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.இந்தப் பிரசுரம் பபோதுமகக்ளுகக்ோன பபோதுவழிகோை்டி�ோகவும் மற்றும் பிரசச்டனகடள 
முன்னிறுத்துவதற்குமோனது. ஏதோவது ஒரு குறிப்பிை்ைச ்சூழலுகக்ு மை்டும் பபோருந்தும் யநோகக்ம் 
பகோண்ைதல்ல அல்லது எவ்விதச ்சை்ை ஆயலோசடனகடளயும் உள்ளைகக்ி�தல்ல.
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துடணப் பங்கோளிகள்துடணப் பங்கோளிகள்

அதிகோரப்பூரவ் ஆதரவோளரக்ள்அதிகோரப்பூரவ் ஆதரவோளரக்ள்
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© RHT ராஜன் மமனன் அறநிறுவனம் 2018

சிங்கப்பூர ்குடி�ரசில் முதலில் பவளி�ிைப்பை்ைது: நவம்பர ்2017
இரண்ைோம் பதிப்பு: ஜூடல 2018

பபாறுப்புத்துறப்பு

இவ்வழிகோை்டிப் புதத்கம், சை்ைம் மற்றும் சை்ைரீதி�ோன விஷ�ங்கள், முதலுதவி பச�்தல், மூடள இ�கக்ம் 
குடறபடுதல் பற்றி� தகவல்களுைன் இல்லக ் கண்கோணிப்பு மற்றும் முதி�வரக்ளுகக்ோன சோடலப் போதுகோப்புக ்
குறிதத்ப் பபோதுவோன தகவல்கடளயும் உள்ளைகக்ியுள்ளது. RHT ரோஜன் யமனன் அறநிறுவனம் (“அறநிறுவனம்”) 
இதத்கவல்கடள பபோதுமகக்ளுகக்ு ஒரு யசடவ யநோகக்தய்தோடு வழங்குகிறது. இதத்கவல் அடனத்தும் 25 ஜூடல 
2018-ன் படி நம்பதத்குந்த மற்றும் துல்லி�மோன ஆதோரங்களிலிருந்து பபறப்பை்டிருப்பதோக நம்பப்பை்ைோலும், 
அறநிறுவனம் இதத்கவல் எடதயும் பிரதிநிதிகக்யவோ அவற்றுகக்ு உதத்ிரவோதம் அளிகக்யவோ இல்டல. அறநிறுவனயமோ 
அதன் பிரதிநிதிகயளோ இதில் இருகக்ும் தவறுகளுகய்கோ, விடுபை்டு யபோனடவகளுகய்கோ பபோறுப்யபற்க மோை்ைோரக்ள். 
இதிலுள்ள தகவல்கள் சை்ை ஆயலோசடன�ோகோது, இடத உங்கள் வழகக்றிஞரிைமிருந்து பபறகக்ூடி� சை்ை 
ஆயலோசடனகக்ு மோற்றோகக ்கருதகக்ூைோது.  இவ்வழிகோை்டி புதத்கதத்ில் உள்ள தகவல் இதிலுள்ள உை்பபோருள் பற்றி� 
உறுதி�ோன பகுப்போ�்வு கிடை�ோது, ஆகயவ ஏதோவது நைவடிகட்க எடுப்பதற்கு முன்னர ்கை்ைோ�ம் நிபுணத்துவ சை்ை 
ஆயலோசடனப் பபற யவண்டும்.    
 
இதில் பதரிவிகக்ப்பை்டுள்ள கருத்துகள் கண்டிப்போக அந்தந்த பங்களிப்போளரக்ளுடை�யத, அடவ அறநிறுவனதத்ின் 
கருத்துகள் இல்டல. இவ்வழிகோை்டி புதத்கதத்ில் உள்ள தகவல் சரி�ோக இருகக் யவண்டும் என்பதற்கோன எல்லோ 
மு�ற்சிகளும் யமற்பகோள்ளப்பை்டிருந்தோலும், பங்களிப்போளரக்ள், ஆதரவளிகக்ும் பங்கோளிகள், அதிகோரப்பூரவ் 
ஆதரவோளரக்ள், ஆகி� அடனவரும் இதிலுள்ள தவறோன தகவல்களுகக்ும், விடுப்பை்டுப் யபோன தகவல்களுகக்ும் 
மற்றும் நம்பிகட்ககக்ுரி� நபர ்ஒருவரோல் பச�்�ப்பை்ை அல்லது விடுபை்ை எந்த ஒரு விஷ�தத்ிற்கும், அல்லது அதனோல் 
ஏற்பை்ை விடளவுகளுகக்ும், முழுடம�ோகயவோ, பகுதி�ோகயவோ, இப்பிரசுரதத்ில் உள்ள அடனதத்ிற்குயமோ, அல்லது 
ஒரு பகுதிகய்கோ பபோறுப்யபற்க மோை்ைோரக்ள்.  அறநிறுவனம் அவரக்ளுகக்ுச ்பசோந்தமில்லோத இடண�தத்ளங்களுகக்ு 
அல்லது அவற்றின் உள்ளைகக்தத்ிற்குப் பபோறுப்யபற்கோது.  
 
இவ்வழிகோை்டி புதத்கதத்ில் உள்ள சிங்கப்பூர ் சை்ைதத்ின், சை்ைரீதி�ோன பதிப்புகடள statues.ag.gov.sg என்ற 
இடண�தத்ளதத்ில் போரக்க்லோம்.  
 
அடனத்து உரிடமகளும் போதுகோகக்ப்பை்ைடவ. இவ்பவளி�ீை்டின் எந்தப் பகுதிட�யும் உரிமம் டவதத்ிருப்பவரின் 
எழுத்துப்பூரவ் முன் அனுமதி இல்லோமல் மறுஉருவோகக்ம் பச�்�யவோ, மீை்பைடுகக்கக்ூடி� அடமப்பில் போதுகோகக்யவோ 
அல்லது ஏதோவது ஒரு வடிவில் அல்லது வழி�ில் ஒளிபரப்பயவோ, அது மின்னி�ல் அல்லது புறநிடல சோர ்வழி எதுவோக 
இருந்தோலும், நகபலடுப்பது மற்றும் பதிவுபச�்தல் உை்பை எதுவும் பச�்�கக்ூைோது.

ISBN:
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Paperback/Softcover: 978-981-11-8147-4



உள்ளடக்கம்

ஆக்கமுடன் மகிழ்சச்ியாக 
மூப்படடய

முன்னுடர 4

அறிமுகம்: இந்த வழிகாட்டிக் டகமயடு எதனால் உங்களுக்கு முக்கியமானது 6

ஒன்று: தனிநபர ்நல மமலாண்டம 9

இரண்டு: குடும்பச ்சட்ட பிரசச்ிடனகள் 14

மூன்று: நிதி பசாத்து மமலாண்டம 22

- பதாழில் வாரிசுரிடம திட்டமிடல் 23

- குடும்ப பசாத்து திட்டமிடல் 28

- பசாத்துரிடம (பசாத்துகடள டவத்திருக்கும் முடற) 32

நான்கு: ஒப்பந்தம் பசய்து பகாள்ளுதல் 35

ஐந்து: பராமரிப்பாளரக்ளுக்கான முதலுதவி முதலுதவி வழிகாட்டி 40

ஆ று: மூடள இயக்கத்திறன் குடறபாடு மற்றும் மூடளயசதி மநாய் 49

ஏழு:
பசரட்்டிஸ் ஒமக! இல்லக் கண்காணிப்பு மற்றும் பதிலளிக்கும் 
மசடவகள்

54

எட்டு: வயதானவரக்ளுக்கான சாடலப் பாதுகாப்பு 60

பயனுள்ள பதாடலப்மபசி எண்கள் 62

ஆதரவளிக்கும் பங்காளிகள் 69

அதிகாரப்பூரவ் ஏற்பாட்டாளரக்ள் 77

பங்களிப்பாளரக்ள் 78



அன்போரந்்த வோசகருகக்ு,
 
முதிய�ோர ்நிடறந்த நமது சமூகதத்ில், முதி�வரக்ளும் அவரக்ளுடை� பரோமரிப்போளரக்ளும் 
அவரக்ளுகக்ு இருகக்கக்ூடி� ஆதரவு அடமப்புகள் மற்றும் திை்ைங்கள் குறித்துத ் பதரிந்து 
டவதத்ிருப்படத உறுதிபச�்� யவண்டும். இந்த வழிகோை்டிப் புதத்கதத்ின் பிறர ் நலதட்த 
எண்ணிப் போரக்க்ும் தன்டமக ்குறித்து நோன் மிகவும் உற்சோகமடைந்திருகக்ியறன்.  
 
“ஆகக்முைன் மகிழ்சச்ி�ோக மூப்படை�” என்ற இந்த அம்சம், மூப்படையும்யபோது யசரந்்து 
வரகக்ூடி� தனிடம, நிதி மற்றும் சை்ைச ் சிகக்ல்கள் ஆகி�வற்டற வழிபசலுத்துவதில் 
மிகவும் ப�னுள்ள யதோழனோக விளங்கும். இது அரசோங்க நிறுவனங்கள், சமூகக ்
கூை்ைோளிகள், பபோதுமகக்ள் என அடனத்துத ் தரப்பினரும் ஒன்றிடணந்து, ஒத்துடழத்து 
முழுஅரப்்பணிப்புைன் பச�ல்பை்ைதோயலய� சோதத்ி�மோனது.  
 
எளிதில் இலகக்ோககக்ூடி�வரக்ளுகக்ு ஒருங்கிடணத்து, நீடிகக்ும் வடக�ில் யமலும் சிறப்போக 
யசடவகள் வழங்க நோம் மு�லும் சம�தத்ில், இதத்டக� வழிகோை்டிப் புதத்கம், �ோர�்ோருகக்ுச ்
சரி�ோன மற்றும் பபோருதத்மோன தகவல் பசன்று யசர யவண்டும் என்று யநோகக்முள்ளயதோ 
அவரக்ளுகக்ு பசன்று யசருவதற்கோன “இறுதிகை்ை மு�ற்சிகக்ு” உதவும். நோங்கள் இதுயபோன்ற 
யமலும் பல மு�ற்சிகடள சமூகதத்ிைமிருந்து எதிரப்ோரக்க்ியறோம். RHT ரோஜன் யமனன் 
அறநிறுவனதத்ின் இந்த நன்மு�ற்சிகக்ு நோன் எனது போரோை்டுகக்டளத ் பதரிவித்துக ்
பகோள்கியறன். இந்த உன்னதப்பணிட� இடைவிைோது பதோைரந்்து பச�்� யவண்டுபமனக ்
யகை்டுக ்பகோள்கியறன். 

திரு படஸ்மண்ட் லீ
சமுதாய, குடும்ப மமம்பாட்டு அடமசச்ர்
இரண்டாம் மதசிய வளரச்ச்ி அடமசச்ர ்

அன்புடை�ீர,்
 
மூதய்தோரக்ள் ஒரு நிடறவோன வோழ்கட்க வோழச ்சிறந்த இைம் சிங்கப்பூரோகும். அந்த நிடறவோன 
வோழ்கட்ககக்ு அடிப்படை�ோக இருப்பது மூப்படையும் கோலதத்ில் நல்ல உைல் ஆயரோகக்ி�மும் 
யமலும் மூப்படைதலோல் வரகக்ூடி� சவோல்கடளயும் அதன் விடளவுகடளயும் குறித்து நன்கு 
அறிந்திருப்பயத�ோகும்.
 
இந்த வழிகோை்டிப் புதத்கம் RHT ரோஜன் யமனன் அறநிறுவனதத்ின் அன்பின் பவளிப்போடு. 
“வரும் முன் கோப்யபோம்” என்ற பழபமோழிகய்கற்ப நமது மூதய்தோரக்ள் ப�னுள்ள மற்றும் 
நிம்மதி�ோன வோழ்கட்க வோழ அவரக்ளுகக்ு உதவ யவண்டும் என்பதற்கோகயவ இவ்வழிகோை்டி 
உருவோகக்ப்பை்டுள்ளது.  
 
இதற்கோன தடலப்புகள் கவனமோக யதரந்்பதடுகக்ப்பை்டுள்ளன. இது அரப்்பணிப்பு நிடறந்த 
நிபுணரக்ள் தங்கள் யநரதட்தயும் நிபுணத்துவதட்தயும் பசலவழித்து எழுதி� டகய�ைோகும். 
நமது மூதய்தோரக்ள் எளிதோகப் பின்பற்றத ் தகக்தோகவும்  நடைமுடறகக்ுகந்த மற்றும் 
கருத்துள்ள தகவல் களஞ்சி�மோகவும் இப்புதத்கம் விளங்குகிறது.  இவ்பவளி�ீடு எதற்கோக 
பவளி�ிப்பை்ையதோ அந்தக ்கோரணதத்ிற்கோக �ோவருகக்ும் விநிய�ோகிகக்ப்பை்டு அடனவரும் 
படித்துப் ப�னடை� உதவும் என்று நம்புகியறோம்.  
 
இடத முழுவதுமோகப் படித்துப் போரத்்து, எதிரக்ோலதத்ில் நீங்கள் இடதச ் சோன்றோதோரமோகப் 
ப�ன்படுதத்லோம்.
 
முதுடமட� எதிரப்கோள்ள உங்கடளத ்த�ோரப்டுதத்ிக ்பகோண்டு யநரத்த்ி�ோக முதுடம�டைந்து 
வோழ்கட்கட� மகிழ்சச்ி�ோக வோழ்ந்திடுங்கள்.  
 
தற்யபோது 64 வ�தோகி சக மூதய்தோருைன் இடணந்திருகக்ும் 
இனணப் மபராசிரியர ்ம�ா பபங் கீ 
RHT ராஜன் மமனன் அறநிறுவன புரவலர்

முன்னுடர
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சிங்கப்பூரிலும், உலகின் மற்றப் போகங்களிலும் மகக்ளின் ஆயுை்கோலம் அதிகரித்துக ்
பகோண்யை பசல்கின்றது. இதனோல் மகக்ள் நீண்ை கோலதத்ிற்கு வோழ்வோரக்ள் என்று இன்டற�க ்
கோலகக்ை்ைதத்ில் எதிரப்ோரத்த்ிைலோம். தற்யபோதுள்ள பிரசச்டனகள் சமோளிகக்க ் கூடி�தோக 
இருந்தோலும், நீங்கள் மூப்படையும்யபோது அடவ மோறகக்ூடும்.
 
மூப்படைவதோல் ஏற்பைகக்ூடி� சவோல்கடள சமோளிகக் தனிநபரக்ளுகக்ு  உதவ சமீப 
வருைங்களில் சை்ைங்களும் அரசோங்கக ்பகோள்டககளும் அமலோகக்ப்பை்டுள்ளன.
 
உங்களுடை� பபோன்விழோ ஆண்டில் கோலடி எடுத்து டவகக்ும் உங்களுகக்ும், உங்கள் 
அன்புகக்ுரி�வரக்ளுகக்ும், இந்த கோலகக்ை்ைதில் நீங்கள் யமற்பகோள்ள யவண்டி� 
நைவடிகட்ககடளப் புரிந்துபகோள்ளவும், அதற்குத ்திை்ைமிைவும் இந்த வழிகோை்டி உதவிடும்.

பவவ்மவறு வயதுக்கு பவவ்மவறு 
மதடவகள்

முன் கூட்டிமய திட்டமிடுங்கள்

உங்கள் எதிரக்ோலம் உங்கள் பபோறுப்பு

உங்களுகக்ும், உங்கள் குடும்ப உறுப்பினரக்ளுகக்ும் நிம்மதி�ோன, மன நிடறவோன 
எதிரக்ோலதட்தப் பபறுவதற்கு ஒரு முழுடம�ோன மற்றும் நிடறவோன திை்ைம் மிகவும் 
முகக்ி�ம்.
 
உங்கள் தனிப்பை்ை விஷ�ங்களுகக்ும், நிதி விவகோரங்களுகக்ும் நீங்கயள பபோறுப்போவீரக்ள். 
உங்கள் பசோத்துகடள எவ்வோறு பிரிப்பது என்பது குறித்து நீங்கள் எப்யபோதோவது எண்ணிப் 

அறிமுகம்:

இந்த வழிகாட்டிக் டகமயடு எதனால் 
உங்களுக்கு முக்கியமானது

போரத்த்ிருகக்ிறீரக்ளோ? உங்களோல் முடிபவடுகக் முடி�ோத நிடலடம உங்களுகக்ு வந்தோல் 
நீங்கள் என்ன பச�்வீரக்ள்? உங்களோல் சு�மோக முடிபவடுகக் முடிந்த இந்தச ்சம�தத்ியலய� 
நீங்கள் எண்ணிப்போரக்க் யவண்டி� சில யகள்விகள் / விஷ�ங்கள் இருகக்ின்றன.
 
உங்கள் எதிரக்ோல விவகோரங்களுகக்ுப் பபோறுப்யபற்கச ் சை்ைம் உங்களுகக்ு அதிகோரம் 
அளிகக்ிறது.

உங்கள் பசாத்து

உங்கள் பசோத்துக ் குறித்து ஒரு பதளிவோன திை்ைமிைல் இருந்தோல், உங்களுகக்ும், உங்கள் 
அன்புகக்ுரி�வரக்ளுகக்ும், உங்கடள சோரந்்திருப்பவரக்ளுகக்ும் எதிரக்ோலதத்ில் யபோதுமோன 
அளவு கவனிப்புக ்கிடைகக்ும் என்று நீங்கள் உறுதி�ோக நம்பலோம். நீங்கள் கவனம் பசலுதத் 
யவண்டி� மூன்று விஷ�ங்கள் இருகக்ின்றன. தனிநபர ் நலன் மமலாண்டம, குடும்பச ்
சட்டப் பிரசச்டனகள் மற்றும் நிதிச ்பசாத்து மமலாண்டம. இடவப் பற்றிக் கீழ் வரும் 
அத்தியாயங்கள் 1-லிருந்து 3-வடர காணலாம்.

தனிநபர ்நல
மமலாண்டம

பசாத்து
நிரவ்ாகம்

குடும்ப சட்ட
விவகாரங்கள்

பபாருட்கள் அல்லது மசடவகள் வாங்குதல்

நீங்கள் ஒப்பந்தங்களில் டகப�ழுதத்ிடும்யபோது கவனமோக இருகக் யவண்டும். அப்யபோதுதோன் 
நீங்கள் பபோருை்கள் அல்லது யசடவகள் வோங்கும்யபோது �ோரோலும் அவரக்ளுகக்ு சோதகமோக 
உங்கடளப் ப�ன்படுதத்ிகப்கோள்ள முடி�ோது. இந்தத ் தடலப்பு அதத்ி�ோ�ம் 4-இல் 
விவரிகக்ப்பை்டுள்ளது.
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மருத்துவ பராமரிப்பு

நீங்கள் மூப்படையும்யபோது மருத்துவ பரோமரிப்பின் முகக்ி�த்துவம் அதிகரித்துகப்கோண்யைப் 
யபோகும்.  அதத்ி�ோ�ங்கள் 5 மற்றும் 6 முதி�வரக்ளுகக்ும், பரோமரிப்போளரக்ளுகக்ும் 
அடிப்படை முதலுதவி மற்றும் மூடள இ�கக்தத்ிறன் குடறபோடு குறிதத் பபோதுவோன 
அறிமுகதட்த வழங்குகின்றன.

இல்லக் கண்காணிப்பு மற்றும் சாடலப் பாதுகாப்பு

உங்களுகக்ு வ�து அதிகரிகக்ும்யபோது, உங்கள் உைல் இ�கக்தட்தப் பபோறுதத்வடர நீங்கள் 
பல சவோல்கடளச ்சந்திப்பீரக்ள், அது வீை்டிற்குள்ளோக இருகக்லோம், அல்லது பவளிப்புறமோக 
இருகக்லோம். இல்லக ்கண்கோணிப்பு மற்றும் சோடலப் போதுகோப்பு விஷ�ங்கள் அதத்ி�ோ�ங்கள் 
7 மற்றும் 8-இல் உள்ளைகக்ப்பை்டுள்ளது.

தனிநபர ்நல 
மமலாண்டம

மனநல ஆற்றல் 
சட்டம்

மமம்பட்ட மருத்துவ 
வழிகாட்டி சட்டம்

உங்களுகக்ு வ�தோகும்யபோது நீங்கள் உங்கள் ஆயரோகக்ி�ம் சம்பந்தப்பை்ைப் 
பலப் பிரசச்ிடனகடளச ் சந்திதத்ிடுவீரக்ள். அது உைல்சோரந்்ததோகவும் 
இருகக்லோம் மற்றும் மனம் சோரந்்தததோகவும் இருகக்லோம். 

மனநல பிரசச்ிடனகள், பபரும்போலும் குடறவோக மதிப்பிைப்படுகிறது 
அல்லது கவனிகக்ப்பைோமயலய� யபோ�்விடுகிறது. மூப்படையும்யபோது 
அடவ இ�ற்டக�ோகயவ அதிகரிகக்கக்ூடும், அல்லது எந்த யநரதத்ிலும் 
விபதத்ோயலோ அல்லது யநோயுருவதோயலோ ஏற்பைகக்ூடும்.

உடல்சாரந்்த ஆமராக்கிய பிரசச்ிடனகள் உங்கள் வோழ்நோளின் கடைசிக ்
கை்ைதத்ில் உங்களுகக்ு துன்பம் அளிகக்கக்ூடும். இடதத ் தவிரக்க் 
விரும்போதவரக்யள கிடை�ோது.

இந்தப் பிரசச்ிடனகளில் சிலவற்டற சமோளிகக் அல்லது குடறகக் 
உங்களுகக்ு சை்ைம் உதவிடும், அதன் மூலம், எதிரக்ோலதத்ில் நீங்கள் 
முடிபவடுகக்ும் திறன்கடள இழகக் யநரிை்ைோலும், உங்கள் ஆடசகள் 
நிடறயவற்றப்படும்

ஒன்று:

தனிநபர ்நல மமலாண்டம

98

ஆக்கமுடன் மகிழ்சச்ியாக 
மூப்படடய

ஆக்கமுடன் மகிழ்சச்ியாக 
மூப்படடய



மனநல ஆற்றல் சட்டம்

மனநல ஆற்றல் சை்ைம், உங்களுகக்ு மனநல ஆற்றல் குடறயும் சம�தத்ில், உங்களோல் சு�மோக 
முடிபவடுகக் முடி�ோதயபோது, உங்கள் சோரப்ில் முடிபவடுகக் நம்பகதத்ன்டமக ் பகோண்ை 
நபடர(ரக்டள)த ் யதரந்்பதடுகக் உங்கடள அனுமதிகக்ிறது. அதிலும் குறிப்போக உங்கள் 
வோழ்கட்கட� மோற்றகக்ூடி� முடிவுகடள எடுகக்ும் சம�தத்ில், இம்முடிவுகள் உங்கள் 
நலனுகக்ு மிகவும் உகந்ததோக இருகக் யவண்டும்.
 
மனநல ஆற்றல் குடறவு என்பது, மனநலப் போதிப்போல் பபோருதத்மோன யநரதத்ில் ஏதோவது 
ஒரு விஷ�ம் குறித்து முடிவு எடுகக் முடி�ோமல் யபோவடதக ் குறிகக்ும். இது பகக்வோதம், 
மூடளக ்கோ�ம் அல்லது மறதியநோ�் ஆகி�வற்றோல் ஏற்பைகக்ூடும்.

முடிவு ஒன்றுக்கு 
பபாருத்தமான 

தகவடலப் 
புரிந்துபகாள்ளுதல்

அத்தகவடல
பதாடரந்்து 

தங்கள் வசம்
டவத்திருத்தல்

அத்தகவடல 
முடிபவடுத்தலின் 

ஒருப் பகுதியாக 
பயன்படுத்துதல்

அம்முடிடவ 
பதரியப்படுத்துதல்

இவ்வடரபடம் முடிபவடுக்கும் பசயல்முடறடய விவரிக்கிறது

உங்களோல் முடிவுகள் எடுகக் முடி�ோத ஒரு சூழல் ஏற்படும்யபோது அடதச ் சமோளிகக், 
நீண்ைகோல அதிகோரப் பதத்ிரதத்ின் (LPA) கீழ் நீங்கள் உங்களுகக்ோக (பகோடை�ளிப்பவர)் ஒரு 
நபடர(ரக்டள) உங்கள் பிரதிநிதி�ோக (பகோடைபபறுநர)் நி�மிதத்ிைலோம்.

நீங்கள் உங்கள் மனநலன் ஆற்றடல இழகக்ும்யபோது, LPA பகோடைபபறுநருகக்ு, உங்கள் 
சோரப்ில் முடிபவடுகக்ும் அதிகோரதட்த வழங்குகிறது. முடிவு என்பது உங்களுடை� அன்றோை 
பரோமரிப்பு யபோன்ற உங்கள் தனிநபர ் நலன் மற்றும் உங்கள் பசோத்து விவகோரங்கள் ஆகி� 
இரண்யைோடும் பதோைரப்ுடை�து. நீங்கள் உங்களுடை� பகோடைபபறுநடர யதரந்்பதடுதத்ப் 
பிறகு, சோன்றிதழ் வழங்குபவடரச ் பசன்று போரக்க் யவண்டும். பகோடை�ளிப்பவருகக்ு 

LPA-வின் யநோகக்ம் குறித்து புரிந்திருப்படதயும், யமலும் அவரக்ள் அடத ஒரு நிரப்ந்ததத்ின் 
யபரியலோ அல்லது கை்ைோ�தத்ின் யபரியலோ டகப�ழுதத்ிைவில்டல என்படத உறுதி 
பச�்�வுயம அவ்வோறு பச�்�ப்படுகிறது. கீழ்கக்ண்ை மூன்று பிரிடவச ் யசரந்்த பதோழில் 
வல்லுநரக்ள் ஒரு LPA சோன்றிதழ் வழங்கலோம்.

(a) பபோது ஒப்புதல் பபற்ற மருத்துவர ்(b) வழகக்றிஞர ்மற்றும் (c) மனநல மருத்துவர.் அதன் 
பிறகு பூரத்த்ிபச�்�ப்பை்ை LPA-டவ OPG-�ிைம் அஞ்சல் வழி சமரப்்பிகக் யவண்டும். LPA 
சரி�ோக இருந்து, கை்ைோ�ம் கோதத்ிருகக் யவண்டி� 6 வோர கோலதத்ில் முடற�ோன ஆை்யசபடன 
ஏதும் பதரிவிகக்ப்பைோதிருந்தோல், LPA பதிவு பச�்�ப்படும்.

இருப்பினும், பகோடைபபறுநரோல், பகோடை�ளிப்பவர ் சோரப்ில், பகோடை�ளிப்பவரின் 
திருமணம், மதம், முன் மருத்துவ வழிகோை்டி மற்றும் உைல் உறுப்புகடளத ் தோனம் பச�்வது 
ஆகி�டவ குறித்து முடிபவடுகக் முடி�ோது. யமலும் பகோடைபபறுநர,் பகோடை�ளிப்பவர ்
முடிபவடுகக்ும் தன்டமய�ோடு இருப்பது பதரிந்தோல் அவர ்சோரப்ில் முடிபவடுகக்கக்ூைோது.

ஒவ்பவோரு பகோடைபபறுநர ் வடககக்ும் ஒரு குறிப்பிை்ைக ் கை்டுப்போடு 
உள்ளது. உதோரணதத்ிற்கு பசாத்து மற்றும் விவகாரங்கள் சம்பந்தப்பட்ட 
பகாடடபபறுநருக்கு,உயிடல நடடமுடறப்படுத்த, அல்லது மத்திய மசம நிதி (ம.மச.நி) 
நியமனத்டத பசயல்முடறப்படுத்த அல்லது இரத்து பசய்ய அனுமதி கிடடயாது. அமத 
மபால தனிநபர ்நல பகாடடபபறுநரால், பகோடை�ளிப்பவர்

சோரப்ில் உ�ிர ்கோகக்ும் சிகிசட்சட� பதோைரவ்து அல்லது நிறுத்துவது குறித்து முடிபவடுகக் 
முடி�ோது.
 
மனநல ஆற்றடல இழப்பதற்கு முன் நீங்கள் LPA-டவ உருவோகக்வில்டலப�ன்றோல், 
நீதிமன்றம் உங்கள் சோரப்ில் முடிபவடுகக் பிரதிநிதி ஒருவடர (பிரதிநிதி) நி�மிதத்ிடும். நீங்கள் 
மன நல ஆற்றடல இழந்து விை்டீரக்ள், ஆனோல் உங்களிைம் LPA-வும் இல்டலப�ன்றோல், 
உங்கள் சோரப்ில் முடிபவடுகக் பிரதிநிதி ஒருவடர நி�மிகக்ும்படி உங்கள் குடும்ப 
உறுப்பினரக்ள், நீதிமன்றதத்ில் விண்ணப்பிகக் யவண்டும்.  
 
நம்பிகட்க�ோன பகோடைபபறுநர ் ஒருவடர நி�மனம் பச�்வதற்கு முன்னரும் மற்றும் 
பதளிவோன LPA ஒன்டற த�ோர ் பச�்வதற்கு முன்னரும் ஆழ்ந்து ய�ோசித்து முடிபவடுகக் 
யவண்டும். அப்யபோதுதோன் பகோடைபபறுநர ் உங்கள் ஆடசகக்ும் விருப்பத்துகக்ும் ஏற்ப 
பபோறுப்புைன் முடிபவடுப்படத உங்களோல் உறுதிபச�்திை முடியும்.
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பபாதுக்காப்பாளர ்அலுவலகம்

 1800 226 6222

 www.publicguardian.gov.sg

உயரந்ிடல மருத்துவ வழிகாட்டிச ்சட்டம்

மனநலப் பிரசச்டனகள் மை்டுமல்லோமல், நீங்கள் உைல்சோரந்்த யநோ�்கள் குறித்தும் கவனமோக 
இருகக் யவண்டும். நோம் எல்யலோருயம ஒரு நோள் இறகக்ப்யபோகியறோம் என்றோலும் நம்மில் 
சிலர ்நமது யவதடனட� நீை்டிகக்ும் மருத்துவ சிகிசட்சட�ப் பபற விரும்போது யபோககக்ூடும்.
 
உ�ரந்ிடல மருத்துவ வழிகோை்டிச ் சை்ைம் ஒரு உயரந்ிடல மருத்துவ வழிகாட்டிடயத் 
AMD) த�ோரிகக் அனுமதிகக்ிறது. அதில் நீங்கள் நல்ல மன ஆற்றலுைன் இருகக்ும்யபோயத 
டகப�ழுதத்ிடுவீரக்ள்.
 

ஒருயவடள உங்களுகக்ு இறுதிகக்ை்ை யநோ�் ஏதும் ஏற்பை்ைோல், உங்கள் வோழ்கட்கட� 
நீை்டிகக்ும் உ�ிர ் கோகக்ும் மருத்துவ சிகிசட்சகள் எடதயும் நீங்கள் பபற விரும்பவில்டல 
என்படத இந்த ஆவணம் மருத்துவருகக்ு பதரிவிதத்ிடும்.
 
இருப்பினும், இதில் வோழ்கட்க�ின் இறுதிகக்ை்ை மருத்துவப் பரோமரிப்பு உள்ளைங்கோது, 
அதோவது உங்கள் வலிகக்ோன சிகிசட்சகள் பதோைரும், மற்றும் உங்கள் அந்திமக ் கோலதத்ில் 
வோழ்கட்க�ின் தரம் குடற�ோது.

ஆகயவ, உங்கள் யவதடன நீை்டிகக்ப்பைோது யமலும் உங்கள் மருத்துவர ்நீங்கள் இ�ற்டக�ோக 
மரணமடைவதற்கு அனுமதிதத்ிடுவோர.்
 
21 வ�து அல்லது அதற்கும் கூடுதலோன வ�துடை� மனநல ஆற்றலுைன் இருகக்கக்ூடி� 
ஒருவர ்கை்ைணம் ஏதுமின்றி AMD-ட� உருவோகக்ிைலோம்.  
 
AMD படிவங்கள் பலதுடற மருந்தகங்கள், மருத்துவமடனகள் மற்றும் சுகோதோர அடமசச்ு 
இடண�தத்ளம் ஆகி�வற்றில் கிடைகக்ும். AMD ஆவணம் மிகவும் இரகசி�மோனது மற்றும் 
நீங்கள் எழுத்துப்பூரவ்மோக அனுமதி வழங்கி�ிருகக்ும் நபருகக்ு மை்டுயம அது குறித்துத ்
பதரி�வரும்.

AMD-யும், கருடணகப்கோடலயும் பவவ்யவறோனடவ என்படத பதரிந்துபகோள்வது மிகவும் 
அவசி�ம்.
 
AMD ஒரு மருத்துவருகக்ு மரணதட்த துரிதப்படுத்தும் அதிகோரதட்த வழங்குவதில்டல, 
ஆனோல் மரணம் இ�ற்டக�ோக சம்பவிகக்வும், அதுவடர வலிகக்ோன சிகிசட்சட� அளிகக்வும் 
அனுமதிகக்ிறது.
 
இதன் பபோருள் நீங்கள் இ�ற்டக�ோக மை்டுயம மரணமடைவீரக்ள், அது தோமதிப்பயதோ 
விடரவுப்படுத்துவயதோ பச�்�ப்பைமோை்ைோது.
 
இஸ்லோமி�ரக்ள் உ�ரந்ிடல மருத்துவ வழிகோை்டி�ில் பகோடுகக்ப்பை்டுள்ள ஒதுகக்ீடுகளுகக்ு 
இணங்க AMD-ஐ யமற்பகோள்ள அனுமதிகக்ப்படுவோரக்ள்.

நீங்கள் உங்கள் மன நல ஆற்றடல இழப்பதற்கு முன் எந்தக ் கை்ைதத்ிலும் LPA-டவ இரத்து 
பச�்திைலோம். நீங்கள் நல்ல மனநிடல ஆற்றலுைன் இருந்து நீங்கள் LPA-வில் மோற்றம் பச�்� 
விரும்பினோல், எ.கோ. பகோடைபபறுநடர(ரக்டள) மோற்றுதல், அளிதத் அதிகோரதட்த மோற்றுதல், 
நீங்கள் நைப்பிலுள்ள LPA-டவ கை்ைணம் பசலுதத்ி இரத்து பச�்து புதி� LPA ஒன்டற த�ோர ்
பச�்திை யவண்டும்.
 
LPA-வில் குறிப்பிைப்பை்டுள்ள பகோடைபபறுநர ் ஒருவர ் அவருடை� அதிகோரதட்த 
ப�ன்படுத்தும் விதம் குறித்து டவகக்ப்படும் யகோரிகட்ககடள அல்லது புகோரக்டள 
பபோதுகக்ோப்போளர ்அலுவலகம் புலனோ�்வு பச�்திடும்.
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உங்கள் வோழ்வின் இறுதி வருைங்களில் நீங்கள் விவோகரத்துக ் குறித்து 
ய�ோசிகக்கக்ூடும் அல்லது பச�்�கக்ூடும்.
 
அதத்டக� ஒரு சூழலுகக்ு, நீங்கள் இருவருயம தகவல் அறிந்து 
முடிபவடுகக்ும் ஆற்றலுைன் இருகக்ும்யபோயத திை்ைமிைத ் துவங்குவது 
மிகவும் முகக்ி�ம்.  
 
இரண்டு முகக்ி�க ் குடும்பச ் சை்ைப் பிரசச்ிடனகள் உள்ளன: அடவ 
மூத்மதாரவ்ிவாகரத்து மற்றும் பகாடுடமப்படுத்துதல்.

குடும்ப சட்டப் 
பிரசச்ிடனகள்

மூத்மதார்
விவாகரத்து

பகாடுடமப்
படுத்துதல்

மூத்மதார ்விவாகரத்து

நம்மில் பபரும்போலோயனோர ் திருமணம் பவற்றி�டை�ோது என்று நிடனப்பதில்டல 
என்றோலும், உண்டம�ில், பலவருைங்கள் நீடிதத் திருமண வோழ்கட்க�ிலும் கூை 
துரதிரஷ்்ைவசமோக விவோகரத்துகள் யநரலோம்., நீண்ை கோலம் நீடிதத் திருமணங்கள் 
விவோகரதத்ில் முடிவது இப்யபோது சோதோரணமோன ஒன்றோகிக ்பகோண்டிருகக்ிறது.
 
பபரும்போலும் பிரிவும், துயரோகமுயம மூதய்தோரிடைய� ஏற்படும் விவோகரதத்ிற்குக ்கோரணமோக 
உள்ளன.

இரண்டு:

குடும்பச ்சட்ட பிரசச்ிடனகள்
ஒரு விவோகரதத்ில் உள்ள சிகக்லோன விஷ�ங்கடள சை்ை உதவி�ின்றி டக�ோளுவது மிகவும் 
கடினமோனது.
 
மூதய்தோர ் விவோகரதத்ில் சிறப்புக ் கவனம் யதடவப்படும் சில தனிதத்ன்டம வோ�்ந்த 
அம்சங்கள் உள்ளன.  
 
இப்யபோது இந்த விவரங்கடளக ்கருதத்ில் பகோள்வது ஒருயவடள பின்னர ்இந்த அசம்போவிதம் 
நிகழும்பை்சதத்ில் சிறந்த முடிவுகடள எடுகக் உங்களுகக்ு உதவிடும்.
 
வ�தோனவரக்ளின் சிந்தடனகளும், முன்னுரிடமகளும், இளம் வ�து தம்பதிகயளோடு 
ஒப்பிடுடக�ில் பபருமளவு யவறுபடும்.

நீண்ை கோலப் பரோமரிப்புகக்ுச ் பசலவழிப்பதற்குச ் யசமிப்புகடளப் போதுகோப்பது கவனம் 
பசலுதத் யவண்டி� முகக்ி�மோன பகுதி�ோகும்.
 
பிள்டளகளின் படிப்புகக்ு உதவி பபறுவதும், நிதி ஒதுகக்ி டவப்பதும் முன்னுரிடம 
அளிகக்ப்படும் விஷ�ங்களின் கீழ் வரும்.

பசோத்துகடளப் பிரிப்பது குறித்து முடிவு பச�்யும்யபோது, யநரடி�ோன, மடறமுகமோன மற்றும் 
நிதி�ல்லோத பங்களிப்புகளும் பபோருதத்மோன கோரணிகளின் கீழ்க ்கருதத்ில் பகோள்ளப்படும்.
 
விவோகரத்து பச�ல்முடற நடைப்பபற்றுக ் பகோண்டிருகக்ும்யபோது அல்லது முடியும் யபோது 
நீங்கள் பரோமரிப்புகக்ு விண்ணப்பிகக்லோம்.  
 
விவோகரத்து பச�்வது குறித்து நீங்கள் ய�ோசிதத்ீரக்ளோனோல், உங்கள் உ�ிடல மோற்றி 
எழுதுவது குறித்தும் ய�ோசிதத்ிடுங்கள். அவ்வோறு பச�்வதன் மூலம், ஒருயவடள விவோகரத்து 
பச�ல்முடற முடிவடைவதற்கு முன்யப நீங்கள் இறகக் யநரிை்ைோல் உங்கள் பசோத்து நீங்கள் 
விரும்புபவரக்ளுகக்ுச ்பசன்று யசரும்.
இதில் உங்கள் மயசநி, நிதி மற்றும் கோப்பீை்டுத ் பதோடககள் ஆகி�வற்டற பகிரந்்தளிப்பதும் 
அைங்கும்.
 
இயதப்யபோன்று, உங்கள் கோப்பீடுகடளப் பபோறுதத்வடர நீங்கள் ஒரு பதளிவோன நிடலப்போடு 
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எடுப்பது முகக்ி�மோகும்.

உங்கள் கோப்பீடுகளில் உங்கள் முன்னோள் துடண ப�னோளி�ோக இருந்து அடத நீங்கள் 
நீகக்வில்டலப�னில், அவர ்உங்கள் பசோத்துகடளப் பபற்றிைலோம்.
 
விவோகரத்து பச�்வது என்று முடிவு பச�்தீரக்ளோனோல் உங்கள் நலடனப் போதுகோகக் உங்கள் 
வழகக்றிஞரின் ஆயலோசடனட�ப் பபற்றிடுங்கள்.

பகாடுடமப்படுத்துதல்

பகாடுடமப்படுத்தப்படுவதும் நீங்கள் எதிரப்கோள்ளகக்ூடி�ப் பிரசச்டனகளில் ஒன்றோகும். 
பகோடுடமப்படுதத்ப்படுவதில், ஊதோசீனப்படுத்துதல், வன்முடற மற்றும் நிதிசோரந்்து 
பகோடுடமப்படுத்துதல் ஆகி�டவ அைங்கும். நீங்கள் பகோடுடமப் படுதத்ப்பை்ைோல் 
ஆரம்பதத்ியலய� நீங்கள் உதவி பபற்றிை யவண்டும்.

இது சம்பந்தப்பை்ை ஆயலோசடனகக்ு நீங்கள் ஓர ் இைதட்த நோைலோம் என்றோல் அது 
உங்கள் அகக்ம்பகக்தத்ில் அடமந்துள்ள குடும்பச ் யசடவ நிடல�மோகும். வ�தோன ஒருவர ்
யவதடனகக்ு அல்லது தீங்கிற்கு ஆளோகும்யபோது அவருகக்ுப் போதுகோப்பு அளிகக்ும்படி 
யகை்கலோம்.
 
வீை்டில் நீங்கள் வன்முடறகக்ு ஆளோக யநரந்்தோல், மோதர ் சோசனம் பல்யவறு வழிகளில் 
உங்களுகக்ு உதவிடும். உதோரணதத்ிற்கு, பகோடுடமப்படுதத்ப்படும் நபர ் ஒருவர ் (இரு 
போலினருகக்ும் பபோருந்தும்) அவடர பகோடுடமப்படுத்துபவருகக்ு எதிரோக நீதிமன்றதட்த 
அணுகி அவடரத ்தடுகக்ும் விதமோக போதுகோப்பு ஆடணப் பபற்றிைலோம்.
 
இன்னும் பதோல்டல பகோடுதத்ல் மற்றும் உைல் ரீதி�ோன வன்முடறப் யபோன்ற தீவிரமோன 
பகோடுடமப்படுதத்ப்படும் சூழலில், நீங்கள் பகோடுடமப்படுத்துபவருகக்ு எதிரோகக ்
கோவல்துடற�ிைம் புகோர ் அளிகக்லோம். என்ன நைந்தோலும் வ�தோனவரக்ள் பபோதுவோகத ்
தங்கள் பிள்டளகடளப் பற்றி பல்யவறு கோரணங்களுகக்ோகக ் கோவல்துடற�ிைம் புகோர ்
பதரிவிப்பதில்டல, அவரக்ளுடை� பிள்டளகள் சிடறகக்ுச ் பசல்ல யநரிைலோம் என்ற 
அசச்மும் அதற்பகோரு கோரணம்.
 
சில தருணங்களில், முதி�வரக்ளுகக்ு அவரக்ளுடை� பிள்டளகள் பண ரீதி�ோக 

ஆதரவளிகக்த ் தவறி, அதனோல் அவரக்ள் புறகக்ணிகக்ப்பை்டு, நிதி ரீதி�ோகக ்
பகோடுடமப்படுதத்ப்பைலோம்.  உங்கள் வ�து 60 அல்லது அதற்கும் கூடுதலோக 
இருந்து, நீங்கள் இதத்டக�பதோரு துரதிரஷ்்ைவசமோன சூழலில் இருகக் யநரிை்ைோல், 
அதத்டக� விஷ�ங்கடளக ் டக�ோள அரசோங்கம் ஒரு தற்சோரப்ோன நடுவர ் மன்றதட்த 
அடமதத்ிருகக்ிறது.  உங்கள் வழகட்க கருதத்ில் பகோள்ளும்படி நீங்கள் நீதிமன்றதத்ிைம் 
விண்ணப்பிதத்ிைலோம் பபோருதத்மோன வழகக்ு எனில், நீதி மன்றம் பபற்யறோருகக்ு மோதோமோதம் 
பணமோக பகோடுகக்ும்படிய�ோ அல்லது யவறு விதமோகயவோ, நிதி உதவி அளிகக்ும்படி 
அவ்வ�தோனவரக்ளின் பிள்டளகளுகக்ு ஆடண�ிடும்..  
 
உங்களுகக்ுத ்யதடவப்பை்ைோல் சை்ை உதவிப் பபறுவடத குடும்ப நீதி அடமப்பு உங்களுகக்ு 
சுலபமோகக்ிவிை்டுள்ளது. உதோரணதத்ிற்கு, உங்களுகக்ுத ் யதடவப்பை்ைோல் நீங்கள் உங்கள் 
பிள்டளகளிைமிருந்து பரோமரிப்புப் பபறுவதற்கு விண்ணப்பம் பச�்வது சுலபமோக இருகக்ும்.
 
யமயலக ் குறிபிைப்பை்டிருகக்ும் உரிடமகள் குறித்து பதரிந்திருப்பது நீங்கள் உங்கள் 
பபோன்விழோ ஆண்டில் பசௌகரி�மோக வோழ்வதற்கு உதவிடும்.

பலவீனமான பபரியவரக்டளப் பாதுகாத்தல்

பகோடுடமப்படுதத்ல், புறகக்ணிகக்ப்படுதல் அல்லது சு�-புறகக்ணிப்பு ஆகி�வற்றுகக்ு 
ஆளோகிகப்கோண்டிருகக்ும், அல்லது ஆளோககக்ூடி� ஆபதத்ில் இருகக்கக்ூடி� பலவீனமோன 
முதி�வரக்டளப் போதுகோகக், பலவீனமோன பபரி�வரக்ளுகக்ோன சை்ைம் என்ற புதி� சை்ைம் 
2018-ல் நிடறயவற்றப்பை்ைது. பலவீனமோன முதி�வரக்டளப் போதுகோப்பது குறிதத் யமலதிக 
விபரங்கள் கீயழ பகோடுகக்ப்பை்டுள்ளது.

பலவீனமான பபரியவர ்என்பவர ்யார?்

18 வ�து அல்லது அதற்கும் கூடுதலோன வ�துடை� எந்த ஒரு நபரும், மனம், உைல், தளரந்்த 
நிடல, குடறபோடு அல்லது இ�லோடம ஆகி� கோரணங்களோல், பகோடுடமப்படுத்துதல், 
புறகக்ணிப்பு அல்லது சு�-புறகக்ணிப்பு ஆகி�வற்றிலிருந்து தன்டனதத்ோயன போதுகோத்துக ்
பகோள்ள முடி�ோத நபர்
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பலவீனமான பபரியவர ் பகாடுடமப்படுத்தப்படுவடத அடடயாளம் 
காணுங்கள்

முதி�வரக்ளின் நம்பிகட்ககக்ு உகந்த, அல்லது முதி�வர ் �ோருடை� கை்டுப்போை்டின் 
கீழ் இருகக்ிறோயரோ அவர,் அம்முதி�வரின் போதுகோப்பு, உைல்நலம், அல்லது நல்வோழ்டவ 
ஆபத்துகக்ு உள்ளோகக்கக்க்ூடி� ஒரு பச�டல பச�்வதோல் அல்லது அவர ் ஆபத்துகக்ு 
உள்ளோகமல் இருகக், பச�்� யவண்டி�டதச ் பச�்�த ் தவறுவதோல் முதி�வரக்டளக ்
பகோடுடமப்படுத்துவது நிகழ்கிறது. அது ஓர ் ஒற்டறச ் பச�லோக இருகக்லோம், அல்லது ஒரு 
கோலகக்ை்ைதத்ிற்கு நைந்திருகக்லோம்.

அறிகுறிகடளக் கவனித்திடுங்கள்

உடல் ரீதியாக பகாடுடமப்படுத்தபடுதல்: 

உைல் ரீதி�ோக பகோடுடமப்படுத்தும்யபோது அது பலவீனமோன முதி�வருகக்ு உைல் ரீதி�ோக 
வலி அல்லது கோ�ம் அல்லது மரணம் விடளவிகக்ும், அது அடிப்பது, தள்ளுவது, பநரிப்பது, 
மருந்துகடளத ் தவறோகப் ப�ன்படுத்துவது, தவறோன கை்டுப்போடுகடளப் ப�ன்படுத்துவது, 
அல்லது பலவீனமோன முதி�வரக்ளின் நைமோை்ை சுதந்திரதட்த கை்டுப்படுத்தும் ஏதோவது 
முடறகடளப் ப�ன்படுத்துவது அல்லது பலவீனமோன முதி�வரின் விருப்பத்துகக்ு மோறோக 
அவடர அடைத்து டவப்பது யபோன்ற பச�ல்களோல் ஏற்பைகக்ூடும். குணமோகும் கோலதத்ின் 
பவவ்யவறு கை்ைதத்ில் பல்யவறு விவரிகக்ப்பைோத கோ�ங்கள், மருத்துவ நிடல குறித்து 
பதரிவிப்பதில் மருந்து பபறுவதில் கோலதத்ோமதம், 

விவரிகக்ப்பைோத முடி பகோை்டுதல் அல்லது எடை இழப்பு மற்றும் கோ�ங்கள் ஆகி�வற்டற 
நீங்கள் கோண யநரிைலோம்.

உள மற்றும் மன ரீதியாக பகாடுடமப்படுத்தப்படுதல்:

பலவீனமோன முதி�வர ் ஒருவர,் மிரை்டுதல், அவமோனப்படுத்துதல், அவமதிப்பு பச�்தல், 
ப�முறுத்துதல், பதோல்டலக ் பகோடுதத்ல் அல்லது பலவீனமோன முதி�வடர குடும்பதத்ினர ்
மற்றும் நண்பரக்ளிைமிருந்து தனிடமப்படுதத் மு�ற்சிதத்ல்  ஆகி�டவ மூலம் உள அல்லது 
மன ரீதி�ோன பகோடுடமப்படுதத்ப்பைலோம். பலவீனமோன முதி�வரக்ள் மிக அதிகமோனப் 

பதை்ைத்துைன் அல்லது குடும்பம் மற்றும் நண்பரக்ளிைமிருந்து விலகி�ிருப்படத, 
மனசய்சோரவ்ுைன் இருப்படத அல்லது தூகக்ப் பிரசச்டனகள் மற்றும் தற்பகோடல பச�்� 
விடழயும் மனப்யபோகக்ுைன் அல்லது நைதட்தயுைன் இருப்படத நீங்கள் கோணலோம். 

பாலியல் ரீதியாக பகாடுடமப்படுத்தப்படுதல்: 

பலவீனமோன முதி�வடர அவருடை� விருப்பதத்த்ிற்கு மோறோக வற்புறுதத்ிப் போலி�ல் 
நைவடிகட்க�ில் ஈடுபைச ்பச�்தல் அல்லது அவருகக்ுப் யபோதி� அறிவுதிறன் இல்லோததோல் 
அவரோல் சம்மதம் பகோடுகக் முடி�ோத நிடல�ில் இருகக்ும் யபோது போலி�ல் நைவடிகட்ககக்ு 
வற்புறுத்துவது. ஆபோசப் பைங்கடளப் போரக்க் பச�்தல்,  மற்றும் போலி�ல் பமோழிகக்ு அவடர 
பவளிப்படுத்துதல், ஆகி�னவும் ஒரு வடக போலி�ல் பகோடுடமப்படுதத்லோகும்.
 
பவளிப்படை�ோன அறிகுறிகள் எனில் அவருடை� உள்ளோடைகளில் கடறத ் பதரிவது, 
பிறப்புறுப்பில் வலி, அரிப்பு அல்லது கோ�ங்கள் ஆகி�டவக ்கோணப்படும்.

புறக்கணிப்பு:

புறகக்ணிப்பு என்றோல், பலவீனமோன பபரி�வரக்ளின் அதத்ி�ோவசி� பரோமரிப்புத ்
யதடவகளோன உணவு, உடறவிைம், ஆடை, உைல் மற்றும் மருத்துவ பரோமரிப்பு மற்றும் நிதி 
ஆதரவு யபோன்றடவ பூரத்த்ி பச�்�ப்பைோதிருப்பதோகும். புறகக்ணிகக்ப்படும் பலவீனமோன 
பபரி�வர ் ஒருவரிைம், சத்துப் பற்றோகக்ுடற, யமோசமோன சுகோதோரம், அழுகக்ோன, யபோதோத 
ஆடை, மற்றும் யமோசமோன மருத்துவ பதோைர ்கண்கோணிப்பு ஆகி�டவக ்கோணப்பைலோம்.

நிதி ரீதியாக பகாடுடமப்படுத்தப்படுதல்: 

பலவீனமோன பபரி�வருகக்ு பபோறுப்பு வகிகக்ும் ஒரு நபர ் அப்பலவீனமோனவரின் 
பணம் அல்லது ஆதோர வளதட்தத ் தன்னுடை� தனிப்பை்ை ஆதோ�தத்ிற்கோகத ்
தவறோக ப�ன்படுத்துவது நிதி ரீதி�ோக பகோடுடமப்படுத்துவதோகும். இதில், திருடு, 
யமோசடி அல்லது பலவீனமோன பபரி�வடர உ�ில் எழுதும்படி அல்லது உ�ிடல 
மோற்றும்படி, பசோதட்த மோற்றிதத்ரும் படி, அல்லது மற்ற பரிவரத்த்டணகடள 
யமற்பகோள்ளுமோறு  கை்ைோ�ப்படுத்துவது ஆகி�டவ அைங்கும். ஒரு பலவீனமோன 
பபரி�வரின் வங்கிக ் கணகக்ிலிருந்து விளகக்மளிகக்ோமல் பணம் எடுப்பது அல்லது 
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காம்மகர ்அடழப்பு

 1800 222 0000

குடும்ப வன்முடற நிபுணத்துவ டமயங்கள்

PAVE

 புயளோக ்211 அங் யமோ கிய�ோ அபவன்யூ 3 #01-1446 
சிங்கப்பூர ்560211

 6555 0390

டிரான்ஸ் மசஃப் பசன்டர்

 புயளோக ்410 பியைோக ்நோரத் ்அபவன்யூ 2 #01-58  
சிங்கப்பூர ்460410

 6449 9088

குடும்ப அரவடணப்பு மசடவ நிடலயம்  
ஒன்றுக்கூடி குடும்ப வன்முடறடய தடுப்மபாம்

 புயளோக ்7A கோமன்பவல்த ்அபவன்யூ #01-672  
சிங்கப்பூர ்141007

 6476 1482

பலவீனமோன பபரி�வரின் பசோந்தச ் பசோத்து அல்லது நிதிட�ப் ப�ன்படுதத் அனுமதி 
மறுப்பது ஆகி�டவ இருகக்கக்ூடும்.

எங்கிருந்து உதவிப் பபறுவது?

நீங்கள் எந்த ஒரு குடும்பச ்யசடவ நிடல�ங்களிலிருந்தும் (FSCs) குடும்ப வன்முடற அல்லது 
மற்ற குடும்பப் பிரசச்டனகளுகக்ு ஆயலோசடன மற்றும் ஆதரவு பபற உதவி பபற்றிைலோம். 
யமலும் நீங்கள் பின்வரும் குடும்ப வன்முடற நிபுணத்துவ டம�ங்கடள (FVSCs)-ஐ பதோைரப்ு 
பகோள்ளலோம். அது குடும்ப வன்முடற சம்பந்தப்பை்ை விஷ�ங்களுகக்ு யமலும் தனிசச்ிறப்பு 
வோ�்ந்த ஆயலோசடன வழங்கும்.

யமலும் சிகக்லோன வழகக்ுகளுகக்ு, சமுதோ�க ் குடும்ப யமம்போை்டு அடமசச்ின் (MSF) கீழ் 
உள்ள பபரி�வரக்ளுகக்ோன போதுகோப்புச ் யசடவட� (APS) அணுகலோம். பலவீனமோன 
பபரி�வரக்ளுகக்ோன சை்ைம், குடும்ப மற்றும் சமூகக ் குறுகக்ீடுகள், பலவீனமோன 
பபரி�வரக்டள போதுகோகக்ப் யபோதுமோனடவ�ோக இல்டலப�ன்றோல், அரசோங்க 
சமூக யசடவகள் அவரக்ளுகக்ுக ் குறுகக்ீை்டுச ் யசடவ வழங்க, உதவ மற்றும் போதுகோகக் 
அனுமதிகக்ின்றது.

போதுகோப்புக ் குறித்து உங்களுகக்ு கவடல�ோக இருந்தோல், நீங்கள் மோதர ் சோசனதத்ின் கீழ் 
தனிநபர ் போதுகோப்பு ஆடணட�ப் (PPO) பபற்றிைலோம். iFAMS இடண�ம் மூலம் PPO-
கக்ு விண்ணப்பிகக்லோம், அல்லது யநரடி�ோக குடும்ப நீதிமன்றதத்ில் விண்ணப்பிதத்ிைலோம். 
ஏதோவது ஒரு FVSCs உள்ள வீடிய�ோ லிங்க ் வசதிட�ப் ப�ன்படுதத்ியும் நீங்கள் புகோர ்
அளிதத்ிைலோம்.
 
குடும்பதத்ில் உள்ளவரக்ளின் போதுகோப்புகக்ு அசச்ுறுதத்ல் ஏற்படுத்தும் சம்பவங்கள் ஏயதனும் 
நிகழ்ந்தோல், உங்கடளயும் யசரத்்து, அன்புகூரந்்து கோவல்துடறட� 999 என்ற எண்ணில் 
உைனடி�ோக பதோைரப்ு பகோள்ளவும்.

பதாடரப்ு விவரங்கள்: 

2120

ஆக்கமுடன் மகிழ்சச்ியாக 
மூப்படடய

ஆக்கமுடன் மகிழ்சச்ியாக 
மூப்படடய



பலவடக பசாத்து மமலாண்டமகள் 
இருக்கின்றன.:
வரத்த்க வோரிசுரிடம திை்ைமிைல், 
குடும்பபசோத்து திை்ைமிைல் 
மற்றும்பசோத்துரிடம

நிதி பசாத்து 
மமலாண்டம

வரத்்த
வாரிசுரிடம 
திட்டமிடல்

குடும்பச ்
பசாத்து 

திட்டமிடல்

பசாத்துரிடம
பசாத்து

1 2 3 x

AC % 0 +

4 5 6 /

7 8 9 =

Lorem Ipsum

மூன்று:

நிதி பசாத்து மமலாண்டம
1. பதாழில் வாரிசுரிடம திட்டமிடல்

குடும்ப வரத்த்கதத்ின் பதோைரச்ச்ிதோன் பபரும்போலும் பல பதோழில் உரிடம�ோளரக்ளுகக்ு 
கவடல�ளிகக்ும் விஷ�மோக இருகக்ிறது.

வோரிசுரிடமட�ப் பபோறுதத்வடர பதளிவோன, விரிவோன மற்றும் சை்ைப்பூரவ்மோகப் 
பிடணகக்ும் திை்ைம், வரத்த்க உரிடம�ோளரோக உங்கள் விஸ்தரிப்புரிடமட� 
போதுகோகக்ும் அயத சம�ம் அது உங்கள் வரத்த்கதத்ிற்கும் ஊழி�ரக்ளுகக்ும் முழுவதுமோக 
நிடலதத்ன்டமட�க ்பகோண்டு வரும்.  
 
வரத்த்க வோரிசுரிடம திை்ைதத்ிற்கு பல அம்சங்கள் இருப்பதோல் ஆரம்பதத்ியலய� 
திை்ைமிை ஆரம்பிப்பது மிகவும் முகக்ி�மோகும். அது உங்கள் வோரிசு எதத்டக� வரத்த்கக ்
கை்ைடமப்டப பின்பற்றுவோரக்ள் என்படத நிரண்�ிகக் உதவிடும்.
 
குடும்ப வரத்த்கதட்த பல்யவறு பசோத்து யமலோண்டம அடமப்புகள் மூலம் 
நிரவ்கிதத்ிைலோம். அடவ தனி�ோர ் நிறுவனம், தனி�ோர ் குடும்ப அறகக்ை்ைடள, உ�ில் 
அறகக்ை்ைடள அல்லது சிறப்பு யதடவகளுகக்ோன அறகக்ை்ைடள.

வர்த்தக வாரிசுரிமடயின் முக்கிய நோக்கம் வர்த்தகத்தின் தொடர்ச்சியடத் 

உறுதிசபய்வது, அன்புக்குரியவர்கள் மற்றும் சார்ந்திருப்பவர்கள் நிதி ரீதியாகக் 

கவனித்துக்கொள்ளப்படுவதட உறுதி சபய்வது மற்றும் அதம சமயம் சொத்துச் 

சமர்ப்பதட மமம்படுத்துவதாகும்.

தனியார்
நிறுவனம்

தனியார ்
குடும்ப

அறக்கட்டடள

உயில் 
அறக்கட்டடள

சிறப்புத் 
மதடவ 

அறக்கட்டடள

பசாத்து மமலாண்டம அடமப்புகள்
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தனியார ்நிறுவனம்

 குடும்ப அலுவலகம் யபோன்ற தனியார ் நிறுவனத்தால் உங்கள் விருப்பத்துகக்ிணங்க 
உங்கள் பசோத்துகடள நிரவ்கிகக் முடியும். இதில் முகக்ி� யநோகக்மோக இருப்பது, 
வரத்த்க அல்லது அறப்பண்புபகோண்ை நைவடிகட்ககளுகக்ு பகோடுப்படத விை உங்கள் 
தனிப்பை்ை பசோத்துகடள நீண்ைகோல அடிப்படை�ில் பகிரந்்தளிப்பதோக இருகக்ும்.   அது 
ஒரு தனிச ்சை்ை நிறுவனமோக பச�ல்படும்.

 
 ஒரு தனி�ோர ்நிறுவனதத்ின் மூலம் வரத்த்க வோரிசுரிடமகக்ு திை்ைமிடுவதில் உள்ள சில 

நன்டமகள் பின்வருமோறு:

• உங்கள் வரத்த்கதத்ிலிருந்து ஒவ்பவோரு ப�னோளியும் எவ்வளவு பபறுவோரக்ள் 
என்படதத ்தீரம்ோனிகக்ும் உரிடமட� உங்களுகக்ு வழங்கிடும்.

• உங்கள் குடும்ப வரத்த்க பசோதட்த நீண்ை கோலம் போதுகோப்பதன் மூலம் ஒரு 
நிடலதத்ன்டமட� அளிதத்ிடும்.

• தனி�ோர ்நிறுவனதத்ின் மீதோன உங்கள் கை்டுபோை்டை நீங்கள் தகக்டவத்துகப்கோள்ள 
முடியும், அதன் மூலம் உங்களோல் அடத முடற�ோக நிரவ்கிகக் முடியும்.

தனியார ்குடும்ப அறக்கட்டடள

 ஒரு தனியார ்குடும்ப அறக்கட்டடள மற்றும் அதன் நீை்சி�ோன தனியார ்அறக்கட்டடள 
நிறுவனம் (PTC) என்பது உங்கள் பசோத்துகக்ளின் உரிடம பகோடுகக்ப்பை்ை ஒரு தனி 
நிறுவனமோகும்.

 PTC உங்கள் பசோத்துகடள முழுவதுமோக அவரக்ள் வசம் டவதத்ிருந்து உங்கள் குடும்ப 
நன்டமகக்ோக நிரவ்கிதத்ிடுவோரக்ள். ஒரு PTC-கய்கோ ஒரு அறகக்ை்ைடளகள் குழுவிற்யகோ 
அறகக்ை்ைடள யசடவகடள அளிதத்ிடும்.  

 இதனோல் உங்கள் நிதி விவகோரங்கள் போதுகோகக்ப்படும் மற்றும் பதோைரந்்து 
நிரவ்கிகக்ப்படும், அறகக்ை்ைடள�ின் மீதோன உங்கள் கை்டுப்போடும் உங்கள் வசயம 
இருகக்ும்.

• ஒரு PTC-கக்ு சிங்கப்பூர ் நிதி ஆடண�தத்ின் உரிமம் யதடவகளிலிருந்து விலகக்ுப் 
பபற்றதோகும். ஏபனன்றோல் அது உங்களுகக்ும் உங்கள் குடும்பதத்ிற்கும் மை்டுயம 
யசடவகள் வழங்குகிறது. இருப்பினும், அது ஒரு உரிமம் பபற்ற அறகக்ை்ைடள 
நிறுவனம் ஒன்டற நி�மித்து அறகக்ை்ைடள நிரவ்ோக யசடவகடள யமற்பகோள்ள 
யவண்டும். இதன் யநோகக்ம் அடவ சிங்கப்பூர ்நிதி ஆடண�ம் அளிதத் எழுத்துப்பூரவ் 
வழிகோை்டிகளுகக்ு இணங்க பச�ல்படுகிறதோ என்படத சரிப்போரப்்பதற்கோகயவ 
இவ்வோறு பச�்�ப்படுகிறது.

• நீங்களும் உங்கள் அன்புகக்ுரி�வரக்ளும், PTC-�ின் இ�கக்ுநரக்ளில் ஒருவரோக 
நி�மிகக்ப்படுவதன் மூலம் இந்த பசோத்துகடள சுறுசுறுப்போக நிரவ்கிகக் முடியும். 
இது மிகவும் ப�னுள்ளது ஏபனனில் உங்கள் குடும்ப வரத்த்கதத்ிற்கோன நீண்ை கோல 
திை்ைங்கள் உங்கள் குடும்பதத்ிற்குத ் பதரிந்திருந்து, குடும்ப வரத்த்கதட்த பபரி� 
அளவு கை்டுப்படுதத் யவண்டும் என்று விரும்பினோல் அது சோதத்ி�மோகும், மற்றும் 
அவரக்ளுகக்ு அறகக்ை்ைடள�ின் கீழ் உள்ள பசோத்துகளின் நன்டமகளும் கிடைகக்ும்.

• PTC-�ிைமிருந்து பபறும் சில வடக வருமோனதத்ிற்கு வரிவிலகக்ு பபறலோம், இதன் 
மூலம் பசோத்துகடள குடும்பதத்ியலய� டவத்துகப்கோள்ளலோம்.

உயில் அறக்கட்டடள

 உயில் அறக்கட்டடள என்பது நீங்கள் உங்கள் உ�ிலில் குறிப்பிை்ைப்படி உங்கள் 
மரணதத்ிற்குப் பிறகு உருவோகக்ப்படும் அறகக்ை்ைடள�ோகும். அதோவது நீங்கள் 
உருவோகக்ும் அறகக்ை்ைடள உங்கள் மரணதத்ிற்கு பிறகுதோன் நைப்புகக்ு வரும்.

 
 உங்கள் உ�ிலுகக்ோன நிடறயவற்றுபவர ் (ஆண்) அல்லது “பபண் நிடறயவற்றுபவர”் 

(பபண்) உங்கள் உ�ிலின் உள்ளைகக்ம் (அதோவது உங்கள் விருப்பங்கள்) 
நிடறயவற்றப்படுவடத உறுதிபச�்திடுவோர.் அவரக்ள் பபோதுவோக உங்கள் உ�ிலுகக்ோன 
அறங்கோவலரக்ளோக நி�மிகக்ப்படுவோரக்ள். ஒன்றுகக்ு யமற்பை்ை ஆண் நிடறயவற்றுபவர ்
/ பபண் நிடறயவற்றுநர ்/ அறங்கோவலர ்நி�மிப்பது நல்லது. யதரந்்பதடுகக்ப்படும் நபர ்21 
வ�துகக்ு யமம்பை்ைவரோக இருகக் யவண்டும், நல்ல மன நலனுைன் இருகக் யவண்டும். 
யமலும் அவரக்ள் பபோறுப்போனவரக்ளோக மற்றும் அப்பங்கிடன ஆற்றுவதற்கு த�ோரோக 
இருகக் யவண்டும்.  

 உங்கள் நிடறயவற்றுநர ் / நிடறயவற்றுபவள் / அறங்கோவலர ் ஆகிய�ோருகக்ு அவரக்ள் 
அந்தப் பபோறுப்பில் நி�மிகக்ப்பை்டிருப்படத பதரி�ப்படுத்துவது மிகவும் ஏற்றதோக 
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இருகக்ும். யமலும் நீங்கள் மரணமடைந்தப் பிறகு உங்கள் உண்டம�ோன உ�ில் பிரதி 
எங்கு இருகக்ும் என்பது அவரக்ளுகக்ு பதரிந்திருகக் யவண்டும்.  

 
 ஒரு அறகக்ை்ைடள நிறுவனதட்தயும் உங்கள் உ�ிடலச ் பச�ல்படுத்துவதற்கோக 

நி�மிகக்லோம். உங்கள் மரணதத்ிற்குப் பிறகு, அறகக்ை்ைடள நிறுவனம் நீதி மன்றதத்ிைம் 
விண்ணப்பித்து உ�ிலுகக்ு சோன்றிதழ் பபறும், உங்கள் உ�ிலுகக்ு சோன்றளிகக்ப்பை்ைோல், 
அது நிடறயவற்றுநரின் அதிகோரதட்தயும் கைடமகடளயும் ஆற்றிடும். பமோதத்தத்ில், 
உங்கள் வரத்த்கதத்ின் நீண்ை கோல நிடலதத்ன்டமட� உறுதிபச�்� ஆரம்பதத்ியலய� 
திை்ைமிடுவது மிகவும் முகக்ி�மோகும்.  யமலும் நீங்கள் உங்கள் திை்ைதட்த பதோைரந்்து 
மதிப்பீடு பச�்துபகோண்யை இருகக் யவண்டும்.

சிறப்புத் மதடவகள் அறக்கட்டடள

 சிறப்புத் மதடவகள் அறக்கட்டடளக்கான ஒரு உதோரணம், சிறப்புத் மதடவகள் 
அறக்கட்டடள நிறுவனம் லிமிபடட் (SNTC), நிரவ்கிகக்ும் சிறப்புத ் யதடவகள் 
உள்ளவரக்ளுகக்ு யசடவ அளிகக்ும் ஒன்றோகும். இதில் மறதி யநோ�், ஆை்டிசம், ைவுன் 
சிண்ை்யரோம் அல்லது மனநலக ் குடறப்போடு ஆகி�வற்றோல் மை்டுமல்லோமல் மற்ற 
வடகக ்குடறபோடுகளோல் போதிகக்ப்பை்ைவரக்ளும் அைங்குவர.்

 
 SNTC, சமுதோ�, குடும்ப யமம்போை்டு அடமசச்ோல் ஆதரிகக்ப்பை்டு வருகிறது யமலும் 

அது சை்ைம், மருத்துவம் மற்றும் நிதித்துடறட�ச ் யசரந்்த பதோண்டூழி�ரக்ள் குழுவோல் 
யமற்போரட்வ�ிைப்படுகிறது.

 
 SNTC-�ின் நிகழ்வு யமலோளரக்ள் (சமூகப் பணிகளில் ப�ிற்சிப் பபற்றவரக்ள்) 

போரமரிப்போளரக்ளுகக்ு அவரக்ளுடை� சோரந்்திருப்யபோரின் யதடவ மற்றும் 
விருப்புரிடமட� அடிப்படை�ோக பகோண்டு பரோமரிப்புகக்ோன திை்ைம் உருவோகக் 
உதவுவோரக்ள். பரோமரிப்பு அளிப்பவரக்ள் யபோ�்விை்ைோல் கூை பரோமரிப்புத ் திை்ைம் 
அறகக்ை்ைடள நிதிட� எவ்வோறு சோரந்்திருப்யபோரின் நலடனக ் கருதத்ில்பகோண்டு 
ப�ன்படுத்துவது என்பது குறித்து SNTC-கக்ு வழிகோை்டிடும். இடவ அடனத்தும் 
கை்டுப்படி�ோககக்ூடி�, மிக அதிக தள்ளுபடி கை்ைணதத்ில் பச�்திைப்படும்.

 

 SNTC அறகக்ை்ைடள, நீங்கள் உங்கள் அன்புகக்ுரி�வரக்ளுகப்கன்று உங்கள் 
உ�ிலில் குறிப்பிை்டுள்ள பரிசுகள், கோப்பீடு மற்றும் மயசநி யசமிப்பு நி�மனங்கள் 
போதுகோகக்ப்படுவடத உறுதிபச�்திடும். நிதி, பபோது அறகக்ை்ைடள�ோல் 
நிரவ்கிகக்ப்படுவதோல் பணதத்ிற்கு அரசோங்கம் உதத்ிரவோதம் அளிகக்ிறது. இதன் மூலம் 
உங்கள் அன்புகக்ுரி�வரக்ளின் நிதி விவகோரங்கள் கவனித்துப் பரோமரிகக்ப்படும்.  

 
 SNTC ஒரு புதி� யசடவ ஒன்டற விடரவில் துவங்க எண்ணம் பகோண்டுள்ளது, அதன் 

மூலம் குடும்ப ஆதரவு இல்லோத பபரி�வரக்ளுகக்ு,

 அவரக்ள் தங்கள் மனநலன் திறடன இழகக்ும் நோளில் உதவப் யபோகிறது. இந்தப் 
புதி� யசடவ�ின் வோடிகட்க�ோளரக்ள் அவரக்ளுடை� எதிரக்ோல பரோமரிப்பு குறிதத் 
அவரக்ளுடை� விருப்பங்கடளயும், ஆடசகடளயும் குறிப்பிைலோம். அவரக்ள் ஒரு 
பகோடைபபறுநர ் ஒருவடர நி�மிதத்ிடுவோரக்ள். மோற்றோக அவரக்ள் தங்கள் ய�ோசிகக்ும் 
திறடன இழகக்ும் சம�தத்ில் SNTC இடணந்து பச�லோற்ற  ஒரு பிரதிநிதிகளின் 
பை்டி�டல அவரக்ள் அளிதத்ிைலோம். அவரக்ள் தங்கள் ய�ோசிகக்ும் திறடன 
இழகக்ும்யபோது, SNTC அவரக்ளுடை� ஆடசட� நிடறயவற்ற உதவிடும் மற்றும் SNTC 
அறகக்ை்ைடளட� நிறுவி அவரக்ளுடை� நிதி விவகோரதட்தக ்கவனித்துகப்கோள்ளும்.

 
 SNTC-�ிைம் யசடவ யமலோளரக்ள் குழு ஒன்று உள்ளது. இவரக்ள் சமூகப் பணி�ில் 

யதரச்ச்ிப் பபற்றவரக்ள், மற்றும் பரோமரிப்போளரக்ளுைன் இடணந்து பணி�ோற்றி 
சோரந்்திருப்பவரக்டள அடை�ோளம் கண்டு அவரக்ள் யதடவகடள மதிப்பீடு பச�்து 
அவரக்ளுகக்ோன பரோமரிப்பு திை்ைதட்த உருவோகக்க ் கூடி�வரக்ள். யமலும் அவரக்ள் 
சை்ைம், மருத்துவம் மற்றும் நிதித்துடறட�ச ் யசரந்்த தன்னோரவ்லரக்ள் குழுவிைமிருந்து 
உதவிப் பபறுவோரக்ள்.

 
 ஒரு SNTC அறகக்ை்ைடள, உங்கள் அன்புகக்ுரி�வரக்ள் உங்கள் உ�ில், கோப்பீடு 

மற்றும் மயசநி யசமிப்புகள் நி�மனம் ஆகி�வற்றின் கீழ் அன்பளிப்புகள் பபறுவடத 
உறுதிபச�்கிறது. யமலும் ஒரு அறங்கோவலர ் மீது நீங்கள் நம்பிகட்க டவகக் உங்கடள 
அனுமதிகக்ிறது. அந்நபர ் சிறப்புத ் யதடவயுள்ள நபரக்ளின் உரிடமகள் குறித்து நன்கு 
அறிந்திருப்போரக்ள், மற்றும் உங்கள் அன்புகக்ுரி�வரக்ளின் நிதி  விவகோரங்கடள 
நீண்ைகோலம் நிரவ்கிகக்த ்பதரிந்தவரக்ளோக இருப்போரக்ள்.
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2. குடும்ப பசாத்து திட்டமிடல்

உயில் உருவாக்குதல்

 உங்கள் பசோதட்த குடும்ப உறுப்பினரக்ளிடைய� பகிரந்்தளிகக் உ�ில் ஒன்று 
உருவோகக்ிைலோம். உ�ில் என்பது ஒரு சை்ை ஆவணம், அதில் எப்படி, �ோரோல் மற்றும் 
என்ன முடற�ில் உங்கள் பகிரந்்தளிகக்கக்ூடி� பசோத்துகடள உங்கள் மரணத்துகக்ுப் 
பிறகு பகிரந்்தளிப்பது என்ற உங்கள் அறிவுறுதத்ல்கள் அதில் பதளிவுறுதத்ப்படும்.

 பசல்லுபடி�ோககக்ூடி� உ�ில் ஒன்று, யநரதட்த பசலடவ மிசச்ப்படுத்தும், மற்றும் 
மரணத்துகக்ுப் பிறகு உங்கள் பசோத்துகளுகக்ோன உரிடம �ோருகக்ு என்ற சந்யதகதட்த 
அகற்றிடும்.

 
 சிங்கப்பூர ்சை்ைதத்ின் கீழ், 21 வ�டத அடைந்தப் பிறகு உங்கள் மன நல ஆற்றல் நன்றோக 

இருகக்ும்யபோயத நீங்கள் உ�ில் ஒன்டறத ்த�ோரிதத்ிைலோம்,. இடத உங்கள் வழகக்றிஞரின் 
ஆயலோசடனயுைன் சிறப்போக பச�்திைலோம். உ�ில் த�ோரிகக் திை்ைமிடும்யபோது, கருதத்ில் 
பகோள்ள யவண்டி� சில முகக்ி�மோன அம்சங்கள் பின்வருமோறு:

• உங்கள் மதம்
• மதத்ி� யசமநிதி (மயசநி) பணம்
•  இடணந்து டவதத்ிருகக்கக்ூடி� பசோத்துகள் 
•  கோப்பீடுகள்

 ஒவ்பவோருவரது சூழலும் தனிதத்ன்டம பகோண்ைது என்பதோல், உங்களுகக்ோன உ�ிடல 
த�ோரிகக்ும்யபோது உங்கள் வழகக்றிஞடர ஆயலோசிப்பது சிறந்ததோகும். அதன் மூலம் 
உங்கள் ஆடசகடள நீங்கள் துல்லி�மோக பச�ல்படுதத்லோம்.

 ஒழுங்கோக த�ோரிகக்ப்பை்ை உ�ிலில், உங்கள் யநோகக்ங்கள் பதளிவோக குறிப்பிைப்பை்டு 
இருப்பின், உங்கள் பசோத்து சம்பந்தமோக சை்ை சரச்ட்ச ஏதும் ஏற்படுவடத தவிரத்த்ிைலோம் 
மற்றும் குடும்ப ஒற்றுடமட� போதுகோதத்ிைலோம்.

 

 இஸ்லோமி�ச ் சை்ைதத்ின் கீழ் உள்ள இஸ்லோமி�ரக்ள், சிங்கப்பூரில் வசிகக்ும் 
இஸ்லோமி�ரக்ள் அவரக்ளுடை� பசோதட்த இஸ்லோமி� சை்ைதத்ிற்கு இணங்கயவ 
பகிரந்்தளிகக் முடியும்.

 

நிதி பாதுகாப்டப பாதுகாத்தல்

 உங்களுகக்ு வ�தோகும்யபோது உங்கள் நிதி போதுகோப்டப போதுகோத்துகப்கோள்ள யவண்டி�து 
மிகவும் முகக்ி�மோகும்.  

 பசலவு அதிகரித்துகப்கோண்டிருகக்ும் யபோது கைனுகக்ுள் சிகக்ுவது உங்கடள நிதிரீதி�ோக 
போதுகோப்பில்லோமல் ஆகக்ிவிடும், யமலும் பபோருளோதோரச ்சரிவு உங்கடள எதிரம்டற�ோக 
போதிதத்ிடும்.

 
 உங்கள் நிதி போதுகோப்புகக்ு ஏற்படும் அசச்ுறுதத்ல்கள் சூதாட்டம், இடணய மமாசடி 

மற்றும் முதலீடுகளால் ஏற்பைகக்ூடும். 

 சூதாட்டம்

 சூதோை்ைதத்ினோல் உண்ைோகும் கைன் உங்களின் நிதி நலடன மிகவும் போதிதத்ிடும். உங்கள் 
குடும்பமும் உங்கள் நிதிப் பிரசச்டன�ோல் போதிகக்ப்பைகக்ூடும்.

 
 உங்கள் சூதோை்ை கைன்கடள திருப்பிச ் பசலுதத் உங்கள் குடும்பதத்ிைமிருந்தும், 

நண்பரக்ளிைமிருந்தும் கைன் வோங்குவது அவரக்ளுைனோன உங்கள் உறடவப் போதிதத்ிடும்.
 
 நீங்கள் உரிமம்பபற்ற வை்டிகக்டைகக்ோரரிைமிருந்து பணம் கைன் வோங்கினோல், நீங்கள் 

நிரவ்ோகக ் கை்ைணங்கள், அதிக வை்டிகள், மற்றும் தோமதித்து பணம் பசலுத்துவதற்கோன 
கை்ைணங்கள் ஆகி�வற்டற பசலுதத் யவண்டி�ிருகக்ும்.  

 உங்களுகக்ு சூதோை்ைப் பிரசச்ிடனகள் இருகக்ுமோ�ின் நீங்கள் பின்வரும் இைதத்ிலிருந்து 
உதவி பபறலோம்:
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சூதாட்டப் பிரசச்ிடனக்கான மதசிய மன்றம்

 1800 6 668 668

 www.ncpg.org.sg

 இடணய மமாசடிகள் 

 திறன் யபசிகள் மற்றும் இடண�ப் ப�ன்போடு பபரி�வரக்ளுகக்ிடைய�   
அதிகரிதத்ிருப்பதோல், அவரக்ள் இடண� யமோசடிகக்ு ஆளோகுவதற்கோன வோ�்ப்பு 
அதிகமுள்ளது. அதத்டக� யமோசடிகள் பல்யவறு கோரணங்களுகக்ோக பபரி�வரக்டள 
முன்பின் பதரி�ோதவரக்ளுகக்ு பணம் மோற்றச ்பச�்திடும்.

 
 இடண�ம் வழி பணம் மோற்றும் படி உங்களுகக்ுப் யபோலி�ோனக ் யகோரிகட்ககள் 

வரகக்ூடும் என்பது குறித்து நீங்கள் எசச்ரிகட்கயுைன் இருகக் யவண்டும்.
 
 இடண�ப் போதுகோப்டப ஒழுங்கோக பின்பற்றினோல் உங்கள் நிதிட� நீங்கள் போதுகோத்துக ்

பகோள்ளலோம். இது குறிதத் யமல் விவரங்கள் பின்வரும் நிறுவனதத்ில் கிடைகக்ும்:

 

சிங்கப்பூர ்இடணயப் பாதுகாப்பு அடமப்பு

 www.csa.gov.sg/gosafeonline

 

மதசியக் குற்றத்தடுப்பு மன்றம் மமாசடி 
எதிரப்்பு உதவித் பதாடலப்மபசி

 1800 722 6688

 www.scamalert.sg

 முதலீடுகள்

 உங்களுகக்ு வ�தோகும்யபோது, நீங்கள் முன்பு யவடல பச�்தது யபோலயவோ அல்லது 
அப்யபோது சம்போதிதத்து யபோலயவோ உங்களோல் முடி�ோது யபோகலோம்.

 
 முதலீடு பச�்வது உங்கள் மூலதனதட்த அதிகரிப்பதற்கோன கவரச்ச்ிகரமோன வழி�ோகும், 

மற்றும் உங்களுகக்ு சிறப்போன நிதி போதுகோப்பு அளிதத்ிடும்.
 
 இருப்பினும், முதலீடுகளில் ஆபத்துகளும் இருகக்ின்றன. உதோரணதத்ிற்கு, பபோருளோதோர 

சரிவின் யபோது உங்கள் முதலீடுகளின் மதிப்பு கீழிறங்கக ்கூடும்.
 
 நீங்கள் உடழத்து சம்போதிதத் ஓ�்வுகக்ோல யசமிப்புகடள ஏதோவது ஒன்றில் முதலீடு 

பச�்வதற்கு முன் எப்யபோதும் தகுதிபபற்ற நிதி ஆயலோசகர ்ஒருவரின் ஆயலோசடனட�ப் 
பபற்றிடுங்கள்.
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3. பசாத்துரிடம (பசாத்துகடள டவத்திருக்கும் முடற)

 கோலம் கைகக்ும்யபோது வீடு மற்றும் பசோத்து உரிடம மோறிடும் மற்றும் அது அதிக சிகக்ல்கள்   
உருவோககக்ூடி� பகுதி�ோகும்.  

 
 உங்கள் வீை்டின் உரிடமட� என்ன பச�்திைலோம் என்று முன் கூை்டிய� ய�ோசித்துத ்

த�ோரோக இருப்பது, நீங்கள் சிறப்போக திை்ைமிடுவதற்கு உதவிடும்.

 ஒன்றுகக்ு யமற்பை்ை உரிடம�ோளர ்இருகக்ும்யபோது, சிங்கப்பூரில் பசோத்துரிடம இரண்டு 
வடககளின் கீழ் வரும். இடண குத்தடக மற்றும் பபாது குத்தடக.

 பசோத்து ஆவணங்களில் வோைடக வடக, அது பபோருந்தும் இைங்களில், பசோத்துரிடம�ில் 
பங்கு ஆகி�டவ உடைடம உரிடமப் பதத்ிரதத்ில் பதளிவோக பதிவு பச�்�ப்படும்

 பசோத்து உரிடம சம்பந்தமோக யகள்விகள் எழும்யபோது இது பபோருதத்மோக இருகக்ும்.

 பபாது குத்தடக இடணக் குத்தடக

உரிடம�ோளரக்ளின் 
பங்கு அடனத்து 
உரிடம�ோளரக்ளுகக்ும் 
இதில் சமப்பங்கு 
உள்ளது அவரக்ளுடை� 
மரணதத்ிற்கு பிறகு அவரக்ள் 
உ�ிலில் அடை�ோளம் 
கோணப்பை்டுள்ள 
பபோருதத்மோன 
ப�னோளிகளுகக்ு 
மோற்றப்படும்

அப்படிப�ன்றோல் இடணஉரிடம�ோளரக்ளில் 
�ோரோவது ஒருவர ்இறந்து யபோனோல், 
அவருடை� பசோத்து உ�ிருைன் இருகக்ும் மற்ற 
உரிடம�ோளரக்ளுகக்ுச ்பசன்று யசரும்.

 பபாது குத்தடக இடணக் குத்தடக

அப்படிப�ன்றோல்  பசோதத்ில் 
உங்கள் பங்கு உங்கள் உ�ிலில் 
குறிப்பிைப்பை்டிருகக்ும்படி 
உங்கள் பிள்டளகளுகக்ு 
பசன்று யசரும்.

இறந்த உரிடம�ோளர ்அவருடை�ப் 
பங்குகடள �ோருகக்ு அளிகக் விரும்புகிறோர ்
என்று குறிப்பிை்டிருந்தோலும் அது மற்ற 
உரிடம�ோளரக்ளுகக்ு மை்டுயம பசன்று யசரும்

 வீை்டின் உரிடம தற்யபோது எப்படி இருகக்ிறது என்பது குறித்து பதரிந்து டவதத்ிருப்பது, 
எதிரக்ோல நிகழ்வுகளிலிருந்து அடத போதுகோகக்த ் யதடவ�ோன நைவடிகட்ககடள 
யமற்பகோள்வதற்கு உங்களுகக்ு உதவிடும். யதடவப்படும் இைதத்ில் நைவடிகட்க எடுப்பது 
உங்கள் அன்புகக்ுரி�வரின்    வீை்டு யதடவகள் குறித்து உங்களுகக்ு  மன அடமதிட� 
பகோடுகக்ும்

 

வடக பபாது குத்தடக இடணக் குத்தடக

டவத்திருக்கும் 
பங்குகள்

சமமோக இருகக்த ்
யதடவ�ில்டல

ஒவ்பவோரு 
உரிடம�ோளருகக்ும்
சமமோனப் பங்கு உள்ளது

எஞ்சியிருப்பவருக்கான 
உரிடம

எஞ்சி�ிருப்பவருகக்ோன 
உரிடமப் பபோருந்தோது

இறந்துயபோன 
உரிடம�ோளரின் பசோதத்ின் 
உரிடம வழங்கல் 
அவருடை� பசோத்துகளுகக்ு 
மோறிடும்.

எஞ்சி�ிருப்பவருகக்ோன 
உரிடம பபோருந்தும்
 
பசோதத்ின் உரிடம�ோளரின்
மரணதத்ிற்கு பிறகு,
இறந்துயபோனவரின் பங்கு
மற்ற உரிடம�ோளரக்ளுகக்ுக்
பகோடுகக்ப்படும்

3332

ஆக்கமுடன் மகிழ்சச்ியாக 
மூப்படடய

ஆக்கமுடன் மகிழ்சச்ியாக 
மூப்படடய



வடக பபாது குத்தடக இடணக் குத்தடக

மரணம் இடண உரிடம�ோளர ்
இறந்த பிறகு, பசோதட்த 
இறந்துயபோன இடண 
உரிடம�ோளரின் பிரதி 
நிதி�ோல் மை்டுயம டக�ோள 
முடியும்.

இடண உரிடம�ோளரின் 
மரணதத்ிற்குப் பிறகு 
உ�ிருைன் இருகக்ும் இடண 
உரிடம�ோளருகய்க உங்கள் 
பசோதட்த டக�ோளும் 
உரிடம உள்ளது

மாற்றல் அடனவருகக்ும் சமமோன 
பங்கு எனும்யபோது பபோது 
குதத்டகட� இடண 
குதத்டக�ோக சிங்கப்பூர ்
நிலப் பதிவில் பதிடவ 
அறிவித்து மோற்றிைலோம். 

துண்டிப்பதன் மூலம் 
இடண குதத்டகட� 
பபோதுக ்குதத்டக�ோக 
மோற்ற சிங்கப்பூர ்நிலப் 
பதிவில் பதிவு பச�்தடத 
அறிவிப்பதன் மூலம் 
பச�்திைலோம்.

 பசோத்து எந்த முடற�ில் பசோந்தமோக இருகக்ிறது என்படதயும் தோண்டி, இந்த 
பசோத்துகளின் மீது அைமோனம் இருந்து அது திருப்பிச ்பசலுதத்ப்பைோது இருந்தோல், நிதி 
பரிசீலடனகள் முடற�ோகத ்திை்ைமிைப்பை யவண்டும்.

 
 இதன் பதோைரப்ில் ஒரு போரம்பரி� அடைமோனம் இல்லோமல், மற்பறோரு விருப்பதய்தரவ்ு 

தடலகீழ் அைமோனமோகும். இதில், கைன் வோங்குபவர ் நிதி நிறுவனதத்ிற்கு பணதட்த 
திருப்பிச ் பசலுதத் மோை்ைோர,் ஆனோல் நிதி நிறுவனதத்ிைமிருந்து பமோதத்மோக அல்லது 
மோதந்யதோறும் ஒரு பதோடகட� பபறுவோரக்ள், அந்த சம�தத்ில் அவரக்ள் பதோைரந்்து 
தங்கள் வீை்டியலய� வசிகக்லோம். இருப்பினும் தடலகீழ் வீை்டு அைமோனத ் யதரவ்ு 
சிங்கப்பூரில் அவ்வளவு பிரபலமோக இல்டல, ஏபனன்றோல் இங்கு வீை்டு அைமோனதத்ிற்குத ்
தகுதிபபற சில யதடவகடளப் பூரத்த்ி பச�்� யவண்டும், மற்றும் வீை்டை இழகக்கக்ூடி� 
ஆபத்தும் இருகக்ிறது.

ஒப்பந்தங்கள் நமது அன்றோை வோழ்கட்க�ின் ஓர ்அங்கமோகும்.

நோம் பல சந்தரப்்பங்களில் மற்றவரக்யளோடு ஒப்பந்தம் பச�்து 
பகோள்கியறோம். அது மருத்துவடர போரப்்பதோக இருகக்லோம், 
வீடு வோங்குவதோக இருகக்லோம், யபரங்கோடிகளில் அல்லது 
இடண�ம்வழி மளிடகப்பபோருை்கள் வோங்குவதோக 
இருகக்லோம்.

மூன்றோம் தரப்பினயரோடு ஒப்பந்தம் பச�்துபகோள்ளும்யபோது 
நீங்கள் பின்வரும் விஷ�ங்கடள நிடனவில் டவதத்ிருகக் 
யவண்டும்.

எசச்ரிக்டகயுடன் வாங்குபவர ்– வாங்குபவர ்எசச்ரிக்டகயாக இருக்கட்டும்.

விற்பவர ் தனது பபோருளின் தரத்துகக்ு உதத்ிரவோதம் வழங்க யவண்டும் என்று 
எதிரப்ோரக்க்ப்படுவதில்டல. வோங்கும் பபோருளின் தரதட்த யசோதிப்பது வோங்குபவரின் 
கடைடம�ோகும். ஒருயவடள வோங்குபவர ் யசோதிகக்வில்டல என்றோல், பபோருள் 
குடறயுை�தோக இருகக்கக்ூடி� ஆபதட்த அவர ் ஏற்றுகப்கோள்கிறோர ் என்று பபோருள்படும், 
இதுயவ எசச்ரிகட்கயுைன் வோங்குபவர ் என்பதற்கோன பபோருள். அப்படிப�ன்றோல் 
வோங்குபவர ்எசச்ரிகட்கய�ோடு இருகக் யவண்டும் என்பது பபோருள்.
 
வ�தோனவரக்ளுகக்ு தகவல்கடளக ் கண்டுபிடிகக் அல்லது அவரக்ள் வோங்க விரும்பும் 
பபோருள் குறித்து என்ன யகை்க யவண்டும் என்று அவரக்ளுகக்ுத ் பதரி�ோது இருகக்கக்ூடும். 
பபோது சை்ை ஒப்பந்தம் வோங்குபவரக்ளுகக்ு ஓரளவு போதுகோப்பு வழங்குகிறது. உதோரணதத்ிற்கு 
தங்கள் பபோருை்கள் குறித்து தவறோன அறிகட்ககடள பவளி�ிடும் விற்படன�ோளரக்டள 
அதத்வறோன கருத்துகக்ு பபோறுப்யபற்கும் படி வோங்குபவரக்ள் பணிதத்ிைலோம்.
 

நோன்கு:

ஒப்பந்தம் பசய்து பகாள்ளுதல்
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யமலும் பபோருள் விற்படனச ் சை்ைம், பபோருை்கள் அவற்றின் விவரிப்டப ஒதத்ிருகக் 
யவண்டும், தரம் திருப்திகரமோக இருகக் யவண்டும் யபோன்ற வடர�டறகடள பபோருள் 
விற்படன ஒப்பந்ததத்ில் அளிகக்ிறது.   

டகபயழுத்திடுவதற்கு முன் கவனமாக இருங்கள்

நீங்கள் ஒரு முடற ஒரு ஒப்பந்தததத்ில் டகப�ழுதத்ிை்டு விை்டீரக்ளோனோல், நீங்கள் அதன் 
வடர�டறகளுகக்ு கை்டுப்பை்ைவரக்ள்.
 
அதன் பிறகு நீங்கள் ஒப்பந்ததத்ின் வடர�டறகடள நீங்கள் அறிந்திருகக்வில்டல என்யறோ 
நீங்கள் டகப�ழுதத்ிடும் உதய்தசதத்ில் இருகக்வில்டல என்யறோ கூற முடி�ோது.  
 
இது டகப�ழுதத்ிடுவதற்கு முன் நீங்கள் ஒப்பந்ததட்த படிகக்வில்டலப�ன்றோலும், 
உங்களுகக்ு ஆங்கிலம் படிகக்த ் பதரி�வில்டலப�ன்றோலும் பபோருந்தும், ஏபனனில் 
உங்களுகக்ு நீங்கள் ஒப்பந்ததத்ில் டகப�ழுதத்ிடுகிறீரக்ள் என்பது நன்கு பதரியும்.
 
ஆகயவ எந்த ஒரு ஒப்பந்ததத்ிலும் டகப�ழுதத்ிடுவதற்கு முன் நீங்கள் பின்வரும் விஷ�ங்கடள 
பச�்திை யவண்டும்:
 
• நீங்கள் எதில் டகப�ழுதத்ிடுகிறீரக்ள் என்று
 
•  உங்களுகக்ு படிகக் முடி�வில்டலப�ன்றோல், ஆவணதட்த படித்துக ் கோை்டும்படி 

யகை்கவும்.
 
•  உங்களுகக்ுப் புரிந்த பமோழி�ில் ஆவணதட்த பமோழிபப�ரத்்து அல்லது விளகக்ி கூறும்படி 

யகை்கவும்.
  
•  யதடவப்படும் இைதத்ில் சை்ை ஆயலோசடனப் பபறவும்.

பின்வரும் விஷ�ங்கள் பச�்வதற்கு முன் சை்ை ஆயலோசடன பபறுவது 
மிகநல்லது:     
• மிககக்ுடறந்த ஆபதய்தோடு நம்பமுடி�ோத அளவு ஆதோ�ம் கிை்டும் என்று 

உறுதி�ளிகக்ும் முதலீடு ஒன்றிற்கு பணம் பகோடுப்பது
•  உங்கள் வீை்டை விற்க அல்லது அைமோனம் டவகக்வழிபச�்யும் 

ஆவணதத்ில் டகப�ழுதத்ிடுவது; அல்லது 
•  உங்கள் யதடவகக்ு ஏற்றதோக இல்லோத பரியசோதிகக்ப்பைோத பபோருள் 

ஒன்டற மிக அதிக விடலகப்கோடுத்து வோங்கும்யபோது

மிகச ் சில சந்தரப்்பங்களில் மை்டுயம ஒப்பந்தம் உங்கடளக ் கை்டுப்படுதத்க ் கூைோது என்று 
நீங்கள் யகோரலோம். அதற்கு ஓர ் உதோரணம், படிப்பறிவில்லோத நபர ் ஒருவர ் தோன் ஒன்றில் 
டகப�ழுதத்ிடுவதோக நிடனத்து (எ.கோ. பபோருள் ஒன்டற விற்பதற்கோன ஒப்பந்தம்) 
பபருமளவு யவறோக இருகக்ும் ஒரு ஆவணதத்ில் (எ.கோ. உதத்ிரவோதம்) டகப�ழுதத்ிடுவது. 
அதத்டக� சூழலில் படிப்பறிவில்லோத அந்நபர ் உதத்ிரவோதம் அளித்து டகப�ழுதத்ிடும் 
யபோது கவனகக்ுடறவோக இல்லோதிருந்திருந்தோல் அவர ் உதத்ிரவோததத்ோல் கை்டுப்படுதத்ப் 
பை்டிருகக் மோை்ைோர.்

உங்கள் பசாந்த விருப்பத்தின் மபரில் ஒப்பந்தத்தில் டகபயழுத்திடுகிறீரக்ளா? 

வ�தோனவரக்ள் ஒரு ஒப்பந்தம் பச�்து பகோள்வதற்கு முன்னர ் மற்றவரக்ளின் தோகக்ம் 
மற்றும் தூண்டுதலுகக்ு ஆளோகுவது பபோதுவோன ஒரு விஷ�ம். அதத்டக� தோகக்மும், 
தூண்டுதல்களும் எல்டலட�த ் தோண்டும் சூழல்கடள சை்ைம் கண்டுணரந்்து ஒப்பந்ததட்த 
பசல்லோததோகக்ியுள்ளது.

கட்டாயப்படுத்துதல்

சில யவடளகளில், ஒருவடர உைல்ரீதி�ோக தீங்கு பச�்து அல்லது தவறோன வரத்த்க 
நிரப்்பந்தங்கள் மூலம் அவடர ஒப்பந்தம் பச�்துபகோள்ளும்படி கை்ைோ�ப்படுதத்ப்பைலோம்.
 
கை்ைோ�ப்படுதத்ி பச�்திடும் ஒப்பந்தம் பசல்லுபடி�ோகோது
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ஆகயவ நீங்கள், உங்களுகக்ு விருப்பமில்லோத ஒப்பந்ததத்ில் டகப�ழுதத்ிடும்படி 
கை்ைோ�ப்படுதத்ப்படுவது குறித்து கவனமோக இருகக் யவண்டும்,

தகாத தாக்கம் / பசல்வாக்கு

ஒரு தரப்பு மற்றவருைன் நல்ல உறவு டவதத்ிருகக்ும்யபோது, அந்த மற்ற நபர ் அவர ் மீது 
டவதத்ிருகக்ும் நம்பிகட்கட� நி�ோ�மற்ற முடற�ில் ப�ன்படுத்தும் யபோது தகோத பசல்வோகக்ு 
/தோகக்ம் ஏற்படும். ஒரு தரப்பு மற்றத ் தரப்பின் தகோத தோகக்ம் அல்லது பசல்வோகக்ினோல் 
ஒப்பந்தம் பச�்துபகோள்ளுமோ�ின் அந்த ஒப்பந்த பசல்லோது யபோகும்.
 
சை்ைதத்ின் கீழ் தகோத தோகக்ம் / பசல்வோகக்ு என்பது பின்வரும் உறவுகளில் யநரும்.
 
• பபற்யறோரும் பிள்டளயும்
• அறங்கோவலர ்மற்றும் ப�னோளி
• வழகக்றிஞர ்மற்றும் கை்சிகக்ோரர்
 
தகோத தோகக்ம் / பசல்வோகக்ிற்கு ஆளோகோமல் இருப்பதற்கோன ஒரு வழி, ஒப்பந்தம் பச�்வதற்கு 
முன் சுதந்திரமோன மற்றும் திறடம�ோன சை்ை ஆயலோசடனப் பபறுவதோகும். 

ஒத்துக்பகாள்ளமுடியாத மபரம்

அறிவுகக்ு ஒவ்வோத யபரம், ஒரு தரப்பு குடறந்த வருவோ�் ஈை்டும் பிரிடவச ்யசரந்்த அல்லது 
நன்கு படிகக்ோத மற்ற தரப்பினடர பநறிமுடறத ் தவறி நி�ோ�மற்ற முடற�ில் ப�ன்படுதத் 
முடனயும் யபோது ஏற்படும்.
 
அறிவுகக்ு ஒவ்வோத யபரதத்ிற்கோன ஒரு உதோரணம், ஒரு வ�தோன, பதோைகக்க ் கல்வி 
மை்டுயம ப�ின்ற குதத்டகதோரடர, சுதந்திரமோன சை்ை ஆயலோசடனப் பபறோமல், 
வீை்டு பசோந்தகக்ோரரோல் அவருடை� உடைடமகடள மிகக ் குடறந்த விடலகக்ு வீை்டு 
உரிடம�ோளரிைம் விற்கும் படி ஒப்புகப்கோள்ள டவப்பது.  

தகோத தோகக்ம் / பசல்வோகக்ிற்கு ஆளோகும் ஒருவர,் ஏயதனும் தீடம ஏறப்டுதத்கக்ூடி� அல்லது 
இழப்பு ஏற்படுதத்கக்ூடி� பரிவரத்த்டனகக்ு வலுவோன யபரம் யபசும் திறன் உள்ள தரப்புைன் 
ஒப்பந்தம் பச�்து பகோள்வதற்கு முன் சுதந்திரமோன சை்ை ஆயலோசடனப் பபறுவயத சிறந்த 
வழி�ோகும்.

உங்கள் ஒப்பந்தம் சட்டத்தால் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளதா?  

போதிகக்ப்பைகக்ூடி�வரக்ள் ஒப்பந்தம் பச�்துபகோள்ளும்யபோது போதுகோகக், சிங்கப்பூர ்
சை்ைம் சில போதுகோப்டப அவரக்ளுகக்ு அளிகக்ின்றது. சில உதோரணங்கள் கீயழ 
பகோடுகக்ப்பை்டுள்ளன.

1. நுகரய்வோர ்போதுகோப்புச ்(நி�ோ�மோன வரத்த்கம்) சை்ைம் (இது பபோதுவோக ‘பலமன் லோ’ 
என்று அடழகக்ப்படுகிறது) ஒரு சில குறிப்பிை்ை நி�ோ�மற்ற வரத்த்கப் பழகக்ங்களின் 
பை்டி�ல் ஒன்டற பவளி�ிை்டுள்ளது, இடதப் ப�ன்படுதத்ி நுகரய்வோர,் தவறு 
பச�்யும் வரத்த்கங்கள், விநிய�ோகஸ்தரக்ள் மற்றும் வரத்த்கரக்ள் ஆகிய�ோருகக்ு எதிரோக 
பபோது பரிகோரங்கள் பபற அனுமதிகக்ிறது. சிங்கப்பூர ் நுகரய்வோர ் சங்கம் (CASE) 
பல உபய�ோகமோன ஆயலோசடனகடளயும் வழிகோை்டிகடளயும் நுகரய்வோருகக்ு 
அவரக்ளுடை� இடண�தத்ளமோன www.case.org.sg/consumer_guides.aspx-ல் 
அளிதத்ிருகக்ிறது.

2. கோப்பீடுகள் மற்றும் அது யபோன்ற பபோருை்களுகக்ு, சிங்கப்பூர ் நோண� வோரி�ம், அந்த 
கோப்பீை்டு நிறுவனங்கள் 14- நோை்கள் ‘இலவச போரட்வ அல்லது ஆறப்யபோடும் யநரம்” 
அளிகக் யவண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறது. இந்தக ் கோலகக்ை்ைதத்ில் நுகரய்வோர ்
அவரக்ளுடை� கோப்பீை்டுக ் பகோள்டகட� மதிப்பீடு பச�்து, அவரக்ள் கோப்பீை்டை 
முழுவதுமோக இரத்து பச�்து, அவரக்ள் பசலுதத்ி� கோப்பீை்டுத ் பதோடகட�, மருத்துவ 
பரியசோதடன மற்றும் மற்ற பசலவுகள் யபோக முழுவதுமோக திரும்பப் பபறலோம். MAS 
முதலீை்டுப் பபோருை்களுகக்ும் 7-நோள் ‘ஆறப்யபோடும்’ கோலம் வழங்குகிறது. இதடனப் 
ப�ன்படுதத்ி முதலீை்ைோளரக்ள் அவரக்ளுடை� முதலீை்டை எவ்வித விற்படனக ்
கை்ைணங்கள் மற்றும் கமிஷன் இல்லோமல் இரத்து பச�்�லோம்

3. பபரும்போலும், வரத்த்கங்கள் விலகக்ுதல் பிரிடவப் ப�ன்படுதத்ி அவரக்ளுடை� 
கைடமட�யும் கைப்போை்டையும் தவிரக்க் அல்லது கை்டுப்படுதத் முடன�கக்ூடும். 
நி�ோ�மற்ற ஒப்பந்த வடர�டறகள் சை்ைம் அதத்டக� விலகக்ுப் பிரிடவ பசல்லோததோகக்ி 
அவற்றிலிருந்து  போதுகோகக்ிறது. உதோரணதத்ிற்கு வரத்த்கதத்ின் அலை்சி�ப் யபோகக்ோல் 
ஏற்பை்ை மரணம் அல்லது தனிப்பை்ை கோ�ம் ஆகி�டவ.
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இந்த அதத்ி�ோ�ம் சிங்கப்பூர ் பசஞ்சிலுடவ சங்கதத்ோல் 
வழங்கப்படுகிறது. யமலும் இது பபரி�வரக்ளுகக்ோன மருத்துவ 
பரோமரிப்புகக்ோன அறிமுகமோகவும் விளங்குகிறது. அதோவது 
பபரி�வரக்டள கவனித்துகப்கோள்ளும் பரோமரிப்போளரக்ளுகக்ு 
வீை்டில் ஒரு பநருகக்டி யநரும் யபோது அடதக ் கண்டுபிடித்து, 
திை்ைமிை்டு அடத சமோளிகக்த ் யதடவ�ோன அடிப்படைத ்
தகவடலயும், அறிடவயும் வழங்குகிறது. முதல் உதவிப் 
பரோமரிப்போளர ் என்ற முடற�ில், உங்கள் திறனும் அறிவும் 
குறிப்பிை்ை வடர�டறகக்ு உை்பை்ையத என்படதத ்
பதரிந்துபகோள்ளுங்கள். பநருகக்டி ஒன்று ஏற்படும்யபோது, 
உங்கடள அடை�ோளப்படுதத்ிகப்கோண்டு, அனுமதி 
வோங்கிகப்கோண்டு அளிகக்ப்பை யவண்டி� உதவிப் பற்றி 

விளகக்ிக ்கூறுங்கள். உங்கள் பபோறுப்புகள் நீங்கள் அந்த இைதத்ிற்கு பசன்றதிலிருந்து துவங்கி, 
மருத்துவ உதவிக ்குழு வரும்வடர அல்லது போதிகக்ப்பை்ைவருகக்ு சரி�ோகும் வடர நீடிகக்ும். 
வ�தோன யநோ�ோளிகடள இளம் வ�தினருைன் ஒப்பிடும்யபோது அவரக்ளுகக்ு பவவ்யவறு 
முதலுதவி யதடவகள் இருகக்ும். பமல்லி� யதோல், பநோறுங்கும் தன்டமகப்கோண்ை எலும்புகள் 
மற்றும் இன்னும் பல கோரணிகள் வ�தோனவரக்ளுகக்ு முதலுதவி அளிப்படத சிகக்லோகக்ும்.

முதலுதவிக் குறித்து அறிமுகம்

முதலுதவி என்பது கோ�ம்பை்ை அல்லது திடீபரன உைல் நலம் இல்லோமல் யபோகும் நபரக்ளுகக்ு 
உைனடி உதவி வழங்குவதோகும்.

முதலுதவியின் குறிக்மகாள்

ஐந்து:

பராமரிப்பாளரக்ளுக்கான முதலுதவி முதலுதவி 
வழிகாட்டி

முதலுதவி அளிப்பவரோக நீங்கள் பின்வருவனவற்டற நிடனவில் பகோள்ள யவண்டும்:

1. யதடவப்படும்யபோது சுவோச மீை்புத ்திறடன ப�ன்படுதத்ி உ�ிடர காத்திடமவண்டும்.
2. யமற்யகோண்டு சிகக்லோகோமல் இருப்பதற்கு முதலுதவி வழங்கி கோ�ம் யமலும் 

யமோசமடைவடத தடுத்திட யவண்டும்.
3. போதிகக்ப்பை்ைவடர பசௌகரி�மோக டவத்துகப்கோள்வதன் மூலம் குணமோகுவடத 

ஊக்குவிக்கவும் மருத்துவ உதவி வரும் வடர நிடலடமட�க ்கண்கோணிகக்வும்.
4. போதிகக்வப்பைவருகக்ு டதரி�ம் கூறுவதன் மூலம் அவருகக்ு பசௌகரி�மும் மீை்சியும் 

அளித்திடுங்கள்.

முதலுதவியின் பகாள்டககளும், நடடமுடறகளும்.

முதலுதவி�ோளரோக உங்கள் பங்கு பின்வருமோறு இருகக்ும்: 

• யதடவப்பை்ைோல் கோரட்ிய�ோ பல்யமோனரி சுவோச மீை்பு பச�்து உ�ிடரத ்
தக்கடவத்திடுங்கள். 

• கோ�ங்களுகக்ு முன்னுரிடம பகோடுத்து பரோமரிப்டப ஒருதரப்படுத்துங்கள்.
• 995-எண்டணத ் பதோைரப்ு பகோண்டு ஆம்புலன்டச அடழத்து உதவி பபற்றிடுங்கள், 

தானியங்கி பவளி நுண்ணிடழ பிரிப்புத் தடுப்பான் மற்றும் முதலுதவி பபட்டி 
இருந்தால் அடத பகாண்டுவரச ்பசால்லுங்கள்.

• மருத்துவ உதவி வரும்வடர போதிகக்ப்பை்ைவடர உற்றுமநாக்கி கண்காணித்திடுங்கள்.
• கோ�ம்பை்ைவடர கவனிகோமல் தனிய� விை்டுச ்பசல்வடத தவிரத்ிடுங்கள்

தனிநபர ்பாதுகாப்பு

நிடலடமட�யும் சுற்றுசச்ூழடலயும் சிறிது யநரம் கவனிதத்ிடுங்கள்; எல்யலோரும் 
போதுகோப்போக இருப்படத உறுதிபச�்திடுங்கள். மற்றவரக்ளுகக்ு கோ�ம் ஏற்பைோமல் 
தடுதத்ிடுங்கள். நீங்கள் சிகிசட்ச அளிகக்ும் நபரிைமிருந்து உங்களுகக்ு யநோ�்தப்தோற்று 
ஏற்பைகக்ூடும் என்று நீங்கள் கவடலப்பைலோம். இதற்கோன சோதத்ி�தட்தக ் குடறப்பதற்கோக 
நீங்கள் பின்வரும் நிடல�ோன பநறிமுடறகடள பின்பற்றுங்கள்:

•  விபத்துகக்ுள்ளோனவருகக்ு முதலுதவி அளிகக்ும்யபோது      ப�ன்படுதத்ி�ப்பின் 
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எறிந்துவிைகக்ூடி� யலை்ைகஸ்் டகயுடறகள் மற்றும் மருத்துவ முகமூடி அணிந்திடுங்கள்.
•  உங்களுகக்ு கோ�ம் ஏற்பைோமல் போதுகோத்துக ்பகோள்ளுங்கள்
•  கடுடம�ோன இரதத்க ் கசிவுகக்ு சிகிசட்ச அளிதத்ீரக்ளோனோல், உைலில் இருந்து 

பவளிப்படும் இரதத்ம் யபோன்ற திரவங்கயளோடு பதோைரப்ு ஏற்பைோமல் தவிரத்த்ிடுங்கள்.  
•  வோய�ோடு வோ�் டவத்து சுவோ மீை்பு அளிதத்ீரக்ளோனோல், நீங்கள் ஒரு போகப்கை் முகமூடி 

அல்லது முகக ்கவசதட்தப் ப�ன்படுதத் யவண்டும். 
• விபத்துகக்ுள்ளோனவருகக்ு சிகிசட்ச அளிதத்ப்பிற்கு , உங்கள் டககடள யசோப்புப் யபோை்டு 

நன்கு கழுவுங்கள், ப�ன்படுதத்ி� அடனத்து முதலுதவி சோதனங்கடளயும் வீசிப�றிந்து 
விடுங்கள்.

தடுப்பு முதலுதவி

விபத்துகள் மற்றும் திடீர ் யநோ�்கள் ஆசச்ரி�ப்படும் விதமோக வீை்டில் தோன் யநரும். 
பபரும்போலோன சந்தரப்்பங்களில் இந்த விபத்துகக்ளின் பின்னணி�ில் மனிதப் பிடழ மற்றும் 
கவனகக்ுடறயவ முகக்ி�க ்கோரணங்களோக இருகக்ும். அதனோல் தோன் தடுப்பு நைவடிகட்ககள் 
முகக்ி�மோனடவ. தடுப்பு முதலுதவி என்பது நமது இல்லங்கடள, சமுதோ�தட்த அல்லது 
யவடல�ிைங்கடள போதுகோப்போன இைமோக டவத்துகப்கோள்வடதக ் குறிகக்ும். யமலும் 
மோரடைப்பு அல்லது பகக்வோதம் யபோன்ற பநருகக்டிகள் ஏற்படுவடத தடுகக் நமது வோழ்கட்க 
முடற�ில் நோம் மோற்றம் பகோண்டு வர எடுத்துகப்கோள்ளும் மு�ற்சிகளும் அைங்கும்.

மருத்துவ அவசர நிடலடய அடடயாளம் காணுதல்

அவசர நிடல என்பது உைனடி கவனிப்பும், நைவடிகட்கயும் யதடவப்படும் சூழலோகும். 
மருத்துவ பநருக்கடி நிடல என்பது, உடனடி மருத்துவ கவனிப்பு மதடவப்படும். திடீர ்
யநோ�் நிடல�ோகும். மருத்துவ பநருகக்டி நிடலட� அடை�ோளம் கோண உங்களுகக்ுத ்
பதரிந்திருப்பது மிகவும் முகக்ி�மோன ஒன்றோகும். ஒரு பபோது வழிகோை்டி�ோக மருத்துவ 
பநருகக்டி�ின் ஏழு அறிகுறிகள் பின்வருமோறு

1. திடீர ்அல்லது கடுடம�ோன வலி, பநஞ்சு வலி உை்பை
2. சுவோசிப்பதில் சிரமம் அல்லது மூசச்ுதத்ிணறல்
3.  ஏதோவது ஒரு வடகட�ச ்யசரந்்த கை்டுப்படுதத்முடி�ோத இரதத்க ்கசிவு  
4. தன்னிடல இழப்போல் ஏற்படும் திடீர ்குழப்பம்

5. திடீர ்தடலசுற்றல், மரத்துப்யபோகுதல், தளரச்ச்ி அல்லது போரட்வ�ில் மோற்றம்
6. இருமல் அல்லது இரதத் வோந்தி
7. பதோைர ்வோந்தி அல்லது வ�ிற்றுப்யபோகக்ு

உங்கள் அன்புகக்ுரி�வர ்சோப்பிடும் அடனத்து மருந்துகடளயும், அளயவோடு மற்றும் சிறப்பு 
அறிவுறுதத்ல் ஏதோவது இருந்தோல் அடதயும் பை்டி�லிை்டு டவத்துகப்கோள்ளுங்கள். யமலும் 
உங்கள் அன்புகக்ுரி�வரக்ளுகக்ு ஒரு பநருகக்டி நிடல�ில் யதடவப்பைகக்ூடி� AED 
பிரோணவோயு பசறிவோகக்ி, பநபுடலஸர ் அல்லது இன்யேலரக்ள் யபோன்றவற்டற இ�கக் 
மற்றும் ப�ன்படுதத்க ் கற்றுகப்கோள்ளுங்கள் .யமலும் யசடவ அளிப்பவரக்ள் அல்லது 
விநிய�ோகஸ்தரக்ள் பதோைரப்ு விபரங்கடள த�ோரோக டவதத்ிருங்கள்.
 
பபரி�வரக்டளப் பபோறுதத்வடர உங்கடள உைல் ரீதி�ோகவும், மன ரீதி�ோகவும் 
த�ோரப்்படுதத்ிக ் பகோள்வது மிக மிக அவசி�ம். அவரக்ளுடை� உள ரீதி�ோன ஆயரோகக்ி�ம் 
குறித்து பதரிந்து டவதத்ிருகக் யவண்டும், யமலும் மனசய்சோரவ்ு, அதோவது அடிகக்டி படழ� 
நிடனவுகள் (நிடனவு மீை்பு) அந்த நிகழ்வுகள் குறிதத் பதற்றமூை்டும் கனவுகள் ஆகி�டவக ்
குறித்து உங்களுகக்ுத ் பதரிந்திருகக் யவண்டும். இது யநரும் யபோது அதற்கோன உதவிட�ப் 
பபற்றிடுங்கள் ஏபனனில் இதிலிருந்து விடுபடுவது மிகவும் முகக்ி�ம். அவ்வோறு பச�்வது 
உங்களுடை� தற்யபோடத� சூழ்நிடலட� சமோளிகக் மை்டுமல்லோது எதிரக்ோலதத்ில் 
இதத்டக� நிடல ஏற்படுமோ�ின் அடத டக�ோளுவடதயும் கற்றுகப்கோள்ள உங்களுகக்ு 
உதவிடும்.

பநருக்கடியில் எதிரவ்ிடனயாற்றுதல் – அவசர நடவடிக்டகத் திட்டம் 
(EAP) 

ஒரு பநருகக்டி யநரதத்ில் பரோமரிப்போளர ்அடமதி�ோக இருந்து பச�ல் திை்ைதட்த நிடறயவற்ற 
யவண்டும். பநருகக்டி நிடல பச�ல் திை்ைதத்ில், முதல் நிடல ஆய்வு, இரண்டாம் நிடல 
ஆய்வு, மற்றும் மீட்பு நிடல ஆகி�டவ உள்ளன.

முதல் நிடல ஆய்வு (D.R.S.A.B.C)

மீை்பதற்குத ் யதடவ�ோன சிகிசட்ச வழங்க உ�ிருகக்ு ஆபத்து விடளவிகக்ும் அறிகுறிகடள 
அடை�ோளம் கோணுங்கள்.
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1. சம்பவம் நடந்த இடத்தின் பாதுகாப்பு குறித்து மதிப்பிடுதல் (D-அபாயம்)
 
 முதலுதவி அளிப்பவரக்ள் மற்றும் விபத்துகக்ுள்ளோன நபரக்ளின் போதுகோப்டப 

உறுதிபச�்திடுங்கள், எதனோல் கோ�ம் ஏற்பை்ைது என்ற கோரணதட்த நீங்கள் முதலில் 
பதரிந்துபகோள்ள யவண்டும், முதுகுத ்தண்டில் கோ�ம் ஏதும் இருகக்ிறதோ என்று யசோதிகக் 
யவண்டும். சோடல விபத்துகள் அல்லது உ�ரமோன இைதத்ிலிருந்து கீயழ விழுந்திருந்தோல், 
கோ�ம்பை்ைவடர அடசகக்ோதீரக்ள்.

2.  மறுபமாழி கூறுவடத நிறுவுதல் (R-மறுபமாழி கூறுதல்)
 
 விபத்துகக்ுள்ளோனவருகக்ு உணரவ்ிருகக்ிறதோ என்படத யசோதித்து அதன் அளடவ 

நிரண்�ம் பச�்திடுங்கள். அவர ்முழு உணரவ்ுைன் இருகக்ிறோரோ, அல்லது போதி அல்லது 
முழுவதும் உணரவ்ற்ற நிடல�ில் இருகக்ிறோரோ என்படத நிரண்�ிதத்ிடுங்கள். முதலில் 
அவர ் பதிலளிகக்ும் நிடல�ில் இருகக்ிறோரோ என்படதத ் பதரிந்துபகோள்ள அவடர 
கூப்பிை்டுப் போருங்கள்.

 
 அதன் பிறகு விபத்துகக்ுள்ளோனவடர பமதுவோக யதோளில் அல்லது டக�ில் தை்டி அவர ்

பதிலளிகக்ிறோரோ என்று போருங்கள். அவர ் அப்யபோதும் பதிலளிகக்வில்டலப�ன்றோல், 
அவர ் நிடனவிழந்து விை்ைோர ் என்படத நீங்கள் பதரிந்துபகோள்ளலோம். ஒருயவடள 
விபத்துகக்ுள்ளோனவர ் முகம் குப்புற கிைந்தோல், சூழல் அனுமதிதத்ோல், (அல்லது 
உதவுவதற்கு �ோரோவது உைன் இருந்தோல்) அவடர பமதுவோக திருப்பி முகம் யமல் 
யநோகக்ி�வோறு இருகக்ும்படி பச�்திடுங்கள். கோ�ம்பை்ைவடர திருப்பும் யபோது 
அவருடை� தடல, கழுத்து மற்றும் முதுகுதத்ண்டு ஆகி� அடனத்து ஒரு யசர 
நகரத்த்ப்படுவடத உறுதி பச�்திடுங்கள்.

3.  சத்தமிட்டு உதவிக்கு அடழயுங்கள் (S-சத்தமிடுதல்)
 
 உதவிகக்ு சதத்மோக அடழயுங்கள். அவ்வழி�ோக யபோகும் �ோரோவது, 

விபத்துகக்ுள்ளோனவருகக்ு உதவும் உங்களுகக்ு துடண�ோக இருகக் முடியும். 995 
எண்டண அடழத்து அவசர நிடல மருத்துவச ்யசடவகடளப் பபற்றிடுங்கள்.

4.  AED ஒன்டறப் பபற்றிடுங்கள் (A-AED)

 ஒருயவடள AED ஒன்று அருகில் இருந்தோல், அந்த AED-ஐ பபற்று யநோ�ோளிகக்ு 

ப�ன்படுத்துங்கள். இல்டலப�னில், �ோடர�ோவது அடழத்து அருகில் உள்ள பதரிந்த 
இைதத்ில் இருகக்ும் AED-ஐ பபற்று வர பசோல்லுங்கள்.

5.  வழக்கம்மபால் சுவாசிக்கிறாரா என்படத மசாதித்திடுங்கள் (B-சுவாசித்தல்)
 
 விபத்துகக்ுள்ளோனவர ் வழகக்ம்யபோல் சுவோசிகக்ிறோரோ என்படத அவரது பநஞ்சு ஏறி 

இறங்குவடத போரப்்படதக ் பகோண்டு யசோதிதத்ிடுங்கள். இடத பச�்வதற்கு உங்களுகக்ு 
10 விநோடிகக்ு யமல் யதடவப்பைோது. மூசச்ுதத்ிணறலும் வழகக்மோக சுவோசிப்பதும் 
யவறு யவறோனடவ என்படத புரிந்துபகோள்வது மிகவும் முகக்ி�மோனது. ஏபனனில் 
மூசச்ுதத்ிணறல் மோரடைப்பின் அறிகுறி�ோக இருகக்லோம்.

6.  CPR – நடவடிக்டகடய மமற்பகாள்ளுங்கள் ( C-பநஞ்டச அழுத்துதல்)
 
 பநஞ்டச அழுத்துவதற்கோன இைதட்த கண்டுபிடிகக் பநஞ்சுப் பகுதிட� 

பவளிப்படுத்துங்கள். உங்கள் டக�ின் அடிப்போகதட்த விபத்துகக்ுள்ளோனவரின்
 
 மோரப்பலும்பின் கீழ் போதி�ில் டவகக்வும். முதல் டக�ின் யமல் உங்கள் இரண்ைோவது 

டகட� டவகக்வும். விரல்கடளக ்யகோரத்்துக ்பகோள்ளுங்கள். விரல்கடள மோரப்ுக ்கூை்டில் 
டவகக்ோமல் யமயலத ்தூகக்ுங்கள். நீங்கள் சற்று முன்னோல் சோ�்ந்து, உங்கள் யதோள் உங்கள் 
டககக்ும், விபத்துகக்ுள்ளோனவரின் பநஞ்சுகக்ும் யநர ் யமயல இருப்பது யபோல் உைடல 
அடமத்துக ் பகோள்ளுங்கள். இரண்டு முழங்டககடளயும் யநரோகக்ி, இரண்டையும் 
பிடணத்துக ் பகோள்ளுங்கள். உங்கள் உைல் எடைட�ப் ப�ன்படுதத்ி, பநஞ்டச 4-6 
பச.மீ கீழ் யநோகக்ி அழுத்துங்கள். யவகமோகவும், கடுடம�ோகவும் அழுத்துங்கள். ஒரு 
நிமிைதத்ில் 100-120 தைடவ அழுதத் யவண்டும். மோரப்பலும்பின் கீழ் போதி�ில் ஒரு தோள 
கதிய�ோடு வரிடச�ில் அழுத்துவது அைங்கும்.  பின்வரும் ஏதோவது ஒன்று நிகழும் வடர 
அழுத்துவடத பதோைரந்்திடுங்கள். ஒரு சுழற்சி�ில் 30 முடற அழுத்துங்கள்.

•  AED ஒன்று போதிகக்பை்ைவயரோடு இடணகக்ப்பை்டு, உங்கடள CPR-ஐ நிறுத்தும்படி 
கூறும்வடர

• ஆம்புலண்ஸ் குழு வந்து யமற்பகோண்டு கோ�ம்பை்ைவடர அவரக்ள் பபோறுப்பில் 
எடுத்துக ்பகோள்ளும் வடர

•  கோ�ம்பை்ைவர ்உணரவ்ு திரும்பும் வடர

4544

ஆக்கமுடன் மகிழ்சச்ியாக 
மூப்படடய

ஆக்கமுடன் மகிழ்சச்ியாக 
மூப்படடய



இரண்டாம் நிடல ஆய்வு (C.H.E.C.K)

விபத்துகக்ுள்ளோனவர ் சுவோசிதத்ோல், இரண்ைோம் நிடல 
ஆ�்டவ யமற்பகோள்ளுங்கள். இது விபத்துகக்ுள்ளோனவருகக்ு 
பவளிப்படை�ோகத ் பதரி�ோத யவறு ஏதோவது கோ�ங்கள் 
அல்லது நிடலகள் இருகக்ின்றனவோ என்படதக ்கண்டுபிடிகக் 
பச�்�ப்படும் விரிவோன பரியசோதடன�ோகும். இரண்ைோம் 
நிடல ஆ�்டவ யமற்பகோள்ள, நீங்கள் விபத்துகக்ுள்ளோனவடர 
உசச்ந்தடல முதல் உள்ளங்கோல் வடர பரியசோதிகக் யவண்டும். 
அதில் பின்வருவன உள்ளைங்கும்.

1.  முக்கியப் புகார ்(C-பரிமசாதடன)
 
 வலி அல்லது ஏதோவது அபசௌகரி�ம் யபோன்ற முகக்ி�ப் புகோடர யசோதிதத்ிடுங்கள். 

பவளிப்படை�ோக பதரி�கக்ூடி� கோ�ங்கள் ஏதும் இருகக்ிறதோ என்று போருங்கள், 
அல்லது விபத்துகக்ுள்ளோனவருகக்ு எப்படி இருகக்ிறது என்று அவரிைம் யகளுங்கள். 
கோ�ம்பை்ைவர ்வழகக்த்துகக்ு மோறோக ஏதும் உணரக்ிறோரோ என்று அவரிைம் யகளுங்கள்.

2. வரலாறு (H-வரலாறு)
 
 விபத்து குறிதத் விபரதட்த ஒன்று கோ�ம்பை்ைவர ் கூற யவண்டும் அல்லது அடத 

யநரில் போரத்த் சோை்சிக ்கூறயவண்டும். கோ�ம்பை்ை சிலரிைம் அவரக்ளுடை� மருத்துவ 
பதியவடுகள் இருகக்கக்ூடும். கோ�ம்பை்ைவருகக்ு ஏதோவது மருந்துகக்ு ஒவ்வோடம 
இருகக்ிறதோ இல்டலப�ன்றோல் ஏதோவது மருந்து சோப்பிை்டுகப்கோண்டிருகக்ிறோரோ என்று 
அவரிைம் யகளுங்கள். முடிந்தோல் அவருடை� மருத்துவப் பின்னணி குறித்து அவரிைம் 
யகளுங்கள் இவ்விபத்து ஏற்பைக ்கோரணமோக இருந்த நிகழ்வுகள் குறித்து யகளுங்கள்.

3.  பரிமசாதடன (E-பரிமசாதடன பசய்)
 
 விடுப்பை்டுப் யபோன கோ�ங்கள் ஏதும் இருகக்ிறதோ என்று உசச்ி முதல் உள்ளங்கோல் வடர 

யசோதித்துப் போருங்கள்

4.  அசாதாரணமான நிடல ஏதும் இருக்கிறதா என்று மசாதித்தல் (C – ஒப்பிடுதல்)
 
 ஏதோவது அசோதோரணமோக இருகக்ின்றனவோ என்று யசோதிகக் எதிரப்கக்தய்தோடு ஒப்பிை்டுப் 

போருங்கள். ஊனம், பவளிக ்கோ�ங்கள், கன்றிப் யபோகுதல் மற்றும் வீகக்ம் (D.O.T) ஏதோவது 
கோ�ம்பை்ைவருகக்ு ஏற்பை்டு இருகக்ிறதோ என்று யசோதிதத்ிடுங்கள்,

5.  உடல் இயக்க அறிகுறிகடள கண்காணித்திடுங்கள். (K-டவத்திருத்தல்)
 
 விபத்துகக்ுள்ளோனவரின் சுவோசம், யதோலின் நிடல, உைல்பவப்பம், நோடித்துடிப்பு மற்றும் 

முடிந்தோல் இரதத் அழுதத்ம் இருகக்ிறதோ என்று கண்கோணிதத்ிடுங்கள்.

மீட்பு நிடல

விபத்துகக்ுள்ளோனவடர மீை்பு நிடல�ில் டவதத்ிருங்கள். இது 
பபரும்போலும் நிடனவிழந்த ஆனோல் வழகக்ம்யபோல சுவோசிகக்ும், 
கோ�ம்பை்ைவரின் கோலின் கீழ்ப்பகுதி அவருடை� பின்புறம் 
நீண்டிருந்து, அவரது கோலின் யமல் பகுதி அவருகக்ு முன்னோல் 
மைங்கி�ிருகக்ும் நிடல�ில் இருப்பவரிைம் ப�ன்படுதத்ப்படும். 
அவருடை� யதோள் சோ�்ந்திருந்து அதனோல் அவருடை� டக�ின் கீழ் 
பகுதி அவருகக்ு பின்னோல் இருந்து அவருடை� டக�ின்
 
யமல்புறம் அவருகக்ு முன்னோல் இருகக்ும். அவருடை� தடலத ்
திருப்பப்பை்டு நோகக்ு மூசச்ுகக்ுழோட� தடுகக்ோமல் இருகக்ும்படி 
பச�்�ப்படும்.

முதலுதவிப் பபட்டி

ஒவ்பவோரு வீை்டிலும், அல்லது யவடல�ிைதத்ிலும் முதலுதவி பபை்டி இருகக் யவண்டும். 
முதலுதவி பபை்டிகள் பநருகக்டி நிடல அல்லோத சூழலில் உள்ளவரக்ளுகக்ு சிகிசட்ச 
அளிகக் மற்றும் பநருகக்டி நிடலகளில் உைனடி சிகிசட்ச அளிகக்ும் வடக�ிலும் 
வடிவடமகக்ப்பை்டிருகக்ும். முதலுதவி பபை்டி எப்மபாதும் தயாராகவும் எளிதில் எடுக்கும் 
இடத்திலும் இருகக் யவண்டும்.
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அதிலுள்ள பபோருை்கள் அடனதத்ின் காலாவதி மததிடய அவ்வப்யபோது யசோதிதத்ிை 
யவண்டும், மற்றும் ப�ன்படுதத்ி முடிதத்ப் பிறகு உையன அடத மீண்டும் நிரப்பிட மவண்டும்.

பபை்டிகளில் இருகக்ும் சில பபோதுவோன அடிப்படை பபோருை்களும் அவற்றின் ப�ன்களும் 
கீயழ பகோடுகக்ப்பை்டுள்ளது:
பபாருட்கள் அளவு மநாக்கம் மற்றும் பயன்பாடுகள்

உறிஞ்சும் தன்டமக ்பகோண்ை 
பமன் துணி 10’S (2”x2”)

5 கோ�ங்கடள சுதத்ம் பச�்�/ கை்டுப்யபோை/ இரதத்க ்
கசிடவ நிறுதத்

முதலுதவி குறிதத் அடிப்படை 
ஆயலோசடன

1 அடிப்படை முதலுதவி தகவல்

கரீ்ப் யபண்யைஜ் 2”  
(5 cm)

கை்டு அவிழோமல் டவதத்ிருகக் அல்லது கை்டுயபோை 
இரதத்க ்கசிடவ நிறுதத் அழுத்துவதற்கு, பமன் 
திசுகக்ளில் ஏற்பை்ை வீகக்தட்த கை்டுப்படுதத்

ஒருமுடறப் ப�ன்படுதத்கக்ூடி� 
டகயுடற (யஜோடி)

2 மீை்பவடர யநோ�்த ்பதோற்றிலிருந்து போதுகோகக்

ஒருமுடறப் ப�ன்படுதத்கக்ூடி� 
இ�கக் மீை்பு பதோகுதி  (இ�கக் 
மீை்பு முகமூடி அல்லது போகப்கை் 
முகமூடி)

1 வோய�ோடு வோ�் டவத்து ஊதுவதற்கு

ப்ளோஸ்ைரக்ள் 10’S 2 யமயலோை்ைமோக இருகக்ும் புண்கடள மூடுவதற்கு
கண் திண்டு (யநோ�்கக்ிருமி 
நீகக்ப்பை்ைது)

2 கண் கோ�ங்களுகக்ு கை்டுப்யபோை ப�ன்படுதத்

கண் கவசம் 2 கண்டணப் போதுகோகக்
ஒவ்வோடமக ்குடறவோன யைப் / 
நோைோ

1 யபோை்ைக ்கை்டுகடளப் போதுகோகக்

டகமின் விளகக்ு / டக 
மின்விளகக்ு

1 கண் (அல்லது மற்ற போகதத்ிற்கு) பரியசோதடனகக்ு  

ஊகக்ுகள் 4 டககக்ை்டை தூகக்ி நிறுத்தும் கவயணோடு 
ப�ன்படுத்துதல்

பவை்டு கதத்ரிகய்கோல் 1 கை்டுகடள, கோ�கக்ை்டை அல்லது பமல்லி� துணிட� 
பவை்ை  

முகய்கோண கை்டு 4 டககக்ை்டுவதற்கோன் கவண் பச�்� அல்லது அழுதத்த ்
திண்ைோக ப�னப்டுதத்

குறிப்பு: கிருமி இல்லோத உப்பு நீர ்/ தண்ணீர ்இல்லோத இைங்களுகக்ு மை்டுயம சிபோரிசு 
பச�்�ப்படுகிறது.

மனநல மருத்துவ நிடல�ம் நைதத்ி� சிங்கப்பூர ்பபரி�வரக்ளின் நல்வோழ்வுக ்(Wise) குறிதத் 
ஆ�்வின்படி, 5000 மூதய்தோடர மற்றும் அவரக்ளது குடும்ப உறுப்பினரக்டளப் யபை்டிக ்
கண்டு, 60 வ�துகக்ு அதிகமோனவரக்ளில் 10-ல் ஒருவருகக்ு மூடள இ�கக்தத்ிறன் குடறபோடு 
(டிபமன்ஷி�ோ) இருகக்கக்ூடும் என்று கண்டுபிடித்துள்ளது.

IMH நிபுணரக்ள் வ�தோனவரக்ளிடைய� இந்த எண்ணிகட்க யவகமோக அதிகரிப்பதற்கு 
முகக்ி� கோரணம் விடரவோக மூப்படையும் மகக்ள்பதோடகயும், அதிக அளவில் கோணப்படும் 
பகக்வோதம், உைற்பருமன், நீரிழிவு யநோ�் மற்றும் உ�ர ் இரதத் அழுதத்ம் ஆகி�டவய� 
டிபமன்ஷி�ோ ஏற்படுவதற்கோன முகக்ி� ஆபத்துக ் கோரணி�ோகக ் கருதப்படுகிறது. 2018-
இல், சுமோர ் 50,000 சிங்கப்பூரரக்ளுகக்ு மூடள இ�கக்தத்ிறன் குடறபோடு (டிபமன்ஷி�ோ) 
இருந்தது. இந்த எண்ணிகட்க 2030-ஆம் ஆண்டு வோகக்ில் இரை்டிப்போகும் என்று 
எதிரப்ோரக்க்ப்படுகிறது. யமலும் கூடுதலோக, மூடள இ�கக்தத்ிறன் குடறபோடு (டிபமன்ஷி�ோ) 
உள்ளவரக்டள கவனித்துகப்கோள்ளும் பரோமரிப்போளரக்ள் எதிரப்கோள்ளும் யவதடன மற்றும் 
மன உடளசச்ல் பிரசச்டனகள் மற்ற பரோமரிப்போளரக்ளுைன் ஒப்பிடும் யபோது குறிப்பிைதத்கக் 
அளவு அதிகமோக இருப்பதோக பதரிவிகக்ப்பை்டுள்ளது.

மூடள இயக்கத்திறன் குடறபாடு (டிபமன்ஷியா) என்றால் என்ன?

மூடள இ�கக்தத்ிறன் குடறபோடு (டிபமன்ஷி�ோ) என்பது மூடள பசல்கள் யசதமடைவதோல் 
அறிவோற்றல் பச�ல்போடு இழப்பு ஏற்பை்டு அது அந்நபரின் அன்றோை நைவடிகட்ககடள 
யமற்பகோள்ளும் திறனுகக்ு இடையூ று ஏற்படுத்தும். “மூடள இ�கக்தத்ிறன் குடறபோடு 
(டிபமன்ஷி�ோ)” என்ற வோரத்ட்த ஞோபக மறதி, மனநிடல�ில் குழப்பம் மற்றும் நைதட்த�ில் 
மோற்றம் ஆகி�வற்டற விவரிகக் ப�ன்படுதத்ப்படுகிறது.

ஆ று:

மூடள இயக்கத்திறன் குடறபாடு மற்றும் 
மூடளயசதி மநாய்
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மூடளயசதி மநாய் என்றால் என்ன?

மூடள�சதி யநோ�் என்பது டிபமன்ஷி�ோவின் மிகப் பபோதுவோன வடக�ோகும். இதில் மூடள 
சிடதவு சம்பந்தப்பை்டுள்ளது, இதனோல மனஞ்சோரந்்த யநோ�்கடள அதிகரிகக்ிறது.
 
டிபமன்ஷி�ோவின் மற்ற வடககளில் இரதத்நோள டிபமன்ஷி�ோ (சிறு பகக்வோததத்ினோல் 
மூடளகக்ோன இரதத்ம் ஓை்ைம் குடறயும் யபோது இது ஏற்படுகிறது), லூ�ி பபோருை்களுைனோன 
டிபமன்ஷி�ோ ( லூ�ி பபோருை்கள் என்று அடழகக்ப்படும் வழகக்த்துகக்ு மோறோன புரதப் 
படிமங்கள், மூடள�ில் மோற்றங்கடள ஏற்படுத்துகிறது), மற்றும் முன்புற பகக் நரம்புகள் 
டிபமன்ஷி�ோ ( பகக்வோை்டில் அல்லது முன்புறமுள்ள மூடள மைல்கள் இறந்து யபோகுதல்) 
ஆகி�டவ அைங்கும்.

மூடள இயக்கத்திறன் குடறபாட்டின் (டிபமன்ஷியா) சில 
அடடயாளங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள் யாடவ?

மூடள இ�கக்தத்ிறன் குடறபோடு (டிபமன்ஷி�ோ) ஒவ்பவோருவடரயும் பவவ்யவறு 
விதமோகவும், தனிதத்ன்டமயுைனும் போதிகக்ின்றது. இது யநோ�ின் தோகக்ம் மற்றும் இந்த 
யநோ�் ஏற்படுவதற்கு முன் கோணப்பை்ை அந்நபரின் குணநலன் ஆகி�வற்டறப் பபோறுதய்த 
இருகக்ும்.

மூடள இயக்கத்திறன் குடறபாட்டின் (டிபமன்ஷியா) 10 பபாதுவான எசச்ரிக்டக 
அறிகுறிகள்:

1. ஞோபக இழப்பு
2.  நன்கு பதரிந்த யவடலகடள பச�்வதற்கு சிரமப்படுதல்  
3.  பமோழி பிரசச்டன
4.  இைம் அல்லது யநரம் குறித்து தன்னிடல�ிழதத்ல்
5.  யமோசமோன அல்லது குடறந்துயபோகும் பகுத்துணரவ்ு
6.  பபோருை்கடள எங்கு டவதய்தோம் என்று குழம்புதல் / பபோருை்கடள இைம் மோற்றி 

டவதத்ல்
7.  மனநிடல மற்றும் நைதட்த�ில் மோற்றம்
8.  மயனோபோவதத்ில் மோற்றங்கள்

9.  விருப்ப யவடலகளில் மற்றும் தனிப்பை்ை நைவடிகட்ககளில் ஆரவ்ம் இழதத்ல்
10.  பிரசச்டனகடள தீரப்்பதில் முடிவுகள் எடுகக்ும் திறனில் குடறபோடு

நான் மறந்துபகாண்மட இருக்கிமறன். எனக்கு இருப்பது மூடள 
இயக்கத்திறன் குடறபாடா (டிபமன்ஷியா)?

நம்மில் பபரும்போலோனவரக்ளுகக்ு நமது சோவி யபோன்ற பபோருை்கடள எங்கு டவதய்தோம் 
என்படத மறந்து விடுயவோம் அல்லது மற்றவரக்ளின் பப�டர மறப்பது என்பது எப்யபோதோவது 
நைகக்ும். இருப்பினும், மூடள�சதி யநோ�் அல்லது மூடள இ�கக்தத்ிறன் குடறபோடு 
ஆகி�வற்றோல் ஏற்படும் ஞோபக மறதி ஒருவரின் அன்றோை வோழ்கட்க�ில் பபருமளவு 
இடைஞ்சலோக இருகக்ும். அது எப்யபோதோவது மறப்படத விை மிகவும் கடுடம�ோனது. 
உதோரணதத்ிற்கு நீங்கள் வழகக்மோக ப�ன்படுத்தும், உங்களுகக்ு நன்கு பதரிந்த வீை்டுகக்ு 
பசல்லும் போடதட� மறப்பது.

மூடள இயக்கத்திறன் குடறபாடு குடும்ப மநாயா?

வ�தோன மகக்ளிடைய� மூடள இ�கக்தத்ிறன் குடறபோடு மிகவும் பபோதுவோனதோக 
ஆகும்யபோது, நம்மில் பலர ்இதத்டக� நிடல�ில் வோழும் பல உறவினரக்டள சந்திகக்ியறோம். 
ஆனோல் இந்நிடல நமகக்ும் ஏற்படும் என்பது இதற்கு பபோருளல்ல. நமது பபற்யறோரிைமிருந்து 
நோம் பபறும் மரபணுகக்ள், நம்மில் ஏற்பைகக்ூடி� மூடள இ�கக்தத்ிறன் குடறபோடு மீது 
குடறவோன போதிப்டபய� பகோண்டிருகக்ிறது. நமகக்ு மூடள இ�கக்தத்ிறன் குடறபோடு 
ஏற்படுவதற்கோன சோதத்ி�ம் வ�து, வோழ்கட்கப்போணி மற்றும் மரபணுகக்ள் யபோன்ற சில 
கோரணகக்ூறுகளின் இடணப்டபப் பபோறுதய்த இருகக்ும்.

மூடள இயக்கத்திறன் குடறபாடு (டிபமன்ஷியா) வயதானவரக்டள 
மட்டுமம பாதிக்கும் என்பது உண்டமயா?

 
இல்டல, அது இளம் வ�தினடரயும் போதிகக்கக்ூடும் (65 வ�துகக்ு குடறவோனவரக்ள்). 
இருப்பினும் 65 வ�துகக்ு அதிகமோனவரக்ளிைம் மூடள இ�கக்தத்ிறன் குடறபோடு 
குறிப்பிைதத்கக் அளவு அதிகரிப்பதற்கோன ஆபத்து இருகக்ிறது.
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மூடள இயக்கத்திறன் குடறபாட்டிற்கு சிகிசட்ச ஏதும் இருக்கிறதா?

தற்சம�ம் மூடள இ�கக்தத்ிறன் குடறப்போை்டிற்கு சிகிசட்ச ஏதும் இல்டல. இருப்பினும் 
சில நபரக்ளிைம் மூடள இ�கக்தத்ிறன் குடறபோை்டின் அறிகுறிகடள தற்கோலிகமோக 
யபோகக்ுவதற்கு அல்லது அதன் முன்யனற்ற யவகதட்தக ் குடறப்பதற்கு  மருந்துகள் 
உள்ளன. மூடள இ�கக்தத்ிறன் குடறபோடு உள்ளவரக்ளின் மற்றும் அவரக்ளுடை� 
பரோமரிப்போளரக்ளின, குடும்பதத்ோரின் வோழ்கட்கட� யமம்படுத்துவதற்கோன பரோமரிப்பும் 
ஆதரவும் இருகக்ின்றன.

டிபமன்ஷியா ஏற்படக்கூடிய ஆபத்டதக் குடறப்பதற்கு நான் ஏதாவது 
பசய்ய முடியுமா?

டிபமன்ஷி�ோடவ தடுப்பதற்கு உறுதி�ோன வழி ஏதும் இல்டல. இருப்பினும், 
டிபமன்ஷி�ோவிற்கோன சில ஆபத்துக ் கோரணிகடள யபோதுமோன அளவு டக�ோளுவதற்கு 
ஆயரோகக்ி�மோன வோழ்கட்கமுடற, தவறோமல் உைற்ப�ிற்சி பச�்வது மற்றும் சமூக ரீதி�ோக 
துடிப்போன வோழ்கட்க வோழுதல் யபோன்றடவ மூலம் பச�்திைலோம்.

அல்டைமர ் மநாய் கழகம் (ADA) என்பனன்ன மசடவகள் மற்றும் 
திட்டங்கடள வழங்குகிறது?

ADA பின்வரும் மசடவகள் மற்றும் திட்டங்கடள வழங்குகின்றன:

டிபமன்ஷியா உள்ள நபரக்ளுக்கான மசடவகள் (PWD):

• நியூ ப�ாடரசன் நிடலயங்கள் (NHC) இடவ PWD-கக்ோன பகல்யநர பரோமரிப்பு 
யசடவகடள வழங்கும் டிபமன்ஷி�ோ பகல்யநர பரோமரிப்பு நிடல�ங்கள்

• ஃமபமில் ஆஃப் விஸ்டம் (FOW), இது பரோமரிப்போளரக்ள் உைன் பசல்லும் PWD-கக்ோன 
வோரம் மூன்று மணி யநரம் அளிகக்ப்படும் திை்ைமோகும்.

• எல்டரச்ிட் ஓய்வு பராமரிப்பு மசடவ இங்கு இல்லதத்ில் PWD-கக்ள் அரத்த்முள்ள 
மற்றும் சிகிசட்ச நைவடிகட்ககடள வழங்குகின்றனர்

• ADAகஃமப PWD-கக்டள அங்கு கஃயப�ில் உள்ள யவடலகடள பச�்து அவரக்டள 

அங்கு சோப்பிை வருபவரக்யளோடு கலந்துடர�ோை பச�வதன்  மூலம் உைல் ரீதி�ோக, 
அறிவு ரீதி�ோக மற்றும் சமூக ரீதி�ோக ஈடுபடுத்துகிறது.

பராமரிப்பாளரக்ளுக்கான ஆதரவு:

• மூடள இ�கக்தத்ிறன் குடறபோடு யநரடி பதோடலப்யபசி 6377 0700, பரோமரிப்போளர ்
ஆதரவு வழங்குகிறது.

• பராமரிப்பு ஆதரவுக் குழுக்கள், இது அளிகக்ும் ஆதரவு மற்றும் பகிரந்்துபகோள்ளும் 
கூை்ைங்கள் மற்றும் நிபுணரக்ளோல் வழங்கப்படும் மூடள இ�கக்தத்ிறன் குடறபோடு 
பதோைரப்ோன தகவல் நிடறந்த உடரகள் மூலம் பரோமரிப்போளரக்ள் ப�ன் பபறுவோரக்ள்.

• நிகழ்வுமவடல மற்றும் ஆமலாசடன, இது பரோமரிப்போளரக்ளுைன் இடணந்து 
அவரக்ளுடை� பரோமரிப்பு அளிகக்ும் யதடவகடள உளவி�ல் கல்வி, உணரவ்ுபூரவ்மோன 
ஆதரவு பபோருதத்மோன யசடவ இடணப்புகள் மற்றும் சிபோரிசுகள் மூலம் கண்டுபிடிகக்ிறது 
மற்றும் புரிந்துபகோள்கிறது.

• பபரச்ன் பசண்டரட்ு ம�ாம்-மபஸ்டு இண்டரப்வன்ைன் / நபர ்சாரந்்த இல்லம் – 
மிக அதிகமோக மன அழுதத்தத்ிற்கு ஆளோகி இருகக்ும் பரோமரிப்போளரக்ளுகக்ு பரோமரிப்பு, 
நைதட்த ஆதரவு யசடவ வழங்கும்.

பராமரிப்பாளரக்ளுக்கான பயிற்சி:

• பல்யவறுவடகப்பை்ை பரோமரிப்போளரக்ள் குழுவிற்கு மூடள இ�கக்தத்ிறன் குடறபோடு 
குறிதத் அதத்ி�ோவசி�மோன திறன்கள் மற்றும் அறிடவப் புகை்டி ப�ிற்சி (வகுப்படற 
விரிவுடரகள், அனுபவக ்கற்றல், குழு விவோதங்கள், பங்குபபறுதல்) கிடைகக்ிறது.  

• குடும்ப பரோமரிப்போளர ்ப�ிற்சி திை்ைம் (FCTP)
• பவளிநோை்டு இல்லப் பணிப்பபண்களுகக்ு (FDW) மூடள இ�கக்தத்ிறன் குடறபோடு 

பரோமரிப்பு ப�ிற்சி பை்ைடறகள்
• பல்யவறு தகுதி நிடல�ில் உள்ள நிபுணத்துவ பரோமரிப்புபணி�ோளரக்ளுகக்ுப் ப�ிற்சி

சமூகச ்பசயலாக்கம்:

மன்றங்கள், உடரகள், கண்கோை்சிகள், சோடலய�ோரக ் கோை்சிகள் மற்றும் கடலகள் மற்றும் 
மூடள இ�கக்தத்ிறன் குடறபோடு திை்ைம் மற்றும் பமம்மரீஸ் கஃயப யபோன்ற சமூக திை்ைங்கள் 
மூலம், நோங்கள் மூடள இ�கக்தத்ிறன் குடறபோை்டை உள்ளைகக்ி� சமூகதட்த யநோகக்ி 
பசல்வடத யநோகக்மோக பகோண்டுள்யளோம்.  
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இந்த அதத்ி�ோ�ம் பசரை்்டிஸ் சுகோதோரப் பரோமரிப்பு யசடவகளோல் வழங்கப்படுகிறது.

அதிகமான பபரியவரக்ள் பவளி�ில் காயமடடவடதக் காட்டிலும் வீட்டில்தான் 
காயமடடகிறாரக்ள் என்று உங்களுக்குத் பதரியுமா? பபரி�வரக்ளுகக்ு வீை்டில் ஏற்படும் 
10-இல் 6 கோ�ங்கள் எதிரப்ோரோத /சுற்றுசச்ூழல் நிகழ்வுகளோல் ஏற்படுகின்றன, (வழுகக்ி விழுதல், 
தடுகக்ி விழுதல் அல்லது இருளோன சுற்றுப்புறங்களோல்), இடவ தடுகக்ப்பைகக்ூடி�டவ.*

நீங்கள் தனி�ோக இருகக்ிறீரக்ளோ மற்றும் அவ்வப்யபோது உங்களுகக்ு உதவி யதடவப்படுகிறதோ?
 
உங்களுகக்ு நைமோடுவதில் சிரமங்கள் உள்ளனவோ மற்றும் நீங்கள் வீை்டில் தனி�ோக 
இருகக்ும்யபோது ஏதோவது நிகழ்ந்தோல் உங்களுகக்ு உதவிக ் கிை்ைோது என்று நிடனத்து 
ப�ப்படுகிறீரக்ளோ?

பசரட்்டிஸ் ஓமக! இல்லக் கண்காணிப்பு மற்றும் எதிரச்ப்சயல் மசடவகள்

தி பசரை்்டிஸ் ஓயக! இல்லக ்கண்கோணிப்பு மற்றும் எதிரச்ப்ச�ல் யசடவகள், நீங்கள் வீை்டில் 
தனி�ோக இருகக்ும்யபோது, உங்களுகக்ு நோள் முழுவதும் விடரவோன மற்றும் சரி�ோன யநரதத்ில் 
ஆதரவு கிடைப்படத உறுதிபச�்யும், ஒரு கை்டுப்படி�ோககக்ூடி� மற்றும் இடைபுகோத, 
வ�தோனவரக்ளுகக்ோன கண்கோணிப்புத ் தீரவ்ோகும். உங்கள் வீை்டில் எளிடம�ோக 
அடமகக்ப்பை்டுள்ள உணரவ்ிகள் (sensor), அதற்கு ஆதரவோக இருகக்ும் அறிவுமிகுந்த AI 
அடமப்பு உங்கள் நைவடிகட்ககடளயும், உங்கள் வீை்டைச ்சுற்றியுள்ள நைமோை்ைங்கடளயும் 
கண்கோணிதத்ிடும். உங்கள் வீை்டில் பபோருதத்ப்பை்டுள்ள மஞ்சள் நிற இைரப்ோடு பபோதத்ோடன 
எந்த யநரதத்ிலும் அழுதத்ி உதவிகக்ு அடழகக் அனுமதிகக்ிறது. இதில் புடகப்பைகக்ருவிகள் 
எதுவும் ப�ன்படுதத்ப்பைவில்டல, ஆகயவ உங்கள் தனிடம 100% போதுகோகக்ப்படுகிறது. 
யமலும் நீங்கள் உங்கள் வீை்டின் இ�ல்போன சூழடல அனுபவிதத்ிடும் அயத சம�ம் 
உங்களுகக்ோன உதவி ஒரு பபோதத்ோடன அழுத்தும் தூரதத்ில் இருகக்ிறது என்ற நிடறவுைன் 
இருகக்லோம்.

ஏழு:

பசரட்்டிஸ் ஒமக! இல்லக் கண்காணிப்பு 
மற்றும் பதிலளிக்கும் மசடவகள்

எதனால் பசரட்்டிஸ் ஓமக!

பவளிப்புறதட்தக ் கோை்டிலும் உங்கள் இல்லம் உங்கள் போதுகோப்புகக்ு அதிக அசச்ுறுதத்லோக 
இருகக்கக்ூடும். யதசி� பல்கடலகக்ழக மருத்துவமடன (NUH) 65 வ�து மற்றும் அதற்கும் 
கூடுதலோன வ�துடை� 720 யநோ�ோளிகடளப் ப�ன்படுதத்ி ஆ�்வு ஒன்டற நைதத்ி, சிங்கப்பூர ்
மருத்துவ சஞ்சிடக�ில் (2009) பிரசுரிதத்து. அந்த ஆ�்வின்படி பபரி�வரக்ளுகக்ு ஏற்பை்ை 
60 சதவீத கோ�ங்கள் வீை்டில்தோன் ஏற்பை்ைது. யமலும் அந்த ஆ�்வு 10 இல் 6 யபருகக்ு 
கீயழ விழுந்தயத கோ�தத்ிற்கோன முகக்ி�க ் கோரணமோக இருந்ததோக குறிப்பிடுகிறது. இது 
உங்களுகக்ும் யநரலோம். 

�ோரும் இல்லோமல் ஒருவர ் தனி�ோக இருகக்ும்யபோது உைனடி�ோக உதவிகக்ு அடழப்பது 
எவ்வளவு முகக்ி�ம் என்று நம் எல்யலோருகக்ும் பதரியும். ஒரு நிகழ்வின்யபோது / விபதத்ின் 
யபோது நீங்கள் தனி�ோக �ோருடை� உதவிய�ோ அல்லது ஆதரயவோ இல்லோமல் வீை்டில் 
இருகக்ும்யபோது, பசரை்்டிஸ் ஓயக! அதன் கண்கோணிப்பு மற்றும் எதிரவ்ிடன�ோற்றல் யசடவகள் 
மூலம் உங்களுகக்ு உைனடி�ோக கவனிப்புக ் கிடைப்படத உறுதிபச�்திடும். உங்களுகக்ுத ்
யதடவப்படும்யபோது எந்த யநரதத்ிலும் உதவி கிடைகக்ும் என்ற உதத்ிரவோததய்தோடு, உங்கள் 
சுதந்திரமோன வோழ்கட்கமுடறட� உங்கள் வீை்டில் பதோைரந்்திைலோம். அயத சம�ம், உங்கள் 
நல்வோழ்வுகக்ு உதத்ிரவோதம் இருப்பதோல் உங்கள் பசோந்தகக்ோரரக்ளோலும் நிம்மதி�ோக இருகக் 
முடியும்.  அதிலும் குறிப்போக உங்களுகக்ு 65 வ�து மற்றும் அதற்கும் அதிகமோக இருந்து நீங்கள் 
தனி�ோக வசித்து வந்தோலும்.  
 
• நீங்கள் இருகக்ும் இைதத்ியலய� வ�தோக மற்றும் உங்கள் இல்லதத்ில் நீங்கள் சுதந்திரமோக 

இருப்பதற்கோன நம்பிகட்கட� அளிதத்ிடும்.
•  பரோமரிப்போளரக்ள் மற்றும் பிள்டளகளுகக்ு நீங்கள் வீை்டில் போதுகோப்போக மற்றும் 

நலமோக இருப்பது மன நிம்மதிட� அளிதத்ிடும்.  
• உங்களுகக்ு ஏயதனும் உதவித ் யதடவப்பை்ைோல் பநருகக்மோனவரக்ளுகக்ு / 

பரோமரிப்போளரக்ளுகக்ு உைனடி�ோக பதரிவிப்பது
•  24/7 பதோைரப்ு மற்றும் எதிரச்ப்ச�ல் நிடல�ம்
• யதடவப்படும்யபோது உங்களுகக்ு விடரவோக பதிலளிகக்ும் யசடவ உதவி  வழங்கிடும்.
•  தடல�ீைற்றது – உங்கள் வீை்டில் 100% அந்தரங்கதட்த போதுகோப்பதற்கோக 

புடகப்பைகக்ருவி ப�ன்படுதத்ப்படுவது இல்டல
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அது எப்படி மவடல பசய்கிறது?

பசரை்்டிஸ் ஓயக!-ஐ ப�ன்படுத்துவது மிகவும் சுலபமோனது மற்றும் அதற்கு யதடவ 
பதோல்டல�ற்ற ஒருமுடற மை்டுயம பபோருதத்ப்படும் உபகரணம் மை்டுயம. அதில் 
பல்யவறு உணரவ்ில் / பசன்சோரக்ள் மற்றும் அறிவுசோர ் AI முதன்டமப் பிரிவு, பிற்பகுதி 
திறன் திை்ைமிைடல அடிப்படை�ோக பகோண்டு நைமோை்ைதட்த மற்றும் நைமோை்ைம் 
அற்றடத கண்கோணிகக்ிறது மற்றும் முரண்போைோன நைவடிகட்கட� கண்டுபிடிகக்ிறது. 
உங்களிைமிருந்து நீண்ை யநரதத்ிற்கு எந்த வித அடசவும் / நைமோை்ைமும் பதன்பைோவிை்ைோல் 
அல்லது இைரப்ோடு பபோதத்ோன் அழுதத்ப்பை்ைோல், உைனடி�ோக ஒரு SMS எசச்ரிகட்க 
இதற்கோக ஒதுகக்ப்பை்டிருகக்ும் உறவினருகக்ு அனுப்பப்பை்டு அவடர அனுப்பி உங்கடள 
யசோதிகக்ச ்பசோல்ல முடியும்.
 
ஒருயவடள உங்கள் உறவினரிைமிருந்து பதில் ஏதும் இல்டலப�ன்றோல் எங்கள் அடழப்பு 
நிடல�தத்ிற்கு அது குறித்து பதரிவிகக்ப்பை்டு, பசரை்்டிஸ் சுகோதோரத ்தூதர ்உங்கள் வீை்டிற்கு 
அனுப்பி டவகக்ப்பை்டு உைனடி�ோக உங்களுகக்ு மருத்துவ உதவி வழங்கப்படும்.
 
இதனோல் உங்கள் உறவினரக்ள் அல்லது பரோமரிப்போளரக்ளோல் அவரக்ளுடை� அன்றோை 
வோழ்கட்கட� நிம்மதி�ோகத ் பதோைர முடிகிறது யமலும் உங்கடள உங்கள் வீை்டின் 
பசௌகரி�ங்கயளோடு தரமோன வோழ்கட்க வோழ உற்சோகமூை்டுகிறது. 

அடதப் பபாருத்த எனக்கு என்ன மதடவப்படுaம்?

இயக்க உணரவ்ிகள் 
(sensor)

இ�கக் உணரவ்ிகள் வீை்டில் உங்கள் நைமோை்ைதட்த கண்டுபிடிகக் 
அகசச்ிவப்பு சமிகட்ஞகடள (infra red signals) ப�ன்படுத்துகிறது.
 
இ�கக் உணரவ்ிகடள உங்கள் படுகட்க�டற, வரயவற்படற 
மற்றும் சடம�லடற என உங்கள் வீை்டின் பவவ்யவறு பகுதி�ில் 
பபோருத்தும்படி பரிந்துடரகக்ப்படுகிறது. இந்த அடமப்போல் 
உங்கள் நைமோை்ைதட்த அல்லது நைமோை்ைம் இல்லோதடத மிகத ்
துல்லி�மோக கண்கோணித்து உங்கள் உறவினடர / பரோமரிப்போளடர 
எசச்ரிதத்ிடும்.

கதவு பசன்சார ்/ 
உணரவ்ி

  

கதவு பசன்சோரக்ள் கோந்ததட்தப் ப�ன்படுதத்ி உங்கள் வீை்டு 
வோ�ிற்கதவு திறப்படத மற்றும் மூடுவடத கண்டுபிடிதத்ிடும்.
கதவு பசன்சோர ் உங்கள் வீை்டின் நுடழவு வோ�ில் கதவில் 
பபோருதத்ப்படும், இதன் மூலம் நீங்கள் ஒவ்பவோரு முடற வீை்டு 
வோ�ிடலத ்தோண்டி பசல்லும்யபோதும் அந்த அடமப்பு அடை�ோளம் 
கோண உதவிடும்.

நுடழவாயில் இ�கக் பசன்சோரக்ள், கதவு பசன்சோரக்ள் மற்றும் யவதடனப் 
பபோதத்ோன் ஆகி�டவ மூலம் யசகரிகக்ப்படும் தகவலுகக்ோன 
யபோரை்லோக நுடழவோ�ில் பச�ல்பை்டு அது 24/7 எங்கள் அடழப்பு 
முகவரக்ளோல்  கண்கோணிகக்ப்படும் அடமப்பிற்கு அனுப்பிடும்.

இடரப்ாடு பபாத்தான் இைரப்ோடு பபோதத்ோன் என்பது நீங்கள் அதிகம் ப�ந்திருகக்ும் 
தருணங்களில் எசச்ரிகட்க அனுப்ப வடிவடமகக்ப்பை்டிருகக்ும் 
மின்உபகரணமோகும். அதன் மூலம் உங்களுகக்ு முடிந்த வடர 
விடரவோக உைனடி உதவி வழங்கப்படும்.

அது டக�ைகக் கருவி�ோகும், யமலும் அடத நீங்கள் உங்கள் கழுதத்ில் 
அணி� முடியும் அல்லது உங்கள் டப�ில் டவத்துகப்கோள்ள 
முடியும், மற்றும் வீை்டில் இருகக்ும்யபோது உங்களுகக்ுப் ப�ன்படுதத் 
யவண்டி� யதடவ ஏற்பை்ைோல் அடத நீங்கள் எளிதில் எடுகக்கக்ூடி� 
இைதத்ில் டவதத்ிை முடியும்.

புடக உணரும் கருவி 
(விருப்பதத்ிற்கினங்க)

உங்களுகக்ோக அறிவோரந்்த வீை்டை உருவோகக்ும் யநோகக்த்துைன், 
நீங்கள் விரும்பினோல் புடக உணரும் கருவி ஒன்டற உங்கள் 
வீை்டில் நிறுவி அடத ஒருங்கிடணகக்ப்பை்ை certis ok! திை்ைதத்ில் 
இடணகக் முடியும். வீை்டில் எந்த யநரதத்ில் புடக சூழ்ந்தோலும் 
அவ்வுணரக்ருவி உைனடி�ோகத ் தூண்ைப்பை்டு எசச்ரிகட்க 
சமிகட்ஞட� certis பதோைரப்ு டம�தத்ிற்கு அனுப்பி டவகக்ும், 
இதனோல் யதடவ�ோன யநரதத்ில் சிங்கப்பூரக் ்குடிடமத ்தற்கோப்புப் 
படைட� உைனடி�ோக விடரந்து பச�ல்பைச ்பச�்� முடியும்.
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இடரப்ாடு மநரத்தில் நான் என்ன பசய்ய மவண்டும்?

இைரப்ோை்டு யநரதத்ில் உங்களுகக்ு உதவித ் யதடவப்பை்ைோல், நீங்கள் இைரப்ோை்டு 
பபோதத்ோடன அழுதத்ினோல் யபோதும்.

இடரப்ாடு பபாத்தான் / இயக்க பசன்சாரக்ள் தூண்டப்பட்டால் என்ன 
நடக்கும்?

இைரப்ோை்டு பபோதத்ோடன அழுதத்ி�ப் பிறகு, உங்கள் பநருங்கி� உறவினர/்
பரோமரிப்போளருகக்ு உைனடி�ோக ஒரு SMS தகவல் அனுப்பி டவகக்ப்படும் நீங்கள் இைரப்ோடு 
பபோதத்ோடன அழுதத்ி இருப்பது அவரக்ளுகக்ுத ்பதரிவிகக்ப்படும். யதடவப்பை்ைோல் எங்கள் 
யதரச்ச்ிப்பபற்ற பசரை்்டிஸ் சுகோதோர தூதுவரக்ளுகக்ும் உைனடி�ோகத ் பதரிவிகக்ப்பை்டு 
உங்களுகக்ு உதவ அனுப்பி டவகக்ப்படுவோரக்ள், மற்றும் யதடவப்படும் யநரதத்ில் உங்களுகக்ு 
விடரவோன பதில் கிடைப்பதற்கு ஏற்போடு பச�்�ப்படும்.

பசரை்்டிஸ் சுகோதோர ஆதரவுக ் குழுவில் மிகுந்த அனுபவம் வோ�்ந்த அடழப்பு முகவரக்ள் 
மற்றும் சுகோதோரத ் துடற�ில் பல வருைங்கள் சிறப்பு அனுபவம் பபற்ற தகுதிபபற்ற 
சுகோதோர நிபுணரக்ள் இருகக்ிறோரக்ள். அவரக்ள் தரமோன, இல்ல சுகோதோர பரோமரிப்பு உதவி 
வழங்கும் உறுதிபகோண்டிருகக்ிறோரக்ள். யமலும் உங்களுகக்ு சிறந்த யசடவ வழங்க அவரக்ள் 
பபோருதத்மோன மற்றும் சரி�ோன திறன்கள்  பகோண்டிருகக்ிறோரக்ள்.

இதற்கு எவ்வளவு பசலவாகும்?

பல்யவறு யதடவகளுகக்ு உதவுவதற்கோக, இதில் பல்யவறு தவடணக ் கை்ைணத ் பதோகுப்பு 
உள்ளது. அதோவது ஆகக ்குடறவோக ஒரு நோடளகக்ு 33 பசண்டுகளில் துவங்குகிறது.

த�ங்கோமல் எங்களுைன் உடர�ோடுங்கள், எங்கள் குழு அதனோல் முடிந்த அளவு சிறப்போக 
உங்களுகக்ு உதவிடும்.

இதற்கு நான் எவ்வாறு பதிவு பசய்வது?

எங்கடள 6268 3133 என்ற எண்ணில் அல்லது healthcare@certissecurity.com என்ற 
முகவரிகக்ு இன்யற மின்னஞ்சல் அனுப்பி பதரிந்துபகோள்ளுங்கள் *Source: More seniors hurt at home than outdoors, The Straits Times, Home Section, (Friday, 09 April 2010)
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சோடலட�க ்கைகக்ும்யபோது  
வோகனயமோை்டிகடள உங்கள் இருப்புக ்
குறித்து எசச்ரிகக்ும் விதமோக உங்கள் டககடள 
உயரத்்தியவாறு கைந்திடுங்கள்

இந்த அதத்ி�ோ�ம் சிங்கப்பூர ்சோடலப் போதுகோப்பு மன்றதத்ோல் வழங்கப்படுகிறது.

எை்டு:

வயதானவரக்ளுக்கான சாடலப் பாதுகாப்பு 

எசச்ரிக்டகயாக 
இருங்கள்
சோடலட�ப் 
ப�ன்படுத்தும் 
மற்றவரக்டள, 
போதசோரிகடள மற்றும் 
யபோகக்ுவரதட்தக ்
கவனியுங்கள்

சாடல அபாயங்கடளத் 
தவிரத்்திடுங்கள். 
நின்றுபகோண்டிருகக்ும் 
வோகனங்களுகக்ு முன்னோல் 
அல்லது அதற்கு இடைய� 
புகுந்து சோடலட�க ்கைகக் 
மு�ற்சிகக்ோதீரக்ள்.

பளிசப்சன்று 
இருக்கும் 
நிறங்களில் ஆடட 
அணிந்திடுங்கள் 
ஏபனனில் 
அப்யபோதுதோன் 
உங்கடள 
எல்யலோரோலும் நன்கு 
போரக்க் முடியும்.

 சாடலப் பாதுகாப்பு சரிபாரப்்புப் பட்டியல்

 சாடலப் பாதுகாப்பு சரிபாரப்்புப் பட்டியல்

உங்களுக்கு வ�தோகும்போது, சோலட�ில் 
உள்ள ஆபத்துகளட கவனிக்கோமல் 
சபல்லக்கூைி�வர்களோக உங்களட 
ஆக்குவதற்கு பலக் கோரணிகள் உள்ளன. 
அதோவது, கண்போர்வடக் குறடதல் மற்றும் 
கோதுகயளோத்தன்மட போன்றவட�ோகும்.

யபோகக்ுவரதட்தக ்
கவனிகக்ோமல் 
ஒருயபோதும் 
சாடலயின் 
குறுக்மக 
ஓடாதீரக்ள்

மின்னிக்பகாண்டிருக்கும்மபாமதா 
ஒருயபோதும் சோடலட�க ்கைகக்ோதீரக்ள்.

எப்யபோதும் 
நடடபாடதகளில் 
நடந்திடுங்கள்

ஒருமபாதும் 
சாடலகள் 
வடளயும் இடத்தில் 
சாடலடயக் 
கடக்காதீரக்ள். அது 
மிகவும் ஆபதத்ோனது 
ஏபனனில் 
உங்களோல் வரும் 
வோகனங்கடளப் 
போரக்க் முடி�ோது.

சாடல 
மபாக்குவரத்து 
சமிக்டஞகடள 
பின்பற்றுங்கள்.
யபோகக்ுவரத்து 
விளகக்ில் 
“சிவப்பு மனிதன்” 
யதோன்றி�ப் பிறயகோ 
அல்லது “பசட்ச 
மனிதன்”
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உங்களுகக்ு உதவி யதடவப்பை்ைோல் நீங்கள் ப�ப்பைோமல் பின்வரும் மோரக்க்ங்கடள 
உதவிகக்ு நோை யவண்டும்.

Useful Contact 
Details

Who to Contact Contact Numbers

Ambulance
Services

Alexandra Hospital 6472 2000

Changi General Hospital 6788 8833

Institute of Mental Health 6389 2000

Khoo Teck Puat Hospital 6555 8000

KK Women’s & Children’s Hospital 6225 5554

National University Hospital 6779 5555

Ng Teng Fong General Hospital 6716 2000

Non-Emergency Ambulance Service 1777

SCDF Emergency Ambulance Service 995

Singapore General Hospital 6222 3322

Tan Tock Seng Hospital 6256 6011

Singapore Red Cross 
(Emergency Ambulance)

6337 3333

Central 
Provident Fund 
(CPF)

CPF Call Centre for details on CPF 1800 227 1188

Useful Contact 
Details

Who to Contact Contact Numbers

Consumers 
Association of 
Singapore 
(CASE)

CASE Hotline 6100 0315

Eldercare 
agencies

Agency for Integrated Care (AIC) 6603 6800

Singapore Silver Line 1800 650 6060

Police/
Singapore Civil 
Defence Force 
(SCDF)

Police Emergency 999

Police Hotline (General Enquiries) 1800 255 0000

SCDF Emergency Fire Service 995

Singapore Red 
Cross

Home Monitoring and Eldercare 
(HoME+) or ElderAid for seniors living 
on their own 

6664 0500

Taxi Hotlines Comfort Dial-A-Cab Service 6552 1111

Limousine Taxi Service 6552 2828

SMRT Taxi Service 6555 8888

Trans-Cab Service 6555 3333

Trust Services 
for special needs 
beneficiaries

Special Needs Trust Company Limited 
(SNTC)

6278 9598

பயனுள்ள பதாடலப்மபசி எண்கள்
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Useful Contact 
Details

Who to Contact Contact Numbers

Abuse ComCare Call 1800 222 0000

Police 999

Family Violence Specialist Centres

• PAVE 6555 0390

• TRANS SAFE Centre 6449 9088

• Care Corner Project StART 6476 1482

Maintenance 
of Parents

Tribunal for the Maintenance of 
Parents

1800 258 5128

Anti-Scam National Crime Prevention Council:
Anti-Scam Hotline

1800 722 6688

Legal Clinics by District*

Legal Clinics 
by District

Who to Contact Contact Numbers

Central SMU Pro Bono Centre, supported by 
RHT Rajan Menon Foundation

6828 1951

Legal Clinics 
by District

Who to Contact Contact Numbers

Catholic Lawyers’ Guild 6801 7494

Cheng San Community Club 6458 8222

Henderson Community Club 6271 0168
6272 1900

Kallang Community Club 6298 4582

Kreta Ayer Community Club 6222 3597

Law Society Pro Bono Services 6536 0650

Pek Kio Community Centre 6299 0565

Potong Pasir Community Club 6280 1182

Queenstown Community Centre 6474 1681

Radin Mas Community Club 6273 5294

Sultan Mosque (Syariah Law) 6293 4405

Whampoa 6254 7060
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Legal Clinics 
by District

Who to Contact Contact Numbers

North East Braddell Heights PCF & Community 
Centre

6281 1050

Jamiyah Legal Clinic (Syariah Law) 6743 1211 ext 26

OneStop @ Paya Lebar 6289 0115

Pasir Ris East 6584 2840

Pasir Ris Elias 6583 1220

Punggol 6387 1833

Punggol Oasis RC Walk-in: 1st Monday 
8pm, last registration 

8.30pm

Sengkang 6312 5400

North West Bukit Panjang Zone 2 RC 6760 0609

Chong Pang 6758 8258

Kebun Bahru CCC 6457 7379

Law Society Pro Bono Services 6536 0650

Seng Pang Tua Pek Kong Keng 9780 1167

North West Ulu Pandan Community Club 6463 7333

Woodlands 6368 9938

Legal Clinics 
by District

Who to Contact Contact Numbers

South East Geylang West Community Club 6748 3024

Kampong Kembangan CCMC 9730 1660
(2-5pm weekdays)

Law Society Pro Bono Services 6536 0650

Marine Parade Community Club 6346 4900

Siglap Community Centre 6449 8040

South West Jurong Spring Community Club 6562 4066

Telok Blangah Community Club 6271 9602

Law Society Pro Bono Services 6536 0650

* Extracted from over 60 Free Legal Clinics in Singapore to include Legal Clinics in residential areas with 
high proportion of elderly residents aged 65 and above, derived from Singapore Department of Statistics 
General Household Survey 2015.

Legal Documents – Who to Contact

Legal Documents Who to Contact Contact Numbers

Lasting Power of 
Attorney

Office of the Public Guardian 1800 226 6222

Advance Medical 
Directive (AMD)

The Registry of Advance Medical 
Directives

The AMD form is available for 
download at: www.moh.gov.sg

6325 9136
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RHT ம�ால்டிங் பற்றி

பபரு நிறுவனங்களுகக்ு பதோடலயநோகக்ுக ் பகோண்ை தீரவ்ளிகக்ும் யசடவகள் வழங்கும் 
நிறுவனமோகும். வரத்த்கதத்ின் பல்யவறு நிடலகளில் இருகக்ும் நிறுவனங்களுகக்ு 
முழுடம�ோன நிபுணத்துவ யசடவ வழங்கும் தகுதி உடை�து இந்நிறுவனம். வரத்த்கம், 
துவகக் நிடல�ில், SME-கக்ளோக, பங்குச ் சந்டத பை்டி�லில் உள்ள நிறுவனம், பன்னோை்டு 
நிறுவனங்கள் என எதுவோக யவண்டுமோனோலும் இருகக்லோம். இதன் தடலடம�கம் 
சிங்கப்பூரில் உள்ளது, ஆனோல் ேோங்கோங், மயலசி�ோ மற்றும் இந்யதோயனசி�ோ ஆகி� 
நோடுகளிலும் அலுவலகம் உள்ளது மற்றும் எங்கள் இடண நிறுவனங்களும் உள்ளன. 
உ�ரந்்த வரத்த்க நடைமுடற, ஆை்சிமுடற, சுற்றுசச்ூழல் மீது பபோறுப்பு, ஊழி�ரக்ள் மீது 
அகக்டற ஆகி�வற்டறக ் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் நமது சமூகதத்ிற்குச ் யசடவ�ோற்ற 
ஆடசப்படுகியறோம். RHT யேோல்டிங் RHT குழுமதட்தச ்யசரந்்த நிறுவனமோகும். 

www.rhtholdings.com

ஆதரவளிக்கும் பங்காளிகள்மூடள இயக்கத்திறன் குடறபாடு (டிபமன்ஷியா) குறித்து யாடர 
பதாடரப்ுக்பகாள்வது

டிபமன்ஷியா உதவிஎண்

 6377 0700

 info@alz.org.sg

இயங்கும் மநரங்கள்
திங்கள்கிழடம – பவள்ளிகக்ிழடம,  
கோடல 9.00 – மோடல 6.00

உங்கள் ஆதரடவத் பதரிவிக்கவும் சமூக 
ஊடகங்களில் பின்பதாடரவும்

இடணயதளம்:  www.alz.org.sg
முகநூல்:  /alz.org.sg
இன்ஸ்டாகிராம்:  @alz.org.sg
ட்விட்டர:்  @alz_sg

6968

ஆக்கமுடன் மகிழ்சச்ியாக 
மூப்படடய

ஆக்கமுடன் மகிழ்சச்ியாக 
மூப்படடய



சமூக, குடும்ப மமம்பாட்டு அடமசச்ுக் குறித்து

சமூக, குடும்ப யமம்போை்டு அடமசச்ு (MSF) மீள்திறன் பகோண்ை தனி நபரக்டளயும், 
உறுதி�ோன குடும்பங்கடளயும் மற்றும் அகக்டற நிடறந்த சமுதோ�தட்தயும் உருவோகக் 
யநோகக்ம் பகோண்டுள்ளது.

MSF-இல் மகக்ள் மீது ஆரவ்ம் பகோண்ை நிபுணரக்ள் இருகக்ியறோம். நோங்கள் 
எங்கள் பகோள்டககள், சமுதோ� கை்ைடமப்பு, திை்ைங்கள் மற்றும் யசடவகள் மூலம் 
சிங்கப்பூரர்க்ளுகக்ிடைய� “மனிதயந�தட்த” உருவோகக்ுகியறோம். இந்த மு�ற்சிகள் மூலம், 
நோங்கள் மீள்திறன் பகோண்ை தனி நபரக்ள், குடும்பங்கடள வளரக்க்வும், எங்கள் குடிமகக்ள் 
தங்களுகக்ோகவும், தங்கள் குடும்பதத்ிற்கோகவும் பகோண்டிருகக்ும் எதிரப்ோரப்்புகடளயும், 
ஆடசகடளயும் நிடறயவற்றுவதற்கு உதவவும் எண்ணம் பகோண்டுள்யளோம்.

www.msf.gov.sg

மக்கள் கழகம் குறித்து
 
மகக்ள் கழகம் (PA) இண நல்லிணகக்ம், சமுதோ� இடசவு, ஆகி�வற்டற ஊகக்ுவித்து, 
அரசோங்கதத்ிற்கும், மகக்ளுகக்ும் இடைய� போலமோக பச�ல்பை 1 ஜூடல 1960 ஆம் 
ஆண்டு நிறுவப்பை்ை ஆடணப்பபற்ற கழகமோகும். நோங்கள் பலதரப்பை்ை சமுதோ�த ்
திை்ைங்கடளயும், பதோண்டூழி� வோ�்ப்புகடளயும் அடனத்துத ் தரப்பு சிங்கப்பூரரக்ளுகக்ும் 
வழங்குகியறோம். எங்கள் கை்ைடமப்பில் 1,800-கக்ும் அதிகமோன அடிதத்ள நிறுவனங்கள் 
(GROs), 100-கக்ும் யமற்பை்ை சமூக மன்றங்கள், ஐந்து சமூக யமம்போை்டு மன்றங்கள், யதசி� 
சமூக தடலடமத்துவக ்கழகம் மற்றும் வோை்ைர ்– பவன்சச்ர ்ஆகி�டவ உள்ளன.

www.pa.gov.sg

பந்தயப்பிடிப்பு வாரியம் குறித்து

1988-இல் நிறுவப்பை்ை பந்த�ப் பிடிப்பு வோரி�ம், (சிங்கப்பூர ் பந்த�ப் பிடிப்பு வோரி�ம்) 
நிதி�டமசச்கதத்ின் ஓர ் ஆடணப் பபற்றக ் கழகமோகும். பரந்த அடிப்படை�ிலோன 
உதவிதப்தோடக வழங்கும் நிறுவனமோன பந்த�ப் பிடிப்பு வோரி�ம் பங்குதோரரக்ளுைனும், 
பங்கோளிகளுைனும் இடணந்து பணி�ோற்றி, கடல, சமுதோ� யமம்போடு, கல்வி, சுகோதோரம், 
சமூக யசடவ மற்றும் விடள�ோை்டுத ்துடற�ின் பரந்த பல்யவறுவடகப்பை்ை திை்ைங்களுகக்ு 
உதவுகிறது.

பந்த�ப்பிடிப்பு வோரி�தத்ின் உதவிதப்தோடககள் சிங்கப்பூர ் பூல்ஸ் (பிடரயவை்) லிமிபைை் 
(பந்த�ப்பிடிப்பு வோரி�தத்ின் துடண நிறுவனம்) மற்றும் சிங்கப்பூர ் ைரஃ்ப் கிளப் 
(பந்த�ப்பிடிப்பு வோரி�தத்ின் தனியுரிடமயுடை� மன்றம்), யமலும் யகசியனோ நுடழவுக ்
கை்ைணங்கள் ஆகி�வற்றிலிருந்து பபறப்படுகிறது. பந்த�ப்பிடிப்பு வோரி�ம் சிங்கப்பூர ்
பூல்ஸ் மற்றும் சிங்கப்பூர ்ைரஃ்ப் கிளப் அவற்றின் வி�ோபோரதட்த சமூக ரீதி�ோக பபோறுப்போக 
பச�ல்படுவடத உறுதி பச�்கிறது. அதன் மூலம் போதுகோப்போன மற்றும் நம்பிகட்ககக்ுகந்த 
விடள�ோை்டு சூழடல ஏற்படுதத்ித ் தருகிறது, சை்ை வியரோதமோன சூதோை்ைதத்ிற்கு எதிரோக 
நைவடிகட்க எடுகக்ிறது.    
 
பந்த�ப்பிடிப்பு வோரி�தத்ின் குறிகய்கோள் சிங்கப்பூரில் ஒரு பசழிப்போன சமூகதட்த 
உருவோகக்ுவயத. ஒரு யநரம்டற�ோன மோற்றதட்த பகோண்டு வரவும், அடனவடரயும் 
உள்ளைகக்ி�, மீள்திறன் பகோண்ை மற்றும் துடிப்போன சமுதோ�தட்த உருவோகக்வும், 
அகக்டறயும், கருடணயும் பகோண்ை யதசதட்த உருவோகக்வும் விரும்புகியறோம்.

www.toteboard.gov.sg
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சிங்கப்பூர ்சாடலப் பாதுகாப்பு மன்றம் பற்றி

சிங்கப்பூர ் சோடலப் போதுகோப்பு மன்றம் (SRSC) 9 டிசம்பர ் 2009-இல் உள்துடற 
அடமசச்ோல் (MHA) அடமகக்ப்பை்ைது. யமலும் இதற்கு யபோகக்ுவரத்து அடமசச்ு (MOT), 
நிலப் யபோகக்ுவரத்து வோரி�ம் (LTA) மற்றும் ஏடன� சோடலப் போதுகோப்புத ் பதோைரப்ோன 
பங்குதோரரக்ளின் ஆதரவளிகக்ப்படுகிறது. இந்த மன்றதத்ிற்கு ஆதரவோளரக்ள் மற்றும் நன் 
பகோடைகள் மூலம் சு� நிதி கிடைகக்ிறது. இந்த மன்றதத்ின் யநோகக்ம் உள்ளூர ் அதிகோரிகள் 
மற்றும் நிறுவனங்களிடைய� பநருகக்மோன ஒத்துடழப்டப வளரத்்து, அடனத்து சோடல 
விபத்துத ் தடுப்பு நைவடிகட்ககளிலும், அதிலும் குறிப்போக பிரசச்ோரங்கள், ப�ிற்சி மற்றும் 
பபோதுமகக்ளுகக்ு கல்வி புகை்டுவதன் மூலம் ஒரு முழுடம�ோன அணுகுமுடறட� 
ஏற்படுத்துவயத ஆகும்.

www.srsc.org.sg

சிங்கப்பூர ்நிரவ்ாகப் பல்கடலக்கழகத்தின் இலவச சட்டச ்மசடவ 
நிடலயம் பற்றி 

நீதித ்துடற�ின்மீது அகக்டர பகோண்ை சிங்கப்பூர ்நிரவ்ோகப் பல்கடலகக்ழக (SMU) இலவசச ்
சை்ை ஆயலோசடன டம�ம், சை்ைம் ப�ிலும் மோணவரக்ளுகக்ிடைய�, பல்யவறு இலவசச ்
சை்ை உதவி சோரந்்த சமூகச ்யசடவகடளச ்பச�்� ஊகக்ப்படுத்துகிறது. இசய்சடவட� 2007-
ஆம் ஆண்டு சை்ைக ்கல்லூரி துவங்கப்பை்ைதிலிருந்து பச�்து வருகிறது.
 
இலவசச ் சை்ை உதவி மற்றும் ஆயலோசடன என்பதில் சை்ைக ் கல்லூரிகக்ு இருந்த 
அரப்்பணிப்டப அங்கீகரிகக்ும் விதமோக இந்நிடல�ம் 2013-இல் துவங்கப்பை்ைது. 
இது, SMU-வில் நைதத்ிவரும் சை்ை ஆயலோசடன டம�ம் உை்பை அடனத்து இலவசத ்
திை்ைங்கடளயும் பரோமரித்து வருகிறது. இலவசமோக பச�்� யவண்டும் என்ற உணரட்வ 
அதிகரிகக் பல திை்ைங்களுகக்ு ஏற்போடு பச�்து நைத்துகிறது. வை்ைோர அளவில் இம்டம�ம் 
ஆசி�ப் பல்கடலக ்கழகங்கயளோடு இடணந்து இப்பிரயதசதத்ில் உள்ள மோணவரக்ளிடைய� 
இலவசமோகப் பணி�ோற்றும் யசடவயுணரட்வ அதிகரித்து வருகிறது.
 
https://pbc.smu.edu.sg/

சிங்கப்பூர ்பசஞ்சிலுடவச ்சங்கம் குறித்து

மனிதயந�ம் மிகக் உள்கை்ைடமப்பினோல் வளரக்க்ப்பை்ை அடமப்போன சிங்கப்பூர ்
பசஞ்சிலுடவச ்சங்கம் மனிதடரத ்துன்பதத்ிலிருந்து விடுபை டவப்பதற்கும், அவரக்ளுடை� 
வோழ்கட்கட�, கண்ணி�தட்த போதுகோகக்வும், அவசரக ் கோலங்களில் துரிதமோக 
எதிரவ்ிடன�ோற்றுவதற்கும் தன்டன அரப்்பணித்துக ் பகோண்டு 1949-ஆம் ஆண்டிலிருந்து 
பதோைரந்்து பச�ல்பை்டு வருகிறது. போதிகக்ப்படுபவரக்ளுகக்ு உைனடி�ோக இரதத் தோனம் 
பச�்வதற்கோன இரதத் நன்பகோடை�ோளர ் யசரப்்பு திை்ைம், உைல் ஊனமுற்றவரக்ளுகக்ோன 
இல்ல மற்றும் பகல் யநர நைவடிகட்க டம�ம், யபோகக்ுவரத்து உதவி, குடும்ப வோழ்வுகக்ு 
உதவுதல், முதிய�ோரக்க்ு உதவுதல் மற்றும் சமூக முதலுதவி ஆகி� யசடவகடள வழங்குகிறது. 
நோங்கள் ப�ிற்சிவகுப்புகக்ள் மூலமோகவும், பதோண்டூழி�ர ் மற்றும் இடள�ர ் யமம்போை்டுத ்
திை்ைங்களின் வோ�ிலோகவும் திறன்கடளயும் உைன் பச�ல்பைதத்கக் விரிதிறன்கடளயும் 
உருவோகக்ி டவத்துள்யளோம். நமது எல்டலகளுகக்ப்போல், யபரிைரக்ளோல் போதிகக்ப்பை்ை 
சமுதோ�ங்களுகக்ு மீை்பு, நிவோரணம் யமலும் அவரக்ளின் மறுவோழ்வு மற்றும் மறுசீரடமப்பு 
மு�ற்சிகளுகக்ு உதவும் யநோகக்ில் நன்பகோடை�ோளரக்ள் வழங்கும் பபோருை்கடளத ்திரை்டிப் 
போதிகக்ப்பை்யைோருகக்ுக ்பகோண்டுயசரக்க்ியறோம். 

www.redcross.sg 

PAP சமூக அறநிறுவனம் குறித்து

PAP சமூக அறநிறுவனம் (PCF) ஒரு அறகக்ை்ைடள நிறுவனமோகும். இது மகக்ள் பச�ல் 
கை்சி�ோல் (PAP) 1986-ல் நிறுவப்பை்ைது. PCF பல�ின, நி�ோ�மோன மற்றும் எல்யலோடரயும் 
உள்ளைகக்ி� சமூகதட்த கல்வி, நலன், மற்றும் சமூக யசடவகள் அளித்து வளரக்க் உறுதிக ்
பகோண்டுள்ளது. இவ்வறநிறுவனம் போலரப்ள்ளி யசடவகடள, 360 போலரப்ள்ளிகடள 
இ�கக்ும் சிங்கப்பூரின் ஆகப்பபறி� போலரப்ள்ளி இ�கக்ுனரோன PCF ஸ்போரகக்ிள்்ைோை்ஸ்-
இன் மூலம் வழங்குகிறது. இவ்வறநிறுவனம் PCF ஸ்போரகக்ிள்் பரோமரிப்பின் மூலம் மூதய்தோர ்
பரோமரிப்பு டம�ங்கடளயும் நைத்துகிறது. PCF மூதய்தோர ் பரோமரிப்பு நிடல�ம் ஒரு 
ஒருங்கிடணந்த முதிய�ோர ்பரோமரிப்பு வசதி ஆகும். இங்கு உைல்ரீதி�ோக பலவீனமோன மற்றும் 
அவரக்ளுடை� அன்புகக்ுரி�வரக்ள் பகல் யநரதத்ில் யவடலப் போரக்க்ும்யபோது யமற்போரட்வ 
யதடவப்பைகக்ூடி� வ�தோனவரக்ளுகக்ு நிடல�ம் சோரந்்த சமூகப் பரோமரிப்புச ் யசடவ 
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வழங்குகிறது. PCF ஸ்போரக்க்ிள் பரோமரிப்பு நிடல�ம், பின்வரும் யசடவகடள வழங்குகிறது. 
மறதியநோ�் பகல் யநரப் பரோமரிப்பு, பகல் யநரப் பரோமரிப்பு, சமூக மறுவோழ்வு  மற்றும் 
நிடல�ம் சோரந்்த தோதிடமப் பரோமரிப்பு ஆகி�டவ அதில் அைங்கும்.   

www.pcf.org.sg

சிங்கப்பூர ்வாகன கழகம் பற்றி

1970-இல் நிறுவப்பை்ை சிங்கப்பூர ் வோகனக ் கழகம், சிங்கப்பூரின் முன்யனோடி 
யமோை்ைோர ் சங்கம் ஆகும். இது அதன் உறுப்பினரக்ளுகக்ு சோடலய�ோர உதவி  யசடவகள், 
வோழ்கட்க நலன்கள் மற்றும் தனிசச்லுடககள் வழங்குகிறது. AA சிங்கப்பூர ் எங்கள் 
உறுப்பினரக்ளின் நலடன, வோகனயமோை்டிகளின் கருத்துகடள பிரதிநிதிகக்ிறது, மற்றும் 
வோகனயமோை்டுபவரக்ளுகக்ும் சிங்கப்பூர ் அதிகோரிகளுகக்ும் இடைய� ஒரு போலமோகச ்
பச�ல்படுகிறது. (FIA) AA உறுப்பினரக்ளோல் பவளிநோடுகளில் ஓை்டும்யபோதும் இயத அளவு 
யமோை்ைோர ்வோகன பசௌகரி�தட்த அனுபவிகக் முடிகிறது. சோடலப் போதுகோப்பின் வலுவோன 
பிரதிநிதி�ோக, கழகம் AAS கழகதட்தக ்2015 இல் நிறுவி�து. அதன் யநோகக்ம், ஓை்டுநரக்ளுகக்ு 
போதுகோப்டப வலியுறுதத்ி அவரக்ளுகக்ு அடிப்படை நிபுணத்துவ ப�ிற்சி அளிப்பதோகும்.

www.aas.com.sg

பசரட்்டிஸ் குறித்து

பசரை்்டிஸ் குழு சிங்கப்பூரின் ஆகப் பபரி� போதுகோப்பு நிறுவனமோகும். அதன் வரலோறு 
60 ஆண்டு பழடம�ோனது. துடணப் யபோலிஸ் படை முதல் உைல் ரீதி�ோன, IT மற்றும் 
தரவு போதுகோப்பு யசடவகள் ஆகி�டவ வழங்கும் “ஒரு நிறுதத்த ் தீரவ்ு” என பலவடக�ோன 
ஒருங்கிடணகக்ப்பை்ை யசடவகடள வழங்குகிறது. யமலும் இப்பிரிவு போதுகோப்பு சோரோ 
யசடவகளும் வழங்குகிறது. அதில் வளோக நிரவ்ோகம் முதல் வரத்த்க பச�ல்முடற புற 
ஒப்படைப்பு வடர, மற்றும் ப�ிற்சி முதல் சுகோதோர பரோமரிப்பு ஆதரவு யசடவகள் வடர, நோள் 
முழுவதும் வழங்கி முடற�ோக மூப்படைவடத ஊகக்ுவிகக்ிறது

www.certissecurity.com

சிறப்புத் மதடவயுள்மளாருக்கான அறக்கட்டடள நிறுவனம்

சிறப்புத ் யதடவயுள்யளோருகக்ோன அறகக்ை்ைடள நிறுவனம் (SNTC) சமூகதத்ில் சிறப்புத ்
யதடவயுள்ளவரக்ளுகக்ு கை்டுபடி�ோகக ்கூடி� அளவில் அறகக்ை்ைடள யசடவகள் வழங்கும் 
சிங்கப்பூரின் முதல் இலோப யநோகக்மற்ற அறகக்ை்ைடள நிறுவனமோகும். 2008 ஆம் ஆண்டு 
அது துவங்கப்பை்ைதிலிருந்து SNTC, சிறப்புத ் யதடவயுள்ள தனி நபரக்ளுகக்ு அவரக்ளது 
குடும்பதத்ோல் ஒதுகக்ி டவகக்ப்பை்ை நிதி ஆதோரங்கடள போதுகோத்து வருகிறது. இது 
சமுதோ�, குடும்ப யமம்போை்டு அடமசச்ு மற்றும் பபோது பசோத்துக ் கோவலர ் அலுவலகதத்ோல் 
ஆதரிகக்ப்படுகிறது.

www.sntc.org.sg

மூடளயசதி மநாய்க் கழகம் பற்றி

தி அல்டஷமர ்டிசீஸ் அயசோசிய�ஷன் (ADA) மூடள இ�கக்தத்ிறன் குடறபோடு உள்ள நபரக்ள் 
மற்றும் அவரக்ளது குடும்பதத்ினரது அதிகரித்து வரும் யதடவகடளச ் சமோளிப்பதற்கோக 
1990-இல் நிறுவப்பை்ைது. 2007 ஆம் ஆண்டு யதசி� சமூக யசடவ மன்றதத்ின் ‘சிறப்புடை 
நிடல�மோக’ நி�மிகக்ப்பை்ை ADA, மூடள இ�கக்தத்ிறன் குடறபோை்டை நிரவ்கிப்பதில் 
விருப்பமுள்ள பரோமரிப்போளரக்ள், நிபுணரக்ள் உள்ள  ஒரு தன்னோரவ் பதோண்டு 
நிறுவனமோகும் (VWO).  ADA, மூடள இ�கக்தத்ிறன் குடறபோடு குறிதத் விழிப்புணரட்வயும் 
புரிந்துணரட்வயும் அதிகரிப்பதன் மூலம் அது குறித்து இருகக்கக்ூடி� தவறோன எண்ணதட்த 
குடறத்து, மூடள இ�கக்தத்ிறன் குடறபோடு உள்ளவரக்டளயும் சமூகதத்ில் ஈடுபடுதத்ி. 
அவரக்டள ஏற்றுகப்கோள்ளச ் பச�்து, மூடள இ�கக்தத்ிறன் குடறபோடு உள்ளவரக்ளுகக்ும் 
அவரக்ளுடை� குடும்பதத்ோருகக்ும் ஆதரவோக பச�ல்படும் பரோமரிப்பு யசடவகளின் 
தரதத்ிற்கு வழிகோை்டும்.

www.alz.org.sg
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சிங்கப்பூர ்கனிவன்பு இயக்கம் குறித்து

சிங்கப்பூர ்கனிவன்பு இ�கக்ம் (SKM) சமூகதத்ில் அன்போன மற்றும் கனிவோன பச�ல்கடள 
யமம்படுத்துவதற்கோக இ�ங்கி வருகிறது. அது நல்ல சமூக நைதட்த மற்றும் கருடண 
ஆகி�வற்றின் தர அளடவ அதிகரித்து அதன் மீது தோகக்ம் ஏற்படுத்துகிறது.   இவ்வி�கக்ம் 
போலர ் மற்றும் மழடல�ர ் பள்ளிகளில் ப�ிலும் குழந்டதகடள அணுகி அவரக்ளுகக்ு 
அன்பு மற்றும் பரிவுக ் கோை்டுதலின் சிறப்புகக்டளக ் கற்பிப்பதில் SKM கல்வி�டமசச்ுைன் 
அணுகக்மோக பச�ல்பை்டு வருகிறது. யமலும், அன்பும் பரிவும் கோை்டுதடல துவங்கி, 
பவளிப்படுதத்ி, பகிரும் தன்டமகடளப் பரப்ப உதவும் அடிதத்ளகக்ுழுகக்டள இவ்வி�கக்ம் 
அரவடணத்து ஊகக்ப்படுத்துகிறது. அன்பும் பரிவும் மிகக் வோழ்விைங்கடளயும், 
யவடல�ிைங்கடளயும் உருவோகக், அன்பு, பரிவு, கருடண நன்னைதட்தயுைன் ஒதத்ிடசந்து 
பச�ல்பைகக்ூடி� தனிநபரக்டளயும் நிறுவனங்கடளயும் பங்கோளிகலோகச ் யசரத்்துச ்
பச�ல்பை SKM வரயவற்கிறது.

www.kindness.sg
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அதிகாரப்பூரவ் ஏற்பாட்டாளரக்ள்

யசோ ைோ�் ஃபூக ்அறகக்ை்ைடள நிறுவனம் (சிங்கப்பூர)்

ைோகை்ர ் பசஷ்ங் யூ-ைங் மற்றும் அவரது குடும்ப உறுப்பினரக்ளோல் யசோ ைோ�் ஃபூக ்
அறகக்ை்ைடள நிறுவனம் (CTFCF) இலோப யநோகக்மற்ற தனி�ோர ் குடும்ப அறகக்ை்ைடள 
நிறுவனமோக பசப்ைம்பர ் 2012-இல் ேோங்கோங்கில் நிறுவப்பை்ைது. CTFCF (சிங்கப்பூர)் 
அறநிறுவனம் 2016ஆம் ஆண்டில் துவங்கப்பை்ைது. CTFCF (சிங்கப்பூர)் அறநிறுவனம் 
வசதிகக்ுடறவோன சிங்கப்பூரரக்ள் தங்கடள யமன்டமப்படுதத்ிக ்பகோள்ள, நிடல�ோன சமூக 
யமம்போை்டை ஊகக்ுவிகக்த ்யதடவ�ோன வோ�்ப்புகக்டளயும் வசதிகடளயும் வழங்குவதற்கு 
ஏற்ற பபோருளுதவி பச�்து பல்யவறு இலோப யநோகக்மற்ற அறநிறுவனங்கயளோடு இடணந்து 
துடிப்புைன் பச�ல்பை்டுவருகிறது.

CTFCF (சிங்கப்பூர)் அறநிறுவனம் கல்வி மற்றும் ப�ிற்சி�ளிதத்ல், மனநலன் யபணுதல், 
சமூகச ் யசடவகள், சுகோதோரப் பரோமரிப்பு மற்றும் திைமோக மூப்படைதல் ஆகி�வற்டற 
உள்ளைகக்ி� திை்ைங்களுகக்ுப் பபோருளுதவி பச�்துவருகிறோரக்ள். CTFCF (சிங்கப்பூர)் 
அறநிறுவனம் சமீப ஆண்டுகளில் அரசுசோரோத ்பதோண்டு நிறுவனங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் 
மற்றும் இதரக ்குடும்ப அறநிறுவனங்களுைன் இடணந்து நைப்பில் அதத்ி�ோவசி�மோக உதவி 
யதடவப்படுயவோருகக்ு உைனடி�ோக நல்லோதரவு வழங்கிவருகிறோரக்ள்.

www.ctfcf.org

குயளோபல் இண்டி�ன் ஃபவுண்யைஷன் / குயளோபல் இந்தி�ன் அறநிறுவனம்

குயளோபல் இந்தி�ன் அற நிறுவனம் (GIF), சிங்கப்பூடர அடிதத்ளமோகக ் பகோண்ை இலோப 
யநோகக்ற்ற நிறுவனமோகும். இது 2002-இல் துவங்கப்பை்ைது.  இதுப் படிப்படி�ோக வளரந்்து 
சரவ்யதச புகழ் பபற்றிருகக்ிறது. சிங்கப்பூரில் உள்ள சமூக நிடல�ங்கள் பதோைங்கி 
அகக்ம்பகக் குழுகக்ள் வடர அடனதட்தயும் பல்யவறு நிடலகளில் ஒருங்கிடணகக் 
அடிதத்ள அளவில் பணி�ோற்றுகிறது. சமூக நிடல�ங்கள் மற்றும் அகக்ம்பகக் குழுகக்ளுகக்ு 
இடைய� போலம் அடமப்பது மை்டுமல்லோமல்,   சில சமூகக ் கலோசச்ோர நைவடிகட்ககள் 
மூலம் ஒருங்கிடணப்பதற்கும் GIF போடுபடுகிறது.

www.globalindianfoundation.org



‘ஆக்கமுடன் மகிழ்சச்ியாக மூப்படடய’, பல பதோண்டூழி�ரக்ளின் 
அரப்்பணிப்புைன் கூடி� கடுடம�ோன உடழப்பின் இறுதிகை்ைமோகும்.
RHT ரோஜன் யமனன் அறநிறுவனம் பின்வரும் தனி நபரக்ளுகக்ு தனது 
நன்றிட�த ்பதரிவித்துகப்கோள்ள விரும்புகிறது:

RHTLaw படய்லர ்பவஸ்ஸிங்
 
அமிதா தத், மகலீ குமவாக், மிைல் உட்பவாரத்்
நந்தக்குமார ்பரங்கநாதன், நந்து, ரஷீக் ஓமர்
சாண்ட்ரா �ான் மற்றும் பவரம்னான் வூன்
 
சிங்கப்பூர ்பசஞ்சிலுடவச ்சங்கம் 
ஆம்ப்மராஸ் லீ 

பங்களிப்பாளரக்ள்
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