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‘ஆளுமைக் க�ோளோறு’ 
(Personality Disorder)
‘ஆளுமை’ என்பது ஒருவர் சிந்திக்கும், உணரும் ைற்றும் 

நடநதுக�ொள்ளும் வி்தம்க் குறிக்கும். நொம் யொர், ைற்றும் 

நம்மைப் ்பற்றி நொம் க�ொண்டுள்்ள உணர்வு�ள் எப்்படிப்்படடமவ 

என்ப்ொகும் இது. க்பரும்்பொலொனவர்�ளுக்கு இது அமனதது 

சூழநதிமல�்ளிலும், அமனதது நநரங�்ளிலும்  நதியொயைொன 

அ்ளவிற்கு ைொறொைல் ஒநர ைொ்திரியொன்ொ� இருக்கும். 

இருப்்பினும், ்ம்மைப் ்பற்றியும், ைற்றவர்�ம்ளப் ்பற்றியும் 

சிந்திக்கும் ைற்றும் உணரும் வி்ங�்ளில் சிலர் சிரைங�ம்ள 

எ்திர்க�ொள்்ளக்கூடும். 

வி்பரீ்ைொன வொழக்ம� அனு்பவங�ள் அல்லது அ்திர்்சசியின 

விம்ளவொ� ஏற்்படும் ‘சைொ்ளிப்பு இயக்�முமற’ (coping 

mechanism)யொ� ஒரு ‘ஆளுமைக் ந�ொ்ளொறு’ (personality disorder) 

இருக்�க்கூடும்; குறிப்்பிடட வி்த்தில் ஒருவர் நடநதுக�ொள்ளும் 

க்ரிமவ அவர் விரும்்பிநய நைற்க�ொள்�திறொர் எனறு 

எடுததுக்க�ொள்்ளலொ�ொது. 

ஒவகவொருவருமடய ஆளுமையும் ்னிததுவம் 

வொயந்து. கவவநவறொன வொழக்ம� அனு்பவங�ம்ள 

ைக்�ள் �டநதுகசல்லும்ந்பொது அவர்�்ளது ஆளுமை�ள் 

வ்ளர்்சசியமட�தினறன. �டந்�ொல அனு்பவங�்ளிலிருநது 

�ற்றுக்க�ொண்டு, ந்மவப்்படும்ந்பொது ்ைது நடதம்முமற�ம்ள 

ைொற்றிக்க�ொள்்ளத ந்மவப்்படும்  ந்பொதுைொன கந்ளிவுத்னமை 

க்பரும்்பொலொநனொருக்கு இருக்கும். ஆளுமைக் ந�ொ்ளொறு 

ஒனறு இருக்கும் ஒருவருக்கு அவரது நடதம்முமறமயக் 

�டடுப்்படுததுவக்ன்பது ைி�வும் சிரைைொ� இருக்கும். அனறொட 

அலுவல்�ம்ள்ச சைொ்ளிப்்ப்தில் சிரைப்்படும் அ்ளவிற்குக் �டும் 

எல்மலக்ொடும் எண்ணங�ளுக்கும், உணர்்சசி�ளுக்கும் 

இவர்�ள் ஆ்ளொவர். �டடுப்்படுத் இயலொ் வி்ங�்ளில் அவர்�ள் 

கசயல்்படுவொர்�ள், ைற்றும் சூழல்�ளுடனும், ஆட�ளுடனும் 

்ம்மைத க்ொடர்பு்படுத்திக்க�ொள்வ்தில் சிரைப்்படுவொர்�ள். இந் 

சவொல்�்ளின �ொரணைொ�, அவர்�ளுமடய க்ொடர்புறவு�ள், 

ைற்றவருடனொன சமூ� நநர்க�ொள்்ளல்�ள், நவமல ைற்றும் ்படிப்பு 

ஆ�தியவற்றில் அவர்�ள் �ணிசைொன ்பிர்சசிமன�ம்ளயும், 

ைடடுப்்பொடு�ம்ளயும் அடிக்�டி எ்திர்க�ொள்வொர்�ள்.
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சில நவம்ள�்ளில், நொம் ஆளுமைக் ந�ொ்ளொறு�ம்ள இரு-

ைனப்்பொஙகுக் ந�ொ்ளொறுடன குழப்்பிக்க�ொள்நவொம். ஒரு 

ஆளுமைக் ந�ொ்ளொறொனது, நீண்ட �ொலைொய நீடிததுவரும் ைற்றும் 

்திடீகரனத ந்ொனறும் �ணததுக்குக் �ணம் ைொறும் ைன-நதிமல 

ைொற்றங�(mood swings)ம்ளயும், நடதம்முமற�ம்ளயும் 

க�ொண்ட்ொ� இருக்கும். இரு-ைனப்்பொஙகுக் ந�ொ்ளொகறன்பது 

தீவிர ைனக்�தி்ளர்்சசி அல்லது ைன்சநசொர்விமனத க்்ளிவொயப்  

்பிர்தி்பலிக்கும் நதி�ழவு�ம்ளக் க�ொண்ட்ொ� இருக்கும். இந் 

வரிமசயிலுள்்ள இரு-ைனப்்பொஙகுக் ந�ொ்ளொமறப் ்பற்றிய ்�வல் 

ஏடடில் இரு-ைனப்்பொங�திமனப் ்பற்றிய நைல்தி�த ்�வல்�ம்ளக் 

�ொணலொம்.  
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ஆளுமைக் ந�ொ்ளொறு�ள் என்பன, உங�ளுக்ந�ொ, 

ைற்றவர்�ளுக்ந�ொ துன்பதம் ஏற்்படுததும் ைனப்்பொஙகு 

ைற்றும் நடதம்முமற�ம்ளக் க�ொண்டுள்்ள ைனநலப் 

்பிர்சசிமன�்ளொகும். ஆளுமைக் ந�ொ்ளொறு�ம்ளத 

ந்ொற்றுவிக்கும் ைற்றும் ந்ொற்றுவிக்�வல்ல �ொரணி�்ளில் 

கவவநவறு ்பல வம��ள் உள்்ளன, அததுடன இ்ற்�ொன 

அமடயொ்ளங�ள் ைற்றும் அறிகுறி�ள் ்பரநது்படடமவயொகும்.

ஆளுமைக் ந�ொ்ளொறு�ள் ைி�வும் சிக்�ல் ைிக்�மவ, ைற்றும் 

கவவநவறு ்பல வி்ங�ம்ளக் க�ொண்டமவ. ஆளுமைக் 

ந�ொ்ளொறு ஒனறிமனக் �ண்டறிவது சிரைைொன்ொ� 

இருக்�க்கூடும். 

ஆளுமைக் க�ோளோறு�ளின் 
வம��ள் (Types of personality 
disorders):
கவவநவறு வம�ப்்படட ஆளுமைக் ந�ொ்ளொறு�்ளில் சில:

‘சமூ�விக�ோத ஆளுமைக் க�ோளோறு’ (Antisocial personality 

disorder): முரடடுத்னைொ�வும், வனமுமறத்னைொ�வும், அல்லது 

ைற்றவர்�்ளது உரிமை�ம்ள மீறும் அ்ளவிற்கு ைற்றவர்�ம்ளப் 

்பற்றிக் �வனயீனைொ�வும் இருத்ல். 

‘தவிர்ப்பு ஆளுமைக் க�ோளோறு’ (Avoidant personality disorder): 

விைர்சனம் அல்லது நதிரொ�ரிப்பு ஆ�தியவற்றினொல்  

அ்தி-உணர்்சசிவசப்்படல், ைற்றும் அ்ளவு �டந் கூ்சசம்.

‘விளிம்புநிமை ஆளுமைக் க�ோளோறு’ (Borderline personality 

disorder): ்திடீர் உணர்்சசிவசப்்படலுக்கு ஆ்ளொ�தி்ச கசயல்்படல், 

க்பரும் ஆ்பத்ொன �ொரியங�ம்ள நைற்க�ொள்்ளல், �ணிசைொன 

துயரத்திற்கு ஆ்ளொ்ல், ந�ொ்ப்ச சீற்றங�ள் அல்லது நதிமலயற்ற 

ைனநதிமல�ம்ளக் க�ொண்டிருத்ல். 

‘நோர்சீஸிஸ்டிக் ஆளுமைக் க�ோளோறு’ (Narcissistic personality 

disorder): ைற்ற அமனவமரயும் விட ்ொம் ைி�்ச சிறப்்பொனவர் 

எனறு நம்்பிக்க�ொண்டிருத்ல். 

‘பெருவிருப்ெக்-�ட்ோய ஆளுமைக் க�ோளோறு’ 

(Obsessive-compulsive personality disorder): ைற்றவர்�ம்ள 

அ்ளவுக்�்தி�ைொயக் �டடுப்்படுததும் ்னமை, எ்திலும் முழுமை 

நொடும் எண்ணம், வி்திமுமற�ள் ைற்றும் ஒழுஙகுமுமற�ள் 

ஆ�தியவற்றில் மூழ�தியிருத்ல்; ்பமழய, அல்லது உமடநதுந்பொன 

க்பொருட�ம்ள அப்புறப்்படுத்தி வீச இயலொமை. 

‘சமூ�த் தவிர்ப்பு, உண�ோ-நிமை ஆளுமைக் க�ோளோறு’ 

(Schizotypal personality disorder): ைற்றவர்�ம்ளப் ்பற்றி 

உண்மையில் �வனயீனைொ�யிருத்ல், ைற்றும் ‘ைொயொஜொல 

சிந்மன’ (‘magical thinking’) ந்பொனற வழமைக்கு ைொறொன 

எண்ணங�ம்ளக் க�ொண்டிருத்ல் – அ்ொவது, உங�ளுமடய 

எண்ணங�்ளின மூலைொ� ஆட�ம்ளயும், நதி�ழவு�ம்ளயும் 

உங�்ளொல் �டடுப்்படுத் இயலும் எனறு நம்்பிக்க�ொண்டிருத்ல். 
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ஆளுமைக் ந�ொ்ளொறு�ள் இருப்்பவர்�ள் அவர்�ளுக்கு 

ஆளுமைக் ந�ொ்ளொறு ஒனறு இருக்�திறது என்பம் 

அமனததுநவம்ள�்ளிலும் உணர ைொடடொர்�ள், ஏகனனில் 

அவர்�ள் சிந்திக்கும் வி்மும், நடநதுக�ொள்ளும் வி்மும் 

ைி�வும் இயற்ம�யொன்ொ�வும், அவர்�ளுமடய ஆளுமையின 

அங�ங�்ளொ�வும் இருப்்பம்ப் ந்பொல அவர்�ளுக்குத ந்ொனறும். 

அவர்�ளுமடய சிந்மன�ளும், நடதம்முமற�ளும் அ்திர்்சசி 

ைற்றும்/அல்லது �ஷட�ொலத்தின விம்ளவொ� ஏற்்படும் 

்பொது�ொப்்பிற்�ொன ஒரு ைறுகசயலொ� இருக்�க்கூடும். 

அறிகுறி�ள் (Symptoms):
ஆளுமைக் ந�ொ்ளொறு�்ளின அறிகுறி�ள் என்பன 

ஒவகவொருவரும் ஏ்ொவக்ொரு சையத்தில் கவ்ளிப்்படுத்க்கூடிய 

ஆளுமைப் ்பண்பு�்ளொகும். ஆளுமைக் ந�ொ்ளொறு�ள் 

உள்்ளவர்�்ளில் இது எப்்படி வித்தியொசப்்படு�திறது எனறொல், 

அவர்�ளுமடய நடதம்முமற தீவிரைொன்ொ� இருக்கும், 

ைற்றும் அவர்�்ளொல் அம் சரிப்்படுத்திக்க�ொள்்ளநவொ, 

ைொற்றிக்க�ொள்்ளநவொ இயலொைல் இருக்கும். 

18 வயது ஆகும் வமரக்கும் ஆளுமைக் ந�ொ்ளொறு�ம்ளக் 

�ண்டறிய இயலொது, ஏகனனில், அந் வயது ஆகும் வமர நைது 

ஆளுமையின வ்ளர்்சசியொனது க்ொடர்நதுக�ொண்டிருக்கும். 

குழநம்�ளுக்கும், ்ப்தினை வய்தினருக்கும் ஏற்்படும் 

இயக்�நீர் (ஹொர்நைொன) ைொற்றங�்ளொல் அவர்�ளுமடய 

ைனநதிமல ்பொ்திக்�ப்்படும், ைற்றும் இந் ைொற்றங�ள் 

ஆளுமைக் ந�ொ்ளொறு�ளுக்�ொன அறிகுறி�ம்ளப் ந்பொல, 

அல்லது அவற்மற ஒத்்ொ� இருக்�க்கூடும். உங�ளுக்குக் 

�வமலமயயும், உங�ளுமடய ்னிப்்படட வொழக்ம�யில் 

இமடயூறு�ம்ளயும் ஏற்்படுததும் நடதம்முமற�ளுக்கு நீங�ள் 

ஆட்படடுக்க�ொண்டிருந்ொல் ்யவு கசயது உங�ளுமடய 

ைருததுவமரப் ்பொருங�ள். 

ஆளுமைக் க�ோளோறு உள்ள ஒருவருக்கு இருக்�க் 

கூடுைோன அறிகுறி�ளில் உள்ள்ங்குவன: 

• அடிக்�டி ஏற்்படும் ைனநதிமல-ைொற்றங�ள்

• ைற்றவர்�்ளிம் மீ்ொன அ்திய்ளவு சொர்பு

• சுய-ஆரொ்மன (தீவிர ்ற்க்பருமை)

• ்டுைொற்றங�ள் நதிமறந் உறவுமுமற�ள்

• சமூ�த ்னிமை

• ்திடீர் ந�ொ்ப கவ்ளிப்்பொடு�ள்

• ைற்றவர்�ம்ள நம்்பொமை ைற்றும் சநந்�தித்ல்

• நண்்பர்�ம்ள ஏற்்படுத்திக்க�ொள்வ்தில் சிரைம்

• உடனடி ைனநதிமறவிற்�ொன ந்மவ

• உணர்்சசிப் பீறல்�ம்ளக் �டடுப்்படுததுவ்தில் சிரைம்

• ைது அல்லது ந்பொம்ைருநதுத துஷப்்பிரநயொ�ம்

• சுய-தீங�திமழப்பு அல்லது ்ற்க�ொமல ைிரடடல் அல்லது 

முயற்சி

ஒவகவொருவருக்கும் இந் அறிகுறி�்ளில் சில 

அவவப்ந்பொது ஏற்்படலொம், ைற்றும் ஆளுமைக் ந�ொ்ளொறு 

உள்்ள ஒவகவொருவருக்கும் இவவமனதது அறிகுறி�ளும் 

இருக்�ொது. அ்தி� நநரத்திற்கு – ஒவகவொரு நொளும் – இந் 

அறிகுறி�ளுக்கு நீங�ள் ஆ்ளொனொல், அல்லது உங�ளுக்கு 

ஏற்்படடுக்க�ொண்டிருக்கும் உணர்்சசி�்ளில் எம்யும் ்பற்றி 

நீங�ள் �வமலப்்படடுக்க�ொண்டிருந்ொல், உங�ளுமடய 

ைருததுவரிடைிருநது நீங�ள் உ்வி நொடநவண்டும். 

�ோ�ணங்�ள் (Causes):
ஆளுமைக் ந�ொ்ளொறு�ம்ள ஏற்்படுததுவது எது எனறு நைக்குத 

துல்லியைொயத க்ரியொது. இருப்்பினும், ஒருவருக்கு இந்க் 

ந�ொ்ளொறு ஒனறு ஏற்்படும் சொத்தியத்திமன சில கூறு�ள் 

அ்தி�ப்்படுத்க்கூடும். அவற்றில் உள்்ளடஙகுவன: 

• ஆளுமைக் ந�ொ்ளொறு�ள் அல்லது ைனநலம் குறித் நவறு 

�ரிசனங�ள் க�ொண்ட குடும்்ப வரலொறு

• குழநம்ப்்பருவத்தில் நதி�ழந் துஷப்்பிரநயொ�ம் அல்லது 

புறக்�ணிப்பு

• குழநம்ப்்பருவத்தில் இருந் நதிமலயற்ற அல்லது 

குழப்்பைொன குடும்்ப வொழக்ம�

• குழநம்ப்்பருவத்தில் நடதம்க் ந�ொ்ளொறு 

இருந்திருப்்ப்ொ�க் �ண்டறியப்்படடிருத்ல்

• ைரணம், அல்லது அ்திர்்சசியூடடும் விவொ�ரத்தின �ொரணைொ� 

குழநம்ப்்பருவத்தில் க்பற்நறொமர இழந்திருத்ல்

• நவறு குறிப்்பிடத்க்� ந்பர்திர்்சசி�ள்

ஆளுமைக் ந�ொ்ளொறு உள்்ளவர்�ளுக்கு ஏற்்படும் உணர்வு�ம்ள 

அவர்�ள் விருப்்பப்்படடு வரவமழததுக் க�ொள்வ்தில்மல, 

அததுடன இந்க் ந�ொ்ளொறு உருவொவ்ற்கு அவர்�ள் எந் 

வி்த்திலும் க்பொறுப்்பல்ல.  

ஆத�வுதவி பெறல்: 
சி�தி்சமசய்ளிக்கும் வி்ைொனது ஆளுமைக் ந�ொ்ளொறின 

வம�மயப் க்பொறுத்து. ்பல ஆளுமைக் ந�ொ்ளொறு�ள் ைன 

நலப் ்பிர்சசிமன�ந்ளொடு சம்்பந்ப்்படடமவ, ைற்றும் நீண்ட 

�ொலத்திற்கும், தீரொ்மவயொ�வும் நீடிப்்பமவ. உ்ொரணத்திற்கு, 

‘க்பருவிருப்்பக்-�டடொய ஆளுமைக் ந�ொ்ளொறு’ (obsessive-

compulsive personality disorder) என்பது ‘க்பருவிருப்்பக் �டடொயக் 

ந�ொ்ளொறு’(obsessive compulsive disorder)டன சம்்பந்ப்்படடது, 

ைற்றும் ‘சமூ�த ்விர்ப்பு, உணரொ-நதிமல ஆளுமைக் ந�ொ்ளொறு’ 

(schizoid personality disorder) என்பது ‘முரண்-மூம்ள நநொய’ 

(schizophrenia) உடன சம்்பந்ப்்படடது. ைற்றும் ‘்விர்ப்பு 

ஆளுமைக் ந�ொ்ளொறு’ (Avoidant personality disorder) என்பது 

‘சமூ�-அ்சச நநொய’ (social phobia)-உடன சம்்பந்ப்்படடது. 

ஆ�நவ, ஒநர ைொ்திரியொன சில சி�தி்சமச அணுகுமுமற�ள் 

்பயன்படுத்ப்்படலொம். ‘வி்ளிம்புநதிமல ஆளுமைக் 

ந�ொ்ளொறு’ (borderline personality disorder) உள்்ளவர்�ளுக்கு 

‘�லநதுமரயொடல் மவத்தியங�ள்’ (talking therapies) ்பிர்ொனைொன 

சி�தி்சமச அணுகுமுமறயொகும்.  இந்க் ந�ொ்ளொறு�்ளின 

சில அம்சங�ளுக்கு சி�தி்சமசய்ளிப்்ப்ற்�ொ� ைருநது�ள் 

்பயன்படுத்ப்்படலொம். 

ஆளுமைக் ந�ொ்ளொறு ஒனமறக் �ண்டறிவது சிரைைொ� 

இருக்�க்கூடும், ைற்றும் சில நவம்ள�்ளில் மவத்தியம் 

்பொர்க்கும் சு�ொரத-க்ொழிலர்�ள் இந்க் ந�ொ்ளொறு�ளுக்�ொன 

தூண்டுந�ொலொய இருக்�வும்கூடும். ந�ொ்ளொறு உள்்ள 

ந்பமர நனகு அறிந் ்பரொைரிப்்பொ்ளர் ஒருவர் ைருததுவமரப் 

்பொர்க்�ப் ந்பொகும்ந்பொது உடன கசல்வது உ்வி�ரைொன்ொ� 

இருக்�லொம், ஏகனனில் எனன நடநதுக�ொண்டிருக்�திறது 

என்பம் இவர் ைருததுவருக்கு வி்ளக்�தி்ச கசொல்லலொம், 

ைற்றும் நநொயறிகுறி�ளுக்கு ஆட்படடுள்்ள ந்பருக்கு இவர் 

ஆ்ரவு்வியொ�வும் இருக்�லொம்.    
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இநதத் த�வல்-ஏடடிமனப் ெறறி 

இந்த ்�வல்�ள் ைருததுவ அறிவுமர அல்ல. இமவ க்பொதுவொனமவ, 
ைற்றும் உங�ளுமடய ்னிப்்படட சூழல்�ள், உடல்ரீ்திப் க்பொது நலம், 
ைனநதிமல அல்லது ைனநலத ந்மவ�ள் ஆ�தியவற்மற இமவ 
�ருத்தில் க�ொள்்ளவில்மல. உங�ளுக்ந�ொ, ைற்ற ஒருவருக்ந�ொ 
இருக்கும் நநொய நதிமலமயக் �ண்டறிய அல்லது அ்ற்கு்ச 
சிம�்சசிய்ளிப்்ப்ற்�ொ� இந்த ்�வல்�ம்ளப் ்பயன்படுத்ொதீர், 
ைற்றும் இந்த ்�வல்�்ளில் உள்்ள ஏ்ொவக்ொனறின �ொரணைொ� 
ைருததுவ அறிவுமர�ம்ள ஒருந்பொதும் புறக்�ணிக்�ொதீர், அல்லது 
ைருததுவ அறிவுமர நொடுவம்த ்ொை்ப்்படுத்ொதீர். ைருததுவ 
சம்்பந்ப்்படட ந�ள்வி�ள் எ்மனயும் ்கு்தி க்பற்ற சு�ொ்ொரப் 
்பரொைரிப்புத க்ொழில்வல்லுனர் ஒருவரிடம் ந�ட� நவண்டும். சநந்�ம் 
இருந்ொல், ்யவு கசயது ைருததுவ அறிவுமரமய நொடுங�ள். 

மூைவளங்�ள் (Sources)

reachout.com எனும் வமலத்லத்தில் கவ்ளியிடப்்படடுள்்ள இந் 
ந்பொனறக்ொரு ஆவணத்திமன இந்த ்�வல்-ஏடு ்ழுவியுள்்ளது. 

இ்ன மூலத்திமன https://au.reachout.com/articles/what-
are-personality-disorders எனும் வமலத்லப் ்பக்�த்தில் நீங�ள்  
�ொணலொம்.  

ைறற மூைவளங்�ளில் உள்ள்ங்குவன: 

What is borderline personality disorder? - Mental health and psychosocial 
disability (nsw.gov.au) -  

https://www.health.nsw.gov.au/mentalhealth/psychosocial/
foundations/Pages/types-bpd.aspx

்�வல் ஏடடின ஆக்�ம்: 

Embrace Multicultural Mental Health 
Mental Health Australia
9-11 Napier Close
Deakin, ACT 2600
T +61 2 6285 3100 
E multicultural@mhaustralia.org
embracementalhealth.org.au

ஆளுமைக் ந�ொ்ளொறு�ளுக்�ொன கசயலூக்�ம் 

ைிக்� சி�தி்சமச�ம்ளப் ்பற்றிய நைது புரி்ல்�ள் 

வ்ளர்்சசியமடநதுக�ொண்டிருக்கும் இவநவம்ளயில், எவவ்ளவு 

முனகூடடிநய சி�தி்சமசமய நொடு�திநறொநைொ அந் அ்ளவிற்கு அது 

கசயலூக்�ம் உள்்ள்ொ� இருப்்ப்ற்�ொன சொத்தியம் அ்தி�ம். 

ைனநல உ்விமய நொடும்ந்பொது உங�ளுமடய 

ைருததுவரிடைிருநது ஆரம்்பிப்்பது நல்லது. க்ொழில்ரீ்தியொன 

உ்வி�ம்ள நொடுவம்ப் ்பற்றிய நைல்தி�த ்�வல்�ம்ள 

‘Getting Professional Mental Health Help’ (‘த�ொழில்ரீ�ி மன நல 

உ�வி தெறல்’) எனும் வரிமசதக்ொடரில் உள்்ள ்�வல் ஏடு 

க�ொண்டுள்்ளது.  

உங�ளுமடய ைனநதிமலமயப் ்பற்றி உங�ளுமடய 

ைருததுவருடன ந்பசுவது உங�ளுக்கு சங�டைொ� இருந்ொல், 

உங�ளுக்கு வச்தியொன இனகனொரு ைருததுவர் இருக்�திறொரொ 

என நீங�ள் ்பொர்க்�லொம். உங�ளுக்ந�ற்ற சரியொன ைருததுவர் 

ஒருவமரக் �ண்டறிய சிறிது �ொலம் எடுக்�க்கூடும். 

கசமவ-நு�ர்கவோர், அவர்�ளது குடும்ெத்தினர், 

வோழக்ம�த்துமண�ள் ைறறும் ெ�ோை�ிப்ெோளர்�ள் 

ஆ�ிகயோருக்�ோன த�வல்-ஏடு�ள், கசமவ-நு�ர்கவோருக்கு 

ஏறெடடுள்ள வோழக்ம� அனுெவங்�ள் ைறறும் 

�ோபணோலி�ள் ஆ�ியவறமற உள்ள்க்�ிய மூைவளங்�ள் 

‘ப்க�ோபெக்ட ஏயர்’ (Project Air) எனும் அமைப்ெின�ி்ம் 

உள்ளன. இமதப் ெறறிய கைைதி�த் த�வல்�ளுக்கு  

https://www.uow.edu.au/project-air/resources/ எனும் 

வமைத்தைப் ெக்�த்திறகுச் பசல்லுங்�ள்.  

உங்�ளுக்கு இப்கெோது உதவி 
கதமவப்ெட்ோல்

எவநரனும் ஒருவர் ்னக்ந�ொ, ைற்றவர்�ளுக்ந�ொ தீஙகு 

இமழக்�க்கூடும் எனறு நீங�ள் நதிமனத்ொல்,  

அவசர உ்விமய நொடுங�ள்.

அவச��ோை கசமவ�மள அமையுங்�ள்

‘மூனறு பூஜயம்’ (000) எனற இலக்�த்திமன அமழயுங�ள்

‘உயிர்�ோப்பு இமணப்’(Lifeline)ெிமன அமையுங்�ள்
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2021 ஆம் ஆண்மடய கவ்ளியீடு
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