
1300 364 277  |  enquiries@rav.org.au  |  www.rav.org.au

பெற�்றோருக�குரிய நடைமுடறகள�
உதவிக�குறிெ� பு தோள�

பெற�்றோருக�குரிய உதவிக�குறிெ� புகள�
• குடும்பத்துடன் கலந்துரையாடும் நநைதர்த ஊகக்ுவிகக், ஒன்றாக 

உணவு உட்்காள்வது மற்றும் உங்கள் ்�ாந்த வாழ்கர்க அல்லது 
கலா��்ாைதத்ிலிருந்து கரதகரளப் பகிைவ்து நபான்ற ்�யல்களில் 
ஈடுபடுவதன் மூலம் குழந்ரதகள் பாதுகாப்பாக உணை உதவும்.

• உங்கள் குழந்ரதகளின் உணைவ்ுகரள நீங்கள் ஒப்புக்் காள்வதன் 
மூலம்  அவைக்ளின் உணை�்ச்ிகரள அரடயாளம் கண்டு அவற்ரற 
ரகயாளுவதில் உதவுங்கள்.

• உங்கள் குழந்ரத அதிக நம்பிகர்கயுடனும் குடும்பத்துடன் 
இரணந்தவைக்ளாகவும் உணைவ்தற்கு பள்ளியில், விரளயாட்டில் 
மற்றும் பிற அரமப்புகளில் ்�ய்யும் சிறிய �ாதரனகரளயும் 
பாைாட்டுங்கள்.

• பழகக்ங்கள், நரடமுரறகள் மற்றும் எல்ரலகள் குறிதத் 
்தளிவான எதிைப்ாைப்்புகரளயும் வைம்புகரளயும் நிறுவுங்கள். 
ஆஸ்திநைலியாவில், குழந்ரதகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் 
நல்வாழ்வு மிக முகக்ியமானது, நமலும் குழந்ரதகளின் 
பாதுகாப்ரபகாப்பாற்றும் �ட்டங்கள் உள்ளன, எனநவ 
குழந்ரதகளுகக்ு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. ஒரு குழந்ரதகக்ு 
கல்வி, மத மற்றும் கலா��்ாை வளைப்்பு நபான்ற “முகக்ிய நீண்டகால 
பிை�ச்ிரனகள்” குறித்து முடி்வடுப்பதற்கான ்பாறுப்ரப 
்பற்நறாருகக்ு �ட்டம் அளிகக்ிறது.

• உங்கள் குழந்ரதகளுடனான உறவுகளில் மன அழுதத்ம் அல்லது 
எதிைம்ரற தருணங்கரள� ்�ைி்�ய்யவும். என்ன நடந்தது என்பரதப் 
பற்றி நபசுங்கள் மற்றும் சிகக்ல்கரளத ்தீைக்க் மாற்று வழிகரள� ்
சிந்தியுங்கள்.

• உங்கரளயும் உங்கள் உறவுகரளயும் கவனிகக் நிரனவில் 
்காள்ளுங்கள். உடல் மற்றும் உணைவ்ு ைீதியான ஆநைாகக்ியதத்ில் 
கவனம் ்�லுதத் முயற்சி ்�ய்யுங்கள் நமலும் நண்பைக்ள் மற்றும் 
குடும்பதத்ினைின் ஆதைரவ ்பறுங்கள்.

• தங்கள் இளம் பருவ பிள்ரளகளின் தனித்துவமான நபசும் 
முரறரய புைிந்து்காள்ள ்பற்நறாைக்ள் ்வளிப்பரடயாகவும் 
ஆைவ்மாகவும் இருகக் நவண்டும். இது ்பற்நறாை-்இளம்பருவ 
உறரவ வலுப்படுதத் உதவுகிறது.
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பநருக�கமோன குடும� ெ உறவுகள�  
நம�  வோழ� நோள�  முழுவதும�  
தோக�கத�டத ஏற�ெடுத�துகின� றன. 
இது மற�றவர�களுைனோன நமது 
பதோைர�புகள�  மூலம�  நம�  வோழ� க�டகடய 
வளெ� ெடுத�தக�கூடிய அடிெ� ெடை 
வழிமுடறகடளெ�  கற�ெிெ� ெ்தோடு, நல� ல 
வோய� ெ� புகடள ்தர�வு பெய� வதற�கும�  
நமக�கு வழி கோை�டுகின� றது. இதன�  மூலம�  
நம�  வளர�ெ�சியிலும�  முன� ்னற�றத�திலும�  
பெரும�  ெங� கோற�றுகின� றது.

பெற�்றோருக�கும�  குழந�டதக�கும�  
இடையிலோன உறவு தோன�  பெோதுவோக 
குழந�டதக�கு உறவுகள�  ெற�றிய முதல�  
அனுெவமோகும�, என்வ இந�த  
கோரணத�தினோல�  பெற�்றோர�க்ள 
ஆ்ரோக�கியமோன உறவு என� ன 
என� ெடத நிரூெிக�கும�  மிக முக�கியமோன 
பெோறுெ� ெில�  இருக�கின� றனர�. 

ஒரு குழந�டதயின�  
ெரோமரிெ� ெோளருைனோன முதல�  
இடணெ� பு குழந�டதயின�  மூடள 
மற�றும�  ஆளுடமயின�  வளர�ெ�சிக�கோன 
அடித�தளத�டத வழங� குகிறது, ்மலும�  
இது வோழ� நோளின�  அடிெ� ெடை உறவோகும� ; 
ஒரு நிடலயோன, அரவடணக�கும�  
நம� ெகமோன இடணெ� பு உள� ள உறவு 
ஒரு குழந�டதக�கு நம� ெிக�டகடயயும�  
மற�றவர�களுைன�  ெிடணக�கும�  
திறடனயும�  நிடலநிறுத�த உதவுகிறது.

ஆ்ரோக�கியமோன குடும� ெ உறவுகள�  
ஏற�ற தோழ� வுகடள பகோண� டிருக�கும� , சில 
தருணங� கள�  ஆதரிக�கக�கூடியதோகவும�  
மற�றும�  சில தருணங� கள�  
ஏமோற�ற¬¬த�டதயும�  ்வதடனடயயும�  
தரக�கூடியதோகவும�  இருக�கும� . 
பநருக�கமோன குடும� ெ உறவுகளோனது 
எவ� வோறு ்நசிெ� ெது மற�றும�  
இடணெ� ெது, உணர�ெ�சி நுண� ணறிடவ 
வளர�ெ� ெது, மக�களின�  ்வறுெோடுகடள 
ஏற�றுக�பகோள� வது, நம�  பெோந�த 
உணர�ெ�சிகடள டகயோளுவது ்மலும�  
்ெெ�சுவோர�த�டத மற�றும�  ்மோதல�  தீர�க�கும�  
திறன� கடளெ�  ெயிற�சி பெய� து அவற�டறக� 
கற�றுக�பகோள� வது ்ெோன� றவற�றிற�கோன 
மிகெ� சிறந�த இைமோகும�.
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• குடும்பம் மற்றும் குழந்ரதகளுடன் ஒரு புதிய நாட்டிற்கு இடம்்பயைந்்து 
அந்த இடதத்ிற்கு ஏற்றா ற் நபால் மாற்றிக்் காள்வது.

• இரளய குழந்ரதகளின் நடவடிகர்ககரள ரகயாளுவதில் 
குறிப்பாக எவ்வாறு சிறந்த முரறயில் பதிலளிப்பது என்பது குறித்து 
தம்பதிகளுகக்ுள் ்வவ்நவறு கருத்துகக்ள் நிலவினால் அரவ மன அழுதத்ம் 
்காண்டதாகவும் �வாலாகவும் இருகக்ும்.

• இளரமப் பருவதத்ிற்கு� ்்�ல்லும் குழந்ரதகள், தங்கள் புதிய நாட்டின் 
வாழ்கர்க முரறகக்ு மாறகக்ூடும், ஆனால் அவைக்ளின் ்பற்நறாைக்ள் 
பரழய நாட்டின் மைபுகரள கரடப்பிடிகக்கக்ூடும், இதனால் 
புலம்்பயைந்்த குடும்பங்களில் ்பற்நறாை-்குழந்ரத உறவுகளில் சிகக்ல்கள் 
உருவாகின்றன.

ெவோலோன ்நரங� கடள டகயோளுதல�
குடும்ப மாற்றங்கள் அல்லது வாழ்கர்க மாற்றங்கள் நபான்ற காைணங்களால் 
்பற்நறாைக்ளுகக்ு அதிகமான �ங்கடங்கரள ஏற்படுத்தும் வாழ்கர்க 
சூழ்நிரலகள் ்பரும்பாலும் உள்ளன:
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இந்த எல்லா மாற்றங்களிலும், ்பாதுவாக உறவுகளிரடநய அரமதியாக இருகக்நவண்டும், தவறான தருணங்கரள 
�ைி்�ய்தல் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினைக்ளுடன் ்வளிப்பரடயாக நபசிப் பழகுவது அவசியம். சில நநைங்களில் இது 
இந்த �வாலான காலங்களின் இறுதி முடிவு அல்ல, மாறாக நீங்கள் அங்கு எப்படி கடந்து வந்தீைக்ள் - இதுநவ உறவுகரள 
பலப்படுத்துகிறது.  

விஷயங� கள�  கடினமோகி வருவதோக நீங� கள�  உணர�ந�தோல� , குழந�டத மற�றும�  குடும� ெ ஆதரவு ்ெடவகளிைமிருந�து 
ஆரம� ெத�தி்ல உதவி பெறுவது முக�கியம� .

இந்த வழிமுரற �வுத ்ஈஸ்ட் 
கம்யூனிட்டி லிங்கஸ்் உடன் 
இரணந்து தயாைிகக்ப்பட்டது.

இந்த 
வழிமுரற பிற 
்மாழிகளிலும் 
கிரடகக்ிறது.

நாங்கள் ஒரு துல்லியமான 
்மாழி்பயைப்்ரப வழங்க 
முயற்சிதந்தாம், இருப்பினும், ்மாழியின் 
சிகக்லான தன்ரம காைணமாக 
ஒவ்்வாரு  நபருகக்ும் வழங்கப்பட்ட 
தகவல்கரளப் பற்றிய மாறுபட்ட 
புைிதல் இருகக்லாம் என நாங்கள் 
அங்கீகைிகக்ிநறாம்

எங� கடள அணுகவும�
உங்களுகக்ும் உங்கள் 
குடும்பதத்ினருகக்ும் நாங்கள் 
எவ்வாறு உதவ முடியும் என்பரத 
அறிய எங்கரளத ்்தாடைப்ு 
்காள்ளுங்கள்.

1300 364 277 ஐ அரழகக்வும்  
enquiries@rav.org.au கக்ு இ்மயில் 
்�ய்யவும் 
www.rav.org.au ஐப் பாைர்வயிடவும்.

உங்களுகக்ு ஒரு 
்மாழி்பயைப்்பாளை ்
நதரவப்பட்டால் முன்கூட்டிநய 
எங்களுகக்ுத ்்தைியப்படுத்துங்கள்.

எங� கடளெ�  ெற�றி
ைீநலஷன்ஷிப்ஸ் அவுஸ்திநைலியா 
விகந்டாைியா, விகந்டாைியன்களுகக்ு 
ஆதைவு அளிப்பதில் 70 
ஆண்டுகளுகக்ும் நமலான 
அனுபவம் ்காண்டது. ஆநலா�ரன, 
குடும்ப தகைாறு தீைவ்ு (மதத்ியஸ்தம்), 
குடும்ப வன்முரற ந�ரவகள் மற்றும் 
உறவுக ்கல்வித ்திட்டங்கள் உள்ளிட்ட 
பல்நவறு வரகயான குடும்ப 
மற்றும் உறவு ஆதைவு ந�ரவகரள 
நாங்கள் வழங்குகின்நறாம். எங்கள் 
ந�ரவகள் �மூகதத்ின் அரனத்து 
உறுப்பினைக்ளுகக்ுமானது.

மற�ற ஆதரவு ்ெடவகள�
ெவுத� ஈஸ� ை� கம� யூனிை�டி லிங� க�ஸ�
ஒரு உலகளாவிய ந�ரவ 
வழங்குநைான, �வுத ்ஈஸ்ட் 
கம்யூனிட்டி லிங்கஸ்் எங்கள் 
�மூகதத்ில் உள்ளவைக்ளுகக்ு 
சிறந்த �மூக மற்றும் ்பாருளாதாை 
ஏற்றங்கரள அரடய பல்நவறு 
வரகயான உதவிகரள 
வழங்குகின்றது.  

www.secl.org.au

இன� ைெ� - குடும� ெ வன� முடறக�கு 
எதிரோன ென� முக கலோெ�ெோர 
டமயம�
புலம்்பயைந்்நதாை ்மற்றும் 
அகதிகள் பின்னணியிலிருந்து வரும் 
்பண்கள், அவைக்ளது குடும்பங்கள் 
மற்றும் அவைக்ளின் �மூகங்கரள 
ஆதைிகக்ிறது. 

https://intouch.org.au

்ெஃெ�  ஸ� பைெ� ஸ�  குடும� ெ 
வன� முடறக�கோன ெதிலளிக�கும�  
டமயம�
்பண்கள் மற்றும் குழந்ரதகளுகக்ு 
எதிைான குடும்ப வன்முரறகளுகக்ு 
இலவ�மாக ஆதைவு அளிகக்ிறது.

www.safesteps.org.au 

தி ஆரஞ� சு ்ைோர�
குடும்ப வன்முரறயால் 
பாதிகக்ப்படுபவைக்ளுகக்ும், 
குழந்ரதகளின் பைாமைிப்பில் 
கூடுதல் ஆதைவு நதரவப்படும் 
குடும்பங்களுகக்ும் இலவ� ந�ரவ.

www.orangedoor.vic.gov.au

விண� ைர�மீர� 
குழந்ரத மற்றும் குடும்பம் �ாைந்்த 
ஆதைவு ந�ரவகள்.

www.windermere.org.au/services/
family-services

mailto:enquiries%40rav.org.au?subject=Enquiry%3A%20Coronavirus%20Support
https://www.relationshipsvictoria.com.au/

