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உலகளாவிய இந்த ந ாய்த்ததாற்றின்நபாது உங்களுடைய 

பிள்டளயின் மன ல ஆந ாக்கியத்திற்கு எப்படி ஆத வு 

வழங்குவது 
 

மாற்றமடைந்துவரும் சவால்  ிடறந்த இந்த ந  த்தில், முக்கியமாக உலகளாவிய இந்த 

ந ாய்த்ததாற்று  ீடித்திருப்பதால், உங்களுடைய பிள்டளயின் அல்லது 

பதின்மவயதினாின் மன லம் மற்றும்  ல்வாழ்வு பற்றி  ீங்கள் கவடலப்பைக்கூடும்.  

COVID-19 கா ணமாக கைந்த பல மாதங்களாக ஏற்பட்ை மாற்றங்கள் அடனத்டதயும் 

சமாளிப்பதற்காகப் பல பிள்டளகளும் இடளநயாரும் நபா ாடியுள்ளனர். எனநவ, 

ந  த்துக்கு ந  ம் உங்களுடைய பிள்டள அல்லது பதின்மவயதினர் கவடலயாகநவா, 

நசாகமாகநவா, தனிடமயாகநவா அல்லது அடமதியற்றவ ாகநவா இருப்படத  ீங்கள் 

கவனிக்கக்கூடும். வழடமயான தசயற்பாடுகளுக்குத் ததாைர்ந்து இடையூறு ஏற்படுவதால் 

அவர்கள் குழப்பமடையநவா அல்லது நகாபமடையநவா கூடும், அல்லது  ீண்ைகாலமாக 

அவர்கள் எதிர்பார்த்திருந்த ஏதாவது ஒன்டற தவறவிடுவடதயிட்டு 

ஏமாற்றமடையக்கூடும்.  பல மாணவர்கள் தங்களது முக்கியமான பாைநவடலகடள 

இழந்துவிட்ைதாகக் காிசடனப்படுவதுைன் இந்தப் பாைசாடல ஆண்டில் என்ன 

 ைக்குநமாதவனப் பதற்றமடைகின்றனர்.  ிச்சயமற்ற இந்த ந  த்தில் இந்த உணர்வுகள் 

எல்லாம் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.  

 

உலகளாவிய இந்த ந ாய்த்ததாற்றின்நபாது சில மாணவர்களும் 

குடும்பத்தினரும்/ப ாமாிப்பு வழங்குநவாரும் குறிப்பிைத்தக்களவு கஷ்ைங்கடளயும் 

இழப்புகடளயும் அனுபவித்துள்ளனர் என்படத  ாங்கள் அறிநவாம்.  ஒருநவடள உங்கள் 

பிள்டள அல்லது பதின்மவயதினர் ஏடனநயாட விைக் கூடிய கஷ்ைத்டத 

அனுபவித்திருப்பார், அத்துைன் அவர்கள்  லநம இருக்கின்றன ா என்ற நயாசடன 

உங்களுக்கு எழக்கூடும்.   

 

உலகளாவிய இந்த ந ாய்த்ததாற்று கூடிக்தகாண்டிருக்கும்நபாது மன ல 

ஆந ாக்கியத்டத  ன்கு நபணுவதற்கு உங்களுடைய பிள்டளக்கு அல்லது 

பதின்மவயதினருக்கு  ீங்கள் எப்படி உதவலாம்? உங்களுடைய பிள்டளக்கு அல்லது 

பதின்மவயதினருக்கு கூடியளவில் ஆத வு நதடவப்படும் மன லப் பி ச்சிடன 

இருக்கின்றதா என்படத  ீங்கள் எப்படி அறிவீர்கள்? இந்தக் நகள்விகளுக்கான  ாங்கள் 

தயார்தசய்துள்ள சில பதில்கடள கீநழ தருகின்நறாம்.  
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 ஒரு அவச கால ிடலயின்நபாது  

சிலசமயம் உங்களுக்கு உதவி நதடவப்பைலாம். உங்களுக்கு அல்லது உங்களுக்குத் 

ததாிந்த ஒருவருக்கு மன லப் பி ச்சிடனயால் அல்லது நபாடதவஸ்து பாவடனயினால் 

அவச கால ிடல ஏற்பட்ைால், த ருக்கீட்டுக்கான உதவி இடணப்பு ஒன்றுைன் ததாைர்பு 

தகாள்ளுங்கள்,  ஒரு அவச கால ிடல வண்டிடய அடழயுங்கள், அல்லது உங்களுடைய 

உள்ளூர் மருத்துவமடனயின் அவச கால ிடலப் பிாிவுக்குச் தசல்லுங்கள். வழடமக்கு 

மாறான இந்த ந  ங்களிலும் கூை, உங்களுக்கு உைனடியாகத்  நதடவப்படும் உதவிடயப் 

தபற்றுக்தகாள்வது முக்கியமாகும். உங்களுக்கு  உதவுவதற்கு  ஆட்கள்  தயா ாக 

இருக்கிறார்கள்.  

கவனிக்கவும்:   ீங்கள் அவச கால ிடலப் பிாிவு ஒன்றுக்குச் தசன்றால், அந்த ந  த்தில் 

 டைமுடறயில் இருக்கும் த  ிடல த றிமுடறயின் ஓர் அங்கமான COVID-19 ததாைர்பான 

“நகள்விகளுக்குப் பதிலளித்தலில்” பங்நகற்பதற்கு  ீங்கள் தயா ாக இருக்கநவண்டும். 

முகக்கவசம் ஒன்டற அணியுமாறும்  ீங்கள் நகட்கப்படுவீர்கள். இது ஒரு வழடமயான 

 டைமுடற என்படதயும் அக்கடறயுள்ள ததாழில்முடற வல்லு ர்கள் எவ்வாறு ஆத வு 

வழங்குகின்றனர் என்பதற்கான உதா ணம் என்படதயும் அறிந்து அடமதியாக இருக்க 

முயற்சி தசய்யுங்கள்.  

அது ஒரு அவச கால ிடலயா அல்லது அந்த  ிடலடமடயப் பற்றிச் சற்றுப் 

நபசநவண்டுமா என்று உங்களுக்கு உறுதியாகத்  ததாியாவிட்ைால், Telehealth Ontario ஐ 

1-866-797-0000 என்ற இலக்கத்தில் அல்லது த ருக்கீட்டுக்கான உதவி இடணப்டப 

அல்லது உங்கள் பகுதியிலுள்ள த ருக்கீட்டுக்கு உதவும்  ைமாடும் அணியினட த் 

ததாைர்புதகாள்வடதக் கருத்திதலடுங்கள். நமலதிக இலக்கங்களுக்கு கீநழயுள்ள 

பட்டியடலப் பார்டவயிடுங்கள்.   

இடளநயாட  டமயப்படுத்திய மன ல ஆதா வள டமயம் 

இடளநயார் தங்கடளயும் தங்கள் ஒவ்தவாருவட யும் கவனித்துக்தகாள்ள 

உதவும்தபாருட்டு Jack.org மற்றும் Kids Help Phone உைன் கூட்டுச்நசர்ந்து 

இடளநயாட  டமயப்படுத்திய COVID-19 க்கான மன ல ஆதா வள டமயத்டத 

உருவாக்கியுள்நளாம். தயவுதசய்து உங்கள் வாழ்க்டகயில் சந்திக்கும் இடளநயாருைன் 

ப ந்தளவில் இடதப் பகிர்ந்துதகாள்ளுங்கள். 

 

 

https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneIn-case-of-an-emergency-0
https://jack.org/Resources/COVID-19-Youth-Mental-Health-Resource-Hub?lang=en-ca
https://jack.org/Resources/COVID-19-Youth-Mental-Health-Resource-Hub?lang=en-ca
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நகள்விகள் மற்றும் பதில்கள்  

 

இந்த உலகளாவிய COVID-19 ந ாய்த்ததாற்றின்நபாது என்னால் எனது பிள்டளடய 

அல்லது பதின்மவயதினட  எப்படி உளாீதியாக  லமாக டவத்திருக்கமுடியும்? 

தபற்நறார்/ப ாமாிப்பு வழங்குநவார் மற்றும் குடும்ப அங்கத்தவர் என்ற வடகயில், எங்கள் 

பிள்டளகள் மற்றும் பதின்மவயதினருைன் ததாைர்பாைடலப் நபணுதலும் 

தபாறுடமயாகவும் புாிந்துணர்வுைன் இருத்தலும்  ாங்கள் தசய்யக்கூடிய சிறந்த விையம் 

ஆகும். 

 ிடனவில் டவத்திருப்பதற்கான சில கருத்துக்கடள உங்களுக்குத் தருவதற்காக பின்வரும் 

உதவிக்குறிப்புகடள  ாங்கள் தயாாித்துள்நளாம்.  ிச்சயமாக, உங்களுைடைய 

பிள்டளடய உங்களுக்கு  ன்கு ததாியும், எனநவ உங்களுடைய தசாந்த குடும்ப/வீட்டு 

 ிலவ த்தின் அடிப்படையில் இந்தக் குறிப்புகடளக் கவனத்திதலடுங்கள். 

வயது குடறந்த பிள்டளகளுக்கு  

 அடமதியாக இருங்கள். மனஅழுத்தமான சூழ் ிடலகளில் எவ்வாறு எதிர்விடனயாற்றுவது 

என்படத எங்கடளப் பார்த்நத பிள்டளகள் அறிகின்றனர்.  ீங்கள் அடமதியாக இருப்பது 

உங்கள் பிள்டள அடமதியாக இருப்பதற்கு உதவுகின்றது என்படத  ிடனவில் 

டவத்திருங்கள்.  ீங்கள் உங்களுடைய பிள்டளகளுக்கு ஆத வளிப்பதில் சிறப்பாக 

இருக்கும் தபாருட்டு உங்களுக்கிருக்கும் மனஅழுத்தத்டத கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிகள் 

பற்றி நயாசித்துப் பாருங்கள் (ஒரு  ண்பர் அல்லது வயதுக்கு மூத்த ஒருவருைன் நபசுதல், 

தவளிநய  ைக்கச் தசல்லுதல்,  ன்றியுணர்வுைன் இருப்பதில் கவனம் தசலுத்துதல் 

நபான்றடவ).   ீங்கள் திணறடிக்கப்படுவதாக அல்லது அதிகம் கவடலப்படுவதாக 

உணர்ந்தால், உங்களுடைய பிள்டளயுைன் நபசுவதற்கு முன்னர் சற்று  ின்று  ிதானித்து 

ஒரு முடற மூச்தசடுங்கள். 

 எளிடமயானதாக்குங்கள்.  இந்த உலகளாவிய ந ாய்த்ததாற்று, ததாைர்புடைய 

தபாதுச் சுகாதா  கட்டுப்பாடுகள், மற்றும் இனதவறி, ஒடுக்குமுடற மற்றும் இழப்பு 

 ிகழ்வுகள் திணறடிப்பதாகவும் சிக்கலானதாகவும் உண ப்பைலாம். ஒந ந  த்தில் 

எங்களுக்கு  ிடறயத் தகவல்கள் கிடைக்கின்றன.  அவற்டறச் சமாளிக்ககூடிய சிறு 

பாகங்களாகப் பிாித்து அவர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானவற்றில் கவனம் 

தசலுத்துவதன் மூலம்  ீங்கள் உங்களுடைய பிள்டளக்கு உதவலாம். 

உதா ணத்திற்கு, அவர்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக அவர்களுக்கு  ிடனவூட்டுதல், 

இந்த டவ சிலிருந்து அவர்கடளயும் சமூகத்திலுள்ள ஏடனநயாட யும் பாதுகாப்பாக 

டவத்திருப்பதற்காகநவ இ த்துச்தசய்யப்பைல்கள்  ிகழ்கின்றன என்படத 

https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneHow-can-I-keep-my-child-or-teen-mentally-well-during-the-COVID-19-pandemic-1
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneHow-can-I-keep-my-child-or-teen-mentally-well-during-the-COVID-19-pandemic-1
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விளங்கப்படுத்துதல்,  தங்ளுடைய டககடள அடிக்கடி கழுவுதல் மற்றும் முகக்கவசம் 

அணிதல் மூலம் அவர்கள் அடனவருக்கும் உதவுகின்றனர் என்பது பற்றி 

அவர்களுக்குக் கூறுதல்.  ிடலடமடய அவர்கள் புாிந்து தகாள்வதற்காக, கனிவான 

முடறயில் சில வார்த்டதகடளத் திரும்பத் திரும்ப கூறுதல் அவர்களுக்கு உதவியாக 

இருக்கலாம்.  

 தசவிமடுங்கள். உங்கள் பிள்டள எப்படி உணர்கின்றார் என்படத அவந  விபாித்து   

தசால்வதற்கு அனுமதியுங்கள்.  அவர்களுடைய உணர்வுகடள 

ஏற்றுக்தகாள்வதுைன் அவற்டற அடையாளப்படுத்த உதவுங்கள். “ஆம், 

உங்களுக்குக் கவடலயாக இருக்கிறது என்பது எனக்குத் ததாிகின்றது” அல்லது 

“உங்களுடைய பாட்டிடய  ீங்கள் இப்நபாநத பார்க்க முடியாது என்பதில் நகாபம் 

வருவது ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடியதுதான் ” என்று  ீங்கள் கூறலாம்.  

சில பிள்டளகளால் தங்களது உணர்வுகடளப் பற்றிச் சுலபமாகக் கடதக்க 

முடியாதிருக்கலாம் அல்லது வித்தியாசமான உணர்வுகடளக் கண்டுதகாள்வதற்கும் 

அவற்டற அடையாளப்படுத்துவதற்கும் சாியான தசாற்ததாகுதி அவர்களிைம் 

இல்லாதிருக்கலாம். வித்தியாசமான  ைத்டதடய  ீங்கள் அவதானித்தால், “ ீங்கள் 

கவடலயாகநவா நசாகமாகநவா இருக்கிறீர்கள் என  ான்  ிடனக்கிநறன் ” எனக் 

கூறுவதுைன் , “ ன்றாக உணர்வதற்கு எது உதவியாக இருக்கும்?” என்றும்  ீங்கள் 

நகட்கலாம். 

 தகவல்கடள வயதுக்நகற்றவடகயில் கூறுங்கள்.  உலகளாவிய ந ாய்த்ததாற்று 

மற்றும் ததாைர்புடைய தபாதுச் சுகாதா  வட யடறகள் பற்றிய உங்கள் பிள்டளயின் 

நகள்விகளுக்கு இயன்றவட  உண்டமயாகப் பதிலளியுங்கள், அத்துைன் பதில்கள்  

வயதுக்நகற்றதாக இருக்கநவண்டும். COVID-19 பற்றிய உண்டமயான தகவல் 

வளங்களுக்கான இடணப்புகளுக்கு, கீழுள்ள நமலதிக ஆதா  வழங்கள் பிாிடவப் 

பார்டவயிடுங்கள். பாைசாடலயிலுள்ள பாதுகாப்பு த றிமுடறகள் மற்றும் 

 டைமுடறகள் பற்றி அறிந்துதகாள்வதற்கு உங்களுடைய பாைசாடலச் சடபயின் 

ததாைர்பாைல்கடளக் கவனித்துக்தகாள்ளுங்கள். 
 தவளிக்காட்ைப்படுவடத மட்டுப்படுத்துங்கள். உங்களுடைய பிள்டள அருகில் 

இருக்கும்நபாது உலகளாவிய இந்த ந ாய்த்ததாற்று பற்றிய தசய்தித் ததாகுப்டப 

நகட்படதநயா அல்லது பார்ப்படதநயா தவிர்த்துக்தகாள்ளுங்கள். பிள்டளகளுக்கு 

முன்னால் உங்களுடைய தசாந்தக் கவடல பற்றிய வயதுவந்நதாருைனான 

உட யாைல்கடளத் தவிர்த்துக்தகாள்ளுங்கள். வயதுவந்த பிள்டளகடள 

அவர்களுடைய சமூக ஊைகப் பயன்பாட்டை அறிந்திருக்குமாறும் இதிலிருந்து 

ஓய்வுகள் எடுக்குமாறும் ஊக்குவிக்கவும். இடணயத்தில் அவர்கள் வாசிப்பவற்டறப் 

பற்றி திறனாய்வுாீதியாகச் சிந்தித்து, உண்டமகளிலிருந்து கட்டுக்கடதகடள 

நவறாக்குவதற்கு அவர்களுக்கு உதவுங்கள். 

 

https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#additional-resources
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#additional-resources
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 உங்கள் பிள்டளக்காக த கிழ்வான ஒரு வழக்கத்டத டவத்திருக்க முயற்சியுங்கள். 

வீட்டிலிருந்து கல்வி கற்கும்நபாது, ஒரு வழடமயான, ஆனால் பதற்றமற்ற, 

விழித்ததழும் மற்றும் தூங்கும் ந  த்துக்கும், சிலசமயம், சாப்பாட்டுக்கும் 

சிற்றுண்டிக்கும்கூை பல குடும்பத்தினர் பழகப்பட்டுள்ளார்கள்.  ீங்கள் ஒரு சீ ான 

பாங்டக உருவாக்கியிருக்கக்கூடும், அத்துைன் உங்கள் குடும்பதினருக்கு அல்லது 

வீட்டிலுள்நளாருக்கு எது சாிவந்தது, எது சாிவ வில்டல என்று 

கண்டுபிடித்திருப்பீர்கள்.  இந்தப் பாைசாடல ஆண்டில், அடுத்து எது வ விருந்தாலும் 

இந்தக் கண்டுபிடிப்புகடளப் பயன்படுத்தி அடுத்து வ விருப்பவற்டறச் சிறப்பாகப் 

பயன்படுத்திக்தகாள்ளுங்கள். 

 தபாறுடமயாகவும் புாிந்துணர்வுைனும் இருங்கள். இந்த ந ாய்த்ததாற்றுைன் அல்லது 

ஏடனய விையங்களுைன் ததாைர்புடைய அழுத்தம் கூடிய ந  ங்களில் உங்களுடைய 

பிள்டளயின்  ைத்டதயில் மாற்றங்கடள  ீங்கள் அவதானிக்கக்கூடும். வழக்கங்களில் மற்றும் 

அழுத்தத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு பிள்டளகள் வித்தியாசமாக 

எதிர்விடனயாற்றுவார்கள். அவர்கள் மிக விட வில் வி க்தியடையக்கூடும், அல்லது அதிகம் 

உணர்ச்சிவசப்பைலாம், அல்லது மிகச் சிறிய வயதில் அவர்கள் தசய்த விையங்களில் 

ஈடுபைக்கூடும்.  உங்களுடைய  பிள்டளயுைன் புாிந்துணர்வுைன் இருக்க முயற்சிதசய்யுங்கள், 

ஏதனனில் இந்தந  த்தில் அவர்களுக்கு சற்றுக் கூடுதலான  தன்னம்பிக்டகயூட்ைலும் 

அடமதியும் நதடவப்பைலாம்.  

 

பதின்மவயதினருக்கு, நமநலயுள்ள பல குறிப்புகளுக்கும் நமலாக, பின்வருபடவ 

உதவியாக இருக்கக்கூடும்: 

 தபாறுடமயாகவும் புாிந்துணர்வுைனும் இருங்கள்.   ீங்கள் ஒரு பதின்மவயதின ாக 

இருந்த காலத்டதயும் அப்நபாது சமூக இடணப்புகள் எவ்வாறு முக்கியமாக 

இருந்தன என்படதயும் பின்நனாக்கிப் பாருங்கள் (அத்துைன் இன்னமும் அப்படிநய 

இருக்கலாம்!). சமூகத் ததாைர்புகள் குடறவடதயும்,  ிகழ்வுகள் இ த்துச் 

தசய்யப்படுவடதயும் பதின்மவயதினர் எதிர்தகாண்டு வருகின்றனர். இது 

குழப்பத்டத ஏற்படுத்தலாம். தபாறுடமயாகவும் புாிந்துணர்வுைனும் இருப்பதற்கு 

முயற்சி தசய்யுங்கள் – அவர்களுடைய உணர்வுகடளக் குடறவாக எடைநபாை  

முயற்சிக்காதீர்கள்.  அதற்குப் பதிலாக, தசவிமடுங்கள், ஏற்றுக்தகாள்ளுங்கள், 

அத்துைன் இ க்கத்டத தவளிக்காட்டுங்கள். 

 சம ிடலடய ஊக்குவியுங்கள். இந்த ந ாய்த்ததாற்றுக் காலத்தில் அன்றாை  

யதார்த்தத்தின் ஒரு கவனத்திருப்பலாக, சில பதின்மவயதினர் இடணய ஒளிப ப்புத் 

தளங்கடள, சமூக ஊைகங்கடள, அல்லது கணினி விடளயாட்டை ந ாக்கிச் 

தசல்லலாம் – இது எதிர்பார்க்கப்பைநவண்டியநத, அத்துைன்  ீங்களும் 

உங்களுக்கான கவனத்திருப்படலத் நதைக்கூடும். பதின்மவயதினர் 

பாைநவடலகடளப் பற்றியும் மிகவும் கவடலப்பைக்கூடும், அத்துைன் இடணயமூலம் 

கணினியில் கற்பதில் அல்லது நவடலடய முடிப்பதில் கூடுதலான ந  ம் 

தசலவழிக்கக்கூடும்.  இருந்தநபாதும்,  அளவுக்கதிகமான திட ந  ம் மன ல 
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ஆந ாக்கியத்தில் எதிர்மடறயான தாக்கத்டத ஏற்படுத்தலாம். ஓய்வுகள் எடுப்பது 

உதவியாக இருக்கலாம்.  கி மமான தூங்கும் பழக்கங்கள், ஊட்ைச்சத்துள்ள உணவு, 

முடியுமானநபாது தவளிநய ந  த்டதச் தசலவிடுதல் நபான்றவற்டற ஊக்குவிக்க 

முயற்சியுங்கள்.  உங்கள் பதின்மவயதினட  உங்களுைன் தினசாி  ைப்பதற்கு தவளிநய 

வருமாறு அடழக்கலாம், பலடக விடளயாட்டுக்கள் விடளயாடுவடத அல்லது ஒன்று 

நசர்ந்து தகாஞ்சம் சடமயல் தசய்வடத ஊக்குவிக்கலாம். திட யில் தசலவிடும் ந  த்டத 

ஏடனய தசயற்பாடுகளுைன் சம ிடலப்படுத்துதல்  ல்வாழ்வுக்கு உதவும். நமலதிக 

தகவல்களுக்கு, உங்கள் பிள்டள எண்மிய ததாழில்நுட்பத்டதக் டகயாள்வதற்கு 

உதவுதல் என்ற தகவல் தாடளத் தயவுதசய்து பார்டவயிடுங்கள். 

 கடதப்பதற்கு முன்  ின்று  ிதானியுங்கள். COVID-19 பற்றிய அதிகளவிலான 

தசய்தித் ததாகுப்பு மற்றும் கடினமான உணர்வுகடளத் தூண்டிவிடும் இனதவறி 

மற்றும் அைக்குமுடறயுைன் ததாைர்புடைய ஏடனய குழப்பமான  ிகழ்வுகள் 

மத்தியில் வ ம்பு மீறிய தவளிப்பாடு மிகவும் சாத்தியமானது.  உங்கள் 

பதின்மவயதினருக்கு முன்னால் இந்த  ிடலடம பற்றிக் கலந்துட யாைாது  ீங்கள் 

ஒரு இடைதவளிடயக் தகாடுக்கலாம்.  அநதந  த்தில், அவர்கடளச் சுற்றி 

இைம்தபறும்  ிகழ்வுகள் பற்றிய பி திபலிப்பிற்கும் தசயலாக்கத்திற்கும் 

சந்தர்ப்பங்கடள உருவாக்குவது முக்கியமாகும்.  உதா ணத்திற்கு, பல 

குடும்பத்தினர்/வீட்டிலுள்நளார் கனைாவிலுள்ள வதிவிைப் பாைசாடலகளுக்கு 

தவளிநய அடையாளம்காணப்பைாத பிள்டளகளின் கல்லடறகள் மற்றும் 

அதனுைன் ததாைர்புடைய நப திர்ச்சி மற்றும் துய ம் பற்றிய பி திபலிப்பிற்கு 

ந  ம் எடுத்துள்ளனர். உங்களுடைய பதின்மவயதினர் அவர்களுக்குக் 

காிசடனயான விையங்கள் பற்றிக் கடதக்கும்நபாது, அவர்களுடைய 

எண்ணங்கடளயும் உணர்வுகடளயும் பி திபலிப்பதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்டத 

உருவாக்குங்கள், அத்துைன் அவர்களுடைய உணர்வுகடள ஏற்றுக்தகாள்ளும் 

ஆத வான வார்த்டதகடளக் கூறுங்கள். 

 உங்களுக்கு இயலுமானநபாது தசவிமடுங்கள் அத்துைன்  ம்பிக்டகயூட்டுங்கள்.  

பதின்மவயதினர் சிலர் தமது  ண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப அங்கத்தவர்களுடைய 

உைல் லம் பற்றியும், இந்த ந ாய்த்ததாற்று உள்ளூாிலும் மற்றும் உலகம் பூ ாவும் 

ப வுவது பற்றியும், அல்லது இழந்துவிட்ை வகுப்பு ந  ம் பற்றியும் பாைத றிகடளப் 

பூர்த்திதசய்வதற்கான அவர்களுடைய திறன் பற்றியும் கவடலப்பைக்கூடும்.  

அவர்கள் தமது காிசடனகடள உங்களுக்கு தவளிப்படுத்தினால், அவர்களுடைய 

காிசடனகளுக்குச் தசவிசாயுங்கள், அத்துைன்  ம்பிக்டகயூட்டுங்கள்.  மக்கடளப் 

பாதுகாப்பாக டவத்திருப்பதற்காக எப்படியான  ைவடிக்டககள்  டைமுடறயில் 

உள்ளன, ஒரு குடும்பத்தினர்/வீட்டிலுள்நளார் என்ற முடறயில்  ீங்கள் எவ்வாறு 

தயார்படுத்திக்தகாண்டுள்ளீர்கள் என்றும் வாழ்டக எப்படி ஒரு புதிய 

இயல்பு ிடலக்குத் திரும்பும் என்பது பற்றியும்  ீங்கள் கடதக்கலாம். இழந்துவிட்ை 

வகுப்பு ந  ம் பற்றியும் பாைத றிகடளப் பூர்த்திதசய்தல் பற்றியும் காிசடனப்படும் 

https://smho-smso.ca/blog/online-resources/info-sheet-helping-your-child-manage-digital-technology/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/info-sheet-helping-your-child-manage-digital-technology/
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பதின்மவயதினருக்கு, அவர்களுடைய பாைசாடலப் பணியாளர்கள் அவர்களுடைய 

காிசடனடய விளங்கிதகாள்வார்கள் எனவும் அடத அவர்கள் கருத்திதலடுப்பார்கள் 

எனவும் அவர்களுக்கு உறுதியளியுங்கள். அவர்களுக்கு நமலும் தகவல்கள் 

கிடைக்கும் என்றும்  ீங்கள் ஒன்றுநசர்ந்து அவற்டறச் தசயற்படுத்துவீர்கள் என்றும்  

 ம்பிக்டகயூட்டுங்கள். 

 உங்கள் பிள்டளயின் உணர்வுகடள உறுதிப்படுத்துங்கள். பி ச்சிடனடய விட ந்து 

தீர்க்க முயற்சிப்பதற்குப் பதிலாக, உங்களுடைய பிள்டள தனது உணர்ச்சிகடள 

முழுடமயாக தவளிப்படுத்தும்வண்ணம் அவற்டறச் தசவிமடுப்பதற்கு ந  ம் 

ஒதுக்குங்கள்.  தசவிமடுப்பதுைன் அவர்களுடைய உணர்வுகடள வார்த்டதகளால் 

விபாிப்பதற்கு உதவுங்கள். உதா ணத்திற்கு, உங்கள் பதின்மவயதினர் நசாகமாக 

உணர்வதாகக் கூறுவதற்கான தசாற்கடளக் கண்ைறிந்ததுைன் அவர்கடளச்  

சங்கைப்படுத்துவது எது என்று சற்றுக் கூறமுடியுமானால், அதற்குப் பி திபலிப்பாக 

 ீங்கள், “ஆம், அது சாிதான், இப்நபாது உண்டமயிநலநய  ீங்கள் 

கவடலப்படுகின்றீர்கள், ஏதனனில் முன்புநபால் உங்களுடைய  ண்பர்களுைன் 

ந  ம் தசலவிை முடியாதுள்ளது, அத்துைன்  ீங்கள் வீட்டுக்குள் 

அடைபட்டிருப்பதாக உணர்கின்றீர்கள், அத்துைன்   ீங்கள் 

எதிர்பார்த்துக்தகாண்டிருந்த பலவற்டற தவறவிட்டுவிட்டீர்கள்” என்று கூறலாம். 

உண்டமயிநலநய  ீங்கள் புாிந்துதகாண்டுள்ளீர்கள் என்படதக் காட்டுவது ஒரு 

அணியாக முன்நனாக்கிச் தசல்வதற்கு உங்களுக்கு உதவுகின்றது.  

என்னுடைய பிள்டள அல்லது பதின்மவயதினர் அவர்களுடைய மன ல 

ஆந ாக்கியத்துைன் நபா ாடிக்தகாண்டிருக்கக்கூடும் என்பதற்கான அறிகுறிகள் யாடவ? 

 ைத்டதயில் அல்லது உணர்ச்சிகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மாணவர்களுக்கு 

அவர்களுடைய மன ல ஆந ாக்கியத்தில் நமலும் ஆத வு நதடவப்படுகின்றது 

என்பதற்கான அறிகுறியாகும்.  

அவதானிக்கநவண்டிய சிலஅறிகுறிகள் இநதா:  

 தற்நபாடதய சூழ் ிடலகளில் கூை  ைத்டத அல்லது உணர்ச்சிகளில் ஏற்படும்,  

கட்டுக்கைங்காதது நபாலத் நதான்றும் மாற்றங்கள் (உ+ம். தீவி  நகாப உணர்ச்சி 

தவளிப்பாடு, நசார்வான மன ிடல, பீதி உணர்வு).  

 அநனகமாக ஒவ்தவாரு  ாளும்  ாள் முழுவதும்,  ீடிக்கும் மாற்றங்கள். 

 ஒரு குறிப்பிட்ை காலத்திற்கு  ீடிக்கும் மாற்றங்கள் (உ+ம். ஒரு வா த்திற்கு நமல்). 

 உங்களுடைய பிள்டளயின் அல்லது பதின்மவயதினாின் எண்ணங்கள், 

உணர்ச்சிகள், அல்லது அன்றாை தசயற்பாடுகளில் இடையீடுதசய்வது நபால் 

நதான்றும் மாற்றங்கள் – உதா ணத்திற்கு, அவர்கள் வழடமயாக விரும்பிச் 

தசய்யும் தசயற்பாடுகடளச் தசய்யாதிருக்கக்கூடும், வழக்கத்டதவிை அதிகமாக 

https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneWhat-are-the-signs-my-child-or-teen-might-be-struggling-with-their-mental-health-1
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneWhat-are-the-signs-my-child-or-teen-might-be-struggling-with-their-mental-health-1


  பக்கம்  8 

  www.smho-smso.ca 

அழுகின்றனர், அல்லது உங்களுைன் இருந்த அவர்களின் வழக்கமாக ஊைாட்ைம் 

இல்லாதிருக்கலாம். 

 உங்கள் பிள்டள அல்லது பதின்மவயதினர் நசாகமாக அல்லது அதிகம் பதற்றமாக 

இருப்பதாக உங்களுக்குக் கூறுதல்  

 உங்களுடைய பிள்டள தன்டனத்தாநன துன்புறுத்தும் எண்ணங்கடள தவளிப்படுத்தினால் 

அல்லது தற்தகாடல  ைத்டதயில் ஈடுபட்ைால், உைனடியாக ஒரு மன ல  ிபுணாின் 

உதவிடய  ாடுங்கள் (நமநலயும் கீநழயும் உள்ள அவச கால த றிமுடறகடளப் 

பார்டவயிடுங்கள்). 

 உங்கள் பிள்டளக்கான மன ல ஆந ாக்கிய காிசடனகடள அவதானித்தல்  

அல்லது  WITH CARE – உங்கள் பிள்டளயின் மன லம் மற்றும்  ல்வாழ்வு பற்றி 

 ீங்கள் காிசடனப்பைநவண்டுமா என்று  ீங்கள் ததாிந்துதகாள்வது எப்படி? ஆகிய 

இடணப்புகளில் உள்ள தகவல் தாடள  ீங்கள் பாிசீலிக்க விரும்பக்கூடும். 
 

என்னுடைய பிள்டளயின் மன ல ஆந ாக்கியம் ததாைர்பாக எப்படி  ான் அவருக்கு 

ஆத வளிக்கலாம்? 

உங்களுடைய பிள்டளயின் மன ல ஆந ாக்கியம் பற்றி  ீங்கள் காிசடனப்பட்ைால், 

உங்களுடைய பிள்டள அல்லது பதின்மவயதினருைன் கடதப்பநத முதலாவது 

படிமுடறயாகும்,  மன லப் பி ச்சிடன ஒன்றுைன் அவர்கள் 

நபா ாடிக்தகாண்டிருக்கக்கூடும் என்று  ீங்கள் காிசடனப்படுவதாக உணரும்நபாது 

உங்களுடைய பிள்டள அல்லது பதின்மவயதினருைன் கடதப்பது எப்படி? என்பது பற்றிய 

சில உதவிக்குறிப்புகள் இநதா:  

உங்கடளக் கவடலயடையச் தசய்யும் எடதயாவது உங்கள் பிள்டள உங்களுக்குக் 

கூறினால் (உ+ம். தற்தகாடல எண்ணங்கள், திணறடிக்கப்படுவது நபான்ற பதற்றம், 

தவட்டுதல் நபான்ற சுய-தீங்கு விடளவிக்கும்  ைத்டத), அவர் உங்களுக்குக் கூறியது 

 ல்லது என்றும், நபசுவதற்கு சாியான ததாழில்முடற வல்லு ட  கண்டுபிடிக்க 

உதவுவதாகவும், இந்த விையத்தில்  ீங்கள் அவருைன் பயணிப்பீர்கள் எனவும் அவருக்கு 

 ம்பிக்டகயூட்டுங்கள். 
 

பதற்றமடையும்  பிள்டளகளுைன் COVID-19 பற்றிப் நபசுவதற்கான  உதவிக்குறிப்புகடள 

பிள்டளகளுக்கான மன லப் பிாிவு, ஒன் ாறிநயா (Children’s Mental Health Ontario) 
தயாாித்துள்ளது. 

 

 

https://smho-smso.ca/blog/online-resources/noticing-mental-health-concerns-for-your-child/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/noticing-mental-health-concerns-for-your-child/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/tip-sheet-for-parents-and-caregivers-how-do-you-know-if-you-should-be-concerned-about-your-child-teens-mental-health-and-well-being/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/tip-sheet-for-parents-and-caregivers-how-do-you-know-if-you-should-be-concerned-about-your-child-teens-mental-health-and-well-being/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/tip-sheet-for-parents-and-caregivers-how-do-you-know-if-you-should-be-concerned-about-your-child-teens-mental-health-and-well-being/
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneHow-do-I-support-my-child-with-their-mental-health-1
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneHow-do-I-support-my-child-with-their-mental-health-1
https://smho-smso.ca/parents-and-families/take-action/how-to-talk-with-your-child-when-you-feel-concerned-they-may-be-struggling-with-a-mental-health-problem/
https://cmho.org/talking-to-your-anxious-child-about-covid-19/
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எனது பிள்டளயின் அல்லது பதின்மவயதுப் பிள்டளயின் மன ல ஆந ாக்கியத்துக்கான 

உதவிடய  ான் எப்படி அணுகலாம்? 

உங்களுக்கு அல்லது உங்கள் பிள்டளக்கு அல்லது பதின்மவயதுப் பிள்டளக்கு மன ல 

அவச கால  ிடல ஒன்று ஏற்பட்ைால், அவச கால ிடல வண்டி ஒன்டற அடழயுங்கள் 

அல்லது உங்களுடைய உள்ளூர் மருத்துவமடனயிலுள்ள அவச கால ிடலப் பிாிவுக்குச் 

தசல்லுங்கள்.  

உங்களுக்குக் கிடைக்கக் கூடிய உள்ளூர் நசடவகள் பற்றிய தகவல்கடள வழங்கக்கூடிய 

மன ல ஆந ாக்கிய தடலவர் ஒருவர் ஒவ்தவாரு ஒன் ாறிநயா பாைசாடல சடபயிலும் 

இருக்கின்றார்.  ீங்கள் இங்நக உள்ள எங்கள் வடலத்தளத்தில் உங்களுடைய மன ல 

ஆந ாக்கியத் தடலவட க் கண்ைறியலாம்.  நவறு சில ஆநலாசடனகள் இநதா. 

 பிள்டளகள் மற்றும் பதின்மவயதினர் Kids Help Phone ஐ 1-800-668-6868 என்ற 

இலக்கத்தில் அடழப்பதன்மூலம் அல்லது 686868 க்கு CONNECT என 

குறுஞ்தசய்தி அனுப்புவதன்மூலம் கவுன்சிலர் ஒருவருைன் 24 மணி ந  மும் 

வா த்தில் 7  ாட்களும் கடதக்கலாம். 

 இந்த ந  த்தில் பாைசாடலச் சடபயூைாக மன ல ஆந ாக்கிய நசடவகள் 

வழங்கப்படுகின்றனவா என்படதக் கண்ைறிவதற்கு உங்களுடைய உள்ளூர் பாைசாடல 

சடபயின் வடலத்தளத்டதப் பார்டவயிடுங்கள். 

  ீங்கள் அணுகக்கூடிய உள்ளூர் நசடவகள் பற்றிக் நகட்பதற்கு உங்களுடைய 

குடும்ப மருத்துவருைன் ததாைர்புதகாள்ளுங்கள். 

 Children’s Mental Health Ontario வின் முகவர்  ிடலயங்கள் திறந்திருப்பதுைன் 

பிள்டளகளுக்கும் இடளநயாருக்கும் இடணயம் மற்றும் ததாடலநபசி மூலம் 

அவர்கள் ஆத வு வழங்குகின்றனர்.  மருத்துவ து பாிந்துட ப்புத் நதடவயில்டல, 

அத்துைன் நசடவகடள அணுகுவதற்கு  OHIP (ஒன் ாறிநயா சுகாதா  அடையாள 

அட்டை) நதடவயில்டல. உங்களுடைய சமூகத்திலுள்ள பிள்டளகளுக்கான 

மன ல ஆந ாக்கிய  ிடலயம் ஒன்டறக் கண்ைறியுங்கள்.  

 The Hope for Wellness Help Line (1-855-242-3310) கனைா முழுவதும் உள்ள 

அடனத்துப் பூர்வீகக்குடி மக்களுக்கும் கவுன்சிலிங் மற்றும் த ருக்கடி இடையீட்டு 

நசடவகடள வழங்குகின்றது. 

 The Métis Nation of Ontario (MNO), ஒன் ாறிநயாவிலுள்ள வயதுவந்நதார், 

இடளநயார், மற்றும் குடும்பத்தினருக்கு கலாச்சா ாீதியாக குறிப்பிட்ை மன ல 

மற்றும் அடிடமயாதலுக்கான ஆத வுகளுைன் கூடிய ஒரு  24-மணித்தியால மன ல 

ஆந ாக்கிய மற்றும் அடிடமயாதலுக்கான த ருக்கடி ததாடலநபசி இடணப்டப 

https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneHow-can-I-access-help-for-my-child-or-teens-mental-health-1
https://smho-smso.ca/covid-19/parents-and-families/#collapseOneHow-can-I-access-help-for-my-child-or-teens-mental-health-1
https://smho-smso.ca/about-us/find-your-mental-health-leader/
https://smho-smso.ca/about-us/find-your-mental-health-leader/
https://cmho.org/findhelp/
https://cmho.org/findhelp/
https://www.hopeforwellness.ca/
http://www.metisnation.org/programs-and-services/healing-wellness/mental-health-and-addictions-services/
http://www.metisnation.org/programs-and-services/healing-wellness/mental-health-and-addictions-services/
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  www.smho-smso.ca 

ஆங்கிலத்திலும் பித ஞ்சிலும் வழங்குகின்றது.  தயவுதசய்து அடழயுங்கள்: 1-877-

767-7572. 

 இந்திய வதிவிைப் பாைசாடலகள் ஆந ாக்கிய ஆத வுத் தீர்வு திட்ைம் (Indian 

Residential Schools Resolution Health Support Program) முன்டனய இந்திய 

வதிவிைப் பாைசாடல மாணவர்களுக்கு உைனடியாக உணர்வுபூர்வமான ஆத வு 

வழங்கும் இந்திய நதசிய வதிவிைப் பாைசாடல த ருக்கடி ததாடலநபசி 

இடணப்தபான்டற (1-866-925-4419) வழங்குகின்றது. 24 மணி ந  மும் வா த்தில் 

7  ாட்களும் கிடைக்கும். 

 கறுப்பின இடளஞர்களுக்கான உதவி ததாடலநபசி இடணப்பு (416-285-9944 

அல்லது கட்ைணமற்ற ததாடலநபசி 1-833-294-8650) 

 LGBT இடளஞர் ததாடலநபசி இடணப்பு (குறுஞ்தசய்தி அனுப்புதல் 647-694-

4275) ததாடலநபசி, குறுஞ்தசய்தி மற்றும் இடணய உட யாைல் நசடவகள் 

ஊைாக இ கசியமான மற்றும் தீர்ப்பு வழங்கப்பைாத சக ஆத வு வழங்குகின்றது. 

 Trans Lifeline (877-330-6366 

 உங்களுடைய பகுதியிலுள்ள நசடவகள் பற்றிக் கண்ைறிவதற்கு 

 ஒன் ாறிநயா 211 ஐப் பயன்படுத்துங்கள். 

 Kids’ Help Phone Resources Around Me  ஐ முயற்சித்துப் பாருங்கள். 

 நமலதிகமாக பூர்வீகக்குடி மாணவர்களுக்கான மன ல ஆத வுகள் 

http://www.metisnation.org/programs-and-services/healing-wellness/mental-health-and-addictions-services/
https://blackyouth.ca/
https://www.youthline.ca/
https://translifeline.org/
https://211ontario.ca/
https://apps.kidshelpphone.ca/resourcesaroundme/welcome.html?_ga=2.6371446.599043182.1565812984-1640137749.1565812984
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/mental-health-support-for-indigenous-students/

