
உங்களை எவ்வாறு ்க்னித்துக்்கவாள்து
 � உங்களுடைய பிரச்சடை்கடைப் பற்றி உங்கள் நம்பிகட்கககுரிய 

ஒருவரிைம் பபசுங்கள்
 � ்சாத்தியமிருந்ால் உங்கள் குழநட்்கடைக ்கவனித்துக்்காள்ை 

ஒருவடர ஏற்பாடு ்்சய்துவிட்டு நீங்கள் ்சற்று ஓய்்வடுங்கள்
 � ஆபராககியமாை உணவு ்சாப்பிடுங்கள்
 � உணவு ்சாப்பிைாமல் ்விரக்க பவணைாம்
 � பபாதுமாை அைவுககுத் தூஙகுங்கள்
 � அதிக களைப்பு ஏற்படும்படி முயறசிகக வேண்டாம
 � இரவு ்ாம்மா்கத் தூஙகுவட்த் ்விரக்கவும்

ஒரு மருத்து்ர் அல்லது உடல்ந்ல 
்லலு்நரிடம் பேசுதல
உதவி ப்பற சிறநத ேழி ஒரு மருத்துேரி்ம வ்பசுேது ஆகும. நிளைவில் 
்்காள்ளுங்கள், நீங்கள் உங்களுடைய குடும்ப மருத்துவரிைம் பபசுவ்ற்கு 
அ்்சை்கரியமா்க உணரந்ால், நீங்கள் எப்்பாழுதுபம பவ்�ாரு மருத்துவடர 
அல்்லது வேபறடாரு மருத்துேமளைககுச் பென்று ்படாரகக முடியும. 

ஒருேர பமடிவகர அடள் ளேத்திருநதடால், ேழககமடாக அேர இ்லேெமடாகவேடா 
அல்்லது குளறநத பெ்லவிவ்லடா மருத்துேச் சிகிச்ளெ ப்பற முடியும.

வீட்டிலும் சமுதவாயத்திலும் ஒவ்்வாரு்ரும் 
ேவாது்கவாபேவா்க, ஆப�வாககியமவா்க மற்றும் 
மகிழ்ச்சியவா்க இருபேதவா்க உண� ப்ண்டும்.
நீங்கள் ஆபத்தில் இருப்ப்ா்க ்கருதிைால், உங்களுககும் உங்களுடைய 

குடும்பத்துககும உதே மககள் தயடாரடாக இருககிறடாரகள்.

எஙப்க உதவி ்ேறு்து
உஙகளுள்ய மறறும உஙகள் குழநளதயின் ்படாதுகடாப்பு மிகவும 
முககியமடாைதடாகும.

குடும்ேப பி�ச்சளை்கள
குடும்ப வன்்காடுடமககு 
எதிரடாக இன்்ச் மல்டிகல்சுரல் 
்்சனைர

அளைக்கவும் 03 9413 6500
வதசிய ்படாலியல் ்ப்லடாத்கடாரம, 
குடும்பத்திைர மற்றும் குடும்ப 
வன்்காடுடம ஆப�ா்சடை 
பதடாள்லவ்பசி 

24 மணிப்ந�ம்:  
1800 RESPECT அல்�து  

1800 737 732 

நீங்கள ஆேத்தில இருநதவால ்கவா்லதுளைளய 
அளைக்கவும்
அ்ச�நிள்ல – 000 (இ்ல்ச அளைபபு)

ஒரு பமடாழிப்பயரப்்படாைளர ஏற்படாடு பெய்யுமடாறு நீஙகள் வகடக முடியும.

உடல்ந்லத் த்க்ல்கள 
உங்களுளடய ்மவாழியில
மகைிர சுகடாதடார ்பன்முக க்லடாச்ெடார 
டமயம்

இ்ல்ச அளைபபு  
1800 656 421

்மவாழி்ேயர்பேவாைர் பசள்

இ்ல்ச அளைபபு 13 14 50

உங்களை எவ்வாறு 
்க்னித்துக்்கவாள்து

அடைத்துக ்க�ாச்சாரங்கடைச 
வெரநத ப்பணகள் அளைேருககும சி்ல 
வேரஙகைில் சிரமஙகள் இருககின்றை 
மற்றும் அவர்களுககு ஏ்ாவது உ்வி 

வதளேப்்படுகின்றது.

நீஙகள் ஒரு பமடிவகர அடள்ளயப் ப்பற முடியுமடா எைக கணடுபிடிகக, 
உஙகளுள்ய க்வுச்சீடள் எடுத்துகபகடாணடு ஒரு பமடிவகர 
அலுே்லகத்துககுச் பென்று ்படாரககவும, அல்்லது பமடிவகர அலுே்லகத்ளத 

132 011 (இ்லேெ அளழப்பு) என்ற எணணில் அளழககவும. நீஙகள் 
விருமபிைடால் உஙகளுககடாக அேரகள் ஒரு பமடாழிப்பயரப்்படாைளர ஏற்படாடு 
பெய்ேடாரகள்.

ேவாது்கவாபபின்றி இருபேதவா்க உணர்நதவால 
நீங்கள என்ை ்சயய ப்ண்டும்
நீங்கள் பாது்காப்பினறி இருப்ப்ா்க உணரந்ால் 000 என� எணணுககு 
அளழத்து கடாேல்துளறயின் உதவிளய ேடா்வும. உஙகளுககு ஆஙகி்லத்தில் 
வ்பெத் பதரியவில்ள்ல என்றடாவ்லடா அல்்லது உஙகளுள்ய தடாய்பமடாழியில் வ்பெ 
விருமபிைடாவ்லடா, ஒரு பமடாழிப்பயரப்்படாைர வேணடுபமை நீஙகள் வகடக்லடாம.

Tamil

இநதத் திட்டத்துககு மவானியம் 
்ைஙகும் நிறு்ைம் தி கூலி 
ேவுண்படஷன், நிர்்கிபபேவார் 
ஈகவிடி ட்�ஸ்டீஸ்.

டிசம்ேர் 2013 ஆம் பததி 
புதுபபிக்கபேட்டது.



நீங்கள என்ை ்சயய முடியும்
மைச்வெடாரவு என்்பது ஒரு தீவிரமடாை நிள்லளம ஆகும. அதறகு ஒரு 
மருத்துேர அல்்லது உ்ல்ே்ல ேல்லுேரின் உதவி வதளே. உஙகளுககு 
நம்பிகட்கயாை ஒரு மருத்துவரிைமிருநது உ்வி ்ப�ாவிட்ைால் மைசப்சாரவு 
வமடாெமள்யககூடும.
பமடிவகர அடள் உஙகைி்ம இருநதடால் மை ே்ல ்பரடாமரிப்புத் திட்த்ளத 
வமறபகடாள்ளுமடாறு நீஙகள் உஙகள் மருத்துேரி்ம வகடக முடியும. அதடாேது, 
இநதச் சிரமமடாை வேரத்தில் உஙகளுககு உதேககூடிய ஒருேளரச் பென்று 
நீஙகள் ்படாரகக முடியும.

்ேண்்கள தங்களுககு நிளைய அழுத்தம் 
இருபேளதப பேவான்று உணர்கிைவார்்கள. 
அழுத்தம் எளி்தாக மன அழுத்தத்்தயும் 
மைக ்க்ள்லளயயும் ஏற்ேடுத்துகிைது. 

எதன் ்கவா�ணமவா்க அழுத்தம் ஏற்ேட்லவாம்?
 � உங்களுடைய குழநட்்கடை ்கவனித்துக்்காள்வது

 � உங்களுககும் உங்கள் ்கணவருககும் இடையி�ாை 
பிரச்ெளைகள் உள்ைிட் குடும்பப் பிரச்ெளைகள்

 � வேபறடாரு ேடாடடுககுச் பென்று குடிவயறுேது

 � ஒரு வி்சா அனுமதி ்ப�க ்காத்திருப்பது

 � உங்களுடைய ்கணவர / துடணவர உங்கடை விட்டுச 
்்சனறுவிடுவது

 � உஙகளுள்ய குடும்பத்ளதயும வீடள்யும பிரிநதிருப்்பது

 � பணப் பிரச்சடை்கள்

மைச்பசவார்வு 
மைசப்சாரவு எனபது அழுத்்த்ட் விை மி்கவும் தீவிரமாை்ாகும்; அது 
ப்சா்கம், நம்பிகட்கயினடம மற்றும் வாழகட்கயில் ஆரவம் இல்�ாடம 
ஆகியளே ்பறறிய ஆழநத உணரவு ஆகும. அது சிறிது வேரத்துககுத் 
பதடா்ரககூடும.

உங்களுககு இநத உணர்வு்கள இருக்க்லவாம்:
 � இனிவமல் பேைிவய வ்படாேது உஙகளுககுப் பிடிககடாமலிருகக்லடாம
 � உ்ல் ே்லமில்்லடாதேரடாகவும ேலிவுறறேரடாகவும உணர்லடாம
 � குடும்பத்திைரி்மிருநதும ேண்பரகைி்மிருநதும வி்லகியிருகக 

விரும்ப�ாம்
 � தளெேலி மறறும தளெேலி பகடாணடிருகக்லடாம
 � எல்்லடா வேரஙகைிலும களைப்்படாக இருப்்பதடாக உணர்லடாம
 � ப்சா்கமா்க உணர�ாம் மற்றும் அழுவட்ப் பபா� உணர�ாம்
 � விஷயஙகளை நிளைவில் ளேத்துகபகடாள்ேதில் பிரச்ெளை 

இருக்க�ாம்
 � வேள்லகளைச் பெய்து முடிககடாமல் இருகக்லடாம
 � தூஙகுவதில் பிரச்சடை இருக்க�ாம்
 � ெடாப்பி்ப் பிடிககடாமல் இருகக்லடாம
 � உஙகளுள்ய வேள்லளயச் பெய்ய முடியடாது எை நிளைகக்லடாம
 � ேயிறறு ேலி இருகக்லடாம

குைநளத்களை ்க்னித்துக்்கவாளளுதல
குழநட்்கள் அவர்களுககு இருககும் அழுத்்த்ட் 
எப்்பாழுதும் ்காணபிக்கபவா அல்�து பப்சபவா மாட்ைார்கள், 
அேரகளுள்ய ே்த்ளதயில் நீஙகள் மடாறறத்ளதக கடாண முடியும.

பின்்ரும் ்நடத்ளத்கள மூ்லம் குைநளத்கள 
அ்ர்்களுககு உளை அழுத்தத்ளதக 
்கவாண்பிக்க்லவாம்:

 � மி்கவும் அடமதியா்க இருப்பது

 � ்படுகளகயில் சிறுநீர கழிப்்பது

 � மிகவும சுறுசுறுப்்படாக இருப்்பது மறறும சி்ல வேரஙகைில் 
உங்கடைக ்கவனிக்காமல் இருப்பது

 � தூங்காமல் இருப்பது அல்�து படுகட்கயில் உங்களுைன 
ப்சரநது தூங்க விரும்பாமல் இருப்பது

 � ஜஙக உணவுகளை விருமபுேது

 � எடை அதி்கரிக்காமல் இருப்பது

 � நல்� உணடவச ்சாப்பிை விருப்பமில்�ாமல் இருப்பது

 � அேரகளுள்ய ெவகடாதர ெவகடாதரிகைி்ம ெணள்யிடுேது

 � ்பள்ைியில் சிறப்்படாகச் பெயல்்ப்டாமல் இருப்்பது

Òஅது என்னுளடய த்று”

Òஇநதப பி�ச்சளை்கள எைககு மட்டுபம இருககின்ைை”

Ò்நவான் ஒரு சிைநத தவாயவா்க இருக்கவிலள்ல”

Ò்நவான் ஒரு ்நல்ல ்நேர் இலள்ல”

Òஎைககு எபபேவாதும் ்நல்லது ்நடபேது இலள்ல”

Ò்வாழ்கள்க மி்கவும் ்கடிைமவாைது”

Òவெளியே வெல்ல ெழியே இல்்ல”

Òவிஷயங்கள எப்ேவாழுதும் மவாைவாது”

இ்ற்ளைப பேவான்ை சிநதளை்களை நீங்கள ்ேற்றிருக்க்லவாம்:

நீங்கள என்ை ்சயய முடியும்
 � அேரகள் என்ை உணரகிறடாரகள் என்்பளத அேரகைி்ம 

ப்களுங்கள்

 � அேரகளை அடிககடி ஆரத் தழுவுஙகள் மறறும 
அடணத்துக்்காள்ளுங்கள்

 � ்சாப்பிடுவ்ற்கு அவர்களுககு நல்� உணவு ்்காடுங்கள்

 � ்சரக்கடர அதி்கமா்கச ப்சரக்கப்பட்ை உணவு்கடைக ்்காடுக்க 
பவணைாம்

 � விளையடாடுேதறகு அேரகளை திைமும பேைியில் அளழத்துச் 
்்சல்லுங்கள்

 � எல்�ாம் நன�ா்கபவ நைககும் எனபட் அவர்களுககுச 
்்சால்லுங்கள்

 � நீஙகள் அேரகளை எநத அைவுககு விருமபுகிறீரகள் என்்பளத 
அேரகளுககு நிளைவு்படுத்துஙகள்

 � அேரகளுககு உதேககூடிய ஒருேளரப் ்படாரப்்பது 
அேரகளுககு ேன்ளமயைிப்்பதடாக இருககுமடா எை உஙகள் 
மருத்துவரிைம் ப்கட்்கவும்

நீங்கள என்ை அழுத்தத்ளத உண�ககூடும்:
 � எப்்பாழுதும் ்கடைப்பா்க இருப்பது
 � ்பசியின்ளம அல்்லது அதிகமடாக ெடாப்பிடுேது
 � தூஙக முடியடாளம
 � உ்மபு ேலி
 � தள்லேலி
 � உயர இரத்் அழுத்்ம்
 � ேயிறறு ேலி

அளைத்துப் ப்பணகளுவம அேரகளுள்ய ேடாழகளகயில் சி்ல 
வேரஙகைில் அழுத்தத்ளத உணரகிறடாரகள் என்்பளத நிளைவில் 
பகடாள்ேது முககியமடாைதடாகும.


