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உஙகள் சமூகத்ைதில், 
ைற்மகோதல மசய்து 
மகோள்ளும் எண்ணம் உள்்ள
ஒரு ந�ருக்கு ஆைரவுைவதிய்ளதித்ைல்.

Tamil



இநைத் ைகவல் யோருக்கோனது?
�தினவருவன மைோடர�ோக உஙகளுக்கு உைவுவைற்கோன்ை 
இநைக் தக்யடோகும்:
• ைற்மகோதலக்கோன அறதிகுறதிகத்ள அதடயோ்ளம் கோணுைல்; ெற்றும் 
• ைற்மகோதலதயப் �ற்றதிச் சதிநைதிக்கதிறோர, அல்லது அவோதின வோழதவ 

முடித்துக்மகோள்்ள வதிரும்பும் அறதிகுறதிகத்ளக் கோடடுகதிறோர எனறு நீஙகள் 
எண்ணதிக் கவதலயுறும் அநை ந�ருடன உதரயோடுைல். 

ம�ரும்�ோலும், ைற்மகோதலதயப் �ற்றதிச் சதிநைதிக்கும் ந�ரகள், ைஙகள் 
வோழக்தகதய முடித்துக்மகோள்்ள வதிரும்புவைதில்தல. ஆனோல், ைெது 
உ்ணரவுபூரவெோன வலி (அல்லது உடல் ோீைதியோன வலி) நதிறுத்ைப்�ட 
்வணடும் எனறு அவரகள் வதிரும்புகதிறோரகள். ைற்மகோதல �ற்றதி ஒருவருடன 
்�சுவது எ்ளதிைல்ல. ைற்மகோதலதயப் �ற்றதி எப்�டிக் ்கட�து என�து 
�ற்றதி அறதிநைதிருத்ைல், ஒருவோதின உயதிதரக் கோப்�ோற்ற உைவக்கூடும். 

அநை ந�ருடன ்�சுவைன மூலம், நீஙகள் �தினவரு�வற்தறச் மசய்யலோம்:
• நீஙகள் அவதரப் �ற்றதி அக்கதற மகோணடுள்்ளீரகள் என�தை அநை 

ந�ருக்குக் கோண�திக்கலோம்
• வதிடயஙகள் இப்�டி்ய நதிதலத்ைதிருக்கோது எனறும், இநை மநருக்கடியும் 

கடநது மசல்லும் எனறும், அவரக்ளோல் உைவதிதயப் ம�ற முடியும் 
எனறும் ஒரு ந�ருக்கு உறுைதிய்ளதிப்�ைன மூலம், அவருக்கு நம்�திக்தகதய 
அ்ளதிக்கலோம்.

• உைவதிதய நோடுவைதில் ஒருவருக்கு ஆைரவுைவதியோக இருக்கலோம். 



உங்கள் சமூ்கத்தில், ்ற்்கொலை ்சய்து ்்கொள்ளும் எண்ணம் உள்்ள ஒரு நபருக்கு ஆ்ரவு்வதிய்ளதித்ல்.

ைற்மகோதல என�து, ஒருவர ைனது உயதிதர ்வணடுமென்ற 
ெோய்த்துக்மகோள்வது ஆகும். 

ைற்மகோதல என�து ஒரு சதிக்கலோன வதிடயம். ைற்மகோதலக்கு 
ஒரு கோர்ண்ெோ வதி்ளக்க்ெோ இல்தல, ெற்றும் ஒருவர 
ைஙகள் வோழக்தகதய முடித்துக்மகோள்வதைப் �ற்றதிச் 

சதிநைதிப்�ைற்கோன, அல்லது ைதிடடெதிடுவைற்கோன சோத்ைதியத்தை 
அைதிகோதிப்�ைதில், �ல கோர்ணதிகள் �ஙகு வகதிக்கலோம்.

ம�ரும்�ோலும், ஒரு இழப்பு அல்லது ஒரு ்வைதனயோன 
வோழக்தகச் சூழநதிதலயோல், ைற்மகோதல எண்ணஙகள் ெற்றும் 

அது சோரநை நடத்தை ்�ோனறதவ தூணடப்�டலோம்.

ைற்மகோதல எனறோல் எனன?
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உங்கள் சமூ்கத்தில், ்ற்்கொலை ்சய்து ்்கொள்ளும் எண்ணம் உள்்ள ஒரு நபருக்கு ஆ்ரவு்வதிய்ளதித்ல்.

கலோச்சோர ோீைதியோக �ல்்வறு வதகப்�டட சமூகஙகத்ளச் ்சரநை 
ைனதிந�ரக்ளதின ைற்மகோதலக்கோன அ�ோயத்தை அைதிகோதிப்�ைதில் 
அல்லது குதறப்�ைதில், சமூக ெற்றும் கலோச்சோரக் கோர்ணதிகள் 
முக்கதிய �ஙகு வகதிக்கதினறன.

ஒருவர, ென அழுத்ைம் அல்லது உ்ணரவு ோீைதியோகக் கடினெோன ்நரத்ைதின 
ஊடோகச் மசனறுமகோணடிருக்கதிறோர என�தை அஙகீகோதிப்�து உைவதிய்ளதிப்�ைதில் 
முக்கதியெோன முைல் �டியோகும். கலோச்சோர ோீைதியோக ெோறு�டட �தினன்ணதிதயச் 
்சரநைவரகளுக்கு, கீழுள்்ளதவ ்�ோனற சதில சூழநதிதலகத்ளச் செோ்ளதிப்�து 
ெதிகவும் கடினெோக, அல்லது சவோலோக இருக்கும்:

ைற்மகோதல எண்ணஙகள் அல்லது 
அது சோரநை நடத்தைக்ளதின 
அ�ோயத்தைத் தூணடும் அல்லது 
அைதிகோதிக்கும் சதில கோர்ணதிகள்

• குடும்� / ைதிருெ்ணச் சதிரெஙகள், 
கருத்து ்வறு�ோடுகள் அல்லது இழப்பு 
(அவரக்ளது அன�திற்குப் �ோத்ைதிரெோன 
ஒருவோதின ெர்ணம் அல்லது �திோதிவு 
்�ோனறதவ)

• வோழக்தகமுதறத் ்ைரவு குறதித்து 
குடும்�ம் அல்லது சமூகத்ைதின அழுத்ைஙகள் 
(எடுத்துக்கோடடோக, அவரகள் யோதரத் 
ைதிருெ்ணம் மசய்துமகோள்்ள ்வணடும் 
என�து �ற்றதி, அல்லது ெை வழதி�ோடுக்ளதில் 
கலநது மகோள்ளுைல் �ற்றதி)

• ம�ோதிய இழப்பு (எடுத்துக்கோடடோக,  
ஒரு நதிைதி இழப்பு, உயர ெோதியோதை அல்லது  
குடும்�ம் அல்லது சமூகத்ைதின ெத்ைதியதிலோன 
அநைஸ்து இழப்பு, ெற்றும் ்வதல அல்லது 
வசதிப்�திடத்ைதின இழப்பு)

• கற்�ழதிப்பு, கருக்கதலப்பு, அல்லது 
ைதிருெ்ண உறவதிற்கு அப்�ோற்�டட கரப்�ம்

• வீடடு ெற்றும் குடும்� வனமுதறக்ளதின 
அனு�வஙகள்

• அடோவடித்ைனம் ெற்றும் மைோல்தல

• இனவோைத்ைதின அனு�வஙகள்

• முநதைய அைதிரச்சதி அல்லது 
சதித்ைதிரவதைக்ளதின நதிதனவூடடல்கள்

• நதிச்சயெற்ற வதிசோ நதிதலதெ

• ஒரு புைதிய நோடடில் வோழப்�ழகுைல் 
(கலோச்சோர ெற்றும் சமூக ்வறு�ோடுகத்ளப் 
புோதிநதுமகோணடு அவற்தறக் தகயோ்ளல்)

• ஒரு புைதிய நோடடில் குடியெரவது 
மைோடர�ோன சதிரெஙகள் (புைதிய மெோழதிதயக் 
கற்றுக்மகோள்வது, ்வதல ஒனதறத் 
்ைடிப் ம�றுவது, ்சதவகத்ள 
அணுகுவது ்�ோனறதவ)

• ைீவதிரெோன ்நோய் (கு்ணப்�டுத்ை முடியோை 
ஒரு ்நோய் அல்லது நதிதல), அல்லது 
கடுதெயோன உடல் ோீைதியோன வலி

• நீடித்ை வலி அல்லது ஊனம்

• ெனநல நதிதல.
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உங்கள் சமூ்கத்தில், ்ற்்கொலை ்சய்து ்்கொள்ளும் எண்ணம் உள்்ள ஒரு நபருக்கு ஆ்ரவு்வதிய்ளதித்ல்.

ைற்மகோதல எண்ணஙகள் உள்்ள ஒருவர, ்நரடியோக உைவதி 
்கடகோெல் இருக்கக்கூடும். ஒரு ந�ர, குறதிப்�ோக ஒரு இழப்பு 
அல்லது ஒரு ்வைதனயோன வோழக்தகச் சூழநதிதலக்குப் �திறகு, 
இவவோறோன அறதிகுறதிக்ளதில் சதிலவற்தற அனு�வதித்ைோல் அல்லது 
கோண�தித்ைோல், ைற்மகோதலதயப் �ற்றதி அவோதிடம் ்கடக ்வணடிய 
்நரம் இதுவோக இருக்கலோம்.

அநை ந�ர �தினவருெோறு மசயற்�டடோல், கவனத்ைதில் 
மகோள்்ள்வணடிய சதில அறதிகுறதிகள்:

ைற்மகோதலக்கு 
வழதிவகுக்கும்  
சதில எச்சோதிக்தக 
அறதிகுறதிகள்

• இறக்க வதிரும்புவதைப் �ற்றதிப் ்�சுைல் 
அல்லது எழுதுைல்

• ஒரு சுதெயோக இருப்�து �ற்றதிப் ்�சுைல்

• நம்�திக்தக இல்லோை அல்லது ைனதிதெ 
்�ோனற உ்ணரதவப் �ற்றதிப் ்�சுைல்

• ெர்ணத்தை ஏற்�டுத்ைக்கூடிய, அல்லது 
கோயப்�டுத்ைக்கூடிய ஏைோவது ஒரு 
ம�ோருத்ளப் ம�ற முயற்சதித்ைல்

• அவரகள் முனபு இனபுற்ற வதிடயஙக்ளதில் 
ஆரவத்தை இழத்ைல், அல்லது 
ெற்றவரக்ளதிடெதிருநது வதிலகுைல்

• ெனநதிதலயதில் குறதிப்�திடத்ைக்க 
ெோற்றஙகத்ளக் கோடடுைல் (அைதிகோதித்ை 
்சோகம், �ைற்றம் அல்லது �ைக்ளதிப்பு, 
நீணட கோலச் ்சோகத்ைதிற்குப் �திறகு 
வதிவோதிக்கப்�டோை ைதிடீர ெகதிழச்சதி 
்�ோனறதவ)

• அவரக்ளதின தூக்கம் ெற்றும் உ்ணவுப் 
�ழக்கஙக்ளதில் ெோற்றஙகத்ளக் கோடடுைல்

• ெது�ோனம், ்�ோதைப்ம�ோருள், அல்லது 
ெருநதுக்ளதின �யன�ோடு அைதிகெோக 
இருத்ைல்

• வதிதடம�றுைல், அல்லது முக்கதியெோன 
உடதெகத்ள ெற்றவரகளுக்குக் 
மகோடுத்ைல்

• அவரக்ளதின உயதிருக்கு ஆ�த்தை 
வதித்ளவதிக்கும், �ோதுகோப்�ற்ற அல்லது 
ஆ�த்ைோன வதிடயஙகத்ளச் மசய்ைல்.

• ைதலவலி அல்லது வயதிற்று வலி 
்�ோனற, அடிக்கடி ெற்றும் கடுதெயோகத் 
்ைோனறும் உடல் ோீைதியோன அறதிகுறதிகள்.
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உங்கள் சமூ்கத்தில், ்ற்்கொலை ்சய்து ்்கொள்ளும் எண்ணம் உள்்ள ஒரு நபருக்கு ஆ்ரவு்வதிய்ளதித்ல்.

பபலாதுவலான 
நம்பிகம்க்கள் உணமம்கள்

ைற்மகோதல ஒரு குற்றச் மசயல் ஆஸ்ைதி்ரலியோவதில், ைற்மகோதல ஒரு குற்றம் அல்ல

ைற்மகோதல மசய்து மகோள்ளும் 
எண்ணம் உள்்ள ெக்கள்,  
இறக்க வதிரும்புகதிறோரகள்

ைற்மகோதல �ற்றதிச் சதிநைதிக்கும், அல்லது வோழக்தகதய 
முடித்துக்மகோள்்ள முயலும் ம�ரும்�ோலோன ெக்கள், 
இறக்க வதிரும்�ோைவரகள் எனறு ஆரோய்ச்சதி கூறுகதிறது. 
ைெது உ்ணரவுபூரவெோன (அல்லது சதில்வத்ளக்ளதில் உடல் ோீைதியோன) 
வலிதய நதிறுத்ை ்வணடும் எனறு அவரகள் வதிரும்புகதிறோரகள்.

ைற்மகோதலதயப் �ற்றதி நீஙக்்ள 
ஒருவோதிடம் ்நரடியோகக் 
்கடடோல், இது அவரக்ளதின 
ெனைதில் அது �ற்றதிய 
எண்ணத்தை உருவோக்கும்

ைற்மகோதலதயப் �ற்றதிக் ்கட�ைன மூலம், நீஙகள்அவரக்ளதின 
ெனைதில் அது �ற்றதிய எண்ணத்தை உருவோக்கெோடடீரகள். ஒரு ந�ர, 
ஏற்கன்வ ைற்மகோதல �ற்றதி ்யோசதித்துக்மகோணடிருநைோல், நீஙகள் 
அது �ற்றதிய ்கள்வதிதயக் ்கட�து, நீஙகள் அக்கதற கோடடுவைோக்வ 
அதெயும், ெற்றும் அநை ந�ர ையக்கெதினறதி உைவதிதய நோட இது 
உைவக்கூடும்.

ைற்மகோதலதயப் �ற்றதிப்  
்�சும் ந�ரகள், கவனத்தை 
ஈரக்க முதன�வரக்்ள

ம�ோதுவோக, ைற்மகோதலதயப் �ற்றதிப் ்�சுவது, ்வைதனயதின 
அறதிகுறதி எனறு ஆரோய்ச்சதி கூறுகதிறது. ைற்மகோதல �ற்றதிச் சதிநைதிக்கும் 
ஒருவருக்கு, உைவதி ்கடகும் ைதிற்னோ அல்லது ைதிறதெ்யோ இல்லோெல் 
இருக்கலோம்

ைற்மகோதலதயப் �ற்றதிப் 
்�சு�வரகள், ம�ோதுவோக 
அதைச் மசய்ய வதிதழவைதில்தல

ைற்மகோதலதயப் �ற்றதிப் ்�சுவது ஒரு எச்சோதிக்தக அறதிகுறதியோகும். 
அதை ைீவதிரெோனைோக எடுத்துக் மகோள்்ள ்வணடும்

ைற்மகோதல மசய்து 
மகோள்ளும் எண்ணம் உள்்ள 
அதனவருக்கும் ென ்நோய் 
உள்்ளது

ைற்மகோதல மசய்து மகோள்ளும் எண்ணம் உள்்ள அதனவருக்கும் 
ென ்நோய் இல்தல. கலோச்சோர ெற்றும் மெோழதியதியல் ோீைதியோக 
�ல்்வறு�டட �தினன்ணதிதயச் ்சரநை ைனதிந�ரகள் ைற்மகோதல 
மசய்வைதில், சமூக ெற்றும் கலோச்சோர கோர்ணதிகள் முக்கதிய �ஙகு 
வகதிக்கதினறன

ம�ரும்�ோலோன ைற்மகோதலகள், 
எச்சோதிக்தக அறதிகுறதிகள் 
இல்லோெல் ைதிடீமரனறு 
நடக்கதினறன

ைஙகள் வோழக்தகதய முடித்துக்மகோள்்ள முயலும் 
ம�ரும்�ோலோனவரகள், சதில எச்சோதிக்தக அறதிகுறதிகத்ளக் கோடடுவோரகள் 
எனறு ஆரோய்ச்சதி கூறுகதிறது

ஒருவர ைற்மகோதல மசய்து 
மகோள்ளும் எண்ணத்தை 
ஒரு்�ோது மகோணடிருநைோல், 
அவர எப்்�ோதும் ைற்மகோதல 
மசய்து மகோள்ளும் 
எண்ணத்துடனைோன இருப்�ோர

ைற்மகோதல எண்ணஙகத்ளக் மகோணடிருநைவரகள், அல்லது ைஙகள் 
வோழக்தகதய முடித்துக்மகோள்்ள முயனறவரகள், அைதிலிருநது 
முழுதெயோக ெீணடு வரலோம், ெற்றும் ென அழுத்ை நதிகழவுகத்ளச் 
செோ்ளதிக்க, ஆ்ரோக்கதியெோன வழதிமுதறகத்ள வ்ளரத்துக் மகோள்்ளலோம்

சுய ைீஙகு 
வதித்ளவதித்துக்மகோள்ளும் 
ந�ரகள், ைற்மகோதல மசய்யும் 
ைனதெ மகோணடவரகள் அல்ல

சுய ைீஙகு வதித்ளவதிக்கும் நடத்தைகள், ைற்மகோதல மசய்வைற்கோன ஒரு 
ஆ�த்ைோன கோர்ணதியோகும். அவவோறு மசய்யும் ந�ரகள், எைதிரகோலத்ைதில் 
ைஙகள் வோழக்தகதய முடிக்க முயற்சதிக்க அைதிக வோய்ப்புள்்ளது. 
சுய ைீஙகு வதித்ளவதித்துக்மகோள்ளும் ந�ரகள் ைெது துயரத்தை 
மவ்ளதிப்�டுத்துகதிறோரகள். உைவதிதய நோட அவரகள் ஊக்குவதிக்கப்�ட 
்வணடும்

ைற்மகோதல �ற்றதி அறதிய்வணடிய  
முக்கதியெோன உணதெகள்

✘ ✔
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உங்கள் சமூ்கத்தில், ்ற்்கொலை ்சய்து ்்கொள்ளும் எண்ணம் உள்்ள ஒரு நபருக்கு ஆ்ரவு்வதிய்ளதித்ல்.

உஙக்ளோல் எனன மசய்ய முடியும்?

கலோச்சோர ோீைதியோக ெோறு�டட �தினன்ணதிதயச் ்சரநை 
ஒருவருடன நீஙகள் ைற்மகோதலதயப் �ற்றதிப் ்�சுகதிறீரகள் 
எனறோல், ைற்மகோதல �ற்றதிய அவரது கலோச்சோர ெற்றும் 
ெை நம்�திக்தககத்ள நீஙகள் அறதிநது, நுணணு்ணரவுடன 
மசயற்�ட ்வணடும்.

ைற்மகோதல எண்ணஙகள் மகோணடிருக்கும் யோதரயோவது 
�ற்றதி நீஙகள் கவதலப்�டுகதிறீரகள் எனறோல், �தினவரும் 
�க்கஙக்ளதில் �டடியலிடப்�டடுள்்ள �டிமுதறகத்ளப் 
�தின�ற்றவும். 

ைற்மகோதல �ற்றதி எவவோறு ்�சுவது என�ைற்கோன 
உைவதிக்குறதிப்புகளுக்கு, 'உதரயோடல்கள் முக்கதியம்' எனற 
வதலத்ை்ளத்தைப் �ோரக்கவும்:  
www.conversationsmatter.com.au

1. க்கள்வி்கமைக க்களுங்கள்

2.  

்

 பதலாடர் ்கண்கலாணிப்பு்கமை  
கமறப்கலாள்ளுங்கள்

ப்விமடுங்கள் மறறும் ஆதரவுதவி 
அைியுங்கள்.

3. உதவிமயப் பபறுங்கள்

4.
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உங்கள் சமூ்கத்தில், ்ற்்கொலை ்சய்து ்்கொள்ளும் எண்ணம் உள்்ள ஒரு நபருக்கு ஆ்ரவு்வதிய்ளதித்ல்.

• நீங்கள் அவமரப் பற்ிக ்கவம்ப்படு்கி்ீர்்கள் எனபமத அந்த நபருககுத் 
பதலாியப்படுத்துங்கள். நீஙகள் அவைோனதித்துள்்ள வதிடயஙகத்ளப் �ற்றதி, அல்லது உஙகத்ள 
கவதலயதடயச் மசய்ை வதிடயஙகத்ளப் �ற்றதி அவரக்ளதிடம் ்�சுஙகள். உைோர்ணெோக, 
"உஙக்ளதில் சதில ெோற்றஙகத்ள நோன செீ�த்ைதில் கவனதித்்ைன, ெற்றும் நீஙகள் எப்�டி 
இருக்கதிறீரகள் எனறு மைோதிநதுமகோள்்ள வதிரும்�திகதி்றன."

• கநரடியலா்கப் கபசுங்கள். "ைற்மகோதலதயப் �ற்றதிய எண்ணஙகள் உஙகளுக்கு இருக்கதினறனவோ?" 
்கட�து �ற்றதிப் �யப்�ட ்வணடோம். நீஙகள் அக்கதற கோடடுகதிறீரகள் என�தைத்ைோன இது 
கோடடுகதிறது. நீஙகள் ்கட�ைன மூலம், அவரது ைற்மகோதல எண்ணஙகத்ளப் �ற்றதி உஙகளுடன 
்�சுவது சோதியோன்ை எனற எண்ணத்தை இது அவருக்கு ஏற்�டுத்துகதிறது. வோழக்தகதய 
முடித்துக்மகோள்்ள வதிரும்புவதைப் �ற்றதிய அவரக்ளதின எண்ணஙகள் ெற்றும் உ்ணரவுகத்ளப் �ற்றதி 
்�சுவைற்கோன உஙகள் வதிருப்�ம் ைற்மகோதலதயப் �ற்றதிய க்ளஙகத்தை குதறக்க உைவும்.

• ்கனிவலா்க இருங்கள். கடினெோன கோலஙகத்ளக் கடநது வநை �லர, ைற்மகோதலதயப் �ற்றதி 
நதிதனத்து, �தினனர அைதிலிருநது ெீணடுவதிடடோரகள் எனறு அநை ந�ோதிடம் மசோல்லுஙகள். 
உைவதி ்கட�து மவடகத்துக்குோதியைல்ல என�தை அவருக்கு நதிதனவூடடுஙகள். ஒரு 
குடும்� உறுப்�தினர, நண�ர, அல்லது ஒரு சமூக உறுப்�தினர எனற வதகயதிலோன உஙகள் 
�ஙகு, அநை ந�ருக்கு ெதிகுநை உைவதியோகவும் ஆைரவோகவும் இருக்கும் என�தை நதிதனவதில் 
மகோள்ளுஙகள்.

• நிம்மம எவவைவு அவ்ரமலானது எனபமத அ்ிய ்ெலும் ்கள்வதிகத்ளக் ்களுஙகள். 
�தினவருவனவற்தறக் ்களுஙகள்:
– ைற்மகோதல மூலம் இறக்கும் ைதிடடம், அநை ந�ருக்கு இருக்கதிறைோ என�தை 

“உஙகள் வோழக்தகதய முடித்துக்மகோள்்ளத் ைதிடடெதிடடுள்்ளீரக்ளோ?”
– ைற்மகோதல �ற்றதிய எண்ணஙகள் அவருக்கு எவவ்ளவு கோலெோக இருநைன என�தை 

“அநை எண்ணஙகள் உஙகளுக்கு எவவ்ளவு கோலெோக இருக்கதினறன?”
– இைற்கு முனனர அவர ைனது வோழக்தகதய முடித்துக்மகோள்்ள முயனறதிருக்கதிறோரோ என�தை 

“இைற்கு முனனர, உஙகள் வோழக்தகதய முடித்துக்மகோள்்ள முயற்சதித்ைதிருக்கதிறீரக்ளோ?”
– அவோதின ைற்்�ோதைய நதிதலதெ �ற்றதி, ெற்றும் அவருக்கு ்வைதனதய ஏற்�டுத்துவது 

எது என�து �ற்றதி 
“உஙகத்ள இவவோறு உ்ணரச்மசய்யும் வதகயதில் செீ�த்ைதில் ஏ்ைனும் நடநைதிருக்கதிறைோ?”

– செீ�த்ைதில் ைற்மகோதல மசய்து மகோணட ஒருவதர அவருக்குத் மைோதியுெோ என�தை 
“உஙகள் சமூகத்ைதில் யோரோவது ைற்மகோதல மசய்து இறநைதிருக்கதிறோரக்ளோ, அல்லது 
செீ�த்ைதில் ைெது வோழக்தகதய முடித்துக்மகோள்்ள முயனறதிருக்கதிறோரக்ளோ?”

ைற்மகோதலதயப் �ற்றதித் ைோன ்யோசதிப்�ைோக்வோ, ஒரு ைதிடடம் தவத்ைதிருப்�ைோக்வோ, 
அவோதின வோழக்தகதய முடிவுக்கு மகோணடுவர வதிரும்புவைோக்வோ ஒரு ந�ர உஙக்ளதிடம் 
மசோனனோல், �தினவரும் �குைதியதில் குறதிப்�திடப்�டடுள்்ள �டிகத்ளப் �தின�ற்றதி, ையவுமசய்து 
அவருக்கு உைவதிதயப் ம�ற்றுக்மகோடுஙகள்: 3. உதவிமயப் பபறுங்கள் (�க்கம் 8).

க்கள்வி்கமைக 
க்களுங்கள்

1.
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உங்கள் சமூ்கத்தில், ்ற்்கொலை ்சய்து ்்கொள்ளும் எண்ணம் உள்்ள ஒரு நபருக்கு ஆ்ரவு்வதிய்ளதித்ல்.

• பச்லாதலாபத்துடன ப்விமடுங்கள். அநை ந�ர மசோல்லும் வதிடயத்தைப் �ற்றதி நீஙகள் 
எப்�டி உ்ணருகதிறீரகள் என�ைதில் அல்லோெல், அவர மசோல்லும் வதிடயத்ைதில் கவனம் 
மசலுத்துஙகள். “இப்்�ோது நீஙகள் எப்�டி உ்ணருகதிறீரகள்?”, “நீஙகள் எப்்�ோது 
இவவோறு உ்ணர ஆரம்�தித்ைீரகள் என�து �ற்றதி எனனதிடம் மசோல்ல முடியுெோ?”, 
“நீஙகள் எப்�டித் தூஙகுகதிறீரகள்?” ்�ோனற ைதிறநை முதனக் ்கள்வதிகத்ளக் 
்கட�ைன மூலம், அவர ெனம் ைதிறநது ்�ச ஊக்குவதிக்கவும்

• ஆதரவலாய் இருங்கள். அநை ந�ர கூறும் வதிடயம், உஙகள் நம்�திக்தகக்கு எைதிரோனைோக 
இருப்�தினும், அநை ந�ோதின மைோதிவுகளுடன நீஙகள் உடன�டவதில்தல எனதினும், 
அல்லது அவர ஏன இப்�டி உ்ணரகதிறோர என�தைப் புோதிநதுமகோள்வது உஙகளுக்குக் 
கடினெோக இருநைோலும், அவருக்கு ஆைரவோக இருஙகள். ஆ்லோசதன வழஙக்வோ 
அல்லது சதிக்கல்கத்ளச் சோதிமசய்ய முயற்சதிக்க்வோ ்வணடோம். உதரயோடதலத் 
மைோடரவதும், அநை ந�தர உயதிருடனும் �ோதுகோப்புடனும் தவத்ைதிருப்�து்ெ 
முக்கதியெோனைோகும். அநை ந�ர உஙகளுடன ்�சுவைற்கும், ெனம் ைதிறநது உைவதி 
்கடக தவப்�ைற்கும் சதிறநை வழதி, அவருக்கு மசவதிெடுப்�்ை ஆகும்.

• அவர்்கைின எணணங்கள், உணர்வு்கள் மறறும் ்கவம்்கமைப் ப்கிர்ந்து ப்கலாள்ை 
அவர்்களுககு உதவுங்கள். அநை ந�ர கூறதிய முக்கதிய வதிடயஙகத்ள ெீணடும் 
மசோல்வைன மூலமும், �ச்சோைோ�த்தை மவ்ளதிப்�டுத்துவைன மூலமும் உஙக்ளோல் 
அவதர அைதிகம் ்�ச ஊக்குவதிக்க முடியும். இதைச் மசய்யக்கூடிய சதில வழதிகள் 
எனனமவனறோல், “ஆக்வ, நீஙகள் மசோனனீரகள்….”, “நீஙகள் கவதலப்�டுகதிறீரகள் 
எனறு மசோனனீரகள் இதைப்�ற்றதி…”, “இநை ்நரத்ைதில், வதிடயஙகள் ெதிகவும் ்ெோசெோக 
இருப்�ைோக நீஙகள் நதிதனப்�து ்�ோல் மைோதிகதிறது,” ்�ோனறதவ. அநை ந�ர, ைனது 
எண்ணஙகத்ளத் ைதிரடடி உஙகளுக்குப் �ைதில்ளதிக்க ்நரம் மகோடுக்கும் வதகயதில், 
உதரயோடலில் நீணட இதடமவ்ளதிகத்ள வதிடடுப் ்�சத் ையோரோக இருஙகள். அநை 
ந�ோதின உடல் மெோழதிதயக் கருத்ைதில் மகோணடு, அவர மசோல்லும் அதனத்தையும் 
கவனெோகக் ்களுஙகள். 

• அவர்்கள் ப்லாலவமதத் தீவிரமலானதலா்க எடுத்துக ப்கலாள்ளுங்கள். அநை ந�ர ென 
உத்ளச்சல் அல்லது சுய ைீஙகு மசய்துமகோள்்ள வதிரும்பும் எண்ணஙகத்ளப் �கதிரநது 
மகோணடோல், அவரகள் மசோல்வதை நீஙகள் ைீவதிரெோனைோக எடுத்துக்மகோள்வதும், 
அவரகள் வதிதரவதில் உைவதி ம�ற உஙக்ளோல் முடிநைதைச் மசய்வதும் முக்கதியம்.

2. ப்விமடுங்கள் 
மறறும் ஆதரவுதவி 
அைியுங்கள்
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பலாது்கலாப்பலா்க இருககும் பட்த்தில, அந்த நபருடன இருங்கள். அவரக்ளதின �ோதுகோப்த�ச் 
்சோைதிப்�தையும், ைஙகளுக்குத் ைீஙகதிதழத்துக்மகோள்்ள அவரகள் எதையும் �யன�டுத்ை முடியோது 
என�தை உறுைதிப்�டுத்ைதிக் மகோள்ளுஙகள். அநை ந�ோதிடெதிருநது நீஙகள் மைோதிநதுமகோணட ைகவல்கள், 
அடுத்து எனன மசய்வது என�து �ற்றதித் ைீரெோனதிக்க உஙகளுக்கு உைவும்.

தறப்கலாம் எணணங்கமை இர்க்ியமலா்க மவத்துகப்கலாள்ைககூடலாது. அநை ந�ர �ோதுகோப்�ோக 
இருக்கவும், உைவதிதயப் ம�ற அவருக்கு உைவுவைற்கோகவும் நீஙகள் சுகோைோர வல்லுநரக்ளதிடம் 
இதைப் �ற்றதிச் மசோல்ல்வணடியதிருக்கும் என�து இைன அரத்ைெோகலோம். 

உதவிமயப் பப்வும், ஆைரவு ெற்றும் ைகவல்கத்ளத் ்ைடிப்ம�றுவைற்கும், அநை ந�தர 
ஊக்குவதியுஙகள். ைெக்குத் மைோதிநை, ெற்றும் ைோம் நம்பும் ந�ரகளுடன ்�ச, அநை ந�தர ஊக்குவதியுஙகள். 
இது, அவரக்ளதின குடும்� உறுப்�தினரகள், நம்�கெோன ஒரு நண�ர, சமூகத் ைதலவர, �ள்்ளதி ஆசதிோதியர, 
�ள்்ளதி வழதிகோடடுைல் அைதிகோோதி, அல்லது அவரகளுக்கு சஙகடத்தை ஏற்�டுத்ைோை ெற்மறோருவரோக 
இருக்கலோம். அவர வதிரும்�தினோல், ெற்றும் உஙகளுக்கு மசௌகோதியெோக இருநைோல், இநை நம்�கெோன 
ந�ருடன அவர ்�சுவைற்கு உைவ நீஙகள் முனவரலோம்.

அவசர சூழநதிதலகளுக்கு:
1. உடனடி ஆ�த்து, அல்லது ைற்மகோதல அ�ோயம் இருக்கும் �டசத்ைதில்,

• அவசர அதழப்த� 000 -க்கு ்ெற்மகோள்்ளவும்; அல்லது

• அவரகத்ள ்நரோக ஒரு ெருத்துவெதன அவசரசதிகதிச்தசப் �திோதிவுக்கு அதழத்துச் 
மசல்லுஙகள்; அல்லது

• அநை ந�ரோல் உடனடியோக உள்்்ள மசல்ல முடிநைோல், ஒரு ம�ோது ெருத்துவர (ஜதி.�தி.), 
அல்லது உ்ளவதியலோ்ளதரப் �ோரக்கவும்

2. அநை ந�ர, ைற்மகோதல அ�ோயத்ைதில் உள்்ளோரோ என�து �ற்றதி உஙகளுக்கு உறுைதியோகத் 
மைோ தியோவதிடடோல், உைவதி ெற்றும் ஆ்லோசதனகளுக்கோக இநை ்சதவகத்ள அதழக்கலோம்
•  1300 MH .......................................... 1300 642 255-ஐ அதழயுஙகள்  

(ெனநல சுகோைோர ்சதவகள்)
• ‘ைற்மகோதல �ைதில் அதழப்புச் ்சதவ’ 1300 659 467

• ‘உயதிரகோப்பு இத்ணப்பு’ .............................. 13 11 14

• ‘குழநதைகள் உைவதி இத்ணப்பு’ .................. 1800 55 1800

• ‘�தி்யோனட-ப்ளூ’ ..........................................1300 224 636

3. உதவிமயப் 
பபறுங்கள்
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அவசரெற்ற மைோதல்�சதி ஆைரவுைவதிக்கு (வோரத்ைதில் 
7 நோடகள் / 24 ெ்ணதி ்நரம்):
• 1300 MH......................................................  1300 642 255-ஐ அதழயுஙகள்  

(ெனநல சுகோைோர ்சதவகள்)
• ‘ைற்மகோதல �ைதில் அதழப்புச் ்சதவ’ .........1300 659 467

• ‘உயதிரகோப்பு இத்ணப்பு’ ..............................13 11 14

• ‘குழநதைகள் உைவதி இத்ணப்பு’ ...................1800 55 1800

• ‘�தி்யோனட-ப்ளூ’ .........................................1300 224 636

அவசரெற்ற, ெற்றும் சதிறப்புத்துவப் �னமுகக் கலோச்சோரச் 
்சதவகளுக்கு:
• பபலாது மருத்துவர் அல்து குடும்ப மருத்துவர்

• குயின்ஸ்லாந்து பல்க்லாச்லார மனந் சு்கலாதலார மமயம்  
ைதிஙகள் முைல் மவள்்ளதி வதர, மு.�. 8:30 ெ்ணதி முைல் �தி.�. 4:30 ெ்ணதி வதர:  
(07) 3317 1234 அல்லது 1800 188 189 (கடட்ணெதில்லோைது) 
www.metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc
– சம்�நைப்�டட ெனநல ்சதவகளுடன ெக்கத்ள இத்ணப்�ைற்கோன,  
ெோநதில அ்ளவதிலோன ந�ரகத்ள உள்ம்ளடுக்கும் ்சதவ 

• ‘்ித்திரவமத மறறும் அதிர்ச்ியிலிருந்து தப்பிகயலாரது உதவிக்கலான 
குயின்ஸ்லாந்து திடடம்’  
(07) 3391 6677 – ்�ரைதிரச்சதி ஆ்லோசதனக்கு

• ‘உ்்க ஆகரலாக்கியக குழு’ (07) 3333 2100 – ைற்மகோதலத் ைடுப்புப் 
�ோதிநதுதரகத்ள, அவரக்ளதின '�னமுகக் கலோச்சோர உ்ளவதியல் சதிகதிச்தசகள் 
ைதிடடத்ைதின' கீழ ஏற்றுக்மகோள்கதிறது; அல்லது, அவரக்ளதின 'கலோச்சோரத்தைக் 
கருத்ைதில் மகோள்்ளல்' ைதிடடத்ைதின கீழ, ெ்னோைத்துவ-சமூக ஆைரதவ 
வழஙகுகதிறது 

• ‘ஹலார்மனி பிகை்ஸ’ 0432 494 206 – ெ்னோைத்துவ-சமூக ஆைரவதிற்கு 

உஙகளுக்கு ஒரு மைோதல்�சதி மெோழதிம�யரநதுதரப்�ோ்ளர ்ைதவப்�டடோல், 
TIS- ஐ �தினவரும் எண்ணதில் அதழக்கவும்: 131 450
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• அந்த நபமர அடிக்கடி க்லாதித்து, அவர்்கள் எப்படி இருக்கி்லார்்கள் 
எனறு க்கடபதன மூ்ம் நீஙகள் அக்கதற கோடடுகதிறீரகள் என�தைக் 
கோண�தியுஙகள். இதை நீஙகள் ்நருக்கு ்நரோக, மைோதல்�சதி, 
குறுஞமசய்ைதி, அல்லது ெதினனஞசல் மூலம் மசய்யலோம்.  
நீஙகள் அவரகத்ளப் �ற்றதிச் சதிநைதிக்கதிறீரகள் எனறு ஒரு ந�ருக்குக் 
கோண�திப்�ை, ஒரு வதித்ைதியோசத்தை ஏற்�டுத்ைக்கூடும்.

• அந்த நபர், ஒரு ஆதரவுச க்மவயுடன இமணக்கப்படடிருந்தலால, 
அநைச் ்சதவயுடன உஙகள் கவதலகத்ளப் �ற்றதிப் ்�சுவைற்கு, 
அனுெைதி ்கடகவும்.

• நீங்ககை பபலாறுப்கபற்க கவணடியதிலம். உஙகளுதடய மசோநை 
ஆைரவுைவதி வதலயதெப்த�ப் �யன�டுத்துஙகள், ெற்றும் எப்்�ோது, 
எஙகு உைவதி ்கடக ்வணடும் என�தை அறதிநது தவத்ைதிருஙகள்.

• தறப்கலாம் ப்ய்து ப்கலாள்ளும் எணணமுள்ை ஒருவருடன கபசுவது, 
மன அழுத்தத்மத ஏறபடுத்தககூடும், என்வ, உஙகத்ளக் கவனதித்துக் 
மகோள்ளுஙகள். ென அழுத்ைத்தை அல்லது வருத்ைத்தை உ்ணரும்்�ோது, 
ஆ்ரோக்கதியெோன �ழக்கஙகத்ளக் கதடப்�திடித்து, உஙகளுக்கோன 
ஆைரவுைவதிதயயும் நோடுஙகள். 

பதலாடர்  
்கண்கலாணிப்பு்கமை  
கமறப்கலாள்ளுங்கள்

4.
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உங்கள் சமூ்கத்தில், ்ற்்கொலை ்சய்து ்்கொள்ளும் எண்ணம் உள்்ள ஒரு நபருக்கு ஆ்ரவு்வதிய்ளதித்ல்.

ைற்மகோதலத் ைடுப்புத் ைதிடடத்ைதின ஒரு 
�குைதியோக, ‘குயதினஸ்லோநது �ல்கலோச்சோர 
ெனநல சுகோைோர தெய’த்ைோல், இநை மூலவ்ளம் 
உருவோக்கப்�டடுள்்ளது. இநைத் ைதிடடம் 
‘குயதினஸ்லோநது ெனநல ஆத்ணய’த்ைதின 
ஆைரவுைவதிதயப் ம�ற்றுள்்ளது.

‘குயின்ஸ்லாந்து பல்க்லாச்லார மனந் சு்கலாதலார மமயம்’ (QTMHC)  
‘மெட்ரோ சவுத், ்�ோதைவஸ்துஅடிதெத்ைனம் ெற்றும் ெனநல சுகோைோர 
்சதவகள்’ ‘மெட்ரோ சவுத் சுகோைோரம்’ 
மைோதல்�சதி: (07) 3317 1234

கடட்ணெதில்லோைது: 1800 188 189

MH அதழப்பு: 1300 64 22 55 (24 ெ்ணதி்நரம்)
மைோதலநகல்: (07) 3317 1299

வதலை்ளம்: www.metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc

எஙகளுடன மைோடரபு மகோள்ளுஙகள்
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உங்கள் சமூ்கத்தில், ்ற்்கொலை ்சய்து ்்கொள்ளும் எண்ணம் உள்்ள ஒரு நபருக்கு ஆ்ரவு்வதிய்ளதித்ல்.

குறதிப்புகள்
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