நாம்
பராமரிப்போம்
பராமரிப்பாளர்களைப் பராமரிக்க உங்களுக்கு
உதவியாக இருக்கும் ஒரு புர�ோகேர் சஞ்சிகை.

நாம்
பராமரிப்போம்
பராமரிப்பாளர்களைப் பராமரிக்க உங்களுக்கு
உதவியாக இருக்கும் ஒரு புர�ோகேர் சஞ்சிகை.
பதிப்பு 1 (ஜூலை 2016)
பதிப்புரிமை 2016 - தேசியச் சமூகச் சேவை மன்றம் மற்றும்
fuelfor –ஆல் கூட்டாகப் பகிர்ந்துக�ொள்ளப்பட்டுள்ளது
நீங்கள் இந்த ஆவணத்தை எந்தவிதத் திருத்தமும் இன்றி
வணிகமல்லாத பயன்பாட்டிற்கு மட்டுமே பதிவிறக்கலாம்,
பார்க்கலாம், அச்சிடலாம் மற்றும் மறுபிரதி எடுக்கலாம்.
மற்ற எல்லா உரிமைகளும் காப்புறிமை பெற்றவையாகும்.
இந்த ஆவணம் மற்றும் அதன் உள்ளடக்கங்கள்
ஒரு “உள்ளது உள்ளபடியான” அடிப்படையில்
வழங்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் அனைத்து மறைமுக
உத்தரவாதங்களுக்கும் ப�ொறுப்பு துறக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆவணத்தின் உள்ளடக்கங்கள் சட்டபூர்வமான
ஆல�ோசனைக்கு மாற்றல்ல, மேலும் அவற்றைச்
சட்டப்பூர்வமான ஆல�ோசனையாக நம்பக்கூடாது.
உங்களுக்குச் சட்ட ஆல�ோசனை தேவைப்பட்டால், நீங்கள்
ஒரு சட்டத் த�ொழில் நிபுணரை அணுக வேண்டும்.

பராமரிப்பு
வழங்குநர்

பராமரிப்பாளர்கள் சிவப்பு
நூலைப் ப�ோன்றவர்கள்

பராமரிப்பு
பெறுநர்

சமூக மற்றும் சுகாதாரப் பராமரிப்பில்…

சுகாதாரப் பராமரிப்பில் உள்ள ந�ோயாளிகளுக்கு அல்லது

சமூகச் சேவை முகமைகளில் உள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு
வழக்கமாக உதவியும் கவனிப்பும் வழங்கப்படுகின்றன.

இருப்பினும், ந�ோயாளிகளின் (வாடிக்கையாளர்களாகவும்

குறிப்பிடப்படுகிறது) பராமரிப்புப் பயணத்தை நாம் திரும்பிப்

பார்க்கும்போது, அவர்களுடன் எப்பொழுதும் பராமரிப்பாளர்களே
உடனிருக்கின்றனர் என்பதை அறிகிற�ோம்; அவர்கள் இந்தப்

பராமரிப்புப் பயணங்களில் தங்களின் அன்புக்குரியவர்களுடன்
சேர்ந்து பயணிக்கின்றனர். குடும்பப் பராமரிப்பாளர்களே

முதன்மையான பராமரிப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர்கள். இவர்கள்

பல்வேறு மருத்துவ நிபுணர்களை அணுகி, மருத்துவமனைகளில்
தங்கி, சமூகச் சேவை முகமைகள் மற்றும் பிற சமூகச்

சேவைகளைக் கையாண்டு தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களை
ஒன்று சேர்ப்பதற்கு முயற்சி செய்கின்ற ஒரு சிவப்பு நூல்

ப�ோலச் செயல்படுகிறார்கள். அவர்கள் வட்டிற்கும்
ீ
அன்றாட
வாழ்விற்கும் இடையில் உள்ள நிலைமாற்றங்களை
இணைக்கிறார்கள்.

சுகாதாரப் பராமரிப்புத் த�ொடு புள்ளிகள்
சமூகப் பராமரிப்புத் த�ொடு புள்ளிகள்

பராமரிப்பு
பெறுநர்

த�ொடங் கு த ல்

உள்ளடக்கங்கள்
த�ொடங்குதல்
பராமரிப்பாளர் வகைப்பாடுகள்
உங்கள் பராமரிப்பாளர்களுடன் பயன்படுத்துவதற்கான கருவிகள்
உங்கள் நடைமுறையில் ஏற்படும் பிரதிபலிப்புகள்
உங்கள் ய�ோசனைகள்
உணர்ச்சி அட்டைகள்
உங்கள் கருத்துரைகள்

இந்தக் குறிப்பேட்டை

எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?
இந்தச் சஞ்சிகையிலுள்ள தகவல்கள், உங்கள் பராமரிப்பாளர்களை நீங்கள் புத்தம்புதிய
கண்ணோட்டத்திலிருந்து புரிந்துக�ொள்ள உதவும். மேலும், அவர்களைப் பற்றியும், அவர்கள்
குடும்பங்களைப் பற்றியும் உங்களை மேலும் ய�ோசிக்கத் தூண்டும்.
நாம் பராமரிப்போம் (வ ீ கேர்) சஞ்சிகை உங்களுக்குத் தகவல்கள் வழங்குவதைத் தவிர, நீங்கள்
பராமரிப்பாளர்களுடன் இணைந்து பணிபுரியும் ப�ோது நீங்கள் குறிப்பெடுப்பதற்கான முதல்
மற்றும் முதன்மையான ஒரு குறிப்பேடாகவும் விளங்குகிறது. நீங்கள் இதில் பல காலியான
பக்கங்களைக் காணலாம். நீங்கள் அவற்றில் உங்கள் குறிப்புகளையும் எண்ணங்களையும் எழுதி
வைத்துக்கொள்ளலாம்.
உங்கள் பராமரிப்பாளர்களின் அனுபவங்களை ஆராய்வதற்கு உங்களுக்கு உதவக்கூடிய ஒரு
கருவித் த�ொகுப்பையும் நீங்கள் இதில் காண்பீர்கள். நீங்கள் மனம் திறந்து உரையாடவும், ஒரு
பராமரிப்பாளரின் கடந்தகால மற்றும் தற்போதைய அனுபவங்களைப் (பராமரிப்புப் பயண
வரைபடம் மற்றும் நெருக்கடி வரைபடம்) புரிந்துக�ொள்ளவும் சில கருவிகள் உங்களுக்கு உதவும்.
கடினமான (குடும்ப) உரையாடல்களை எளிதாக்க உதவுவதற்கு அல்லது பராமரிப்பு வழங்குவதை
வித்தியாசமாகக் கட்டமைக்க (பராமரிப்பு வட்டம் மற்றும் பராமரிப்பாளர் நல்வாழ்வு) உதவுவதற்குப்
பிற கருவிகள் உங்களுக்கு உதவும்.
இந்தக் குறிப்பேட்டின் பின்புறத்தில் நீங்கள் “உணர்ச்சி அட்டைகள்” என்றழைக்கப்படும் ஒரு
கருவியைக் காண்பீர்கள். உங்கள் பராமரிப்பாளர்கள் தங்களுடைய உணர்வுகளை விளக்குவதற்கு
நீங்கள் எந்த நேரத்தில் உதவ விரும்பினாலும் அவற்றைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
அனைத்துக் கருவிகளையும் www.ncss.gov.sg/caregiving என்ற இணையதளத்திலும் காணலாம்.
நீங்கள் விரும்பும் எந்த வடிவத்திலும் (A4, A3 அல்லது A2) அவற்றை அச்சிட்டுக்கொள்ளலாம்.
இந்த வ ீ கேர் சஞ்சிகை முழுவதும் நீங்கள் பராமரிப்பாளர்களைப் பற்றி நினைக்கும்
விதத்தை மாற்றுகின்ற மற்றும் அவர்களுடன் சேர்ந்து பயணிப்பதற்கான சாத்தியமான
வழிகளை ஆராய்வதற்கான சில தூண்டுதல் கேள்விகளையும் நீங்கள் காண்பீர்கள். நீங்கள்
கற்றுக்கொண்டவற்றைச் செயல்படுத்துவதற்கும், பராமரிப்பாளர்களைப் பராமரிப்பதற்கான புதிய
வழிகளை உருவாக்குவதற்கும் உங்களை ஊக்குவிக்கிற�ோம்.
இந்தச் சஞ்சிகையானது, பராமரிப்புத் த�ொழில் நிபுணர்கள் மற்றும் பராமரிப்பாளர்களிடம்
இருந்து பெற்ற கருத்துரைகளை அடிப்படையாகக் க�ொண்ட ஒரு முதல் மூல முன்மாதிரியாகத்
திகழ்கிறது. நீங்கள் இதை முயற்சி செய்ய, பரிச�ோதிக்க மற்றும் உங்கள் கருத்துரைகளைப்
பகிர்ந்துக�ொள்ள வேண்டுமென்று விரும்புகிற�ோம். அதன்மூலம், நாம் ஒன்றிணைந்து இதை
உருவாக்கவும் மேம்படுத்தவும் முடியும்! எங்களை எவ்வாறு த�ொடர்பு க�ொள்ளலாம் என்பதை
இந்தச் சஞ்சிகையின் பின்புறத்தில் உள்ள “கருவிகள் குறித்த கண்ணோட்டம்” என்ற பக்கத்தில்
கண்டறியுங்கள்.
சிக்கலான தேவைகளுக்காகப் பராமரிப்பு வழங்குதல் என்றழைக்கப்படும் ஒரு திட்டப்பணியின்
விளைவே இந்தக் கருவித்தொகுப்பாகும். திட்டப்பணிப் புத்தகம், ‘யார் பராமரிக்கிறார்கள்?’ என்று
தலைப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது இச்சஞ்சிகை ப�ோன்ற புதிய தீர்வுகள் கிடைப்பதற்கு வழிவகுத்துள்ள
முக்கிய நுண்ணறிவுகளையும் ய�ோசனைகளையும் உள்ளடக்கியுள்ளது. சிங்கப்பூரில் உள்ள
பராமரிப்பு வழங்கும் அனுபவத்தை மேம்படுத்த விரும்புபவர்களுக்கான மின்-புத்தகத்தையும்
கூடுதல் வளஆதாரங்களையும் அணுகுவதற்கு, தயவுசெய்து www.ncss.gov.sg/caregiving என்ற
இணையத்தளத்தைப் பார்வையிடுங்கள்.

த�ொடங் கு த ல்

த�ொடங் கு த ல்

பராமரிப்பு வழங்குதல்
என்பது உங்களுக்கு

ப ர ா ம ரி ப் பு வ ழ ங் கு த ல் எ ன ்ப து :
பு ரி ந் து ண ர் வு , ப ரி வு , அ றி வு ,
அ த ிக ா ர ம ள ி த ்த ல் ம ற் று ம்
இ று த ி ய ா க : அ ன் பு .

என்ன அர்த்தத்தை
வழங்குகிறது?

ஒரு பராமரிப்பாளராக இருப்பது எளிதானது
அல்ல. நீங்கள் அதற்கு மனது, உடல்,
உணர்வு மற்றும் ஆன்மீ க ரீதியாகத் தயாராக
இருக்க வேண்டும். நீங்கள் விஷயங்களை
இலேசாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்; நீங்கள்
அழுத்ததினால் மனது உடையக் கூடாது.
அதற்குப் பின்னர் உங்களுக்கு நம்பிக்கையும்,
அனைத்திற்கும் மேலாக, உங்களின்
அன்புக்குரியவர்களை நீங்கள் சிறப்பாகப்
பராமரிப்பதற்கு முன்னர் முதலில் உங்களைச்
சிறந்த முறையில் கவனித்துக்கொள்ள
வேண்டியது முக்கியமாகும்.

பராமரிப்பு வழங்குவது
என்னை மேலும்
புரிந்துணர்வு க�ொண்ட ஒரு
மனிதராக மாற்றியுள்ளது.
மேலும், என் வயதினருடன்
ஒப்பிடும்போது
என்னை மேலும்
முதிர்ச்சியடைந்தவராகவும்
மாற்றியிருக்கலாம்.

பராமரிப்பாளர்களுக்குப்
பராமரிப்பு வழங்க உங்களுக்கு
ஊக்குவிப்பது யார்
அல்லது எது? ஏன்?

என்னைப் ப�ொறுத்தவரை ஒரு
பராமரிப்பளாராக இருப்பது என்பது
கருணை என்று அர்த்தமாகும்.
ஏனெனில், பராமரிப்பாளருக்கு
மட்டுமல்லாது அனைத்திற்குமே கருணை
முதன்மையானதாகும். ஒருவருக்கொருவர்
கருணை காட்டுவது அனைவரையும்
மகிழ்ச்சியடையச் செய்கிறது.

ப ர ா ம ரி ப ்பா ள ர் வ கை ப ்பா டு கள்

பராமரிப்பாளர்

வகைப்பாடுகள்

அடையாளம்:

பராமரிப்பு வழங்குதல் பாணிகளைப்

நாள் முழுவதும்

புரிந்துக�ொள்ளுதல்

பராமரிப்பாளர்

நான் ஒரு

தற்சார்பைக்
க�ொண்டவர்

எதிர்வினை
புரிபவர்

ஒவ்வொரு பராமரிப்பாளரும் வித்தியாசமானவர். மேலும், அவர்கள்

தங்களுக்குரிய தனித்துவமான தேவைகளைக் க�ொண்டிருக்கிறார்கள்.

இருப்பினும், நீங்கள் பராமரிப்பாளர் அடையாளத்திற்கு (y-அச்சு) எதிராக பராமரிப்பு

சமநிலையைக்
க�ொண்டவர்

வழங்கும் திறனை (x-அச்சு) ப�ொருத்தும் ப�ோது சில வகைப்பாடுகள் அல்லது
சுயவிவரங்கள் த�ோன்றுகின்றன.

பராமரிப்பு வழங்கும் திறன் என்பது: நம்பிக்கை, திறன்கள், ஆதரவான நிதி, குடும்ப

மற்றும் வாழ்க்கைச் சூழல், அறிவு, கற்றல், எதிர்காலத்தை எதிர்கொள்ளும்

அணுகுமுறை த�ொடர்பான மனப்போக்கு ஆகியவற்றைக் க�ொண்டிருப்பதாகும்.
பராமரிப்பு வழங்கும் திறனானது இடது ஓரத்தில் உள்ள “திறன் சிறிதும்

இல்லை” என்பதில் த�ொடங்கி, நடுவில் ‘உயிர் பிழைத்து வாழ’ சமாளித்தல்

திறன்:

திறன்:

நான் பராமரிப்பு

வழங்குவதற்குப்

ப�ோதிய திறனைக்

நான் பராமரிப்பு

உணர்வு மிக்கவர்

க�ொண்டிருக்கவில்லை

வகைப்படுத்தப்படுகின்றது.

ப�ொறுப்புடன் எவ்வாறு இணைத்துக் க�ொள்கிறார்கள் என்பதை அடையாளம்

த�ொடர்பறுந்தவர்

விவரிக்கிறது. மேலும், அது மேல்நிலையில் “ஒரு பராமரிப்பாளராக இருப்பதன்

மூலம் சுத்தமாக வரையறுக்கப்படுகின்ற ஒரு அடையாளம்” என்பதில் த�ொடங்கி,
நடுவில் “தங்களின் தனிப்பட்ட அடையாளத்தைக் க�ொண்டிருக்கின்ற ஒரு

பராமரிப்பாளராக தங்கள் ப�ொறுப்பில் சமநிலை வகிக்கின்ற அடையாளம்”
என்பதில் த�ொடர்ந்து, கீ ழ்மட்டத்தில் “ஒரு பராமரிப்பாளராக இருப்பதுடன்
அடையாளப்படுத்தாமல் இருப்பது” என்பது வரை பல வகைப்படுகிறது.

இந்த இரண்டு பண்புகளைப் பயன்படுத்தி உங்கள் பராமரிப்பாளர்களைப் பற்றி
சிந்தித்துப் பார்ப்பதன் மூலம், நீங்கள் அவற்றுக்கு இடையே வேறுபடுத்திக்

காட்டலாம் மற்றும் அவற்றின் பாணிக்கு ஏற்றவாறு உங்கள் அணுகுமுறையை

மாற்றிக்கொள்ளலாம்.

ப�ோதிய திறனைக்

க�ொண்டிருக்கிறேன்

என்பதில் த�ொடர்ந்து, வலது ஓரத்தில் உள்ள “சிறந்த திறனுடன் இருப்பது” என

பராமரிப்பாளர்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட அடையாளத்தை தங்கள் பராமரிப்புப்

வழங்குவதற்குப்

அடையாளம்:
நான் ஒரு

பராமரிப்பாளர்
அல்ல

ப ர ா ம ரி ப ்பா ள ர் வ கை ப ்பா டு கள்

உங்கள்

பராமரிப்பாளர்கள்
எந்த வகைப்பாடு அவர்களுக்குப் ப�ொருந்தும்?

அடையாளம்:
நாள் முழுவதும் நான்
ஒரு பராமரிப்பாளர்

உங்களுக்குத் தெரிந்த பராமரிப்பாளர்களை நீங்கள் எவ்வாறு விவரிப்பீர்கள்

என்பதைச் சிந்தித்துப் பாருங்கள். பராமரிப்பு வழங்குவதில் அவர்கள் எந்தளவுக்குத்
திறமையானவர்கள் (நம்பிக்கை, திறன்கள், ஆதரவான நிதி, குடும்ப மற்றும்

வாழ்க்கைச் சூழல், அறிவு, கற்றல், எதிர்காலத்தை எதிர்கொள்ளும் அணுகுமுறை
த�ொடர்பான மனப்போக்கு ஆகியவற்றை அவர்கள் க�ொண்டிருக்கிறார்களா)?
அவர்கள் தங்களை எவ்வாறு அடையாளப்படுத்திக் க�ொள்கின்றனர்?

அவர்கள் தங்களைத் தங்களுடைய ப�ொறுப்பைக் க�ொண்டு முழுமையாக
வரையறுக்கிறார்களா, அல்லது அவர்கள் தங்களுடைய பராமரிப்பாளர்

ப�ொறுப்பைத் தங்கள் சுய அடையாளத்துடன் சமநிலைப்படுத்திக்கொள்ள
முடியுமா?

திறன்:

திறன்:

நான் பராமரிப்பு

நான் பராமரிப்பு

வழங்குவதற்குப்

வழங்குவதற்குப்

ப�ோதிய திறனைக்

ப�ோதிய திறனைக்

க�ொண்டிருக்கவில்லை

க�ொண்டிருக்கிறேன்

உங்கள் பராமரிப்பாளர்களை இந்தக் கட்டமைப்பிற்கு உட்படுத்தி, அவர்களின்

பண்பியல்புகளுக்கு ஏற்ப நீங்கள் அவர்களை வைக்கும் இடத்தில் அவர்களின்
பெயர்களை எழுதவும்.

அடையாளம்:
நான் ஒரு பராமரிப்பாளர்
அல்ல

ப ர ா ம ரி ப ்பா ள ர் வ கை ப ்பா டு கள்

பராமரிப்பாளர் உத்திகள்
உங்கள் பராமரிப்பாளர்களை எவ்வாறு
அணுக வேண்டும்

உணர்கிறார்கள் மற்றும் அவர்களுக்கு முதலில் கட்டுப்பாட்டு

எதிர்வினை
புரிபவர்

உணர்வை மீண்டும் வழங்குவதில் கவனம் செலுத்துவது சிறந்தது.
அவர்களின் பராமரிப்பு வழங்கும் திறனை மேம்படுத்துவதன்

மூலம் அல்லது அவர்களது ப�ொறுப்பையும் அடையாளத்தையும்
சமநிலைப்படுத்துவதன் மூலம், அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கை
மீதான கட்டுப்பாட்டு உணர்வைப் பெறுகின்றனர்.

தற்சார்பைக் க�ொண்ட பராமரிப்பாளர்கள் தங்கள் வழக்கமான

தற்சார்பைக்
க�ொண்டவர்

நடவடிக்கைகளை அமைத்துக் க�ொள்கின்றனர். அவர்கள்

தங்களுடைய ச�ொந்த அடையாளத்தை மீ ண்டும் பெறுவதற்கும்,
ப�ொறுப்பைப் பகிர்ந்துக�ொள்வதற்கும் அவர்களுக்கு உதவுவது

முக்கியமாகும். இதன்மூலம், அவர்கள் பராமரிப்பு வழங்கும் நபர்
சாத்தியமான சிறந்த பராமரிப்பை இழக்க மாட்டார்கள்.

சமநிலையைக் க�ொண்ட பராமரிப்பாளர்களுக்குக் குறைவான
கவனம் தேவைப்படுகிறது, ஆனால் சூழ்நிலைகள் வேகமாக

சமநிலையைக்
க�ொண்டவர்

மாறலாம் என்பதை நினைவில் க�ொள்ளுங்கள், எனவே அவர்களைத்
த�ொடர்ந்து ஆதரியுங்கள். அவர்களின் அனுபவத்தை மனதில்

வைத்து, சமநிலையைக் க�ொண்ட பராமரிப்பாளர்கள் மற்றவர்களுக்கு

ஒரு வழிகாட்டியாக மாறலாம், மேலும் அவர்களுக்குத் தனிப்பட்ட
வளர்ச்சிக்கான ஒரு வாய்ப்பையும் வழங்கலாம்.

உணர்வுமிக்க பராமரிப்பாளர்களுக்கு அவர்களின் பராமரிப்பு
வழங்கும் பணியில் உள்ள பிரச்சினைகளுக்கு உதவி

உணர்வுமிக்கவர்

தேவைப்படுகிறது. அவர்கள் சரியான வழியில் செயல்பட்டுக்
க�ொண்டிருந்தாலும், எதிர்காலத்திற்காக நிர்வகிப்பதற்கும்

திட்டமிடுவதற்கும் அவர்களுக்கு உதவி தேவைப்படும். அவர்கள்
சமநிலையில் இருப்பதற்கான திறனைக் க�ொண்டுள்ளனர்.

த�ொடர்பறுந்த பராமரிப்பாளர்கள் தங்கள் ப�ொறுப்பை அறியாதவர்கள்.

த�ொடர்பறுந்தவர்

அவர்களுக்கு ஊக்குவிப்பு தந்து அவர்கள் ப�ொறுப்பின்

முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி அறியச் செய்திட வேண்டும் (அவர்கள்

பராமரிப்பு வழங்குவதற்குத் தகுதியுடையவையாக இருந்தால்).

ப ர ா ம ரி ப ்பா ள ர் வ கை ப ்பா டு கள்

எதிர்வினை புரியும்
பராமரிப்பாளர்

மனப்பான்மை: உதவியற்றவராக உணர்தல்
சுய பராமரிப்பு

உங்கள் பராமரிப்பாளர்களில் எவர் எதிர்வினை
புரியும் பராமரிப்பாளரை நினைவுபடுத்துகிறார்?
எது அவர்களை ஒரு எதிர்வினை புரியும் பராமரிப்பாளருக்கு

இணையானவர்களாகவும் வித்தியாசமானவர்களாகவும் உருவாக்குகிறது?
எதிர்வினை புரியும் பராமரிப்பாளர்களாக உள்ள இவர்கள் எதனுடன்

ப�ோராடுகிறார்கள் மற்றும் எவையெல்லாம் இவர்களுக்குப் பலனளிக்கிறது?

யார்

எது நன்றாகப்
பலனளிக்கிறது

சிரமப்படுகிறார்கள்

எதிர்வினை புரியும் பராமரிப்பாளர் வழக்கமாக கவலையுடனும் மன

அழுத்ததுடனும் இருப்பார்கள். அவர்கள் தங்களுடைய ச�ொந்தத் தேவைகளைப்

பின்தள்ளிவிட்டு, அவர்களுடைய பராமரிப்பைப் பெறுபவர்களின் தேவைகளுக்கு
முன்னுரிமை அளிப்பார்கள். மேலும், நெருக்கடிகளில் இருந்தும் மீளும்

திறனைக் குறைவாகக் க�ொண்டிருப்பார்கள். இருப்பினும், எதிர்வினை புரியும்

பராமரிப்பாளர்கள் சுயசார்பைக் க�ொண்டிருக்கும் பராமரிப்பாளர்களைப் ப�ோல்

அல்லாமல், தங்கள் ப�ொறுப்பையும் அடையாளத்தையும் ஒரு பராமரிப்பாளராக
நேர்மறையாக ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. மேலும், அவர்கள் எளிதில்

ச�ோர்வடையும் அபாயத்தில் இருப்பார்கள் அல்லது பராமரிப்பைப் பெறுபவராகவும்
மாறுவிடுவார்கள்.

எதிர்காலத்தில் பராமரித்தல்
எதிர்வினை புரியும் பராமரிப்பாளர் தங்கள் எதிர்காலத்திற்கான குறுகிய காலத்
தயார்நிலை மூலம் வகைப்படுத்தப்படுகின்றனர். அவர்கள் பிரச்சினைகள்

ஏற்படும் வேளையில் அவற்றைத் தீர்க்கின்றனர். அவர்கள் வழக்கமாக ஒரு
பராமரிப்பாளராகத் தங்கள் ப�ொறுப்பில் நம்பிக்கை வைத்திருப்பதில்லை

என்பதால், அவர்கள் ஒரு சிறந்த பராமரிப்பாளராக இருப்பதற்குத் தேவைப்படும்
உத்திகளையும் திறன்களையும் க�ொண்டிருக்க மாட்டார்கள். இதனால் அவர்கள்
எல்லா நேரத்திலும் கவலையாகவும் மன அழுத்தத்துடனும் இருப்பார்கள்.

“நான் மனது உடையும் நிலையில்
இருக்கிறேன். என்னை நானே
பராமரித்துக்கொள்ள விரும்பினாலும்
கூட, அதை என்னால் செய்ய
முடியவில்லை.”

ப ர ா ம ரி ப ்பா ள ர் வ கை ப ்பா டு கள்

சமநிலையைக் க�ொண்ட
பராமரிப்பாளர்

மனப்பான்மை: ஒவ்வொன்றிலும்
சிறந்தவற்றைக் காணுதல்

சுய பராமரிப்பு

உங்கள் பராமரிப்பாளர்களில் எவர்
சமநிலையைக் க�ொண்ட பராமரிப்பாளரை
நினைவுபடுத்துகிறார்?
எது அவர்களை ஒரு சமநிலையைக் க�ொண்ட பராமரிப்பாளருக்கு

இணையானவர்களாகவும் வித்தியாசமானவர்களாகவும் உருவாக்குகிறது?
சமநிலையைக் க�ொண்ட பராமரிப்பாளர்களாக உள்ள இவர்கள் எதனுடன்

ப�ோராடுகிறார்கள் மற்றும் எவையெல்லாம் இவர்களுக்குப் பலனளிக்கிறது?

யார்

எது நன்றாகப்
பலனளிக்கிறது

சிரமப்படுகிறார்கள்

இவர்கள் ஒரு நபராகவும் ஒரு பராமரிப்பாளராகவும் தங்கள் அடையாளத்தைச்

சமநிலைப்படுத்துவதற்கான திறன் மூலம் வகைப்படுத்தப்படுகின்றனர்.

அதனால், இவர்கள் ஒவ்வொரு தேவைகளையும் ப�ொறுப்புகளையும் தடையின்றி
நிறைவேற்ற முடியும். இவர்கள் பராமரிப்பு வழங்கும் ப�ொறுப்பை மட்டுமே

ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, தனிப்பட்ட வளர்ச்சிக்கான ஒரு ஊக்கியாக எல்லா
அனுபவங்களையும் தழுவிக்கொள்கிறார்கள். இவர்களால் தற்போதைய
தேவைகளுக்கும், வருங்காலத்திற்காகத் திட்டமிடுவதற்கும் இடையே
சமநிலையில் இருப்பதற்கும் இயலும்.

எதிர்காலத்தில் பராமரித்தல்
சமநிலையைக் க�ொண்ட பராமரிப்பாளர் தன்னைத் தானே பராமரித்துக்கொள்ள

நேரம் செலவழிக்க முடியும், ஏனென்றால் அவர்கள் பராமரிப்பு வழங்குவதற்கான
நம்பகமான ஆதரவு வலையமைப்பை உருவாக்கியுள்ளனர். இவர்கள் பராமரிப்பு

பெறுவ�ோருக்குத் த�ொடர்ந்த மற்றும் முழுமையான பராமரிப்பை வழங்குவதற்கு
இந்த வலையமைப்பைச் செயற்படுத்துகின்றனர். சமநிலையைக் க�ொண்ட
பராமரிப்பாளர் நிச்சயமற்ற தன்மையை குறைப்பதற்கான உத்திகளை

நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளார், இது பராமரிப்பு வழங்கும் அனுபவங்களை
மேம்படுத்த உதவுகிறது.

“பராமரிப்பு வழங்குவது எனது
வாழ்க்கையில் பல சாதகமான
மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது.”

ப ர ா ம ரி ப ்பா ள ர் வ கை ப ்பா டு கள்

தற்சார்பைக் க�ொண்ட
பராமரிப்பாளர்

மனப்பான்மை: சகித்துக்கொள்ளுதல்
மற்றும் ச�ௌகரியம்
சுய பராமரிப்பு

உங்கள் பராமரிப்பாளர்களில் எவர்
தற்சார்பைக் க�ொண்ட பராமரிப்பாளரை
நினைவுபடுத்துகிறார்?
எது அவர்களை ஒரு தற்சார்பைக் க�ொண்ட பராமரிப்பாளருக்கு

இணையானவர்களாகவும் வித்தியாசமானவர்களாகவும் உருவாக்குகிறது?
தற்சார்பைக் க�ொண்ட பராமரிப்பாளர்களாக உள்ள இவர்கள் எதனுடன்

ப�ோராடுகிறார்கள் மற்றும் எவையெல்லாம் இவர்களுக்குப் பலனளிக்கிறது?

யார்

எது நன்றாகப்
பலனளிக்கிறது

சிரமப்படுகிறார்கள்

இந்த வகைப்பாட்டில் உள்ள பராமரிப்பாளர்கள் சமுதாயத்தின் தற்சார்புக்

கருத்துருவாக்கத்திற்கு கீ ழ்ப்படிந்து நடப்பார்கள். இருப்பினும், தற்சார்பானது
இரு முனைகள் க�ொண்ட வாள் ப�ோல மாறுகிறது. அவர்கள் தங்களுடைய

பராமரிப்பு பெறுவ�ோரின் தேவைகளை நுட்பமாக நிர்வகிக்கையில், தங்களின்
ச�ொந்தத் தேவைகளுக்கு சமநிலைப்படுத்திக் க�ொள்ளவும், நிறைவேற்றவும்

உதவியை நாட இயலாது. இவர்கள் தெரிந்தே விருப்பத்துடன் பராமரிப்பாளரின்
அடையாளத்தையும் ப�ொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். இதன்மூலம்

ப�ொறுப்பானது அவர்களின் தனிப்பட்ட அடையாளத்தைப் பின்னுக்குத் தள்ளுகிறது.
அவர்களின் சுய நல்வாழ்வு என்று வரும்போது இது சுய-புறக்கணிப்புப்

பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தலாம். ஒரு நாள் தங்களின் பராமரிப்பு வழங்கும்
ப�ொறுப்பை இவர்கள் இழக்க நேரிடும் ப�ோது தங்களுடைய அடையாளம்

இழக்கப்படுவதையும் இவர்கள் சந்திக்கக்கூடும்.

எதிர்காலத்தில் பராமரித்தல்
இவர்கள் நிகழ்காலத்தில் கவனம் செலுத்துகின்றனர் மற்றும் எதிர்காலத்தில்

தங்கள் பராமரிப்பு பெறுபவர்களிடமிருந்தும் தங்களிடமிருந்தும் விஷயங்களை
மேற்கொள்வதற்குத் தேவையான திறனுள்ள மற்றும் சமநிலையிலான

வழிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கத் தவறிவிடுகின்றனர். அவர்களிடம் ஊக்கம் மற்றும்

உதவி பெறும் திறன்கள் இருந்தாலும், அவர்கள் தங்களுடைய பராமரிப்பாளருக்கு
என்ன வகையான ஆதரவு மிகவும் தேவைப்படுகிறது என்பதைக் கருத்தில்

க�ொள்ள இயலாது. அனைத்தும் ப�ொறுப்பேற்றுக் க�ொள்ளப்படுகின்றன என்று
இவர்கள் நினைத்துக்கொள்வதால், மேம்பாடு எதுவும் தேவையில்லை

என்று கருதுகிறார்கள். பராமரிப்பு வழங்குவதின் மற்ற அம்சங்கள் ஒதுக்கித்
தள்ளப்படும் வேளையில், உடனடி நிதி விவகாரங்கள் மட்டுமே கவனத்திக்
க�ொள்ளப்படுகின்றன என்பதே உண்மை நிலையாக இருக்கும்.

“எனது அன்புக்குரியவர்களின்
தேவைகள் நிறைவேற்றப்படும்
வரை, எனது தேவைகள் அவ்வளவு
முக்கியமில்லை.”

ப ர ா ம ரி ப ்பா ள ர் வ கை ப ்பா டு கள்

உணர்வுமிக்க

பராமரிப்பாளர்
மனப்பான்மை: சிறப்பாக
இருப்பதற்கான பேரார்வம்
சுய பராமரிப்பு

உங்கள் பராமரிப்பாளர்களில் எவர்
உணர்வுமிக்க பராமரிப்பாளரை
நினைவுபடுத்துகிறார்?
எது அவர்களை ஒரு உணர்வுமிக்க பராமரிப்பாளருக்கு இணையானவர்களாகவும்

வித்தியாசமானவர்களாகவும் உருவாக்குகிறது? உணர்வுமிக்க பராமரிப்பாளர்களாக
உள்ள இவர்கள் எதனுடன் ப�ோராடுகிறார்கள் மற்றும் எவையெல்லாம்
இவர்களுக்குப் பலனளிக்கிறது?

யார்

எது நன்றாகப்
பலனளிக்கிறது

சிரமப்படுகிறார்கள்

இது எதிர்பாராத ப�ொறுப்பு என்றாலும் கூட, உணர்வுமிக்க பராமரிப்பாளர் தனது

தனிப்பட்ட திட்டங்கள் குறுக்கிட்டாலும் கூட தனது அன்புக்குரியவர்களுக்கான

பராமரிப்பை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். இவர்கள் தமது ச�ொந்த தேவைகளையும்
கூட கவனித்துக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்பதை உணர்ந்துள்ளனர்.
இதன்மூலம் அவர்கள் தங்களின் பராமரிப்பு வழங்கும் அடையாளத்தைத்

தக்கவைத்துக்கொள்ள முடியும். இவர்களின் சூழலுக்கேற்ப மாறுந்தன்மையானது
பராமரிப்பாளர் மற்றும் தனிப்பட்ட அடையாளத்திற்கு இடையே இவர்களை மாற
அனுமதிக்கிறது. இருப்பினும், இவர்கள் தங்கள் குடும்பங்களுக்குள் பராமரிப்பு
வழங்கும் ப�ொறுப்பைப் பகிர்ந்துக�ொள்வதில் ப�ோராடுகின்றனர். மேலும்,

இவர்கள் சமூகப் பராமரிப்பு அமைப்பை வழிச்செலுத்துவதில் சிரமங்களைக்
க�ொண்டிருக்கலாம்.

எதிர்காலத்தில் பராமரித்தல்
பராமரிப்பு வழங்குவது நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான அம்சங்களைக்
க�ொண்டிருக்கின்றன என்று இவர்கள் உணர்கிறார்கள். ஆனால் கற்றல் பற்றிய

சரியான மனப்பான்மையுடன், தங்களுக்கும் தங்கள் பராமரிப்பைப் பெறும்

நபருக்கும் சிறந்த எதிர்காலம் இருக்கிறது என்று உறுதியாக நம்புகிறார்கள்.
இவர்கள் எதிர்காலம் குறித்து உணர்ந்துள்ளனர் மற்றும் அதற்காகத்

திட்டமிடுவதற்கு ந�ோக்கம் க�ொண்டிருக்கின்றனர். ஆனால் அது த�ொடர்பாக
இன்னமும் செயல்படத் த�ொடங்கவில்லை. இவர்கள் ஆதரவை நாடிப்
பெறுவதற்கான திறன்களைக் க�ொண்டிருக்கின்றனர்.

“எனது அன்புக்குரியவரைப் பராமரிப்பதற்கு
என்னால் இந்த நேரத்தை ஒதுக்க முடியும்,
ஆனால் அது தற்காலிகமானது என்பதை
நான் அறிவேன்.”

ப ர ா ம ரி ப ்பா ள ர் வ கை ப ்பா டு கள்

த�ொடர்பறுந்த

பராமரிப்பாளர்
மனப்பான்மை: ஈடுபாடற்றவர் மற்றும்
த�ொடர்பறுந்தவர்
சுய பராமரிப்பு

உங்கள் பராமரிப்பாளர்களில் எவர்
த�ொடர்பறுந்த பராமரிப்பாளரை
நினைவுபடுத்துகிறார்?
எது அவர்களை ஒரு த�ொடர்பறுந்த பராமரிப்பாளருக்கு இணையானவர்களாகவும்

வித்தியாசமானவர்களாகவும் உருவாக்குகிறது? த�ொடர்பறுந்த பராமரிப்பாளர்களாக
உள்ள இவர்கள் எதனுடன் ப�ோராடுகிறார்கள் மற்றும் எவையெல்லாம்
இவர்களுக்குப் பலனளிக்கிறது?

யார்

எது நன்றாகப்
பலனளிக்கிறது

த�ொடர்பறுந்த பராமரிப்பாளருக்கு, பராமரிப்பு வழங்குவது குறித்து எந்த

மனப்பான்மையும் இருக்காது. பராமரிப்பு வழங்கப்பட வேண்டியது அவசியம்

என்பது குறித்து விழிப்புணர்வு இவர்களுக்கு இருக்காது. இவர்கள் தங்களுடைய
பராமரிப்பைப் பெறும் நபரின் தினசரி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபாடு காட்ட

மாட்டார்கள். ஏனென்றால், பராமரிப்பைப் பெறும் நபருக்குத் தங்கள் பராமரிப்பு
தேவைப்படுகிறது என்று இவர்கள் நினைக்காமல் இருப்பதே இதற்குக்

காரணமாகும். இது அவர்களின் அன்புக்குரியவரின் நிலைமையை ஏற்றுக்கொள்ள
மறுப்பதன் காரணமாக இருக்கலாம். அல்லது, சிறப்புத் தேவைகளைக்

க�ொண்டிருக்கும் ஒருவரிடம் அன்பு செலுத்துவது அல்லது அவருடன் வாழ்வது
குறித்து புரியாமல் இருப்பதன் காரணமாக இருக்கலாம். இவர்கள் தங்களின்
ஆர�ோக்கியத்தைப் பற்றியும் கூட கவலை க�ொண்டிருப்பார்கள்.

எதிர்காலத்தில் பராமரித்தல்
இவர்கள் தங்கள் ப�ோக்கில் நடப்பவர்கள் மற்றும் தங்கள் மனப்போக்கை அல்லது
நடத்தையை மாற்றிக்கொள்வதற்குச் சிந்திக்க இயலாதவர்கள். த�ொடர்பறுந்த
பராமரிப்பாளர்கள் எதிர்காலத்தை முழுமையாகக் கைவிட்டுவிடுகின்றனர்.

அனைத்தையும் கடவுளே தீர்மானிக்கிறார் என்று இவர்கள் நம்பக்கூடும். மேலும்,
இவர்கள் கடவுளை அதிகம் குறை கூறுவதில்லை. இவர்கள் தங்களுடைய

பிரச்சினைகளை யாரிடமும் பகிர்ந்துக�ொள்ள இயலாத காரணத்தினால் இது

சிலநேரங்களில் ஏற்படலாம். இதன் காரணமாக இவர்களின் பராமரிப்பைப் பெறும்

நபர்கள் தங்களின் நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்காலம் குறித்த கவலைகளைச் சுயமாக
கையாள்கின்றனர்.

“எந்த மேம்பாடுகளுக்காகவும் கேட்காமல்,
நான் சூழ்நிலையை இப்போதுள்ளவாறே
ஏற்றுக்கொள்கிறேன்.”

சிரமப்படுகிறார்கள்

உ ங ்க ள் ப ர ா ம ரி ப ்பா ள ர ்க ளு டன் ப ய ன ்ப டு த் து வ த ற்கா ன க ரு வ ி கள்

பராமரிப்பு ஒப்பீடு
பராமரிப்பு வழங்கும் பாணிகளை ஒப்பிடுதல்

உங்கள் பராமரிப்பாளர்கள் பிரதிபலிப்பதற்கு உதவுங்கள்; அவர்களின் தற்போதைய
பராமரிப்பு வழங்கும் பாணி எது? அவர்கள் தங்களுடைய பராமரிப்பு வழங்கும்

பாணியில் திருப்தியடைந்துள்ளார்களா?

உங்கள் பராமரிப்பாளர்களில் ஒருவர் அல்லது சிலருடன் ஒன்றாக அமர்ந்து,

இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ள சுயவிவரங்களில் ஒருவராகத் தங்களை அடையாளம்
காண்கிறார்களா என்று அவர்களிடம் கேளுங்கள். அவர்கள் பராமரிப்பு வழங்க

விரும்பும் வழியில் அவர்கள் பராமரிப்பு வழங்குகிறார்களா? அல்லது அவர்கள்

வேற�ொரு பராமரிப்பாளர் சுயவிவரத்தைக் க�ொண்டிருக்கிறார்களா?
நீங்கள் இரண்டு வகையான பராமரிப்பாளர்களை இணைசேர்த்து,

அவர்களின் பராமரிப்பு வழங்கும் பாணி குறித்து அவர்களைக் கூட்டாக

கலந்துரையாட வைக்கலாம். அவர்களுக்கு எது பலனளிக்கிறது? அவர்கள்

எதனுடன் சிரமப்படுகிறார்கள்? அவர்களில் ஒவ்வொருவரும் எவ்வாறு மன

உளைச்சல், வெவ்வேறு பணிகள், மன உணர்வுகள் மற்றும் திட்டமிடுதலைக்
கையாளுகின்றனர்?

அவர்கள் எதை வித்தியாசமாகச் செய்ய விரும்புகிறார்கள்? அவர்கள்
ஒருவரிடமிருந்து ஒருவர் எதைக் கற்றுக்கொள்ளலாம்?

எப்போது?
உங்கள் பராமரிப்பாளர் தனது பராமரிப்பு வழங்கும் பாணி குறித்து அறிந்துக�ொள்ளவதற்கும்,
அதைப் பிரதிபலிப்பதற்கும் நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்.

எவ்வாறு?
ஐந்து பராமரிப்பாளர் சுயவிவரங்களை விளக்குவதன் மூலம் அமர்வைத் த�ொடங்குங்கள்.
மேலும், அவர்கள் இவற்றில் தங்களை அடையாளம் காண்கிறார்களா என்று அவர்களிடம்
கேளுங்கள். அதன் பின்னர் ஒருவரிடமிருந்து ஒருவர் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய
பராமரிப்பாளர்களை இணைசேர்த்து, அவர்களுக்கு இடையே உள்ள ஒற்றுமைகளையும்
வேறுபாடுகளையும் குறித்து கலந்துரையாடச் செய்யுங்கள்; அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்கள்
பணிகளை, தங்கள் மன உணர்வுகளை, திட்டமிடுதலை மற்றும் மன உளைச்சலை எவ்வாறு
கையாளுகின்றனர் என்பது குறித்தும் கலந்துரையாடச் செய்யுங்கள்.
இறுதியாக, அவர்கள் எதை வித்தியாசமாகச் செய்ய விரும்புகிறார்கள், ஒருவரிடமிருந்து
ஒருவர் எதைக் கற்றுக்கொள்ள முடியும் மற்றும் அவர்கள் எந்த உத்திகளை மாற்றுவார்கள்
என்பதை அவர்களிடம் கேளுங்கள்.

உதவிக்குறிப்பு
நீங்கள் இந்த அமர்வைத் த�ொடங்குவதற்கு முன்னர், உங்கள் பராமரிப்பாளர்களின்
சுயவிவரத்தைக் கண்டறிந்து, அவர்களை எவ்வாறு இணைசேர்க்கலாம் என்பது குறித்துச்
சிந்தியுங்கள். இந்த அமர்வின் ப�ோது, உங்கள் பராமரிப்பாளர்களின் சுயவிவரத்தை
நீங்கள் கண்டறிந்தவாறே அவர்களும் கண்டறிந்தார்களா அல்லது அவர்கள் தங்களை
வேறுவிதமாகக் கண்டறிந்தார்களா என்று சரிபாருங்கள்.

உ ங ்க ள் ப ர ா ம ரி ப ்பா ள ர ்க ளு டன் ப ய ன ்ப டு த் து வ த ற்கா ன க ரு வ ி கள்

பராமரிப்பு ஒப்பீடு
நான் ஒரு ........................

நான் ஒரு ........................

அடையாளம்:
நாள் முழுவதும்
நான் ஒரு
பராமரிப்பாளர்

பராமரிப்பு வழங்குநர் ப�ோன்றவர்

எதிர்வினை
புரிபவர்

திறன்:
நான் பராமரிப்பு
வழங்குவதற்குப்
ப�ோதிய திறனைக்
க�ொண்டிருக்கவில்லை

அடையாளம்:
நாள் முழுவதும்
நான் ஒரு
பராமரிப்பாளர்

பராமரிப்பு வழங்குநர் ப�ோன்றவர்

தற்சார்பைக்
க�ொண்டவர்

எதிர்வினை
புரிபவர்

தற்சார்பைக்
க�ொண்டவர்

சமநிலையைக்
க�ொண்டவர்

உணர்வுமிக்கவர்

திறன்:
நான் பராமரிப்பு
வழங்குவதற்குப்
ப�ோதிய திறனைக்
க�ொண்டிருக்கிறேன்

சமநிலையைக்
க�ொண்டவர்
திறன்:
நான் பராமரிப்பு
வழங்குவதற்குப்
ப�ோதிய திறனைக்
க�ொண்டிருக்கவில்லை

உணர்வுமிக்கவர்

திறன்:
நான் பராமரிப்பு
வழங்குவதற்குப்
ப�ோதிய திறனைக்
க�ொண்டிருக்கிறேன்

த�ொடர்பறுந்தவர்

த�ொடர்பறுந்தவர்
அடையாளம்:
நான் ஒரு
பராமரிப்பாளர் அல்ல

அடையாளம்:
நான் ஒரு
பராமரிப்பாளர் அல்ல

எனக்கு எது பலனளிக்கிறது?

எனக்கு எது பலனளிக்கிறது?

நான் எதனுடன் சிரமப்படுகிறேன்?

நான் எதனுடன் சிரமப்படுகிறேன்?

எனது பராமரிப்பு வழங்கும் பாணியை நான் எவ்வாறு மேம்படுத்தலாம்?

எனது பராமரிப்பு வழங்கும் பாணியை நான் எவ்வாறு மேம்படுத்தலாம்?
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பராமரிப்பு வட்டம்
உங்கள் பராமரிப்பாளரின் குடும்பத்தைப்
புரிந்துக�ொள்ளுதல்

பராமரிப்பாளர்களுக்குப் பராமரிப்பு வழங்குவது என்பது குடும்பங்களுக்குப்
பராமரிப்பு வழங்குவது என்று அர்த்தமாகும். ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்குள்

இருக்கும் ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்குரிய ப�ொறுப்பைக் க�ொண்டிருக்கின்றனர்.
ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் ப�ொறுப்புகள் குறித்தும், ஒவ்வொருவரின் பலம் மற்றும்

பலவனம்
ீ
குறித்தும் உரையாடுவதற்குக் குடும்பக் கலந்துரையாடல் நடத்துவது

சிறந்ததாகும். பராமரிப்பு வழங்கும் ப�ொறுப்புகளை எவ்வாறு பிரித்துக்கொள்வது
என்பது குறித்து குடும்பக் கலந்துரையாடல் நடத்துவது, ஒருவரை ஒருவர்

பராமரித்துக் க�ொள்வதற்கான குடும்பத்தினரின் திறனைப் பலப்படுத்துகிறது.
உங்கள் பராமரிப்பாளரின் ஆதரவு வலையமைப்பைப் புரிந்துக�ொள்வதன் மூலம்,

நீங்கள் குடும்பத்திற்கான சரியான ஆதரவின் மீது கவனம் செலுத்த முடியும்.

எப்போது?
தங்கள் குடும்பத்திற்குள் உள்ள ப�ொறுப்புகள் மற்றும் கடமைகள் குறித்து கலந்துரையாடுவதற்கு உங்கள்
பராமரிப்பாளருக்கு நீங்கள் ஆதரவளிக்க விரும்புகிறீர்கள்.

எவ்வாறு?
பராமரிப்பைப் பெறும் நபரை அந்தக் கலந்துரையாடலுக்குள் ஈடுபடுத்துவதன் மூலமும், (முதன்மை)
பராமரிப்பாளரை நடுவராக இருக்கச் செய்வதன் மூலமும் கலந்துரையாடலைத் த�ொடங்குங்கள்.
குடும்பத்தில் வேறு யாரெல்லாம் இருக்கிறார்கள் என்று அவர்களிடம் கேட்டு, அவர்கள் எந்தளவிற்கு
உணர்வுப்பூர்வமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் என்பதன் அடிப்படையில் அவர்களை பராமரிப்பாளர் மற்றும்
பராமரிப்பைப் பெறும் நபரிடம் நெருக்கமடையச் செய்யுங்கள் அல்லது விலகச் செய்யுங்கள்.
அதன் பின்னர், அவர்களின் பராமரிப்பு வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் மற்றும் அண்டை வட்டார்,
ீ
சமூகப் பணியாளர்கள், மருத்துவர்கள் மற்றும் தாதிகள், மத ரீதியான நபர்கள் அல்லது ஆதரவுக் குழுக்கள்
ப�ோன்ற மற்ற நபர்கள் குறித்தும் சிந்தியுங்கள்.
ப�ொறுப்புகளும் பணிகளும் எவ்வாறு பிரித்துக்கொள்ளப்படுகின்றன என்பது குறித்து கலந்துரையாடி,
எழுதிவைத்துக் க�ொள்ளுங்கள். அவர்கள் இந்த அமைவைச் சிறந்தது என்று உணர்கிறார்களா?

உதவிக்குறிப்பு
நீங்கள் மரபியல் வரைபடம் (ஜென�ோகிராம்கள்) மற்றும் சூழல் அமைப்பு வரைபடங்களை வரைவதற்கு
நன்கு பழகியிருந்தால், நீங்கள் 3 வட்டங்களை மைக்ரோ, மெச�ோ மற்றும் மேக்ரோ நிலைகளைக்
காண்பிப்பதற்குப் பயன்படுத்தலாம் மற்றும் ஜென�ோகிராம் வரைதல் த�ொடர்பான மரபுகளைப்
பயன்படுத்தலாம். இருப்பினும், பராமரிப்பு வட்டம் என்பது பராமரிப்பாளர் குடும்பத்துடன் கூட்டிணைந்து
செயல்படுவதில் பயன்படுத்துவதற்கும், கலந்துரையாடல்களை வழிநடத்துவதற்குமான ஒரு கருவி
என்பதைக் குறித்துக்கொள்ளுங்கள். இது ஆவணமாக்கல் குறித்ததல்ல.
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பராமரிப்பு வட்டம்
பராமரிப்பாளரையும் பராமரிப்பைப் பெறும் நபரையும்

நடுவில் வரையுங்கள். அதன் பின்னர், வேறு யாரெல்லாம்

பராமரிப்பு வட்டத்தின் அங்கமாக உள்ளனர் என்பது குறித்துச்
சிந்தியுங்கள்.

(தனி) குடும்பம், நண்பர்கள் மற்றும் அண்டை வட்டார்,
ீ
சமூகப்

பணியாளர்கள், மருத்துவர்கள் மற்றும் தாதிகள், மத ரீதியான
நபர்கள் அல்லது ஆதரவுக் குழுக்கள் குறித்துச் சிந்திக்கவும்.

அவர்கள் பராமரிப்பாளர்களாக என்ன செய்கின்றனர்?

அவர்களின் ப�ொறுப்பு என்ன மற்றும் அவர்கள் எத்தகைய
பணிகளை மேற்கொள்கிறார்கள்?

வரைதல் குறித்த பரிந்துரைகள்

நபர்

சமூகப்

பராமரிப்பு

சுகாதாரப்

பராமரிப்பு
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பராமரிப்புப் பயணம்
குறித்த வரைபடம்
உங்கள் பராமரிப்பாளரின் அனுபவத்தைப்
புரிந்துக�ொள்ளுதல்
பராமரிப்பாளர்கள் தங்களின் பராமரிப்பு வழங்கும் பயணத்தின் ப�ோது பல்வேறு கட்டங்களைக் கடந்து
செல்கின்றனர். பராமரிப்பாளர்களுடன் இணைந்து செயல்படும் ப�ோது, அவர்கள் தற்போது எதை
அனுபவிக்கிறார்கள் மற்றும் அவர்கள் எதிர்காலத்தில் எதை அனுபவிப்பார்கள் என்பதைப் புரிந்துக�ொள்வது
சிறப்பாகும்.
உங்கள் பராமரிப்பாளர்களின் தனிப்பட்ட அனுபவம் குறித்து அறிந்துக�ொள்வது, அவர்களை நீங்கள்
சிறப்பாகப் புரிந்துக�ொள்வதற்கு உதவுகிறது, இப்புரிந்துணர்வு அவர்களுக்குச் சரியான வழியில்
ஆதரவளிக்க உங்களை இயலச் செய்கிறது. நீங்கள் அவர்களுக்குப் புதியவராக இருந்தாலும்,
அவர்களின் தற்போதைய அனுபவத்தை வடிவமைக்கின்ற பல ஆண்டுகால அனுபவத்தை அவர்கள்
க�ொண்டிருக்கக்கூடும் அல்லது அவர்கள் இப்போது தான் ஒரு பராமரிப்பாளராக தங்கள் ப�ொறுப்பைத்
துவங்கியிருக்கக்கூடும் என்பதை உணர்ந்துக�ொள்ளுங்கள்.

அறிந்துக�ொள்ளத் த�ொடங்குதல்

த�ொடர்ந்து பின்பற்றுதல்

தாங்கள் விரைவில் பராமரிப்பாளர்களாக மாறுவதற்கான
சாத்தியம் உள்ளது என்பதைப் பெரும்பாலான குடும்ப
உறுப்பினர்கள் அறிவதில்லை. அவர்கள் வ ீழ்ச்சியின்
அடையாளங்களைப் புறக்கணித்துவிடுவார்கள் அல்லது
அதற்கான அடையாளங்களையும் விரைவில் நிகழக்கூடிய
சிக்கல்களையும் அறிவதில்லை. பராமரிப்பு வழங்கும்
ப�ொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியவர்களில் தாங்களும்
ஒருவர் என்பதை அவர்கள் பெரும்பாலும் ந�ோயறிதல்
ச�ோதனை நடத்தப்பட்ட நாளன்றே உணர்கின்றனர்.

பராமரிப்பாளர்கள் நடைமுறைகளை
நடைமுறைப்படுத்தியதும், பராமரிப்பு வழங்குவதில்
ஒரு அமைதியான காலகட்டம் த�ொடங்குகிறது. அவர்கள்
தங்களுடைய நடைமுறைகளைப் பராமரிக்கவும், தங்கள்
பராமரிப்பு வழங்கும் ப�ொறுப்பைகளைத் த�ொடர்ந்து
நிறைவேற்றவும் முயற்சி செய்கின்றனர். இருப்பினும்,
அவர்களின் பராமரிப்பைப் பெறும் நபரின் தேவைகளும்
கூட காலப்போக்கில் மாற்றமடைகின்றன மற்றும் அவர்கள்
தங்களுடைய நடைமுறைகளைத் த�ொடர்ச்சியாகவும்
த�ொடர்முறையாகவும் சரிசெய்துக�ொள்ள வேண்டியுள்ளது.
அவர்கள் புதிய நடைமுறைகளை உருவாக்குகின்றனர்
மற்றும் பழைய நடைமுறைகளைக் கைவிடுகின்றனர்.
இந்தக் கட்டத்தின் ப�ோது அவர்கள் தங்களுடைய உணர்வு
ரீதியான பயணத்தில் சிறிது ஏற்ற-இறக்கங்களை
அனுபவிக்கின்றனர்.

பராமரிப்பு வழங்குவதைத் த�ொடங்குதல்
தங்களின் அன்புக்குரியவரின் ஆர�ோக்கியம் குறித்த கெட்டச்
செய்திகளானது, பராமரிப்பாளரின் மன உணர்வுகளின்
மீ து தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இத்தகைய மன
உணர்வுகளுக்கும் கூடுதலாக, பராமரிப்பாளராக இருப்பதன்
உண்மை நிலையானது சிறிது அதிர்ச்சியானதாக
இருக்கலாம். பல குடும்பங்களுக்குள், ஒரு பராமரிப்பாளர்
ப�ொறுப்புகள் மற்றும் கடமைகள் குறித்து அதிகளவு
கலந்துரையாடலின்றி (அவர் அறியாமலேயே)
நியமிக்கப்படுகிறார். எத்தகைய முன்னேற்பாடும் இன்றி
பராமரிப்பு வழங்கும் பணி த�ொடங்குகிறது மற்றும்
பராமரிப்பாளர்கள் அதில் மூழ்கிவிடுகிறார்கள்.

நடைமுறைகளை உருவாக்குதல்
பராமரிப்பாளர்கள் தங்களின் பராமரிப்பு வழங்கும்
பணிகளைத் தங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் பின்னிப்
பிணைப்பதற்கு மற்றும் அவற்றை எளிதாக்குவதற்கான
பழக்கங்களையும் நடைமுறைகளையும் உருவாக்கத்
த�ொடங்குகின்றனர். அவர்கள் தங்களுடைய
ப�ொறுப்புகளைப் பிற பராமரிப்பாளர்களுடன்
பகிர்ந்துக�ொள்வதற்கான (அல்லது பகிர்ந்துக�ொள்ளாமல்
இருப்பதற்கான) நடைமுறைகளை உருவாக்கத்
த�ொடங்குகின்றனர். அவர்கள் பின்னடைவுகளை
அனுபவிப்பார்கள், ஆனால் பராமரிப்பு வழங்கும் பணி
திட்டமிட்டவாறு நடந்தால் சிறிது வெற்றியையும்
பெறுவார்கள்.

பராமரிப்பாளர் ப�ொறுப்பை இழத்தல்
முதன்மையான பராமரிப்பாளர்கள் தங்களின்
முதன்மையான பராமரிப்பாளர் ப�ொறுப்பைத் தங்கள்
அன்புக்குரியவரின் தேவைகள் அதிரடியாக மாறும்
ப�ோது அல்லது தங்களின் ச�ொந்த வாழ்க்கை/தேவைகள்
மாறும் ப�ோது இழக்க நேரிடலாம். த�ொடர்ந்து பராமரிப்பு
வழங்குவதற்குச் சிரமத்தை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு
கூடுதல் ந�ோய் நிலைமை பராமரிப்பு பெறுபவர்களுக்கு
ஏற்படலாம் அல்லது வாழ்க்கை நிலைமாற்றங்களின்
காரணமாகப் பராமரிப்பாளரின் சூழ்நிலை மாறலாம்.
பராமரிப்பு பெறுபவர் இறக்கும் ப�ோது நிகழும்
பராமரிப்பாளர் ப�ொறுப்பு இழப்பு தான் மிகவும்
வருத்தத்திற்குரியதாகும்.

அடையாளத்தை மறுவரையறை செய்தல்
ஒரு பராமரிப்பாளர் இனிமேற்கொண்டு பராமரிப்பாளராக
இருக்க முடியாது எனும் ப�ொது, அவர் தனது அடையாள
இழப்பைத் தாங்கிக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது.
அவர்கள் புதிய ப�ொறுப்புகளைத் தேடுவார்கள் அல்லது
தங்களின் பழைய/முந்தைய ப�ொறுப்புகளுக்கு மீ ண்டும்
திரும்புவார்கள். இந்தக் காலகட்டத்தின் ப�ோது,
பராமரிப்பாளர் இழப்பு உணர்வை மட்டுமின்றி குற்ற
உணர்ச்சியையும் கூட அனுபவிக்கலாம், ஆனால்
பெரும்பாலும் எதிர்கால வாழ்க்கையை நினைத்து
நிம்மதியும் உற்சாகமும் அடைகிறார்கள்.

எப்போது?
நீங்கள் ஒரு புதிய பராமரிப்பாளரைப் பற்றி அறிந்துக�ொள்ள விரும்புகிறீர்கள் அல்லது உங்கள்
பராமரிப்பாளரின் பராமரிப்பு வழங்கும் பயணத்தைப் பற்றி புரிந்துக�ொள்ள விரும்புகிறீர்கள்; அவர்களின்
கடந்தகால மற்றும் நிகழ்காலப் பராமரிப்பு வழங்கும் அனுபவங்களைப் பற்றியும், அவர்களின் எதிர்கால
எதிர்பார்ப்புகளைப் பற்றியும் ஒரு உரையாடலை மேற்கொள்வதற்கு இந்தக் கருவியைப் பயன்படுத்திக்
க�ொள்ளுங்கள்.

எவ்வாறு?
பராமரிப்பு வழங்கும் பணியின் வெவ்வேறு கட்டங்களை விளக்குவதன் மூலம் உரையாடலைத்
த�ொடங்குங்கள். மேலும், அவர்கள் தற்போது எந்தக் கட்டத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பதையும் அவர்களிடம்
கேளுங்கள். அவ்வாறே, வார்ப்புருவில் உள்ள கேள்விகளைப் பயன்படுத்தி, த�ொடர்புடைய கட்டங்கள்
குறித்தும் நீங்கள் கலந்துரையாடலாம். மன உணர்வுகள் குறித்தும் கூட உரையாடுவதற்கு மறவாதீர்கள்.
இந்தச் சஞ்சிகையின் பின்புறத்தில் உள்ள உணர்ச்சி அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி, அவர்கள் தங்கள்
உணர்ச்சிகள் குறித்து சுலபமாக விளக்கச் செய்யலாம். நீங்கள் குறிப்பெடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் மற்றும்
வார்ப்புருவில் வரைவதன் மூலம் அவர்களின் கதையைப் பதிவுசெய்துக�ொள்ளலாம்.

உதவிக்குறிப்பு
முக்கியமான நிலைமாற்றத் தருணங்களை எதிர்பாருங்கள்; அதாவது பராமரிப்பாளரின் வாழ்க்கையில்
மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் தருணங்கள் (உதாரணமாக, பள்ளிப் படிப்பை நிறைவுசெய்தல், வேலையைக்
கண்டறிதல், குடும்ப வாழ்க்கையைத் த�ொடங்குதல், உடல்நலப் பிரச்சினைகளைக் க�ொண்டிருத்தல்,
பராமரிப்பு தேவைப்படுகின்ற மற்றொரு குடும்ப உறுப்பினரைக் க�ொண்டிருத்தல், அன்புக்குரியவரின்
இறப்பு முதலானவை). இவை பராமரிப்பாளர்களுக்குக் கூடுதல் ஆதரவு தேவைப்படும் தருணங்களாகும்.
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பராமரிப்புப் பயணம் குறித்த
வரைபடம்

அறிந்துக�ொள்ளத்

த�ொடர்ந்து

பராமரிப்பாளர்

அடையாளத்தை

பராமரிப்பு வழங்குவதைத்

நடைமுறைகளை

நீங்கள் ஒரு பராமரிப்ளராக

நீங்கள் முதன்மை பராமரிப்பாளராக

உங்கள் அன்றாட வாழ்க்கைச்

நீங்கள் காலப்போக்கில்

பராமரிப்பதற்கான உங்கள்

உங்களால் மேற்கொண்டு

நீங்கள் எப்போது உணரத்

முடிவுசெய்தீர்கள்?

என்னென்ன நடைமுறைகளையும்

பழக்க வழக்கங்களையும்

எத ிர்பார்க்கிறீர்களா? (உங்கள்

என்ன செய்வீர்கள்?

பராமரிப்பு வழங்கும் ப�ொறுப்பைத்

உருவாக்கியுள்ளீர்கள்?

மற்றும் வேண்டியுள்ளதா?

என்ன செய்யவேண்டும் என்று

வழங்கும் பண ிகள ில்

தேவைகள் எத ிர்காலத்தில் மாறும்

த�ொடங்குதல்

இருப்பீர்கள் என்பதை
த�ொடங்கின ீர்கள்?

பராமரிப்பு வழங்குவதற்கு

முன்னர் நீங்கள் எத ில் அத ிகமாக
ஈடுபட்டிருந்தீர்கள்?

த�ொடங்குதல்

இருப்பது என நீங்கள் எவ்வாறு
நீங்கள் எவ்வாறு உங்கள ின்
த�ொடங்கின ீர்கள்?

உங்களுக்குத் தெரியுமா?
நீங்கள் எதனுடன்

ச ிரமப்படுகிறீர்கள்?

உருவாக்குதல்

சுலபமாக்குவதற்கு நீங்கள்
பழக்க வழக்கங்களையும்

நீங்கள் குறிப்பிட்ட பராமரிப்பு
ச ிரமப்படுகிறீர்களா?

உங்கள் ப�ொறுப்பை உங்களால்

மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துக�ொள்ள

முடியுமா?

தழுவிக்கொள்ளுதல்
உருவாக்கிய நடைமுறைகளையும்
உங்களால் பராமரிக்க முடிகிறதா

உங்கள் அன்புக்குரியவரின்

என்று எத ிர்பார்க்கிறீர்களா?
நீங்கள் எவ்வாறு

தழுவ ிக்கொள்வீர்கள்?

ப�ொறுப்பை இழத்தல்
த ிறன ில் ஏதேனும் மாற்றங்களை
வாழ்க்கைக் கட்டங்கள்

அல்லது ஆர�ோக்கியத்திற்குத்
த�ொடர்புடையது)

உங்கள் அன்புக்குரியவரின்

தேவைகள் எத ிர்காலத்தில்
வ ிரைவாக மாறும் என்று
எத ிர்பார்க்கிறீர்களா?

மறுவரையறை செய்தல்
பராமரிக்க முடியாவ ிட்டால்

உங்கள் எத ிர்காலத்திற்காக

உங்கள ிடம் ஏதேனும் த ிட்டங்கள்

உள்ளதா?
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த�ொடர்புடைய
சேவைகள்

உங்கள் பராமரிப்பாளர்களுக்கு எத்தகைய
சேவைகள் ஏற்றவை?

த�ொண்டூழியச் சமூகநல அமைப்புகள் (VWOக்கள்) முழுவதும் மட்டுமல்லாது,

சமூகப் பராமரிப்பு மற்றும் சுகாதாரப் பராமரிப்புக்கு இடையேயும் பல சேவைகள்

உள்ளன. உங்கள் பராமரிப்பாளரின் தேவைகள் மற்றும் அவர்கள் எந்தப் பராமரிப்பு

வழங்கும் கட்டத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பதன் அடிப்படையில், நீங்கள் அவர்களை
ஆல�ோசனை, உதவித் திட்டங்கள், வழிகாட்டியாளர் திட்டங்கள், கல்வி, பயிற்சி,
உதவியழைப்புகள், ஆதரவுக் குழுக்கள் அல்லது ஆன்மிக ஆதரவு ப�ோன்ற

ஆதரவுச் சேவைகளுக்குப் பரிந்துரைக்கலாம். உங்கள் பராமரிப்பாளர்களுக்கு
பராமரிப்பு வழங்குவது என்பது அவர்களின் அன்புக்குரியவர்களான உங்கள்
வாடிக்கையாளர்களுக்கு மறைமுகமாகப் பராமரிப்பு வழங்குவது என்று
அர்த்தமாகும்.

எப்போது?
பராமரிப்பாளர் சேவைகளுக்காக உங்கள் தனிப்பட்ட பரிந்துரையை

உருவாக்குவதற்கு, ‘பராமரிப்பாளர்கள் வரைபடத்திற்கான த�ொடர்புடைய

சேவைகளைப்’ பயன்படுத்திக் க�ொள்ளுங்கள். உஙக்ள் பராமரிப்பாளர்களுக்குத்

த�ொடர்புடைய சேவைகள் எவை என்பதை உங்களுக்கு நினைவூட்டுவதற்கு நீங்கள்
ஒரு மேற்கோளாகப் பயன்படுத்த முடியும் ஒரு வரைபடத்தை உருவாக்குங்கள்.

எவ்வாறு?
நீங்கள் பராமரிப்பாளர்களுக்குப் பரிந்துரைத்துள்ள சேவைகளைச் சிந்தித்துப்
பார்த்து, அவற்றை வரைபடத்தில் எழுதி வைத்துக்கொள்ளுங்கள். அதன்

பின்னர், ஒவ்வொரு பராமரிப்பாளருக்கும் எந்த நேரத்தில் எந்தச் சேவைகள்

த�ொடர்புடையதாக இருக்கும் என்று சிந்தியுங்கள். அவற்றைப் பராமரிப்பாளர்
பெயரைத் த�ொடர்ந்து எழுது வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

உதவிக்குறிப்பு
பராமரிப்பாளர்களுக்கு என்னென்ன சேவைகள் தற்சமயம் உள்ளன என்பது

உங்களுக்குத் தெரியவில்லை என்றால், சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சு
(MSF) மற்றும் தேசியச் சமூகச் சேவை மன்றத்தில் (NCSS) இருந்து கிடைக்கும்

வளஆதாரங்களை ஆராயுங்கள்: https://app.msf.gov.sg/dfcs/familyservice/default.aspx

https://www.ncss.gov.sg/GatewayPages/Social-Services/Caregivers
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த�ொடர்புடைய சேவைகள்
உங்களால்
நினைக்க முடிந்த

ஆல�ோசனை

ஆல�ோசனை

உதவித் திட்டங்கள்

கல்வி/பயிற்சி

த�ொடர்புடைய

வழிகாட்டியாளர் திட்டம்

ஆதரவுக் குழுக்கள்

ஆல�ோசனை

ஆல�ோசனை

ஆல�ோசனை

தகவல்/பரிந்துரை

ந�ோய்த் தணிப்புப்

வழிகாட்டியாளர்

பேணல்

திட்டம்

ஆன்மிக ஆதரவு

பராமரிப்பாளர்

கல்வி/பயிற்சி

உதவியழைப்பு எண்கள்

சேவைகளை
எழுதுங்கள்.

உங்கள்
பராமரிப்பாளர்கள்
ஒவ்வொருவருக்கும்
பயனுள்ளதாக
இருக்கும் சேவை எது?

பராமரிப்பு
வழங்குதல்
கட்டங்கள்

அறிந்துக�ொள்ளத்
த�ொடங்குதல்

பராமரிப்பு
வழங்குவதைத்
த�ொடங்குதல்

நடைமுறைகளை
உருவாக்குதல்

த�ொடர்ந்து
தழுவிக்கொள்ளுதல்

பராமரிப்பாளர்
ப�ொறுப்பை
இழத்தல்

அடையாளத்தை
மறுவரையறை
செய்தல்
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நெருக்கடி வரைபடம்
நெருக்கடி என்பது எதைப் ப�ோன்றது
என்பதைப் புரிந்துக�ொள்ளுங்கள்
நெருக்கடி; கடுமையான சிரமம் அல்லது அபாயம் உள்ள நேரங்கள், ஒவ்வொரு
பராமரிப்பாளர் பயணத்திலும் ஏற்படுபவை. பராமரிப்பைப் பெறுபவரின்

(மன) உடல் நிலையின் அடிப்படையில், நெருக்கடி வழக்கமாக ஏற்படுகிறது.

இது நிகழும் ப�ோது, பராமரிப்பாளர்கள் இழப்பை உணரலாம், மற்றும் என்ன
நடந்தது என்பதையும், அவர்கள் ஏன் அச்சூழ்நிலையை ஒரு நெருக்கடியாக

அனுபவித்தார்கள் என்பதையும் பிறரிடம் விளக்குவதற்கு அவர்கள் சிரமப்படலாம்.
இந்தக் கருவி உங்கள் பராமரிப்பாளர்களுடன் நெருக்கடிகள் குறித்து
கலந்துரையாட உங்களுக்கு உதவுகிறது, அதன்மூலம் நீங்கள் ஒரு

நெருக்கடியையும் பராமரிப்பு வழங்குவதையும் எவ்வாறு கையாள வேண்டும்
என்பது குறித்தும், ஒரு நெருக்கடியான தருணத்தை எவ்வாறு ஒரு கற்றல்

தருணமாக மாற்றலாம் என்பது குறித்தும் வழிகாட்டப்பட்ட ஆல�ோசனையை
வழங்கலாம்.

எப்போது?
ஒரு நெருக்கடி காலகட்டத்தின் ப�ோது ஒரு பராமரிப்பாளர் எதை அனுபவிக்கிறார்
என்பதை நீங்கள் புரிந்துக�ொள்ள விரும்புகிறீர்கள், அதன்மூலம் அவர்களுக்கு

அனுபவத்தில் இருந்து கற்றுக்கொண்டு வளர்ச்சியடைய உதவுவதற்கு நீங்கள்
த�ொடர்புடைய மற்றும் வழிகாட்டப்பட்ட ஆல�ோசனையை வழங்க முடியும்.

எவ்வாறு?
ஒரு நெருக்கடி ஏற்பட்ட உடனே கூடுமான வரை விரைவாக உங்கள்

பராமரிப்பாளருடன் ஒரு சந்திப்புக்கு ஏற்பாடு செய்ய முயற்சி செய்யுங்கள்.

பராமரிப்பாளருடன் சேர்ந்து அமர்ந்துக�ொண்டு, நெருக்கடி குறித்து ஆராயுங்கள்.
நெருக்கடிக்கான காரணம் என்ன, நெருக்கடியின் ப�ோது என்ன நடந்தது மற்றும்

அதற்குப் பிறகு என்ன நடந்தது என்பது குறித்துக் கலந்துரையாடுங்கள். அந்த நெருக்கடி
அவர்களை எவ்வாறு உணரச் செய்தது என்றும், அவர்கள் ஒன்றிணைந்து எவ்வாறு
அந்நிகழ்வுகளுக்குப் பிரதிபலித்தார்கள், அடுத்த முறை வித்தியாசமாக என்ன
செய்யலாம் என்று கேளுங்கள்.

உதவிக்குறிப்பு
பராமரிப்பாளர்கள் தங்கள் மன உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த உதவுவதற்கு, இந்தச்
சஞ்சிகையின் பின்புறத்தில் உள்ள உணர்ச்சி அட்டைகளைப் பயன்படுத்தவும்.
படங்களை மீ ளாய்வு செய்ய அவர்களை அனுமதியுங்கள் மற்றும் சிறப்பாகத்
த�ொடர்புடையதாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
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நெருக்கடி வரைபடம்
என்ன நடந்தது?

நிகழ்வுகள் மற்றும்
செயல்கள்

அது உங்களை
எவ்வாறு உணரச்
செய்தது?

மன உணர்வுகள்

நீங்கள் அடுத்த
முறை ஏதேனும்
வித்தியாசமாகச்
செய்வீர்களா?

பிரதிபலிப்பு

காரணம்/ஊக்கி

நெருக்கடியை
விவரிக்கவும்

பின்தொடர்தல் மற்றும்
இடையீடுகள்
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பராமரிப்பாளர்
நல்வாழ்வு

பராமரிப்பாளர்கள் பராமரிப்பை விரைவாகத்
த�ொடங்குங்கள்

பராமரிப்பாளர்கள் தங்கள் அன்புக்குரியவர்களின் ஆர�ோக்கியம் மற்றும்

நல்வாழ்வின் மீது அக்கறை செலுத்துகின்றனர், ஆனால் தங்களுடைய ச�ொந்த

ஆர�ோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வின் மீது அக்கறை செலுத்த மறந்துவிடக்கூடும்.

இருப்பினும், அவர்களின் ச�ொந்த ஆர�ோக்கியம் மிகவும் முக்கியமாகும்; அவர்கள்
ஆர�ோக்கியமாக இல்லை என்றால் அவர்களால் ஒரு சிறந்த பராமரிப்பாளராக
இருக்க முடியாது.

இந்த வார்ப்புரு நீங்களும் உங்கள் பராமரிப்பாளரும் தங்களின் ஆர�ோக்கியம்
மற்றும் நல்வாழ்வைப் பற்றி கலந்துரையாடுவதற்கானது மற்றும்

மேம்பாட்டிற்கான உத்திகளையும் இலக்குகளையும் உருவாக்குவதற்கானது.

எப்போது?
பராமரிப்பாளர்கள் தங்களைத் தாங்களே பராமரித்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் வலியுறுத்த
விரும்புகிறீர்கள். அவர்கள் தங்களைத் தாங்களே சிறப்பாகப் பராமரிக்கத் த�ொடங்குவதற்கு நீங்கள்
உதவிசெய்ய விரும்புகிறீர்கள்.

எவ்வாறு?
பராமரிப்பாளர்கள் தங்களைத் தாங்களே பராமரித்துக்கொள்வது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை
விளக்குவதன் மூலம் உரையாடலைத் த�ொடங்குங்கள்; அவர்கள் நலமாக இல்லையெனில்,
அவர்களால் மற்றவர்களைக் கவனித்துக்கொள்ள முடியாது. அதன் பின்னர், அவர்கள் தங்களுடைய
ஆர�ோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வின் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் எந்த அளவிற்குக் கவனம்
செலுத்துகின்றனர் என்பதை வரைவதற்குக் கருவியைப் பயன்படுத்தத் த�ொடங்குங்கள். அவர்கள்
தற்சமயம் என்ன செய்கின்றனர் என்பதை விவரியுங்கள் மற்றும் அவர்களின் ஆர�ோக்கியம் மற்றும்
நல்வாழ்வின் ஒரு அம்சத்தை மேம்படுத்துவதற்கு ஒன்றிணைந்து ஒரு இலக்கை உருவாக்குங்கள்.

உதவிக்குறிப்பு
இலக்குகளை மிகவும் பெரியதாக அமைக்காதீர்கள். S.M.A.R.T. இலக்கு ஒன்றை உருவாக்குவதற்குப்
பராமரிப்பாளர்களைத் தூண்டுங்கள் மற்றும் அவர்களால் பின்பற்ற முடிந்த எளிமையான
ஆல�ோசனையை அவர்களுக்கு வழங்குங்கள். ‘வரும் மாதத்திற்கு வாரம் 3 முறை வெள்ளை
அரிசிக்குப் பதிலாக தீட்டாத அரிசியை மாற்றுவது’ ஒரு ஆர�ோக்கியமான உணவு இலக்காக
இருக்கலாம். ‘வரும் வாரத்திற்கு வேலையில் இருந்து வடு
ீ திரும்பும் ப�ோது மின்தூக்கிக்குப் பதிலாக
மாடிப்படிகளைப் பயன்படுத்துவது’ ஒரு ஆர�ோக்கியமான உடற்பயிற்சி இலக்காக இருக்கலாம்.
கூட்டிணைந்து இலக்குகளை உருவாக்குவதற்கு உங்கள் ஆக்கத்திறனைப் பயன்படுத்துங்கள்.

உ ங ்க ள் ப ர ா ம ரி ப ்பா ள ர ்க ளு டன் ப ய ன ்ப டு த் து வ த ற்கா ன க ரு வ ி கள்

பராமரிப்பாளர் நல்வாழ்வு

உங்கள் வாழ்வில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆர�ோக்கிய அம்சத்திற்காகவும்
நீங்கள் தற்சமயம் என்ன செய்கிறீர்கள் என்பதை எழுதுங்கள்.

உணவு

உடற்பயிற்சி

மனநலம்

உடல்

சமூகம்
உங்கள் ஆர�ோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வின் ஒவ்வொரு அம்சத்திற்கும் நீங்கள் எந்த அளவிற்குக் கவனம்
செலுத்துகிறீர்கள்?
ஒவ்வொரு அம்சத்தின் மீ தும் பிரதிபலித்து, அதற்கு நீங்கள் அன்றாட வாழ்வில் வழங்கும் முக்கியத்துவத்தைக்

உங்கள் இலக்கு

காண்பிப்பதற்கு ஒவ்வொரு அச்சின் மீ தும் ஒரு புள்ளியை வரையுங்கள் (அதிகமாக வெளியே இருப்பது மிகவும்
முக்கியமாகும்). இதை ஆர�ோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வுக்கான ஐந்து அம்சங்களுக்கும் மேற்கொள்ளுங்கள்
மற்றும் உங்கள் தனிப்பட்ட நல்வாழ்வு வரைபடத்தைக் காண்பதற்குப் புள்ளிகளை இணையுங்கள்.

ஒரு பராமரிப்பாளராக உங்கள் அன்புக்குரியவரின் ஆர�ோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வின்
மீ து நீங்கள் அக்கறை செலுத்துகிறீர்கள், ஆனால் உங்கள் ச�ொந்த ஆர�ோக்கியமும்
மிகவும் முக்கியமாகும். ஆர�ோக்கியம் இல்லாமல் உங்களால் உங்களின்
அன்புக்குரியவருக்கு ஒரு சிறந்த பராமரிப்பாளராக இருக்க முடியாது.
இந்த வார்ப்புரு நீங்களும் உங்கள் பராமரிப்புத் த�ொழில் நிபுணரும் உங்கள்
ஆர�ோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வைப் பற்றி கலந்துரையாடுவதற்கானது மற்றும்
மேம்பாட்டிற்கான விஷயங்களைப் பற்றி கலந்துரையாடுவதற்கானது.

உதவிக்குறிப்பு: உங்கள் இலக்கை அறிவார்ந்ததாக உருவாக்குங்கள்: குறிப்பான,

அளவிடக்கூடிய, அடையக்கூடிய, எதார்த்தமான மற்றும் குறித்து நேரத்தைக்
க�ொண்ட இலக்கு.

உ ங ்க ள் ந டை மு றை மீ த ா ன ப ி ர த ி ப லிப் பு கள்

பிரதிபலிப்பு
உங்கள் பராமரிப்பாளர்களிடமிருந்து நீ ங்கள்
எதைக் கற்றுக்கொண்டீர்கள்?

உ ங ்க ள் ந டை மு றை மீ த ா ன ப ி ர த ி ப லிப் பு கள்

பராமரிப்பு வழங்குவது
குறித்து நீங்கள் எதைக்
கற்றுக்கொண்டீர்கள்? நான்
எவ்வாறு இந்தக் கற்றலைப்
பயன்படுத்தலாம்?

பராமரிப்பாளர்களிடமிருந்து
நீங்கள் எதைக்
கற்றுக்கொண்டீர்கள்?
நீங்கள் எவ்வாறு
உதவலாம்?

உ ங ்க ள் ந டை மு றை மீ த ா ன ப ி ர த ி ப லிப் பு கள்

ஆல�ோசனை
பராமரிப்பாளர்களுக்காகப் பராமரிப்பாளர்களிடமிருந்து:

உ ங ்க ள் ய�ோ ச னைகள்

கற்பனை
செய்துக�ொள்ளுங்கள்
உங்கள் பராமரிப்பாளர்களுக்கு என்ன தேவைப்படுகிறது?
எது தவறுகிறது?

பராமரிப்பாளர்களுக்கும்
அவர்கள் குடும்பத்தினருக்கும்
ஆதரவளிக்கின்ற ஒரு சேவை
இருந்தால், அது என்னவாக
இருந்திருக்கும்?

உ ங ்க ள் ய�ோ ச னைகள்

பராமரிப்பாளர்களுக்கான
ஒரு தயாரிப்பு
இருந்திருந்தால்,
அது எப்படி
த�ோற்றமளித்திருக்கும்?

உ ங ்க ள் ய�ோ ச னைகள்

பராமரிப்பு வழங்குவதைச்
சுலபமாக்குகின்ற ஒரு
க�ொள்கை இருந்திருந்தால்,
அது எவ்வாறு செயல்படும்?

உ ங ்க ள் ய�ோ ச னைகள்

பராமரிப்பு வழங்குவதை
மகிழ்ச்சியானதாக்குகின்ற
ஒரு அமைவு
இருந்திருந்தால், அது
எப்படி த�ோற்றமளிக்கும்?

உ ங ்க ள் ய�ோ ச னைகள்

பராமரிப்பு வழங்குகின்ற
குடும்பங்களுக்காக ஒரு
கருவி இருந்திருந்தால், அது
அதைச் செய்யும்?

உ ங ்க ள் ய�ோ ச னைகள்

பராமரிப்பாளர்களுக்காக
ஒரு நிகழ்ச்சி
இருந்திருந்தால், அது
எவ்வாறு ஏற்பாடு
செய்யப்படும்?

உ ங ்க ள் ய�ோ ச னைகள்

பராமரிப்பு வழங்குவது
த�ொடர்பான ஒரு இயக்கம்
இருந்திருந்தால், அது எப்படி
த�ோற்றமளிக்கும்?

உ ங ்க ள் ய�ோ ச னைகள்

பராமரிப்பாளர்

இணை-உருவாக்கம்
பராமரிப்பாளர்களுக்காக,
பராமரிப்பாளர்களுடன் தீர்வுகளை
உருவாக்குங்கள்

கூடுதல் ஆதரவு, சேவைகள் மற்றும் தயாரிப்புகள் குறித்து சிந்திப்பது, சிறிது

சிரமமாக இருக்கலாம்; எங்கிருந்து த�ொடங்குவது? ஒரு பராமரிப்புத் த�ொழில்

நிபுணர் மற்றும் ஒரு பராமரிப்பாளர் ஆகிய�ோரின் கூட்டிணைவு மிகவும் சிறந்ததாக
இருக்கும்; இதில் ஒருவர் அமைப்பையும், கிடைக்கப்பெறும் சேவைகளையும்

முழுவதுமாக அறிந்திருப்பார் மற்றும் மற்றொருவர் பராமரிப்பிற்குத் தேவையான
அடிப்படை விஷயங்கள் எவை என்பதை அறிந்திருப்பார்.

நீங்கள் கூட்டிணைந்து ய�ோசனைகளையும் தீர்வுகளையும் உருவாக்குவதற்கு,

மற்றும் உங்கள் பராமரிப்பாளர்களுக்கு உண்மையில் என்ன தேவைப்படுகிறது

என்பதை நீங்கள் புரிந்துக�ொள்வதற்கு இந்தக் கருவி உங்களுக்கு உதவுகிறது.
இதன் மூலம் நீங்கள் அவர்களுக்கு உதவ முடியும். உங்கள் ஆக்கத்திறனை
மட்டுமின்றி உங்கள் அறிவு மற்றும் அனுபவத்தையும் பயன்படுத்துங்கள்.

எப்போது?
தற்சமயம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்காத பராமரிப்பு வழங்குதல் தேவைகளை
நிறைவேற்றுவதற்கான தீர்வுகளையும் ய�ோசனைகளையும் உருவாக்க விரும்புகிறீர்கள்.

எவ்வாறு?
ய�ோசனைகளை உருவாக்குவதற்கான ஒரு அமர்வுக்கு உங்கள் பராமரிப்பாளரை
அழையுங்கள். ஒன்றாக அமர்ந்து, உங்கள் பராமரிப்பாளரின் தேவைகள் எவை என்பதை
முதலில் கலந்துரையாடுங்கள். அவர்கள் சந்திக்கின்ற பிரச்சினைகள் எவை? பராமரிப்பு
வழங்குவதால் ஏற்படும் வேறு பிரச்சினைகள் எவை? அதன் பின்னர், இந்தப் பிரச்சினைகள்
குறித்துச் சிந்தியுங்கள். இந்தப் பிரச்சினைகளையும் விவகாரங்களையும் தீர்ப்பதற்கு என்ன
செய்யலாம்? நீங்கள் சேவைகள், தயாரிப்புகள், க�ொள்கைகள், அமைவுகள், கருவிகள்,
நிகழ்ச்சிகள் அல்லது இயக்கங்கள் குறித்துச் சிந்திக்கலாம். அது என்னவாக இருக்கும்,
யாருக்காக இருக்கும் மற்றும் இந்தத் தீர்வு ஏன் பிரச்சினையைத் தீர்க்கிறது என்பதி
விவரிக்கவும்.

உதவிக்குறிப்பு
நீங்கள் அல்லது உங்கள் பராமரிப்பாளர் கண்டுபிடித்த ஏதேனும் தீர்வுகளைப் பிரச்சினையைத்
தீர்க்கும் முறையாகக் கருதவும். இது மேற்கொண்டு மேம்படுத்தப்பட வேண்டிய ய�ோசனையா?
ஆல�ோசனை மற்றும் ஆதரவுக்காக ncss_vwod@ncss.gov.sg என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்குத்
தயக்கமின்றி மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.

உ ங ்க ள் ய�ோ ச னைகள்

பராமரிப்பாளர்

தீர்வுகள்

இணை-உருவாக்கம்

பிரச்சினைகளையும் விவகாரங்களையும் தீ ர்ப்பதற்கு எதை
உருவாக்கலாம்? நீ ங்கள் பல்வேறு சேவைகள், தயாரிப்புகள்,
க�ொள்கைகள், அமைவுகள், கருவிகள், நிகழ்ச்சிகள் அல்லது
இயக்கங்கள் குறித்துச் சிந்திக்கலாம். இது இருந்தால் எப்படி
இருக்கும்…?

ய�ோசனையை விவரிக்கவும்
கருத்துருவின் பெயர்:
என்ன?

யாருக்காக?

விவகாரங்கள் மற்றும் பிரச்சினைகள்

ஏன்?

நீங்கள் தற்சமயம் எதனுடன் சிரமப்படுகிறீர்கள்; பராமரிப்பு வழங்கும் ப�ோது
என்ன பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்கிறீர்கள் என்பதை இங்கே எழுதவும்.

தீர்வுகள்

பிரச்சினைகளையும் விவகாரங்களையும் தீர்ப்பதற்கு எவற்றை
உருவாக்கியிருக்கலாம்? நீங்கள் பல்வேறு சேவைகள்,

தயாரிப்புகள், க�ொள்கைகள், அமைவுகள், கருவிகள், நிகழ்ச்சிகள்
அல்லது இயக்கங்கள் குறித்துச் சிந்திக்கலாம். இது இருந்தால்
எப்படி இருக்கும்…?

ய�ோசனையை விவரிக்கவும்
கருத்துருவின் பெயர்:
என்ன?

யாருக்காக?

ஏன்?

ம ன உ ண ர் வு அ ட ்டைகள்

உணர்ச்சி அட்டைகள்
பராமரிப்பு வழங்குவது த�ொடர்பாக
எடுத்துரைக்கின்ற மன உணர்வுகள்

பராமரிப்பாளர்கள் பல மன உணர்வுகளைக் கடக்கின்றனர், ஆனால்

தாங்கள் என்ன உணர்கிற�ோம் என்பதைப் பற்றி பேசுவதற்கும், தங்கள் மன

உணர்வுகளை வார்த்தைகளில் வெளிப்படுத்துவதற்கும் அவர்கள் பெரும்பாலும்
சிரமப்படுகிறார்கள். வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத தங்கள் உணர்வுகளை

விளக்குவதற்கு இத்தகைய மன உணர்வுப் படங்கள் உங்கள் பராமரிப்பாளர்களுக்கு

உதவும். அவை உரையாடல்களைத் த�ொடங்குவதற்கும், வெவ்வேறு தலைப்புகள்
குறித்துப் பேசத் தூண்டுவதற்கும் உதவுகின்றன.

எப்போது?
நீங்கள் இந்த அட்டைகளை மன உணர்வுகள் குறித்த உரையாடல்களைத்

த�ொடங்குவதற்குப் பயன்படுத்திக் க�ொள்ளலாம் அல்லது நீங்கள் உங்களுடைய
பராமரிப்பாளரும் சேர்ந்து ஒரு பராமரிப்புப் பயண வரைபடத்தை அல்லது

ஒரு நெருக்கடி வரைபடத்தை உருவாக்கும் ப�ோது இவற்றைப் பயன்படுத்திக்
க�ொள்ளலாம்.

எவ்வாறு?
ஒவ்வொரு படமும் ஒரு மன உணர்வை எடுத்துரைக்கிறது. உங்கள் பராமரிப்பாளர்

எவ்வாறு உணர்கிறார் என்று உங்களைக் கேட்கும் ப�ோது, அவர்களிடம்

மன உணர்வு அட்டைகளைக் காண்பித்து, அவர்களின் மன உணர்வை

எடுத்துரைக்கின்ற ஒரு அட்டையைத் தேர்ந்தெடுக்குமாறு அவர்களிடம் கேட்கவும்.
அவர்கள் ஏன் இந்த அட்டையைத் தேர்ந்தெடுத்தார்கள் என்றும், இந்த அட்டை

அவர்களுக்கு என்ன அர்த்தத்தை வழங்குகிறது என்றும் அவர்களைக் கேளுங்கள்.

உதவிக்குறிப்பு
இந்த அட்டைகளைத் தூண்டிகளாகப் பயன்படுத்துங்கள்; இவற்றில் சரியான

அல்லது தவறான மன உணர்வுகள் என்று எதுவும் இல்லை; தாங்கள் உணரும்
மன உணர்வை ஒவ்வொருவரும் காண்கிறார்கள், எனவே அவர்கள் ஏன் ஒரு

குறிப்பிட்ட அட்டையைத் தேர்ந்தெடுத்தார்கள் என்று கேட்கவும்.

ம ன உ ண ர் வு அ ட ்டைகள்

உணர்ச்சி அட்டைகள்
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உ ங ்க ள் ப ி ன் னூ ட ்டக் க ரு த் து க ்க ள்

கருவிகள் குறித்த

ஒரு கண்ணோட்டம்
நீ ங்கள் பயன்படுத்திய கருவிகள் எவை?

அனைத்துக் கருவிகளையும்
www.ncss.gov.sg/caregiving

இந்தச் சஞ்சிகையானது பல்வேறு கருவிகளை உள்ளடகுகின்ற ஒரு மூல

என்ற இணையதளத்தில்

முன்மாதிரியாகும். இதை உங்களில் சிலர் விரும்புவார்கள், மற்றவர்கள்

கண்டறியுங்கள்.

சரிசெய்துக�ொள்வதற்கு விரும்பக்கூடும். இந்தச் சஞ்சிகையை மேலும் மேம்படுத்த
உங்கள் பின்னூட்டக் கருத்துக்களைக் கேட்க ஆர்வமாக இருக்கிற�ோம்.

தயவுசெய்து உங்கள் பின்னூட்டக் கருத்துக்களைப் பின்வரும் மின்னஞ்சல்

முகவரிகள் வாயிலாக எங்களுக்கு வழங்குங்கள்: ncss_vwod@ncss.gov.sg & info@fuelfor.net
அல்லது www.ncss.gov.sg/caregiving என்ற இணையத்தளத்தில் உள்ள எங்களின் சிறிய
கேள்விப்பட்டியலை நிறைவுசெய்யுங்கள்.

பராமரிப்பு ஒப்பீடு

பராமரிப்பு வட்டம்

நெருக்கடி வரைபடம்

பராமரிப்பாளர் நல்வாழ்வு

பராமரிப்புப் பயண வரைபடம்

த�ொடர்புடைய சேவைகள்

மன உணர்வு அட்டைகள்

பராமரிப்பாளர் இணை-உருவாக்கம்

நன்றிகள்
நிறுவுனர்

நடத்தியவர்

தேசியச் சமூகச் சேவை மன்றம்
(NCSS)

fuelfor

NCSS என்பது சிங்கப்பூரில் உள்ள 450 -க்கும்

வடிவமைப்பு ஆல�ோசனை நிறுவனமாகும்.

மேற்பட்ட த�ொண்டூழிய சமூகநல

fuelfor என்பது ஒரு நிபுணத்துவம் வாய்ந்த

இது விருதை வெல்லும் ஆர�ோக்கிய மற்றும்

அமைப்புகளுக்கான ஒரு குடை

பராமரிப்புத் தயாரிப்புகள், சேவைகள்

திறன்களையும் திறமையும்

ஆசியா மற்றும் அமெரிக்காவில் உள்ள

வழிகாட்டுதலையும் வழங்குவதே

கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகாலச் சுகாதாரப்

தேவைகளுக்கு ஆதரவாக வாதாடுதல்

க�ொண்டிருக்கும் இந்த நிறுவனத்தின்

சேவை சூழல் அமைப்புக்காக உத்தி சார்ந்த

இனவிளக்க ஆராய்ச்சி மற்றும் உத்தியில்

அமைப்பாகும். நமது உறுப்பினர்களின்

மற்றும் அனுபவங்களை ஐர�ோப்பா,

மேம்படுத்துவதில் தலைமைத்துவத்தையும்

வாடிக்கையாளர்களுக்காக உருவாக்குகிறது.

இதன் ந�ோக்கமாகும்; சமூகச் சேவை

பராமரிப்பு த�ொழிற்துறை அனுபவத்தைக்

மற்றும் ஒரு ஆற்றல் வாய்ந்த சமூகச்

த�ொழில்முறைப் ப�ோட்டித்திறன்களானது,

பங்காளித்துவங்களை பலப்படுத்துதல்

த�ொடங்கி, பயனரை மையமாகக் க�ொண்ட

இதன் ந�ோக்கமாகும்.

வடிவமைப்பு மற்றும் தீர்வு உருவாக்கம்

மேலும் தகவல்களுக்கு, தயவுசெய்து

பார்சில�ோனா, ஸ்பெயின் மற்றும்

கண்டறியுங்கள்: www.ncss.gov.sg.

வரை சுற்றிச் சுழல்கிறது. இவர்களுக்கு
சிங்கப்பூரில் ஸ்டூடிய�ோக்கள் உள்ளன.
இவர்களுக்கு contact@fuelfor.net -இல்

வணக்கம் ச�ொல்லுங்கள்.

மேலும் தகவல்களுக்கு, கண்டறியுங்கள்:
www.fuelfor.net.

