
உங்களைப் 
பராமரித்துக்்காள்ளுதல்

டி்மன்ஷியாவுடன்வாழவது: 
பராமரிப்பாைர்களுக்கானஉதவித்்தாகுப்பு



அனைத்து உரினைகளும் ஒருஙககினைந்த பராைரிப்பு அனைப்பு நகிறுவைத்்தகின் காப்புரினையால் 
பாதுகாககப்பட்டனவ. விவரஙகள் 2021 நவம்பர் ைா்த நகிலவரப்படி சரியாைனவ. இந்த வவளியீடடின் 
எந்தவவாரு பகு்தகினயயும் உரினையாளரின் எழுத்துபூர்வைாை முன் அனுை்தகியின்்றி நகவலடுககவவா, 
்தகிருத்்தகியனைககவவா, ைறுப்தகிப்பு வசயயவவா, மீடகககூடிய வகாப்புத்்தளத்்தகில் பத்்தகிரப்படுத்்தகி னவககவவா 
அல்லது வவறு ஏவ்தனும் வழியில் அனுப்பவவா (ைின்ைியல், இயந்தகிரவியல், நகவலடுப்பு, ப்தகிவு 
அல்லது வவறு வழிகளில், இந்த வவளியீடடின் வவறு வனகயாைப் பயன்பாடடுககாக இருந்தாலும் 
இல்லாவிட்டாலும்) கூ்டாது.  

இநதஉதவித்்தாகுப்பு
உங்களுககுஎப்படிஉதவும்?
இந்த உ்தவித்வ்தாகுப்பில் 4 னகவயடுகளும் வசனவகளின் படடியலும் உள்ளை. 
‘உஙகனளப் பராைரித்துகவகாள்ளு்தல்’ என்் ்தனலப்பிலாை இந்தக னகவயடு, 
டிவைன்்ஷியா வநாயால் பா்தகிககப்பட்ட உஙகள் அன்புககுரியவனரப் பராைரிககத் 
துனைபுரியும் நன்டமுன் உ்தவிககு்றிப்புகள், வசயல்முன் சார்ந்தக கு்றிப்புகள், 
ந்டவடிகனககள், வளஙகள் ஆககியவறன் வழஙகுககி து.

உஙகனளப் வபான்் பராைரிப்பாளர்கள் ்தஙகள் பஙனக ஏறறுப் புரிநதுவகாண்டு, 
சுய பராைரிப்பின் முகககியத்துவத்ன்தயும் கு்றிப்புகனளயும் கறறு, ைைவுைர்வுகனளச் 
சைாளித்து, பராைரிப்பாளர்களின் ைைவுனளச்சனலயும் அ்தகிகச்வசார்னவயும் ்தடுத்து, 
சமூகத்்தகில் ைடடுைல்லாைல் வீடடிலும் எஙகு, எவவாறு, உ்தவி நா்டலாம் என்பன்த 
வழியுறுத்துவ்தறகாகவவ இத்வ்தாகுப்பு வடிவனைககப்படடுள்ளது. உஙகனள 
உஙகள் பராைரிப்பாளர் பயைத்்தகில் இன்னும் அ்தகிக தூரம் வசல்ல அ்தகிகாரம் 
்தநது, உஙகள் அன்புககுரியவர் ஆகச் சறி ந்த பராைரிப்னபப் வபறுவர் என்பன்த 
உறு்தகிப்படுத்துவ்தன்மூலம், இந்தக னகவயடு உஙகளுககு உ்தவும் எை நம்புககிவ்ாம். 
இந்தப் பராைரிப்பளிககும் பயைத்்தகில் நீஙகள் ்தைித்்தகில்னல என்பன்த நகினைவில் 
வகாள்ளுஙகள்.

உ்தவி வ்தனவப்படும் யானரவயனும் உஙகளுககுத் வ்தரியுைாைால் அல்லது 
டிவைன் ் ஷியா உள்ளவர்களுககுக ககின்டககும் ஆ்தரனவயும் வசனவகனளயும் பற்றி 
வைலும் வ்தரிநதுவகாள்ள விரும்பிைால், ccmh@aic.sg ைின்ைஞசல் முகவரியில் 
அல்லது 1800 650 6060 என்் வநரடித் வ்தானலவபசறி எண்ைில் ஒருஙககினைந்த 
பராைரிப்பு அனைப்னபத் (AIC) வ்தா்டர்பு வகாள்ளுஙகள். 

இந்த னகவயடு கு்றித்து ்தாஙகள் கூ் விரும்பும் ஆவலாசனைகனள 
நாஙகள் வரவவறககிவ்ாம். QR கு்றியீடன்ட ஸவகன் வசயது, 
உஙகள் கருத்துகனளப் பககிர்நதுவகாள்ள சறில நகிைி்டஙகனள 
எடுத்துகவகாள்வீர்கள் என்று நம்புககிவ்ாம். நன்்றி!

உள்ைடக்கப்பக்கம்
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1. ஒருபராமரிப்பாைரின்பஙகும்அதளனஏற்றுக்்காள்வதும்
 • நீஙகள் ஒரு பராைரிப்பாளரா?
 • பராைரிப்பாளரின் பஙகு
 • ஒரு பராைரிப்பாளராக உஙகள் பஙனக ஏறறுகவகாள்ளு்தல்

2. சுயபராமரிப்பின்முக்ககியத்துவம்
 • உஙகள் வாழகனகனய உஙகள் கடடுப்பாடடில்
   னவத்துகவகாள்ளுஙகள்
 • உஙகவளவய நீஙகள் பார்த்துகவகாள்ளு்தல்
 • உைர்வுகனளச் சைாளித்்தல்

3. பராமரிப்புஅைித்தலுடன்்தாடரபுளடயமனவுளைச்சளைக
ள்கயாள்தல்

 • ைைவுனளச்சனலச் குன்கக கு்றிப்புகள்
 • ஓர் இன்டவவளி எடுப்பது
 • வளஙகளும் வைறவகாள்களும்

4. துக்கத்ளதயும்இழப்ளபயும்ள்கயாள்தல்
 • இழப்னபக னகயாள்்தல்
 • வவ்தனைனயச் சைாளித்்தல்
 • எ்தகிர்பார்ப்பு துககம்
 • நகிபுைத்துவ உ்தவினய நாடு்தல்

5. உதவிநாடுதல்
 • பராைரிப்பாளர் ஆ்தரவுக குழுககள்
 • ைருத்துவ ஆ்தரவுக குழுககள் 
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“இவ்வுை்ககில்நான்குவிதமானமனிதர்களை
உள்ைனர.பராமரிப்பாைர்கைா்கஇருநதவர்கள்,
தற்ளபாதுபராமரிப்பாைர்கைா்கஉள்ைவர்கள்,
பராமரிப்பாைர்கைா்கஇருக்கககூடியவர்கள்,மற்றும்
பராமரிப்பாைர்களைத்ளதளவப்படுபவர்கள்”
-ளரா்சலின்்காரடர

பராமரிப்பாைரின்பஙகு

அத்வ்தனவகனளக கீழககண்்டவாறு வபாதுவாக வனகப்படுத்்தப்ப்டலாம்.

உஙகள் அன்புககுரியவனரப் 
பார்த்துகவகாள்ளும் ஒருவராக, நீஙகள் 
அவரின் அன்்ா்ட ந்டவடிகனககள், 
ைருத்துவ வ்தனவகள், வபான்்வற்றிறகு 
ஆ்தரவு அளித்து, அவர்களின் 
சார்பாக முகககிய முடிவுகனள எடுகக 
வவண்டியிருககலாம். உஙகள் ஈடுபாடடின் 
அளவு, உஙகள் அன்புககுரியவரின் 
வ்தனவகளுககு ஏறப ைாறுப்டலாம்.

உஙகள் அன்புககுரியவர் ைைநல ்தகி னை இழந்தால், நீஙகள் அவர்களு்டன் 
ஆரம்பத்்தகிவலவய பராைரிப்புத் வ்தனவகள் பற்றிய உனரயா்டல்கனள ஆரம்பிககலாம்.
இது ‘முன்வைாடி பராைரிப்பு ்தகிட்டம்’ ைறறும் ‘நகினலயாை ஆஙகீகாரம் வபற் நபர்’ 
என்்வறன்யும் உள்ள்டககும்.

அன்்ா்ட வசலவுகனளச் சைாளித்்தல், காப்புறு்தகி, வசாத்துககள், ைறறும் நகி்தகிகள் 
ஆககியவறன் நகிர்வககித்்தல்.

உஙகள் அன்புககுரியவர் கூறுவன்தக காதுவகாடுத்துக வகடடு, அவர்களுககுப் 
பராைரிப்பும் ஆ்தரவும் வகாடுஙகள். நீஙகளும் உஙகள் அன்புககுரியவரும் சமூகத்்தகில் 
உள்ள ஆ்தரவுககுழுககளில் வசர்நதுவகாள்ளலாம். இவறன்ப் பற்றி வைலும் அ்றிய, 
பககம் 26-ஐப் பார்ககவும்.

முன்கூட்டிளயதகிட்டமிடுதல்

நகிதகிமற்றும்்சட்டபூரவமானளதளவ்கள்

உணரவுப்பூரவமானமற்றும்உைவியல்-்சமூ்களதளவ்கள்

நகி்தகிகனள நகிர்வககிப்பன்தப் பற்றி வைலும் கறறுகவகாள்ள, 
www.aic.sg/caregiving/manage-finances-grants என்் 
இனையப்பககத்ன்த நா்டலாம், அல்லது இந்த QR கு்றியீடன்ட
வரு்டலாம்.

வவறு நகி்தகி ்தகிட்டைிடு்தலுககாைக கு்றிப்புகளுககு www.spd.org.sg/
financial-planning-tips-for-caregivers/ என்்
இனையப்பககத்ன்த நா்டலாம், அல்லது இந்த QR கு்றியீடன்ட
வரு்டலாம்.

இன்தப் பற்றி வைலும் அ்றிய, www.mylegacy.gov.sg என்் 
இனையப்பககத்ன்த நா்டலாம், அல்லது இந்த QR கு்றியீடன்ட 
வரு்டலாம்.

1. ஒருபராமரிப்பாைரின்
பஙகும்அதளன
ஏற்றுக்்காள்வதும்

நீங்கள்ஒருபராமரிப்பாைரா?

ஒரு பராைரிப்பாளர் என்பவர், ைைவநாய பிரச்சனைகள், ஊைம், பலவீைம், வநாய 
ஆககியவற்றிலிருநது அவ்தகிப்படுவ்தால் ்தன்னைத் ்தாவை பார்த்துகவகாள்ள முடியா்த 
ஒருவனரப் பார்த்துகவகாள்ளும் வபாறுப்னப ஏறறுகவகாண்டிருப்பவர் ஆவார். இவர், 
ஒரு குடும்ப உறுப்பிைர், துனைவர், உ்வைர், நண்பர் அல்லது அண்ன்டவீட்டார் எை 
யாராக வவண்டுைாைாலும் இருககலாம்.

உஙகள் அன்புககுரியவரின் ைருத்்தவக குன்ப்பாடு கண்்ட்றியப்படடு, அல்லது 
ைாரன்டப்பு, கீவழ விழு்தல் வபான்் சம்பவஙகளால் பா்தகிககப்படும்வபாது உஙகளின் 
பராைரிப்பாளர் பயைம் வ்தா்டஙகலாம். 
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ஒருபராமரிப்பாைரா்கஉங்கள்பஙள்க
ஏற்றுக்்காள்ளுதல்

நீஙகள் ஒவர இரவிவலா, நீஙகவள அ்றியாைவலா ஒரு பராைரிப்பாளராக ஆககிவி்டலாம். 
அன்புககுரியவர் ஒருவர், ்தகிடீவரன்று வநாயவாயப்படு்தல், அல்லது விபத்்தகில் 
ைாடடிகவகாள்ளு்தல், வபான்் சூழநகினலகள் குடும்பத்்தகில் ஏறப்டலாம். அல்லது, 
சா்தாரைைாக ஒரு குடும்ப உறுப்பிைர் அல்லது நண்பருககு உ்தவுவ்தகில் வ்தா்டஙககி, 
பின்பு காலப்வபாகககில் அது இன்னும் கு்றிப்பி்டத்்தகக ஒன்்ாக வளரலாம். 
இருந்தாலும் அப்பயைம் வ்தா்டஙகும்வபாது அவவளவு சுலபைாக இருககாது.

ஆகவவ நீஙகள் வைறவகாண்டுள்ள பராைரிப்பாளர் பஙனக ஏறறுகவகாள்வது 
முகககியம். இது நீஙகள் உஙகள் வாழனவ ைறுவடிவனைத்து, ்தயார்படுத்்தகி, அ்தனை 
வவறுைா்தகிரி வடிவனைகக உ்தவும். உஙகள் குடும்பம், வவனல, வசாந்த நலவாழவு, 
வபான்் பல அம்சஙகள் உஙகள் வாழவின் ைற் வகாைஙகளு்டன் கு்றிகககிடும். 
எ்தகிர்வரும் ைைவுனளச்சல், நீண்்ட பராைரிப்பு ைைிவநரஙகள், ்தைினை, ைறறும் 
தூககைின்னை வபான்்னவ ஓயவின்னை, வ்தனவயற் ்தகிடீர் ைைவுனளச்சல்கள், 
உ்டல் என்ட கூடு்தல் இல்னல குன்்தல், ைறறும் வவறு உ்டல்நலக வகாளாறுகனள 
ஏறபடுத்்தலாம் என்பன்தப் புரிநதுவகாள்ள வவண்டும். இவவாறு ந்டககககூடிய 
வினளவுகனளப் புரிநதுவகாள்வது அவறன்த் ்தடுகக உ்தவும்.

உடல்நைமற்றும்மருத்துவத்ளதளவ்கள்
உஙகள் அன்புககுரியவர் கு்றிப்பட்ட வநரத்்தகில் உ்டறபயிறசறி வசய்தல், 
ஆவராகககியைாை உைனவ உண்ணு்தல் ைறறும் ைருநதுைாத்்தகினரகனளச் 
சரியாை வநரஙகளில் சாப்பிடு்தல் ஆககியவறன் உறு்தகிச்வசயவது. அவ்தாடு, 
உஙகள் அன்புககுரியவருககு எளினையாை ஆவராகககியைாை உைவுவனககனளச் 
சனைப்பன்தப் பற்றி கறறுகவகாள்ளுஙகள். 

‘Care. Cook. Inspire.’ என்் சனையல் புத்்தகத்ன்தயும், வவவவவறு 
சனையல் கு்றிப்புகனளக கண்்ட்றியவும், www.aic.buzz/cookbook-
care-cook-inspire என்் இனையப்பககத்ன்த நா்டலாம், அல்லது 
இந்த QR கு்றியீடன்ட வரு்டலாம்.

ஒரு பராைரிப்பாளரின் அளவுக்டந்த ைைச்வசார்னவத் ்தடுப்ப்தன் 
வழிககாடடியிலிருநது வைலும் கறறுகவகாள்ள நாடுஙகள் இந்த 
இனையப்பககத்ன்த: www.aic.buzz/guide-burnout, அல்லது இந்த 
QR கு்றியீடன்ட வருடுஙகள்.

உஙகள் அன்புககுரியவர், உன்ட அைி்தல், கழிவனரககுச் வசல்லு்தல், ைலினகப் 
வபாருள்கள் வாஙகு்தல், வீடடுவவனலகள் வசய்தல் வபான்் அன்்ா்ட வசயல்கனளச் 
வசயய உ்தவு்தல். 

உஙகள் அன்புககுரியவர் ்தஙகள் சைய நம்பிகனககனளத் வ்தா்டர்நது பின்பற் 
அவர்களுககு ஊககைளியுஙகள். 

உடல்ரீதகியானளதளவ்கள்

ஆன்மீ்கத்ளதளவ்கள்
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“உங்கள்விதகிளயஉங்கைால்மாற்்றமுடியவில்ளை
என்்றால்,உங்கள்அணுகுமுள்றளயமாற்றுங்கள்”
-ஏமிடான்

உஙகள் அன்புககுரியவனரப் பராைரிப்பது முகககியம் என்்ாலும், உஙகனளப் 
பராைரிப்பது அவ்த அளவுககு முகககியம். சுய பராைரிப்பு என்்ால் உஙகனளப் 
பராைரிப்ப்தன் வபாறுப்னப ஏறறுகவகாள்வது ஆகும். இது உஙகனள நீஙகள் 
ஆவராகககியைாகவும் ைககிழச்சறியாகவும் னவத்துகவகாள்ள வசயயககூடிய 
அனைத்ன்தயும் உள்ள்டககும். அது உ்டல்ரீ்தகியாகவவா, ைைரீ்தகியாகவவா, 
ஆன்மீகரீ்தகியாகவவா இருககலாம்.

சுய பராைரிப்புககு முகககியம் அளித்்தல் இயல்ப்றிவு என்்ாலும், நீஙகள் ஒரு 
இககட்டாை சூழநகினலயில் ைாடடிகவகாள்ளும்வபாது அ்தனைவய மு்தலில் நீஙகள் 
பு்ககைிப்பீர்கள். ஒரு பராைரிப்பாளராக, உஙகளுகவகன்று சறி றிது வநரத்ன்த 
ஒதுககும்வபாது நீஙகள் அன்்ா்ட ைைவுனளச்சனல நீகககி உஙகள் உறபத்்தகித்்தகி னை 
மீண்டும் வசம்னையாை நகினலககுக வகாண்டுவரலாம்.

உங்கள்வாழகள்களயஉங்கள்்கட்டுப்பாட்டில்
ளவத்துக்்காள்ளுங்கள்

“நீங்கள்்்சயயத்ளதரந்தடுககும்மாற்்றங்கள்
மீளதஉங்களுககுக்கட்டுப்பாடுஇருக்ககி்றது.”
-நான்்சசிஎல்.்ககிளரஸமா

உஙகனளவய நீஙகள் வகடடுகவகாள்ளுஙகள்:

நான்இதளனச்்சயவளதஎன்னால்்காணமுடியுமா?
நீஙகள் வழககைாக ைைவுனளச்சனல எவவாறு சைாளிப்பீர்கள் 
என்பன்தப் பற்றி நகினைத்துப்பாருஙகள். நீஙகள் உஙகள் 
்தகிட்டஙகனளச் வசயல்படுத்்தகிைால் ைடடுவை இ்தகிலிருநது 
பயைன்டயலாம் (எடுத்துககாடடு: வ்தாட்டககனல).

இதற்்கான்்சைவுஒரு்காரணமா?
ஆைாம் என்்ால், ஒரு வைதுநன்டகவகா அருககிலுள்ள பூஙகாவில் 
வைதுவவாட்டத்துகவகா வசல்லுஙகள். இது ‘சும்பா’ வகுப்புககுப் 
ப்தகிவுவசயதுவிடடு, அ்தறகு வசல்லாைல் இருப்ப்தால் ஏறபடும் 
அ்தகிக ைைவுனளச்சனலவி்ட வைலாைது.

நான்ஒளரளநரத்தகில்அைவுககுககூடுதைா்க்்சயயமுயற்்சசி
்்சய்ககிள்றனா?
உஙகள் அட்டவனைனய அளவுககு அ்தகிகைாை
ந்டவடிகனககளு்டன் சுனைககாதீர்கள்; உஙகளின் 
சுய பராைரிப்பு்டன் பராைரிப்பு பைிகனளயும் வசயது 
வசார்வன்டநதுவி்ட வாயப்பு அ்தகிகம்.

இதற்குளநரம்உணடா?  
சுய பராைரிப்புககாை சறி ந்த நன்டமுன், ஒரு அட்டவனைனயக 
வகாண்டிருப்ப்தாகும். உஙகளின் பராைரிப்புப் பைிகனள 
வசயவ்தறககின்டவய, எளியக கு்றிகவகாள்கனள
அனைத்துகவகாள்ளுஙகள். உ்தாரைத்்தகிறகு, உஙகளுககு ைிகவும் 
பிடித்்த சூ்டாை காப்பினயக குடிப்பது.

்கடநத்காைத்தகில்எளவளவளை்்சயதன?  
வாழகனகனயப் பற்றி சறிந்தகிககும் வபாது உஙகனள 
ைககிழச்சறிப்படுத்்தகி உ்டன்பா்டாக சறிந்தகிகக னவத்்த வி்யஙகனள 
அன்டயாளம் காணுஙகள், உஙகளுககுள் அனை்தகினய நாடுஙகள். 
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2. சுயபராமரிப்பின்
முக்ககியத்துவம்
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உ்டறபயிறசறி இல்லா்த வாழகனகமுன் பல கடுனையாை 
வநாயகளுககுக காரைைாகும். நன்டப்பயிறசறி வபான்் ந்டத்்தரைாை 
வசயறபாடுகள், உ்டறபயிறசறியில் ஈடுப்ட ஒரு எளிய வழியாகும். 
அடிககடி உ்டறபயிறசறி வசயவது உஙகள் வ்தாற்த்ன்த ைடடுைில்லாைல், 
ைைநகினலனயயும் வைம்படுத்்த உ்தவும். பு்தகிய நபர்கனளயும் சந்தகிகக 
வாயப்புகனள அளிககும். கூடுைாைவனர, அன்்ா்ட நன்டமுன்னய 
வழககைாகககிகவகாள்ளுஙகள்.

30 – 40 நகிைி்டஙகள் வனர உ்டறபயிறசறி வசயவது 
பரிநதுனரககப்படுககி து, ஆைால், அடிககடி வசயயப்படும் 5 – 10 நகிைி்ட 
இன்டவவளிகளும் நன்னை அளிககும்.

நாளன்டவில் உஙகள் உ்டன்பா்டாை சுய பராைரிப்னப நகினலககனவககும் 
ந்டவடிகனககனளயும் பழககவழககஙகனளயும் அன்டயாளம் காை 
கறறுகவகாள்ளுஙகள். 

உடற்பயிற்்சசி

உங்களைளயநீங்கள்பாரத்துக்்காள்ளுதல்

உணரவு்களைச்சமாைித்தல்

வைலும் கறறுகவகாள்ள, இனையவழி வகுப்புகள் அல்லது வளஙகள்
வழியாகவவா ‘பிரகாம் நகினலயம்’ (Brahm Centre) - இ்தன் 
இனையப்பககத்ன்த நா்டலாம் - www.brahmcentre.com, அல்லது 
இந்த QR கு்றியீடன்ட வரு்டலாம்.

நீஙகள் ைடடும் ்தான் இவவவுைர்வுகனள உைர்நது ்தைினையில் வாடுவ்தாக 
எண்ைலாம். டிவைன்்ஷியாவு்டன் வாழபவர்கள் ்தஙகள் பராைரிப்பாளர்கனள இன்னும் 
அ்தகிகைாகச் சார்நது இருப்ப்தால், பராைரிப்பு வபருபவர்களின் குடும்பத்்தகிைர் சறில 
வநரஙகளில் சமூகத்்தகிலிருநது ்தைினைப்படுத்்தப்படுவார்கள் எை அஞசலாம்.

ஓயவு, ஆ்தரவு, என்பனவ உைர்வுகனளச் சைாளிப்ப்தறகாை உத்்தகிகவள ஆவாய.
ஒவவவாரு பராைரிப்பாளரும் ைைநல ஆ்தரவு கட்டனைப்னப உருவாகககிகவகாள்ள 
வவண்டும்.

டிவைன் ் ஷியாவு்டன் வாழும் ஒருவரின் பககத்்தகில் இருககும் வபாது, அவர்களின் 
கண்ணுககுத் வ்தரியா்ததுவபால் உைர்வது சகஜைாகும். பல பராைரிப்பாளர்கள் 
டிவைன் ் ஷியாவு்டன் வாழும் ஒருவரின் மீவ்த அனைவரின் கவைமும் இருப்ப்தால், 
்தஙகளின் சூழநகினலனயப் பற்றி யாரும் விசாரிப்ப்தகில்னல என்று வசால்ககி ார்கள். 
ைைநல உ்டல்நல நகிபுைர்கள் அ்றிவுருத்துவன்தப் வபால, இவவுைர்வுகனள 
அ்தகிகரிககவி்டக கூ்டாது, ஆ்தரவுக குழுககள், ை்த ைறறும் ஆன்மீக ஆவலாசகர்கள், 
அல்லது ைைநல ஆவராகககிய ஆவலாசகர்கள் எப்வபாதும் பராைரிப்பாளர்களுககு 
உ்தவி வ்தனவப்படும்வபாது பல நன்டமுன் வழிகனள நாடும்படி அ்றிவுனர கூ்லாம்.

கீழககண்்டனவ ஏவ்தனும் உஙகளுககு ந்டந்தால் நகிபுைத்துவ உ்தவினய நாடுஙகள்: 

•  அளவுககு அ்தகிகைாக ைது அருந்தகிைால்

•  ைருத்துவரின் ஆவலாசனை இன்்றி பரிநதுனரககப்பட்ட ைருநதுகனள 
உடவகாள்ளு்தல்

•  வ்தால் அரிப்புகள், முதுகுவலி, குைைன்டயா்த சலி இருைல் வபான்்வற்றிலிருநது 
அவ்தகிப்பட்டால்

•  உஙகளால் சரியாக கவைம் வசலுத்்த முடிவில்னல அல்லது சறிந்தகிகக முடியவில்னல 
என்பன்தக கண்்ட்றிந்தால்

•  வசார்வாக இருந்தாவலா என்தயும் வசயய விருப்பைில்லாைல் இருந்தால்

•  வபரும்பாலாை வநரஙகளில் ை்தகிப்பின்்றி, குற்வுைர்வு்டன், வசாகைாக இருந்தால்

•  பயைாக அல்லது ப்தற்ைாக இருந்தால்

•  இரண்டு வாரஙகளுககு இல்னல அ்தறகும் வைலாக ைைச்வசார்வு்டன் இருந்தால்

•  உஙகள் மீவ்தா அல்லது உஙகள் பராைரிப்பு நபரின் மீவ்தா தீஙகு வினளவிககும் 
எண்ைம் உண்்டாைால்

எப்ளபாதுஉதவிநாடுவது-
“நான்எப்படிஇருக்ககிள்றன்என்றுஏன்யாரும்ள்கட்பதகில்ளை?”

ஊட்டச்சத்து என்பது முகககியைாைது. உைவுப் வபாட்டலஙகளில் உள்ள 
உைவு விவரத்துணுககுகனளப் படிப்பன்த வழககைாகககிகவகாண்டு 
அ்தகிகக வகாழுப்பு சத்துள்ள உைவுவனககனளத் ்தவிர்த்துவிடுஙகள். 
உைவின் உண்ணும் அளனவக கண்காைிககக கறறுகவகாள்ளுஙகள்.

ஊட்டச்சத்து

நீஙகள் கீழககாணும் இனையப்பககத்்தகில் ஒளிககாடசறி வசகரிப்னபக 
காண்ப்தால் வைலும் பல ஆவராகககியைாை உைவுககு்றிப்புகனளக 
கறறுகவகாள்ளலாம்: www.aic.sg/resources/video-
gallery#Recipes, அல்லது இந்த QR கு்றியீடன்ட வரு்டலாம்.

்தஙகள் அன்புககுரியவர்பளுககு இரவில் உ்தவி வ்தனவப்படுவ்தால் 
பல பராைரிப்பாளர்களுககுப் வபாதுைாை தூககம் ககின்டப்ப்தகில்னல. 
பல வநரஙகளில், ஒவவவாரு இரவிலும் யார் கண்விழித்து 
இருப்பார்கள் என்பன்தத் தீர்ைாைிகக, நீஙகள் உஙகள் ைற் 
குடும்ப உறுப்பிைர்களு்டன் வசர்நது ஒரு வழககைாை படடியனல 
வனரநதுகவகாள்வவ்த இ்தறகு சறி ந்த தீர்வு ஆகும்.

தூக்கம்

வபரும்பாலாைவர்கள் ஓயவவடுத்்தல் என்்ால் ைைன்தச் சுத்்தம் 
வசயவது ைடடும் என்று நகினைகககி ார்கள். ஆைால், அது வநர்ைன்னய 
அகற்றி ஆககப்பூர்வைாை சறிந்தனைகனள வளர்ககும் வி்யஙகனள 
புரிநதுவகாண்டு ஆராயவதும் ஆகும். நீஙகள் உ்டல்பிடிப்பு வசனவ, 
முகபராைரிப்பு, அல்லது நீச்சல் வபான்் ந்டவ்டடிகனககளுககுச் வசன்று 
ஓயவவடுத்துகவகாள்ளலாம், அல்லது ்தகியாைம் வசயதுகவகாள்ளலாம். 
நீஙகள் வசயவன்த முழுனையாக உைர்நது ந்டத்்த உ்தவுவவ்தாடு, 
்தறவபான்தய சையத்்தகில் கவைம் வசலுத்்தவும் உ்தவுககி து.

ஓய்வடுக்கஉத்தகி்கள்
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ஒரு பராைரிப்பாளராக இந்த பிரச்சனைகனள நீஙகள் சந்தகித்து இருகககிறீர்களா? 
எல்லாம் நன்்ாகவவ ந்டநதுகவகாண்டிருந்தாலும், நீஙகள் 
வசயவது வபா்தவில்னல என்வ் நீஙகள் எண்ைலாம். உஙகள் 
எ்தகிர்ப்பார்ப்புகள் நகின்வவ்ா்தவபாது உஙகளுககுக குற்வுைர்வு 
உண்்டாகலாம். இந்த உைர்வு, மு்தலிவலவய பராைரிப்பாளராகவவ 
ஆககியிருககககூ்டாது என்் எண்ைத்ன்தவயா உஙகளுகவகன்் 
ஓயவு வநரம் ககின்டககாைல் வபாவன்தவயா உள்ள்டககலாம்.

இது வபான்் நகிகழவுகளில், இவறன் உஙகளுகவக நீஙகள் 
நகினைவுப்படுத்்தகிகவகாள்வது நல்லது:
•  நீஙகள் பராைரிப்பவர்களுககு எவவளவு ஆ்தரவு 

வகாண்டுவரூககிறீர்கள்.
 உஙகள் வநாககம் உஙகள் அன்புககுரியவர்களின் மீது நீஙகள் 

னவத்்தகிருககும் அன்பு, பராைரிப்பு, இ்ககம் ஆககியவற்றிலிருநகு 
வருககி து.

•  இவவாறு வசயவது உஙகனள ஊககமூடடுவது ைடடுைல்லாைல், 
உஙகள் பராைரிப்புத் ்தகி ன்கனளயும் வைம்படுத்தும்.

•  எ்தகிர்காலத்துககும் நகிகழகாலத்துககும் ஒரு ்தைிநபராை 
உஙகளுககு ஒரு ்தகிருப்்தகிகரைாை உைர்னவத் ்தரும்.

உஙகள் நகினலனையில் விரக்தகியன்டநது இருப்பது, 
சறிகககிகவகாண்்டதுவபால வ்தான்றுவது ைறறும் வகாபைன்டவது 
இயறனகயாைது ஆகும். ஆைால், இந்த உைர்னவ 
உஙகள் அன்புககுரிவரி்டவைா ைற்வர்களி்டவைா காடடுவது 
அச்சூழநகினலனய வைம்படுத்்த சறி ந்த வழி ஆகாது; இந்த 
உைர்வுகனள உஙகளுககுள்வளவய னவத்துகவகாள்வது எவவாறு 
ஆவராகககியைற்வ்தா அதுவபாலவவ.

ஆ்தரவும் புரிநதுைர்வும் அத்யாவசறியைாைனவ. உஙகனளப் 
வபான்் ஒவர ைா்தகிரியாை அனுபவம் வகாண்டுள்ள ைற் 
பராைரிப்பாளர்களி்டைிருநது அ்றிவுனர ைறறும் ஆறு்தல் 
நா்ட பராைரிப்பாளர்களுககாை ஆ்தரவுக குழுககளில் 
வசருஙகள், சறிககிச்னசயாளர் ஒருவரு்டன் உனரயாடுஙகள், 
உஙகள் உைர்வுகனளப் ப்தகிவுச்வசயய ஒரு நாடகு்றிப்னப 
னவத்துகவகாள்ளுஙகள்.

பராைரிப்பு என்பது உைர்ச்சறிப்பூர்வைாை ைைவுனளச்சனலத் 
்தநது எ்தகிர்ைன்யாை உைர்வுகனளத் தூண்்டககூடிய்தாகும்.
சறில சையஙகளில் நம்னை அ்றியாைவலவய இந்த எ்தகிர்ைன்யாை 
உைர்வுகள் ைைச்வசார்வுககு உஙகனள வழி ந்டத்்தகி உஙகனளயும் 
உஙகள் அன்புககுரியவர்கனளயும் ஆபாயத்்தகில் ்தள்ளிவி்டலாம்.

ைைச்வசார்வு என்பது இரு்தயவநாய வபான்் வநாயகள் ஏறபடுவ்தன் 
அபாயஙககனள இன்னும் அ்தகிகரிப்ப்தால் உஙகளுககு என்று 
்தைிப்பட்ட வநரம் ஒதுகககி, ஓயவு எடுத்து ஒரு பராைரிப்பு நகிபுைர், 
குடும்ப உறுப்பிைர் அல்லது நண்பரி்டம் வபசுஙகள். 

எதகிரமள்றமனஉணரவு்களைக
ள்கயாளுதல்

குற்்றவுணரவு

ள்காபம்

மனசள்சாரவு

எதகிர்காைத்ளதப்
பற்்றசியபயம்

்சமாைிக்கமுடிவில்ளை
என்றுநகிளனப்பது

நகிதகிப்பிரச்சசிளன்கள்

குற்்றவுணரவு

Part 2: உஙகனளப் பராைரித்துகவகாள்ளு்தல்      1110      டிவைன் ் ஷியாவு்டன் வாழவது: பராைரிப்பாளர்களுககாை உ்தவித்வ்தாகுப்பு



3. பராமரிப்புஅைித்தலுடன்
்தாடரபுளடயமனவுளைச்சளைக
ள்கயாள்தல்

மனவுளைச்சளைசகுள்றக்ககு்றசிப்பு்கள்

உங்கள்மனளபாகள்கமாற்்றசிக்்காள்ளுங்கள்

உங்கள்மனவுணரவு்களைச்சமாைியுங்கள்

உங்கள்மனஅழுத்தத்ளத்கவனத்துடன்்சமாைியுங்கள்

உஙகளுககு ைைவுனளச்சலாக இருந்தால் ஒரு ஓயவு இன்டவவளி எடுகக இவ்தா சறில 
கு்றிப்புகள்.

• உஙகள் பராைரிப்பபில் உள்ளவருககு நீஙகள் முகககியைாை 
ஒன்ன் வசயககிறீர்கள் என்பன்த உஙகளுககு 
நகினைவுப்படுத்்தகிகவகாள்ளுஙகள்.

• உஙகள் வரம்புகனள உைர்நது, உஙகள் சுய ைரியான்தனய 
கவைித்துகவகாள்ளுஙகள்.

• நீஙகள் பராைரிப்பவர் அ்தகிகம் வகாரும்வபாது நீஙகள் அ்தறகு 
விடடுகவகாடுகக வவண்்டாம்.

• ஒவவவாரு நானளயும் வபாறுனையாக க்டநது வசல்லுஙகள்.

• உஙகள் உைர்வுகனளப் பற்றி நகினைத்து குற் உைர்னவ 
அன்டயாதீர்கள். அனவ ைிகவும் இயல்பாைனவ; ைைி்தைால் 
உைரககூடியனவ.

• உஙகள் வகாபத்ன்தயும் எரிச்சனலயும் ஒரு நண்பவராடு 
பககிர்நதுவகாண்வ்டா அல்லது உைர்வுகனள எழு்தகி னவத்வ்தா 
வவளிககாடடிகவகாள்ளுஙகள்.

• வ்தனவப்பட்டால் கண்ணீர்விடடு அழவும் உஙகளுககு அனுை்தகி 
அளித்துகவகாள்ளுஙகள். 

• ஒரு நாறகாலியில் அல்லது ஒரு வபரிய, ்தகி்டைாை 
்தனலயனையின் மீது நகிைிர்நது உடகார்நதுகவகாள்ளுஙகள். 

• நீஙகள் மூச்னச உள்ளிழுகக, உஙகள் முழு உ்டனல 
அழுத்்தைிகக்தாககுஙகள்- னககள், கால்கள், பின்னு்டல், 
முன்ைஙனககள். முகத்்தகில் உள்ள ்தனசகனளயும் சுருககுஙகள்.

• 2 அல்லது 3 விைாடிகளுககு அப்படிவய னவத்துகவகாள்ளுஙகள். 
• மூச்னச வவளிவயற்றி ஓயவவடுஙகள் (இருமுன் வசயயவும்).
• ஒரு ஆழைாை மூச்சு எடுஙகள். உஙகள் அடிவயிறன் விரிவாககுஙகள். 
• மூச்னச வவளிவயற்றி ஓயவவடுஙகள் (இருமுன் வசயயவும்).
• சா்தாரைைாக மூச்சு விடடு உஙகள் எண்ைஙகனளப் பற்றி 5 நகிைி்டஙகளுககு 

விழிப்பு்டன் இருஙகள். உஙகள் எண்ைஙகளுககு இ்டம் வகாடுககாதீர்கள், அவறன் 
எ்தகிர்ககாதீர்கள்.

• ஒவவவாரு எண்ைத்ன்தயும் ஒன்றுைற்த் ்தன்னைககு ைி்தநதுவரும் நீர்குழுைிககுச் 
சைைாக நகினைத்துகவகாள்ளுஙகள்- எடுத்துககாடடுககு, கவனலயாை எண்ைம், 
ைககிழச்சறியாை எண்ைம், வகாபைாை எண்ைம்.

்தன் பராைரிப்பாளர் ைைவுனளச்சனல எவவாறு சைாளிகககி ார் என்று 
ரிடசர்ட கூறுவன்தக வகளுஙகள்! www.aic.buzz/ATE-ep6 
அத்்தகியாயம் 6- டிவைன்்ஷியாவு்டன் வாழவது (பராைரிப்பாளர்களுககாை 
சுயப் பராைரிப்பு) என்் இனையப்பககத்ன்த நா்டலாம், அல்லது இந்த QR 
கு்றியீடன்ட வரு்டலாம்.

உங்கள்பணி்களைநகிரவ்ககியுங்கள்

உங்கள்உடல்நைத்ளதக
்கவனித்துக்்காள்ளுங்கள்

உங்களைம்ககிழச்சசிபடுத்தும்்்சயல்்களைச
்்சயயுங்கள்

எல்ைாவற்ள்றயும்உங்கள்ளதாள்்கைின்மீது
சுமக்காதீர்கள்

• ய்தார்த்்தைாை கு்றிகவகாள்கனள அனைத்துகவகாள்ளுஙகள்- 
உஙகளால் முன்னபப் வபால அனைத்ன்தயும் வசயய முடியாது 
என்பன்த நகினைவில் னவத்துகவகாள்ளுஙகள்.

• முகககியைாை வவனலகனளப் படடியல் இடுஙகள்.
• உஙகள் வவனலகனள வைலும் சுலபைாகக சறில வழிகனளப் பற்றி 

வயாசறியுஙகள், சறில வவனலகனள இன்வைாரு நல்ல வநரத்்தகிறகு 
ஒத்்தகி னவகக அனுை்தகி அளியுஙகள்.

• ஒரு கடிைைாைப் பைினயக னகயாளும்வபாது, உஙகனள 
அனை்தகிப்படுத்்தகிகவகாண்டு அல்லது இனசனயக 
வகடடுகவகாண்டு அ்தனை வைலும் சுலபைாகககிகவகாள்ளுஙகள்.

• உஙகள் வவனலகள் ைறறும் ந்டவடிகனககளுககு நடுவவ சறிறுசறிறு 
இன்டவவளிகனள எடுத்துகவகாள்ளுஙகள்.

• அ்தகிக வநரம் தூஙகுவன்தவி்ட நகிம்ை்தகியாக தூஙகுவ்தகில் கவைம் 
வசலுத்துஙகள்.

• பிரார்த்்தனை, ்தகியாைம், பிர்தகிபலிப்பு ஆககியவறறுககு வநரம் 
ஒதுககுஙகள்.

• சீராை ஆவராகககிய உைனவ உண்டு, வழககைாை 
உ்டறபயிறசறிககு வநரம் ஒதுககுஙகள. 

• உஙகளுகவகன்று வநரம் ஒதுககுஙகள்.
• உஙகளுகவகன்று ஒரு காப்பி இன்டவவளி, அல்லது உ்டல் 

பிடிப்புச் வசனவ வபான்்வறன் அளித்துகவகாள்ளுஙகள்.
• நண்பர்களு்டன் வ்தா்டர்பு னவத்துகவகாண்டு குதூகலைாை 

ந்டவடிகனககளில் வசர்நது ைககிழச்சறியாக ஈடுபடுஙகள். 

• உஙகளுககு உ்தவககூடிய உஙகனளப் 
புரிநதுவகாள்ளககூடியவர்களி்டம் முழுனையாகவும் ்தகி ந்த 
ைைப்பான்னையு்டனும் வநர்னையு்டனும் வபசுஙகள்.

• ஒரு ஆ்தரவுக குழுவில் வசருஙகள் அல்லது வளஙகனளயும் 
வயாசனைகனளயும் பககிர்நதுகவகாள்ள ஒன்ன்ப் பு்தகி்தாக 
ஆரம்பியுஙகள்.

• உஙகள் அன்புககுரியவரின் வ்தனவகனளப் பற்றி வபசுவன்தப் 
வபாலவவ முகககியைாை பராைரிப்புப் வபாறுப்புகனளப் பற்றி 
உஙகள் ைருத்துவரி்டம் வபசுஙகள்.
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ஓரஇளட்வைிஎடுப்பது

நீஙகள் அளவுககு அ்தகிகைாக வசார்வன்டவன்தத் ்தடுகக, ஆரம்பத்்தகிலிருநது உஙகனள 
வவகப்படுத்்தகிகவகாள்ளுஙகள். உ்தவி வகடடு, அடிககடி ஓயவு 
இன்டவவளிகனள எடுத்துகவகாண்டு, உஙகளககு நீஙகவள உஙகள் பயைத்்தகின் 
அடுத்்த கட்டத்துககுச் வசல்ல சக்தகியூட்ட முடியும்.

இளடஓயவுளநரம்

உஙகளுககு இருககும் வநரத்து்டன் ைாற்றிகவகாள்ள இவ்தா சறில  பராைரிப்பு வழிகள்:

இன்டஓயவு வநரம் என்பது உஙகளுககு உஙகள் வபாறுப்புகளிலிருநது ஒரு ஓயவு 
இன்டவவளினயக வகாடுப்ப்தாகும். அது ஒரு பராைரிப்பாளரின் பஙககில் அவசறியம்; 
ைைவுனளச்சனலப் வபாகக உ்தவும். ஒரு அன்புககுரியவனரப் பராைரிககும் வபாது, 
உஙகள் வசாந்த வ்தனவகனளப் பற்றி நகினைப்பது கடிைைாக இருககலாம், ஆைால் 
நீஙகள் அவவாறு வசயயவில்னல என்்ால், உஙகள் வாழகனக உஙகளின் 
க்டனைகளாலும் அளவுகக்டந்த வசார்வாலும் ஆகககிரைித்துகவகாள்ளப்படும். 

• ஒரு ைைி வநரத்துகவகா அல்லது அ்தறகு வைலாகவவா உஙகள் 
அன்புககுரியவரு்டன் ஒரு குடும்ப உறுப்பிைனரவயா நண்பனரவயா ்தஙகச் 
வசால்லிவிடடு நீஙகள் ஒரு இன்டவவளி எடுத்துகவகாள்ளலாம்.

• குடும்ப உறுப்பிைர்கவளா நண்பர்கவளா பராைரிப்பாளர்கள் பயிறசறி உ்தவித்வ்தானக 
வினல குன்ககப்பட்ட பயிறசறிகளுககுச் வசன்று டிவைன்்ஷியாவு்டன் வாழும் 
உஙகள் அன்புககுரியவனர எவவாறு பராைரிககலாம் என்று கறறுகவகாள்ளலாம்.

• உஙகள் அன்புககுரியவனர ஒரு பகல்வநர பராைரிப்பு நகினலயத்துககு அனழத்துச் 
வசல்லுஙகள். இது பகலிவலா அல்லது சறில நாடகளுகவகா உஙகளுககு ஒரு 
இன்டவவளினயக வகாடுககும்.

• ஒரு ைா்தத்்தகில் அல்லது ஒரு வாரத்்தகில் சறில ைைிவநரஙகளுககு உஙகள் 
அன்புககுரியவனரப் பராைரிகக உ்தவ மு்தகிவயார் காப்பகச்வசனவகள் 
வபான்்வற்றிலிருநது வீடடு பராைரிப்பு வசனவகனளப் வபறறுகவகாள்ளுஙகள்.

• மூத்வ்தார் பராைரிப்பாளர் வவளிநாடடு இல்லப்பைியாளர் வவனலத் ்தகிட்டத்்தகின் 
கீழ, விரிவாை பயிறசறி வைறவகாண்டுள்ள முன் பயிறசறியுள்ள வவளிநாடடு 
இல்லப்பைியாளர் ஒருவனர வவனலககு அைர்த்துஙகள். ைா்ாக, நீஙகள் 
உ்டறகுன் உள்ளவர்களுககு வவளிநாடடு இல்லப் பைியாளர் தீர்னவயில் 
சலுனகனயப் பயன்படுத்்தகி இவவாறு ஒருவனர வா்டனகககு எடுககும் வசலனவக 
குன்த்துகவகாள்ளலாம்.

• உஙகள் அன்புககுரியவர் ஒரு ஆ்தரவுககுழுவில் வசர்வ்தறகு உ்தவுஙகள்.

“பராைரிப்பாளர் ஆ்தரவுக கட்டனைப்பு” (Caregiver Support Network) என்பது 
“டிவைன்்ஷியாவுககு ஆ்தரவாை சறிஙகப்பூர்” (Dementia-Friendly Singapore) முயறசறியின் 
கீழ டிவைன்்ஷியா, ைைநல பிரச்சனைகள் அல்லது உ்டல்நல நகினலனைகள் 
வபான்்வறறு்டன் வாழபவர்கனளப் பராைரிககும் பராைரிப்பாளர்களு்டன் 
இனையவும் ஆ்தரவளிககும் முயறசறியின் ஒரு பகு்தகியாகும். 

பராைரிப்பாளர் ஆ்தரவுக கட்டனைப்பின் வநாககம், உ்டைிருப்வபார் ஆ்தரவுக 
கட்டனைப்பின் மூலம் சுய பராைரிப்பு, ைைநல ைாற்ம் ைறறும் ஆஙகீகாரம் 
வபான்்வற்றின் மூலம் பராைரிப்பாளர்களுககு ஆ்தரவு அளித்்தவல ஆகும். இன்தப் 
பற்றி வைலும் வ்தரிநதுகவகாள்ள, இம்ைின்ைஞசல் முகவரிககு ைின்ைஞசல் 
அனுப்புஙகள், ccmh@aic.sg.

ஆதரளவநாடுவதுஉங்களுளடயதனிப்பட்டளதளவ்களைப்
பூரத்தகி்்சயயஉங்களுககுளநரம்தரும்
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இளடஓயவுமணடைம்
இன்டஓயவு ைண்்டலம் என்பது மு்தகிவயாவரா வய்தாைவவரா ைற்வர்களால் 
பராைரிககப்படும் வபாது நீஙகள் ைடடும் ஓயவவடுப்ப்தறகாக ஒதுககப்பட்ட ஒரு 
்தைிப்பட்ட இ்டம். இந்த இ்டம் உஙகள் படுகனகயன், வவறறுத்்தைியன் அல்லது 
அலுவலகம் என்று உஙகளுககு வச்தகியாக இருககும் எந்த இ்டைாகவும் இருககலாம். 

அவர்கள் உஙகனள உஙகள் சறிந்தனைனய உஙகள் பராைரிப்பு வபாறுப்புகளிலிருநது 
விடுவிகக அனுை்தகிககும்வபாவ்தல்லாம் நீஙகள் இனையத்்தகில் உலாவரு்தல், 
ைறறும் ன்தயல், அல்லது எழுது்தல் வபான்் ைற் வனக ஓயவு ந்டவடிகனககளில் 
ஈடுபடுவன்தப் பற்றி நகினைககலாம்.

நீஙகள் உஙகள் ஓயவு ைண்்டலத்்தகில் பாதுகாப்னப உைரவவண்டும். அந்த இ்டம் 
உஙகளுன்டயது என்பன்த உஙகளு்டன் வசறிப்பவர்கள் புரிநதுவகாள்ள வவண்டும். 
உஙகளுகவகன்று வநரமும் இ்டமும் ஒதுகககிகவகாள்வது சுயநலைல்ல.

உஙகள் ஓயவு இ்டத்ன்த உருவாககும் வபாது நகினைவில் னவத்துகவகாள்ள வவண்டிய 
சறில வி்யஙகள்: 

• உஙகள் வீடடில் பயன்படுத்்தப்ப்டா்த ஒரு அன் வபான்் இ்டத்்தகில், ்தகுந்த இ்டம் 
ஒன்ன் வ்தடிகவகாள்ளுஙகள்.

• உஙகளால் க்தனவ மூடிகவகாள்ள முடியவில்னல என்்ால், ஒரு ்தகினரனயவயா 
ஜன்ைல் ்தகினரச்சீனலனயவயா பயன்படுத்துஙகள்.

• அஙவக வாசறித்்தல், சாயம் பூசு்தல், எழுது்தல் எை என்ை வசயய விரும்புககிறீர்கள் 
என்பன்த ைை்தகில் னவத்துகவகாள்ளுஙகள்.

• உஙகள் வ்தனவகளுககு ஏறப அந்த இ்டத்ன்த ைாற்றியனைத்துகவகாள்ளுஙகள். 
இன்டஓயவு ந்டவடிகனகககு என்வைன்ை வ்தனவவயா அவறன் அஙவக 
னவத்துகவகாள்ளுஙகள்.

• உஙகள் பராைரிப்பு க்டனைகனள யாராவது எடுத்துகவகாள்ளும்வபாவ்தா, உஙகள் 
அன்புககுரியவர் தூஙகும் வநரத்்தகின் வபாவ்தா, அ்தனைப் பயன்படுத்்த வநரம் 
ஒதுககுஙகள். 

வீட்டுககு்வைிளயஉள்ைநடவடிகள்க்களும்உ்றவுமுள்ற்களும்

பராைரிப்பாளர்களுககு இன்டவவளி வகாடுககககூடிய ஆ்தரவுச் வசனவகள் 
உள்ளை. உஙகளுககு உ்தவி வ்தனவப்பட்டால் நீஙகள் உ்தவி வகடகககூடிய குடும்ப 
உறுப்பிைர்கள், அண்ன்ட வீட்டார் ைறறும் நண்பர்கள் ஆககிவயாரின் படடியனலத் 
்தயாராக னவத்துகவகாள்ளுஙகள். 

உஙகள் பாரத்ன்த எவவாறு குன்கக முடியும் என்று உஙகள் நண்பர்கள் அ்றிய 
வவண்டும் என்்ால், அவர்களி்டம் இவறன்க வகளுஙகள்:

• வலுவாை உைர்வுகனள நான் வவளிப்படுத்்தலாம்; வ்தானலப்வபசறி மூலம் 
என்னைத் வ்தா்டர்புவகாண்டு  நன்கு வகடபவராக இருஙகள்.

• என் முயறசறிகளுககுப் பாராடடு வார்த்ன்தகனள வழஙகுஙகள். 
• சாப்பாடன்டப் பககிர்நதுகவகாள்ளுஙகள்.
• சமூக வளஙகனளப் பற்றி பயனுள்ள ்தகவல்கனளக கண்்ட்றிய எைககு உ்தவுஙகள்.
• உண்னையாை ஆர்வத்ன்தக காடடுஙகள்.
• என்னைச் சந்தகித்து, வாழத்து அடன்டகள், கடி்தஙகள், ப்டஙகள், அல்லது 

வவடிகனகயாை வசய்தகித்்தாள் துணுககுகனள அனுப்பி னவயுஙகள்.
• முடிந்தால் வவனலப்பளுனவப் பககிர்நதுகவகாள்ளலாம்.

“பராமரிப்பாைர்கள்தங்கள்வழக்கமான
நளடமுள்ற்களையும்நடவடிகள்க்களையும்
முழுளமயா்கமாற்்றத்ளதளவயில்ளை.” 
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ஒருஓயவுஇளட்வைிளயஎடுக்களவறுவழி்கள்
நீஙகள் ைைரீ்தகியாை அல்லது உ்டல்ரீ்தகியாை ஓயவு இன்டவவளினய எடுத்துகவகாள்ள 
இவ்தா சறில பரிநதுனரகள்:

• ‘இல்னல’ என்று வசால்லக கறறுகவகாள்ளுஙகள், ஏவைைில், வரம்புகனள 
உருவாககுவது உ்வுமுன்கனள வைம்படுத்்தலாம்.

• உஙகள் ைைப்வபாகனக ைாற்றிகவகாள்ளுஙகள். உஙகளி்டம் இல்லா்தன்தப் 
பற்றியும் ைாற்முடியா்தன்தப் பற்றியும் நகினைககாைல் இருகக முயலுஙகள்.

• உஙகளி்டம் என்ை இருகககி து ைறறும் உஙகளால் என்ை வசயய முடியும் என்பன்த 
அ்றிநது அ்தனை ை்தகிப்ப்றிநது பாராடடுஙகள்.

• உறசாகைாக இருகக எளினையாை வழிகனளக கண்டுபிடியுஙகள்- பலனக 
வினளயாடன்ட வினளயாடுஙகள், குடும்ப புனகப்ப்டஙகனள ஒழுஙகுப்படுத்துஙகள், 
இனசக வகளுஙகள், ஊககைளிககும் நபர்கனளப் பற்றிப் படியுஙகள்.

• உஙகள் வநரத்ன்தயும் ஓயவு ந்டவடிகனககனளயும் இன்னும் சறி ப்பாக நகிர்வாகம் 
வசயய வழிகனளக கறறுகவகாள்ளுஙகள். உஙகள் அன்புககுரியவர்களுககுப் 
பராைரிப்னபத் ்தகிட்டைிட்டன்தப் வபாலவவ, உஙகளுககும் ஒரு வழககைாை பராைரிப்பு 
அட்டவனைனயத் ்தகிட்டைிடுஙகள்.

• கல்வி என்பது ஆளுனைத்்தன்னைனயத் ்தரககூடியது. உஙகள் அன்புககுரியவரின் 
நகினலனயப் பற்றி வைலும் ்தகவல் வசகரியுஙகள்.

• உஙகள் உைர்வுகனள யாரு்டைாவது பககிர்நதுவகாள்ளுஙகள்.

• ஒரு நாடகு்றிப்பு னவத்துகவகாள்ளுஙகள் அல்லது அன்்ா்ட வழிப்பாடடில் 
ஈடுபடுஙகள்- ஒவவவாரு நாளும் நீஙகள் நன்்றியுைர்வு்டன் இருககும் 3 பு்தகிய 
வி்யஙகனளக கு்றித்துகவகாள்ளுஙகள்.

• ஒரு ஊககைளிககும் கவின்தனய ைைப்பா்டம் வசயயுஙகள்.

• உஙகளுககு ைைவுனளச்சலாக இருககும் வபாது, ்தகியாைவைா மூச்சுப்பயிறசறிவயா 
வசயயுஙகள். 

வைங்களும்ளமற்ள்காள்்களும்

உஙகள் பராைரிப்பாளர் சுனைனய எளினையாகக ஓயவு பராைரிப்பு 
வசனவகனளப் பயன்படுத்துஙகள். சறிஙகப்பூரிலுள்ள ஓயவு 
வசனவகனளப் பற்றி வைலும் அ்றிய www.aic.buzz/RespiteCare 
என்் இனையப்பககத்ன்த நாடுஙகள் அல்லது இந்த QR கு்றியீடன்ட 
வருடுஙகள்.

உஙகள் நல்வாழவு ைறறும் உ்டல்நலத்்தகின் ைற் அம்சஙகனள வைலும் 
நன்்ாக கவைித்துகவகாள்ள, “பராைரிப்பாளர் நல்வாழவு னகவயடு” 
(Caregiver Wellbeing Tool) வபான்் வளஙகனளப் பயன்படுத்துஙகள், 
“வீ வகர்” (We Care) என்் உ்தவிக னகவயடடிலிருநது 
கு்றிப்வபடுத்துகவகாள்ளுஙகள். www.ncss.gov.sg/caregiving

நகினலய வசனவகனளப் பற்றி வைலும் வ்தரிநதுவகாள்ள இந்த 
இனையப்பககத்ன்த நாடுஙகள் www.aic.buzz/daycare

்தா்தகினை இல்ல இன்டஓயவு பராைரிப்னபப் பற்றி அ்றிய
www.aic.buzz/NursingHome என்் இனையப்பககத்ன்த நாடுஙகள் 
அல்லது இந்த QR கு்றியீடன்ட வருடுஙகள்.
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ளவதளனளயச்சமாைித்தல்

• வபாதுைாை அளவு ஓயவும் தூககமும் வபறுஙகள்; உஙகளுககு இரவில் நன்்ாகத் தூஙக 
முடியவில்னல என்்ால் சறி றிது வநரம் தூஙககிகவகாள்ளுஙகள். சறி றிது வநரம் ஓயவவடுகக 
அனை்தகியாை வநரத்ன்த எடுத்துகவகாள்ளுஙகள். அப்வபாது ஒரு புத்்தகம் வாசறியுஙகள், அல்லது 
இனசனயக வகளுஙகள்.

• முடிந்தவனர உஙகள் வழககைாை ந்டவடிகனககனளத் வ்தா்டருஙகள், இவவாறு வசயவ்தன் 
மூலம், நீஙகள் இன்னும் சுலபைாக வழககநகினலககுத் ்தகிரும்பி உஙகள் இழப்பிலிருநது சறறு 
வநரம் வவளிவரலாம்.

• உஙகள்  அன்புககுககுரியவர்கனள உஙகனளச் சுற்றி னவத்துகவகாள்ளுஙகள். 
இ்ந்தவர்கனளப் பற்றிய நகினைவுகனள அவர்களு்டன் பககிர்நதுவகாள்ளுஙகள்.

• ்தகிடீர் தீர்வுகனளத் ்தவிர்ககப் பாருஙகள்: பலர் ்தஙகள் துககத்்தகின் வபாது, ைது அருநது்தல், 
அளவுககு அ்தகிகைாக உண்ணு்தல், அல்லது ைற் அடினைகளுககுத் ்தகிரும்புககின்்ைர். இனவ 
சறி றிது வநரத்துறகு உ்தவுவது வபால் இருந்தாலும், அனவ நாளன்டவில் வாழகனகனய இன்னும் 
கடிைைாககும்.

• ்தகி ந்த ைைப்பான்னையு்டன் இருநது உ்தவினய ஏறறுகவகாள்ளுஙகள்: இது உஙகனள அ்தகிகம் 
வசார்வன்டவ்தகிலிருநது ்தடுகக உ்தவும்.

• உஙகள் சைய நம்பிகனகயில் அல்லது ஒரு ஆ்தரவுககுழுவில் ஆறு்தல் வகாள்ளுஙகள். 
ஆ்தரவுககுழு அைர்வுகளில் கலநதுவகாள்வவது அவ்த சூழநகினலயில் உள்ள ைற்வர்களு்டன் 
கருத்துப்பரிைா் உஙகளுககு உ்தவும். வழிபாடும் ்தகியாைமும் உஙகனள வைலும் நன்்ாக 
உைர னவககலாம்.

• பன்டப்பாற்ல் உன்டயவராகுஙகள். உஙகள் உைர்வுகனள வவளிககாட்ட ஒரு கவின்த 
எழுதுஙகள், அல்லது ஒரு ஓவியம் வனரயுஙகள். இப்படி வசயவது நீஙகள் இழப்னப இன்னும் 
ஆவராகககியைாை முன்யில் சைாளிகக இயலும்.

• நீஙகள் வசாந்தைாகவவா, அல்லது ஒரு குழுவு்டவைா புது ந்டவடிகனககனள மீண்டும் 
கண்டுபிடித்து அவற்றில் ஈடுபடுஙகள்.

• உஙகள் நகி்தகிகனள மீண்டும் பார்னவயி்ட வநரம் ஒதுககுஙகள். பராைரிப்பாளர்களில் சறிலர், 
பராைரிப்பிறகாக ்தஙகள் வவனலனய விடடிருககலாம். அவர்கள் மீண்டும் வவனல அைிககுத் 
்தகிரும்ப ்தயககம் காட்டலாம். உஙகளுககு இந்த ைாற்த்ன்தச் சைாளிகக உ்தவ இவ்தா சறில 
முயறசறிகள். 

 எடுத்தக்காட்டுக்கள்

நடத்ளத ககிளர்ச்சறி, ப்தற்ம், ஓயவின்னை, வசார்வு, அ்தகிகப்படியாை 
வசயல்பாடு, வ்தடு்தல், அழு்தல், வபருமூச்சு, சமூக விலகல், 
ஆர்வைின்னை, குன்வாை சக்தகி, இ்ந்தவர்கனளப் பற்றிய 
கைவுகள், இ்ந்தவர்களின் வபாருள்களு்டன் இனைப்பு 
அல்லது எ்தகிர்ப்பு, ைற்னவ.

உடல்ரீதகியான,
உடல்
எதகிரவிளன்கள்

பசறியின்னை, தூககத் ்தன்டகள், சக்தகியிழத்்தல், வசார்வு, 
வவறறு வயிறு புகார்கள், வநஞசறிருககம், வ்தாண்ன்ட 
சுருககம், மூச்சுத்்தகிை்ல், பார்னவ; வாசனை; சத்்தம்; 
வபான்்வறறுககு அ்தகிக உைர்வுத்்தகி ன், இ்ந்தவர்கனளப் 
வபான்று இருககும் உ்டல்ரீ்தகியாை புகார்கள், குன்வாை 
வநாய எ்தகிர்ப்புச்சக்தகி.

நகிளனவு்கள் இ்ந்தவர்கனளப் பற்றிய எண்ைஙகள், இ்ந்தவர்களின் 
ந்டைாட்டத்ன்த உைர்்தல், நம்பிகனகயின்னை, 
உண்னையற்்தாக உைர்வது, நம்பிகனக இல்லா்தது, 
நகினைவாற்ல் ைறறும் கவைத்து்டன் பிரச்சனைகள், 
ைைைின்னை, ஒழுஙகற் சறிந்தனைகள், வபான்்னவ.

உணரவு்கள் ைைச்வசார்வு, விரக்தகி, கவனல, பயம், குற்வுைர்ச்சறி, 
சுயககுற்ம், வகாபம்,எரிச்சல், ்தைினை, வருத்்தம், ஏககம், 
அ்தகிர்ச்சறி, உைர்வின்னை, விடுவிககப்பட்டவுைர்வு, ஆறு்தல் 
வபான்்னவ.

Adapt and Grow என்் ்தகிட்டம் சறிஙகப்பூரர்கள் வவனல வ்தடுவ்தறகும் 
பு்தகிய வவனல வாயப்புகனள ஆராயவும் அவர்களுககு உ்தவுககி து. 
சறிஙகப்பூர் ஊழியர் அைினய www.wsg.gov.sg/adapt-and- 
grow.html என்் இனையப்பககத்்தகில் நா்டலாம் அல்லது இந்த QR 
கு்றியீடன்ட வரு்டலாம்.

ஸககில்ஸஃபியூச்சர் வாழநாள் கற்ல் ைறறும் ்தகி ன் ஆளுனை மூலம் 
உஙகளின் ்தகி னை வைம்படுத்்த உஙகளுககு வாயப்புகனள வழஙக 
உருவாககப்படடுள்ள வ்தசறிய அனைப்பாகும். இவறன்ப் பற்றி வைலும் 
அ்றிய: www.skillsfuture.gov.sg அல்லது இந்த QR கு்றியீடன்ட 
வருடுஙகள்.

e2i’s Career Trial என்பது வவனல வழஙகும் ஒருவரு்டன் குறுககிய 
காலககட்டத்்தகிறகு பைிபுரிவ்தன் மூலம் சறிஙகப்பூரர்களின் வவனல 
வாயப்புககனள வைம்படுத்்த வாயப்புகள் வழஙக உருவாககப்பட்ட வ்தசறிய 
அனைப்பாகும். இவறன்ப் பற்றி வைலும் அ்றிய: 
www.e2i.com.sg/businesses/manpower/career-trial/ என்் 
இனையப்பககத்ன்த நாடுஙகள், அல்லது இந்த QR கு்றியீடன்ட வருடுஙகள்.

4. துக்கத்ளதயும்இழப்ளபயும்
ள்கயாள்தல்

இழப்ளபகள்கயாள்தல்

இழப்னபச் சைாளித்்தல் என்பது வாழகனகயில் ஒரு பகு்தகி. அதுைடடுைல்லாைல், 
அன்புககுரியவர் ஒருவர் இ்ககும் வபாது துககத்ன்த உைர்்தல் சரியாைவ்த.

நைககு முகககியைாைவர்கனள இழககும் வபாது துககத்ன்த அனுபவிப்பது நாம் 
எ்தகிர்வினைகனளக காடடும் வழியாகும். அது உலகளாவிய அனுபவம் என்்ாலும், 
ஒருவருககு இ்ந்தவவராடு இருந்த உ்னவப் வபான்் பல எண்ைில்டஙகா 
காரைிகனளப் வபாறுத்து அது ைைி்தருககு ைைி்தர் வவறுப்டலாம்.

இஙகு சறில வபாதுவாை துகக எ்தகிர்வினைகள் உள்ளை - நீஙகளும் உஙகள் ைற் 
குடும்ப உறுப்பிைர்களும் இவறன் அனுபவிககலாம்:
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எதகிரபாரப்புதுக்கம்

டிவைன்்ஷியா உஙகள் அன்பறகுரியவரின் ஆளுனைனயப் படிப்படியாக ைாற்லாம்.

எ்தகிர்பார்ப்பு துககம்  என்பது இந்த ‘முன்பின் அ்றிமுகைில்லா்தவர்’ நைககுத் 
வ்தரிந்த ைறறும் வநசறித்்த அவ்த நபர் ்தாைா என்று வகள்வி வகடபவ்த ஆகும். இது 
ஏறறுகவகாள்ள கடிைைாக இருககும், கு்றிப்பாக நீஙகள் அவர்களு்டன் வநருககைாை 
பந்தத்ன்தக வகாண்டிருந்தால். ஆைால் ்தஙகனள உைர்த்துவ்தகிலும் கருத்துககனளப் 
பரிைாறுவ்தகிலும் இப்வபாது எல்லா சவால்களும் இருந்தாலும் உஙகள் 
அன்புககுரியவர் அவ்த ஆள்்தான் என்பன்த ஞாபகத்்தகில் னவத்துகவகாள்ளுஙகள்.

எ்தகிர்பார்ப்பு துககத்ன்தச் சைாளிககும்வபாது நகினைவில் வகாள்ள வவண்டிய சறில 
வி்யஙகள்:

எதகிரபாரப்புதுக்கம்என்பது்சாதாரணமானது
என்பளதஏற்றுக்்காள்ளுங்கள்
எப்படியும் இறு்தகியில் வநரப்வபாகும் இழப்பு வநருஙகும்வபாது, 
நீஙகள் இப்படிப்பட்ட துககத்ன்த உைர்வ்தறகு 
அனுை்தகிககப்படுககிறீர்கள். இது ஏ்ககுன்ய ஒரு நூற்ாண்டுககு 
ஆவைப்படுத்்தப்படடுள்ள ஒரு நகிகழவாகும். நீஙகள் ்தைியாக 
இல்னல.

உங்கள்இழப்பு்களைஒப்புக்்காள்ளுங்கள்
உஙகள் அன்புககுரியவர் இன்னும் உயிவராடு இருந்தாலும் ைற் 
அனைத்தும் உஙகளுககு நன்்ாக வபாயகவகாண்டிருந்தாலும் 
துககப்படு்தல் என்பது ்தவ்றில்னல. ைைச்வசார்வு, இராஜிைாைா 
உைர்வுகள், பயம் வபான்் உைர்வுனள வவளிப்படுத்்த ஒரு 
புத்்தாககைிகக வழினய கருதுஙகள். ைைன்த முழுனையாக 
உைர்நது வசயல்படுவது என்பது ்தறவபான்தய நகினலயில் 
சுயநகினைவு்டன் இருநது உஙகளுககுள் நகிகழும் பல உைர்வுகனளப் 
பற்றி விழிப்பு்டன் இருப்பவ்த ஆகும். ைற்வர்களு்டன் இனையுஙகள்.

எ்தகிர்பார்ப்புத் துககம் என்பது பராைரிப்பாளர்களுககு 
இன்டவய சகஜைாைது. ஆைால், துர்டிஷட்டவசைாக நீஙகள் 
உஙகள் வநரம் அனைத்ன்தயும் பராைரிப்புககு ைடடும் 
என்வ் அர்ப்பைித்துவிட்டால், உஙகளுககுத் ்தைியாகவும் 
்தைினைப்படுத்்தப்பட்ட்தாகவும் வ்தான்றும். 
நீஙகள் எ்தகிர்வநாககும் சவால்கனளப் 
புரிநதுவகாள்ளககூடிய ைற்வர்களு்டன் 
இனைய, பராைரிப்பாளர் ஆ்தரவுக 
குழுககனள உஙகள் வட்டாரத்்தகிவலா 
அல்லது இனையம்வழிவயா நாடுஙகள்.

எதகிரபாரப்புத்துக்கம்என்பதுநீங்கள்முயற்்சசிளயக
ள்கவிடு்ககிறீர்கள்என்று்பாருள்படாதுஎன்பளத
ம்றவாதீர்கள்
நீஙகள் உஙகள் அன்புககுரியவருககு ஆ்தரவளித்து அவர்மீது 
அன்பு வசலுத்்த இருககும்வனர, நீஙகள் அவர்கனளக 
னகவி்டவில்னல. அ்தறகுப் ப்தகிலாக, நீஙகள் வசயவ்தகில் கவைம் 
வசலுத்்தகி, உஙகள் சக்தகினய அர்த்்தமுள்ள, இைினையாை 
நகினைவுகனள அனைப்ப்தகில் ்தகிருப்புஙகள்.

மிச்சமுள்ைளநரத்ளதப்பற்்றசிபின்ளனாக்ககி
ளயா்சசித்துப்பாருங்கள்
உஙகளுககு ைிச்சமுள்ள வநரத்ன்த இரு நபர்களுககும் 
அர்த்்தமுள்ள ைறறும் நகின்வாை வழிகளில் வசலவிடுஙகள். 
அவர்களு்டன் இைிவைல் வசயயமுடியா்த ஒன்ன் ஒன்்ாகச் 
வசயய இதுவவ வநரம். உஙகள் அன்புககுரியவர் ்தகி ந்த 
ைைப்பான்னையு்டன் இருந்தால், நீஙகள் அவரின் விருப்பஙகனளக 
வகளரவிகக வவண்டும் என்ப்தறகாக, அவரு்டன் வைம்பட்ட 
உத்்தரவுகள் ைறறும் இறு்தகிச் ச்டஙகு ஏறபாடுகள் வபான்் 
நன்டமுன் வி்யஙகனளப் பற்றி கலநதுவபசலாம்.

்கருத்துப்பரிமாற்்றத்தகில்ஈடுபடுங்கள்
எ்தகிர்பார்ப்புத் துககம் எல்வலாருககும் வவறுபடும். உஙகள் 
குடும்பத்்தகில் அனைவரும் எ்தகிர்பார்ப்புத் துககத்ன்த வவவவவறு 
வழிகளில் அனுபவித்து சைாளிப்பார்கள் என்பன்த எ்தகிர்பாருஙகள். 
ஆகவவ, கருத்துப் பரிைாற்த்்தகிறகு ஒரு சறி ந்த வ்தா்டர்புவழினய 
னவத்துகவகாண்டு ஒருவருககு ஒருவர் ஆ்தரவளித்துப் 
புரிநதுவகாள்ள வவண்டும். உஙகள் அன்புககுரியவர்களின் 
மீ்தமுள்ள நாடகளில் வநருககைாை குடும்ப உறுப்பிைர்கனளயும் 
நண்பர்கனளயும் ஈடுபடுத்்த முயலுஙகள்.

உங்களை்கவனித்துக்்காள்ளுங்கள்
ஆைாம், வசயவன்தவி்ட, வசால்வவ்த சுலபம். பனழய 
வழககவைாழினய நகினைவுகவகாள்ளுஙகள்; நீஙகள் உஙகனள 
கவைித்துகவகாள்ளாவிட்டால், ைற்வர்கனள நீஙகள் 
பார்த்துகவகாள்ள முடியாது.

உங்களுளடய்சமூ்கக்கட்டளமப்ளபப்
பயன்படுத்துங்கள்
பராைரிப்பும் எ்தகிர்பார்ககப்பட்ட துககமும் நீண்்ட ைறறும் கஷ்டைாை 
சானலயாக இருககலாம். உஙகளுககு யார் உ்தவககூடும் 
என்று அ்றிய, உஙகள் ஆ்தரவுக கட்டனைப்னப ை்தகிப்பிடடு 
வனரயுறுத்துஙகள்.
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நகிபுணத்துவஉதவிளயநாடுதல்

சறிககலாை, ைைி்த உைர்வுகனளச் வசயல்படுத்்தவும் ்தஙகளுககாை சறி றிது வநரம் 
ஒதுககவும் ைைி்தர்களுககு ஒரு இ்டம் வ்தனவ.

உஙகள் துககத்ன்தப் பககிர்நதுகவகாள்வது ஆறு்தலாகும். நீஙகள்  அ்தனை 
வவளிககாடடுவ்தகில் ஏறபடும் பயத்்தாவலா ்தவ்ாைவறன்ச் வசயவ்தாவலா 
வவளிவய உ்தவினய நாடுவன்த நகிறுத்்த வவண்்டாம். நீஙகள் உஙகள் வீடடிலிருநவ்தா 
சகஜைாகப் வபசககூடிய ஒரு குடும்ப உறுப்பிைரி்டவைா நம்பிகனகைிகக நண்பரி்டவைா 
வபச ஆரம்பிககலாம். ைற் பராைரிப்பாளர்களுககு  நகிபுைத்துவ உ்தவினய நா்ட, 
அ்றிமுகம் இல்லா்த முகஙகஙகளி்டவைா ைை ஆவலாசகரி்டவைா வபசுவது இன்னும் 
சுலபைாக இருககலாம்.

நகிவாரணஉணரவுஎன்பது்சாதாரணமானது
ஒருவர் இ்நதுவிட்டவபாது, நகிவாரை உைர்னவ அனுபவித்்தல் என்பது 
இயல்பாை எ்தகிவராலிப்வப ஆகும். இது குற்வுைர்னவப் வபான்் உைர்வுகனள 
உண்்டாகககிைாலும், எ்தகிர்பார்ககப்பட்ட இ்ப்பிலிருநது ஏறபடும் நகிவாரை 
உைர்வு என்பது அந்த நபனர அ்தகிகம் வநசறிககவில்னல என்று வபாருள்ப்டாது. 
உஙகள் வாழவில் ஒரு ைைவுனளச்சல்ைிகக, சைாளிககக கடிைைாக இருந்த 
காலககட்டத்்தகிறகுப் பி்கு இவவாறு உைர்வது இயல்பாை எ்தகிவராலிப்பு.

நீங்கள்துக்கப்படமாட்டீர்கள்என்றுநீங்களைநகிளனத்துக்்காள்ைளவணடாம்
நீஙகள் ஒருவனர இழப்பது எ்தகிர்பார்ககப்பட்ட ஒன்று என்ப்தால் இது அவரின் 
இ்ப்பிறகுப் பி்கு உஙகள் துககத்ன்த வவகைாககும் அல்லது வைதுவாககும் என்று 
நீஙகவள நகினைத்துகவகாள்ள வவண்்டாம். எல்வலாரும் வவவவவறு வனககளில் 
துககப்படுவார்கள் என்பன்த நகினைவில் வகாள்ளுஙகள்.

டிவைன்்ஷியா வநாய உள்ளவர்கனளப் பராைரிப்பவர்களுககு என்று ைைநல 
ஆவலாசனை வசனவகள் உள்ளை. சவால்ைிகக சூழநகினலனயச் சைாளிகக உ்தவும் 
வழிகனள ஆராயவும் பிரச்சனைகனளப் பற்றி வைலும் கலநதுவபச ஒரு ்தளத்ன்த 
அளிகக நகியைை அடிப்பன்டயில் வநருககு வநர் வழஙகப்படும் ஆவலாசனை 
வசனவகளும் உள்ளை.

உஙகள் அன்புககு்றியவர் இ்நது 12 ைா்தஙகளுககுப் பி்கும் நீஙகள் கீழககண்்ட 
அ்றிகு்றிகனளச் சந்தகித்்தால் ைைநல ஆவலாசகனர அணுகத் ்தயஙக வவண்்டாம்:

• உஙகள் துககம் உஙகனள ஆவராகககியைற்வராகவவா அல்லது 
உ்டல்நலைற்வராகவவா ஆககுககி து என்று நீஙகள் நகினைகககிறீர்கள்.

• நீஙகள் நகினைப்பன்தவி்ட இன்னும் அ்தகிக நாடகளுககுத் துககப்படுககிறீர்கள் என்று 
உஙகளுககுத் வ்தான்றுககி து.

• உஙகளுககுத் தீஙகு வினளவிப்பன்தப் பற்றிவயா அல்லது உயினர 
ைாயத்துகவகாள்வன்தப் பற்றிவயா வ்தா்டர்நது நகினைத்துகவகாண்டிருகககிறீர்கள்.

• நீஙகள் ைற்வர்கனளக காயப்படுத்்தகிவிடுவீர்கள் என்று வருநதுககிறீர்கள்.

• நீஙகள் அஙகு இல்லா்தவறன்ப் பற்றி ைானயக வகாள்ககிறீர்கள்.

• உஙகள் ந்டத்ன்த ைறறும் அன்்ா்ட நன்டமுன் ்தகிடீவரன்று ைாறுககி து.

• வ்தா்டர்நது இரண்டு வாரஙகளுககு வாழகனகனயச் சைாளிகக முடியாைல் 
நம்பிகனகயின்னை வ்தான்றுககி து.

• வீடு, பள்ளி, ைறறும் வவனலயி்டம் என்் அனைத்்தகிலும் உஙகளால் வசயல்ப்ட 
முடியவில்னல.

• உஙகளால் குற்வுைர்வலிருநது மீண்டு வரமுடியவில்னல.

• உஙகள் வவக இயககஙகளும் உ்டல் நகர்வுகளும் வசார்வன்டநது வைதுவன்டககின்்ை.

வைலும் நீஙகள் சமூக ்தனலயீடடு குழுககனள ைைநல 
ஆவலாசனைககு அணுகலாம். இநந இனையப்பககத்்தகில்
வழிகாடடினயப் பயன்படுத்்தகி வசனவகனளக கண்்ட்றியுஙகள் -
www.aic.buzz/CGSupport, அல்லது QR கு்றியீடன்ட வருடுஙகள்.

மனநைஆளைா்சளன
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மருத்துவஆதரவுககுழுக்கள்

பராமரிப்பாைரஆதரவுககுழுக்கள்

வபரும்பாலாை ஆ்தரவுக குழுககளில், ைற்வர்கள் வசால்வன்தக வகடடு உஙகள் 
பிரச்சனைகனளப் பககிர்நதுகவகாள்ள முடியும். இது உஙகளுககு ைற்வர்களுககு 
உ்தவும் வாயப்னப ைடடுைல்லாைல், உஙகளுககுத் வ்தனவயாை உ்தவினயயும் 
உஙகளுககுத் ்தரும்.

நீஙகள் உஙகள் பராைரிககும் பயைத்்தகில் ்தைித்்தகில்னல. உஙகனளப் வபாலவவ 
்தஙகள் அன்புககுரியவர்கனள அவ்த வநாயககாகப் பராைரித்துகவகாண்டிருந்தால் 
உஙகள் ஆ்தரவுக குழுககளில் உள்ளவர்கள் அர்த்்தமுள்ள விவரஙகள் ைறறும் 
அ்றிவுனரகனளக வகாண்டிருப்பார்கள். பராைரிப்பு ஆ்தரவுக குழுககள் 
ைருத்துவைனைகளிலும் சமூகத்்தகிலும் ைறறும் இனையத்்தகிலும் உள்ளை. 

நீஙகள் உஙகளுககும் உஙகள் அன்புககுரியவர்களுககும் உ்தவககூடிய 
உரிய ஆ்தரவுக குழுககனளப் பற்றி வைலும் கறறுகவகாள்ள உஙகள் சக 
பராைரிப்பாளர்கனளவயா அல்லது ைருத்துவ சமூக ஊழியர்கனளவயா வகடகலாம். 

ஆதரவுககுழுக்களைக்கணட்றசிதல்

டி்மன்ஷியாவுக்கானஆதரவுககுழுக்கள்

• டிவைன்்ஷியா சறிஙகப்பூர் (Dementia Singapore) அனைப்பின் பராைரிப்பாளர் ஆ்தரவுக 
கட்டனைப்பு.

• கூ வ்டக புவாட ைருத்துவைனை (Khoo Teck Phuat Hospital) ைறறும் வ்தசறிய நரம்பு 
அ்றிவியல் கழகத்்தகில் (National Neuroscience Institute) உள்ள டிவைன்்ஷியாவுககாை 
ஆ்தரவுக குழுககள்.

• சறிஙகப்பூர் வபாது ைருத்துவைனையில் (Singapore General Hospital) உள்ள 
டிவைன்்ஷியாவுககாை ஆ்தரவுக குழுககள்.

பார்ககின்்சன்’ஸளநாயக்கானஆதரவுககுழுக்கள்

• சறிஙகப்பூர் வபாது (ைருத்துவைனை), (்டான் வ்டாக வசங ைருத்துவைனை) ைறறும் 
(வ்தசறிய ைருத்துவைனை) ஆககியவற்றில் உள்ள ைா்தாந்தகிர ஆ்தரவுக குழுககள்.

்சமூ்கஆதரவுககுழுக்கள்

• டிவைன்்ஷியா சறிஙகப்பூர் (வ்தானலவபசறி எண்: 6593 6440)
• பராைரிப்பாளர் எனலயன்்ஸஸ லிைிட்டட (வ்தானலவபசறி எண்: 6460 4400)
• பராைரிப்பாளர் நலன் அனைப்பு (வ்தானலவபசறி எண்: 6466 7957)
• ஃபிவலாஸ (Filos) சமூகச் வசனவகள் (வ்தானலவபசறி எண்: 6242 5978)
• குடனலஃ! @ பிவ்டாக-இன் வைான்டவபார்ட பராைரிப்பு 

(GoodLife! @ Bedok by Montfort Care )(வ்தானலவபசறி எண்: 6312 3988)
• ்டச் (TOUCH) பராைரிப்பாளர் ஆ்தரவு (6258 6797)

5. உதவிநாடுதல்
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1. பராைரிப்பாளர்கள் சக பராைரிப்பாளர்களு்டன் பழகும் 
இனையவழி ஆகரவுககழுககள். www.facebook.com/
DementiaFriendlySingapore என்் இனையப்பககத்ன்த 
நாடுஙகள், அல்லது இந்த QR கு்றியீடன்ட வருடுஙகள்.

2. ‘நாஙகள் ை்நதுவிடவ்டாம்’ ்தகிட்டத்்தகின் சமூகக கட்டனைப்பு 
வபான்் சமூகக கட்டனைப்புகவகாள்ளும் ்தகிட்டவவனலகள்.
இவறன்ப் பற்றி வைலும் அ்றிய www.projectweforgot.com 
என்் இனையப்பககத்ன்த நாடுஙகள் அல்லது QR கு்றியீடன்ட 
வருடுஙகள்.

பராைரிப்பாளர்களும் ஆர்வமுள்ள வபாதுைககளும் ்தகுந்த 
வ்தா்டர்புன்டய ்தகவல்கனளப் வப் வசரும் ஆர்வககுழுககள்.
www.aic.sg/caregiving/caregiver-tips என்் இனையப்பககத்ன்த 
நாடுஙகள், அல்லது இந்த QR கு்றியீடன்ட வருடுஙகள்.

பராமரிப்பாைரஆதரவுக்கட்டளமப்பு

டிவைன்்ஷியா, ைை ஆவராகககியம், ைறறும் உ்டல்நல ைருத்துவப் பிரச்சறினைகள் 
உன்டயவர்கனளப் பராைரிப்பவர்களுககு, ஆ்தரவளிககவும், வ்தா்டர்புப்படுத்்தவும் 
டிவைன்்ஷியா நடபுைிகக சறிஙகப்பூர் முயறசறியின் கீழ, பராைரிப்பாளர் ஆ்தரவுக 
கட்டனைப்பு (CSN) ஒரு முயறசறியாக உள்ளது. இ்தன் கு்றிகவகாள், சக ஆ்தரவுக 
கட்டனைப்பு மூலம் பராைரிப்பவர்கனளச் சுயபராைரிப்பு, ைைப்வபாககு ைாற்ம், 
அஙகீகாரம் வபான்்வற்றில் கவைம் வசலுத்தும் பராைரிப்பாளர்களுககு அ்தகிகாரம் 
வகாடுப்பவ்த ஆகும். இனவ பராைரிப்பவர்கள் ்தஙகனளவய பார்த்துகவகாள்ளவும், 
ஒருவருககு ஒருவர் ஆ்தரவுத்தூண்களாக ைா்வும் கீழககாணும் டிவைன்்ஷியா ஆ்தரவு 
சமூகஙகளில் உள்ளை. உஙகள் அருககிலுள்ள பராைரிப்பாளர் ஆ்தரவுக கட்டனைப்னப 
நாடுஙகள். 

இளணயவழி்சமூ்கம்

பல ்தைியார் சுய உ்தவிககுழுககள் முகநூல் வபான்் சமூக ஊ்டகத்்தளஙகளில் 
துடிப்பு்டன் வசயல்படுககின்்ை. 

இந்த குழுககள் கீழவரும் வடிவஙகளில் இ்டம்வப்லாம்; 

AMKFSC Community Services (Teck Ghee) Tel: 6453 5364

AWWA (Yio Chu Kang) Tel: 6511 6690

AWWA (Woodlands) Tel: 9784 9247

Brahm Centre (Macpherson) Tel: 6741 1 131

Care Corner Seniors Service Ltd (Toa Payoh) Tel: 6258 6601

Fei Yue Community Services (Queenstown) Tel: 647 1  2022

GoodLife! @ Bedok Tel: 6312 3988

GoodLife! @ Yishun Tel: 6484 8040

NTUC Health (Taman Jurong) Tel: 8612 8302

REACH Community Services (Hong Kah North) Tel: 6801 0878
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www.aic.sg
பார்ககவும்

1800 650 6060
அனழககவும்

AIC Link
வருனகயளிககவும்

The Heart of Care

ஒருஙககினைந்த பராைரிப்பிறகாை அனைப்பு (AIC), ைககள் நலைாக 
வாழவ்தறகும், ைாண்பு்டன் முதுனை அன்டவ்தறகும் துடிப்பாை பராைரிப்பு 

ைிகுந்த ஒரு சமூகத்ன்த உருவாகக முனைககி து.

நைது வசனவகனளப் வபறுவவார், பராைரிப்பின் ைிகச் சறி ந்த பலன்கனளப் 
வப் ஒருஙககினைந்த பராைரிப்பு வழஙகுவ்தறகாை முயறசறிகளுககு 
ஒருஙககினைந்த பராைரிப்புககாை அனைப்பு (AIC) ஆ்தரவளிகககி து.

வ்தா்டர்நது சுறுசுறுப்பாக இருத்்தல், நல்ல முன்யில் முதுனையன்ட்தல், 
ைககனள அவர்களுககுத் வ்தனவயாை வசனவகளு்டன் ஒன்்றினைத்்தல் 

ஆககியனவ வ்தா்டர்பாை ்தகவல்கனள, பராைரிப்பாளர்கள், மூத்வ்தார் 
ஆககிவயாரி்டம் வகாண்டு வசர்கககிவ்ாம்.  

பராைரிப்பின் ்தரத்ன்த உயர்த்தும் முயறசறியில் பஙகு்தாரர்கனள 
ஆ்தரிகககிவ்ாம். மூப்பன்டயும் ைககள் வ்தானகயிைருககாக வசனவ 

வழஙகுவ்தகில் சுகா்தார, சமூகப் பராைரிப்புப் பஙகாளிகளு்டன் இனைநது 
பைியாறறுககிவ்ாம்.  

சமூகத்்தகில் எஙகளது பைியாைது, பராைரிப்புச் வசனவகனளயும் 
்தகவல்கனளயும் அனவ வ்தனவப்படுவவாருககு ைிக அருகானையில் வகாண்டு 

வசல்ககின்்து. எஙகனளப்பற்றி வைலும் அ்றிய, www.aic.sg -ஐ நாடுஙகள்.


