
கலாசார மாற்றக் கடட்த்்தில் 
உள்ள குடும்பங்கள் (FICT) பற்றி 
பங்ககற்பாளரக்ள் என்ன 
கூறுகிறாரக்ள்
குழந்தைகளுடன் நன்கு வாழ்வைன் முக்கியைத்ுவம் 
மற்்றும் அவுஸ்்திரேலியாவில் வாழ்க்தகதய ரமம்படுைத்ும் 
வண்ணம் என் பணம், ஆரலாசதன முைலானவற்்தற் 
எவ்வாறு பயன்படுைத்ுைல்  உடப்ட பல விடயங்கதை 
நான் கற்்றுக்்ககாண்ரடன். அவுஸ்்திரேலியாவில் மிகவும் 

முக்கியமான விடயமாகக் காணப்படுவது யா்கைனில், 

எங்களுதடய குழந்தைகதை எவ்வாறு முன்ரனற்்றுவது 

என்பதும் மற்்றும் அதனைத்ு அம்சங்கைிலும் அவேக்ைது 

ரைதவகதைக் கவனிைத்ுக் ்ககாை்வதுமாகும்.

கொகாங்ககா கொபண் 

நாங்கை் யுைை்ைத்ினால் பாதிக்கப்படட்ுை்ைவேக்ை், ஆயினும், 

நாங்கை் எல்ரலாரும் ஒன்ற்ாகச ்சந்திப்பைால், எங்கைது 

மனங்கைில் இருப்பவற்்தற், அைன் உணேவ்ுதை எங்களுக்குை் 

பேிமாறிக் ்ககாை்ைலாம் என்பைாக உணேக்ிரற்ாம். 

த்மிழ் நபர ்

உணேவ்ு ேதீியாக, நான் முன்னே ்இருந்ைதை விட நன்ற்ாக 

இருப்பைாக உணேக்ிரற்ன். நான் 9 வாேங்களுக்கு 

வருதக ைந்ரைன். ரமலும் ஒவ்்கவாரு வாேமும் ஒரு புதிய 

விடயைத்ைக் கற்்றுக்்ககாண்ரடன். நான் கலந்துதேயாடல் 

பயிற்்சிப் படட்தற்யின் ரபாது எனது மூதையிதனப் 

பிேரயாகிைர்ைன் – என்தனப் ்கபாறுைை்வதே அது எனக்கு 

முக்கிய விடயமாகும். நான் மற்்ற்வேக்ை் கூறுவதைச ்்கசவி 

மடுைர்ைன், மற்்ற்வேக்ைிடமிருந்து கற்்றுக் ்ககாண்ரடன். 

அரைரபான்று எனது அனுபவங்கதையும் அவேக்ைிடம் 

பகிேந்்து ்ககாண்ரடன். அதுரவ மிகப் பிேைானமான 

விடயம். அைத்ுடன், நான் மிகவும் சந்ரைாஷமாக 

இருப்பைாக உணேக்ிரற்ன். 

ஹஸாரா கொபண்

அவுஸ்்திரேலியாவில் 

வசிைை்ல்
கலாசாே மாற்்ற்க் கடட்ைத்ில் 

உை்ை குடும்பங்கை்  

(Families in Cultural Transition – FICT)

அகதிப் பின்புலைத்ிலிருந்து வந்ை 

மக்களுக்கு, அவுஸ்்திரேலியாவிலான 

ைமது புதிய வாழ்க்தகக்கு ஆைேவு 

வழங்கும் ஒரு குழு சாேந்்ை திடட்ம்.

 சித்்ததிரவத்த மற்றும் உணர்வ்ததிர்்சசிக்கோளோறு
 என்்பவற்்றிலிருந்து உயிர் ்பிதைத்்்தோருககோன
 சிகதி்சதச மற்றும் மறுவோழ்வுககோன 
்சதவ தமயம் (STARTTS) – NSW

Tamil

 STARTTS என்்பது சித்்ததிரவத்தயின் வடுக்்கள் மற்றும் அ்க்ததி்களின்

 மனவடுக்்கள் ஆ்கதியவற்்றிலிருந்து குணமதைவ்தற்கு மக்்கள் மற்றும்

 சமு்தாயங்்களுக்கு உ்தவுவ்தற்்கா்கவும், மற்றும் அவர்்களுதைய

 வாழ்விதன அவுஸ்்ததிரரலியாவில் மீண்டும் ்கட்டியயழுப்புவ்தற்கு

 உ்தவுவ்தற்்கா்கவும், ்கலாசார ரீ்ததியில் ய்பாருத்்தமான உளவியல்

 சி்கதிச்தச, ஆ்தரவு மற்றும் சமூ்கத் ்ததலயீடு்கதள 30 ஆண்டு்களுக்கு

 வழங்்கதியுள்ள நதிபுணத்துவம் வாய்ந்்த, இலா்ப ரநாக்்கமின்்றிய ஓர்

 அதமப்்பாகும். ரசதவ்கள், சட்ை ஆரலாசதன மற்றும் ய்காள்த்கசார்

 ரவதல்கள் ய்தாைர்்பிலான ்பயிற்சி்கதள வழங்குவ்தன் மூலம்

 ஒரு ரநர்மத்றயான மீட்புச் சுற்றுச்சூழலுக்கு STARTTS ரமலும்

 .ஊக்்கமளிக்்கதின்்றது

www.startts.org.au

STARTTS இனைப் பற்்றறி

எம்னமைத் தொ�ொடர்பு தொ�ொள்�

�னைனமை அலுவை�ம் CARRAMAR
The Horsley Dr 152-168 
Carramar NSW 2163

ய்தாதலர்பசி:  (02) 9646 6700 
ய்தாதலர்பசி:  (02) 9646 6710 
)ய்தாதலர்பசி:  (02) 9646 6801 (உள்யளடுத்்தல் 

�ொரியொையத்�தின் பி்ற அனமைவிடங்�ள்
Auburn
Blacktown
Fairfield
Liverpool

Armidale
Coffs Harbour
Newcastle
Wagga Wagga
Wollongong

 ்காரியாலய அதமவிைங்்களின் வி்பரங்்களுக்கு
www.startts.org.au/contact/ இற்குச் யசல்்க

 Sydney, மற்றும் Bankstown, Parramatta, Dee Why, Lakemba,

 Penrith, Campbelltown, Rockdale, Tamworth, Griffith இன்னும்

 Albury ர்பான்று NSW முழுவதும் வியா்பித்துள்ள அதமவிைங்்களில்,

 உளவள ஆரலாசதன மற்றும் ்பி்ற ரசதவ வத்க்கதளயும் STARTTS

 ரமலும் வழங்கு்கதின்்றது. எங்்களது வாடிக்த்கயாளர்்களின்

 ர்ததவ்களுக்கு ஏற்்ப இந்்த அதமவிைங்்கள் மாறும். ரமல்ததி்க

.்த்கவல்்களுக்கு STARTTS இதன ்தயவுயசய்து ய்தாைர்பு ய்காள்ளவும் 



அவுஸ்்திரேலியாவில் வசிைை்ல்
கலாசாே மாற்்ற்க் கடட்ைத்ில் உை்ை குடும்பங்கை் (FICT)

அனுபவத்்தத்யும் அறிதவயும் பகிரந்்து கொகாள்வத்ன் மூலமாக, 
அவுஸ்திகரலியாவில் த்மது வாழ்தவ அதமத்்துக் கொகாள்வத்ற்கு 
மக்கள் ஒருவருக்கொகாருவர ்உத்வுகிறாரக்ள். 

FICT என்பது யாது?
ைமது சமுைாயைத்ைச ்ரசேந்்ை பிற் மக்கதைச ்

சந்திைத்ு, அவேக்ளுடன் பின்வரும் விடயங்கைில் 

எவ்வாறு கருைத்ுப் பேிமாற்்ற்ைத்ை 

ரமற்்்ககாை்ளுவது என்பது ்கைாடேப்ாக 

அகதிகளுக்கு உைவுவைற்்கான ஒரு திடட்ம்: 

• குடும்ப உற்வுகைில் ஏற்்படும் மாற்்ற்ங்கதைச ்

சமாைிைை்ல் 

• உங்கை் பிை்தைகளுடன் உற்வுகதை 

ரமம்படுைத்ுைல் 

• அவுஸ்்திரேலிய அதமப்புகை் மற்்றும் வாழ்க்தக 

முதற் ்கைாடேப்ாக எைிதில் புேிந்து ்ககாை்ைல் 

• வேவு ்கசலவுை ்திடட்ம், ்கமாழி 

்கபயேப்்பாைேக்தைப் பயன்படுைத்ுைல் மற்்றும் 

ரவதல ரைடுைல் ரபான்ற் நதடமுதற்ப் 

பிேசச்ிதனகதைக் தகயாளுைல் 

FICT எப்படி 

வழங்கப்படுகிற்து?
ஆங்கிலைத்ையும், மற்்றும் ஒரு சமுைாய 

்கமாழியிதனயும் ரபசவும், வாசிக்கவும் மற்்றும் 

எழுைவும் முடியுமானவேக்தை STARTTS இரு-

கலாசாே ஒருங்கிதணப்பாைேக்ைாக ரவதலக்குை ்

ரைேந்்்கைடுைத்ு, பயிற்்சியைிைத்ு அைத்ுடன் ஆைேவும் 

வழங்குகின்ற்து. இந்ை ஒருங்கிதணப்பாைேக்ை் 

வைேந்்ரைாருக்கான குழுக்கதை நடைத்ுவதில் 

அனுபவம் வாய்ந்ைவேக்ை். 

இரு-கலாசாே ஒருங்கிதணப்பாைேக்ை், ைமது 

சமுைாயைத்ிலிருந்ைான பங்குபற்்றுனேக்தை ஒன்று 

திேடட்ி சமூகை ்ைைங்கைில் FICT யினது பயிற்்சிை ்

்கைாகுதிகைில் பங்கு ்கபற் ஒருங்கு ரசேக்்கின்ற்ாேக்ை். 

ஒவ்்கவாரு அமேவ்ும் 3 மணி ரநே நீடிப்புை்ைைாகவும், 

மற்்றும் பங்ரகற்்பாைேக்ளுக்கு ஏற்்புதடய ஒரு கால 

ரநேைத்ிலும் மற்்றும் இடைத்ிலும் வழங்கப்படுகிற்து. 

ஒவ்்கவாரு FICT குழுவிலும் இலவச குழந்தைப் 

போமேிப்பு மற்்றும் உணவு ஆகியன 

வழங்கப்படுகின்ற்ன. ரமலும் பங்கு ்கபறுநேக்ை் 

நிகழ்வின் முடிவில் சமுகமைிைை்ைற்்கான ஒரு 

சான்றிைழிதனயும் ்கபற்்றுக் ்ககாை்கின்ற்னே.் 

FICT பயிற்்சிை ்

்கைாகுதிகை் 
அறிமுகமும் மற்்றும் குடியமேவ்ும் 

ஆைேவு முதற்தமகை் 

பணம் 

்கநருக்கடி மற்்றும் குணமதடைல் 

குடும்பங்கை்

பிை்தைகை்

பாலினம் 

இதைஞேக்ை் 

்கைாழில் வாய்ப்பு 

புதிய சூழதல இேசிைத்ு அனுபவிைை்ல் 

எமது பிை்தைகளுடன் மீை இதணைல்


