
உங்கள் குழந்தையின் வளர்ச்சியில் 
்ைல்்கற்களா்கக் ்கருதைப்படும் 

முக்்ககியைான ்கட்டங்க்ள நீங்கள் 
அவதைானித்துவர வவண்டும்

உங்கள் குழந்தையின் வளர்ச்சி்ய 
அவதைானியுங்கள். ்கவ்ை்கள் 

ஏதும் இருநதைால், முன்கூடடிவய 
துாிதைைாய்்ச ச்யல்்படுங்கள்.  

உங்கள் உள்ளூர்ப் பகுதியிலுள்்ள ‘குழந்த மற்றும் குடும்ப நல 
சே்ை’்ய  பினைரும் ை்லதத்ளததிலிருநது ததரிநதுத்கரள்ளுங்கள்:

www.health.nsw.gov.au/child-family-health-services

ததரடர்பு ைிபரங்கள்

்காத்தைகிருக்்க வவண்்டாம். 
துாிதைைாய்்ச ச்யல்்படுங்கள்

தமது ையதிற்கு ஏற்்ற ை்ளர்்சேி ்மல்கற்்க்்ள உங்கள் குழந்த 
அ்டயைில்ல என்றரல, உங்கள் ்கை்ல்க்்ள மற்்றைர்்களுக்குத 

ததரியப்படுததுங்கள். 

உங்க்ளது ‘குழந்த மற்றும் குடும்ப நலத தரதி’ அலலது தபரது 
மருததுைருடன சபசுங்கள். 

குழந்தயின தி்றன்கள் ை்ளர்நதுைரும் ்கரலததில துரிதமரய்்ச 
தேயலபடுங்கள். உங்கள் குழந்த அதன முழுத தி்றன்க்்ள 

அ்டய குழந்தக்கு உதவுங்கள். 

வைைதைகி்கைாய்த் 
சதைாிநதுச்காள்ளுங்கள்

ஆ்கியைற்்்றப் மற்றும் உபசயர்கமரன ை்லதத்ளங்கள் 
ஆ்கியைற்்றிப் பற்்றிய சமலதி்கத த்கைல்கள் என் உ்டல்நைப 

்பதைகிவவ’டடில் (நீைப புத்தை்கம்)உள்்ளன

தைைது தைகிறன்்க்ள 
வளரத்துக்ச்காள்ள உங்கள் 

குழந்தைக்கு உதைவுங்கள்
முதல ்கரலடி எடுதது ்ைப்பது, முதல மு்்றயர்கப் 

புனன்்கப்பது மற்றும் “்ப-்ப” ்கரட்டுைது சபரன்ற தேயல்கள் 
‘ை்ளர்்சேி ்மல்கற்்கள்’ எனறு தேரலலப்படு்கின்றன.  

பி்றப்பிலிருநது 5 ையது ை்ர, ைி்்ளயரட்டு, ்கற்்றல, சப்சசு, 
தேயல்கள் மற்றும் உடலியக்்க மு்்ற்கள் ஆ்கியைற்்றில உங்கள் 

குழந்த அ்டயசைண்டிய ்மல்கற்்க்்ள அ்டநதர்க 
சைண்டும்.  

உங்கள் குழந்தயின ஒவதைரரு ையதிலும் அதனுடன 
நீங்கள் சேர்நது தேய்யக்கூடிய ேரதரரண அன்றரட 

ைிடயங்க்்ளப் பற்்றிய சமலதி்கத த்கைல்களுக்குப் பின ைரும் 
ை்லதத்ளததிலிருநது Love, talk, sing, read, play என்ற இலைேப் 

பயனபரட்டி்ன இ்றக்்கம் தேய்யுங்கள். 

www.lovetalksingreadplay.com.au

உங்கள் குழந்தையின் 
வளர்ச்சி்ய அவதைானித்து 

வாருங்கள்
உங்கள் குழந்தயின ை்ளர்்சேி ேரியரன பர்தயில 

தேனறுத்கரண்டிருக்்கி்றதர எனறு பரர்க்்க ‘என் உ்டல் 
நைப ்பதைகிவவ’(நீைப புத்தை்கம்)ட்டில உள்்ள ‘அ்றிகு்றி்க்்ளத 

ததரிநதுத்கரள்ளுங்கள். முனகூட்டிசய துரிதமரய்்ச 
தேயலபடுங்கள்’ என்ற த்லப்பின ்கீழுள்்ள ச்கள்ைி்களுக்குப் 

பதில்ளியுங்கள்.  

உடல நலம் மற்றும் ை்ளர்்சேி சேரத்ன்களுக்்கர்க உங்கள் 
குழந்த்யத தை்றரமல ‘குழந்த மற்றும் குடும்ப நலத தரதி’ 

அலலது உங்களு்டய தபரது மருததுைரிடம் அ்ழதது்ச 
தேலலுங்கள்.  

Tamil - Milestones Matter



Has eating 
and 
sleeping 

அறிகுறி்கள் யா்வ என்்ப்தைத் சதைாிநதுச்காள்ளுங்கள். முன்கூடடிவய துாிதைைாய்்ச ச்யல்்படுங்கள்.
உங்கள் குழந்தையின் ஆரம்்ப்காை வளர்ச்சி என்்பது ஒரு ்பயணத்்தைப வ்பான்றது. 

6 – 8 வாரங்கள் 6 ைாதைங்கள்

18 ைாதைங்கள்

3 வரு்டங்கள் 4 வரு்டங்கள்

●
மற்்றைர்்க்்ளப் 
பரர்ததுப் புனன்்கக்்கத 
துைஙகும்

●
ஒலி ைரும் பக்்கமர்கத 
த்ல்யத திருப்பும்

●
த்ல்ய நிமிர்ததி 
்ைததுக்த்கரள்்ள 
இயலும்

●
தபரருட்்க்்ளக் 
்கண்்க்ளரல ததரடரும்

● ேப்தங்க்்ள எழுப்பும்

●
உதைியின்றி 
உட்்கரரத துைஙகும்

●

மற்்றைர்்களுடன, 
கு்றிப்பர்கப் 
தபற்ச்றரர்்களுடன 
ைி்்ளயரட ைிரும்பும்

●
தபயர் தேரலலி 
அ்ழக்கும்சபரது 
பதில்ளிக்கும்

●

மழ்லயில தமய்தயழுதது 
ஒலி்க்்ளக் ச்கரர்தது 
ஒலிக்கும் (“ஆஹ்”, “ஏஹ்”, 
“ஓஹ்”)

●

“இல்ல” எனறு 
தேரலைதற்குத 
த்ல்யப் பக்்கைரட்டில 
ஆட்டுைது அலலது 
்்க்ய ஆட்டி “்ப-்ப” 
தேரலைது சபரன்ற 
ேிறு தேய்்்க்க்்ளப் 
பயனபடுததும் ●

மற்்றைர்்களு்டய 
தேய்்்க்க்்ளப் 
சபரல்ச தேய்து ்கரடும்

●
எ்ளிய ைரர்த்த்க்ளில 
தேரலலப்படும் 
சைண்டுச்கரள்்களுக்குப் 
பதில்ளிக்கும்

●
“மமர” மற்றும்  
“டரடர” என்ற 
ைரர்த்த்க்்ள்ச 
தேரலலும் 

●
தபரருட்்க்்ளப் 
பிடிததுக்த்கரண்டு 
எழும்பி நிற்கும்

●
பல ஒற்்்ற 
ைரர்த்த்க்்ள்ச 

தேரலலும்

● தனியர்க நடக்கும்●

ேரதரரண தபரருட்்கள் 

எதற்்கர்க எனறு 
ததரியும், உதரரணமர்க, 

ததர்லசபேி, 
பலதுலக்்கி, ்கரண்டி 

●

தபரம்்மக்கு 
உணவூட்டுைது சபரன்ற 

எ்ளிய நடிப்பு்க்்ள்ச 

தேய்து ைி்்ளயரடும்

●

ஆர்ைமூட்டும் 
தபரருட்்கள் எ்தயும் 

மற்்றைர்்களுக்கு்ச சுட்டிக் 

்கரண்பிக்கும்

●
2 முதல 4 ைர்த்த்கள் 

உள்்ள ைரக்்கியங்க்்ள்ச 

தேரலலும்

●
மற்்ற குழந்த்கச்ளரடு 

இருக்கும்சபரது 

சுறுசுறுப்பரயிருக்கும்●
எ்ளிய 
அ்றிவுறுததல்க்்ளப் 
புரிநதுத்கரள்ளும்

● பந்த உ்தக்கும்

●

படததில உள்்ளைற்்றின 
தபய்ர்ச 
தேரலலும்சபரது அ்த்ச 
சுட்டிக் ்கரண்பிக்கும் 

●

தபரியைர்்கள் மற்றும் 
அதன நண்பர்்கள் 
தேய்ை்தப் 
சபரல்ச தேய்யும் 
(மற்்ற குழந்த்கள் 
ஓடும்சபரது தரனும் 
ஓடுை்தப் சபரல)

●

2 முதல 3 
ை்ரக்குமரன 
ைரக்்கியங்க்்ளப் 
பயனபடுததி 
உ்ரயரடல ஒன்்ற 
சமற்த்கரள்ளும்

●
நன்றர்க ஏ்றி 
இ்றஙகும்

●
தபரம்்ம்கள், ைிலஙகு்கள் 
மற்றும் ஆட்்கச்ளரடு நடிதது 
ைி்்ளயரடும்

●
மற்்றைர்்களு்டய 
தூண்டல இலலரமல தன 
நண்பர்்க்ளிடம் அனபு ்கரட்டும்

● ்க்த்கள் தேரலலும்

●
எம்பிக் குதிதது ஒரு ்கரலில 
இரண்டு தநரடி்கள் ை்ர 
நிற்கும்

●

தனியர்க ைி்்ளயரடுை்த 
ைிட மற்்ற குழந்த்கச்ளரடு 
சேர்நது ைி்்ளயரடுை்த 
ைிரும்பும்

● ஒதது்ழப்பர்க ைி்்ளயரடும்

●

2 முதல 4 ை்ரக்குமரன 
உடல உறுப்பு்கள் 
உள்்ள ஆ்ளின படத்த 
ை்ரயும்
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My personal health record

This is the personal health record of:

please take this book with you when you  
 attend any health service, doctor or hospital

உங்கள் குழந்தயின ை்ளர்்சேியில உள்்ள ்மல்கற்்க்்ளப் பற்்றிய சமலதி்கத த்கைல்க்்ள “என உடல நலப் பதிசைடு” த்கரண்டுள்்ளது. உங்களு்டய ‘குழந்த மற்றும் குடும்ப நலத 
தரதி’ அலலது தபரது மருததுைரிடம் ஒவதைரரு மு்்ற தேலலும்சபரதும் உங்கள் குழந்தயின ை்ளர்்சேி மற்றும் உங்களுக்குள்்ள ்கை்ல்கள் ஆ்கியைற்்்றப் பற்்றிப் சபசுங்கள். ்கரததிருக்்க 
சைண்டரம்! முனகூட்டிசய துரிதமரய்்ச தேயலபடுைது நலல ைி்்ள்ைத தரும்! உங்களு்டய உள்ளூர் ‘குழந்த மற்றும் குடும்ப நல ்மயம்’ இருக்கும் இடததி்னத ததரிநதுத்கரள்்ள 
www.health.nsw.gov.au/child-family-health-services  எனும் ை்லதத்ளததிற்கு்ச தேலலுங்கள்.

உங்கள் குழந்தயுடன சநரம் தேலவுதேயை்தப் பற்்றிய சமலதி்கத 
த்கைல்களுக்கு “Love, talk, sing, read, play”- க்கு்ச தேலலுங்கள். 
http://ltsrp.resourcingparents.nsw.gov.au/

மூல உள்்ளடக்்கங்க்்ள ைழங்கிசயரர்: U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s Learn the Signs. Act Early. program https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/ : June 2017. Adapted by NSW Ministry of Health. SPHN (HSP) 180408.
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இஙவ்க 
துவஙகுங்கள் 


