
பள்ளிகள் 

 

 

மாணவர்க�க்� 
பள்ளி வி��ைற நாள்களில் அளிக்கப்ப�ம் நலவாழ்� 
ஆதர� 

 
 

இ� ஒ� ெபாிய ஆண்டாக அைமந்தி�க்கிற�. இந்தக் 
ைகேய� பள்ளி வி��ைற நாள்களில் உங்கள் மன 
ஆேராக்கியம் மற்�ம் நலவாழ்ைவ ெதாடர்ந்� 
கவனித்�க்ெகாள்வதற்கான �றிப்�கைள�ம், உங்க�க்� 
ஆதர� ேதைவப்பட்டால் நீங்கள் ெதாடர்�ெகாள்ள 
ேவண்�ய ேசைவகைள�ம் ெதாிவிக்கிற�. 

 
பள்ளி வி��ைற நாள்களில் 
ேநர்மைறயான மன 
ஆேராக்கியத்�க்� ஆதரவளிக்�ம் 
நடவ�க்ைககள் 
• உடற்பயிற்சி மனநிைல மற்�ம் மன ஆேராக்கியத்ைத 

ேமம்ப�த்�கிற� 
- அைத மகிழ்ச்சியானதாக ஆக்�ங்கள்! 

• ஆேராக்கியமான உண� உட்ெகாள்வதன் �லம் 
உங்கள் �ைளக்� ஊட்டமளிக்க�ம் - இ� உங்கள் 
மனநிைலைய�ம் ேமம்ப�த்�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 

• உங்க�க்�ப் பி�த்தமான விஷயங்கைளச் ெசய்ய ேநரம் 
ஒ�க்க�ம் 

• ேநர்மைறயான �ய ேபச்ைச பயிற்சி 
ெசய்ய�ம் - நீங்கள் தனியாள் அல்ல 
என்பைத நிைனவில் ெகாள்ள�ம் 

• ேதைவப்பட்டால் வல்�நர்களின் உதவிைய நாட�ம்.1
 

 

அைத உணர்தல்: மாணவர்க�க்கான நிைனவாற்றல் வளங்கள் மற்�ம் 
ெசயல்பா�கள். Smiling Mind உங்கைளக் கவனித்�க்ெகாள்�தல், 
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�. 

உங்கள் மன ஆேராக்கியத்ைதக் கவனித்�க்ெகாள்ள இந்த 
நடவ�க்ைககள் ேபாதா� என உங்க�க்�த் ேதான்றலாம். 
உங்க�க்� ஆதர� ேதைவப்படக்��ய சில அறி�றிகள் 
இங்ேக ெகா�க்கப்பட்�ள்ளன. 

உங்க�க்� அல்ல� நண்பர் ஒ�வ�க்� 
மன ஆேராக்கியத்திற்� ஆதர� 
ேதைவப்படக்��ய அறி�றிகள் 

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

 

 
 

 

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 நீங்க�ம்’ �வெராட்� https://headspace.org.au/assets/Uploads/Mental-Health-Posters-mgpdf.pdf 
3 headspace – மன ஆேராக்கியம் பற்றி உங்கள் �ழந்ைதக�டன் எப்ப�ப் ேப�வ� https://headspace.org.au/dads/ 
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பள்ளிகள் 

 

 

உங்கள் நண்பர்க�க்� 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 நீங்க�ம் உங்கள் நண்பர்க�ம் 
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 

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

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

 
மன ஆேராக்கியத்�க்கான ஆதர� 
• உங்கள் உள்�ர் GP உங்க�க்� ��தல் ஆதர� 

வழங்க ���ம் 
• 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 நாள்களில் உங்கள், உள்�ர் 
headspace ைமயத்ைத அைழத்� நீங்கள் �ய 
பாிந்�ைர ெசய்�ெகாள்ளலாம். 

• 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 
• உங்க�க்� அவசர உதவி ேதைவப்பட்டால் 000-ஐத் 

ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

�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) 

 
��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� 
2019-2020 ேகாைடகால கிழக்� விக்ேடாாியா �தர்த்தீ 
பாதிப்பின் �தலாமாண்� நிைனைவ நாம் 
ெந�ங்கிக்ெகாண்��க்கிேறாம். இந்த நிைன� தினம் அந்தச் 
சம்பவம் நடந்தேபா� நமக்� ஏற்பட்ட அேத ேபான்ற கவைல 
அல்ல� மன உைளச்சைல ஏற்ப�த்தக்��ம். ��தல் 
தகவல்க�க்�: 

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

• உணர்வதிர்ச்சி மற்�ம் �யரம் ெநட்ெவார்க்: நிைன� 
தின எதிர்விைனகைளப் �ாிந்�ெகாள்�தல்மற்�ம் 
சமாளித்தல் 

 

மன ஆேராக்கிய வளஆதாரங்கள் 
• மன ஆேராக்கிய க�வித்ெதா�ப்� 
• மன ஆேராக்கியத்ைதப் �ாிந்�ெகாள்�தல் – 

உண்ைம தாள் (Orygen) 
• க�னமான ேநரங்கைள எப்ப� 

ைகயா�வ� என்பைத 
அறிந்�ெகாள்ள�ம் (headspace) 

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

 

 
20-174(students) 
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