
இந்த ‘க�ோக�ோனோ வை�ஸ்’ பெருநப்தோற்றுக் 
�ோலத்ததிலும், இவ்தயடுதது ைரும் 
�ோலத்ததிலும் உங�ளுவைய மனநலம் மற்றும் 
பெோதுநலத்ததிற்�ோ�க் �திவைக்கும் ஆ்த�வு்தைதி�ள்

‘க�ொர�ொனொ வை�ஸ் (COVID-19) 
கெருநகதொற்றின் �ொ�ணமொ� ஏறெட்டுள்ள 
உ்ள-ொீதி, சமூ�-ொீதி மறறும் கெொரு்ளொதொ�-
ொீதியொன ைறிவ்ளவு�்ளொனவை சிலருவைய 
மனநலம் மறறும் கெொதுநலததின் மீது 
�ணறிசமொன தொக�ததிவன ஏறெடுததியுள்ளன. 
கதொைர்நது கை்ளறியொ�ிகக�ொண்டிருககும் 
ஊை�ச் கசயதி�்ளொலும், சூழநறிவல�வ்ளப் 
ெற்றிய மு�ண்ெடும் த�ைல�்ளொலும் ெலர் 
துய�ங�ளுககு ஆ்ளொ�ி நறிவலவம�வ்ளச் 
சமொ்ளறிக� இயலொத நறிவலயறில உள்ளனர்.   

மனஅழுத்தம், ைதிசனம், ெ்தற்்றம் அலலது ்தோழ்வுற்்ற 
மனநதிவல கெோன்ற ெல்த�பெடை உணர்சசதி�ளுக்கு ஒருைர 
ஆளோைது இயற்வ�கய. COVID-19 பெருநப்தோற்வ்றப 
கெோன்ற துயரூடடும் நதி�ழ்வு�ளதின கெோதும் அைற்்றதிற்குப 
ெதினனரும், இந்தத ப்தோற்்றதின ெ�ைவல நதிறுததுை்தற்�ோ� 
நவைமுவ்றபெடுத்தபெடடுள்ள �டடுபெோடு�ளதின 
�ோ�ணமோ� இபெடிபெடை உணர்சசதி�ள் ஏற்ெடுைது 
பெோதுைோனக்த. இந்த உணர்சசதி�ளுக்கு ஆளோைது ஏக்தோ 
ஒரு க�ோளோறு ஏற்ெடடிருக்�தி்றது எனெவ்த அவனதது 
கைவள�ளதிலும் கு்றதிக்�ோது.  

இருபெதினும், சதிலெல ைோ�ங�ளோ� சமோளதிக்� இயலோ நதிவலயதில நீங�ள் 
இருந்தோகலோ, நீங�ள் துயருற்்றதிருந்தோகலோ, ெ்தற்்றதக்தோடு இருந்தோகலோ, 
்தோழ்நதுகெோன மன நதிவலயதில இருந்தோகலோ ‘பெோதுநல கசவைப 
ெங�ோளர�ள்’ (Partners in Wellbeing) எனும் அவமபெதின மூலமோ� நீங�ள் 
உ்தைதி பெ்றலோம்.

உங�ளுவைய பெோதுநலவன கமம்ெடுத்ததிக்ப�ோள்ளவும், நதிவலவம�ள்ச 
சமோளதிபெ்தற்�ோன யுக்்ததி�வள உருைோக்�திக்ப�ோள்ளவும் உ்தவுை்தற்�ோ� 
ஒருைருக்கு-ஒருைர என்ற ோீ்ததியதிலோன உணரவுபூரைமோன  
ஆ்த�வு்தைதி�வள க்தவைபெடும் கைவள�ளதில உங�ளுக்கு இந்த கசவை 
அளதிக்�தி்றது.  

ெறி�ச்சிவன என்ன என்ெவத நொம் இவணைொயப் 

ெணறியொற்றிக �ண்ை்றிரைொம்
‘பெோதுநலப ெயதிற்சதியோளர’ (Wellbeing Coach) ஒருைருைன நீங�ள் 
இவணைோய்்ச பசயலோற்றும்கெோது, உங�ளுவைய மனஅழுத்தம் அலலது 
ெ்தற்்றத்ததிற்குக் �ோ�ணம் எனன எனெவ்தக் �ணை்றதிய முயற்சதிபபீர�ள், 
அததுைன உங�ளுவைய சதிந்தவன�ள், உணர்சசதி�ள் மற்றும் 
உங�ளுக்க�ற்ெடும் அனுெைங�ள் ஆ�தியைற்வ்றப ெற்்றதித ப்தளதிைோ�த 
ப்தோதிநதுப�ோள்ை்தற்�ோன உ்தைதிவயப பெறுவீர�ள். நதிவலவம�ள் 
�டடுக்�ைங�ோமல கெோய்க்ப�ோணடிருக்�தின்றன, மற்றும் ெோதது�ோபெற்்ற 
அலலது ெ்தற்்றமோன நதிவலயதில இருக்�திக்றோம் என்ற உங�ளுவைய 
உணரவு�வளப ெற்்றதி, நீங�ள் இபெடிபெடைைர்தோன எனறு உங�வளப ெற்்றதி 
ஒரு முடிவு �டடிைதிைோ்த ைவ�யதில அந்த�ங�மோ�, ெோது�ோபெோனப்தோரு 
சூழலில நீங�ள் உவ�யோைல�வள கமற்ப�ோள்ளலோம்.   

ைறிையங�வ்ளக �ட்டுப்ெொட்டிறகுள 

க�ொண்டுைொருங�ள
ெயதிற்சதி மற்றும் நவைமுவ்றக்க�ற்்ற அ்றதிவுவ��வள உங�ளுக்கு அளதிபெ்தன 
ைோயதிலோ� மனஅழுத்தம் மற்றும் ெ்தற்்றம் ஆ�தியைற்வ்ற்ச சமோளதிக்�வும், 
உங�ளுவைய பெோதுநலம் மற்றும் மீணபைழு-்ததி்றன ஆ�தியைற்வ்ற 
கமம்ெடுத்ததிக்ப�ோள்ை்தற்�ோன யுக்்ததி�வள நீங�ள் �ணை்றதியவும்  
உங�ளுவைய ‘பெோதுநலப ெயதிற்சதியோளர’ உங�ளுக்கு உ்தவுைோர.  

ைொழகவ�வயத த்ள�ொமல கதொைருங�ள
மனஅழுத்தம் மதிக்� இந்த �ோலத்ததில உங�ளுவைய ைோழ்க்வ�க்கு 
அைசதியமோன நெர�ள், கசவை�ள் மற்றும் மூலைளங�வள நீங�ள் �ணை்றதிய 
நோங�ள் உங�ளுக்கு உ்தவு�திக்றோம். க்தவைபெடைோல, உங�ளுவைய 
உள்ளூர சமூ�த்ததில �திவைக்கும் ஆ்த�வு்தைதி கசவை�ளுைன உங�வளத 
ப்தோைரபுெடுததுை்ததில ‘பெோதுநலப ெயதிற்சதியோளர’ ஒருைர உங�ளுக்கு 
ஒத்தோவச அளதிபெோர. 

மற்ைர்�ளுைன் கதொைர்ெறில 

இருநதுக�ொண்டிருங�ள
உணரவுபூரைமோன ஆ்தவு்தைதி மற்றும்  நவைமுவ்றக்க�ற்்ற ஒத்தோவசவய 
உங�ளுக்கு அளதிக்�வும், உங�ளுக்�திருக்கும் மனஅழுத்தம் மற்றும் 
ெ்தற்்றத்ததிவனக் �டடுபெடுத்ததி உங�ளுவைய பெோதுநலவன 
கமம்ெடுத்ததிக்ப�ோள்ை்தற்�ோ� நீங�ள் அவையோளம் �ோணெதிததுள்ள 
யுக்்ததி�வள நீங�ள் ெயனெடுத்த உங�ளுக்கு உ்தைவும் நோங�ள் ப்தோைரநது 
உங�ளுைன ்தை்றோமல ப்தோைரெதில இருநதுைருகைோம். 

COVID-19 -ஐப் ெற்றி இன்னும் அதி�மொயத 

கதொறிநதுக�ொளளுங�ள 
COVID-19 சம்ெந்தபெடை �டடுபெோடு�ளும் அ்றதிவுவ��ளும் மோ்றக்கூடும் 
எனெ்தோல, உங�ளுவைய சமூ�த்ததிற்குள்ளோ� நதிலவும் COVID-19 மற்றும் இது 
கு்றதித்த �டடுபெோடு�வளப ெற்்றதிய ்தற்கெோவ்தய நைபபு-நோள் ைவ�க்குமோன 
துலலியமோன ்த�ைல�வள உங�ளுவைய ‘பெோது நலப ெயதிற்சதியோள�ோல 
உங�ளுக்கு அளதிக்� இயலும்.     

மனநலதவதப் ெற்றிய �ைவல�ள உள்ள நெர்�ள 

மறறும் ெ�ொமொறிப்ெொ்ளர்�ளுககுக �ிவைககும் 

கூடுதல ஆத�வுதைறி�ள
கூடு்தல இனனல�ளதின �ோ�ணமோ� நதிவலவம�வள்ச சமோளதிபெது, 
மற்்றைர�களோடு ப்தோைரநது ப்தோைரெதில இருபெது அலலது பெோதுநலதவ்தப 
ெ�ோமோதிபெது ஆ�தியன அ்ததிசதி�மமோ� இருநதுைருை்தன �ோ�ணமோ�, மனநலப 
ெதி�்சசதிவன�ள் உள்ளைர�ளும் அைர�ளுவைய ெ�ோமோதிபெோளர�ளும் 
இவகைவளயதில கு்றதிபெோய்ப ெோ்ததிபபுறும் நதிவலயதில இருக்�க்கூடும்.   

நோம் ெணதியோற்றும் இந்த நதிலங�ளதின ெோ�ம்ெோதியக் �ோபெோளர�வள 
ஏற்று, �ைந்த�ோல, நதி�ழ்�ோல மற்றும் உ்ததிததுைரும் பூரவீ�க்குடி 
மூதக்தோர�ளுக்கு எமது மோதியோவ்த�வளத ப்தோதிைதிததுக்ப�ோள்�திக்றோம்.  

அவனததுப ெதினபுலங�ள், ெோலினங�ள், ெோலினத்தனவம�ள், �லோசோ�ங�ள் 
மற்றும் அவமபபு�வள்ச கசரந்த மற்றும் ெலகைறு ைவ�யோன ஆற்்றல�வளக் 
ப�ோணை மக்�வள நம்மவனைோதிலும் உள்ளைக்�தி அைர�வளக் ப�ோணைோடிப 
கெோற்று�திக்றோம். 



இதற�ொன தகுதி
இந்த கசவை�ளுக்�ோன ்தகு்ததிவயப பெறுை்தற்கு நீங�ள் 16 அலலது 
அ்தற்கு கமற்ெடை ையதுவையை�ோ� இருக்�கைணடும், அததுைன:

• மனஅழுத்தம் ்த�க்கூடிய �ோ�ணதி�ளுக்கு நீங�ள் அ்ததியளைதில 
ஆடெடடுக்ப�ோணடும், நதிவலவம�வள்ச சமளதிபெ்தற்�ோன 
உங�ளுவைய யுக்்ததி�ள் ெயனளதிக்�ோ்த நதிவலயதிலும் நீங�ள் இருத்தல 
கைணடும் 

• சதில ைோ�ங�ளுக்கு கமலோ� நீடிததுக்ப�ோணடிருக்கும் ெ்தற்்றம் 
மற்றும்/அலலது மன்சகசோரைதிற்�ோன ெதின ைருைனைற்வ்றப 
கெோன்ற அ்றதிகு்றதி�ள் இருபெது உங�ளுவைய �ைனத்ததிற்கு 
ைந்ததிருக்�கைணடும்:
• ்தோழ்நதுகெோன மனநதிவல
• நதிவலவம�வள்ச சமோளதிக்� இயலோ்தது கெோன்ற, மற்றும் 

ெோது�ோபெற்்ற நதிவலயதில இருபெது  கெோன்ற உணரவு 
• ்தோழ்வுற்்ற ஆற்்றல
• நம்ெதிக்வ�யதிலலோ உணரவு�ள்
• அ்சசம், ெைெைபபு அலலது �ைவல�ள்
• சமூ� சூழல�ளதின ்தைதிரபபு
• சுய-்தீங�திவழபபு அலலது மற்்றைர�ளுக்குத ்தீங�திவழக்கும் 

எணணங�ள்.

• சமு� உளைதியல-ோீ்ததி கசவை ஒனவ்றத ்தற்கெோது 
ெயனெடுத்ததிக்ப�ோணடிருக்�ோமல இருத்தல . 

அனெதிற்குோதிய ஒருைருக்கு ெ�ோமோதிபபு அளதிததுைருை்தற்கும் கமலோ�, 
அைர�ளுக்க� உோதித்தோன ைதி்தத்ததில ெ�ோமோதிபெோளர�ள் இபெடிபெடை 
சைோல�ளுக்கு ஆளோ�திக்ப�ோணடிருக்�க்கூடும்.   

இநத ரசவை�வ்ளப் கெறுைதற�ொன 

கசயலெொட்டிவனத துைஙகுங�ள, 

அலலது உங�ளுககுத கதொறிநத ஒருைவ�ப் 

ெொறிநதுவ�யுங�ள
உங�ளுவைய பெோதுநலத்ததிவன கமம்ெடுத்ததிக்ப�ோள்ை்தற்�ோன 
மோற்்றங�வள ஏற்ெடுத்ததிக்ப�ோள்ளும் பசயலெோடடிவனத துைங�  
1300 375 330 என்ற இலக்�த்ததிவன அவழதது உங�ளுவைய 
ெகு்ததியதிலுள்ள ‘பெோதுநல கசவைப ெங�ோளர�ள்’ (Partners in Wellbeing) 
அணதியதினருைன ப்தோைரபுப�ோள்ளுங�ள்.  
உங�ளுக்குத ப்தோதிந்த  யோ�ோைப்தோருைவ� நீங�ள் ெோதிநதுவ�க்� 
ைதிரும்ெதினோல, இவ்தப ெற்்றதி அைருைன �லநதுவ�யோடி, அைர சோரெோ� 
அைவ� நீங�ள் ெோதிநதுவ�பெ்தற்�ோன சம்ம்தத்ததிவன நீங�ள் பெ்றகைணடும். 

LGBTQIA+ எனறும், �லோசோ�-ோீ்ததியோ�ப ெ�நதுெடைைர�ள், ‘ஆபெோோதிஜதினதி’ப 
பூரைகுடி�ள் அலலது ‘கைோோதிஸ் நீர்சசந்ததி’த ்தீை�த்தைர�ள், முனனோள் 
இ�ோணுைத்ததினர மற்றும் வீடிலலோ நதிவலக்கு ஆளோ�தியதிருபெைர�ள் 
எனறும் ்தம்வம அவையோளபெடுத்ததிக் ப�ோள்ெைர�ளதிைமதிருநது ைரும் 
ெோதிநதுவ��வள நோங�ள் ஊக்குைதிக்�திக்றோம்.  

‘கெொதுநல ரசவைப் ெங�ொ்ளர்�ள’ (Partners in 
Wellbeing ) கு்றிதது
‘பெோதுநல கசவைப ெங�ோளர�ள்’ (Partners in Wellbeing) அவமபெோனது 
ைதிக்கைோோதிய அ�சோங�த்ததின நதி்ததியு்தைதிவயப பெறு�தி்றது, மற்றும்  EACH, 
Neami National மற்றும் இ்தன கசவை�ள் ‘ஆஸ்்ததிக�லிய சமு்தோய 
கசவை�ள் அவமபபு’ (Australian Community Services Organisation (ACSO)) 
ஆ�தியைற்்றதினோல ைதிக்கைோோதிய மோநதிலம் முழுதும் அளதிக்�பெடு�தின்றன.

‘கெொதுநல ரசவைப் ெங�ொ்ளர்�ள’ (Partners in Wellbeing) அவமப்புைன் கதொைர்புக�ொளளுங�ள

‘பெோதுநல கசவைப ெங�ோளர�ள்’ (Partners in Wellbeing) அவமபெதின கசவை�ளோனவை EACH, Neami National மற்றும் 
‘ஆஸ்்ததிக�லிய சமு்தோய கசவை�ள் அவமபபு’ (Australian Community Services Organisation (ACSO)) ஆ�தியைற்்றதினோல 
ைதிக்கைோோதிய மோநதிலம் முழுதும் அளதிக்�பெடு�தின்றன. கமல்ததி�த ்த�ைல�ளுக்கு, அலலது ெோதிநதுவ� ஒனவ்ற்ச பசய்ை்தற்கு 
உங�ளுவைய ெதி�ோந்ததியத்ததில உள்ள கசவையுைன ப்தோைரபுப�ோள்ளுங�ள். 

ப்தோவலகெசதி:   
1300 375 330

ைைககு, ரமறகு, உள்ள� மறறும் 

கதறகுப் ெகுதி�ள

Neami National
மதினனஞசல:
partnersinwellbeing@neaminational.org.au

கதன்-�ிழககு மறறும் �ிழககுப் 

ெகுதி�ள

EACH
மதினனஞசல:  
partnersinwellbeing@each.com.au

ெறி�ொநதியப்  

ெகுதி�ள

ACSO
மதினனஞசல:   
partnersinwellbeing@acso.org.au
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