
ഡയററ്റ് പപാലകപാടറ്റ്
ഓങ്ങല്ലൂര് പഞപായതറ്റ് ജജപാതതിസറ്റ് ജപപാജകറ്റ്ടറ്റ്

സമഗ്ര രകപാകര്തൃ വതിദദപാഭദപാസപരതിപപാടതി പരതിശശീലന ജമപാഡഡ്യൂള
തയപാറപാകതിയതറ്റ്- ജഡപാ .കക. രപാമചന്ദ്രന്  ഡയററ്റ് പപാലകപാടറ്റ്

ആമുഖഖ
ഓരരരോ  കുടട്ടിയുടടെയുയും  പഠനപുരരരോഗതട്ടി  രക്ഷകര്തരോവട്ടിടന  രബരോധധ്യടപ്പെടുതരോന

രവണട്ടിയുള്ള  സമട്ടിതട്ടിയരോണണ്  കരോസണ്  പട്ടി  ടെട്ടി  എ.  വട്ടിദധ്യരോഭധ്യരോസ  അവകരോശ  നട്ടിയമയും  അനുസരട്ടിചണ്
കുടട്ടിയുടടെ  ഹരോജര്,  പഠനരശഷട്ടി,  പഠനപുരരരോഗതട്ടി,  കുടട്ടിടയ  സയുംബനട്ടിച  മറണ്  പ്രസക്തമരോയ
കരോരധ്യങ്ങള്  എനട്ടിവ ഇവട്ടിടടെ ചര്ച ടചയ്യണയും.  വട്ടിദധ്യരോലയവയും സമൂഹവയും തമട്ടിലുള്ള പരോരസ്പരധ്യയും
ഉറപ്പെട്ടിക്കുന കണട്ടിയരോയട്ടി  കരോസണ് പട്ടി ടെട്ടി എ പ്രവര്തട്ടിക്കണയും. കുടട്ടിയുയും അധധ്യരോപകനുയും രക്ഷട്ടിതരോവയും
പരസ്പര പൂരകങ്ങളരോയട്ടി കുടട്ടിയുടടെ സമഗ്ര വട്ടികസനതട്ടിനണ്  ഊര്ജയും പകരുന.  കുടട്ടിയുടടെ പഠന
പങരോളട്ടിയരോകുനതട്ടിനണ്  അവസരയും  ഒരുക്കുന  കൂടരോയണ്മയരോയട്ടി   കരോസണ്  പട്ടി  ടെട്ടി  എ  അര്ത്ഥവതരോ
രകണതുണണ്.കുടട്ടിയുടടെ  പഠനതട്ടില്  രക്ഷട്ടിതരോക്കള്ക്കണ്  വലട്ടിയ  പങരോണണ്  ഉള്ളതണ്.  കുടട്ടികളുടടെ
ടപരുമരോറയും  സസ്വഭരോവ  സവട്ടിരശഷതകള്,എനട്ടിവ  വവീടട്ടില്  നട്ടിനതടന  രൂപടപ്പെട
വരുനതരോണണ്.അതട്ടിടന്റെ  തുടെര്ചയുയും  വളര്ചയുമരോയട്ടിരട്ടിക്കുയും  വട്ടിദധ്യരോലയങ്ങളട്ടില്  നട്ടിനയും
സയുംഭവട്ടിക്കുനതണ്.   രക്ഷട്ടിതരോക്കളുടടെ  വവീടട്ടിടല  ടപരുമരോറയും,  ആഹരോരരവീതട്ടികള്,   വവീടട്ടിടല
പഠനരോന്തരവീക്ഷയും,  എനട്ടിവ പഠനടത ബരോധട്ടി ക്കുന.  രക്ഷട്ടിതരോക്കളുടടെ സമഗ്രമരോയ മരോറതട്ടിനണ്
നട്ടിരന്തരമരോയ  പരട്ടിശവീലനങ്ങള്  അനട്ടിവരോരധ്യമരോണണ്  .  ഈ  സരോഹചരധ്യതട്ടില്  രമല്പ്പെറഞ
ലക്ഷധ്യങ്ങള്  കകവരട്ടിക്കരോനരോയട്ടി  ഓങ്ങല്ലൂര്  പഞരോയതണ്  ഈ  അധധ്യയന  വര്ഷയും  മുതല്
പഞരോയതട്ടിടല മുഴുവന വട്ടിദധ്യലയങ്ങളട്ടിലുയും രക്ഷരോകര്തരോക്കളുടടെ സഹരോയരതരോടടെ ഒരു സമഗ്ര
പരട്ടിശവീലന പരട്ടിപരോടെട്ടി ആരയുംഭട്ടിക്കുന.

ഉജദ്ദേശദങ്ങള
• ഓരരരോ കരോസട്ടിരലയുയും പഠനരനടങ്ങള് പരട്ടിഗണട്ടിച്ചുള്ള വട്ടിലയട്ടിരുതല് പ്രകട്ടിയ തട്ടിരട്ടിചറട്ടിഞണ്

കുടട്ടിയുടടെ  മട്ടികവയും  പരട്ടിമട്ടിതട്ടികളുയും  മനസട്ടിലരോക്കട്ടി  കുടട്ടിടയ  പഠനപുരരരോഗതട്ടിയട്ടിരലക്കു
നയട്ടിക്കരോന  രവണ പട്ടിന്തുണകള് നല്കരോന  പ്രരോപ്തരരോക്കുക.

• ഗരോര്ഹട്ടിക അന്തരവീക്ഷയും കുടട്ടിയുടടെ പഠനതട്ടില് എങ്ങടന പ്രതട്ടിഫലട്ടിക്കുന എനണ് തട്ടിരട്ടിചറട്ടി
യരോനുയും  കുടട്ടിക്കണ് രവണ പഠനരോന്തവീക്ഷയും ഒരുക്കരോനുള്ള ധരോരണ നല്കരോനുയും.

• ടപരോതു  വട്ടിദധ്യരോഭധ്യരോസ  സയുംരക്ഷണ  യജയും  എന  മഹതരോയ  പദ്ധതട്ടി  തട്ടിരട്ടിചറട്ടിഞണ്
വട്ടിദധ്യരോഭധ്യരോസ പ്രവര്തനങ്ങളട്ടില് പങരോളട്ടിതയും വഹട്ടിക്കരോന പ്രരോപ്തരരോക്കരോന.

കസഷന് ഒനറ്റ് (10.30 മുതല് 11.30 വകര)
ലകദഖ- എന്തരോണണ്  പഠനരനടയും, അതട്ടിടന അടെട്ടിസരോനമരോക്കട്ടിയുള്ള വട്ടിലയട്ടിരുതല് 

എങ്ങടന? കുടട്ടിയുടടെ മട്ടികടവന്തണ്? രപരോരരോയണ്മടയന്തണ്? ഇനട്ടിടയങ്ങടന കുടട്ടിടയ സഹരോയട്ടിക്കണയും 
പകതിയ -

ടകരോടട്ടിപ്പെരോടുന മഴ!
നടെവരമ്പടതരോരു
കുടട്ടിയുണതട്ടിനകകയട്ടില്
പുസ്തകയും ടപരോതട്ടിരചരോറയും
കുടെയരോടയരോരു തൂശനട്ടിലയുയും
അതു ടകരോതട്ടിക്കുടെയുനരവരോ
മഴക്കരോറട്ടിടന്റെ കരോക്കക്കൂടയും

ഒ.എന.വട്ടി
എലരോവര്ക്കുയും ഒരു കരോല് ഷവീറണ് രപപ്പെര് നല്കുക . ടചറട്ടിയ ടസ്കെചണ് രപന പരോക്കറണ് ,കരയരോണ് 
എനട്ടിവ കരോസട്ടില് കരുതണയും. ചരോര്ടട്ടില് എഴുതട്ടിയ ഈ കവട്ടിത വരോയട്ടിചണ്  കവട്ടിതയല് പറഞതണ് 
ചട്ടിത്രമരോക്കട്ടി വരക്കരോന പറയുക. (5 മട്ടിനുറണ്) ആശയരതരോടെണ്  അടുത്തു നട്ടില്ക്കുന ചട്ടിത്രയും 
എലരോവരരയുയും കരോണട്ടിക്കുന. അധധ്യരോപട്ടിക കവട്ടിത ടചരോല്ലുന.  കരോക്കക്കൂടയും എന്തരോണണ്? കുടട്ടിയുടടെ 
കുടെയുടടെ പ്രരതധ്യകത, ടകരോതട്ടിക്കുടെയുനരവീതട്ടി? ലഘുചര്ച.
മഴടയക്കുറട്ടിചണ്   - ഓരരരോരുതര്ക്കുയും ഓരരരോ അനുഭവങ്ങള് പറയരോനുണരോകുയും. ഒഎന.വട്ടി ക്കണ് 
ഉണരോയ കരോഴ്ചയരോണണ് കവട്ടിതയട്ടിടല പ്രരമയയും
എങട്ടില് നട്ടിങ്ങള്ക്കണ് മഴയുമരോയട്ടി ബനടപ്പെട എന്തണ് അനുഭവമരോണണ് പങ്കുടവക്കരോനുള്ളതണ്?



മഴയനുഭവങ്ങള് പറയട്ടിക്കുക (നരോലു രപരുടടെ അനുഭവയും) 
ഈ അനുഭവങ്ങള് എഴുതട്ടിരനരോക്കട്ടിയരോരലരോ? (സമയവയും തരോല്പരധ്യവയും അനുസരട്ടിചണ് )
ഇതരോണണ് അനുഭവക്കുറട്ടിപ്പെണ്
നരോലരോയും കരോസട്ടിടല അമൃതയും എന ആദധ്യടത യൂണട്ടിറട്ടിടല കുടെയട്ടിലരോതവര് എന പരോഠഭരോഗടത
ഒരു പഠരനടമരോണണ്      കതറ്റുകൂടപാകത ഉചതിതമപായ വദവഹപാരരൂപങ്ങള തയപാറപാക്കുന.
എനതണ്  .  അതട്ടിടല  ഒരു  വധ്യവഹരോര  രൂപമരോയ  അനുഭവക്കുറട്ടിപ്പെണ്  ആണണ്  നമള്
എഴുതട്ടിരനരോക്കട്ടിയതണ്.
കുടട്ടികള് എഴുതട്ടിയ രണണ് അനുഭവക്കുറട്ടിപ്പുകള് കരോണട്ടിക്കുന. (അനുബനയും) 

ആശയപരമരോയ നട്ടിറവയും
ചട്ടിഹ്ന പരമരോയ കുറവയും - കടണത്തുന. ഈ കുടട്ടികടള ഇനട്ടിടയങ്ങടന സഹരോയട്ടിക്കണയും

ചര്ച
Cu tSanÂ Hmtcm hnj-b-¯nepw e£y-an« ]T-\-t\-«-§Ä GsXÃmw
ChbnÂ tSw aqey-\nÀ®-b-¯n\p ]cn-K-Wn¨ ]T-\-t\-«-§Ä Fs´Ãmw?

aäp ]T-\-t\-«-§fnÂ Ip«n-I-fpsS \ne-hmcw, AXv കടണതരോന  Ah-ew-_n¨  X{´w
Gä-hp-a-[nIw Ip«n-IÄ¡v  BÀÖn-¡m³Ignª ]T-\-t\«w
Gähpw Ipdhv Ip«n-IÄ¡v BÀÖn-¡m³ Ignª ]T-\-t\«§Ä, Ah BÀÖn-¡p-¶-XnÂ 
t\cn« {]iv\-§Ä

anIhv Dd-¸m-¡p-¶-Xn\v c£n-Xm-¡-fpsS `mK¯p \n¶p-ണരോtIണ klmbw
Ip«n-I-fpsS anI-hp-I-fnÂ \n¶v Ah-X-cn¸n-t¡-ണ്ടവ

കുടട്ടികളുടടെ പഠനമട്ടികവയും പഠനപ്രയരോസങ്ങളുയും  മറട്ടികടെക്കരോന വട്ടിദധ്യരോലയയും നടെതരോന രപരോകുന 
അക്കരോദമട്ടിക പ്രവര്തനങ്ങള് അധധ്യരോപട്ടിക ഈ സമയതണ് പങ്കുടവക്കണയും.വട്ടിദധ്യരോഭധ്യരോസ വകുപ്പെണ് 
മലയരോളതട്ടിളക്കയും,ഹരലരോ ഇയുംഗവീഷണ്, ssPh-ssh-hn[y ]mÀ¡v ,KWnXw a[pcw,  imkv{X kl-
hmk Iym¼v,  hnkvab NpaÀ,  Smeâv em_v   എനട്ടിങ്ങടന വട്ടിവട്ടിധ പ്രവര്തന പദ്ധതട്ടികള് 
നടെപ്പെരോക്കട്ടിവരുന. ഇടതലരോയും ടപരോതു വട്ടിദധ്യരോഭധ്യരോസ സയുംരക്ഷണ യജതട്ടിടന്റെ ഭരോഗമരോണണ്. ഈ 
പരട്ടിപരോടെട്ടി പട്ടിനവീടെണ് വട്ടിശദമരോയട്ടി ചര്ചടചയ്യരോയും

ഈ പരട്ടിപരോടെട്ടികടളരോടക്ക നടെത്തുരമ്പരോഴുയും ചട്ടില കുടട്ടികള് അതട്ടില് സജവീവമരോയട്ടി പടങടുക്കു 
നട്ടില.ചട്ടിലര് വരുനട്ടില. വവീടട്ടില് ടചനരോല് പട്ടിടന പഠനയും മറക്കുന. പുസ്തകയും ടകരോണ്ടുവരുനട്ടില. 
എന്തുടകരോണരോണണ് കുടട്ടി ഇങ്ങടനടപരുമരോറനതണ്?
കസഷന്  രണ്ടറ്റ്-  കുടതികളുകട പഠന വഖ രകതിതപാകളുകട സസ്വഭപാവ സവതിജശഷതകളുഖ 
പറയുനതണ്  അനുസരട്ടിക്കുനട്ടില, പഠട്ടിക്കുനട്ടില, എരപ്പെരോഴുയും ടെട്ടിവട്ടിയുടടെ മുനട്ടില്തടനയരോണണ് , ഭയങര
രദഷധ്യമരോണണ് ,  കള്ളയും പറയുന, ചവീത വരോക്കുകള് മരോത്രരമ പ്രരയരോഗട്ടിക്കൂ...  കുടട്ടികരളക്കുറട്ടിച്ചുള്ള പല
അചണ് ഛനമമരോരുരടെയുയും  പരരോതട്ടി  ഇങ്ങടനരോടക്കയരോണണ് ?  ഈ  കുടട്ടിടയന്തരോ  ഇങ്ങടന  എന
പറഞണ്  കുറടപ്പെടുത്തുനതട്ടിനു  പകരയും  ഈ  കുടട്ടി  ഇങ്ങടനയരോകരോന  കരോരണയും
തങ്ങള്തടനയരോരണരോ  എന  മരോതരോപട്ടിതരോക്കള്  സസ്വയയും  ചട്ടിന്തട്ടിക്കണയും.  അവരരരോടുള്ള
സമവീപനതട്ടില്  എവട്ടിടടെടയങട്ടിലുയും  എടന്തങട്ടിലുയും  പട്ടിഴവ  സയുംഭവട്ടിരചരോ  എന  പരട്ടിരശരോധട്ടിക്കണയും.

മരോതരോപട്ടിതരോക്കളുടടെ  കുടട്ടികരളരോടുള്ള  സമവീപനയും,  കുടുയുംബരോന്തരവീക്ഷയും,  അവര്  വളര്നവരുന
സരോമ്പതട്ടിക-സരോമൂഹട്ടിക  സരോഹചരധ്യങ്ങള്  എനട്ടിവ  ഓരരരോ  കുടട്ടിയുരടെയുയും
സസ്വഭരോവരൂപവീകരണരതയുയും  വധ്യകണ് തട്ടിതസ്വ  വട്ടികസനരതയുയും  സസ്വരോധവീനട്ടിക്കുയും.  കുടട്ടി  സസ്വഭരോവ
കവകൃതമുള്ളവനരോടണങട്ടില്  കരോരണയും  മടറരോനമല,  അവന  വളര്ന  സരോഹചരധ്യയുംതടന.
ഓരരരോ  കുടട്ടിയുരടെയുയും  പ്രശണ് നങ്ങടള  സരോഹചരധ്യവമരോയട്ടി  കൂടട്ടിയട്ടിണക്കട്ടിരവണയും  പരട്ടിഹരോരതട്ടിനരോയട്ടി
ശ്രമട്ടിക്കരോന.
ആര്.പട്ടി ചട്ടില രചരോദധ്യങ്ങള് ഉനയട്ടിക്കുന. 

1. എടന്റെ ആറണ് വയസുള്ള കുടട്ടിക്കണ് വവീടട്ടിലുണരോക്കുന ഭക്ഷണടമരോനയും രവണ. രബക്കറട്ടി 
സരോധനങ്ങളരോണണ് ഇഷയും - ഈ അമരയരോടെണ് എന്തരോണണ് പറരയണതണ്? ആഹരോരവയും 
പഠനവയും തമട്ടില് ബനമുരണരോ? 

2. എനട്ടിക്കണ്  രസ്നേഹയും പ്രകടെട്ടിപ്പെട്ടിക്കരോന  ഇഷമല ഞരോന  രസ്നേഹയും ഉള്ളട്ടിരലരോതുക്കലരോണണ്  പതട്ടിവണ്
ചട്ടില  രക്ഷട്ടിതരോക്കളുടടെ  നട്ടിലപരോടെരോണണ്  ഇതണ്  -ശരട്ടിരയരോ?  എന്തരോണണ്   നല രക്ഷട്ടിതരോവട്ടിടന്റെ
സവട്ടിരശഷതകള് ?

3. മൂത  കുടട്ടി  സയനസണ്  ഗ്രൂപ്പെണ്  എടുതണ്  പഠട്ടിചണ്  ഇരപ്പെരോള്  എഞട്ടിനവീയറട്ടിങ്ങട്ടിനണ്  രപരോയട്ടി.



ഇളയവനണ്  സട്ടിനട്ടിമ  പട്ടിടെട്ടിക്കരോന  രപരോണരത്ര?  കധ്യരോമറയുയും  തൂക്കട്ടി  നടെപ്പെരോണണ്  ഒരക്ഷരയും
പഠട്ടിക്കരോടത  ഓനുയും  എടന്റെ  വയറട്ടിലരല  പട്ടിറനതണ്?  ഈ  ടചക്കന  എന്തരോ  ഇങ്ങടന
പഠട്ടിക്കരോടത  നടെക്കണതണ്?  ഒരമയുടടെ  സയുംശയമരോണണ്  എന്തരോ  കുടട്ടികള്  ഇങ്ങടന
ടപരുമരോറനതണ്?
കുടട്ടിയുടടെ പഠനവയും ബുദ്ധട്ടിയുയും തമട്ടിലുള്ള ബനയും എന്തരോണണ്?

4. ഏതുരനരയും  രനരോക്കധ്യരോലുയും  ഒനകട്ടില്  കമ്പമ്പ്യൂടറട്ടിടന്റെ   മുമ്പട്ടിലണ്  അടലങട്ടില്  ടമരോകബല്
രഫരോണട്ടില്  കളട്ടി  ഞരോടനന്തുടചയ്യരോനരോ?   ഇലരടരോണട്ടികണ്  യുഗതട്ടിടല  ചതട്ടിക്കുഴട്ടികള്
എടന്തരോടക്ക? 

ഇരത രപരോടല നട്ടിങ്ങള്ക്കണ് രചരോദട്ടിക്കരോനുള്ള ഒരുരചരോദധ്യയും എഴുതൂ  നരോലണ് രപര് രചരോദധ്യയും വരോയട്ടിക്കുന. 
ഒനമുതല്  എടവടര  വടര  എണട്ടി  ഗ്രൂപ്പെരോകുന.  രണണ്  ഗ്രൂപ്പുകള്ക്കണ്  ഒരര  രമഖല  കട്ടിടയും  വട്ടിധയും
വരോയനരോസരോമഗ്രട്ടി വട്ടിതരണയും ടചയ്യുന.
ഗ്രൂപ്പെട്ടില് ടമറവീരട്ടിയല് വരോയട്ടിക്കുന. (അനുബനയും  1  ഒനരോയും ഗ്രൂപ്പെണ്,  അനുബനയും  2  രണരോയും ഗ്രൂപ്പെണ്,
അനുബനയും മൂനണ് മൂനരോയും ഗ്രൂപ്പെണ്, അനുബനയും നരോലണ് നരോലരോയും ഗ്രൂപ്പെണ്) 
തുടെര്നണ് ടസമട്ടിനരോര് രൂപതട്ടില് വരോയനയുടടെ കടണതലുകള് അവതരട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന.ഓരരരോ ഗ്രൂപ്പുയും
അവതരട്ടിപ്പെട്ടിചതട്ടിനുരശഷയും ആ രമഖലയട്ടില് ചര്ച നടെത്തുന.
സൂചകങ്ങള്

1. രലഖനതട്ടില് ചര്ച ടചയ്യുന രമഖല
2. പ്രധരോന ആശയങ്ങള്
3. രക്ഷട്ടിതരോക്കള്ക്കണ് ഈ ടസഷനട്ടില്നട്ടിനണ് എന്തരോണണ് മനസട്ടിലരോരക്കണതണ്
4. മറണ് ഗ്രൂപ്പുകള്ക്കണ് എന്തരോണണ് കൂടട്ടിരചര്ക്കരോനുള്ളതണ്?

രകരോഡവീകരണയും
കസഷന് മൂനറ്റ്- കപപാതു വതിദദപാഭദപാസ സഖരകണ യജഖ (2 pm മുതല് 3 pm വകര)
ലകദഖ-ടപരോതു വട്ടിദധ്യരോഭധ്യരോസ സയുംരക്ഷണയജധ്യയും  പദ്ധതട്ടി , അതട്ടില്  രക്ഷട്ടിതരോക്കളുടടെ പങണ് 
എനട്ടിവ  തട്ടിരട്ടിചറട്ടിഞണ് അതട്ടില് ഇടെടപടണ് പ്രവര്തട്ടിക്കരോന പ്രരോപ്തരരോക്കുക.
ഒരു പത്രവരോര്ത കരോണട്ടിക്കുന (പ്രസരന്റെഷന കസ്ലൈഡണ് 5) .  ഇതരതട്ടില് ടപരോതു വട്ടിദധ്യരോഭധ്യരോസ
സയുംരക്ഷണയജവമരോയട്ടി  ബനടപ്പെടണ്   നട്ടിങ്ങളുടടെ  ശ്രദ്ധയട്ടില്  വന  വരോര്തകള്  പറയരോന
ആവശധ്യടപ്പെടുന.
കുടട്ടിക്കൂടയും  പരട്ടിശവീലനയും,  വട്ടിദധ്യരോലയങ്ങള്ക്കണ്  കമ്പമ്പ്യൂടര്  ലഭട്ടിക്കുനതണ്,  പുതട്ടിയ  ടകടട്ടിടെയും  വരുനതണ്.
അങ്ങടന രക്ഷട്ടിതരോക്കള്ക്കണ് അനുഭവമുള്ള എന്തുയും പറയരോന അവസരയും നല്കുന.
ചര്ച രകരോഡവീകരട്ടിചണ് പറയുന

• നവരകരളമട്ടിഷന  4   മഹതരോയ  യജങ്ങളരോയട്ടി  രകരളതട്ടില്  നടെപ്പെരോക്കട്ടി  വരുന.
എലരോവര്ക്കുയും  പരോര്പ്പെട്ടിടെയും  എന  ഭവനസുരക്ഷരോ  പരട്ടിപരോടെട്ടി  ലലഫറ്റ്, സമഗ്രആരരരോഗധ്യ
പരട്ടിപരോലനതട്ടിനണ്  ആര്ദഖ,  പരട്ടിസട്ടിതട്ടിസയുംരണ്കഷണതട്ടിനണ്  ഹരതിതജകരളഖ, അന്തരോരരോഷ
നട്ടിലവരോരമുള്ള ടപരോതു വട്ടിദധ്യരോഭധ്യരോസതട്ടിനരോയട്ടി കപപാതുവതിദദപാഭദപാസ സഖരകണയജഖ.

• ഈ പരട്ടിപരോടെട്ടികളുടടെ ഭരോഗമരോയട്ടി രകരളതട്ടില് 1000 വട്ടിദധ്യരോലയങ്ങള് കഹടടെകണ് ആകുയും.
• കജവകവവട്ടിധധ്യ ഉദധ്യരോനങ്ങള് വരുയും
• നല കലബ്രറട്ടി ലരോബണ്  എനട്ടിവയുണരോകുയും. 

കസ്ലൈഡുകളട്ടില് പറഞട്ടിരട്ടിക്കുനകരോരധ്യങ്ങള് അവതരട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന( പ്രസരന്റെഷന 6,7 കസ്ലൈഡുകള്)
ജകപാഡശീകരണഖ
ടപരോതു വട്ടിദധ്യരോഭധ്യരോസ സയുംരക്ഷണയജതട്ടില് രക്ഷട്ടിതരോക്കളുടടെ പങണ്
കസ്ലൈഡണ്  8,9  പ്രദര്ശട്ടിപ്പെട്ടിചണ്  സണ്കൂള്  തല  പ്രവര്തന  സമട്ടിതട്ടി  അതട്ടിടല  പങരോളട്ടിതയും  എനട്ടിവ
വട്ടിശദമരോക്കുന.
വട്ടിദധ്യരോലതട്ടിടന്റെ  വട്ടികസനപ്രവര്തനങ്ങളട്ടില്  പണയും  നല്കട്ടി  സഹരോയട്ടിക്കുക  എന  പഴയ
ചട്ടിന്തരോഗതട്ടി  മരോറണയും.  ഓരരരോ  രക്ഷട്ടിതരോവയും  സണ്കൂളട്ടിനണ്  വട്ടിലടപ്പെടവരരോണണ്.കരോരണയും  ഓരരരോ
രക്ഷട്ടിതരോവയും പല രമഖലകളട്ടിലുയും കനപുണധ്യയും രനടെട്ടിയവരരോണണ്.ചട്ടിത്രകരോരനരോയ രക്ഷട്ടിതരോവണ്  ചട്ടിത്രയും
വരചണ്  സണ്കൂള്  ചുമരുകടള  പരോഠപുസ്തകമരോക്കുരമ്പരോള്  കര്ഷകനരോയയരോള്  സണ്കൂളട്ടില്
പചക്കറട്ടിരതരോടയും നട്ടിര്മട്ടിചരോണണ്  സഹരോയട്ടിരക്കണതണ് എന ആശയയും  പങ്കുടവക്കുന.

അനുബനയും 5 വരോയട്ടിക്കുന. സണ്കൂളട്ടിടല സമട്ടിതട്ടിടയക്കുറട്ടിചണ് ധരോരണയുണരോക്കുന

ആസൂത്രണഖ
സണ്കൂള് തല പരട്ടിശവീലനതട്ടില് എങ്ങടന ഇക്കരോരധ്യങ്ങള് അവതരട്ടിപ്പെട്ടിട്ടിക്കരോയും?
ആരണ് ഏടതരോടക്ക ടസഷന എടുക്കുയും ? എത്ര സമയയും ? 



അനുബനഖ 1
ആഹപാരഖ ആജരപാഗദഖ പഠനഖ 

നലരപരോടല  പഠട്ടിക്കുമരോയട്ടിരുന.  എനരോല്  ഇരപ്പെരോള്  പഠനതട്ടില്  തവീടര  തരോല്പ്പെരധ്യയും
കരോണട്ടിക്കുനട്ടില.  പുസ്തകയും  കകടകരോണണ്  ടതരോടെരോനരപരോലുയും  മടെട്ടി"".  സസ്വന്തയും  കുടട്ടികടളക്കുറട്ടിചണ്
പലരപ്പെരോഴുയും  രക്ഷട്ടിതരോക്കള്  ഉനയട്ടിക്കരോറടള്ളരോരു  പരരോതട്ടിയരോണട്ടിതണ്.  കുടട്ടികള്ക്കണ്  പഠനതട്ടില്
ശ്രദ്ധയുയും ഏകരോഗ്രതയുയും കുറയുരമ്പരോള് രക്ഷട്ടിതരോക്കള്ക്കണ് അങലരോപ്പെരോകുയും.  നനരോകരോന കുടട്ടികടള
അവര്  ഉപരദശട്ടിക്കുയും.  ഫലമട്ടിടലന  കരോണുരമ്പരോള്  കുറടപ്പെടുതട്ടിത്തുടെങയും.  തുടെര്നണ്  വവീടട്ടില്
വഴക്കുണരോകുയും.  കുടുയുംബരോന്തരവീക്ഷയുംതടന  സയുംഘര്ഷഭരട്ടിതമരോകുയും.  കുടട്ടികളുടടെ  മരോനസട്ടികനട്ടില
തകരരോനുയും  അവര്  കടുത  വട്ടിഷരോദരരരോഗട്ടികളരോകരോനുയും  ഈ  അവസ  വഴട്ടിവരചക്കരോയും.

പഠനരതരോടെണ് വട്ടിരക്തട്ടി രതരോനനടവനണ് രബരോധധ്യടപ്പെടുരമ്പരോള് കുടട്ടികടള പഴട്ടിക്കരോടത അതട്ടിടന്റെ
കരോരണങ്ങള്  കടണതട്ടി  പരട്ടിഹരട്ടിക്കരോനരോണണ്  രക്ഷട്ടിതരോക്കളുയും  അധധ്യരോപകരുയും  ശ്രദ്ധട്ടിരക്കണതണ്.
പഠനതട്ടില് തരോല്പ്പെരധ്യവയും ഏകരോഗ്രതയുയും ഇലരോതരോകരോനുള്ള കരോരണങ്ങള് എടന്തരോടക്കയരോണണ്?
എങ്ങടന  അവ  പരട്ടിഹരട്ടിക്കരോയും?  ഇനട്ടി  പറയുന  കരോരധ്യങ്ങള്  ശ്രദ്ധട്ടിക്കുക.

രപരോഷകരോഹരോരക്കുറവണ്:

നനരോയട്ടി  പഠട്ടിക്കുനതട്ടിനണ്  കുടട്ടികള്ക്കണ്  നല  ആഹരോരയും  അതധ്യരോവശധ്യമരോണണ്.  കദനയുംദട്ടിന
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കണ്  ആവശധ്യമരോയ  അളവട്ടില്  ഊര്ജവയും  ശരവീരവളര്ചയ്ക്കു  രവണ  മരോയുംസധ്യവയും
രരരോഗപ്രതട്ടിരരരോധരശഷട്ടി  നട്ടിലനട്ടിര്തരോന  സഹരോയകമരോയ  ജവീവകങ്ങളുയും  ധരോതുലവണങ്ങളുയും
അടെങ്ങട്ടിയ  ആഹരോരയും  മതട്ടിയരോയ  അളവട്ടില്  കുടട്ടികള്ക്കു  ലഭട്ടിരക്കണതുണണ്.  സണ്കൂള്കുടട്ടികളുടടെ
പ്രഭരോതഭക്ഷണയും  രുചട്ടികരവയും  രപരോഷകസമ്പുഷവയും  കവവട്ടിധധ്യപൂര്ണമരോക്കുനതട്ടിനണ്  പ്രരതധ്യകയും
ശ്രദ്ധട്ടിക്കണയും.  തലരചരോറട്ടിനുള്ള  ഭക്ഷണമരോയരോണണ്  പ്രഭരോതഭക്ഷണയും  കരുതടപ്പെടുനതണ്.  നല
പ്രഭരോതഭക്ഷണയും  കഴട്ടിക്കുന  കുടട്ടികള്ക്കണ്  പഠനതട്ടില്  ടമചടപ്പെട  പ്രകടെനയും  കരോഴ്ചവയരോന
കഴട്ടിയുടമനണ് നട്ടിരവധട്ടി പഠനങ്ങളട്ടിലൂടടെ ടതളട്ടിഞട്ടിടണണ്. 
 ഇരപ്പെരോള് നൂഡട്ടില്സണ്,  രകരോണ്രഫ്ലേകണ്,  വറടതടുത പലഹരോരങ്ങള്  മട്ടിശ്ചര്  ,  ബ്രഡണ്  എനട്ടിവ
പലരുയും രരോവട്ടിലടത ആഹരോരമരോക്കുന. ധരോരരോളയും എണ  രരോവട്ടിടല ശരവീരതട്ടിടലത്തുരമ്പരോള് അതണ്
വട്ടിഘടെട്ടിക്കരോന  കൂടുതല്  സമയയും  എടുക്കുയും.വട്ടിയര്പ്പെണ്  മന്ദത  ഇവയരോയട്ടിരട്ടിക്കുയും  ലക്ഷണയും.  ഇതണ്
ക്ഷവീണരോവസ ഉണരോക്കുയും. പഠനതട്ടില് ശ്രദ്ധ കുറയുയും.ഇതരയും കുടട്ടികളുടടെ ശരവീരതട്ടില് വട്ടി.യര്പ്പുയും
അഴുക്കുയും പറട്ടിപ്പെട്ടിടെട്ടിക്കുന. ചര്മരരരോഗ സരോധധ്യത കൂടുന.

സണ്കൂള്കുടട്ടികളട്ടില്  സരോധരോരണയരോയട്ടി  കരോണുന  വട്ടിളര്ച  അവരട്ടില്  സട്ടിരമരോയ  ക്ഷവീണവയും
തളര്ചയുയും  ഉണരോക്കുയും.  ഇതണ്  ഗുരുതരമരോയ പഠനപട്ടിരനരോക്കരോവസയട്ടിരലക്കു നയട്ടിക്കുയും.  പഴങ്ങളുയും
പചക്കറട്ടികളുയും കുടട്ടികളുടടെ കദനയുംദട്ടിന ആഹരോരതട്ടില് ധരോരരോളമരോയട്ടി ഉള്ടപ്പെടുതണയും.  മവീന,  മുട,
ഇറചട്ടി  തുടെങ്ങട്ടിയവ  മരോയുംസധ്യതരോലുയും  ജവീവകങ്ങളരോലുയും  സമ്പനമരോകയരോല്  ഇവ  ഇടെവട്ടിട
ദട്ടിവസങ്ങളട്ടിടലങട്ടിലുയും  ആഹരോരതട്ടില്  ഉള്ടപ്പെടുത്തുനതണ്  രപരോഷകക്കുറവ  നട്ടികതരോന
വളടരയധട്ടികയുംസഹരോയട്ടിക്കുയും.
രക്ഷട്ടിതരോക്കളുടടെടപരുമരോറയും:
ഒരു  കചനവീസണ്  നുറങകഥയുണണ്.  ഒരമ  തടന്റെ  10  വയസ്സുകരോരനരോയ  മകരനരോടെണ്  ഒരുദട്ടിവസയും
രചരോദട്ടിച്ചു:  നട്ടിനക്കണ് നരോടള പ്രഭരോതഭക്ഷണമരോയട്ടി ഞരോന എന്തരോണണ് നല്രകണതണ്? "രണപ്പെവയും ഒരു
ഗരോസണ്  പരോലുയും  ഒരു  നല  വരോക്കുയും."  ഇതരോയട്ടിരുന  മകടന്റെ  മറപടെട്ടി.  നല  ആഹരോരടതക്കരോളുയും
മട്ടിനന  ഉടുപ്പുകടളക്കരോളുയും  കുടട്ടികള്  രക്ഷട്ടിതരോക്കളട്ടില്നട്ടിന  ടകരോതട്ടിക്കുനതണ്രനഹയുംതുളുമ്പുന
വരോക്കുകളരോണണ്. 
പപ്രായതത്തിനനുസൃതമപ്രായത്തി  കുടത്തികള്  ആഹപ്രാരരം  കഴത്തിക്കുന്നുണണ്ടെനന്ന്  ഉറപ്പുവരുത്തുക.  ആഹപ്രാരരം
പപപ്രാഷകസമ്പൂര്ണമപ്രാകപ്രാന്  പരമപ്രാവധത്തി  ശ്രദത്തികണരം.  ഇലകറത്തികള്,  പഴങ്ങള്  തുടങ്ങത്തിയവ
നത്തിതത്യവരം കുടത്തികളുണട ആഹപ്രാരതത്തില് ഉള്ണപ്പെടുതപ്രാന് മറകരുതന്ന്.  പഴങ്ങളത്തില്നത്തിനന്ന് ധപ്രാരപ്രാളമപ്രായത്തി
ലഭത്തിക്കുന  ജജീവകരം  സത്തി  മസത്തിഷ്കതത്തിനന്ന്  ഉപതജനരം  നല്കുന്നു.  പഠനക്ഷമത  വര്ധത്തിപ്പെത്തികപ്രാന്
ഇതുസഹപ്രായത്തിക്കുരം.
 നമ്പ്യൂരറരോണുകള്ക്കണ്  ഉരതജന  മരോവനതട്ടിനരോല്  പരോലുയും  പരോലുല്പനങ്ങളുയും  ഓര്മശക്തട്ടി
കൂടുതലരോക്കുയും  ശ്രദ്ധ,  ആസൂത്രണരശഷട്ടി,  ഇരുടചവട്ടികളുരടെയുയും സൂഷ്മ രകള്വട്ടിയട്ടിലൂടടെ രകടകരോരധ്യയും
അരത പടെട്ടി മനസട്ടിലരോക്കല്, എനട്ടിവ ഇതു മൂലയും സരോധധ്യമരോവന.



ഓര്മശക്തട്ടി  വര്ദ്ധട്ടിപ്പെട്ടിക്കരോന  സഹരോയകമരോയ  മറണ്  ഭക്ഷണ  പദരോര്തഥങ്ങള്  കൂടെട്ടി
ശ്രദ്ധട്ടിക്കുക.

മല്സദഖ
മല്സധ്യതട്ടില് ധരോരരോളയും ഒരമഗ 3 ഫരോറട്ടി ആസട്ടിഡണ് അടെങ്ങട്ടിയട്ടിരട്ടിക്കുന. ഇതണ് തലരചരോറട്ടിടന്റെ 
പ്രവര്തനതട്ടിനണ് ഉതമമരോണണ്. വട്ടിഷരോദരരരോഗയും, സണ്രടരോക്കണ് എനട്ടിവ ഒരു പരട്ടിധട്ടിവടര 
തടെയുനതട്ടിവയും ഓര്മശക്തട്ടി വര്ദ്ധട്ടിപ്പെട്ടിക്കുനതട്ടിനുയും സഹരോയട്ടിക്കുന.

കശുവണ്ടതി
കശുവണട്ടിയുയും രചരോക്കരലറയും ഉപരയരോഗട്ടിക്കുക. രചരോക്കരലറട്ടില് കരോപ്പെട്ടിക്കുരു അടെങ്ങട്ടിയട്ടിരട്ടിക്കുന. ഇതണ്
ഓര്മശക്തട്ടി വര്ദ്ധട്ടിപ്പെട്ടിക്കുനതട്ടിനണ് സഹരോയട്ടിക്കുന. കശുവണ വട്ടിറരോമട്ടിന ഇയുടടെ കലവറയരോണണ്.

കവളുത്തുളതി
ടവളുത്തുള്ളട്ടി ഭക്ഷണതട്ടില് ധരോരരോളയും ഉള്ടകരോള്ളട്ടിക്കുനതണ് നലതരോണണ്. ഇതണ് രക്തതട്ടിടല 
പഞസരോരയുടടെ അളവണ് തുലധ്യമരോയട്ടി നട്ടില നട്ടിര്തരോന സഹരോയകമരോണണ്. ഇതണ് കൂടെരോടത 
തലരചരോറട്ടിരലക്കുള്ള രക്തതട്ടിടന്റെ ഒഴുക്കണ് വര്ദ്ധട്ടിപ്പെട്ടിക്കുനതട്ടിനുയും സഹരോയട്ടിക്കുന.

കപാജബജറ്റ്, ജകപാളതിഫറ്റ്ളവര്
കരോരബജണ്, രകരോളട്ടിഫണ്ളവര്, പയറവര്ഗ്ഗതട്ടില്ടപട ഭക്ഷണപദരോര്ത്ഥങ്ങള് എനട്ടിവ നമ്മുടടെ 
ഭക്ഷണതട്ടില് ഉള്ടക്കരോള്ളട്ടിക്കുക. ഇതണ് ഓര്മശക്തട്ടിവര്ദ്ധട്ടിപ്പെട്ടിക്കുനതട്ടിനുയും തലരചരോറട്ടിടന്റെ 
ആരരരോഗധ്യതട്ടിനുയും ഉതമമരോണണ്.

ധപാനദങ്ങള
ധരോനധ്യങ്ങള് ഭക്ഷണതട്ടില് ഉള്ടകരോള്ളട്ടിക്കുക. രക്തതട്ടിടല ഗ്ലൂരക്കരോസട്ടിടന്റെ അളവണ് ശരട്ടിയരോയട്ടി 
നട്ടിലനട്ടിര്ത്തുനതട്ടിനണ് ധരോനധ്യങ്ങള് സഹരോയകമരോണണ്.

ഉപ്പെണ് കൂടെട്ടിയരോലുയും കുറഞരോലുയും കുഴപ്പെമരോണണ്.കൂടെട്ടിയരോല് അമട്ടിത രക്ത സമര്ദയും വരരോയും.  രസരോഡട്ടിയയും
കുറയുനതണ് ഭരോന്തന അവസ സൃഷട്ടിക്കുകയുയും ടചയ്യുയും
രഗരോതമ്പട്ടിടന്റെ  ടവയണ്സറരോണണ്  കമദ.  ഇതണ്  പശയരോക്കട്ടി  ഉപരയരോഗട്ടിക്കരോന  കഴട്ടിയുനതണ്.അതട്ടില്
നരോരട്ടിടന്റെ അയുംശയും തവീടര ഇലരോതതുടകരോണരോണണ്.  ഇതരയും വസണ്തുക്കള് ടകരോണ്ടുള്ള ആഹരോരയും
മലബനയും  ഉണരോക്കുയും.കുടെല്  സയുംബനമരോയ  രരരോഗയും  ടപടന  വരരോനട്ടിടെയരോക്കുയും.  ഇതട്ടില്  ഒരു
രപരോഷകരോയുംശവയും  അടെങ്ങട്ടിയട്ടിരട്ടിക്കുനട്ടില.എനരോല്  എലരോ  വരുയും  പ്രഭരോത  ഭക്ഷണതട്ടിനുവടര
ടപരോരറരോട രപരോലുള്ള  ആഹരോര സരോധനങ്ങള് ഉപരയരോഗട്ടിക്കുന. 

ടചകന:  കുര്ക്കുടറ  കഴട്ടിചണ്  നട്ടിമട്ടിഷങ്ങള്ക്കുള്ളട്ടില്  ടചടനയട്ടില്  വട്ടിദധ്യരോര്ത്ഥട്ടി  മരട്ടിച്ചു.  ടസന്റെണ്.
മട്ടിഖരോരയല്  അകരോദമട്ടിയട്ടിടല  പന്ത്രണരോയും  കരോസണ്  വട്ടിദധ്യരോര്ത്ഥട്ടിയരോയ  സട്ടിരട്ടിഷണ്  സരോവട്ടിരയരോ  ആണണ്
മരട്ടിചതണ്.കുര്ക്കുടറ  കഴട്ടിചണ്  ദഹട്ടിക്കരോടത  അസസ്വരോസധ്യയും  അനുഭവടപ്പെട  സട്ടിരട്ടിഷണ്
നട്ടിമട്ടിഷങ്ങള്ക്കുള്ളട്ടിലരോണണ്  മരട്ടിചതണ്.  അസസ്വരോസധ്യയും  അനുഭവടപ്പെട  സട്ടിരട്ടിഷട്ടിനണ്  അന്റെരോസട്ടിഡണ്
പപൗഡര്(ടവള്ളതട്ടില്  രചര്തണ്  നല്കട്ടി  നട്ടിമട്ടിഷങ്ങള്ക്കുള്ളട്ടിലരോണണ്  മരണയും  സയുംഭവട്ടിചതണ്.
കുര്ക്കുടറയുയും  അന്റെരോസട്ടിഡണ്  പപൗഡറയും  തമട്ടിലുള്ള  രരോസപ്രവര്തനമരോണണ്
മരണകരോരണടമനരോണണ് വട്ടിദഗണ്ധ അഭട്ടിപ്രരോയയും.
കുടട്ടികള്ക്കണ്  ഏടറ  പ്രട്ടിയടപ്പെട  കുറകുടറയട്ടില്  പരോസട്ടികണ്  അയുംശമുടണന
കരുതുന.കതട്ടിക്കുരമ്പരോള്  ആളട്ടിക്കത്തുന  പ്രകൃതയും  ഇതട്ടിനുണണ്.  ഒരട്ടിക്കല്  രുചട്ടിചരോല്  വവീണ്ടുയും
രവണടമന രതരോനയും.
കുടെട്ടിക്കുന പരോനവീയങ്ങളട്ടിലുയും നട്ടിരവധട്ടി രരോസവസണ്തുക്കള് രചര്നട്ടിരട്ടിക്കുന
തട്ടിളച  ചൂടുടവള്ളയും  പരോസട്ടിക്കണ്  കുപ്പെട്ടികളട്ടില്  ഒഴട്ടിചണ്  സണ്കൂളട്ടിരലക്കണ്  ടകരോടുത്തുവട്ടിടുനവരരോണണ്  നരോയും.
പരോസട്ടിക്കണ്  ചൂടെരോവരമ്പരോള്  രൂപടപ്പെടുന  ഡരയരോകട്ടിന  അള്സര്  രപരോലുള്ള  കുടെല്  രരരോഗയും
വരുതരോന ഇടെയരോക്കുന.

 



അനുബനഖ രണ്ടറ്റ്
രകക്ഷിതതാവക്ഷിനന്റെ സസ്വഭതാവ സവക്ഷിശശേഷതകളളും കുടക്ഷിയുനടെ വളര്ച്ചയുളും 

എനക്ഷികക്ക്  ശസ്നേഹളും  പ്രകടെക്ഷിപക്ഷികതാന്  ഇഷ്ടമല്ല  ഞതാന്  ശസ്നേഹളും  ഉളക്ഷിശലതാതുകലതാണക്ക്  പതക്ഷിവക്ക്  ചക്ഷില
രകക്ഷിതതാകളനടെ നക്ഷിലപതാടെതാണക്ക് ഇതക്ക് -ശേരക്ഷിശയതാ? എനതാണക്ക്  നല്ല രകക്ഷിതതാവക്ഷിനന്റെ  സവക്ഷിശശേഷതകള് 

➢ കുടക്ഷിയുനടെ ഗുണങ്ങനള തക്ഷിരക്ഷിച്ചറക്ഷിയുക
➢ കുടക്ഷികശളതാശടെതാതക്ക് അല്പ സമയളും  നചലവഴക്ഷിക്കുക
➢ Communicate positively
➢ കുടക്ഷിനയ കുടെളുംബകതാരര്യങ്ങളക്ഷില് പങതാളക്ഷിയതാക്കുക
➢ കുടക്ഷിനയ ശകള്ക്കുക
➢ മതാറളും സസ്വസ്വീകരക്ഷികതാന് സന്നഗ്ധരതാക്കുക
➢ സുരകക്ഷിത ശബതാധളും നല്കല്
➢ നക്ഷിനക്ഷികതാന്  പഠക്ഷിപക്ഷികതാതക്ഷിരക്ഷിക്കുക
➢ കുടക്ഷിയുനടെ മുന്നക്ഷില് കലഹളും ഒഴക്ഷിവതാക്കുക
➢ ശസ്നേഹക്ഷിക്കുന്നു എന്നക്ക് കുടക്ഷിശയതാടെക്ക് പറയുക
➢ ശപ്രതാതതാഹക്ഷിപക്ഷിക്കുക

രകക്ഷിതതാകളളും സസ്വഭതാവ സവക്ഷിശശേഷതകളളും 
നപതാതുനവ  രകക്ഷിതതാകള്  നതാലക്ക്  തരകതാരതാണക്ക്,  അവരുനടെ  നപരുമതാറരസ്വീതക്ഷികളളും  അതക്ക്  കുടക്ഷിയക്ഷില്
രൂപനപടുത്തുന്ന ശേസ്വീലങ്ങളളും പരക്ഷിശശേതാധക്ഷിക്കുന്നതക്ക് നന്നതായക്ഷിരക്ഷിക്കുളും.

• അശതതാറക്ഷിശററക്ഷിയന് ശപരന്റെക്ഷിങ്ങക്ക് (ശസസ്വചതാധക്ഷിപതക്ഷികള്)

ഇവര്  ശസസ്വചതാധക്ഷി  പതക്ഷികളതായക്ഷിരക്ഷിക്കുളും  .കടുത  നക്ഷിയമങ്ങളളും  പ്രതസ്വീകകളളും  പുലര്ത്തുളും.നക്ഷിര്ബന
ബുദക്ഷികളതായക്ഷിരക്ഷിക്കുളും.ഉതരവതാദക്ഷിതസ്വളും  ഏല്കക്ഷില്ല.നപരുമതാറതക്ഷില്  ഊ ഷ്മളതശയതാ   പരക്ഷിശപതാഷക്ഷി
പക്ഷികശലതാ ഇല്ല. ശേക്ഷികവക്ഷിധക്ഷികള് പരമതാവധക്ഷി ഉപശയതാഗക്ഷിക്കുളും. വക്ഷിശേദസ്വീകരണളും ശചതാദക്ഷികക്ഷില്ല അനല്ലങക്ഷില്
നതാമമതാത്രമതായക്ഷി ശചതാദക്ഷിക്കുളും.

അരക്ഷിശസതാടക്ഷില് ശദഷര്യനത ക്കുറക്ഷിച്ചക്ക്  -"  ആര്ക്കുളും ശദഷര്യനപടെതാളും  അതക്ക്  എളപമതാണക്ക്  പനക
ശേരക്ഷിയതായ  ആശളതാടെക്ക്  ശേരക്ഷിയതായ  അളവക്ഷില്  ശേരക്ഷിയതായ  സമയതക്ക്  ശേരക്ഷിയതായ  കതാരണതക്ഷിനക്ക്
ശേരക്ഷിയതായ രസ്വീതക്ഷിയക്ഷില്   " അതക്ഷിനതാര്ക്കുളും കരുത്തുമക്ഷില്ല അതക്ക് എളപവുമല്ല.

?  (ചക്ഷില  കുടക്ഷികള്  മറക്ക്  കുടക്ഷികശളകതാള്  ശപതാകക്ഷിരക്ഷികളളും  മറ്റുളവനര  എശപതാഴളും  ശദതാഹക്ഷിക്കുന്ന
നവരുമതാകുന്നതക്ക് എന്തുനകതാണതാണക്ക്?) 
ശസസ്വചതാധക്ഷി  പതക്ഷികളതായ  രകക്ഷിതതാകളനടെ  കുടക്ഷികള്  ചക്ഷിലശപതാള്  വസ്വീടെക്ഷിനു  പുറതക്ക്  ഇങ്ങനന  അക്രമ
സസ്വഭതാവളും പ്രകടെക്ഷിപക്ഷികതാളും
ഇതരകതാരുനടെ കുടക്ഷികള്  മനറങ്ങനനനയതാനക  നപരുമതാറളും?

അമക്ഷിത വക്ഷിനയളും പ്രകടെക്ഷിപക്ഷിക്കുളും
വസ്വീടെക്ഷിനു പുറതക്ക്  agressive ആയക്ഷിരക്ഷിക്കുളും,
പകസ്വതക്കുറവക്ക് പ്രകടെക്ഷിപക്ഷിക്കുളും.

അമക്ഷിതഭയളും ഉണതാവുളും.ഉള്വലക്ഷിയുളും,
ആത്മ വക്ഷിശേസ്വതാസക്കുറവക്ക് പ്രകടെക്ഷിപക്ഷിക്കുളും.

• അശതതാറക്ഷിശററസ്വീവക്ക്  പതാരന്റെക്ഷിങ്ങക്ക്  ( പ്രമതാണയുക്തര്)

ഈ വക്ഷിഭതാഗളും  കുടക്ഷികനള  ശ്രദശയതാനടെ  ശകള്ക്കുളും.സസ്വതാതനര്യളും  ശപ്രതാതതാഹക്ഷിപക്ഷിക്കുളും  .പരക്ഷിധക്ഷിനവചളും



വരുളും  വരതായ്കകള്  ആശലതാചക്ഷിചളും  കുടക്ഷിയുനടെ  സസ്വഭതാവതക്ഷില്  ഇടെനപടുളും.കുടക്ഷികശളതാടെക്ക്  ഊഷ്മളതയുളും
ശസ്നേഹതാദരവുളും പ്രകടെക്ഷിപക്ഷിക്കുളും.കുടക്ഷികക്ക് ചക്ഷില വഴക്ഷികള് സസ്വയളുംനതരനഞ്ഞെടുകതാന് അനുവദക്ഷിക്കുളും.
ഇതരളും രകക്ഷിതതാകളനടെ  കുടക്ഷികള്

ആത്മവക്ഷിശേസ്വതാസളും ഉളവരതായക്ഷിരക്ഷിക്കുളും
ഉതരവതാദക്ഷിതസ്വളും ഏനറടുക്കുളും
കമതാശേസ്വീലരതാവുളും,ശസ്നേഹളും ഉളവരതാകുളും

• നപര്മക്ഷിസസ്വീവക്ക് പതാരന്റെക്ഷിങ്ങക്ക് (സര്വ്വസമ്മതര്)
ഇതരകതാര് കുടക്ഷികശളതാടെക്ക് സുഹൃതക്ഷിനനശപതാനല  നപരുമതാറളും
കതാരര്യമതായ നക്ഷിയമങ്ങളക്ഷില്ല
ഒന്നക്ഷിനുളും പ്രശതര്യകളും വര്യവസ്ഥയക്ഷില്ല
അമക്ഷിത ശസ്നേഹളും പ്രകടെക്ഷിപക്ഷിക്കുളും
ഇവരുനടെ കുടക്ഷികളനടെ പ്രശതര്യകതകള്
സസ്വയളും  അച്ചടെകളും  പതാലക്ഷിക്കുളും,സതാമൂഹര്യനനപുണക്ഷി  കുറയുളും,  സുരകക്ഷിതശബതാധളും  കുറയുളും,ഒന്നക്ഷിനുളും
പരക്ഷിധക്ഷി നവകക്ഷില്ല.

• Un involvement Parenting( Negligible)
കുടക്ഷികളമതായക്ഷി നവകതാരക്ഷിക ബനളും കുറവതായക്ഷിരക്ഷിക്കുളും
കുടക്ഷിയുനടെ ഒരുകതാരര്യതക്ഷിലളും ശ്രദയക്ഷില്ല
അമക്ഷിതശസ്നേഹശമതാ അമക്ഷിത നവറശപതാ ഇവര്കക്ഷില്ല.

കുടക്ഷികള്കക്ക് കുറഞ്ഞെ പരക്ഷിഗണന,ശസ്നേഹളും ലതാളന.

കുടക്ഷിനയ ക്കുറക്ഷിശച്ചതാ അവരുനടെ സസ്വഭതാവനതക്കുറക്ഷിശച്ചതാ ഒരു പ്രതസ്വീകയുളും ഇല്ല.

കുടക്ഷിയുനടെ  പഠനകതാരര്യളും  അശനസ്വഷക്ഷിക്കുകശയതാ  അതരളും  ചര്ച്ചകളക്ഷിശലതാ  മസ്വീറക്ഷിങ്ങക്ഷിശലതാ  പനങടുകക്ഷില്ല.

ഇതരകതാര് കുടക്ഷികനള ഏനറക്കുനറ അവഗണക്ഷിച്ച മടതാണക്ക്.
പരക്ഷിഗണക്ഷികതാന് ആരുമക്ഷിനല്ലങക്ഷില് എന്തു സളുംഭവക്ഷിക്കുളും? ഇവരുനടെ കുടക്ഷികള്കക്ക്

സസ്വയളും കതാരര്യളും ശനതാകതാനുള പ്രതാപക്ഷിയുണതാകുളും
നവകതാരക്ഷികമതായക്ഷി വക്ഷിടുതല് ആയക്ഷിരക്ഷിക്കുളും പ്രകടെക്ഷിപക്ഷിക്കുക
ഈ കുടക്ഷികള്  കടുത  പക്ഷിരക്ഷിമുറകളും,ഉത്കണ,ശപടെക്ഷി  ആകതാളുംഷ  എന്നസ്വീ  സവക്ഷിശശേഷതകള്

പ്രകടെക്ഷിപക്ഷിക്കുളും.
ഇതക്ഷില് ഏതുതരകതാരതാണക്ക് നക്ഷിങ്ങള്? നതാലക്ക് രസ്വീതക്ഷിയക്ഷിലളും ഉള ആളകനള നക്ഷിങ്ങള്കക്ക് പരക്ഷിചയമുശണതാ?

കുടക്ഷികളനടെ  സസ്വഭതാവ  രൂപസ്വീകരണതക്ഷില്  രകക്ഷിതതാകള്  നല്ല  പങക്ക്  വഹക്ഷിക്കുന്നുണക്ക്.വസ്വീടക്ഷില്
രകക്ഷിതതാകള്  കുടക്ഷികശളതാടുളും  മറ്റുളവശരതാടുളും  നപരുമതാറന്നതക്ക്  കുടക്ഷികളക്ഷില്  ശേസ്വീലരൂപസ്വീകരണതക്ഷിനക്ക്
കതാരണമതാകതാളും.  രകക്ഷിതതാകള് അറക്ഷിശഞ്ഞെതാ അറക്ഷിയതാനതശയതാ കുടക്ഷിയുനടെ മുന്നക്ഷില് നവച്ചക്ക് മറ്റുളവശരതാടെക്ക്
നപരുമതാറന്നതക്ക്   (ഭതാരര്യയുളും  ഭര്തതാവുളും  തമ്മക്ഷിലള  നപരുമതാറളും  അയല്കതാശരതാടുള
സമസ്വീപനളും,രകക്ഷിതതാകള് അവരുനടെ രകക്ഷിതതാകശളതാടെക്ക് നപരുമതാറന്നതക്ക്  ഇനതല്ലതാളും കുടക്ഷിയുനടെ സസ്വഭതാവ
സവക്ഷിശശേഷതകള്കക്ക് കതാരണമതാകതാളും)
സസ്വനളും  അചശനശയതാ  അമ്മശയശയതാ  ബഹുമതാനക്ഷികതാത  ,ശസ്നേഹക്ഷികതാത,  കുറനപടുത്തുന്ന,

സളുംരകക്ഷികതാത രകക്ഷിതതാവക്ഷിനക്ക്  സസ്വനളും മകളക്ഷില് നക്ഷിന്നുളും അതക്ക് പ്രതസ്വീകക്ഷികതാനതാവുശമതാ?  കുടക്ഷിയുനടെ
നപരുമതാറനത ചുമരക്ഷിനലറക്ഷിയുന്ന റബ്ബര് പനക്ക്  ശപതാനല നക്ഷിരസ്വീകക്ഷികതാളും.  എറക്ഷിയുന്ന രസ്വീതക്ഷികനുസരക്ഷിച്ചക്ക്
പനക്ക് തക്ഷിരക്ഷിച്ചക്ക് വരുളും
പരക്ഷിഹതാസളും ശകട്ടുവളര്ന്നതാല് ലജക്ഷികതാന് പഠക്ഷിക്കുളും
ഒരു ശകസക്ക് അവതരക്ഷിപക്ഷിക്കുന്നു -നതാലതാളും കതാസ്സുവനര കതാസക്ഷില്  ഒരകരളും ശേബക്ഷികതാത ഒരു കുടക്ഷിനയ



1997  ല് ഒരു സ്കൂളക്ഷിനല നപ്രമറക്ഷികതാസക്ഷില് കനണതക്ഷി.നസ്വീതു അതതായക്ഷിരുന്നു അവളനടെ ശപരക്ക്.ഹതാജര്
വക്ഷിളക്ഷിച്ചതാല്  ശപതാലളും   നക്ഷില്ക്കുകമതാത്രളും  നചയ്യുന്ന കുടക്ഷി.  അതുവരനത പഠന  രസ്വീതക്ഷിയക്ഷില്   ശചതാദര്യളും
ശചതാദക്ഷിക്കുശമതാള്  മതാത്രശമ  കുടക്ഷികള്കക്ക്  വതാ  തുറശകണക്ഷിയക്ഷിരുന്നുള.ഈ കുടക്ഷി  കളക്ഷികളക്ഷില്  കൂടെക്ഷില്ല.

ഒറകക്ഷിരക്ഷിക്കുളും.അധര്യതാപകര്  കരുതക്ഷിയതക്ക്  മക്ഷിണതാത  കുടക്ഷിയതാനണന്നതാണക്ക്.അതരകതാര്  കതാസക്ഷില്
വരുന്നതക്ക്  ഉച്ചഭകണതക്ഷിനതാനണന്നുളും  പഠക്ഷികല്  അവരുനടെ  ആവശേര്യമനല്ലന്നുമതാണക്ക്  നപതാതു
വക്ഷിലയക്ഷിരുതല്.കതാസക്ക്  പ്രവര്തനതാധക്ഷിഷ്ടക്ഷിത  മതായശപതാള്   ഗ്രൂപക്ഷില്  ഇരക്ഷികല്,കതാസക്ഷില്തനന്ന
പ്രവര്തനളും  കളക്ഷികളക്ഷിലൂനടെ  എന്ന  രസ്വീതക്ഷി  വന്നു.ആഗസക്ക്  പതക്ഷിനഞക്ഷിനക്ക്  കുടക്ഷികള്തനന്ന  നകതാടെക്ഷി
നക്ഷിര്മ്മക്ഷികലളും  വര്ണകടെലതാസക്ക്  ഒടക്ഷികലളും  തുടെങ്ങക്ഷിയ  ചുമതലകള്  ഏനറടുത്തു.  ഉയരതക്ഷില്
വര്ണകടെലതാസക്ക്  ഒടക്ഷികതാന്  കശസരനയടുകനട  എന്ന  ശചതാദര്യവുമതായക്ഷി  വന്ന  നസ്വീതുവക്ഷിനക്ക്  മക്ഷിണതാന്
കഴക്ഷിയുനമന്നക്ക്  അന്നതാദര്യമതായക്ഷി  അധര്യതാപക്ഷിക  തക്ഷിരക്ഷിച്ചറക്ഷിഞ.നതാലക്ക്  വര്ഷമതായക്ഷി  മക്ഷിണതാതവശളതാടെക്ക്
അധര്യതാപക്ഷിക  ശസ്നേഹശതതാനടെ  ശചതാദക്ഷിച  നസ്വീനയനതാണക്ക്  കതാസക്ഷില്  ഹതാജര്ശപതാലളും  പറയതാനത-

ശചതാദക്ഷിക്കുന്നതക്ഷിനനതാന്നുളും  മറപടെക്ഷി   പറയതാനത  ഇതുവനര  ഇരുന്നനതന്നക്ക്.കുടക്ഷി  പറഞ  സ്കൂളക്ഷില്
ശചരുന്നതക്ഷിനക്ക് മുമക്ക് അവള് കൂട്ടുകതാശരതാനടെതാതക്ക് കളക്ഷിക്കുശമതാള് അവനള എല്ലതാവരുളും ബസക്ഷിനന്റെ ശമതാള്
എന്നതാണക്ക്  വക്ഷിളക്ഷികതാറക്ക്  എന്നക്ക്.അചനന്റെ നവകലര്യനത കളക്ഷിയതാകക്ഷിയുളും   ആ രൂപളും കുറച്ചക്ക്  തനക്ഷികക്ക്
കക്ഷിടക്ഷിയതുമതാണക്ക് കതാരണനമന്നക്ക് ആ വക്ഷിളക്ഷി വന്നനതന്നക്ക്  അവള് മനസക്ഷിലതാകക്ഷി.വസ്വീടക്ഷിനല മറക്ക് അളുംഗങ്ങളളും
ഈ കളക്ഷിയതാകല് തുടെങ്ങക്ഷിയശതതാനടെ അവള് മക്ഷിണതാനതയതായക്ഷി മക്ഷിണക്ഷിയതാലശല്ല ആളകള് കളക്ഷിയതാക്കു.

ഈ കുടക്ഷിനയ ഇങ്ങനനയതാകക്ഷിയതക്ഷില് ആര്നകതാനക പങണക്ക്?
ഒരുകുടക്ഷിനയ കളക്ഷിയതാക്കുശമതാള് അവളനടെ ആത്മ വക്ഷിശേസ്വതാസനത അതക്ക് എങ്ങനന ബതാധക്ഷിക്കുന്നു എന്നക്ക്
നക്ഷിങ്ങള് ചക്ഷിനക്ഷികതാറശണതാ?
വക്ഷിമര്ശേനവുളും ഗുണശദതാഷ നക്ഷിരൂപണങ്ങളളും ശകട്ടു വളര്ന്ന കുടക്ഷി - നക്ഷിനക്ഷികതാന് പഠക്ഷിക്കുളും
നവരവുളും ശേത്രുതയുളും കണ്ടു വളര്ന്നതാല്- വഴകടെക്ഷികതാന് പഠക്ഷിക്കുളും
അപമതാനളും സഹക്ഷിച വളര്ന്നതാല് കുറവതാളക്ഷിയതാകുളും
സഹനതാനരസ്വീകതക്ഷില് വളര്ന്നതാല് കമക്ഷികതാന് പഠക്ഷിക്കുളും
ശപ്രതാതതാഹനളും നല്കക്ഷി വളര്തക്ഷിയതാല് ആത്മവക്ഷിശേസ്വതാസളും കൂടുളും
പ്രശേളുംസക്ഷിച വളര്തക്ഷിയതാല് അഭക്ഷിനനക്ഷികതാന് പഠക്ഷിക്കുളും
സുരകക്ഷിതശബതാധശതതാനടെ വളര്തക്ഷിയതാല് ആത്മനധരര്യളും കൂടുളും
അളുംഗസ്വീകതാരളും കക്ഷിടക്ഷിയതാല് സസ്വയളും ഇഷ്ടനപടെതാന് പഠക്ഷിക്കുളും
എറക്ഷിയുന്ന പനക്ക് എങ്ങനന തക്ഷിരക്ഷിച വരുളും എന്നക്ക് ശബതാധര്യനപടെതാന് കഴക്ഷിശഞ്ഞെതാ?
കുടക്ഷി ആരതാവണളും?

മൂത കുടക്ഷി സയന്സക്ക് ഗ്രൂപക്ക് എടുതക്ക് പഠക്ഷിച്ചക്ക് ഇശപതാള് എഞക്ഷിനസ്വീയറക്ഷിങ്ങക്ഷിനക്ക് ശപതായക്ഷി. ഇളയവനക്ക് സക്ഷിനക്ഷിമ
പക്ഷിടെക്ഷികതാന് ശപതാണശത്ര? കര്യതാമറയുളും തൂകക്ഷി നടെപതാണക്ക് ഒരകരളും പഠക്ഷികതാനത ഓനുളും എനന്റെ വയറക്ഷിലശല്ല
പക്ഷിറന്നതക്ക്? ഈ നചകന് എനതാ ഇങ്ങനന പഠക്ഷികതാനത നടെകണതക്ക്? ഒരമ്മയുനടെ സളുംശേയമതാണക്ക് എനതാ
കുടക്ഷികള് ഇങ്ങനന നപരുമതാറന്നതക്ക്?
കുടക്ഷിയുനടെ പഠനവുളും ബുദക്ഷിയുളും തമ്മക്ഷിലള ബനളും എനതാണക്ക്?

Word Smart, Logic Smart, Nature Smart, Picture Smart, Body Smart, Music Smart, People
Smart, Self Smart 



അനുബനഖ മൂനറ്റ് 
കുടതിജയപാടറ്റ് എങ്ങകന കപരുമപാറണഖ

പറയുന്നതക്ക്  അനുസരക്ഷിക്കുന്നക്ഷില്ല, പഠക്ഷിക്കുന്നക്ഷില്ല, എശപതാഴളും ടെക്ഷിവക്ഷിയുനടെ മുന്നക്ഷില്തനന്നയതാണക്ക് , ഭയങര ശദഷര്യമതാണക്ക് ,
കളളും പറയുന്നു, ചസ്വീത വതാക്കുകള് മതാത്രശമ പ്രശയതാഗക്ഷിക... കുടക്ഷികശളക്കുറക്ഷിചള പല അചക്ക് ഛനമ്മമതാരുശടെയുളും 
പരതാതക്ഷി ഇങ്ങനനതാനകയതാണക്ക് ? ഈ കുടക്ഷിനയനതാ ഇങ്ങനന എന്നു പറഞ്ഞെക്ക്  കുറനപടുത്തുന്നതക്ഷിനു പകരളും ഈ 
കുടക്ഷി ഇങ്ങനനയതാകതാന് കതാരണളും തങ്ങള്തനന്നയതാശണതാ എന്നു മതാതതാപക്ഷിതതാകള് സസ്വയളും ചക്ഷിനക്ഷികണളും. 
അവശരതാടുള സമസ്വീപനതക്ഷില് എവക്ഷിനടെനയങക്ഷിലളും എനനങക്ഷിലളും പക്ഷിഴവു സളുംഭവക്ഷിശച്ചതാ എന്നു പരക്ഷിശശേതാധക്ഷികണളും.

മതാതതാപക്ഷിതതാകളനടെ കുടക്ഷികശളതാടുള സമസ്വീപനളും, കുടുളുംബതാനരസ്വീകളും, അവര് വളര്ന്നുവരുന്ന സതാമതക്ഷിക-
സതാമൂഹക്ഷിക സതാഹചരര്യങ്ങള് എന്നക്ഷിവ ഓശരതാ കുടക്ഷിയുശടെയുളും സസ്വഭതാവരൂപസ്വീകരണശതയുളും വര്യകക്ക് തക്ഷിതസ്വ 
വക്ഷികസനശതയുളും സസ്വതാധസ്വീനക്ഷിക്കുളും. കുടക്ഷി സസ്വഭതാവ നവകൃതമുളവനതാനണങക്ഷില് കതാരണളും മനറതാന്നുമല്ല, അവന് 
വളര്ന്ന സതാഹചരര്യളുംതനന്ന. ഓശരതാ കുടക്ഷിയുശടെയുളും പ്രശേക്ക് നങ്ങനള സതാഹചരര്യവുമതായക്ഷി കൂടക്ഷിയക്ഷിണകക്ഷിശവണളും 
പരക്ഷിഹതാരതക്ഷിനതായക്ഷി ശ്രമക്ഷികതാന്.

ഈ വക്ഷിഷയളും സളുംബനക്ഷിച നടെന്ന പഠനങ്ങളക്ഷില്നക്ഷിന്നക്ക്  ഉരുതക്ഷിരക്ഷിഞ്ഞെ പത്തു സുപ്രധതാന നക്ഷിര്ശദശേങ്ങള് 
ഇവയതാണക്ക് :
അളവക്ഷില്ലതാനത സക്ക് ശനഹക്ഷിക്കുക

ഉപതാധക്ഷികളക്ഷില്ലതാനത കുടക്ഷികനള സക്ക് ശനഹക്ഷികതാന് മതാതതാപക്ഷിതതാകള്ക്കു കഴക്ഷിയണളും. ശേരക്ഷിയതായക്ഷി 
സക്ക് ശനഹക്ഷികനപടുന്നതക്ഷിലൂനടെ മറ്റുളവനര സക്ക് ശനഹക്ഷികതാനുളും അവര് പഠക്ഷിക്കുളും. ഇതു കുടക്ഷികളനടെ ആത്മവക്ഷിശേസ്വതാസളും 
വര്ധക്ഷിപക്ഷിക്കുളും. മതാതതാപക്ഷിതതാകളനടെ മതാനസക്ഷികനക്ഷില കുടക്ഷികശളതാടുള സക്ക് ശനഹനത ബതാധക്ഷികരുതക്ക് . സക്ക് ശനഹളും 
കുടക്ഷിക്കു ശബതാധര്യനപടുന്നതുളും സക്ക് ഥക്ഷിരളും സസ്വഭതാവമുളതുമതാകണളും. സക്ക് ശനഹളും മനസക്ഷിലക്ഷിരുന്നതാല് മതക്ഷി, 
പ്രകടെക്ഷിപക്ഷിച്ചതാല് കുടക്ഷികള് വഷളതാകുളും എന്ന പഴഞന് ചക്ഷിനതാനശേലക്ഷികള് ഏനറ ശദതാഷളും നചയ്യുളും. 
പ്രകടെക്ഷിപക്ഷികതാത സക്ക് ശനഹളും പക്ഷിശുകനന്റെ നകയക്ഷിനല നതാണയത്തുട്ടുശപതാനല ഉപശയതാഗശൂനര്യമതാനണന്നു 
തക്ഷിരക്ഷിച്ചറക്ഷിയണളും.

2 ക്രക്ഷിയതാത്മക പരക്ഷിശേസ്വീലനളും

കുടക്ഷികനള സക്ക് ശനഹക്ഷിക്കുന്നതുശപതാനല തനന്ന പ്രധതാനമതാണക്ക്  അവരക്ഷില് ചക്ഷിടയുളും ശേസ്വീലങ്ങളളും 
രൂപനപടുതക്ഷിനയടുക്കുന്നതുളും. വര്യകക്ക് തവുളും സക്ക് ഥക്ഷിരസസ്വഭതാവമുളതുമതായ നക്ഷിര്ശദശേങ്ങള് ശവണളും കുടക്ഷികള്ക്കു 
നല്കതാന്. പ്രതായതക്ഷിനനുസരക്ഷിച്ചക്ക്  കുടക്ഷിയുനടെ സസ്വഭതാവരസ്വീതക്ഷി മതാറളും. അതു മനസക്ഷിലതാകക്ഷി ശവണളും അവശരതാടെക്ക്  
നപരുമതാറതാന്. മതാതതാപക്ഷിതതാകളനടെ സമസ്വീപനളും ഒരക്ഷികലളും പരസക്ക് പരവക്ഷിരുദമതാകരുതക്ക് .
ശേക്ഷികണളും സളുംബനക്ഷിച്ചക്ക്  എനനങക്ഷിലളും അഭക്ഷിപ്രതായവര്യതര്യതാസമുനണങക്ഷില് കുടക്ഷിയുനടെ അഭതാവതക്ഷില് അതു 
ചര്ച്ചനചയക്ക് തു പരക്ഷിഹരക്ഷികണളും. മതാതതാപക്ഷിതതാകളനടെ പരസക്ക് പരവക്ഷിരുദമതായ നക്ഷിര്ശദശേങ്ങള് കുടക്ഷിയുനടെ 
വര്യകക്ക് തക്ഷിതസ്വവക്ഷികതാസശതയുളും തസ്വീരുമതാനനമടുകതാനുള കഴക്ഷിവക്ഷിനന്റെ രൂപസ്വീകരണശതയുളും സതാരമതായക്ഷി ബതാധക്ഷിക്കുളും. 
കുടക്ഷിക്കു പറയതാനുളതു ശകട്ടുമനസക്ഷിലതാകക്ഷിയശശേഷളും കതാരര്യകതാരണ സഹക്ഷിതളും നക്ഷിര്ശദശേളും നല്കുകയതാണു 
ശവണതക്ക് .
ശേതാസക്ക് ത്രസ്വീയമതായക്ഷി ശവണളും കുടക്ഷികനള ശേക്ഷികക്ഷികതാന്. ശേക്ഷികനയന്നു ശകള്ക്കുശമതാശഴ വടെക്ഷിയുളും അടെക്ഷിയുമതാണക്ക്  
മനസക്ഷിശലകക്ക്  ഓടെക്ഷിനയത്തുന്നതക്ക് . എന്നതാല് അടെക്ഷി ഒരക്ഷികലളും ഒരു പ്രധതാന ശേക്ഷികതാമതാര്ഗമതായക്ഷി സസ്വസ്വീകരക്ഷികതാന് 
പതാടെക്ഷില്ല. അടെക്ഷികക്ഷിട്ടുളും ശതതാറളും ചക്ഷില കുടക്ഷികള് കൂടുതല് വതാശേക്ഷിയുളവരതായക്ഷിതസ്വീരതാളും. ഇവരക്ഷില് 
സസ്വഭതാവനവകലര്യങ്ങളളും കൂടുതലതായക്ഷി കതാണതാളും. അതക്ഷിനതാല് വടെക്ഷി ഒഴക്ഷിവതാകക്ഷി പകരളും നചയക്ക് ത നതറക്ഷിനു 
കുടക്ഷിശയനകതാണക്ക്  കമ പറയക്ഷിക്കുക, നല്കക്ഷിവരുന്ന സമ്മതാനങ്ങളളും വതാഗക്ക് ദതാനങ്ങളളും തതാല്കതാലക്ഷികമതായക്ഷി 
പക്ഷിന്വലക്ഷിക്കുക തുടെങ്ങക്ഷിയ ശേതാസക്ക് ത്രസ്വീയ ശേക്ഷികതാരസ്വീതക്ഷികള് അവലളുംബക്ഷികതാളും.
ഇതു കുടക്ഷിക്കു കൂടെക്ഷി ശബതാധര്യനപടുതക്ഷിനകതാടുക്കുകയുളും ശവണളും. ക്രൂരമതായ ശേക്ഷികതാരസ്വീതക്ഷികള് കര്ശേനമതായുളും 
ഒഴക്ഷിവതാകണളും.

3. കുടക്ഷിശയതാനടെതാപളും സമയളും നചലവഴക്ഷിക്കുക



എത്ര വലക്ഷിയ തക്ഷിരകതാനമങക്ഷിലളും അചക്ക് ഛനമ്മമതാര് കുടക്ഷികള്നകതാപളും അല്പസമയളും നചലവഴക്ഷികണളും. 
അവശരതാനടെതാപളും കളക്ഷിക്കുകയുളും മറ്റുളും നചയക്ക് തക്ക് പരസക്ക് പരളും ഇടെപഴകുന്നതക്ഷിനുള സതാഹചരര്യളും ഒരുകണളും. ഇവക്ഷിനടെ
കുടക്ഷിയുനടെ ഇഷക്ക് ടെതക്ഷിനുശവണളും പ്രതാമുഖര്യളും നല്കതാന്. ഈ ഇഷക്ക് ടെനത കുടക്ഷിക്കു പ്രശയതാജനകരമതായ രസ്വീതക്ഷിയക്ഷില് 
മതാറക്ഷിനയടുക്കുകയുളും ശവണളും.
4. അചക്ക് ഛനമ്മമതാരുനടെ പരസക്ക് പര സക്ക് ശനഹളും
വക്ഷിജയകരമതായ ദതാമതര്യജസ്വീവക്ഷിതളും നയക്ഷിക്കുന്ന ഭതാരര്യതാഭര്തതാകന്മതാര്നക നല്ല മതാതതാപക്ഷിതതാകളതാകതാന് കഴയ. 
ഇവര് പുലര്ത്തുന്ന പരസക്ക് പരസക്ക് ശനഹളും, ബഹുമതാനളും, വക്ഷിശേസ്വതാസര്യത എന്നക്ഷിവ കുടുളുംബതക്ഷിനു 
സുരകക്ഷിതതസ്വശബതാധളും ഉണതാക്കുന്നു. കുടക്ഷിശയതാടു മതാത്രളും സക്ക് ശനഹളും പ്രകടെക്ഷിപക്ഷിച്ചതാല് ശപതാര. അചക്ക് ഛനമ്മമതാര് 
തമ്മക്ഷിലള സക്ക് ശനഹവുളും സസൗഹതാര്ദവുളും പരസക്ക് പര ബഹുമതാനവുളും കുടക്ഷിശയകടെക്ഷി ശബതാധര്യനപടുത്തുകയുളും ശവണളും. 
ഇതു കുടക്ഷികശളയുളും ആഹക്ക് ളതാദഭരക്ഷിതരതാക്കുളും എന്നു മതാത്രമല്ല, അചക്ക് ഛനുളും അമ്മയുളും എത്രശതതാളളും 
സക്ക് ശനഹക്ഷിക്കുന്നുനവന്നക്ക്  അവര്കക്ക്  അറക്ഷിയതാനതാകുകയുളും നചയ്യുളും.
5. ജസ്വീവക്ഷിതമൂലര്യങ്ങള് പഠക്ഷിപക്ഷിക്കുക
അടെക്ഷിസക്ക് ഥതാന ജസ്വീവക്ഷിതമൂലര്യങ്ങശളക്കുറക്ഷിചള ശബതാധളും കുടക്ഷികളക്ഷില് ഉണതാകക്ഷിനയടുക്കുന്നതക്ഷിലളും മതാതതാപക്ഷിതതാകള് 
ശ്രദക്ഷികണളും. സഹജസ്വീവക്ഷികശളതാടുള സക്ക് ശനഹളും, ആത്മതാര്ഥത, സതര്യസനത, അര്പണശബതാധളും, 
ഉതരവദക്ഷിതശബതാധളും തുടെങ്ങക്ഷിയവയക്ക് ക്കു പ്രതാധതാനര്യളും നല്കണളും. ഇതു കുടക്ഷികളക്ഷില് ശസവനതല്പരതയുളും 
ആത്മവസ്വീരര്യവുളും ഉണതാക്കുളും.
6. പരസക്ക് പരളും ബഹുമതാനക്ഷിക്കുക
കുടുളുംബതക്ഷില് എല്ലതാവരുളും പരസക്ക് പര ബഹുമതാനശതതാനടെ ശവണളും നപരുമതാറതാന്. മതാതതാപക്ഷിതതാകള് തമ്മക്ഷിലളും 
കുടക്ഷികശളതാടുളും ബഹുമതാനളും പുലര്ത്തുന്നതക്ക്  അവരക്ഷില് ആത്മവക്ഷിശേസ്വതാസളും വര്ധക്ഷിപക്ഷിക്കുളും. കുടക്ഷികശളതാടെക്ക്  
നനക്ഷിപ്രകടെക്ഷിപക്ഷിക്കുന്നതക്ഷിലളും  താവശേയതക്ഷിനു കമതാപണളും നടെത്തുന്നതക്ഷിലളും നതാണശകടു വക്ഷിചതാരക്ഷിശകണ 
കതാരര്യമക്ഷില്ല. കുടക്ഷികശളതാടുള വതാഗക്ക് ദതാനങ്ങള് പതാലക്ഷികതാന് ശ്രമക്ഷികണളും. അനല്ലങക്ഷില് എന്തുനകതാണക്ക്  അതക്ഷിനു 
കഴക്ഷിഞ്ഞെക്ഷില്ല എന്നു വക്ഷിശേദസ്വീകരക്ഷികതാന് സതാധക്ഷികണളും.
7. കുടക്ഷികളനടെ പ്രശേക്ക് നങ്ങള് ശകള്ക്കുക
കുടക്ഷിശയയുളും വര്യകക്ക് തക്ഷിയതായക്ഷി പരക്ഷിഗണക്ഷിച്ചക്ക്  അവന് അനല്ലങക്ഷില് അവള് പറയുന്ന കതാരര്യങ്ങള് ശ്രദശയതാനടെ 
ശകള്കണളും. കുടക്ഷികനള ശ്രദക്ഷിക്കുകനയന്നതാല് അവര് പറയുന്ന കതാരര്യങ്ങനളല്ലതാളും സമ്മതക്ഷിക്കുക എന്നല്ല അര്ഥളും.
അവ മനസക്ഷിലതാകക്ഷി സളുംവദക്ഷിക്കുക എന്നതാണക്ക് .
8. പ്രതക്ഷിസനക്ഷികളക്ഷില്സഹതായളും
എന്തു വന്നതാലളും അചക്ക് ഛനുളും അമ്മയുളും തങ്ങള്നകതാപളും ഉനണന്ന ശബതാധളും കുടക്ഷികളക്ഷില് വളര്തക്ഷിനയടുകണളും. 
കസൗമതാരകതാരതായ കുടക്ഷികള്ക്കു സശങതാചശമതാ ഭയശമതാ കൂടെതാനത കതാരര്യങ്ങള് പരസക്ക് പരളും ചര്ച്ചനചയതാനുള 
അവസരളും മതാതതാപക്ഷിതതാകള് സൃഷക്ക് ടെക്ഷികണളും. മതാതതാപക്ഷിതതാകളനടെ അഭക്ഷിപ്രതായങ്ങള് അവസതാന വതാകനല്ലന്നുളും 
സതാഹചരര്യതക്ഷിനനുരക്ഷിച്ചക്ക്  അവ മതാറതാനമന്നുളും കുടക്ഷിനയ ശബതാധര്യനപടുതണളും. പ്രതക്ഷിസക്ക് നക്ഷിഘടങ്ങളക്ഷില് സസ്വയളും 
പരക്ഷിഹതാരമതാര്ഗളും കനണതതാനുളും കുടക്ഷികനള ശപ്രതാതതാഹക്ഷിപക്ഷികണളും.
9. സസ്വതാതനര്യളും നല്കണളും
കുടക്ഷികളക്ഷില് ക്രശമണയതായക്ഷി സസ്വതന മശനതാഭതാവളും വളര്തക്ഷിനയടുകണളും. ആദര്യളും നചറക്ഷിയ കതാരര്യങ്ങളക്ഷിലളും 
പക്ഷിന്നസ്വീടു വലക്ഷിയ കതാരര്യങ്ങളക്ഷിലളും തസ്വീരുമതാനനമടുകതാനുള സസ്വതാതനര്യളും നല്കണളും.
തസ്വീരുമതാനനത സസ്വയളും വക്ഷിമര്ശേനപരമതായ രസ്വീതക്ഷിയക്ഷില് വക്ഷിലയക്ഷിരുതതാനുളും അവനര ശേസ്വീലക്ഷിപക്ഷികണളും.
10 യതാഥതാര്ഥര്യശബതാധളും പ്രധതാനളും
നക്ഷിതര്യജസ്വീവക്ഷിതതക്ഷില് എല്ലതാകതാരര്യവുളും നന്നതായക്ഷി മുശന്നതാട്ടുശപതായതാലളും പ്രതാശയതാഗക്ഷിക അനുഭവങ്ങള് എശപതാഴളും 
സശനതാഷകരമതാകണനമന്നക്ഷില്ല. ഇതു മതാതതാപക്ഷിതതാകള് ഉള്നകതാളകയുളും കുടക്ഷികനള ശബതാധര്യനപടുത്തുകയുളും 
ശവണളും. കുടക്ഷികനള വളര്തല് കുടക്ഷികളക്ഷിയല്ല എന്നു മതാതതാപക്ഷിതതാകള് മനസക്ഷിലതാകണളും.



അനുബനഖ നപാലറ്റ് 
ലസബര് ജലപാകകത കുടതി

കസബര് രലരോകതട്ടിനണ്  അതട്ടിരുകളട്ടില.  എലരോ രരോജധ്യങ്ങളട്ടിലുമരോയട്ടി വധ്യരോപട്ടിച്ചു കട്ടിടെക്കുനതുയും
തമട്ടില്  തമട്ടില്  ബനടപ്പെടകട്ടിടെക്കുനതുമരോയ  ഒരു  വലട്ടിയ  രലരോകമരോണട്ടിതണ്.  ഇവട്ടിടടെ
ജവീവട്ടിക്കുന  ഓരരരോ  മനുഷധ്യനുയും  ജരോഗരൂകരരോരകണട്ടിയട്ടിരട്ടിക്കുന.

കയുംപമ്പ്യൂടറയും  രഫരോണുയും  കസബര്  ടമഷട്ടിനുകളുയും  ഉപരയരോഗട്ടിചണ്  ടചയ്യുന  നലതുയും
ചവീതയരോയതുമരോയ എലരോ പ്രവര്തട്ടികളുടടെയുയും ടതളട്ടിവകള് ഈ ഉപകരണങ്ങള് സസ്വയയും
രശഖരട്ടിച്ചുവയ്ക്കുന.  ഒരു  വട്ടിദധ്യരോര്ഥട്ടി  തടന്റെ  സഹപരോഠട്ടിയുടടെ  നഗ്ന  രഫരോരടരോ  അരപരോഡണ്
ടചയരോല്  അവന  സസ്വയയും  കുഴട്ടിച  കുഴട്ടിയട്ടില്  വവീഴുകയരോണണ്  ടചയുനതണ്.  വധ്യരോജ  ദൃശധ്യങ്ങളുയും
മരധ്യരോദയണ്  നട്ടിരക്കരോത വരോചകങ്ങളുയും രചര്തണ് അപവരോദപ്രചരണയും നടെത്തുനവര് സസ്വയയും
പരട്ടിഹരോസധ്യരരോവകയരോണണ്  .

നമള്  എരപ്പെരോഴുയും  കസബര്  നട്ടിരവീക്ഷണതട്ടിലരോടണന  രബരോധയും  നമ്മുടടെ  മസ്തട്ടിഷണ്കയും
പരോകടപ്പെടുതട്ടിടകരോണട്ടിരട്ടിക്കുകയരോണണ്.  അതട്ടിടന്റെ  പ്രതട്ടിഫലനയും  ടപരുമരോറതട്ടില്
ഗുണകരമരോയ  മരോറങ്ങള്  വരുത്തുന.  സരോമൂഹട്ടിക  വട്ടിരുദ്ധ  പ്രവര്തട്ടികളട്ടില്
ഏര്ടപ്പെടെരോതട്ടിരട്ടിക്കരോന സസ്വയയും നട്ടിയന്ത്രണയും കകവരുതരോന അതണ് ഓരരരോ മനുഷധ്യടനയുയും
പ്രരോപ്തനരോക്കുന.  കസബര് രലരോകതണ് വട്ടിനട്ടിമയയും ടചയ്യടപ്പെടുരമ്പരോള് നമ്മുടടെ മസ്തട്ടിഷണ്കയും
പലരപ്പെരോഴുയും  ചതട്ടിക്കടപ്പെടുന.  ഭപൗതട്ടിക  രലരോകതണ്  ആശയ  വട്ടിനട്ടിമയയും  ടചയുരമ്പരോള്
വധ്യക്തട്ടികള്ക്കുണരോകുന  ചട്ടില  പ്രയരോസങ്ങള്-  ശങ  ,ഭയയും  തുടെങ്ങട്ടിയവ  -  കസബര്
രലരോകതണ്  തരോരതരമധ്യന  കുറവരോയട്ടിരട്ടിക്കുയും.  അതട്ടിനരോല്  കസബര്  രലരോകടത  ആശയ
വട്ടിനട്ടിമയയും  സസ്വജന  മരധ്യരോദകള്ക്കണ്  നട്ടിരക്കുനതണ്  ആകണടമനമട്ടില.  രമരോശമരോയട്ടി
മടറരോരരോടളപ്പെറട്ടി രനരട്ടിട നടെത്തുന പരരോമര്ശങ്ങള് കൂടെട്ടിയരോല് അരഞരോ പരതരോ രപരട്ടില്
ഒതുങ്ങട്ടി  നട്ടില്ക്കുയും.  എനരോല്  അതരയും  പ്രചരണയും
രസരോഷധ്യല്മവീഡട്ടിയകളട്ടിലൂടടെയരോടണങട്ടില് അതണ് നട്ടിമട്ടിഷ രനരയും ടകരോണണ് ലക്ഷക്കണക്കട്ടിനണ്
ആളുകളട്ടില്എത്തുന.

ഇന്റെര്ടനറട്ടിലുയും  സട്ടിസട്ടിടെട്ടിവട്ടി  ദൃശധ്യങ്ങളട്ടിലുയും  ടമരോകബലട്ടിലുയും  അടെങ്ങട്ടിയട്ടിടള്ള  വട്ടിവട്ടിധ  തരയും
കസബര് ടതളട്ടിവകള് അനട്ടിരഷധധ്യമരോണണ്.  അതരതട്ടിലുള്ള നൂറകണക്കട്ടിനണ് കസബര്
വട്ടിവരങ്ങളരോണണ് വട്ടിവട്ടിധ തരയും കുറകൃതധ്യങ്ങളുടടെ ആധട്ടികരോരട്ടിക ടതളട്ടിവകളരോയട്ടി മരോറരോനുള്ള
സരോധധ്യതയുമരോയട്ടി  കസബര്  രലരോകതണ്  ഒളട്ടിഞട്ടിരട്ടിക്കുനതണ്.  കസബര്  രലരോകത്തുള്ള
ഓരരരോ  പ്രവര്തനവയും  സൂക്ഷട്ടിച്ചു  ടചരയണതരോണണ്.  നമ്മുടടെ  ഓരരരോ  ഇടെടപടെലുകളുയും
പ്രവര്തനങ്ങളുയും  രഫസണ്ബുക്കട്ടിലുയും  വരോടെണ്സണ്ആപ്പെട്ടിലുയും  ഇ-ടമയട്ടിലട്ടിലുയും
ഇടന്റെര്ടനറട്ടിലുടമരോടക്ക  നട്ടിഗൂഢമരോയട്ടി  അവരശഷട്ടിക്കടപ്പെടുനതരോണണ്.  അടതലരോയും
കര്ക്കശമരോയ  കസബര്  നട്ടിയമങ്ങളുടടെ  നട്ടിരഷധട്ടിക്കരോനരോകരോത  ടതളട്ടിവകള്  ആയട്ടി
മരോറകയുയും  ടചയുന.  സയുംശയയും  രതരോനനവരുടടെ  ഓണ്കലന  പ്രവര്തനങ്ങള്
നട്ടിരവീക്ഷട്ടിക്കരോനുള്ള നട്ടിയമ പരട്ടിരക്ഷ അനസ്വഷണ ഏജനസട്ടികള്ക്കുണണ്. സരോമൂഹട്ടിക വട്ടിരുദ്ധ
പ്രവര്തട്ടികളട്ടില്  ഏര്ടപ്പെടുനവരുടടെ  രഫരോണ്രകരോളുകളുയും  രസരോഷധ്യല്  മവീഡട്ടിയ
പ്രവര്തങ്ങളുയുംഅധട്ടികൃതര്നട്ടിരവീക്ഷട്ടിക്കുനണണ്.

ഈ കരോലതണ് മനുഷധ്യന കൂടുതല് സുതരോരധ്യമരോയട്ടി പ്രവര്തട്ടിരക്കണതരോയട്ടി വരുന. മനുഷധ്യ
ചരട്ടിത്രതട്ടിടല ഏറവയും വലട്ടിയ പരട്ടിവര്തന കരോലഘടമരോണട്ടിതണ്.  നമ്മുടടെ പല അറട്ടിവകളുയും
ഉപരയരോഗ  ശൂനധ്യമരോയട്ടിടക്കരോണട്ടിരട്ടിക്കുന  ഈ  കരോലഘടതട്ടില്  അറട്ടിവട്ടിടന്റെ  രമഖലയട്ടില്
നടെക്കുന വട്ടിസണ്രഫരോടെനയും അറട്ടിയരോടത രപരോകുനവര് പട്ടിന്തള്ളടപ്പെടുയും. അവര് ഇരകളരോകുയും.
ആധുനട്ടികസരോരങതട്ടിക  വട്ടിദധ്യയുടടെ  പ്രരയരോഗടതക്കുറട്ടിചണ്  കൃതധ്യമരോയ  ധരോരണയട്ടിലരോത
അധധ്യരോപകരുയും  രക്ഷകര്തരോക്കളുയും  കുടട്ടികളുടടെ  മുനട്ടില്  പരട്ടിഹരോസധ്യരരോകുന.  രലരോകയും
ഇനണ്  കസബര്  സരോരങതട്ടിക  വട്ടിദധ്യയുടടെ  നട്ടിയന്ത്രണതട്ടിലരോണണ്.

മപാനദമപായ  ലസബര്  കപരുമപാറഖകസബര്  രലരോകടത  പരസ്പര
പ്രവര്തനതട്ടിനട്ടിടെയട്ടില്  നമള്  പരോലട്ടിക്കരോനുള്ള  ചട്ടില  മരധ്യരോദകളുയും  കടെമകളുയും
നട്ടിയമപരമരോയ ബരോധധ്യതകളുമുണണ്.  സവീകളുയും ടപണ്കുടട്ടികളുയും കസബര് ഇരകളരോകുനതണ്
നമള്കരോണുന.



ഇന്റെര്ടനറണ്  ,രസരോഷധ്യല്  മവീഡട്ടിയ  ഉപരയരോഗട്ടിച്ചു  പഠനയും  നടെത്തുന  രവീതട്ടിയട്ടിരലക്കണ്
വട്ടിദധ്യരോര്ഥട്ടികള്ക്കണ് മരോറരോന കഴട്ടിയണയും. രസരോഷധ്യല് മവീഡട്ടിയയുയും ഇന്റെര്ടനറയും ഫലപ്രദമരോയട്ടി
ഉപരയരോഗട്ടിചണ്  പഠട്ടിക്കരോന  അദ്ധധ്യരോപകരുയും  രക്ഷകര്തരോക്കളുയും  വഴട്ടികരോടട്ടികളരോരകണതുണണ്.
ഓരരരോ ദട്ടിവസവയും അറട്ടിവകള് മരോറട്ടി  വരുന,  എനരോല് പരോഠപുസ്തകതട്ടിടല അറട്ടിവകള്
എളുപ്പെയും  മരോറനട്ടില  .  ഇന്റെര്ടനറട്ടിലൂടടെ  അറട്ടിവകളുടടെ  കവവട്ടിധധ്യങ്ങള്  അനുഭവട്ടിക്കരോന
ഓരരരോപഠട്ടിതരോവട്ടിനുയുംകഴട്ടിയുന. 

സഹവര്തട്ടിതസ്വ  പഠനതട്ടിടന്റെ  പുതട്ടിയ രമഖലകള്  രസരോഷധ്യല്  മവീഡട്ടിയ തുറന  തരുന.
ഓരരരോ  കുടട്ടിയുയും  കസബര്  രലരോകതണ്  സരോമൂഹധ്യരോവല്ക്കരട്ടിക്കടപ്പെരടെണതുണണ്.  വട്ടികസട്ടിത
രരോജധ്യങ്ങളട്ടില്  ഇന്റെര്ടനറണ്  ഉപരയരോഗതരോല്  വട്ടിദധ്യരോഭധ്യരോസയും
ആധുനട്ടികവതണ്ക്കരട്ടിക്കടപ്പെടടകരോണട്ടിരട്ടിക്കുകയരോണണ്.  എനരോല്  വട്ടിവര  സരോരങതട്ടിക
വട്ടിദധ്യയുടടെ  സരോധധ്യതകടളപ്പെറട്ടി  നമ്മുടടെ  അവരബരോധയും  അത്ര  മട്ടികചതല.  രസരോഷധ്യല്
മട്ടിഡട്ടിയയുയും ഇന്റെര്ടനറയും കുടട്ടികടള പഠനതട്ടില് തരോല്പരധ്യയും കുറയ്ക്കുയും,  സസ്വഭരോവയും രമരോശമരോകുയും,
എടനരോടക്കയുള്ള ചട്ടിന്തകളരോണണ് നമുക്കുള്ളതണ്.  യഥരോര്ത്ഥതട്ടില് പ്രരോരയരോഗട്ടിക തലതട്ടില്
നട്ടിനടകരോണണ്  രവണയും നമള്  ഇക്കരോരധ്യടത  സമവീപട്ടിക്കരോന.  അപകടെയും  ഉണരോകുടമന
കരുതട്ടി  ഒരരോളുയും  രറരോഡട്ടിലൂടടെ  നടെക്കരോതട്ടിരട്ടിക്കുനട്ടില  ,  വരോഹനയും  ഒടെട്ടിക്കരോതട്ടിരട്ടിക്കുനട്ടില  ,
ശ്രദ്ധരയരോടടെ  ടചയരോല്  അപകടെയും  ഒഴട്ടിവരോക്കരോന  കഴട്ടിയുടമന  രബരോധയും  മഷണ്തട്ടിഷണ് കയും
രൂപടപ്പെടുതട്ടിയട്ടിടണണ്  .  കസബര് ഇടെടപടെലുകള് നടെത്തുരമ്പരോഴുയും ഇതുരപരോലുള്ള രബരോധയും
രൂപടപ്പെരടെണതുണണ്

കപായതികവതിജനപാദതതികന്റെ  ആവശദഖ ലഭധ്യമരോയ  മഷണ്തട്ടിഷണ്കപരമരോയ  രശഷട്ടിയുടടെ
കരോരധ്യക്ഷമമരോയ  ഉപരയരോഗതട്ടിനണ്  കരോയട്ടികവട്ടിരനരോദങ്ങള്  ,ശരോരവീരട്ടികവധ്യരോയരോമങ്ങള്
എനട്ടിവ  ആവശധ്യമുണണ്  .കസബര്  ജവീവട്ടികളരോയട്ടിരട്ടിക്കുകയുയും  സരോമൂഹട്ടിക  സയുംസര്ഗയും
ഇലരോതട്ടിരട്ടിക്കുകയുയും  ടചയരോല്  അതണ്  വട്ടിവട്ടിധ  ശരോരവീരട്ടിക  മരോനസട്ടിക  പ്രസ്നേങ്ങള്ക്കു
കരോരണമരോകുയും  .

ലസബര്  ജലപാകതറ്റ്  അടതിമകപ്പെടുന  കുടതികകള  എങ്ങകന  തതിരതിച്ചറതിയപാഖ? ഭക്ഷണയും
,ടടെലട്ടിവട്ടിഷന  ,വട്ടിരനരോദയും  എനട്ടിവയട്ടില്  അഡട്ടിക്ഷനരോകുനതുരപരോടലതടനയരോണണ്
കസബര് അഡട്ടിക്ഷണ്ണനുയും .ചട്ടില കുടട്ടികളട്ടില് അഡട്ടിക്ഷനുകള് രൂപടപ്പെടെരോനുള്ള സരോധധ്യത
മറകുടട്ടികരളക്കരോള്കൂടുതലരോയട്ടിരട്ടിക്കുയും  .

അറനഷന  ഡട്ടികഫനഡണ്  കഹപ്പെര്ആകണ്ടെട്ടിവട്ടിറട്ടി  ഡട്ടിരസരോര്ഡര്,
വട്ടിഷരോദരരരോഗയും,ശത്രുതരോടപരുമരോറയും,  ഓരപ്പെരോസട്ടിഷണല്  ഡട്ടികഫനഡണ്  ഡട്ടിരസരോര്ഡര്,
സരോമൂഹട്ടിക  വട്ടിരുദ്ധ  വധ്യക്തട്ടിതസ്വയും  എനവീ  മനനഃശരോസപരമരോയ  പ്രശ്നങ്ങള്  അനുഭവട്ടിക്കുന
കുടട്ടികള് ഇതരയും പ്രശ്നങ്ങള് ഇലരോതവടരക്കരോള് കൂടുതല് അഡട്ടിക്ഷന അനുഭവട്ടിക്കുന
.ഇവരട്ടില്  സരോമൂഹട്ടിക  വട്ടിരുദ്ധ  വധ്യക്തട്ടിതസ്വമുള്ളവരുയും  ശത്രുതരോടപരുമരോറമുള്ളവരുമരോണണ്
കസബര്  കട്ടിമട്ടിനല്  പ്രവര്തനങ്ങളട്ടില്  വധ്യരോപരോരട്ടിക്കുനതണ്  .

ചട്ടിന്തട്ടിക്കരോടത  ഓരരരോ  കരോരധ്യങ്ങളുയും  ടചയ്യുക.  ടചയണ്തുടകരോണട്ടിരട്ടിക്കുന  ഒരു  കരോരധ്യയും
പൂര്തട്ടിയരോകരോടത  മടറരോനട്ടിരലക്കു  ചരോടെരോനുള്ള  പ്രവണത.  ബരോഹധ്യമരോയ  കരോരധ്യങ്ങളട്ടില്
മനസണ്  ടപടടനണ്  ടതനട്ടിരപരോകുക,  മറ  വധ്യക്തട്ടികളുടടെ  കരോരധ്യങ്ങളട്ടില്  ആവശധ്യമട്ടിലരോടത
ഇടെടപടുക  അപകടെങ്ങളട്ടില്  ടചനണ്  ചരോടെരോനുള്ള  പ്രവണത,  മറ  കുടട്ടികടളക്കരോള്
രവഗതട്ടില്  പ്രതട്ടികരട്ടിക്കുക,  ഓരരരോ  കരോരധ്യതട്ടിലുയും  അക്ഷമ  പ്രകടെട്ടിപ്പെട്ടിക്കുക
തുടെങ്ങട്ടിയവയരോണണ്ADHD യുടടെലക്ഷണങ്ങള്.

നട്ടിരഷധരോത്മകമരോയട്ടി ടപരുമരോറക. തടന്റെ കുറങ്ങളുടടെയുയും കുറവകളുടടെയുയും ഉതരവരോദട്ടിതസ്വ o
മറള്ളവരട്ടില്  ആരരരോപട്ടിക്കുകയുയും  ടചയ്യുക,  വളടരടപ്പെടടനണ്  രദഷധ്യടപ്പെടുക  തുടെങ്ങട്ടിയ
ഓരപ്പെരോസട്ടിഷണല്  ഡട്ടികഫനഡണ്  ഡട്ടിരസരോര്ഡര്  സസ്വഭരോവയും  ഉള്ള  കുടട്ടികള്.

നട്ടിര്ദയമരോയട്ടി  ടപരുമരോറക,  ടചയ്യുന  ടതറകടളക്കുറട്ടിച്ചു  പശ്ചരോതരോപയും  ഇലരോതട്ടിരട്ടിക്കുക,
ബനങ്ങള് ടപടടനണ് അവസരോനട്ടിപ്പെട്ടിക്കരോനുള്ള പ്രവണത, അമട്ടിത രദഷധ്യയും, അമട്ടിത രവഗയും
തുടെങ്ങട്ടിയ  ടപരുമരോറയും  പ്രകടെട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന  സരോമൂഹട്ടിക  വട്ടിരുദ്ധ  വധ്യക്തട്ടിതസ്വയും  ഉള്ള  കുടട്ടികള്. 



സരോമൂഹട്ടിക ഇടെടപടെലുകളട്ടില് നട്ടിനണ്  മരോറട്ടി  നട്ടില്ക്കുനവര്,  ആള്കൂടതട്ടില് ടപടുരമ്പരോള്
ഉതണ്ക്കണ്ഠരയരോടടെ പ്രതട്ടികരട്ടിക്കുന രസരോഷധ്യല് രഫരോബട്ടിയ അനുഭവട്ടിക്കുന കുടട്ടികള്. നവീണണ്
നട്ടില്ക്കുന  വട്ടിഷരോദരോത്മകമരോയ  അവസ,  കുറരബരോധയും,  മറവട്ടി,  ശ്രദ്ധ  കുറവണ്,
ആത്മവട്ടിശസ്വരോസയും  ഇലരോയണ്മ  എനവീ  ടപരുമരോറ  പ്രരതധ്യകത  പ്രകടെട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന  വട്ടിഷരോദയും
അനുഭവട്ടിക്കുന കുടട്ടികള് ഇന്റെര്ടനറട്ടിലുയും രസരോഷധ്യല് മവീഡട്ടിയയട്ടിലുയും കൂടുതല് അഡട്ടിക്ഷന
പ്രകടെട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന. 

ജവീവട്ടിക്കുനതട്ടിടനയുയും  ജവീവട്ടിക്കരോന  സഹരോയട്ടിക്കുന  ഘടെകങ്ങടളയുയുംകുറട്ടിച്ചുള്ള  ശരോസവീയ
അറട്ടിവണ്  ഇനറര്ടനറട്ടില്  വട്ടിക്കട്ടിപവീഡട്ടിയ  ,ടടെഡണ്  ,സയനസണ്  ടഡയട്ടിലട്ടി  എഡണ്ജണ്  തുടെങ്ങട്ടി
നൂറകണക്കട്ടിനണ്  ടവബണ്കസറകളട്ടില്  ലഭധ്യമരോണണ്  .രസരോഷധ്യല്  മട്ടിഡട്ടിയയട്ടിലൂടടെ
ലട്ടിയുംഗരഭദടമനധ്യ  ,വയുംശരദശരഭദടമനധ്യ  നമുക്കട്ടിഷടപട  ആളുകളുമരോയട്ടി  സയുംവദട്ടിക്കരോയും
,അറട്ടിവകള്  കകമരോറയും  ടചയ്യരോയും  .മനുഷധ്യര്ക്കണ്  നവീണ  കശശവമരോണുള്ളതണ്  .ഏകരദശയും
ഇരുപതണ്  വര്ഷരതരോളയും  കജവപരമരോയ  വട്ടികസനയും  നടെതട്ടി  ജനട്ടിതകമരോയട്ടി  ലഭട്ടിച
കഴട്ടിവകരളരോടടെരോപ്പെയും  ഇഴരചര്ന  വട്ടികസട്ടിക്കുന  വധ്യക്തട്ടിതസ്വ  രൂപവീകരണരവീതട്ടിയരോണണ്
മനുഷധ്യരുരടെതണ്  .ആധുനട്ടിക  ടടെകണ്രനരോരളരോജട്ടിടയ  സര്ഗ്ഗപരമരോയ  വളര്ചക്കണ്
അനുകൂലമരോക്കട്ടിടയടുക്കരോന  ഉതകുന  വട്ടിദധ്യരോഭധ്യരോസ  രവീതട്ടി  നരോയും
വട്ടികസട്ടിപ്പെട്ടിടചടുരക്കണതുണണ്.

രഡരോ. പ്രസരോദണ് അരമരോര്, കണ്സള്ടന്റെണ് കസരക്കരോളജട്ടിസണ്റണ് രസരോഫണ്റണ്ടമനഡണ്, ലക്ഷണ്മട്ടി
രഹരോസ്പട്ടിറല്,  അരൂര്



അനുബനഖ 5
                         കപാസറ്റ് അധദപാപക രകപാകര്ത്തൃ സമതിതതി (കപാസറ്റ് പതി ടതി എ)

മപാര്ഗജരഖ
ഓരരരോ  കുടട്ടിയുടടെയുയും  പഠനപുരരരോഗതട്ടി  രക്ഷകര്തരോവട്ടിടന  രബരോധധ്യടപ്പെടുതരോന

രവണട്ടിയുള്ള  സമട്ടിതട്ടിയരോണണ്  കരോസണ്  പട്ടി  ടെട്ടി  എ.  വട്ടിദധ്യരോഭധ്യരോസ  അവകരോശ  നട്ടിയമയും  അനുസരട്ടിചണ്
കുടട്ടിയുടടെ  ഹരോജര്,  പഠനരശഷട്ടി,  പഠനപുരരരോഗതട്ടി,  കുടട്ടിടയ  സയുംബനട്ടിച  മറണ്  പ്രസക്തമരോയ
കരോരധ്യങ്ങള്  എനട്ടിവ  ഇവട്ടിടടെ ചര്ച  ടചയ്യണയും.  വട്ടിദധ്യരോലയവയും  സമൂഹവയും തമട്ടിലുള്ള  പരോരസ്പരധ്യയും
ഉറപ്പെട്ടിക്കുന കണട്ടിയരോയട്ടി  കരോസണ് പട്ടി ടെട്ടി എ പ്രവര്തട്ടിക്കണയും. കുടട്ടിയുയും അധധ്യരോപകനുയും രക്ഷട്ടിതരോവയും
പരസ്പര പൂരകങ്ങളരോയട്ടി കുടട്ടിയുടടെ സമഗ്ര വട്ടികസനതട്ടിനണ്  ഊര്ജയും പകരുന.  കുടട്ടിയുടടെ പഠന
പങരോളട്ടിയരോകുനതട്ടിനണ്  അവസരയും  ഒരുക്കുന  കൂടരോയണ്മയരോയട്ടി   കരോസണ്  പട്ടി  ടെട്ടി  എ
അര്ത്ഥവതരോരകണതുണണ്.

രടെയും  മൂലധ്യനട്ടിര്ണയതട്ടിനണ്  തുടെര്ചയരോയട്ടി  നടെക്കുന   കരോസണ്  പട്ടി  ടെട്ടി  എയട്ടില്   ഓരരരോ
പഠനരനടവമരോയട്ടി  ബനടപ്പെട  കുടട്ടിയുടടെ  പഠനനട്ടില  രക്ഷട്ടിതരോവട്ടിടന  രബരോധധ്യടപ്പെടുരതണതണ്
വട്ടിദധ്യരോലയതട്ടിടന്റെ  ഉതരവരോദട്ടിതമരോണണ്.  ഇതണ്  ഫലപ്രദമരോക്കുനതട്ടിനണ്  കരോസണ്  അധധ്യരോപട്ടികയുടടെ
സൂക്ഷണ്മമരോയ  ആസൂത്രണവയും  നട്ടിര്വഹണവയും  അനട്ടിവരോരധ്യമരോകുന.  ഉതരക്കടെലരോസട്ടിടന്റെ
മൂലധ്യനട്ടിര്ണയയും  നടെത്തുന  സമയതണ്  തടന  ഓരരരോ  കുടട്ടിയുരടെയുയും  പഠനമട്ടികവയും  പ്രശ്നങ്ങളുയും
രരഖടപ്പെടുതട്ടിടവക്കരോന  അധധ്യരോപട്ടിക  ശ്രദ്ധട്ടിക്കണയും.  പഠനപ്രശ്നങ്ങളുടടെ  പരട്ടിഹരണതട്ടിനുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങളുയും  ആസൂത്രണയും  ടചയണ്തണ്   കരോസണ്  പട്ടി  ടെട്ടി  എയട്ടില്  അവതരട്ടിപ്പെട്ടിക്കണയും.  പ്രശ്ന
പരട്ടിഹരണതട്ടിനണ് രക്ഷട്ടിതരോവണ് എങ്ങടന കുടട്ടിടയ സഹരോയട്ടിക്കണയും എനണ് രബരോധധ്യടപ്പെടുതരോനുയും
അധധ്യരോപട്ടികക്കണ് കഴട്ടിയണയും.
ഉജദ്ദേശദങ്ങള

 ഓരരരോ  പഠനരനടവമരോയട്ടി  ബനടപ്പെടണ്  കുടട്ടിയുടടെ  പഠനനട്ടില  രക്ഷട്ടിതരോവട്ടിടന
രബരോധധ്യടപ്പെടുത്തുനതട്ടിനണ്

 ഓരരരോ  പഠനരനടവമരോയട്ടി  ബനടപ്പെടണ്  കരോസട്ടിടല  ഉയര്ന  നട്ടിലവരോരയും
മനസട്ടിലരോക്കുനതട്ടിനണ്

 ഓരരരോ വട്ടിഷയതട്ടിലുയും കുടട്ടിയുടടെ മട്ടികവണ് രബരോധധ്യടപ്പെടുത്തുനതട്ടിനണ്

 കുടട്ടിയുടടെ പഠനതട്ടിടന്റെ സസ്വഭരോവവയും രവീതട്ടിയുയും പങ്കുടവക്കുനതട്ടിനണ്

 കരോസട്ടിടല മട്ടികവരോര്ന പഠന – പഠനരോനുബന പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ പങ്കുടവക്കലട്ടിനണ്

 കുടട്ടിയുടടെ  പഠനപ്രവര്തനങ്ങളട്ടില്  പട്ടിന്തുണയുയും  വട്ടിദധ്യരോലയപ്രവര്തനങ്ങളട്ടില്
സഹകരണവയും ഉറപ്പെരോക്കുനതട്ടിനണ്.

 വട്ടിദധ്യരോലയവയും സമൂഹവയും തമട്ടിലുള്ള ബനയും ശക്തട്ടിടപ്പെടുത്തുനതട്ടിനണ്
കപാസറ്റ് പതി ടതി എ  ഘടന

രക്ഷരോധട്ടികരോരട്ടി - പ്രഥമരോധധ്യരോപട്ടിക/ പ്രഥമരോധധ്യരോപകന

സയുംഘരോടെന ചുമതല - കരോസണ് അധധ്യരോപട്ടിക/ അധധ്യരോപകന

അയുംഗങ്ങള് -പട്ടി ടെട്ടി എ പ്രസട്ടിഡന്റെണ്

കരോസണ് പട്ടി ടെട്ടി എ പ്രസട്ടിഡന്റെണ്

കരോസട്ടിടല കുടട്ടികളുയും അവരുടടെ രക്ഷട്ടിതരോക്കളുയും

വട്ടിവട്ടിധ വട്ടിഷയങ്ങള് കകകരോരധ്യയും ടചയ്യുന അധധ്യരോപകര്

കപാസറ്റ് പതി ടതി എ സസ്വഭപാവവഖ വദപാപതിയഖ

എലരോ  മരോസവയും  കൂടെട്ടിരചരുന  ഒരു  അക്കരോദമട്ടിക  കൂടരോയണ്മയരോകണയും  കരോസണ്  പട്ടി  ടെട്ടി  എ.
നട്ടിരന്തര  വട്ടിലയട്ടിരുതലട്ടിടന്റെ കടണതലുകളരോയട്ടി  പ്രതട്ടിഫലട്ടിക്കുന മട്ടികവകളുടടെ പങ്കുടവക്കലുയും
വധ്യരോപനവയും പരട്ടിമട്ടിതട്ടികളുയും അവയുടടെ പരട്ടിഹരോര പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ ഫലപ്രരോപ്തട്ടിയുയും കരോസണ് പട്ടി ടെട്ടി എ
യുടടെ  ചര്ചരോ  വട്ടിഷയങ്ങളരോകണയും.  രടെയും   വട്ടിലയട്ടിരുതലട്ടിടന്റെ  തുടെര്ചയരോയട്ടി  കരോസണ്  പട്ടി  ടെട്ടി  എ
സയുംഘടെട്ടിപ്പെട്ടിക്കുരമ്പരോള്  മൂലധ്യനട്ടിര്ണയതട്ടിനു  പരട്ടിഗണട്ടിച  പഠനരനടങ്ങളുയും  അവ  കുടട്ടികള്ക്കണ്
എത്രമരോത്രയും  ആര്ജട്ടിക്കരോനരോയട്ടി  എനയും  രക്ഷട്ടിതരോവണ്  അറട്ടിയണയും.  അരത  സമയയും  ഓരരരോ
പഠനരനടവമരോയട്ടി  ബനടപ്പെടണ്  കരോസട്ടിടല  ഉയര്ന  നട്ടിലവരോരവയും  രബരോധധ്യടപ്പെടെണയും.
അങ്ങടനയരോയരോല്  മട്ടികവകള്  പങ്കുടവക്കടപ്പെടുനരതരോടടെരോപ്പെയും  പരട്ടിമട്ടിതട്ടികള്  മറട്ടികടെക്കരോനുള്ള
ആസൂത്രണവയും കരോസണ് പട്ടി ടെട്ടി എയട്ടില് സരോധധ്യമരോകുയും.



കപാസറ്റ് പതി ടതി എ മുകനപാരുകഖ
 എസണ് ആര് ജട്ടി കൂടെട്ടി കരോസണ് പട്ടി ടെട്ടി എയുടടെ അജണയുയും പ്രകട്ടിയയുയും നട്ടിശ്ചയട്ടിക്കണയും

 കരോസണ്  പട്ടി  ടെട്ടി  എയട്ടില്  പങ്കുടവരക്കണ  മട്ടികവകളുയും  പ്രകടെനങ്ങളുയും  എടന്തരോടക്കടയനണ്
തവീരുമരോനട്ടിചണ് രഡരോകക്യുടമന്റെണ് ടചയ്യണയും.

 ഓരരരോ  കുടട്ടിടയ  സയുംബനട്ടിച്ചുയും  നട്ടിരന്തര  വട്ടിലയട്ടിരുതലട്ടിടന്റെ  പ്രതട്ടിഫലനങ്ങള്
രരഖടപ്പെടുതട്ടിയട്ടിരട്ടിക്കണയും

 കുടട്ടിയുടടെ പഠരനരോല്പനങ്ങളുടടെ പ്രദര്ശനയും സജവീകരട്ടിക്കണയും

 കുടട്ടിയുടടെ പഠനപരട്ടിരപരോഷണതട്ടിനരോയട്ടി അധധ്യരോപട്ടിക / അധധ്യരോപകന തയ്യരോറരോക്കട്ടിയ പഠന
സരോമഗ്രട്ടികളുടടെ പ്രദര്ശനയും ഒരുക്കണയും

 വരുയും മരോസടത പഠനരനടങ്ങളുടടെ പടട്ടിക തയ്യരോറരോക്കട്ടി പ്രദര്ശട്ടിപ്പെട്ടിക്കണയും

 വരുയും  മരോസടത  പഠനപ്രവര്തനങ്ങളട്ടില്  രക്ഷട്ടിതരോക്കള്  എങ്ങടന  ഇടെടപടെണടമനണ്
മുനകൂടട്ടി തവീരുമരോനട്ടിചണ് രരഖടപ്പെടുതട്ടി അവതരട്ടിപ്പെട്ടിക്കരോന തയ്യരോറരോകണയും

 കുടട്ടികളുടടെ പ്രകടെനതട്ടിനണ് ആവശധ്യമരോയ തയ്യരോടറടുപ്പുകള് നടെതണയും (വരോയന, പ്രസയുംഗയും,
കവട്ടിതരോലരോപനയും, കഥപറയല്, കുടട്ടികള് നട്ടിര്മട്ടിച പഠരനരോപകരണങ്ങളുടടെ /ഉല്പനങ്ങളുടടെ
പരട്ടിചടപ്പെടുതല്, പരവീക്ഷണയും...)

 അജണ ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള അറട്ടിയട്ടിപ്പെണ് മുനകൂടട്ടി രക്ഷട്ടിതരോക്കള്ക്കണ് എതട്ടിക്കണയും
കപാസറ്റ് പതി ടതി എ തന്ത്രങ്ങള

 മട്ടികവകളുടടെ വവീഡട്ടിരയരോ/ പവര്രപരോയന്റെണ് പ്രസരന്റെഷന തയ്യരോറരോക്കട്ടി അവതരട്ടിപ്പെട്ടിക്കരോയും

 കുടട്ടികളുടടെ മട്ടികവണ് പ്രകടെട്ടിപ്പെട്ടിക്കുന തരതട്ടിലുള്ള ആവട്ടിഷണ്കരോരങ്ങളരോകരോയും

 കുടട്ടികളുടടെ  പഠനടതളട്ടിവകളുടടെയുയും  പഠനസരോമഗ്രട്ടികളുടടെയുയും  പ്രദര്ശനയും  കുടട്ടികളുടടെ
രനതൃതസ്വതട്ടില് നടെതരോയും.

 രക്ഷട്ടിതരോക്കള്ക്കണ്  രടെയും  മൂലധ്യനട്ടിര്ണയ  ഉതരക്കടെലരോസുകളുടടെ  വട്ടിലയട്ടിരുതലരോകരോയും.
(സസ്വന്തയും കുടട്ടിയുരടെയുയും മറള്ളവരുടടെയുയും)


കപാസറ്റ് പതി ടതി എ മതിനതിററ്റ്സറ്റ്

 തവീയതട്ടി, സമയയും

 അജണ

 ഹരോജര്

 ചര്ചയട്ടിടലപ്രസക്തമരോയകരോരധ്യങ്ങള്

 തവീരുമരോനയും
എനട്ടിവ ഉള്ടപ്പെടുതട്ടി മട്ടിനട്ടിറണ്സണ് തയ്യരോറരോക്കണയും. കരോസണ് പട്ടി ടെട്ടി എ പ്രസട്ടിഡന്റെണ് / മടറരോരു 
രക്ഷട്ടിതരോവട്ടിടന ചുമതലടപ്പെടുതരോയും. കരോസണ് പട്ടി ടെട്ടി എ സയുംഘരോടെനയും കരോസണ് അധധ്യരോപട്ടികയണ് 
ആയതട്ടിനരോല് രക്ഷട്ടിതരോവണ് മട്ടിനട്ടിറണ്സണ് തയ്യരോറരോക്കുനതണ് മട്ടിനട്ടിറണ്സട്ടിടന്റെ സമഗ്രത ഉറപ്പെരോക്കരോന 
സഹരോയട്ടിക്കുയും

 s]mXp-hn-Zym-e-b-§-fnÂ \S-¸n-em¡n hcp¶ A¡m-Z-anI ]cn-]m-Sn-I-fpsS {]Xn-^-e\w 
¢mÊv   ]nSn-F-I-fnÂ ]¦p-h-bv¡-s¸-S-Ww.

 k_vPn-Ã-bnse apgp-h³ kvIqfp-I-fn-sebpw apgp-h³ ¢mÊp-I-fn-sebpw ¢mÊv ]nSnF 
sk]väw-_À BZyhmcw \S-¡-Ww.

  BZy-tS-anse ]T-\-t\-«-§-fpsS  ^e-{]m]vXn hni-I-e\w kn]n-Sn-F-bnÂ \S-¡-Ww.
  apgp-h³ Ip«n-I-fp-sSbpw c£n-Xm-¡Ä ]s¦-Sp-¯p-sh¶v Dd-¸m-¡-Ww.
 kaq-l-¯nsâ  klm-bhpw  {i²bpw  kvIqfnsâ  {]hÀ -̄\-§Ä¡v  e`y-am-¡p-¶-Xn-

te¡v \bn-¡p-¶-Xm-IWw kn]n-SnF.


