
பள்ளிகள் 

 

ெபற்ேறார்கள் மற்�ம் பராமாிப்பாளர்க�க்� 
பள்ளி வி��ைற நாள்களில் மாணவர்க�க்� 
அளிக்கப்ப�ம் நலவாழ்� ஆதர� 

 

இ� ஒ� ெபாிய ஆண்டாக அைமந்தி�க்கிற�. இந்தக் ைகேய� பள்ளி 
வி��ைற நாள்களில் �ழந்ைதகள் மற்�ம் இைளஞர்களின் மன 
ஆேராக்கியம் மற்�ம் நலவாழ்�க்� ஆதரவளிக்க ெபற்ேறார்கள், 
பராமாிப்பாளர்கள் மற்�ம் ��ம்பங்க�க்�த் ேதைவயான 
�றிப்�கைள�ம் வளஆதாரங்கைள�ம் வழங்�கிற�. உங்க�க்� 
��தல் ஆதர� ேதைவப்பட்டால் நீங்கள் ெதாடர்�ெகாள்ள ேவண்�ய 
ேசைவகைள�ம் இ� உள்ளடக்�கிற�. 

 
ேநர்மைறயான மன ஆேராக்கியத்திற்� 
ஆதரவளிக்�ம் நடவ�க்ைககள் 
உங்கள் இைளஞர் பின்வ�ம் ெசயல்கைளச் ெசய்ய ஊக்�விக்க�ம்: 

• அவர்க�ைடய மனநிைலைய ேமம்ப�த்த உடற்பயிற்சி ெசய்ய�ம் 
மற்�ம் ஆேராக்கியமான உண� உட்ெகாள்ள�ம் 

• மன மற்�ம் உணர்ச்சிாீதியான நலவாழ்ைவ ஆதாிக்க 
�க்கத்திற்� �ன்�ாிைம ெகா�க்க�ம் 

• தளர்�ட்�ம் உத்திகள் மற்�ம் சமாளிக்�ம் 
உத்திகைள ஆராய�ம் 

• நண்பர்க�ட�ம் அன்பிற்�ாியவர்க�ட�ம் ெதாடர்பில் 
இ�க்க�ம் மற்�ம் அவர்கைளப் பற்றிய விஷயங்கைளத் 
ெதாிந்�ெகாள்ள�ம் 

• அவர்கள் அ�பவிக்�ம் விஷயங்கைளச் ெசய்ய ேநரம் ஒ�க்க�ம் 

• ேநர்மைறயான �ய ேபச்ைச பயிற்சி ெசய்ய�ம் - அவர்கள் 
தனியாள் அல்ல என்பைத அவர்க�க்� நிைன�ப�த்த�ம் 

• ேதைவப்பட்டால் வல்�நர்களின் உதவிைய நாட�ம்.1 

ெதாடக்கப் பள்ளி வய�ைடய �ழந்ைதகள் மற்�ம் இைடநிைலப் 
பள்ளி வய�ைடய �ழந்ைதகளின் ெபற்ேறார்கள் மற்�ம் 
பராமாிப்பாளர்க�க்கான நலவாழ்�ச் ெசயல்பா�கள் மற்�ம் 
உைரயாடல் ெதாடக்கிகைள �ைற உ�வாக்கி�ள்ள�. 

 

அைத உணர்தல்: சீனியர் ெசகண்டாி மாணவர்க�க்� நிைனவாற்றல் 
வளஆதாரங்கள் மற்�ம் ெசயல்பா�கள். Smiling Mind �ய கவனிப்�, 
உணர்ச்சிகைளப் �ாிந்�ெகாள்�தல் மற்�ம் நிர்வகித்தல், விழிப்�டன் 
இ�த்தல், �ய அன்� ெச�த்�தல், நிச்சயமற்ற தன்ைமையச் சமாளிக்�ம் 
திறன் மற்�ம் மாற்றத்திற்�த் தயாரா�தல் ஆகியைவ �றித்த �றிப்�கைள 
உங்க�க்�க் ெகா�க்கிற�. 

ஒ� �ழந்ைத அல்ல� இைளஞ�க்� மன 
ஆேராக்கியம் ெதாடர்பான ஆதர� 
ேதைவப்படலாம் என்பதற்கான அறி�றிகள் 
சில நிகழ்�களில், இந்த நடவ�க்ைககள் ேநர்மைறயான மன 
ஆேராக்கியத்�க்� ஆதரவளிக்க ேபா�மானதாக 
இல்லாம��க்கலாம். 

பின்வ�பைவ ேபான்ற மாற்றங்கள் இரண்� வாரங்கள் அல்ல� 
அதற்� ேமல் நீ�ப்பைத நீங்கள் கவனித்தால் வல்�நர்களிடம் 
உதவி ெபற�ம்: 

• சாதாரணமாக மகிழ்ச்சி�டன் ேமற்ெகாள்�ம் 
ெசயல்பா�களில் ஆர்வம் அல்ல� ஈ�பா� 
இல்லாம��ப்ப� 

• ’ேசார்வாக’, வழக்கத்�க்� மாறாக மன அ�த்தம் அல்ல� கவைல 
ெகாண்டவராக உணர்தல் 

• சாதாரண விஷயங்கள் க�னமாக இ�ப்பதாகத் ேதான்�தல் 

• எளிதில் எாிச்சல் அல்ல� ேகாபம் அைடதல் 

• ம� அல்ல� ேபாைதப் ெபா�ட்கள் பயன்ப�த்�தல் 
ேபான்�, மிக�ம் ஆபத்தான அபாயங்களில் 
ஈ�ப�வ� 

• பின்வாங்�தல் அல்ல� �ழப்பமாக உணர்தல் 

• மனைத ஒ��கப்ப�த்�தல் மற்�ம் ஊக்�வித்தல் ஆகியவற்றில் சிரமங்கள் 

• அதிகமான எதிர்மைற எண்ணங்கள் ெகாண்��ப்ப� 

• �க்கம் மற்�ம் சாப்பி�த�ல் மாற்றம்.2 3
 

இைளஞர்கள் பரஸ்பரம் ஒ�வ�க்ெகா�வர் 
ஆதரவளித்தல் 
ஒ� ெபாியவாிடம் அல்ல� ேசைவ வழங்�நாிடம் உதவி ேகட்பதற்� 
�ன்னதாக நீங்க�ம் உங்கள் நண்பர்க�ம் பரஸ்பரம் 
ஒ�வ�க்ெகா�வர் உதவிக்ெகாள்வதற்� அதிக வாய்ப்�ள்ள�. 

பின்வ�ம் வழி�ைறகள் �லம் இைளஞர்கள் பரஸ்பரம் ஒ�வ�க்ெகா�வர் உதவ 
���ம்: 

• ஒ� நண்ப�க்� அவசரமாக உதவி ேதைவப்பட்டாேலா அல்ல� 
அவர் �ய தீங்� அல்ல� மற்றவர்க�க்�த் தீங்� 
ஏற்ப�த்�வதற்கான ஆபத்� இ�ந்தாேலா 000 என்ற எண்ைணத் 
ெதாடர்�ெகாள்�தல் 

• நண்பைரத் ெதாடர்�ெகாள்�தல், அவ�க்� ஆதரவளித்தல் 
மற்�ம் நீங்கள் அவர் மீ� அக்கைற ெகாள்கிறீர்கள் 
என்பைத அவ�க்�த் ெதாியப்ப�த்�தல் 

• அவர்க�ைடய பிரச்சைனகைளப் பற்றி நம்பிக்ைகக்�ாிய 
ெபாியவர் ஒ�வாிடம் ெசால்ல ேவண்�ம் என்பைத 
அவர்க�ைடய நண்ப�க்�த் ெதாியப்ப�த்�தல் 

இந்த வைகயான உைரயாடல்களில் ஈ�ப�வ� இைளஞர்க�க்� 
சிரமமானதாக இ�க்கலாம். ஒ� நண்ப�க்� எவ்வா� ஆதரவளிப்ப� என்ப� 
�றித்த தகவல்கள் headspace வைலத்தளத்தில் இைளஞர்க�க்� 
கிைடக்கின்றன: க�னமான �ழ்நிைலைய எதிர்ெகாண்�ள்ள ஒ� நண்ப�க்� 
எவ்வா� உத�வ� 

 
 

1 headspace – பள்ளிப் பிரச்சைனகள் மற்�ம் மன அ�த்தம் �றித்த ெபற்ேறார்க�க்கான ைகேய� https://headspace.org.au/friends-and-family/parents-guide- tips-for-managing-stress-and-problems-at-school/ 

2 headspace ‘மன ஆேராக்கிய�ம் நஙீ்க�ம்’ �வெராட்� https://headspace.org.au/assets/Uploads/Mental-Health-Posters-mgpdf.pdf 

3 headspace – மன ஆேராக்கியம் பற்றி உங்கள் �ழந்ைதக�டன் எப்ப� ேப�வ� https://headspace.org.au/dads/ 

https://www.education.vic.gov.au/Documents/parents/family-health/parents-wellbeing-activities-primary.pdf
https://www.education.vic.gov.au/Documents/parents/family-health/parents-wellbeing-activities-secondary.pdf
https://www.education.vic.gov.au/Documents/parents/family-health/parents-wellbeing-activities-secondary.pdf
https://www.coronavirus.vic.gov.au/students
https://www.coronavirus.vic.gov.au/students
https://www.coronavirus.vic.gov.au/students
https://headspace.org.au/young-people/how-to-help-a-friend/
https://headspace.org.au/young-people/how-to-help-a-friend/
https://headspace.org.au/young-people/how-to-help-a-friend/
https://headspace.org.au/friends-and-family/parents-guide-tips-for-managing-stress-and-problems-at-school/
https://headspace.org.au/friends-and-family/parents-guide-tips-for-managing-stress-and-problems-at-school/
https://headspace.org.au/assets/Uploads/Mental-Health-Posters-mgpdf.pdf
https://headspace.org.au/dads/


பள்ளிகள் 

 

 

மன ஆேராக்கியத்�க்கான ஆதர� 
• உங்கள் உள்�ர் GP 

• headspace ஆேலாசைன: தற்ேபா� பள்ளிப் ப�ப்ைப ��த்�ச் 
ெசன்ற மாணவர்கள் உட்பட, விக்ேடாாியன் அர� இைடநிைலப் 
பள்ளி மாணவர்கள் அைனவ�ம் headspace இடமி�ந்� 
ஆேலாசைன ேசைவகைளப் ெபற ���ம். வி��ைற 
நாள்களின்ேபா�, உள்�ர் headspace ைமயத்ைத அைழப்பதன் 
�லம் மாணவர்கள் தங்கைள �ய பாிந்�ைர ெசய்�ெகாள்ள ���ம். 

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

• Kids Helpline: 1800 551 
800www.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 

• ��ம்ப வன்�ைற தகவல் மற்�ம் ஆதர�ச் ேசைவகள் 

• அவசர உதவிக்� 000-ஐத் ெதாடர்�ெகாள்�தல் . 
 

��ம்ப வன்�ைற ஆதர� மற்�ம் வள 
ஆதாரங்கள் 
• Safe Steps: 1800 015 188 

www.safesteps.org.au 

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

• �ட்�ல் எ� சாியாக இ�க்கிற� (WOAH): 
www.woah.org.au  

• ��ம்ப வன்�ைற ஆதர� 
 

கிழக்� விக்ேடாாியா �தர்த்தீ: 
�தலாமாண்� நிைன� 
கடந்த ேகாைடகாலத்தில் கிழக்� விக்ேடாாியா �தர்த்தீயின் பாதிப்�க்� 
உள்ளான சில ச�கங்க�க்கான �தலாமாண்� நிைனைவ நாம் 
ெந�ங்கிக் ெகாண்��க்கிேறாம். இந்த நிைன� தினம் 
�ழந்ைதகளிட�ம் இைளஞர்களிட�ம் அந்தச் சம்பவம் நடந்தேபா� 
அவர்க�க்� ஏற்பட்ட அேத ேபான்ற கவைல அல்ல� மன 
உைளச்சைல ஏற்ப�த்தக்��ம். 

இந்த ேநரத்தில் �ழந்ைதக�க்�ம் இைளஞர்க�க்�ம் 
ஆதரவளிப்பதற்கான ��தல் தகவல்கைள அறிந்�ெகாள்ள: 

• Emerging Minds: அதிர்ச்சிகரமான சம்பவங்கள்: 
நிைன� தினங்க�ம் பிற �ண்�க�ம் 

• உணர்வதிர்ச்சி மற்�ம் �யரம் ெநட்ெவார்க்: நிைன� தின 
எதிர்விைனகைள �ாிந்�ெகாள்�தல் மற்�ம் நிர்வகித்தல் 

�ய‑தீங்� மற்�ம் தற்ெகாைலத் த�ப்� 
வளஆதாரங்கள் 
• ஒ� மன ஆேராக்கிய திட்டத்ைதப் ெப�தல் 

(ReachOut) 

• �ய தீங்கிைழத்தல் �றித்� நீங்கள் என்ன ெதாிந்�ெகாள்ள 
ேவண்�ம் (headspace) 

• தற்ெகாைல ெசய்�ெகாள்�ம் எண்ணம் 
ெகாண்��ப்பவ�க்� எவ்வா� உத�வ�  
(SANE Australia) 

 
மன ஆேராக்கியத்ைதப் �ாிந்�ெகாள்வ� �றித்த 
headspace ெபற்ேறார் க�த்தரங்�கள் 
• மன ஆேராக்கியம் பற்றிய ெபற்ேறார்களின் �ாிதைல 

வ�ப்ப�த்�வதற்�ம், மன ஆேராக்கியத்ைத ஆதாிப்பதற்கான 
திறன்கள் மற்�ம் உத்திகைள உ�வாக்�வதற்�ம் உள்�ர் 
headspace ைமயங்கள் பள்ளி ேவைல நாள்களில் க�த்தரங்�கள் 
நடத்�கின்றன. ேததிகள் பற்றிய ��தல் தகவல்க�க்� 
ெதாடர்�ெகாள்ள�ம்: headspaceschools@headspace.org.au 

• பின்வ�ம் விஷயங்கள் பற்றி விவாதிக்க headspace National 
நி�வனம் கல்வி மற்�ம் பயிற்சித் �ைற�டன் இைணந்� இரண்� 
ெபற்ேறார் மற்�ம் பராமாிப்பாளர் ைவகைற ெவபினார்கைள 
வழங்க ஏற்பா� ெசய்�ள்ள�: 

o இைளஞர்க�க்� ஆதரவளித்தல் - அறிவிப்�, ேகட்க�ம், 
ெதாடர்�ெகாள்ள�ம் (�சம்பர் 10, 2020 வியாழக்கிழைம. 
தகவல் மற்�ம் பதி� இங்ேக) 

o ெதாடக்கப் பள்ளியி��ந்� இைடநிைலப் பள்ளிக்�ச் ெசல்�ம் 
இைளஞர்க�க்� ஆதரவளித்தல் (�சம்பர் 15, 2020 
ெசவ்வாய்க்கிழைம, தகவல் மற்�ம் பதி� இங்ேக). 

 

மன ஆேராக்கிய வளஆதாரங்கள் 
• மன ஆேராக்கியம் க�வித்ெதா�தி: தங்கள் பராமாிப்பில் உள்ள 

�ழந்ைதகள் மற்�ம் இைளஞர்களின் மன ஆேராக்கியம் மற்�ம் 
நலவாழ்� உள்ளிட்ட ஆதர�கைள வழங்க மாணவர்கள், 
ெபற்ேறார்கள் மற்�ம் பராமாிப்பாளர்க�க்�த் ேதைவப்ப�ம் வள 
ஆதாரங்கைளக் ெகாண்�ள்ள�: 

o Raising Learners ேபாஸ்ட்காஸ்ட் ெதாடர்: உங்கள் �ழந்ைதைய 
ஆன்ைலனில் எவ்வா� பா�காப்பாக ைவத்�க்ெகாள்வ� 
ேபான்றைவ உள்ளிட்ட தைலப்�கள் �றித்� ெபற்ேறார்கள் / 
பா�காவலர்க�க்� வல்�நர்களின் ஆேலாசைன / தகவல் 
வழங்�தல் 

o மன ஆேராக்கியத்ைதப் �ாிந்�ெகாள்�தல் – உண்ைம தாள் 
(Orygen) 

o க�னமான ேநரங்கைள எப்ப� ைகயா�வ� 
என்பைத அறிந்�ெகாள்ள�ம் (headspace) 

o வாழ்க்ைகைய அ�பவிக்க�ம் (உங்கள் headspace-ஐ 
ஆேராக்கியமாக ைவத்�க்ெகாள்ள) (headspace) 

• வி��ைற நாள்களின்ேபா� உங்கள் இைளஞ�க்� 
ஆதரவளித்தல் (headspace) 

 
 

 
20-174(parents) 

https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/mentalhealth/Pages/headspace-counselling-secondary.aspx
https://headspace.org.au/headspace-centres/
https://headspace.org.au/eheadspace/
http://www.headspace.org.au/eheadspace
http://www.headspace.org.au/eheadspace
http://www.kidshelpline.com.au/
http://lifeline/
http://www.lifeline.org.au/
http://www.lifeline.org.au/
http://www.beyondblue.org.au/
http://www.headtohelp.org.au/
http://www.suicidecallbackservice.org.au/
https://www.education.vic.gov.au/parents/family-health/Pages/family-violence.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/family-health/Pages/family-violence.aspx
http://www.safesteps.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.woah.org.au/
https://www.education.vic.gov.au/parents/family-health/Pages/family-violence.aspx
https://d2p3kdr0nr4o3z.cloudfront.net/content/uploads/2018/09/11091907/Managing-Anniversaries.pdf
https://d2p3kdr0nr4o3z.cloudfront.net/content/uploads/2018/09/11091907/Managing-Anniversaries.pdf
https://d2p3kdr0nr4o3z.cloudfront.net/content/uploads/2018/09/11091907/Managing-Anniversaries.pdf
http://tgn.anu.edu.au/wp-content/uploads/2016/02/Understanding-and-managing-anniversary-reactions-natural-disasters.pdf
http://tgn.anu.edu.au/wp-content/uploads/2016/02/Understanding-and-managing-anniversary-reactions-natural-disasters.pdf
http://tgn.anu.edu.au/wp-content/uploads/2016/02/Understanding-and-managing-anniversary-reactions-natural-disasters.pdf
https://au.reachout.com/articles/part-1-getting-yourself-a-mental-health-care-plan
https://headspace.org.au/young-people/understanding-self-harm-for-young-people/
https://headspace.org.au/young-people/understanding-self-harm-for-young-people/
https://www.sane.org/information-stories/facts-and-guides/sane-steps-how-to-help-when-someone-is-suicidal
https://www.sane.org/information-stories/facts-and-guides/sane-steps-how-to-help-when-someone-is-suicidal
mailto:headspaceschools@headspace.org.au
https://www.eventbrite.com.au/e/supporting-young-people-notice-ask-connect-registration-131554845083
https://www.eventbrite.com.au/e/supporting-young-people-transition-from-primary-to-secondary-school-registration-131556845065
https://www.eventbrite.com.au/e/supporting-young-people-transition-from-primary-to-secondary-school-registration-131556845065
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/mentalhealth/Pages/mentalhealthtoolkit.aspx
https://raisingchildren.net.au/guides/podcasts-and-webinars/podcasts
https://www.orygen.org.au/Training/Resources/General-resources/Fact-sheets/Understanding-Mental-Health/Factsheet_understanding_mental_health?ext
https://headspace.org.au/young-people/learn-how-to-handle-tough-times-to-help-your-headspace/
https://headspace.org.au/young-people/learn-how-to-handle-tough-times-to-help-your-headspace/
https://headspace.org.au/assets/download-cards/18a-Get-into-life-headspace-fact-sheet-WEB.pdf
https://headspace.org.au/assets/download-cards/18a-Get-into-life-headspace-fact-sheet-WEB.pdf
https://headspace.org.au/assets/download-cards/18a-Get-into-life-headspace-fact-sheet-WEB.pdf
https://headspace.org.au/assets/Uploads/Corporate/Support-your-young-person-during-the-holidays-web.pdf
https://headspace.org.au/assets/Uploads/Corporate/Support-your-young-person-during-the-holidays-web.pdf
https://headspace.org.au/assets/Uploads/Corporate/Support-your-young-person-during-the-holidays-web.pdf
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