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ேகா�ட் -19 ெபற் ற உங் க�க்�
ேகா�ட் -19 உைடயவர்களில் �லர் ேநாய் க்�ப் �ற� �ற
�யா�கைள அ�ப�க்கலாம் . இ� ��ரமாக
ேநாய் வாய் ப் பட்� ம�த்�வமைன�ல்
அ�ம�க்கப் பட்டவர்களிட�ம் , �ட்�ல் ேலசான ேநாயால்
பா�க்கப் பட்டவர்களிட�ம் ஏற் படலாம் .
அ���கள் ேவ�ப��ன் றன, ஆனால் ேசார்வாக இ�ப் ப�,
நிைன�ல் ெகாள் வ�ல் �க்கல் கள் அல் ல� ேசாகம் மற் �ம்
மனச்ேசார்� ேபான் றவற் ைற அ�ப�க்க ���ம் . �லர்
கனமான �வாசத்ைத அ�ப�க்�றார்கள் , மற் றவர்க�க்�
�ட்�கள் மற் �ம் மார்�ல் வ� இ�க்கலாம் , இ�மல் அல் ல�
வாசைன மற் �ம் �ைவ �ைறதல் .
ேநாய் த்ெதாற் �க்�ப் �ற� இ�ேபான் ற ேநாய் கள் இ�ப் ப�
அசாதாரணமான� அல் ல, அ� கடந்� ெசல் வதற் � �ன் �
��� ேநரம் ஆகலாம் .
�ல�க்�, ��, ேவைல, பள் ளி மற் �ம் ஓய் �ேநரங் க�டன்
நீ ங் கள் �ன் � இ�ந்த வாழ் க்ைகைய �ண்�ம் ெப�வ�
�யா�கைள ஏற் ப�த்�ம் .
எப் ப� நலம் ெப�வ�
ேகா�ட் -19 ேநாய் க்�ப் �ற� பன் னிரண்� வாரங் க�க்�ப்
�ற� நீ ங் கள் �யா�கைள அ�ப�த்தால் , �ணமைடய
உத�ைய நா�வ� நல் ல�.
ஓய் ெவ�ப் ப� உங் கைளச் �கப் ப�த்தா�. இயல் பான
ெசயல் பாட்�ற் � நீ ங் கள் ப�ப் ப�யாக ேவைல ெசய் ய
ேவண்�ம் . இைவ நீ ங் கேள ெசய் யக்��ய ெசயல் களாக
இ�க்கலாம் அல் ல� நீ ங் கள் வ�க்�ம் நகராட்��ல் ப�ற் �
ச�ைககளின் உத��டன் இ�க்கலாம் .
�ல�க்� ம�வாழ் � நி�ணர்களின் உத� ேதைவப் ப�ம்

ம�வாழ் � என்றால் என்ன?
ம�வாழ் � என் ப� உங் கைளப் ப�ற் ��ப் பதற் கான
உத�ையப் ெப�வதா�ம் , இதனால் அன் றாட வாழ் க்ைக
�ண்�ம் நிர்வ�க்கப் ப�ம் . ��ந்தவைர �தந்�ரமான
வாழ் க்ைகைய, நீ ங் கள் ��ம் �ம் �தத்�ல் வாழ ���ம்
என் பேத ��க்ேகாள் .
நான் எப் ேபா� ம�த்�வைர ெதாடர்� ெகாள் ள
ேவண்�ம் ?
உங் கள் நிைலைமைய ெசாந்தமாகக் ைகயாள் வ� க�னம்
என் � நீ ங் கள் கண்டால் உத�க்� உங் கள் ம�த்�வைரத்
ெதாடர்� ெகாள் �ங் கள் . உங் க�க்கான ம�த்�வர்
ெபா�த்தமான �ன் ெதாடர்தல் மற் �ம் ம�வாழ் � எ�
என் பைதக் கண்���ப் பார்
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