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ைரப்பமகடந்திருக்ைிறேீரைளா? 
உஙைள் விருப்பதச்தாிவுைகள ஆராய்தல்
இந்தக் கையேடானது, ்திடடமிடப்படாமல் ைரப்பமானவரைளுக்ைாைவும் (அல்்லது 
அவரைளுக்கு ஆ்தரவளிப்பவரைளுக்ைாைவும்) மற்றும் எனன செயவச்தனயறே 
ச்தாிோமல் இருப்பவரைளுக்ைாைவும் உருவாக்ைப்படட்தாகும். இது, உஙைளுக்குக் 
ைிகடக்ைக்கூடிே ்பல்யவறு விருப்பதச்தாிவுைள் குறேித்த ்தைவல்ைகள உஙைளுக்கு 
வழஙகுைிறேது. முடிசவடுப்ப்தில் உஙைளுக்கு உ்தவுவ்தற்ைான ஆ்தரவு மற்றும் 
ைருவிைளுக்கு எஙயை செல்வது என்பது ய்பானறே ைவனத்தில் சைாள்ள யவணடிே ெி்ல 
விடேஙைகள இது விவாிக்ைிறேது.

்பல்யவறு சூழநிக்லைளிலும் உறேவுைளிலும் ைரப்பம் உணடாை்லாம் என்பக்த நாஙைள் 
புாிநதுசைாள்ைியறோம், அததுடன ்பாலின யவறு்பாடுைகளக் சைாணடவரைளும் 
மற்றும்/அல்்லது ை்லபபுப ்பாலின யவறு்பாடுைகளக் சைாணடவரைளும் 
்திடடமிடப்படாமல் ைரப்பமாை்லாம் என்பக்த ஒபபுக்சைாள்ைியறோம்.

இந்தக் கையேடு ைரப்பமானவரைளுக்ைான்தாகும். ைரப்பமானவரைளுக்கு ‘ச்பண’ 
எனறே வாரதக்தகேயும், ைரப்பததுடன ச்தாடரபு்படடுள்ள மற்சறோரு ந்பருக்கு 
‘ஆண’ எனறே வாரதக்தகேயும் நாஙைள்  எபய்பா்தாவது ்பேன்படுததுவதுணடு. இது 
ச்பாதுப்பகடோனது என்பக்தயும், அததுடன அகனவருக்கும் ச்பாருத்தமான்தாை 
இருக்ைாது என்பக்தயும் நாஙைள் ஒபபுக்சைாள்ைியறோம்.

நீஙைள் ைரப்பமாை இருப்பக்தக் 
ைணடறேி்தல்
ஒரு மா்தவிடாய ்தவறேிபய்பா்தல், உடல் சுைவீனமாை உைர்தல் (குமடடு்தல்) அல்்லது 
வாந்திசேடுத்தல், மார்பைஙைளில் வலி அல்்லது மார்பைஙைள் ச்பாி்தாகு்தல் மற்றும் 
மேக்ைம் அல்்லது யொரவாை உைர்தல் ஆைிேகவ ைரப்பத்தின அறேிகுறேிைளாகும். 

ைரப்பமான அகனவருக்குயம இந்த அறேிகுறேிைள் இருப்ப்தில்க்ல. உஙைள் மா்தவிடாய 
ஒரு வாரத்திற்கு யம்லாைத ்தாம்தமாைிவிடடால், ைரப்பப ்பாியொ்தகனகேச் 
செயதுசைாள்வது நல்்லது. உஙைள் ைரப்ப ைா்லமானது, உஙைள் ைகடெி மா்தவிடாேின 
மு்தல் நாளிலிருநது ைைக்ைிடப்படுைிறேது.
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ைரப்பப ்பாியொ்தகனைள் 
நீஙைள் ைரப்பமாை இருப்ப்தாை நிகனத்தால், ைரப்பதக்த உறு்திப்படுத்த 
ஒரு ்பாியொ்தகனகேச் செயதுசைாள்வது முக்ைிேமான்தாகும். ெிறுநீர 
அல்்லது இரத்த மா்திாி மூ்லமாை ைரப்பப ்பாியொ்தகனகேச் செயே்லாம். 
ெிறுநீர மூ்லமான ைரப்பப ்பாியொ்தகனச் ொ்தனம் ஒனகறே ஒரு மருந்தைம் 
அல்்லது ்பல்ச்பாருள் அஙைாடிேிலிருநது நீஙைள் வாஙைி, அ்தன சவளி 
உகறேேில் சைாடுக்ைப்படடுள்ள வழிமுகறேைகளப ்பின்பற்றே்லாம். ச்பாது 
மருததுவமகன, ச்பணைளின சுைா்தார கமேம், குடும்்பக் ைடடுப்பாடு 
மருததுவமகன அல்்லது ்பிறே சுைா்தார யெகவ கமேஙைளிலும் இந்தப 
்பாியொ்தகனகேச் செயதுசைாள்ள்லாம். நீஙைள் எவவளவு விகரவில் 
ைணடறேிைிறேீரையளா, உஙைள் விருப்பதச்தாிவுைகளப ்பற்றேிச் ெிந்திக்ை 
அவவளவு அ்திைமான யநரம் உஙைளுக்குக் ைிகடக்கும்.

ைரப்ப விருப்பதச்தாிவுைள்
உஙைளுக்ைான ெிறேந்த முடிகவ எடுக்ை நீஙைள் ய்தகவோன யநரதக்த 
எடுததுக்சைாள்வது முக்ைிேமாகும். நீஙைள் முடிகவ எடுக்கும் ய்பாது, 
உஙைள் ்தனிப்படட சூழநிக்லைகளயும் ைிகடக்ைக்கூடிே ஆ்தரகவயும் 
மற்றும் எத்தகன வாரஙைள் ைரப்பமாை இருக்ைிறேீரைள் என்பக்தயும் 
ைருத்தில் சைாள்வது நல்்லது.  

்திடடமிடப்படாமால் ைரப்பமாவது ச்தாடர்பான விருப்பதச்தாிவுைள் 
்பினவருமாறு:

• ைரப்பதக்தத ச்தாடர்தல் – ச்பற்யறோராவக்தத ய்தரநச்தடுத்தல்

• ைரப்பதக்தத ச்தாடர்தல் – ்ததச்தடுபபு அல்்லது வளரபபுப ்பராமாிபபு 
(foster care)

• ைரப்பதக்தக் ைக்லத்தல் – ைருக்ைக்லபபு
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உஙைளுக்குத ச்தாிந்த, நம்்பைமானவரைளுடன ய்பசுவது உ்தவிோை 
இருக்கும். ெி்ல யநரஙைளில், ஒரு சுைா்தார நிபுைருடன ய்பசுவது 
்பேனுள்ள்தாை இருக்கும். உஙைளுக்கு ோாிடமாவது ய்பெ 
யவணடுசமனறோல், ்பினவரும் இகைபக்பத ச்தாடரபுசைாள்ளுஙைள்:

ைரப்ப விருப்பதச்தாிவுைள் உ்தவி இகைபபு (Pregnancy Options Helpline) 
மற்றும் யவக்ல யநரத்திற்குப ்பிறேகு ்பைிோற்றும் செவிலிேர 1800 008 
463

்திஙைள் மு்தல் சவள்ளி வகர ைாக்ல 8.00 மைி மு்தல் மாக்ல 8.00 மைி 
வகர 1800 008 463 எனறே எணைில் ைரப்ப விருப்பதச்தாிவு உ்தவி 
இகைபக்ப அகழதது சுைா்தார நிபுைரைளில் ஒருவருடன ய்பசுஙைள் 
அல்்லது www.pregnancychoices.org.au எனறே இகைே்தளதக்தப 
்பாரகவேிடுஙைள்.

இது உஙைளுக்கு சநருக்ைடிோை இருந்தால், ்தேவுசெயது ்பினவரும் 
இகைபக்பத ச்தாடரபுசைாள்ளுஙைள்:

உேிரைாபபு இகைபபு (Lifeline) 13 11 14.

உேிரைாபபு இகைப்பானது 24 மைி யநர ச்தாக்லய்பெி ஆய்லாெகனச் 
யெகவகேயும், சநருக்ைடி ஆ்தரவுக்ைான இகைேவழிச் செய்திப 
்பாிமாற்றேதக்தயும் (online chat), ்தற்சைாக்லத ்தடுபபு மற்றும் மன ந்ல 
ஆ்தரவுச் யெகவைகளயும் வழஙகுைிறேது. யமலும் ்தைவல்ைள் www.lifeline.
org.au எனறே இகைே்தளத்தில் ைிகடக்ைினறேன.
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ச்பற்யறோராவக்தத ய்தரநச்தடுத்தல் 

ஒரு குழநக்தகே வளரக்ை்லாமா யவணடாமா என்பக்தத ய்தரநச்தடுப்பது 
ஒரு ச்பாிே முடிவாகும். நீஙைள் ஒரு வாழக்கைத துகையுடயனா அல்்லது 
்தனிோையவா ச்பற்யறோராை இருப்பக்தத ய்தரவு செயே்லாம். நீஙைள் ஒருவருடன 
ஒரு உறேவில் இருக்கும் ய்பாது ைரப்பம் ்தாித்திருந்தால், விருப்பதச்தாிவுைள் குறேித்த 
ை்லநதுகரோடலில் உஙைள் துகைவகரயும் நீஙைள் ஈடு்படுத்த்லாம்.

வாழக்கைததுகை ஒருவருடன இகைநது ச்பற்யறோராை 
இருத்தல் 

ஒரு குழநக்தகே வளரப்ப்தால் உஙைள் உறேவு, வருமானம் மற்றும் வாழக்கை 
முகறேேில் ஏற்்படும் மாற்றேஙைள் ்பற்றேி நீஙைள் எவவாறு உைருைிறேீரைள் என்பக்தப 
்பற்றேி உஙைள் வாழக்கைத துகையுடன ய்பசுவது முக்ைிேமாகும். ்பல்யவறு்படட 
உைரச்ெிைகள உைரவதும், நீஙைள் எப்படி ெமாளிபபீரைள் என்பக்தப ்பற்றேிக் 
ைவக்லப்படுவதும் இேல்்பான்தாகும். நீஙைள் ்தம்்ப்திேினராைச் யெரநது முடிவுைகள 
எடுக்ைவில்க்ல எனறோல், அல்்லது உஙைள் உறேவு பு்திே்தாையவா அல்்லது 
நிக்லப்பாடில்்லா்த்தாையவா இருந்தால், முடிசவானகறே எடுக்கும் ்பேைமானது 
ைடினமான்தாையவா, உைரச்ெிேில் ஆழத்தக்கூடிே்தாையவா இருக்ை்லாம்.

்தனிோை ஒரு ச்பற்றேவராை இருத்தல்
ெி்லர, ்தனிப ச்பற்றேவராை இருப்பக்தத ய்தரவு செயே்லாம், மற்றேவரையளா உறேவு 
முறேிவகட்தல் அல்்லது எவவாறு ்திடடமிடப்படாமல் உருவான ைரப்பதக்தத 
ச்தாடரவது எனறே முரண்பாடுைளினால் ்தனிப ச்பற்றேவராை இருப்பக்தத ்தாஙையள 
ய்தரநச்தடுக்ைக்கூடும்.

உஙைள் குடும்்பத்தாாிடமிருநதும் நண்பரைளிடமிருநதும் ஆ்தரகவப ச்பறுவதும், 
உஙைளுக்குக் ைிகடக்ைக்கூடிே ஆ்தரவு வக்லேகமபபுைகளப ்பற்றேிச் ெிந்திப்பதும் 
நல்்லது. 

ச்பற்யறோராை இருப்ப்தற்ைான ஆ்தரவு விருப்பதச்தாிவுைள் 
நி்தி மற்றும் நகடமுகறே உ்தவி ஆைிேகவ உள்ளிடட, ஒரு குழநக்தகே வளரப்ப்தற்கு 
உ்தவும் வகைேி்லான ஆ்தரவு ைிகடக்ைிறேது. நீஙைள் ைரப்பதக்தத ச்தாடரவது ்பற்றேிச் 
ெிந்திக்ைிறேீரைள் எனறோல், அததுடன ொத்திேமான நி்தி உ்தவி விருப்பதச்தாிவுைள் 
்பற்றேிே கூடு்தல் ்தைவல்ைள் யவணடுசமனறோல், https://www.humanservices.gov.au/
individuals/subjects/payments-families எனறே ்தளதக்தப ்பாரகவேிடுஙைள்.
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ைவனத்தில் சைாள்ளயவணடிே ெி்ல யைள்விைள்
• ்பிறே ்திடடஙைள் மற்றும் ச்பாறுபபுைள் ஆைிேவற்கறேக் ைருத்தில் 

சைாணடு, ஒரு குழநக்தகே நான/நாஙைள் ச்பற்சறேடுப்ப்தற்கு இது 
ொிேன யநரமா?

• நான/நாஙைள் ஒரு குழநக்தகேப ச்பறுவ்தற்கு நி்தி ாீ்திோைவும் 
உைரச்ெி ாீ்திோைவும் ்தோராை இருக்ைியறோமா? 

• ஒரு குழநக்தகே வளரப்ப்தற்குத ய்தகவோன ஆ்தரவு எனனிடம்/
எஙைளிடம் இருக்ைிறே்தா? 

• ைரப்பம் ்தாிக்ைவில்க்ல எனறோல் நாஙைள் ஒனறோைச் யெரநது 
இருபய்பாமா? 

• நாஙைள் (இபய்பாது அல்்லது எ்திரைா்லத்தில்) ்பிாிநதுவிடடால், எஙைள் 
குழநக்தகே எஙைளால் எப்படிச் ெிறேப்பாைக் ைவனிக்ை முடியும்?

ோாிடமாவது ய்பசுஙைள்
நீஙைள் ்தனிோையவா அல்்லது வாழக்கைததுகையுடன யெரநய்தா 
குழநக்தகே வளரப்ப்தற்ைான உைரச்ெி ாீ்திோன மற்றும் நகடமுகறேப 
்பிரச்ெகனைகளக் கைோள ஆய்லாெைரைளால் உஙைளுக்கு உ்தவ முடியும். 

நீஙைள் ஆய்லாெகனகேயும் ஆ்தரகவயும் ்பினவரும் உ்தவி இகைப்பில் 
ச்பறே்லாம்:

‘்பிரக்னனெி, ய்பரத & ய்ப்பி’ (Pregnancy, Birth & Baby) 
அவரைளுகடே உ்தவி இகைபக்ப (1800 882 436) அகழக்ைவும் அல்்லது 
ைரப்பம், ்பிரெவம் மற்றும் ஒரு குழநக்தேின மு்தல் வருடம் ஆைிேகவ 
்பற்றேிே ்தைவல்ைள், அறேிவுகரைள், மற்றும் ஆய்லாெகனைகள அணுை 
www.pregnancybirthbaby.org.au/about-pregnancy-birth-and-baby எனறே 
்தளதக்தப ்பாரகவேிடவும்.
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ைரப்பப ்பராமாிபபுப ்பற்றேிே ்தைவல்ைள்
ைரப்பப ்பராமாிபபுப ்பற்றேிே கூடு்தல் ்தைவல்ைளுக்கு, 
அகழக்ைவும்:

இனபச்பருக்ை மற்றும் ்பாலிேல் சுைா்தார செவிலிோிடம் 
ய்பசுஙைள். செவிலிோிடம் ய்பசுவது இரைெிேமாைவும் 
அநாமய்தேமாைவும் இருக்ைிறேது. நீஙைள், உஙைள் ச்பாது 
மருததுவகர (GP) ச்தாடரபுசைாள்ள்லாம், உள்ளூர 
மருததுவமகனேின மைபய்பற்றுப ்பிாிகவத ச்தாடரபுசைாணடு 
மைபய்பற்று செவிலிேர ஒருவருடன அல்்லது ெமூைப ்பைிோளர 
ஒருவருடன ய்பெ்லாம், அல்்லது 1800 647 848 எனறே எணைில் 
‘ம்தரயெேஃப’ (Mothersafe)-ஐ அகழக்ை்லாம்.

நீஙைள் எடுக்கும் எந்த மருநதுைகளப ்பற்றேியும் உஙைள் மருததுவர 
அல்்லது மைபய்பற்று செவிலிோிடம் ய்பசுவது முக்ைிேமாகும். 
உஙைளுகடே மற்றும் உஙைள் ைரப்பத்தின ஆயராக்ைிேம் மற்றும் 
ந்லகன உறு்திப்படுத்த, ைரப்ப ைா்லத்தில் ைிகடக்ைக்கூடிே 
்பாியொ்தகனைள் ்பற்றேி உஙைள் மருததுவயரா அல்்லது மைபய்பற்று 
செவிலிேயரா உஙைளுக்கு ஆய்லாெகன வழஙைவும் கூடும்.
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ைரப்பதக்தத ச்தாடர்தல் மற்றும் ்ததச்தடுத்தல் அல்்லது வளரபபுப ்பராமாிபபு

்ததச்தடுத்தல் 

ஒரு குழநக்தகேப ச்பற்றே ச்பற்யறோரைள் அல்்லது ச்பற்யறோர, 
்தஙைளுகடே ச்பற்யறோராை இருக்கும் உாிகமைள் மற்றும் ச்பாறுபபுைகள 
்ததச்தடுக்கும் ச்பற்யறோரைளுக்கு வழஙகுவய்த ்ததச்தடுத்தல் ஆகும். ஒரு 
குழநக்தேின ெடடபபூரவப ்பாதுைாவ்லராை யவசறோருவர ஆவ்தற்ைாை, 
ஒரு ெடடபபூரவமான ஒப்பந்தத்தில் கைசேழுத்திடுவது இ்தில் அடஙகும். 
ெடடபூரவமான ஒப்பந்தத்தில் கைசேழுத்திடுவ்தற்கு முனபு, குழநக்த 
்பிறேநது குகறேந்தது 30 நாடைள் வகர ச்பற்யறோரைள் ைாத்திருக்ை 
யவணடும். குழநக்தகேப ச்பற்சறேடுத்த ச்பற்யறோரைள், ்ததச்தடுபபுப 
ச்பற்யறோருடன ஒரு ்ததச்தடுபபு ்திடடத்திற்கு ஒபபுக்சைாள்வ்தன மூ்லம் 
குழநக்தயுடன ச்தாடர்பில் இருக்ை்லாம். இந்தத ்திடடதக்த உருவாக்ை ஒரு 
வழக்கு அலுவ்லரால் (caseworker) உ்தவ முடியும். குடும்்ப மற்றும் ெமூை 
யெகவைள் (Family and Community Services - FACS) என்பது, என.எஸ்.
ட்பிள்யு (NSW)-இல் ்ததச்தடுபபுச் யெகவைகளக் ைவனிததுக்சைாள்ளும் 
அரொஙை நிறுவனமாகும். ்தததுக்சைாடுக்கும் குழநக்தகேப ச்பற்சறேடுத்த 
ச்பற்யறோருடனும் ்ததச்தடுக்ை விரும்பும் குடும்்பஙைளுடனும் அவரைள் 
்பைிோற்றுைிறோரைள்.

்ததச்தடுக்ைப்படட அகனததுக் குழநக்தைளுக்கும், ்தாஙைள் ்பிறேந்த குடும்்பம் 
மற்றும் ்தஙைளுகடே ை்லாச்ொரம் ்பற்றேித ச்தாிநதுசைாள்ள ெடட ாீ்திோன 
உாிகம உள்ளது. எவவாறு ச்தாடரபு ய்பைப்படும் எனறு ெம்ம்தததுடன 
அளிக்ைப்படட விவரஙைகள விவாிக்கும் ஒரு ்ததச்தடுபபுத ்திடடதக்த 
உருவாக்ை, ்ததச்தடுபபு வழக்கு அலுவ்லர (caseworker) ஒருவர ்ததச்தடுக்கும் 
ச்பற்யறோருடன இகைநது ்பைிோற்றுவார.

ஒரு குழநக்தக்குப ச்பற்யறோராை உஙைளால் இருக்ை முடிோது எனறு 
நீஙைள் உைரந்தால், ்தததுக்சைாடுப்பது மடடுயம உஙைளுக்ைான ஒயர 
மாற்று வழிேல்்ல. வளரபபுப ்பராமாிபபு என்பதும் ஒரு விருப்பதச்தாிவாை 
இருக்ை்லாம்.
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வளரபபுப ்பராமாிபபு
உஙைள் குழநக்த மற்சறோரு குடும்்பத்தினரால் வளரக்ைப்படுவய்த 
வளரபபுப ்பராமாிப்பாகும். ்பல்யவறு வகைோன வளரபபுப ்பராமாிபபுைள் 
உள்ளன. வளரபபுப ்பராமாிபபு விருப்பதச்தாிவுைள் ்பினவரு்பவற்கறே 
உள்ளடக்ைியுள்ளன:

• ்தற்ைாலிை வளரபபுப ்பராமாிபபு: உஙைளுகடே ்தஙகுமிட, நி்தி 
அல்்லது ்தனிப்படட ாீ்திோன ்பிரச்ெிகனைளுக்கு நீஙைள் ்தீரவுைாணும் 
யவகளேில் இக்தப ்பேன்படுத்த்லாம். ்தனனாரவப ்பராமாிப்பின 
ய்பாது (நீ்திமனறே உத்தரவு இல்்லாமல்), நீஙைள் ச்தாடரநதும் அந்தக் 
குழநக்தேின ்பாதுைாவ்லராை இருபபீரைள், அததுடன உஙைள் 
குழநக்தகே நீஙைள் ்பாரக்ை்லாம். ்தற்ைாலிைப ்பராமாிப்பானது 
ச்பாதுவாை ்ப்ல வாரஙைளுக்கு மடடுமாை வகரேறுக்ைப்படுைிறேது

• நீணட ைா்ல வளரபபுப ்பராமாிபபு: உஙைள் ்பிள்கள நீணட ைா்ல 
வளரபபுப ்பராமாிப்பில் இருந்தால், நீஙைள் உஙைள் குழநக்தேின 
ெடடபூரவ ்பாதுைாவ்லர ்தகு்திகேயும் மற்றும்/அல்்லது உஙைள் 
குழநக்தேின ்பராமாிபபுப ச்பாறுபக்பயும் இழபபீரைள். நீஙைள் 
ச்தாடரநதும் குழநக்தேின ெடடபூரவமான ச்பற்யறோராையவ 
இருபபீரைள். நீணட ைா்ல வளரபபுப ்பராமாிப்பில், குழநக்தைள் 
ச்பரும்்பாலும் ்தஙைள் வளரபபுக் குடும்்பததுடன உைரவுபூரவமாை 
ஒடடிக்சைாள்ைிறோரைள்

்ததச்தடுத்தல்/வளரபபுப ்பராமாிபபு ்பற்றேிே ்தைவல்ைள்
FACS ஆனது, ்பல்யவறு ்ததச்தடுத்தல் மற்றும் வளரபபுப ்பராமாிபபுச் 
யெகவைகள வழஙகுைிறேது. நீஙைள் ஒரு ்தகு்திவாயந்த மற்றும் அனு்பவம் 
வாயந்த ்பைிோளருடன உஙைள் குழநக்தேின ்பராமாிபபுக்ைான 
உஙைள் விருப்பதச்தாிவுைகளப ்பற்றேி ய்பெ்லாம். 02 9716 3003 எனறே 
எணைில் FACS ்ததச்தடுபபுச் யெகவைகளத ச்தாடரபு சைாள்ளுஙைள் 
அல்்லது adoption.permanentcare@facs.nsw.gov.au எனறே முைவாிக்கு 
மினனஞெல் அனுபபுஙைள். ்ததச்தடுபபு செேல்முகறே மற்றும் மாற்று 
வழிமுகறேைகளப ்பற்றேிே யமலும் ்தைவல்ைகள https://www.facs.nsw.gov.
au/families/adoption எனறே FACS இகைே்தளத்தில் ைாை்லாம்.
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ைருக்ைக்லபபு
ைரப்பதக்தக் ைக்லக்ை மருநது மாத்திகரைகள அல்்லது அறுகவெிைிச்கெ 
செேல்முகறேகேப ்பேன்படுததுவய்த ைருக்ைக்லப்பாகும். நீஙைள் ைருக்ைக்லபபு செயே 
முடிவு செய்திருந்தால், நீஙைள் ்தனிோை இல்க்ல. நானகு ஆஸ்்தியரலிே ச்பணைளில் 
ஒருவர ்தஙைள் வாழநாளில் ஒருமுகறேோவது ைருக்ைக்லபபு செயதுசைாள்வ்தாைக் 
ைைக்ைிடப்படடுள்ளது.  

இரணடு வகைோன ைருக்ைக்லபபுைள் உள்ளன:

• அறுகவெிைிச்கெ மூ்லமான ைருக்ைக்லபபு (ச்பாதுவாை இய்லொன 
மேக்ைநிக்லேில் அறுகவெிைிச்கெ செயேப்படுைிறேது) 

• மாத்திகரைள் மூ்லமான ைருக்ைக்லபபு (ைருச்ெிக்தகவ ஏற்்படுததும் மருநதுைகள 
உடசைாள்வது இ்தில் அடஙகும்)

11



அறுகவெிைிச்கெ மூ்லமான ைருக்ைக்லபபு 

அறுகவெிைிச்கெ மூ்லமான ைருக்ைக்லப்பானது, ‘குடும்்பக் ைடடுப்பாடு என.எஸ்.ட்பிள்யூ’ (Family 

Planning NSW), ெமூை அடிப்பகடேி்லான மருததுவமகனைள் மற்றும் அவவபய்பாது ச்பாது 

மருததுவமகனைள் ஆைிேவற்றேின ஊடாைச் செயேப்படுைிறேது. என.எஸ்.ட்பிள்யூ (NSW)-இல், ஒரு 

மருததுவ நிக்லேத்திற்குச் செல்்ல ஒரு மருததுவாின ்பாிநதுகர ய்தகவேில்க்ல, அ்தாவது நீஙைள் ஒரு 

ெந்திபபு ஏற்்பாடடிற்ைாை மருததுவ நிக்லேதக்த யநரடிோைத ச்தாடரபுசைாள்ள்லாம். ெி்ல மருததுவ 

நிக்லேஙைள் ைரப்பம் ்தாிதது 12 வாரஙைள் வகர மடடுயம அறுகவெிைிச்கெ ைருக்ைக்லபபுைகளச் 

செயைினறேன, அய்த யநரத்தில் ்பிறே மருததுவ நிக்லேஙையளா ைரப்பம் ்தாிதது 20 வாரஙைள் வகர 

ைருக்ைக்லபபுைகளச் செயைினறேன. 

நீஙைள் ஒரு மருததுவ நிக்லேச் ெந்திபபுக்கு வருவ்தற்கு முன, நீஙைள் எத்தகன வாரஙைள் ைரப்பமாை 

இருக்ைிறேீரைள் என்பக்தயும், உஙைளுக்கு எவவாறோன யெவகே அந்த மருததுவ நிக்லேத்தால் வழஙை 

முடியும் என்பக்தயும் அறேிநதுசைாள்வது முக்ைிேமான்தாகும். நீஙைள் எவவளவு ைா்லம் ைரப்பமாை 

இருக்ைிறேீரைள் என்பது உஙைளுக்கு உறு்திோைத ச்தாிேவில்க்ல எனறோல், நீஙைள் ஒரு அல்டராெவுணட 

(ultrasound) ்பாியொ்தகனகேச் செயதுசைாள்ளயவணடி இருக்ை்லாம். நீஙைள் எத்தகன வாரஙைள் 

ைரப்பமாை இருக்ைிறேீரைள் என்பக்தப ்பாரக்ையவ அல்டராெவுணட ்பாியொ்தகன செயேப்படுைிறேது. 

அறுகவெிைிச்கெ மூ்லமான ைருக்ைக்லபபு செயவ்தற்கு முன, நீஙைள் ைரப்பமாைி ஆறு மு்தல் ஏழு 

வாரஙைள் வகர ைாத்திருப்பது ச்பாதுவாை ெிறேந்தது. இ்தற்கு முனன்தாையவ செய்தால், ைருக்ைக்லபபு 

செயேப்படாமல்ய்பாை அ்திை வாயபபுள்ளது.

உஙைளுக்கு ்தளரகவயும் தூக்ைதக்தயும் உணடாக்கும் இய்லொன மேக்ைமருநது சைாடுப்ப்தன மூ்லம் 

அறுகவெிைிச்கெ ஊடான ைருக்ைக்லபபு ச்பாதுவாை செயேப்படுைிறேது. செேல்முகறேேின ய்பாது 

உஙைகள முடிந்தவகர வெ்திோை உைர கவப்ப்தற்ைாை மேக்ைமருநது ்பேன்படுத்தப்படுைிறேது. 

ைருபக்பேின புறேைி மற்றும் ைருபக்பக்குள் இருப்பவற்கறே ைருக்ைக்லபபு நீக்ைிவிடுைிறேது. ஒரு 

ெிறேிே, ்பிளாஸ்டிக் குழாகே ைருபக்பக்கு உள்யள விடடு சமதுவாை உறேிஞசுவ்தன மூ்லம் இது 

யமற்சைாள்ளப்படுைிறேது. ஒரு அனு்பவம் மிக்ை மருததுவரால் செயேப்படும்ய்பாது, இது ஒரு 

்பாதுைாப்பான, எளிே மற்றும் ஆ்பதது குகறேவான செேல்முகறேோகும். இந்தச் செேல்முகறேக்கு 

சுமார 15 நிமிடஙைள் எடுக்கும், ஆனால் மேக்ை மருந்தின வீாிேம் ்தைிநது, உஙைளால் வீடடிற்குப 

்பாதுைாப்பாை ்பேைிக்ை முடியும் என்பக்த உறு்திப்படுததுவ்தற்கு சுமார நானகு மைி யநரம் 

நீஙைள் மருததுவமகனேில் அல்்லது மருததுவ நிக்லேத்தில் இருக்ை யவணடும். ைரப்பம் ்தாிதது 

16 வாரஙைளுக்குப ்பிறேகு யவறு ஒரு செேல்முகறே ்பேன்படுத்தப்படுைிறேது. இந்தச் செேல்முகறே 

ச்பரும்்பாலும் ெிக்ை்லான்தாை இருக்ைிறேது, அததுடன அணுகுவ்தற்குக் ைடினமாைவும் இருக்ை்லாம். 

அறுகவெிைிச்கெ மூ்லமான ைருக்ைக்லபபுக்ைான செ்லவானது, ச்பாதுவாை நீஙைள் எவவளவு ைா்லமாை 

ைரப்பமாை இருக்ைிறேீரையளா அக்தப ச்பாறுதது அ்திைாிக்ைிறேது.

12



மாத்திகரைள் மூ்லமான ைருக்ைக்லபபு  
மாத்திகரைள் மூ்லமான ைருக்ைக்லப்பானது, ‘குடும்்பக் ைடடுப்பாடு என.எஸ்.
ட்பிள்யூ’ (Family Planning NSW), ெமூை அடிப்பகடேி்லான மருததுவ நிக்லேஙைள், 
அததுடன ெி்ல மருததுவ நிபுைரைள் மற்றும் ்பேிற்ெி ச்பற்றே மருததுவரைள் ஊடாைச் 
செயேப்படுைிறேது. மாத்திகரைள் மூ்லமான ைருக்ைக்லப்பானது அறுகவெிைிச்கெ 
மூ்லமான ைருக்ைக்லபபுக்ைான ஒரு மாற்றோகும். இது மாத்திகரைகள உடசைாள்வக்த 
உள்ளடக்ைிேது, அததுடன இக்த உஙைள் வீடடிய்லயே நீஙைள் செயே்லாம். நீஙைள் 
ஒன்பது வாரஙைளுக்குக் குகறேவாை ைரப்பமாை இருந்தால், இந்தச் யெகவ ைிகடக்ைிறேது. 

மாத்திகரைள் மூ்லமான ைருக்ைக்லபபுக்கு ச்பாதுவாை இரணடு மருததுவமகனச் ெந்திபபு 
ஏற்்பாடுைள் இருக்கும். மு்தல் ெந்திப்பில், உஙைளுக்கு மாத்திகரைள் ்பாிநதுகரக்ைப்படும் 
மற்றும் மாத்திகரைகள எபய்பாது, எப்படி எடுக்ை யவணடும் எனறும் கூறேப்படும். 
கமேஃப்பிாிஸ்யடான (mifepristone) மற்றும் மிய�ாபுயராஸ்யடால் (misoprostol) 
ஆைிேகவயே ்பாிநதுகரக்ைப்படும் மாத்திகரைளாகும். 

்படி 1: கமேஃப்பிாிஸ்யடான (mifepristone) என்பது ஒரு குவகள ்தணைீருடன நீஙைள் 
ொ்தாரைமாை உடசைாள்ளும் ஒரு மாத்திகரோகும்.

மு்தல் மாத்திகரகே உடசைாணட ்பிறேகு, சைாஞெம் இரத்தபய்பாக்கு அல்்லது 
உள்ளாகடேில் இரத்த அகடோளஙைள் ஆைிேகவ ஏற்்பட்லாம். கமேஃப்பிாிஸ்யடானின 
விகளவுைள் ச்பாதுவாை இய்லொனகவ, அததுடன அகவ நீணட ைா்லம் நீடிப்ப்தில்க்ல. 
இந்த மு்த்லாவது மாத்திகரகே உடசைாணட ்பிறேகு, ச்பரும்்பா்லான ச்பணைளால் 
வழக்ைமான ்தினொிப ்பைிைகளச் செயே முடிைிறேது.

்படி 2: மிய�ாபுயராஸ்யடால் (misoprostol) மாத்திகரோனது மு்தல் மாத்திகரகே 
(கமேஃப்பிாிஸ்யடான (mifepristone)) உடசைாணட 36-48 மைி யநரத்திற்குப ்பிறேகு 
உடசைாள்ளப்படுைிறேது. 

மிய�ாபுயராஸ்யடால் (misoprostol)  ைருபக்ப ்தகெைளில் ்தகெ இறுக்ை வலி 
ஏற்்படுததுைிறேது. இது ைருபக்ப வாகேச் ெற்றுத ்திறேநது, ைருபக்பகேக் ைாலி 
செயது, ைரப்பதக்த சவளியேற்றுைிறேது. மாத்திகரைகள உடசைாணட ்பிறேகு 1-4 
மைி யநரத்திற்குள் இரத்தபய்பாக்கு ஆரம்்பிக்ைவும் அடிவேிற்று வலி ஏற்்படவும் 
வாயபபுள்ளது, எனயவ நீஙைள் நாள் முழுவதும் வீடடிய்லயே ்தஙைிேிருக்கும் ஒரு நாளில் 
மிய�ாபுயராஸ்டால் மாத்திகரகே உடசைாள்ள நீஙைள் ்திடடமிடுமாறு நாஙைள் 
்பாிநதுகரக்ைியறோம். 

ச்பரும்்பா்லானவரைளுக்கு மி்தமானது மு்தல் ைடுகமோனது வகரேி்லான 
இரத்தபய்பாக்கு மற்றும் அடிவேிற்று வலி ஏற்்படுைிறேது. அடிவேிற்று வலிோனது 
ச்பாதுவாை சுமார 24 மைி யநரம் நீடிக்கும், ஆனால் இரத்தபய்பாக்ைானது இரணடு 
வாரஙைள் அல்்லது அ்தற்கும் யம்லாை ச்தாடரக்கூடும். வலி நிவாரை மாத்திகரைகள 
உடசைாள்வது ்பாிநதுகரக்ைப்படுைிறேது. வீடடில் உஙைளுக்கு ஒரு ஆ்தரவு ந்பர 
இருப்பதும் முக்ைிேமாகும்.
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்பிறே ்பக்ை விகளவுைளில் ்பினவரு்பகவ உள்ளடஙை்லாம்: 

• ைாயச்ெல் 

• குளிர நடுக்ைம் 

• குமடடல் 

• வாந்தி

மருததுவ நிக்லேத்திலுள்ள ஊழிேரைள் அல்்லது மருததுவரைள், 
எவற்கறேசேல்்லாம் நீஙைள் எ்திர்பாரக்ை யவணடும் என்பது ்பற்றேிக் 
ை்லநதுகரோடி, உஙைளுக்கு ஒரு 24 மைி யநர ்பராமாிபபுத 
ச்தாக்லய்பெி எணகை வழஙகுவாரைள். நீஙைள் மு்தல் மாத்திகரகே 
உடசைாணட 7 நாடைளுக்குப ்பிறேகு, நீஙைள் ஒரு ்பிற்ச்தாடரச்ெிோன 
இரத்தப ்பாியொ்தகனகேச் செயே யவணடும், யமலும் ைருக்ைக்லபபு 
செயேப்படடுவிடடது என்பக்தப ்பாியொ்திக்ை மாத்திகரைகள 
உடசைாணட 14-21 நாடைளுக்குப ்பிறேகு, மருததுவமகனக்கு ஒரு 
்பிற்ச்தாடரச்ெிோன ெந்திப்பிற்கு வர யவணடும்.

அறுகவெிைிச்கெ மூ்லமான அல்்லது மருநது மூ்லமான 
ைருக்ைக்லபபு: 

எனக்கு ெிறேந்தது எது?
அறுகவெிைிச்கெ மூ்லமான ைருக்ைக்லபக்ப அல்்லது மாத்திகரைள் 
மூ்லமான ைருக்ைக்லபக்ப நீஙைள் ஏன ய்தரநச்தடுக்ை யவணடும் 
என்ப்தற்கு ்ப்ல ைாரைஙைள் உள்ளன. உஙைள் ைரப்பத்தின ைா்ல அளவு, 
அறுகவெிைிச்கெ செயதுசைாள்வது ்பற்றேிே உஙைள் உைரவுைள் 
மற்றும் உஙைள் வீடடிய்லயே மாத்திகரைள் மூ்லமாைக் ைருக்ைக்லபபு 
செயதுசைாள்வது ்பற்றேிே உஙைள் உைரவுைள் ஆைிேவற்கறேப ச்பாறுதது 
அந்த முடிவு இருக்ை்லாம். உஙைளுக்கு எது ெிறேந்தது எனறு உறு்திோைத 
ச்தாிேவில்க்ல எனறோல், உஙைள் விருப்பதச்தாிவுைகளப ்பற்றேி ்பினவரும் 
ச்தாடரபுடன ய்பசுஙைள்:
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அறுகவெிைிச்கெ ொரந்தது

யநரம் 
அறுகவெிைிச்கெ மூ்லமான ைருக்ைக்லப்பானது ச்பாதுவாை ைரப்பம் ்தாிதது ஆறு 
வாரஙைள் வகர செயேப்படாது. ைரப்பம் ்தாிதது 12 வாரஙைளுக்குப ்பிறேகு இது 
அ்திை செ்லவுள்ள்தாைிறேது. 

செேல்முகறே 
• ஒரு மருததுவ நிக்லேத்தில் அறுகவெிைிச்கெச் செேல்முகறே 

• வழகமோை இய்லொன மேக்ை மருநது ய்தகவப்படுைிறேது
• செேல்முகறேக்கு ச்பாதுவாை 5-10 நிமிடஙைளும், இேல்புநிக்லக்குத 

்திரும்புவ்தற்கு மருததுவ நிக்லேத்தில் நானகு மைி யநரமும் எடுக்கும் 

• இரணடு வாரஙைள் வகர இய்லொன இரத்தபய்பாக்கு ஏற்்பட்லாம், 
ஏற்்படாமலும் இருக்ை்லாம்

• ஆணடி்போடிக் மருநதுைள் ்பாிநதுகரக்ைப்படுைினறேன 

• ஒரு மருததுவ நிக்லே வருகை மடடுயம ய்தகவப்பட்லாம்

ஆ்தரவுைளும் குைமகட்தலும்  
செேல்முகறேக்குப ்பிறேகு உஙைளால் வாைனம் ஓடட முடிோது என்ப்தனால், 
உஙைகள வீடடிற்கு அகழததுச் செல்வ்தற்கு உஙைளுடன ஒரு ச்பாறுப்பான 
வேதுவந்தவர இருக்ை யவணடும்.

்பக்ை விகளவுைள்
• மேக்ை மருநது சைாடுத்திருப்ப்தால் யொரவாை உைர்லாம்
• இரத்தபய்பாக்கு மற்றும் இய்லொன அடிவேிற்று வலி ஏற்்பட்லாம், இகவ 

ச்பாதுவாை இரணடு வாரஙைளுக்குக் குகறேவாையவ நீடிக்கும்

செ்லவும் ைிகடக்ைக்கூடிே ்தனகமயும்
• ச்பரும்்பா்லான யெகவைள் ெமூை அடிப்பகடேி்லான மருததுவ 

நிக்லேஙைளில் வழஙைப்படுைினறேன  

• செ்லவு மாறு்படுைிறேது

ெிக்ைல்ைள்  

• ெிக்ைல்ைள் அாி்தானகவ, ஆனால் ஆணடி்போடிக் ெிைிச்கெ ய்தகவப்படும் 
யநாயதச்தாற்று ஏற்்பட்லாம்

• அறுகவெிைிச்கெ மூ்லமான ைருக்ைக்லப்பில் உள்ள அ்பாேஙைகள மருததுவர 
விளக்குவார
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மாத்திகரைள் ொரந்தது  

யநரம் 

மாத்திகரைள் மூ்லமான ைருக்ைக்லபக்ப ைரப்பமான ஒன்பது வாரஙைளுக்கு முனய்ப 
செயே யவணடும். 

செேல்முகறே 

• உஙைள் வீடடில் இருந்தவாயறே மாத்திகரைகள உடசைாள்ள்லாம்

• மு்தல் ெி்ல மைியநரஙைளுக்கு, ைருச்ெிக்தவினால் ஏற்்படும் விகளவுைகளப 
ய்பானறே ைடுகமோன இரத்தபய்பாக்கு மற்றும் அடி வேிற்று வலி 
ஆைிேவற்றேிற்கு வழிவகுக்கும்

• மி்தமானது மு்தல் ைடுகமோன அடிவேிற்று வலி ைாைப்பட்லாம்  

• இய்லொன இரத்தபய்பாக்கு ச்பாதுவாை சுமார 2 வாரஙைள் நீடிக்கும், ஆனால் 
4-6 வாரஙைளுக்குத ச்தாடர்லாம் 

• வலி நிவாரை மாத்திகரைள் ்பாிநதுகரக்ைப்படுைினறேன  

• ைருக்ைக்லபபு செயேப்படடுள்ளது என்பக்த உறு்திப்படுத்த 
மருததுவமகனக்கு இரணடாவது ்தடகவ வருகை்தர யவணடிேிருக்ை்லாம்

ஆ்தரவுைளும் குைமகட்தலும்  
உஙைகள ஆ்தாிப்ப்தற்கு வீடடிய்லயே ோராவது ஒருவர குகறேந்தது 24 
மைியநரத்திற்கு இருப்பது நல்்லது. 

்பக்ை விகளவுைள்
• ைாயச்ெல் 

• குளிர நடுக்ைம்  

• குமடடல் 

• வாந்தி 
• இரத்தக்ைெிவு
• அடிவேிற்று வலி 

செ்லவும் ைிகடக்ைக்கூடிே ்தனகமயும்
• ச்பரும்்பா்லான யெகவைள் ெமூை அடிப்பகடேி்லான மருததுவ 

நிக்லேஙைளில் வழஙைப்படுைினறேன  

• செ்லவு மாறு்படுைிறேது

ெிக்ைல்ைள் 

• ெிக்ைல்ைள் அாி்தானகவ, ஆனால் ஆணடி்போடிக் ெிைிச்கெ ய்தகவப்படும் 
யநாயதச்தாற்று ஏற்்பட்லாம் 

• மாத்திகரைள் மூ்லமான ைருக்ைக்லப்பில் உள்ள அ்பாேஙைகள மருததுவர 
விளக்குவார
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ைருத்தகட
நீஙைள் எனன முடிவு செய்தாலும், எ்திரைா்லத்தில் நீஙைள் 
்பேன்படுத்தக்கூடிே ைருத்தகட விருப்பதச்தாிகவ ைருத்தில் 
சைாள்வது அவெிேமான்தாகும்.  
ஒரு ைருக்ைக்லபபு அல்்லது ்பிறேபபுக்குப ்பிறேகு உடனடிோைக் 
ைருத்தகடகே ஆரம்்பிக்ை்லாம். ்ப்ல ைருத்தகட வழிமுகறேைள் 
ைிகடக்ைக்கூடிேவாறு உள்ளன. நீணடைா்ல செேற்்பாடுள்ள 
மீளக்கூடிே ைருத்தகட முகறேைள் மிைவும் ்பேனுள்ளகவோகும். 
ைருத்தகட ொ்தனதக்த உடலின உள்யள ்ப்தித்தல் மற்றும் 
ைருபக்பக்குள் ொ்தனஙைகள கவத்தல் (IUDக்ைள்) ஆைிேகவ 
இ்தில் அடஙகும். 

ைிகடக்ைக்கூடிே ்பல்யவறு ைருத்தகட விருப்பதச்தாிவுைகளப 
்பற்றேிே கூடு்தல் ்தைவல்ைகள, ‘குடும்்பக் ைடடுப்பாடு என.எஸ்.
ட்பிள்யு’ (Family Planning NSW) இகைே்தளத்தில் ைாை்லாம்: 
https://www.fpnsw.org.au/health-information/individals/
contracstion 1300 658 886 எனறே எணைில் அல்்லது www.
fpnsw.org.au/talkline எனறே ்தளத்தில், ‘குடும்்பக் ைடடுப்பாடு என.
எஸ்.ட்பிள்யு’ (Family Planning NSW) ய்பசும் இகைப்பில் ஒரு 
இனபச்பருக்ை மற்றும் ்பாலிேல் சுைா்தார செவிலிேருடன நீஙைள் 
ய்பெ்லாம். செவிலிோிடம் ய்பசுவது இரைெிேமானது மற்றும் 
அநாமய்தேமானது.
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என.எஸ்.ட்பிள்யூ (NSW)-இல் 
ைருக்ைக்லப்பிற்ைான செ்லவு
என.எஸ்.ட்பிள்யூ (NSW)-இல் ைருக்ைக்லப்பிற்ைான செ்லவு 
ஒவசவாரு மருததுவ நிக்லேத்திற்கும் ஏற்்ப யவறு்படுைிறேது. 
செ்லவு ்பற்றேி அறேிநதுசைாள்ள மருததுவ நிக்லேஙைகள 
யநரடிோைத ச்தாடரபு சைாள்வது நல்்லது. ைருக்ைக்லபபு 
செ்லவானது சமடியைர ெலுகை மூ்லம் ்பகு்திேளவு வழஙைப்படும்.

ைருக்ைக்லபபு செ்லகவ ்பா்திக்கும் மற்றே விடேஙைள் ்பினவருமாறு:

• உஙைளிடம் சமடியைர அடகட இருந்தால்
• உஙைளிடம் ஒரு ெலுகை அடகட இருந்தால்  

• நீஙைள் எத்தகன வாரஙைள் ைரப்பமாை இருக்ைிறேீரைள்
• நீஙைள் அறுகவெிைிச்கெ மூ்லமாையவா அல்்லது மாத்திகரைள் 

மூ்லமாையவா ைருக்ைக்லபபுச் செயவக்த ய்தரவு செய்தால்
அறுகவெிைிச்கெ மூ்லமான ைருக்ைக்லபபுச் செ்லவானது, ைரப்பம் 
்தாிதது 12 வாரஙைளுக்குப ்பிறேகு அ்திைாிக்கும். ைரப்பம் ்தாிதது 16 
வாரஙைளுக்குப ்பிறேகு செ்லவுைள் மிைவும் அ்திைமாை இருக்கும்.   

உஙைளிடம் ஒரு சமடியைர அடகட இருந்தால், மாத்திகரைள் 
மூ்லமான ைருக்ைக்லபபுக்ைான மாத்திகரைளுக்கு அரொஙைத்தால் 
மானிேம் வழஙைப்படுைிறேது. மருததுவச் ெந்திபபு மற்றும் 
அல்டராெவுணட ஆைிேவற்றுக்கு ஒரு “இகடசவளி” ைடடைம் 
இருக்ை்லாம்.
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ெடடம் ொரந்த ்தைவல்ைள்
ெி்ல சூழநிக்லைளில், ்ப்திவுசெயேப்படட சுைா்தார நிபுைர ஒருவரால் 
யமற்சைாள்ளப்படும்ய்பாது, ஆஸ்்தியரலிோவின அகனதது 
மாநி்லஙைளிலும் ்பிராந்திேஙைளிலும் ைருக்ைக்லபபு ெடடபபூரவமானது. 

என.எஸ்.ட்பிள்யூ (NSW)-இல் ைருக்ைக்லபபு ெடடபூரவமானது, ஆனால் 
உஙைள் ைரப்பத்தின ைா்லைடடதக்தப ச்பாறுதது ்பல்யவறு ய்தகவைள் 
உள்ளன. ைரப்பம் ்தாிதது 22 வாரஙைள் வகர நீஙைள் ைருக்ைக்லபபு 
செயேக்யைார்லாம். இக்தப சுற்றேி உஙைளுக்கு யமலும் ்தைவல்ைள் 
ய்தகவப்படடால், உஙைள் சுைா்தார நிபுைருடன நீஙைள் ய்பெ்லாம். 

ைருக்ைக்லபபு செயவ்தற்ைான உஙைள் முடிவு மற்றும் ஒபபு்தக்லப 
புாிநதுசைாள்வ்தற்கு உஙைளிடம் ய்பாதுமான ்தைவல்ைள் ைடடாேம் இருக்ை 
யவணடும். இந்த முடிகவ ஒனறோை எடுப்பது உ்தவிைரமாை இருக்கும் 
எனறோலும், உஙைளுக்கு ைருக்ைக்லபபு செயே யவணடுமா யவணடாமா 
என்பக்த உஙைள் ைைவரால் அல்்லது குடும்்பத்தாரால் முடிவு செயே 
முடிோது. 

ைருக்ைக்லபக்பப ்பற்றேிே கூடு்தல் ்தைவல்ைள் உஙைளுக்குத 
ய்தகவப்படடால் (நீஙைள்்பை சநருக்ைடிக்கு முைம்சைாடுக்ைிறேீரைள் 
எனறோல் அது உட்பட), உஙைள் 

ச்பாது மருததுவருடயனா, ஒரு சுைா்தாரப ்பராமாிபபு வழஙகுநருடயனா 
அல்்லது ஒரு ெமூைப ்பைிோளருடயனா நீஙைள் ய்பெ்லாம். 

‘்பிரக்னனெி ொயெஸ்’ (Pregnancy Choices)-ஐத ச்தாடரபு சைாள்ை:

1800 008 463 அல்்லது www.pregnancychoices.org.au 

எஙைள் இனபச்பருக்ை மற்றும் ்பாலிேல் சுைா்தார செவிலிேரைளிடம் 
ய்பசுவது இரைெிேமாைவும் அநாமய்தேமாைவும் ்பாதுைாக்ைப்படும்.
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ைரப்பததுடன ெம்்பந்தப்படடுள்ள உஙைள் 
வாழக்கைததுகையுடன ய்பசு்தல்
முடிசவடுக்கும் செேல்முகறேேில் உஙைள் துகைகே ஈடு்படுததுவது என்பது உஙைள் 
விருப்பம். இது உறேவின ்தற்ய்பாக்தே சூழநிக்லைகளப ச்பாறுத்திருக்கும். 

ஆணைள் முடிசவடுக்கும் செேல்முகறேேில் ஈடு்படடாலும் ஈடு்படாவிடடாலும், 
ைரப்பத்தின ய்பாது அவரைளுக்ைிருக்கும் உாிகமைள் மற்றும் ைடகமைகளப ்பற்றேி 1975-
ஆம் ஆணடின குடும்்பச் ெடடம் (Family Law Act 1975) கூறுைிறேது. இ்தில் கூறேப்படும் ெி்ல 
விடேஙைள் ்பினவருமாறு:

• குழநக்த ்பிறேந்ததும் ்தநக்தேின நி்திப ச்பாறுபபு,  இது ச்பற்யறோரால் அல்்லது 
குழநக்த ஆ்தரவு நிறுவனத்தால் (Child Support Agency) ்திடடமிடப்பட்லாம்

• ்தனது குழநக்தயுடன அரத்தமுள்ள உறேகவ கவத்திருக்ை ்தநக்தக்கு உாிகம 
உள்ளது 

• ச்பற்யறோராைச் செேற்்படுவ்தற்ைான ்திடடத்தின யமம்்பாடடிற்கு உ்தவ, 
நல்லிைக்ைத்தில் ்பஙயைற்ை ச்பற்யறோரைள் இருவரும் அறேிவுறுத்தப்பட்லாம்

நீஙைள் மடடுயம ைருக்ைக்லபபுக்கு ஒபபு்தல் அளிக்ைக்கூடிே (அல்்லது அளிக்ைா்த) 
ஒயர ந்பராை இருக்ைிறேீரைள். உஙைகளக் ைருக்ைக்லபபு செயே கவக்ையவா அல்்லது 
செயோமல் ்தடுக்ையவா யவறு ோராலும் முடிோது. 

ச்பற்சறேடுத்த ச்பற்யறோரைள் இருவரும் குழநக்தேின ்ததச்தடுபபுக்கு ைடடாேம் 
ஒபபு்தல் அளிக்ை யவணடும். முடிசவடுக்கும் செேல்முகறேேில் துகைவரைள் எவவாறு 
்பஙயைற்ைிறோரைள் என்பது உறேவின சூழநிக்லைகளப ச்பாறுதது மாறு்படும். நீஙைள் 
இருவரும் ஒனறோை ஆய்லாெகனேில் ை்லநது சைாள்ள்லாம், அல்்லது உஙைள் 
வாழக்கைததுகை ைரப்பம் ்பற்றேிே அவரைளுகடே சொந்த உைரவுைள் ்பற்றேிக் 
ை்லநதுகரோட ோாிடமாவது ய்பெ்லாம். 

ஆணைள் எஙகு ஆ்தரவு ச்பறோ்லாம் என்பது ்பற்றேிே யமலும் ்தைவல்ைளுக்கு, அவரைள் 
‘சமனஸ்க்லன’ (Mensline)-ஐத ச்தாடரபு சைாள்ள்லாம்: 1300 78 99 78 அல்்லது 
www.mensline.org.au/home.html எனறே ்தளதக்தப ்பாரகவேிட்லாம்.

20



உஙைள் உறேவில் ்பாதுைாபபு
ஒரு ஆயராக்ைிேமான உறேவில் ஒருவருக்கு இனசனாருவருகடே 
விழுமிேஙைள், ைருததுைள் மற்றும் எல்க்லைள் ஆைிேவற்றேில் மாிோக்த 
உள்ளது, மற்றும் இருவருக்குமிகடேில் ச்தாடர்பாடல், நம்்பிக்கை மற்றும் 
ஆ்தரவு உள்ளது. அகனதது உறேவுைளிலும் ெவால்ைள் இருக்ை்லாம். ஆனாலும், 
ஒரு உறேவில் ெவா்லான ்தருைஙைளுக்கும் ்பாதுைாப்பற்றே ்தருைஙைளுக்கும் 
இகடேில் யவறு்பாடு உள்ளது. ஒரு உறேவிலுள்ள வனமுகறேயும் 
ைடடுப்படுததும் ்தனகமயும் ்பாதுைாப்பற்றே ்தருைஙைளுக்கு வழிவகுக்கும். 

ெி்ல வனமுகறேோன மற்றும் ைடடுப்படுததும் துகைவரைள், ஒருவகர 
ைடடுப்பாடடில் கவத்திருப்ப்தற்ைாை அவரைகள ைரப்பமாக்ைவும் குழநக்த 
ச்பறேவும் கவக்ைினறேனர. இது இனபச்பருக்ை வற்புறுத்தல் எனறு 
அகழக்ைப்படுைிறேது மற்றும் இது ஒரு குடும்்ப வனமுகறே வடிவமாகும். 
உஙைள் உறேவில் ைரப்பம் ச்தாடர்பான முடிவுைள் உஙைள் ைடடுப்பாடடில் 
இல்்லா்தய்பாது இனபச்பருக்ை வற்புறுத்தல் நடக்ைிறேது.

இனபச்பருக்ை வற்புறுத்தல் உஙைள் ைரப்பதக்த எவவாறு ்பா்திக்ை்லாம் 
என்ப்தற்ைான ெி்ல உ்தாரைஙைள் ்பினவருமாறு:

• நீஙைள் ைரப்பமாை விரும்்பா்த ய்பாது நீஙைள் ைரப்பம் ்தாிக்ை 
யவணடுசமன அழுத்தம் சைாடுத்தல் 

• உஙைகள ைரப்பமாக்ை, ைருத்தகட ொ்தனதக்த யெ்தப்படுதது்தல் அல்்லது 
நீக்கு்தல்

• நீஙைள் ைருக்ைக்லபபு செயே விரும்பும் ய்பாது உஙைகளத ்தடுத்தல்
• நீஙைள் ைருக்ைக்லபபு செயே விரும்்பா்த ய்பாது ைருக்ைக்லபபு செயயுமாறு 

அழுத்தம் சைாடுத்தல்
குடும்்ப வனமுகறே மற்றும் இனபச்பருக்ை வற்புறுத்தல் ோருக்கும் நடக்ை்லாம். 
உஙைகள ைாேப்படுத்தயவா அல்்லது உஙைகள அச்ெத்தில் வாழச் செயேயவா 
ோருக்கும் உாிகம இல்க்ல. முடிசவடுக்கும் செேல்முகறேேின ய்பாது 
உஙைள் உறேவிலுள்ள ்பாதுைாபபுப ்பற்றேி ெிந்திப்பது முக்ைிேமாகும். நீஙைள் 
ைரப்பமாை யவணடுமா, அததுடன எபய்பாது ைரப்பமாை யவணடும் என்பக்த 
முடிவு செயயும் உாிகமகே நீஙைள் சைாணடிருக்ை யவணடும். உஙைள் 
முடிசவடுக்கும் செேல்முகறேகே இது எவவாறு ்பா்திக்ைக்கூடும் என்பது 
குறேிதது ை்லநதுகரோடஉஙைளுக்கு உ்தவி ய்தகவப்படடால், ஒரு ெந்திபக்ப 
ஏற்்படுததுஙைள்:
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முடிசவடுத்தல்
ஒரு ்திடடமிடப்படா்த ைரப்பம் ்பற்றேி நீஙைள் எடுக்கும் முடிகவப ்பா்திக்கும் விடேஙைள் ்ப்ல 
இருக்ை்லாம். எனன செயவச்தனறு உஙைளுக்குத ச்தாிேவில்க்ல எனறோல், நீஙைள் ்தனிோை 
இல்க்ல. ெி்லருக்கு எது யவணடும் எனறு எளி்தாைத ச்தாிந்திருக்ைிறேது, அய்த யவகளேில், 
மற்றேவரைளுக்கு முடிசவடுக்கும் செேல்முகறேோனது ைடினமாை இருக்ைிறேது. அடுத்தது 
எனன செயே யவணடும் என்பக்த “உைர கவப்ப்தற்கு” உஙைளுக்கு உ்தவும் வகைேில், 
உஙைள் எணைஙைகளயும் உைரவுைகளயும் நீஙைள் ைீயழ ்ப்திவு செயே்லாம். நீஙைள் 
எழுதும் ்தைவல்ைகள ஒரு ‘குடும்்பக் ைடடுப்பாடு என.எஸ்.ட்பிள்யு’ (Family Planning NSW) 
மருததுவ நிக்லேம், உஙைள் ச்பாது மருததுவர (GP) அல்்லது ்பிறே சுைா்தார நிபுைர அல்்லது 
ஆ்தரவுப ்பைிோளர ஆைியோாிடம் சைாணடு செல்வது உ்தவிோை இருக்கும், இ்தனால் 
உஙைளிடமுள்ள எந்த ்பிரச்ெகனைள் அல்்லது யைள்விைள் ்பற்றேியும் நீஙைள் ய்பெ்லாம். 
முடிசவடுக்கும் ய்பாது ்பாிெீலிக்ை யவணடிே ்ப்ல விடேஙைள் உள்ளன, இது ச்பரும்்பாலும் 
ஒரு மன அழுத்தம் நிகறேந்த யநரமாை இருக்ை்லாம்:

• உஙைளுக்குத ய்தகவோன யநரதக்த எடுததுக் சைாள்ளு்தல் (உஙைள் ைரப்பத்தின 
ைா்லைடடத்தால் நீஙைள் ைடடுப்படுத்தப்பட்லாம்) 

• அகனதது விருப்பதச்தாிவுைகளயும் ஆராேவும் ்பாிெீலிக்ைவும் உஙைகள 
அனும்தித்தல் 

• உஙைள் விருப்பதச்தாிவுைகள மற்றும் உஙைள் முடிகவப ்பற்றேிே உஙைள் உைரவுைள் 
நாளுக்கு நாள் மாறே்லாம் என்பக்த எ்திர்பாரத்தல் 

• உஙைள் முடிகவ ஆ்தாிக்கும் வகைேில், நகடமுகறேைள் ்பற்றேிே ்தைவல்ைகள 
அணுகு்தல் (உ்தாரைமாை, ைிகடக்ைக்கூடிே ஆ்தரவு வக்லேகமபபுைள்)  

• யைடடல்: 
 - முடிசவடுக்கும் ய்பாது நான ய்பெக்கூடிே ோரவது இருக்ைிறோரைளா?
 - அவரைள் எப்படி நடநதுசைாள்வாரைள்?
 - நான முடிசவடுப்ப்தில் ோர எனகன ஆ்தாிப்பாரைள்

• ஒரு ஆய்லாெைர அல்்லது சுைா்தார நிபுைருடன ய்பசு்தல் 

• உடல் ாீ்திோைவும் உைரச்ெி ாீ்திோைவும் உஙைகள நீஙையள ைவனிததுக்சைாள்ளு்தல்
உஙைளிடம் நீஙையள அன்பாை இருஙைள் மற்றும் நீஙைள் ொிோன முடிகவ எடுபபீரைள் 
எனறு நம்புஙைள்.

எ்திரைா்லத்தில் இது எப்படி இருக்கும்? 
நீஙைள் எடுக்கும் முடிவு, உஙைள் ்தற்ய்பாக்தே சூழநிக்லைகள அடிப்பகடோைக் 
சைாணட்தாகும். உஙைள் முடிசவடுக்கும் செேல்முகறேகே நீஙைள் எழு்திகவக்ையவா 
அல்்லது ்ப்திவுசெயதுசைாள்ளயவா விரும்்ப்லாம். சூழநிக்லைள் ைா்லபய்பாக்ைில் 
மாறேக்கூடும், அததுடன 5 அல்்லது 10 வருடஙைளில் நீஙைள் ்திரும்்பிப ்பாரக்கும்ய்பாது 
ைாரைஙைள் எகவோை இருந்தன என்பக்த நீஙைள் மறேநதுவிடடிருக்ைக்கூடும்.
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நான எப்படி உைரைியறேன...
ச்பற்யறோரா்தல்

நான இவவாறு உைரவ்தற்ைான ைாரைம்

ைரப்பதக்த ச்தாடரவது ்பற்றேியும் ச்பற்யறோராவக்தத 
ய்தரநச்தடுப்பது ்பற்றேியும் நான யமலும் எனன ச்தாிநதுசைாள்ள 
யவணடும்? 

ைருக்ைக்லபபு

நான இவவாறு உைரவ்தற்ைான ைாரைம்

ைருக்ைக்லபபு செயவது ்பற்றேி நான யமலும் எனன 
ச்தாிநதுசைாள்ள யவணடும்?  
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்ததச்தடுபபு/வளரபபுப ்பராமாிபபு

நான இவவாறு உைரவ்தற்ைான ைாரைம்

ைரப்பதக்த ச்தாடரவது ்பற்றேியும் ச்பற்யறோராவக்தத 
ய்தரநச்தடுப்பது ்பற்றேியும் நான யமலும் எனன ச்தாிநதுசைாள்ள 
யவணடும்? 
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்பாிெீலிக்ை யவணடிே விடேஙைள்
உஙைள் முடிகவப ்பா்திக்ைக்கூடிே விடேஙைள் ்ப்ல உள்ளன. 
உஙைள் விருப்பதச்தாிவுைகளப ்பற்றேிே ய்பாதுமான ்தைவல்ைகள 
கவத்திருத்தல், உஙைளுக்ைான நகடமுகறேப ்பாிெீ்லகனைள் 
மற்றும் நீஙைள் எப்படி உைரைிறேீரைள் ஆைிேகவ இவற்றுள் 
அடஙகும்.

்தக்ல
விருப்பதச்தாிவுைகள 
அறேிநதுசைாள்ளு்தல்

நகடமுகறேப ்பாிெீ்லகனைள்
-  முக்ைிேமான மற்றேவரைள் மற்றும் 

உறேவுைள்
-வீடு, நி்தி நிக்ல, யவக்லவாயபபு, 

எ்திரைா்ல ்திடடஙைள் மீ்தான ்தாக்ைம்

உைரவுைள்
- ைரப்பமாை இருப்பது ்பற்றேி நான எப்படி 

உைருைியறேன?
- விருப்பதச்தாிவுைள் ஒவசவானகறேயும் ்பற்றேி 

நான எப்படி உைரைியறேன?

கைைள் இ்தேம்
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உறேவுைள் மற்றும் ஆ்தரவு வக்லேகமபபுைள் 

இபய்பாது மற்றும் எ்திரைா்லத்தில் உஙைகள ோர ஆ்தாிப்பாரைள் 
என்பக்தக் இனஙைாை வகர்படதக்த நிரப்பவும்.

நீஙைள் ்திடடமிடப்படாமல் ைரப்பமாகும் ய்பாது எனன செயே 
யவணடும் என்பக்த நீஙையள முடிவு செயே யவணடும். இந்த 
முடிசவடுத்தலின ஒரு ்பகு்திோை, இபய்பாதும் எ்திரைா்லத்திலும் 
நீஙைள் ்பாிெீலிக்ைக்கூடிேவரைள் என ெி்லர இருக்ைிறோரைள் 
என்பக்த நீஙைள் ைாை்லாம். உ்தாரைமாை, உஙைள் முடிகவப 
ச்பாருட்படுத்தாமல், ஆ்தரவு உஙைளுக்குத ய்தகவப்படும்ய்பாது 
நீஙைள் அகழக்ைக்கூடிே ஒரு துகைவர அல்்லது குடும்்ப 
உறுப்பினரைள். 

நான
ோர:

ஆ்தரவு 
வகை:

ஆ்தரவு 
வகை:

ஆ்தரவு 
வகை:

ஆ்தரவு 
வகை:

ஆ்தரவு 
வகை:

ஆ்தரவு 
வகை:

ோர:

ோர:

ோர:

ோர:

ோர:

26



எல்்லாவற்கறேயும் ம்திப்பிடு்தல்

நல்்ல விடேஙைகளப ்பற்றேி:

அடுத்த 12 
வாரஙைளில்

இபய்பா்திலிருநது 
1 வருடம்

இபய்பா்திலிருநது 
5 வருடஙைள் ச்பாதுவாை

ச்பற்யறோராை 

இருத்தல்

ைருக்ைக்லபபு

்ததச்தடுபபு 

/ வளரபபுப 

்பராமாிபபு
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ைடினமான விஷேஙைள் ்பற்றேி:

அடுத்த 12 
வாரஙைளில்

இபய்பா்திலிருநது 
1 வருடம்

இபய்பா்திலிருநது 
5 வருடஙைள் ச்பாதுவாை

ச்பற்யறோராை 

இருத்தல்

ைருக்ைக்லபபு

்ததச்தடுபபு 

/ வளரபபுப 

்பராமாிபபு
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்பாிநதுகர மற்றும் மூ்லஆ்தாரத 
்தைவல்ைள்
ைரப்ப விருப்பதச்தாிவுைகளப ்பற்றேிே கூடு்தல் ்தைவல்ைளுக்கும் 
ஆ்தரவிற்கும் ்பினவரும் யெகவைகளத ச்தாடரபுசைாள்ளுஙைள். 
அவரைளிடம் ்பல்யவறு ்தைவல்ைளும் உ்தவிைளும் ைிகடக்கும்.

‘்பிரைனனஸி ொயெஸ்’ (Pregnancy Choices)-ஐத 
ச்தாடரபு சைாள்ை:

1800 008 463 அல்்லது www.pregnancychoices.org.au

29



யம்ல்திைத ்தைவல்ைள் 

உஙைள் விருப்பதச்தாிவுைகளப ்பற்றேிே யமலும் ்தைவல்ைளுக்கு, (07) 3357 5377 எனறே 
எணைில் ‘ெில்டரன க்ப ொயஸ்’ (Children by Choice) (்பிாிஸ்ய்பன, QLD)-ஐத 
ச்தாடரபுசைாள்ளுஙைள். அவரைள் ்திடடமிடப்படா்த ைரப்பத்திற்ைான அகனதது 
விருப்பதச்தாிவுைள் உட்பட, இ்லவெமான மற்றும் இரைெிேமான ஆ்தரகவயும் 
ஆய்லாெகனகேயும் வழஙகுைிறோரைள். ‘ெில்டரன க்ப ொயஸ்’ (Children by Choice) என்பது 
்பார்படெமற்றே மற்றும் மாிோக்தக்குாிே ஆய்லாெகனைகள வழஙகும், ைருக்ைக்லபபுக்கு 
ஆ்தரவளிக்கும், மற்றும் ச்பணைகள கமேப்படுத்திே ஒரு யெகவோகும். அவரைளுகடே 
்தைவ்லளிக்கும் இகைபக்ப ்திஙைள் மு்தல் சவள்ளி வகர ைாக்ல 9 மைி மு்தல் மாக்ல 5 
மைி வகர அணுை்லாம். யமலும் ்தைவல்ைள் ைிகடக்குமிடம்: www.childrenbychooice.org.
au. 

கர்பத்தைத ததைொடர்வது ்பற்றிய மேலும் ்வறிொறி்வொன தைக்வலகளுக்கு, ேறறும் குழந்தைகே 

்வளர்ப்பது கு்றிததை ஆம�ொச்ன உஙைளுக்குத ய்தகவப்படடால், 1800 882 436 எனறே 
எணைில் ‘்பிரக்னனெி, ய்பரத & ய்ப்பி’ (Pregnancy, Birth and Baby) என்பக்தத 
ச்தாடரபுசைாள்ளுஙைள். இது ைரப்பம், ்பிரெவம் மற்றும் உஙைள் குழநக்தேின மு்தல் ஐநது 
வருடஙைள் ஆைிேகவ ்பற்றேிே ்தைவல்ைகளயும் ஆய்லாெகனைகளயும் வழஙகும் ஒரு 
ச்தாக்லய்பெி மற்றும் இகைேவழிச் யெகவோகும். இ்தில் ச்பணைள், அவரைளுகடே 
வாழக்கைததுகைைள், நண்பரைள் மற்றும் உறேவினரைளுக்ைான 24 மைியநர ச்தாக்லய்பெி 
ஆய்லாெகனகே அணுகு்தலும் அடஙகும். யமலும் ்தைவல்ைள் ைிகடக்குமிடம்: www.
pregnancybirthbaby.org.au/about-pregnancy-birth-and-baby. 

நீஙைள் ேனஅழுததைததைதில இருநதைொல ேறறும் தெருக்கடி ஆய்லாெகன ய்தகவப்படடால், 
131 114 எனறே எணைில் ‘உேிரைாக்கும் இகைபக்ப’ (Lifeline) ச்தாடரபுசைாள்ளுஙைள். 
உேிரைாக்கும் இகைப்பானது, வாரத்தில் 7 நாடைளும் 24 மைி யநரமும் சநருக்ைடி ஆ்தரவு, 
்தற்சைாக்ல ்தடுபபு மற்றும் மன ந்ல ஆ்தரவு யெகவைள் ஆைிேவற்றுக்ைான ச்தாக்லய்பெி 
ஆய்லாெகன யெகவகேயும் இகைேவழி யெடடிஙகையும் (online chat) வழஙகுைிறேது. 
யமலும் ்தைவல்ைள் ைிகடக்குமிடம்: www.lifeline.org.au.  

உஙைளுக்யைா, உஙைள் துகைவருக்யைா/குடும்்பத்தினருக்யைா எனன முடித்வடு்ப்பது 

என்ப்தைத தைரீேொனறி்ப்பதைதில சிரேம் இருநதைொல ேறறும் ஆம�ொச்ன ஆதைரவு 

மதை்்வ்ப்படடொல, ‘ாிய்லஷனஷிப ஆஸ்்தியரலிோ’ (Relationships Australia) என்பக்தத 
ச்தாடரபுசைாள்ளுஙைள். ‘ாிய்லஷனஷிப ஆஸ்்தியரலிோ’ 1300 364 277 (NSW) என்பது 
்தனிந்பர, ்தம்்ப்திேர, மற்றும் குடும்்ப ஆய்லாெகன, அததுடன குடும்்ப ்பிரச்ெகனக்ைான 
்தீரவு உள்ளிடட, ்தனிந்பரைள், ்தம்்ப்திைள் மற்றும் ெமூைஙைளுக்ைான யெகவைகள 
வழஙகுவ்தன மூ்லம், உறேவுைளுக்ைான ஆ்தரவு யெகவகே வழஙகுைிறேது. 
சைாடுக்ைப்படடுள்ள எணகை அகழயுஙைள், அல்்லது உஙைள் உள்ளூர யெகவகேக் 
ைணடறேிே, இகைே்தளதக்தப ்பாரகவேிடுஙைள். யமலும் ்தைவல்ைள் ைிகடக்குமிடம்: 
www.relationships.org.au.
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