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stiftungNETZ-இன் சலுகைைள் பெற்றோரைளுக்கு இலவசமோை 
வழஙைபெடுைின்றன.
ஊழியரைள் இரைசியத்தன்கமக்கு உடெட்டவரைள்.

stiftungNETZ சிறப்புத் தேவை்ள் ்லைவிவ்ய  
வழஙகுைிறது. ெின்வரும் மோவட்டஙைளில்:



பெற்றோர்களோ்க நீங்கள் உங்கள் குழந்தையின் வளர்ச்சி்ய ெறறசி ்கவ்ைபெ-
டு்கிறீர்கள், ஏபென்றோல் உங்கள் குழந்தை்ய நீங்கள் ்கண்கோணிக்கிறீர்கள்

  • குழநக்த அ்திைமோை அழும்்ெோது அக்த அகம்திபெடுததுவது ைடினமோை  
  இருக்ைிறது
  • நெரைள் மறறும் / அல்லது பெோருடைள் மீது குகறவோன 
  ஆரவம் ைோடடுைிறது
  • அரி்தோை ்தனியோை கையோள்ைிறது
  • அகம்தியின்றி இருக்ைிறது மறறும் எப்ெோ்தோவது ஏ்்தோ  
  ஒன்றின் மீது நீண்ட ்நரம் ைவனம் பசலுததுைிறது
  • மிைவும் எசசரிக்கையோை இருக்ைிறது, அசசபெடுைிறது 
  அல்லது ஆெதது எக்தயும் ெோரபெ்தில்கல
  • பு்தி்தோை ஒன்கறக் ைறை அ்திை ்நரம் ்்தகவபெடுைிறது
  • பசயல்ைள், ஒலிைள் அல்லது வோரதக்தைகள ெின்ெறறி  
  பசயைிறது
  • ்ெசுவ்தில்கல அல்லது மிை சிறிய அளவு ்ெசுைிறது

பெற்றோர்களோ்க, நீங்கள் குழந்தையின் ்கல்விப ெறறசி நி்ச்யமோ்க இல்்ை, 
ஏபென்றோல் உங்கள் குழந்தை்களுடன் நீங்கள் அனுெவிக்கிறீர்கள்.

  • உறு்தியோை பவடைபெடுைிறது அல்லது பவடைபெ்ட்வயில்கல
  • அடிக்ைடி ெிறக் குழநக்தைளு்டன் சணக்ட ்ெோடுைிறது
  • ஒரு ”இல்கல” என்ெக்த ஏறெ்தில்கல அல்லது ைவனிபெ்தோைத ப்தரியவில்கல
  • அடிக்ைடிப பெோருடைகள உக்டக்ைிறது
  • ஆத்திரமூடடும் வன்முகறகயக் ைோடடுைிறது

நோம் என்ெ ்ோதைிக்க விரும்பு்கி்றோம்?
  • குழநக்தைளின் ்திறன்ைள் மீ்தோன பெற்றோரின் நம்ெிக்கைகய  
  வலுபெடுததுைிறது
  • பெற்றோரைள் ்தஙைளின் ெிள்களைளின் ந்டதக்தகய ்மம்ெடுததுவ்தறகு  
  உ்தவுைிறது அ்தன் வளரசசித ்்தகவைகள புரிநதுபைோள்ளவும் அஙகீைரிக்ைவும் 
  முடிைிறது
  • பெற்றோரைள் ்தஙைள் பெற்றோர ்திறகன வலுபெடுத்த பசயைிறது

  • குழநக்தயின் வளரசசிக்கு ஏறைபெட்ட  
  ்வகலவோயபபுைகளப பெற்றோரைள் அறிவோரைள்.
  • குழநக்தயின் ்தன்னோறறல் மறறும் சு்தந்திரதக்த  
  அ்திைரிக்ைிறது
  • உள்ளோரந்த மறறும பவளிபபுற உறவுைகள  
  வலுபெடுததுைிறது
  • சமூை சூழலில் குழநக்தயின் ஒருஙைிகைபகெ 
  எளி்தோக்கு்தல்

எங்கள் ்லு்்க
நோஙைள் குழநக்த மறறும் அ்தன் பெற்றோரைளுக்கு ்தைவலளிக்ைி்றோம், ஆ்லோசகன 
வழஙகுைி்றோம் மறறும் உ்டன் பசல்ைி்றோம் மறறும் குழநக்தயின் வளரசசி, ைல்வி 
மறறும் ெயிறசி ப்தோ்டரெோன ்ைள்விைளுக்கு நெரைகளத ப்தோ்டரபு பைோள்ைி்றோம்.

ப்தளிவுபெடுத்தல்
விகளயோட்டோைவும் வோழக்கை சூழநிகல, ெலஙைள் மறறும் வளரசசி சோத்தியஙைளு-
்டனும் உஙைள் குழநக்தயின் வளரசசியின் அளகவ நோஙைள்
ெ்திவு பசயதுள்்ளோம்.

ஆ்லோசகனயும் ஆ்தரவும்
குழநக்தயின் வளரசசி அளவுக்கு ஏறைபெட்ட இலக்ைோக்ைபெட்ட விகளயோடடுக்ைள் 
மறறும் அன்றோ்ட ந்டவடிக்கைைளு்டன் பெற்றோரைளின் ஒததுகழபபு்டன் சிறபபு வள-
ரசசி பசயல்ெோடுை்ளோடு குழநக்தக்கு ஆ்தரவு ்தருைி்றோம்.

சுருக்ைமோன ஆ்லோசகன
உஙைளுக்கு ப்தோகல்ெசி மூலமோை ஆ்லோசகன வழஙகுவது அல்லது ஒரு சந்திபபு 
்நரதக்த ஏறெோடு பசயவது்டன் நோஙைள் மைிழசசியக்டைி்றோம்.

ஒததுகழபபு
பெற்றோரைளு்டன் ஆ்லோசகன பசயது, ெிற நிபுைரைளு்டன் நோஙைள் ெைியோறறுைி-
்றோம்.

்தடுபபு
எவவளவு விகரவோை குழநக்த ்சரக்ைபெடுைிற்்தோ, அவவளவு ஆறறலு்டன் குழநக்த-
யின் வளரசசிக்ைோன வோயபபுைள் புரிநதுபைோள்ளபெடும். வளரசசிகய ஊக்குவிக்கும் 
வோழும் நிகலகமைகள உருவோக்குவ்தறகு நோஙைள் 
பெற்றோருக்கு ஆ்தரவு ்தருைி்றோம்.

நோங்கள் ப்யல்ெடும் விதைம்
நோஙைள் குழநக்தயு்டன் வீடடி்லோ அல்லது 
stiftungNETZ-இன் வளோைத்தி்லோ ெைியோறறுைி்றோம். 
ஒபபுக்பைோள்ளபெட்ட அளவின்ெடி சந்திபபு ்நரஙைள் 
்திட்டமி்டபெடுைின்றன.

இநே சலுவ் குழநவே்வைக ச்காண்ட 
குடுமபங்வை த�காக்மகா்க ச்காணடுள்ைது. இது 
பவிறப்பு முேல மழவை்யர் பள்ைளி்யவின் இரண்டகாம 
ஆணடு ைைர்்சசிக குவறபகாடு்ளு்டன் கூடி்ய 
மற்றும / அலைது சிரமமகான ்லைவி சூழ்�ிவை்ைளில 
உள்ை குழநவே்வைக ச்காண்ட குடுமபங்வை 
த�காக்மகா்க ச்காண்டது.


