உங்களுடைய மனநலத்திடனப் பராமரித்தல்
‘க ொரரொனொ வைரஸ்’ ஒவ்கைொருைவரயும் பொதிக் ிறது.
ஆஸ்திரரலியொைிலும், மற்றும் உலக ங் ிலும் உள்ள மக் ள் மீ து
இது தொக் ங் வள ஏற்படுத்தியிருக் ிறது. இந்த வைரஸ்-இன்
பரைவல நிறுத்துைதில் உதைவும், அைர் ளுவைய சமூ ங் வளப்
பொது ொப்பொ வைத்துக்க ொள்ளவும் அவனத்து நொடு ள்,
லொசொரங் ள், மற்றும் பின்புலங் வளச் ரசர்ந்த மக் ள்
அைர் ளுவைய அன்றொை ைொழ்க்வ யில் மொற்றங் வள
ஏற்படுத்திக்க ொண்டுள்ளனர்.
‘ர ொரரொனொ வைரஸ்’-இனொல் ஏற்பட்டுள்ள தொக் ங் ள் நம்மில்
பலருக்கும் ைவல வளயும், மன அழுத்தத்திவனயும்
ஏற்படுத்தியிருக் ிறது அல்லது தனித்துைிட்ை உணர்ைிவன
உண்ைொக் ியிருக் ிறது. உங் ளுவைய கசொந்த நொட்டில் இருக்கும்
குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர் வளப் பற்றி நீங் ளும்
ைவலப்பட்டுக்க ொண்டிருக் க் கூடும். இந்த சிரமமொன ொலங் ளில்,
நொமவனைரும் நமது மனநலத்திவனயும், அத்ரதொடு நமது உைல்
நலத்திவனயும் பரொமரித்துைர ரைண்டியது முக் ியமொகும்.
பின் ைருைனைற்வறப் ரபொன்ற சில மொற்றங் வளயும்,
உணர்வு வளயும் நீங் ள் உங் ளுவைய கசொந்த மனநிவலயில்
அைதொனித்திருக் லொம், அல்லது இந்த மொற்றங் வள இன்கனொரு
நபரில் நீங் ள் ண்டிருக் லொம்:
•

மன அழுத்த அல்லது

•

தொழ்ந்த மனநிவல, நிவலகுவலந்த நிவல அல்லது நீங் ள்
நீங் ளொ இல்லொதது ரபொன்ற உணர்வு.

•

நித்திவரக்குச் கசல்ைதில் அல்லது கதொைர்ந்து நித்திவர
க ொள்ைதில் சிரமம்

•

உங் ளுவைய உைல் எவை அல்லது உணைின் மீ தொன
நொட்ைத்தில் மொற்றங் ள்;

•

நிவலவம வளச் சமொளிக் இயலொத, மற்றும் அன்றொை
ைொழ்க்வ சிரமமொ இருப்பதொன உணர்வு

ைவலயுணர்வு.
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மனநலப் பிரச்சிவன உள்ளைர் என்ற முத்திவர
குத்தப்பட்டுைிடுரைொம் என்ற அச்சத்தின் ொரணமொ தமது
உணர்வு வளப் பற்றி மற்றைர் ளுைன் ரபச சிலர் பயப்பைக்கூடும்.
இப்படிப்பட்ை உணர்வு ள் சொதொரணமொனவை, மற்றும்
சமூ த்திலுள்ள பலரும் இப்படிப்பட்ை உணர்வு ளுக்கு
ஆட்படு ிறொர் ள் என்பரத உண்வம நிவலயொகும்.
உங் ளுவைய நம்பிக்வ க்கு உரியைர் வள அணு ி அைர் ளுைன்
ரபசுங் ள். குடும்பத்தினருைனும், நண்பர் ளுைனும் கதொவலரபசி,
ொகணொலி அல்லது சமூ ஊை ங் ளின் மூலம் கதொைர்பில்
இருப்பது உங் ளுவைய மனநலத்திற்கு உதைியொ இருக் க்கூடும்.
உங் ளுவைய உணர்வு வள அைர் ரளொடு ப ிர்ந்துக ொள்ளுங் ள்,
மற்றும் அைர் ளுவைய உணர்வு வள உங் ளுைன் ப ிர்ந்துக ொள்ள
அைர் வள அவையுங் ள்.
ஆரரொக் ியமொ இருப்பது உங் ளுவைய மனதிற்கும், உைலிற்கும்
நல்லது. இயன்ற ைவர அன்றொை அலுைல்-ைைவம ஒன்வறப்
பின்பற்றுங் ள். கைளியில் உலொைச் கசல்ைது, பூங் ொைில் வ ொல் வள நீட்டி மைக்கும் பயிற்சி வளச் கசய்ைது அல்லது ைட்டில்
ீ
உைற்பயிற்சி வள ரமற்க ொள்ைது ரபொன்றைற்வறச் கசய்ைதன்
மூலம் சுறுசுறுப்பொ இருங் ள். நல்ல நித்திவரப் பைக் ங் வளப்
பின்பற்றுங் ள், பைங் ள் ொய் றி ள் ரபொன்ற ஆரரொக் ியமொன
உணவு வள உண்ணுங் ள், மற்றும் சர்க் வர அதி மொ உள்ள
தின்பண்ைங் ள் மற்றும் பொனங் வள மட்டுப்படுத்துங் ள்.
உதவி கிடைக்கும்
தற்சமயம் ைொழ்க்வ யிலுள்ள கூடுதல் சைொல் வளச் சமொளிப்பதில்
உங் ளுக்கு ஆதரவுதைி ரதவைப்படு ிறது, அல்லது ைொழ்க்வ
சிரமொ இருக் ிறது என்று நீங் ள் நிவனத்தொல், உதைி நொடுைதில்
தைறு ஒன்றும் இல்வல. உங் ளுவைய தனிப்பட்ை ரதவை ள்,
மற்றும் நீங் ள் ரமற்க ொள்ள இயலுமொன அடுத்த நைைடிக்வ
ள்
ஆ ியைற்வறப் பற்றி ஒரு குடும்ப அங் த்தைர், நண்பர் அல்லது
உள்ளூர் கபொது மருத்துைர் (ஜி.பி), அல்லது உங் ளுவைய
நம்பிக்வ க்கு உரிய சு ொதொரத் கதொைிலர் ஒருைருைன் ரபசுங் ள்.
‘க ொரரொனொ வைரஸ் மனநல ஆதரவுதைி ரசவை’ (Coronavirus Mental
Wellbeing Support Service)-வய 1800 512 348-இல் இலைசமொ அவைத்து
அறிவுவரயொரலொச ர் ஒருைருைனும் நீங் ள் ரபசலொம். இலைச
மற்றும் இர சிய கமொைிகபயர்த்துவரப்பொளர் ஒருைவரப் கபற 131 450
-ஐ அவைத்து உங் ளுக்குத் ரதவைப்படும் கமொைியின் கபயவரச்
கசொல்லுங் ள். பிறகு நீங் ள் ‘க ொரரொனொ வைரஸ் மனநல
ஆதரவுதைி ரசவை’-யுைன் கதொைர்பு ஏற்படுத்தித் தருமொறு
கமொைிகபயர்த்துவரப்பொளவரக் ர ட் லொம்.
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ரைறு ஒருைருைன் ரநருக்கு ரநரொ ப் ரபசுைது எல்ரலொருக்கும்
கசௌ ரியமொ இருக் ொது - இது கபொதுைொனரத. உபரயொ
ரமொன
த ைல் ள் உள்ள ைவலத்தலங் வள நீங் ள் பொர்க் லொம், ணினிப்
‘பயன்பொடு’(app) வளயும், கசயலி வளயும் பொைித்து உங் ளுவைய
திறன் வள ைளொர்த்துக்க ொண்டு உங் ளுவைய முன்ரனற்றத்திவன
அைதொனித்துைரலொம், இவணய ரமவை ளில் உங் ளுவைய
வத ள் மற்றும் அனுபைங் வள மற்றைர் ளுைன்
ப ிர்ந்துக ொள்ளலொம், அல்லது கதொவலரபசி,
ைவலயுவரயொைல்/குறுஞ்கசய்தி ள் மற்றும் மின்னஞ்சல் ரசவை ள்
ஆ ியைற்றின் மூலமொ கதொைில்ைல்லுனர் ஒருைருைன் ரபசலொம்.
நம்பிக்வ க்குரிய இலைச மற்றும் குவறந்த கசலைிலொன
கதொவலரபசி மற்றும் இவணய-ைைியிலொன ஆஸ்திரரலிய மனநல
ரசவை ள் மற்றும் ஆதரவுதைி ளுக்கு headtohealth.gov.au எனும்
‘கெட்-டு-கெல்த்’ (Head to Health) அவமப்பினரது ைவலத்தலத்திற்குச்
கசல்லுங் ள். உங் ள் கமொைியில் உள்ள த ைல் ள் மற்றும்
மூலைளங் ளுக் ொன இவணப்பு வளயும் இது க ொண்டுள்ளது.
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