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STARTTS இனைப் பற்றி:
STARTTS என்பது சித்திரவதையின் வடுக்கள் மற்றும் அகதிகளின்
மனவடுக்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து குணமடைவதற்கு மக்கள் மற்றும்
சமுதாயங்களுக்கு

உதவுவதற்காகவும்,

மற்றும்

அவர்களுடைய

வாழ்வினை அவுஸ்திரேலியாவில் மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கு
உதவுவதற்காகவும், கலாசார ரீதியில் ப�ொருத்தமான உளவியல்

NSW Service for the Treatment
and Rehabilitation of Torture
and Trauma Survivors
சித்திரவதை மற்றும் உணர்வதிர்ச்சிக்கோளாறு
என்பவற்றிலிருந்து உயிர் பிழைத்தோருக்கான
சிகிச்சை மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான
சேவை மையம் (STARTTS) – NSW

சிகிச்சை, ஆதரவு மற்றும் சமூகத் தலையீடுகளை 30 ஆண்டுகளுக்கு
வழங்கியுள்ள நிபுணத்துவம் வாய்ந்த, இலாப ந�ோக்கமின்றிய ஓர்
அமைப்பாகும். சேவைகள், சட்ட ஆல�ோசனை மற்றும் க�ொள்கைசார்
வேலைகள்

த�ொடர்பிலான

பயிற்சிகளை

வழங்குவதன்

மூலம்

ஒரு நேர்மறையான மீட்புச் சுற்றுச்சூழலுக்கு STARTTS மேலும்
ஊக்கமளிக்கின்றது.

www.startts.org.au

எம்மைத் த�ொடர்பு க�ொள்க
தலைமை அலுவலகம் CARRAMAR

STARTTS இன் ஊழியர்கள் யார்?
STARTTS
இன்
ஊழியர்கள்
பல்வேறு
கலாசாரப்
பின்னணிகளையுடைய
பயிற்றுவிக்கப்பட்ட
த�ொழில்
வல்லுநர்களாவர். கடந்த காலங்களில் கடினமான வேதனைகளை
அனுபவித்தவர்களுக்கு உதவுவதில் அவர்கள் சிறப்புத் தேர்ச்சி
பெற்றவர்கள்.

ஆங்கிலம் அல்லாத ஒரு ம�ொழியில்
ஒருவர் பேச விரும்பினால் அதற்கு
ஏற்பாடுகள் உண்டா?
அரபு, தாரி, பாரசீகம், ஹஸராகி மற்றும் தமிழ் ப�ோன்ற ம�ொழிகளை
STARTTS இன் ஊழியர்கள் பேசுவர். அத்துடன் தேவைப்படின்
அவர்கள் த�ொழில்சார் ம�ொழிபெயர்ப்பாளர்களைப் பயன்படுத்துவர்.

தகவல்கள் இரகசியத்தன்மையுடன்
பாதுகாக்கப்படுமா?
STARTTS இன் சேவைகள் அந்தரங்கமானவை. ஒருவர் எமக்கு
அனுமதித்தால் மட்டுமே அவர் பற்றிய தகவல்களை STARTTS பகிர்ந்து
க�ொள்ளும், அதுவும் அவருக்கு உதவுவதற்காகவே. ஆனால் ஒருவர்
தனக்கு தீங்கிழைத்துக் க�ொள்வதாக எம்மிடம் கூறினால் அல்லது
மற்றொருவர் தீங்கிழைக்கப்படக் கூடுமாயின், அப்போது குறித்த
நபரையும் மற்றவர்களையும் பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கையையை
STARTTS மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்.

152-168 The Horsley Dr
Carramar NSW 2163
த�ொலைபேசி: (02) 9646 6700
த�ொலைபேசி: (02) 9646 6710
த�ொலைபேசி: (02) 9646 6801 (உள்ளெடுத்தல்)

காரியாலயத்தின் பிற அமைவிடங்கள்:
Auburn
Blacktown
Fairfield
Liverpool

Armidale
Coffs Harbour
Newcastle
Wagga Wagga
Wollongong

காரியாலய அமைவிடங்களின் விபரங்களுக்கு
www.startts.org.au/contact/ இற்குச் செல்க.

Sydney, மற்றும் Bankstown, Parramatta, Dee Why, Lakemba,
Penrith, Campbelltown, Rockdale, Tamworth, Griffith இன்னும்
Albury ப�ோன்று NSW முழுவதும் வியாபித்துள்ள அமைவிடங்களில்,
உளவள ஆல�ோசனை மற்றும் பிற சேவை வகைகளையும் STARTTS
மேலும்

வழங்குகின்றது.

எங்களது

வாடிக்கையாளர்களின்

தேவைகளுக்கு ஏற்ப இந்த அமைவிடங்கள் மாறும். மேலதிக
தகவல்களுக்கு STARTTS இனை தயவுசெய்து த�ொடர்பு க�ொள்ளவும்.

வாடிக்கையாளர்களுக்கான
தகவல்

STARTTS இற்குப் பரிந்துரை செய்வதற்கு:
சுய-பரிந்துரைகள் உட்பட, பரிந்துரைகள் யார் மூலமாக வந்த
ப�ோதிலும் அதனை STARTTS ஏற்றுக் க�ொள்ளும்.

STARTTS இன் சேவை யாருக்குரியது?

க்கு பரிந்துரை செய்வதற்கு:

அவுஸ்திரேலியாவுக்கு வருவதற்கு முன்பு நாட்டில் அடக்குமுறை,
யுத்தம், வன்முறை மற்றும் மனித உரிமை மீறல்களுக்கு உட்பட்டு அதன்
காரணமாக துன்பப்படுபவர்களுக்கு STARTTS தனது சேவையை
வழங்குகிறது. அத்தகைய�ோர் எப்போது, எப்படி அவுஸ்திரேலியாவுக்கு
வந்திருந்த ப�ோதிலும், STARTTS அவர்களுக்கு தன் உதவிகளை
வழங்கும்.

(02) 9646 6700 இனை அழைக்கவும்
(உள்ளெடுத்தல் பிரிவினைக் கேட்கவும்)

STTS-IntakeGeneral@health.nsw.gov.au
இற்கு மின்னஞ்சல் செய்யவும்
(பரிந்துரை செய்வதற்கான படிவம் STARTTS வலைத்தளத்தில் உள்ளது)

STARTTS இன் உதவி ஒருவருக்கு எதற்காகத்
தேவைப்படலாம்?

ஒருவர் எவ்வளவு காலம் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும்?
STARTTS இடம் காத்திருப்போர் பட்டியல�ொன்றுள்ளது, எனவே
மனநல ஆல�ோசகர் ஒருவர் சந்திப்பு வேளை ஒன்றிற்காக அழைக்கும்
வரையில் ஒருவர் அனேகமாக 2-4 வாரங்கள் வரை காத்திருக்க
வேண்டியிருக்கலாம்.

கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட பயங்கர நினைவுகளைச் சமாளிக்க
முயற்சிக்கும் அதேவேளை, புதியத�ோர் தேசத்தின் சூழ்நிலைகளுக்கு
முகம் க�ொடுக்க வேண்டியுள்ளமை சிலவேளை ஒருவரைத் திணற
வைக்கலாம், அத்துடன் அது அவர்களைக் கவலையிலும் குழப்பத்திலும்
ஆழ்த்திவிடவும்,
அத்தகைய�ோரின்
உடலார�ோக்கியத்தையும்,
நாளாந்த வாழ்க்கையையும் கூட பாதிக்கவும் கூடும்.

சந்திப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்யாமல் ஒருவர் வரலாமா?

சில ப�ொதுவான பாதிப்புகள்:

ஒருவர் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் க�ொள்வதற்கு வரலாம், ஆனால்
ஒரு ஆல�ோசனை நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறுவதற்கு, அவர்கள் முன்
ஏற்பாடு செய்திருக்க வேண்டும்.

ஆங்கிலம் கற்பதில் சிரமங்கள்
உறக்கமின்மை மற்றும் கூடாத கனவுகள்
மறக்க முடியாத கடந்த கால நினைவுகள்
	தலைவலிகள் மற்றும் உடல் ந�ோவுகள்

STARTTS எவ்வாறு உதவ முடியும்?

	விரைவில் க�ோபமடைவதும் அச்சம் க�ொள்வதும்

STARTTS இன் ஓர் உளவளத் துணையாளர், கவலைகள் மற்றும்
துயரத்தில் உள்ளவர்களுடன் பேச முடியும். அவர்கள் எதிர்கொள்ளக்
கூடுமான கவலைகள் மற்றும் துன்பங்கள் பற்றி அவர்களுடன்
கதைத்து,
அவர்களது
பிரச்சினைகள்
த�ொடர்பாக
உதவக்
கூடுமானவர்களுடனும்
நிறுவனங்களுடனும்
த�ொடர்புபடுத்தி
அவுஸ்திரேலியா எவ்வாறு செயற்படுகிறது என அவர்கள் விளங்கிக்
க�ொள்ள உதவுவார்.

நம்பிக்கையீனம் அல்லது அநாதரவான உணர்வு
	வாழ்க்கை தனது கட்டுப்பாட்டில் இனி இல்லை என்ற உணர்வு
குடும்பத்தினுள் பதட்டமான நிலை
	மக்களை நம்புவதில் அல்லது புதிய நண்பர்களை
ஏற்படுத்திக் க�ொள்வதில் சிரமப்படுதல் மற்றும்
தனியாக விடப்பட்டிருப்பது ப�ோன்ற உணர்வு.

STARTTS இனால் உதவ முடியுமா?

ஒருவர் ஓரு குழு செயற்பாடுகளில்
இடம்பெற என்ன செய்ய வேண்டும்?

கடந்த காலத்தில் கடினமான சூழ்சிலைகளை அனுபவித்த மக்கள்
மன ஆறுதல் பெறவும், மிகச் சிறந்த ஒரு வாழ்வை அமைத்துக்
க�ொள்ளவும் உதவுவதில் STARTTS சிறப்புப் பயிற்சி பெற்றுள்ளது.
மக்கள் தங்கள் வாழ்வில் குறைவான அழுத்தத்தையும், தமது வாழ்வு
தமது கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதையும் உணரும் ப�ோது, ஆங்கிலம்
கற்பதும், த�ொழில�ொன்றைத் தேடிப் பெறுவதும், குடும்பத்துடன்
ஒத்திசைந்து செல்வதும் மற்றும் புதிய நண்பர்களைத் தேடிப்
பெறுவதும் இலகுவாயிருக்கும்.

தனிப்பட்ட அறிவுரை ஆல�ோசனையை விட குழு அடிப்படையிலான
ஆதரவைப் பெற விரும்புவ�ோருக்கு STARTTS இடம் பல்வேறு
ம�ொழிகளில் பலதரப்பட்ட குழுக்கள் உள்ளன. குழு ஆதரவை
விரும்புவ�ோர் ப�ோதிய எண்ணிக்கையில் இருந்தால் மட்டுமே குழு
ஆதரவுச் சேவை வழங்கப்படும். இத்தகைய குழுக்களில் கலாசார
மாற்றங்களுக்கு முகங்கொடுத்துள்ள குடும்பங்கள், குழு ஆல�ோசனை,
சமூக ஆதரவுக் குழுக்கள், விளையாட்டுக் குழுக்கள், கலை மற்றும்
ஓவியக் குழுக்கள் மற்றும் இளைஞர் குழுக்கள் உள்ளடங்கும்.

STARTTS இற்கு எவ்வளவு செலவாகும்?
நாம் உதவுகின்ற யாவருக்கும் STARTTS இன் சகல சேவைகளும்
இலவசமாகும்.

ஒருவர் எத்தனை வயதுடையவராக இருத்தல் வேண்டும்?
சிறிய�ோர்
முதல்
முதிய�ோர்
வரையிலான
சகல
வயதுடையவர்களுக்கும் STARTTS உதவுகிறது. ஒருவர் 16
வயதுடையவராக அல்லது அதிலும் குறைந்தவராக இருந்தால்
அவர்களுக்கு பெற்றோரின் அல்லது பாதுகாவலரின் இணக்கம்
அவசியமாகும்.

ஒருவர் இச்சேவைக்காக எங்கே செல்ல வேண்டும்?
சிட்னியிலும் மற்றும் NSW இலுள்ள பின்வரும் ஏனைய பிராந்திய
அமைவிடங்களிலும் STARTTS மக்களைப் பார்க்க முடியும்.
STARTTS இன் அலுவலகங்கள்
	
TAFE கள் மற்றும் சமூச சுகாதார மையங்கள் ப�ோன்ற
STARTTS இன் வெளிக்கள அமைவிடங்கள்
பாடசாலைகள் (அப்பாடசாலைகளிலுள்ள மாணவர்களுக்கு)

