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இடைநிறுத்த காலத்ததில் உஙகளுடைய பிளடளையின் 

பபாதுநலனிற்கு ஆ்தரவு்தவியாக இருத்தல்

பபற்்றார்/பராமாிபபாளைருககான ்தகவல் ஏடு

உஙகளுடைய பிளடளைககு நீஙகள எவவாறு ஆ்தரவு்தவி 

பெயயலாம்

உஙகளுணைய பவிளணளயவின் உைல்நலத்தவிற்கும் பபொது்நலத்தவிற்கும் 
ஆதரவுத்வி அளவிககும் பபொழுது, இணதப் பற்்விய ்நவிபுைத்து்ம் 
்ொய்நத தக்லகணளயும், அ்விவுணரணயயும் முதலில ்நொடு்து ்நலலது. 
உஙகளுணைய பவிளணளயவின் பபொது்நலத்தவிற்கு ஆதரவுத்வி பெய்ணதப் 
பற்்விய ்நணைமுண்க்கற்் அ்விவுணர மற்றும் தக்லகளுககுப் பவின் ்ரும் 
இணைப்புகணளப் பொருஙகள:

• பபொது்நலம் (Wellbeing)

• அ்விவுணரயொ்லொெணை மற்றும் உள்வியல ்ெண்கள (Counselling 
and psychology services)

பொைெொணலககும், மொை்-மொை்வியரது வீட்டிற்கும் இணை்யயுளள 
்்நர்முகமொை, மற்றும் ஒளவிவு-மண்்ற்் பதொைர்பொைல என்பது  மொை்-
மொை்வியர் ப்ற்்வியணை்தற்கொை மவிகச் ெவி்்நத ்ொயப்பவிணை அளவிககும். 

• உஙகளுணைய பவிளணள பொைெொணல ெமூகத்தவில மதவிககப்படும் 
ஒரு அஙகத்த்ரொ்ொர் என்பணத அ்ருககு மீண்டும் 
உறுதவிப்படுத்துஙகள. 

• கொவிெைஙகள எதுவும் இருப்பவின் அ்ற்ண்ப் பொைெொணலககுத் 
பதொவியப்படுத்துஙகள. 

• கல்வியவில உஙகளுணைய பவிளணள பகொளளும் ஈடுபொட்டிற்கு 
ஆதரவுத்வியொக இருககும் யுகதவிகணள உரு்ொககவும், அ்ற்ண் 
்நணைமுண்ப்படுத்தவும் பொைெொணல அைவியவிைருைன் ்ெர்்நது 
பெயலபடுஙகள. 

• உஙகளுணைய பவிளணள பொைெொணலககுத் தவிரும்பு்து கு்வித்துத் 
தவிட்ைமவிடு்தற்கொை ெ்நதவிப்பவிற்குச் பெலலுஙகள. இ்நத ெ்நதவிப்பு 
்்நருககு ்்நரொக்்ொ, இணையம் அலலது பதொணல்பெவி மூலமொக 
்நணைபப்லொம். 

• ்்நர்முகமொை, பொதுகொப்பொை அணை்ணரயும் உளளைககக கூடிய 
மற்றும் மதவிப்பு-மொவியொணத மவிகக கல்விச் சுழலகணள உரு்ொககும் 
தகு்நத ்நைத்ணத முண்கணளப் பற்்வி உஙகளுணைய பவிளணளயுைன் 
்பசுஙகள. 

• உஙகளுணைய பவிளணளயவின் எண்ைஙகணளயும், கருத்துககணளயும் 
மற்்்ர்களுைன் தயககமவின்்விப் பகவிர்்நதுபகொளளுமொறு அ்ணர 
ஊககு்வியுஙகள. 

இடை நிறுத்த காலத்ததில் வீட்டிலிருந்து படித்தல்

• இணை ்நவிறுத்தக கொலத்தவில உஙகளுைனும், உஙகளுணைய 
பவிளணளயுைனும் ஊழவிய அஙகத்த்ர் ஒரு்ர் அவ்ப்்பொது 
த்்ொமல பதொைர்புபகொள்ொர். 

• அணமதவியொை இைம் ஒன்ண் உஙகளுணைய பவிளணளககு 
ஏற்பொடு பெயது பகொடுத்தும், அ்ருணைய படிப்பு எவ்ொறு 
முன்்ை்விகபகொண்டிருககவி்து என்று அ்ணரக ்கட்டும் 
அ்ருணைய படிப்பவிற்கு உதவுஙகள. 

• உஙகளுணைய பவிளணளககு ஓயவு இணை்்ணளகள இருப்பணதயும், 
அ்ர் தண்ைீர் அரு்நது்ணதயும், அ்ர் மை-அழுத்தத்தவிற்்கொ, 
க்ணலக்கொ ஆளொைொல அ்ருககு ஆதரவுத்வியளவிப்பணதயும் 
உறுதவிப்படுத்துஙகள. 

• உைல-ொீதவியொை ்நை்டிகணககளுகபகை ்்நரம் ஒதுககுஙகள. 

• பதொழவில நுட்ப ெொதைஙகணள உஙகளுணைய பவிளணள 
பொதுகொப்பொகப் பயன்படுத்தும் ்ணகயவில ்மற்பொர்ண் 
பெயயுஙகள. உஙகளுககு உப்யொகமொக இருகக்லல தக்லகள 
மற்றும் மூல்ளஙகணள ‘பதொழவில-நுட்பப் பயன்பொடு’ (Using 
technology) எனும் ்ணலத்தலத்தவில கொைலொம். 

உ்தவிகரமான இடைபபுகள

• ‘கல்விப் பபொதவிகள’ (Learning packages)

• ‘இயலொணமயுணை்யொர் கல்வி மற்றும் ஆதரவுத்வி அ்விவுணர’ 
(Disability learning and support advice)

• ‘்நைத்ணத ஆதரவுத்விப் பபொதவி’ (Behaviour support toolkit): 
உஙகளுணைய பவிளணள இணை்நவிறுத்தம் பெயயப்பட்ைொல என்ை 
பெய்து

• வீட்டிலிரு்நது கல்வி பயவில உஙகளுணைய பவிளணளககு உதவுதல 
(Helping your child learn from home)

• ‘ெவி்ொர் உத்வி-இணைப்பு’ (Kids Helpline) என்பது 5 முதல 25 ்யது 
்ணரககும் உளள இள ்யதவிைருககொை ஆஸதவி்ரலியொ்வின் ஒ்ர 
இல்ெத் பதொணல்பெவி-்ழவி அ்விவுணரயொ்லொெணை ்ெண்யொகும்.    
1800 55 1800 எனும் இலககத்தவிணை அணழயுஙகள. 

ப்தாடல்பெி உடரபபயர்பபாளைர் ்ெடவ

்நீஙகள பொைெொணலயுைன் பதொைர்புபகொளள ்விரும்பவி, ஆஙகவில பமொழவியவில 
உஙகளுககு உத்வி ்தண்ப்பட்ைொல, பதொணல்பெவி உணரபபயர்ப்பொளர் 
்ெண்ணய 131 450-இல அணழத்து உஙகளுககு என்ை பமொழவி ்தண் 
என்பணதச் பெொலலி, பொைெொணலணய அணழககுமறு பதொணல்பெவி 
இயககு்நணரக ்களுஙகள. உஙகளுணைய உணரயொைலில உஙகளுககு 
உதவு்தற்கொக உணரபபயர்ப்பொளர் ஒரு்ணரத் பதொணல்பெவி இயககு்நர் 
இணைப்பவிற்குக பகொண்டு்ரு்ொர். இ்நத ்ெண்ககொக உஙகளவிைமவிரு்நது 
கட்ைைம் அ்்விைப்பைொது. 
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