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இந்தப் பாடப்பய�ற்சி ஏ� யா�க்காக?  

இந்தப் பாடப்பய�ற்சி ஏ� ஊன�ள்ள மக்க�க்�ம் அவர்க�ைடய 

��ம்பத்தினர்க�க்�ம். 

 

இந்தப் பாடப்பய�ற்சி ஏட்ைட ப�ன்வ�ம் �ைறய�ல் ந�ங்கள் பயன்ப�த்தலாம்: 

• ந�ங்களாகேவ 

• ஒ� நண்பர், ��ம்ப உ�ப்ப�னர் அல்ல� ஆதர�ப் பண�யாள�டன் 

• ஒ� மக்கள் ���டன் 

 

இந்தப் பாடப்பய�ற்சி ஏட்ைட நான் எப்ப�ப் பயன்ப�த்�கிற�? 
• ந�ங்கள் My Choice Matters ஐ ௧௮00 ௧௪௪ ௬௫௩ என்ற எண்ண�ல் அைழக்கலாம் 

மற்�ம் நாங்கள் உங்க�க்� நகல் ஒன்ைற அ�ப்�ேவாம். 

• ந�ங்கள் பதிவ�றக்கம் ெசய்யலாம் மற்�ம்  அதைன அச்ச�க்கலாம் 

• இந்தப் பாடப்பய�ற்சி ஏட்ைட  ந�ங்கள் பதிவ�றக்கம் ெசய்யலாம் மற்�ம் உங்கள் 

கண�த்திைர �லம் அல்ல� உங்கள் கண�த்திைர வாசிப்பா�டன் ேவைல 

ெசய்யலாம். 

பாடப்பய�ற்சி ஏ�கள் எத்தைன உள்ளன? 
அதிக ெசயற்திறன்கைளப் ெப� என்பதில் ௩  பாடப்பய�ற்சி ஏ�கள் உள்ளன – ஒ� 

நல்ல வாழ்க்ைக பற்றிச் சிந்தித்தல் ெதாடர். 

1. என� ேதைவக�ம் கன�க�ம் (இ� பாடப் பய�ற்சி ஏ�) 

2. ஏேதா ஒன்ைறச் ெசய்ய, அன்� காட்ட யாேரா ஒ�வர் மற்�ம்   ஏேதா ஒன்ைற 

ஆவ�டன் எதிர்ேநாக்கிய��க்க 

3. நிதியள�ப்பதால் ஒ� நல்ல வாழ்க்ைகைய வாங்க���மா? 

�தலில் ௧ ஐ ெசய்�ம்ப� உங்க�க்� ஆேலாசைன வழங்�கிேறாம், ப�ன்னர் ௨ ப�ன்னர் 

௩. 
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அறி�கம் 

 

இந்தப் பாடப்பய�ற்சி ஏ� ஊன�ள்ள மக்க�க்�ம் அவர்க�ைடய 

��ம்பத்தினர்க�க்�ம் .  

 

இயலாைம ஆதர� �ைறக்� ஏற்ப�ம் மாற்றங்க�க்� ந�ங்கள் ஆயத்தம் 

ெசய்வதற்�  உதவ�. 

 

      

 இந்தப் பாடப்பய�ற்சி ஏ� ப�ன்வ�வனவற்ைறப் 

பற்றிச் ெசால்கிற�: 

• உங்க�ைடய ேதைவக�ம் கன�க�ம் 

• ந�ங்கள் ேம�ம் அறிந்� ெகாள்ள ேவண்�ெமன்ற மாதி�யான 

வாழ்க்ைக 

• உங்க�க்�த் ேதைவயான வாழ்க்ைகைய அைமக்க ந�ங்கள் 

ெசய்யக்��யைவ  

 

இந்தப் பாடப்பய�ற்சி ஏட்�ல் ௨ பாகங்கள் உள்ளன: 

பாகம் 1: நாம் ஏன் நல்ல வாழ்க்ைகையப் பற்றிப் ேப�கிேறாம்? 

 

பாகம் 2: உங்க�ைடய ேதைவகள் மற்�ம்  கன�கள் பற்றிச் 

சிந்தித்தல் 

 

 

இந்தப் பாடப்பய�ற்சி ஏட்�ன் கைடசிய�ல் பய�ள்ள ேமலதிக 

தகவ�க்கான இைணப்ைபக் காண்ப�ர்கள்..  
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பாகம் 1 

ஒ� நல்ல வாழ்க்ைக பற்றி எதற்காக நாம் 

ேப�கிேறாம்? 

ஊன�ள்ள மக்க�ம் அவர்க�ைடய ��ம்ப உ�ப்ப�னர்க�ம் ெசய்ய 

ேவண்�ய�:  

• இந்தச் ச�கத்தின் அங்கமாக இ�ங்கள்   

• ஒ� நல்ல வாழ்க்ைக வாழ ஆதர� ெப�ங்கள்  

• ச�கத்தி�ள்ள ப�ற மக்கைளப் ேபால  ஒேரமாதி�யான உ�ைமகைள�ம் 

ெபா�ப்�க்கைள�ம் அ�பவ��ங்கள் 

 

அைவகள் நிகழ ஆஸ்திேரலிய அர�கள் ஏற்�க்ெகாண்டைவ: 

United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

(ஊன�ள்ள மக்க�க்கான உ�ைமகள் ெதாடர்பான  ஐக்கிய 

நா�கள் சாசனம் UNCRPD) 

 
 
The Australian Disability Discrimination Act (ஆஸ்திேரலிய ஊன 

ேவ�பா�காணல் சட்டம், DDA) 

 
 

The National Disability Strategy (ேதசிய ஊன ெசயல் திட்டம், NDS) 

 

The National Disability Insurance Scheme (ேதசிய ஊன 

காப்��தித் திட்டம், NDIS)             
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உங்க�க்� இ� என்ன ெபா�ள்ப�ம்?  

• ச�கத்தின் ஏைனய உ�ப்ப�னர்கைளப் ேபால உங்க�க்�ம் ஒேரமாதி�யான 

உ�ைமக�ம் ெபா�ப்�க�ம் உள்ள�. 

• ஊனமில்லாத மற்ற மக்கைளப் ேபால உங்க�க்�ம் திறைமக�ம் கன�க�ம் உள்ளன. 

• உங்க�ைடய ேதைவகைள நிைறேவற்ற�ம் உங்க�ைடய கன�க�க்�ம் 

�றிக்ேகாள்க�க்�ம் ஆதர� ெபற, ந�ங்க�ம் உங்க�ைடய ��ம்ப�ம் 

ஆதர�கைள�ம் ேசைவகைள�ம் ெபற ேவண்�ம். 

• ந�ங்க�ம் உங்க�ைடய ��ம்ப�ம் ச�கத்தில் ஈ�பா� ெகாண்�ள்ளைத உ�தி 

ெசய்�ம் ெபா�ப்ைப அரசாங்கங்க�ம் ச�க�ம் ெகாண்�ள்ளன . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ஊன�ள்ள மக்கள் இந்தச் ச�கத்தின் ப�தி என்பைதப் பற்றி 

எல்ேலா�ம் சிந்திக்க ேவண்�ம் 

உங்கைளேய ேகட்�ம் ேநரம் இ�வா�ம் 

 
 

 

 

 

 
 

• எனக்� என்ன ேதைவ? 

• நான் என்ன ெசய்ய வ��ம்�கிேறன்? 

• என்�ைடய வாழ்க்ைகைய எைவ நல்லதாக்�ம்? 
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ப�தி 2  
உங்க�ைடய ேதைவகள் மற்�ம் கன�கள் 

பற்றிச் சிந்தித்தல் 
  

எந்த நப�க்�ம் நல்ல வாழ்க்ைகையஅைமப்ப� எைவ என ந�ங்கள் 

சிந்திக்கிற�ர்கள்?  

 

கீேழ உள்ள இடத்தில் உங்கள் எண்ணங்கைள எ��ங்கள் அல்ல� 

வைர�ங்கள்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ந�ங்கள் ஆரம்ப�ப்பதற்� சில எண்ணங்கள்.  

• ேபா�மானஉண� ைவத்தி�த்தல் 

• மதிக்கப்ப�வதாக உணர்தல் 

• ேநசிப்பதாக உணர்தல் 

• ேபச்ச�ைம இ�த்தல் 

• ெசால்வைதக் ேகட்டல் 

• ��ம்பங்க�ம்  நண்பர்க�ம் 

• கன�கள் ைவத்தி�த்தல் 

• ேசர்க்கப்ப�தல் 

• பண���தல் ெதாண்டாற்�தல் 

• உடல் நலத்�டன் இ�த்தல்
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உங்க�க்� என்ன ேதைவ என உங்க�க்�த் ெத��மா? 

ஒ� நல்ல வாழ்க்ைகையஉ�வாக்�வ� எைவ என பல ேவ�பட்ட எண்ணங்கள் 

உள்ளன. இந்த எண்ணங்கள�ல் ஒன்�  ‘ேதைவகள�ன் ப� நிைல அைமப்�’. 

ஏப்ரகாம் மஸ்ேலா இந்த எண்ணத்ைத உ�வாக்கினார்.அவர் ெசான்னார் ேவ�பட்ட 

மக்கள் வ�த்தியாசமான ேதைவகைள ைவத்தி�க்கிறார்கள்.   அவர் வ�த்தியாசமான 

ேதைவகைள 5 ப�திகளாக ஒ�ங்கைமத்� அதைன ஒ� �க்ேகாண வ�வத்தில் 

அைமத்தார். 

 

கன�கள், 

நிைறேவற்�தல் 

மற்�ம் 

பைடப்பாற்றல்

சாதித்தல், 

மதிக்கப்ப�தல் 

மற்�ம் 

ஏற்�க்ெகாள்ளல்

��ம்பம், நண்பர்கள், உற�

மற்�ம்ச�கம் ைவத்தி�த்தல்

பயமில்லாத உணர்�ம் பா�காப்பாக 

இ�த்த�ம்

உண�, காப்ப�டம் மற்�ம் தண்ண�ர் 

ைவத்தி�த்தல்:

தன் நைட�ைறப்ப�த்தல் 

தன் மதிப்� 

ெதாடர்�ைடயராய�

�த்தல் 

பா�காப்� 

அ�ப்பைட  
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�க்ேகாணத்தின் ஒவ்ெவா� ப�திக்�ம் வ�த்தியாசமான ேதைவகள் உள்ளன. 

மஸ்ேலா அவற்ைறப் ப�ன்வ�மா� ��கின்றார்: 

• அ�ப்பைட – நாம் வாழ்வதற்�த் ேதைவயான அ�ப்பைடப் ெபா�ள்கள். 

காற்�, உண�,காப்ப�டம்,கன��, �ணர்ச்சி மற்�ம் உறக்கம் ேபான்ற வ�டயங்கள். 

• பா�காப்� – நாம் பா�காப்பாக இ�க்கிேறாம் என க�தப்ப�ம் ெபா�ட்கள்.  

பயமின்றி மற்�ம் சட்டங்க�டன் பா�காப்பாக இ�த்தல் ேபான்ற வ�டயங்கள்.   

• ெதாடர்�ைடயவராய��த்தல் – இைவகள் எம� ச�கத் ேதைவகள்.  

��ம்பம்,நண்பர்கள், ெந�ங்கிய உற�கள் மற்�ம் ச�கத் ெதாடர்� ேபான்றவற்ைற 

ைவத்தி�த்தல், 

• தன் மதிப்� – இதன் அர்த்தம் நாேம எம்ைம மதித்தல் அத்�டன் மற்ற மக்களால் 

மதிக்கப்ப�தல். மதிக்கப்ப�தல் மற்�ம் எங்கைளப்பற்றி நல்ல உணர்�கள் 

ெகாண்��த்தல் உள்ளடங்�ம்.   

• தன் நைட�ைறப்ப�த்தல் – எங்கள் கன�க�ம் �றிக்ேகாள்க�ம். 

இதன் அர்த்தெமன்னெவன்றால் நாம் வ��ம்ப�யைத �யன்� ெப�தல் மற்�ம் 

நாம் ெபற வ��ம்�ம் அ�பவங்கைளப் ெப�தல்.  

 

அ�த்த பக்கத்தில்  ஐந்� ப�திகளாகப் ப��க்கப்பட்ட �க்ேகாணத்தின் படம் 

உள்ள�. 

உங்கள் ேதைவகைளப் பற்றிச் சிந்தித்� �க்ேகாணத்�க்�ள் 

எ��ங்கள் அல்ல� வைர�ங்கள்.  

 

உங்கள் �க்ேகாணத்தில் எ��ம் ேபா� என்ன உங்க�க்� நல்ல வாழ்க்ைகைய வழங்�ம் 

என்பைதப் பற்றிச் சிந்தி�ங்கள்.  

�க்ேகாணத்தின் எல்லாப் ப�திகள��ம் வ�டயங்கைள எ��வைத அல்ல� வைரவைத 

நிைனவ�ல் ைவத்�க் ெகாள்�ங்கள்.  

இதன் ெபா�ள் என்னெவன்றால் உண� மற்�ம் காப்ப�டம் ேபான்ற அ�ப்பைடத் 

ேதைவகள் �தல் உங்கள் கன�கள் மற்�ம் �றிக்ேகாள்கள் வைர சிந்தித்தல். 

 



என� ‘ேதைவகள�ன் ப�நிைல அைமப்ப�ன்’ 

�க்ேகாணம்:   

 

 

அ�ப்பைட  

பா�காப்� 

ெதாடர்�ைடயவராய��த்தல்  

தன் மதிப்� 

தன் நைட�ைறப்ப�த்தல் 

 

 



மஸ்ேலா ெசான்னார்:  

“மன�தன் ெராட்�ய�னால் மாத்திரம் வாழ்கிறான் என்ப� �ற்றி�ம் உண்ைம — 

ெராட்� இல்லாதேபா�. நிைறய ெராட்� இ�ந்� மற்�ம் அவன� வய�� 

ெதாடர்ந்� நிைறந்� இ�ந்தால் மன�த�ைடய ஆைசக�க்� என்ன நிக�ம்? 

உடேன ேவ� (மற்�ம் “உயர்ந்த”) ேதைவகள் ெவள�ப்ப�ம் மற்�ம் இைவ உடல் 

சார்ந்த பசிக�க்� ஈடாக �ண்�ய�ர் ஆதிக்கம் ெச�த்�ம். இைவ 

நிைற�ெசய்த�ம், ம�ண்�ம் �திய (மற்�ம் இன்�ம் “உயர்ந்த”) ேதைவகள் 

ெவள�ப்ப�ம் மற்�ம் அேத �ைறய�ல் ெதாடர்கிற�.”  

(மஸ்ேலா 1943, p.375) 

 

மஸ்ேலா ேமற்�றிய ேமற்ேகாைள ௧௯௪0 கள�ல் எ�தினார், பலர் இ� 

தற்காலத்�க்�ப் ெபா�ந்தா� எனச் சிந்திக்கிறார்கள். அவர் என்ன ெசால்கிறார் 

என்றால் ப�ற ேதைவகைளப்பற்றிச் சிந்திக்க �ன்னர் எம� அ�ப்பைடத் 

ேதைவகைள நிைற� ெசய்ய ேவண்�ம்.  

உங்கள் அ�ப்பைடத் ேதைவகள் எப்ப�? 

உங்கள் �க்ேகாணத்தின் அ�ப்பைடப் ப�திைய ம�ப��ம் பா�ங்கள். 

உங்கைளேய ேக�ங்கள்: 

  

 

 

 

கீேழ உள்ள ெபட்�ய�ல் உங்கள் ம�ெமாழிகைள வைர�ங்கள்.  

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

• என� அ�ப்பைடத்ேதைவகள் நிைறேவறி�ள்ளதா?   

தய�ெசய்� வட்டமி�ங்கள்     ஆம்  அல்ல�   இல்ைல  

இல்ைல என பதில் எ�திய��ந்தால், உங்கைளக் ேக�ங்கள்: 

• இப்ெபா�� என� வாழ்க்ைகய�ல்என்ன இல்ைல?   

 

 



ந�ங்கள் பா�காப்பாக மற்�ம் தன்னம்ப�ைக 

உைடயவராக இ�ப்பைத உணர்கிற�ர்களா?  
�க்ேகாணத்தின் பா�காப்�ப் ப�திையப் பா�ங்கள்.  

சிந்தி�ங்கள் 

 

 

 

 

உங்கைளக் ேக�ங்கள் 

 

 

 

கீேழ உள்ள ெபட்�ய��ள்ள வ�னாக்க�க்�  ஆம்  அல்ல� இல்ைல  என 

வட்டமிட�ம்.  

                   ெபட்�க்�ள் உங்கள் வ�ைட பற்றிக் �ட எ��ங்கள் அல்ல� வைர�ங்கள் .  

வ �� 

ஆம்      இல்ைல 

ேவைல 

 ஆம்       இல்ைல 

ச�கம் 

 ஆம்       இல்ைல 

 

 

 

 

 

 

 

  

• ந�ங்கள்எங்ேக வசிக்கிற�ர்கள்மற்�ம் யா�டன் வசிக்கிற�ர்கள்? 

• ந�ங்கள் எங்ேக பண���கிற�ர்கள் மற்�ம் யா�டன் பண� ��கிற�ர்கள்? 

• உங்கள் ச�கம் எப்ப�யான� மற்�ம் ச�கத்தில் உள்ளவர்கள் யார்? 

 

• என� வாழ்க்ைகய�ல் பா�காப்பாக, உ�தியாக இ�ப்பைத உண�கிேறனா?  

• வ �ட்�ல், பண�ய�டத்தில், ச�கத்தில் பா�காப்பாக, இடரற்� இ�ப்பைத 

உண�கிேறனா? 

 

 



உங்க�க்�த் ெதாடர்ப��க்கிறதா?  

சிலர் ெசால்கிறார்கள் பாகமாகய��த்தல் என்றால்: 

• ந�ங்கள் மக்க�டன் இ�க்ைகய�ல் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள� ேபான்ற உணர்�  

• அந்த மக்க�டன் இ�க்�ம் ேபா� பா�காப்பாக இ�ப்பைத உணர்தல் 

• அவர்க�டன் இ�க்�ம் ேபா� உங்க�டன் இ�ப்ப� ேபான்ற உணர்� 

உங்கள் �க்ேகாணத்தில் ெதாடர்�ைடயவராய��த்தல் ப�திய�ல் ந�ங்கள் 

எ�தியைதப்பற்றிச் சிந்தி�ங்கள்.  

 

உங்கள் வாழ்க்ைகய�ல் உள்ளவர்கைளப் பற்றிச் சிந்தி�ங்கள்: 

• உங்கள் ��ம்பம்  

• உங்கள் நண்பர்கள்  

• உங்கள் ச�கம்  

யாராவ� உங்கள் வாழ்க்ைகய�ல் இல்ைலயா? உங்கள் வாழ்க்ைகய�ல் 

உங்க�டன் ைவத்தி�க்க வ��ம்�கிற�ர்களா ஆனால் அவர்கள் 

உங்க�டன் இல்ைல?   

 கீேழ உள்ள ெபட்�ய�ல் உங்கள் வ�ைடைய எ��ங்கள் அல்ல� வைர�ங்கள். 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



உங்கள் �ய மதிப்� எப்ப�?  

�ய மதிப்� என்ப� உங்கைளப்பற்றிய உங்கள் க�த்தா�ம். எங்கள�ல் பல�க்� 

எங்கள் �யமதிப்� ப�ன்வ�வனவற்றில் தங்கி�ள்ள�: 

• பய�ள்ள� எனச் சிந்திக்�ம் ஏதாய��ம் ஒன்ைறச் ெசய்தால்  

• ஏதாய��ம் ஒன்ைறச் ெசய்வதில் ெவற்றிெப�ம் வாய்ப்� 

• எங்கைளப்பற்றி மற்றவர்கள் ைவத்தி�க்�ம் அப�ப்ப�ராயங்கள்  

எங்கைளேய மதிப்பதில் மற்�ம் எங்கைளப்பற்றி ேநர்மைறயான எண்ணங்கள் 

எண்�வதில் நம்�ள் பலர் சிறந்தவர்கள் இல்ைல . 

 

மஸ்ேலாவ��ைடய �யமதிப்�ப் ப�திையப் பற்றிச் சிந்தி�ங்கள்.  

 

உங்கைளேய ேக�ங்கள் 

ஏதாவ� ஒன்ைறச் ேசர்ப்பதற்ேகா அல்ல� மாற்�வதற்ேகா நான் 

வ��ம்�கிேறனா?  

கீேழ உள்ள ெபட்�ய�ல் உங்கள் வ�ைடைய எ��ங்கள் அல்ல� 

வைர�ங்கள்  

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



இ�தியாக, தன் நைட�ைறப்ப�த்தல் எப்ப�? 

எங்கள�ல் பல�க்� தன் நைட�ைறப்ப�த்தல் என்றால்: 

• நம்�ைடய எதிர்காலத்ைதப் பற்றி நாம் ைவத்தி�க்�ம் கன�கள்  

• நாம் நிைறேவற்ற வ��ம்�ம் �றிக்ேகாள்கள்  

• நம்ைமப் பற்றி நாம் ைவத்தி�க்�ம் எண்ணங்கள் மற்�ம் அவற்ைற 

அைட�ம் ஆற்றல்  

 உங்கள் �க்ேகாணத்தில் நைட�ைறப்ப�த்தல் ப�திய�ல் ந�ங்கள் 

எ�தியைதப்பற்றிச் சிந்தி�ங்கள்.  

எதிர்காலத்திற்கான உங்கள் கன�கள் என்ன? 

• எதிர்காலத்திற்கான உங்க�ைடய கன�கள் யாைவ? 

• ந�ங்கள் �யன்� ெபற வ��ம்�ம் �றிக்ேகாள்கள் என்ன? 

• உங்கள் �றிக்ேகாள்கைள அைடவ �ர்கள் என்பைதக் கற்பைன ெசய்வ� 

க�னமாகய��க்கிறதா?  

• இந்தக் கன�க�ம் �றிக்ேகாள்க�ம் உங்க�ைடயதா அல்ல� 

உங்க�க்காக யாேரா ஒ�வர் ��� ெசய்தாரா? 

 

உங்கைளேய ேக�ங்கள்:  என� �க்ேகாணத்தில் நைட�ைறப்ப�த்தல் 

பற்றி நான் எ�திய� பற்றி ஏதாவ� ஒன்ைறச் ேசர்ப்பதற்ேகா அல்ல� 

மாற்�வதற்ேகா இ�க்கின்றதா?  

கீேழ உள்ள ெபட்�ய�ல் உங்கள் எ��ங்கள் அல்ல� வைர�ங்கள்  

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



சா�ைடய கைத  

இந்தக் கைத உங்கள் கன�கைளப் பற்றிச் சிந்திப்பதற்�ம் அவற்ைற �யன்� 

ெப�வதற்��ய நடவ�க்ைககைள எ�ப்பதற்�ம் உதவலாம்.  

 

சாம் �தல் �ைறயாக தன� ெசாந்தத்தில் ெவள�ேய 

ெசல்ல இ�க்கிறார். அவ�க்� எதிர்காலத்தில் சில 

சவால்கள் உள்ளன.  அவர் வாசிப்பேதா அல்ல� 

எ��வேதா இல்ைல. சைமப்ப� எப்ப� மற்�ம் 

ெசல�த்திட்டம் த�ட்�வ� எப்ப� என்பைதக் கற்க 

ேவண்�ம். அவ�க்� ேபச்�த் தடங்கல் இ�க்கின்ற�. 

அதனால் அவர் ேப�ம் ேபா� அவைரத் 

ெத�யாதவர்க�க்� அவைரப் ��ந்� ெகாள்வ� 

க�னமாக உள்ள�..  
 

 

 

சாம் தான் ெவள�ேய ெசல்வதற்காக உதவ� ெசய்ய 

ஒ� திட்டத்ைதச் ெசய்�ள்ளார். அவ�ைடய திட்டம் 

பா�காப்ப�ற்கான அ�ப்பைடத் ேதைவகள் மற்�ம் 

அவ�ைடய ச�கத்தில் அவர் ஒ� 

அங்கமாகஇ�ப்பதன் ேதைவையப் பற்றிச் ெசால்கிற�.     

 

 

 

 

எதிர்காலத்தில் தான் என்ன ெசய்ய வ��ம்�கிறார் என்ற 

கனெவான்ைற சாம் ைவத்தி�க்கின்றார். சாம் 

ஆஸ்திேரலியாவ�ன் ப�ரதம மந்தி�யாக வர 

வ��ம்�கிறார். மக்கள் சாம் வாசிப்பேதா அல்ல� 

எ��வேதா இல்ைல என்பதால் இந்தக் �றிக்ேகாைள 

நிைறேவற்�வ� க�னமான� என மக்கள் 

ெசால்கிறார்கள். அவர் தன� �றிக்ேகாைள மாற்ற 

ேவண்�ம் என்� அவர்கள் ெசால்கிறார்கள். 

 

 

 



ஆனால் இந்தக் �றிக்ேகாள் சா�ைடய �றிக்ேகாள் 

மற்�ம் அவ�க்காக ேவ� யா�ம் ��� ெசய்ய 

ேவண்�யதில்ைல. இந்தக் �றிக்ேகாள் எள�தானதல்ல 

என சா�க்�த் ெத��ம். இ� நிகழா� என அவ�க்�த் 

ெத��ம். ஆனால் அவர் கன� காண்பைத இ� 

நிற்பாட்டவ�ல்ைல. அவர் ப�ரதம மந்தி�யாக வர 

வ��ம்�கிறார்.  

 

அப்ப�ெயன்றால் அவரால் மக்க�க்� உதவ� ெசய்ய ���ம் மற்�ம் 

ஆஸ்திேரலியாைவ ஒ� நல்ல நாடாக்கலாம்.  

 

இப்ேபா� தன� �றிக்ேகாைள �யன்� ெப�வதற்கான திட்டெமான்ைறச் சாம் 

ைவத்தி�க்கிறார். அதற்கான அ�ைடய �தல் நடவ�க்ைககள்: 

 

• வாசிக்க மற்�ம் எ�தக் கற்�க்ெகாள்வதற்காக TAFE ல் பதி� 

ெசய்தல் 

 

• ப�ற மக்கள் �ன்நிைலய�ல் ேப�வதற்காக வாரம் ஒ� �ைற  

Toastmasters க்�ச் ெசல்�தல்  

 

 

• மாநில அவசர ேசைவய�ல் (SES) .தன்னார்வத் ெதாண்�. 

ெசய்தல்.மக்கள் வ��ம்�ம் ேபரார்வம் ப�ன்வ�மா� 

சாம் ஆஸ்திேரலியாவ�ன் ப�ரதம மந்தி�யா�வாரா?  

அவர் வரலாம், அவர் வராமலி�க்கலாம்.  

சாம் ப�ரதம மந்தி�யாக வ�வாேரா என்� 

எங்க�க்�த் ெத�யா� ஆனால் இப்ேபா� 

அைதப்பற்றிக் கவைலய�ல்ைல. ஏெனன்றால் சாம் 

தான் வ��ம்ப�யைதச் ெசய்கிறார். தன� கனைவ 

நிைறேவற்�வதற்காகப் பண� ��வைத அவர் 

அ�பவ�க்கின்றார். 

 

 

 



சாைமப் பற்றி ேம�ம் வாசி�ங்கள் மற்�ம் தன� கன�கைள நனவாக்க எப்ப� 

அரசாங்க நிதியள�ப்ைபப் பயன்ப�த்�கிறார் என்பைத அ�த்த பாடப்பய�ற்சி 

ஏ�கள�ல் வாசி�ங்கள். அைவ கீேழ தரப்பட்�ள்ள�:   

 

• ஏதாவ� ெசய்ய, அன்� காட்ட யாேரா ஒ�வர் மற்�ம் ஏதாவ� ஒன்ைற 

எதிர்பார்க்க  மற்�ம்  

• நிதியள�ப்� நல்ல வாழ்க்ைகைய வாங்�மா? 

இந்தப் பாடப்பய�ற்சி ஏட்�ன் கைடசிய�ல் 

இ�க்கிற�ர்கள்  
 

இந்தப் பாடப்பய�ற்சி ஏட்�ல் என்ன கற்�க்ெகாண்�ர்கள்? 

கீேழ உள்ள ெபட்�ய�ல்  எ��ங்கள் அல்ல� வைர�ங்கள்.  

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

நல்ல வாழ்க்ைகையப் ெப�வதற்� என்ன 2 ெசயற்பா�கள் எ�ப்ப�ர்கள்? 

 கீேழ உள்ள ெபட்�ய�ல்  எ��ங்கள் அல்ல� வைர�ங்கள்   

                                                               

   1. 

 

 

 

 

  2. 

 

 

 

 

 

உங்கள் நல்ல வாழ்க்ைகையப் ெப�வதற்� எப்ேபா�  2 

ெசயற்பா�கைளச் ெசய்வ �ர்கள்? 

கீேழ உள்ள ெபட்�ய�ல்  எ��ங்கள் அல்ல� வைர�ங்கள்.  

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



இந்தப் பாடப்பய�ற்சி ஏட்�ல் இல்லாத ேவ� ஏதாவைதக் கற்க 

வ��ம்�கிற�ர்களா? 

கீேழ உள்ள ெபட்�ய�ல் எ��ங்கள் அல்ல� வைர�ங்கள்.  

                                                               

  

 

 

 

   

 

 

 

உங்கள் க�த்தைரப்�க்� ந�ங்கள் எங்கைள 

அைழக்கலாம் அல்ல� மின்னஞ்சல்அ�ப்பலாம் 

உங்கள் க�த்�ைரப்ைப�ம் இந்தப் பாடப்பய�ற்சிப் �த்தகங்கள் மக்க�க்� ேம�ம் 

பய�ள்ளதாக்க உங்கள் க�த்�க்கைள�ம் வரேவற்கிேறாம் . 

��தலான பாடப்பய�ற்சி ஏ�கள், பய�லரங்�கள் மற்�ம் ஏைனய வளங்கள் பற்றி 

உங்கள் க�த்�க்கைள அறிய வ��ம்�கிேறாம். 

அ�த்த� என்ன? 

அ�த்தபாடப்பய�ற்சிப் �த்தகங்கைளப் பயன்ப�த்�ங்கள். அைவகள் ப�ன்வ�மா� 

அைழக்கப்ப�கின்ற�:  

• ஏதாவ� ெசய்ய, அன்� காட்ட யாேரா ஒ�வர் மற்�ம் ஏதாவ� ஒன்ைற 

எதிர்பார்க்க  மற்�ம்  

• நிதியள�ப்� நல்ல வாழ்க்ைகைய வாங்�மா? 

 

 



ேம�ம் அறிய வ��ம்�கிற�ர்களா? 

ந�ங்கள் பார்க்க வ��ம்பக்��ய சில வளங்கைளக் கீேழ காண்க. 

மஸ்ேலாவ�ன் ேதைவகள�ன் ப�நிைல அைமப்� – ேதைவகள�ன் ப�நிைல 

அைமப்� பற்றிய தகவல்க�ம் எப்ப� அந்தக்க�த்�க்கள் காலப் ேபாக்கில் 

உ�வாக்கப்பட்டன. 

தன் நைட�ைறப்ப�த்தல் என்றால் என்ன?  - தன்�ைறப்ப�த்தல் பற்றி ேம�ம் 

தகவல்கள் மற்�ம் தன்�ைறப்ப�த்தியவர்கள் பற்றிச் சில அம்சங்கள். 

மஸ்ேலாவ�ன் ேதைவகள�ன் ப�நிைல அைமப்ைப ப�ட்ைச ெசய்தல் ேதைவகள�ன் 

ப�நிைல பற்றி ௨0௧௧ ல் கட்�ைர எ�தப்பட்ட�’. 

 

ஊன ஆதர� �ைற �றித்த மாற்றங்கள் பற்றி ேம�ம் அறிய  

www.ndis.gov.au –க்�ச் ெசல்�ங்கள். இ� ேதசிய ஊனக் காப்��தி திட்ட 

இைணயம். 

 

National Disability Insurance Scheme (ேதசிய ஊன காப்��தி திட்டம்) – இ� My Choice 

Matters ஆல் தயா�க்கப்பட்ட ேதசிய ஊன காப்��தி திட்டம் �றித்த தகவல் தாள் 

 

Living Life My Way (என� பாைதய�ல் வாழ்க்ைக வாழ்தல்) – இ� NSW 

அரசாங்கத்தின் என� பாைதய�ல் வாழ்க்ைக வாழ்தல் வைரச்சட்டம் ௧௮00 ௬0௫ 

௪௮௯அைழத்� ப�ற உ�க்கள�ல் ப�ரதிகள் எ�க்கலாம். 

 

 

 

 

http://www.simplypsychology.org/maslow.html
http://psychology.about.com/od/theoriesofpersonality/a/hierarchyneeds_2.htm
http://www.simplypsychology.org/maslow.html
http://www.ndis.gov.au/
http://www.mychoicematters.org.au/images/Documents/My_Choice_Matters_NDIS_Version_1.0.docx
http://www.mychoicematters.org.au/images/Documents/My_Choice_Matters_NDIS_Version_1.0.docx
https://www.adhc.nsw.gov.au/__data/assets/file/0007/271843/Living_Life_My_Way_Framework.pdf
https://www.adhc.nsw.gov.au/__data/assets/file/0007/271843/Living_Life_My_Way_Framework.pdf
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