வழங்குகிற�ோம்:
•
•
•
•

குடும ்பத ்த ினர ் மற ்றும ் பராமர ிப ்பு
வழங ்குநர ் ச ிரமங ்கள ்
மன அழுத ்தத ்துக ்கு ஈடு கொடுத ்தல ்
முரண ்பாட்டினை முடித ்து வைத ்தல ்
துயர ் மற ்றும ் இழப ்பு ஆக ியவற ்றை
எத ிர ்கொள ்ளல ்.

நாம் பின்பற்றும் வழிமுறை:
நாங்கள் உங்களை ஒரு முழுமையான மனிதர்
என்ற முறையில் கருதி, உங்கள் மீது கவனம்
எடுக்கிற�ோம். உங்கள் ம�ொழி, கலாச்சாரம் மற்றும்
சமூகம் என்ற யாவும் இதில் அடங்கும். க�ொடூர
அனுபவம் மற்றும் துயர்தரும் நினைவுகள் பற்றி
நாம் புரிந்து வைத்திருக்கிற�ோம். உங்கள் வலிமை
இயல்புகளை நீங்கள் வளர்த்தெடுக்க நாம்
உதவுகிற�ோம்.

உதவி பெறுவது எப்படி:
இவற்றைப் பற்றி மேலதிக தகவல் பெறுவதற்கு
த�ொடர்பு க�ொள்ளுங்கள்:
1-866-345-0183
905-841-3977
nhwbreferral@cmha-yr.on.ca

புதுவரவாளர்கள ின்
ஆர�ோக்கியம் மற்றும்
வாழ்க்கைநலம்
Newcomers’ Health and Well-Being

புதுவரவாளர்கள ின் ஆர�ோக்கியம்
மற்றும் வாழ்க்கைநலம்
நீங்கள் கனடாவுக்கு புதுவரவாளராக
வந்துள்ள ஒருவரா?
புதிய ஒரு நாட்டுக்கு இடம்பெயர்ந்து புதிதாக ஒரு
வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கும் அனுபவம் மன
அழுத்தத்தைக் க�ொடுப்பதாக இருக்கலாம். அது
உங்கள்ஆர�ோக்கியத்தையும் வாழ்க்கைநலத்தையும்
பாதிக்கக் கூடும்.

உங்கள் மனவுணர்வு எப்படியாக இருக்கிறது?
•
•
•
•
•

பதட்டம ?் சோகம ?் கோபம ?் உதவ ி அறுந ்த
ந ிலை?
உங ்கள ுக ்கு ந ித ்த ிரை கொள ்வது கஷ ்டமாக
உள ்ளதா?
உங ்கள ுக ்கு வ ிடயங ்களைச ் செய ்து
முடிப ்பது கஷ ்டமானதாக இர ுக ்க ிறதா?
உங ்கள ் கடந ்த காலத ்த ில ் ந ிகழ ்ந ்த
சம ்பவங ்கள ின ் காரணத ்தால ் ந ீங ்கள ் துன ்பம ்
அன ுபவ ிக ்க ிற ீர ்களா?
உங ்கள ் மனந ிலைய ில ் மாற ்றம ்
தோன ்றியுள ்ளதா?

உங்களுக்கு நாங்கள் உதவமுடியும். நாங்கள் ஓர்
இலவச சேவை நடாத்துகிற�ோம்.

நாம் எவற்றை வழங்குகிற�ோம்:
•

•
•
•
•

ஓர ் உயர ்ந ிலை மர ுத ்துவ தாத ிச ்
ச ிக ிச ்சையாளர ிடம ் இர ுந ்து க ிடைக ்கும ்
ஆரோக ்க ிய பராமர ிப ்பு; மர ுந ்துகள ுக ்கான
ச ீட்டுகள ் வழங ்கப ்படும ்
ஆரோக ்க ிய அறிவுக ் கல ்வ ி
ஆதார உதவ ி மற ்றும ் ஆலோசனைச ் சேவை
கடந ்த காலச ் சம ்பவங ்கள ின ் வ ிளைவால ்
ஏற ்பட்ட கொடூர அன ுபவத ்துக ்கான உதவ ி
ப ின ்வர ும ் இவை போன ்ற ப ிரச ்ச ினைகள ்
பற ்றிய அறிவுக ் குழுமுறைக ் கற ்கை
நெறியையும ் நாம ்

