
 

சிறப்புத் தேவை உள்ளைர்களுக்கான ேிறன் தேம்பாடு 

கழிப்பறை திட்டம் 
 

அனுபைம் உள்ளைர்களால் ‘தைவை’  என சாோரணோக எடுத்துக் 
ககாள்ளப்படுைது, சிறப்புத் தேவைகள் உள்ளைர்களுக்கு ேன 
அழுத்ேத்வே ஏற்படுத்ேைாம். கழிவறைறை பைன்படுத்திைப் பிறகு, 
சிைப்பு ததறவ உள்ள ஒரு  நபருக்கு குவறந்ேபட்சம் 10 நிேிடங்கள் 
இவடகைளி ககாடுக்கப்பட தைண்டும். 
 
கழிப்பறை திட்டமானது  கழிவகற்ை தபாக, கழிவறைறை பைன்படுத்த, 
கழிவறைறை பைன்படுத்திை பிைகு தன்றனத்தாதன சுத்தம் சசய்து 
சகாள்வதற்கான உதவிறைச் சார்ந்திருக்கும் சிைப்பு குழந்றதகள் / 
சபரிைவர்களுக்கானது. கழிவறைறை மற்ைவறை சார்ந்திைாமல் 
பைன்படுத்துவது பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகிைது:  
 

• கழிவறைறை (குைிப்பாக பள்ளிைில் அல்லது அைிமுகமில்லாத 
இடத்தில்) பைன்படுத்த விரும்புகிதைாம் என்று தகட்பது அல்லது 
அதற்காக சதாடர்புசகாள்வது. 

• மறைப்பு நிறல / பாதுகாப்றப உறுதி சசய்வதற்காக கதறவப் 
பூட்டுதல் மற்றும் திைத்தல் (குழந்றதகள் / வைது வந்ததார் 
கதறவப் பூட்டிை பிைகு திைக்க முடிைாது என்று சபற்தைார்கள் 
கவறலப்படுகிைார்கள்). 1 ரூபாய் நாணைத்றதப் பைன்படுத்தி 
சாவி இல்லாமல் தசஃப்டி அன்லாக் அறமப்றப நிறுவ 
கார்சபன்ட்றை சகாண்டு இறதத் தீர்க்கலாம். 

• ஆறடகறள சரிைான முறைைில் அணிதல் (ஆட்டிசம் உள்ள 
பலர் தபண்ட் மற்றும் உள்ளாறடகறள முழுவதுமாக 
கழற்றுவார்கள் அல்லது சில சமைங்களில் கழிவறைக்குள் 
நுறழவதற்கு முன்தப கழற்றுவார்கள் ). 

• தன்றனத் தாதன ஆசுவாசப்படுத்த சரிைான நிறலைில் 
உட்காருவது அல்லது நிற்பது 

• செட் ஸ்ப்தை உபதைாகித்து கழுவுதல் (பல சபற்தைார்கள் 



 

கழிவறைக்குள் நுறழந்து உடல் சுத்தம் சசய்ை உதவ 
தவண்டிைதாய் உள்ளது, இது தவிர்க்கப்பட தவண்டும்). 

• ஆறடகறள சரிைான நிறலக்கு இழுத்துவிடல் 

• ஃப்ளஷிங் 

• கழிப்பறை இருக்றகறை சுத்தமாக றவத்தல் 

• றககறள கழுவுதல் 
 



 

 
நிவை  1  
(கசாற்கவள சரியாக உச்சரிக்க முடியாேைர்களுக்கு, AAC கார்டு 
என்பது முக்கியம், இது கழிப்பவறயின் தைபிளிடப்பட்ட படத்துடன் 
கூடிய ஃபிளாஷ் கார்டு ஆகும்). 

• AAC கார்டில் உள்ள கழிவறைறை மாணவர் சுட்டிக்காட்டுவார் 
(முழுத் தூண்டுதலில்) - தாைின் உதவியுடன் உடனடிைாக 
கழிப்பறைக்குச் சசல்வார். 

• கழிவறைக்குள் நுறழைவும் 

• கதறவப் பூட்டவும் (கதவு பூட்டு சவளிைில் இருந்து 1 ரூபாய் 
நாணைத்துடன் திைக்கும் வறகைில் வடிவறமக்கப்பட 
தவண்டும். தசஃப்டி லாக் அறமப்றப நிறுவ கார்சபண்டர் 
இருப்பார்). 

• ஆறடகறள கீதழ இழுக்கவும் 

• தன்றன விடுவித்துக் சகாள்ளச் சசால்லவும். 

• தாய் தனக்கு மறைப்பு நிறல வழங்க அவறள தன் 
முதுகுப்புைம்  திருப்ப தவண்டும் (அல்லது பூட்டுதல் மற்றும் 
திைத்தல் ஆகிைவற்றைத் தனித்தனிைாகக் கற்பிக்கலாம், இதில் 
தாய் குளிைலறைறை விட்டு சவளிதைைலாம்). 

• சபரிை தவறல, சிைிை தவறல என்று பாைாமல் முடித்த பிைகு, 
செட் ஸ்ப்தைறைப் பைன்படுத்துங்கள். அதனால் அவள் 
பழகிவிடுகிைாள். நிறல  1 இன் முடிவில் அவள் சசாந்தமாகச் 
சசய்ைத் சதாடங்க தவண்டும். 

• தசாப்பால் றககறள கழுவவும். 

• கழிப்பறைறை சுத்தமாக இருக்கிைதா என்று சரிபார்க்கவும்? 
 

• கதறவ திைக்கவும் 

• சவளிதை வைவும். 

• நிமிட இறடசவளிறை சதாடர்ந்து உடனடி பரிசு வழங்க 
தவண்டும் 



 

 
 
நிவை  2 

1. காறலைில் அவளுடன் கலந்துறைைாடுங்கள் – “நீ எப்சபாழுது 
கழிப்பறைக்குச் சசல்ல நிறனக்கின்ைாதைா, தைவு சசய்து கூப்பிடு/ 
உன் அட்டைடை எடுத்துக் சகாள்”. 

2. இருப்பினும், அவள் சசாந்தமாகச் சசய்ை தவண்டும் என்று நீங்கள் 
எதிர்பார்க்க மாட்டீர்கள். 

3. வாய்சமாழிைாக அவளுக்கு நிறனவூட்டுங்கள். அவள் தாதன 
படத்றத சுட்டிக் காட்டுவாள். அவள் தாதன கழிப்பறைக்குச் 
சசல்வாள். நீங்கள் பின்சதாடை மாட்டீர்கள். அவள் வந்ததும், நீங்கள் 
பின்சதாடருங்கள் . வாய்சமாழிைாக அைிவுறுத்தி சவளிைில் 
இருங்கள். 

• கதறவப் பூட்டு - அவள் பூட்டவில்றல என்ைால், நீங்கள் 
சவளிைில் இருந்து பூட்டி விடுங்கள். அவளால் திைக்க 
முடிைாவிட்டால், 1 ரூபாய் நாணைத்துடன் நீங்கள் திைக்கவும். 

• அவள் சவளிதை வரும்தபாது, அவள் சவளிதைறுவறதத் 
தடுக்கவும். திரும்பி  சரிபார், இது சுத்தமாக இருக்கிைதா என்று 
"? 

• கழிப்பறை இருக்றகறை 'சுற்ைி சுற்ைி' சுத்தம்  சசய்ை செட் 
ஸ்ப்தை பைன்படுத்தவும். 

• றககறள கழுவிை பின் சவளிதை வைவும். 
 
கெட் ஸ்ப்தரவயப் பயன்படுத்துேல் 

• குழந்றத / வைது வந்ததாருடன் உள்தள சசல்லவும். 

• மின் விளக்றக தபாடவும். 

• கதறவ பூட்டவும் 
 
ஆரம்பத்ேில் வக தேல் வக வைக்கவும் 

•  சதளிக்கவும்  
• ஃப்ளஷ் சசய்ைவும் 



 

• கழிப்பறை சுத்தமாக இருக்கிைதா என்று சரிபார்க்கவும். 

• உங்கள் றககறள கழுவவும் 

• விளக்றக அறணக்கவும். 

• சவளிதைைவும்  

• கதறவ மூடவும் 

 

தேலும் ேகைலுக்கு: https://togetherfoundationtrust.org/ 

https://togetherfoundationtrust.org/

