
  
 

  

 

  
 

 

 

1. ஆர ோக்கியமோன பற்கள் மிக முக்கியம் 

குழந்தைகள்> இதைஞர்கள் மற்றும் வயது வந்ைவர்களின் நல்வாழ்விற்கு ஆர ாக்கியமான பற்கள் மிக 

இன்றியதமயாைைாகும். Muk;gf;; fy;tp பள்ளியானது> பபற்ர ார்கள் ைங்கள் குழந்தைகளின் பற்கதை 

ஆர ாக்கியமாக எடுக்கும் முயற்சியில் உறுதுதையாக ,Uf;fpwJ. 

2. குடும்பத்தில் பல் ப ோமரிப்பு

இயற்தகயாகரவ பற்கள் நல்ல ஆர ாக்கியமானைாகும். ஆனாலும் இதவ குழந்தைகள் சர்க்கத  நித ந்ை பானங்கள் 

மற்றும் உைவுகதை உண்ட gpd; நன் ாகப் பற்கதை Jyf;fh tpl;lhy; gw;rpijT Vw;gLk;.  ghw; பற்களும் – 

பின்னர் விழுந்து மற்  பற்களுக்கு இடமளிக்கக் கூடியதவ – கூட gw;rpijthy; பாதிக்கப்படலாம்.  இைன் மூலம் fLk; 

பல்வலி cz;lhFk;. ரமலும் ,g; gw;rpijT MNuhf;fpakhd gw;fspYk; ப வக்கூடும். ஆைலால் rpW tajpy-

pUe;Nj பற்கதை நல்ல முத யில் ப ாமரிப்பது ,d;wpaikahjJ. இது ரமலும் பரிபூ ை உடல் சுகாைா த்திற்கும் 

உைவும். mj;Jld; முைல் ghw; பற்கள் Njhd;wpa காலத்தில் இருந்து> குழந்தையின் பற்கதை உைவு உண்ட gpd; 

பமன்தமயான gy; Àupif மற்றும் ஃப்லுத ட் mlq;fpa பற்பதச பகாண்டு துலக்குவது பபற்ர ார்களின் 

கடதமயாகும். எட்டு வயதிலிருந்து குழந்தைகள் RakhfNt பற்கதை துலக்குவார்கள், பபற்ர ார் அைதனக் 

கண்காணித்து Njitf;Nfw;wthW மீண்டும் துலக்கலாம்.

Muk;gg;gs;spapy; இருக்கும் குழந்தைகளின் பபற்ர ார்கள் ரமலும் ைகவல்கள் மற்றும் பல்துலக்கும் 

முத கதைப்பற்றி பல்ரவறு பமாழிகளில் பைரிந்து பகாள்ை www.szpi.ch/mundhygiene என் 

இதையத்ைைத்தைப் பார்க்கவும்.

பள்ளி இதடரவதையில் குழந்தைகs; உண்பைற்கு சர்க்கத  இல்லாை உைவு மற்றும் பானங்கதை பகாடுத்து 

அனுப்புவரை சால சி ந்ைைாகும். (NkYk; jfty;fisg; பல பமாழிகளில் mwpa gpd;tUk; இதையத்ைைத்தைg; 

ghu;itaplTk; www.ag.ch/dgs > Gesundheit > Gesundheitsförderung & Prävention > Materialien > Be-

wegung und Ernährung, «Znüniblatt».

3. ஆர்கவ் Muk;gg; பள்ளியில் பல் ப ோமரிப்பு 

ஆர்கவ் khtl;lg; பள்ளியில் பல் ப ாமரிப்பு (Schulzahnpflege) இ ண்டு வதகயாகும்: ஆண்டுக்கு ஒரு முத  பல் 

மருத்துவரிடம் பரிரசாைதன பசய்ைல் மற்றும் ghlrhiyapy; tFg;G uPjpahf gy; Jyf;Fk; tpjpKiwfisg; 

gap;w;Wtpj;jy; (Schulzahnprophylaxe). இதவ இ ண்டும் பள்ளி விதிமுத களிலும் மற்றும் பள்ளி குறித்ை 

சட்டங்களிலும் cs;sd. 

3.1 பல் மருத்துவரிடம் பரிர ோதனன  

ஆர்கவ் khtl;lj;jpy; ைங்கியிருக்கும் அதனத்துக் குழந்தைகள் மற்றும் இதைஞர்களுக்கும் மழதலயர் பள்ளி 

காலத்தில் பைாடங்கி Mz;LNjhWk; mtu;fs; tpUk;gpa பல் மருத்துவரிடம் பரிரசாைதன பசய்யும்  
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உரிதம உள்ைது. இைற்காகக் குழந்தை மழதல பள்ளியில் Nru;f;Fk; nghOJ> பபற்ர ார்களிடம் மருத்துவ 

பரிரசாைதனக்கான சீட்டு வழங்கப்படும். ,r; சீட்டு பபற்ர ார்களிடரம இருக்கும். பல் பரிரசாைதனயின் nghOJ 

,r; சீட்தட பல் மருத்துவரிடம்  அளிக்க  ரவண்டும். ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஒரு சீட்டு வழங்கப்படும். ,r; சீட்தட 

உபரயாகிப்பது ngw;Nwhu;fspd; விருப்பம், MapDk; இதை ehk; பரிந்துத க்கிர ாம். இந்ைப் 

பரிரசாைதனகளுக்கான பசலவுகள் குழந்தைகள் வசிக்கும் நக ாட்சியில் இருந்து வழங்கப்படும். பபற்ர ார்களுக்கு 

இைனால் vt;tpj பசலவும் Vw;glhJ. ஆனால் சிகிச்தச ரைதவப்பட்டால் அைற்குப் பபற்ர ார்கரை கட்டைம் 

பசலுத்ை ரவண்டும். 

3.2 பள்ளி வகுப்பில் ர ோய் வ ோமல் தடுத்தல்  

ரமலும் ghlrhiyf; fhyj;jpy; epGzu;fs; ghlrhiyf;F tUif je;J> Kiwg;gb gy; Jyf;Fk; 

tpjpKiwfis Mz;Lf;F ehd;F Kiw> koiy Kjy; Mz;L 6 tiu> toq;Fthu;fs;. ,jdhy; 

Foe;ijfs; rupahd Kiwapy; gy; Jyf;Ftijf; fw;gNjhL> பல் ப ாமரிப்பிற்கு ஏற்  உைவு மற்றும் பற்கதை 

சுகாைா மாக தவத்துக் பகாள்வைற்கான வழிமுத கதையும் பைரிந்து பகாள்வார்கள். midj;J efuhl;rpfSk; 

ghlrhiyapy; Neha; tuhky; jLg;gjw;fhd eltbf;if Nkw;nfhs;tNjhL> mjw;fhd epjpiaAk; toq;FtJ 

kpf mtrpak;. 

பள்ளியில் பல் ப ாமரிப்பு குறித்து ரமலும் ைகவல் அறிந்துபகாள்ை gpd;tUk; இதைய முகவரிதய ghu;itaplTk; 

www.ag.ch/bildung > Unterricht & Schulbetrieb > Gesundheit & Prävention > Schulzahnpflege. 
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