
சிறுவர்நலன் பேணற்பசவவ 
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ந ோர்நேயின் சிறுேர் லநசவே 

வடீ்டில் இடர்பாடான நிலைலைகள் ஏற்படும் பபாது அல்ைது பவறு காரணங்களால் பிள்லளக்கு 
சிறுவர்நைபசலவயின் உதவி பதலவப்படும் பட்சத்தில்( உதாரணைாக நடத்லதப் பிரச்சலனகள்,பபாலதவஸ்து) 
சிறுவர்,பதின்ைவயதினர் ைற்றும் குடும்பங்களுக்கு சிறுவர்நைபசலவ உதவிலயயும் ஆதரலவயும் வழங்கும். 

பபற்ப ார் தைது பிள்லளக்கான பராைரிப்லப வழங்கும் பபாறுப்லபக் பகாண்டுள்ளனர். ஆனால் பபற்ப ார் அதில் 
சிரைங்கலள எதிர்பநாக்கும் பபாது அல்ைது கடினைாக இருந்தால் சிறுவர் ைற்றும் பதின்ை வயதினருக்கு உரிய 
பதலவயான பராைரிப்லப பபறும் வலகயில் சிறுவர்நைபசலவ உதவிலய வழங்கும். 

 

ஆபராக்கியம் ைற்றும் வளர்ச்சிக்குத் பசதம் ஏற்படும் சூழ்நிலையில் வாழும் சி ார் ைற்றும் பதின்ைவயதினர் உரிய 
பநரத்தில் உதவிலயயும் பராைரிப்லபயும் பபறுவலத சி ார்நைபசலவ உறுதிப்படுத்துவபதாடு சி ாரும் 
பதின்ைவயதினரும் பாதுகாப்பாக வளர்வதற்குரிய சூழலை ஏற்படுத்த சிறுவர் நைபசலவ பங்கலளப்லபச் பசய்யும். 

பிள்வையின் சிறந்த  லனிற்கோக 
பிள்லளயின் சி ந்த நைனின் அடிப்பலடயில் சிறுவர்நைபசலவ பசயற்பட பவண்டும். இது சிை சந்தர்ப்பங்களில் 
பபற்ப ாரின் கருத்துடன் முரண்பட்டதாதாகஅலையைாம். பபற்ப ாபர சி ந்த பராைரிப்பாளர்களாக பசயற்படும் 
வலகயில்  சி வர் நை பசலவ பபற்ப ாருக்கு உதவி ைற்றும் ஆதரவ்லவ முதன் முதைில் வழங்க பவண்டும். இந்த 
உதவி பபாதுைானதாக அலையாவிடில் அல்ைது பபற்ப ாரின் பிரச்சலன பாரதூரைானதாக இருப்பின் குறுகிய அல்ைது 
நீண்ட காைத்திற்குப் பிள்லளலய  பவ ிடத்தில் லவத்திருக்க பவண்டிய நிலை ஏற்படைாம் 
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நாம் கஸ்டமுள்ள நிலைலையில் இருக்கிற ாம்,சிறுவர்நைறசலவ உதவுைா ? 

பராமரிப்புத்தேவைவை உறுேிப்படுத்துைேற்கு உேைியும் ஆேரவும் தேவைப்படும் இடர்மிக்க நிவைவம 
எல்தைாருக்கும் ஏற்படைாம். இவ்ைாறான சந்ேர்ப்பங்களில் குடும்பத்ேிற்கு உேவும் பபாறுப்வப சிறுைர்நை தசவை 
பகாண்டுள்ளது. 

 

பிள்வளவை ேம்மிடமிருந்து எடுத்து ைிடுைார்கதளா எனப் பைப்படுைோல் சிறுைர்நை தசவையுடன் போடர்பு 
பகாள்ைது சிக்கைானது எனப் பைர் கருதுகின்றனர். பிள்வளைின் பராமரிப்வப பபாறுப்தபற்பபேன்பது  பிள்வள, 

பபற்தறார் மீது எடுக்கப்படும் ஒரு மிகத் ேீைிரமான நடைடிக்வகைாகும். ஆேைால் இவ்ைாறான ஒரு 
நடைடிக்வகவை எடுப்பேற்கு ேகுந்ே காரணங்கள் இருக்க தைண்டும். 

 

சிறுைர்நை தசவைைின் உேைி உங்களுக்குத் தேவைப்படும் பட்சத்ேில் நீங்கள் ைசிக்கும் நகர சவபயுடன் போடர்பு 
சந்ேிப்பபான்வற ஒழுங்கு பசய்ைைாம். உவரைாடலுக்காக நீங்கள் சந்ேிக்கும் தபாது சிறுைர்நைதசவையுடன் 
இவணந்து உங்கள் குடும்பத்ேிற்கு எவ்ைவகைான உேைி ஆேரவுத் தேவைகளுள்ளன என்பவே ஆராைைாம். 

சிறுைர்நை தசவைைிடம் உேைி பபறும் பபரும்பாைாதனாருக்கு பிள்வளயும் பபற்தறாரும் தசர்ந்து ைாழக்கூடிைைாறு 
அைர்களது ைடீ்டிதைதை உேைிவைப் பபறுகிறார்கள். இேவன நாம் உேைிஏற்பாடு என அவழப்தபாம். இேற்கு 
உோரணங்களாக இவை அவமைைாம்: 

 குடும்பத்ேிற்கு ஆதைாசவன ைழிகாட்டல் 

 பபற்தறார் குழுக்கள் 

 உேவு நபர் 

 சிறுைர் பராமரிப்புக்கட்டண நிேி உேைி 
 பாடசாவை ஓய்வுதநர ஏற்பாட்டு நிேி உேைி (SFO/AKS) 
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எனக்குத் தெரிந்ெ பிள்ளைத ொன்ளைப் பற்ைி எனக்கு கவளை ொகவுள்ைது. 
சிறுவர்நைசசளவ ிடம் நொன் தெொடர்பு தகொள்ை சவண்டுமொ? 

தாய் அல்லது தந்தத என்ற முதறயில் சிறுவர்நல சசதவயுடன் ததாடர்பு த ாள்ள உங் ளுக்கு சிலசவதள அச்சம் 
இருக் லாம். உறவினர்,அயலவர்,ஆசிரியர் அல்லது  இப்படியான ததாடர்புள்ளவரா  நீங் ள்  இருப்பின் இதில்  
ததலயிடுவது பற்றி திடமில்லாமல் இருக் லாம். 

ததாடர்பு த ாள்ளாவிடின் அதன் விதளவு சட்டப் பிர ாரம் அவர் ளுக்கு  ிதடக்  சவண்டிய உதவியும் ஆதரவும் 
தபற்சறாருக்கும் பிள்தளக்கும்  ிட்டாமல் சபாவதா  அதமயும். 

சிறுவர்நலசசதவயுடன் ததாடர்பு த ாள்ள பயப்பிடாதீர் ள். ததாதலசபசியில் ததாடர்பு த ாண்டு பிரச்சதனதய/ 

 வதலதயத் ததரியப்படுத்துங் ள். உங் ளுக்கு சிறந்த பல அறிவுதர தளயும் சயாசதன தளயும் நீங் ள் 
சமற்த ாண்டு தசய்ய சவண்டியதவ பற்றியும் உங் ளுக்கு அல்லது நீங் ள்  வதல த ாள்பவருக்கு தாம் எவ்வாறு 
உதவலாம் என்பதிலும் சிறுவர்நலத்துதற பணியாளர் ள் உதவுவார் ள். 

சிறுவர்நலசசதவயுடன் ததாடர்பு த ாள்வது சங் டமா  உங் ளுக்குத் சதான்றினால் சூழல் சமம்பாட்டாசியர், 
சு ாதாரதாதி,ஆசலாச ர் அல்லது பிற வளர்ந்சதார் இந்த வியடத்தில் உங் ளுக்கு உதவலாம். 

ெகவல் வழங்கும்சபொது நொன் என்ளன அளட ொைம் கொட்டமொல் இருக்கைொமொ ? 

 சிறுவர்நலசசதவயுடன் ததாடர்பு த ாள்ளும் சபாது உங் தள அதடயாளம்  ாட்டுவதா இல்தலயா என்பதத 
நீங் ள் ததரிவு தசய்யலாம். 

 த வதலப் பதிந்தவர் யாதரன தபற்சறாசரா சிறுவர்நலசசதவசயா அறிந்து த ாள்ளா வண்ணம் நீங் ள் உங் ள் 
தபயதரக் குறிப்பிடாமல் விடயத்தத பதியலாம். குடும்பத்தினர் த வதலப் பார்க்கும் வாய்ப்தப த ாண்டுள்ளனர் 
என்பதத மனதில் த ாள்ளவும். உதாரணமா  நீங் ள் பிள்தளயின் மாமி என குறிப்பிட்டிருந்தால் அது உங் தள 
இலகுவா  இனங் ாண உதவும். 
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பிள்ளை அல்லது குடும்பம் பற்றி கவளலதெரிவிப்பு ெகவல் சிறுவர் நலசசளவயினருக்கு 
கிளைக்கும் சபோது என்ன நிகழ்கிறது? 

பிள்ளை அல்லது குடும்பம ொன்று இடர்பொடுகளைக் மகொண்டிருப்பதொக கருதும் சிலர் மதொளலபபசி  அல்லது 
கடிதமூலம் சிறுவர்நலபசளவக்குத் மதரிவிப்பது பல சந்தர்ப்பங்கைில் நிகழ்வதுண்டு. இதளை நொம் 
கவளலமதரிவிக்கும் தகவல் எை அளைப்பபொம். விடயத்ளத ப லும் ஆரொய பவண்டிய அவசியமுண்டொ இல்ளலயொ 
எை  திப்பிடும் கடள ளய சிறுவர்நலபசளவ மகொண்டுள்ைது. 

விடயத்ளத ப லும் ஆரொய்வதற்கொை அடிப்பளட இருப்பதொக சிறுவர்நலபசளவ கருதும் பட்சத்தில் தகவல் 
எதற்கொகப் பதியப்பட்டுள்ைது என்பது பற்றிய ப லதிக விபரங்களைப் மபற தகவளலப் பதிவு மசய்தவருடனும் 
மதொடர்பு மகொள்ை பநரிடலொம். 

சிலபவளைகைில் இவ்வொறு மதொடர்பு மகொள்ை பவண்டிய பதளவ சிறுவர்நலபசளவக்கு இருப்பதில்ளல. 

விடயத்ளத ப லும்  விசொரிக்க பிள்ளையின் மபற்பறொருடன்  பநரடியொக மதொடர்பு மகொள்ளும். அப்பபொது சிறுவர் 
நலபசளவ அலுவலகத்தில் அல்லது வடீ்டில் சந்திப்ளப நடொத்த மபற்பறொர் அளைக்கப்படுவர். சிறுவர்நலபசளவ 
மபற்பறொரின் வடீ்டுக்கு வருவது பற்றி முன் கூட்டிபய கடிதமூலம் மதரியப்படுத்தும். 

மபற்பறொர் சிறுவர்நலபசளவளய சந்திக்கும் பபொது கவளலமதரிவிக்கும்  தகவளலத் மதரியப்படுத்துவபதொடு 
மபரும்பொலொை சந்தர்ப்பங்கைில் மபற்பறொர் தொப  அளத வொசிக்கலொம். கவளலமதரிவிக்கும் தகவலின் 
உள்ைடக்கத்ளதத் மதரிந்து மகொண்ட பின் சிறுவர்நலபணியொைரும் குடும்பமும் அதில் குறிப்பிட்டளவ பற்றி 
உளரயொடுவர். மபரும்பொலும் குடும்பத்ளதயும் பிள்ளைளயயும் நன்கு மதரிந்த ஏளைபயொருடனும் சிறுவர்நலபசளவ 
பபச விரும்பும். உதொரண ொக சுகொதொரநிளலயம்,சிறுவர்பரொ ரிப்பகம்,பொடசொளல,PPT பசளவ இளவ பபொன்றளவ. 

ஆரொய்ந்து பொர்ப்பதன் மூலம் விடயத்ளதப் மதொடர்ந்து கவைிக்க பவண்டு ொ இல்ளலயொ எை 
சிறுவர்நலபசளவயிைர் கண்டறிவொர்கள். 
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பெற்ற ோர் மற்றும் ெோதுகோவலரின் உரிமமகள் 

பிள்ளையுடன் வசிக்கும் பபற்றாரும் மற்றும் பராமரிப்பு பபாறுப்புக்ப ாண்ட பபற்றார் இருவரும் 
சிறுவர்நலசசளவ விடயத்தில் பங் ாைி ள். நீங் ள் விடயத்தில் பங்குதார்ராயின் பின்வரும் உரிளம ளைக் 
ப ாண்டுள்ைரீ் ள்: 

 விடய ஆவணங் ளை பார்ளவயிடல் 

 சிறுவர்நல சசளவயின் தீர்மானத்ளத சமன்முளறயீடு பசய்தல் 

 பிராந்திய குழுகூட்டத்திற்கு சமூ மைித்து உங் ள்  ருத்ளத பதரிவித்தல் 

 பிராந்திய குழு விடயங் ள் மற்றும் வழக் ளுக்கு வழக் றிஞளர இலவசமா ப் பபறல் 

 பிராந்திய குழுவின் தீர்மானத்ளத முளறயிடல் இவற்ளற நீதிமன்றங் ைில் சமன்முளறயிடல் 

 பராமரிப்பு பபாறுப்சபற்றளல ள விடும் படி ச ாரிக்ள  முன்ளவத்தல் 
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ஐ நா சபையின் சிறுவர்கள் உரிபை உடன்ைடிக்பக 

இவ் உடன்படிக்கை 18 வயதிற்குட்பட்ட அகைவரும் சிறுவர்ைள் எைவும் இவர்ைள் அகைவரும் இச் சிறுவர்ைள் 
உரிகை உடன்படிக்கையுள் உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ளைர் எைவும் வலியுறுத்துைிறது. 

 

சிறுவர்ைளின் உரிகைைள்: 

 சிறுவர்ைள் அகைவரும் பிறக்கும் பபோபத சுதந்திரமும் சைபபறுைதியும் பைோண்டவர்ைள். 

 சிறுவர்ைள் அகைவரும் பபயர் ைற்றும் பிரஜோவுரிகை பபறும் உரிகையுகடயவர்ைள். 

 சிறுவர்ைள் அகைவரும் போதுைோப்கப பபறும் உரிகையுகடயவர்ைள். 

 சிறுவர்ைள் அகைவரும் சிறந்த சுைோதோரஉதவி, பபோதியஉணவு,குடிநீகரப் பபறும் உரிகையுகடவர்ைள். 

 சிறுவர்ைள் அகைவரும் தைது ைருத்து பசவிைடுக்ைப்பட்டு ைவைத்தில் பைோள்ளும் உரிகையுகடயவர்ைள். 

 சிறுவர்ைள் அகைவரும் போடசோகல பசல்லும் உரிகையுகடயவர்ைள். 

 சிறுவர்ைள் அகைவரும் விகளயோட்டு, ஒய்வு ைற்றும் தூக்ைத்திற்ைோை உரிகையுகடயவர்ைள். 

 சிறுவர்ைள் அகைவரும் இவ் உரிகைைள் அகைத்கதயும் பைோண்டுள்ளைர். 
 
 

சிறுவர்நல பசகவயுடன் நோன் எவ்வோறு பதோடர்பு பைோள்ளலோம்? 

 
கடித மூலம் ததாடர்பு தகாள்ளல் 

நீங்ைள் ைவகலபதரிவிக்கும் தைவகல எழுத்தில் தபோலில் அனுப்பலோம். இதில் உங்ைளுக்கு உதவி பதகவ எைவும் 
சிறுவர்நலபசகவகயச் சந்திக்ை ஒரு பநரத்கத ஒதுக்கும்படி பைோரலோம். நீங்ைள் பிள்களபயோன்கறப் பற்றிக் ைவகல 
பைோண்டிருந்தோல் அத்தைவகல எழுத்து மூலம் பதரிவிக்ைலோம். அதில் பிரச்சகை என்ை என்பது பற்றி சுருக்ைைோை 
குறிப்பிட்டு தைவல் யோகரப் பற்றியது எைவும் சிறுவர்நலபசகவ குறிப்பிட்ட நபருடன் எவ்வோறு பதோடர்பு பைோள்ளலோம் 

என்பகதயும் குறிப்பிட பவண்டும். 
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த ொலைபேசியில் த ொடர்பு த ொள்ளல் 

பிள்ளை/ பதின்மவயதினர் இருக்கும் நகரசளபயிலுள்ை சிறுவர்நலசசளவயுடனும் ததொளலசபசியில் ததொடர்பு 
தகொள்ைலொம். இவ்சவளை  சிறுவர்நலப்பணியொைர் ஒருவருடன் நீங்கள் கவளலதகொள்பவளரப் பற்றி 
உளரயொடலொம். அப்சபொது சமலும் என்ன தசய்ய சவண்டும் என்பதற்கொன அறிவுளர,உதவி சயொசளனகளையும் 
தபறலொம். நீங்கள் உங்களை அளடயொைப்படுத்தொமலும் இருக்கலொம். 

சந் ிப்பு 

உளரயொடலுக்கு சநரம் ஒதுக்க ஏற்பொடு தசய்யவும். பல சிறுவர்நலசசளவகள் அறிவுளர - வழிகொட்டல் 
உளரயொடலுக்தகன சநரத்ளத ஒதுக்கியுள்ைன. உங்களுக்கு இது சதளவப்படின் உங்கள் பகுதி நகரசளபயிலுள்ை 
சிறுவர்நலசசளவயுடன் ததொடர்பு தகொண்டு அவர்கைொல் சநரம் ஒதுக்க முடியுமொ என சகட்கவும். இது சபொன்ற 
உளரயொடலில் உங்களுக்கு கவளலயைிக்கும் விடயம் பற்றி சபசுவதுடன் நீங்கள் சமலும் தசய்ய சவண்டியளவ 
பற்றிய அறிவுளரளயயும் தபறலொம். உங்களுக்கு ஆதரவொக ஒருவளர உடன் அளழத்துச் தசல்லலொம். 

உங்களுக்கு தமொழிதபயர்ப்பொைர் சதளவதயனில் நீங்கள் இளத சகொரலொம் 
 

குடும்ே ஆ ரவொளர் சந் ிப்பு 

சிறுவர்நலவிடயங்கைில் என்ன நடக்கப் சபொவததன்பளத வழளமயொக சிறுவர்நலசசளவசய தீர்மொனிக்கும். 

இடர்பொடுகளைக் தகொண்ட நிளலயில் இருக்கும் குடும்பங்களுக்கு குடும்ப ஆதரவொைர்கள் சந்தித்து உளரயொடும் 
ஏற்பொடு ஒன்ளறச் தசய்ய உதவி வழங்கப்படும். 

மற்றும் பிள்ளைக்கு முக்கியமொனவர்களும் குடும்பத்துடன் ஒன்று கூடி நடொத்தும்  ஒரு சந்திப்பு குடும்ப ஆதரவொைர் 

சந்திப்பொகும்.பிள்ளையினதும் குடும்பத்தினதும் நிளலளமளய சமம்படுத்த என்ன தசய்ய சவண்டும் என 

குடும்பத்தினர் தமக்குள் ஒரு இணக்கத்திற்கு வந்த பின் இது பற்றி சிறுவர்நல சசளவயுடன் கலந்துளரயொடுவர். 

நீங்கள் பதீியளடயும் அல்லது விரும்பதகொத தசயலுக்குட்பட்டிருந்தொல் அல்லது உங்களுக்கு ததரிந்தவர் 
குடும்பத்தில் கஸ்டத்ளத எதிர்சநொக்கும் பட்சத்தில் - தயொர்நிளல பணியில் இருக்கும் சிறுவர்நலசசளவயுடன் 

அல்லது எச்சரிக்ல  த ொலைபேசி 116111 க்கு அளழக்கவும். 
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