‘க ோவிட்-19’ பெருந்ப ோற்றுக்
ோலத் ில் ப ோழிலோளர் ளுக் ோன
மனநல மற்றும் பெோதுவோன
உடல்நல ஆ ரவு வி ள்

மனநலம் மற்றும் பெோதுவோன உடல்நலம் என்ென நமக்கு முக் ியமோனவவயோகும். நமது
மனநலம் என்ெது நம் ஒவ்பவோருவரது முக் ியமோன அங் மோகும். இந் ‘க ோவிட்-19’
பெருந்ப ோற்றும் மற்ற சவோல் ளும் ெல கெருக்குப் ெின்வரும் உணர்வு வள
ஏற்ெடுத் ியிருக் ின்றன:
•
•
•
•
•
•

ஆர்வம் குன்றிய உணர்வு
குழப்ெம்
விரக் ி
ெ ற்றம்
மனச்கசோர்வு
ப ோடர்ந்து மோறிக்ப ோண்கட இருக்கும் நிவலவயப் ெற்றிய வவல மற்றும்
நிவலவம ள் எப்கெோது சோ ோரண நிவலக்குத் ிரும்பும் என்ற ஏக் ம்.

நோம் இப்கெோது வோழும் மற்றும் ெணியோற்றும் வி த் ிவன நம்மில் பெரும்ெோலோகனோருக்கு
‘க ோவிட்-19’ மோற்றியிருக் ிறது. நீங் ள் வோழும் இடம், நீங் ள் பசய்யும் கவவலயின் வவ
ஆ ியவற்வற உள்ளடக் ிய ெல ோரணங் வள முன்னிட்டு நமக்கு ஏற்ெடும் அனுெவங் ள்
மோறும். ப ோவலவில் இருந்து கவவல பசய்யகவண்டியும், கவவலத் லத் ில் ெோது ோப்ெோ
இருப்ெ ற் ோன வழி வளக் ற்றுக்ப ோள்ள கவண்டியும், அல்லது
ட்டுப்ெோடு ளுக்கு ஏற்ெ கவவல மற்றும் ெரோமரிப்புப் பெோறுப்பு வள
மோற்றியவமத்துக்ப ோள்ள கவண்டியும் சிலருக்கு இருக்கும். உங் ளுவடய வயது
அல்லது சூழ்நிவல ள் எவவயோ இருப்ெினும், உங் ளுவடய மனநலத் ிவன நீங் ள்
ெரோமரித்துவருவதும், உங் ளுக்குக் கிடைக்கும் ஆ ரவு வி ள் யோவவ என்ெவ த்
ப ரிந்துப ோள்வதும் முக் ியம். பு ிய கவவல ஒன்வறக் ண்டறிவ ற் ோ அல்லது ெடிப்பு
அல்லது ெயிற்சிக் ோ வும் கூட உ வி க வவப்ெடலோம்.
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கவவலத் லத் ிற்குத்

ிரும்பு ல்

ப ோவலவிலிருந்து கவவல பசய்வது சிலருக்குப் ெிடித் மோன ோ இருந் ிருக் ிறது,
ஆ கவ கவவலத் லத் ிற்குத் ிரும்ெிச் பசல்வவ ப் ெற்றி இவர் ள் வவலப்ெடக்கூடும்.
ச ப ோழிலோளர் ளுடன் கநருக்கு கநர் ஊடோடல்ப ோண்டு கவவல பசய்யோமல் இருப்ெது
மற்றவர் ளுக்குக் ஷ்டமோ இருக் லோம், அ கவ கவவலக்குத் ிரும்ெிச் பசல்லக்
ோத் ிருப்ெது இவர் ளுக்கு சிரமமோ இருக்கும். உங் ளுவடய கநோக்கு எதுவோ
இருப்ெினும், கவவலத் லத் ிவன ‘க ோவிட்’-இல் இருந்து ெோது ோப்பு அளிக்கும் இடமோ
ஆக்குவ ற்கு உங் ளுவடய மு லோளி என்ன பசய் ிறோர் மற்றும் ப ோழிலோளர் ள்
ெின்ெற்றகவண்டிய னிநெர் நடத்வ முவற ள் என்ன என்ெவ த் ப ரிந்துப ோள்ள
கவண்டிய க வவ நம் அவனவருக்கும் உள்ளது. க வவப்ெட்டோல், ‘க ோவிட்-ெோது ோப்பு’
குறித்
ிட்டம் ஒன்று உங் ளுவடய கவவலத் லத் ில் இருக் க்கூடும், மற்றும்
உங் ளுவடய மு லோளியின் ிட்டம் என்ன என்ெவ ப் ெற்றி நீங் ள் அவரிடம் க ட் லோம்.
‘க ோவிட்-19’ ப ோற்று ஏற்ெட்டோல், மி வும் ெோரதூரமோன கநோய்க்கு ஆளோகும் அ ியுயர்
ஆெத்து சிலருக்கு இருக்கும். அ ியுயர் ஆெத் ிற்கு ஆட்ெடுத் க்கூடிய மருத்துவ நிவல
ஒன்று உங் ளுக் ிருக் ிறது என நீங் ள் நிவனத் ோல், கவவலத் லத் ிற்குத் ிரும்புவவ ப்
ெற்றி உங் ளுவடய மருத்துவருடன் கெசுங் ள். கவவலக்குத் ிரும்புவது உங் ளுக்குப்
ெோது ோப்ெோன ோ என்ெவ ம ிப்ெீடு பசய்யும்கெோது உங் ளுவடய உடல்நல நிவலவய
உங் ளுவடய மு லோளி ருத் ில் ப ோள்ளகவண்டும் என்ெ ோல் நீங் ள் அவருடனும்
கெசகவண்டும்.
மு லோளி ள் பசய்யகவண்டியன:
•
‘க ோவிட்-19’ ெரவவலத் டுப்ெ ற் ோ அவர் ள் கமற்ப ோள்ள உத்க சிக்கும்
நடவடிக்வ
வளப் ெற்றி ப ோழிலோளர் ளுடன் லந்துவரயோட கவண்டும்
•
ஆட் வளப் ெரவலோ அமரவவக்கும் வி த் ில் கமவச-நோற் ோலி கெோன்ற
ட்டுமுட்டுப் பெோருட் வள கவறு வி மோ ஒழுங்கு பசய்வது, அல்லது குறிப்ெிட்ட
எந் ஒரு கநரத் ிலும் கவவலத் லத் ில் இருக்கும் ஆட் ளின் எண்ணிக்வ வய
மட்டுப்ெடுத்துவது கெோன்ற உடல்ரீ ி வில ல் குறித் நடவடிக்வ
வள
அமல்ெடுத் கவண்டும்
•
நல்ல சு ோ ோரப் ெழக் ங் வளப் ெின்ெற்றுமோறு ப ோழிலோளர் ளுக்கு நிவனவூட்ட
கவண்டும், மற்றும் சு ோ ோரத் ிற் ோன வச ி வள ஏற்ெடுத் ிக் ப ோடுக் கவண்டும்
•
உடல்நலம் சரியில்லோமல் இருக்கும்கெோது வட்டிகலகய
ீ
இருக்குமோறு
ப ோழிலோளர் வள கவண்டகவண்டும்
•
கவவலத் லத் ிவனத் வறோமலும்,
முற்றிலுமோ வும் சுத் ி ரிப்பு
பசய்யகவண்டும்
• கவவலத் லத் ில் ‘க ோவிட்-19’
ப ோற்று இருந் ோல் என்ன
பசய்யகவண்டும் என்ெவ ப் ெற்றிய
ிட்டம் ஒன்வற உருவோக் ிக்ப ோள்ள
கவண்டும்

கவவலக்குப் கெோவ ற்குப்
பெோதுப் கெோக்குவரத்து வச ி வளப்
ெயன்ெடுத்து ல்

ஒவ்பவோருவரும் மற்றவர் ளிடமிருந்து 1.5 மீ ட்டர் தூர இவடபவளிவிட்டு வில ியிருக்
கவண்டும். நீங் ள் எந் கெோக்குவரத்து வச ிக் ோ க் ோத்துக்ப ோண்டிருக் ிறீர் களோ அது
நிரம்ெியிருந் ோல், இயலும்கெோது அடுத்
ோ வரும் கெோக்குவரத்து வச ிக் ோ க்
ோத் ிருப்ெவ க் ருத் ில் ப ோள்ளுங் ள். இது ப ோடர்ந்து நீடிக்கும் ஒரு ெிரச்சிவனயோ
இருக்கும் சோத் ியம் இருந் ோல், வட்டில்
ீ
இருந்து கவவல பசய்வது அல்லது கவவலவய
முன்ன ோ அல்லது ோம மோ த் துவங்குவது ஆ ிய ப ரிவு வளப் ெற்றி உங் ளுவடய
மு லோளியுடன் கெசுங் ள்.
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‘க ோவிட்-19’-இன் சமூ ப் ெரவல் குவறவோ இருக்கும் இடங் ளில், நீங் ள் நலமோ
இருக்கும்கெோது சமூ த் ில் மு க் வசம் அணியகவண்டும் என்று பெோதுவோ சிெோரிசு
பசய்யப்ெடுவ ில்வல.
சமூ ப் ெரவல் அ ி மோ இருக்கும் இடங் ளில், மு க் வசம் அணியும் ப ரிவிவன
நீங் ள் கமற்ப ோள்ளலோம், அல்லது நீங் ள் மு க் வசம் அணியகவண்டும் என்று பெோது
சு ோ ோர அ ி ோரி ள் கவண்டுவோர் ள். உடல்ரீ ி வில வலப் ெின்ெற்ற இயலோ கெோது,
உ ோரணமோ பெோதுப் கெோக்குவரத்து வச ி ளில் இருக்கும்கெோது, மு க் வசம் ஒன்வறக்
ப ோண்டு மு த்வ மூடிக்ப ோள்வது உங் ளுக்கு கமல ி ப் ெோது ோப்ெிவனத் ரக்கூடும்.
கமல ி த்
வல் ளுக்கு, www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/how-toprotect-yourself-and-others-from-coronavirus-covid-19/masks எனும் ‘சு ோ ோரத் ிவணக் ள’த் ின் மு க்
வச வவலத் லப் ெக் த் ிற்குச் பசல்லுங் ள். கவவலத் லத் ில் மு க் வசங் ளின்
ெயன்ெோட்வடப் ெற்றிய கமல ி த்
வல் ளுக்கு ‘கசஃப் பவோர்க் ஆஸ் ிகரலியோ’(Safe Work
Australia)-வின் www.safeworkaustralia.gov.au எனும் வவலத் லத் ிற்குச் பசல்லுங் ள்.

ெோது ோப்ெோ இருப்ெ ற் ோ த் ப ோழிலோளர் ள்
கமற்ப ோள்ளகவண்டிய நடவடிக்வ
ள்
ஒவ்பவோருவரும், அவர் கவவலயில் இருந் ோலும் அல்லது பவளியில் இருந் ோலும்,
‘க ோவிட்-ெோது ோப்பு’ உள்ளவரோ இருக் கவண்டும்:
•
•
•
•

நல்ல சு ோ ோ ோரப் ெழக் வழக் ங் வளப் ெின்ெற்ற கவண்டும்
இயலும் ருணங் ளில் மற்றவர் ளிடமிருந்து 1.5 மீ ட்டர் தூரம் வில ியிருக்
கவண்டும்
உடல் நலம் சரியில்வல என்றோல் வட்டிகலகய
ீ
இருக் கவண்டும்
சளி அல்லது ‘ஃப்ளூ-சுரம்’ கெோன்ற அறிகுறி ள் உங் ளுக்கு இருந் ோல், கநோயறிவுச்
கசோ வனவய கமற்ப ோள்ளகவண்டும்.

உடல் நலம் சரியில்லோ கெோது கநோயறிவுச் கசோ வனவய கமற்ப ோள்ளவ ோனது சு ோ ோர
அ ி ோரி ள் இந் வவரஸ்-ஐ விவரவில் ண்டுெிடித்து அ ன் ெரவவல நிறுத்துவ ற் ோன
நடவடிக்வ
வள அவர் ள் கமற்ப ோள்வவ உறு ிப்ெடுத்தும்.
‘க ோவிட்-19’ கநோய்த்ப ோற்று உள்ள ஒருவகரோடு நீங் ள் பநருங் ிய ப ோடர்ெில்
இருந் ிருந் ோல், அரசோங் சு ோ ோர அ ி ோரி ள் உங் ளுடன் ப ோடர்புப ோள்வ ற்கு
‘க ோவிட்-கசஃப் ஆப்’ எனும் பசயலி உங் ளிடம் இருப்ெது உ வும். உங் ளுவடய
சமூ த் ில் இந் வவரஸ்-ஐ நீங் ள் ெரப்பும் ஆெத் ிவன மட்டுப்ெடுத்துவ ற்கு
உங் ளுக்குத் க வவப்ெடும் அறிவுவரவயப் பெற இது உங் ளுக்கு உ வும்.

உங் ளுவடய மனநலவனயும் பெோதுவோன
உடல்நலவனயும் வனித்துக்ப ோள்ளல்

உங் ளுவடய மனநலவனயும் பெோதுவோன உடல்நலவனயும் ெரோமரித்துவருவது
கவவலத் லத் ில் உங் ளுவடய உடல்ரீ ியோன ெோது ோப்பு எவ்வளவு முக் ியகமோ
அவ்வளவு முக் ியம். இதுவவர நோம் இப்ெடி இருந் ிருக் ோ வவ யில், நோம் மீ ண்டும்
ெவழய நிவலக்குத் ிரும்புவ ற்கு நமக்குத் க வவப்ெடும் பு ிய ிறன் வளக்
ற்றுக்ப ோள்ள நோமவனவரும் முயன்றுவரு ிகறோம். நீங் ள் இச்சமயத் ில்
வவலப்ெட்டுக்ப ோண்டிருந் ோல், உ வி நோடுவது சரியோனது மட்டுமல்ல, அது அவசியமும்
கூட. பவவ்கவறு வவ யோன சவோல் வள எ ிர்ப ோண்டுவரும் மக் ளுக் ோன
ஆ ரவு வி ள் ஏரோளம் உள்ளன, மற்றும் இந் சிற்கறட்டின் ஆ ரவு வி ள் ெகு ியில் இது
குறித் அட்டவவண ஒன்வற நீங் ள் ோணலோம்.
ஏற் னகவ மனகநோகயோடு வோழ்ந்துவருெவர் ளுக்கு, ப ோடர்ந்து உ வி
பெற்றுக்ப ோண்டிருக் கவண்டியது முக் ியம். சி ிச்வச மற்றும் ெரோமரிப்பு முவற ள்
ோலப்கெோக் ில் மோறக்கூடும், ஆ கவ ப ோவலகெசி மற்றும் இவணயத்வ ப் ெயன்ெடுத் ி
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உங் ளுவடய ஆ ரவு வி கசவவ ளின் வவலயவமப்புடன் ப ோடர்ந்து ப ோடர்ெில்
இருந்துப ோண்டிருங் ள்.

கவவலத் லத் ில்
ப ோடர்ெோடல்
ப ோள்ளல்

ெல விடயங் ள் விவரவோ மோறிவரும்
இந் சூழலில், உங் ளுவடய கமலோளர்
மற்றும் உங் ளுவடய அணியினருடன்
நீங் ள் ப ோடர்ந்து ப ோடர்ெோடல் வள
கமற்ப ோண்டுவர கவண்டியது முக் ியம். கவவலத் லத் ிற்கு அல்லது உங் ளுவடய
கவவலக்க நீங் ள் ிரும்புவவ ப் ெற்றிய வவல ள் உங் ளுக் ிருந் ோல், அவற்வற
ஒளிவு மவறவற்ற மற்றும் உண்வமயோன முவறயில் பவளிப்ெடுத்துங் ள்.
ெிரச்சிவன வளக் வ யோளவும், முரண்ெோடு வளக் குவறத்துக்ப ோள்ளவும்,
மோற்றங் ளுக்க ற்ெ உங் வளச் சரிப்ெடுத் ிக்ப ோள்ளவும் இது உங் ளுக்கு உ வும்.

கவவலத் லத் ில் ஏற்ெடும் மோற்றங் ள்

மோற்றம் என்ெது அபசௌ ரியமோன ோ வும், உறு ியற்ற ோ வும் இருக் க்கூடும். நீங் ளும்
மற்ற அணியினரும் பு ிய வழி ளில் கவவல பசய்துப ோண்டும், கவவலத் லத் ில்
ஏற்ெட்டுள்ள மோற்றங் ளுக் வமய உங் வள மோற்றியவமத்துக்ப ோண்டும் இருக்கும்கெோது
நிவல டுமோறுவது கெோன்ற உணர்வு உங் ளுக்கு இருப்ெது சோ ோரணமோனக என்ெவ
உங் ளுக்கு நிவனவூட்டிக்ப ோள்ளுங் ள். ஒவ்பவோரு ினத்வ யும் அது இயங்கும்
வி த் ில் ஏற்றுக்ப ோள்ளுங் ள், கமலும் மோற்றங் வளச் சமோளிக் நோம் ெின்ெற்றும்
பவவ்கவறு வி மோன வழி வள வனத் ில் ப ோள்ளுங் ள்.

அன்றோட-அலுவல்-வழவம என்ெது உ வியோ
இருக்கும்

கவவலத் லத் ில் மீ ண்டும் நிவலயோ அமரவும், ‘க ோவிட்-ெோது ோப்பு’ உள்ள பு ிய
வழி ளுக்க ற்ெ உங் வள மோற்றியவமத்துக்ப ோள்ளவும் பு ிய அன்றோட-அலுவல்-வழவம
ஒன்வற ஏற்ெடுத் ிக்ப ோள்வது உங் ளுக்கு உ வியோ இருக் க்கூடும். இந் ப் பு ிய
துவக் த் ின்கெோது உங் ளுவடய பு ிய அலுவல்-வழவமயில் நீங் ள் பு ி ோ உள்ளடக்
விரும்பும் நடவடிக்வ
வளப் ெற்றி நீங் ள் கயோசிக் இது ஒரு வோய்ப்ெோ வும் அவமயும்.
ப ோடர்ெோடல் ப ோள்ளப் பு ிய வழி வளப் ெயன்ெடுத்துவது மற்றும் உடற்ெயிற்சி, ியோனம்
அல்லது வோசிப்பு கெோன்ற நடவடிக்வ
ள் ஆ ியன இ ில் உள்ளடங் லோம்.

உங் ளுக்ப ன கநரம்
ஒதுக்குங் ள்

மி ச் சமீ ெத் ியத்
வல் வள அவ்வப்கெோது
ப ரிந்துப ோண்டிருக்கும் ோலத் ில், மோற்றங் ளும்
முந்துரிவம ளும் வளப்பூட்டுெவவயோ இருக் க்கூடும்.
நித் ிவர மற்றும் உடற்ெயிற்சிக்ப னவும், இந் க் கூடு ல்
சுவமவயச் சமோளிக் உ வுவ ற் ோன புத்துணர்ச்சிவயயும்
புதுத் ப ம்வெயும் பெறுவ ற் ோ வும் நீங் ள் கநரம்
ஒதுக் ிக்ப ோள்ள கவண்டியது முக் ியம்.
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ஆ ரவு விவயப் பெறுங் ள்

உங் ளுக்குக் வவல ள் இருந் ோல், அவற்வறப் ெற்றி யோரிடமும் கெசோமல் இருப்ெவ
விட, ஆ ரவு விவய நோடுவப ன்ெது மீ ண்டும் ெவழய நிவலக்கு இன்னும் விவரவோ த்
ிரும்ெ உங் ளுக்கு உ வக்கூடும். குடும்ெத் ினர் மற்றும் நண்ெர் ள் அல்லது
ப ோழில்வல்லுன ரீ ியோன ஆ ரவு வி ள் மூலமோ இது இருக் லோம், ஆனோலும் நம்
அவனவருக்கும் அவ்வப்கெோது ஆ ரவு வியும் அறிவுவரயும் க வவப்ெடும்.

ப ோடர்பு ள்
மு லோளி ள் மற்றும்
ப ோழிலோளர் ளுக் ோன

வல் ள்

‘சேஃப் வ ொர்க் ஆஸ்திசேலியொ’ (Safe Work Australia)
கவவலத் லத்வ ப் ெோது ோப்ெோன ோ ஆக் உ வும் மூலவளங் ள்
மற்றும் ருவி வளப் ெற்றிய மு லோளி ளுக்கும்
ப ோழிலோளர் ளுக்குமோன
வல் ள்.

www.safeworkaustralia.gov.au

24/7 ரீ ியில் அறிவுவரயோகலோசவண மற்றும்
ஆ ரவு வி ள் அளிக்கும் கசவவ ள்

‘வெட்-டு-வெல்த்’ (Head to Health): ெல வவ ப்ெட்ட
வல் ள், அறிவுவர, மற்றும் இலவச
மற்றும் குவறந் பசலவிலோன ப ோவலகெசி மற்றும் இவணயவழியிலோன மனநல
கசவவ வளப் பெற உ வும் ஆஸ் ிகரலிய அரசினது மின்னோக் வழியிலோன (‘டிஜிடல்’)
மனநல கசவவ ள்.
www.headtohealth.gov.au
‘பியொண்ட் ப்ளூ’ (Beyond Blue) ‘ப ோகரோனோ வவரஸ் மனநல மற்றும் பெோது

உடல்நல ஆ ரவு வி கசவவ’ (Coronavirus Mental Health Wellbeing Support Service) எனும்
அவமப்பு ெல வவ ப்ெட்ட மனநலப் ெிரச்சிவன ளுக் ோ அளிக்கும்
ஆ ரவு வி வள ப ோவலகெசி மூலமோ அல்லது இவணய உவரயோடல் அல்லது
மின்னஞ்சல் மூலமோ ப் பெறலோம்.

1800 512 348 | https://coronavirus.beyondblue.org.au/

‘ஆஸ்திசேலிய உயிர்கொப்பு இணைப்பு’ (Lifeline Australia) ெிரச்சிவன வளச் சமோளிப்ெ ில்
அல்லது ெோது ோப்ெோ இருப்ெ ில் சிரமங் வள எ ிர்ப ோண்டு வருெவர் ளுக்கு எந்
கநரத் ிலும் குறு ிய- ோல ஆ ரவு வி அளிக்கும் பநருக் டி ோல ஆ ரவு வி கசவவ.

13 11 14 | www.lifeline.org.au

‘ேிறொர் உத ி-இணைப்பு’ (Kids Helpline) 5 மு ல் 25 வயது வவரக்கும் உள்ள இளம்
வய ினருக் ோன இலவச, அந் ரங் மற்றும் இர சிய ப ோவலகெசி மற்றும்
இவணயவழி அறிவுவரயோகலோசவண வள அளிக்கும் கசவவ.

1800 55 1800 | www.kidshelpline.com.au

‘தற்வகொணலத் தடுப்பு மீ ள்-அணைப்பு சேண ’ (Suicide Call-Back Service):
ற்ப ோவலவயப் ெற்றி கயோசித்துக்ப ோண்டிருக்கும், அல்லது
ற்ப ோவலவயப் ெற்றி கயோசித்துக்ப ோண்டிருக்கும் ஒருவருடன்
வோழ்ந்துப ோண்டிருக்கும், அல்லது ற்ப ோவலயின் ோரணமோ ஒருவவர
இழந் ிருக்கும் எவபரோருவருக்குமோன ‘ ற்ப ோவலத் டுப்பு மீ ள்-அவழப்பு
கசவவ’ எனும் ஆ ரவு வி ிவடக்கும்.

1300 659 467 | www.suicidecallbackservice.org.au
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‘ஆஸ்திசேலிய ஆட ர் உத ி இணைப்பு’ (MensLine Australia) ஆண் ளுக் ோன
ப ோவலகெசி மற்றும் இவணயவழி அறிவுவரயோகலோசவண கசவவ.

1300 78 99 78 | www.mensline.org.au

‘திறந்த கேங்கள்’ (Open Arms): ‘முன்னோள் இரோணுவ வரர்
ீ
ள் மற்றும்
குடும்ெங் ளுக் ோன அறிவுவரயோகலோசவண கசவவ’ (Veterans and Families
Counselling): ற்கெோது ெணியோற்றிக்ப ோண்டிருக்கும் மற்றும் முன்னோள்
இரோணுவ வரர்
ீ
ள் மற்றும் அவர் ளது குடும்ெத் ினருக் ோன இலவச,
இர சிய அறிவுவரயோகலோசவண, குழு சி ிச்வசத் ிட்டங் ள் மற்றும் சமூ
மற்றும் சம-நிவலகயோர் வவலயவமப்பு ள் ஆ ிய கசவவ வள இந் அவமப்பு
அளிக் ிறது.

1800 011 046 | www.openarms.gov.au

கநருக்கு கநர்

ிவடக்கும் ஆ ரவு வி ள்

உங்களுணடய வபொது மருத்து

ர்

நீங் களோ உங் ளுவடய குடும்ெத் ினகரோ இவடயுறோ ெிரச்சிவன ளுக்கு
ஆட்ெட்டுக்ப ோண்டிருந் ோல், உங் ளுவடய மனநலம் மற்றும் இ ர உடல்நல
கசவவ ளுக்கு மு லிடமோன உங் ளுவடய உள்ளூர் மருத்துவருடன் யவு
பசய்து கெசுங் ள்.
www.healthdirect.gov.au/australian-health-services

அறிவுணேயொசலொேகர்கள்

‘ப ோவலவழி சு ோ ோர கசவவ’ மூலமோ உங் ளுவடய உள்ளூர்ப் ெகு ி
உளவியலோளர் ஒருவருடன் உங் வளத் ப ோடர்புெடுத் க்கூடிய எளிய ‘க டல்
பசயலி’ (search tool) ஒன்வற ‘ஆஸ் ிகரலிய உளவியல் அவமப்பு’ (Australian
Psychological Society) அளிக் ிறது.’ப ோகரோனோ வவரஸ்’ ிடீர்ப்ெரவல் ோலத் ில்,
‘பமடிப யர்’ வச ிக்குத் கு ிபெறும் ஆஸ் ிகரலியர் ள் ‘ப ோவலவழி
சு ோ ோர’(telehealth)க் லந்துவரயோடல் வள அணு ிப் பெறலோம். உங் ளுவடய
க வவ ளுக்கு ஏற்ற கசவவ ள் யோவவ என்ெவ www.psychology.org.au/Find-aPsychologist எனும் வவலத் லப் ெக் த் ில் க டுங் ள்.

‘வெட்ஸ்சபஸ்’ (headspace)

12 மு ல் 25 வயது வவரக்குமோன இள வய ினருக்கும், அவர் ளுவடய
குடும்ெத் ினர் மற்றும் நண்ெர் ளுக்கும் இலவச அல்லது குவறந்
பசலவிலோன கசவவ வள ‘பெட்ஸ்கெஸ்’ எனும் கசவவ அளிக் ிறது.
மனநலம், இத்க ோடு சம்ெந் ப்ெட்ட உடல்நலம், மது மற்றும் இ ர
கெோவ வஸ்துப் ெயன்ெோடு, மற்றும் சமூ மற்றும் ‘வோழ்க்வ த்ப ோழில்
ஆ ரவு வி’ (vocational support) ஆ ிய நோன்கு முக் ியமோன ெகு ி வள
உள்ளடக் ிய ‘முழுவமப் ெரோமரிப்’(holistic care)ெிவன ‘பெட்ஸ்கெஸ்’
அளிக் ிறது. ‘பெட்ஸ்கெஸ்’ கசவவத் லங் ள் அவமந்துள்ள இடங் வளக்
ோட்டும் வவரெடம் ஒன்று ‘பெட்ஸ்கெஸ்’-இன் வவலத் லத் ில் உள்ளது.

www.headspace.org.au

‘ஆஸ்திசேலிய பூர் குடியினர்
ைிகொட்டல் வேயலீடுபொடு’ (Australian
Indigenous Mentoring Experience (AIME))

AIME என்ெது, இளம் ஆபெோரிஜினிப் பூர்வகுடி ள் மற்றும் ‘கடோரிஸ் நீர்ச்சந் ித் ீவ த் வர்
ஆ ிகயோவரக் ல்வியிலும் அவர் ளது வளரும் அவோக் ளிலும் ஈடுெடுத்துவவ
கநோக் மோ க் ப ோண்டப ோரு ‘பசயலீடுெோட்டுப் ெோடத் ிட்ட’(imagination curriculum)மோகும்.
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33 இடங் ளில் அவமந்துள்ள மது வமயங் ள் மூலமோ வும், இவணய வழியிலும்
250 ெோடசோவல ளுடனோன கூட்டு ஒத்துவழப்பு மூலமோ ெல் வலக் ழ மோணவமோணவியருக்கும், சமூ ப் ெிர ிநி ி ளுக்கும் வழி ோட்டல் ள், கெோ ிப்பு அமர்வு ள்,
ெணிமவன ள் மற்றும் நிவலப்ெடுத் ப்ெட்ட ெோடத் ிட்டம் ஆ ியவற்றின் மூலமோ
மீ ளளிப்பு பசய்வ ற் ோன ளம் ஒன்வற AIME வழங்கு ிறது. https://aimementoring.com/

சேர்முகமொன கூட்டுத் திட்டங்கள்

‘ஆட்டிஸம்’ உள்ள மோணவ-மோணவியரது ல்விப் ெலோெலன் வள
கமம்ெடுத்தும் கநோக் ில் ெோடசோவல ளுக்கும் பெற்பறோர் ளுக்கும் இவடகய
கூட்டு ஒத்துவழப்பு வள இத் ிட்டம் உருவோக்கு ிறது. ெணிமவன ள் மற்றும்
இவணயவழி மூலவளங் ள் வோயிலோ
ற்கெோது நடப்ெிலுள்ள, குந் மற்றும்
ஆ ோரங் ளின் அடிப்ெவடயிலோன
வல் வள இது அளிக் ிறது.

www.positivepartnerships.com.au/

இவணயவழி மூலவளங் ள்

மோணவ-மோணவியர் பெோதுநல வமயம் (Student Wellbeing Hub)

ல்வியோளர் ள், பெற்கறோர் ள் மற்றும் மோணவ-மோணவியருக் ோன
வய ிற்க ற்ற, விகசடமோ வடிவவமக் ப்ெட்ட
வல் வள இந் வமயம்
இவணயவழியில் அளிக் ிறது. குழந்வ
ள் மற்றும் இள வய ினரிவடகய
ோணப்ெடும் ெ ற்றம் மற்றும் மனச்கசோர்வுக் ோன ஆெத்து வளக் குவறக்
உ வும் எளிய பமோழியிலுள்ள நவடமுவறக்க ற்ற, ஆ ோர அடிப்ெவடயிலோன
யுக் ி வள நீங் ள் அணு ிப் பெறலோம்.

www.studentwellbeinghub.edu.au

‘ரீச்-அவுட்’ (ReachOut)

சிரமமோன ோலங் ளில் எழும் அன்றோடப் ெிரச்சிவன ளில் 25 வய ிற்குக்
ீ ழ்ப்ெட்டவர் ளுக்கு ‘ரீச்-அவுட்’ எனும் உ விக் ர அவமப்பு உ வு ிறது. இள
வய ினர் மது மனநலத்வ ப் ெற்றி விளங் ிக்ப ோண்டு அவ ப் ெரோமரித்துவர ஏது
பசய்யும் நவடமுவறயிலோன நடவடிக்வ
வள அவர் ள் கமற்ப ோள்ள உ வும்
வல் மூலவளங் வளயும், சுய-உ வி சோ னங் வளயும் இந் கசவவயின்
வவலத் ளம் அளிக் ிறது. இள வய ினர் மற்றவர் ளுடன் கெசி அவர் ளுக்கு
கநரிட்டுக்ப ோண்டிருக்கும் விடயங் வளப் ெ ிர்ந்துப ோள்வ ற்குப் ெோது ோப்ெோன
மற்றும் அனோமக யமோன ஆ ரவு வித் ளம் ஒன்வற இந் வவலத் லம்
ப ோண்டுள்ளது.

www.au.reachout.com

‘அத் ியோவசிய வவலயவமப்பு’ (TEN – The Essential Network)

சு ோ ோரம், மு ிகயோர் ெரோமரிப்பு மற்றும் உடலியலோவம கசவவ ள் ஆ ிய துவற ளில்
ெணியோற்றும் உடல்நலத் ப ோழில்வல்லுனர் ள் ‘க ோவிட்-19’ ோலத் ின் ஊடோ ப்
ெணியோற்றிக்ப ோண்டு அவர் ளது வோழ்க்வ வயச் சமோளிக் அவர் ளுக்கு உ வும் ஒரு
‘பசயலி’(app)யோகும் இது.

Download the app for Apple | Download the app for Android

வோழ்க்வ த்-ப ோழிலுக் ோன ஆ ரவு வி மற்றும்
வல் ள் (Career Support and Information)
‘க சிய வோழ்க்வ த்-ப ோழில் நிறுவனம்’ (National Careers Institute)

ெோடசோவலக் ல்விக்குப் ெிறகு ிவடக்கும் வழிப்ெோவ
ளின் ஊடோ இள வய ினர்
ெயணிப்ெ ற் ோன ஆ ரவு வி www.nci.dese.gov.au எனும் வவலத் லத் ில் ிவடக்கும்.
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‘சகொர்ஸ் ஸீக்கர்’ (Course Seeker)

இவணயவழியிலும், ல்வி வளோ ங் ளிலும் ிவடக்கும் ஆயிரக் ணக் ோன ெடிப்பு
வவ
வளப் ெற்றிய ஒகர மோ ிரியோன, ஒப்ெிட்டுப் ெோர்க் க்கூடிய
வல் வள
www.courseseeker.edu.au எனும் வவலத் லத் ில் ோணலோம்.

‘

ொழ்க்ணகத்-வதொைில் திட்டம்’ (Career Planning)

‘

ொழ்க்ணகத்-வதொைில்
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வோழ்க்வ த்-ப ோழில் ிட்டம், வோழ்க்வ த்-ப ோழில் ப ரிவிற் ோன வழிப்ெோவ
ள் மற்றும்
கவவல மோறல் ள் ஆ ியவற்வறப் ெற்றிய ெோரெட்சமற்ற
வல் வள www.myfuture.edu.au
எனும் வவலத் லத் ில் ோணலோம்.

ைிகொட்டல்’ (Career Mentoring)

15 மு ல் 25 வயது வவரக்குமோன இள வய ினர் வோழ்க்வ த்-ப ோழில்
ஒன்வறப் ெற்றித் ிட்டமிடவும், கவவல க டவும் அல்லது கமல் ெடிப்வெப்
ெற்றித் ிட்டமிடவும் உ வும் ‘headspace Digital Work and Study Program and Career
Mentoring Program’ -ஐப் ெற்றிய
வல் வள https://headspace.org.au/our-services/digitalwork-and-study-service/ எனும் வவலத் லப் ெக் த் ில் ோணலோம்

