பள்ளிகள்

மாணவர்களுக்கு
பள்ளி விடுமுறை நாள்களின்பபாது அளிக்கப்படும்
நலவாழ்வு ஆதரவு
இந்தக் றகபேடு பள்ளி விடுமுறை நாள்களின்பபாது உங்கள்
மன ஆபராக்கிேம் மற்றும் நலவாழ்றவ ததாடர்ந்து
கவனித்துக்தகாள்வதற்கான குைிப்புகறளயும், உங்களுக்கு
ஆதரவு பதறவப்பட்டால் நீங்கள் ததாடர்புதகாள்ள
பவண்டிே பேறவகறளயும் ததாிவிக்கிைது.

அறத உணர்தல்: மாணவர்களுக்கான நிறனவாற்ைல் வளங்கள் மற்றும்
தேேல்பாடுகள். Smiling Mind உங்கறளக் கவனித்துக்தகாள்ளுதல்,
உணர்ச்ேிகறளப் புாிந்துதகாள்ளுதல் மற்றும் நிர்வகித்தல், விழிப்புடன்
இருத்தல், சுே அன்பு தேலுத்துதல், நிச்ேேமற்ை தன்றமறேச்
ேமாளிக்கும் திைன் மற்றும் மாற்ைத்திற்குத் தோராகுதல் ஆகிேறவ
குைித்த குைிப்புகறள உங்களுக்குக் தகாடுக்கிைது.

பள்ளி விடுமுறை நாள்களில்
பநர்மறைோன மன
ஆபராக்கிேத்துக்கு ஆதரவளிக்கும்
நடவடிக்றககள்

உங்கள் மன ஆபராக்கிேத்றதக் கவனித்துக்தகாள்ள இந்த
நடவடிக்றககள் பபாதாது என உங்களுக்குத் பதான்ைலாம்.
உங்களுக்கு ஆதரவு பதறவப்படக்கூடிே ேில அைிகுைிகள்
இங்பக தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

உங்களுக்கு அல்லது நண்பர் ஒருவருக்கு
மன ஆபராக்கிேத்திற்கு ஆதரவு
பதறவப்படக்கூடிே அைிகுைிகள்

•

உடற்பேிற்ேி மனநிறல மற்றும் மன ஆபராக்கிேத்றத
பமம்படுத்துகிைது
- அறத மகிழ்ச்ேிோனதாக ஆக்குங்கள்!

•

ஆபராக்கிேமான உணவு உட்தகாள்வதன் மூலம்
உங்கள் மூறளக்கு ஊட்டமளிக்கவும் - இது உங்கள்
மனநிறலறேயும் பமம்படுத்தும்

பின்வருபறவ பபான்ை மாற்ைங்கள் இரண்டு வாரங்கள் அல்லது
அதற்கு பமல் நீடிப்பறத நீங்கள் கவனித்தால் வல்லுநர்களிடம்
உதவி தபைவும்:

•

மன மற்றும் உணர்ச்ேிாீதிோன நலவாழ்றவ
ஆதாிக்க தூக்கத்திற்கு முன்னுாிறம
தகாடுக்கவும்

•

ோதாரணமாக மகிழ்ச்ேியுடன் பமற்தகாள்ளும்
தேேல்பாடுகளில் ஆர்வம் அல்லது ஈடுபாடு
இல்லாமலிருப்பது

•

தளர்வூட்டும் உத்திகள் மற்றும் ேமாளிக்கும்
உத்திகறள ஆராேவும்

•

‘போர்வாக’, வழக்கத்துக்கு மாைாக மன அழுத்தம் அல்லது கவறல

•

நண்பர்களுடனும் அன்பிற்குாிேவர்களுடனும்
ததாடர்பில் இருக்கவும் மற்றும் அவர்கறளப்
பற்ைிே விஷேங்கறளத் ததாிந்துதகாள்ளவும்

•

ோதாரண விஷேங்கள் கடினமாக இருப்பதாகத் பதான்றுதல்

•

எளிதில் எாிச்ேல் அல்லது பகாபம் அறடதல்

•

மது அல்லது பபாறதப் தபாருட்கள்
பேன்படுத்துதல் பபான்று, மிகவும் ஆபத்தான
அபாேங்களில் ஈடுபடுவது

•

பின்வாங்குதல் அல்லது குழப்பமாக உணர்தல்

•

மனறத ஒருமுகப்படுத்துதல் மற்றும் ஊக்குவித்தல் ஆகிேவற்ைில்
ேிரமங்கள்

•

அதிகமான எதிர்மறை எண்ணங்கள் தகாண்டிருப்பது

•

தூக்கம் மற்றும் ோப்பிடுதலில் மாற்ைம்.2 3

•

உங்களுக்குப் பிடித்தமான விஷேங்கறளச் தேய்ே பநரம்
ஒதுக்கவும்

•

பநர்மறைோன சுே பபச்றே பேிற்ேி
தேய்ேவும் - நீங்கள் தனிோள் அல்ல
என்பறத நிறனவில் தகாள்ளவும்

•

பதறவப்பட்டால் வல்லுநர்களின் உதவிறே நாடவும்.1

தகாண்டவராக உணர்தல்

1

headspace – பள்ளிப் பிரச்ேறனகள் மற்றும் மன அழுத்தம் குைித்த தபற்பைார்களுக்கான றகபேடு https://headspace.org.au/friends-andfamily/parents-guide- tips-for-managing-stress-and-problems-at-school/

2
3

headspace ‘மன ஆபராக்கிேமும் நீங்களும்’ சுவதராட்டி https://headspace.org.au/assets/Uploads/Mental-Health-Posters-mgpdf.pdf
headspace – மன ஆபராக்கிேம் பற்ைி உங்கள் குழந்றதகளுடன் எப்படிப் பபசுவது https://headspace.org.au/dads/

பள்ளிகள்
உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஆதரவளித்தல்
ஒரு தபாிேவாிடம் அல்லது பேறவ வழங்குநாிடம்
உதவி பகட்பதற்கு முன்னதாக நீங்களும் உங்கள்
நண்பர்களும் பரஸ்பரம் ஒருவருக்தகாருவர்
உதவிக்தகாள்வதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது . பின்வரும்
வழிமுறைகள் மூலம் நீங்களும் உங்கள் நண்பர்களும்
பரஸ்பரம் ஒருவருக்தகாருவர் உதவ முடியும்:

•

ஒரு நண்பருக்கு அவேரமாக உதவி
பதறவப்பட்டாபலா அல்லது அவர் சுே தீங்கு
அல்லது மற்ைவர்களுக்குத் தீங்கு
ஏற்படுத்துவதற்கான ஆபத்து இருந்தாபலா 000
என்ை எண்றணத் ததாடர்புதகாள்ளுதல்

•

நண்பறரத் ததாடர்புதகாள்ளுதல், அவருக்கு
ஆதரவளித்தல் மற்றும் நீங்கள் அவர் மீது
அக்கறை தகாள்கிைீர்கள் என்பறத அவருக்குத்
ததாிேப்படுத்துதல்

•

உங்களுறடே பிரச்ேறனகறளப் பற்ைி
நம்பிக்றகக்குாிே தபாிேவர் ஒருவாிடம் தோல்ல
பவண்டும் என்பறத உங்கள் நண்பருக்குத்
ததாிேப்படுத்துதல்.

இந்த வறகோன உறரோடல்களில் ஈடுபடுவது
ேிரமமானதாக இருக்கலாம். ஒரு நண்பருக்கு எவ்வாறு
ஆதரவளிப்பது என்பது குைித்த தகவல்கள் headspace
வறலத்தளத்தில் கிறடக்கின்ைன: கடினமான சூழ்நிறலறே
எதிர்தகாண்டுள்ள ஒரு நண்பருக்குஎவ்வாறு உதவுவது.

மன ஆபராக்கிேத்துக்கான ஆதரவு
•

உங்கள் உள்ளூர் GP உங்களுக்கு கூடுதல் ஆதரவு
வழங்க முடியும்

•

headspace ஆபலாேறன: தற்பபாது பள்ளிப் படிப்றப
முடித்துச் தேன்ை மாணவர்கள் உட்பட, விக்படாாிேன்
அரசு இறடநிறலப் பள்ளி மாணவர்கள் அறனவரும்
headspace இடமிருந்து ஆபலாேறன பேறவகறளப்
தபை முடியும். விடுமுறை நாள்களில் உங்கள், உள்ளூர்
headspace றமேத்றத அறழத்து நீங்கள் சுே

சுே தீங்கு மற்றும்
தற்தகாறலத் தடுப்பு
வளஆதாரங்கள்
•

ஒரு மன ஆபராக்கிே திட்டத்றதப்
தபறுதல் (ReachOut)

•

சுே தீங்கிறழத்தல் குைித்து நீங்கள் என்ன
ததாிந்துதகாள்ள பவண்டும் (headspace)

•

தற்தகாறல தேய்துதகாள்ளும் எண்ணம்
தகாண்டிருப்பவருக்கு எவ்வாறு உதவுவது
(SANE Australia)

குடும்ப வன்முறை ஆதரவு மற்றும்
வள ஆதாரங்கள்
•

Safe Steps: 1800 015 188
www.safesteps.org.au

•

1800RESPECT: 1800 737 732
www.1800respect.org.au

•

வீட்டில் எது ோிோக இருக்கிைது (WOAH):
www.woah.org.au

•

குடும்ப வன்முறை ஆதரவு

மன ஆபராக்கிே வளஆதாரங்கள்
•

மன ஆபராக்கிே கருவித்ததாகுப்பு

•

மன ஆபராக்கிேத்றதப் புாிந்துதகாள்ளுதல் –
உண்றம தாள் (Orygen)

•

கடினமான பநரங்கறள எப்படி
றகோளுவது என்பறத
அைிந்துதகாள்ளவும் (headspace)

•

வாழ்க்றகறே அனுபவிக்கவும் (உங்கள் headspace-ஐ
ஆபராக்கிேமாக றவத்துக்தகாள்ள) (headspace)

பாிந்துறர தேய்துதகாள்ளலாம்.
•

eheadspace: 1800 650 890
www.headspace.org.au/eheadspace

•

Kids Helpline: 1800 551 800
www.kidshelpline.com.au

•

Lifeline: 13 11 14 www.lifeline.org.au

•

Beyond Blue: 1300 224 636
www.beyondblue.org.au

•

Head to Help: 1800 595 212
www.headtohelp.org.au

•

Suicide Call Back Service: 1300 659 467
www.suicidecallbackservice.org.au

•

உங்களுக்கு அவேர உதவி பதறவப்பட்டால் 000-ஐத்
ததாடர்புதகாள்ளவும்.
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