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

இந்த stiftungNETZ சீர்திருத்க் கல்வியுடன் கூடிய ஆரம்பக் 
கல்வி்ய ்பார்் கு்ை்பாடு உள்ள குழந்்களுக்கு 
ஆரகாவ் நகரம முழு்தும அளிக்ைிறது.



ஒரு பெற்றோரோக நீஙகள் ெோதுகோபெறற உணர்வினைக் பகோண்டுள்ளீரகள், ஏபைைில்

  • உஙைள் குழநக்தக்கு ெோரகவ குகறெோடு இருபெது ைண்டறியபெடடுள்ளது

  • ைண்ோடியின் ெயன்ெோடடிறகுப ெின்னும், உஙைள் குழநக்த, சரியோை ெோரக்ை முடிவ்தோைத

   ப்தரியவிலகல

  • உஙைள் குழநக்த உணகமயில நன்றோை வளரந்திருக்ைிறது, ஆனோல ைோடசிப ெயிறசிைளின்  

  ்ெோது மிைவும் சிரமபெடுைிறது, ைஷ்டபெடடு சமோளிக்ைிறது, விகரவில கைவிடடு விடுைிறது

  • உஙைள் குழநக்த ைோடசிப ெயிறசியின் ்ெோது விகரவில ்சோரவு அக்டைிறது

ஒரு பெற்றோரோை உஙகள் குழநனதையவின் கண் ெோரன்யவில் உஙகளுக்குச் சந்தைகஙகள் 

இருக்ககின்றை, ஏபைைில் நீஙகள் ெவின்்ரு்ை்றனற 

கண்கோணித்து ்ருககிறீரகள், உஙகள் சிசு

  • ஆறு வோரஙைளில புன்னகைக்ைவிலகல

  • ைண ப்தோ்டரபு பைோள்ளவிலகல

  • பெோருடைகள ை்டநது பசன்றுவிட்டது

  • ஒரு நைரும் முைம் அலலது நைரும் பெோருகளக் ைணைோ்ி-

க்ைவிலகல

அல்்லது உஙகள் குழநனதை

  • பெோருள்ைள் மறறும் புத்தைஙைகள ைணைளுக்கு மிைவும் அருைில கவததுக்பைோள்ைிறது

  • ெ்டஙைள் பைோண்ட புத்தைஙைகள பெரிதும் ைவனிக்ைோமல விகரவோை  

  ெக்ைஙைகளத ்திருபபுைிறது

  • புள்ளிைகள இக்பெ்தறகும், ஒரு ்ைோடடின் ்மல ைத்திரிபெ்தறகும்,  

  ம்ிைகள ்ைோரபெ்தறகும் சிரமபெடுைிறது

  • எக்தயோவது துலலியமோைப ெோரக்ை ்வணடும் என்றோல ்தகலகயச் சோய்ததுக் பைோள்ைிறது

நோஙகள் எனதை சோதைகிக்க ்விரும்புககி்றோம்?

  • குழநக்தயின் ்திறகமைளில பெற்றோரைளின் நம்ெிக்கைகய வலுபெடுதது்தல

  • குழநக்தயின் ெோரகவ மறறும் ெோரகவ வளரச்சிகய 

   முடிந்தவகர உைந்த வி்தத்தில ஊக்குவிபெ்தறகும் ஆ்தரவு அளிபெ்தறகும் ்வணடிய  

  அறிகவ பெற்றோரைளுக்குக் ைறெித்தல

  • குழநக்தயின் வளரச்சிக்கு ஏறைபெட்ட ்வகலவோய்பபுைகளப பெற்றோரைள் அறிவோரைள்.

  • பெற்றோரைளின் ெிள்கள வளரபபுத ்திறன்ைகள வலுபெடுதது்தல

  • குழநக்தயின் சுய்திறன் மறறும் ்தன்னிச்கசயோன  

  பசயலெோடக்ட அ்திைபெடுதது்தல

  • சமூை சூழலில குழநக்தயின் ஒருஙைிக்பகெ  

  எளி்தோக்கு்தல

எஙகள் சலுனக

நோஙைள் குழநக்த மறறும் அ்தன் பெற்றோரைளுக்கு ்தைவலளிக்ைி்றோம், ஆ்லோசகன வழஙகுைி-

்றோம் மறறும் உ்டன் பசலைி்றோம் மறறும் குழநக்தயின் வளரச்சி, ைலவி மறறும் ெயிறசி ப்தோ்டரெோன 

்ைள்விைளுக்கு நெரைகளத ப்தோ்டரபு பைோள்ைி்றோம்.

விளக்ைம்

நோஙைள் ைணெோரகவ மறறும் ைண ெோரகவ வளரச்சி ெறறிய சுருக்ைமோன விளக்ைஙைகள ெோரகவ 

குகறெோடடு பசய்முகற ஆய்வுைள் மூலம் அளிப்ெோம். ்மலும் உஙைள் குழநக்தயின் ஒடடுபமோ-

த்த வளரச்சி நிகலகய விகளயோட்டோைவும், முக்ைியமோை அவரைளின் ைணெோரகவ, ெலம் மறறும் 

வோழக்கை நிகல ஆைியவறறில சிறபபு ைவனம் பைோணடும் ெ்திவு பசய்்வோம்.

ஆ்லோசகன மறறும் ப்தோ்டர உ்தவி

குழநக்தைளின் அன்றோ்ட வோழக்கையில எழும் ்ைள்விைளுக்கும் ைவகலைளுக்கும் உஙைளு்டன் 

்சரநது தீரவுைகளத ்்தடு்வோம். ைணெோரகவ வளரச்சி மறறும் அ்தறகு உைந்த ெயன்ெோடக்ட ்தினசரி 

வோழக்கையில விகளயோட்டோை ஊக்குவிக்ைவும் ஆ்தரிக்ைவும் முடியும் என்ெக்த உஙைளுக்குக் ைோ-

ணெிப்ெோம். ெிற உ்ரவுைகள எபெடி இழபபீடடு வோய்பெோை ெயன்ெடுத்தலோம் என்ெக்த நோஙைள் 

உஙைளுக்கு அறிவுறுதது்வோம். ்நோக்குநிகல, இயக்ைம் மறறும் நக்டமுகற வோழக்கை ்திறன்ைள் 

்ெோன்றகவ கூடு்தல கமய புள்ளிைள் ஆகும். இக்தத்தவிர உஙைள் குழநக்தயின் ஒடடுபமோத்த 

வளரச்சியில ெோரகவ குகறெோடு அடிபெக்டயிலோன உ்தவிைளுக்கு நோஙைள் உஙைளு்டன் இருப்ெோ-

ம். ெிரத்தி்யை ஒளி வடிவகமபபு அலலது உ்தவி சோ்தனம் இவறறின் அவசியதக்த உஙைளுக்கு 

நோஙைள் விளக்கு்வோம்.

ஒததுகழபபு

பெற்றோரு்டனோன ைலநதுகரயோ்டலு்டன், நோஙைள் மறற நிபு்ரைளு்டன் ஒன்றோை இக்நது ்வகல 

பசய்்வோம்.

்தடுபபு

ெோரகவ வளரச்சியின் மிைபபெரிய ைட்டம் வோழக்கையின் மு்தல மோ்தஙைளில இருநது இரணடு 

வயதுவகர ஏறெடும். எவவளவு சீக்ைிரம் ஒரு குழநக்தகய ெ்திவு பசய்ைிறீரை்ளோ அவவளவு ்திறம்ெ்ட 

அவரது வளரச்சி வோய்பபுைகள உ்ர முடியும். வளரச்சிகய ஊக்குவிக்கும் வோழும் நிகலகமைகள 

உருவோக்குவ்தறகு நோஙைள் பெற்றோருக்கு ஆ்தரவு ்தருைி்றோம்.

எஙகள் பசயல்ெோட்டு முனற 

நோஙைள் குழநக்தயு்டன் அவரைள் வீடடில ்வகல பசய்்வோம். மனம் ஒத்த ஒபபு்தல ்ெரில நியமன-

ஙைள் ்திட்டமி்டபெடுைின்றன.

இந்ச் ெலு்க ்பவிைப்பு மு்ல இரண்டு 
்யதுக்கு உட்படட கண் ்பார்் கு்ை்பாடு 
உள்ள அல்லது அொ்ாரணமான கண் 
்பார்் உ்டய குழந்்க்்ளக் சகாண்ட 
குடும்பத்திறகானது.


