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നമ്മഽീര കഽട്ട഻കള് അവധ഻ക്ഺലാം ീചലവഴ഻ക്ഺന് സഺധഺരണ
ീ രീെരഽക്ഺറഽള്ള ുനരുപഺക്ഽകള് അവരഽീര ആുരഺഗ്യീെ എങ്ങ഻ീനയഺണഽ
സവഺധ഼ന഻ക്ഽന്നത്? ര഻വ഻, ഇന്റര്ീനറല്, ീഗ്യ഻മഽകള്

ഽരങ്ങ഻യവയഽീര

ഗ്ഽണുദഺഷങ്ങള് എീതഺീക്യഺണ്? അവയഽണ്ടഺക്ഽന്ന കഽഴപ്പങ്ങള്
ലഘാകര഻ക്ഺനഺയ഻ മഺ ഺറ഻ ഺക്ള്ക്് എീതഺീക്ീെയ്യഺന് സഺധ഻ക്ഽാം? നിൊം,
സാംഗ്഼ ാം, ച഻ട് കല

ഽരങ്ങ഻യവ അഭയസ഻ക്ഽന്നത് കഽട്ട഻കളുീര ആുരഺഗ്യീെ

സഹഺയ഻ക്ഽന്നഽുണ്ടഺ? അര഻െുീറഺള഻ക്ഽന്ന ഻ീനഺപ്പാം

ീന്ന മക്ളുീര

അവധ഻ക്ഺലാം അവര്ക്ഽ നലല ശഺര഼ര഻ക, മഺനസ഻ക ആുരഺഗ്യങ്ങള്
സവഺയെമഺകഺനഽ കഽന്ന

രെ഻ലഽാം വ഻ന഻ുയഺഗ്഻ക്ീപ്പരണീമന്ന് ആട്ഗ്ഹമഽള്ള

മഺ ഺറ഻ ഺക്ള് ഉന്നയ഻ുെക്ഺവഽന്ന ഇെരാം ുചഺദയങ്ങള്ക്് ആധ഻കഺര഻ക
ുട്സഺ സ്സുകള്

രഽന്ന മറഽറര഻കള് റര഻ുശഺധ഻ക്ഺാം.

ീെല഻വ഻ഷന്
ര഻വ഻യഽീര മ഻ മഺയ ഉറുയഺഗ്ാം വ഻ുനഺദെ഻നഽാം വ഻വരസപഺദനെ഻നഽാം
സഹഺയകമഺീണങ്ക഻ലഽാം

അന഻യട്ത഻ മഺയ ര഻വ഻കഺഴ്ചക്് റല

ദഽഷ്ഫലങ്ങളുമഽണ്ട്. നലല ആശയവ഻ന഻മയുശഷ഻യഽാം സഺമാഹയമരയഺദകളുാം
ൂകവര഻ക്ഺനഺട്ഗ്ഹ഻ക്ഽന്നവര് മറലുള്ളവുരഺട് ഇരറഴക഻ീക്ഺണ്ട഻ര഻ക്ഽകയഽാം
അവരഽീര ട്റ ഻കരണങ്ങള്ക്നഽസര഻െ്

ങ്ങളുീര ീറരഽമഺറലങ്ങള഻്

ക് ഺയ

മഺറലങ്ങള് വരഽെ഻ീക്ഺണ്ട഻ര഻ക്ഽകയഽാം ീചുയ്യണ്ട ഽണ്ട്. ക഻ട്ടുന്ന സമയീമലലഺാം
ര഻വ഻ുയഺീരഺെഽ ീചലവഴ഻ക്ഽന്ന കഽട്ട഻കള്ക്് ഇ ഻ീനഺീക്യഽള്ള അവസരങ്ങള്
നഷ്ടമഺകഽന്നഽ എന്ന ഻നഺ് അവര് വഺഗ്ബഽദ്ധ഻യ഻ലഽാം ൂവകഺര഻കബഽദ്ധ഻യ഻ലഽാം
റ഻ന്നഺക്ാം ുറഺകഽന്നഽണ്ട്. രാംഗ്ങ്ങള് അ ഻ുവഗ്ാം മഺറ഻മഺറ഻വരഽന്ന ുട്റഺട്ഗ്ഺമഽകള്
ന഻രതരാം കണ്ടഽശ഼ല഻ക്ഽന്നവര് സവയമറ഻യഺീ
അെരീമഺരഽ ട്ദഽ ഗ് ഻ ട്റ ഼ക്ഷ഻ക്ഺന്

ൂദനാംദ഻നജ഼വ഻ െ഻നഽാം

ഽരങ്ങഽകയഽാം, അ ഽവഴ഻

ന഻ യജ഼വ഻ സന്ദര്ഭങ്ങള഻് അവര്ക്് വ഻രസ യഽാം ്കഺട്ഗ് യ഻ലലഺും മയഽാം
അനഽഭവീപ്പരഺന് കളീമഺരഽങ്ങഽകയഽാം ീചയ്യഺാം. ദിശയങ്ങള്ക്ഽ ട്റഺമഽ

യാം

ീകഺരഽക്ഽന്ന ര഻വ഻യഽീര ന഻രതരമഺയ കഺഴ്ച ഭഺഷ ൂകകഺരയാംീചയ്യുന്ന
ലുെഺറ഻ീന്റ ഇര ഽഭഺഗ്െ഻ീന്റ വളര്െ മഽരര഻പ്പ഻ക്ഽന്നഽണ്ട്.
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കഽട്ട഻കളുീെ െ഻വ഻കഺഴ്ച കഽറീെെഽക്കഺന്


ര഻വ഻ സവ഼കരണമഽറ഻യ഻ുലഺ കഽട്ട഻കളുീര ീബഡ്റാമഽകള഻ുലഺ
ട്റ ഻ഷ്ഠ഻ക്ഺ ഻ര഻ക്ഽക



ര഻വ഻ ീവെ഻ര഻ക്ഽന്ന മഽറ഻യ഻്െീന്ന റഽ ഹ കങ്ങള്
, കള഻പ്പഺട്ടങ്ങള്
ഽരങ്ങ഻യവയഽാം ലഭയമഺക്ഽക



ഭക്ഷണസമയെ് ര഻വ഻ ഓഫ്ീചയ്യുക



ട്റധഺനുജഺല഻കീളലലഺാം

഼ര്െഽകഴ഻ുെ ര഻വ഻ ീവക്ഺവാ എന്നഽ

ന഻ഷ്ക്ര്ഷ഻ക്ഽക


ങ്ങള് ര഻വ഻ കഺണഽന്ന സമയാം കഽറെ് മഺ ഺറ഻ ഺക്ള് മഺ ികയഺവഽക

അട്കമരാംഗ്ങ്ങള് അവ഻രഺമാം കഺണഽന്നത് അവുയഺീരഺരഽ ന഻ര്വ഻കഺര
രാറീപ്പരഺനഽാം,

സഹഺനഽഭാ ഻ നശ഻ക്ഺനഽാം, ആട്കമുണഺത്സഽക

വളരഺനഽാം

ഇരയഺക്ഽന്നഽണ്ട്. ഈ ദഽര്ഗ്ഽണങ്ങള് ച഻ലര഻ീലങ്ക഻ലഽാം മഽ ഻ര്ന്നഽകഴ഻െഽാം
മഺറഺീ

ന഻്ക്ഽകയഽാം ീചയ്യഺാം. ീകഺലലുാംീകഺലയഽീമഺീക് ഹഺസയരാറെ഻ുലഺ

ആവശയങ്ങള് ുനര഻ീയരഽക്ഺനഽള്ള എളുപ്പമഺര്ഗ്മഺുയഺ അവ ര഻പ്പ഻ക്ീപ്പരഽന്ന ഽാം,
ീചറ഻യ ട്റുകഺറനങ്ങള഻്ുപ്പഺലഽാം അര഻റ഻ര഻ീക്ഺരഽങ്ങഽന്ന
നഺയകകഥഺറഺട് ങ്ങളുാം, ഒരഽ ശ഻ക്ഷയഽാം ക഻ട്ടഺീ

രക്ഷീപ്പരഽന്ന വ഻ലലന്മഺരഽീമഺീക്

കഽെഽമനസ്സുകള഻് സിഷ്ട഻ക്ഽക നലല അനഽരണനങ്ങളലല.
മദയറഺനാം, റഽകവല഻, കഽെഴ഻െ ൂലാംഗ്഻ക

ഽരങ്ങ഻യവീയ ആസവഺദയകരുമഺ

മഺശുയഺ ആയ഻ അവ ര഻പ്പ഻ക്ഽന്ന ഽാം അവയഽീര ട്റ യഺഘഺ ങ്ങള്
റരഺമര്ശ഻ക്ഺീ

വ഻രഽന്ന ഽാം കഽട്ട഻കീള അെരാം

ദഽസവഭഺവങ്ങള഻ുലക്ഺകര്ഷ഻ക്ഺാം. വയഺയഺമീെ ഇലലഺ ഺക്഻യഽാം, എീതങ്ക഻ലഽാം
ീകഺറ഻െുീകഺണ്ട഻ര഻ക്ഺനഽള്ള അവസരീമഺരഽക്഻യഽാം, ആുരഺഗ്യെ഻നഽ നന്നലലഺെ
ഭക്ഷുണഺ്റന്നങ്ങള഻് റരസയങ്ങള഻ലാീര

ഺ്റരയാം ജന഻പ്പ഻െുീമഺീക് ര഻വ഻

കഽട്ട഻കള഻് അമ഻ വണ്ണെ഻നഽാം കഺരണമഺകഽന്നഽണ്ട്.
ആറഽവയസ്സ഻്

ഺീഴയഽള്ളവര്ക്് റരസയങ്ങളുാം ുട്റഺട്ഗ്ഺമഽകളുാം

ുവര് ഻ര഻െറ഻യഽക ട്റയഺസമഺയ഻ര഻ക്ഽാം. അ ഽുറഺീല എീട്ടഺപ ഽ
വയസ്സുവീരയഽള്ളവര്ക്് റരസയങ്ങള്

ങ്ങളുീര ഉ്റന്നങ്ങള് വ഻റലഴ഻ക്ഺനഺയ഻

കപന഻കള് കഺശഽീകഺരഽെഽ സാംുട്റഷണാം ീചയ്യ഻ക്ഽന്നവയഺണ് എന്ന
഻ര഻െറ഻വഽ കുണ്ടക്഻ലല. റരസയങ്ങളുീര ട്റധഺുനഺുേശയാം നമ്മഽീര റണാം
ൂകക്ലഺക്ഽകയഺീണന്നഽ ുബഺദ്ധയീപ്പരഽെ഻ീക്ഺരഽക്ഽന്ന ഽാം, ഓുരഺ റരസയവഽാം
ആളുകീള ആകര്ഷ഻ക്ഺന് എീതഺീക് അരവഽകളഺണ് ഉറുയഺഗ്഻െ഻ട്ടുള്ളത്
എന്നഽ കണ്ടഽറ഻ര഻ക്് ഒരഽ കള഻യഺയ഻ വളര്െ഻ീയരഽക്ഽന്ന ഽീമഺീക്
റരസയങ്ങള്ക്് കഽരഽന്നഽമനസ്സുകള഻് അനര്ഹമഺയ ട്റഺധഺനയാം ക഻ട്ടുന്ന ഻നഽ
രയ഻രഺന് സഹഺയ഻ക്ഽാം.
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െ഻വ഻ു്രഺ്രഺമഽകളുീെ ദഽസ്സ്വഺധ഼െം കഽറക്കഺന്


കഽട്ട഻കളുീര ന഻ര്ുേശങ്ങളുാം കണക്഻ീലരഽെഽീകഺണ്ട് ഓുരഺ ദ഻വസവഽാം
കഺണഺവഽന്ന അനഽുയഺജയമഺയ ുട്റഺട്ഗ്ഺമഽകളുീര റട്ട഻കയഽണ്ടഺക്ഽക



അവരഽീര കാീര റര഻റഺര഻കള് കണ്ട്

ക് ഺയ വ഻ശദ഼കരണങ്ങള്

ന്ക഻ീക്ഺണ്ട഻ര഻ക്ഽക



ഒരഽ റര഻റഺര഻ മഽഴഽവനഽാം കഺണഺന് ന഻ങ്ങള്ക്ഽ സമയമ഻ീലലങ്ക഻്
അ ഻ീന്റ ആദയഭഺഗ്ങ്ങീളങ്ക഻ലഽാം കണ്ട് ഉള്ളരക്ാം കഽട്ട഻കള്ക്്
അനഽുയഺജയമഺുണഺ എന്നഽറപ്പുവരഽെഽക



കഥഺറഺട് ങ്ങളുീര ീചും  ഻കള് ശര഻യഺുണഺ, അവക്് എീതഺീക്
അനതരഫലങ്ങളുണ്ടഺവഺാം, കഥയ഻ുല ഽുറഺലഽള്ള സഺഹചരയങ്ങീള
കാരഽ ് നലല ര഼ ഻യ഻് എങ്ങ഻ീന ുനര഻രഺാം എീന്നഺീക്
ചര്െീക്രഽക്ഽക

ഇന്റര്ീെറ്റ്
ഺ്റരയമഽള്ള വ഻ഷയങ്ങീളപ്പറല഻ അറ഻വഽ ുശ

ര഻ക്ഺനഽാം വയ്഻ബ്ധങങ്ങള്

ശ്഻ീപ്പരഽെഺനഽീമഺീക്യഽള്ള സമഺന കള഻ലലഺെ ീസൌകരയങ്ങള് ഇന്റര്ീനറല്
ഒരഽക്ഽന്നഽണ്ട്.

ീകൌമഺരെ഻ീന്റ ുചഺരെ഻ളപ്പ഻ ത

ഺര ുമയന സഽരക്ഷ഻ മഺയ

ബഹ഻ര്ഗ്മനമഺര്ഗ്ങ്ങീളഺരഽക്ഺനഽാം ആുരഺഗ്യട്റശ്നങ്ങളുള്ളവര്ക്് ഓൈൂലന്
കാട്ടഺും മകള഻ലാീര ൂവകഺര഻കറ഻തഽണയഽാം നലല ന഻ര്ുേശങ്ങളുാം
ലഭയമഺക്ഺനഽീമഺീക് ീനറല഻നഺകഽന്നഽണ്ട്. സഭഺകപമഽള്ള കഽട്ട഻കള്ക്്
സുങ്കഺചുമ ഽാം കാരഺീ

ഇഷ്ടവ഻ഷയങ്ങള് ചര്െീചയ്യഺനഽാം

ഓൈൂലന്ുവദ഻കള഻് റ ഽങ്ങ഻യ഻രഽന്ന് മറലുള്ളവരഽീര ആശയവ഻ന഻മയര഼ ഻കള്
കണ്ടഽമനസ്സ഻ലഺക്ഺനഽീമഺീക്യഽളള അവസരങ്ങളുാം ീനറല഻ലഽണ്ട്.
അു സമയാം, എഴഽെ഻ലാീര ആശയങ്ങള് ൂകമഺറ഻പ്പര഻ചയമ഻ലലഺെ കഽട്ട഻കള്
ശര഼രഭഺഷയഽീര ൂകെഺങ്ങ഻ലലഺീ

ഇ-ീമയ഻ല഻ലാീരയഽാം മറലുാം വ഻വരങ്ങള്

ൂകമഺറഽുപഺള് ഉുേശ഻ക്ഺെ അര്ഥങ്ങള് സാംുവദനാം ീചയ്യീപ്പരഺനഽാം
ീ റല഻ദ്ധഺരണകള് ഉരീലരഽക്ഺനഽാം സഺദ്ധയ കളുണ്ട്. ഓൈൂലന് ുലഺകെ്
രഹസയങ്ങള്

഼ീര സഽരക്ഷ഻ മീലലന്നഽാം, ഇ-ീമയ഻ല഻ുലഺ ുസഺഷയ്മ഼ഡിയ഻യയ഻ുലഺ

ഒീക് ീവള഻ീപ്പരഽെഽന്ന കഺരയങ്ങള് നമ്മളുുേശ഻ക്ഺെവര഻ുലക്ഽാം ൂകമഺറലാം
ീചയ്യീപ്പരഺന് വളീരീയളുപ്പമഺീണന്നഽാം കഽട്ട഻കള് ഓര്ക്ഺീ

ുറഺകഺാം.

ക്

കഴ഻വഽകളുീര അഭഺവുമഺ അനഺവശയ ആശങ്കകുളഺ ദഽരനഽഭവങ്ങുളഺ മാലാം
ുനര്ക്ഽുനരഽള്ള വയ്഻ബ്ധങങ്ങള഻് ന഻ന്ന് ഒള഻ുെഺരഺനഽാം
ഓൈൂലന്റര഻ചയങ്ങള഻് മഺട് ാം ഒ ഽങ്ങ഻ക്ാരഺനഽാം

഼രഽമഺന഻ക്ഽന്നവര്ക്്

ഭഺവ഻യ഻് ൂവഷമയങ്ങള് ുനര഻ുരണ്ട഻വരഺാം.
ീനറല഻ീല വ഻വരങ്ങള് റലുപ്പഺഴഽാം ഒീരഡിയ഻റല഻ങ്ങ഻നഽാം വ഻ുധയമഺകഺെവയഽാം
അബദ്ധജര഻ലവഽാം ആകഺീമന്ന് കഽട്ട഻കള്

഻ര഻െറ഻യഺീ

ുറഺകഽന്ന ഽാം,
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അനഽുയഺജയമലലഺെ വ഻ഷയങ്ങീളപ്പറല഻യഽാം അറ഻വഽ ുശ

ര഻ക്ഺന് അവര്

ീനറലുറുയഺഗ്഻ക്ഽന്ന ഽീമഺീക് ട്റശ്നങ്ങള഻ുലക്ഽ നയ഻ക്ഺാം. അശ്ല഼ലൂസറലുകളുാം,
വ഻ുദവഷാം വളര്െഽകുയഺ ആത്യഹ യീയ ുട്റഺത്സഺഹ഻പ്പ഻ക്ഽകുയഺ ീചയ്യുന്ന
ട്ഗ്ാപ്പുകളുാം, ുബഺാംബഽണ്ടഺക്ഽന്നീ ങ്ങീന, ലഹര഻മരഽന്നഽകള്
ൂകവശീപ്പരഽെഽന്ന ഽാം ഉറുയഺഗ്഻ക്ഽന്ന ഽാം എങ്ങ഻ീന
ഒീക് ീനറല഻് സഽലഭമഺണ്. ച഼െ

ഽരങ്ങ഻യ വ഻വരങ്ങളുാം

കാട്ടുീകട്ടുകള഻്ീപ്പരഺീ

സാക്ഷ഻ക്ഽന്ന

കഽട്ട഻കള്ക്ഽാം  ഹറഺാംീമയ഻ലഽകള഻ലാീരയഽാം മറലുാം ഇെരാം ൂസറലുകീളക്ഽറ഻െ്
സാചന ക഻ട്ടഺാം. കഽട്ട഻കള്

ങ്ങളുീര വയസ്സു കാട്ട഻പ്പറെ് മഽ ഻ര്ന്നവര്ക്ഺയ഻

റര഻മ഻ ീപ്പരഽെ഻യ഻ട്ടുള്ള ൂസറലുകള഻് ട്റുവശനാം ുനരഽകയഽാം ീചയ്യഺാം.
കഽട്ട഻കീള ൂലാംഗ്഻കചാഷണെ഻നഽറുയഺഗ്഻ക്ഽന്നവര് ഓൈൂലന്
ആള്മഺറഺട്ടങ്ങള഻ലാീര ഇരകീളക്ീണ്ടെഺന് ട്ശമ഻ക്ഺറഽണ്ട്. ീവബ്കഺമഽകള് വഴ഻
കഽട്ട഻കളുീര നഗ്നരാംഗ്ങ്ങള് ൂകവശീപ്പരഽെ഻ ുറഺൈൂസറലുകള്ക്ഽ വ഻്ക്ഽന്ന
സാംഘങ്ങളുാം രാംഗ്െഽണ്ട്. ീനറല഻് റര഻ചയീപ്പരഽന്നവീര ുനര഻ട്ടുകഺണഺന്
റഽറീപ്പട്ട് അറകരങ്ങള഻്ീെന്നഽീറരഽന്ന കഽട്ട഻കീളക്ഽറ഻െുള്ള വഺര്െകള്
നമ്മഽീര നഺട്ട഻ലഽാം റഽറെഽവരഽന്നഽണ്ട്.
കപയാട്ടറ഻ീന്റ അന഻ര മഺയ ഉറുയഺഗ്ാം അമ഻ വണ്ണാം, കണ്ണ഻ീന്റയഽാം
കഺഴ്ചയഽീരയഽാം ട്റശ്നങ്ങള്, റഽറാംുവദന, ന഻ട്ദഺുരഺഗ്ങ്ങള്

ഽരങ്ങ഻യവക്ഽ

വഴ഻ീവക്ഺറഽണ്ട്. ച഻ല കഽട്ട഻കള഻ീലങ്ക഻ലഽാം ീനറലുറുയഺഗ്ാം ഒരഡിയ഻ക്ഷീന്റ
ു ഺ ഻ുലക്ഽ വളരഺറഽമഽണ്ട്.
എട് ുനരാം ീനറല഻് ീചലവഴ഻ക്ഺീമന്നഽാം ്ീ ഺീക് ൂസറലുകള്
സന്ദര്ശ഻ക്ഺീമന്നഽീമഺീക്യഽള്ള ന഻ര്ുേശങ്ങള് കഽട്ട഻കള്ക്ഽ ന്ുകണ്ട ഺണ്.
കപയാട്ടര് ന഻ങ്ങളുീര കഺഴ്ചീയെഽന്ന഻രെഽ മഺട് ാം സ്ഥഺറ഻ക്ഽക. ഫ഻്ട്ടറഽകളുാം
ീനറലുറുയഺഗ്െ഻ീന്റ ൂദര്ഘയമളക്ഺനഽള്ള ുസഺഫ്റല്ീവയറഽകളുാം
ഉറുയഺഗ്ീപ്പരഽെഽക. എന്നഺ് അവക്ഽാം റര഻മ഻ ഻കളുീണ്ടന്ന് ഓര്െ഻ര഻ക്ഽക.
ഓൈൂലന്

അനഽഭവങ്ങീളക്ഽറ഻െുാം ആുരഺീരഺീക്യഺണ് ഇരറഴകഽന്നത്

എന്ന ഻ീനക്ഽറ഻െുാം കഽട്ട഻കുളഺരഽ ുചഺദ഻െറ഻െഽീകഺണ്ട഻ര഻ക്ഽക. ുഫഺൈനപര്,
ുമ്വ഻ലഺസാം

ഽരങ്ങ഻യവ അറര഻ച഻ രഽമഺയ഻ റങ്കഽീവക്രഽീ ന്നഽാം,

ആീരങ്ക഻ലഽാം ുറര഻ുയഺ അസവഺരസയുമഺ ഉളവഺക്ഽകയഺീണങ്ക഻് ആ വ഻വരാം
ന഻ങ്ങീള അറ഻യ഻ക്ണീമന്നഽാം, ീനറല഻്ീവെു റര഻ചയീപ്പരഽന്നവീര
ുനര഻്ക്ഺണഺന് ട്ശമ഻ക്രഽീ ന്നഽാം ന഻ഷ്ക്ര്ഷ഻ക്ഽക. ഓൈൂലന്ുലഺകീെ
റഽെന്സാംഭവവ഻കഺസങ്ങീളക്ഽറ഻െ് അറ഻വഽുനര഻ീക്ഺണ്ട഻ര഻ക്ഽകയഽാം ീചയ്യുക.

഻ജ഻റ്റല് ീരയ഻മഽകള്
ര഻വ഻, കപയാട്ടര്, ീമഺൂബ്ുഫഺണഽകള് എന്ന഻ങ്ങീന ന഻രവധ഻ ുട്സഺ സ്സുകള഻്
അുനക രാം ീഗ്യ഻മഽകള് ഇന്നഽ ലഭയമഺണ്. ഇവയ഻് ച഻ലീക്ങ്ക഻ലഽാം കഽട്ട഻കള്ക്്
നലല അനഽഭവങ്ങള് റകരഺനഽാം അവരഽീര ആുരഺഗ്യീെയഽാം
മഺനസ഻കീസൌ
ൂകകളുാം

യീെയഽാം റര഻ുറഺഷ഻പ്പ഻ക്ഺനഽാം സഺധ഻ക്ഽന്നഽണ്ട്. കണ്ണുകളുാം

മ്മ഻ലഽള്ള ്ുകഺറനവഽാം കഺഴ്ചശ്഻യഽാം അഭ഻വിദ്ധ഻ീപ്പരഽെഺന്

ച഻ല ീഗ്യ഻മഽകള്ക്ഺവഽന്നഽണ്ട്. ീഗ്യ഻മഽകള് കള഻ക്ഽന്നവര്ക്് ീറീട്ടന്നഽ
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഼രഽമഺനങ്ങീളരഽക്ഺനഽാം, ന഻രവധ഻ കഺരയങ്ങള഻് ഒന്ന഻െു ട്ശദ്ധ ീചലഽെഺനഽാം,
ഒരഽ ട്റവിെ഻യ഻്ന഻ന്നഽ മീറലഺന്ന഻ുലക്് ന഻ര്വ഻ഘഺ ാം മഺറഺനഽമഽളള
കഴ഻വഽകളുാം വര്ദ്ധ഻ക്ഽന്നഽണ്ട്. ദഽര്ഘരങ്ങീള മറ഻കരന്ന് ലക്ഷയെ഻ീലെ഻ുെുരണ്ട
രാം ീഗ്യ഻മഽകള് സ്ഥ഻ുരഺത്സഺഹാം വളരഺന് സഹഺയ഻ക്ഽാം.
അലുങ്കഺലമഺയ഻ക്഻രക്ഽന്ന ചഽറലുറഺരഽകള഻്ന഻ന്ന് ട്റസ്഻യഽള്ള വ ഹ ഽക്ീള
ുവറ഻ട്ടറ഻യഺനഽാം ചല഻െുീകഺണ്ട഻ര഻ക്ഽന്ന ന഻രവധ഻ വ ഹ ഽക്ള഻് ഒുര
സമയെഽ ട്ശദ്ധീചലഽെഺനഽമഽള്ള കഴ഻വഽകീള റര഻ുറഺഷ഻പ്പ഻ക്ഺന് ച഻ല
ീഗ്യ഻മഽകള്ക്ഽ കഴ഻യഽാം. ഇ ഽ ഭഺവ഻യ഻് ൂട്ഡിയവ഻ാംഗ്഻ലഽാം മറലുാം
സഹഺയകമഺകഽാം.
മറഽവശെ്, ര഻വ഻യഽീര കഺരയെ഻് സാംഭവ഻ക്ഽന്ന ുറഺീല, ദിശയങ്ങള്
ട്ദഽ ുവഗ്െ഻് മഺറ഻മഺറ഻വരഽന്ന ീഗ്യ഻മഽകള് ന഻രതരാം കള഻ക്ഽന്നത്
ന഻ യജ഼വ഻ ാം വ഻രസമഺീണന്ന ധഺരണക്഻രയഺക്ഽകയഽാം, ീകഺലയഽാം
ീവര഻ീവപ്പുീമഺീക് ന഻റെ ീഗ്യ഻മഽകളുീര അമ഻ു ഺറുയഺഗ്ാം അട്കമഺസ്
വളര്െഽകയഽാം ീചയ്യുാം. ീചറഽ ലലഺെ ഒരഽ ശ മഺനാം കള഻ക്ഺര്ക്്
ീഗ്യ഻മഽകുളഺട് അഡിയ഻ക്ഷന് രാറീപ്പരഽകയഽാം ീചയ്യഺാം.
ീഗ്യ഻മഽകള് വഺങ്ങഽകുയഺ കള഻ക്ഺനനഽവദ഻ക്ഽകുയഺ ീചയ്യുന്ന ഻നഽ മഽപ്
അവയഽീര സാംട്ഗ്ഹവഽാം ുററല഻ങ്ങഽാം അവുലഺകനാം ീചയ്യുന്നത് ഇെരാം
ട്റ യഺഘഺ ങ്ങള്

രയഺന് കഽുറീയഺീക് സഹഺയ഻ക്ഽാം. കഽട്ട഻ക്്

ആുരഺീരഺീെഺീക് കള഻ക്ഺാം, ്ീ ഺീക്യഺളുകുളഺട് ആശയവ഻ന഻മയാം
നരെഺാം എീന്നഺീക് ന഻ശ്ചയ഻ക്ഺന് ച഻ല ഓൈൂലന് ീഗ്യ഻മഽകള്

രഽന്ന

ീസൌകരയങ്ങളുാം, ീഗ്യ഻ാംകൈുസഺളുകള഻ീല ുറരന്റ് കുട്ണ്ടഺളുകളുാം
ഉറുയഺഗ്ീപ്പരഽെഺ ഻ര഻ക്രഽത്. ഒന്ന഻ലധ഻കാം ുറര്ക്് ഒരഽമ഻െുകള഻ക്ഺവഽന്ന
ീഗ്യ഻മഽകീള കാരഽ ് ുട്റഺത്സഺഹ഻പ്പ഻ക്ഺനഽാം, മറലുള്ളവരഽമഺയ഻ ഇരറഴകഺനഽള്ള
കഴ഻വ഻ലലഺും മുയഺ ഭയുമഺ മാലാം ീഗ്യ഻മഽകള഻ുലക്് ഉള്വല഻യഽന്നവര്ക്്
വ഻ദഗ്ദ്ധസഹഺയാം ലഭയമഺക്ഺനഽാം ട്ശദ്ധ഻ുക്ണ്ട ഺണ്.
ര഻വ഻യഽാം കപയാട്ടറഽാം ീഗ്യ഻മഽകളുീമലലഺമരക്ാം  ഹട്ക഼നഽകള഻ലധ഻ഷ്ഠ഻ മഺയ
വ഻ുനഺുദഺറഺധ഻കള്ക്ഺയ഻ ദ഻വസെ഻് രണ്ടഽമണ഻ക്ാറ഻്ക്ാരഽ ്
ീചലവഴ഻ക്ഺ ഻ര഻ക്ഽകയഺണഽ നലലത് എന്നഺണ് വ഻ദഗ്ദ്ധമ ാം.

ു

ഺര്് ീരയ഻മഽകള്

ീച ഹ, ലാുഡിയഺ

ഽരങ്ങ഻യ “റഴഞ്ചന്” കള഻കള്ക്ഽാം അവയഽുര ഺയ

ട്റുയഺജനങ്ങളുണ്ട്. ന഻യമങ്ങള് എീന്നഺന്നഽീണ്ടന്ന് കഽട്ട഻കീള മനസ്സ഻ലഺക്ഺനഽാം,
അവ റഺല഻െുറഠ഻ക്ഺനഽള്ള അവസരീമഺരഽക്ഺനഽാം, ജയറരഺജയങ്ങീള
ഉച഻ മഺയ ര഼ ഻യ഻് ഉള്ീക്ഺള്ളഺനഽള്ള ട്റഺ് ഻ ന്കഺനഽാം, ന഻രതരാം
ട്ശമ഻െഺ് കഺരയങ്ങള് കാരഽ ് നന്നഺയ഻ീെയ്യഺനഺവഽീമന്ന

഻ര഻െറ഻വഽ

വളര്െഺനഽീമഺീക് ഇെരാം കള഻കള്ക്ഽ കഴ഻യഽാം. റര഻ട്ശമങ്ങള്ക്് ഉരനര഻
ഫലാംക഻ട്ടഺെ ഻ീന്റ ുറര഻് മറലു ട്റവിെ഻കള് ഇീട്ടറ഻െ഻ട്ടുുറഺകഽന്ന കഽട്ട഻കള്
ുറഺലഽാം ജയവഽാം അനഽബ്ധങ അനഽഭവങ്ങളുാം ട്റ ഼ക്ഷ഻െ് ഇെരാം കള഻കള഻്
ക്ഷമുയഺീര മഽഴഽകഺറഽണ്ട്. ഇത് കഺലട്കമെ഻് അവര഻് ക്ഷമ, റകവ
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ഽരങ്ങ഻യ ശ഼ലങ്ങള് വളരഺന് സഹഺയ഻ക്ഽാം. കാട്ടഺനഽാം കഽറക്ഺനഽീമഺീക്
അവസരീമഺരഽക്ഽന്ന ീഗ്യ഻മഽകള്  ഹകാള഻ീല കണക്ഽകളുാം എളുപ്പമഺക്ഽാം.
ീച ഹ ുറഺലഽള്ള കള഻കള് കഺരയങ്ങീള നന്നഺയ഻ ആസാട് ണാം ീചയ്യഺനഽാം,
വയ യ ഹ

നരറര഻കളുീര റര഻ണ഻ ഫലങ്ങള് ഊഹ഻ീെരഽക്ഺനഽാം,

അനഽഭവങ്ങള഻് ന഻ന്ന് റഺഠാം റഠ഻ക്ഺനഽീമഺീക്യഽള്ള കഴ഻വഽകീള
റഽഷ്ട഻ീപ്പരഽെഽാം.

കലഺരര഻ശ഼ലെങ്ങള്
നലല സര്ഗ്ുശഷ഻യഽമഺയ഻ ജന഻ക്ഽന്ന കഽട്ട഻കള്ക്ഽ ുറഺലഽാം ഇളാംട്റഺയെ഻്
റര഻ശ഼ലനങ്ങള് ക഻ട്ട഻യ഻ീലലങ്ക഻്

ക്

ങ്ങളുീര കഴ഻വഽകീള ുവണ്ടര഼ ഻യ഻്

വ഻കസ഻പ്പ഻ീെരഽക്ഺന് കഴ഻ുെക്഻ലല. അ ഻ലഽമഽറര഻യഺയ഻, വല഻യ
കലഺകഺരന്മഺരഺയ഻ വളരണീമന്ന഻ലലഺെവര്ക്ഽാം ശഺര഼ര഻കവഽാം മഺനസ഻കവഽമഺയ
റല ഗ്ഽണഫലങ്ങളുാം കലഺറര഻ശ഼ലനങ്ങള്ീകഺണ്ടഽ ലഭയമഺകഽന്നഽണ്ട്.
ലഹര഻യഽറുയഺഗ്വഽാം അറകരസഺദ്ധയ യഽള്ള ീറരഽമഺറലങ്ങളുാം കഽറക്ഽക,
ആത്യവ഻ശവഺസവഽാം കഺരയങ്ങീള വ഻മര്ശനബഽദ്ധയഺ ുനഺക്഻ക്ഺണഺനഽള്ള കഴ഻വഽാം
വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്ഽക എന്ന഻വ ഇ ഻്ീപ്പരഽന്നഽ. ഇരഽറെയ്യഺയ഻രാം കഽട്ട഻കള഻്
നരെ഻യ ഒരഽ റഠനെ഻് ീ ള഻െത് കലഺറര഻ശ഼ലനങ്ങള് വ഻ദയഺര്ഥ഻കളുീര
റഠനന഻ലവഺരാം ീമെീപ്പരഽെഽന്നഽണ്ട് എന്നഽാം, സമാഹെ഻ീന്റ

ഺുഴക്഻രയ഻്

ന഻ന്നഽള്ള കഽട്ട഻കള്ക്ഺണ് ഈീയഺരഽ ട്റുയഺജനാം ്റലവഽാം കാരഽ ലഺയ഻
ലഭ഻ക്ഽന്നത് എന്നഽമഺണ്. സര്ഗ്ഺത്യക , അതര്ഞഺനാം
ഉറവ഻രമഺയ

ഽരങ്ങ഻യ കഴ഻വഽകളുീര

ലുെഺറ഻ീന്റ വല ഽവശെ഻ീന്റ വ഻കഺസീെ കലഺറര഻ശ഼ലനങ്ങള്

ഉുെജ഻പ്പ഻ക്ഽന്നഽണ്ട്. ുചഺദയങ്ങള്ക്് ഒന്ന഻ലധ഻കാം ശര഻യഽെരങ്ങളുാം
ട്റശ്നങ്ങള്ക്് ഒന്ന഻ുലീറ റര഻ഹഺരങ്ങളുാം സഺദ്ധയമഺീണന്ന ഉള്ക്ഺഴ്ചയഽാം
വഺക്ഽകള്ക് ഼ മഺയ വ഻കഺരങ്ങീളയഽാം ആശയങ്ങീളയഽാം ട്റകഺശ഻പ്പ഻ക്ഺനഽള്ള
കഴ഻വഽാം കഽട്ട഻കള്ക്ഽ റകരഺനഽാം, ജ഼വ഻ സാംഘര്ഷങ്ങള്
വയഺകഽലീപ്പരഽെഽുപഺഴഽാം ഒഴ഻വഽുവളകള് മനാംമരഽപ്പ഻ക്ഽുപഺഴഽീമഺീക് ഒരഽ നലല
സഺതവനമഺകഺനഽീമലലഺാം കലകള്ക്ഺകഽാം.
നലല ്കഺട്ഗ്

ുവണ്ട ച഻ട് രചന, ശ഻്റുവല

ഽരങ്ങ഻യ കലഺവിെ഻കള഻്

മഽഴഽക഻ ശ഼ലമഽള്ളവര്ക്് ന഻ യജ഼വ഻ െ഻ീല ഉെരവഺദ഻െങ്ങളുാം ട്ശദ്ധ
റ റഺീ

മഽഴഽമ഻ീെരഽക്ഺനഺകഽാം. സാംഘനിൊം, വഺദയവിന്ദാം

ഽരങ്ങ഻യ

സാംഘകലകള഻് ഭഺഗ്ഭഺക്ഺകഽന്നത് റര ഹറരസഹകരണാം, സഹ഻ഷ്ണഽ ,
അഭ഻ട്റഺയവയ യഺസങ്ങള് രമയമഺയ഻ റര഻ഹര഻ക്ഺനഽള്ള കഴ഻വ്
വളര്െഽാം. ീറയ഻ന്റ഻ങ്ങ്, നിൊം
കയ്യുാം

ഽരങ്ങ഻യവ

ഽരങ്ങ഻യവക്ഽ സമയാം ീചലവ഻രഽന്നത് കണ്ണുാം

മ്മ഻് നലല ്ുകഺറനാം ക഻ട്ടഺനഽാം സാക്ഷമ

ുവണ്ട ൂകുവലകള്

അനഺയഺസാം ീചയ്യഺനഺകഺനഽാം ഉ കഽാം.

െിത്തം
നിെറര഻ശ഼ലനാം അാംഗ്വ഻നയഺസവഽാം അവയവങ്ങളുീര ്ുകഺറനാം, സമ ഽലനാം
എന്ന഻വയഽാം ീമെീപ്പരഽെഽാം. നിൊം ൂകവരഽെഽന്ന ീമും ’വഴക്ാം വ഼ഴ്ചകള഻്
റര഻ക്ഽററലഺനഽള്ള സഺദ്ധയ

കഽറക്ഽാം. അമ഻ വണ്ണാം

രയഺനഽാം,
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ശവഺസുകഺശങ്ങളുീര ട് ഺണ഻ വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്ഺനഽാം, മറലു കഺയ഻കവിെ഻കളുാം
നന്നഺയ഻ീെയ്യഺനഽള്ള കഴ഻വഽാം നലല ഉറക്വഽാം

രഺനഽീമഺീക് നിെെ഻നഺവഽാം.

നിൊം ഹിദയെ഻ീന്റ റപ഻ാംഗ് വര്ദ്ധ഻പ്പ഻െ്

ലുെഺര് അരക്മഽള്ള

ശര഼രഭഺഗ്ങ്ങള഻ുലക്് കാരഽ ് ഓക്സ഻ജന് കരന്നഽീചലലഺന് വഴ഻ീയഺരഽക്ഽാം.
നിെുവളകള഻്

ലുെഺറ഻് ട്സവ഻ക്ീപ്പരഽന്ന എന്ുഡിയഺര്ഫ഻നഽകള് എന്ന

രഺസവ ഹ ഽക്ള് മഺനസ഻കസമ്മര്ോം കഽറക്ഽകയഽാം ്കഺട്ഗ് യഽാം ഓര്മശ്഻യഽാം
കാട്ടുകയഽാം ീചയ്യുാം.

സംര഼തം
എഴഽന്നാുറഺളാം കഽട്ട഻കള഻് നരെ഻യ ഒരഽ റഠനെ഻് ീ ള഻െത്
സാംഗ്഼ െ഻ുലഺ സാംഗ്഼ു ഺറകരണങ്ങള഻ുലഺ റര഻ശ഼ലനാം ക഻ട്ടുന്നവര്ക്്
അകക്ണ്ണുകള഻് വ ഹ ഽ കീളയഽാം ദിശയങ്ങീളയഽാം സങ്ക്റ഻ക്ഺനഽാം
ൂകകഺരയാംീചയ്യഺനഽമഽള്ള കഴ഻വഽകള് ീമെീപ്പരഽന്നഽണ്ട് എന്നഺണ്. ട്റശ്നങ്ങളുീര
വ഻വ഻ധ വശങ്ങളുാം ഘട്ടങ്ങളുാം മനസ്സ഻്ക്ഺണഺനഽാം അവീക്ഺീക്യഽള്ള
റര഻ഹഺരങ്ങള് ആുലഺച഻ീെരഽക്ഺനഽാം ഈ കഴ഻വഽകള് അവീര സഹഺയ഻ക്ഽാം.
മനക്ണക്ഽകള് എളുപ്പെ഻് ീചും ീ രഽക്ഺനഽാം അവര്ക്ഺകഽാം.
അഞ്ചഽവയസ്സ഻നഽ മഽുപ സാംഗ്഼ റഠനാം

ഽരങ്ങഽകയഽാം രണ്ടഽവര്ഷീമങ്ക഻ലഽാം അ ഽ

ഽരരഽകയഽാം ീചയ്യുന്നവര്ക്ഺണ് ഇെരാം ട്റുയഺജനങ്ങള് ലഭ഻ക്ഽന്നത്.
 ഹീറലല഻ാംഗ്ഽകള് ഓര്െ഻ര഻ക്ഺനഽാം ുകുട്ടഺ വഺയ഻ുെഺ അറ഻യഽന്ന വ഻വരങ്ങള്
ഉള്ീക്ഺള്ളഺനഽമഽള്ള കഴ഻വഽകീളയഽാം സാംഗ്഼ റഠനാം ബലീപ്പരഽെഽന്നഽണ്ട്.
ീകൌമഺരെ഻നഽ മഽുപ സാംഗ്഼ു ഺറകരണങ്ങള് അഭയസ഻െു ഽരങ്ങഽന്നവര഻്
വ഻രലഽകളുീര  ഹറര്ശനുശഷ഻യഽമഺയ഻ ബ്ധങീപ്പട്ട മ ഹ ഻ഷ്കുകട്ന്ദങ്ങളുീര
വ഻ ഹ ഼ര്ണവഽാം

ലുെഺറ഻ീന്റ ഇരഽവശങ്ങീളയഽാം കാട്ട഻യ഻ണക്ഽന്ന ുകഺര്റ ഹ

കുലഺസാം എന്ന ഭഺഗ്ീെ നഺഡിയ഻കളുീര വണ്ണവഽാം

വര്ദ്ധ഻ക്ഽന്ന ഺയഽാം

സാചനകളുണ്ട്.

ച഻്തകല
ുലഺകീെ ുനഺക്഻ക്ഺണഺന് റഽ ഻യ വ഼ക്ഷണുകഺണഽകളുാം അനഽഭവങ്ങീള എലലഺ
വ഻ശദഺാംശങ്ങളുാം സഹ഻ ാം സമട്ഗ്മഺയ഻ ഉള്ീക്ഺള്ളഺനഽള്ള കഴ഻വഽാം
ട്റദഺനാംീചയ്യഺന് ച഻ട് കലഺറര഻ശ഼ലനെ഻നഽ സഺധ഻ക്ഽാം. ട്ശദ്ധ ഒര഻രെഽന഻ന്ന്
വളീരീപ്പീട്ടന്ന് മീറലഺര഻രുെക്ഽ മഺറലഺനഽാം, ട്റസ്മലലഺെ കഺരയങ്ങീള
അവഗ്ണ഻െ് ട്റധഺനട്റശ്നെ഻് മഺട് ാം മനസ്സു ുകട്ന്ദ഼കര഻ക്ഺനഽാം,
കഺഴ്ചപ്പുറീെെഽന്ന കഺരയങ്ങീള ീറീട്ടന്നഽ ട്ഗ്ഹ഻ീെരഽക്ഺനഽമഽളള
കഴ഻വഽകീളയഽാം ച഻ട് കലഺറര഻ശ഼ലനാം ഗ്ഽണീപ്പരഽെഽന്നഽണ്ട്.

ുഹഺ

഻കള്

ഽന്ന്ുവലകള്, ഉദയഺനറര഻റഺലനാം
ട്ശദ്ധ഻ക്ഺീ

ഽരങ്ങ഻യ ുനരുപഺക്ഽകള്ക്ഽാം നഺാം

ുറഺകഽന്ന ച഻ല ഗ്ഽണഫലങ്ങളുണ്ട്. മ഻ക് ുഹഺബ഻കളുാം

ട്റ ഹ ഽ വ഻ഷയീെക്ഽറ഻െുള്ള വഺയന, ലഭ഻ക്ഽന്ന ന഻ര്ുേശങ്ങളുീര കി യമഺയ
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അനഽസരണാം, ട്കമഺനഽഗ് മഺയ കഺരയന഻ര്വഹണാം

ഽരങ്ങ഻യവ

ആവശയീപ്പരഽന്നഽണ്ട്. ഇത് ട്കുമണ ന഻ യജ഼വ഻ െ഻ീല മറലു ുമ

ലകള഻ലഽാം

മഽ ്ക്ാട്ടഺവഽാം. മ഻ക് ുഹഺബ഻കളുാം ആത്യവ഻ശവഺസവഽാം സ്ഥ഻ുരഺത്സഺഹശ഼ലവഽാം
വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്ഽകയഽാം, അദ്ധവഺനവഽാം റണവഽാം

മ്മ഻ലഽള്ള ബ്ധങാം കഽട്ട഻കീള

ുബഺദ്ധയീപ്പരഽെഽകയഽാം, അട്ശഺതറര഻ട്ശമെ഻നഽ ക഻ട്ടുന്ന ട്റ ഻ഫലങ്ങളുീര സഽ

ാം

അവര്ക്് അനഽഭവുവദയമഺക്ഽകയഽാം ീചയ്യുന്നഽണ്ട്. ഇീ ഺീക് അവര്ക്ഽ
റ഻ന്ന഼ട് റഠനകഺരയങ്ങള഻ലഽാം ഉറകഺരീപ്പരഽകയഽാം ീചയ്യുാം.
ഽരക്െ഻് മഺട് ാം മഺ ഺറ഻ ഺക്ളുീര ൂകെഺങ്ങഽ ുവണ്ട ഽാം, റ഻ന്ന഼രുങ്ങഺട്ട്
കഽട്ട഻കള്ക്ഽ സവയാം മഽുന്നഺട്ടു ീകഺണ്ടഽുറഺകഺനഺകഽന്ന ഽമഺയ ുഹഺബ഻കള്ക്ഺണഽ
മഽന് ാക്ാം ന്ുകണ്ടത്. ആവശയമഺയ സഺധനസഺമട്ഗ്഻കള് മഽഴഽവനഽാം മഽന്കാര്
വഺങ്ങ഻ീകഺരഽക്ഺീ

ഒരഽ

ഽരക്ാം ക഻ട്ടഺന് അ യഺവശയമഺയവ മഺട് ാം ആദയാം

വഺങ്ങഽന്ന ഺവഽാം നലലത്. ഇരക്ഽീവെ് അവര് മരഽപ്പുു ഺന്ന഻
ഇുട്ടെുുറഺവഽകയഺീണങ്ക഻് ന഻ങ്ങളുമവരഽാം

മ്മ഻് കലഹാം

ഉരീലരഽക്ഺ ഻ര഻ക്ഺനഽാം, വ഻വ഻ധ ുഹഺബ഻കള് റര഼ക്ഷ഻െ്
ഇഷ്ടഺന഻ഷ്ടങ്ങള്

ങ്ങളുീര

഻ര഻െറ഻യഽകയഽാം  ഹഫഽരാം ീചും ീ രഽക്ഽകയഽാം ീചും ത്

അവസഺനാം ആത്യവ഻ശവഺസാം ു ഺന്നഽന്ന ുഹഺബ഻കള഻് മഺട് ാം
ട്ശദ്ധുകട്ന്ദ഼കര഻ക്ഺന് കഽട്ട഻കള്ക്് അവസരാംക഻ട്ടഺനഽീമഺീക് ഈീയഺരഽ സമ഼റനാം
സഹഺയ഻ക്ഽാം.
ുഹഺബ഻കള഻ുലഺ കഺറലറ഻ാംഗ് ുറഺലഽള്ള ീചറഽുജഺല഻കള഻ുലഺ ന഻ന്നഽക഻ട്ടുന്ന
സപഺദയാം മഽ ഻ര്ന്ന കഽട്ട഻കള് ലഹര഻റദഺര്ഥങ്ങള്ക്ഺയ഻ ഉറുയഺഗ്ീപ്പരഽെഽന്ന഻ലല
എന്നഽറപ്പുവരഽെഺനഽാം ട്ശദ്ധ഻ുക്ണ്ട ഺണ്.

ആസാ്തണം
ുവനലവധ഻യഽീര

ഽരക്െ഻്െീന്ന, കഽട്ട഻കളുീര കാര഻ അഭ഻ട്റഺയങ്ങളുാം

ഺ്റരയങ്ങളുാം കണക്഻ീലരഽെ്, മഽഴഽവന് അവധ഻ക്ഺലുെക്ഽമഽള്ള
ഒുരകുദശ ൂരാംുരബ഻ള്
കഴ഻യഽന്ന ുമ

യ്യഺറഺക്ഺവഽന്ന ഺണ്. കഽട്ട഻ക്് ശര഻ക്ഽാം ുശഺഭ഻ക്ഺന്

ലകള് ്ത് എന്നഽ ഻ര഻െറ഻യഺന് മനശഺ ഹട്

റര഻ുശഺധനകളുീര

സഹഺയാം ു രഺവഽന്ന ഺണ്. ുമ്ററെ ട്റവിെ഻കള്ക്ഽ റഽറീമ ുയഺഗ്,
നഺരകാം, റഺചകാം, ന഼ത്

ഽരങ്ങ഻യവയഽീര റര഻ശ഼ലനങ്ങള്ക്ഽാം, വഺയന,

വ഼ട്ട഻നഽറഽറെഽള്ള കള഻കള്, വയ്഻ വവ഻കസനക്ലഺസഽകള്,
സഺമാഹയട്റവര്െനങ്ങള്, ുവന്ക്യഺപഽകള്

ഽരങ്ങ഻യവക്ഽീമഺീക് സമയാം

ന഼ക്഻ീവക്ഺവഽന്ന ഺണ്. വ഻വ഻ധ ട്റവിെ഻കള്
ആവര്െനവ഻രസ യഽളവഺകഺെ ര഼ ഻യ഻് പ്ലഺന്ീചയ്യഺന് ട്ശദ്ധ഻ുക്ണ്ട ഺണ്.
ീന്റ റങ്കഺള഻ീയുയഺ മറലു കഽട്ട഻കീളുയഺ കാീരക്ാട്ടഺീ

്ീ ങ്ക഻ലഽാം ഒരഽ

കഽട്ട഻ുയഺീരഺെഽ മഺട് മഺയ഻ സമയാം ീചലവഴ഻ക്ഺനഽാം ഓര്ുക്ണ്ട ഺണ് —
കഽട്ട഻കുളഺുരഺരഽെുരഺരഽാം ഗ്ഹനമഺയ ഒരരഽപ്പാം വളര്െ഻ീയരഽക്ഺന് ഇ ഽ
ന഻ങ്ങീള സഹഺയ഻ക്ഽാം.
ദ഻വസെ഻ീന്റ ഒരഽ ഭഺഗ്ാം ന഻ങ്ങളുണ്ടഺക്഻യ ൂരാംുരബ഻ള് റ഻തഽരരഺന്
ന഻ഷ്കര്ഷ഻ക്ഽകയഽാം, ബഺക്഻ുനരാം അവരഽീര ഇഷ്ടട്റകഺരാം ീചലവഴ഻ക്ഺനഽള്ള
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സവഺ ട്തയാം ന്കഽകയഽാം ീചയ്യഺവഽന്ന ഺണ്. അനഽവദന഼യവഽാം ന഻ഷ഻ദ്ധവഽമഺയ
കഺരയങ്ങളുീര കി യമഺയ അ ഻ര്വരപഽകള് അവധ഻യഽീര

ഽരക്െ഻ുല

ന഻ര്ണയ഻ക്ഽകയഽാം ുവണാം.
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