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பா�கா�பான, பா�கா�ப�ற ம���
�ழ�பமான ��ந�ைலக�

 ெதா�தைல வ�வரி�க பய�ப��த�ப�� ெபா�வான ெசா�க� 'ந�ல
�ைறய�லான' ம��� தவறான �ைறய�லான ெதா�த� (good & bad touch)
எ�பைவயாக இ��க��றன - ஆனா� ெபா�வாக இ�த ெதா�த�க�
காய�ப��தா� அ�ல� ேமாசமானைவயாக உணர�ப�வத��ைல. 'ேமாசமான'
ெதா�த� ேபா�ற ெசா�கைள� பய�ப���வ�, �ழ�ைத ஏ�கனேவ
அ�பவ���� அவமான�த��� �ழ�ப�ைதேய ேச����, �ற��பாக ெதரி�த
ம��� ந�பகமான ெபரியவ� ��றவாளியாக இ����ேபா�.
உதவ���ற���: இ�த வ�த�க� அைனவ���� ெபா���� எ�பைத உ�க�
�ழ�ைத��� ெதரிய�ப����க�. "அ�த நப� உ�க� உறவ�ன�, மாமா, அ�ைத
அ�ல� ப�க�� ����காரராக இ��தா��, உ�கைள அெசௗகரியமாக உணர
ைவ�பத�� யா���� அ�மத�ய��ைல. 'சரி, நா� எ�ேபா�� உ�ைன ந��ேவ�'
எ�� ஒ�ேபா�� இ��க� �டா�." எ�பைத அவ�களிட� ெசா���க�.

ஆேரா�க�யமான எ�ைலக� 

 ���ப ந�க��களி� அைனவைர�� க���ப���� ��தமிட வ���பவ��ைல
எ�� �ழ�ைதக� ந�மிட� ���ேபா�,   ���ப உ��ப�ன�க��� மரியாைத
ெச���� மா�� வழிைய� க��ப���க உத�வத� �ல� அவ�க���

ஆதரவளி�க�� (ைக����வ�, வண�க� ெசா��வ�, வ�ைடெப�க�ேற�
எ�� ெசா�வ� ேபா�றைவ). நா� �ழ�ைதய�� அ�மத�ைய� ேக���ேபா�, 
த�க� உட�� �� அவ�க��� இ���� ஒ� க���பா�� உண�ைவ�

ெப�க�றா�க�. ேவ�ைடயா�பவ� அ�மத� ேக�க மா�டா� எ�பைத �ழ�ைத
உணர உத�க�ற�, ேம�� அ�த த�த�ரமான நப�கைள� க�டற�ய இ�
அவ�க��� உத��.
உதவ���ற���: ம�றவ�கைள மரியாைத�ட�� க�ணிய��ட�� நட�த
�ழ�ைதகைள ஊ��வ��க��. "��க� ம�றவ�கைள அ��� ������வ�
சரிய�ல எ�ப� ேபாலேவ, ��க� த�த�ர�கைள பய�ப��த� அ�ல�
ம�றவ�கைள க�டாய�ப��த� ச�கட�ப���� வ�த�த�� ெதா�வ� சரிய�ல.
��க� ம�றவ�களி� உண��கைள�� அவ�களி� எ�ைலகைள�� மத��க
ேவ���."

பா�ய� உ���களி� ெபய�கைள
சரியாக பய�ப���த� 

த�களி� பா�ய� உ���கைள ெதாடேவா, பா�ய� உ���கைள
பா��கேவா அ�ல� பா�ய� உ���கைள ப�ற� ேபசேவா யா����
அ�மத�ய��ைல எ�பைத �ழ�ைதக� �ரி��� ெகா�ள ேவ���.
உட����களி� சரியான ெபய�கைள� பய�ப���வைத உ�த�ெச�க -
அ��� / ேயானி, வ�வா, ச�ன�, மா�பக�க�, வ����ைபக�. யாராவ�
உ�க� �ழ�ைத�� அவ�களி� பா�ய� உ���க��� ஒ� �ைன��
ெபயைர� க�ப��தா�, ��க� எ�சரி�க�ப���க�. 
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உண��கைள அைடயாள ப���த� 

ந� உண��கைள அைடயாள� காண ��வேத, ஏதாவ� ஒ�� சரியாக�
படவ��ைல எ�� உண�வத�கான �த� ப�யா��. ேவ�ைடயா�பவ�க�
�ழ�ைதகைள எளித�� க���ப��த� ஏமா�ற ���� எ�ற உ�ைமைய
ந�ப���ளன�. இ� சரி ம��� சரிய��ைல எ�� சரியாக உணர���ய
ம��� அ�த உண��கைள பா�கா�பான ம��� ந�பகமான
ெபரியவ�களிட� ெதரிவ��பத� �ல� மத����ைட� ெபற ��க�ற
�ழ�ைதக��� இ� ஒ� ெபரிய ந�ைம.
உதவ���ற���: உ�க� ெசா�த கைதகைள� பக�ர��, அவ�ற��
உ�களா� ���த பல உண��கைள�� ேச��க��. ��க�யமான வ�ஷய�
எ�னெவ�றா�, ந� உ�ள�த�� உண��கைள� ேக�ப� எ�றா� எ�ன
எ�பைத ���தாரணமாக� ெகா�வ�. உதாரணமாக, "இ�� காைல
நா� மிக�� வ�ர�த�யைட�ேத�, ஏென�றா� நா� எ� அ�வலக�
��தக�ைத இழ��வ��ேட�, எனேவ அ�வலக ��ட���� நா�
தாமதமாக வ�ேவ� எ�� என��� ெதரி��. நா� அைத
ெவற��தனமாக� ேத�யேபா� எ� வய�� கல�கமாக உண�க�ற� ம���
எ� இதய� பட�பட�பான�. "

ந�பகமான ��ேகாண� 

�ைற�தப�ச� ��� பா�கா�பான ெபரியவ�கைள அவ�களி�
ந�பகமான ��ேகாண�த�� ஒ� ப�த�யாக அைடயாள� காண
�ழ�ைதக��� உத��க�, அவ�களி� ஒ�வராவ� ���ப
உ��ப�னர�லாதவராக இ��க ேவ���. ச�ல ேநர�களி� �ழ�ைதக�
த�க� ெப�ேறா�கைள சா��� இ��பதா� "ச��க��
மா���ெகா�ேவா�" எ�� பய�ப�க�றா�க�.
உதவ���ற���: �ழ�ைதகேள அவ�க� ேச��க வ����� நப�கைள�
ேத��ெத��க���. "எ�னிட� ஏதாவ� ேப�வத�� உ�க��� ச�கடமாக
இ��தா�, ேவ� யாரிட� ேபச ����? அ�ல� "ப�ளிய�� அ�ல�
வ�ைளயா�� ைமதான�த�� ஏதாவ� நட�தா�, ��க� யாரிட�
ேப���க�?" எ�� ேக��க�.
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உதவ���ற���: உ�க� ெமாழிைய எளிைமயாக��, வயத���
ஏ�றதாக�� ைவ���ெகா���க� : “அ�மா உ�க� க�க�, கா�க�
ம��� உ�க� ச�ன�ைத ��த� ெச�க�றா�. உ�க� உட� ச�ற�பான�
ம��� அ� உ�க�ைடய�. யாராவ� உ�க��� அெசௗகரிய�ைத
ஏ�ப��த�னா�, உடன�யாக எ�னிட� அ�ல� ��க� பா�கா�பாக
உண�� ேவ� ெபரியவ�களிட� அைத� ப�ற� ��க� ெசா�லலா�,
ஏென�றா� எ�க� ேவைல உ�கைள� பா�கா�ப�. ந�ைனவ��
ெகா���க�, �ளி�த�, கழி�பைற பய�ப���வ� ம��� ��க�
ஆக�யைவ தனி�ப�ட �ைறய�� ெச�ய�பட ேவ��ய ெசய�க�.
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About Circles of Safety

பா�கா�� வ�ட�க� (CoS) க�வ� �ல� �ழ�ைத பா�ய� �����தைல த��ப�
�ற��� ச�க�த��� வ�ழி��ண�� ஏ�ப���க�ற�. பா�ய� ம��� ெதாட��ைடய
தைல��கைள� ப�ற� வ�வாத����ேபா� ெபரியவ�க� இனி அெசௗகரியமாகேவா
அ�ல� பயமாகேவா இ�லாத ஒ� கலா�சார மா�ற�ைத வள��க �ய�க�ேறா�, மாறாக,
ந� �ழ�ைதகளி� பா�கா�� ேக�வ���ற�யாக இ����ேபா� எ�த தைல���
தைடெச�ய�ப�டதாகேவா அ�ல� ச��கலானதாகேவா இ�ைல எ�பைத
ஒ���ெகா�க�ேறா�.

www.circlesofsafety.com

�ழ�ைதக��� உட� பா�கா�ைப� க�ப��ப� பா�ய�
���ற�த����� �ழ�ைதகைள� பா�கா�க ஒ� ச�ற�த
வழியா��. இ��ப���, அ� ம��ேம, மிக�� பய��ளதாக
இ��கா�. �ழ�ைதக� பா�ய� �����த� ப�ற�ய
உ�ைமக�, அைத எ�வா� க�டற�வ� ம��� அைத
ந����வ� ம��� �ழ�ைதக� ெவளி�ப����ேபா�
உண�த�ற�ட� பத�லளி�ப� ேபா�றவ�ைற�� ெபரியவ�க�
க��� ெகா�ள ேவ���.

www.circlesofsafety.com
https://www.instagram.com/circles_of_safety/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/circlesofsafety/?viewAsMember=true
mailto:info@circlesofsafety.com
https://www.facebook.com/circlesofsafety/



