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உங்களுடைய பிள்டை மனநல 

ஆர ோக்கியத்துைன் மீண்டும் 

போைசோடலக்குத் திரும்புவதற்கு 

எப்படி ஆத வு வழங்குவது 
 

  கைந்த ஆண்டு எதுவுரம வழடமரபோல் இருக்கவில்டல!  “ஓ ைவு வழடமயோன”  ஒரு போைசோடல அனுபவத்திற்கு  பல 

மோணவர்களும் குடும்பத்தவர்களும் திரும்புவதற்கு ஆவலுைன் இருக்கும்ரபோது, மீண்டும் ததோைங்குவது பற்றியும், இந்த 

புதிய போைசோடல ஆண்டு அவர்களுக்கு எப்படியிருக்கப்ரபோகின்றது என்றும் சிலர் கவடலயடைவர். 

தபற்ரறோர்/ப ோமோிப்போைர்கள் என்ற வடகயில் உங்களுடைய பிள்டைடய உங்களுக்கு நன்கு ததோியும் என்படத 

நிடனவில் டவத்திருங்கள்! 

 

 மனஅழுத்தத்டத விைங்கிக்தகோள்ளுதல்      

கைந்த வருைம் ஒவ்தவோருவட யும் தனித்துவமோன, பல்ரவறு வழிகைில் போதித்துவிட்ைது.  பல குடும்பங்கள் நிதி, 

ததோழில், சமூக மற்றும் ஆர ோக்கிய சவோல்கடை அனுபவித்தனர்.  சிலர் போோிய சீர்குடலவுகடையும் இழப்புகடையும்  

சந்தித்துள்ைனர்.  இந்தக் கோலப்பகுதியில், நோம் அடனவரும் சமத்துவமின்டம, அடமப்புோீதியோன போ பட்சம் 

என்பவற்றுைன் எமது சமூகத்தின் மீதோன இனதவறியின் தோக்கத்டதயும் கூை கண்டிருக்கின்ரறோம். குடறந்தைவு 

கட்டுப்போடுகளுைன் ஓ ைவு வழடமயோன சமூக உறவுகளுக்கு சமுதோயம் திரும்பிக்தகோண்டிருந்தோலும் கூை, ஒவ்தவோரு 

பிள்டையும் பல ரவறுபட்ை உணர்வுகளுைன் இந்தப் புதிய போைசோடல ஆண்டை அணுகுகிறோர் என்பது எங்களுக்குத் 

ததோியும். சில பிள்டைகளுக்கு உற்சோகமோக இருக்கலோம், மற்றவர்களுக்கு ஒருரவடை பதற்றமோக இருக்கலோம், 

அத்துைன் சில பிள்டைகளுக்கு இன்னும் தகோஞ்சம் கவடலயோகவும் அச்சமோகவும் கூை இருக்கலோம்.  இந்த 

உணர்வுகள் மற்றும் உணர்ச்சிகள் அடனத்தும் எங்கள் பிள்டைகள் கைந்த 1½ வருைங்கைோக அனுபவித்தவற்றுக்கோன 

இயற்டகயோன எதிர்விடனகைோகும்.   

 

பதற்றம் பல்ரவறு வழிகைில் தவைிப்பைலோம்.  உங்கள் பிள்டை பயப்படுவதோக அல்லது திணறடிக்கப்படுவதுரபோல 

உணர்வதோக உங்களுக்குக் கூறக்கூடும்.  அல்லது அடிக்கடி தடலவலி, தூங்குவதில் சி மம், எோிச்சல் அல்லது தீவி  

உணர்ச்சி தவைிப்போடு ரபோன்றவற்டற அவர்கைில் நீங்கள் அவதோனிக்கக்கூடும். உங்களுடைய பிள்டை 

ஒதுங்கியிருப்பதோக, அல்லது மிகவும் ரசோர்வுற்றிருப்பதோக அல்லது அடமதியற்றிருப்பது ரபோலத் ரதோன்றலோம். 

பதற்றத்துக்கோன அறிகுறிகடைக் கவனித்துக்தகோள்வது, பி ச்சிடன ரமோசமடைவதற்கு முன்ன ோக ஆ ம்பத்திரலரய 

ஆத வு வழங்குவதற்கு உங்களுக்கு உதவும். 
 

மனஅழுத்தத்டத அனுபவித்துக்தகோண்டிருக்கும் இடைரயோருக்கு இ ண்டு முக்கிய வழிகைில் நோங்கள் உதவ முடியும்:   

https://smho-smso.ca/


Mentally Healthy Back to School Support Package 

www.smho-smso.ca 

 

 

• பதற்ற உணர்வுகடைச் சமோைிப்பதற்கோன வழிகடைக் கண்ைறிய அவர்களுக்கு உதவுதல்  

• மனஅழுத்தத்டதக் குடறப்பதற்கு உதவும் வழிகடைக் கண்ைறிதல்  

 

மனஅழுத்தம் அடனத்டதயும் தவிர்க்க முடியோது, ஆனோல் சிலசமயம் அவற்டற எங்கைோல் குடறக்கமுடியும்.  நோங்களும் 

எங்கள் பிள்டைகளும் எதிர்மடறயோகப் போதிக்கப்படுவடத குடறக்கும் தபோருட்டு,  மனஅழுத்தத்டதச்  

சமோைிப்பதற்கோன வழிமுடறகடையும் உத்திகடையும் தயோ ோக டவத்திருத்தல் முக்கியமோகும். 

 

உங்கள் பிள்டை போைசோடலக்குத் திரும்பும்ரபோது அவர்களுக்கு 

ஆத வைிப்பதற்கோன வழிகள் 

உங்களுடைய பிள்டைகளுக்குச் சிறப்போக ஆத வைிக்கும் தபோருட்டு, உங்கடைக் கவனித்துக்தகோள்ளுங்கள் 

இது ஒவ்தவோருவருக்கும் மிகவும் கடினமோனததோரு கோலமோக இருந்துள்ைது.  கைந்த பல மோதங்கைோக பல விையங்கடைச்  

சமோைித்துவரும் தபற்ரறோருக்கும் குடும்பத்தினருக்கும் இது மிகவும் கடினமோகரவ இருக்கின்றது. வீட்டில் உங்களுடைய   

பிள்டைகள் கல்வி கற்பதற்கு ஆத வைித்தல், ரவடலப்பளுடவ சமோைிப்பதற்கு முயன்று தகோண்டிருக்கும்ரபோது, அடிக்கடி 

வீட்டுப் தபோறுப்புகடைக் கவனிக்கரவண்டியிருத்தல், வயதோன உறவினர்கடைப் ப ோமோித்தல் ரபோன்றவற்டற இது 

உள்ைைக்கும்.  

 

நீங்கள் நலமோகவும் மகிழ்சியோகவும் இருப்பதற்கு உங்களுக்கு உதவும் எடதயோவது தசய்வதற்கு ஒவ்தவோரு நோளும் 

ரந ம் எடுத்துக்தகோள்வதற்கு முயற்சி தசய்யுங்கள்.  எது சிறந்தது என்பது உங்களுக்குத்தோன் ததோியும்.  இந்த 

நிச்சயமற்ற மற்றும் கடினமோன ரந த்தில் உங்கள் தசோந்த ஆர ோக்கியத்டதயும் நல்வோழ்டவயும் கவனித்துக்தகோள்வது, 

உங்கள் பிள்டைகளுக்கு ஆத வைிப்பதற்கு ஒரு சக்திவோய்ந்த வழிமுடறயோகும்.  

 

நீங்கள் அடதத் ததோைங்குவதற்கோக, உதவியோக இருக்கலோம் என தபற்ரறோர் மற்றும் ப ோமோிப்போைர்கள் எங்களுக்குக் 

கூறிய சில ரயோசடனகள் இரதோ: 
 

• அடிப்படை விையங்களுக்கோக ரந ம் ஒதுக்குவதற்கு முயற்சி தசய்யுங்கள் – உங்களுக்கு நல்ல சக்திடயக் தகோடுக்கும் 

உணவுகடைத் ரதர்ந்ததடுங்கள், உங்கடைப் புத்துணர்வுைன் டவத்திருப்பதற்கோக ஒரு கி மமோன தூங்கும் 

வழக்கத்டத உருவோக்குங்கள் அத்துைன் தவைியில் தசல்லுங்கள் மற்றும் உைற்பயிற்சி தசய்யுங்கள்.  

 

• உங்கள் தசோந்த மனஅழுத்த நிடலகைில் கவனம் தசலுத்துங்கள், அத்துைன் திணறடிக்கப்படுவது ரபோல நீங்கள் 

உண த் ததோைங்கும்ரபோது கவனதமடுங்கள். ஓய்வு எடுப்பதற்கு இடத ஒரு சமிக்டகயோகப் பயன்படுத்துங்கள். 

“இயல்போக இருப்பதற்கு” அல்லது நீங்கள் தசய்ய விரும்பும் ஒன்றில் ஈடுபடுவதற்கோக நோள் பூ ோவும் சிறிய 

ஓய்வுகடை எடுத்துக்தகோள்ளுங்கள்.   

 

• நீங்கள் கவடலயடையரவோ அல்லது குழப்பமடையரவோ ததோைங்கும்ரபோது, ஆழமோக, தமதுவோக சில மூச்சுகடை 

எடுங்கள். 

 

• உங்கள் எண்ணங்களுக்குச் தசவிமடுக்க முயற்சி தசய்யுங்கள், அத்துைன் அவற்டற நியோயப்படுத்தோமல் அல்லது 

மறுதலிக்கோமல் அவற்டற அவதோனிக்கப் பழகிக்தகோள்ளுங்கள். இவ்வடகயோன தவறும் ஐந்து நிமிை அடமதியோன 

பி திபலிப்பு கூை ரநர்மடறயோன ஒரு தோக்கத்டத ஏற்படுத்தும்.   
 
 

• உங்கள் மீது நீங்கள் போிவு கோட்டுங்கள். உங்களுக்கு ஓய்வு தகோடுங்கள்; உங்கைோல் இயன்றைவுக்கு நீங்கள்  

சிறப்போகச் தசய்கின்றீர்கள். 
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போைசோடலக்குத் திரும்புவது பற்றி உங்களுடைய பிள்டையுைன் கடதயுங்கள் 

போைசோடலக்குத் திரும்புவது உங்களுடைய பிள்டைக்கு எப்படி இருக்கக்கூடும் என்பது பற்றிச் சற்றுச்  சிந்தித்துப் 

போர்ப்பதற்கு சிறிது ரந ம் ஒதுக்குங்கள், அத்துைன் என்ன எதிர்போர்க்கலோம் என்பது பற்றி உங்கள் பிள்டையுைன் 

கடதயுங்கள்.  பல கோ ணங்களுக்கோகப் பிள்டைகள் போைசோடலக்குத் திரும்புவது பற்றிப் பதற்றத்டத உண லோம். 

அவர்களுடைய கோிசடனகடை தவைிப்படுத்துவதற்கு வோய்ப்பைிப்பது முக்கியமோனது, அத்துைன் அவர்கள் விரும்பும் 

மற்றும் ஆவலுைன் எதிர்போர்க்கும் போைசோடலயிலுள்ை விையங்கடை நிடனவுதகோள்வதற்கு அவர்களுக்கு உதவுவதும் 

முக்கியமோனது. 

நோளுக்கு நோள் அல்லது வோ த்திற்கு வோ ம் அவர்களுடைய உணர்ச்சிகள் மோறக்கூடும் என்பதோல் கி மமோக 

உங்களுடைய பிள்டைடயக் கவனித்துக்தகோள்ளுங்கள். எந்ததவோரு பயத்டதயும் நிச்சயமற்ற தன்டமக்கோன 

எதிர்விடனயோக நீங்கள் இயல்புபடுத்திக்தகோள்ைலோம், அத்துைன் அவர்களுக்கு நம்பிக்டகயூட்ைலோம்.  விையங்கள் 

வித்தியோசமோக இருந்தோலும், அவர்கைோல் சமோைிக்க முடியும், அத்துைன் உதவுவதற்கு அங்கு தபோியவர்கள் 

இருப்போர்கள். 

 

அவர்களுடைய நண்பர்கடை மீண்டும் கோண்பது ரபோன்ற போைசோடலக்குத்  திரும்புவதற்கோன ரநர்மடறயோன 

விையங்கடை உங்களுடைய பிள்டைக்கு நிடனவூட்டுவது உதவியோக இருக்கலோம்.  ஒருரவடை, எடவ குறித்து அவர்கள் 

உற்சோகமடைவோர்கள் என்பது பற்றி அவர்களுைன் இடணந்து ஒரு பட்டியடல உருவோக்கலோம்.  போைசோடல 

ஆ ம்பமோகும்ரபோது, அவர்கள் போைசோடலக்குத் திரும்புவது ரநோிலோனதோக, தமய்நிக ோக அல்லது கலப்பினமோக எதுவோக 

இருந்தோலும், அவர்களுக்கு ஆத வு வழங்கப்படும், அத்துைன் அவர்கள் போதுகோப்போக இருப்போர்கள் என்படத 

உங்களுடைய பிள்டைக்கு நிடனவூட்டுங்கள்.  

 

விரசை நிடலமோற்றங்கைில் கவனம் தசலுத்துங்கள் 

வ விருக்கும் இந்த போைசோடல ஆண்டில் ரவறு தபோிய நிடலமோற்றங்கடை எதிர்தகோள்பவர்களுக்கு,  போைசோடலக்குத் 

திரும்புதல் என்பது விரசை அர்த்தத்டதயும் சவோல்கடையும் தகோண்டிருக்கும்.  

 உதோ ணத்திற்கு, கைந்த வருைம் போலர் வகுப்புகடை ஆ ம்பித்த எங்கள் இைவயதுப் பயிலுனர்கள், ரநோில் கற்கும் 

முடறக்கு இந்த வருைம் திரும்பும்ரபோது அவர்களுக்கு வித்தியோசமோனததோரு அனுபவமோக இருக்கும்.  நண்பர்களுைன் 

விடையோடுவதற்குக் கூடுதலோன சந்தர்ப்பங்கள் மற்றும் அவர்களுடைய கற்டக பற்றி ரகள்விகள் ரகட்பதற்கு 

வித்தியோசமோன வோய்ப்புகள் ரபோன்று வித்தியோசமோக இருக்கக்கூடியடவ பற்றி அவர்களுைன் ரபசுங்கள்.   

 

அரதரபோன்று, உயர்நிடலப் போைசோடலடயத் ததோைங்கும், அல்லது புதியததோரு போைசோடலக்கு இைம்மோறும் 

மோணவர்கள் வழடமடய விைப் பதற்றமடையலோம், ஏதனனில், அந்தப் போைசோடலடய முன்கூட்டிரய தசன்று போர்த்தல் 

ரபோன்ற வழடமயோன நிடலமோற்ற அனுபவங்கடை அவர்கள் தவறவிட்டுவிட்ைோர்கள்.  உங்கள் போைசோடலச் சடப 

ரமற்தகோள்ளும் போைசோடலடய ஆ ம்பித்தல் பற்றிய தமய்நிகர் அல்லது ரந டி சுற்றுலோ சந்தர்ப்பங்கள் எவற்டறயோவது 

பயன்படுத்திக்தகோள்ளுங்கள்.  வயது கூடிய பிள்டைகளுக்கோக, ரமலும் அறிந்துதகோள்வதற்கு அவர்களுைன் இடணந்து 

போைசோடல அல்லது சடபயின் வடலத்தைத்தின் ஊைோகப் போருங்கள் அல்லது வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட்ை தகவல்கடைப்  

போிசீலடன தசய்யுங்கள்.  அவர்களுடைய புதிய போைசோடல ஊைோகப் பயணிப்பதற்கு அக்கடற கோட்டும் வயதுவந்ரதோர் 

பலர் போைசோடலயில் அவர்களுக்கு உதவுவதற்கு இருப்போர்கள் என்று உங்கள் பிள்டைக்கு நம்பிக்டகயூட்டுங்கள். 

 
 

இறுதியோக, சில மோணவர்கள் ரமலும் ஒரு வருைம் கூடுதலோகக் கற்பதற்கோகப் போைசோடலக்குத் திரும்புவோர்கள், 

ஏதனனில் இந்த உலகைோவிய ரநோய்த்ததோற்று கோ ணமோக அவர்களுடைய த ம் 12 தடைப்பட்டிருந்தது.  இந்தக் 

குழுவில் உங்களுக்கு ஒரு பிள்டை இருந்தோல், அவருக்கு ஏற்பட்ை இழப்புகடையும் அவருடைய திட்ைங்கைில் 

ஏற்பட்ை மோற்றங்கடையும் நீங்கள் அறிவீர்கள்.  உங்களுடைய பிள்டைக்கு சற்று அதிகமோன நம்பிக்டகயூட்ைலும் 

ஆத வும் ரதடவப்பைக்கூடும், எதனனில் அவர் மீண்டும் போைசோடலக்குச் தசல்வதற்கு அரநகமோகத் 

திட்ைமிைோதிருப்போர், அத்துைன் எதிர்போ ோத இந்தத் திருப்பம் பற்றி அவர்களுக்கு பலவிதமோன உணர்வுகள் 

இருக்கக்கூடும். 
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வழடமயோன  நடைமுடறகடை அறிமுகப்படுத்தத் ததோைங்குங்கள்  

 ரகோடைகோலம் ஒரு முடிவுக்கு வந்து தகோண்டிருக்கும் இந்த ரந த்தில், போைசோடல ரந த்தில் நீங்கள் பயன்படுத்தும்    

அட்ைவடணக்கு தநருக்கமோக இருக்கும் அட்ைவடண ஒன்றுக்கு நீங்கள் படிப்படியோக மீண்டும் திரும்புவதற்கு 

விரும்பக்கூடும். சற்று ரந த்துைன் நித்திட க்குச் தசல்லல், சீக்கி ம் எழுந்திருத்தல் அல்லது ரமலும் வழக்கமோன 

ரந ங்கைில் உண்ணுதல் என்பன இதன் அர்த்தமோக இருக்கலோம்.  நீங்கள் வழடமயோகச் தசய்வதுரபோல, போைசோடலக்குத் 

ரதடவயோனவற்டற ரசகோிக்க ஆ ம்பிக்கலோம்.   

 

வயது குடறந்த பிள்டைகளுக்கு போைசோடலக்குச் தசல்வதற்குப் பயிற்சியைித்தல் பயனுள்ைதோக இருக்கலோம். 

உதோ ணமோக, போைசோடலக்கு ஒன்றோக நைந்து தசல்லுங்கள், அல்லது மற்றவர்களுைன் ரசர்ந்து இருப்பதற்குப் 

பழகும்தபோருட்டு குடறந்த எண்ணிக்டகயிலோன நண்பர்களுைன் வருடககடை ஒழுங்கு தசய்யுங்கள். 

 

வயது கூடிய பிள்டைகளுக்கு, அவர்களுடைய வழக்கமோன நடைமுடறகள் எப்படியிருக்கும் என அடையோைம் 

கோண்பதற்கு நீங்கள் அவர்கடை ஊக்குவிக்கலோம், அத்துைன் வழடமயோன நடைமுடறகளுக்குத் திரும்புவதற்கு 

திட்ைம் ஒன்டறத் தயோோியுங்கள்.  

 

போைசோடலக்குத் திரும்புவது ததோைர்போன கலந்துட யோைடல ஆ ம்பிப்பதற்குத்  

ரதடவயோனடவ   

உங்கள் பிள்டையுைனோன கலந்துட யோைலில், பின்வரும் ரகள்விகடைக் ரகட்படதக் கருத்திதலடுங்கள்: 

• இந்தப் போைசோடல ஆண்டில் நீங்கள் எவருைன் இடணந்துதகோள்ைலோதமன எதிர்போர்க்கின்றீர்கள்? 

• இந்தப் போைசோடல ஆண்டில் தசய்யலோதமன நீங்கள் எதிர்போர்க்கும் ஒரு விையம் என்ன? 

• ததோடலதூ க் கல்வி கற்றலின்ரபோது உண்டமயில் உங்களுக்கு உதவிய உத்திகள் எடவ? அவற்றிடன நோங்கள் 

ரமம்படுத்துவதற்கோன விையங்கள் உள்ைனவோ?  

• இந்தப் போைசோடல ஆண்டு பற்றி நீங்கள் எவ்வோறு உணர்கிறீர்கள்?  

• உங்களுக்கு உற்சோகம் தரும் ஒரு விையம் எது? 

• நீங்கள் எடதப்பற்றியோவது சற்றுக் கவடலடைகின்றீர்கைோ? 

• போைசோடலயில் நீங்கள் தசைகோியமோக இருப்பதற்கோக நோன் எப்படி உங்களுக்கு உதவமுடியும்?   
 

நோன் எப்படி ரமலும் தகவல்கடைப் தபற்றுக்தகோள்ைலோம்? 

• என்ன எதிர்போர்க்கலோம் என்பது பற்றியும் கடைசி நிமிை மோற்றங்கள்/புதுப்பிக்கப்பட்ை தகவல்களுக்கும்  

போைசோடலச் சடபயின் இடணயதைத்டதப் போர்டவயிடுங்கள்.  

• தசய்திகள் மற்றும் தபோதுச் சுகோதோ ப் பிோிவின் அறிவித்தல்கள் மற்றும் வழிகோட்ைல்கடைப் பின்ததோைருங்கள்.  

• எங்களுடைய Take Care of Yourself Tip Sheet என்ற இடணப்பிலிருந்து சுய-ப ோமோிப்பு பற்றிய கருத்துகடைப் 

தபற்றுக்தகோள்ளுங்கள்.  

• அன்றோை மனநல தசயல்போடுகள் சிலவற்டற முயற்சியுங்கள்: everyday mental health activities 

 

மனநலம் மற்றும் COVID-19 உைன் ததோைர்புடைய ரமலதிக தகவல்களுக்கு எங்களுடைய வடலத்தைத்டதப் 

போர்டவயிடுங்கள்: COVID-19 / Return to school section 
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ரமலும் சிறப்போன தகவல்கள் அைங்கிய பின்வரும் வடலத்தைங்கடைப் போர்டவயிடுங்கள்: 

 

Children’s Mental Health Ontario Psychology    

Foundation of Canada 

Anxiety Canada 

 

Wellness Together Canada 

 

COVID-19 Youth Mental Health Resource Hub   

 Kids Help Phone 

Parents For Diversity 
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https://cmho.org/
https://drive.google.com/file/d/1okccgmjrU5NBQ09ARgvq55ic7Q8HZcnU/view?%5C=sharing
https://ca.portal.gs/
https://jack.org/Resources/COVID-19-Youth-Mental-Health-Resource-Hub
https://kidshelpphone.ca/
https://www.parentsfordiversity.com/
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