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பதசிபபு 1 (ஜூளை 2016)
பதசிபபுரிளம 2016 - ரதசசியச் சமூ்கச் ரசளவ மன்றம் மற்றும் 
fuelfor –ஆல் கூட்ா்கப ப்கசிரந்துக்காளளபபடடுளளது

நீங்கள இந்த ஆவணதளத எந்தவிதத தசிருததமும் இன்றசி 
வணி்கமல்ைாத பயனபாடடிற்கு மடடுரம பதசிவி்றக்கைாம், 
பாரக்கைாம், அச்சசி்ைாம் மற்றும் மறுபிரதசி எடுக்கைாம். 
மற்்ற எல்ைா உரிளம்களும் ்காபபு்றசிளம கபற்்றளவயாகும். 
இந்த ஆவணம் மற்றும் அதன உளள்க்கங்கள  
ஒரு “உளளது உளளபடியான” அடிபபள்யில் 
வழங்கபபடடுளளன, ரமலும் அளனதது மள்றமு்க 
உததரவாதங்களுககும் கபாறுபபு து்றக்கபபடடுளளது. 
இந்த ஆவணததசின உளள்க்கங்கள சட்பூரவமான 
ஆரைாசளனககு மாற்்றல்ை, ரமலும் அவற்ள்றச் 
சட்பபூரவமான ஆரைாசளனயா்க நம்பககூ்ாது. 
உங்களுககுச் சட் ஆரைாசளன ரதளவபபட்ால், நீங்கள 
ஒரு சட்த கதாழசில் நசிபுணளர அணு்க ரவண்டும்.



சு்காதாரப பராமரிபபுத கதாடு புளளளி்கள

பராமரிபபு 
கபறுநர

பராமரிபபு 
கபறுநர

பராமரிபபு 
வழஙகுநர

சமூ்கப பராமரிபபுத கதாடு புளளளி்கள

பராமரிபபாளர்கள் சிவபபு 
நூலைப ்பான்றவர்கள் 

சமூ்க மற்றும் சு்காதாரப பராமரிபபில்…

சு்காதாரப பராமரிபபில் உளள ரநாயாளளி்களுககு அல்ைது 
சமூ்கச் ரசளவ மு்களம்களளில் உளள வாடிகள்கயாளர்களுககு 
வழக்கமா்க உதவியும் ்கவனளிபபும் வழங்கபபடு்கசின்றன. 
இருபபினும், ரநாயாளளி்களளின (வாடிகள்கயாளர்களா்கவும் 
கு்றசிபபி்பபடு்கசி்றது) பராமரிபபுப பயணதளத நாம் தசிரும்பிப 
பாரககும்ரபாது, அவர்களு்ன எபகபாழுதும் பராமரிபபாளர்கரள 
உ்னளிருக்கசின்றனர எனபளத அ்றசி்கசிர்றாம்; அவர்கள இந்தப 
பராமரிபபுப பயணங்களளில் தங்களளின அனபுககுரியவர்களு்ன 
ரசரந்து பயணிக்கசின்றனர. குடும்பப பராமரிபபாளர்கரள 
முதனளமயான பராமரிபபு ஒருங்கசிளணபபாளர்கள. இவர்கள 
பல்ரவறு மருததுவ நசிபுணர்களள அணு்கசி, மருததுவமளன்களளில் 
தங்கசி, சமூ்கச் ரசளவ மு்களம்கள மற்றும் பி்ற சமூ்கச் 
ரசளவ்களளக ள்கயாண்டு தங்கள குடும்ப உறுபபினர்களள 
ஒனறு ரசரபபதற்கு முயற்சசி கசய்கசின்ற ஒரு சசிவபபு நூல் 
ரபாைச் கசயல்படு்கசி்றார்கள. அவர்கள வடீடிற்கும் அன்றா் 
வாழவிற்கும் இள்யில் உளள நசிளைமாற்்றங்களள 
இளணக்கசி்றார்கள.



இந்தக் கு்றிப்படலடை 
எவவாறு பயனபடுத்துவது?

இந்தச் சஞசசிள்கயிலுளள த்கவல்்கள, உங்கள பராமரிபபாளர்களள நீங்கள புததம்புதசிய 
்கண்ரணாட்ததசிைசிருந்து புரிந்துக்காளள உதவும். ரமலும், அவர்களளப பற்்றசியும், அவர்கள 
குடும்பங்களளப பற்்றசியும் உங்களள ரமலும் ரயாசசிக்கத தூண்டும். 

நாம் பராமரிபரபாம் (வ ீர்கர) சஞசசிள்க உங்களுககுத த்கவல்்கள வழஙகுவளதத தவிர, நீங்கள 
பராமரிபபாளர்களு்ன இளணந்து பணிபுரியும் ரபாது நீங்கள கு்றசிபகபடுபபதற்்கான முதல் 
மற்றும் முதனளமயான ஒரு கு்றசிபரப்ா்கவும் விளஙகு்கசி்றது. நீங்கள இதசில் பை ்காைசியான 
பக்கங்களளக ்காணைாம். நீங்கள அவற்்றசில் உங்கள கு்றசிபபு்களளயும் எண்ணங்களளயும் எழுதசி 
ளவததுகக்காளளைாம். 

உங்கள பராமரிபபாளர்களளின அனுபவங்களள ஆராயவதற்கு உங்களுககு உதவககூடிய ஒரு 
்கருவித கதாகுபளபயும் நீங்கள இதசில் ்காண்பபீர்கள. நீங்கள மனம் தசி்றந்து உளரயா்வும், ஒரு 
பராமரிபபாளரின ்க்ந்த்காை மற்றும் தற்ரபாளதய அனுபவங்களளப (பராமரிபபுப பயண 
வளரப்ம் மற்றும் கநருக்கடி வளரப்ம்) புரிந்துக்காளளவும் சசிை ்கருவி்கள உங்களுககு உதவும். 
்கடினமான (குடும்ப) உளரயா்ல்்களள எளளிதாக்க உதவுவதற்கு அல்ைது பராமரிபபு வழஙகுவளத 
விததசியாசமா்கக ்கட்ளமக்க (பராமரிபபு வட்ம் மற்றும் பராமரிபபாளர நல்வாழவு) உதவுவதற்குப 
பி்ற ்கருவி்கள உங்களுககு உதவும்.

இந்தக கு்றசிபரபடடின பினபு்றததசில் நீங்கள “உணரச்சசி அடள்்கள” என்றளழக்கபபடும் ஒரு 
்கருவிளயக ்காண்பபீர்கள. உங்கள பராமரிபபாளர்கள தங்களுள்ய உணரவு்களள விளககுவதற்கு 
நீங்கள எந்த ரநரததசில் உதவ விரும்பினாலும் அவற்ள்றப பயனபடுததசிகக்காளளைாம். 

அளனததுக ்கருவி்களளயும் www.ncss.gov.sg/caregiving என்ற இளணயதளததசிலும் ்காணைாம். 
நீங்கள விரும்பும் எந்த வடிவததசிலும் (A4, A3 அல்ைது A2) அவற்ள்ற அச்சசிடடுகக்காளளைாம்.

இந்த வ ீர்கர சஞசசிள்க முழுவதும் நீங்கள பராமரிபபாளர்களளப பற்்றசி நசிளனககும் 
விததளத மாற்று்கசின்ற மற்றும் அவர்களு்ன ரசரந்து பயணிபபதற்்கான சாததசியமான 
வழசி்களள ஆராயவதற்்கான சசிை தூண்டுதல் ர்களவி்களளயும் நீங்கள ்காண்பபீர்கள. நீங்கள 
்கற்றுகக்காண்்வற்ள்றச் கசயல்படுததுவதற்கும், பராமரிபபாளர்களளப பராமரிபபதற்்கான புதசிய 
வழசி்களள உருவாககுவதற்கும் உங்களள ஊககுவிக்கசிர்றாம். 

இந்தச் சஞசசிள்கயானது, பராமரிபபுத கதாழசில் நசிபுணர்கள மற்றும் பராமரிபபாளர்களளி்ம் 
இருந்து கபற்்ற ்கருததுளர்களள அடிபபள்யா்கக க்காண்் ஒரு முதல் மூை முனமாதசிரியா்கத 
தசி்கழ்கசி்றது. நீங்கள இளத முயற்சசி கசயய, பரிரசாதசிக்க மற்றும் உங்கள ்கருததுளர்களளப 
ப்கசிரந்துக்காளள ரவண்டுகமனறு விரும்பு்கசிர்றாம். அதனமூைம், நாம் ஒன்றசிளணந்து இளத 
உருவாக்கவும் ரமம்படுததவும் முடியும்! எங்களள எவவாறு கதா்ரபு க்காளளைாம் எனபளத 
இந்தச் சஞசசிள்கயின பினபு்றததசில் உளள “்கருவி்கள கு்றசிதத ்கண்ரணாட்ம்” என்ற பக்கததசில் 
்கண்்்றசியுங்கள.

சசிக்கைான ரதளவ்களுக்கா்கப பராமரிபபு வழஙகுதல் என்றளழக்கபபடும் ஒரு தசிட்பபணியின 
விளளரவ இந்தக ்கருவிதகதாகுபபாகும். தசிட்பபணிப புதத்கம், ‘யார பராமரிக்கசி்றார்கள?’ எனறு 
தளைபபி்பபடடுளளது. இது இச்சஞசசிள்க ரபான்ற புதசிய தீரவு்கள ்கசிள்பபதற்கு வழசிவகுததுளள 
முக்கசிய நுண்ண்றசிவு்களளயும் ரயாசளன்களளயும் உளள்க்கசியுளளது. சசிங்கபபூரில் உளள 
பராமரிபபு வழஙகும் அனுபவதளத ரமம்படுதத விரும்புபவர்களுக்கான மசின-புதத்கதளதயும் 
கூடுதல் வளஆதாரங்களளயும் அணுகுவதற்கு, தயவுகசயது www.ncss.gov.sg/caregiving என்ற 
இளணயததளதளதப பாரளவயிடுங்கள.

கதா்ஙகுதல்

உள்ளடைக்்கங்கள் 

கதா்ஙகுதல்

பராமரிபபாளர வள்கபபாடு்கள

உங்கள பராமரிபபாளர்களு்ன பயனபடுததுவதற்்கான ்கருவி்கள

உங்கள நள்முள்றயில் ஏற்படும் பிரதசிபைசிபபு்கள

உங்கள ரயாசளன்கள

உணரச்சசி அடள்்கள

உங்கள ்கருததுளர்கள



கதா்ஙகுதல்



பர ாமரிபபு  வழஙகுதல்  எனபது : 
புரிந்துணரவு ,  பரிவு ,  அ்ற சிவு , 
அத சி்க ா ரமள ளிததல்  மற்றும் 

இறுத சியா்க :  அனபு .

ஒரு பராமரிபபாளரா்க இருபபது எளளிதானது 
அல்ை. நீங்கள அதற்கு மனது, உ்ல், 

உணரவு மற்றும் ஆனமமீ்க ரீதசியா்கத தயாரா்க 
இருக்க ரவண்டும். நீங்கள விஷயங்களள 

இரைசா்க  எடுததுகக்காளள ரவண்டும்; நீங்கள 
அழுதததசினால் மனது உள்யக கூ்ாது. 

அதற்குப பினனர உங்களுககு நம்பிகள்கயும், 
அளனததசிற்கும் ரமைா்க, உங்களளின 

அனபுககுரியவர்களள நீங்கள சசி்றபபா்கப 
பராமரிபபதற்கு முனனர முதைசில் உங்களளச் 

சசி்றந்த முள்றயில் ்கவனளிததுகக்காளள 
ரவண்டியது முக்கசியமாகும்.

எனளனப கபாறுததவளர ஒரு 
பராமரிபபளாரா்க இருபபது எனபது 

்கருளண எனறு அரததமாகும். 
ஏகனனளில், பராமரிபபாளருககு 

மடடுமல்ைாது அளனததசிற்குரம ்கருளண 
முதனளமயானதாகும். ஒருவருகக்காருவர 

்கருளண ்காடடுவது அளனவளரயும் 
ம்கசிழச்சசியள்யச் கசய்கசி்றது.

பராமரிபபு வழஙகுவது 
எனளன ரமலும் 

புரிந்துணரவு க்காண்் ஒரு 
மனளிதரா்க மாற்்றசியுளளது. 
ரமலும், என வயதசினரு்ன 

ஒபபிடும்ரபாது 
எனளன ரமலும் 

முதசிரச்சசியள்ந்தவரா்கவும் 
மாற்்றசியிருக்கைாம்.

கதா்ஙகுதல்

பராமரிபபாளர்களுககுப 
பராமரிபபு வழங்க உங்களுககு 

ஊககுவிபபது யார  
அல்ைது எது? ஏன?

பராமரிபபு வழஙகு்தல் 
எனபது உங்களுக்கு 
என்ன அரத்்தத்ல்த 

வழஙகு்கி்றது?



்தறசாரலபக் 
க்காணடைவர

உணரவு மிக்்கவர

க்தாடைரபறுந்தவர

அள்யாளம்:  
நான ஒரு 

பராமரிபபாளர 
அல்ை

அள்யாளம்:  
நாள முழுவதும் 

நான ஒரு 
பராமரிபபாளர

சமநிலைலயக் 
க்காணடைவர

எ்திரவவில்ன 
புரிபவர

பர ாமரிபபாளர  வள்கபபாடு்கள

தசி்றன:  
நான பராமரிபபு 
வழஙகுவதற்குப 
ரபாதசிய தசி்றளனக 

க்காண்டிருக்கவில்ளை

தசி்றன:  
நான பராமரிபபு 
வழஙகுவதற்குப 
ரபாதசிய தசி்றளனக 
க்காண்டிருக்கசிர்றன

பராமரிபபாளர 
வல்கபபாடு்கள்

பராமரிபபு வழஙகுதல் பாணி்களளப 
புரிந்துக்காளளுதல்

ஒவகவாரு பராமரிபபாளரும் விததசியாசமானவர. ரமலும், அவர்கள 
தங்களுககுரிய தனளிததுவமான ரதளவ்களளக க்காண்டிருக்கசி்றார்கள. 
இருபபினும், நீங்கள பராமரிபபாளர அள்யாளததசிற்கு (y-அச்சு) எதசிரா்க பராமரிபபு 
வழஙகும் தசி்றளன (x-அச்சு) கபாருததும் ரபாது சசிை வள்கபபாடு்கள அல்ைது 
சுயவிவரங்கள ரதானறு்கசின்றன.

பராமரிபபு வழஙகும் தசி்றன எனபது: நம்பிகள்க, தசி்றன்கள, ஆதரவான நசிதசி, குடும்ப 
மற்றும் வாழகள்கச் சூழல், அ்றசிவு, ்கற்்றல், எதசிர்காைதளத எதசிரக்காளளும் 
அணுகுமுள்ற கதா்ரபான மனபரபாககு ஆ்கசியவற்ள்றக க்காண்டிருபபதாகும். 
பராமரிபபு வழஙகும் தசி்றனானது இ்து ஓரததசில் உளள “தசி்றன சசி்றசிதும் 
இல்ளை” எனபதசில் கதா்ங்கசி, நடுவில் ‘உயிர பிளழதது வாழ’ சமாளளிததல் 
எனபதசில் கதா்ரந்து, வைது ஓரததசில் உளள “சசி்றந்த தசி்றனு்ன இருபபது” என 
வள்கபபடுததபபடு்கசின்றது.

பராமரிபபாளர்கள தங்கள தனளிபபட் அள்யாளதளத தங்கள பராமரிபபுப 
கபாறுபபு்ன எவவாறு இளணததுக க்காள்கசி்றார்கள எனபளத அள்யாளம் 
விவரிக்கசி்றது. ரமலும், அது ரமல்நசிளையில் “ஒரு பராமரிபபாளரா்க இருபபதன 
மூைம் சுததமா்க வளரயறுக்கபபடு்கசின்ற ஒரு அள்யாளம்” எனபதசில் கதா்ங்கசி, 
நடுவில் “தங்களளின தனளிபபட் அள்யாளதளதக க்காண்டிருக்கசின்ற ஒரு 
பராமரிபபாளரா்க தங்கள கபாறுபபில் சமநசிளை வ்கசிக்கசின்ற அள்யாளம்” 
எனபதசில் கதா்ரந்து, ்ீகழமட்ததசில் “ஒரு பராமரிபபாளரா்க இருபபது்ன 
அள்யாளபபடுததாமல் இருபபது” எனபது வளர பை வள்கபபடு்கசி்றது.

இந்த இரண்டு பண்பு்களளப பயனபடுததசி உங்கள பராமரிபபாளர்களளப பற்்றசி 
சசிந்தசிததுப பாரபபதன மூைம், நீங்கள அவற்றுககு இள்ரய ரவறுபடுததசிக 
்காட்ைாம் மற்றும் அவற்்றசின பாணிககு ஏற்்றவாறு உங்கள அணுகுமுள்றளய 
மாற்்றசிகக்காளளைாம்.



பர ாமரிபபாளர  வள்கபபாடு்கள

தசி்றன:  
நான பராமரிபபு 
வழஙகுவதற்குப 
ரபாதசிய தசி்றளனக 

க்காண்டிருக்கவில்ளை

தசி்றன:  
நான பராமரிபபு 
வழஙகுவதற்குப 
ரபாதசிய தசி்றளனக 
க்காண்டிருக்கசிர்றன

அள்யாளம்:  
நான ஒரு பராமரிபபாளர 

அல்ை

அள்யாளம்:  
நாள முழுவதும் நான 
ஒரு பராமரிபபாளர

உங்களுககுத கதரிந்த பராமரிபபாளர்களள நீங்கள எவவாறு விவரிபபபீர்கள 
எனபளதச் சசிந்தசிததுப பாருங்கள. பராமரிபபு வழஙகுவதசில் அவர்கள எந்தளவுககுத 
தசி்றளமயானவர்கள (நம்பிகள்க, தசி்றன்கள, ஆதரவான நசிதசி, குடும்ப மற்றும் 
வாழகள்கச் சூழல், அ்றசிவு, ்கற்்றல், எதசிர்காைதளத எதசிரக்காளளும் அணுகுமுள்ற 
கதா்ரபான மனபரபாககு ஆ்கசியவற்ள்ற அவர்கள க்காண்டிருக்கசி்றார்களா)? 
அவர்கள தங்களள எவவாறு அள்யாளபபடுததசிக க்காள்கசின்றனர? 
அவர்கள தங்களளத தங்களுள்ய கபாறுபளபக க்காண்டு முழுளமயா்க 
வளரயறுக்கசி்றார்களா, அல்ைது அவர்கள தங்களுள்ய பராமரிபபாளர 
கபாறுபளபத தங்கள சுய அள்யாளதது்ன சமநசிளைபபடுததசிகக்காளள 
முடியுமா?

உங்கள பராமரிபபாளர்களள இந்தக ்கட்ளமபபிற்கு உடபடுததசி, அவர்களளின 
பண்பியல்பு்களுககு ஏற்ப நீங்கள அவர்களள ளவககும் இ்ததசில் அவர்களளின 
கபயர்களள எழுதவும். 

உங்கள் 
பராமரிபபாளர்கள்

எந்த வல்கபபாடு அவர்களுக்குப கபாருநதும்?



பர ாமரிபபாளர  வள்கபபாடு்கள

கதா்ரபறுந்த பராமரிபபாளர்கள தங்கள கபாறுபளப அ்றசியாதவர்கள. 
அவர்களுககு ஊககுவிபபு தந்து அவர்கள கபாறுபபின 
முக்கசியததுவதளதப பற்்றசி அ்றசியச் கசயதசி் ரவண்டும் (அவர்கள 
பராமரிபபு வழஙகுவதற்குத தகுதசியுள்யளவயா்க இருந்தால்).

க்தாடைரபறுந்தவர

உணரவுமசிக்க பராமரிபபாளர்களுககு அவர்களளின பராமரிபபு 
வழஙகும் பணியில் உளள பிரச்சசிளன்களுககு உதவி 
ரதளவபபடு்கசி்றது. அவர்கள சரியான வழசியில் கசயல்படடுக 
க்காண்டிருந்தாலும், எதசிர்காைததசிற்்கா்க நசிரவ்கசிபபதற்கும் 
தசிட்மசிடுவதற்கும் அவர்களுககு உதவி ரதளவபபடும். அவர்கள 
சமநசிளையில் இருபபதற்்கான தசி்றளனக க்காண்டுளளனர.

உணரவுமிக்்கவர

சமநசிளைளயக க்காண்் பராமரிபபாளர்களுககுக குள்றவான 
்கவனம் ரதளவபபடு்கசி்றது, ஆனால் சூழநசிளை்கள ரவ்கமா்க 
மா்றைாம் எனபளத நசிளனவில் க்காளளுங்கள, எனரவ அவர்களளத 
கதா்ரந்து ஆதரியுங்கள. அவர்களளின அனுபவதளத மனதசில் 
ளவதது, சமநசிளைளயக க்காண்் பராமரிபபாளர்கள மற்்றவர்களுககு 
ஒரு வழசி்காடடியா்க மா்றைாம், ரமலும் அவர்களுககுத தனளிபபட் 
வளரச்சசிக்கான ஒரு வாயபளபயும் வழங்கைாம்.

சமநிலைலயக் 
க்காணடைவர

தற்சாரளபக க்காண்் பராமரிபபாளர்கள தங்கள வழக்கமான 
ந்வடிகள்க்களள அளமததுக க்காள்கசின்றனர. அவர்கள 
தங்களுள்ய கசாந்த அள்யாளதளத மமீண்டும் கபறுவதற்கும், 
கபாறுபளபப ப்கசிரந்துக்காளவதற்கும் அவர்களுககு உதவுவது 
முக்கசியமாகும். இதனமூைம், அவர்கள பராமரிபபு வழஙகும் நபர 
சாததசியமான சசி்றந்த பராமரிபளப இழக்க மாட்ார்கள.

்தறசாரலபக்  
க்காணடைவர

உணர்கசி்றார்கள மற்றும் அவர்களுககு முதைசில் ்கடடுபபாடடு 
உணரளவ மமீண்டும் வழஙகுவதசில் ்கவனம் கசலுததுவது சசி்றந்தது. 
அவர்களளின பராமரிபபு வழஙகும் தசி்றளன ரமம்படுததுவதன 
மூைம் அல்ைது அவர்களது கபாறுபளபயும் அள்யாளதளதயும் 
சமநசிளைபபடுததுவதன மூைம், அவர்கள தங்கள வாழகள்க 
மமீதான ்கடடுபபாடடு உணரளவப கபறு்கசின்றனர.

எ்திரவவில்ன 
புரிபவர

பராமரிபபாளர உத்்தி்கள்
உங்கள் பராமரிபபாளர்கலள எவவாறு  

அணு்க ்வணடும்



“நான மனது உள்யும் நசிளையில் 
இருக்கசிர்றன. எனளன நாரன 
பராமரிததுகக்காளள விரும்பினாலும் 
கூ், அளத எனனால் கசயய 
முடியவில்ளை.”

உங்கள் பராமரிபபாளர்களில் எவர எ்திரவவில்ன 
புரியும் பராமரிபபாளலர நில்னவுபடுத்து்கி்றார?

எது அவர்களள ஒரு எதசிரவிளன புரியும் பராமரிபபாளருககு 
இளணயானவர்களா்கவும் விததசியாசமானவர்களா்கவும் உருவாககு்கசி்றது? 
எதசிரவிளன புரியும் பராமரிபபாளர்களா்க உளள இவர்கள எதனு்ன 
ரபாராடு்கசி்றார்கள மற்றும் எளவகயல்ைாம் இவர்களுககுப பைனளளிக்கசி்றது?  

 பர ாமரிபபாளர  வள்கபபாடு்கள

எ்திரவவில்ன புரியும் 
பராமரிபபாளர

ம்னபபானலம: உ்தவவியற்றவரா்க உணர்தல்

சுய பராமரிபபு 

எதசிரவிளன புரியும் பராமரிபபாளர வழக்கமா்க ்கவளையு்னும் மன 
அழுததது்னும் இருபபார்கள. அவர்கள தங்களுள்ய கசாந்தத ரதளவ்களளப 
பினதளளளிவிடடு, அவர்களுள்ய பராமரிபளபப கபறுபவர்களளின ரதளவ்களுககு 
முனனுரிளம அளளிபபார்கள. ரமலும், கநருக்கடி்களளில் இருந்தும் மமீளும் 
தசி்றளனக குள்றவா்கக க்காண்டிருபபார்கள. இருபபினும், எதசிரவிளன புரியும் 
பராமரிபபாளர்கள சுயசாரளபக க்காண்டிருககும் பராமரிபபாளர்களளப ரபால் 
அல்ைாமல், தங்கள கபாறுபளபயும் அள்யாளதளதயும் ஒரு பராமரிபபாளரா்க 
ரநரமள்றயா்க ஏற்றுகக்காளவதசில்ளை. ரமலும், அவர்கள எளளிதசில் 
ரசாரவள்யும் அபாயததசில் இருபபார்கள அல்ைது பராமரிபளபப கபறுபவரா்கவும் 
மாறுவிடுவார்கள.

எ்திர்காைத்்தில் பராமரித்்தல் 

எதசிரவிளன புரியும் பராமரிபபாளர தங்கள எதசிர்காைததசிற்்கான குறு்கசிய ்காைத 
தயாரநசிளை மூைம் வள்கபபடுததபபடு்கசின்றனர. அவர்கள பிரச்சசிளன்கள 
ஏற்படும் ரவளளயில் அவற்ள்றத தீரக்கசின்றனர. அவர்கள வழக்கமா்க ஒரு 
பராமரிபபாளரா்கத தங்கள கபாறுபபில் நம்பிகள்க ளவததசிருபபதசில்ளை 
எனபதால், அவர்கள ஒரு சசி்றந்த பராமரிபபாளரா்க இருபபதற்குத ரதளவபபடும் 
உததசி்களளயும் தசி்றன்களளயும் க்காண்டிருக்க மாட்ார்கள. இதனால் அவர்கள 
எல்ைா ரநரததசிலும் ்கவளையா்கவும் மன அழுதததது்னும் இருபபார்கள. 

யார
எது நன்றா்கப 
பை்னளிக்்கி்றது

சிரமபபடு்கி்றார்கள்



“பராமரிபபு வழஙகுவது எனது 
வாழகள்கயில் பை சாத்கமான 
மாற்்றங்களள ஏற்படுததசியுளளது.”

எது அவர்களள ஒரு சமநசிளைளயக க்காண்் பராமரிபபாளருககு 
இளணயானவர்களா்கவும் விததசியாசமானவர்களா்கவும் உருவாககு்கசி்றது? 
சமநசிளைளயக க்காண்் பராமரிபபாளர்களா்க உளள இவர்கள எதனு்ன 
ரபாராடு்கசி்றார்கள மற்றும் எளவகயல்ைாம் இவர்களுககுப பைனளளிக்கசி்றது?

உங்கள் பராமரிபபாளர்களில் எவர 
சமநிலைலயக் க்காணடை பராமரிபபாளலர 

நில்னவுபடுத்து்கி்றார?

பர ாமரிபபாளர  வள்கபபாடு்கள

சுய பராமரிபபு

இவர்கள ஒரு நபரா்கவும் ஒரு பராமரிபபாளரா்கவும் தங்கள அள்யாளதளதச் 
சமநசிளைபபடுததுவதற்்கான தசி்றன மூைம் வள்கபபடுததபபடு்கசின்றனர. 
அதனால், இவர்கள ஒவகவாரு ரதளவ்களளயும் கபாறுபபு்களளயும் தள்யின்றசி 
நசிள்றரவற்்ற முடியும். இவர்கள பராமரிபபு வழஙகும் கபாறுபளப மடடுரம 
ஏற்றுகக்காளளவில்ளை, தனளிபபட் வளரச்சசிக்கான ஒரு ஊக்கசியா்க எல்ைா 
அனுபவங்களளயும் தழுவிகக்காள்கசி்றார்கள. இவர்களால் தற்ரபாளதய 
ரதளவ்களுககும், வருங்காைததசிற்்கா்கத தசிட்மசிடுவதற்கும் இள்ரய 
சமநசிளையில் இருபபதற்கும் இயலும்.

எ்திர்காைத்்தில் பராமரித்்தல்

சமநசிளைளயக க்காண்் பராமரிபபாளர தனளனத தாரன பராமரிததுகக்காளள 
ரநரம் கசைவழசிக்க முடியும், ஏகனன்றால் அவர்கள பராமரிபபு வழஙகுவதற்்கான 
நம்ப்கமான ஆதரவு வளையளமபளப உருவாக்கசியுளளனர. இவர்கள பராமரிபபு 
கபறுரவாருககுத கதா்ரந்த மற்றும் முழுளமயான பராமரிபளப வழஙகுவதற்கு 
இந்த வளையளமபளபச் கசயற்படுதது்கசின்றனர. சமநசிளைளயக க்காண்் 
பராமரிபபாளர நசிச்சயமற்்ற தனளமளய குள்றபபதற்்கான உததசி்களள 
நள்முள்றபபடுததசியுளளார, இது பராமரிபபு வழஙகும் அனுபவங்களள 
ரமம்படுதத உதவு்கசி்றது.

சமநிலைலயக் க்காணடை 
பராமரிபபாளர 

ம்னபபானலம: ஒவகவான்றிலும் 
சி்றந்தவறல்றக் ்காணு்தல்

யார
எது நன்றா்கப 
பை்னளிக்்கி்றது

சிரமபபடு்கி்றார்கள்



“எனது அனபுககுரியவர்களளின 
ரதளவ்கள நசிள்றரவற்்றபபடும் 

வளர, எனது ரதளவ்கள அவவளவு 
முக்கசியமசில்ளை.”

எது அவர்களள ஒரு தற்சாரளபக க்காண்் பராமரிபபாளருககு 
இளணயானவர்களா்கவும் விததசியாசமானவர்களா்கவும் உருவாககு்கசி்றது? 
தற்சாரளபக க்காண்் பராமரிபபாளர்களா்க உளள இவர்கள எதனு்ன 
ரபாராடு்கசி்றார்கள மற்றும் எளவகயல்ைாம் இவர்களுககுப பைனளளிக்கசி்றது?

உங்கள் பராமரிபபாளர்களில் எவர 
்தறசாரலபக் க்காணடை பராமரிபபாளலர 

நில்னவுபடுத்து்கி்றார?

பர ாமரிபபாளர  வள்கபபாடு்கள

்தறசாரலபக் க்காணடை 
பராமரிபபாளர

ம்னபபானலம: ச்கித்துக்க்காள்ளு்தல் 
மறறும் கசௌ்கரியம்

சுய பராமரிபபு

இந்த வள்கபபாடடில் உளள பராமரிபபாளர்கள சமுதாயததசின தற்சாரபுக 
்கருததுருவாக்கததசிற்கு ்ீகழபபடிந்து ந்பபார்கள. இருபபினும், தற்சாரபானது 
இரு முளன்கள க்காண்் வாள ரபாை மாறு்கசி்றது. அவர்கள தங்களுள்ய 
பராமரிபபு கபறுரவாரின ரதளவ்களள நுடபமா்க நசிரவ்கசிகள்கயில், தங்களளின 
கசாந்தத ரதளவ்களுககு சமநசிளைபபடுததசிக க்காளளவும், நசிள்றரவற்்றவும் 
உதவிளய நா் இயைாது. இவர்கள கதரிந்ரத விருபபதது்ன பராமரிபபாளரின 
அள்யாளதளதயும் கபாறுபளபயும் ஏற்றுகக்காள்கசின்றனர. இதனமூைம் 
கபாறுபபானது அவர்களளின தனளிபபட் அள்யாளதளதப பினனுககுத தளளு்கசி்றது. 
அவர்களளின சுய நல்வாழவு எனறு வரும்ரபாது இது சுய-பு்றக்கணிபபுப 
பிரச்சளன்களள ஏற்படுததைாம். ஒரு நாள தங்களளின பராமரிபபு வழஙகும் 
கபாறுபளப இவர்கள இழக்க ரநரிடும் ரபாது தங்களுள்ய அள்யாளம் 
இழக்கபபடுவளதயும் இவர்கள சந்தசிக்கககூடும்.

எ்திர்காைத்்தில் பராமரித்்தல்

இவர்கள நசி்கழ்காைததசில் ்கவனம் கசலுதது்கசின்றனர மற்றும் எதசிர்காைததசில் 
தங்கள பராமரிபபு கபறுபவர்களளி்மசிருந்தும் தங்களளி்மசிருந்தும் விஷயங்களள 
ரமற்க்காளவதற்குத ரதளவயான தசி்றனுளள மற்றும் சமநசிளையிைான 
வழசி்களளத ரதரந்கதடுக்கத தவ்றசிவிடு்கசின்றனர. அவர்களளி்ம் ஊக்கம்  மற்றும் 
உதவி கபறும் தசி்றன்கள இருந்தாலும், அவர்கள தங்களுள்ய பராமரிபபாளருககு 
எனன வள்கயான ஆதரவு மசி்கவும் ரதளவபபடு்கசி்றது எனபளதக ்கருததசில் 
க்காளள இயைாது. அளனததும் கபாறுபரபற்றுக க்காளளபபடு்கசின்றன எனறு 
இவர்கள நசிளனததுகக்காளவதால், ரமம்பாடு எதுவும் ரதளவயில்ளை 
எனறு ்கருது்கசி்றார்கள. பராமரிபபு வழஙகுவதசின மற்்ற அம்சங்கள ஒதுக்கசித 
தளளபபடும் ரவளளயில், உ்னடி நசிதசி விவ்காரங்கள மடடுரம ்கவனததசிக 
க்காளளபபடு்கசின்றன எனபரத உண்ளம நசிளையா்க இருககும்.

யார
எது நன்றா்கப 
பை்னளிக்்கி்றது

சிரமபபடு்கி்றார்கள்



“எனது அனபுககுரியவளரப பராமரிபபதற்கு 
எனனால் இந்த ரநரதளத ஒதுக்க முடியும், 
ஆனால் அது தற்்காைசி்கமானது எனபளத 

நான அ்றசிரவன.”

எது அவர்களள ஒரு உணரவுமசிக்க பராமரிபபாளருககு இளணயானவர்களா்கவும் 
விததசியாசமானவர்களா்கவும் உருவாககு்கசி்றது? உணரவுமசிக்க பராமரிபபாளர்களா்க 
உளள இவர்கள எதனு்ன ரபாராடு்கசி்றார்கள மற்றும் எளவகயல்ைாம் 
இவர்களுககுப பைனளளிக்கசி்றது?

உங்கள் பராமரிபபாளர்களில் எவர 
உணரவுமிக்்க பராமரிபபாளலர 

நில்னவுபடுத்து்கி்றார?

பர ாமரிபபாளர  வள்கபபாடு்கள

உணரவுமிக்்க 
பராமரிபபாளர

ம்னபபானலம: சி்றபபா்க  
இருபப்தற்கா்ன ்பராரவம்

சுய பராமரிபபு

இது எதசிரபாராத கபாறுபபு என்றாலும் கூ், உணரவுமசிக்க பராமரிபபாளர தனது 
தனளிபபட் தசிட்ங்கள குறுக்கசிட்ாலும் கூ் தனது அனபுககுரியவர்களுக்கான 
பராமரிபளப ஏற்றுகக்காளள முடியும். இவர்கள தமது கசாந்த ரதளவ்களளயும் 
கூ் ்கவனளிததுகக்காளள ரவண்டியது அவசசியம் எனபளத உணரந்துளளனர. 
இதனமூைம் அவர்கள தங்களளின பராமரிபபு வழஙகும் அள்யாளதளதத 
தக்களவததுகக்காளள முடியும்.  இவர்களளின சூழலுகர்கற்ப மாறுந்தனளமயானது 
பராமரிபபாளர மற்றும் தனளிபபட் அள்யாளததசிற்கு இள்ரய இவர்களள மா்ற 
அனுமதசிக்கசி்றது. இருபபினும், இவர்கள தங்கள குடும்பங்களுககுள பராமரிபபு 
வழஙகும் கபாறுபளபப ப்கசிரந்துக்காளவதசில் ரபாராடு்கசின்றனர. ரமலும், 
இவர்கள சமூ்கப பராமரிபபு அளமபளப வழசிச்கசலுததுவதசில் சசிரமங்களளக 
க்காண்டிருக்கைாம்.

எ்திர்காைத்்தில் பராமரித்்தல்

பராமரிபபு வழஙகுவது ரநரமள்றயான மற்றும் எதசிரமள்றயான அம்சங்களளக 
க்காண்டிருக்கசின்றன எனறு இவர்கள உணர்கசி்றார்கள. ஆனால் ்கற்்றல் பற்்றசிய 
சரியான மனபபானளமயு்ன, தங்களுககும் தங்கள பராமரிபளபப கபறும் 
நபருககும் சசி்றந்த எதசிர்காைம் இருக்கசி்றது எனறு உறுதசியா்க நம்பு்கசி்றார்கள. 
இவர்கள எதசிர்காைம் கு்றசிதது உணரந்துளளனர மற்றும் அதற்்கா்கத 
தசிட்மசிடுவதற்கு ரநாக்கம் க்காண்டிருக்கசின்றனர. ஆனால் அது கதா்ரபா்க 
இனனமும் கசயல்ப்த கதா்ங்கவில்ளை. இவர்கள ஆதரளவ நாடிப 
கபறுவதற்்கான தசி்றன்களளக க்காண்டிருக்கசின்றனர.

யார
எது நன்றா்கப 
பை்னளிக்்கி்றது

சிரமபபடு்கி்றார்கள்



எது அவர்களள ஒரு கதா்ரபறுந்த பராமரிபபாளருககு இளணயானவர்களா்கவும் 
விததசியாசமானவர்களா்கவும் உருவாககு்கசி்றது? கதா்ரபறுந்த பராமரிபபாளர்களா்க 
உளள இவர்கள எதனு்ன ரபாராடு்கசி்றார்கள மற்றும் எளவகயல்ைாம் 
இவர்களுககுப பைனளளிக்கசி்றது?

உங்கள் பராமரிபபாளர்களில் எவர 
க்தாடைரபறுந்த பராமரிபபாளலர 

நில்னவுபடுத்து்கி்றார?

“எந்த ரமம்பாடு்களுக்கா்கவும் ர்கட்காமல், 
நான சூழநசிளைளய இபரபாதுளளவார்ற 

ஏற்றுகக்காள்கசிர்றன.”

பர ாமரிபபாளர  வள்கபபாடு்கள

க்தாடைரபறுந்த 
பராமரிபபாளர

ம்னபபானலம: ஈடுபாடைற்றவர மறறும் 
க்தாடைரபறுந்தவர

சுய பராமரிபபு

கதா்ரபறுந்த பராமரிபபாளருககு, பராமரிபபு வழஙகுவது கு்றசிதது எந்த 
மனபபானளமயும் இருக்காது. பராமரிபபு வழங்கபப் ரவண்டியது அவசசியம் 
எனபது கு்றசிதது விழசிபபுணரவு இவர்களுககு இருக்காது. இவர்கள தங்களுள்ய 
பராமரிபளபப கபறும் நபரின தசினசரி ந்வடிகள்க்களளில் ஈடுபாடு ்காட் 
மாட்ார்கள. ஏகனன்றால், பராமரிபளபப கபறும் நபருககுத தங்கள பராமரிபபு 
ரதளவபபடு்கசி்றது எனறு இவர்கள நசிளனக்காமல் இருபபரத இதற்குக 
்காரணமாகும். இது அவர்களளின அனபுககுரியவரின நசிளைளமளய ஏற்றுகக்காளள 
மறுபபதன ்காரணமா்க இருக்கைாம். அல்ைது, சசி்றபபுத ரதளவ்களளக 
க்காண்டிருககும் ஒருவரி்ம் அனபு கசலுததுவது அல்ைது அவரு்ன வாழவது 
கு்றசிதது புரியாமல் இருபபதன ்காரணமா்க இருக்கைாம். இவர்கள தங்களளின 
ஆரராக்கசியதளதப பற்்றசியும் கூ் ்கவளை க்காண்டிருபபார்கள.

எ்திர்காைத்்தில் பராமரித்்தல்

இவர்கள தங்கள ரபாக்கசில் ந்பபவர்கள மற்றும் தங்கள மனபரபாகள்க அல்ைது 
ந்தளதளய மாற்்றசிகக்காளவதற்குச் சசிந்தசிக்க இயைாதவர்கள. கதா்ரபறுந்த 
பராமரிபபாளர்கள எதசிர்காைதளத முழுளமயா்கக ள்கவிடடுவிடு்கசின்றனர. 
அளனதளதயும் ்க்வுரள தீரமானளிக்கசி்றார எனறு இவர்கள நம்பககூடும். ரமலும், 
இவர்கள ்க்வுளள அதசி்கம் குள்ற கூறுவதசில்ளை. இவர்கள தங்களுள்ய 
பிரச்சசிளன்களள யாரி்மும் ப்கசிரந்துக்காளள இயைாத ்காரணததசினால் இது 
சசிைரநரங்களளில் ஏற்ப்ைாம். இதன ்காரணமா்க இவர்களளின பராமரிபளபப கபறும் 
நபர்கள தங்களளின நசி்கழ்காைம் மற்றும் எதசிர்காைம் கு்றசிதத ்கவளை்களளச் சுயமா்க 
ள்கயாள்கசின்றனர.

யார
எது நன்றா்கப 
பை்னளிக்்கி்றது

சிரமபபடு்கி்றார்கள்



உங்கள பராமரிபபாளர தனது பராமரிபபு வழஙகும் பாணி கு்றசிதது அ்றசிந்துக்காளளவதற்கும், 
அளதப பிரதசிபைசிபபதற்கும் நீங்கள விரும்பு்கசி்றரீ்கள.

எப்பாது?

ஐந்து பராமரிபபாளர சுயவிவரங்களள விளககுவதன மூைம் அமரளவத கதா்ஙகுங்கள. 
ரமலும், அவர்கள இவற்்றசில் தங்களள அள்யாளம் ்காண்்கசி்றார்களா எனறு அவர்களளி்ம் 
ர்களுங்கள. அதன பினனர ஒருவரி்மசிருந்து ஒருவர ்கற்றுகக்காளளககூடிய 
பராமரிபபாளர்களள இளணரசரதது, அவர்களுககு இள்ரய உளள ஒற்றுளம்களளயும் 
ரவறுபாடு்களளயும் கு்றசிதது ்கைந்துளரயா்ச் கசயயுங்கள; அவர்கள ஒவகவாருவரும் தங்கள 
பணி்களள, தங்கள மன உணரவு்களள, தசிட்மசிடுதளை மற்றும் மன உளளச்சளை எவவாறு 
ள்கயாளு்கசின்றனர எனபது கு்றசிததும் ்கைந்துளரயா்ச் கசயயுங்கள.  
இறுதசியா்க, அவர்கள எளத விததசியாசமா்கச் கசயய விரும்பு்கசி்றார்கள, ஒருவரி்மசிருந்து 
ஒருவர எளதக ்கற்றுகக்காளள முடியும் மற்றும் அவர்கள எந்த உததசி்களள மாற்றுவார்கள 
எனபளத அவர்களளி்ம் ர்களுங்கள.

எவவாறு?

நீங்கள இந்த அமரளவத கதா்ஙகுவதற்கு முனனர, உங்கள பராமரிபபாளர்களளின 
சுயவிவரதளதக ்கண்்்றசிந்து, அவர்களள எவவாறு இளணரசரக்கைாம் எனபது கு்றசிததுச் 
சசிந்தசியுங்கள. இந்த அமரவின ரபாது, உங்கள பராமரிபபாளர்களளின சுயவிவரதளத 
நீங்கள ்கண்்்றசிந்தவார்ற அவர்களும் ்கண்்்றசிந்தார்களா அல்ைது அவர்கள தங்களள 
ரவறுவிதமா்கக ்கண்்்றசிந்தார்களா எனறு சரிபாருங்கள.

உ்தவவிக்கு்றிபபு

உங்கள  பர ாமரிபபாளர்களு்ன  பயனபடுததுவதற்்கான  ்கருவ ி்கள

உங்கள பராமரிபபாளர்கள பிரதசிபைசிபபதற்கு உதவுங்கள; அவர்களளின தற்ரபாளதய 
பராமரிபபு வழஙகும் பாணி எது? அவர்கள தங்களுள்ய பராமரிபபு வழஙகும் 
பாணியில் தசிருபதசியள்ந்துளளார்களா?

உங்கள பராமரிபபாளர்களளில் ஒருவர அல்ைது சசிைரு்ன ஒன்றா்க அமரந்து, 
இஙகு விவரிக்கபபடடுளள சுயவிவரங்களளில் ஒருவரா்கத தங்களள அள்யாளம் 
்காண்்கசி்றார்களா எனறு அவர்களளி்ம் ர்களுங்கள. அவர்கள பராமரிபபு வழங்க 
விரும்பும் வழசியில் அவர்கள பராமரிபபு வழஙகு்கசி்றார்களா? அல்ைது அவர்கள 
ரவக்றாரு பராமரிபபாளர சுயவிவரதளதக க்காண்டிருக்கசி்றார்களா?

நீங்கள இரண்டு வள்கயான பராமரிபபாளர்களள இளணரசரதது, 
அவர்களளின பராமரிபபு வழஙகும் பாணி கு்றசிதது அவர்களளக கூட்ா்க 
்கைந்துளரயா் ளவக்கைாம். அவர்களுககு எது பைனளளிக்கசி்றது? அவர்கள 
எதனு்ன சசிரமபபடு்கசி்றார்கள? அவர்களளில் ஒவகவாருவரும் எவவாறு மன 
உளளச்சல், கவவரவறு பணி்கள, மன உணரவு்கள மற்றும் தசிட்மசிடுதளைக 
ள்கயாளு்கசின்றனர?

அவர்கள எளத விததசியாசமா்கச் கசயய விரும்பு்கசி்றார்கள? அவர்கள 
ஒருவரி்மசிருந்து ஒருவர எளதக ்கற்றுகக்காளளைாம்?

பராமரிபபு ஒபபபீடு
பராமரிபபு வழஙகும் பாணவி்கலள ஒபபவிடு்தல்



எனககு எது பைனளளிக்கசி்றது?

நான எதனு்ன சசிரமபபடு்கசிர்றன?

எனது பராமரிபபு வழஙகும் பாணிளய நான எவவாறு ரமம்படுததைாம்?

நான ஒரு  ........................   
பராமரிபபு வழஙகுநர ரபான்றவர

்தறசாரலபக் 
க்காணடைவர

உணரவுமிக்்கவர

க்தாடைரபறுந்தவர

தசி்றன:  
நான பராமரிபபு 
வழஙகுவதற்குப 
ரபாதசிய தசி்றளனக 

க்காண்டிருக்கவில்ளை

தசி்றன:  
நான பராமரிபபு 
வழஙகுவதற்குப 
ரபாதசிய தசி்றளனக 
க்காண்டிருக்கசிர்றன

அள்யாளம்:  
நான ஒரு 

பராமரிபபாளர அல்ை

அள்யாளம்:  
நாள முழுவதும் 

நான ஒரு  
பராமரிபபாளர

சமநிலைலயக் 
க்காணடைவர

எ்திரவவில்ன 
புரிபவர

உங்கள  பர ாமரிபபாளர்களு்ன  பயனபடுததுவதற்்கான  ்கருவ ி்கள

பராமரிபபு ஒபபபீடு
நான ஒரு  ........................   
பராமரிபபு வழஙகுநர ரபான்றவர

எனககு எது பைனளளிக்கசி்றது?

நான எதனு்ன சசிரமபபடு்கசிர்றன?

எனது பராமரிபபு வழஙகும் பாணிளய நான எவவாறு ரமம்படுததைாம்?

்தறசாரலபக் 
க்காணடைவர

உணரவுமிக்்கவர

க்தாடைரபறுந்தவர

தசி்றன:  
நான பராமரிபபு 
வழஙகுவதற்குப 
ரபாதசிய தசி்றளனக 

க்காண்டிருக்கவில்ளை

தசி்றன: 
நான பராமரிபபு 
வழஙகுவதற்குப 
ரபாதசிய தசி்றளனக 
க்காண்டிருக்கசிர்றன

அள்யாளம்:  
நான ஒரு  

பராமரிபபாளர அல்ை

அள்யாளம்:  
நாள முழுவதும் 

நான ஒரு 
பராமரிபபாளர

சமநிலைலயக் 
க்காணடைவர

எ்திரவவில்ன  
புரிபவர



தங்கள குடும்பததசிற்குள உளள கபாறுபபு்கள மற்றும் ்க்ளம்கள கு்றசிதது ்கைந்துளரயாடுவதற்கு உங்கள 
பராமரிபபாளருககு நீங்கள ஆதரவளளிக்க விரும்பு்கசி்றரீ்கள.

எப்பாது?

பராமரிபளபப கபறும் நபளர அந்தக ்கைந்துளரயா்லுககுள ஈடுபடுததுவதன மூைமும், (முதனளம) 
பராமரிபபாளளர நடுவரா்க இருக்கச் கசயவதன மூைமும் ்கைந்துளரயா்ளைத கதா்ஙகுங்கள. 
குடும்பததசில் ரவறு யாகரல்ைாம் இருக்கசி்றார்கள எனறு அவர்களளி்ம் ர்கடடு, அவர்கள எந்தளவிற்கு 
உணரவுபபூரவமா்க ஈடுபடடுளளனர எனபதன அடிபபள்யில் அவர்களள பராமரிபபாளர மற்றும் 
பராமரிபளபப கபறும் நபரி்ம் கநருக்கமள்யச் கசயயுங்கள அல்ைது விை்கச் கசயயுங்கள. 

அதன பினனர, அவர்களளின பராமரிபபு வட்ததசில் இருக்கககூடிய நண்பர்கள மற்றும் அண்ள் வடீ்ார, 
சமூ்கப பணியாளர்கள, மருததுவர்கள மற்றும் தாதசி்கள, மத ரீதசியான நபர்கள அல்ைது ஆதரவுக குழுக்கள 
ரபான்ற மற்்ற நபர்கள கு்றசிததும் சசிந்தசியுங்கள.  
கபாறுபபு்களும் பணி்களும் எவவாறு பிரிததுகக்காளளபபடு்கசின்றன எனபது கு்றசிதது ்கைந்துளரயாடி, 
எழுதசிளவததுக க்காளளுங்கள. அவர்கள இந்த அளமளவச் சசி்றந்தது எனறு உணர்கசி்றார்களா?

எவவாறு?

நீங்கள மரபியல் வளரப்ம் (கஜரனா்கசிராம்்கள) மற்றும் சூழல் அளமபபு வளரப்ங்களள வளரவதற்கு 
நனகு பழ்கசியிருந்தால், நீங்கள 3 வட்ங்களள ளமகரரா, கமரசா மற்றும் ரமகரரா நசிளை்களளக 
்காண்பிபபதற்குப பயனபடுததைாம் மற்றும் கஜரனா்கசிராம் வளரதல் கதா்ரபான மரபு்களளப 
பயனபடுததைாம். இருபபினும், பராமரிபபு வட்ம் எனபது பராமரிபபாளர குடும்பதது்ன கூடடிளணந்து 
கசயல்படுவதசில் பயனபடுததுவதற்கும், ்கைந்துளரயா்ல்்களள வழசிந்ததுவதற்குமான ஒரு ்கருவி 
எனபளதக கு்றசிததுகக்காளளுங்கள. இது ஆவணமாக்கல் கு்றசிதததல்ை.

உ்தவவிக்கு்றிபபு

 உங்கள  பர ாமரிபபாளர்களு்ன  பயனபடுததுவதற்்கான  ்கருவ ி்கள

பராமரிபபாளர்களுககுப பராமரிபபு வழஙகுவது எனபது குடும்பங்களுககுப 
பராமரிபபு வழஙகுவது எனறு அரததமாகும். ஒவகவாரு குடும்பததசிற்குள 
இருககும் ஒவகவாருவரும் தங்களுககுரிய கபாறுபளபக க்காண்டிருக்கசின்றனர.
ஒதுக்கபபடடிருககும் கபாறுபபு்கள கு்றசிததும், ஒவகவாருவரின பைம் மற்றும் 
பைவனீம் கு்றசிததும் உளரயாடுவதற்குக குடும்பக ்கைந்துளரயா்ல் ந்ததுவது 
சசி்றந்ததாகும். பராமரிபபு வழஙகும் கபாறுபபு்களள எவவாறு பிரிததுகக்காளவது 
எனபது கு்றசிதது குடும்பக ்கைந்துளரயா்ல் ந்ததுவது, ஒருவளர ஒருவர 
பராமரிததுக க்காளவதற்்கான குடும்பததசினரின தசி்றளனப பைபபடுதது்கசி்றது.

 உங்கள பராமரிபபாளரின ஆதரவு வளையளமபளபப புரிந்துக்காளவதன மூைம், 
நீங்கள குடும்பததசிற்்கான சரியான ஆதரவின மமீது ்கவனம் கசலுதத முடியும்.

பராமரிபபு வடடைம்
உங்கள் பராமரிபபாளரின குடும்பத்ல்தப 

புரிநதுக்காள்ளு்தல்



உங்கள  பர ாமரிபபாளர்களு்ன  பயனபடுததுவதற்்கான  ்கருவ ி்கள

பராமரிபபு வடடைம்

பராமரிபபாளளரயும் பராமரிபளபப கபறும் நபளரயும் 
நடுவில் வளரயுங்கள. அதன பினனர, ரவறு யாகரல்ைாம் 
பராமரிபபு வட்ததசின அங்கமா்க உளளனர எனபது கு்றசிததுச் 
சசிந்தசியுங்கள. 

(தனளி) குடும்பம், நண்பர்கள மற்றும் அண்ள் வடீ்ார, சமூ்கப 
பணியாளர்கள, மருததுவர்கள மற்றும் தாதசி்கள, மத ரீதசியான 
நபர்கள அல்ைது ஆதரவுக குழுக்கள கு்றசிததுச் சசிந்தசிக்கவும்.

அவர்கள பராமரிபபாளர்களா்க எனன கசய்கசின்றனர? 
அவர்களளின கபாறுபபு எனன மற்றும் அவர்கள எததள்கய 
பணி்களள ரமற்க்காள்கசி்றார்கள?

வலர்தல் கு்றித்்த பரிநதுலர்கள்

நபர சமூ்கப 
பராமரிபபு

சு்கா்தாரப 
பராமரிபபு



நீங்கள ஒரு புதசிய பராமரிபபாளளரப பற்்றசி அ்றசிந்துக்காளள விரும்பு்கசி்றரீ்கள அல்ைது உங்கள 
பராமரிபபாளரின பராமரிபபு வழஙகும் பயணதளதப பற்்றசி புரிந்துக்காளள விரும்பு்கசி்றரீ்கள; அவர்களளின 
்க்ந்த்காை மற்றும் நசி்கழ்காைப பராமரிபபு வழஙகும் அனுபவங்களளப பற்்றசியும், அவர்களளின எதசிர்காை 
எதசிரபாரபபு்களளப பற்்றசியும் ஒரு உளரயா்ளை ரமற்க்காளவதற்கு இந்தக ்கருவிளயப பயனபடுததசிக 
க்காளளுங்கள.

எப்பாது?

பராமரிபபு வழஙகும் பணியின கவவரவறு ்கட்ங்களள விளககுவதன மூைம் உளரயா்ளைத 
கதா்ஙகுங்கள. ரமலும், அவர்கள தற்ரபாது எந்தக ்கட்ததசில் இருக்கசி்றார்கள எனபளதயும் அவர்களளி்ம் 
ர்களுங்கள. அவவார்ற, வாரபபுருவில் உளள ர்களவி்களளப பயனபடுததசி, கதா்ரபுள்ய ்கட்ங்கள 
கு்றசிததும் நீங்கள ்கைந்துளரயா்ைாம். மன உணரவு்கள கு்றசிததும் கூ் உளரயாடுவதற்கு ம்றவாதீர்கள.  
இந்தச் சஞசசிள்கயின பினபு்றததசில் உளள உணரச்சசி அடள்்களளப பயனபடுததசி, அவர்கள தங்கள 
உணரச்சசி்கள கு்றசிதது சுைபமா்க விளக்கச் கசயயைாம். நீங்கள கு்றசிபகபடுததுகக்காளவதன மூைம் மற்றும் 
வாரபபுருவில் வளரவதன மூைம் அவர்களளின ்களதளயப பதசிவுகசயதுக்காளளைாம்.

எவவாறு?

முக்கசியமான நசிளைமாற்்றத தருணங்களள எதசிரபாருங்கள; அதாவது பராமரிபபாளரின வாழகள்கயில் 
மாற்்றங்களள ஏற்படுததும் தருணங்கள (உதாரணமா்க, பளளளிப படிபளப நசிள்றவுகசயதல், ரவளைளயக 
்கண்்்றசிதல், குடும்ப வாழகள்களயத கதா்ஙகுதல், உ்ல்நைப பிரச்சசிளன்களளக க்காண்டிருததல், 
பராமரிபபு ரதளவபபடு்கசின்ற மற்க்றாரு குடும்ப உறுபபினளரக க்காண்டிருததல், அனபுககுரியவரின 
இ்றபபு முதைானளவ). இளவ பராமரிபபாளர்களுககுக கூடுதல் ஆதரவு ரதளவபபடும் தருணங்களாகும்.

உ்தவவிக்கு்றிபபு

உங்கள  பர ாமரிபபாளர்களு்ன  பயனபடுததுவதற்்கான  ்கருவ ி்கள

பராமரிபபாளர்கள தங்களளின பராமரிபபு வழஙகும் பயணததசின ரபாது பல்ரவறு ்கட்ங்களளக ்க்ந்து 
கசல்்கசின்றனர. பராமரிபபாளர்களு்ன இளணந்து கசயல்படும் ரபாது, அவர்கள தற்ரபாது எளத 
அனுபவிக்கசி்றார்கள மற்றும் அவர்கள எதசிர்காைததசில் எளத அனுபவிபபார்கள எனபளதப புரிந்துக்காளவது 
சசி்றபபாகும்.  
உங்கள பராமரிபபாளர்களளின தனளிபபட் அனுபவம் கு்றசிதது அ்றசிந்துக்காளவது, அவர்களள நீங்கள 
சசி்றபபா்கப புரிந்துக்காளவதற்கு உதவு்கசி்றது, இபபுரிந்துணரவு அவர்களுககுச் சரியான வழசியில் 
ஆதரவளளிக்க உங்களள இயைச் கசய்கசி்றது. நீங்கள அவர்களுககுப புதசியவரா்க இருந்தாலும், 
அவர்களளின தற்ரபாளதய அனுபவதளத வடிவளமக்கசின்ற பை ஆண்டு்காை அனுபவதளத அவர்கள 
க்காண்டிருக்கககூடும் அல்ைது அவர்கள இபரபாது தான ஒரு பராமரிபபாளரா்க தங்கள கபாறுபளபத 
துவங்கசியிருக்கககூடும் எனபளத உணரந்துக்காளளுங்கள.

பராமரிபபுப பயணம் 
கு்றித்்த வலரபடைம்

உங்கள் பராமரிபபாளரின அனுபவத்ல்தப 
புரிநதுக்காள்ளு்தல்

அ்றிநதுக்காள்ளத் க்தாடைஙகு்தல்
தாங்கள விளரவில் பராமரிபபாளர்களா்க மாறுவதற்்கான 
சாததசியம் உளளது எனபளதப கபரும்பாைான குடும்ப 
உறுபபினர்கள அ்றசிவதசில்ளை. அவர்கள வழீச்சசியின 
அள்யாளங்களளப பு்றக்கணிததுவிடுவார்கள அல்ைது 
அதற்்கான அள்யாளங்களளயும் விளரவில் நசி்கழககூடிய 
சசிக்கல்்களளயும் அ்றசிவதசில்ளை. பராமரிபபு வழஙகும் 
கபாறுபளப எடுததுகக்காளள ரவண்டியவர்களளில் தாங்களும் 
ஒருவர எனபளத அவர்கள கபரும்பாலும் ரநாய்றசிதல் 
ரசாதளன ந்ததபபட் நாளனர்ற உணர்கசின்றனர.

பராமரிபபு வழஙகுவல்தத் க்தாடைஙகு்தல்
தங்களளின அனபுககுரியவரின ஆரராக்கசியம் கு்றசிதத க்கட்ச் 
கசயதசி்களானது, பராமரிபபாளரின மன உணரவு்களளின 
மமீது தாக்கதளத ஏற்படுதது்கசின்றன. இததள்கய மன 
உணரவு்களுககும் கூடுதைா்க, பராமரிபபாளரா்க இருபபதன 
உண்ளம நசிளையானது சசி்றசிது அதசிரச்சசியானதா்க 
இருக்கைாம். பை குடும்பங்களுககுள, ஒரு பராமரிபபாளர 
கபாறுபபு்கள மற்றும் ்க்ளம்கள கு்றசிதது அதசி்களவு 
்கைந்துளரயா்ைசின்றசி (அவர அ்றசியாமரைரய) 
நசியமசிக்கபபடு்கசி்றார. எததள்கய முனரனற்பாடும் இன்றசி 
பராமரிபபு வழஙகும் பணி கதா்ஙகு்கசி்றது மற்றும் 
பராமரிபபாளர்கள அதசில் மூழ்கசிவிடு்கசி்றார்கள.

நலடைமுல்ற்கலள உருவாக்கு்தல்
பராமரிபபாளர்கள தங்களளின பராமரிபபு வழஙகும் 
பணி்களளத தங்கள அன்றா் வாழகள்கயில் பினனளிப 
பிளணபபதற்கு மற்றும் அவற்ள்ற எளளிதாககுவதற்்கான 
பழக்கங்களளயும் நள்முள்ற்களளயும் உருவாக்கத 
கதா்ஙகு்கசின்றனர. அவர்கள தங்களுள்ய 
கபாறுபபு்களளப பி்ற பராமரிபபாளர்களு்ன 
ப்கசிரந்துக்காளவதற்்கான (அல்ைது ப்கசிரந்துக்காளளாமல் 
இருபபதற்்கான) நள்முள்ற்களள உருவாக்கத 
கதா்ஙகு்கசின்றனர. அவர்கள பினனள்வு்களள 
அனுபவிபபார்கள, ஆனால் பராமரிபபு வழஙகும் பணி 
தசிட்மசிட்வாறு ந்ந்தால் சசி்றசிது கவற்்றசிளயயும் 
கபறுவார்கள.

க்தாடைரநது பவினபறறு்தல்
பராமரிபபாளர்கள நள்முள்ற்களள 
நள்முள்றபபடுததசியதும், பராமரிபபு வழஙகுவதசில் 
ஒரு அளமதசியான ்காை்கட்ம் கதா்ஙகு்கசி்றது. அவர்கள 
தங்களுள்ய நள்முள்ற்களளப பராமரிக்கவும், தங்கள 
பராமரிபபு வழஙகும் கபாறுபளப்களளத கதா்ரந்து 
நசிள்றரவற்்றவும் முயற்சசி கசய்கசின்றனர. இருபபினும், 
அவர்களளின பராமரிபளபப கபறும் நபரின ரதளவ்களும் 
கூ் ்காைபரபாக்கசில் மாற்்றமள்்கசின்றன மற்றும் அவர்கள 
தங்களுள்ய நள்முள்ற்களளத கதா்ரச்சசியா்கவும் 
கதா்ரமுள்றயா்கவும் சரிகசயதுக்காளள ரவண்டியுளளது. 
அவர்கள புதசிய நள்முள்ற்களள உருவாககு்கசின்றனர 
மற்றும் பளழய நள்முள்ற்களளக ள்கவிடு்கசின்றனர. 
இந்தக ்கட்ததசின ரபாது அவர்கள தங்களுள்ய உணரவு 
ரீதசியான பயணததசில் சசி்றசிது ஏற்்ற-இ்றக்கங்களள 
அனுபவிக்கசின்றனர. 

பராமரிபபாளர கபாறுபலப இழத்்தல்
முதனளமயான பராமரிபபாளர்கள தங்களளின 
முதனளமயான பராமரிபபாளர கபாறுபளபத தங்கள 
அனபுககுரியவரின ரதளவ்கள அதசிரடியா்க மாறும் 
ரபாது அல்ைது தங்களளின கசாந்த வாழகள்க/ரதளவ்கள 
மாறும் ரபாது இழக்க ரநரி்ைாம். கதா்ரந்து பராமரிபபு 
வழஙகுவதற்குச் சசிரமதளத ஏற்படுதது்கசின்ற ஒரு 
கூடுதல் ரநாய நசிளைளம பராமரிபபு கபறுபவர்களுககு 
ஏற்ப்ைாம் அல்ைது வாழகள்க நசிளைமாற்்றங்களளின 
்காரணமா்கப பராமரிபபாளரின சூழநசிளை மா்றைாம். 
பராமரிபபு கபறுபவர இ்றககும் ரபாது நசி்கழும் 
பராமரிபபாளர கபாறுபபு இழபபு தான மசி்கவும் 
வருததததசிற்குரியதாகும். 

அலடையாளத்ல்த மறுவலரயல்ற கசய்தல்
ஒரு பராமரிபபாளர இனளிரமற்க்காண்டு பராமரிபபாளரா்க 
இருக்க முடியாது எனும் கபாது, அவர தனது அள்யாள 
இழபளபத தாங்கசிகக்காளள ரவண்டியிருக்கசி்றது. 
அவர்கள புதசிய கபாறுபபு்களளத ரதடுவார்கள அல்ைது 
தங்களளின பளழய/முந்ளதய கபாறுபபு்களுககு மமீண்டும் 
தசிரும்புவார்கள. இந்தக ்காை்கட்ததசின ரபாது, 
பராமரிபபாளர இழபபு உணரளவ மடடுமசின்றசி குற்்ற 
உணரச்சசிளயயும் கூ் அனுபவிக்கைாம், ஆனால் 
கபரும்பாலும் எதசிர்காை வாழகள்களய நசிளனதது 
நசிம்மதசியும் உற்சா்கமும் அள்்கசி்றார்கள.



கதா்ரந்து 
தழுவிகக்காளளுதல்

பராமரிபபாளர  
கபாறுபளப இழததல்

அள்யாளதளத 
மறுவளரயள்ற கசயதல்

நீங்கள ்காைபரபாக்க சில் 
உருவாக்க சிய நள்முள்ற்களளயும் 
பழக்க வழக்கங்களளயும் 
உங்களால் பராமரிக்க முடி்க சி்றதா 
மற்றும் ரவண்டியுளளதா?
உங்கள அனபுககுரியவரின 
ரதளவ்கள எத சிர்காைதத சில் மாறும் 
எனறு எத சிரபாரக்க சி்றரீ்களா?
நீங்கள எவவாறு 
தழுவிகக்காளவரீ்கள?

பராமரிபபதற்்கான உங்கள 
த சி்றன ளில் ஏரதனும் மாற்்றங்களள 
எத சிரபாரக்க சி்றரீ்களா? (உங்கள 
வாழகள்கக ்கட்ங்கள 
அல்ைது ஆரராக்க சியதத சிற்குத 
கதா்ரபுள்யது)
உங்கள அனபுககுரியவரின 
ரதளவ்கள எத சிர்காைதத சில் 
விளரவா்க மாறும் எனறு 
எத சிரபாரக்க சி்றரீ்களா? 

உங்களால் ரமற்க்காண்டு 
பராமரிக்க முடியாவ ிட்ால் 
எனன கசயவரீ்கள?
உங்கள எத சிர்காைதத சிற்்கா்க 
உங்கள ளி்ம் ஏரதனும் த சிட்ங்கள 
உளளதா?

உங்கள  பர ாமரிபபாளர்களு்ன  பயனபடுததுவதற்்கான  ்கருவ ி்கள

பராமரிபபுப பயணம் கு்றித்்த 
வலரபடைம்

 
  

 

 

பராமரிபபு வழஙகுவளதத 
கதா்ஙகுதல்

அ்றசிந்துக்காளளத 
கதா்ஙகுதல்

நள்முள்ற்களள 
உருவாககுதல்

நீங்கள ஒரு பராமரிபளரா்க 
இருபபபீர்கள எனபளத 
நீங்கள எபரபாது உணரத 
கதா்ங்க சினரீ்கள?
பராமரிபபு வழஙகுவதற்கு 
முனனர நீங்கள எத சில் அத சி்கமா்க 
ஈடுபடடிருந்தீர்கள?

நீங்கள முதனளம பராமரிபபாளரா்க 
இருபபது என நீங்கள எவவாறு 
முடிவுகசயதீர்கள?
நீங்கள எவவாறு உங்கள ளின 
பராமரிபபு வழஙகும் கபாறுபளபத 
கதா்ங்க சினரீ்கள?
எனன கசயயரவண்டும் எனறு 
உங்களுககுத கதரியுமா?
நீங்கள எதனு்ன 
ச சிரமபபடு்க சி்றரீ்கள?

உங்கள அன்றா் வாழகள்கச் 
சுைபமாககுவதற்கு நீங்கள 
எனகனனன நள்முள்ற்களளயும் 
பழக்க வழக்கங்களளயும் 
உருவாக்க சியுளளரீ்கள?
நீங்கள கு்ற சிபப ிட் பராமரிபபு 
வழஙகும் பணி்கள ளில் 
ச சிரமபபடு்க சி்றரீ்களா?
உங்கள கபாறுபளப உங்களால் 
மற்்றவர்களு்ன ப்க சிரந்துக்காளள 
முடியுமா?



பராமரிபபாளர ரசளவ்களுக்கா்க உங்கள தனளிபபட் பரிந்துளரளய 
உருவாககுவதற்கு, ‘பராமரிபபாளர்கள வளரப்ததசிற்்கான கதா்ரபுள்ய 
ரசளவ்களளப’ பயனபடுததசிக க்காளளுங்கள. உஙகள பராமரிபபாளர்களுககுத 
கதா்ரபுள்ய ரசளவ்கள எளவ எனபளத உங்களுககு நசிளனவூடடுவதற்கு நீங்கள 
ஒரு ரமற்ர்காளா்கப பயனபடுதத முடியும் ஒரு வளரப்தளத உருவாககுங்கள.

எப்பாது?

நீங்கள பராமரிபபாளர்களுககுப பரிந்துளரததுளள ரசளவ்களளச் சசிந்தசிததுப 
பாரதது, அவற்ள்ற வளரப்ததசில் எழுதசி ளவததுகக்காளளுங்கள. அதன 
பினனர, ஒவகவாரு பராமரிபபாளருககும் எந்த ரநரததசில் எந்தச் ரசளவ்கள 
கதா்ரபுள்யதா்க இருககும் எனறு சசிந்தசியுங்கள. அவற்ள்றப பராமரிபபாளர 
கபயளரத கதா்ரந்து எழுது ளவததுகக்காளளுங்கள.

எவவாறு?

பராமரிபபாளர்களுககு எனகனனன ரசளவ்கள தற்சமயம் உளளன எனபது 
உங்களுககுத கதரியவில்ளை என்றால், சமுதாய, குடும்ப ரமம்பாடடு அளமச்சு 
(MSF) மற்றும் ரதசசியச் சமூ்கச் ரசளவ மன்றததசில் (NCSS) இருந்து ்கசிள்ககும் 
வளஆதாரங்களள ஆராயுங்கள: https://app.msf.gov.sg/dfcs/familyservice/default.aspx 
https://www.ncss.gov.sg/GatewayPages/Social-Services/Caregivers

உ்தவவிக்கு்றிபபு

 உங்கள  பர ாமரிபபாளர்களு்ன  பயனபடுததுவதற்்கான  ்கருவ ி்கள

கதாண்டூழசியச் சமூ்கநை அளமபபு்கள (VWOக்கள) முழுவதும் மடடுமல்ைாது, 
சமூ்கப பராமரிபபு மற்றும் சு்காதாரப பராமரிபபுககு இள்ரயயும் பை ரசளவ்கள 
உளளன. உங்கள பராமரிபபாளரின ரதளவ்கள மற்றும் அவர்கள எந்தப பராமரிபபு 
வழஙகும் ்கட்ததசில் இருக்கசி்றார்கள எனபதன அடிபபள்யில், நீங்கள அவர்களள 
ஆரைாசளன, உதவித தசிட்ங்கள, வழசி்காடடியாளர தசிட்ங்கள, ்கல்வி, பயிற்சசி, 
உதவியளழபபு்கள, ஆதரவுக குழுக்கள அல்ைது ஆனமசி்க ஆதரவு ரபான்ற 
ஆதரவுச் ரசளவ்களுககுப பரிந்துளரக்கைாம். உங்கள பராமரிபபாளர்களுககு 
பராமரிபபு வழஙகுவது எனபது அவர்களளின அனபுககுரியவர்களான உங்கள 
வாடிகள்கயாளர்களுககு மள்றமு்கமா்கப பராமரிபபு வழஙகுவது எனறு 
அரததமாகும்.

க்தாடைரபுலடைய 
்சலவ்கள்

உங்கள் பராமரிபபாளர்களுக்கு எத்்தல்கய 
்சலவ்கள் ஏற்றலவ?



 

கதா்ரந்து 
தழுவிகக்காளளுதல்

பராமரிபபாளர 
கபாறுபளப 
இழததல்

அள்யாளதளத 
மறுவளரயள்ற 

கசயதல்

ஆரைாசளன

த்கவல்/பரிந்துளர

ஆரைாசளன

ரநாயத தணிபபுப  
ரபணல்

்கல்வி/பயிற்சசி

ஆரைாசளன

வழசி்காடடியாளர  
தசிட்ம்

உங்கள  பர ாமரிபபாளர்களு்ன  பயனபடுததுவதற்்கான  ்கருவ ி்கள

க்தாடைரபுலடைய ்சலவ்கள்

உங்களால் 
நசிளனக்க முடிந்த 
கதா்ரபுள்ய 
பராமரிபபாளர 
ரசளவ்களள 
எழுதுங்கள.

உங்கள 
பராமரிபபாளர்கள 

ஒவகவாருவருககும் 
பயனுளளதா்க 

இருககும் ரசளவ எது?

பராமரிபபு  
வழஙகுதல் 
்கட்ங்கள

அ்றசிந்துக்காளளத 
கதா்ஙகுதல்

பராமரிபபு  
வழஙகுவளதத 
கதா்ஙகுதல்

நள்முள்ற்களள 
உருவாககுதல்

ஆரைாசளன

உதவித தசிட்ங்கள

வழசி்காடடியாளர தசிட்ம்

ஆரைாசளன

்கல்வி/பயிற்சசி

ஆதரவுக குழுக்கள

ஆனமசி்க ஆதரவு

உதவியளழபபு எண்்கள

 



ஒரு கநருக்கடி ்காை்கட்ததசின ரபாது ஒரு பராமரிபபாளர எளத அனுபவிக்கசி்றார 
எனபளத நீங்கள புரிந்துக்காளள விரும்பு்கசி்றரீ்கள, அதனமூைம் அவர்களுககு 
அனுபவததசில் இருந்து ்கற்றுகக்காண்டு வளரச்சசியள்ய உதவுவதற்கு நீங்கள 
கதா்ரபுள்ய மற்றும் வழசி்காட்பபட் ஆரைாசளனளய வழங்க முடியும்.

எப்பாது?

ஒரு கநருக்கடி ஏற்பட் உ்ரன கூடுமான வளர விளரவா்க உங்கள 
பராமரிபபாளரு்ன ஒரு சந்தசிபபுககு ஏற்பாடு கசயய முயற்சசி கசயயுங்கள. 
பராமரிபபாளரு்ன ரசரந்து அமரந்துக்காண்டு, கநருக்கடி கு்றசிதது ஆராயுங்கள. 
கநருக்கடிக்கான ்காரணம் எனன, கநருக்கடியின ரபாது எனன ந்ந்தது மற்றும் 
அதற்குப பி்றகு எனன ந்ந்தது எனபது கு்றசிததுக ்கைந்துளரயாடுங்கள. அந்த கநருக்கடி 
அவர்களள எவவாறு உணரச் கசயதது எனறும், அவர்கள ஒன்றசிளணந்து எவவாறு 
அந்நசி்கழவு்களுககுப பிரதசிபைசிததார்கள, அடுதத முள்ற விததசியாசமா்க எனன 
கசயயைாம் எனறு ர்களுங்கள.

எவவாறு?

பராமரிபபாளர்கள தங்கள மன உணரவு்களள கவளளிபபடுதத உதவுவதற்கு, இந்தச் 
சஞசசிள்கயின பினபு்றததசில் உளள உணரச்சசி அடள்்களளப பயனபடுததவும். 
ப்ங்களள மமீளாயவு கசயய அவர்களள அனுமதசியுங்கள மற்றும் சசி்றபபா்கத 
கதா்ரபுள்யதா்க இருக்கககூடிய ஒனள்றத ரதரந்கதடுக்கவும்.

உ்தவவிக்கு்றிபபு

 உங்கள  பர ாமரிபபாளர்களு்ன  பயனபடுததுவதற்்கான  ்கருவ ி்கள

கநருக்கடி; ்கடுளமயான சசிரமம் அல்ைது அபாயம் உளள ரநரங்கள, ஒவகவாரு 
பராமரிபபாளர பயணததசிலும் ஏற்படுபளவ. பராமரிபளபப கபறுபவரின 
(மன) உ்ல் நசிளையின அடிபபள்யில், கநருக்கடி வழக்கமா்க ஏற்படு்கசி்றது. 
இது நசி்கழும் ரபாது, பராமரிபபாளர்கள இழபளப உணரைாம், மற்றும் எனன 
ந்ந்தது எனபளதயும், அவர்கள ஏன அச்சூழநசிளைளய ஒரு கநருக்கடியா்க 
அனுபவிததார்கள எனபளதயும் பி்றரி்ம் விளககுவதற்கு அவர்கள சசிரமபப்ைாம்.  
இந்தக ்கருவி உங்கள பராமரிபபாளர்களு்ன கநருக்கடி்கள கு்றசிதது 
்கைந்துளரயா் உங்களுககு உதவு்கசி்றது, அதனமூைம் நீங்கள ஒரு 
கநருக்கடிளயயும் பராமரிபபு வழஙகுவளதயும் எவவாறு ள்கயாள ரவண்டும் 
எனபது கு்றசிததும், ஒரு கநருக்கடியான தருணதளத எவவாறு ஒரு ்கற்்றல் 
தருணமா்க மாற்்றைாம் எனபது கு்றசிததும் வழசி்காட்பபட் ஆரைாசளனளய 
வழங்கைாம்.

கநருக்்கடி வலரபடைம்
கநருக்்கடி எனபது எல்தப ்பான்றது 
எனபல்தப புரிநதுக்காள்ளுங்கள்



கநருக்கடிளய 
விவரிக்கவும்

பினகதா்ரதல் மற்றும் 
இள்யபீடு்கள

உங்கள  பர ாமரிபபாளர்களு்ன  பயனபடுததுவதற்்கான  ்கருவ ி்கள

கநருக்்கடி வலரபடைம்

்காரணம்/ஊக்கசி

எனன ந்ந்தது?

நசி்கழவு்கள மற்றும் 
கசயல்்கள

அது உங்களள 
எவவாறு உணரச் 

கசயதது?

நீங்கள அடுதத 
முள்ற ஏரதனும் 
விததசியாசமா்கச் 
கசயவரீ்களா?

மன உணரவு்கள

பிரதசிபைசிபபு



பராமரிபபாளர்கள தங்களளத தாங்கரள பராமரிததுகக்காளள ரவண்டும் எனறு நீங்கள வைசியுறுதத 
விரும்பு்கசி்றரீ்கள. அவர்கள தங்களளத தாங்கரள சசி்றபபா்கப பராமரிக்கத கதா்ஙகுவதற்கு நீங்கள 
உதவிகசயய விரும்பு்கசி்றரீ்கள.

எப்பாது?

பராமரிபபாளர்கள தங்களளத தாங்கரள பராமரிததுகக்காளவது எவவளவு முக்கசியம் எனபளத 
விளககுவதன மூைம் உளரயா்ளைத கதா்ஙகுங்கள; அவர்கள நைமா்க இல்ளைகயனளில், 
அவர்களால் மற்்றவர்களளக ்கவனளிததுகக்காளள முடியாது. அதன பினனர, அவர்கள தங்களுள்ய 
ஆரராக்கசியம் மற்றும் நல்வாழவின ஒவகவாரு அம்சததசிலும் எந்த அளவிற்குக ்கவனம் 
கசலுதது்கசின்றனர எனபளத வளரவதற்குக ்கருவிளயப பயனபடுததத கதா்ஙகுங்கள. அவர்கள 
தற்சமயம் எனன கசய்கசின்றனர எனபளத விவரியுங்கள மற்றும் அவர்களளின ஆரராக்கசியம் மற்றும் 
நல்வாழவின ஒரு அம்சதளத ரமம்படுததுவதற்கு ஒன்றசிளணந்து ஒரு இைகள்க உருவாககுங்கள.

எவவாறு?

இைககு்களள மசி்கவும் கபரியதா்க அளமக்காதீர்கள. S.M.A.R.T. இைககு ஒனள்ற உருவாககுவதற்குப 
பராமரிபபாளர்களளத தூண்டுங்கள மற்றும் அவர்களால் பினபற்்ற முடிந்த எளளிளமயான 
ஆரைாசளனளய அவர்களுககு வழஙகுங்கள. ‘வரும் மாதததசிற்கு வாரம் 3 முள்ற கவளளள 
அரிசசிககுப பதசிைா்க தீட்ாத அரிசசிளய மாற்றுவது’ ஒரு ஆரராக்கசியமான உணவு இைக்கா்க 
இருக்கைாம். ‘வரும் வாரததசிற்கு ரவளையில் இருந்து வடீு தசிரும்பும் ரபாது மசினதூக்கசிககுப பதசிைா்க 
மாடிபபடி்களளப பயனபடுததுவது’ ஒரு ஆரராக்கசியமான உ்ற்பயிற்சசி இைக்கா்க இருக்கைாம். 
கூடடிளணந்து இைககு்களள உருவாககுவதற்கு உங்கள ஆக்கததசி்றளனப பயனபடுததுங்கள.

உ்தவவிக்கு்றிபபு

 உங்கள  பர ாமரிபபாளர்களு்ன  பயனபடுததுவதற்்கான  ்கருவ ி்கள

பராமரிபபாளர 
நல்வாழ்வு

பராமரிபபாளர்கள் பராமரிபலப வவிலரவா்கத் 
க்தாடைஙகுங்கள்

பராமரிபபாளர்கள தங்கள அனபுககுரியவர்களளின ஆரராக்கசியம் மற்றும் 
நல்வாழவின மமீது அக்கள்ற கசலுதது்கசின்றனர, ஆனால் தங்களுள்ய கசாந்த 
ஆரராக்கசியம் மற்றும் நல்வாழவின மமீது அக்கள்ற கசலுதத ம்றந்துவி்ககூடும். 
இருபபினும், அவர்களளின கசாந்த ஆரராக்கசியம் மசி்கவும் முக்கசியமாகும்; அவர்கள 
ஆரராக்கசியமா்க இல்ளை என்றால் அவர்களால் ஒரு சசி்றந்த பராமரிபபாளரா்க 
இருக்க முடியாது.

இந்த வாரபபுரு நீங்களும் உங்கள பராமரிபபாளரும் தங்களளின ஆரராக்கசியம் 
மற்றும் நல்வாழளவப பற்்றசி ்கைந்துளரயாடுவதற்்கானது மற்றும் 
ரமம்பாடடிற்்கான உததசி்களளயும் இைககு்களளயும் உருவாககுவதற்்கானது.



உங்கள் இைக்கு
உதவிககு்றசிபபு: உங்கள இைகள்க அ்றசிவாரந்ததா்க உருவாககுங்கள: கு்றசிபபான, 
அளவி்ககூடிய, அள்யககூடிய, எதாரததமான மற்றும் கு்றசிதது ரநரதளதக 
க்காண்் இைககு.

உங்கள வாழவில் உளள ஒவகவாரு ஆரராக்கசிய அம்சததசிற்்கா்கவும் 
நீங்கள தற்சமயம் எனன கசய்கசி்றரீ்கள எனபளத எழுதுங்கள.

உணவு

உ்ற்பயிற்சசி

மனநைம்

உ்ல்

சமூ்கம்

உங்கள  பர ாமரிபபாளர்களு்ன  பயனபடுததுவதற்்கான  ்கருவ ி்கள

பராமரிபபாளர நல்வாழ்வு

உங்கள ஆரராக்கசியம் மற்றும் நல்வாழவின ஒவகவாரு அம்சததசிற்கும் நீங்கள எந்த அளவிற்குக ்கவனம் 
கசலுதது்கசி்றரீ்கள? 
ஒவகவாரு அம்சததசின மமீதும் பிரதசிபைசிதது, அதற்கு நீங்கள அன்றா் வாழவில் வழஙகும் முக்கசியததுவதளதக 
்காண்பிபபதற்கு ஒவகவாரு அச்சசின மமீதும் ஒரு புளளளிளய வளரயுங்கள (அதசி்கமா்க கவளளிரய இருபபது மசி்கவும் 
முக்கசியமாகும்). இளத ஆரராக்கசியம் மற்றும் நல்வாழவுக்கான ஐந்து அம்சங்களுககும் ரமற்க்காளளுங்கள 
மற்றும் உங்கள தனளிபபட் நல்வாழவு வளரப்தளதக ்காண்பதற்குப புளளளி்களள இளணயுங்கள.

ஒரு பராமரிபபாளரா்க உங்கள அனபுககுரியவரின ஆரராக்கசியம் மற்றும் நல்வாழவின 
மமீது நீங்கள அக்கள்ற கசலுதது்கசி்றரீ்கள, ஆனால் உங்கள கசாந்த ஆரராக்கசியமும் 
மசி்கவும் முக்கசியமாகும். ஆரராக்கசியம் இல்ைாமல் உங்களால் உங்களளின 
அனபுககுரியவருககு ஒரு சசி்றந்த பராமரிபபாளரா்க இருக்க முடியாது.

இந்த வாரபபுரு நீங்களும் உங்கள பராமரிபபுத கதாழசில் நசிபுணரும் உங்கள 
ஆரராக்கசியம் மற்றும் நல்வாழளவப பற்்றசி ்கைந்துளரயாடுவதற்்கானது மற்றும் 
ரமம்பாடடிற்்கான விஷயங்களளப பற்்றசி ்கைந்துளரயாடுவதற்்கானது.



உங்கள  நள்முள்ற  மமீ த ான  ப ி ரத சி பை சி பபு்கள

பவிர்திபைிபபு
உங்கள் பராமரிபபாளர்களிடைமிருநது நீங்கள் 

எல்தக் ்கறறுக்க்காணடீர்கள்?



பராமரிபபு வழஙகுவது 
கு்றசிதது நீங்கள எளதக 

்கற்றுகக்காண்டீர்கள? நான 
எவவாறு இந்தக ்கற்்றளைப 

பயனபடுததைாம்?

 உங்கள  நள்முள்ற  மமீ த ான  ப ி ரத சி பை சி பபு்கள

பராமரிபபாளர்களளி்மசிருந்து 
நீங்கள எளதக 

்கற்றுகக்காண்டீர்கள? 
நீங்கள எவவாறு 

உதவைாம்?



உங்கள  நள்முள்ற  மமீ த ான  ப ி ரத சி பை சி பபு்கள

ஆ்ைாசல்ன 
பராமரிபபாளர்களுக்்கா்கப பராமரிபபாளர்களிடைமிருநது:



பராமரிபபாளர்களுககும் 
அவர்கள குடும்பததசினருககும் 
ஆதரவளளிக்கசின்ற ஒரு ரசளவ 
இருந்தால், அது எனனவா்க 

இருந்தசிருககும்?

உங்கள  ரயாசளன்கள

்கறபல்ன 
கசயதுக்காள்ளுங்கள்

உங்கள் பராமரிபபாளர்களுக்கு என்ன ்்தலவபபடு்கி்றது?  
எது ்தவறு்கி்றது?



உங்கள  ரயாசளன்கள

பராமரிபபாளர்களுக்கான 
ஒரு தயாரிபபு 

இருந்தசிருந்தால், 
அது எபபடி 

ரதாற்்றமளளிததசிருககும்?



பராமரிபபு வழஙகுவளதச் 
சுைபமாககு்கசின்ற ஒரு 

க்காளள்க இருந்தசிருந்தால், 
அது எவவாறு கசயல்படும்?

உங்கள  ரயாசளன்கள



உங்கள  ரயாசளன்கள

பராமரிபபு வழஙகுவளத 
ம்கசிழச்சசியானதாககு்கசின்ற 

ஒரு அளமவு 
இருந்தசிருந்தால், அது 

எபபடி ரதாற்்றமளளிககும்?



பராமரிபபு வழஙகு்கசின்ற 
குடும்பங்களுக்கா்க ஒரு 

்கருவி இருந்தசிருந்தால், அது 
அளதச் கசயயும்?

உங்கள  ரயாசளன்கள



உங்கள  ரயாசளன்கள

பராமரிபபாளர்களுக்கா்க 
ஒரு நசி்கழச்சசி 

இருந்தசிருந்தால், அது 
எவவாறு ஏற்பாடு 
கசயயபபடும்?



பராமரிபபு வழஙகுவது 
கதா்ரபான ஒரு இயக்கம் 
இருந்தசிருந்தால், அது எபபடி 

ரதாற்்றமளளிககும்?

உங்கள  ரயாசளன்கள



தற்சமயம் நசிள்றரவற்்றபபடடிருக்காத பராமரிபபு வழஙகுதல் ரதளவ்களள 
நசிள்றரவற்றுவதற்்கான தீரவு்களளயும் ரயாசளன்களளயும் உருவாக்க விரும்பு்கசி்றரீ்கள.

எப்பாது?

ரயாசளன்களள உருவாககுவதற்்கான ஒரு அமரவுககு உங்கள பராமரிபபாளளர 
அளழயுங்கள. ஒன்றா்க அமரந்து, உங்கள பராமரிபபாளரின ரதளவ்கள எளவ எனபளத 
முதைசில் ்கைந்துளரயாடுங்கள. அவர்கள சந்தசிக்கசின்ற பிரச்சசிளன்கள எளவ? பராமரிபபு 
வழஙகுவதால் ஏற்படும் ரவறு பிரச்சசிளன்கள எளவ? அதன பினனர, இந்தப பிரச்சசிளன்கள 
கு்றசிததுச் சசிந்தசியுங்கள. இந்தப பிரச்சசிளன்களளயும் விவ்காரங்களளயும் தீரபபதற்கு எனன 
கசயயைாம்? நீங்கள ரசளவ்கள, தயாரிபபு்கள, க்காளள்க்கள, அளமவு்கள, ்கருவி்கள, 
நசி்கழச்சசி்கள அல்ைது இயக்கங்கள கு்றசிததுச் சசிந்தசிக்கைாம். அது எனனவா்க இருககும், 
யாருக்கா்க இருககும் மற்றும் இந்தத தீரவு ஏன பிரச்சசிளனளயத தீரக்கசி்றது எனபதசி 
விவரிக்கவும்.

எவவாறு?

நீங்கள அல்ைது உங்கள பராமரிபபாளர ்கண்டுபிடிதத ஏரதனும் தீரவு்களளப பிரச்சசிளனளயத 
தீரககும் முள்றயா்கக ்கருதவும். இது ரமற்க்காண்டு ரமம்படுததபப் ரவண்டிய ரயாசளனயா?  
ஆரைாசளன மற்றும் ஆதரவுக்கா்க ncss_vwod@ncss.gov.sg என்ற மசினனஞசல் மு்கவரிககுத 
தயக்கமசின்றசி மசினனஞசல் அனுபபுங்கள.

உ்தவவிக்கு்றிபபு

 உங்கள  ரயாசளன்கள

பராமரிபபாளர  
இலண-உருவாக்்கம்

பராமரிபபாளர்களுக்்கா்க, 
பராமரிபபாளர்களுடைன ்தரீவு்கலள 

உருவாக்குங்கள்

கூடுதல் ஆதரவு, ரசளவ்கள மற்றும் தயாரிபபு்கள கு்றசிதது சசிந்தசிபபது, சசி்றசிது 
சசிரமமா்க இருக்கைாம்; எங்கசிருந்து கதா்ஙகுவது? ஒரு பராமரிபபுத கதாழசில் 
நசிபுணர மற்றும் ஒரு பராமரிபபாளர ஆ்கசிரயாரின கூடடிளணவு மசி்கவும் சசி்றந்ததா்க 
இருககும்; இதசில் ஒருவர அளமபளபயும், ்கசிள்க்கபகபறும் ரசளவ்களளயும் 
முழுவதுமா்க அ்றசிந்தசிருபபார மற்றும் மற்க்றாருவர பராமரிபபிற்குத ரதளவயான 
அடிபபள் விஷயங்கள எளவ எனபளத அ்றசிந்தசிருபபார. 

நீங்கள கூடடிளணந்து ரயாசளன்களளயும் தீரவு்களளயும் உருவாககுவதற்கு, 
மற்றும் உங்கள பராமரிபபாளர்களுககு உண்ளமயில் எனன ரதளவபபடு்கசி்றது 
எனபளத நீங்கள புரிந்துக்காளவதற்கு இந்தக ்கருவி உங்களுககு உதவு்கசி்றது. 
இதன மூைம் நீங்கள அவர்களுககு உதவ முடியும். உங்கள ஆக்கததசி்றளன 
மடடுமசின்றசி உங்கள அ்றசிவு மற்றும் அனுபவதளதயும் பயனபடுததுங்கள.



தீரவு்கள

ரயாசளனளய விவரிக்கவும்

பிரச்சசிளன்களளயும் விவ்காரங்களளயும் தீரபபதற்கு எளத 
உருவாக்கைாம்? நீங்கள பல்ரவறு ரசளவ்கள, தயாரிபபு்கள, 
க்காளள்க்கள, அளமவு்கள, ்கருவி்கள, நசி்கழச்சசி்கள அல்ைது 
இயக்கங்கள கு்றசிததுச் சசிந்தசிக்கைாம். இது இருந்தால் எபபடி 
இருககும்…?

்கருததுருவின கபயர:

எனன?

யாருக்கா்க?

ஏன?

தீரவு்கள

ரயாசளனளய விவரிக்கவும்

பிரச்சசிளன்களளயும் விவ்காரங்களளயும் தீரபபதற்கு எவற்ள்ற 
உருவாக்கசியிருக்கைாம்? நீங்கள பல்ரவறு ரசளவ்கள, 
தயாரிபபு்கள, க்காளள்க்கள, அளமவு்கள, ்கருவி்கள, நசி்கழச்சசி்கள 
அல்ைது இயக்கங்கள கு்றசிததுச் சசிந்தசிக்கைாம். இது இருந்தால் 
எபபடி இருககும்…?

்கருததுருவின கபயர:

எனன?

யாருக்கா்க?

ஏன?

உங்கள  ரயாசளன்கள

பராமரிபபாளர  
இலண-உருவாக்்கம்

விவ்காரங்கள மற்றும் பிரச்சசிளன்கள

நீங்கள தற்சமயம் எதனு்ன சசிரமபபடு்கசி்றரீ்கள; பராமரிபபு வழஙகும் ரபாது 
எனன பிரச்சசிளன்களள எதசிரக்காள்கசி்றரீ்கள எனபளத இஙர்க எழுதவும்.



நீங்கள இந்த அடள்்களள மன உணரவு்கள கு்றசிதத உளரயா்ல்்களளத 
கதா்ஙகுவதற்குப பயனபடுததசிக க்காளளைாம் அல்ைது நீங்கள உங்களுள்ய 
பராமரிபபாளரும் ரசரந்து ஒரு பராமரிபபுப பயண வளரப்தளத அல்ைது 
ஒரு கநருக்கடி வளரப்தளத உருவாககும் ரபாது இவற்ள்றப பயனபடுததசிக 
க்காளளைாம்.

எப்பாது?

ஒவகவாரு ப்மும் ஒரு மன உணரளவ எடுததுளரக்கசி்றது. உங்கள பராமரிபபாளர 
எவவாறு உணர்கசி்றார எனறு உங்களளக ர்கடகும் ரபாது, அவர்களளி்ம் 
மன உணரவு அடள்்களளக ்காண்பிதது, அவர்களளின மன உணரளவ 
எடுததுளரக்கசின்ற ஒரு அடள்ளயத ரதரந்கதடுககுமாறு அவர்களளி்ம் ர்கட்கவும். 
அவர்கள ஏன இந்த அடள்ளயத ரதரந்கதடுததார்கள எனறும், இந்த அடள் 
அவர்களுககு எனன அரதததளத வழஙகு்கசி்றது எனறும் அவர்களளக ர்களுங்கள.

எவவாறு?

இந்த அடள்்களளத தூண்டி்களா்கப பயனபடுததுங்கள; இவற்்றசில் சரியான 
அல்ைது தவ்றான மன உணரவு்கள எனறு எதுவும் இல்ளை; தாங்கள உணரும் 
மன உணரளவ ஒவகவாருவரும் ்காண்்கசி்றார்கள, எனரவ அவர்கள ஏன ஒரு 
கு்றசிபபிட் அடள்ளயத ரதரந்கதடுததார்கள எனறு ர்கட்கவும்.

உ்தவவிக்கு்றிபபு

மன  உணரவு  அடள்்கள

உணர்சசி அடலடை்கள்
பராமரிபபு வழஙகுவது க்தாடைரபா்க 
எடுத்துலரக்்கின்ற ம்ன உணரவு்கள்

பராமரிபபாளர்கள பை மன உணரவு்களளக ்க்க்கசின்றனர, ஆனால் 
தாங்கள எனன உணர்கசிர்றாம் எனபளதப பற்்றசி ரபசுவதற்கும், தங்கள மன 
உணரவு்களள வாரதளத்களளில் கவளளிபபடுததுவதற்கும் அவர்கள கபரும்பாலும் 
சசிரமபபடு்கசி்றார்கள. வாரதளத்களால் விவரிக்க முடியாத தங்கள உணரவு்களள 
விளககுவதற்கு இததள்கய மன உணரவுப ப்ங்கள உங்கள பராமரிபபாளர்களுககு 
உதவும். அளவ உளரயா்ல்்களளத கதா்ஙகுவதற்கும், கவவரவறு தளைபபு்கள 
கு்றசிததுப ரபசத தூண்டுவதற்கும் உதவு்கசின்றன.
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அளனததுக ்கருவி்களளயும்  
www.ncss.gov.sg/caregiving 
என்ற இளணயதளததசில் 

்கண்்்றசியுங்கள.

பராமரிபபாளர நல்வாழ்வு

ம்ன உணரவு அடலடை்கள் பராமரிபபாளர இலண-உருவாக்்கம்

கநருக்்கடி வலரபடைம்

உங்கள  ப ினனூட்க  ்கருததுக்கள

்கருவவி்கள் கு்றித்்த 
ஒரு ்கண்ணாடடைம்
நீங்கள் பயனபடுத்்திய ்கருவவி்கள் எலவ?

இந்தச் சஞசசிள்கயானது பல்ரவறு ்கருவி்களள உளள்கு்கசின்ற ஒரு மூை 
முனமாதசிரியாகும். இளத உங்களளில் சசிைர விரும்புவார்கள, மற்்றவர்கள 
சரிகசயதுக்காளவதற்கு விரும்பககூடும். இந்தச் சஞசசிள்களய ரமலும் ரமம்படுதத 
உங்கள பினனூட்க ்கருததுக்களளக ர்கட்க ஆரவமா்க இருக்கசிர்றாம்.
தயவுகசயது உங்கள பினனூட்க ்கருததுக்களளப பினவரும் மசினனஞசல் 
மு்கவரி்கள வாயிைா்க எங்களுககு வழஙகுங்கள: ncss_vwod@ncss.gov.sg & info@fuelfor.net  
அல்ைது www.ncss.gov.sg/caregiving என்ற இளணயததளததசில் உளள எங்களளின சசி்றசிய 
ர்களவிபபடடியளை நசிள்றவுகசயயுங்கள.

பராமரிபபு ஒபபபீடு பராமரிபபு வடடைம்

பராமரிபபுப பயண வலரபடைம் க்தாடைரபுலடைய ்சலவ்கள்



நிறுவு்னர 

ரதசசியச் சமூ்கச் ரசளவ மன்றம் 
(NCSS)

NCSS எனபது சசிங்கபபூரில் உளள 450 -ககும்  
ரமற்பட் கதாண்டூழசிய சமூ்கநை 
அளமபபு்களுக்கான ஒரு குள் 
அளமபபாகும். நமது உறுபபினர்களளின 
தசி்றன்களளயும் தசி்றளமயும் 
ரமம்படுததுவதசில் தளைளமததுவதளதயும் 
வழசி்காடடுதளையும் வழஙகுவரத 
இதன ரநாக்கமாகும்; சமூ்கச் ரசளவ 
ரதளவ்களுககு ஆதரவா்க வாதாடுதல் 
மற்றும் ஒரு ஆற்்றல் வாயந்த சமூ்கச் 
ரசளவ சூழல் அளமபபுக்கா்க உததசி சாரந்த 
பங்காளளிததுவங்களள பைபபடுததுதல் 
இதன ரநாக்கமாகும். 

ரமலும் த்கவல்்களுககு, தயவுகசயது 
்கண்்்றசியுங்கள: www.ncss.gov.sg.

நடைத்்தியவர

fuelfor

fuelfor எனபது ஒரு நசிபுணததுவம் வாயந்த 
வடிவளமபபு ஆரைாசளன நசிறுவனமாகும். 
இது விருளத கவல்லும் ஆரராக்கசிய மற்றும் 
பராமரிபபுத தயாரிபபு்கள, ரசளவ்கள 
மற்றும் அனுபவங்களள ஐரராபபா, 
ஆசசியா மற்றும் அகமரிக்காவில் உளள 
வாடிகள்கயாளர்களுக்கா்க உருவாககு்கசி்றது. 
்கசிட்ததட் 20 ஆண்டு்காைச் சு்காதாரப 
பராமரிபபு கதாழசிற்துள்ற அனுபவதளதக 
க்காண்டிருககும் இந்த நசிறுவனததசின 
கதாழசில்முள்றப ரபாடடிததசி்றன்களானது, 
இனவிளக்க ஆராயச்சசி மற்றும் உததசியில் 
கதா்ங்கசி, பயனளர ளமயமா்கக க்காண்் 
வடிவளமபபு மற்றும் தீரவு உருவாக்கம் 
வளர சுற்்றசிச் சுழல்்கசி்றது. இவர்களுககு 
பாரசசிரைானா, ஸகபயின மற்றும் 
சசிங்கபபூரில் ஸடூடிரயாக்கள உளளன. 
இவர்களுககு contact@fuelfor.net -இல் 
வணக்கம் கசால்லுங்கள. 

ரமலும் த்கவல்்களுககு, ்கண்்்றசியுங்கள: 
www.fuelfor.net.

நன்றி்கள்

http://www.fuelfor.net



