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ெப#ேறா'க)*கான ெதாைலநிைல* க1வ3 4றி56க7  

 
ெதாைலநிைல( க*வ, -ைற(/ மா1வ2 /34ப6க7(/ சவாலானதாக 

இ;(கலா4. உ6கள>* ெப;4பாலாேனா@ இAத சிறBபான நைட-ைற( 

/றிBDகைள ஏFகனேவ கைடப,GH2 வAதாI4 Jட, இAத இைலKதி@ 

காலHதி* உ6கL ப,Lைளைய ெதாைலநிைல( கFற* -ைற(/H 

தயா@ப3Hத இ2 உ6க7(/ மிகN4 உபேயாகமாக இ;(/4 என நா6கL 

க;2கிேறா4. உ6கL ப,Lைள(/ எBபG ஆதரவள>Bப2; அவ@கL ெவFறிெபற 

உதவ(JGய கSடைமBDகைளK4 நைட-ைறகைளK4 எBபG 

உ;வா(/வ2; மF14 உ6கL ப,Lைளய,T கFறைல எBபG( கUகாண,Bப2 

மF14 ஆதரவள>Bப2 எTபைதB பFறி நா4 வ,Hதியாசமான -ைறய,* 

சிAதி(க ேவUGய2 அவசியமாகிற2. சில மாணவ@கL ெதாைலநிைல( 

கFறலி* ெவFறிகரமானவ@களாக வ,ள6/கிTற அேத ேநரHதி*, மFறவ@கL 

இதி* த3மாற(J34. ெதாைலநிைல( க*வ,W Xழலி* த6கL ப,LைளகL 

ெவFறிெபற உதNவதF/ எTன ெசZய ேவU34 எTபைதB பFறி 

ெபFேறா@கL சிAதி(க உதNவதFகாக கீேழ உLள வழிகாS3த*கL 

ெகா3(கBபS3Lளன.  

 
வழ*கமான நைட;ைறக7 ம#<= எதி'பா'56கைள உ<தி5பABதC= 

 
ெதாைலநிைல( கFறைல TMS நைட-ைறBப3Hதிய -தலாவ2 

நாள>லி;Aேத, வழ(கமான நைட-ைறகL மF14 எதி@பா@BDகைள 

உ1திBப3HதN4. ெபFேறா@கL த6கL ப,LைளகL பLள> ேவைலையW 

ெசZவதF/ வழ(கமான ேநர6கைள நி@ணய,(க ேவU34 என TMS 

அவ@கைள ஊ(/வ,(கிற2. அAதAத நாள>T ெசய*பா3கL, கFற* இல(/கL 
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மF14 ெவFறி அளN;(கL ஆகியவFைற மதிBபாZN ெசZவதFகாக 

ஒ^ெவா; வ/Bப,I4 கைடசி 10 நிமிட6கள>* ெப;4பாலான ஆசி_ய@ 

உைரயாட*கL அைமAதி;(/4. இள4 /ழAைதக7(/ வழ(கமான ப3(ைக 

ேநர நைட-ைறகைளB ப,TபFறN4 மF14 உ6க7ைடய MS மF14 HS 

வய2ைடய ப,Lைளகள>டமி;A24 அைதேய எதி@பா@(க ேவU34. 

பG(/4ேபா2 உ6கL ப,LைளகL ெதாட@A2 நக@A2ெகாUG;(க ேவU34 

மF14 அ^வBேபா2 இைடேவைள எ3H2(ெகாLள ேவU34. 

ெதாைலநிைல( கFற* நைட-ைறBப3HதBபSடNடT த6கL ப,LைளகL 

த6கL நாLகைள எBபGW ெசலவ,ட ேவU34 எTபதFகான இAத 

எதி@பா@BDகைள ெபFேறா@கL அைமBப2 -(கிய4, வழ(கமான நைட-ைற 

ஏ24 இ*லாத காரணHதினா* /ழAைத த3மா1கிற2 எTப2 ெதள>வாகH 

ெத_Aத ப,ற/ பல நாLகL கழிAத ப,T இைதW ெசZய( Jடா2.  

 
உDக7 ப37ைளய3F ஆசிIய'களJடமிKLM ெபற5பA= 

தகவ1ெதாட'6கைள* கNகாண3*கC= 

 
ஆசி_ய@கL பLள> இைணயதளHதிT TMS தைலBDW ெசZதிகL ப,_வ,* 

காணBப3கிTற வாராAதிர நிக`Wசிநிர* வாய,லாக ெபFேறா@க7டa4 

மாணவ@க7டa4 ெதாட@DெகாLவா@கL, மிTனbச* அaBDவா@கL 

மF14 ேதைவBப34ேபா2 அவ@க7(/ நிைனcS3வா@கL. இAதH 

தகவ*ெதாட@Dகள>T கால இைடெவள> மF14 வ,வர4 ப,Tவ;மா1: 

வாராAதிர நிக`Wசிநிர*கL ஒ^ெவா; வார-4 ெவLள>(கிழைம ப,Fபகலி* 

D2Bப,(கBப34 மF14 ப,ற தகவ*ெதாட@DகL ஆசி_ய_T பயTபாSGT 

அGBபைடய,* அைமAதி;(/4... ெபFேறா@கL த6கL ப,Lைளகள>T 

ஆசி_ய@கைளH ெதாட@DெகாL7மா1 வரேவFகBப3கிறா@கL. ஆய,a4, 
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ஆசி_ய@கL பல /34ப6கைளH ெதாட@DெகாLள ேவUGய,;(கிற2 

எTபைதK4, தகவ*ெதாட@DகL அவசியமான தகவ*கைள( ெகாUடதாகN4 

d;(கமானதாகN4 இ;(க ேவU34 எTபைதK4 நிைனவ,* 

ைவH2(ெகாL7மா1 ெபFேறா@கள>ட4 நா6கL ேகS3(ெகாLகிேறா4. 

ஆசி_ய@கL 24 மண,ேநரHதிF/L பதிலள>(க -யFசிBபா@கL. மாணவ@ 

தன>BபSட கFற* திSட4 எைதயாவ2 ெகாUG;Aதா*, ஆதரN 

ெப1வதFேகா அ*ல2 அவ@க7ைடய திSட4, த6/மிட6கL அ*ல2 

-TேனFற4 பFறி உ6க7(/ ஏதாவ2 ேகLவ,கL இ;Aதாேலா உ6கL 

மாணவ_T வழ(/ ேமலாளைர அeகN4. 

 
ஒQெவாK நாைளR= உைரயாட1 Tல= ெதாடDகC= ம#<= 

;U*கC= 

 
ஒ^ெவா; நாைளK4 ஒ; எள>ய உைரயாட* fல4 ெதாட6/மா14 

-G(/மா14 ெபFேறா@கL ஊ(/வ,(கBப3கிறா@கL. காைலய,* நg6கL 

ேகSக ேவUGய2, இT1 உ6கL ப,Lைள எTன கFகB ேபாகிற2? கFற* 

இல(/கL அ*ல2 /றி(ேகாLகL யாைவ? அவ@கL யா;டT ேநர4 

ெசலவ,3வா@கL? அவ@க7(/ எTன வள6கL ேதைவBப3கிTறன? 

அவ@க7(/ எTன ஆதரN ேதைவBப3கிற2? இAத d;(கமான உைரயாட* 

-(கியH2வ4 ெப1கிற2. இ2 ப,LைளகL த6கL ஆசி_ய@கள>டமி;A2 

கF1(ெகாUட ேபாதைனகைளW ெசய*ப3Hத உதNகிற2. இ2 த6கைள 

ஒh6கைமH2(ெகாLளN4 -Ta_ைமகைள நி@ணய,(கN4 அவ@க7(/ 

உதNகிற2. வயதி* fHத மாணவ@கL ெபFேறா@க7டனான இAத 

உைரயாடலி* வ,;Bபமி*லாம* இ;(கலா4, ஆனாI4 Jட அவ@கL 

எBபGயாவ2 இைத -G(க ேவU34. ெபFேறா@கL இAத உைரயாட*கைள 
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ஒ^ெவா; நா74 த6கL வழ(கமான ேவைலகள>* ஒTறாக ஏFப3Hதி( 

ெகாLளேவU34. ெதாைலநிைல( கFறலி* எ*லா மாணவ@க74 ெவFறி 

ெபF1வ,3வதி*ைல; அளN(/ அதிகமான dதAதிர4 அ*ல2 கSடைமBD 

இTைம ஆகியவFறிT காரணமாக சில@ த3மா1கிறா@கL. இAத உைரயாட* 

நைட-ைறகL மாணவ@கL ப,Tத6/வதF/ -Tனதாக அ*ல2 த3மாறH 

ெதாட6/வதF/ -Tனதாக, ெதாட(கHதிேலேய உ1தி ெசZயBபட ேவU34.  

 
உDக7 ப37ைளக7 அவ'க)ைடய க#றைலW ெசயலா*4வத#4= 

ெசாLதமா*4வத#4= உதCவதி1 தXவ3ரமான பDகா#றC= 

 
TMS-இ* ஒ; வழ(கமான பLள> நாள>T ேபா2 உ6கL மகT அ*ல2 மகL 

மFற மாணவ@க7டT அ*ல2 ெப_யவ@க7டT iF1(கண(கான -ைற 

ெதாட@DெகாLகிறா@. ஒ; எUண4 அ*ல2 க;HைதB பகி@A2ெகாLள 

வ/BDH ேதாழ_T ப(க4 தி;4Dத*, சிறிய அ*ல2 ெப_ய /h 

வ,வாத6கள>* ப6ேகFற*, ெதள>Nப3Hதி(ெகாLள ேகLவ,கL ேகSட*, 

/hH திSடBபண,கள>* ஒH2ைழBDடT ெசய*ப3த* மF14 எUணFற ப,ற 

த;ண6கL இAத சfகH ெதாட@பாட*கள>* உLளட6/4. இவFறி* சில 

சfகH ெதாட@பாட*கைள ெமZநிக@ தள6கள>* மjU34 உ;வா(க -GK4 

எTறாI4, மFறவFைற அ^வா1 உ;வா(க -Gயா2. தா6கL 

கF1(ெகாUடவFைற மFறவ@க7டT ெசய*-ைறBப3Hத வாZBD( 

கிைட(/4ேபா2 மன>த@கL நT/ கF1(ெகாLகிறா@கL. ஒ^ெவா; நாள>T 

ெதாட(கHதிI4 இ1திய,I4 ப_A2ைர(கBபSட உைரயாட*க7(/ அBபா*, 

த6கL ப,LைளகL எTன கF1(ெகாLகிறா@கL எTபைதB பFறி ெபFேறா@கL 

வழ(கமாக அவ@க7டT அம@A2 வ,வாதி(க ேவU34. ஆய,a4, உ6கL 

ப,Lைள தT ேவைலைய dயமாக ெசZ2ெகாLள ேவUGய2 -(கிய4; 
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அவ@கL த3மா14ேபா2 Jட அவ@க7ைடய ஒBபைடNகைள அவ@க7(காக 

நg6கL -G(க( Jடா2.  

 
சாLதமைடவத#கான ம#<= ஆYLM சிLதி5பத#கான ேநரBைத 

உ<திெசZயC= 

 
பல ப,Lைளகைள( ெகாUG;(/4 /34ப6கள>*, அவ@க7ைடய 

ப,LைளகL அைனவ_T ேதைவகைளK4, /றிBபாக அவ@கL ெவ^ேவ1 

வயதினராகN4 ெவ^ேவ1 ேதைவகL ெகாUடவ@களாகN4 இ;(/4ேபா2, 

இ^வா1 நி@வகிBப2 எTப2 ஒ; சவாலாக இ;(கிற2. கவன4 சித1வைதH 

தவ,@(க சில ேநர6கள>* உடTப,றAதவ@கL ெவ^ேவ1 அைறகள>* அம@A2 

த6கL ேவைலையW ெசZய ேவUGய,;(கலா4.  

 
உட1 ெசய1பாA ம#<= / அ1லM உட#பய3#சிைய ஊ*4வ3*கC=  

 
உ6கL ப,LைளகL நக@வைதK4 உடFபய,Fசி ெசZவைதK4 

உ1திெசZயN4. இ2 அவ@க7ைடய உட*நல4, நலவா`N மF14 

அவ@க7ைடய கFற* அைனHதிF/4 மிக -(கியமான2. TMS-இT 

உடFக*வ, ஆசி_ய@கL ெசய*பா3கL அ*ல2 உடFபய,Fசிக7(/B 

ப_A2ைரBபா@கL, ஆனா* ெபFேறா@கL உடFபய,Fசி(/ -Taதாரணமாக 

இ;Bப24 அைத ஊ(/வ,Bப24 -(கிய4. வ gS3 ேவைலகL அ*ல2 ப,ற 

ெபா1BDகள>* உ6கL ப,Lைளகைள எBபG அதிகமாக ஈ3ப3H2வ2 

எTபைதB பFறிK4 சிAதி(கN4. உ6கL ப,Lைளகைள 

ெபா1Bப,*லாதவ@களாக ஆ(கிவ,டாதg@கL - அவ@கL ேவைலகள>* ஈ3பட 

ேவU34 என எதி@பா@(கN4.  
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உDக7 ப37ைளய3F மன அ\Bத= அ1லM கவைலைய நிைனவ31 

ெகா7ளC=  

 
இ2 ந4 அைனவ;(/ேம உ1தியFற ேநரமாக இ;(கிற2 மF14 த6கL 

ப,LைளகL அaபவ,(கிTற கவைல, மன உைலN மF14 பல வைகயான 

மனெவhWசிகL ஆகியவFைற நி@வகி(க உதNவ2 ெபFேறா@கள>T 

கடைமயா/4. இ2 சிரமமானதாக இ;(கலா4, உ6கL மன அhHதHைதK4 

கவைலையK4 உ6கL ப,Lைளகள>T மj2 திண,(காம* இ;(க இயTற அளN 

-யFசி(கN4. அவ@கL ஒBD(ெகாUடாI4 ஒBD(ெகாLளாவ,SடாI4 

அவ@கL மகி`Wசிய,Tறி இ;Bபா@கL, மF14 ெபFேறா@கL த6களா* இயTற 

அளN இய*பாக நைட-ைறகைள ேமFெகாLள ேவU34. (TMS 

வைலHதளHதி* உLள ேகாவ,S-19 தகவ* ப,_வ,* உLள 

“ெபFேறா@க7(கான வள6கL” பSGய,* ப,Lைளக7டT ேபdவ2 பFறிய 

கS3ைரகL இட4ெபF1Lளன.) உ6கL /ழAைதய,T நலவா`N(/ 

ஆதரவள>(க உ6க7(/ உதவ எ6கL பLள>ய,T ஆேலாசக@க74 கFற* 

வ*Iந@க74 உ6க7டT ெதாைலநிைல -ைறய,* உைரயா3வதF/ 

காHதி;Bபா@கL. நம2 ஆேலாசக@கள>* ஒ;வ;டT (தி;மதி. சாரா lேடாT 

அ*ல2 தி;மதி. மா@கெரS ைம(ேக*சT) ஒ; இைணயவழி( JSடHதிF/ 

ஏFபா3 ெசZய ச*லி _Gைல (sally.riddle@tumwater.k12.wa.us) மிTனbச* fல4 

ெதாட@DெகாLளN4. 

 
உDக7 ப37ைள எQவளC ேநர= ஆFைலனJ1 ெசலவ3AகிறM எFபைத* 

கNகாண3*கC=  
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எ6கL மாணவ@கL ஒ; நாள>* 7-8 மண,ேநர4 கண,ன>H திைரையB 

பா@Hதவா1 அம@தி;Bபைத TMS வ,;4பவ,*ைல. ெப;4பாலான ஆசி_ய@கL 

ெதாைலநிைல( கFறலி* வ*Iந@கL அ*ல எTபைத நிைனவ,* 

ைவH2(ெகாL7மா14, ஆTைலT மF14 ஆஃBைலT கFற* 

அaபவ6க7(/ இைடேய ச_யான சமநிைலைய( கU3ப,GBபதF/ -T 

சில -யT1 தவறி( கFற* ெசய*கL ேதைவBப34 எனN4 

ெபFேறா@கள>ட4 நா6கL ேகS3(ெகாLகிேறா4. வ gSG* நg6கL எTன 

பா@(கிறg@கL எTபைதK4, நா4 எைதW ச_ெசZய ேவU34 எTபைதK4 

ேகSக நி@வாகிகL, 2ைறH தைலவ@கL மF14 ஆசி_ய@கL எBேபா24 

தயாராக இ;(கிறா@கL. உ6கL ெபா1ைம(/4, நg6கL ஒH2ைழBD 

ந*/வதF/4 -TJSGேய உ6க7(/ நTறி ெத_வ,H2( ெகாLகிேறா4!  

 
உDக7 ப37ைளகைள சகஜமாக5 பழகW ெசZயC=, ஆனா1 

அவ'க)ைடய சTக ஊடகB ெதாட'6க)*4 வ3திகைள நி'ணய3*கC=  

 
பLள> fGய,;(/4ேபா2 எBேபா24 உFசாகமாகH தாT இ;(கிற2. 

ஆய,a4, பLள> f34ேபா2 ெதாட(கHதி* இ;Aத உFசாக4 மாணவ@கL 

த6க7ைடய நUப@கL, வ/BDH ேதாழ@கL மF14 ஆசி_ய@கைளH 

தவறவ,டH ெதாட6/4ேபா2 சிறி2 சிறிதாக /ைறA2வ,3கிற2. 

ெபா;Hதமான வழி-ைறகL வாய,லாக நUப@க7டT ெதாட@ைபB பராம_(க 

உ6கL ப,Lைளக7(/ உதவN4. /றிBபாக நgUட காலமாக பLள> 

fGய,;(/4 இAத( காலHதி* உ6கL ப,Lைளய,T சfக ஊடகB 

பயTபாSைடK4 தயNெசZ2 கUகாண,(கN4. fHத மாணவ@கL 

நUப@க7டT ெதாட@DெகாLள சfக ஊடக6கைள அதிக4 சா@Aதி;(கலா4. 

SnapChat, Instagram, WhatsApp அ*ல2 Facebook ேபாTற சfக ஊடக ெசயலிகL 
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பLள>யா* அ6கீக_(கBபSட அதிகாரBn@வ தகவ*ெதாட@D வழி-ைறகL 

அ*ல. தகவ*ெதாட@Dகள>T ேபா2 கUண,யமாகN4, ம_யாைதயாகN4, 

ெபா;HதமாகN4 நடA2ெகாLள ேவU34 என உ6கL ப,Lைளக7(/ 

நிைனNப3HதN4. ஒ; மாணவ_T எhH2Bn@வ வா@Hைதக74 ெதான>K4 

மFறவ@கைளB DUப3Hத(JGயதாக அ*ல2 தg6/ வ,ைளவ,(க(JGயதாக 

இ;(கலா4. 


