
தாய்ப்ாலூட்டலும் குழந்த்ப ்ராமாி்பபும்
குழந்தைப் பராமாிப்புச் சே்ை ைழங்குசைார்க்கு முக்்ியமான தை்ைல்ள்

்ீசழ குறிப்பிடப் பட்டுள்்ளைற்றச் சேயதைல  
ேட்டததைிறகு எதைிரானதைாகும்
• குழந்தை பராமாிப்பு இடததைிற்ான ஒரு ைிண்ணப்பததைிறகு 

மறுப்புத சதைாிைிப்பது அல்லது குழந்தைக்குத தைாயப்பால 
ஊட்டப்படுைதைால ஒரு இடம் ைழங்்ாமல இருப்பது 

• பராமாிப்பில குழந்தை ஆரம்பிக்கும் சபாது அதைன் தைாய 
சதைாடர்நதும் பால ஊட்டுைதைறகு ஊக்்ம் அ்ளிக்்ா்ம

• உங்்ளு்டய ை்ளா்ததைில ஒரு சபண தைனது குழந்தைக்கு 
பால ஊட்டுைதைறகு அல்லது பால சை்ளிசயறறுைதைறகு 
அனுமதைி அ்ளிக்்ா்ம

• தைாயிடமிருநது சை்ளிசயறறப்பட்ட பா்்ல குழந்தைக்கு 
ஊட்டுைதைறகு மறுப்பது அல்லது

• உங்்ள் ்ைனிப்பில இருக்கும் சபாது ஒரு குழந்தைக்குத 
சதைாடர்நதும் தைாயப் பா்்ல  சபறசறார் ஊட்டுைதைறகு 
்டினமாக்கும் எநதைச் சேயலும்

உங்்ளு்டய சே்ை்ய நட்புறவு ச்ாணட தைாயப் 
பால ஊட்ட்லாக்குைதைற்ான ேி்ல அறிவு்ர்ள் 

• சபறசறார்்ளுடன் முதைல மு்ற சபசும் சபாது நீங்்ள் 
தைாயப்பாலூட்டுைதைறகு ஆதைரவு ைழங்கு்ின்றீர்்ள் என 
அைர்்ளுக்குச் சோலலுங்்ள்

• உங்்ள் நி்்லயததைில, அல்லது வீட்டில தைாயமார் 
பாலூட்டுைதைறகு அல்லது தைாயப்பா்்ல சை்ளிசயறறுைதைறகு 
ைேதைியான இடத்தை ்ைததைிருங்்ள்

• குழந்தையின் தைாயார் தைனது  குழந்தைக்்ா்த தைாயப் பால 
ைிட்டுச் சேலைது பறறி ஆக்்பூர்ைமா் இருங்்ள்

தைனது குழந்தை பராமாிப்பு நி்்லயததைிறகுச் சேல்ல 
ஆரம்பிததைவுடன் தைாயப் பாலூட்ட ைிரும்பும் தைாயக்கு 
உங்்ளு்டய ஆதைர்ையும் உறோ்த்தையும் 
அ்ளிததைல மி்ப் சபாிய ைிததைியாேத்தை ஏறபடுததும். 
தைன்னு்டய குழந்தைக்கு  தைாயப் பால ஊட்டும் முயறேிக்கு நீங்்ள் 
ஆதைரவு ைழங்கு்ிறீர்்ள் என ஒரு தைாயக்குத சதைாிநதைால, நீங்்ள் 
அைர் தைனது குழந்தைக்குப் தைாயப் பால ஊட்டுைதைறகு உதைைி 
சேயவீர்்ள்

குழந்தை பராமாிப்புச் சே்ை ைழங்குநர் என்ற மு்றயில தைாயப் 
பாலூட்டும் தைாயமார்்ளுக்கு எதைிரா் சைறுபாடு ்ாட்டக் கூடாது. 
பாரபட்ேச் ேட்டம் 1991ன் ்ீழ் தைாயப் பால ஊட்டல உாி்ம 
பாது்ாக்்ப்பட்டுள்்ளது.நீணட நாள் பராமாிப்பு, அவைப்சபாது 
சேய்ின்ற பராமாிப்பு, குடும்ப நாள் பராமாிப்பு அல்லது வீட்டுப் 
பராமாிப்பு உட்பட  குழந்தை பராமாிப்பு ைழங்கும் ஒவசைாருைரும்  
இநதைத சதை்ை்்்ளப் பூர்ததைி சேயய சைணடும். இநதைச்சே்ை 
்லாப சநாக்்ில்லாதைது அல்லது ை்ணி் சநாக்்ததைிற்ானது என்பது 
பரைாயில்்ல.

சமலும் உங்்ளுக்கு உதைைி சதை்ைப்பட்டால 
நீங்்ள் ஒஸதைிசரலிய தைாயப் பால ஊட்டல ேங்்ததைினு்டய 
்ீழ்க்்ாணும் துணடு சை்ளியீட்்ட அதைன் இ்்ணயததைிலிருநது 
ந்ல எடுததுக் ச்ாள்்ள்லாம் www.breastfeeding.asn.au. என்னும் 
இ்்ணயததைிலிருநது  தைாயப்பால ஊட்டப்படும் குழந்தைக்்ான ஒரு 
பராமாிப்பா்ளருக்குாிய துணடு சை்ளியீட்்டப் சபற முடியும்

குழந்தை்ளுக்்ா் சை்ளிசயறறப்பட்ட தைாயப் பா்்ல எப்படிச் 
சேமிதது ்ைப்பது, பயன்படுததுைது மறறும் ஊட்டுைது 
என்பது பறறி இநதைத துணடுப் பிரசுரம் புாியுமாறு சேய்ின்றது.
ஏதைாைது ைினாக்்்்ளக் ச்ாணடுள்்ள தைாயமார்்ளுக்கு அல்லது 
பராமாிப்பா்ளர்்ளுக்கு உதைைி சேயைதைற்ா் ஒஸதைிசரலிய 
தைாயப்பால ஊட்டும் ேங்்ததைிடம் தைாயப் பால ஊட்டுதைல 
சதைாடர்பா் அறிவு்ர கூறுபைர்்ள் உள்்ளனர். அததுடன் அதைன் 
ை்்லததை்ளததைில பலசைறு தை்்லப்புக்்்்ள உள்்ளடக்்ியிருக்்ின்ற 
தைாயப் பால ஊட்டல பறறிய தை்ைல்ள் உள்்ளன.

உங்்ளு்டய குழந்தைப் பராமாிப்புச் சே்ை்ய 
நட்பு மு்றயில நடததுைது பறறிய சம்லதைி்த 
தை்ைல்ளுக்்ா் ்ீசழ குறிப்பிடப்பட்டுள்்ளைறறுடன் 
சதைாடர்பு ச்ாள்ளுங்்ள்
Australian Breastfeeding Association
(ஒஸதைிசரலியத தைாயப்பால ஊட்டல ேங்்ம்)
உதைைித சதைா்்லசபேி எண : 1800 686 268
உ்ர சபயர்ப்பா்ளர் சே்ை : 13 14 50
மின்னஞேல : info@breastfeeding.asn.au
இ்்ணயம் : www.breastfeeding.asn.au
ேமுதைாய சமாழி்்ளில தைாயப்பாலூட்டுதைல பறறிய 
தை்ைல்ளும் ப்ல ை்்ப்பட்ட ஏ்னய தைாயப்பால ஊட்டல 
ை்ளங்்ளும் தை்ைல்ளும் உள்்ளன (02) 6162 2716 
எனும் சதைா்்லசபேி்ய அ்ழததைால அ்ை உங்்ளுக்குக் 
்ி்டக்கும்



உங்்ளு்டய குழந்தைப் சபணுதைல ைழங்குநர் :
• உங்்ள் குழந்தைக்குத தைாயபால ச்ாடுக்்ப்படு்ின்றது என்ற 

்ார்ணததைிற்ா் ஒரு குழந்தைப் பராமாிப்புச் சே்ை இடததைிற்ான 
ைிண்ணப்பத்தை மறுக்் முடியாது அல்லது இடத்தை ைழங்்ாமல இருக்் 
முடியாது

• உங்்ள் குழந்தை குழந்தைப் பராமாிப்புக்குச் சேல்ல ஆரம்பிக்கும் சபாது 
தைாயப்பாலூட்ட்்ல நிறுததும்படி  உங்்்ளிடம் ச்ட்் முடியாது

• ை்ளா்ததைில தைாயப் பாலூட்டசைா அல்லது தைாயப்பா்்ல சை்ளிசயறறசைா 
அனுமதைிக்் சைணடும்

• உங்்ள் குழந்தைக்கு  சை்ளிசயறறப்பட்ட தைாயப்பா்்லக் ச்ாடுப்பதைறகு 
மறுப்பு சதைாிைிக்் முடியாது, அல்லது

• குழந்தை்ள் அைர்்ளு்டய பராமாிப்பில இருக்கும் சபாது நீங்்ள் 
தைாயப்பா்்ல ஊட்டுைதைறகு அல்லது தைாயப்பா்்லக் ச்ாடுப்பதைறகு 
உங்்ளுக்கு ஆதைரவு ைழங்் சைணடும்

• 1991 Act  பாரபட்ே ேட்டததைின் ்ீழ் உங்்ள் தைாயப்பாலூட்டும் உாி்ம 
பாது்ாக்்ப் பட்டுள்்ளது. நீணட நாள் பராமாிப்பு, அவைப்சபாது 
பராமாிப்பு, குடும்பப் ப்ல சநரப் பராமாிப்பு அல்லது வீட்டில 
பராமாிததைல  உட்பட ஒவசைாரு குழந்தை சபணும் சே்ையும்  இநதைச் 
ேட்டததைிறகு ப்ணிநது நடக்் சைணடும் இநதைச் சே்ை ்லாப சநாக்்ம் 
இல்லாமலிருநதைாலும் அல்லது ைர்ததை் ாீதைியானதைா் யிருநதைாலும் 
பரைாயில்்ல

உங்்ளு்டய குழந்தை பராமாிப்்பத துைங்கும் சபாது, உங்்ள் 
குழந்தைக்குத தைாயப்பாலலூட்டுைதைறகு உதைைி சேயைதைற்ா் உங்்ள் 
குழந்தை பராமாிப்புச் சே்ையுடன் ஏறபாடு்்்ளச் சேயயக்கூடியதைா் இருக்் 
சைணடும்
தைாயப்பால ஊட்டப்படும்  குழந்தைக்கு ஒரு பராமாிப்பா்ளர் ைழி்ாட்டி என்னும் 
ஒஸதைிசரலியத தைாயப்பாலூட்டும் ேங்்ததைின் துணடுப் பிரசுரத்தை ABA 
ை்்லததை்ளததைிலிருநது பதைிைிறக்்ம் சேயய்லாம். இநதைத துணடு சை்ளியீட்டில 
குழந்தை்ளுக்கு எப்படி சை்ளிசயறறப்பட்ட தைாயப்பா்்லக் ச்ாடுப்து மறறும் 
எப்படி அதை்னச் சேமிதது ்ைப்பது,்்யாள்ைது என்ற உங்்ள் குழந்தைப் 
பராமாிப்புச் சே்ைக்்ான தை்ைல்ள் உள்்ளன. ABA இடம்,தைாயமார்்ளு்டய 
மறறும் குழந்தைப் பராமாிப்புச் சே்ையா்ளர்்ளு்டய ைினாக்்ளுக்கும் 
பதைில அ்ளிக்்க் கூடிய தைாயப்பாலூட்டல ேம்பநதைமா் அறிவு்ர கூறுபைர்்ள் 
உள்்ளனர்

குழந்தை பராமாிப்புச் சே்ை்யப் 
பயன்படுததும் சநரம் உட்பட உங்்ளுக்கும், 
உங்்ளு்டய குழந்தைக்கும் சபாருநதும் எநதை 
இடததைி்லாைது நீங்்ள் தைாயப்பாலூட்ட்லாம் 
 

உங்்ள் குழந்தை்ள் பராமாிப்புச் சே்ையில இருக்கும் 
சபாது நீங்்ள் உங்்ள் குழந்தைக்குப் பாலூட்ட்லாம் 
அல்லது அ்றறப்பட்ட தைாயப்பா்்லக் ச்ாடுக்்்லாம்.

ஒரு குழந்தைப் பராமாிப்புச் சே்ை ைழங்குநர், நீங்்ள் 
தைாயப்பால ச்ாடுக்்ிறீர்்ள் என்ற ்ார்ணததைிற்ா்ப் 
பாரபட்ேம் ்ாட்டுைது ேட்டததைிறகு எதைிரா் உள்்ளது

உங்்ளுக்குப் பாரபட்ேம் 
்ாட்டப்பட்டிருக்்்லாம் என நீங்்ள் 
நி்னததைால அல்லது தைாயப்பாலூட்டல 
குறிதது அதைி் தை்ைல்ள் சபற ைிரும்பினால 
்ீழ்க் ்ாணபைறறுடன் சதைாடர்பு 
ச்ாள்ளுங்்ள்  
ACT Human Rights Commission

(ACT மனிதை உாி்ம்ள் குழு)

சதைா்்லசபேி : (02) 6205 2222

உ்ர சபயர்ப்பா்ளர் சே்ை : 13 14 50

மின்னஞேல : human. rights@act.gov.au

இ்்ணயம் :  www.hrc.act.gov.au

உங்்ளு்டய குழந்தைப் பராமாிப்புச்சே்ையின் தைாயப்பாலூட்ட்்ல 
நட்பானதைாக்குைதைறகுாிய சம்லதைி்த தை்ைல்ளுக்குப் 
பின்ைருைனைறறுடன் சதைாடர்பு ச்ாள்ளுங்்ள்
Australian Breastfeeding Association
(ஒஸதைிசரலியத தைாயப்பாலூட்டல ேங்்ம்)
உதைைித சதைா்்லசபேி எண : 1800 686 268
உ்ர சபயர்ப்பா்ளர் சே்ை : 13 14 50
மின்னஞேல : info@breastfeeding.asn.au
இ்்ணயம் : www.breastfeeding.asn.au
(02) 6162 2716 என்னும் சதைா்்லசபேி எண்்ண அ்ழப்பதைன் மூ்லம் 
ேமூ் சமாழி்்ளில தைாயப்பாலூட்டல பறறிய தை்ைல இதைழ்்ளும் ப்லை்்ப்பட்ட 
தைாயப்பாலூட்டல பறறிய ை்ளங்்ளும் தை்ைல்ளும் ்ி்டக்கும்

தாய்ப ்ாலுட்டலும் குழந்த்ப ்ராமாி்பபும்
பெற�் றோர�களுக�கோன முக�கிய தகவல�கள�


