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�ಚು�ವ� ಅಗತ��ಗಳನು� ಪ��ೖಸುವ�ದು

·��ೕಷಕರನು� �ೂಡ���ೂಳ��ವ�ದು

2 ಕ� ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ- �ಾವ�ಾತ�ಕ ಕ��

�ೂೕ��-19 ರ �ೕಘ��ಾಲದ ಪ��ಾಮಗಳನು� 2021-22 �ಾ�ಾ ವಷ�ದ��
ಕೂಡ ಅನುಭ�ಸಬಹು�ಾ��. ಮತು�, ಇದು �ಾವ� �ೕ� ಸ��ಸು��ರುವ ಮಕ�ಳ
�ೕವನದ �ೕ� ಪ��ಾಮ �ೕರುವ�ದನು� ಮುಂದುವ���-ನಮ� ಅ�ೕಕ ಮಕ�ಳ
ಕುಟುಂಬಗ�� �ೕವ�ೂೕ�ಾಯದ ನಷ��ಂದ, ಮಕ�ಳ ಕ��� �ರಂತರ
ಅಡಚ�ಗ�ಂದ, ಅವರ �ಾ�ಾ�ಕ ಮತು� �ಾವ�ಾತ�ಕ �ೕಗ�ೕಮವನು�
ವ��ಸಲ�ಾಧ�. �ಾವ� ಮಕ��� ಕ��� ಅಥ�ಪ�ಣ� ಅವ�ಾಶಗಳನು�
ಒದ�ಸು��ೕ�, ಅವರ ಸಮಗ� �ಳವ�� ಮತು� ಅ�ವೃ��ಯನು� �ಂಬ�ಸು����ೕ�
ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೂಳ�ಲು ಸ�ಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಸತತ�ಾ�
ಮುಂದುವ�ಯುವ�ದು ನಮ� ಅಗತ��ಾ��. ಈ ಸಮಯದ�� ನಮ�
ಮು���ಯಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ� �ಾ�ದ �ಂಬ�ಗರು, �ಾಲು�ಾರರು,
ಸಮು�ಾಯದ �ಾಂ�ಯ� ಗಳ�, �ೖ��ಕ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಮತು� ಅಪ��ತರ
ಸ�ಾನುಭೂ� ಮತು� ದ��ಾ� �ಾವ� ಕೃತ��ಾ�ರು��ೕ�. ಮತು�, ಮಕ�ಳ�� 21
�ೕ ಶತ�ಾನದ ಕ�� ಮತು� �ೕವನ �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸುವ�� ನಮ�
ಪ�ಯತ�ಗಳನು� �ೕ�ತು�ವ�ದು ಈಗ �ಂ�ಂ��ಂತಲೂ �ಚು� ಅವಶ�ಕ�ಾ��.

ಮುಂ�ನ ಪ�ಟಗಳ�� �ಾ�ಾ ವಷ�ದ ಆರಂಭ�ಂದಲೂ ನಮ� �ಲವ� ಪ�ಯತ�ಗಳ
ಸಂ�ಪ� �ವರ��.
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ಕ�ಯ ಮೂಲಕ ��ಾ���ಗಳನು� ಕ��ಯ�� �ೂಡ���ೂಳ��ವ�ದು

ಆ�� �ಾ���� ಸಂ��ಯು ಈ�ರುವ �ಾಂ�ಾ��ಕ �ೂೕಗ�ಂದ
ಎದು�ಾ�ರುವ ಸಮ��ಗ�ಂದ �ಾವ� �ಂ� ಸ�ಯ� �ಾವ�
�ಾಯ� �ವ��ಸು��ರುವ �ಾ�ಯ ಮಕ�ಳ ಕ��ಯ
ಅಗತ��ಗಳನು� ಪ��ೖಸು����ೕ� ಎಂದು �ೕಳಲು ಬಯಸು��ೕ�.
ಬದ�ಾ� ನಮ� ಮಕ�ಳ�� 21�ೕ ಶತ�ಾನದ ಕ��ಾ ಮತು�
�ೕವನ �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸುವ ನಮ� ಬದ�� ಬಲ�ಾ�
ಉ���. 
ಕ�ಯ ಮೂಲಕ ಮಕ�ಳನು� ಅಥ�ಪ�ಣ� ಕ��ಯ��
�ೂಡ�ಸುವ�ದರ�� ಅ�ಾರ �ೌಲ�ವನು� ಗುರು��, ಕ�ದ �ಲವ�
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ, ನಮ� ಮಕ�ಳನು� ಪ��ಹಚ�ಲು ಹಲ�ಾರು
�ೕ�ಯ�� ಅವರನು� ಸಂಪ��ಸಲು ಎ�ಾ� ಪ�ಯತ�ಗಳನು�
�ಾ���ೕ�. 2020-21 �ಾ�ಾ ವಷ��ಂದ ನಮ� ಕ��ಗಳ�
ತುಂ�ಾ ಅಮೂಲ��ಂದು �ಾ�ೕ�ಾ�� ಮತು� ಈ ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ಾ
ವಷ�ವನು� �ೂಸ ಗಮನ�ೂಂ�� ಶುರು �ಾಡಲು ನಮ�
ಸ�ಾಯ �ಾ��.

�ಂಗಳ��ನ�� ಇರುವ ಮಕ��� ತರಗ�ಗಳನು�
�ಾ�ರಂ�ಸ�ರುವ�ದ�ಂದ ಮಕ�ಳನು� ದೂರ�ಂದ�ೕ
�ೂಡ���ೂಳ��ಾಗು���. ತುಂ�ಾ ಗಮನ�ಟು� ರ��ದ ಮತು�
ಅವರ ವಯ��� ಸೂಕ��ಾದ ಚಟುವ��ಗಳನು� (�ೂೕಯ�
��ಮ�, ಅಪ�� ��ಮ� ಮತು� ��ಂಡ� ��ೕ� ಗ��ಾ�)
ಒಳ�ೂಂ�ರುವ ಕ�ಾ ಚಟುವ�� �� ಗಳನು� ��ೕಕ�ಸು�ಾ��,
�ೂ�� ಕ�ಾ �ಾಮ��ಗಳನು� ಪ�ಯು�ಾ��. ಈ ಕ�ಾ
ಚಟುವ��ಯ �� ಗಳನು� ಇ�ೕ �ಾ�ಾ ವಷ��� ಪ�� ಎರಡು
ಮೂರು �ಂಗ��ೂ�� �ತ�ಸ�ಾಗುತ�� �ಾಗೂ �� ಗಳ
�ತರ�ಯು ಪ�� �ಾ�ಯ�� ಮು�ೂ�ೕ�ಾ�ಾ�ಯರ
ಸ�ಾಯ�ಂದ �ತ�ಸ�ಾಗುತ��. �ದಲ ಸು��ನ ಕ�ಾ
ಚಟುವ��ಯ �� ಗಳನು� ಜು�ೖನ�� �ತ�ಸ�ಾ�ತು,
ಎರಡ�ೕ ಸು��ನ ಕ�ಾ ಚಟುವ��ಯ �� ಗಳನೂ�
ಅ�ೂ�ೕಬ� ನ�� �ತ�ಸ�ಾಗುತ�� ಮುಂ�ನ ಸು��ನ �� ಗಳ
�ತರ�ಯನು� ��ಂಬ� �ಂಗ�� �ಾಡ�ಾಗುತ�� 

�ಾಗೂ ಆ�� �ಾ���� ನ ಮ��ಾ ಸುಗಮ�ಾರರು �ಾರ�ೂ���
��ಾ���ಗ��ಂ�� ಸಂ�ಾಷ� ನ�ಸು�ಾ�� ಮತು� ��ೕ
���ೕ ಗಳನು� ರ�ಸುವ�ದು ಮತು� �ಾ�ಾ�� ಮೂಲಕ
ಕಳ��� ಮತು� ಮ�ಗಳನು� �ೕ� �ಾಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ
ಮಕ�ಳ ಕ��� ಸಹಕ�ಸು���ಾ��. 

ತಮ� ಹ��ಗಳ�� ಇರುವ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ��� ಎ� ಎ� ಏ�
(�ಾ��� ��ೕ� �ೂಂ�ಲ�ದವ��) ಮೂಲಕ �ಾರ�ೂ���
ಚಟುವ��ಗಳನು� ಕಳ��ಸ�ಾಗು���.

ಅಂ�ಮ�ಾ�, ನಮ� �ಾ�ಗಳ�� ತರಗ�ಗ�� ಬರು��ರುವ
ಮಕ���, ಆ�� �ಾ���� ನ ಸುಗಮ�ಾರರು ಸೃಜ�ಾತ�ಕ ಕ��ಾ
ಪ��ೕ�ಾಲಯದ�� ��ಾ���ಗ��ಂ�� ತರಗ�ಗಳನು�
ನ�ಸು���ಾ��. �ಾ�ಗಳ�� ಪ�ನ�ಾರಂ�ಸಲು ಮಕ�ಳ� ಮತು�
ಸುಗಮ�ಾರರು ತುಂ�ಾ ಉತು�ಕ�ಾ��ಾ��.

"�ೂೕ�� ಸಮಯದ�� ಧನು� ಕ��ಯ�� ಸ�ಲ�
��ಾನ�ಾ�ತು� ಮತು� ಕ�ಯಲು �ಂಜ�ಯು��ದ�ನು
ಮತು� �ಾವ��ೕ �ೕ� ಪಠ� ಚಟುವ��ಗಳ��ಯೂ ಸಹ
�ಾಗವ�ಸು��ರ�ಲ�. ಆದ� �ಮ� ಸಂ��ಯ ವ��ಂದ
ಮಕ��� ಆ�� �� ಗಳನು� �ೕ�ರುವ�ದ�ಂದ ಅವನು
ಆ�� ಚಟುವ��ಗಳ�� ತುಂ�ಾ ಆಸ��ಯನು�
�ೂೕ�ಸು�ಾ�� �ಾಗೂ ಆ ಚಟುವ��ಗಳನು�
�ಾಡುವ�ದರ �ೂ�� ಪಠ�ದ ಚಟುವ��ಗ�ಗೂ ಸಹ
ಗಮನವ�ಸು���ಾ�� ಆದ��ಂದ ಅವನ ಏ�ಾಗ��ಯ��
ತುಂ�ಾ ಬದ�ಾವ�ಯನು� �ಾನು �ೂೕಡು����ೕ�
ಇದ�ಂದ ನನ� ತುಂ�ಾ ಸಂ�ೂೕಷ�ಾ��."
— ��ೕಷಕರು, � �� � � ಕ�ಸಂದ�



�ಾ�ಾ�ಕ ಮತು� �ಾವ�ಾತ�ಕ ಕ��ಾ �ೌಶಲ�ಗಳನು�
��ಸಲು ಕ�ಯು ಸೂಕ��ಾದ ಸ�ಳ�ಾ�� ಏ�ಂದ�
ಕ�ಯ�� ಸ� ಅಥ�ಾ ತಪ�� ಇರುವ��ಲ�. ಮತು�, ಕ�ಯು
ಹಲ�ಾರು ದೃ���ೂೕನಗಳನು� �ೂಂ�ರುತ�� ಆದ��ಂದ,
ಮಕ�ಳ� ತಮ� ಆ�ೂೕಚ�ಗಳ� ಮತು� �ಾವ�ಗಳನು�
ಮುಕ��ಾ� ವ�ಕ�ಪ�ಸಲು ಸುರ�ತ �ಾ�ಾವರಣವನು�
ಸೃ��ಸುತ��.  

ಕ�-ತ�ಾ��ಯ�� ತ��ಯ ಪ����ಯು ಸ�ಯಂ-
�ವ�ಹ� ಮತು� ಜ�ಾ�ಾ��ಯುತ ��ಾ�ರ
�ಾಡು��ಯನು� �ಾ�ಾ�ಕ ಮತು� �ಾವ�ಾತ�ಕ ಕ��ಾ
�ಾಮಥ��ಗಳ ಮೂಲಕ ಅ�ವೃ��ಪ�ಸ�ಾಗುತ��.

ತ��ಯನು� �ಾಡು�ಾಗ �ಾವ��ಾದರೂ ಸ��ಾಗ�
ಇದ�� ಅದನು� �ೕ� �ೕ�ಯ�� �ಾಡಬಹುದು ಎಂದು �ೂಸ
�ಾಗ�ಗಳನು� ಪ�ಯ��ಸಬಹುದು ಎಂದು ಕ�ಯು�ಾ��. 

ಸ�ಯಂ-ಅ�ವ� ಮತು� ಜ�ಾ�ಾ��ಯುತ ��ಾ�ರ-
�ಾಡುವ�ದನು� ಕ� ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ ಮತು� �ಾವ�ಾತ�ಕ
ಕ�� �ಾಮಥ��ಗಳನು� ಕಲ��ಯ ಪ����ಯ ಮೂಲಕ
��ಸ�ಾಗುತ��.

�ಾಂ�ಾ��ಕ �ೂೕಗ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ಸಮ��ಗಳ� ಮತು�
ಕುಟುಂಬಗಳ� ಎದು�ಸು��ರುವ �ಾವ�ಾತ�ಕ ಏರು�ೕರುಗಳನು�
ಗಮ��ದ�, �ಾವ� �ೕ� ಸ��ಸುವ ಮಕ�ಳ �ಾವ�ಾತ�ಕ
�ೕಗ�ೕಮವನು� ಪ�ಗ�ಸುವ�ದು ನಮ� ಪ�ಮುಖ�ಾ��.
ಆದ��ಂದ ಆ�� �ಾ���� ನ ತಂಡವ� ಕ�ಾ ��ಣ ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ
�ಾವ�ಾತ�ಕ ಕ�� (SEL) ನಡು�ನ ಪರಸ�ರ ವ��ಾ�ಸಗಳನು�
ಕಂಡು��ಯಲು ಆಳ�ಾ� ಅಧ�ಯನ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ
�ಾ�ಾ ವಷ�ವನು� �ಾ�ರಂ��ತು. CASEL (�ೖ��ಕ, �ಾ�ಾ�ಕ
ಮತು� �ಾವ�ಾತ�ಕ ಕ��ಯ ಸಹ�ೕಗ) ಪ��ಾರ, SEL ಅನು�
"ಎ�ಾ� ಯುವಜನರು ಮತು� ವಯಸ�ರು ಆ�ೂೕಗ�ಕರ�ಾ�
ಗುರು���ೂಳ��ವ�ದನು� ಅ�ವೃ��ಪ���ೂಳ��ವ�ದು,
�ಾವ�ಗಳನು� �ವ��ಸಲು, �ಾನ, �ೌಶಲ� ಮತು� ವತ��ಗಳನು�
ಪ�ದು�ೂಳ��ವ ಮತು� ಅನ��ಸುವ ಪ����" ಎಂದು
�ಾ��ಾ��ಸ�ಾ��. ಇತರ�� ಸ�ಾನುಭೂ� �ೂೕ��,
ಸಂಬಂಧಗಳನು� �ಾ��ಸುವ�ದು ಮತು� �ವ��ಸುವ�ದು �ಾಗೂ
ಜ�ಾ�ಾ��ಯುತ ಮತು� �ಾಳ�ಯುಳ� ��ಾ�ರಗಳನು�
��ದು�ೂ��. ಮಕ���ಾ� ನಮ� �ೂಸ SEL ಪಠ�ಕ�ಮವನು�
ಅ�ವೃ��ಪ�ಸುವ�� CASEL ನ �ೌಕಟ�ನು� ಆ�� �ಾ����
ಅಳವ���ೂಂ��. �ಾ�ಾ�ಕ ಮತು� �ಾವ�ಾತ�ಕ ಕ��ಯು
�ೕ��ಾವ�ಯ ಪ�����ಾ��, ಮತು� �ಾವ��ೕ ಇತರ
�ೌಶಲ�ಗಳಂ�, SEL �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಕ�ಯಬಹುದು ಮತು�
ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಬಹುದು. SEL-�ೕಂ��ತ ಪಠ�ಕ�ಮವನು� ಮಕ���
�ತ�ಸ�ಾಗುತ��, ಈ �ೌಶಲ�ಗಳ�� ಮಕ�ಳ �ಾಮಥ��ಗಳನು�
���ಸುವ ಉ��ೕಶ�ಾ��.

ಕ� ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ ಮತು� �ಾವ�ಾತ�ಕ ಕ�� �ಷಯಗಳ��
ತಮ� �ಳ�ವ��ಯನು� ಅ�ವೃ��ಪ�ಸಲು ಸ�ಾನ�ಾ� ವೃ��ಪರ
ಅ�ವೃ�� �ಾಯ��ಾರಗಳನು� ನ�ಸ�ಾಗುತ��:

.

ಕಲ��ಯ ಸಮಯದ�� ಮಕ�ಳ� ತಮ� ಸುತ�ಲೂ �ೂೕಡುವ
ಅಥ�ಾ �ಾಧ��ರುವದನು� �ೕ� �ೕ�ಸಲು
���ೕ�ಾ��ಸ�ಾಗುತ�� ಮತು� ಈ�ಾಗ�ೕ ಅ��ತ�ದ��ರುವ
ಸಮ��ಗ�� ಸೃಜನ�ೕಲ ಪ��ಾರಗ��ಂ�� ಬರು�ಾ��..

ಮಕ�ಳ� ತಮ� ಕ�ಾಕೃ�ಗಳ� �ೕ�ರ�ೕಕು ಮತು� ಅವರ
ಕ�ಾಕೃ�ಯ ಮೂಲಕ ಏನನು� �ೂೕ�ಸ�ೕ�ಂದು
ಬಯಸು�ಾ�� ಎಂಬುದರ ಕು�ತು ತಮ��ೕ ಆದ ಆ��ಗಳ�
ಮತು� ��ಾ�ರಗಳನು� ��ದು�ೂಳ��ವಂ� �ಾಡುತ��.  

�ಾ�ಾ�ಕ ಮತು� �ಾವ�ಾತ�ಕ ಕ��ಯ �ಾಮಥ��ಗಳ�
ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ ಅ�ವ� �ಾಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳ
�ೌಶಲ�ಗಳನು� ಸಹ�ೕಗದ ಪ����ಯ ಮೂಲಕ
ಅ�ವೃ���ಾಗುತ��.

ಮಕ�ಳ� ಕ�ಾಕೃ�ಗಳನು� ಒ�ಾ�� �ಲಸ �ಾಡು�ಾಗ
ಇತರರ ದೃ���ೂೕನಗಳನು� ಅಥ��ಾ��ೂಳ�ಲು ಮತು�
ಇತರರ �ಾವ�ಗಳ� ಮತು� ಆ�ೂೕಚ�ಗಳನು� �ೕಳಲು
ಮತು� �ೌರ�ಸಲು �ಾಗೂ ಸ�ಾನುಭೂ�ಯನು� ��ಸಲು
ಅವ�� ಅವ�ಾಶಗಳನು� ಒದ�ಸುತ��.
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�ಾಂ�ಾ��ಕ �ೂೕಗದ ಎರಡ�ೕ ಅ�ಯ ನಂತರ,
ಆ�� �ಾ���� ನ��ರುವ ತುಂ�ಾ ಬದ��ಯುಳ� ಸ�ಯಂ�ೕವಕರು
�ಾವ� �ಾಯ� �ವ��ಸು��ರುವ �ಾ�ಗಳ��ರುವ ಮಕ�ಳ� ಮತು�
��ೕಷಕ�� ಕ� �ಾ� �ೕಗ �ೕಮವನು� ��ಾ�ಸಲು ಶುರು
�ಾ�ದರು..

�ಲವ� ��ೕಷಕರ �ೕಗ�ೕಮ ��ಾರ� �ಾಡು�ಾಗ ಅವ��
ಆ�ಾರ �� ಗಳ� ಮತು� ��ಕ� �� ಗಳ ಅವಶ�ಕ�
ಇ��ಂದು ನಮ� ���ತು ಏ�ಂದ� ಅವರ ಉ�ೂ�ೕಗಗಳ
ಕ�ದು�ೂಂ�ರುವ�ದ�ಂದ ಈ ಸಮ��ಗಳ� ಬಂ�ರಬಹು�ಂದು
ಇದರ ಮೂಲಕ ಅಥ��ಾ��ೂಂ�ವ�. ಈ �ನಂ�ಗಳ
�ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಆ�ಾರ �� ಗಳನು� ಒದ�ಸಲು ಆ�� �ಾ����
ಸಂ��ಯು ವ���ಗ�ಂದ ಮತು� ಇತ� ಸಂ��ಗ�ಂದ ಹಣವನು�
ಸಂಗ��ಸಲು �ಾ�ರಂ���ವ�. ಅ�ೕ� ��ೕ� � �ೌಂ�ೕಶ�
ಮತು� ���� ಎಂಬ ಎರಡು ಸಂ��ಗಳ� ಮುಂ� ಬಂದು ನಮ�
ಆ�ಾರ �� ಗಳನು� ಒದ�ಸಲು ಮುಂ�ಾದವ� ಅವರ ಸಹ�ಾರ��
�ಾವ� ತುಂ�ಾ ಧನ��ಾದಗಳನು� �ೕಳ���ೕ� ಮತು� �ಾವ� ಒಟು�
132 ಆ�ಾರ �� ಗಳನು� ತುಂ�ಾ ಅಗತ��ರುವ ಕುಟುಂಬಗ��
�ತ�ಸಲು �ಾಧ��ಾ�ತು..

ಆ�ಾರದ �� ಗಳ ಅಗತ�ದ �ೂ��, �ಾವ� �ಲಸ �ಾಡು��ರುವ
�ಾ�ಯ ಮಕ�ಳ� ಮತು� ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ� ಈ �ಾಂ�ಾ��ಕದ
�ೂೕಗ�ಂದ ತುಂ�ಾ ದುಬ�ಲ�ಾ��ಾ�� ಎಂದು �ಾವ�
ಕಂಡು�ೂಂ�ವ� ಏ�ಂದ� ಅವರು �ಲವ� ವಸು�ಗಳ �ೂರ��ಂದ
ಮತು� �ಲ���� ಔಷ�ಗಳನು� ಸಹ ಪ�ಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುವ��ಲ� ಎಂದು ನಮ� ���ತು. ಆದ��ಂದ ಆ��
�ಾ���� ಸಂ��ಯು ಇಂತಹ �� ಗಳನು� �ತ�ಸುವ
ಸಂ��ಗ��ಂ�� ಸಹ�ಾ�ತ�ದ �ಾ��ೂಳ��ವ ಮೂಲಕ ನಮ�
ಮಕ��� �ೖದ��ೕಯ �� ಗಳನು� ಒದ�ಸಲು ಪ�ಯ����.
BREADS ಸಂ���ಂದ �ೂೕ��-19 ಮು��ಚ���ಗಳ ಬ��
�ಾ�� �ೕಡುವ ಪತ�ಗಳ� �ೂ�� �ಾ�� ಗಳ�, �ಾ�ಂ�
�ೂ�ೕ��, ಥ�ಾ��ೕಟ�, ಆ���ೕಟ� ಮತು� ಪ�ರಕ�ಾದ
�ಾ��ಗಳನು� ಒಳ�ೂಂ�ರುವ �ೖದ��ೕಯ �� ಗಳನು� ನಮ�
ಒದ��ತು ನಂತರ �ಾವ� �ೕ� ಸ��ಸು��ರುವ ಸ�ಾ�� �ಾ�ಗ��
ಪ�� ಮಕ�ಳ ಕುಟುಂಬಗ�� �ೖದ��ೕಯ �� ಗಳನು�
�ತ�ಸ�ಾ�ತು.
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�ಚು�ವ� ಅಗತ��ಗಳನು� ಪ��ೖಸುವ�ದು
"�ಾವ� �ನಗೂ� �ಾ��ಕರು ಮತು�
�ಾ� �ೌ� �ಂ�ಾ� ನಮ� �ಾವ��ೕ
ಉ�ೂ�ೕಗ�ರ�ಲ� �ಾಗೂ ಮ�ಯ�� ಹಣ�ಾ�ನ
ಸಮ��ಗ�ಗೂ ಸಹ �ಾರಣ�ಾ�ತು. ಈ ಸಮಯದ��
ಆ�� �ಾ��� ಸಂ��ಯು ನಮ� ಸಂಪ�ಣ� �ೂೕ��
�ೕ� ��ಕ� ��  ಗಳನು� �ೕ� ನಮ� ಸ�ಾಯ
�ಾ�ತು ಮತು� ಅದನು� �ಾವ� �ೂಂಡು�ೂಳ�ಲು
�ಾಧ��ಾಗು��ರ�ಲ�. ಮಕ�ಳ� ಮತು� ಅವರ
ಕುಟುಂಬಗಳ �ೕ� ಅವರು �ೂೕ��ದ �ಾಳ�� �ಾವ�
ಸಂ��� ಕೃತ��ಾ�ರು��ೕ�.
—��ೕಷಕರು, � ಎ�  � ಎ� �ಂಡು�
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·ನಮ�ನು� �ಾ�ೂೕ �ಾ�
�ೕ� ಬು�: www.facebook.com/artsparksfoundation

ಇ�ಾ�� �ಾ��:: www.instagram.com/artsparksfoundation
ಯು ಟೂ��: https://www.youtube.com/channel/UCMCw1-kI6zrQzlgQpUgDl7g

 

·ಮುಂ�ನ ಸಂ��ಯ��

·��ೕಷಕರನು� �ೂಡ���ೂಳ��ವ�ದು

ನಮ� ಮುಂ�ನ ಸಂ��ಯು ನಮ� ಮ��ಾ ಸುಗಮ�ಾ�ಗ��ಂ�� �ಾವ� �ಾಡುವ �ಲಸ�� ಸಮ��ತ�ಾ��, ಅವರನು�
ಸಬ�ೕಕರಣ�ೂ�ಸುವ�ದ�ಂದ ಸ��ೕಯ ಸಮು�ಾಯಗಳ�� ಬದ�ಾವ�ಯನು� ಮುನ��ಸಲು  ಮತು� ಮಕ�ಳ ಕ��, �ಳವ��
ಮತು� ಅ�ವೃ��ಯ �ೕ� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಪ��ಾಮ �ೕರಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��.  

ಕುಟುಂಬದ ಸಹ�ಾರ ಮತು� ���ೕ�ಾ�ಹ ಇ�ಾ�ಗ ಮಕ�ಳ� ಉತ�ಮ�ಾ� ಅ�ವೃ�� �ೂಂದು�ಾ�� �ಾಗೂ ಮಕ�ಳ� ಏನನು�
ಕ�ಯು���ಾ�� ಮತು� ಏನನು� �ಾಡು���ಾ�� ಎಂಬುದು ��ೕಷಕರು ಅಥ��ಾ��ೂಂ�ಾಗ ಮಕ�ಳನು� �ಂಬ�ಸುವ ಪ�ವೃ��ಯೂ
��ಾ�ಗುತ��. ಎನು�ವ ನಂ���ಂ�� �ಾವ� ಆ�� �ಾ���� ನ�� �ಾವ� �ಲಸ �ಾಡುವ ಮಕ�ಳ ��ೕಷಕ�ೂಂ�� ಹಲ�ಾರು
�ಾ�ಾ��ಾರಗಳ� ಮತು� ಸ�ಗಳನು� ನ����ೕ�. �ಾವ� ಅವರನು� �ಲವ� ಚ��ಗಳ�� �ೂಡ���ೂಂ���ೕ�. ಮತು� ನಮ�
ಸೃಜ�ಾತ�ಕ ಕ��ಾ ಪ��ೕ�ಾಲಯ �ಾಯ�ಕ�ಮದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮಕ�ಳ� ಏನನು� ಅನುಭ�ಸು�ಾ�� ಎಂಬುದರ ಬ�� ಅವ��
ಅಥ� �ಾ�ಸಲು �ಾವ� ಅವ�� �ಾ��ೕ�ಕ�ಾಗು �ಲವ� ಅನುಭವಗಳನು� �ೕ���ೕ�. ಈ �ೕ�ಯ�� ��ೕಷಕರು ಸಹ �ಾವ�
ಒದ��ರುವ ಚಟುವ��ಗಳ�� �ೂಡ���ೂಳ�ಲು ತಮ� ಮಕ�ಳನು� ���ೕ�ಾ��ಸು�ಾ��. ಈ ಸ�ಗಳ��ಸುಗಮ�ಾರರು ಮಕ�ಳ�
�ಾ�ರುವ ಕ�ಾಕೃ�ಗಳನು� ಹಂ��ೂಳ���ಾ�� ಮತು� ಅವರ ಮಕ�ಳ��ನ �ಳವ��ಯನು� �ೂೕ�ಸು�ಾ�� ಎಂಬುದನು� ��ೕಷಕರು
ನ��ಂ�� ಮುಕ��ಾ� ಹಂ��ೂಂ��ಾ��.

http://www.facebook.com/artsparksfoundation
http://www.instagram.com/artsparksfoundation
https://www.youtube.com/channel/UCMCw1-kI6zrQzlgQpUgDl7g

