
 
 
 
 
Gjerdrum நகரா�சியி� ெதாட�க� ப�ளிகளி� ெப�ேறா�க���� பா�காவல�க����: 
 
ெந�க்க��ல் ெவவ்ேவ� எ�ர்�ைனகள் உள்ளன 

 

ெந�க்க� �ழ்�ைலக�ல் �ழந்ைதகள் ெவவ்ேவ� 

மன�ைலக்�ள்ளா�ன்றார்கள். �லர் தங்கள் ெசாந்த உலகத்�ற்� ெவ�ேய என்ன 

நடக்�ற� என்ப�ல் அ�க அக்கைற காட்�வ�ல்ைல மற்றவர்கள் அைதப் பற்� 

�க�ம் அக்கைற ெகாண்�ள்ளனர். வய�, ஆ�ைம மற்�ம் �ழந்ைதக�ன் 

வாழ்க்ைக�ன் �ந்ைதய அ�பவங்கள் / �கழ்�கள் இங்ேக �க்�யம்.உங்கள் 

�ள்ைள இ� ேபான்ற எ�ர்�ைனகைள அ�ப�ப்பைத �ங்கள் காணலாம்: 
● அன்�க்��யவர்க�டன் ெந�க்கமாக இ�க்க ேவண்�ய ேதைவ 

அ�க�க்�ம் - ஏேதா தவ� நடக்�ம் என்� பயம். 
● பயம்,  கவைல, ேசாகம், எ�ச்சல் மற்�ம் ேகாபம் 

● �க்கக் ேகாளா�கள் - �ங்�வ�ல் �ரமம், கன�க காண்ப�  

● என்ன நடந்த� என்ப� பற்�ய ேகள்�கள் மற்�ம் �ச்சயமற்ற தன்ைம 

● உைரயாடல்கள், �ைளயாட்� மற்�ம் / அல்ல� நடத்ைத ஆ�யவற்�ல் 

என்ன நடந்த� என்ப�ல் ஆர்வம் 

 

ஒ� ெபற்ேறாராக உங்கைள �ைன�ல் ெகாள்வதற்கான ெபா�வான 

ஆேலாசைன மற்�ம் ��கள்: 
 

● ெபற்ேறார்களா�ய �ங்கள் உைரயாடல்கைள வய� மற்�ம் 

��ந்�ெகாள்�ம் �ற�க்� ஏற்ப மாற்�யைமப்ப� �க்�யம். 
● �ழந்ைத ெசால்வைதக் ேக�ங்கள்! அவர்க�க்� என்ன எண்ணங்கள் 

உள்ளன என்பைதக் ேக�ங்கள். இ� உைரயாடைல வ�நடத்தட்�ம். 
● ேமேல ��ப்�ட்�ள்ள பல்ேவ� எ�ர்�ைனகைள அவதா��ங்கள். 

�ழந்ைத கவைலயற்றதாகத் ேதான்��ற� என்� �ங்கள் 

கண்�ெகாண்டால், உங்கள் �ழந்ைத�டம் சம்பவத்ைதப் பற்� ேப�ம்ப� 

கட்டாயப்ப�த்த ேவண்டாம். 
 

பள்� வய� �ழந்ைதகள் 

● ஒேர வய�ைடய �ழந்ைதக�டனான உைரயாடல்கள் தவறான ��தல்கள், 
வதந்�கள், அச்சங்கள் மற்�ம் கற்பைனக�க்� வ�வ�க்�ம். 
�ழந்ைதக�க்� ச�யான தகவல் இ�ப்பைத உ��ெசய்�, பள்��ல் 

நடந்த சம்பவத்ைதப் பற்� அவர்கள் எவ்வா� ேப��றார்கள் என்� 



அவர்க�டம் ேக�ங்கள். இ� உங்கள் �ள்ைள�ன் �ைலைமையப் 

��ந்�ெகாள்வதற்கான �ண்ண�ைவ உங்க�க்� வழங்�ம். 
● �ழந்ைதகள் ேகட்�ம் ேகள்�க�க்� ப�ல�ப்ப� க�னம் என்� �ங்கள் 

�ைனத்தால், �ங்கள் �ந்�க்க இைடெவ� எ�க்க ��ம்பலாம். "இ� ஒ� 

நல்ல ேகள்�. அதற்கான ப�ல் இப்ேபா� என்�டம் இல்ைல, ஆனால் நான் 

கண்���த்� ��� ேநரம் க�த்� உங்க�க்� ப�ல�ப்ேபன்“, என்� 

�ங்கள் ப�ல் அ�க்கலாம். 
● மற்ற �ழந்ைதகள் அல்ல� ெப�யவர்கள் பயப்ப��றார்கள், 

கவைலப்ப��றார்கள், ேசாகமாக இ�க்�றார்கள் அல்ல� 

ேகாபப்ப��றார்கள் என்பைத உங்கள் �ள்ைள அ�ப�த்தால், இ� ஏன், 
இ� எைதப் பற்�ய� என்பைத �ழந்ைதக்� �ளக்�வ� நல்ல�. இ� 

உங்கள் �ள்ைள மற்றவர்க�ன் எ�ர்�ைன �ைறகைள நன்� 

��ந்�ெகாள்ள உத�ம். 
● இந்த காலகட்டத்�ல் �ழந்ைதக�க்� ��தல் ெந�க்கம் மற்�ம் 

பா�காப்� ேதைவப்படலாம் என்பைத ஏற்�க்ெகாள்�ங்கள். அவர்கள் 

உங்கள் ம��ல் உட்கார்ந்�ெகாள்வார்கள், இர�ல் அவர்கள் �ம்ம�ையத் 

ேத�வார்கள் அல்ல� ஒ��டன் �ங்க ��ம்�வார்கள். �ழந்ைதக�ன் 

ெசயல்பா�க�ல் இ�ப்ப�ம் மற்�ம் �ழந்ைதக�டன் ேசர்ந்� 

கா�யங்க�ல் ஈ�ப�வ�ம் அவர்க�க்� பா�காப்� உணர்ைவ 

ஏற்ப�த்��ற�. 
● உங்கள் �ழந்ைத�டன் உைரயாடல்க�ல் உணர்ச்�ையக் காட்ட பயப்பட 

ேவண்டாம். �ங்கள் உணர்ச்�ையக் காட்�னால், �ங்கள் உண�வைத 

வார்த்ைதக�ல் ைவக்க ��ந்தால், உங்கள் �ள்ைளக்� �ங்கள் ஒ� நல்ல 

உணர்ச்��ர்வமான �ன்மா��யாகத் ேதான்��ர்கள். ெபற்ேறார் தங்கைள 

அைம�ப்ப�த்�க் ெகாள்ள ���ற�, மற்�ம் அவர்க�ன் ெசாந்த 

உணர்ச்�கரமான எ�ர்�ைள�களால் அ�கம் பா�க்கப்ப�வ�ல்ைல 

என்பைத �ழந்ைத பார்ப்ப� �க்�யம். 
● நைட�ைறகள், வழக்கமான ப�கள் மற்�ம் ெசயல்பா�கள், கட்டைமப்� 

மற்�ம் �ன்க�ப்� இரண்ைட�ம் வழங்��ன்றன. இ� �ழந்ைதக்� 

க�னமானவற்���ந்� ஓய்� எ�க்க�ம், பா�காப்� மற்�ம் ேதர்ச்�ைய 

வழங்�ம் அரங்கங்க�ல் பங்ேகற்க�ம் அ�ம�க்�ற�. 
● அ�கா�கள், காவல்�ைற, காப்�ட்� ��வனங்கள், �காதார வல்�நர்கள், 

உள்�ர் ச�கத்�ன் ஆதர� மற்�ம் �ற மக்கள் உட்பட பலர் உத�வார்கள் 

என்� �� பா�காப்ைப உ�வாக்�ங்கள். �ழந்ைதகள் ��ப்பாக நன்� 

கவ�க்கப்ப��றார்கள், அவர்க�க்� ேதைவயான அைனத்� 

உத�கைள�ம் ெப�வார்கள் என்� ��ங்கள். 
 

தகவல் இ���ந்� எ�க்கப்பட்ட�: 
https://krisepsykologi.no/hva-skal-vi-si-til-barna-om-skredet-i- gjerdrum/. வன்�ைற, 
அ�ர்ச்�கரமான மன அ�த்தம் மற்�ம் தற்ெகாைல த�ப்� பற்�ய வள ைமயம், 



ஆர்.�.�.எஸ் �ழக்� (RVTS Øst) 
 

 
 

 

 
 
 


