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பாடசாைல�டன் ேமல�கமாக �ள் ைளக�க்கான

பராமரிப் � �ைற
சாத்�யமான ச�ைககைளய் பற் � ெபற் ேறார்க�க்�
��க்கமான தகவல்
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�ள் ைளகைளய் பார்த்�க் ெகாள் �ம் ) பராமரிக் �ம் (��ம் பம்

(டாகஸ்ப��(

�ள் ைளகைளப் பார்த்�க் ெகாள் �ம் ��ம் பத்�ல் உங் க�ைடய �ள் ைள
�ட்�ல் ஒ�ப் பைதப் ேபால் பராமரிக்கப் ப�வேதா� அ�க்க� வர்களி�ைடய
�ள் ைளக�டன் �ைளயாட�ம் ேம�ம் ��க்க�ம் ���ம் .நீ ங் கள்
�ள் ைளகைளப் பராமரிக்�ம் ��ம் பத்�டன் ேசர்ந்� உங் க�ைடய
�ள் ைளைய பராமரிக்�ம் ேநரத்ைத உங் க�ைடய ெசாந்த ��ப் பத்�ற் �ம் ,
ேதைவக�க்�ம் ஏற் ப ஏற் பா� ெசய் யலாம் .
ம�ய ேபாசனத்ைத உண்�ம் இடம் ) �ற் றாக்ரிஷ்(
ஒந்தப் பராமரீப்�ற் கான ச�ைக உங் க�ைடய �ள் ைளக்�, ம�ய
ேபாசனத்ைத மற் றப் �ள் ைளக�டன் ேசர்ந்� உண்பதற் �ம் எேதா�
மத்�யானத்��ள் ள ��� ஓய் � ேநரத்ைத மற் றவர்க�டன் ேசர்ந்�
க�ப் பதற் �மான வாய் ப் ைப அளிக்�ம் .ஒந் த ம�ய ேபாசனத்ைத உண்�ம்
இடத்�ற் � �ங் கள் ெதாடக்கம் வள் ளி வைர, ஒவ் ெவா� நா�ம் , அல் ல� �ல
நாட்க�க்� ேபாகலாம் .
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மாணவர்க�க்காக ஏற் ப�த்தப் பட்ட �ரத்�ேயக ஒடம் ) ேகார்ட்/ (
மாணவர்க�க்கான சங் கம் ) �ளப் (
மாணவர்க�க்காக ஏற் ப�த்தப் பட்ட �ரத்�ேயக ஒடங் களில் , �ன் டர்
காட�க்�ம் எேதா� பாடசாைலக்�ம் ேபா�ம் �ள் ைளக�க்� தனீப்பட்ட
�ைற��ம் , �ேஷஷ பராமரீப்�ம் ௮ளிக்கப் ப��ன் ற� .�ள் ைளக�ம்
அேதா� பராமரீப்பவர்க�ம் ேசர்ந்� பாடசாைல கல் லாத ேநரத்ைத அ�கமாக
�த்�யாசமான வய�ைடய கட்டத்தட்ட ஒ�ப� �ள் ைளகைளக் ெகாண்ட
��க்களாக ஒ�ங் � ெசய் வார்கள் .ஒந் த பராமரீப்�ற் � �ங் கள் ெதாடக்கம்
வள் ளி வைர, நாள் ��வ�ம் , வல் ல� �ல நாட்க�க்� அேதா� ெதரி�ெசய் �
காைல, மத்�யானம் அல் ல� �ன் ேனங் களில் ேபாகலாம் .
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��நாள் பாடசாைல
எல் லா �ள் ைளக�ம் வாரத்�ல் பல நாட்கள் வ�ப் � ெதாடக்கத்�ல் இ�ந் �
���ம் வைர ��நாள் பாடசாைல�ல் இ�ப் பார்கள் . பாடசாைல
ஆரம் �ப் பதற் � �ன் �ம் ேம�ம் பாடசாைல ��ந்த �ன் �ம் தன் னீசை
் சயாக
ெசயல் ப் படலாம் .
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