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உங்கள் உடைய ஆதரவுத் திடைம்உங்கள் உடைய ஆதரவுத் திடைம்
நவீன அடிடைத்தனம் ைற்றும் ஆட்கைத்தல் ஆ்கியவற்்றிற்கு நவீன அடிடைத்தனம் ைற்றும் ஆட்கைத்தல் ஆ்கியவற்்றிற்கு 
பாதிக்கபபைக கூடிய ைக்களுககு சல்்வசன் ஆைி ஆனது பாதிக்கபபைக கூடிய ைக்களுககு சல்்வசன் ஆைி ஆனது 
தனது ஆதரடவ வழஙகு்கின்்து. அதாவது யாராவது உங்கள் தனது ஆதரடவ வழஙகு்கின்்து. அதாவது யாராவது உங்கள் 
உடைய சுதநதிரத்டதப ப்றித்து உங்கடைப பாவித்து நீங்கள் உடைய சுதநதிரத்டதப ப்றித்து உங்கடைப பாவித்து நீங்கள் 
விரும்பாத விையங்கடைச் சசயவிபபதன் மூலம் அவர்கள் விரும்பாத விையங்கடைச் சசயவிபபதன் மூலம் அவர்கள் 
தாங்கள் ஏதாவது நன்டை சபற்றுக ச்காள்வதாகும் தாங்கள் ஏதாவது நன்டை சபற்றுக ச்காள்வதாகும் 

எங்கள்  எங்கள்  
்சடவககு ்சடவககு 
உங்கடை உங்கடை 
வர்வற்்கின்்்ாம்வர்வற்்கின்்்ாம்

உங்கள் உங்கள் 
உடைய உடைய 
ஆதரவு ஆதரவு 

இைம் ைா்றிச் இைம் ைா்றிச் 
சசல்லல்சசல்லல் உங்கள் எதிர்காலம்உங்கள் எதிர்காலம்

சல்்வசன் ஆைியில் உள்ை யாராவது 

ஒருவர உங்கடை சதாடல ்பசறி 

மூலம் சறில சையங்கைில் ்நருககு ்நர 

சதாைரபு ச்காள்வார.
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உங்களுககு ஒரு புதிய பாது்காபபான 

தஙகும் இைத்தில் அல்லது நீங்கள் தற் 

சபாழுது தங்கி இருககும் இைத்தில் 

ஆதரவு அைிக்க ஒரு சசாநத தனிபபடை 

ஆதரவு உத்தி்யா்கத்தருககு நீங்கள் 

அ்றிமு்கப படுத்தப படுவீர்கள். உங்கள் 

உடைய ஆதரவு உத்தி்யா்கத்தர 

உங்கடைப பற்்றி அ்றிநது ச்காள்வார. 

அவர்கள் உங்கள் உடைய பாது்காபபு, 

ஆ்ராக்கியம் ைற்றும் நலன்்கடைப 

பற்்றி விசாரிபபார்கள்.

22

உைல் ைற்றும் ைன 
நல்வாழ்வு 

பண உதவி ைற்றும் 
ஆ்லாசடன

்பாககுவரத்திற்கு 
உதவி

உங்கடைப 
பயன் படுத்திக 

ச்காணைவர்கடை 
விசாரடணககு 

உடபடுத்த ்காவல் 
துட்ககு உதவி 

சசயதல்

ைதித் துடண 
ஆ்லாசடன ைற்றும் 

ஏடனய சறி்கிச்டச 
முட்்கடைக ்கணடு 

பிடிக்க உதவி 

சசயற்பாடு்கள் ைற்றும் ்வடல 
்தடுவது உடபடை உதவி்கடை 

நீங்கள் சபற்றுக ச்காள்ைக 
கூடிய இைங்கைிற்்கான 

இடணபபு்கள்.

முக்கியைான த்கவல்்கடை 
உங்கள் உடைய சசாநத 

சைாழியில் புரிநது ச்காள்ை 
உதவ யாராவது ஒருவடர 

சைாழி சபயரக்கவும் 
ைற்றும் ஆங்கில சைாழி 

வகுபபு்கைிற்்கான வசதி்கடை 
ஏற்பாடு சசயது தருதல்.

நடைமுட் 
உதவி ைற்றும் 
வழி ்காடடுதல்

சடை உரிடை்கள் 
ைற்றும் ஆதரவு

பிள்டை்கள் 
பாைசாடலககுச் 

சசல்ல உதவி

 பு்கார அைிக்க 
உதவி சசயதல்

விைக்கம் ைற்றும் 
சைாழி சபயரபபு 

்சடவ்கள்

்கலாச்சார 
ைற்றும் ஆன்ைீ்க 

்தடவ்கள்

எதிர்காலத் 
திடைம் இைல்

எங்்கனும் 
பாது்காபபா்க தங்க 

உதவி சசயதல்

உங்கைிற்்கான உங்கைிற்்கான 
த்கவல்த்கவல்

நீங்கள் இைம் ைா்றிச் சசன்் பின்பும் சறில விையங்கைில் உங்களுககு 

உதவி ்தடவபபைலாம். நாங்கள் அபசபாழுதும் உங்களுககு உதவி 

சசயய முடியும். ்ைலும் யாடரத் சதாைரபு ச்காள்வது எவவாறு 

சதாைரபு ச்காள்வது என்பது பற்்றி உங்களுககுத் சதரியுைா 

என்படத நாங்கள் உறுதி சசயது ச்காள்்வாம்.

இநத விையம் உங்களுககும் நைநது இருக்கலாம் என்பதற்கு அ்றிகு்றி்கள் உள்ைன. நசனல் 

்றிபரல் சைக்கானிசம் (என் ஆர ஏம்) என்று அடழக்கபபடும் அடைபபு மூலம் நீங்கள் சபற்றுக 

ச்காள்ளும் ஆதரவிற்கு ஐக்கிய இராச்சறிய அரசாங்கம் பணம் சசலுத்து்கின்்து. நீங்கள் நவீன 

அடிடைத்தனத்தினால் பாதிக்கபபடடு இருக்க கூடும் என அது தீரைானித்து உள்ைது. இதன் அரத்தம் 

என்னசவனில் சல்்வசன் ஆைியினால் உங்களுககு உதவி சசயய முடியும். 

இந்த துண்டுப் பிரசுரம் ஆனது உங்களுக்கு எனன உ்தவி பபற்றுக் ப்கொள்ள முடியும் மற்றும் 

இது எவவொறு பெயலபடு்கின்றது எனக் உங்களுக்கு கூறு்கின்றது 

*உங்கள உடைய த்தடவ்கட்ள 

அடிப்படையொ்கக் ப்கொண்டு உங்களுக்கு 

்கிடைக்கும் ஆ்தரடவ வழி நைத்தவும் 

்கண்்கொணிக்்கவும் உங்கள ஆ்தரவுத ்திடைம் 

உங்களுக்கு என ்தயொர் பெய்த ஒரு ெி்றப்பொன 

்திடைம் ஆகும். ெரியொன தநரத்தில மி்கவும் 

சு்தந்திரமொ்க வொழ எங்கட்ள விடடு நீங்கள 

நீங்கிச் பெல்ல உங்களுக்கு உ்தவும் ்திடைம் 

இ்தில உள அைஙகும். நீங்கள எங்கட்ள 

விடடு பவ்ளிதய்றிச் பெலலும் பபொழுது 

உங்களுக்குத த்தடவயொன அடனததும் 

்தயொரொ்க உள்ளன எனபட்த உறு்திப் படுத்த 

இது எங்களுக்கு உ்தவியொ்க இருக்கும். 

இ்தில வொழ உங்களுக்கு ஒரு இைம் 

இருக்கும். உங்கள ்திடைதட்த குட்றந்த 

படெம் ஒவவொரு மொ்தமும் உங்கள உைன 

ம்திப்பொயவு பெயதவொம். உங்களுக்்கொ்க 

ஏ்தொவது மொ்றினொல ்தயவு பெயது எங்க்ளிைம் 

கூறுங்கள. உங்கள ெி்றப்புத ்திடைதட்த 

நொங்கள மொற்்ற்லொம். எனதவ அது உங்கள 

உடைய த்தடவ்கட்ள நிட்றவு பெய்கின்றது.

இடவ 
உங்கள 
உடைய 

உரிடம்கள!

நீங்கள 
எவவொறு உண-

ர்்கின்றீர்்கள?

நீங்கள  
பொது்கொப்பொ்க  

உணர்- 
்கின்றீர்்க்ளொ?

உங்களுக்கு 
உைனடியொ்க 

எனன ஆ்தரவு 
த்தடவ? 

உங்கள் உடைய தனிப படை ஆதரவுத் திடைத்டத 

உருவாக்க உங்கள் உடைய ஆதரவு உத்தி்யா்கத்தர 

உங்கள் உைன் பணி ஆற்றுவார*.
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உங்கள் உடைய ஆதரவு உத்தி்யா்கத்தர 

உங்கடை சநதிபபார அல்லது தவ்ாைல் 

்கிரைைா்க சதாைரபு ச்காள்வார. 

44 உங்கள் உடைய ஆதரவு உத்தி்யா்கத்தர உங்கள் 

உைன் உங்கள் உடைய ஆதரவுத் திடைத்டத 

ைதிபபாயவு சசயவார. நீங்கள் எங்கடை விடடு 

இைம் ைா்றிச் சசல்லும் சபாழுது என்ன நைககும் 

என்பது பற்்றி ்கலநது உடரயாை ைற்றும் தீரைானம் 

எடுக்க ைற்றும் உங்கள் வாழ்கட்கயில் அடுத்த 

நைவடிகட்க்கடை எடுக்க உதவி சசயவார.

55

நீங்கள் என்ஆரஎம் இைம் இருநது ஒரு ்கடிதத்டத சபற்றுக 

ச்காள்வீர்கள். இநதக ்கடிதத்தில் நீங்கள் நிச்சயைா்க நவீன 

அடிடைத்தனத்தினால் பாதிக்கப படடு உள்ைீர்கள் எனத் தீரைானிக்க 

்பாதுைான த்கவல்்கள் இருநதால் அது பற்்றித் சதரிவிககும்.

நீங்கள சு்தந்திரமொ்க பெனறு வொழக் கூடிய ்தருணம் வரும் வடர 

நொங்கள உங்களுக்கு ஆ்தரவு அ்ளிப்தபொம்...

66

நீங்கள் சுதநதிரைா்க சசன்று 

வாழக கூடிய தருணத்திற்கு 

அணடையா்க உங்கள் உடைய ஆதரவு 

உத்தி்யா்கத்தர நீங்கள் சசன்று வாழக 

கூடிய இைத்தில் எல்லாம் தயாரா்க 

உள்ைதா என சதாைரநது சரி பாரபபார.

77
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உங்கள 
சு்கம் 

எப்படி? உங்களுக்கு 
த்தடவயொன 

ஆ்தரவு 
உங்களுக்கு 

உள்ள்தொ?

நீங்கள இைம் 
மொ்றிச் பெல்ல 

்தயொரொ்க 
உள்ளீர்்க்ளொ?

உங்கள உடைய 
ஆ்தரவுத ்திடைம் 

இனனும் 
உங்களுக்கு 
உ்தவியொ்க 
உள்ள்தொ?

நீங்கள இைம் 
மொ்றிச் பெல்ல 

உங்கள ்திடைத்தில 
உள்ள அடனததும் 
்தயொரொ்க உள்ள்தொ?

 நீங்கள நவீன 

அடிடமத்தனத்தினொல 

பொ்திக்்கப் படடு உள்ளீர்்கள 

எனத ்தீர்மொனிப்ப்தற்கு 

எனஆர்எம் இற்கு தபொதுமொன 

அ்ளவு ்த்கவல்கள இருந்தொல 

நொங்கள இனனும் 45 

நொட்களுக்கு உங்களுக்கு 

எனஆர்எம் ஊைொ்க நிட்றய 

ஆ்தரடவ வழங்க முடியும் . 

நீங்கள நவீன 

அடிடமத்தனத்தினொல 

பொ்திக்்கப் படடு உள்ளீர்்கள 

எனத ்தீர்மொனிப்ப்தற்கு 

எனஆர்எம் இற்கு தபொதுமொன 

அ்ளவு ்த்கவல்கள இலட்ல எனில 

நொங்கள இனனும் ஒனபது 

நொட்களுக்கு உங்களுக்கு 

நிட்றய ஆ்தரடவ வழங்க 

முடியும். 

முக்்கியமொன 
்த்கவல
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