
‘COVID-19’ காலத்தில் குழந்்களுக்கு ஆ்ரவு்வியாக இருப்ப்ற்கு 
வி்ையாட்டுக்ைப ்பயன்படுதது்ல்
நம்முடைய ப�ொதுநலத்தின் மீதும், நமது குடும்�த்தினர் மற்றும் நமது �ிளடளைகளைது ப�ொதுநலத்தின் மீதும் ்ொககம் 
விடளைவிககககூடிய, கூடு்ல் மன அழுத்தட் உருவொககககூடிய வி்த்தில் COVID-19 -இன் ்ொககமொனது நொம் வொழும் 
வி்த்திடன மொற்்தியுளளைது.  

சமூல விலகலொனது நம்டம உைல்ரீ்தியொகப் �ொதுகொப்�ொக டவததுகபகொளளை உ்வுகதி்து, ஆனொலும், மனநலத்தின் மீது ்ொககம் 
விடளைவிககும் மனஅழுத்தட்யும் இ்னொல் ஏற்�டுத் இயலும். ஆகவவ, நமககும் நம்முடைய குழநட்களுககும் ஆ்ரவு்வி 
அளைிப்�்ற்கொன வழதிகடளைக கணை்திவது முககதியமொகதி்து. நம்முடைய மன அழுத்தட்க கட்டுப்�டுத்திகபகொளவதும், நமது 
அன்்ொை வழடமகடளைப் �ரொமரிததுவருவதும், குழநட்கள பசொல்வட்ச் பசவிமடுததுக வகட்டு அவர்கவளைொடு ப்ொைர்�ொைல் 
பகொளவதும் உ்வியொக இருககககூடும். ஒருவவரொபைொருவர் ப்ொைர்�ில் இருககும் வடகயில் விடளையொட்டுகளுககொக வநரம் 
ஒதுககுவதும் ஒவபவொருவருடைய மனநலத்திற்கும் �யனளைிககும். ஓய்வு எடுததுகபகொணடு, வகளைிகடகயொன மற்றும் மன்திற்கு 
ஆவரொககதியமொன கொரியஙகள மீது கவனதட்க குவிப்�்ற்கொன ஒரு வொய்ப்�ொகும் இது. ஒன்்ொகச் வசர்நது விடளையொடுவது 
ப�ற்வ்ொருககும் �ிளடளைகளுககும் இடைவயயொன உ்வுகடளை வலுப்�டுததுகதி்து, குழநட்களைின் வடளைநதுபகொடுககும் 
மனத்தி்டன வளைர்ககதி்து மற்றும் அவர்களுடைய வொழநொள முழுதும் நீடிககும் ஆவரொககதியமொன மனநலத்திற்கொன 
அடித்ளைதட் நொட்டுகதி்து. 

குழநட்களைின் வளைர்ச்சதிககு விடளையொட்டு முககதியம். இறுககமற்் ்ளைர்நதிடலயில் இருககவும், கவடலகடளை பவளைிப்�டுத்வும், 
கவடலகடளைச் சமொளைிப்�்ற்கொன வழதிகடளைக கணை்தியவும் விடளையொட்டினொல் உ்வ இயலும். இது ஆககத்தி்டன 
ஊககுவிககும், �ிரச்சதிடனத ்ீர்ப்புத ்தி்ன்கடளையும், ்ன்னம்�ிகடகடயயும், சொ்திப்பு உணர்டவயும் வளைர்ககும். சமூக விலகல் 
கு்தித் வி்திமுட்கள நடைமுட்யில் இருககும்வ�ொது, வடீ்டில் விடளையொடுவ்ற்கொக வநரம் ஒதுககுவப்ன்�து கு்திப்�ொக 
இன்்தியடமயொ்்ொகதி்து. ‘வகொவிட்-19' கொலத்தில் உஙகள குழநட்யின் மனநலத்திற்கு ஆ்ரவு்வியொக இருப்�்ற்குப் �ின் 
வரும் ஐநது வயொசடனக கு்திப்புகள உஙகளுககு உ்விகரமொனடவயொக இருககலொம்.

உஙகளு்ைய அன்ாை அலுவல்கைில் 
வி்ையாட்்ை ஒரு அஙகமாக்குஙகள். 
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அன்்ொை-வழடமகள என்�டவ குழநட்களுககொன 
�ொதுகொப்ட�யும், ஸ்திரத்ன்டமடயயும் அளைிககும் ஒரு 
முககதியமொன மூலமொகும். உஙகளுடைய குடும்�த்தின் 
நதிடலடமகள இச் சமயத்தில் மொ்தியிருப்�்ற்கொன சொத்தியம் 
இருககும் வவடளையில், ஒன்்ொய்ச் வசர்நது விடளையொடுவ்ற்கொக 
வநரம் ஒதுககவவணடும் என்�து கு்திப்�ொய் முககதியமொன்ொகதி்து. 
இது உஙகளுடைய வநரத்தில் ஒரு ப�ரும் �கு்தியொக இருகக 
வவணடிய்தில்டல – முழு கவனததுைன் கூடிய ஐநது நதிமதிை 
வநரதட் நீஙகள வொரத்திற்கு 3 – 4 முட்கள ஒதுககதினொலும் 
அது உஙகள குழநட்யின் ப�ொது நலனில் ஒரு ப�ரும் 
வித்தியொசத்திடன ஏற்�டுத்ககூடும்.

இந் விடளையொட்டு வநரஙகள எப்வ�ொது என்�ட் உஙகள 
குழநட்களுககுத ப்ளைிவொகச் பசொல்லதிவிடுஙகள, மற்றும் இப்�டி 
ஒதுககப்�ட்ை வநரஙகளைில் உஙகளுடைய முழுக கவனமும் 
அவர்கள மீவ் இருககும் என்�ட் அவர்களுககுச் பசொலலுஙகள. 
நீஙகள வடீ்டிலதிருநவ் வவடல பசய்துபகொணடு உஙகள 
�ிளடளைகடளையும் கவனிததுகபகொளளை வவணடியிருந்ொல், இந் 
இரணடு வவடலகடளையும் மொ்தி மொ்திச் பசய்வ்ற்கொன புது 
வழதிகடளை நீஙகள கணை்திய வவணடியிருககும். 

வவடிகடகயொன நைவடிடககள, ஆககபூர்வமொன விடளையொட்டு 
அல்லது ‘அட்டை விடளையொட்டுக(board games)ளுககு சொப்�ொட்டு 
வநரஙகள கூை நல்ல வநரமொக இருககலொம். நீஙகள பசய்யும் 
முடிவு எதுவொக இருந்ொலும், விடளையொட்டிற்பகன ப்ளைிவொன 
வநரதட் ஒதுககுவப்ன்�து கு்திப்�ொக உ�வயொககரமொன்ொக 
இருககலொம், ஏபனனில் ஒதுககப்�ட்டுளளை விடளையொட்டு வநரத்தில் 
உஙகளுடைய முழு கவனிப்ட�யும் உஙகள �ிளடளைகள ப�றுவர் 
என்�ட் அவர்களுககு இது ப்ரியப்�டுததும்.

விடளையொட்டு வநரஙகளைின்வ�ொது உஙகளுடைய ப்ொடலவ�சதி 
அல்லது மற்் சொ்னஙகளைின் கொரணமொக உஙகளுடைய கவனம் 
சதி்்ொமல் இருப்�்ற்கு, உஙகளுடைய வழடமயொன அலுவல்கள 
சதிலவற்ட் நீஙகள மொற்்தியடமததுகபகொளவது �யனுளளை்ொக 
இருககலொம். சொ்னஙகடளை பமௌன (silent) நதிடலயில் டவப்�து 
அல்லது அவற்ட் நதிறுத்தி இன்பனொரு அட்யில் டவப்�து, 
வரும் அ்திவிப்புகடளைப் �ொர்தது அவற்்திற்கு மறுபமொழதி 
அளைிப்�்ற்கொன ஆர்வத்திடனக குட்கக உ்வுகதி்து என்�ட்ச் 
சதில ப�ற்வ்ொர்கள கணடுளளைனர்.

்பாதுகாப்பான இைம் ஒன்் 
ஏற்்படுத்திக்்காள்ளுஙகள்

2

ஆககபூர்வமொக மற்றும், ஓய்வொக இருநது அவர்களுககுப் 
�ிடித் கொரியஙகளைில் ஈடு�ொடு பகொளவ்ற்கு ஏற்் இைம் 
ஒன்ட்க குழநட்கள விரும்புவர். இது உஙகள வடீ்டிலுளளை 
ஒரு அட்யொகவவொ, உஙகள வடீ்டுக பகொல்டலப்பு்மொகவவொ, 
பவளைிவயயுளளை இயற்டகச் சூழலொகவவொ இருககலொம். சமூக 
விலகல் கட்டுப்�ொடுகள இன்னும் நடைமுட்யில் இருககும் 
வவடளையில் கைற்கடரகள, ஓடைகள மற்றும் வ்சதியப் பூஙகொககள 
ஆகதியன சு்ந்திரமொகவும், ஆககபூர்வமொகவும் குழநட்கள 
விடளையொை இயலுமொன சதி்ந் இைஙகளைொகும்.  
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National Workforce Centre for Child Mental Health (NWC) 
-வசடவயொனது, ‘குழநட் மற்றும் இடளைவயொர் மன நலத 
்திட்ைத்திற்கொன வ்சதிய உ்வி' (National Support for Child and 
Youth Mental Health Program) -யின் கீழ ஆஸ்திவரலதிய அரசொஙக 
‘சுகொ்ொர ்திடணககளை'த்தின் நதி்தியு்விடயப் ப�றுகதி்து. 

எமது வ்லத்லத்திற்கு                  
இனத் ்சல்லுஙகள்!

September, 2020  |  Tamil



உஙகள் குழந்்யின வழதிநைத்்லப  
்பின்பற்றுஙகள்.
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‘குழநட்கள வழதி நைததும் விடளையொட்டு'  என்�து, 
விடளையொட்டில் நீஙகள எப்�டிப் �ஙகு�ற்் வவணடும் என்�ட் 
உஙகள �ிளடளை ப்ரிவு பசய்ய நீஙகள ஏதும் பசய்யொமல் 
இருநதுபகொணடு அனும்திகக வவணடும் என்�ட்க கு்திககும். 
அவர்கவளை, வழதிகொட்டி, இயககுனர் மற்றும் முடிவு எடுப்�வரொக 
இருப்�ர். உஙகள குழநட்டய வழதி நைத் அனு�்திப்�து 
அவர்களுககுத ்ொம் பசய்வது ஏற்றுகபகொளளைப்�டுகதி்து என்் 
உணர்டவத ்ரும், மற்றும் அவர்கள வலதிவும், ்தி்டமயும் 
உளளைவர்கள மற்றும் நீஙகள அவர்கள மீது நம்�ிகடக 
டவத்திருககதி்ரீ்கள என்் உணர்டவ அவர்களுககுத ்ரும். 
என்ன பசய்வது உஙகள �ிளடளைககுப் �ிடிககும், அவர்கள எட்ப் 
�ற்்திக கவடலப்�டுகதி்ொர்கள, ்ொமொகவவ அவர்கள எப்�டிப் 
�ிரச்சதிடனகளுககுத ்ீர்வு கொணகதி்ொர்கள என்று உஙகளுடைய 
குழநட்டயப் �ற்்தி வமலும் ப்ரிநதுபகொளவ்ற்கொன 
வொய்ப்ட�யும் இது உஙகளுககுக பகொடுககும்.

உஙகள குழநட்யின் வயது மற்றும் வளைர்ச்சதி நதிடலடயப் 
ப�ொறுதது ‘குழநட்கள வழதி நைததும் விடளையொட்டு'  
பவவவவ்ொக இருககும். சதிறு குழநட் ஒன்று உஙகளுககு 
இருந்ொல், பவவவவ்ொன சதில ப�ொம்டமகடளை பவளைிவய 
�ரப்�ி டவககலொம், மற்றும் எட் எடுததுப் �ொர்ப்�து மற்றும் 
எவவளைவு வநரம் அட் டவதது விடளையொடுவது என்�ட் 
உஙகள குழநட்வய முடிவு பசய்ய நீஙகள விைலொம். ஆரம்�ப் 
�ொைசொடல வயதுக குழநட்கள அவர்களுடைய விடளையொட்டில் 
அவர்களுடைய ப�ற்வ்ொர்கள உணடமயில் ஈடு�ொடு 
பகொளவட் விரும்புவொர்கள. நடிப்பு விடளையொட்டுகள, அல்லது 
ஏ்ொவப்ொன்ட்க கட்டுமொனம் பசய்்ல் அல்லது உருவொககு்ல் 
வ�ொன்் விடளையொட்டுகளைில் ப�ற்வ்ொர்கள அவர்கவளைொடு வசர்நது 
விடளையொடுவது அவர்களுககுப் �ிடிககும். ஆனொல், விைடலப் 
�ருவத்தினருககு அவர்கள பசய்யும் கொரியஙகளைில் நீஙகள 
கொண�ிககும் ஆர்வமும் அவற்ட்ப் �ற்்தி நீஙகள வகளவிகள 
வகட்�தும் அவர்கவளைொடு உடரயொைல் ஒன்ட் வமற்பகொளவதுவம 
வ�ொதுமொன்ொக இருககலொம். குழநட்யின் வயது எதுவொக 
இருந்ொலும், அவர்கடளை வழதி நைத் அனும்திதது, உஙகளுடைய 
ஈடு�ொடு என்ன என்�ட் அவர்கள உஙகளுககுக கொண�ிகக 
நீஙகள அவர்கடளை அனும்திககவவணடும்  என்�து முககதியமொகும்.

குழந்்கதைாடு க்்க்ைப 
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்ம்டமப் வ�ொன்் ஒரு கற்�டனக க்ொ�ொத்திரம் அளைிககும் 
�ொதுகொப்�ின் ஊைொக, ்மககு நைநதுபகொணடிருககும் 
விையஙகடளைப் �ற்்திய புரி்ல் மற்றும் அவற்்தின் அர்த்ம் 
ஆகதியவற்ட் விளைஙகதிகபகொளளை கட்கள குழநட்களுககு வழதி 
கொட்டும். கட்களைில் ஒரு ப்ளைிவொன ஆரம்�மும், மத்தியப் 
�கு்தியும், முடிவும் இருககும், வமலும் மற்்�டி கடினமொன 
உணர்வடலகள மற்றும் எணணஙகள ஆகதியவற்ட்ப் �ற்்திப் 
வ�ச குழநட்களுககுக கட்கள உ்வககூடும். கட்கடளைச் 
பசொல்வதும், அவற்ட்த ்திரும்�ச் பசொல்வதும் குழநட்களுடைய 
பசொந் அனு�வஙகளுககொன ்ீர்வுகடளைக கொண அவர்களுககு 
உ்வககூடும். 

உஙகளுடைய குழநட்வயொடு வசர்ந்திருநது அவர்களுககு என்ன 
நைநதுபகொணடிருககதி்து என்�ட்த ப்ரிநதுபகொளளை வொசதிப்பு, 
எழுத்ொககம் மற்றும் கட்கடளைப் �கதிர்நதுபகொளளைல் ஆகதியன 
எளைிய வழதிகளைொகும். உஙகள �ிளடளைகவளை உருவொககும் பசொந்க 
கட்களைொனடவ, ‘பகொவரொனொ டவரஸ'-ஐப் �ற்்தி உஙகள 
�ிளடளைககு இருககககூடிய கவடலகடளை விளைஙகதிகபகொளளை 
உ்வியொக இருப்�்ொக உஙகள �ிளடளை நதிடனககலொம். உஙகள 
�ிளடளையின் கட் வசொகமொன ஒரு கட்ைத்திற்கு வந்ொவலொ, 
கு்திப்�ிட்ை ஒரு �கு்திககு வமல் உஙகள �ிளடளையொல் ப்ொைர 
இயலவில்டல என்்ொவலொ, அந்க கட்டய வநர்முகமொனப்ொரு 
முடிவிற்குக பகொணடுபசல்லும் வடகயில் நீஙகள கட்டய 
அடமகக உ்வலொம். இப்�டிப்�ட்ை வவடளைகளைில், உஙகளுடைய 
�ிளடளைகளைின் வல்லடமகள, வலதிவுகள மற்றும் �ிரச்சதிடனத 
்ீர்ப்புத ்தி்ன்கள ஆகதியவற்ட்ப் �ற்்தி உஙகள �ிளடளைடயக 
வகட்�து �யனளைிககும் என்�ட் நீஙகள கொணலொம். சவொல் 
விடுககககூடிய ஏ்ொவப்ொன்ட் உஙகள �ிளடளை எப்வ�ொ்ொவது 
கைநதுவந்திருந்ொல், அவர்களைொல் எப்�டி அட்ச் பசய்ய முடிந்து 
என்றும், அவர்களுடைய கட்யில் உளளை �ிரச்சதிடனடயக 
கைகக அவ் ்தி்ன்கடளையும், பநளைிவுத்ன்டமடயயும் எப்�டிப் 
�யன்�டுத்லொம் என்றும் நீஙகள அவர்கடளைக வகட்கலொம். 
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நதிடலயற்் வநரஙகளைில் மன அழுத்த்திற்கு ஆட்�டுவதும், 
கவடலப்�டுவதும் சொ்ொரணமொனவ். இந் சூழநதிடல 
முற்்திலும் பு்தியது என்�ட் நதிடனவில் பகொளளுஙகள – 
சொ்ொரணமொன நதிடலயில் இருகக முயற்சதிததுகபகொணடும்,  
நைநதுபகொணடிருப்�து என்ன என்று விளைஙகதிகபகொளளை 
உஙகளுடைய �ிளடளைககு உ்விகபகொணடும் இருககும்வ�ொது 
விையஙகடளை விளைஙகதிகபகொளவது உஙகளுகவக சதிரமமொக 
இருககலொம்.

‘குழநட்கள வழதி நைததும் விடளையொட்டு' துவககத்தில் சதி்திது 
சதிரமமொய் இருப்�்ொகத வ்ொன்றுவதும் சொ்ொரணவம. கட்டுப்�ொடு 
எப்வ�ொதும் ப�ற்வ்ொரின் டகயில் இருப்�வ் வழககம், 
ஆகவவ அ்திகொரதட் உஙகள �ிளடளையின் டகயில் விடுவது 
உஙகளுககுச் சதி்திது வித்தியொசமொன்ொகத வ்ொன்்லொம். 
உஙகளுடைய �ிளடளையின் ஆர்வஙகள அல்லது அ்ன் 
விடளையொட்டுப் �ொணி ஆகதியடவ உஙகளுடைய கருததுககளுககும் 
எ்திர்�ொர்ப்புகளுககும் வித்தியொசமொன்ொக இருககலொம், ஆகவவ 
நீஙகள ்டலயிட்டு, உஙகளுககு ‘இயற்டக'யொன்ொகத 
வ்ொன்றும் வி்த்தில் விடளையொடுமொறு உஙகள �ிளடளைககு 
வழதிகொட்ை நீஙகள விரும்�ககூடும். இது உஙகளுககுச் சதிரமமொக 
இருந்ொல், ‘குழநட்கள வழதி நைததும் விடளையொட்'டை இன்னும் 
எளைி்ொககுவ்ற்கொன யுக்திகடளைப் �ற்்தி நீஙகள உஙகளுடைய 
ஜதி.�ி அல்லது மருததுவருைன் வ�சலொம்.
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National Workforce Centre for Child Mental Health (NWC) 
-வசடவயொனது, ‘குழநட் மற்றும் இடளைவயொர் மன நலத 
்திட்ைத்திற்கொன வ்சதிய உ்வி' (National Support for Child and 
Youth Mental Health Program) -யின் கீழ ஆஸ்திவரலதிய அரசொஙக 
‘சுகொ்ொர ்திடணககளை'த்தின் நதி்தியு்விடயப் ப�றுகதி்து. 

எமது வ்லத்லத்திற்கு                  
இனத் ்சல்லுஙகள்!
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