
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ப�ள்ைளகள் மற்�ம் �வ வயதின�ன் வாழ்க்ைகய�ல் அவர்கள் தம் நா� வ�ட்� இன்�ெமா� �திய நாட்�ல் வாழ ஆரம்ப�க்�ம் �யற்சி பல �க்கிய மாற்றங்கைள 

அவர்கள�ன் �ன்னால் நி�த்தி வ��கிற�. இம்மாற்றங்கள் மிகப்பலவாக உள்ளன: �திய ஒ� ெமாழி, �தியனவாகப் பாடசாைல மற்�ம் நண்பர்கள், �� வ�தமான 

கலாச்சாரம் மற்�ம் ச�கங்கள் எனப் பலவற்ைற அவர்கள் சந்திக்கின்றனர். ஆய��ம் ��வரவாளர்களாக உள்ள ப�ள்ைளக�ம் �வ வயதின�ம் கனடா நாட்�ல் 

தம� �திய வாழ்�க்காகத் தம்ைம ச�ெசய்� ெகாள்ள �ற்ப�ம் சமயத்தில், இந் நாட்�ல் அவர்கள் ேவ�ன்றி வாழ்வ�ல் ெவற்றி ெபற உத�ம் உள்ளார்ந்த பலமாக 

அைம�ம் திறன்கள் பல அவர்கள�டம் உள்ளன. 

ஆய��ம், இந்த நிைலமாற்ற ேவைளய�ன் ெபா�� தம்ைமச் ச�ெசய்�ம் �யற்சி ��ைம அைடவதற்� காலம் எ�க்�ம் என்ற காரணத்தால், சில 

ேவைளகள�ல் ��வரவாளர் நிைலய�ல் இ�க்�ம் ஒ� ப�ள்ைள அல்ல� �வ வய� இைளஞ�க்� இந்த அ�பவம் கஷ்டமான ஒன்றாக�ம் அைமயக் ��ம். 

பாடசாைலகள�ல் அவர்கள் காட்�ம் கற்�ம் திறன், பங்�பற்�ம் �ைற மற்�ம் அ�பவங்கள் ேபான்றவற்றில் இங்� �திதாக நிக�ம் மாற்றங்கள் தாக்கத்ைத 

ஏற்ப�த்த ���ம். தம்ைம ஒத்த நிைலய�ன�டன் அவர்கள் உ�வாக்�ம் உற�கள், தா�ம் இச் ச�கத்தில் ஒ�வர் என்ற உணர்� மற்�ம் ெபா�வான �கநலம் 

ேபான்றைவ�ம் இவற்றால் பாதிப்� அைடயலாம். 

இந்த நிைலமாற்ற ேவைளய�ன் ெபா�� ப�ள்ைளக�க்�ம் �வ வயதின�க்�ம் ேமலதிக ஆதார உதவ�கள் மற்�ம் திட்டங்கள் வழங்கப்ப�ம் ெபா�� அவர்கள் 

நன்ைம ெப�கின்றனர். இவ்வாறான ஆதார உதவ�கள் மற்�ம் திட்டங்கள�ன் ேநாக்கம் அவர்க�ைடய உள்ளார்ந்த திறன்கள் மற்�ம் பலங்கைள வளர்த்� எ�த்�, 

அவர்கள�ன் �கநலத்ைத ேம�ம் உயர்த்�வ� ஆ�ம். �திய �ழல்கள் மற்�ம் அ�பவங்க�க்� ஊடாக அவர்கள் வாழ்வ�ல் பயண�க்�ம் இத்த�ணத்தில் இைவ 

ெப��ம் உத�கின்றன. இவ்வைகயான ஆதார உதவ�ைய வழங்�ம் இலட்சியத்�க்காகேவ STRONG (Supporting Transition Resilience of Newcomer Groups) என்ற 

��வரவாளர் �� மக்கள�ன் நிைலமாற்ற கால ப�வத்தில் ம�ள் எ�ச்சிக்கான ஆதார உதவ� வழங்கல் திட்டம் உ�வாக்கப்பட்� உள்ள�. 

STRONG என்றால் என்ன? 
கனடா நாட்�க்�ப் ��வரவாளர்களாக வ�கின்ற ப�ள்ைளகள் மற்�ம் �வ வயதின�ன் ச�க ம�ள் எ�ச்சித் திறைன அதிக�க்கச் ெசய்வதற்காக உ�வாக்கப்பட்ட 

ெசயல்திட்டமாக STRONG அைமந்�ள்ள�. இவர்கள் தம� �திய �ழல்கள�ல் அைம�ம் நிைலமாற்ற அ�பவத்ைத இல�வான ஒன்றாக அவர்க�க்� அைமத்�க் 

ெகா�ப்பதற்காக அவர்கள் �திய திறன்கள் மற்�ம் �க்தி �ைறகைள வளர்த்ெத�க்க உதவ� ��கிற� இச்ெசயல்திட்டம். இ� தன�த்�வமாக அவர்கள�டம் 

காணப்ப�ம் �யபலங்கைள �ன்ென�க்க உத�கிற�. �ன்ேனற்றகரமான வாழ்க்ைகத் ெத��கைள ேதர்ந்ெத�க்�ம்  திறன்கைள அவர்க�க்�க் கற்�க் 

ெகா�க்கிற�. நாம் வா�ம் ச�கத்தில் தாங்க�ம் ஒ� ப�திய�னேர என்ற உணர்வ�ைன அவர்கள் ெப�வதற்� ஊக்கம் ெகா�க்கிற�. 
 

STRONG �ட்டம் எவற்ைறக் கற்�க் ெகா�க்�ற�? 

பங்�பற்�நரக்ள் �ன்வ�ம் இவற்ைறெயல்லாம் கற்�க் ெகாள்�ன்றனர ்: 
 

மன�ணர்�கள் மற்�ம் மனவ�த்தம் 

ஆகியவற்ைற அைடயாளம் கா�வ� 

எப்ப�. ப�ள்ைளகள்/�வ வயதின�டம் 

அைவ எவ்வா� ஒ� தாக்கத்ைத 

ஏற்ப�த்�கின்றன. இவற்ைற எப்ப� 

ேமலாண்ைம ெசய்வ� 

நிைலைமகைளச் சமாள�க்க உத�ம் 

ஆேராக்கியமான திறன்கைள 

பயன்ப�த்�வ� எப்ப� (அ-� : 

ஓய்வாக மனஅைமதி த�ம் 

ெசயற்பா�கைள ெசய்தல்; 

மனவ�த்தம் உண்டா�ம் 

நிைலைமகள�ன் ெபா�� 

உதவ�கரமான எண்ணங்கைள 

சிந்தித்தல்) 

வாழ்க்ைகய�ல் இலக்�கைள 

எப்ப� வ�வைமக்கலாம், 

அவற்ைற அைடயத் திட்டமிட்� 

கால�கைள எ�த்� ைவக்கலாம்  

 
பாடசாைலய�ல், நண்பர்கள்  

மத்திய�ல் அல்ல� ��ம்பத்தில் 

ப�ரச்சிைனகைள வ�ளங்கிக் 

ெகாண்� எப்ப� அவற்�க்�த்  

த�ர்� காணலாம்  

 

STRONG �ட்டத்�ன் நன்ைமகள் எைவ? 
 
STRONG ெசயல் �ட்டத்�ல் பங்�பற்�வதனால் �ள்ைளக�ம் �வ வய�ன�ம் 
�ன்வ�ம் �டயங்களில் பயனைடவர ்என்�  
நாம் எ�ரப்ாரக்்�ேறாம்: 

 
 
“நான் நிைனக்கிேறன் நிைலைமகைள �கம் ெகா�த்�ச் 

சமாள�க்�ம் திறன்கள்தான் கற்றவற்�ள் மிக�ம் 

�க்கியமானைவ. ச�தானா?. வழங்கப்பட்ட 

அப்ப�யாசங்கள் எமக்�ப் ப��த்தமாக இ�ந்தன. ��த் 

திட்ட�ம் எமக்�ப் ப��த்� இ�ந்த�. ஆனால் 

நிைலைமகைளச் சமாள�க்�ம் திறன்கள்தான் உங்கேளா� 

என்�ம் இ�ந்� உதவப் ேபாகின்றன. மனவ�த்தம் 

த�கின்ற ஒ� நிைலய�ல் ந�ங்கள் இ�க்�ம் 

ெபா�ெதல்லாம் என்ன ெசய்ய ேவண்�ம் என்� 

உங்க�க்� அப்ெபா�� ஞாபகம் வ�ம், அவர்கள் 

ெசான்ன அந்தச் ெசால் என்ன? நிைலைமகைளக் 

ைகயா�வ� பற்றி என்ன அறி�ைர அவர்கள் 

உங்க�க்� ெகா�த்தார்கள்? அேத ப�ரச்சிைனைய 

இன்�ெமா� ேகாணத்தில் இ�ந்� பா�ங்கள். உங்கைள 

ந�ங்கேள பலமானவர்கள் ஆக எப்ப� மாற்றலாம்.” 
 – �வ வய�ப் பங்�பற்�நர் �றிய�

ப�ரச்சிைனகைள சமாள�க்க�ம் அவற்ைற த�ர்த்� ைவக்க�ம் ேதைவயான 

�க்கிய திறன்கைள கற்�க் ெகாள்�தல் 

மற்றவர்க�டன் ெதாடர்�கைள ஏற்ப�த்தி அவர்க�டன் உள்ள உற�க�க்� 

உ�தி ஊட்�தல் 

��வரவாளர் �� மக்கள�ன் நிைலமாற்ற கால 
ப�வத்தில் ம�ள்எ�ச்சிக்கான ஆதார உதவ� 
வழங்கல் (STRONG) 

ம�ள�ம் எ�கின்ற இயல்ப�ைன அதிக�த்தல் 



STRONG �ட்டத்�ன் கட்டைமப்� என்ன? 
 
 

இச்ெசயல் திட்டத்தில் 10 நிகழ்�கள் உள்ளன. 

ஒவ்ெவா� நிகழ்�ம் ஒ� மண�ேநரம் ந��க்�ம். 

பங்�பற்�ேவார் �திய திறன்கைள வளர்த்� 

எ�க்க உதவ�யாக அைமகின்ற ேவ�பட்ட 

வ�டயத் தைலப்� ஒன்� ஒவ்ெவா� நிகழ்வ�ன் 

ெபா��ம் எ�த்�க் ெகாள்ளப்ப�ம். 

��வ�ன் ெசயற்பா�க�க்� உதவ�யாக, 

உளநலத் �ைற நி�ணர்கள் (ச�க ேசைவப் 

பண�யாளர்கள் அல்ல� உளவ�யலாளர்கள்) 

அத்�டன்/ 

அல்ல� உளநலத் �ைறப் ப�ன்னண� அறி� 

ெகாண்ட உதவ�யாளர்கள் இ�ந்� 

வழிநடத்�வர். 

பங்�பற்�ம் ஒவ்ெவா�வ�ம் தன�ப்பட்ட 

�ைறய�ல் STRONG திட்டத்தின் 

வழிகாட்�ந�டன் ஒ� தடைவ சந்தித்� 

உைரயா�வார். இந்த நிகழ்வ�ன் ெபா�� 

பங்�பற்�நர் கனடா�க்� ��ெபயர்ந்� வந்த 

வரலாற்றின் ெபா�� அவர்க�க்� 

ைகெகா�த்த தம� பலமான இயல்�கள் மற்�ம் 

ஆதார உதவ�கைள அைடயாளம் காண 

��கிற�.

STRONG �ட்டத்�ல் பங்�பற்�ம் ஒ� �ள்ைள/�வ வய�ன�க்� ஆதரவாகப் ெபற்ேறார ்
மற்�ம் பா�காவலரக்ள் என்ன ெசய்ய���ம்? 

ெபற்ேறார்/பா�காவலர்கள் தம� ப�ள்ைளக�க்� மிகப்ெப�ய �ல ஆதார உதவ�யாளர்கள் ஆக�ம் அவர்கள�ன் �ன்ேனற்றத்தில் �க்கிய 

பங்காளர்கள் ஆக�ம் இ�க்க ���ம். இதைன நாம் ��ந்� ைவத்தி�க்கிேறாம். இக்காரணத்தினால், எம�  STRONG ெசயல் திட்டத்தின் நிகழ்�க் 

காலம் ��வதி�ம் பங்�பற்�ேவா�ன்  ெபற்ேறார்/பா�காவலர்கள் என்ற �ைறய�ல் ந�ங்க�ம் இதில் ஆர்வம் ெகாண்டவராக ஈ�பா� 

காட்�பவராக எம்�டன் பயண�ப்ப� �க்கியமாக உள்ள�. 

இத்திட்டத்தில் ந�ங்கள் ஈ�பா� காட்டக் ��ய சில வழிகைளக் கீேழ த�கிேறாம். இவற்றில் ஈ�ப�ங்கள் என்� உங்க�க்� ஊக்கம் அள�க்க�ம் 

வ��ம்�கிேறாம்: 

 
எம� STRONG திட்டத்தின் கீழ் உங்கள் ப�ள்ைள கற்� வ�ம் வ�டயங்கள் பற்றி அறிந்� ெகாள்ள ஆர்வம் காட்�ங்கள். 

உதாரணமாக: திட்டத்தின் ஒவ்ெவா� நிகழ்வ�ன் ப�ன்ன�ம் உங்கள் ப�ள்ைள கற்�க் ெகாண்ட �திய வ�டயங்கள�ல் 

எதைனயாவ� உங்க�டன் பகிர்ந்� ெகாள்ள அவர் வ��ம்�கிறாரா என்� ேகட்�ப் பா�ங்கள். 

 
உங்கள் ப�ள்ைள STRONG திட்டத்தின் வழியாக ெபற்�ள்ள, வ�வாக(strong) அவ�ல் பதிந்�வ�ட்ட, திறன்கள�ல் 

சிலவற்ைற ப�ரேயாகிக்கக் ��ய நிைலைமகைள அவர் தன� வாழ்வ�ல் அைடயாளம் கா�வதற்� உத�ங்கள். 

ஒவ்ெவா� வார�ம் உங்கள் ப�ள்ைள தன� மனத்தால் ஓய்� ெப�ம் அைமதி வழிச் ெசயற்பா� ஒன்� அவ�க்� 

அறி�கம் ெசய்� ைவக்கப்ப�ம். இவ்வாறான அைமதிவழிச் ெசயற்பா�கள் உங்கள் ப�ள்ைள எதிர்ேநாக்�ம் 

வ�ரக்தி�ட்�கின்ற அல்ல� அைமதிையக் ெக�க்கின்ற நிைலைமகள�ன் ெபா�� அவர� மனவ�த்தத்ைதத் 

தண�ப்பதற்� உதவ ���ம். 
 

STRONG திட்டத்தின் வழியாக உங்கள் ப�ள்ைள கற்�க் ெகாள்�கின்ற மனஓய்� ெப�ம் ெசயற்பா�கைள உங்க�க்�ம் 

மற்ைறய ��ம்ப அங்கத்தவர்க�க்�ம் கற்ப�க்�ம்ப� உங்கள் ப�ள்ைளைய அைழ�ங்கள். 

 
உங்கள் ப�ள்ைள அைட�ம் ெவற்றிகைளப் பாராட்�ங்கள். �க்கியமாக STRONG திட்டத்தின் வழியாக கற்�க் ெகாண்ட ஒ� �திய 

திறைன வ �ட்�ேலா ெவள�ய�டங்கள�ேலா அவர் ெசய்� காட்�ம் ெபா�� பாராட்�ங்கள். 

• ெப�ய ஒ� பாடச் ேசாதைனக்காகப் ப�த்தல் அல்ல� அப்ப�யான ேசாதைனைய எ�த்தல் ேபான்ற மனவ�த்தம் 

த�ம் நிைலைமகைள எதிர்ெகாள்�ம் ெபா�� (தன� மன�ணர்�க�க்� ெபா�த்தமாக ெபயர் �ட்�தல் ேபான்ற) 

ஒ� �திய சமாள�ப்�த் திறன் (coping skill ) அ�வாகலாம். 

• மனத்தில் ேதான்�ம் �ரண்பா�கைளத் த�ர்த்�க் ெகாள்ள, அல்ல� ஒ� �க்கிய இலட்சியத்திைன அைடவதற்� 

உ�ய வழிக்கான ப�நிைலகைள அைடயாளம் காண, அவர் த�ர்மானங்கள் எ�க்�ம் ெபா�� �ைளையச் சல்லைட 

ேபா�தல் ேபான்ற ஒ� �திய ப�ரச்சிைனக்� த�ர்� கா�ம் திறன் (problem-solving skill ) அ�வாகலாம். 

 
இச் ெசயல் திட்டத்தின் திட்ட உதவ�யாளராக உள்ளவ�டன் ெதாடர்�பட்ட ஒ�வராக இ�ந்� ெகாள்�ங்கள். உங்கள் 

ப�ள்ைளய�ன் ெவற்றிகள் மற்�ம் சவால்கள் பற்றி அவ�டன் �திய தகவல்கைளப் ப�மாறிக் ெகாள்�ங்கள். சவால்கள் 

சம்பந்தமாக உங்கள் ப�ள்ைளக்� ேமலதிக ஆதார உதவ�கள் ேதைவப்பட�ம் ��ம்.  

 
உங்கள் ப�ள்ைள, கனடா நாட்�ல் வா�ம் தன� வாழ்க்ைகக்�ப் ெபா�த்தமான �ைறய�ல் தன்ைனச் ச�ெசய்� ெகாள்�ம் காலத்தில், அவ�க்� 

உதவ�யாகத் �ைணேபா�ம் திறன்கள் மற்�ம் �க்தி �ைறகைள STRONG ெசயல் திட்டம் வழங்க ��கிற�. அேத சமயம், அவர்கள�ன் வாழ்வ�ல் 

�க்கிய பங்� வகிக்�ம் வய� வந்ேதா�ம் தம� ப�ள்ைளகள் கற்�க் ெகாள்வனவற்ைற அவர்கள் மனதில் நிைலநி�த்த உதவ ���மானால் STRONG 

திட்டம் ேபான்ற ெசயல் திட்டங்கள் மிகச்சிறந்த பலன் த�கின்றன என்பைத�ம் நாம் அறிேவாம். STRONG திட்ட நிகழ்ச்சிகள�ன் ெபா�� உங்கள் ப�ள்ைள 

எதைனக் கற்�க் ெகாள்கிற� என்பைத ந�ங்க�ம் அறிந்� ெகாள்�ங்கள் என்�ம் அவர் ெப�கின்ற �திய திறன்கைள அவர் பயன்ப�த்த உத�ங்கள் 

என்�ம் �றி நாம் உங்க�க்� ஊக்கமள�க்க வ��ம்�கிேறாம்!  
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