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உங்களுக்கும் உங்கள் அன்புக்குரியவரக்ளுக்கும் ஆதரவளிப்பதற்காக 
நீங்கள் சிங்கப்பூர ்வந்து வவலை செய்து ெம்பாதிக்கிறீரக்ள்.

இங்வக வவலை செய்யும்வபாது, அலனத்து விதமான புதிய 
விஷயங்களாலும் நீங்கள் திக்குமுக்காடிப் வபாகைாம். உங்கள் 
அன்புக்குரியவரக்ள் உடன் இை்லைவய என நீங்கள் உணரைாம். இலவ 
அலனத்தும் உங்களுக்கு மன அழுத்தத்லத ஏற்படுத்தைாம்.

மன அழுத்தம்பற்றியும், அலத எப்படி நிரவ்கிப்பது மற்றும் எந்த 
வலகயிை் உதவி நாடுவது என்பலவ பற்றியும் வமலும் சதாடரந்்து 
வாசிக்கவும்!

முன்னுரைமுன்னுரைமுன்னுரை



1. மன அழுத்தம் என்றாை் என்ன? 

2. மன அழுத்தத்தின் அலடயாளங்களும்
   அறிகுறிகளும் என்ன? 

3. நான் எப்படி மன அழுத்தத்லதக் லகயாள முடியும்?  

4. நிலை: தனது மன அழுத்தத்லத மிமிக் எவ்வாறு  
   ெமாளிக்கிறார ்என்பலதக் கண்டறியவும். 

5. நான் எங்வக உதவி நாட முடியும்? 

6. உங்கள் ஓய்வு நாளிை் பதிவு செய்வதற்கான
   படிப்புகள் மற்றும் செயை்பாடுகளின் பட்டியை்.
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உள்ளடக்கப் பக்கம்உள்ளடக்கப் பக்கம்உள்ளடக்கப் பக்கம்

இந்த வழிகாட்டியிை் உள்ள விவரங்கள், அெச்ிட்ட வநரத்திை் துை்லியமானலவ.
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உங்களுக்குத ்ததைியுமா?உங்களுக்குத ்ததைியுமா?உங்களுக்குத ்ததைியுமா?

மன அழுத்தம் என்பது உணரெ்ச்ிமிக்க அை்ைது உடை் ொரந்்த 
அழுத்தத்லத உணரவ்தாகும். சிை வநரங்களிை் மன அழுத்தத்லத 
அனுபவிப்பது இயை்பானது. மன அழுத்தத்லத உண்டாக்கும் நிகழ்வுகள் 
அை்ைது சூழ்நிலைகள் ஒருவருக்சகாருவர ்வவறுபடைாம். ஏசனனிை், இது 
சூழ்நிலைகலள நீங்கள் பாரக்்கும் மற்றும் எதிரவ்ிலனயாற்றும் 
விதத்லத அடிப்பலடயாகக் சகாண்டது.

குறிப்பிட்ட அளவிைான மன அழுத்தம் உங்கள் எண்ணங்கள், 
உணரெ்ச்ிகள் மற்றும் நடத்லதகளுக்குெ ்ொதகமாக இருக்கும். 
நீங்கள் உங்களின் முழு ஆற்றலுடன் செயை்படுவதற்கு இது 
உங்கலள ஊக்குவிக்கும். ெவாை்கலள எதிரச்காள்ளவும் உங்கள் 
பணிகலள முடிக்கவும் இது உங்கலளத் தூண்டுகிறது.

இருப்பினும், அதிக அளவிைான மன அழுத்தம் தீங்கு 
விலளவிக்கும். பதற்றம் மற்றும் வநாசயதிரப்்பு ெக்தி 
பைவீனப்படுதை் மற்றும் மனெவ்ொரவ்ு வபான்ற உடை்நைப் 
பிரெச்ிலனகலள இது  ஏற்படுத்தும்.

மன அழுத்தத்தின் அறிகுறிகலள முன்கூட்டிவய கண்டறிந்து 
அவற்லறக் கற்றுக்சகாள்வது முக்கியம்.

1. மன அழுத்தம் என்றால் என்ன?1. மன அழுத்தம் என்றால் என்ன?1. மன அழுத்தம் என்றால் என்ன?
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நீங்கள் உங்கள் நீங்கள் உங்கள் 
நண்பைக்ளுக்கு உதவலாம்!நண்பைக்ளுக்கு உதவலாம்!
நீங்கள் உங்கள் 
நண்பைக்ளுக்கு உதவலாம்!

அதிகமான மன அழுதத்ம் இருப்பதற்கான பின்வரும் அலடயாளங்கலளயும் 
அறிகுறிகலளயும் கவனியுங்கள்:

உங்களுக்கு இதுவபான்ற அலடயாளங்களும் அறிகுறிகளும் இருந்தாை், நீங்கள் 
ஏற்கனவவ அதிக மன அழுத்தத்திை் இருக்கைாம். அவற்லற முன்கூட்டிவய 
லகயாளவும் ெமாளிக்கவும் நீங்கள் உடனடியாக உதவி நாட வவண்டும்.

தனிலமயிை் இருப்பதாகவவா, சிக்கிக்சகாண்டதாகவவா, அை்ைது 
நம்பிக்லகயற்றதாக உணருதை்.

உணரெ்ச்ித் சதாந்தரவுகள் அை்ைது சகாந்தளிப்புகள் எ.கா. எளிதிை் 
விரக்தி, வருத்தம் அை்ைது வகாபம் அலடதை்; உங்கள் செயை்களின் 
விலளவுகலளப் பற்றி வயாசிக்காமை் செயை்படுதை்.

அடிக்கடி மாறக்கூடிய மனநிலைலயக் சாண்டிருத்தை் எ.கா. 
மகிழ்ெச்ியாக இருக்கும்வபாது திடீசரன்று வொகமாக மாறுவது.

எப்வபாதும் பதட்டம், அை்ைது பயந்த நிலைலய உணரவ்து.

இறப்பது அை்ைது உங்கள் வாழ்கல்கலய முடித்துக்சகாள்வது பற்றிப் 
வபசுவது அை்ைது வயாசிப்பது.

இந்த அலடயாளங்கலளயும் அறிகுறிகலளயும் சகாண்ட 
நண்பரக்ள் அை்ைது உங்கலளெ ்சுற்றியுள்ள யாலரயாவது 
உங்களுக்குத் சதரியுமா?  உணரவ்ுபூரவ்மான ஆதரலவ 
வழங்குவதன் மூைமாகவவா அை்ைது அவருக்கு மன 
அழுத்த வமைாண்லம குறித்த ஆவைாெலனலய 
வழங்குவதன் மூைமாகவவா நீங்கள் உதவைாம். வமலும் 
சதாடரந்்து வாசிக்கவும்!

2. மன அழுத்தத்தின் அரடயாளங்களும் 2. மன அழுத்தத்தின் அரடயாளங்களும் 
அறிகுறிகளும் என்ன?அறிகுறிகளும் என்ன?
2. மன அழுத்தத்தின் அரடயாளங்களும் 
அறிகுறிகளும் என்ன?
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3. எனது மன அழுத்தத்ரத நான் எப்படிக் ரகயாள்வது?3. எனது மன அழுத்தத்ரத நான் எப்படிக் ரகயாள்வது?3. எனது மன அழுத்தத்ரத நான் எப்படிக் ரகயாள்வது?

5

மன அழுதத்ம் எப்சபாழுதும் இருநத்ாலும், நாம் அலதெ ்ெரியாகக் லகயாளக ்
கற்றுகச்காள்ளைாம்.

குடிசபயரந்த் இை்ைப் பணிப்சபண்கள் எதிரச்காள்ளும் சிை சபாதுவான சூழை்கலளப் 
பற்றியும், அவற்லற எவ்வாறு சிறப்பாகக் லகயாள்வது என்பலதப் பற்றியும் பாரப்்வபாம்.

நான் சிங்கப்பூைில் முதல் முரறயாக வவரல தெய்கிவறன். நான் எனது தொந்த 
ஊைில் இருக்கும் என் குடும்பத்ரதப் பிைிந்து தவிக்கிவறன். என் குடும்பம் 
பிைெச்ிரனகரள எதிைத்காள்கிறது, ஆனால் நான் அவைக்ளுடன் இல்ரல.

என் முதலாளி என்னிடம் மிகவும் கண்டிப்புடன் நடந்துதகாள்கிறாை.் என்னால் 
பல்வவறுபடட் வவரலகரளெ ்ெமாளிக்க முடியவில்ரல.

உங்கள் நிலைலமலய நன்கு புரிநத்ுசகாள்ளக்கூடிய உங்கள் நண்பரக்ளிடம் 
வபசுங்கள். நீங்கள் உங்கள் வீடட்ிற்குத ்சதாலைவபசி மூைம் அலழக்கைாம் அை்ைது 
உங்கள் அன்புக்குரியவரக்ளுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதைாம். உங்கள் உணரவ்ுகலளயும் 
எண்ணங்கலளயும் உங்கள் முதைாளியிடம் பகிரந்த்ு சகாள்ளைாம். அப்வபாதுதான், 
உங்கள் உணரவ்ுகலளப் புரிநத்ுசகாண்டு, சிங்கப்பூரிை் புதிய வவலை மற்றும் 
வாழ்கல்கெ ்சூழலுக்கு ஏற்ப, உங்கலள நீங்கள் தயாரப்்படுதத்ிக் சகாள்வதற்கு, 
உங்கள் முதைாளி ஆதரவளிக்க முடியும்.

உங்கள் முதைாளியிடம் மரியாலதயான விததத்ிை் வபசுங்கள். உங்கள் முதைாளியிடம் 
சவளிப்பலடயாகவும் வநரல்மயாகவும் இருநத்ுசகாண்டு, உங்களின் ெவாை்கலளப் 
பகிரந்த்ு சகாள்ளுங்கள்.

ஒரு குறிப்பிடட் வவலைலயெ ்செய்வதிை் நீங்கள் சிக்கலை எதிரச்காண்டாை், உங்கள் 
முதைாளியிடம் வழிகாடட்ெ ்சொை்லிக் வகளுங்கள். உங்கள் வவலைலய நீங்கள் 
எவ்வாறு திறலமயாகக் லகயாளைாம் என்பதுபற்றி அவருடன் உலரயாடுங்கள்.

எநத் ஒரு கவலைலயயும் உங்களுக்குள்வளவய லவதத்ுக் சகாள்ளாதீரக்ள். ஏசனனிை், 
இது உங்கள் முதைாளியுடனான உறவிை் வமலும் கெப்லப ஏற்படுதத்ைாம்.

• • பிசளஸ்ட ்கிவரஸ் ெமூகெ் ்வெலவகள் நிறுவனம் | www.bgss.org.sg | 8428 6377

• • அதுை்ைாம் வாழ்கல்க ஆவைாெலன | www.adullam.org.sg | 6659 7844

• • அலரஸ்2வகர ்ெமூகெ ்வெலவகள் | www.arise2care.sg | 6909 0628

• • முஸ்லீம் நிபுணரக்ளின் ெங்கம் | www.amp.org.sg | 6416 3960

• • ஒன் வ�ாப் லமயம் | www.onehopecentre.org | 6547 1011

எனக்கு அவெைமாகப் பணம் வதரவப்படட்ால், என்னிடம் வபாதுமான வெமிப்பு 
இல்ரல என்றால், நான் என்ன தெய்ய வவண்டும்?
நீங்கள் நிதிெ ்சிக்கை்கலள எதிரச்காண்டாை், உங்கள் முதைாளியிடவமா அை்ைது கீவழ 
படட்ியலிடப்படட்ுள்ள எநத் ஒரு நிறுவனதத்ிடவமா ஆவைாெலன வகடக்வும். உரிமம் 
சபறாத பணம் சகாடுப்பவரக்ளிடம் கடன் வாங்காதீரக்ள்.

உங்கள் ஓய்வு நாளிை், பண வமைாண்லம குறிதத்ு AIDHA ஏற்பாடு செய்யும் வகுப்பிலும் 
நீங்கள் கைநத்ு சாள்ளைாம். இநத் வகுப்பு, குடிசபயரந்த் இை்ைப் பணிப்சபண்களுக்கு  
நிதி இைக்குகலள நிரண்யிப்பது, வெமிப்பது, கடன்கலளத ்தடுப்பது மற்றும் 
நிரவ்கிப்பது ஆகியவற்லற அறிநத்ுசகாள்வதற்காகவவ சிறப்பாக 
வடிவலமக்கப்படட்ுள்ளது. அண்லமய விவரங்களுக்கு, www.aidha.org இலணயத ்
தளதல்தப் பாரல்வயிடவும்.



வமற்கண்ட சூழை்கலளத ்தவிர, ஆவராக்கியமான பழக்கவழக்கங்கலள 
கலடப்பிடிப்பதும் மன அழுதத்தத்ின் தீங்கு விலளவிக்கும் விலளவுகளிலிருநத்ு 
உங்கலளப் பாதுகாக்கும். உங்கள் மன அழுதத்தல்த கடட்ுக்குள் லவதத்ிருக்க சிை 
குறிப்புகள் இலவ.

ஓய்வு எடுத்துக் சகாள்ளுங்கள். நீங்கள் ஏதாவது செய்வதற்கு 
அை்ைது சொை்வதற்கு முன் சமதுவாகவும் ஆழமாகவும் மூெச்ு 
விடுங்கள்.

நிலனக்கும்வபாதும் வபசும்வபாதும் ‘என்னாை் முடியும்’,  
‘என்னாை் இயலும்’ வபான்ற வநரம்லறயான வாரத்ல்தகலளப் 
பயன்படுத்துங்கள்.

நீங்கள் எதிரச்காள்ளும் பிரெச்ிலனலய தீரக்்க வவறு 
தீரவ்ுகளும், வவறு விதமாக நிலனப்பதற்கான வழிகளும் 
உள்ளன என்று உங்களுக்கு நீங்கவள கூறிக்சகாள்ளுங்கள்.

உங்கள் வாழ்கல்கயிை் கிலடத்த முக்கியமான 
விஷயங்களுக்கு நன்றியுள்ளவரக்ளாக இருக்க உங்களுக்கு 
நீங்கவள நிலனவூட்டுங்கள்.

உங்கள் எண்ணங்கலள எழுத அை்ைது உங்கள் உணரவ்ுகலள 
சவளிப்படுத்த, ஒரு நாட்குறிப்லபப் பயன்படுத்தத ்
சதாடங்குங்கள்.

உங்கள் ஓய்வு வநரத்திை், வாசிப்பது அை்ைது இலெ வகட்பது 
வபான்ற நீங்கள் விரும்பும் நடவடிக்லககளிை் ஈடுபடுங்கள்.
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எதிரம்லற எண்ணங்கள் மற்றும் வகாபம் அை்ைது உதவியற்ற தன்லம 
வபான்ற எதிரம்லற உணரெ்ச்ிகலள உணரவ்து இயை்பு.
எதிரக்ாைத்லதப் பற்றி நீங்கள் கவலைப்படைாம், சகட்ட விஷயங்கள் 
நடக்கும் என்று நிலனக்கைாம்.

அலமதியாய் இருங்கள். உங்கள் எதிரம்லற உணரவ்ுகள் சூழ்நிலைகலள 
லகயாள்வதிை் இருந்து உங்கலளத் தடுக்க அனுமதிக்காதீரக்ள். மன 
அழுத்தத்லதக் லகயாள, சிை குறிப்புகள் இங்வக.

a. எதிரம்லற உணரவ்ுகலளக ்a. எதிரம்லற உணரவ்ுகலளக ்
லகயாளக் கற்றுக்சகாள்ளுங்கள்லகயாளக் கற்றுக்சகாள்ளுங்கள்
a. எதிரம்லற உணரவ்ுகலளக ்
லகயாளக் கற்றுக்சகாள்ளுங்கள்



உங்கள் ஓய்வு நாளிை் 
உங்கள் நண்பரக்ளுடன் 

விலளயாட்டு 
நடவடிக்லககளிை் 
ஈடுபடுங்கள் (எ.கா. 

வவகமான நலடப்பயிற்சி 
அை்ைது இைவெ உடை் 

பயிற்சிக்குப் பதிவு 
செய்யவும்).

படிக்கட்டுகலளப் 
பயன்படுத்துங்கள் 

(முடிந்த வபாசதை்ைாம்).

உங்கள் நாள் 
சதாடங்குவதற்கு முன் 
அை்ைது உங்கள் ஓய்வு 
வநரத்திற்கு இலடயிை், 
சிை எளிய நீட்டித்தை் 

பயிற்சிகலளெ ்
செய்யுங்கள்.

b. உங்கள் ஆவைாக்கியத்ரதக் b. உங்கள் ஆவைாக்கியத்ரதக் 
கவனித்துக் தகாள்ளுங்கள்கவனித்துக் தகாள்ளுங்கள்
b. உங்கள் ஆவைாக்கியத்ரதக் 
கவனித்துக் தகாள்ளுங்கள்

நை்ை உணவுப் பழக்கமும், சதாடரந்்து செய்யும் உடற்பயிற்சியும் நை்ை 
ஆவராக்கியத்லதயும் நை்வாழ்லவயும் வமம்படுத்துகின்றன. அலவ உங்கள் 
மனநிலைலய வமம்படுத்தவும், எதிரம்லற உணரவ்ுகலளக் குலறக்கவும், மூலளயின் 
ஆவராக்கியம் மற்றும் நிலனவாற்றலுக்கும் உதவும்.

உங்கள் உடலுக்கு உணவவ எரிசபாருளாகும். அதனாை், உடை் அதன் சிறப்பான 
முலறயிை் செயை்பட, ெரியான வலகயான எரிசபாருலள நீங்கள் வதரந்ச்தடுக்க 
வவண்டும்.

ஆவராக்கியமான 
மற்றும் சீரான உணலவ 

நாடுங்கள். உணலவத ்
தவிரக்்காதீரக்ள்.

இனிப்பான 
பானங்களுக்குப் 

பதிைாக தண்ணலீரத ்
வதரந்ச்தடுங்கள்.

அதிகமான 
பழங்கலளயும் 

காய்கறிகலளயும் 
ொப்பிடுங்கள்.

உங்கள் கழுத்து பகுதியிை் நீங்கள் தூங்குவதற்கு முன், ஓய்சவடுக்க உதவுவதற்கு 
எளிலமயாகப் பிடித்து விடவும் (உங்கள் லககளின் விளிம்பினாை் சமன்லமயாக 

சவட்டுவதுவபாை் செய்யுங்கள் அை்ைது விரை்கள் அை்ைது மூடிய உள்ளங்லககளாை் 
தட்டுங்கள்).

சுறுசுறுப்பாக இருத்தல்சுறுசுறுப்பாக இருத்தல்சுறுசுறுப்பாக இருத்தல்

நல்ல உணவுப் பழக்கத்ரத வளைத்்துக் தகாள்ளுதல்நல்ல உணவுப் பழக்கத்ரத வளைத்்துக் தகாள்ளுதல்நல்ல உணவுப் பழக்கத்ரத வளைத்்துக் தகாள்ளுதல்
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தானாகவவ தெய்துதகாள்ளும் உடற்பிடிப்புதானாகவவ தெய்துதகாள்ளும் உடற்பிடிப்புதானாகவவ தெய்துதகாள்ளும் உடற்பிடிப்பு



உங்கள் வவலைலயெ ்ெமாளிக்கவவா அை்ைது புதிய சூழலுக்கு ஏற்ப 
மாறவவா முடியாவிட்டாை், குறிப்பாக சிங்கப்பூரிை் நீங்கள் முதை் 
முலறயாக வவலை செய்தாை், உங்கள் முதைாளி, நண்பரக்ள் அை்ைது 
வவலைவாய்ப்பு முகவருடன் இலதப் பற்றிப் வபசுங்கள். நீங்கள் எப்படி 
உணருகிறீரக்ள் என்பலதப் பகிரந்்துசகாண்டு, அவரக்ளிடம் 
ஆவைாெலன வகளுங்கள்.

உங்களுக்கு வபாதுமான ஓய்வு மற்றும் தூக்கம் கிலடப்பலத உறுதி 
செய்யுங்கள்.

உங்கள் வவலையின் காரணமாக (அதாவது, முதியவரக்ள் அை்ைது 
குழந்லதகலளக் கவனிப்பதாை்) இரவிை் உங்களின் தூக்கம் 
தலடபட்டாை், பகலிை் உங்களுக்கு ஓய்வு வநரத்லத வழங்குமாறு உங்கள் 
முதைாளியுடன் நீங்கள் வகட்டுக்சகாள்ளைாம்.
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d. உங்கள் குடும்பம் மற்றும் d. உங்கள் குடும்பம் மற்றும் 
உங்கள் நண்பைக்ளுடன் உங்கள் நண்பைக்ளுடன் 
தநருங்கிய ததாடைப்ுகரளப் தநருங்கிய ததாடைப்ுகரளப் 
வபணுங்கள்வபணுங்கள்

d. உங்கள் குடும்பம் மற்றும் 
உங்கள் நண்பைக்ளுடன் 
தநருங்கிய ததாடைப்ுகரளப் 
வபணுங்கள்

c. உங்கள் வவரல மற்றும் c. உங்கள் வவரல மற்றும் 
ஓய்வுக்கான அடட்வரணரயத ்ஓய்வுக்கான அடட்வரணரயத ்
திடட்மிடுங்கள்திடட்மிடுங்கள்

c. உங்கள் வவரல மற்றும் 
ஓய்வுக்கான அடட்வரணரயத ்
திடட்மிடுங்கள்
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மிமிக் (அவரது உண்லமயான சபயர ்அை்ை) சிங்கப்பூரிை் முதை் 
முலறயாக வவலை செய்யும் இை்ைப் பணியாளர.் வவலைக்கு வந்த 
இரண்டு வாரங்களிை், அவர ்தன் முதைாளியின் முன்னாை் அழுதார.் 
அவராை் தன் உணரெ்ச்ிகலளக் கட்டுப்படுத்த முடியவிை்லை. வீட்டுப் 
சபாருட்களின் வரிலெ அலமப்லப  யாராவது நகரத்்தும்வபாதும் அை்ைது 
சீரக்ுலைக்கும்வபாதும் அவர ்அழவும் கூெெ்லிடவும் செய்தார.் அவருலடய 
நடத்லத பற்றிக் வகள்வி எழுப்பியவபாது, அவருலடய முதைாளியுடன் 
அவர ்வபெத் தயங்கினார.்

அவருலடய முதைாளி உதவிக்காக, ெமூக ஆதரவு மற்றும் பயிற்சிக்கான 
சவளிநாட்டு வீட்டுப் பணியாளர ்ெங்கத்லத (FAST) அலழத்தார.் மிமிக ்
தாய்நாட்டிை் தனது வீட்டிை் நிகழ்ந்த தனிப்பட்ட விஷயங்களின் 
காரணமாக மன அழுத்தத்திை் இருந்தார ்என்பதும், புதிய சூழலுக்கு ஏற்ப 
அவராை் மாறமுடியவிை்லை என்பதும் அதிலிருந்து சதரியவந்தது.

FAST அவருடன் தனிப்பட்ட ஆவைாெலன அமரவ்ுகளுக்கு ஏற்பாடு செய்தது. 
மற்றும் மிமிக்கின் முதைாளியும் வெரந்்துசகாண்ட குழு ஆவைாெலன 
அமரவ்ுகளுக்கும் ஏற்பாடு செய்தது. அந்த ஆவைாெலன அமரவ்ுகள் 
அவருலடய வவலையிை் நிலைத்திருக்கவும் வவலையிை் சதாடரவும்  
அவருக்கு நம்பிக்லகலயத் தர உதவியது.

வவறு பை குடிசபயரந்்த இை்ைப் பணிப்சபண்கள் ஒரு பிரெச்ிலனயாை் அதிக மன 
அழுத்தத்திை் இருக்கும்வபாது உதவி சபற முன்வருகிறாரக்ள். உதவிலய நாடிய 
பிறகு, அவரக்ள் இப்வபாது ஆக்கப்பூரவ்மாக வவலை செய்து, தங்கள் 
குடும்பத்திற்கு உதவவும்  செய்கிறாரக்ள்.

நிரனவில் தகாள்ளுங்கள், நீங்கள் தனியாக இல்ரல. உங்கள் மீது அக்கரற 
தெலுத்தும் மற்றும் உங்களுக்கு உதவ விரும்பும் பலை ்உள்ளனை.் 

9

4. மிமிக் தனது மன அழுத்தத்ரத எவ்வாறு 4. மிமிக் தனது மன அழுத்தத்ரத எவ்வாறு 
ெமாளிக்கிறாை ்என்பரதக் கண்டறியுங்கள். ெமாளிக்கிறாை ்என்பரதக் கண்டறியுங்கள். 
4. மிமிக் தனது மன அழுத்தத்ரத எவ்வாறு 
ெமாளிக்கிறாை ்என்பரதக் கண்டறியுங்கள். 

SS

X

X

X

X

X

MT TFW



ஆதைவுக் குழுக்கள் மற்றும் உதவிக்கான ஆதைவுக் குழுக்கள் மற்றும் உதவிக்கான 
வநைடித் ததாரலவபசிகள்வநைடித் ததாரலவபசிகள்
ஆதைவுக் குழுக்கள் மற்றும் உதவிக்கான 
வநைடித் ததாரலவபசிகள்

5. நான் எங்கவ உதவியர நாடலாம்?5. நான் எங்கவ உதவியர நாடலாம்?5. நான் எங்கவ உதவியர நாடலாம்?

நீங்கள் மன அழுத்தம் அை்ைது கவலையாக உணரந்்தாை்,

✓ அலமதியாக இருந்து, நீங்கள் நம்பும் ஒருவரிடம் வபசுங்கள்.
✓ உங்கள் முதைாளி, வவலைவாய்ப்பு முகவர ்அை்ைது கீவழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ள  
   அரசு ொரா நிறுவனங்கள் அை்ைது மனநை அலமப்புகளின் உதவிலய நாடுங்கள்.

X உங்கலள சுய-தீங்குக்கு உட்படுத்தாதீரக்ள் அை்ைது ஆபத்தான சூழ்நிலைகளிை்  
   உங்கலள ஈடுபடுத்தாதீரக்ள்.

சிங்கப்பூரிை் மன அழுத்தத்லதெ ்ெமாளிக்க உங்களுக்கு உதவி வதலவப்பட்டாை் 
நீங்கள் அலழக்கக்கூடிய பை நிறுவனங்கள் உள்ளன.

அைசு ொைா நிறுவனங்கள்:

மனநல அரமப்புகள்:

வீட்டுப் பணியாளரக்ளுக்கான லமயம் (CDE) 
வவலை சதாடரப்ான விஷயங்கள் குறித்து பை 
குடிசபயரந்்த இை்ைப் பணிப்சபண்கள் மற்றும் 
அவரக்ளின் முதைாளிகளுக்கு வநருக்கு வநரான 
அடிப்பலட ஆவைாெலன வழங்குகிறது.

ெமூக ஆதரவு மற்றும் பயிற்சிக்கான சவளிநாட்டு 
வீட்டுப் பணியாளர ்ெங்கம் (FAST) 
பிரெச்ிலனயிை் அை்ைது துன்பத்திை் இருக்கும் 
குடிசபயரந்்த இை்ைப் பணிப்சபண்களுக்கு  உதவ, 
அவெர உதவி எண் மற்றும் நண்பரக்ள் வெலவலய 
வழங்குகிறது.

ததாடைப்ு எண்:

ததாடைப்ு எண்:

1800 225 5233 (24 மணி வநரம்)

1800 339 4357 (24 மணி வநரம்)
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மனநைத்திற்கான சிங்கப்பூர ்ெங்கம் (SAMH) 
உணரவ்ு ரதீியாகப் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு 
ஆவைாெலனெ ்வெலவகலள வழங்குகிறது.

சிங்கப்பூர ்ெமாரிட்டன்ஸ் (SOS) 
துன்பத்திை் இருப்பவரக்ளுக்கு உணரெ்ச்ிபூரவ்மான 
ஆதரலவ வழங்குகிறது.

சிங்கப்பூர ்ஆவைாெலன லமயம் 
மன அழுத்தத்லதத் தணிக்கவும், வாழ்கல்கயின் 
பை்வவறு பிரெச்ிலனகலளெ ்ெமாளிக்கவும் 
உங்களுக்கு உதவ, பை்வவறு வலகயான 
ஆவைாெலனகள் மற்றும் உளவியை் வெலவகலள 
வழங்குகிறது.

1800 283 7019 (இைவெ எண்)

1800 221 4444 (24 மணி வநரம்)

6339 5411

சிை்வர ்ரிப்பன் 
மனநைப் பிரெச்ிலனகலளக் சகாண்ட நபரக்ளுக்கும், 
அவரக்ளின் பராமரிப்பாளரக்ளுக்கும், அவரக்ள் ஏன் 
சிகிெல்ெலயத் தாமதப்படுத்துகிறாரக்ள் அை்ைது 
தவிரக்்கிறாரக்ள் என்பலதப் புரிந்துசகாள்ள 
ஆவைாெலனெ ்வெலவலய வழங்குகிறது.

6386 1928



அவெரநிலைக்கான பிற பயனுள்ள சதாடரப்ு எண்கள் இங்வக.

குடிதபயைந்்த இல்லப் பணிப்தபண்களுக்கான
 மனிதவள அரமெச்ின் உதவி எண்

பிற அவெைநிரலகள்

மனிதவள அரமெச்ு  – 1800 339 5505
நை்வாழ்வு, ெம்பளம் மற்றும் பிற வவலை சதாடரப்ான 
விஷயங்களிை் உதவி மற்றும் ஆவைாெலனக்கு

காவை்               999

இந்வதாவனசியா
6737 7422
9295 3964

வங்காளவதெம்
6255 0075

இந்தியா
9172 9803

இைங்லக
6254 4595

ஃபிலிப்லபன்ஸ்
6737 3977

கம்வபாடியா
6341 9785

மியான்மர்
6735 1672

மருத்துவ அவெர ஊரத்ி/       995 
தீயலணப்பு வாகனம்

தாய்ைாந்து
6737 2475
8421 0105
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தூதைகங்கள் மற்றும் உயை ்ஆரணயப் பணியிடங்கள்



6. மன அழுத்தத்ரதக் குரறக்க உதவும், உங்கள் 6. மன அழுத்தத்ரதக் குரறக்க உதவும், உங்கள் 
ஓய்வு நாளில் நீங்கள் பதிவுதெய்யக்கூடிய ஓய்வு நாளில் நீங்கள் பதிவுதெய்யக்கூடிய 
 வகுப்புகள் மற்றும் தெயல்பாடுகளின் படட்ியல். வகுப்புகள் மற்றும் தெயல்பாடுகளின் படட்ியல்.

6. மன அழுத்தத்ரதக் குரறக்க உதவும், உங்கள் 
ஓய்வு நாளில் நீங்கள் பதிவுதெய்யக்கூடிய 
 வகுப்புகள் மற்றும் தெயல்பாடுகளின் படட்ியல்.
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AIDHA வழங்கும் வகுப்புகளின் படட்ியல்

வகுப்பின் தபயை ் வகுப்பின் வநாக்கங்கள்

✓ வெமிப்பது, வரவு செைலவப் பட்டியலிடுவது,  
    திட்டமிடுவது மற்றும் வரவு செைவுப் பட்டியலைப்  
   பின்பற்றுவது எப்படி என்பலத அறிதை்.

✓ சுயமரியாலதலய வளரத்்துக் சகாள்ளுங்கள் மற்றும்  
   உங்கள் விளக்கக்காட்சி மற்றும் தகவை்சதாடரப்ுத ் 
   திறன்கலள வமம்படுத்திக் சகாள்ளுங்கள்.

✓ கணினி மற்றும் சதாலைவபசியிை் சதாடரப்ுலடய  
   மற்றும் நலடமுலறப்படுத்தக் கூடிய தகவை்  
   சதாழிை்நுட்பத் திறன்கலள வமம்படுத்திக் சகாள்ளுங்கள்.

✓ அலடயக்கூடிய நீண்ட காை தனிப்பட்ட நிதித் திட்டத்லத  
   உருவாக்குங்கள்.

✓ நிதிொரந்்த விவகாரங்களிை் திறலமயாக  
   முடிசவடுப்பவராக ஆகுங்கள்.

✓ பயனுள்ள சொத்துகளிை் வெமிப்லப எவ்வாறு முதலீடு  
   செய்வது என்பலத அறிந்துசகாள்ளுங்கள்.

✓ ஒரு சதாழிலை எவ்வாறு சதாடங்கி  நிரவ்கிப்பது  
   என்பலத அறிந்துசகாள்ளுங்கள்.

✓ வணிகெ ்சூழலைப் புரிந்துசகாண்டு உங்கள்  
   வணிகத்திற்கான ஓர ்உத்திலய உருவாக்குங்கள்.

✓ அலடயக்கூடிய ஒரு வணிகத் திட்டத்லத  
   உருவாக்குங்கள்.

✓ ஆங்கிைத்திை் மிகவும் சாடரப்ுசகாள்ளக ் 
   கற்றுக்சகாள்ளுங்கள்.

✓ திறம்பட ஆங்கிைத்திை் வபெவும் எழுதவும் நம்பிக்லகலய  
   வளரத்்துக்சகாள்ளுங்கள்.

சதாகுதி 1: 
சதாழிை்நுட்பத்லத 
நிரவ்கித்தை்

சதாகுதி 2: உங்கள் 
நிதிொரந்்த 
எதிரக்ாைத்லதத ்
திட்டமிடுங்கள்

சதாகுதி 3: உங்கள் 
சதாழிலைத ்
சதாடங்குங்கள்

உங்கள் ஆங்கிைத்லத 
வமம்படுத்துங்கள்

QR குறியீடல்ட வருடவும், அை்ைது இங்வக வமை் 
விவரங்கள் அறிந்துசகாண்டு Aidha 
வகுப்புகளுக்குப் பதிவு செய்யவும்:

https://www.aidha.org/contact-us/courses-overview/
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QR குறியீடல்ட வருடவும், அை்ைது இங்வக வமை் 
விவரங்கள் அறிந்துசகாண்டு இைவெ Aidha 
வகுப்புகளுக்குப் பதிவு செய்யவும்:

https://www.aidha.org/courses/free-short-courses/

இலவெ வகுப்புகள்

இந்த ஊடாடும் பட்டலற சிறந்த விவமறிந்த 
வலகயிை் நிதிொரந்்த முடிவுகலள எடுப்பதிை் 
உள்ள வாழ்கல்கலய மாற்றும் தன்லமசகாண்ட 
நன்லமகலளப் புரிந்துசகாள்ள உதவும்.

சிங்கப்பூரிை் ஒரு வங்கிக் கணக்லகத் திறப்பதன் 
நன்லமகலளக் கண்டறிந்து, ஒரு கணக்லகத ்
திறக்கும்வபாது என்ன கவனிக்க வவண்டும் 
என்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகலளத் சதரிந்து 
சகாள்ளுங்கள்.

அது என்ன, அலத எப்படித் தவிரப்்பது? இந்த 
வகுப்பிை் கடனின் உண்லமயான செைலவ 
எவ்வாறு புரிந்துசகாள்வது என்பலத அறியுங்கள்.

மீள்திறன் என்பது கடினமான காைங்களிை் 
உறுதியாக இருக்க முடிவலதப் பற்றியதாகும். 
இந்த வகுப்பிை், ெவாைான சூழ்நிலைகலளெ ்
ெமாளிக்கவும் மற்றும் உறுதியாக இருக்கவும் 
கற்றுக்சகாள்ளுங்கள்.

இந்த ஊடாடும் பட்டலறயிை், மன அழுத்தம் 
உங்கலள எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பலதயும், 
அலத நீங்கள் எவ்வாறு ெமாளிக்கைாம் 
என்பலதயும் பற்றி, மற்ற சவளிநாட்டு வீட்டுப் 
பணியாளரக்ளுடனும் ஒரு நத்பாரந்்த Aidha 
வழிகாட்டியுடனும் வெரந்்து கற்றுக்சகாள்வீரக்ள்.

எங்கள் வகுப்புக்குப் பிந்லதய அமரவ்ிை், கடலனப் 
புரிந்துசகாள்வதற்கு (AMP-யுடன் கூட்டாக) உங்கள் 
தனிப்பட்ட கடன் சூழ்நிலைலய எப்படிக ்
கட்டுக்குள் லவத்துசகாள்வது என்பலத அறிக.

நிதிக் கை்வி 
முன்னுலர

வங்கிக் கணக்லக 
எவ்வாறு 
சதாடங்குவது

கடலனப் பற்றிப் 
புரிந்துசகாள்வது

உங்கள் மீள்திரலன 
வளரத்்துக்சகாள்ளுதை்

மன அழுத்தத்லதக ்
லகயாளுதை்

கடன் 
ஆவைாெலனபற்றிய 
விளக்கம்
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அலனத்து குடிசபயரந்்த இை்ைப் 
பணிப்சபண்களுக்கும், ,எை்ைா FAST 
நடவடிக்லககளும் இைவெம்! 
அதிக விவரங்களுக்கு, QR குறியீடல்ட வருடுங்கள். 
FAST-சாள்ளுங்கள்:

https://www.facebook.com/FAST.org.sg. 

ெமூக ஆதைவு மற்றும் பயிற்சிக்கான தவளிநாடட்ு வீடட்ுப் பணியாளை ்
ெங்கம் (FAST) வழங்கும் நிகழ்வுகள் மற்றும் படட்ரறகளின் படட்ியல்

குடிசபயரந்்த இை்ைப் பணிப்சபண்களுக்கு,  
அவரக்ளின் பிரெச்ிலனகலளப் பகிரந்்துசகாள்ள 
பாதுகாப்பான ஒரு தளத்லத வழங்குகிறது. 
கவரெ்ச்ிகரமான பரிசுகலள சவை்ை, 
வவடிக்லகயான உலரயாடலிை் ஈடுபட்டு, வினாடி 
வினாக்களிை் பங்வகற்கவும். இந்தத் தளம், ெமூக 
ஆதரவுெ ்வெலவகள் மற்றும் வவலை-வாழ்கல்கெ ்
ெமநிலைத் திட்டங்கலள, குடிசபயரந்்த இை்ைப் 
பணிப்சபண்களுக்கு  FAST வழங்குகிறது.

FAST குடிசபயரந்்த இை்ைப் பணிப்சபண்களின் 
ஒட்டுசமாத்த நை்வாழ்வுக்கு FAST முன்னுரிலம 
அளிக்கிறது. அத்வதாடு, சதாழிைாளரக்ளுக்கு 
ஊடாடும் மற்றும் ஈடுபடுத்தும் பட்டலறகள் 
மூைம், மீள்திறன் குறித்துக் கற்பிப்பலத 
வநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.

ெவாை்கலள எதிரச்காள்வதிை் வலுவாக இருக்க 
உதவும் இந்தப் பட்டலறகள், குடிசபயரந்்த இை்ைப் 
பணிப்சபண்களின் உணரெ்ச்ி, மனம், உடை் 
மற்றும் ஆன்மீகம் ஆகிய  அம்ெங்கலளத் சதாடும்.

மனநிலை
மீள்திறன் குறித்த  
முகநூை் வநரலைப் 
வபெச்ு 

மனநிலை ொரந்்த 
மீள்திறன் 
பட்டலறகள்



இந்தப் �தத்கத�்ன் உள்ளடக்கத�்ற்� ம�ப்��க்க பங்களிப்� 
வழங்�ய ம�த�்வர ்ஜாெரட ்ங் மற்�ம் ம�த�்வர ்ேமாக் � �ங் 

(மனிதவள அைமசச்கத�்ன் மனநல ஆேலாசகரக்ள்) ஆ�ேயா�க்�ச ்
�றப்� நன்�கள்.


