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உங்கள் நண்பர் 
அல்லது உறவினரின் 

அனுபவங்களளயும், ”Early 
Intervention” சேளவ என்ன 

வழங்க சவண்டும் என்பளையும் 
புரிந்துககொள்ள உங்களுக்கு 

உைவுகின்ற ஒரு துண்டுப் 
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அேொைொரண மற்றும் மனசவைளனயளிக்கும் 
அனுபவங்களளப் புரிந்துககொள்ளுைல்

அசாதாரண மனவேதனனயளிக்கும் அனுபேங்கள் என்பதில் சித்தப்பிரனம, 
அல்லது யாராேது உங்கனளப் பின்்தாடர்கிறார்கள் அல்லது பின்்தாடர 
முயற்சிக்கிறார்கள் என்ற பயம், பிற விசித்திரமான அல்லது ேருத்தமளிக்கும் 
எண்ணங்கனளக் ்காண்டிருத்தல், அல்லது மற்றேர்கள் ்சய்யாத 
விஷயங்கனளப் பார்த்தல், வகட்டல், உணர்தல், நுகர்தல் அல்லது சுனேத்தல் 
ஆகியனே உள்ளடங்கும்.

மக்கள் பல்வேறுபட்ட காரணங்களுக்காக அசாதாரண 
மனவேதனனயளிக்கும் அனுபேங்கனளக் ்காண்டிருக்கலாம். இந்த 
அனுபேங்கனள ஆன்மீக அனுபேங்களுடன் இனணக்க முடியும். 
நீண்ட வநரம் உங்களுக்குத் தூக்கம் ேராதவபாது, வபானதமருந்து 
எடுத்துக்்காண்டிருக்கும்வபாது, ேலிப்புவநாய் பாதிப்பு இருக்கும்வபாது, 
அல்லது நினறய மன அழுத்தம் அல்லது உணர்ேதிர்ச்சிக் வகாளாறால் 
பாதிக்கப்பட்டிருக்கும்வபாது இனே ஏற்படலாம்.

இந்த அனுபேங்கள் மிகப் ்பாதுோனனே. அனே ஒருேருனடய பதின்ம 
ேயதிவலா அல்லது 20-களின் ஆரம்பத்திவலா ்தாடங்கலாம், இருந்தாலும் 
சில வபருக்கு இது மிகத் தாமதமாக ஏற்படக்கூடும்.

இந்த அனுபேங்கள் அச்சுறுத்துேதாக இருக்கும்வபாதும் ஒருேருனடய 
ோழ்க்னகயில் ்பரிய பாதிப்னப ஏற்படுத்தும்வபாதும், இனே சில 
வநரங்களில் என psychosis அனழக்கப்படுகின்றன, ஆனால் மற்றேர்கள் இந்த 
அனுபேங்கனள சாதாரண மன உனலவின் ஒரு பகுதியாகப் பார்க்கிறார்கள். 
Psychosis என்பது அனுபேங்கனள விேரிக்கின்ற ஒரு சாதாரண 
ோர்த்னதயாகும். 

உங்கள் நண்பவரா அல்லது உறவினவரா பயந்திருந்தால், இந்த வநரத்தில் அது 
அச்சம் ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கலாம், ஆனால் அேர்கள் அதிலிருந்து 
மீண்டு ேர முடியும், ஒரு ோழ்க்னக, நல்ல வேனல, உறவு மற்றும் குடும்பம் 
ஆகியேற்னறப் ்பற முடியும். 

அசாதாரண மனவேதனன ஏற்படுத்தும் அனுபேங்களின் இரண்டு முக்கியக் 
கட்டங்கள் உள்ளன. இந்த ்நருக்கடியான காலகட்டத்தில், உங்கள் நண்பர் 
அல்லது உறவினருக்கு சித்தப்பிரனம ஏற்படலாம், மற்றும் தடுமாற்றமான 
எண்ணங்கள் ்காண்டிருக்கலாம், ஆனால் அதன் பின்னர் அேர்கள் 
மீண்டு ேரத் ்தாடங்குகிறார்கள். மீட்புக் கட்டத்தில், உங்கள் நண்பர் 
அல்லது உறவினருக்கு அவத வபான்ற உணர்வுகள் அல்லது அனுபேங்கள் 
இருக்கலாம், ஆனால் அதனால் அேர்களுக்கு ஏற்பட்ட மனக்குழப்பமும், 
அேர்களுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பும் குனறோனதாக இருக்கலாம். 

அடுத்து நீங்கள் என்ன ்சய்கிறீர்கள் என்பது முக்கியமானது! உங்கள் 
நண்பர் அல்லது உறவினர் இந்த அனுபேங்கனளப் ்பற்றிருப்பதாக 
நீங்கள் கருதினால், ”early intervention” வசனேகளுடன் இனணந்து 
்சயல்படத் வதர்ந்்தடுப்பது உங்கள் நண்பர் அல்லது உறவினர் இந்த 
அனுபேங்களிலிருந்து மீண்டு ேருேனத வநாக்கி எடுத்து னேக்கின்ற மிக 
முக்கியமான அடியாக இருக்கும்.

்நருக்கடியான ்தாடக்க மாதங்கள் மற்றும் ஆண்டுகளின் வபாது இந்த 
அனுபேங்களுக்கு உங்கள் நண்பர் அல்லது உறவினர் ்பறுகின்ற ஆதரவு 
குறிப்பாக முக்கியமானது என சான்றுகள் ்தரிவிக்கின்றன.

Early Intervention சேளவகள் என்பளவ 
யொளவ? அளவ என்ன கேய்கின்றன?

Early intervention (EI) வசனேகள் குறிப்பாக உங்கள் நண்பர் அல்லது உறவினர் 
அேருனடய அசாதாரணமான மனவேதனனயளிக்கும் அனுபேங்கனளச் 
சமாளித்து அதிலிருந்து மீண்டு ேருேதற்கு, அதிக வநர்மனறயானேராக 
உணர்ேதற்கு, இயல்பான ோழ்க்னகனயத் ்தாடர்ேதற்கு, மற்றும் 
இது மீண்டும் நிகழ்ேதற்கான ோய்ப்புகனளக் குனறப்பதற்கு 
ஆதரேளிப்பதற்்கன்வற ேடிேனமக்கப்பட்டுள்ளன. 

EI வசனேகள் மன மற்றும் உடல் நலத்தின் அனனத்து அம்சங்களிலும் கேனம் 
்சலுத்துகின்றன மற்றும் மருத்துேம், உளவியல், சமூகம் மற்றும் உடல் 



சார்ந்தது என பல்வேறு ேழிகளில் அனே ்சயல்படுகின்றன, வேனல, பள்ளி 
மற்றும் கல்லூரி, குடும்பம் மற்றும் நண்பர்கள், உறவுமுனற வீட்டுேசதி, 
பணம், மருந்துகள், மதுப்பழக்கம் மற்றும் உடல்நலம் ஆகியேற்றில் 
உதவுகின்றன. இது உங்கள் நண்பர் அல்லது உறவினரின் ஆன்மீக, மத, 
கலாச்சார அல்லது குடும்ப பின்னணிக்கும் ்பாருந்துகின்ற பயனுள்ள 
சிகிச்னசகளும், பரந்த அளவிலான முழுனமயான ஆதரவும் ேழங்குேனத 
வநாக்கமாகக் ்காண்டுள்ளது.

EI பல்வேறு ேனகயான ேழிகளில் ்சயல்படுேதால், வசனேயில் பல்வேறு 
ேனகயான மக்கள் பணிபுரிகிறார்கள். அேர்கள் ேழக்கமாக இத்தனகய 
அனுபேங்கனளக் ்காண்ட மக்களுடன் இனணந்து பணிபுரிகிறார்கள். 
நலம்வபணல் ஒருங்கினணப்பாளர்கள், மனநல மருத்துேர்கள், 
உளவியலறிஞர்கள், மருந்துத் தயாரிப்பாளர்கள், ்சவிலியர்கள், 
்தாழில்முனறச் சிகிச்னசயாளர்கள், சமூகப் பணியாளர்கள் மற்றும் ஆதரவு 
வநர மற்றும் மீட்பு ஊழியர்கள் ஆகிவயார் இதில் உள்ளடங்குேர். இந்தக் 
குறிப்பிட்ட நபர்கனளப் பற்றியும், அேர்கள் என்ன வசனே ேழங்க முடியும் 
என்பனதப் பற்றியும் கூடுதல் தகேல்கனள எங்கள் இனணயதளத்தில் 
நீங்கள் அறியலாம்: likemind.nhs.uk. 

சில ோரங்களில் விஷயங்கள் இயல்பான நினலக்குத் திரும்பினாலும் கூட 
EI வசனேகள் மூன்று ஆண்டுகள் ேனர ஆதரவு ேழங்குகின்றன. ஏ்னனில், 
நீண்ட காலத்திற்கு இத்தனகய அசாதாரண மனவேதனனயளிக்கும் 
அனுபேங்களால் வபாராடக்கூடிய ஒரு சில நபர்கள் இருக்கிறார்கள். 
உங்கள் நண்பர் அல்லது உறவினருக்கு மீண்டு ேருேதற்கான சிறப்பான 
ோய்ப்பு அளிப்பதற்கு சரியான ஆதரனேப் ்பறுேது உண்னமயில் 
முக்கியமானதாகும். 

EI சாதாரணமாக குடும்பத்துடனும் நண்பர்களுடனும் இனணந்து 
்சயல்படுகின்றன, எனவே அேர்கள் உங்களுக்கும் கூட ஆதரேளிக்க 
முடியும். ஏ்னனில், மனவேதனனயுடன் இருக்கும் வநரங்களில் ஒரு 
குடும்ப உறுப்பினருக்கு அல்லது நண்பருக்கு ஆதரேளிப்பது கடினமானது 
என்பனத அேர்கள் புரிந்து்காள்கிறார்கள், மற்றும் உங்களுக்கும் கூட 
தடுமாற்றம் இருக்கலாம். மக்களுக்கு அேர்கனளச் சுற்றி ஆதரோன 
குடும்பமும் நண்பர்களும் இருந்தால் அேர்கள் மிக வினரவில் மன 
வேதனனயிலிருந்து மீண்டு ேருேதற்கு அதிக ோய்ப்புள்ளது என்பதும் ஒரு 
காரணம். 

நீங்கள் பின்ேருேனேற்றிற்கு ஒரு EI வசனேனய எதிர்பார்க்கலாம்: 

• மன நலன், EI வசனேயின் பணி, வசனேயில் பணிபுரியும் நபர்கள் மற்றும் 
ேழங்கப்படும் சிகிச்னசகள் ஆகியேற்னறப் பற்றி ்பாதுோக உங்களிடம் 
வபசுகிறது. 

• உங்கள் பிரச்சனனகனள ்சவிமடுத்துக் வகட்கிறது மற்றும் நீங்கள் ்சய்ய 
முடிகின்ற உதவிகரமான விஷயங்கனளப் பற்றி ்பாதுோக உங்களிடம் 
வபசுகிறது.

• ஒரு உறவினர் அல்லது நண்பராக உங்கள் பணியில் உங்களுக்கு 
ஆதரேளிக்கிறது. உங்களுடன் ்தானலவபசியில் வபசுதல், உங்கனளச் 
சந்தித்தல், பராமரிப்பாளர்கள் குழுவிற்கு உங்கனள அனழத்தல் 
அல்லது உங்கள் வதனேகளுக்கு உங்களுக்கு ஆதரேளிக்க உங்களுக்கு 
பராமரிப்பாளர்கள் மதிப்பீட்னட ேழங்குதல் ஆகியேற்னற உள்ளடக்கியதாக 
இது இருக்கும்.

உங்களுடன் தகேல் பகிரப்படுேதற்கு உங்கள் நண்பர் அல்லது உறவினர் 
மகிழ்ச்சியனடந்தால், EI வசனே பின்ேருேனேற்னறயும் ்சய்ய முடியும்: 

Early Intervention சேளவகள் 
நண்பர்களுடனும் குடும்பை்துடனும் 
எவ்வொறு இளணந்து சவளல கேய்கிறது?



• உங்கள் நண்பர் அல்லது உறவினர் அனுபவிக்கின்ற குறிப்பிட்ட 
பிரச்சனனகள் பற்றியும், உதவுேதற்கு அேர்கள் அளிக்கும் குறிப்பிட்ட ஆதரவு 
மற்றும் சிகிச்னசகள் பற்றியும் உங்களுடன் வபச முடியும் 

• பராமரிப்புத் திட்டம் மற்றும் மீளாய்வுக் கூட்டங்களுக்கு உங்கனள 
அனழக்க முடியும் 

• இது கினடக்கும் இடங்களில் குடும்பத் தனலயீட்னட அளிக்க முடியும் 
மற்றும் இது உதவிகரமானதாக இருக்கலாம். 

கலாச்சாரம், பாலினம், மதம், இன மனப்பான்னம, பாலுணர்வு 
ஆகியேற்னறப் ்பாறுத்து ஒே்்ோருேரும் மற்றேர்களிடமிருந்து 
வேறுபடுகிறார்கள். மனநலச் வசனேகனளப் பயன்படுத்துகின்ற 
்பரும்பாலான நபர்கள் தங்கள் மனநலப் பிரச்சனனகனள நிர்ேகிப்பதில் 
மதம் அல்லது ஆன்மீகம் உதவிகரமாக இருப்பதாக ்சால்லியிருக்கிறார்கள் 
- ஆனால் சில வநரங்களில் இனதப் பற்றி சுகாதார நலம்வபணல் 
ேல்லுநர்களிடம் வபசுேனத அேர்கள் சிரம்மானதாகக் கருதுகிறார்கள்.

உங்கள் நண்பர் அல்லது உறவினரின் அனுபேங்கள் எங்கிருந்து 
ேந்தன என்பனதப் பற்றியும், அேற்னறக் னகயாளுேதற்கான சிறந்த 
ேழிகள் பற்றியும் ்ேே்வேறு நபர்கள் ்ேே்வேறு கருத்துக்கனளக் 
்காண்டிருப்பனத நீங்கள் காணலாம். உதாரணமாக, நீங்கள், உங்கள் 
உறவினர் அல்லது மதத் தனலேர் அேர்கள் அனுபேங்கனள ஆன்மீக ரீதியில் 
பார்க்கலாம், மற்றும் பிரார்த்தனன, அல்லது குடும்ப ஆதரவு அேற்னறச் 
சமாளிப்பதற்கான சிறந்த ேழியாக இருப்பதாக நீங்கள் கருதலாம், அவத 
வநரம் ஒரு உளவியலாளர் மருந்துகனளப் பரிந்துனரக்கலாம். 

சில வநரங்களில் ்காடுக்கப்படும் அறிவுனரகள் உங்கள் ்சாந்த 
மதிப்புகளுடன் முரண்படுேனதயும் நீங்கள் காணலாம். உதாரணமாக, 
உங்கள் நண்பர் அல்லது உறவினர் மீது ஒரு கண் னேத்திருப்பதற்கும், 
அேர்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பனத உறுதி்சய்ேதற்கும் எல்லா 
வநரங்களிலும் அேருடன் இருப்பது சிறந்தது என நீங்கள் சில வநரங்களில் 
கருதக்கூடும், ஆயினும் உங்கள் உறவினர் அதிக சுதந்திரமானேராக 
இருக்கலாம் என NHS அணி ்தரிவிக்கலாம். 

உங்களுக்குக் ்காடுக்கப்பட்ட தகேல்கள் பற்றி உங்களுக்குக் குழப்பம் 
இருந்தாவலா, அல்லது உங்கள் நண்பர் அல்லது உறவினருக்கு கலாச்சார 
அல்லது மத சம்பந்தமான பிரச்சனனகள் இருந்தாவலா உங்கள் 
நண்பர் அல்லது உறவினரின் நலம்வபணல் ஒருங்கினணப்பாளரிடம் 
வபசவும். உங்கள் நண்பர் அல்லது உறவினரின் நலம்வபணல் 
ஒருங்கினணப்பாளருக்கு உங்களுனடய, அல்லது உங்கள் நண்பர் அல்லது 
உறவினருனடய, கலாச்சார அல்லது ஆன்மீக பின்னணி பற்றிய தகேல்கள் 
முழுனமயாகத் ்தரியாமல் இருக்கலாம், ஆனால் அேர்கள் உங்கள் 
கண்வணாட்டங்கனள, அல்லது உங்கள் நண்பர் அல்லது உறவினருனடய 
கண்வணாட்டங்கனள கேனிக்க, புரிந்து்காள்ள மற்றும் மதிப்பளிக்க 
முடி்ேடுப்பார்கள். மிகவும் உதேக்கூடிய சிகிச்னசகனளக் கண்டறிய 
அேர்கள் உங்கள் நண்பர் அல்லது உறவினருக்கு உதவுோர்கள் மற்றும் 
குறிப்பிட்ட சூழ்நினலக்வகற்ப அேர்கள் தங்கள் அணுகுமுனறனய 
மாற்றியனமத்துக் ்காள்ள முடியும். உங்கள் நண்பர் அல்லது உறவினருக்கு 
ஆதரேளிப்பதில் ஆன்மீக நம்பிக்னககளின் அல்லது மத / ஆன்மீக 
ேட்டாரங்கனளச் வசர்ந்த நபர்களின் அம்சங்கனள அேர்கள் எப்படிச் வசர்க்க 
முடியும் என நீங்கள் அேர்களிடம் வகட்க முடியும்.

NHS அணி ்மாழித் தனடகளுக்கு உதவுேதற்கும் முயற்சிக்கும், மற்றும் 
்மாழி்பயர்ப்பாளனர ஈடுபடுத்துேது உதவிகரமாக இருக்கும் என நீங்கள் 
கருதினால் அதற்கும் ஏற்பாடு ்சய்யலாம். EI வசனேகள் ஒே்்ோருேருனடய 
தனியுரினமக்கும் மதிப்பளிக்கும் மற்றும் உங்களால் மற்றும் உங்கள் 
உறவினரின் நண்பரால் தகேல்கள் வகட்கப்படும்வபாது அனே இரகசியமாக 
னேக்கப்படும். EI வசனே உங்கள் நண்பர் அல்லது உறவினருக்கு 
ஆதரேளிப்பதில் கேனம் ்சலுத்தும். சில வநரங்களில், தனிநபவரா 
அல்லது அேர்களுனடய குடும்பத்தினவரா பகிர்ந்து்காள்ள விரும்பாத 
விஷயங்கனள இரகசியமாக னேத்துக்்காள்ளுமாறு அேர்களிடம் 
வகட்கப்படும், அல்லது குடும்பத்துடனும் நண்பர்களுடனும் வபச வேண்டாம் 
என எப்வபாதாேது அேர்கள் வகட்டுக்்காள்ளப்படுகிறார்கள், ஆனால் 
அந்த நபருக்கு ஆதரேளிப்பதில் நண்பர்கனளயும் உறவினர்கனளயும் 
ஈடுபடுத்துேதா என்று வகட்பனத விட, எே்ோறு ஈடுபடுத்துேது என EI 
வசனேகள் சாதாரணமாக வகட்கும்.



அேர்களுனடய கலாச்சார, மத அல்லது ஆன்மீக நம்பிக்னககள் மற்றும் 
நனடமுனறகளுக்குப் ்பாருத்தமான சிகிச்னசகள் மற்றும் ஆதரனேத் 
வதர்ந்்தடுப்பதற்கும் ஏற்றுக்்காள்ளவும் உங்கள் நண்பர் அல்லது 
உறவினரின் நலம்வபணல் ஒருங்கினணப்பாளர் அேர்களுக்கு உதே 
முடியும்.

நினலயான சமூக சுகாதாரச் வசனேகனள விட EI வசனேகள் அசாதாரண 
மற்றும் மனவேதனனயளிக்கும் அனுபேங்கனள சிறப்பாக குனறக்கும் 
திறன் ்பற்றிருப்பதாகவும், இந்த அனுபேங்கள் மீண்டும் ஏற்படாமல் 
தடுப்பதில் சிறந்து விளங்குேதாகவும் ஆராய்ச்சிகள் காண்பித்துள்ளன. 

EI வசனேகனளப் பயன்படுத்தும் மக்கள் அதிக ஈடுபாடும் திருப்தியும் 
காண்பிக்க முயற்சிக்கிறார்கள் மற்றும் மிகவும் பழனமயான சமுதாயச் 
வசனேகனளப் பயன்படுத்துபேர்கனள விட சிறப்பான ோழ்க்னகத் 
தரத்னதக் ்காண்டிருக்க விரும்புகிறார்கள். 

EI வசனேகள் சிறந்த முடிவுகளுக்கு ேழிேகுக்கின்றன, ஏ்னனில் அனே 
அனுபேங்கனளப் பற்றிப் வபசுதல் மற்றும் புரிந்து்காள்ளுதல் (உ.ம்., 
அறிோற்றல் நடத்னத சிகிச்னச மற்றும் குடும்ப சிகிச்னச), ்தாழில்சார் 
ஆதரவு (உ.ம்., வேனல ்பறுேதிலும் அனதத் தக்கனேப்பதிலும் 
ஆதரவு), மற்றும் ்தாடர்புனடய உடல்நலப் பிரச்சனனகள் மற்றும் 
்பாது நலோழ்விற்கான ஆதரவு (உ.ம்., உணவு, உடற்பயிற்சி, சக 
வதாழர்களிடமிருந்து ஆதரவு, ்ேளிப்புற பசுனம இடங்களுக்கான 
அணுகல்) ஆகியேற்னற உள்ளடக்கிய மருந்து மற்றும் உளவியல் 
சிகிச்னசகனள உள்ளடக்கிய பரந்த அளவிலான ஆதரனே ேழங்குகின்றன. 
நிச்சயமாக, ”psychosis”-க்கான முக்கியமான சிகிச்னசகளில் ஒன்று 
மருந்து சிகிச்னச ஆகும், ஆனால் ்பாதுோக உங்கள் நண்பர் அல்லது 
உறவினர் முற்றிலும் மருந்து எடுத்துக்்காள்ள வேண்டியதில்னல, 
மற்றும் உதேக்கூடிய பிற சிகிச்னசகளும் உள்ளன - EI வசனேகள் 
மக்கனள மருத்துேமனனயில் னேத்திருக்க விரும்பவில்னல. 
உண்னமயில், மருத்துேமனனச் சிகிச்னச வதனேப்படுகின்ற மக்களின் 
எண்ணிக்னகனயக் குனறக்கும் விதமாக அனே அனமக்கப்பட்டிருந்தன. 
எங்களது ‘சிகிச்னசத் ்தரிவுகள்’ சிற்வறடு மற்றும் இனணயதளம் likemind.
nhs.uk உதவிகரமாக உள்ள அனனத்து ேனகயான விஷயங்கனளப் பற்றியும் 
கூடுதல் தகேல்கனள உங்களுக்குத் ்தரிவிக்கிறது.

Early Intervention சேளவகள் 
கேயல்படுகின்றனவொ?



கூடுைல் ைகவல்களள நொன் எங்கு 
அறிந்துககொள்ள முடியும்?

இந்த துண்டுப் பிரசுரத்தில் உள்ள உள்ளடக்கம் “Early intervention in psychosis” 
மற்றும் ”நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பம்” ஆகியேற்றின் சிற்வறடுகளின் 
அடிப்பனடயில் அனமந்ததாகும். இது EI வசனேகனளப் பயன்படுத்துகின்ற 
இனளஞர்களிடமிருந்து (14-35 ேயதுனடயேர்கள்) ்பறப்பட்ட 
பின்னூட்டங்களின் அடிப்பனடயில் உருோக்கப்பட்டது. 

இந்தச் சிற்வறடுகள் மற்றும் இதர சிற்வறடுகளின் நகல்கள், உதவி 
்பறுேதற்கான இடங்கள் பற்றிய தகேல்கள், மற்றும் இவத வபான்ற 
அனுபேங்கனளப் ்பற்றிருந்த பிற 
நபர்களிடமிருந்து பின்னூட்டம் மற்றும் 
ஆவலாசனன ஆகியனே உள்ளிட்ட கூடுதல் 
தகேல்கள் ்பறுேதற்கு, எங்கள் இனணயதளம் 
likemind.nhs.uk -ஐப் பார்னேயிடவும். 
்மாழி்பயர்ப்புகள் துல்லியமாக 
இல்லாவிட்டாலும் கூட, இடதுபக்கத்தில் 
உள்ள “்மாழி” பிரிவில் உங்கள் ்மாழினய 
கிளிக் ்சய்ேதன் மூலம் இனணயதளத்தின் 
உள்ளடங்கள் உங்கள் ்மாழியில் 
்மாழி்பயர்க்கப்பட்டிருப்பனத நீங்கள் காண 
முடியும்.

• அேர்களுடனான உங்கள் உறவில் கருத்து வேறுபாடுகளும் அழுத்தமும் 
ஏற்படுேனதத் தவிர்க்க முயற்சித்தல்

• யதார்த்தமான எதிர்பார்ப்புகனளப் ்பற்றிருத்தல் மற்றும் உங்கள் நண்பர் 
அல்லது உறவினர் அேருனடய சுய வேகத்தில் மீண்டு ேர அனுமதித்தல்

• ேழங்கப்படுகின்ற சிகிச்னசகனளத் வதர்ந்்தடுப்பதற்கும் 
பயன்படுத்துேதற்கும் உங்கள் நண்பர் அல்லது உறவினருக்கு 
ஆதரேளித்தல் 

மக்கள் மனநலப் பிரச்சனனகளால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும்வபாது, 
குடும்பத்திடமும் நண்பர்களிடமும் இருந்து உண்னமயிவலவய சிறந்த 
சமூக ஆதரனேப் ்பற்றிருப்பது ஒரு ்பரிய மாற்றத்னத ஏற்படுத்துகிறது. 
இந்த சமூக ஆதரனேப் ்பற்றிருப்பது மக்கள் மிக வினரோகவும் 
முழுனமயாகவும் மீண்டு ேர உதவுகிறது. அேர்களுனடய நண்பர் அல்லது 
உறவினருக்கு எது உதவியாக இருக்கும் என்பனதப் பற்றி நண்பர்கள், 
குடும்பம் மற்றும் சுகாதாரச் வசனேகள் ்பாதுோன ஒப்பந்தத்னதக் 
்காண்டிருப்பதும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

உங்கள் நண்பர் அல்லது உறவினர் தன்னன சிறப்பானேராக உணர 
உதேக்கூடிய விஷயங்களுக்கான சில ஆவலாசனனகள் இேற்னற 
உள்ளடக்குகின்றன:

• உங்கள் நண்பர் அல்லது உறவினர் உங்களிடம் என்ன ்சால்ல 
முயற்சிக்கிறார் என்பனதயும், அேர்கள் ்சய்யும் ேழினய அேர்கள் 
ஏன் நினனக்கிறார்கள் என்பனதயும் ்சவிமடுத்துக் வகட்டல் மற்றும் 
புரிந்து்காள்ள முயற்சித்தல்

• உங்கள் நண்பர் அல்லது உறவினர் தனது ோழ்க்னகயில் முன்னதாக 
அனுபவித்த விஷயங்கனள மீண்டும் ்பறுேதற்கு, அல்லது புதிய 
்பாழுதுவபாக்குகள், சமூகச் ்சயல்பாடுகள், கல்லூரிப் படிப்புகள் அல்லது 
வேனலோய்ப்புகனளப் ்பறுேதற்கு ஊக்குவித்தல்

• உங்கள் நண்பர் அல்லது உறவினரின் சுதந்திரத்னத வமம்படுத்துதல் 

• ோழ்க்னகயில் உங்கள் நண்பர் அல்லது உறவினர் ்சய்ய 
விரும்பும் விஷயங்கனளப் பற்றி வநர்மனறயாகச் சிந்தித்தல் மற்றும் 
நன்னம்பிக்னகயுள்ளேராக இருத்தல் 

• அனமதியாக இருத்தல் மற்றும் உங்களுக்காக வநரம் ஒதுக்குதல்

எனது நண்பர் அல்லது உறவினர் மீண்டு 
வர நொன் சவறு என்ன கேய்ய முடியும்?



இந்ை துண்டுப் பிரசுரம் பற்றிய பின்னூட்டம்

பின்ேரும் வகள்விகனளப் பூர்த்தி ்சய்ேதன் மூலம் இந்தத் தகேனல உங்கள் ்சாந்த 
்மாழியில் ்பறுேது உங்களுக்குப் பயனுள்ளதாக இருக்கிறதா என்பனத தயவு்சய்து 
எங்களுக்குத் ்தரியப்படுத்தவும். உங்கள் பின்னூட்டம் அநாமவதயமானதாக இருக்கும் 
மற்றும் அது உங்களுக்காக புதிய மற்றும் சிறந்த ேளங்கனள உருோக்குேதற்கும், early 
intervention வசனேகனள வமம்படுத்துேதற்கும் நமக்கு உதவியாக இருக்கும்.

1. நான் (தயவு்சய்து 1 ்தரினே ேட்டமிடவும்) 

a) early intervention வசனேகனளப் பயன்படுத்துகின்ற ஒரு நபர்

b) early intervention வசனேகனளப் பயன்படுத்துகின்ற ஒருேரின் நண்பர் அல்லது குடும்ப 
உறுப்பினர்

2. ேயது ஆண்டுகளில்:                  ஆண்டுகள்

3. பாலினம்: ஆண் / ்பண் / ்சால்ல விரும்பவில்னல / மற்றனே (தயவு்சய்து குறிப்பிட
வும்)                                                                                                                                                                                 

4. கீவழ 1 (சிறிது கூட உதவியாக இல்னல) முதல் 5 (மிகவும் உதவியாக உள்ளது) 
ேனரயிலான அளவுவகாலில் ஓர் எண்னண ேட்டமிடுேதன் மூலம், இந்த துண்டுப் 
பிரசுரத்னத உங்கள் ்மாழியில் ்பறுேது எந்த அளவிற்கு உதவியாக இருக்கிறது 
என்பனதக் குறிப்பிடவும்:

 1  2  3  4  5

5. தயவு்சய்து ஏவதனும் கூடுதல் கருத்துக்கள் இருந்தால் இங்வக எழுதவும், உதாரணமாக, 
எந்தத் தகேல் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது மற்றும் நீங்கள் எனதப் பற்றி 
அதிகம் ்தரிந்து்காள்ள விரும்புகிறீர்கள் வபான்றனே:

இந்தக் வகள்விகனள முடித்ததற்கு நன்றி. தயவு்சய்து துண்டுப் பிரசுரத்தின் இந்தப் 
பகுதினயக் கிழித்து இனத EI ஊழியரிடம் ்காடுக்கவும். சுய முகேரி எழுதப்பட்டு அஞ்சல் 
வில்னல ஒட்டப்பட்ட உனறயில் னேத்து இனத எங்களுக்கு தபால் மூலமும் நீங்கள் 
திருப்பி அனுப்பலாம்.

தயவுசெய்து இங்கே கிழிே்ேவும்

சிறிது கூட 
உதவியாக 
இல்னல

ஓரளவு 
உதவியாக 
இல்னல

உதவியாகவும் 
இல்னல உதவி 
இல்லாமலும் 

இல்னல

ஓரளவு 
உதவியாக 

உள்ளது

மிகவும் 
உதவியாக 

உள்ளது


