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க ோவிட் 19 மற்றும் த ோடர்பு

க ோவிட் 19 இன்  ோலத் ில் சிறந்  த ோலலகேசி 

த ோடர்பு ள்



இந்  ஆ ோரம்

2

க ோவிட் 19 இன் க ோதுசமூ வில ல்  ோரணமோ 

கேரு ்கு கேர்உரரயோடல் ரை ் ோட்டிலும்

த ோரலக சிமற்றும் வீடிகயோ  வல்த ோடரப்ு ை்

த ருமைவுஅதி ரி ்  ் டட்ுை்ைன.

பின் ங்கியகுழு ் ைில் த ோரலக சித ோடரப்ு

மடட்ுகமத ரும் ோலும் சோ ்தியமோகும்.இே் 

வர யோனகசரவவழங் லு ் ோ சிலரு ்கு

 யிற்சிஅைி ்  ் டட்ுை்ைது.

த ோரலக சிஉரரயோடல் ைிலிருே்துசிறே் 

  வல்த ோடரப்ுமுடிவு ரைஎவ்வோறுத றுவது

என் ர இே் ஆவணம்தசோல்கிறது
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• விவோிக் ப்ேட்ட உத் ி ள்
த ோலலகேசி கசலவ 
வழங் லல 
தேரும்ேோலோனவர் ளுக்கு 
சிறந்  ோக்கும். த ோலலகேசி 
உலரயோடல் ளில் 
தேரும்ேோலும் சிரமங் லளக் 
த ோண்ட சில குழுக் ளுக்கு 
அலவ மி வும் முக் ியம்

இந்  ஆ ோரம்
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அறிமு மில்லோ  

தமோழிலயக் க ட்ேவர் ள்

ேின் ங் ிய 

சிறுேோன்லமயின 

மக் ள்

வய ோனவர் ள்

லவரஸுக்கு முன்கே 

கூட நிலறய 

 வலலப்ேட்டவர் ள்

 வனக்குலறேோடுள்ள

குழந்ல  ள் மற்றும் 

தேோியவர் ள் 

சமூ ப்ேிரச்சலன ள் 

உள்ள குழந்ல  ள்

மற்றும் தேோியவர் ள் 
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த ோலலகேசி த ோடர்பு  ோட்சி 

குறிப்பு லள சீர்குலலக் ிறது

க ோவிட் 19  ோரணமோ  உள்ள சமூ  வில ள் 

 வனிக்கும்கேோது உ வும் உத் ியோன ேோர்ப்ேல 

சீர்குலலக் ிறது

த ோலலகேசி அலழப்பு ள் அல  முற்றிலும் 

விலக்கு ின்றன

வீடிகயோ அலழப்பு ள்  ோட்சி   வல் லள

 ட்டுப்ேடுத்து ின்றன

மு மூடி ள் மு ம் ேோர்ப்ேது மற்றும் உ டு 

வோசிப்ேல   ட்டுப்ேடுத்துவக ோடு சப் ங் லளயும் 

த ளிவில்லோமல் ஆக்கு ின்றன



ம ் ை்மோறு ட்டஅைவு ைில்  ோட்சி

குறி ்பு ரைேம்பியுை்ைனர.் இரவமு ம்

 ோர ்் து, உ டுவோசி ் ல்மற்றும்உடல்

தமோழிவோசி ் ல்

த ோரலக சிஉரரயோடல் ைில்இே் 

குறி ்பு ை்இல்லோ  ோல், ம ் ை் ேன்கு

அறிே் வர ்ரை ்  விர, 
த ோரலக சி ைில் க சுவதுசங் டமோ 

இரு ் லோம்

அவர ்ை் த ோரலக சிஉரரயோடல் ரை ்

 விர ்் லோம்அல்லதுகுரறே்  டச்ம்

ஈடு டலோம்மற்றும் த ோரலக சி

உரரயோடல் ைிலிருே்துகுரறே் ைவு

 யன் த றலோம்
6

த ோலலகேசி உலரயோடல் ளில் உள்ள சிக் ல் ள்
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 ோட்சி குறிப்பு ள் இல்லோமல் 

தசோற் ள் மட்டுகம 

த ோலலகேசி 

உலரயோடல் ளில் அ ி  

அர்த் த்ல  த ோிவிக்  

கவண்டும்
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கேசும் தசோற் லள நன்கு

புோிந்துத ோள்ள உ வும் வழி ள்
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ேீங் ை்இரு ்கும்இட ்தில்குரறே் பின்னணிஇரரசச்ல்

இரு ் ர உறுதிதசய் 

ேீங் ை்அரழ ்கும் ே ரரச்சுற்றிபின்னணிஇரரசச்ல்

இருே் ோல் -அவர ்ரைஅரமதியோனஇட ்திற்கு

தசல்லுமோறு ரிே்துரர ் வும்.

ர சியவிஷயங் ை்விவோதி ்  ் டுகின்றனஎன்றோல் -

ே ரிடம் கவறுயோரும் க ட ்முடியோதுஎன்று

தசோல்லுங் ை். வீடிகயோஅரழ ் ோ இருே் ோல், உங் ரைச்
சுற்றியுை்ைஇட ்ர  ் ோடட்ுவ ன்மூலம்

உரரயோடரல ்க ட ் கவறுயோரும்இல்ரலஎன் ர 

அவர ்ை்  ோணலோம்.

இடம்



அவம ித் லலத் 
 விர்க் வும்

Dr Damien Howard April 2020 10

• ‘உங் ளுக்கு புோி ிற ோ’ என்று க ட்  

கவண்டோம்

• ‘நோன் சோியோ  விளக் ிகனனோ அல்லது 

மீண்டும் தசோல்ல கவண்டுமோ’ என்று

க ளுங் ள்

• தசோல்லப்ேடுவல ப் புோிந்து
த ோள்வ ில் சிரமங் ள் உள்ளவர் ள் 
வழக் மோ  
அவம ிக் ப்ேட்டவர் ளோ  
இருப்ேோர் ள்



த ோலலகேசியில் 
நி ோனமோ ப் 
கேசவும்

Dr Damien Howard April 2020 11

கவ ம் புோி லலக் 

த ோல்லும்



குரல் மோறு ோடு

• சில முக் ியமோன தசோற் ள் அல்லது 

தசோற்தறோடர் ளுக்கு முக் ியத்துவம் 

த ோடுக்  அ ி  குரல் மோறுேோட்லடப் 

ேயன்ேடுத் வும்

• கமகல உள்ள அடிப்ேலட முக் ிய 

தசோற் லள ேோர்லவக்கு

எடுத்துக் ோட்டு ிறது, அல கய குரல்

மோறுேோடு ஒலியுடன் தசய் ிறது

• நீங் ள் குரல் மோறுேோட்லடப்
ேயன்ேடுத்தும்கேோது,  தசோல்வ ின்
அர்த் ம் கமம்ேடுவக ோடு 

புோிந்துத ோள்ளவும்உ வு ிறது.
12

 ோைரீதியோ க சும்தசோற் ைின்

விரைவுகிட்ட ் ட்டஉயிரியல்

ரீதியோனது. இதுமனி ர ்ரை

ஆறு ல் டு ்துகிறதுமற்றும்

உயிர ்்பி ்கிறது.

.



சுரு ் மோ 
க சவும்
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க லவயோனல  மட்டும்

தசோல்லுங் ள் -

க லவயில்லோ  தசோற் ள் 

நல்ல புோி லுக்கு  லடயோ  

இருந்து ‘அறிவோற்றல் 

சுலமலய’ உருவோக்கு ின்றன



 லலப்பு மோற்றங் லளக் குறிப்ேிடவும்

ே ரர

க ட்  ர ்்கு

 யோரோ 

உ வுகிரது

இல்ரலதயனில்

அவர ்ைின்

அனுமோனங் ை்

அவர ்ரை வறோ 

வழிேட ்தும்

மற்றும்  வறோன

புரி ல் ை்

ஏற் டு ்தும்

14
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இலடநிறுத் ம் மூலளக்கு 

தசோன்னல ப் புோிந்து

த ோள்ள கநரமளிக் ிறது

இரடேிறு ் ம்

வோ ்கியங் ளு ்குை், 

வோ ்கியங் ளு ்குஇரடயில்

க சச்ோைர ்ளு ்குஇரடயில், ஒன்று ்கு

கமற் ட்ட இருே் ோல்



Priming 
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த ோரலக சிஅரழ ்பு ்குமுன்

ே ரு ்குகுறி ்பு ரைபுர  ் டம்

மற்றும்குறுஞ்தசய்திஅல்லது

மின்னஞ்சல்மூலம்அனு ் வும்

• உலரயோடல் என்னவோ இருக்கும்

என்ேல அறிவது உலரயோடல்

நி ழும்கேோது அல நன்கு

புோிந்துத ோள்ளஉ வு ிறது

• இது என்ன தசோல்லப்ேடும் என்ே ற்கு 

மக் லளத்  யோர்ேடுத்து ிறது

• கமலும்அவர் ள் தசோல்ல விரும்புவல  

அவர் ள்  யோர் தசய்யலோம்

• உங் ள் சம்ேளத்ல க் குறித்து நோன் 

உங் ளுடன் கேச விரும்பு ிகறன்.

• உங் ளிடமிருந்து த ோடர்ேில்லோ  ோல் 

அலவ நிறுத் ப்ேட்டுள்ளன.

• அவற்லற எவ்வோறு  ிரும்ேப் தேறுவது 

என்ேல  நோன் உங் ளுக்குச் தசோல்ல 

விரும்பு ிகறன்



• விவோ ிக் ப்ேட்ட முக் ிய
விஷயங் ளின் குறிப்தேடுக் வும்

• குறிப்பு லள புல ப்ேடம் எடுத்து
அனுப்ேவும்.
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த ோலலகேசி

அலழப்பு ளின் கேோது

 ோட்சி குறிப்பு லளச்

கசர்க் வும்



 ற்றலு ்குபிறகு

• இதுஒருவரு ்கு என்ன
தசோல்ல ் ட்டது என் ர  ்
த ைிவு டு ்தி ்த ோை்ை
உ வுகிறது.

• ே ரு ்குஉரரயோடரல ்  ற்றிய
துல்லியமோன புரி ல் இரு ் ர 
உறுதி ் டு ் இதுஉ வுகிறது.

• கமலும் இதுகுறி ்துபின்னர்
சரச்ர்ச ை் ஏற் ட்டோல், 
கூற ் ட்டவற்றின்மு ்கிய
புை்ைி ைின்  திவு ் ோன
சோன்று ரையும் இதுவழங்குகிறது
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Follow up phone message with 

A text message or email that

summarizes the information 
given or arrangements made

த ோலலகேசி அலழப்ேில் 

விவோ ிக் ப்ேட்ட ின்

சுருக் த்ல  ஒரு உலர

அல்லது மின்னஞ்சல் 

மூலம் அனுப்ேவும்
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த ோலலகேசி

உலரயோடலுக்குப் ேிறகு

புல ப்ேடம் எடுத்து

ேின்னர் அனுப்ேப்ேட்ட

குறுஞ்தசய் ியின்

எடுத்துக் ோட்டு

நீங் ள் விண்ணப்ேத்ல 

எழு ி அல  எனக்கு 

அனுப்புங் ள்

யோரோவது உங் ளிடம் என்ன 

நடந் து என்று தசோல்வ ற்கு 

த ோடர்புத ோள்ள 3 

வோரங் ளுக்கு கமல்  ஆ லோம்

கமலும் க ள்வி லளக்

க ட் யோரோவது

உங் லளஅலழக் லோம்



வீடிகயோ 
ேின்த ோடர்

• உரரயோடலின்மு ்கிய
புை்ைி ைின் சுரு ்  ்ர ஒரு
குறுகியவீடிகயோவோ 
உருவோ ் வும். 

• திரும் வும்கூறுங் ை் என்று
க டட்ு அவமோன ் டோமல் ே ர்
வீடிகயோரவமீண்டும்
 ோர ்் லோம், க ட ்லோம்.

• மற்றவர ்ைிடமிருே்துஉ வி
க டட்ு தசோல்ல ் ட்டர  ்
புரிே்துத ோை்ைலோம்.

20



மி வும் ேழக் மோன 
தமோழி
• கநருக்கு கநர் த ோடர்பு த ோள்ள 
முடியோ கேோது ஒரு நேோின் மி வும் 
ேழக் மோன தமோழியில் 
த ோடர்புத ோள்வது மி வும்
முக் ியமோனது.

• இது மி வும் தவற்றி ரமோன 
  வல்த ோடர்புக் ோன வோய்ப்லே 
அ ி ோிக் ிறது

•  ிலடக்கும்கேோது 
தமோழிதேயர்ப்ேோளர் லளப் 
ேயன்ேடுத் வும்

• தமோழிதேயர்ப்ேோளர் லள 
முலறயோ  ஈடுேடுத்  
த ோழில்நுட்ேத்ல ப் ேயன்ேடுத் வும்

21



ேீங் ை்

குறுகிய

வீடிகயோ

ரவ

உருவோ ் 

வும்

ேீங் ை்

தசோன்னர 

தமோழித யர்

 ் ோைர்

தமோழித யர்

 ் வீடிகயோ
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Utell.online -   வல் லள 

எளி ோ ப் ே ிர
இது கடமியன் உருவோக் ிய ஆன்லலன் 

ேயன்ேோடோகும், இது இரண்டு குறு ிய 

வீடிகயோக் லளப் ே ிகவற்றவும் 

அனுப்ேவும் உ வு ிறது

உ ோரணத் ிற்கு,

1) த ோலலகேசி அலழப்ேில் 

கூறப்ேட்டல  சுருக் மோ க் த ோண்ட 

வீடிகயோ

2) நீங் ள் தசோன்னவற்றின் 

தமோழிதேயர்ப்லேக் த ோடுக்கும் ஒரு 

தமோழிதேயர்ப்ேோளர்

இல  ஒற்லற URL ஆ  உலர தசய்யலோம்

https://utell.online அல்லது

உங் ள் உலோவியில் utell.online லடப் 

தசய்யவும்

https://utell.online/


நீங் ள் ேிஸி, ஏன் அ ி ம்
தசய்ய கவண்டும்?

• ஏதனனில் இதுசிறே்   வல்த ோடரப்ு
விரைவு ரைஉருவோ ்குகிறது

• குறி ் ோ த ோரலக சி   வல்த ோடரப்ு ரை ்  யன் டு ்  ்
பின் ங்கியவர ்ளு ்கு

• இது வறோனபுரி ல் ைோல் ஏற் ட ்கூடிய
எதிர ்ோல கேரவிரய ்ர யும் சி ் ரலயும்
மிசச் ் டு ்துகிறது

•  லமற்றும் ஈடு ோடற்றஅரழ ்பு ை் அல்லதுபு ோர ்ை் இறுதியில்
சிற ் ோ த ோடரப்ுத ோை்வ ற்குஅதி கேர ்ர யும்முயற்சிரயயும்
எடு ் லோம்.

• ‘“வருமுன்  ோ ் ல் சோலவும் ேன்று” –
முன்கூட்டிகயவிஷயங் ரை சரிதசய்வது
பின்னர் சரிதசய்ய க ரவயோனஅதி 
கவரலரயச் கசமி ்கிறது
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This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

https://en.wikipedia.org/wiki/Sewing
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


என ்குபுரியவில்ரல

அர ேீங் ை்

மீண்டும்தசோல்ல

முடியுமோ


