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மழலையர் பள்ளி ஆலைகள் பற்றிய தகவை் 

Informasjon om klær i barnehagen  

 

Illustrasjon: Pixabay 

 

நாளாந்த ஆலைகள் 
மழலையர ்பள்ளியிை் பிள்லளகள் இறுக்கமாக இை்ைாமை் அளவான ஆலைகள் 

பபாைபவண்டும். இங்பக பபாடும் ஆலைகள் கூடுதைான பாவிக்கக் கூடியதாக இருக்க 

பவண்ைாம். இந்த ஆலைகள் பழுதாகி விடும் என எண்ண பவண்ைாம். 

Praktisk tøy  
I barnehagen bør barna ha smarte klær som ikke strammer. Barnehageklær bør tåle litt røff 

behandling og bør ikke være klær som dere er veldig redde for. 

மாற்றுலைகள் 
பிள்லளகள் ஒவ்வவாருவருக்கும் தனிக் கூலைகள் ஓர ்தை்டு ஒரு லப  இருக்கும். பிள்லளகளுக்கு 

மாற்றுலைகளாக ஒரு ப ாடி லவக்க பவண்டும். மாற்றுலைகளாவன: உள்ளுலைகள்இ 

காலுலறஇ இறுக்கமான உள்ளுலை நீள்காற் ை்லை உள்பமைாலை சுவவை்ைர ்என்பனவாகும். 

பிள்லளகளின் ஆலைகள் நலனந்தாை் அை்ைது அழுக்காக இருந்தாை் மாற்ற பவண்டும். 

Skiftetøy 
Hvert barn har hver sin kurv, hylle, pose eller plass hvor det alltid skal ligge minst ett sett 

med skiftetøy. Skiftetøy er ekstra undertøy, sokker, strømpebukse, bukse, trøye og genser 

som barnet kan bytte til hvis klærne for eksempel blir våte i løpet av dagen. 
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வவப்பமான ஆலைகள் 
மழலையர ்பள்ளியிை் எை்ைா விதமான அதனாை் பிள்லளகள் குளிலரத் தாங்கக் கூடியதாக 

அணிய பவண்டும். குளிரான நாை்களிை் கை்ைாயமாக கம்பளி அை்ைது பிளீரச்ு ஆலைகள் 

அணிய பவண்டும். 

Varme klær 
Vi er ute i all slags vær og barna må derfor ha godt med varme klær. På kalde dager er det 

nødvendig med ull og fleece.  

அலுமாரித் தை்டுகள் 
பிள்லளகளின் ஆலைகலளக் ஒழுங்காக  அடுக்கி லவக்க பவண்டும்.  மழலையர ்பள்ளியிை் 

பணி புரிபவரக்ளுக்கும் பிள்லளகளுக்கும் இைகுவாக இருக்கும். மலழஆலைகள் 

வவளியாலைகள் அழுக்காக இருந்தாை் வீை்டுக்கு வகாண்டு வ ன்று துலவத்தை் 

பவண்டும்.ஈரமான ஆலைகலள வீை்டிற்கு வகாண்டு வ ன்று உைரத்்தி மறுநாள் வகாண்டு வந்து 

லவக்க பவண்டும். 

Hylla 
Hjelp barna deres og oss personalet å holde garderoben ryddig og oversiktlig. Det gjør det 

enklere for barna å finne riktig tøy når de skal kle på seg. Ta med regntøy/dress hjem for 

vask ved behov. Vått tøy tas med hjem og tørt tas med dagen etter.  

ஆலைகலள அலையாளமிைை் 
ஆலைகலளயும் பாதணிகலளயும் பிள்லளகளின் வபயரக்லள ஒை்டி அலையாளப்படுத்தை் 

பவண்டும். அலையாளத்லத லவத்து ஆலைகலள வதாலையும் பபாது கண்டு பிடிக்க முடியும். 

அங்கு பணி புரிபவரக்ளுக்கு பை பிள்லளகள் என்பதாை் கண்டு பிடிக்க இைகுவாக 

இருக்கைாம். 

Merking av tøy 
Merk klær og sko til barnet ditt med navnet til barnet. Da er det lettere å finne igjen klær 

som blir borte, og personalet kan vite hvem av barna som eier de ulike klærne. 
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