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nlhr; Rtp]; kf;fs; ghlrhiyj; jpizf;fs-khehl;bd; (DVK) Jz;Lg;gpuRuk; tpsq;fpf;nfhs;s cjtpahf
ghyH ghlrhiyg; gps;isfSf;F (1H kw;Wk; 2H)* Neha;- kw;Wk; jbkd; fha;r;ry;

mwpFwpfs; ,Ue;jhy;

vLf;f Ntz;ba eltbf;iffs;
ngw;NwhHfSf;fhd Fwpg;Gfs; kw;Wk; ghpe;Jiufs;

gq;Fdp 2022 tiu nry;YgbahFk;

fl;lhak ; gh pNrhjid nra ;aNtz L
; k ;> vg N; ghnjd ;why ;:
– Neha ; mw pFw pAs ;s 6 taJf ;F Nkw ;gl;l xU egUld ; neUq ;f pa njhlHG (Mgj ;jhd njhlHG) ,Ue ;j pUe ;jhy ;
– rhjfkhd gh pNrhjid KbT ngw ;w xU egUld ; neUq ;f pa njhlHG (Mgj ;jhd njhlHG) ,Ue ;j pUe ;jhy ; -ve ;j taj pduhf ,Ug ;g pDk ;– 
Mgj ;jhd njhlHG ,y ;yht pl;lhYk ; Mff ;Fiwe ;jJ r ptg G; e pwj ;jhy ; Fw pg ;g plg ;gl;bUf ;Fk ; mw pFw pfs ; njd ;gl;lhy ;> Mdhy ; Vw ;fdNt
njh pe ;j pUe ;j e z
P ;lfhy Neha ;fs ; ,j py ; mlq ;fhJ
jbkd ; kw W
; k ; /my ;yJ
njhz ;ilNehT mj ;Jld ; /mJ
,y ;yhJ ,yFthd ,Uky ;
fha ;r ;ry ; ,y ;iy

fLikahd ,Uky ; e z
P ;lfhyk ; ,Uf ;Fk ; Neha pd ; fhuzkhf Vw ;glhky ; ,Ue ;jhy ;>
c.k ;.njha ;T kw ;Wk ;/my ;yJ
fha ;r ;ry ; 38>5 ghiff ;F mjpfkhf

உடம் பு ந ிலைமை சுகம்

ஆனால் உடம் பு ந ிலைமை சுகம்

உடம் பு சுகம் இல் லை

ஆம்
பிள்ளை வீட்டில் இருக்க வேண
் டும்
ஆசிர ியரக்
் கு அறிவிக்கவும்

இல் லை

வேறு ஏதேனும் அறிகுறி உள் ளதா?
– வயிற்று வலி
– தலைவலி
– உடல் வலிகள்
– சுவை மற்றும் வாசனை இழப்பு

மூன்று நாட்களுக்குள்
குறிப்பிடத்தக்க
முன்னேற் றம் ஏதேனும்
உள் ளதா?

இல் லை

ஆம்

ஆம்

உங் கள் குழந்தையின்
மருத்துவரைத் த�ொடர்பு
க�ொள் ளுங் கள்.ஒரு ச�ோதனை
எடுக்கப்பட வேண்டுமா அல் லது
குழந்தை மீண்டும் பள்ள ிக்குச ்
செல் லத் தயாரா என் பது உட்பட,
எவ் வாறு த�ொடரலாம் என் பதை
மருத்துவர ் தீர ்மான ிக்கிறார. ்
ச�ோதனை (டெஸ்ட்) செய் ய
தீர்மான ித்தால்
ச�ோதனை (டெஸ்ட்) முடிவு
தெர ியும் வரை பாடசாலைக்கு
செல் ல வேண்டாம் ஆசிர ியரக்
் கு
அறிவிக்கவும்

உங் கள் பிள்ளைக்கு
குறைந்தது 24 மண ிநேரம்
காய் ச்சல் இல் லை?

ந�ோய்
இல் லை

ச�ோதனை (டெஸ்ட்) முடிவு …
ந�ோய்
இருக்கு

ஆம்

த�ொடர ்பு தடமறிதல்
அறிவுறுத்தல் கள ின் படி மேலும்
சிகிச ்சையள ிக்கும் மருத்துவர ின்
ஆல�ோசனைப்படி குழந்தை
வீட்டில் தங் கவேண
் Lk
தன ிமைபடுத்தல் முடிந்த பிறகு
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nlhr; Rtp]; kf;fs; ghlrhiyj; jpizf;fs-khehl;bd; (DVK) Jz;Lg;gpuRuk; tpsq;fpf;nfhs;s cjtpahf

Muk;g- kw;Wk; caHjug; gps;isfs; kw;Wk; ,isNahH (3H kw;Wk; 11H)* Neha;- kw;Wk; jbkd; fha;r;ry;
mwpFwpfs; ,Ue;jhy; vLf;f Ntz;ba eltbf;iffs;
ngw;NwhHfSf;fhd Fwpg;Gfs; kw;Wk; ghpe;Jiufs;
cq ;fs ; g ps ;is vg N; ghJ t Pl;by ; ,Uf ;f Ntz ;Lk ?;

Muk;g- kw;Wk; caHjug; gps;isfs; kw;Wk; ,isNahUf;F (3H kw;Wk; 11H) jw;NghJ Gjpjhf taJte;jtHfisg;
Nghd;w kUj;Jt msTNfhy; nry;YgbahFk;. mjhtJ:
Neha;- kw;Wk; jbkd; fha;r;ry; mwpFwpfs; njd;gl;L> mJ nfhtpl;-19 Nghd;W ,Ue;jhy;> me;jg; gps;is my;yJ
,isNahH tPl;by; ,Ug;gJld; itj;jpahplk; ghpNrhjid nra;Jnfhs;s Ntz;Lk;.
→ ghpNrhjidapy; rhjfkhf te;jhy;> jdpikg;gLj;jy; Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;Lk;.
→ 
ghpNrhjidapy; ghjfkhf te;jhy;> me;jg; gps;is my;yJ ,isNahH 24 kzpj;jpahyq;fs; vt;tpj
mwpFwpAk; ,y;yhjtiu tPl;by; ,Uf;f Ntz;Lk;.
பிள் ளை நன் றாக இருப்பதாக உணர ்வதுடன் ப�ொதுவான (தேகார�ோக்கிய) நிலை சிறப்பாக இருப்பின் , அவர ் மீண்டும்
பாடசாலைக்குச ் செல் ல முடியும் .

,e;j vspa eilKiw %yk; Muk;g- kw;Wk; caHjug; gps;isfs; jhk; nrhe;jkhf ele;Jnfhs;Sk; Kiwfs;
Fwpj;J mwpe;J nfhs;syhk;.
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* ஹார �்மோஸ் (HarmoS) குறியீட்டின்

