧ��ಾಗುವ��ಲ�.

④ ಮುಖ ಮತು� �ಾ� (ಹಲು�ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ) ಅಸಹಜ�ೆಗಳ� ಆ�ಾರದ �ೆಲವ� ��ನ� ಆ�ಾರಗಳನು�

ಅ�ಯುವ�ದನು� ಕಷ�ಕರ ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನುಕೂಲ�ೊ�ಸುತ��ೆ.

⑤ ಆ�ಾರ / ದ�ವಗಳನು� �ಾ�ಯ�� ಇಡುವ�ದು ಮತು� ತು� ಮತು� / ಅಥ�ಾ �ಾ�ಯ�� �ೕಳ� �ೆ�ೆಯು��ೆ�ಂದ ಸೂಕ��ಾ�

ಅ�ಯಲು ಮತು� ನುಂಗಲು �ೊಂದ�ೆ.
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�ಾ�ಾನ�  ಆ�ಾರ ಸ�ಾಲುಗಳ� ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ� (ಅದು  �ಾವ �ೕ� ಇರುವ�ದು )  

ಅಸಮಥ� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ/ಅಸ�ವಸ� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ 

o �ೕಳ� �ೆ�ೆಯು��ೆ�ಂ�ಾ� �ಾಟ� �ಾಲು �ೕರು��ೆ ಮತು� ಸ�ನ �ಾಲು

�ೕರು��ೆ�ೆ �ೊಂದ�ೆ.

o ಅಸಮಥ� �ೕರುವ ಮತು� �ನು�ವ �ೌಶಲ��ಂ�ಾ� �ೕಡ್ ಗಳ ಸಮಯದ��

���ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಸುಲಭ�ಾ� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು� �ಟು� �ಡುವ�ದು.

o ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ  ಸಮಯದ�� ಮತು� ನಂತರ ದ�ವಗಳ� ಅಥ�ಾ ಆ�ಾರಗಳ�

ಮೂ��ಂದ ಹ�ಯುತ��ೆ

o �ಾ�ಾನ� �ಾಟ�ಗಳ� ಮತು� ��ೆ�ೊಟು�ಗಳ� ಈ ಮಕ���ೆ �ೊಂದುವ��ಲ�.

�ೆ��ದ  ಆ�ಾಯ 

o ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳ �ೇ���ಾಗ ಆ�ಾ� �ೆ �ೆಮು�ವ�ದು, ಉ�ರುಗ��ಸುವ�ದು,

�ಾ�ಗ್ �ಾಡುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ಾಂ� �ಾಡುವ�ದು

o �ೕಡ್ ಗಳ ಸಮಯದ�� ಮತು� ನಂತರದ �ೇವ ಧ��ಯ  ಗುಣಮಟ�-ಉ��ಾಟದ

�ೊಂದ�ೆಯ ಸಂಭವ�ೕಯ ��ೆ�

o ಮೂ�ನ�� �ಲು�ರುವ ದ�ವಗಳ� ಮತು� ಆ�ಾರಗಳ� �ಾಯು�ಾಗ�ದ �ೆಳ�ೆ

ಚ�ಸಬಹುದು, ಇದರ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಉ�ರುಗಟು���ೆ ಮತು� / ಅಥ�ಾ

ಉ��ಾಟದ�� �ೊಂದ�ೆ ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ

o ಆ�ಾ� �ೆ �ಾ�ಸ�ೋಶದ �ಾ��ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೋಂಕುಗಳ�

�ೕಘ��ಾದ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ ಸಮಯ o ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಸಮಯಗಳ� 30 ��ಷ��ಂತಲೂ �ೆ���ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

�ೌ�ಕ �ೕ�ಾರ್ ಸ�ಾಲುಗಳ� 

o ದ�ವಗಳ� ಮತು� ಆ�ಾರವನು� �ೕರಲು, ಅ�ಯಲು ಮತು� ನುಂಗಲು �ೊಂದ�ೆ

o ಇತರ ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗ��ೆ ಪ�ವ��ಸಲು �ೊಂದ�ೆ, ��ೇಷ�ಾ� ಅ�ಯು��ೆ

ಅಗತ��ರುವ ಆ�ಾರಗಳ�. 

o ಗ���ಾದ ಆ�ಾರಗಳನು� �ನ�ಲು �ೌ�ಕ-�ೕ�ಾರ್ �ೌಶಲ�ಗಳನು� ತಡ�ಾ�

ಪ�ಚ�ಸುವ�ದ�ಂದ �ಳಂಬ�ಾಗು��ೆ

ಇಂ��ಯ ಸಂ�ೇದ�ೆ�ೕಲ�ೆ ಮತು� ಆ�ಾರ 

��ಾಕರ�ೆಗಳ� 

o ಗ���ಾದ ಆ�ಾರಗ��ಂತ �ದುಆ�ಾರಗ��ೆ ಆದ��ೆ �ೕಡುತ��ೆ.

o ದ�ವ ಮತು� ಆ�ಾರಗಳ� �ೋವ� ಉಂಟು �ಾಡುತ��ೆ ಎಂದು �ಾ�� �ೆಲವ� ���ಷ�

ಆ�ಾರಗಳನು� �ೇ�ಸಲು ��ಾಕ�ಸುತ��ೆ. 

o ಪ�ಸರ, ಆ�ಾರದ ಪ��ಾರಗಳ�, ದ�ವಗಳ� ಮತು� �ಾಟ�ಗಳ�, ಚಮಚಗಳ� ಅಥ�ಾ

ಕಪ್ ಗಳ� ಮತು� ಮುಖ�ೆ� ಮತು� ಸುತ�ಮುತ� �ೕ�ದ  ಸ�ಶ��ಂದ ಸುಲಭ�ಾ�

ಪ��ಾವ�ೆ� ಒಳ�ಾಗುತ��ೆ.

�ೆಳವ��ೆ ಮತು� �ೕಷ�ೆಯ ಕಳವಳಗಳ� 
o ಕ�� ಆ�ಾರ  �ೇವ�ೆ, �ಬ�ಂ�ತ �ೇವ�ೆ ಮತು� ಆ�ಾರ ��ಾಕರ�ೆಗಳ

ಸಂಭವ�ೕಯ �ೆಳವ��ೆ�ಂ�ಾ� ಈ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ.
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�ವ�ಡತನ / ಆ�ಸು��ೆಯ ಕಷ� 

�ವ�ಡುತನ  ಮತು�  ಆ�ಸು��ೆಯ ಕಷ�  (ಎಚ್ ಒ 

ಎಚ್ )  ಎಂದ�ೇನು? 

ಒಂದು ಅಥ�ಾ ಎರಡೂ ��ಗಳ�� ಮಗು��ೆ �ೇಳಲು 
�ಾಧ��ಾಗ�ರುವ�ದನು�  �ವ�ಡುತನ ಎಂದು 
ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ. ಮಗುವ�  ಒಂದು ಅಥ�ಾ ಎರಡೂ ��ಗಳ�� ಎ�ಾ� ಶಬ�ಗಳನು� �ೇಳ�ರಬಹುದು. ಇದನು� ಎಚ್ ಒ ಎಚ್ ಎನು��ಾ��ೆ  ಇಂತಹ 

ಮಗು��ೆ �ೌಮ�, ಮಧ�ಮ ಅಥ�ಾ ಆಳ�ಾದ ಶ�ವಣ ನಷ��ಾಗಬಹುದು. ಮಕ�ಳ� �ವ�ಡ ಅಥ�ಾ ಎಚ್ ಒ ಎಚ್  ಆ� ಜ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ 
�ಾ�ಾನಂತರದ�� ಅವರು ತಮ� ಶ�ವಣವನು� ಕ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು. 

ಇಂತಹ ಮಗು�ನ ಸಮ�ೆ�ಗಳ�:: 

ಅ�ವೃ��ಯ��ನ �ಳಂಬಗಳ�, ��ೇಷ�ಾ� ಆರಂ�ಕ ಕ��ೆ ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಸಂವಹನದ�� �ಳಂಬ�ೆ 

�ಾ�ೆಯ�� ಅಥ�ಾ �ಕಷ್ಣ ಪ�ೆಯಲು �ೊಂದ�ೆಗಳ� 

ತಮ�ನು� ವ�ಕ�ಪ�ಸುವ ಮತು� ಇತರ�ೊಂ��ೆ ಸಂಬಂಧ �ೊಂ�ರುವ ಸ�ಾಲುಗಳ� 

ಸಂವಹನದ ಪ�ಾ�ಯ ರೂಪಗಳ ಅಗತ��ೆಗಳ� (ಸಂ�ೇತ �ಾ�ೆ, �ತ�ಗಳ�, ಇ�ಾ��) 

ಈ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಸ�ಾಲುಗಳ� �ಾ�ಾನ��ಾದವ�ಗ�ಾ��ೆ ಏ�ೆ? 

�ವ�ಡ ಅಥ�ಾ ಎಚ್ ಒ ಎಚ್ ಮಕ�ಳ� ಆ�ಾರ ಸ�ಾಲುಗಳನು� �ೊಂದಲು ಹಲ�ಾರು �ಾರಣಗ��ೆ: 

① ಎತ�ರದಸಂ�ೇದ�ಾ ವ�ವ�ೆ�ಗಳ� �ೊಸ ಆ�ಾರವನು� �ನು�ವ�ದು ಮತು� ಪ�ಯ��ಸುವ�ದನು� ಅ�ಾಧ ಅನುಭವವ�ಾ�� �ಾಡುತ��ೆ.

② ಕ���ಾದ ಅಥ�ಾ �ೕ�ತ ಶ�ವ�ೇಂ��ಯ (ಶ�ವಣ) ಇನು�ಟ್ �ೕ�ಂಗ್ಗ��ೆ �ಾಂತ�ಾಗುವಂ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ ಮತು� �ೆಚು�

ಸ�ಾ�ನ ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ೆ �ನ��ೇಕು ಎಂಬುದರ �ೆಲವ� ಅಂಶಗಳನು� ಕ�ಯಬಹುದು.

③ ದೃ��, �ೈ�ಕ ಅಥ�ಾ ಅ��ನ �ೌಬ�ಲ�ಗಳಂತಹ ಇತರ �ೆಚು�ವ� ಪ����ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾ��ೆಗಳ� ಶ�ವಣ ನಷ��ೊಂ��ೆ

ಸಂಭ�ಸಬಹುದು, ಇದು ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರದ �ೆಳವ��ೆಯ �ೕ�ೆ ಮತ�ಷು� ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��ೆ.
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�ಾ�ಾನ�  ಆ�ಾರ ಸ�ಾಲುಗಳ� ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ� (ಅದು  �ಾವ �ೕ� ಇರುವ�ದು )  

ಇಂ��ಯಗಳ ಸಂ�ೇದ�ಾ�ೕಲ�ೆ 

o ಪ�ಸರ�ಂದ, ��ೇಷ�ಾ� ದೃಶ� ಅಂಶಗ�ಂದ �ೆಚು�

ಪ��ಾ�ತ�ಾ��ೆ

o �ೕ�ಂಗ್ ಗಳತ� ಗಮನ ಹ�ಸುವ �ಾಮಥ�� ಕ���ಾ�ರುವ�ದು.

�ೌ�ಕ �ೕ�ಾರ್ ಸ�ಾಲುಗಳ� 

o �ೆಲವ� ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳನು� �ವ��ಸುವ�� �ೊಂದ�ೆ

o ಗ���ಾದ ಆ�ಾರಗಳನು�  �ನ�ಲು �ೌ�ಕ �ೕ�ಾರು

�ೌಶಲ�ಗಳನು� ತಡ�ಾ� ಪ�ಚ�ಸುವ�ದ�ಂದ �ಳಂಬ�ಾಗು��ೆ

ಇತರ ���ಗ��ೆಂ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಸ�ಾಲುಗಳ� (�ೆ�ೆಬ�ಲ್ �ಾ��, 

ಆ�ಸಂ �ೆ�ಕ�ಮ್ ��ಾಡ�ರ್, ದೃ�� ದುಬ�ಲ�ೆಗಳ�, ಇ�ಾ��) 

o ಆ�ಾರ ��ೕ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುವ ಇಂ��ಯ

ಸಂ�ೇದ�ೆಗಳ�

o �ಾ�ಯು �ೋನ್ (�ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಕ��) �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ಾ��ಕ

ಸ�ಾಲುಗಳ� ಉಂ�ಾಗು��ೆ

�ೆಳವ��ೆ ಮತು� �ೕಷ�ೆಯ ಕಳವಳಗಳ� 
o ಆ�ಾರದ ಕ��  �ೇವ�ೆ, �ಬ�ಂ�ತ �ೇವ�ೆ ಮತು� ��ನ� ಆ�ಾರ

ಗಳ  �ಳಂಬ ಪ�ಚಯಗ�ಂ�ಾ� ಈ ಸಮ�ೆ�ಗಳ ಉಂ�ಾಗು��ೆ.

�ೌನ್ �ಂ�ೊ�ೕಮ್ 

�ೌನ್ �ಂ�ೊ�ೕಮ್ ಎಂದ�ೇನು? 

�ೌನ್ �ಂ�ೊ�ೕಮ್ ಎಂಬುದು ಮಗು ಜ��ದ ಆನುವಂ�ಕ ����ಾ�ದು� ಅದು 

ಅ�ವೃ�� ಮತು� �ೌ��ಕ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ. �ೌನ್ �ಂ�ೊ�ೕಮ್ ಹಲ�ಾರು 
�ಾ�ಾನ� �ೈ�ಕ ಲಕಷ್ಣಗಳನು� �ೊಂ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಪ�� ಮಗುವ� ಈ 
ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳ ��ನ� ಹಂತಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ��ಷ� ವ����ಾ��ೆ. 

�ೌನ್ �ಂ�ೊ�ೕಮ್ �ೊಂ�ರುವ ಮಕ�ಳ� ಈ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� 

�ೊಂ�ರಬಹುದು: 

�ಾ�ಾನ� ಲಕಷ್ಣಗಳ�: �ೕಲು�ಖ�ಾ� ಓ�ೆ�ಾದ ಕಣು�ಗಳ�, ಸಣ� ��ಗಳ�, 

�ಾ��ೊಂ�ರುವ (�ೊಡ��ಾದ) �ಾ��ೆ, �ೆ��ದ �ಾ�ಾರಸ, ಚಪ��ೆ ಮುಖದ 

���ೈಲ್, ಎತ�ರದ�� �ಕ��ಾ��ೆ ಮತು� �ೈಯ ಮಧ�ದ�� ಆಳ�ಾದ ��ೕಸ್ 

��ೆ�ಯ ಸ�ಾಲುಗಳ� 

��ಾನ �ೆಳವ��ೆ 

ಅ�ವೃ��ಯ�� �ಳಂಬ 

ಇತರ ಆ�ೋಗ� ಸಮ�ೆ�ಗಳ�: �ೋಗಗ�ಸ��ಾಗು��ೆಗಳ�, ದೃ��, ಶ�ವಣ, ಹೃದಯ ಮತು� �ಾ�ಸ�ೋಶದ (ಉ��ಾಟದ) �ೊಂದ�ೆಗಳ�, 

ಇ�ಾ��. 

ಸಂವಹನದ ಪ�ಾ�ಯ ರೂಪಗಳ ಅಗತ��ೆಗಳ� (ಸಂ�ೇತ �ಾ�ೆ, �ತ�ಗಳ�, �ಾಧನಗಳ�, ಇ�ಾ��) 

ಈ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಸ�ಾಲುಗಳ� �ಾ�ಾನ��ಾದವ�ಗ�ಾ��ೆ ಏ�ೆ? 

�ೌನ್ �ಂ�ೊ�ೕಮ್ �ೊಂ�ರುವ ಮಕ�ಳ� ಆ�ಾರ ಸ�ಾಲುಗಳನು� �ೊಂದಲು ಹಲ�ಾರು �ಾರಣಗ��ೆ: 
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① ಸೂಕಷ್� ಸಂ�ೇದ�ಾ ವ�ವ�ೆ�ಗಳ� ��ನ� ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳ�, ಸು�ಾಸ�ೆ ಮತು� �ಾಪ�ಾನ�ೆ� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಡುವ�ದು

ಕಷ�ಕರ�ಾ�ಸುತ��ೆ.

② ಕ�� �ೋನ್  ಗ���ಾದ ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸವನು� �ನು�ವ�ದನು� ಕಷ�ಕರ�ಾ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ಇದು  ಸ��ಾದ �ೌ�ಕ-�ೕ�ಾರು

ಅ�ವೃ���ೆ ಮತು� ಆ�ಾರ �ೈ�ಧ��ೆಯನು� �ಸ��ಸಲು ಅಗತ��ಾದ ಈ ��ಾ�ಸಗಳ  ತಡ�ಾದ ಪ�ಚಯಗ��ೆ �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು.

③ ಕ�� �ೋನ್ �ಂದ �ನು�ವ�ದು ಕಷ��ಾಗುತ��ೆ. (��ೇಷ�ಾ� ಅ�ಯು��ೆ ಅಗತ��ರುವ ಗ���ಾದ ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳ�) ಇದು

�ೆಚು� ಸ�ಾ�ನ�ಾ��ೆ.  ಇದು ಊಟದ �ೇವ�ೆಯ ಪ��ಾಣವನು�  ಕ�� �ಾಡಲು �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ.

④ ವತ��ೆಯ ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಗಮನ ಸ�ಾಲುಗಳ�, ಇದು ಗಮನ �ೊರ�ೆ ಅಥ�ಾ “�ನ� ನಡವ��ೆಗಳನು� ವ��ಸುವ�ದು” ಎಂದು

�ೋರುತ��ೆ, ಇದ�ಂದ �ನು�ವ�ದು ಮತು� ಕು�ತು�ೊಳ��ವ�ದು ಸಹ ಕಷ��ಾಗುತ��ೆ.

�ಾ�ಾನ�  ಆ�ಾರ ಸ�ಾಲುಗಳ� ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ� (ಅದು  �ಾವ �ೕ� ಇರುವ�ದು )  

�ೈ�ಕ ಸ�ಾಲುಗಳ� 

o ಸುರ�ತ ಆ�ಾರ ಮತು� �ನು�ವ�ದ�ಾ�� ��ರ �ಾ�ನವನು� �ಾಯು��ೊಳ��ವ�� �ೊಂದ�ೆ

o ಕ�� �ೋನ್ /ಶ��ಯು  ಕು�ಯಲು ಅಥ�ಾ �ೕಳಲು �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು ಮತು� ಆ�ಾರ�ಾ�� ತ�ೆ ಮತು�

ಕು���ೆಯನು� �ೇರ�ಾ� ���ಡಲು ಕಷ��ಾಗುತ��ೆ

ಅಸ�ವಸ��ೕ�ಯ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ 

o ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಆ�ಾಗ �� �ೆ�ೆ �ಾರುತ��ೆ.

o ಆ�ಾರ �ೇ�ಸು�ಾಗ  �ೕರು��ೆ, ನುಂಗು��ೆ ಮತು� ಉ��ಾಟದ ಕಳ�ೆ ಸಮನ�ಯ

o ಸ�ಲ� ���ಾಗ ಮಗು �ೆಲವ� ���ಷ� ಆ�ಾರಗಳನು� ��ಾಕ�ಸುತ��ೆ. ಇದು ಅದನು� ಸುಲಭ�ಾ�

ಆ�ಾಸ�ೊಳ��ವಂ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ.

�ೕಘ� ಆ�ಾರಗಳ� o ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಸಮಯವ�  30 ��ಷಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು

�ೌ�ಕ �ೕ�ಾರ್ ಸ�ಾಲುಗಳ� 

o ದುಬ�ಲ�ೕರು��ೆ (�ಾ��ಂದ ದ�ವ �ೋ��ೆ)

o ಕ�� �ೋನ್  ಮತು� ಆ�ಾಸದ ಪ��ಾಮ�ಂ�ಾ� �ೆಲವ� ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳನು� (��ೇಷ�ಾ�

ಅ�ಯು��ೆ ಅಗತ��ರುವ) �ವ��ಸುವ�� �ೊಂದ�ೆ

o ಕಳ�ೆ ಅ�ದು �ೆಮು�ವ�ದು ಅಥ�ಾ ಉ�ರುಗಟು�ವ�ದು

o ಗ���ಾದ ಆ�ಾರಗಳನು�  �ನ�ಲು �ೌ�ಕ-�ೕ�ಾರ್ �ೌಶಲ�ಗಳನು� ತಡ�ಾ� ಪ�ಚ�ಸುವ�ದ�ಂದ

�ಳಂಬ�ಾ��ೆ

�ೕ�ಾರ್ �ೕಜ�ೆ ಸ�ಾಲುಗಳ� o ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸಲು �ೊಂದ�ೆ

ಇಂ��ಯಗಳ ಸಂ�ೇದ�ಾ �ೕಲ�ೆ 

o �ೆಲವ� ಆ�ಾರಗಳ� �ನ�ಲು ಕಷ� ಅಥ�ಾ ಆ�ಾಸ�ೆ� �ಾರಣ�ೆಂದು ���ರುವ�ದ�ಂದ �ೆಲವ�

ಆ�ಾರಗಳನು���ಾಕ�ಸುತ��ೆ.

o �ೆಲವ� �ದು ಆ�ಾರಗ��ೆ �ೆ��ನ ಆದ��ೆ �ೕಡುತ��ೆ ಮತು� ಅವ�ಗಳ �ೕ�ೆ �ೆಚು� ಅವಲಂ�ತ�ಾ�ರುತ��ೆ.

o ಆ�ಾರವ� ತಮ� �ಾ�ಯ�� ಇ�ೆ ಎಂದು ಅನುಭ�ಸಲು �ೆ��ನ ಆ�ಾರವನು� ತಮ� �ಾ�ಯ��

�ಾ��ೊಳ��ತ��ೆ.

�ೆಳವ��ೆ ಮತು� �ೕಷ�ೆಯ ಕಳವಳಗಳ� o �ಬ�ಂ�ತ �ೇವ�ೆ ಮತು� ��ನ� ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳ �ಳಂಬ ಪ�ಚಯಗ�ಂ�ಾ�
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ಭೂ�ಣದ ಆ�ೊ�ೕ�ಾಲ್ �ೆ�ಕ�ಮ್ ಅಸ�ಸ��ೆಗಳ� (ಎಫ್ ಎ ಎಸ್ � ) ಮತು� ಸಬಸ�ನ್� 

ಎಕ��ೕಜರ್ ಒಳ�ಾದ ಮಕ�ಳ� 33 

ಎಫ್ ಎ ಎಸ್ � ಮತು�  ಸಬಸ�ನ್� ಎಕ��ೕಜರ್ ಎಂದ�ೇನು? 

ಎಫ್ ಎಎಸ್ � ಎನು�ವ�ದು ಮಗು ಗ����ಾ��ಾ�ಗ ತನ� �ಾ� ಆ�ೊ��ಾಲ್ �ೇವ�ೆ �ಾ�ದ�ೇ 

ಜ�ಸುವ ಪ����ಗಳ �ಾ����ಾ��ೆ. �ಾ� ಗ����ಾ��ಾ�ಗ ಡ�ಗ�ಗಳನು�  ಬಳ��ಾಗ ಮಗುವ� 

ಸಬಸ�ನ್� �ೆ ಎಕ��ೕಸರ್ ಆಗುವ�ದು.ಈ ಡ�ಗ್� �ೇವ�ೆಗಳ �ಧ ಮತು� ಪ��ಾಣವ�  ಮಗು�ನ ಜನನದ 

�ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��ೆ. 

ಮ��  ೆಗ����ಾ��ಾ�ಗ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಆ�ೊ�ೕ�ಾಲ್ 

�ೇ��ದ�ೆ ಮಗು��ೆ ಎಫ್ ಎಎಸ್ � ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಫ್ ಎಎಸ್ � ಮತು�  ಸಬಸ�ನ್� ಎಕ��ೕಜರ್ �ೊಂ�ರುವ  ಮಕ�ಳ ಲಕಷ್ಣಗಳ�: 

ಎಫ್ ಎಎಸ್ ��ೆ �ಾ�ಾನ� ಲಕಷ್ಣಗಳ�: ಸಣ� ತ�ೆ,  

�ೕ�ನ ತು� ಮತು� ಮೂ�ನ ನಡು�ೆ ನಯ�ಾದ �ಡ್�, ಎತ�ರದ�� ಕುಳ�, ಕ�� ತೂಕ 

��ೆ�ಯ ಸ�ಾಲುಗಳ� 

�ೆ��ದ ಗ��� ಮತು� �ಾಂತ�ಾಗಲು �ೊಂದ�ೆ 

ವತ��ೆಯ ಸ�ಾಲುಗಳ� (ಬಹಳ ಸ��ಯ, ಗಮನ �ೊಡುವ�ದು ಕಷ�) 

ಕ��ೆಯ �ೊಂದ�ೆಗಳ� (ಕಳ�ೆ �ೆ�ೆ�ನ ಶ��  ಮತು� �ಾ��ಕ�ೆ, ಕ�� �ೕಪ�� ಮತು� ಸಮ�ೆ� ಪ��ಾರ) 

ಇತರ ಆ�ೋಗ� ಸಮ�ೆ�ಗಳ�: ಶ�ವಣ ಮತು� ದೃ�� �ೋಷಗಳ�, ಮೂತ��ಂಡಗಳ�, ಹೃದಯ ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಮೂ�ೆಗಳ 

�ೊಂದ�ೆಗಳ� 

ತುಂ�ಾ ಸೂಕಷ್� ಸಂ�ೇದ�ಾ ವ�ವ�ೆ�ಗಳ�. ಈ  ಸಂ�ೇದ�ಾ ಸ�ಾಲುಗಳ� ಮಕ���ೆ ಸ�ಶ�, �ಾಸ�ೆ, ಸು�ಾಸ�ೆ, ಶಬ�ಗಳ� 

ಇ�ಾ��ಗ��ೆ ಅ�ಸೂಕಷ್��ೆಯನು� ಉಂಟು�ಾಡಬಹುದು. 

ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಮತು� �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರ ನಡು�ನ ಪ�ವತ��ೆಗಳನು� �ವ��ಸುವ�� �ೊಂದ�ೆ ಮತು� �ನಚ�ಯ��ನ 

ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ�� �ೊಂದ�ೆ. 

�ೇಹದ�� �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಕ�� �ೋನ್  ಮತು� ಸಂಭವ�ೕಯ ನಡುಕ 

ಅ�ವೃ��ಯ�� �ಳಂಬ 

�ಾ�ೆ, �ೆಲಸ, ಮ�ೆ ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಸಮು�ಾಯದ�� �ಾಯ��ವ��ಸುವ �ಾಮಥ��ದ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುವ �ೊಂದ�ೆಗಳ� 

ಈ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಸ�ಾಲುಗಳ� �ಾ�ಾನ��ಾದವ�ಗ�ಾ��ೆ ಏ�ೆ? 

ಎಫ್ ಎಎಸ್ � ಮತು� / ಅಥ�ಾ  ಸಬಸ�ನ್� ಎಕ��ೕಜರ್  �ೊಂ�ರುವ ಮಕ�ಳ� ಆ�ಾರ ಸ�ಾಲುಗಳನು� �ೊಂದಲು ಹಲ�ಾರು 

�ಾರಣಗ��ೆ: 

① ಅತ�ಂತ ಸೂಕಷ್� ಸಂ�ೇದ�ಾ ವ�ವ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� �ಾಂತ�ೊಳ��ವ ಅಥ�ಾ �ತವನು� ಅನುಭ�ಸಲು �ೊಂದ�ೆ.

② �ೋನ್ ವ��ಾ�ಸಗಳ�, �ೈ�ಕ �ಳಂಬಗಳ� ಮತು� �ೇಹದ ಚಲ�ೆಗ��ೆಂ��ೆ ಸಮನ�ಯ�ೆ ಇ�ೆಲ�ವ� ಮಗು��ೆ ವಯ�ಾ�ದಂ�ೆ

�ಶುಗಳ ಆ�ಾರ ಮತು� �ೆಚು� �ೈ�ಧ�ಮಯ ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸುವ�ದರ�� �ೊಂದ�ೆಗ��ೆ �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ.

③ ��ೆ� ಮತು� �ಾಗರೂಕ�ೆಯ ಸ�ಾಲುಗಳ�. ಇಂತಹ ಮಕ�ಳ�  ತುಂ�ಾ ��ೆ�ಯ�� ಇರುವಂ�ೆ  �ಾ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾನ�

��ೆ�ಯ �ೇ�ಾಪ��ಯನು� ಅನುಸ�ಸಲು ಕಷ�ಪಡಬಹುದು.
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�ಾ�ಾನ� ಆ�ಾರ 

ಸ�ಾಲುಗಳ� 

ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ� (ಅದು  �ಾವ �ೕ� ಇರುವ�ದು )  

ಆ�ಾಸ ಮತು� �ೆ��ದ ��ೆ� 

o ��ಂಗ್ ಸಮಯದ�� ಮಗುವ� ಆ�ಾಗ �� �ೆ�ೆ �ಾರುವ�ದು.

o ಮಗುವನು� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ೆ ಎ��ಸುವ�ದು ಕಷ��ಾಗುವ�ದು.

o ಸ�ಲ� �ೊಡ��ಾ�ರುವ ಮಕ�ಳ� �ೆಲವ� ���ಷ� ಆ�ಾರಗಳನು� ಸುಲಭ�ಾ� ��ಾಕ�ಸುತ��ೆ.

ಕ���ಾದ  ಆ�ಾರ ಪ��ಾಣ ಅಥ�ಾ 

�ೇವ�ೆ 

o ಸಂಪ�ಣ� ಊಟವನು� �ಾಡಲು ಅಸಮಥ��ೆ

o ಹಗಲು ಮತು� �ಾ�� ಸಮಯದ�� �ಕ�  ಪ��ಾಣದ ಆ�ಾರವನು� �ೆ�ಾ�� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ

�ೕಘ� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ ಸಮಯ o ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ ಸಮಯ  30 ��ಷಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು

ಅಸಮಪ�ಕ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ 

o ಸ�ನ �ಾನ ಮತು� �ಾಟ� �ಾಲು �ೇ�ಸಲು �ೊಂದ�ೆ

o ದುಬ�ಲ �ೕರು��ೆ (�ಾ��ಂದ ದ�ವ �ೋ��ೆ)

o �ೕ�ಂಗ್ ಸಮಯದ�� �ೆ��ದ ಗ���

o ಅ�ಯಂ��ತ �ೕರು��ೆ, ನುಂಗಲು ಮತು� ಉ��ಾಡಲು ಕಷ� ಪಡು��ೆ.

�ೈ�ಕ ಸ�ಾಲುಗಳ� 

o ಸುರ�ತ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ೆ  ಮತು� �ನು�ವ�ದ�ೆ� ��ರ�ಾದ �ಾ�ನವನು� �ಾಯು��ೊಳ��ವ��

�ೊಂದ�ೆ.

o ಕ�� �ೋನ್  ಕು�ಯಲು ಅಥ�ಾ �ೕಳಲು �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು ಮತು� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ಾ�

ತ�ೆ ಮತು� ಕು���ೆಯನು� �ೇರ�ಾ� ���ಡಲು ಕಷ��ಾಗುತ��ೆ

o �ೆ��ನ  �ೋನ್ �ೇಹ, ತ�ೆ ಮತು� ಕ��ನ ಅ��ಾದ �ಸ�ರ�ೆ�ೆ �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು

ಇಂ��ಯ ಸಂ�ೇದ�ೆಗಳ� ಮತು� ಆ�ಾರ 

��ಾಕರ�ೆಗಳ� ಮತು�  ಪ�ಸರ 

ಸ�ಾಲುಗಳ� 

o �ೆಲವ� ಪ�ಸರ ಅಂಶಗ�ಂದ �ೆಚು� ಪ��ಾ�ತ�ಾ�ರುವ�ದು. �ಾಢ�ಾದ �ೆಳಕು, �ೆಲವ�

ಸ��ಯ�ಾ�ರುವ ಸ�ಳಗಳ�.

o �ೆಲವ� ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳ�, ಸು�ಾಸ�ೆ, �ಾಪ�ಾನ ಇ�ಾ��ಗ��ೆ ಬಲ�ಾದ ಆದ��ೆಗಳನು�

�ೊಂ�ರುವ�ದು. 

o ಮಗು��ೆ ತನ�ೆ ಹ��ಾ��ೆ/�ೕರ��ೆ ಆ��ೆ ಎಂದು ��ಯಲು �ೊಂದ�ೆ ಆಗುವ�ದು.

o �ಾ�ಯ�� ಆ�ಾರ ಇ�ೆ ಎಂದು ��ಯ�ೇ ಅ� �ೆಚು� ಆ�ಾರವನು� �ಾ�ಯ��

�ಾ��ೊಳ��ವ�ದು.

o �ೊಸ ಆ�ಾರ ಮತು� ದ�ವಗಳನು� ಪ�ಯ��ಸು�ಾಗ ಕಂಡು ಬರುವ  ಸ�ಾಲುಗಳ�

o ��ಧ ಆ�ಾರಗಳ �ೇವ�ೆ ಕ���ಾಗು��ೆ.

�ೌ�ಕ �ೕ�ಾರ್ ಸ�ಾಲುಗಳ� 

o ದುಬ�ಲ �ೕರು��ೆ (�ಾ��ಂದ ದ�ವ �ೋ��ೆ)

o ಕ�� �ೋನ್,  ಆ�ಾಸ  ಮತು� ಊಟದ�� ಕ�� ಗಮನ�ರುವ�ದ�ಂದ �ೆಲವ� ಆ�ಾರ

��ಾ�ಸಗಳನು� (��ೇಷ�ಾ� ಅ�ಯು��ೆ ಅಗತ��ರುವ) �ವ��ಸುವ�� �ೊಂದ�ೆ 

o ಅಸ�ವಸ��ಾ� ಅ�ದ ಆ�ಾರವನು� �ಾಂ� �ಾಡುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಕಕು�ವ�ದು

��ಾನ ಅಥ�ಾ �ಳಂಬ�ಾದ 

�ೆಳವ��ೆಯ �ೕಷ�ೆ �ಾಳ�ಗಳ� 

o ಕ�� ಆ�ಾರ  �ೇವ�ೆ, �ಬ�ಂ�ತ �ೇವ�ೆ ಮತು� ��ನ� ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳ �ಳಂಬ

ಪ�ಚಯಗ�ಂ�ಾ� ಉಂ�ಾಗುವ ಸಮ�ೆ�ಗಳ�

o ��ಾನ ಅಥ�ಾ �ಳಂಬ �ೆಳವ��ೆ
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 ಅ�ಾ�ಕ ಜನನ ಮತು� ಕ�� ಜನನ 

ತೂಕ?   

ಅ�ಾ�ಕ  ಜನನ ಮತು� ಕ�� ಜನನ ತೂಕ  ಎಂದ�ೇನು?

ಮಗುವ� 37 �ಾರ��ಂತಲೂ �ದ�ೇ ಜ��ದ�ೇ ಅಂತಹ ಮಗು�ನ 

ಜನನವನು� ಅ�ಾ�ಕ ಜನನ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದು ನವ�ಾತ 
�ಶುಗಳ� ಮರ�ಸುವ �ಾ�ಾನ� �ಾರಣ�ಾ�ದು�, ಇಂತಹ ಮಕ�ಳನು� ಜನನದ 
ತಕಷ್ಣ�ೇ ಆಸ��ೆ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.  ಜನನದ ಸಮಯದ�� ಕ�� 

ತೂಕ�ರುವ �ಶುಗಳ� ಹಲ�ಾರು ಆ�ಾ�ೋಗ�  ಪ����ಗಳನು�  (ಮಧು�ೕಹ, 
�ೊಜು� ಮತು� ಅ�ಕ ರಕ��ೊತ�ಡ) ಮತು� �ಾ�ನ  �ೆ��ನ ಅ�ಾಯವನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. ಮುಂ�ೆ�ೕ ಜ��ದ �ಶುಗಳ� ತಮ� �ಾ�ಯ 
�ೊ�ೆ�ಯ��ರುವ �ೊ�ೆಯ �ೆ��ಾ�ಕದ ಎ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಗಶಃ �ೆಳವ��ೆಯನು� ಕ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು. �ೆಲವ� ಸಂದಭ�ದ��  ಈ �ಕ�  ಮಕ�ಳ� 

ತಮ� ನುಂಗುವ �ಫ�ಕ್�  �ೊರ�ೊಮು�ವ �ದಲು ಜ�ಸು�ಾ��ೆ, ಇದು ಆರಂ�ಕ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು�  ತುಂ�ಾ ಕ�ಣ�ೊ�ಸುತ��ೆ. 

ಕ�� ಜನನ ತೂಕವ� 2500 �ಾ�ಂ, 2.5 �ೆ� (5 �ೌಂಡ್ 8 ಔನ್�) �ಂತ ಕ�� ತೂಕದ ಮಗುವನು� 

ಸೂ�ಸುತ��ೆ. 

ಅ�ಾ�ಕ ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಕ�� ಜನನ ತೂಕದ ಮಕ�ಳ� ಈ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು�  �ೊಂ�ರಬಹುದು: 

��ೆ�ಯ ಸ�ಾಲುಗಳ� 

ಆರಂ�ಕ ಜನನದ �ಾರಣ�ಂದ ಎಲ� �ೇತ�ಗಳ�� ಅ ಅ�ವೃ��ಯ �ಳಂಬ 

ವತ��ೆಯ ಸ�ಾಲುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಕ��ೆಯ �ೊಂದ�ೆಗಳ� 

ಶ�ವಣ ಮತು� ದೃ�� ಸಮ�ೆ�ಗಳ�, ಆಸ��ಾ ಅಥ�ಾ ಉ��ಾಟದ �ೊಂದ�ೆಗಳ�, �ಫ�ಕ್� ಇ�ಾ�� ಇತರ ಆ�ೋಗ� ಸಮ�ೆ�ಗಳ�. 

ಸೂಕಷ್� ಸಂ�ೇದ�ಾ ವ�ವ�ೆ�ಗಳ� 

�ೆ��ದ ಗ��� ಮತು� �ಾಂತ�ಾಗಲು �ೊಂದ�ೆ ಇರು��ೆ 

�ೕಘ��ಾಲದ �ಾ��ೆ  ಅಥ�ಾ ಆ�ಾ�ೆ� ಆಸ��ೆ��ೆ �ಾಖ�ಾಗುವ�ದು 

�ೕಣ����ಯ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಹ��ನ �ೊರ�ೆ 

ಈ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಸ�ಾಲುಗಳ� �ಾ�ಾನ��ಾದವ�ಗ�ಾ��ೆ ಏ�ೆ? 

ಅ�ಾ�ಕ ಮತು� / ಅಥ�ಾ ಕ�� ಜನನ ತೂಕದ�� ಜ��ದ ಮಕ���ೆ ಆ�ಾರದ ಸ�ಾಲುಗಳ� ಇರಲು ಹಲ�ಾರು �ಾರಣಗ��ೆ: 

① ಸೂಕಷ್�/ ಎತ�ರ�ಾದ  ಸಂ�ೇದ�ಾ ವ�ವ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� �ಾಂತ�ೊ�ಸುವ ಅಥ�ಾ �ತದ ಅನುಭವ �ೊಂದಲು  �ೊಂದ�ೆ ಪಡುವ�ದು.

② ಮುಂ�ತ�ಾ�  ಜ��ದ �ಾರಣ  ಮಗು�ನ �ೈ�ಕ ಮತು� ಆಂತ�ಕ ವ�ವ�ೆ�ಯ ಅಪಕ��ೆಯು ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ಾ� ಉ��ಾಟ,

�ೕರು��ೆ ಮತು� ನುಂಗು��ೆಯಂತಹ ಅಗತ� �ೌಶಲ�ಗಳ �ಳಂಬ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಪ����ೆ �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ.

③ ��ೆ� ಮತು� ಎಚ�ರ�ೊ�ಸು��ೆಯ  ಸ�ಾಲುಗಳ� ಕಷ��ಾ�ರುತ��ೆ. ಮಗುವನು�  �ೕ�ಂಗ್ ಗ��ಾ� ಎಚ�ರ�ೊ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಆ�ಾರ
�ೕಡುವ ಸಮಯದ�� ಮಗುವ� ಮಲ��ೊಳ�ದಂ�ೆ �ೋ��ೊಳ��ವ�ದು ಕಷ�.

④ ಆ�ಾ�ೆ�  ನ�ೆಯುವ �ೈದ��ೕಯ ��ಾನಗಳ� ಮಗು��ೆ �ೊಂದ�ೆಯನು� ಉಂಟು �ಾಡುತ��ೆ. ಇದ�ಂದ ಮಗು �� �� �ಾಡುವ�ದು
ಮತು� ಅಳ�ವ�ದು �ಾಡುವ�ದು.

⑤ ಆ�ಾರ �ೇ�ಸು�ಾಗ ಅಸ�ಸ��ೆ ಅನುಭ�ಸುವ�ದು (ಆ�ಾ�ೆ� �ೆಮು�, ಉ�ರುಗಟು���ೆ, �ಫ�ಕ್� / ಉಗುಳ�ವ�ದು, �ಾಯ���ಾನಗ�ಂದ

�ೋವ�, ಇ�ಾ��) ಆ�ಾರ ��ಾಕರ�ೆ�ೆ �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು.
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�ಾ�ಾನ�  ಆ�ಾರ ಸ�ಾಲುಗಳ� ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ� (ಅದು  �ಾವ �ೕ� ಇರುವ�ದು )  

ಆ�ಾಸ ಮತು� �ೆ��ದ ��ೆ� 

o ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಆ�ಾ� �ೆ �� �ೆ�ೆ �ಾರುವ�ದು

o ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಎಚ�ರ�ೊ�ಸುವ�ದು ಕಷ�

o �ೆಲವ� ಮಕ�ಳ� �ೆಲವ� ���ಷ� ಆ�ಾರಗಳನು� ಆ�ಾಸ ಆಗುವ �ಾರಣ

��ಾಕ�ಸುತ��ೆ.

ಕ���ಾದ ಆ�ಾರ ಪ��ಾಣ ಅಥ�ಾ �ೇವ�ೆ 
o ಸಂಪ�ಣ� ಊಟ �ನ�ಲು ಅಸಮಥ��ೆ

o ಹಗಲು ಮತು� �ಾ�� ಸಮಯದ�� �ಕ� ಪ��ಾಣದ�� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ �ಾಡುವ�ದು

�ೕಘ� ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ ಸಮಯ o ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ ಸಮಯವ�  30 ��ಷಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು

ಅಸ�ವ�ಸ��ಾದ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ 

o ಸ�ನ �ಾಲು ಮತು� �ಾಟ� �ಾಲು �ೇ�ಸು�ಾಗ �ೊಂದ�ೆ

o ದುಬ�ಲ�ೕರು��ೆ (�ಾ��ಂದ ದ�ವ �ೋ��ೆ)

o �ೕ�ಂಗ್ ಸಮಯದ�� �ೆ��ದ ಗ���

o ಅ�ಯಂ��ತ �ೕರು��ೆ, ನುಂಗಲು ಮತು� ಉ��ಾಡಲು �ೊಂದ�ೆ

o �ಾ� �ೇವ�ೆ ಅಥ�ಾ ನುಂಗುವ�ದು

o ಉ��ಾಟ �ೊಂದ�ೆ ಅ�ಾಯ

�ೈ�ಕ ಸ�ಾಲುಗಳ� 

o ಸುರ�ತ ಆ�ಾರ ಮತು� �ನು�ವ�ದ�ೆ� ��ರ�ಾದ �ಾ�ನವನು� �ಾಯು��ೊಳ��ವ��

�ೊಂದ�ೆ

o ಕ�� �ೋನ್  ಕು�ಯಲು ಅಥ�ಾ �ೕಳಲು �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು ಮತು� ಆ�ಾರ�ಾ��

ತ�ೆ ಮತು� ಕು���ೆಯನು� �ೇರ�ಾ� ���ಡಲು ಕಷ��ಾಗುತ��ೆ

o ಎತ�ರದ �ೋನ್ �ೇಹ, ತ�ೆ ಮತು� ಕ��ನ ಅ��ಾದ �ಸ�ರ�ೆ�ೆ �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು

�ೌ�ಕ �ೕ�ಾರ್ ಸ�ಾಲುಗಳ� 

o ದುಬ�ಲ ಸಕ್ (�ಾ��ಂದ ದ�ವ �ೋ��ೆ)

o �ೋನ್ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಆ�ಾಸದ ಪ��ಾಮ�ಂ�ಾ� �ೆಲವ� ಆ�ಾರ

��ಾ�ಸಗಳನು� (��ೇಷ�ಾ� ಅ�ಯು��ೆ ಅಗತ��ರುವ) �ವ��ಸುವ�� �ೊಂದ�ೆ

o ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಸಮಯದ�� �ೆಮು�ವ�ದು ಮತು� ಉ�ರುಗಟು�ವ�ದು.

ಇಂ��ಯ ಸಂ�ೇದ�ೆಗಳ� ಮತು� ಆ�ಾರ 

��ಾಕರ�ೆಗಳ� 

o �ೆಲವ� �ಾ��ಾ�ಕ ಮತು� ಚಟುವ��ೆಗಳ ಅಂಶಗ�ಂದ �ೆಚು� ಪ��ಾ�ತ�ಾ�ರುವ�ದು.

o �ೆಲವ� ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳ�, ಸು�ಾಸ�ೆ, �ಾಪ�ಾನ ಇ�ಾ��ಗ��ೆ ಬಲ�ಾದ

ಆದ��ೆಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ�ದು.

o ಮಗುವ� ತನ�ೆ ಹ��ಾ��ೆ/�ೊ�ೆ� ತುಂ��ೆ ಎಂದು ಸ�ಯಂ ��ದು�ೊಳ��ವ�ದು

ಕಷ��ಾಗು��ೆ

�ೆಳವ��ೆ ಮತು� �ೕಷ�ೆಯ ಕಳವಳಗಳ� 
o ಕ�� ಆ�ಾರ  �ೇವ�ೆ, �ಬ�ಂ�ತ �ೇವ�ೆ, ಆ�ಾರ ��ಾಕರ�ೆ  ಸಂಭವ�ೕಯ

ಅ�ವೃ�� �ಳಂಬ ,�ೕಣ����ಯ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� ಅಪಕ� ವ�ವ� �ೆಗ�ಂ�ಾ�
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ದೃ�� �ೋಷಗಳ� 

ದೃ�� �ೋಷಗಳ� ಎಂದ�ೇನು?

ಮಗು�ನ ಒಂದು ಅಥ�ಾ ಎರಡು ಕಣು�ಗಳ�  �ಾ�ಸ��ಾ�ಗ ಅಥ�ಾ ಅದ�ೆ�  ಸ�ಲ� 

ಮ���ೆ ದೃ�� ಇ�ಾ�ಗ ದೃ�� �ೋಷಗಳ� ಕಂಡುಬರುತ��ೆ, ಆದ�ೆ ಇದು ಒಂದು 

�ೌಬ�ಲ��ಾ��ೆ (�ಾ��ಕಲ್ ದೃ�� �ೋಷ, ಅ���ಾ��ಸಮ್, ಇ�ಾ��. �ೆಲವ� 

ಮಕ�ಳ� ದೃ���ೕನ�ೆ�ಂದ ಜ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾನಂತರದ�� ಅವರು ದೃ�� 

ಕ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು. ದೃ�� �ೋಷ �ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ ಅವರ ಸುತ�ಮುತ��ನ 

ಪ��ೇಶಗಳನು� ಅ�ೆ�ೕ�ಸಲು �ಾಕಷು� ಅವ�ಾಶ �ೕಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಎಂಬುದು ಒಂದು 

ಕ�ಣ ಸಮ�ೆ� ಆ��ೆ. ಈ ಕ���ಾದ ಪ��ೋದ�ೆ�ಂ�ಾ�  ಅವರ ಕ��ೆ ಮತು� 

ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ ಚಟುವ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��ೆ. 

ದೃ���ೕನ�ೆ �ೊಂ�ರುವ ಮಕ�ಳ� ಈ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� �ೊಂ�ರಬಹುದು: 

�ಳಂಬ�ಾದ ಅ�ವೃ��, ��ೇಷ�ಾ� �ೈ�ಕ, ಆರಂ�ಕ ಕ��ೆ ಮತು� 

ಸಂವಹನ 

ದೃ���ೋಚರ �ಾದ�ಗ�ಲ�ದ �ಾರಣ ಅಂದ�ೆ ಕಣು� �ಾ�ಸದ �ಾರಣ 

�ನ�ಲು ಮತು� ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರವನು� ಕ�ಯಲು ಸ�ಾಲುಗಳ� 

ಕ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾ�ೆಯ�� �ೊಂದ�ೆಗಳ� 

ಪ�ಸರವನು�/ಪ����ಯನು� ��ಾ�ಸಲು  ಸ�ಾಲುಗಳ� 

ಕ��ೆ ಮತು� ಸಂವಹನ�ಾ�� ಪ�ಾ�ಯ ��ಾನಗಳ ಅಗತ��ರು��ೆ 

(�ೆ�ಲ್) 

ಈ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಸ�ಾಲುಗಳ� �ಾ�ಾನ��ಾದವ�ಗ�ಾ��ೆ ಏ�ೆ? 

ದೃ�� �ೋಷ �ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ ಆ�ಾರ ಸ�ಾಲುಗಳ� ಇರಲು ಹಲ�ಾರು �ಾರಣಗ��ೆ: 

① ಸಂ�ೇದ�ಾ ವ�ವ�ೆ�ಗಳ� �ೊಸ ಆ�ಾರಗಳನು� ಸ���ಸುವ�ದು ಮತು� �ನು�ವ�ದು ಬಹಳ ಅ�ಾಧ ಅನುಭವವ�ಾ�� �ಾಡುತ��ೆ.

② ದೃ�� �ೋಷಗಳ� �ೇಹವನು� �ೆಚು� ಸ�ಾ�ಾ� �ಾಣುವಂ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ, ಇದು ಆ�ಾರದ �ೆಳವ��ೆಯ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ

�ೕರಬಹುದು (ಕಳ�ೆ ತ�ೆ ಮತು� ಕ��ನ ಶ��, ಊಟ�ೆ� �ೇರ�ಾ� ಕು�ತು�ೊಳ��ವ �ಾಮಥ��, ಆ�ಾರವನು� ತಲುಪಲು ಮತು�

��ಯಲು �ೊಂದ�ೆ, ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ ಇ�ಾ��).

③ ಶ�ವಣ, �ೈ�ಕ ಅಥ�ಾ ಅ��ನ �ೌಬ�ಲ�ಗಳಂತಹ ಇತರ �ೆಚು�ವ� ಪ����ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾ��ೆಗಳ� ದೃ�� �ೋಷಗ��ೆಂ��ೆ

ಸಂಭ�ಸಬಹುದು, ಇದು ಮಗು��ೆ ಆ�ಾರದ �ೆಳವ��ೆಯ �ೕ�ೆ ಮತ�ಷು� ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��ೆ.

④ ದೃ�� �ೋಷ ಕ���ಾಗುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ೕ�ತ�ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಸಮಯದ�� �ಾಂತ�ಾಗುವ�ದು,

ಆ�ಾರವನು� ಸ���ಸಲು ಮತು� ಸ�ಯಲು ಸುರ�ತ �ಾವ�ೆ ಮತು� �ೆಚು� ಸ�ಾ�ನ ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ೆ �ೇ�ಸ�ೇಕು ಎಂಬುದರ

�ೆಲವ� ಅಂಶಗಳನು� ಕ�ಯಬಹುದು.
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�ಾ�ಾನ�  ಆ�ಾರ ಸ�ಾಲುಗಳ� ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ� (ಅದು  �ಾವ �ೕ� ಇರುವ�ದು )  

ಇಂ��ಯ ಸಂ�ೇದ�ೆಗಳ� ಮತು� ಆ�ಾರ ��ಾಕರ�ೆಗಳ� 

o ಪ�ಸರ ಅಂಶಗ�ಂದ �ೆಚು� ಪ��ಾ�ತ�ಾ��ೆ. ��ೇಷ�ಾ� ಸ�ಶ� ಮತು�

�ಾವ�ೆ .

o �ೆಲವ� ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳ�, ರು�ಗಳ� ಮತು� �ಾಪ�ಾನಗಳ ಕು�ತು

ಬಲ�ಾದ ಆದ��ೆಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ�ದು.

o �ೆಲವ� �ಾಟ�ಗಳ�, ಕಪ�ಳ�, ಬಟ�ಲುಗಳ�, ಇ�ಾ��ಗಳ ಕು�ತು  ಬಲ�ಾದ

ಆದ��ೆಯನು� �ೊಂ�ರುವ�ದು. 

o ಆ�ಾರವನು� ಸ���ಸಲು ಮತು� ರು� ಅನುಭ�ಸಲು  �ೆ��ನ ಸಮಯ

�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

o ಆ�ಾರವನು� �ರಂತರ�ಾ� ��ಾಕ�ಸುವ�ದು

o ಆ�ಾರ �ೕಡು��ೆಯನು�  ಮುಂದುವ�ಸು�ಾಗ ��ಾನ ಪ�ವತ��ೆಗಳ�

�ೌ�ಕ �ೕ�ಾರ್ ಸ�ಾಲುಗಳ� 

o �ೆಲವ� ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳನು� �ವ��ಸುವ�� �ೊಂದ�ೆ

o ಗ���ಾದ ಆ�ಾರಗಳನು�  �ನ�ಲು �ೌ�ಕ-�ೕ�ಾರ್ �ೌಶಲ�ಗಳನು�

ತಡ�ಾ� ಪ�ಚ�ಸುವ�ದ�ಂದ �ಳಂಬ�ಾಗು��ೆ

�ೈ�ಕ ಸ�ಾಲುಗಳ� 

o ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ ಸಮಯದ��  ಸುರ�ತ �ಾ�ನವನು� �ಾಯು��ೊಳ��ವ�� �ೊಂದ�ೆ

o ಇಂ��ಯ  ಸಂ�ೇದ�ೆ (ಸ�ಶ� ರಕಷ್�ಾತ�ಕ�ೆ) ಮತು� ಆ�ಾರವನು� ಪ� �ೆಹಚು�ವ��ನ

�ೊಂದ�ೆಗ�ಂ�ಾ� ಸ�ಯಂ-ಆ�ಾರ�ಾ�� �ೊಂದ�ೆ

ಇತರ ���ಗ��ೆಂ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಸ�ಾಲುಗಳ� (��, 

ಎಎಸ್ �, ಶ�ವಣ ನಷ�, ಇ�ಾ��) 

o ಆ�ಾರ  ಮತು� ಆ�ಾರ ��ೕ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುವ ಸಂ�ೇದ�ಾ

ಸೂಕಷ್��ೆಗಳ�.

o �ಾ�ಯು �ೋನ್ (�ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಕ��) �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ಾ��ಕ ಸ�ಾಲುಗಳ�

�ೆಳವ��ೆ ಮತು� �ೕಷ�ೆಯ ಕಳವಳಗಳ� 

o �ೕ�ಂಗ್ ಗಳ�� ಕ�� ಆ�ಾರ  �ೇವ�ೆ, �ಬ�ಂ�ತ �ೇವ�ೆ ಮತು� ��ನ�

ಆ�ಾರ ��ಾ�ಸಗಳ �ಳಂಬ ಪ�ಚಯಗ�ಂ�ಾ� ಈ ಸಮ�ೆ�ಗಳ�

ಉಂ�ಾಗುವ�ದು.
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��ಾಗ 6.3:ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ �ೊರ�ಾ�, �ಕ�ಾಂಗ ಅಥ�ಾ ��ೇಷ 

ಅಗತ��ರುವ ಮಗುವನು� �ೆಂಬ�ಸುವ ಸಲ�ೆಗಳ� 
ಎಂತಹು�ೇ ���ಯ�� ಪ���ಂದು ಮಗುವ� ಪ�ಣ��ಾ� �ೆ�ೆಯಲು ಮತು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸಲು, ಸಂಪ�ಣ� ವ���ತ�ವನು� ಅರ���ೊಳ�ಲು  
ಸ�ಾನ  ಅವ�ಾಶ�ೆ� ಅಹ�ರು. ಮಗು�ನ ಸ�ಾಲುಗಳ �ೊರ�ಾ�ಯೂ, ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಪ�� ಮಗು�ನ �ಾಮಥ��, ಮತು� ಅಗತ�ಗಳನು� 
ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ�ದು ಅತ�ಗತ��ಾ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಅ�ವೃ��ಯ ಎ�ಾ� �ೇತ�ಗಳನು� �ೆಂಬ�ಸುವ�ದು ಅತ�ಗತ��ಾ��ೆ - �ೇವಲ ಆ�ಾರ ಮತು� 

ಊಟದ ಸಮಯದ�� �ಾತ�ವಲ� . �ೈನಂ�ನ ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಮತು� �ನಚ�ಗಳ�� ಇಂತಹ ಮಗು��ೆ ಸರಳ�ಾದ �ೆಂಬಲಗಳನು� �ೇ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ, ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಮಗು�ನ ಅ�ವೃ��ಯನು� ಸಮಥ� �ೕ�ಯ�� �ೆಂಬ�ಸಬಹುದು, ಇದ�ೆ� ಕ�� ಸಮಯದ ಅಗತ��ರುತ��ೆ. 

��ೇಷ ಆ�ೈ�ೆಯ ಅಗತ�ಗಳ� ಮತು� ��ಧ ವಯ��ನ ಮಕ���ೆ ಅ�ವೃ��ಯ ಪ���ಂದು �ೇತ�ವನ�  �ೆಂಬ�ಸುವ 

ಚಟುವ��ೆಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ಾ���ಾ�, 2, 3, 4 ಮತು� 5 ಅ�ಾ�ಯಗಳನು� �ೋ�. 
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��ೇಷ ಅಗತ��ೆಯ ಮಕ���ೆ �ೆಂಬಲ ಸಲ�ೆಗಳ�: 

ಸಲ�ೆ 1: 

ಆ�ೋಗ�ಕರ ಸಂಬಂಧಗಳ� �ದು�ನ �ೆಳವ��ೆ�ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. ಮಗು��ೆ ��ೇಷ ಅಗತ�ಗ�ದ�ರೂ ಸಹ, ಬಲ�ಾ� ಮತು� 

ಆ�ೋಗ�ಕರ�ಾ� �ೆ�ೆಯಲು ಅವ��ೆ ಇನೂ� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ� �ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಮಕ�ಳ� ಮತು� �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರ 

ನಡು�ನ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂವಹನವ� ಮಗು�ನ �ದುಳ�, �ೇಹ ಮತು� ಮನ��ನ �ೆಳವ��ೆಯನು� �ೆಂಬ�ಸುತ��ೆ. 

ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ೊಂ��ೆ ಗುಣಮಟ�ದ ಸಮಯದ ಕ�ೆಯು��ೆ�ಂ�ಾಗ  ಬಲ�ಾದ �ದುಳ�ಗಳ� ಮತು� �ೇಹಗಳ� �ೆ�ೆಯುತ��ೆ. 

�ೈನಂ�ನ (ಆ�ಾ� �ೆ) ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂವಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ �ೕ�ಸಲ�ಡುವ ��ೇಷ ಅಗತ��ರುವ ಮಕ�ಳ� 

�ಾಸ�ವ�ಾ� ಆ�ೋಗ�ಕರ ಮತು� �ೆಚು� �ೕಷ�ೆಯನು� �ೊಂ� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾ� �ೆ�ೆಯು�ಾ��ೆ.  ಇದ�ಂದ ಮಕ�ಳ� �ೆಚು� ಆ�ಾರ 

�ೇ�ಸಲು ಮತು� ಸ��ಯ�ಾ�ರಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.  

ಸಲ�ೆ 2: 

�ೆ��ನ ��ೕ�ೆಗಳನು� �ೊಂ��. . ��ೇಷ ಅಗತ��ರುವ ಮಕ�ಳ� �ಾವ� ��ೕ�ಸುವ�ದ��ಂತ �ೆ��ನದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಆದರೂ, 

ಅವ��ೆ ಅವ�ಾಶ �ೕಡ��ಾ�ಗ ಅವ�ಗಳ�  �ೆ�ೆಯುವ�ದು ಮತು� ಕ�ಯುವ�ದು ಕಷ�. �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು ಈ ಮಕ���ೆ �ೊಸ 

�ಷಯಗಳನು� ಆಡಲು, ಸಂವಹನ �ಾಡಲು, ಕ�ಯಲು ಮತು� ಪ�ಯ��ಸಲು �ಾಕಷು� ಅವ�ಾಶಗಳನು� �ೕಡ�ೇಕು. 

ಸಲ�ೆ  3: 

ಅವರ �ಾಮಥ��ವನು� ಕಂಡು�ೊ��. ��ೇಷ ಆ�ೈ�ೆಯ ಅಗತ��ರುವ ಪ�� ಮಗು��ೆ ತನ��ೇ ಆದ ��ೇಷ �ಾಮಥ����ೆ. 

ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು ಇವ�ಗಳನು� ಗುರು�ಸ�ೇಕು  ಮತು� ಮಗು�ನ �ೆಳವ��ಾ� ಅವ�ಗಳನು� ಬಳಸುವ ��ಾನಗಳನು� ��ದು�ೊಳ��ವ�ದು 

ಬಹಳ ಮುಖ�. 

ಸಲ�ೆ  4: 

ಪ�� ಮಗು�ನ ವ���ತ�ವನು�  ಪ�ಗ��. ��ೇಷ ಅಗತ��ರುವ ಪ�� ಮಗು ��ನ��ಾ�ರುತ��ೆ. ಒಂ�ೇ �ೕ�ಯ ���ಯನು� 

�ೊಂ�ದ�ರೂ ಸಹ, ಅವರು �ಾ�ಾಗಲೂ ಒಂ�ೇ �ೕ�ಯ �ಾಮಥ�� ಮತು� ಅಗತ�ಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ��ಲ�. ಪ�� ಮಗು��ೆ �ಾವ� 

�ೕಡುವ �ಾಳ�ಯನು� �ೈಯ��ೕಕ�ಸುವ�ದು ಅಗತ��ಾ��ೆ. 

ಸಲ�ೆ  5: 

ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ��ೆ��ೆಯ�� ಮಕ�ಳ� ಉತ�ಮ�ಾ� ಕ�ಯು�ಾ��ೆ . ಊಟದ ಸಮಯ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಮಯಗಳ��  ��ೇಷ 

ಅಗತ��ರುವ ಮಗು��ೊಂ��ೆ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂ�ಾದಗಳನು� �ೊಂದುವ�ದು  ಅವರ ಅ�ವೃ��ಯನು� �ೆಂಬ�ಸುವ ಅತು�ತ�ಮ 

�ಾಗ��ಾ��ೆ. 
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��ೇಷ ಅಗತ��ೆಗಳ ಮಗು��ಾ�  ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳ� 

��ೇಷ ಆ�ೈ�ೆ ಅಗತ��ರುವ  ಮಕ���ೆ  ಅವರ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ �ೆಚು�ವ� �ಾಳ� ಮತು� �ಾ� �ೆ ಯ ಅಗತ��ರುತ��ೆ. ಈ ಮಕ���ೆ 
ಆ�ಾರವ� ��ೇಷ�ಾ� ಸ�ಾ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಆ�ೈ�ೆ�ಾರರು �ಾವ ಮಕ���ೆ �ಾವ �ಾಳ�ಯ ಅಗತ��ೆ ಇ�ೆ.  ಆ ಅಗತ��ೆಗಳ� 

�ಾವ�ವ� ಮತು� ಅವರನು� �ೇ�ೆ ಉತ�ಮ�ಾ� �ೆಂಬ�ಸ�ೇಕು ಎಂಬುದನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ�ದು ಮತು� ��ೕ�ಸುವ�ದು 
�ೌಲ�ಯುತ�ಾ��ೆ. 

�ೆ�ೆ�ನ��ಡ�ೇ�ಾದ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳ� :  

① �ೆ��ನ ��ೕ�ೆಗಳನು� �ೊಂ��.. ��ೇಷ ಅಗತ��ರುವ ಮಕ�ಳ� �ಾವ� ��ೕ�ಸುವ�ದ��ಂತ �ೆ��ನದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಆದರೂ,

ಅವ��ೆ ಅವ�ಾಶ �ೕಡ��ಾ�ಗ ಅವ�ಗಳ�  �ೆ�ೆಯುವ�ದು ಮತು� ಕ�ಯುವ�ದು ಕಷ�. �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವವರು ಈ ಮಕ���ೆ �ೊಸ
�ಷಯಗಳನು� ಆಡಲು, ಸಂವಹನ �ಾಡಲು, ಕ�ಯಲು ಮತು� ಪ�ಯ��ಸಲು , ಸ�ಯಂ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ�ೆ �ಾಕಷು� ಅವ�ಾಶಗಳನು�

�ೕಡ�ೇಕು.

② ಊಟದ ಸಮಯ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಮಯಗಳ��  ��ೇಷ ಅಗತ��ರುವ ಮಗು��ೊಂ��ೆ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂ�ಾದಗಳನು�

�ೊಂದುವ�ದು  ಅವರ ಅ�ವೃ��ಯನು� �ೆಂಬ�ಸುವ ಅತು�ತ�ಮ �ಾಗ��ಾ��ೆ. �ೈನಂ�ನ (ಆ�ಾ�ೆ�) ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂವಹನಗಳ
ಮೂಲಕ ಆ�ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ �ೕ�ಸಲ�ಡುವ ��ೇಷ ಅಗತ��ರುವ ಮಕ�ಳ� �ಾಸ�ವ�ಾ� ಆ�ೋಗ�ಕರ ಮತು� �ೆಚು� �ೕಷ�ೆ
�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ (�ೇಹ ಮತು� ಮನಸು�). ಈ ಮಕ�ಳ� �ೆ�ಾ�� �ನ�ಲು ಮತು� ಅ�ವೃ�� �ೊಂದಲು �ೊಂದ�ೆಗಳನು�

�ೊಂ�ರುವ�ದ�ಂದ ಇದು ಮುಖ��ಾದ �ಾಗ��ಾ��ೆ.

ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯ ಸ�ಾಲುಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ಮಕ���ೆ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆಯನು� ಸುಲಭ�ಾ�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ ಮತು�  ���ಷ��ಾ� 

�ೆಂಬ�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ ಎಂಬುದರ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ಾ���ಾ�, ಅ�ಾ�ಯ 7 ಮತು� ಅನುಬಂಧವನು� �ೋ�. 
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