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மு்கவுதை

அன�ோரநை ப�றபறோப�,

ப�ோதைப்ப�ோருள்்கள் மறறும் ப�ோதைப் ப�ோருள் புழக்கதைிறகு அடிதமேோைல் குறிதை ை்கவல்்கதை ப�றபறோரு்ன 

�்கிரநதுப்கோள்வைற்கோ்க மதைிே ப�ோதைப்ப�ோருள் ஒழிப்புப் �ிரிவு (CNB) இநைக த்கபேடத் உருவோக்கிேிருக்கிறது. 

பைருக்கைில் ப�ோதைப்ப�ோருள் விற�வர்கள் அல்லது ப�ோதைப் �ழக்கதைிறகு அடிதமேோனவர்கதைப் �ோரக்க முடிேோை 

அைவுககு �ிற நோடு்களு்ன ஒப்�ிடுத்கேில் சிங்கப்பூர ப�ோதைப்ப�ோருைறற ஒரு நோ்ோ்க விைஙகு்கிறது. இநைப் 

�ோது்கோப்�ோன சூழதலத ைோன நோம் ்கடடிக்கோததுப் ப�ண பவணடும், இைன மூலம் நம் குழநதை்கள் �ள்ைிேிலும் ப�ோது 

இ்ங்கைிலும் �ோது்கோப்�ோ்க �டிக்கவும் விதைேோ்வும் முடியும்

சிங்கப்பூரில் ப�ோதைப் ப�ோருள் நிதலதம ்கடடுப்�ோடடுககுள் இருநைோலும், சமீ� ஆணடு்கைில் இைம் வேைில் ப�ோதைப் 

�ழக்கதைிறகு அடிதமேோனவர்கைின (20 வேதுககு உட�ட்வர்கள்) எணணிகத்க அைி்கரிததுள்ைைோ்க CNB 

்கவனிததுள்ைது. 2015-ல் இைம் வேைில் ப�ோதைப் �ழக்கதைிறகு அடிதமேோனவர்கைில், ப�ரும்�ோலோனவர்கள் 

மோணவர்கபை. ப�ோதைப் �ழக்கதைிறகு அடிதமேோன இதைேர்கைின விவ�ங்கைிலும் மோறறம் இருப்�தை நோங்கள் 

்கணடுள்பைோம். குறிப்�ோ்க, ்கஞசோவுககு அடிதமேோனவர்கள், இப்ப�ோது �ல்பவறு�ட் இனங்கைில் மறறும், நடுதை� 

குடும்�ங்கைிலும் உள்ைனர. புைிைோ்க ப�ோதைப் ப�ோருள் புழக்கதைிறகு அடிதமேோகும் இதைேர்கைின ப�ோககு 

வருதைமைிப்�ைோ்க இருக்கிறது. பமலும், நோங்கள் இதை ்கவனமோ்கக ்கண்கோணிதது வரு்கிபறோம்

�ல பவைிநோடடு ப�ோதைப்ப�ோருள் ஆை�வு குழுக்கள் ப�ோதைப்ப�ோருள் �ேன�ோடத் சட்ப்பூரவமோக்க அல்லது 

சட்விப�ோைச பசேலோக்கக கூ்ோது எனறு வறபுறுததுவதையும் நோங்கள் அறி்கிபறோம். இது “்கஞசோ ைீங்கறறது” என்கிற 

ைவறோன பசயைிதே விைம்��ப்�டுதது்கிறது. சில சரவபைச �ி��லங்கைோல் ஆைரிக்கப்�டும் ்கருததுக்கள் – 

ப�ோதைப்ப�ோருள் �ேன�ோடு ‘்கோலதைிறப்கற�து’ அல்லது “ப�ோழுதுப�ோககுவைறகு மடடும’’ என�ைோகும். பமலும், 

ப�ோதைப்ப�ோருள் �ேன�ோடடிறகு எைி�ோ்க நமது இதைேர்கைின எைிரப்பு சகைிதே அதவ அழிக்கினறன.

குழநதை்களுககு �ல முனனுைோ�ணங்கள் இருக்கிறோர்கள் – ப�றபறோர்கள், ஆசிரிேர்கள், நண�ர்கள், ைித�ப்�் மறறும் 

விதைேோடடு நடசதைி�ங்கள் சிலர. ப�ரும்�ோலும் வடீடில் முைலில் எனன ்கறறுதை�ப்�டு்கினறது என�தை தவதபை 

குழநதை்கைின நம்�ிகத்க்கள் முைலில். உருபவடுக்கினறன. �ினனர �ிற முனனுைோ�ணங்களுககு எைி�ோ்க அதவ 

பசோைிக்கப்�டு்கினறன. ஒரு ப�றபறோ�ோ்க, ப�ோதைப் �ழக்கம் இல்லோை ஆப�ோக்கிேமோன வோழகத்க முதற்கதைப் 

�ின�றறுவைில் உங்கள் குழநதைதே ஈடு�டுததுவைிலும், வழிந்ததுவைிலும் நீங்கள் ஒரு முக்கிே �ஙகு வ்கிக்கிறரீ்கள். 

ப�ோதைப்ப�ோருள்்கள் மறறும் நோசி வழி் உடப்கோள்ைப்�டும் ப�ோதைப் ப�ோருள்்கள் குறிததும், அவறறின விதைவு்கள் 

குறிததும் அறிநைிருப்�து ப�றபறோருககு அவசிேமோனது. அைனோல் நீங்கள் உங்கள் குழநதைேி்ம் ப�சி அவர்கள் 

ப�ோதைப்ப�ோருள்்கள் மறறும் நோசி வழி் உடப்கோள்ைப்�டும் ப�ோதைப் ப�ோருள்்கைில் இருநது வில்கி இருக்கச 

பசயேலோம்.

உங்களுககுத பைதவேோன ப�ோதைப்ப�ோருள் ைடுப்புக ்கல்வி, ப�ோதைப்ப�ோருளுககு அடிதமேோவைன அறிகுறி்கதை 

அத்ேோைங ்கணடுகப்கோள்வது மறறும் ப�ோதைப்ப�ோருள்  துஷ�ி�பேோ்கம் �றறிே உத�ேோ்ல்்கைில் உங்கள் 

குழநதைதே ஈடு�டுதை ப�றபறோருக்கோன குறிப்பு்கள் சிலவறதற வழஙகுவது இநைக த்கபேடடின குறிகப்கோைோகும். 

உங்கள் குழநதைககு அைி்கமோ்க பைரிநைிருககும் எனறு அனுமோனிக்கலோ்கோது. அவர்கள் ப�ோதைப்ப�ோருதைச பசோைிததுப் 

�ோரககும் முனனப� அவர்கதை உத�ேோ்ல்்கைில் ஈடு�டுததுங்கள்.

உங்கள் வடீடில் ப�ோதைப்ப�ோருதை எைிரககும் நோே்கனோ்கத ைி்கழுங்கள். நமது குழநதை்கள் ப�ோதைப் ப�ோருைில்லோ 

வோழகத்க முதறதே அறவதணக்க நோம் ஒனறிதணநது பசேல்�டுபவோம்.

்திரு இங் ்சர சொங் 

இேககுநர 

மதைிே ப�ோதைப்ப�ோருள் ஒழிப்புப் �ிரிவு
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இத்ளயர்க்ளின்

ப�ோதைப் புழக்கம் 

உல்கமேமோக்கல் சிங்கப்பூருககு �ல �லன்கதையும் ைோக்கங்கதையும் ப்கோணடு வநதுள்ைது. 

இப்ப�ோது நோம் மினனிலக்க யு்கதைில் இருக்கிபறோம். சிங்கப்பூர இதைேர்கள் உலப்கோடு அைி்கமோ்க 

இதணநைிருக்கிறோர்கள். இைறகும் ப�ோதைப்ப�ோருளுககு அடிதமேோவைறகும் எனன பைோ்ரபு 

இருக்கிறது? ப�றபறோர்கள் அறிநதுப்கோள்ை பவணடிே வருதைமைிககும் உல்க ப�ோதைப்ப�ோருள் 

ப�ோககு்கள் ேோதவ? 

குறிதை �ோரதவ
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்வ்ளிநொடு்க்ளில் ்கஞசொ சடடப்பூரவமொக்கப்ேடு்தல்

’மருததுவம்’ மறறும்/அல்லது ப�ோழுதுப�ோக்கிற்கோ்க ்கஞசோ 

அல்லது ‘மரிஜுவோனோ’தவ சில நோடு்கள் 

சட்ப்பூரவமோக்கிேிருக்கினறன. இது மருததுவ குணங்கள் 

உத்ே ‘ைீங்கறற’ ப�ோதை ப�ோருள் எனறும் இதை 

சட்ப்பூரவமோககுைல் சட் அமலோக்க மறறும் சிதறவோச 

பசலவு்கதைக குதறக்க உைவும் எனறும், அபை பந�ம் 

அவர்களுத்ே நோடு்கைில் ப�ோருைோைோ�ததை பமம்�டுதை அைி்க 

பவதலவோயப்பு்கதை உருவோக்கலோம் எனறும் இதை 

ஆைரிப்�வர்கள் வோககுவோைம் பசயவோர்கள். இநை 

ப�ோதைப்ப�ோருதை பவைிநோடு்கைில் சட்ப்பூரவமோககுவது, 

்கஞசோ ைீங்கிதழக்கோைது அல்லது அடிதமப்�டுதைோது எனறும், 

மறற நோடு்களும் இவவோபற �ின�றறபவணடும் எனறும் 

இதைேர்கதைச சிநைிக்கத தூணடும்.

இத்ளயர்க்ளின் ்ேொதுவொன எண்ணங்்கள்

ப�ோதைப்ப�ோருள்்கள் மறறும் ப�ோதைப்ப�ோருளுககு 

அடிதமேோைல் குறிதை சிங்கப்பூர இதைேர்கள் சில�து 

்கருததுக்கள் இஙகு வழங்கப்�டடுள்ைன

”அ�சோங்கம் ்கணடிப்�ோனைோ்கவும் �ிறப�ோககுத 

ைனமோ்கவும் இருப்�ைோல், அது ப�ோதைப் �ழக்கதைிறகு 

எைி�ோ்க இருக்கிறது.”

”்கஞசோ பவைிநோடு்கைில் சட்ப்பூரமோக்கப்�டு்கிறது 

என�ைோல், அது ைீங்கோனைோ்க இருக்க முடிேோது!”

”மக்கள் ஸப�ஸ ப்கககு்கதை உண�தை நோன �ோரதது 

இருக்கிபறன. நோனும் அதைச சோப்�ிடடுப் �ோரக்க 

விரும்பு்கிபறன.”

”பவைிநோடடு அ�சிேல்வோைி்கள் கூ் ்கஞசோ 

சட்ப்பூரவமோக்கப்�டுவைற்கோ்க வோைோடு்கிறோர்கள்!”

உங்்கள் குழந்த்த்களுககு இவறத் 

்்தரியப்ேடுத்துங்்கள்:

• ்கஞசோ ப�ோதைப்�ழக்கமோனது, குறிப்�ோ்க 

இதைேர்களுககுப் புலனுணரவு பசேலிழப்பு, மன 

பநோய மறறும் அறிவுத ைிறன குதறதவ 

அைி்கப்�டுததும்

• சிறு அைவிலோன நிதலதம்களுககு நிவோ�ணம் 

அைிக்கிறது என�ைறகுக குதறவோன ஆை�பம 

இருக்கிறது – இைில் பவைிசி்கிசதசேினோல் 

தூண்ப்�டும் குமட்ல் மறறும் நோள்�ட் வலி 

ஆ்கிேதவ உள்ை்ஙகும் – இப்�டிப்�ட் 

நிதலதம்களுககு, �ிற சட்ரீைிேோன சி்கிசதச்கள் 

்கித்க்கினறன. பமலும், சட்விப�ோைமோன 

ப�ோருள்்கதைப் �ேன�டுதை பவணடிே அவசிேம் 

இல்தல

• இதணேதைில் அைன ஆை�வோைர்கள் ஏற�டுதை 

முேறசிககும் சிதைரிப்த�ப் ப�ோனறு ்கஞசோ நிசசேமோ்க 

ஒரு அைிசேபமோ புறறுபநோேில் இருநது ்கோப்�ோறறும் 

மருநபைோ இல்தல. மருததுவப் �ேன�ோடடிற்கோ்க 

அதைப் புத்கககும்�டி எநை மருததுவரும் அதை 

�ரிநதுத�க்க மோட்ோர^.

• ்கஞசோதவ சட்ப்பூரவமோககுவது அைி்க 

�ி�சசதன்கதை ஏற�டுததும். ்கஞசோ 

ச்கிப்புதைனதமயுத்ே நோ்ோ்கிே பநைரலோநைின, 

ஆம்ஸ்ர்ோம் ந்க�தைில் மோணவர்கள் ‘உதறநது’ 

ப�ோகும் அைவிறகு வகுப்�ில் ்கோணப்�டு்கிறோர்கள். 

அைறகு இநை ப�ோதைப்ப�ோருள் சுல�மோ்க 

்கித்ப்�தும் அவர்களுத்ே ைைரதைப்�ட் 

ப�ோதைப்ப�ோருள் சட்ங்களுபம ்கோ�ணம்*. நீண் 

்கோலதைில், ்கஞசோதவச சட்ப்பூரவமோககுவது 

ப�ோதைப்ப�ோருள் �ேனோைி்களுககு அைி்க 

உ்ல்ரீைிேோன �ி�சசதன்கதை ஏற�டுதைி, நோடடின 

சு்கோைோ� அதமப்பு மறறும் பசலவு்கதைப் 

�ோைிக்கககூடும். இதவ ்கஞசோ அல்லது �ிற 

ப�ோதைப்ப�ோருள்்கள் மீைோன ைங்கள் 

்கணபணோட்ங்கதை பமனதமேோககும்ப�ோது மக்கள் 

்கணடுப்கோள்ைோமல் ப�ோ்கககூடிே விதைவு்கைோகும்

^ எ லிடப�சசர ரிவயூ ஆன பமடிக்கல் ப்கனன�ிஸ. (2015). சிங்கப்பூர மனநல நிதலேம் 

*  �ள்ைி்கைில் ்கஞசோ புத்கப்�தை ஆம்ஸ்ர்ோம் ைத்விைிக்க இருக்கிறது (2012, நவம்�ர 12).  

ைி ்கோரடிேன. https://www.theguardian.com/world/2012/dec/12/amsterdam-ban-cannabis-school-playground-marijuana -இல் 

இருநது ப�றப்�ட்து.

நமது இத்ளயர்கத்ள ்ீகழறுககும் உல்க்ளொவிய ்தொக்கங்்கள்
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ேிைேல ேொப் ்கலொசொைத்்தில் ்வ்ளிப்ேதடயொ்க உள்்ள 

பேொத்தப்ேழக்கம்

ப�ோதைப்ப�ோருதை ஆைரிக்கினற ்கருததுக்கதைக ப்கோண் 

ைித�ப்�்ங்கள் மறறும் �ோ்ல்்கள், குறிப்�ோ்க அதை ப்கைிகத்கேோ்க 

அல்லது சமுைோேதைில் இேல்�ோன ஒனறோ்க அல்லது 

பவைிப்�த்ேோ்க ப�ோதைப�ோருதைப் �ேன�டுததுவதை 

ஊக்கப்�டுதது்கினற ைித�ப்�்ங்கள் மறறும் �ோ்ல்்கள் 

பவைிேோகும்ப�ோது ப�ோதைப் �ழக்கம் குறிதை இதைேர்கைின 

்கணபணோட்ம் இைம் வேைிபலபே ைிதச ைிருப்�ப்�்லோம். இைில் 

ப்ட ப�ோனற ைித�ப்�்ங்கள் மறறும் ப்ப�க்கிங ப�ட ப�ோனற 

பைோதலக்கோடசி நி்கழசசி்களும் உள்ை்ஙகும். ்கதை்கதை உருவோக்க 

நிஜதைில் ப�ோதைப்ப�ோருட்கதைப் �ேன�டுததும் வோழகத்க 

முதறதேயும் �ி��லங்கள் ்கவரசசி்க�ப்�டுதைலோம். ரிஹோனோ, 

ஸனூப் ்ோக மறறும் தசப்�ஸ ஹில் ப�ோனறவர்கைின 

ப�ோதைப்�ழக்க வோழகத்க முதற்கதை விைம்��ப்�டுததும் 

புத்கப்�்ங்களும் ்கோபணோைி்களும் சமூ்க ஊ்ங்கங்கைில் ��வலோ்க 

��ப்�ப்�டடு வரு்கினறன. இைனமூலம் ஒருவருத்ே வோழகத்கேில் 

பவறறிேத்வைறகும் ப�ோதைப்ப�ோருளுககும் பைோ்ர�ில்தல 

எனறு இதைேர்கள் சிநைிக்கவும் இதவ வழிவகுக்கலோம்.

இத்ணயம் மறறும் சமூ்க ஊட்கத்்தின் ்தொக்கம்.

ப�ோதைப்ப�ோருள் குறிதை ஆரவததை இதைேரித்பே 

அைி்கரிப்�ைில் ்கணினி ஊ்்கம் ப�ரும் �ஙகுவ்கிக்கிறது. 

ஏபனனில் அவர்கள் அைி்க பந�ம் இதணேதைிலும் ஃப�ஸபுக 

மறறும் இனஸ்ோ்கி�ோம் ப�ோனற சமூ்க வதைைைங்கைிலும் 

பசலவிடு்கிறோர்கள். ஆனதலனில் அவர்கள் எதை 

வோசிக்கிறோர்கபைோ, குறிப்�ோ்க ப�ோதைப் �ழக்கததை 

“இேல்�ோனது மறறும் ஏறறுகப்கோள்ைககூடிேது” எனறு 

விைம்��ப்�டுததும் ைைங்கள் மூலமோ்க அவர்கள் 

�ோைிக்கப்�டு்கிறோர்கள்.

”ஸனூப் சி்கப�ட குடிதைோல், 

நோன ஏன அதை 

பசயேககூ்ோது?”

”ப�ோதைப்ப�ோருதைப் புத்கககும் புத்கப்�்ததை 

ரிஹோனோ �ைிவிடு்கிறோர, அவர ஒனறும் 

சு்கவனீமோ்க இல்தலபே!”

”ப�ோதைப்ப�ோருதைப் புத்கப்�து 

அருதமேோனது மறறும் அது 

சட்ப்பூரவமோக்கப்�் பவணடும் எனறு 

தசப்�ி�ஸ ஹில் கூறு்கிறோர. ஒருபவதை 

அது உணதமேோ்க இருக்கலோம்...”

”வ ீஆர ை நியூ அபமரிகப்கனோ, தஹ ஆன லீ்கல் மரிஜூனோ” 

(நோங்கள் புைிே அபமரிக்கோனோ, சட்ரீைிேோன மரிஜூனோவினோல் 

ப�ோதை ஏறி இருக்கிபறோம்) – 2015 �ோ்ல் வரி (ஹோல்பச �ோடிே 

நியூ அபமரிக்கோனோ)

”ஆல்பவஸ டத�ன பசணட மீ ஆஃப் டு ரீஹோப், ட�கஸ 

ஸ்ோர்ட ஃ�லீிங தலக இடஸ டிப்கஃப்” – (எப்ப�ோதும் எனதன 

மறுவோழவு நிதலேதைிறகு அனுப்� முேறசிக்கினறனர, 

ப�ோதைப்ப�ோருள் இப்ப�ோது ்கோஃ�ின நீக்கிே ்கோ�ி ப�ோல உ ள்ைது) 

– 2015 �ோ்ல் வரி்கள் (ைி ஹில்ஸ த� ைி வகீப்கணட)

அ்தி்க பேொத்தப்்ேொருத்ள 

உட்்கொணட்தொல் இ்ந்்த ேிைேலங்்கள்

மரலின் மன்பைொ, விடன னீ ஹூஸடன், ப்கொரி 

்மொணபடய்த், ஃேிலிப் ்சய்பமொர ஹொஃப்பமன், ஏமி 

தவன்ஹவுஸ. இந்்த நடசத்்திைங்்கள் குத்ந்்த 

பநைத்்திறகு நனீடிககும் பேொத்தயின் ்கி்ளர்சசிக்கொ்கத் 

்தங்்க்ளின் ேிை்கொசமொன எ்திர்கொலத்த்த 

அழித்துக்்கொணடனர.

்ேறப்ொர்கள் என்ன ்சய்யலொம்

• ்கடடுப்�டுதை முடிேோை அைவுககு மறற நோடு்கைில் 

ப�ோதைப்�ழக்கம் மி்கவும் அைி்கமோ்க இருக்கிறது 

எனறு உங்கள் குழநதை்களுககுத 

பைரிேப்�டுததுங்கள். பமனதமேோ்க இதை 

த்கேோள்வதைக ்கோடடிலும் அவர்களுககு பவறு 

வழி்கள் இல்லோமல் இருக்கலோம். அதைப் �ின�றறி 

ப�ோதைப்ப�ோருள் உடப்கோள்வதை சிங்கப்பூரும் ஒரு 

வோழகத்க முதறேோ்க ஏறறுகப்கோள்ை பவணடும் 

எனறு அரதைமோ்கோது.

• சமூ்க ஊ்்கங்கைில் முனதவக்கப்�டும் 

விவோைங்களும் ப�ரும்�ோலும் ஒருைதலப்�டசமோ்க 

இருக்கினறன. அவறதற எசசரிகத்கபேோடும் 

அறிவோரநை சிநைதனபேோடும் �டிக்க நீங்கள் 

அவர்களுககு நிதனவூட் பவணடும்.

்ேறப்ொர்கள் என்ன ்சய்யலொம்

• உங்கள் குழநதை்கள் மீது �ோப் ்கலோசோ�ம் மறறும் 

�ி��லங்கள் ஏற�டுததும் ைோக்கததை நீங்கள் குதறவோ்க 

எத்ப�ோ்ோமல், அவர்கள் ைங்களுத்ே 

முனனுைோ�ணங்கைின சரசதசககுரிே ந்ததை்கதைப் 

�ின�றறும்ப�ோது நீங்கள் நனறோ்க ்கவனம் பசலுதை 

பவணடும்.

• அநை ்கவரசசிககுப் �ினபன �லருத்ே வோழகத்கதேப் 

ப�ோதைப்�ழக்கம் அழிததுவிட்து எனறும், �ல 

�ி��லங்கள் அைி்கமோ்க ப�ோதைப்ப�ோருதை 

உடப்கோண்ைோல் இறநைிருக்கிறோர்கள் எனறும் உங்கள் 

குழநதை்களுககுத பைரிேப்�டுததுங்கள்.
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்வ்ளிநொடடு இதச விழொக்க்ளில் ‘விருந்துக ்்கொணடொடட 

பேொத்தப்்ேொருள்்கத்ளப் (PARTY DRUGS)’ ேயன்ேடுத்தும் 

இத்ளயர்கள்

’ப�வஸ’ அல்லது இதச விழோக்கள் ஆ்கிேதவ ‘ப்கபனோ’ 

அல்லது ‘ஹவுஸ’ இதச நி்கழசசி வழி ந்தது�வர்கள் ஒலிக்கச 

பசயயும் மி்கப்ப�ரிே அைவிலோன நி்கழசசி்கள் ஆகும். 

இதைேர்கள் மதைிேில் இநைப் பு்கழப�றற நி்கழசசி்கைில், இ�வு 

முழுவதும் இதச மறறும் ந்னதைில் �ஙப்கற�ைற்கோ்க இவர்கள் 

விமோன �ேணசசீடடு்கதையும் கூ் வோஙகு்கிறோர்கள். இதைத்கே 

நி்கழசசி்கைில் சிலர ப�ோதைப்ப�ோருள் பைோ்ர�ில் த்கைோ்கி 

உள்ைனர. அைி்க ப�ோதைப்ப�ோருள்்கதைப் �ேன�டுதைிேைோல் 

ம�ணம் உண்ோன சில சம்�வங்களும் சிங்கப்பூருககு 

அரு்கோதமேில் உள்ை நோடு்கைில் ஏற�டடுள்ைன.

’விருந்துக ்்கொணடொடட பேொத்தப்்ேொருள்்கள்’ என்ேதவ 

யொதவ?

இதவ ந்னக ்கிைப்பு்கள், இதசக ்கசபசரி்கள் மறறும் விருநதுக 

ப்கோண்ோட்ங்கைில் �ேன�டுதைப்�டும் சட்விப�ோைமோன 

ப�ோருட்கைோகும்.   

இநைப் ப�ோதைப் ப�ோருள்்கைில் சில:

• MDMA அல்லது ‘எகஸ்சி’

• ்ீகட்ோதமன

• பமதைம்ஃ�டீ்மின அல்லது ‘ஐஸ’

• புைிே ப�ோதைப் ப�ோருட்கள் (NPS)

• லிசரத்கட (LSD) அல்லது ‘அமிலம்’

இத்ளயர்கள் இவறத் ஏன் ்தவ்ொ்க ேயன்ேடுத்து்கி்ொர்கள்?

இநை ப�ோதைப்ப�ோருள்்கள், �ேன�டுதது்கிறவர்களுககு ஒரு 

வத்க பவ்கம் ஏற�டுவைோல், அவர்கள் மணிக்கணக்கில் 

்கதைப்�ினறி ஆ்ச பசய்கிறது. ப�ோதைப்ப�ோரு தைத ைவறோ்கப் 

�ேன�டுதது்கிறவர்கள் மனப் �ி�ம்தம மறறும் மிைமிஞசிே 

ஆனநைம் அத்வோர்கள். இருப்�ினும், இதவ ப�ரும்�ோலும் 

இவர்களுத்ே மனநிதல, உணரவு்கள் மறறும் ந்ததைேில் 

மோறறததை ஏற�டுதது்கினறது, பமலும் அவர்கள் ைங்கைின சுேக 

்கடடுப்�ோடத் இழக்கிறோர்கள்.

^ பவைியுறவு அதமசசு (MFA) 19 அகப்ோ�ர 2016 அனறு, பவைிநோடு்களுககுப் �ேணம் பசயயும்ப�ோது சிங்கப்பூ�ர்கள் ப�ோைிே ்கவனததையும் ைனிப்�ட் ப�ோறுப்த�யும் �ின�றறும்�டி ஆபலோசதன 

வழங்கிேது. இைில் ப�ோதைப்ப�ோருள் பைோ்ர�ோன குறறங்கள் பைோ்ர�ில் உள்நோடடு சட்ங்கள் மறறும் ஒழுஙகுமுதற்கதை மைிதைலும் அவறறுககு இணஙகுைலும் உள்ை்ஙகும்.

https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/consular_information/for_singapore_citizens/travel_notices/2016/201510/travelnotice_20161019.html.

்ேறப்ொர்கள் என்ன ்சய்யலொம்

• இநை ப�ோதைப்ப�ோருள்்கள் ப�ோதுவோ்க 

�ேன�டுதைப்�டும் இ்ங்களுககு உங்கள் குழநதை்கள் 

அடிக்கடி பசல்லும்ப�ோது எசசரிகத்கேோ்க இருங்கள்

• பவைிநோடு்கைில் இநை ப�ோதைப்ப�ோருள்்கள் 

�ேன�டுதைப்�ட்ோலும், சிங்கப்பூரில் 

்கணடு�ிடிக்கப்�ட்ோல் ப�ோதைப்ப�ோருள் 

�ேன�டுதைிேவர த்கது பசயேப்�டுவோர எனறு 

நிதனவூடடுங்கள். பவைிநோட்வ�ோ்க சட்ததை மீறி 

ப�ோதைப்ப�ோருள் �ேன�டுதைி பவைிநோடடுச 

சிதறேில் அத்க்கப்�டுவது விபவ்கமோனைல்ல^.
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ப�ோதைப்ப�ோருதை ஏன �ேன�டுதது்கிறரீ்கள் எனறு நோங்கள் ப�ோதைப் �ழக்கதைிறகு அடிதமேோன இதைேர்கைி்ம் 

ப்கடப்ோம். அவர்கள் கூறிே ்கோ�ணங்கைில் சில:

பேொத்தப்்ேொருத்ள இத்ளயர்கள் ஏன் ேரீடசித்துப் ேொரக்கி்ொர்கள்? 

பவறும் 

பவடிகத்கக்கோ்க

’ப�ோதை’ேின  
உணரதவ 

அறிநதுப்கோள்வைற்கோ்க

�ி�சசதன்கதை மறப்�ைற்கோ்க

நோன எத்தே 

குதறக்க 

விரும்�ிபனன

என நண�ர்கள் எனதன 

ப�ோதைப்ப�ோருதை 

முேறசிககும்�டி 

கூறினோர்கள்

மன அழுதைதைிறகு 

நிவோ�ணம் 

ப�றுவைறகு

எனககு சலிப்�ோ்க இருநைது

ம்கிழசசிேோன 

நண�ர குழுக்கைில் 

பசரநது நடத�ப் 

ப�றுவைறகு 

விரும்பு்கிபறன 

பேொத்தப் ேழக்கத்்திறகு அடிதமயொன இத்ளயர்கள் கு்ித்்த விரிவொன ஆய்வு

இதைேர்கள் மறறும் ப�ோதைப்ப�ோருள் �ணிப்�ிரிவு ைமது உள்நோடடுக குழுவிலிருநது  உைவிேலோைர ஆ�ோயசசி குழு ஒனதற 

ஏற�டுதைி ப�ோதைப்ப�ோருள் �ேன�டுததுபவோர மீது ஓர ஆழமோன ஆயதவ ந்தைசபசயைது. இநை ஆயவு டிசம்�ர 2014 முைல் 

ஏப்�ல் 2015 வத� ந்நைது.

்சயல்முத்யியல்

237 ப�ோதைப்ப�ோருள் �ேன�டுதது்கிறவர்கள் மறறும் 463 ப�ோதைப்ப�ோருள் �ேன�டுதைோைவர்கள் என 12 முைல் 29 வேதுத்ே 700 

�ஙப்கற�ோைர்கள் இநை ஆயவில் ்கருதைோயவு பசயேப்�ட்னர. ப�ோதைப்ப�ோருள் �ேன�ோடு குறிதை இ்ர மறறும் �ோது்கோப்பு 

்கோ�ணி்கதையும் ைற்கோப்பு ்கல்வி குறிதை அவர்களுத்ே உள்ைோரநை ்கருததையும் அைவிடும் ஒரு ப்கள்விதபைோகுப்த� 

�ஙப்கற�ோைர்கள் நிதறவுபசயைோர்கள். இநைக குழு ைனிப்�ட் வோழகத்க வ�லோறு பநர்கோணல்்கதையும் குழு விவோைங்கதையும் 

ஆழமோன புரிநதுப்கோள்ளுைலுக்கோ்க ந்தைிேது.  

இத்ளயர்கள் பேொத்தப்்ேொருத்ள ேயன்ேடுத்துவது ஏன்?
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பேொத்தப்்ேொருள் மறறும் நு்கரும் ்ேொருட்களுககு அடிதமயொவ்தறகு 

்கொை்ணமொயுள்்ள அேொயக கூறு்கள்.

ப�ோதைப்ப�ோருள்்கள் மறறும்/அல்லது நு்கரவுப் ப�ோருள்்கதை �ேன�டுததுவைற்கோன �ல்பவறு�ட் ்கோ�ணங்கதை  

இதைேர்கள் குறிப்�ிட்னர.   

இஙப்க சில ப�ோதுவோன ்கோ�ணங்கள் உள்ைன.

ச்கொக்க்ளின் ்தொக்கம்

நடபு மறறும் குழு அத்ேோைம் முக்கிேத  பைதவ எனறு 

�ைினமவேைினர நிதனக்கினறனர �ிதணப்த� 

ஏற�டுதைவும் ப�ோதைப்ப�ோருள் எடுததுகப்கோள்ளும் 

நண�ர குழுபவோடு இதணநது இருக்கவும் 

ப�ோதைப்ப�ோருதை எடுததுகப்கோள்ளும்�டிேோன 

எைிரமதறேோன ச்கோக்கைின ைோக்கதைிறகு இதைேர்கள் 

உட�்லோம். 

ஆரவம்

இதைேர்கைின இேல்�ோன ஆரவம், புைிே ்கோரிேங்கதைச 

பசோைிததுப்�ோரக்க தூணடு்கிறது. ப�ோதைப்ப�ோருதை 

முேறசிததுப் �ோரப்�ைற்கோன உநதுைலோனது, அவர்கள் ஒரு 

குழுவோ்க இருககும்ப�ோது அைி்கரிககும், ைனிப்�ட் 

விதைவு்கதைக குறிதது குதறவோ்க பேோசிக்கச பசயயும்.

சலிப்புத்்தன்தம

�ல இதைேர்களுககு ைங்கதை ஈடு�டுதைிகப்கோள்ை 

அரதைமுள்ை ந்வடிகத்க்கள் இருக்கோது. 

சலிப்புதைனதமயும் பவதலேினறி இருப்�தும் 

ப�ோதைப்ப�ோருள் மறறும் நு்கரப�ோருளுககு 

அடிதமேோவைறகு இடடுச பசல்லலோம்.

த்கயொளும் ்தி்னில் குத்ேொடு

சில இதைேர்களுககு வடீடிபலோ �ள்ைிேிபலோ 

ம்கிழசசிேறற அனு�வங்கள் இருக்கலோம். ப�றபறோரு்ன 

சணத், பமோசமோன �ள்ைித பைரசசி மறறும் ச்க 

மோணவர்களு்ன பமோசமோன உறவு்கள் ஆ்கிேதவ சில 

உைோ�ணங்கள். இதவ வி�கைி, ்கவதல, மனசபசோரவு, 

நம்�ிகத்கேினதம அல்லது மைிப்�ினதம உணரவு்கதை 

ஏற�டுதைலோம். இதைத்கே உணரவு்கதைச 

சமோைிப்�ைறகுத ைிறனில்லோமல் இருப்�து, ஒரு ைப்�ிககும் 

வழிேோ்க ப�ோதைப்ப�ோருள் மறறும் நு்கரப�ோருள் 

�ழக்கதைிறகு வழிவகுக்கலோம்.

்ேறப்ொரின் வழி்கொடடு்தலில் குத்ேொடு

வடீடில் ப�றபறோருத்ே பமற�ோரதவ குதறவோ்க 

அல்லது இல்லோமல் இருக்கலோம். ஆ்கபவ, அவர்கள் 

எைிரமதற ைோக்கங்களுககு உட�்லோம். 

குடும்ேத்்தின் பேொத்தப்ேழக்க வைலொறு

ப�ோதைப்புழக்க �ினனனிதேக ப்கோணடிருககும் ப�றபறோர 

அல்லது ��ோமரிப்பு வழஙகுபவோர, குழநதை்களுககு 

எைிரமதறேோன ைோக்கததை ஏற�டுதைலோம். குடும்�ம் 

ப�ோதைப் �ழக்கதைிறகு அடிதமேோகும் ப�ோது 

இதைேர்கள் ப�ோதைப்ப�ோருள்்கதைச பசோைிததுப் �ோரக்க 

அது வழி வகுக்கலோம்.

பேொத்தப்்ேொருள்்கள் சுலேமொ்க ்கிதடத்்தல் 

(நு்கர்ேொருள் ேழக்கம்)

�தச மறறும் ப�ேிணட ைினனர ப�ோனற �ல 

நு்கரப�ோருள் வடீடில் அல்லது ்கத்்கைில் குதறநை 

விதலககு சுல�மோ்க ்கித்க்கினறன. ப�ரும்�ோலோனதவ 

வசைிேோ்க, மதறமு்கமோ்க ப்கோணடுச பசல்லப்�டு்கினறன.
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சிங்்கப்பூரில் பேொத்தப் ேழக்கத்்திறகு அடிதமயொன இன்த்ய இத்ளயர்கள்

்தனி நேர ஆய்வு: 17 வயது, சனீர, ஆண

(ைிரும்�தைிரும்� �ேன�டுதது்கிறவர்கள் மறறும் புைிைோ்க �ேன�டுதது்கிறவர்கள் உள்ை்ஙகும்)

2015ஆம் ஆணடு 3,343 ப�ோதைப்ப�ோருள் புழங்கி்கதை மதைிே ப�ோதைப்ப�ோருள் ஒழிப்புப் �ிரிவு (CNB) த்கதுபசயைது, 2014இல் 

த்கதுபசயேப்�ட் 3158 ப�ோதைப்ப�ோருள் புழங்கி்கைில் இருநது இது 6% அைி்கரிப்�ோகும். 2% வழீசசி இருநைோலும் ைிரும்�தைிரும்� 

ப�ோதைப்ப�ோருள் புழஙகு�வர்கைின எணணிகத்க 2,000ஐ வி் சறறு அைி்கமோ்க இருநைது. 2015இல், 1309 புைிே ப�ோதைப்ப�ோருள் 

புழங்கி்கள் த்கதுபசயேப்�ட்னர, 2014இல் த்கதுபசயேப்�ட் 1093 ப�த�க ்கோடடிலும் இது 20% அைி்கமோகும்.

CNB ப�றறுகப்கோண் ை்கவல்்கைின அடிப்�த்ேில் த்கதுபசயேப்�ட்வர. இவர இைம் ந�ர்கதைக 

ப்கோண் ப�ோதைப்ப�ோருள் குழுவின ஒர அங்கமோ்க இருநைவர.

3434 பேொத்தப்்ேொருள் ேயன்ேடுத்துேவர்கள்

ஆ
ண

டு
 2
01
5

ஆ
ண

டு
 2
01
4

3158 பேொத்தப்்ேொருள் ்தவ்ொ்கப் ேயன்ேடுத்துேவர்கள்

1309 பு்திய பேொத்தப்்ேொருள் ்தவ்ொ்கப் ேயன்ேடுத்துேவர்கள்

1093 பு்திய பேொத்தப்்ேொருள் ்தவ்ொ்கப் 

ேயன்ேடுத்துேவர்கள்

கு்ிவி்ளக்கம்

100  

பேொத்தப்்ேொருள் 

்தவ்ொ்கப் 

ேயன்ேடுத்துேவர்கள்

பேொத்தப்்ேொருள் வத்கயின்ேடி பு்திய பேொத்தப்்ேொருள் புழங்்கி்கள்

புைிே பமதைம்ஃ�டீ்மிதனப் ைவறோ்கப் �ேன�டுதது�வர்களுககு, 

அடுதது புைிே ப�ோதைப்ப�ோருதைத ைவறோ்கப் 

�ேன�டுதது�வர்கைித்பே இ�ண்ோவது அைி்கமோ்க 

�ேன�டுதைப்�டும் ப�ோதைப்ப�ோருள் ்கஞசோவோகும்.

வய்தின்ேடி பேொத்தப்்ேொருத்ளத் ்தவ்ொ்கப் ேயன்ேடுத்தும் 

பு்தியவர்கள்

ஏறதைோழ எழு�து சைவி்கிைம் புைிே ப�ோதைப்ப�ோருள் ைவறோ்கப் 

�ேன�டுதது�வர்கள் 30 வேதுககும் ்ீகழ இருக்கிறோர்கள். 

்கஞசோ

மறறதவ 

(’எகஸ்சி’ ப்கட்தமன, நிபம்ோபச�ம், 

ப்கோகத்கன, NPS உள்ைிட்தவ)

பமட்ஃ�டீ்மின ‘ஐஸ’

பஹ�ோேின

12%

2%

77%

9%

30 வேதுககும் 

்ீகழ

30 வேது மறறும் அைறகு 

பமற�ட்வர்கள்

69% 31%

ஒரு நண�ர எனககு ்கஞசோதவ அறிமு்கம் பசயைோர. அவர அதை எனககு அறிமு்கம் பசயது தவப்�ைறகு முன�ோ்க, 

ஊ்்கங்கள் மூலம், ‘ஐஸ’ அல்லது �ிற பசேறத்க ப�ோதைப்ப�ோருள்்கதைப் ப�ோல ்கஞசோ பமோசமோனது இல்தல என�து 

எனககு முனப� பைரியும். அவர அதை எனககு அறிமு்கம் பசயை �ினனர, இதணேதைில் இருநது ்கஞசோ குறிதது நோன 

அைி்கமோ்க அறிநதுப்கோள்ை முேறசிதபைன, அைோவது,  எந்்த முத்யில் அத்த உட்்கொள்்ள பவணடும் மறறும் எப்ேடி 

அத்த எடுத்துக்்கொள்வத்த நிறுத்்தலொம்.  

நல்ல ப�றபறோர ஆை�வு்னோன 

ஒரு வழக்கமோன குடும்�ம் மறறும் 

ப�ோதைப்ப�ோருள் அல்லது 

குறறசபசேல் ஈடு�ோடு இல்லோை 

குடும்�ம். ப�றபறோர்கள் 

புத்க�ிடிக்கபவோ மது அருந ைிேபைோ 

இல்தல.

�ள்ைிேில் ச�ோசரி மோணவன. 

அவனி்ம் நனந்ததை 

�ி�சசதன்கள் எதுவும் இல்தல 

மறறும் வகுப்பு்களுககு. மட்ம் 

ப�ோட்ைில்தல.

ச்க மோணவர்கள் அறிமு்கம் 

பசயைைன மூலம் உேரநிதல 

1-ல் புத்கப்�ிடிக்கத 

பைோ்ங்கினோன. அவன ஊ்்கம் 

மறறும் இதணேம் மூலம் 

பமலும். அறிநதுகப்கோண்ோன.
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உங்்கள் குழந்த்தயிடம் பேசுங்்கள், உங்்கள் குழந்த்தககு எல்லொம் ்்தரியும் என்று எப்பேொதும் அனுமொனிக்க பவணடொம்

ஆபைொக்கியமொன உ்வு்களுதடய மறறும் அரத்்தமுள்்ள நடவடிகத்க்க்ளில் ஈடுேடு்கின்் இத்ளயர்கள் பேொத்தப்்ேொருத்ள 

ேயன்ேடுத்துவ்தற்கொன வொய்ப்பு்கள் குத்வு. உங்்கள் குழந்த்த்கள் பேொத்தப்ேழக்கமின்்ி வொழ உ்தவுவ்தறகு, அவர்கள் 

வலிதமயொன மறறும் ஆபைொக்கியமொன உ்தவ ்தங்்கள் குடும்ேத்்தினரிடமும் ச்கொக்க்ளிடமும் வ்ளரக்க நனீங்்கள் வழி்கொடட 

பவணடும். முன்னு்தொை்ணமொ்க இருந்து வொழ்கத்கயின் சவொல்்கத்ளக த்கயொள்வ்தற்கொன அவர்களுதடய மனரீ்தியொன 

எ்திரப்புசக்திதய வ்ளரப்ேதும் மி்கவும் முக்கியம். இதவ எல்லொம் உங்்க்ளிடம் இருந்ப்த ்்தொடங்கு்கி்து. 

ஆபைொக்கியமொன உ்தவ வ்ளரப்ேது கு்ித்்த 

்ேறப்ொருக்கொன கு்ிப்பு்கள்

்தம்மமீப்த நல்்லண்ணம் எழ உங்்கள் ேிள்த்ள்களுககு 

உ்தவுங்்கள்

சுே மரிேோதைதே வைரப்�ைன மூலம் உங்கள் குழநதை்கள் 

பமம்�ட் உறவு்கதை வைரததுகப்கோள்ை உங்கைோல் உைவ 

முடியும். உங்கைோல்:

• �ோ�ோடத்யும் ஊக்கததையும் அைிக்க முடியும்

• �ோசததைக்கோட் முடியும்

• பைதவ ஏற�டும் சமேதைில் அவர்கள் �க்கதைில் இருக்க 

முடியும்

• அவர்கதை பமலும் புரிநதுப்கோள்வைற்கோ்க அவர்களு்ன 

அடிக்கடி உத�ேோ்லில் ஈடு�் முடியும்

• அவர்கள் மைிக்கப்�் பவணடிேவர்கள் மறறும் 

மரிேோதைககுரிேவர்கைோ்கவும் உண�ச பசயயும்�டி 

அவர்களுககு ப�ோறுப்பு்கதைக ப்கோடுங்கள்.

்ேறப்ொர்கள் ்தங்்கள்
குழந்த்த்கத்ள எவவொறு 

பேொத்தப்்ேொருள்்க்ளில் 

இருந்து ேொது்கொக்கலொம் 

ப�ோதைப்ப�ோருள் 

�ேன�டுததும் 

ச்கமோணவர்கைி்ம் இருநது 

வில்கி இருப்�ைற்கோ்க 

உனதன நிதனதது 

ப�ருதமப்�டு்கிபறன 

ம்கபன

்கவதலப்�்ோைீர்கள் 

அப்�ோ, நோன எனன 

பசயே பவணடும் எனறு 

எனககுத பைரியும்
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இருவருககுமுள்்ள ்ேொதுவொன விருப்ேங்்கத்ள 

்கணடுேிடியுங்்கள்

உங்கள் �ிள்தைககும் உங்களுககுமுள்ை ப�ோதுவோன 

விருப்�ததைக ்கணடு�ிடியுங்கள். அது ப�ோடடிேோ்க, 

விதைேோட்ோ்க அல்லது இதச சோரநை ஒரு பசேலோ்க 

இருக்கலோம். ஒரு பசேலில் ஒனறோ்க பந�ம் பசலவிடுவது, 

உங்கள் குழநதை ைனது பந�ததை அரதைமு்ன 

பசலவிடுவைறகு மடடுமல்லோது,  

ப�றபறோர-குழநதை �ிதணப்த�யும்  

வைரதைிடும்.

உங்்கள் குழந்த்தயின் ்தி்ன்்கத்ள ்கணட்ியுங்்கள்

உங்கள் குழநதை எைில் சிறநைவர என�தை ்கண்றிே 

உைவுங்கள். உங்கள் குழநதை ைன விருப்�ங்கதை பமலும் 

பைோ்�வும் வோழகத்கேில் ஒரு லடசிேததை உருவோக்கவும் 

ஊக்கப்�டுததுங்கள். 

ே்தின்மவயது குற்வொ்ளி்கத்ள சமொ்ளித்்தல் 

•  ப�றபறோர-குழநதை உறதவ பமம்�டுதை பைோழில்முதறேோன 

உைவி பைதவப்�டும் ப�றபறோர்கள், உைவி ப�ற குடும்� 

பசதவ நிதலேங்களுககு (FCS-்கள்) வருத்க ைோருங்கள் 

அல்லது மினனஞசல் அனுப்புங்கள். 

• பமலும் ை்கவல்்களுககு, சமுைோ்க,  

குடும்� பமம்�ோடடு அதமசசின (MSF) 

இதணேதைைததைப் �ோரதவேிடுங்கள்:   

https://app.msf.gov.sg/Policies/ 

Strong-and-Stable-Families/Supporting- 

Families/Family-Service-Centres

த்கயொளும் ்தி்ன்்கத்ள வ்ளரத்்தல்

சில இதைேர்கைோல் வலிதமேோன உணரவு்கதை த்கேோை 

முடிவைில்தல. உங்கள் குழநதை ்கடுதமேோன வி�கைி, 

பசோ்கம், ்கவதல அல்லது மறற ைீவி�மோன உணரவு்கதை 

பவைிப்�டுதைினோல் ்கவனம் பசலுததுங்கள். உங்கள் 

குழநதை்கள் ைங்கள் உணரவு்கதை சமோைிக்க 

்கறறுகப்கோடுங்கள். விதைேோடடுக்கள் மறறும் �ிற 

ஆப�ோக்கிேமோன பசேல்�ோடு்களுககு பந�ததை ஒதுக்கி 

அழுதைததை ைைரததுங்கள். 

்வ்ளிப்ேதடயொன ்கருத்துப் ேரிமொற்ம்

உங்கள் குழநதை எனன பசோல்்கிறது எனறு ்கவனியுங்கள். 

வசைிேோன. சூழதலத பைரவுபசயயுங்கள், எைிரககும் 

அணுகுமுதறதே ைவிரதைிடுங்கள். குறிப்�ோ்க, 

உணரவுபூரவமோன �ி�சசதன்கள் குறிதது விவோைிககும்ப�ோது 

அதைத ைவிரதைிடுங்கள்.. 
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இத்ளயர்கள் பேொத்தப்்ேொருட்கள் மறறும் நு்கரவுப் ்ேொருள்்கத்ள 

ேயன்ேடுத்துவத்த ்ேறப்ொர்கள் எவவொறு ்தடுக்கலொம்?

குழநதை்கள் ப�ோதைப்ப�ோருள் இல்லோமல் இருக்க உைவுவைறகு, விவோைங்கள் மூலமோ்கவும் வடீடில் 

ப�சசுவோரததை்கள் ந்ததுவைன மூலமோ்கவும் ப�ோதைப்ப�ோருள்்கள் பைோ்ர�ோன �ி�சசதன்கள் �றறி ப�றபறோர்கள் 

அறிநது இருக்க பவணடும். குழநதை்கள் ப�ோதைப்ப�ோருள் �ழக்கதைில் இருநது வில்கி இருக்க உைவும் சில 

வழிமுதற்கள் ்ீகபழ ப்கோடுக்கப்�டடு இருக்கினறன. 

ஒரு முன்னு்தொை்ணமொ்க இருங்்கள்

ஒரு ப�றபறோரி்ம் இருநது வரும் ஒவபவோரு வோரததையும் 

அதசவும், பசேலும் குழநதை மீது ஒரு ைோக்கததை 

ஏற�டுததும். ப�றபறோர்கள் பசோல்வதைக ்கோடடிலும் 

ப�றபறோரின ந்ததைதேபே குழநதை �ின�றறுவைற்கோன 

வோயப்பு அைி்கம் உள்ைது. அழுதைததை ைைரததுவைற்கோ்க 

மது மறறும் புத்கேிதல �ேன�டுததும் ப�றபறோர 

குழநதை்களுககு ஒரு ைவறோன பசயைிதேத பைரிவிப்�ைோல்  

அவர்கள் அநை ப�ோருள் ைீங்கிதழக்கோைது எனறு பேோசிக்கச 

பசயேககூடும். உங்கள் குழநதை வோழகத்கேின சவோல்்கதை 

எவவோறு த்கேோை பவணடும் என�தை மைிப்�ோயவு பசயது 

நீங்களும் அதைபே பசயயுங்கள். 

தூணடு்தல் இல்லொ்த ஒர சூழதல உருவொககுங்்கள்

மது, சி்கப�டடு்கள் மறறும் �ரிநதுத�க்கப்�ட் 

ப�ோதைப்ப�ோருள்்கதைக ்கணணில் �்ோை�டி தவதது 

குழநதை்களுககு உங்கள் வடீு �ோது்கோப்�ோனைோ்க இருககும்�டி 

பசயயுங்கள். அப்�டிப்�ட் ப�ோருள்்கள் வடீடில் ்கி்ப்�தைப் 

�ோரப்�து ஒரு �ழக்கமோ்க இருக்கககூ்ோது. உங்கள் 

குழநதை்கள் முனனிதலேில் அப்�டிப்�ட் ப�ோருள்்கதைப் 

�ேன�டுதைோைீர்கள். 

பேொத்தப்்ேொருள்்கள் மறறும் நு்கரவுப் ்ேொருள்்கள் கு்ித்்த 

உணதம்கத்ள இத்ளயர்களுககுப் பேொ்தியுங்்கள் 

உணதம்கதை அறிநது (ப�ோதைப்ப�ோருள் குறிதை 

உணதம்கள் �குைிதே �ோரக்கவும்) சமசசீ�ோன 

்கணபணோட்ங்கதை வழங்கவும். இதைேர்கள் ஏன 

ப�ோதைப்�ழக்கதைின �க்கம் ைிரும்பு்கிறோர்கள் மறறும் 

ப�ோதைப்�ழக்கம் நீண் ஓட்தைில் அவர்களுத்ே 

வோழகத்கதே எவவோறு சீ�ழிக்கிறது என�தை உங்கள் 

குழநதை்கள் புரிநதுப்கோள்ைச பசயயுங்கள். எதையும் 

ப�ரிது�டிதைிப் ப�சோமல் அதமைிேோ்கவும் 

பவைிப்�த்ேோ்கவும் ப�சுங்கள். இதைேர்களுககு புரியும் 

வோரததை்கதைப் �ேன�டுததுங்கள். உைோ�ணமோ்க, 

“வோழகத்கேின ஒவபவோரு நோளும் அவர்கள் 

ப�ோதைப்ப�ோருதைத பைடி பசலவி் பவணடிேிருககும்” 

எனறு அவர்கைி்ம் கூறி அவர்கைி்ம் ப�ோதைப் 

�ழக்கதைிறகு அடிதமேோகுைல் குறிதை பசயைிதேச 

பசனறத்ேச பசயயுங்கள். 

ைிடீப�ன ஒரு ைதலப்த� நீங்கள் எழுப்� பவணடிே 

அவசிேம் இல்தல. ப�சசுவோரததைதேத பைோ்ங்க 

“ப�ோைிக்கககூடிே” ைருணங்கதைப் �ேன�டுததுங்கள். இநை 

உல்கில் ப�ோதைப்�ழக்கதைினோல் எழும் �ி�சசதன்கள் 

அவவப்ப�ோது ஊ்்கதைில் பைரிவிக்கப்�டடு , நல்ல 

வோயப்த� அைிக்கினறன.  

ப�ோதைப்�ழக்கம் என�து ஒரு விதலயுேரநை �ழக்கம், 

மறறும் இதைேர்கதை இலககு தவப்�து சிறநைது என�து 

ப�ோதைப்ப�ோருள் வணி்கர்களுககு நனறோ்கத பைரியும், 

ஏபனனறோல் அவர்களுத்ே மனப்�ோஙகு எைிைில் 

�ோைிப்�த்ேககூடிேைோ்க இருக்கிறது. ஆ�ம்�தைில் 

ப�ோதைப்ப�ோருள் இலவசமோ்க வழங்கப்�்லோம், ஆனோல் 

்கோலப்ப�ோக்கில் அதை விற�வர பவறு எதைேோவது 

�ி�ைி�லனோ்க எைிர�ோரப்�ோர என�தை உங்கள் குழநதை 

்கறறுகப்கோள்ை உைவுங்கள் – அது ப�ோக்கம், வணி்கம் 

அல்லது உ்லுறவோ்க இருக்கலோம். ப�ோதைப்ப�ோருள் 

வணி்கர்கள் பைோணடு பசயவது ்கித்ேோது. 

இத்ளயர்கள் பேொத்தப்்ேொருளுககு ‘இல்தல’ என்று 

்சொல்ல ்கறறுக்்கொடுங்்கள்

ப�ோதைப்ப�ோருள் �ழக்கம் என�து சிங்கப்பூரில் வழக்கமோனது 

இல்தல என�தையும் ப�ோதைப்ப�ோருளுககு மறுப்பு 

பைரிவிப்�ைில் உறுைிேோ்க இருப்�து முறறிலும் சரிேோனது 

என�தையும் உங்கள் குழநதை பைரிநதுப்கோள்ைடடும் 

(ப�ோதைப்ப�ோருள்்கதை மறுககும்�டி குழநதை்களுககு 

்கறறுகப்கோடுதைல் �குைிதே �ோரக்கவும்). ப�ோதைப்ப�ோருள் 

அைிககும்ப�ோது, உங்கள் குழநதை அநை சூழதல விடடு 

வில்கி உங்களுககுத பைரிவிக்க பவணடும். 

ச்கொக்க்ளின் அழுத்்தத்்திறகு ்தனீரவ்ளித்்தல்

நண�ர்கதைத பைரவுசபசயவது குறிததும் ப�ோதைப்ப�ோருள் 

�ேன�டுததுைல் அைில் ப�ோருநதுவைற்கோன சரிேோன வழி 

இல்தல எனறும் உங்கள் குழநதைேி்ம் ப�சுங்கள். ைங்கள் 

வட்ததை அ்கலப்�டுதைவும் சுே மரிேோதைதே 

ஊக்கப்�டுதைவும் ஆப�ோக்கிேமோன குழு பசேல்�ோடு்கைில் 

இதணநதுப்கோள்ளும்�டி அவர்களுககு �ரிநதுத� பசயயுங்கள். 

அவர்களுதடய ்சயல்ேொடு்கத்ள ்கவனியுங்்கள்

அவர்களுத்ே பசேல்�ோடு்கதை அறிநைிருங்கள். நண�ர்கள், 

ந்வடிகத்க அல்லது விருப்�ங்கைில் ைிடீர மோறறம் 

�ி�சசதன்களுககு அறிகுறிேோகும். 
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பேொத்தப்்ேொருள்்கத்ள மறுககும்ேடி குழந்த்த்களுககு ்கறறுக்்கொடுத்்தல்

பேொத்தப்்ேொருள்்கள் நல்ல்தல்ல, அதவ உங்்கத்ளக கு்ித்்த சித்்தரிப்தே அழித்துவிடககூடும்

ப�ோதைப்ப�ோருள் �ழக்கம் அநை �ழக்கமுத்ேவரின உ்லின மீது �லதை ைோக்கததை ஏற�டுதைி ஆப�ோக்கிேமோன பைோறறததைப் 

�ோைிக்கககூடும். உங்கள் குழநதை “நோன ஆப�ோக்கிேமோ்க பைோறறமைிக்கவும் இருக்கவும் விரும்பு்கிபறன. ப�ோதைப்ப�ோருள்்கள் என 

உ்ல் பைோறறததைப் �ோைிததுவிடும்” எனறு கூறலோம். 

நத்க்சசுதவயொ்கப் பேசுங்்கள்

சில பந�ங்கைில் ஒரு நத்கசசுதவேோனது ்கடுதமேோன மனநிதலதே பலசோக்கி ்கவனததைத ைிதசைிருப்�ககூடும். உைோ�ணமோ்க, 

நீங்கள் உங்கள் குழநதைககுப் ப�ோதைப்ப�ோருளுக்கோ்கச பசலவி் ப�ோைிே �ணம் ப்கோடுப்�ைில்தல எனறு “நத்கசசுதவேோ்கக” 

கூறலோம். 

”என ப�றபறோர எனககு ப்கோடுககும் �ணதைில் எனனோல் ப�ோைிே உணவு கூ் வோங்க முடிவைில்தல!” 

’இல்தல’ என்று ்சொல்ல ஆயத்்தமொ்க இருங்்கள்

உங்கள் குழநதை �ள்ைிேில் எைிரமதற �ோைிப்த� ஏற�டுதது்கிறவர்கதைச சநைிக்கககூடும் 

எனறு நீங்கள் அறிநைிருநைோல், “இல்தல” எனறு பசோல்வைறகுத ைேோ�ோன ்கோ�ணங்கதை 

அவன/அவள் ஆேதைமோ்க தவதைிருக்கச பசயயுங்கள். “இல்தல” எனறு உறுைிேோ்க 

பசோல்லுைல் எைிர்கோலதைில் அதவ வழங்கப்�டுவதை 

ஊக்கப்�டுதைோமலிருக்கலோம்.

”அது சட்விப�ோைமோனது. நோன �ி�சசதனேில் மோடடிகப்கோள்ை 

விரும்�வில்தல.”

”மனனிக்கவும். நோன சிதறககு பசல்ல விரும்�வில்தல.”

”நீங்கள் ேோர என�தை நிரூ�ிக்க ப�ோதைப்ப�ோருதை 

எடுததுகப்கோள்வது முட்ோள்ைனம்.”

பேொத்தப்்ேொருள்்களுககு பநைமில்தல

ப�ோதைப்ப�ோருள் வழஙகும் ந�ர ைன பந�ததை வணீடிக்கிறோர என�தை 

சுடடிக்கோடடும் மு்க �ோவதண்கதை உங்கள் குழநதை அைிக்கலோம். 

ேரிந்துதைதய பு்க்க்ணிக்கலொம் / ்ததலப்தே மொற்லொம்

உங்கள் குழநதை அநை �ரிநதுத�தேக ப்கட்கோைது ப�ோல் நடிக்கலோம் 

மறறும் ைதலப்த� மோறறலோம். இது ப�ோனற ்கோரிேங்கள் 

விவோைிப்�ைறகுக கூ் மைிப்புத்ேதவ அல்ல என�து ப�ோல் 

�ோவதனச பசயேலோம் 

ப�ரும்�ோலோன இதைேர்கள் ப�ோதைப்ப�ோருள்்கைில் இருநது வில்கி இருக்க பவணடும் என்கிற விருப்�தபைோப்பே வோழகத்கதேத 

பைோ்ஙகு்கிறோர்கள். இருப்�ினும் �லர ப�ோதைப்ப�ோருள் வழங்கப்�டும்ப�ோது எவவோறு �ைிலைிப்�து என�து பைரிேோை ஒப� 

்கோ�ணதைினோல் ப�ோதைப்ப�ோருள் �ழக்கதைிறகுள் ைடுமோறி விழுநதுவிடு்கிறோர்கள். அவர்கள் ஒரு நண�தன இழப்�ைறகு, 

�ிறப�ோககுத்ேவரப�ோல் பைோறறமைிக்கோமல் இருப்�ைறகு, அல்லது ைனிேோ்க விடடுவி்ப்�டுவைறகு அஞசு்கிறோர்கள். �ல்பவறு 

வழி்கைில் “இல்தல” எனறு பசோல்ல அவர்களுககு ப�ோைிப்�து �ல்பவறு சூழநிதல்களுககு அவர்கதைத ைேோர�டுதது்கினறது.

சோதைிேமோன �ல �ைில்்கதைக ்கறறுகப்கோள்வைன மூலம், பந�ம் வரும்ப�ோது இதைேர்கள் சிறநை �ைிதல அைிப்�ைற்கோன 

சோதைிேம் அைி்கமோ்க இருககும். நீங்கள் உங்கள் குழநதையு்ன ஒரு நோ்்கமோடி ்ீகழ்கோணும் �ைில்்கதை கூறிப்�ோரக்கலோம்.

இல்தல!

”இல்தல” என்று 

உறு்தியொ்க  

கூறுவது,  

எ்திர்கொல 

வொய்ப்பு்கத்ள  

ஊக்கப்ேடுத்்தொமல் 

இருககும். 
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த்தரியமொ்க இருந்து, ‘இல்தல’ என்று மடடும் கூ்வும்

சில சூழநிதல்கைில், விவோைிக்கோமலும் விவரிக்கோமலும் ‘இல்தல’ எனறு மடடும் கூறுவபை சிறநை �ைில். உங்கள் 

குழநதை “இல்தல” என�து ஒரு வலிதமேோன ைீரக்கமோன ஒனறு என�தை உறுைிபசயே பவணடும். ப�ோறுதமேோ்க 

இருங்கள், ஆனோல் அது பவதல பசயேவில்தல எனறோல், வலிதமேோன உறுைிேோன கு�ல் பைோனிதேப் 

�ேன�டுததுங்கள். ப�ோதைப்ப�ோருள்்கதை அைிககும் ந�ர உங்கள் குழநதை மறுப்�ைில் ைீவி�மோ்க இருப்�தை 

புரிநதுப்கோள்ைடடும். உ்ல் �ோவதன ை்கவல் பைோ்ரபு்கள் சில சூழநிதல்கைில் வோரததை்கதை வி் சிறப்�ோனதவ.

”இல்தல, பவண்ோம். நோன ப�ோதைப்ப�ோருள் �ேன�டுததுவது இல்தல.”

”மனனிக்கவும். சுவோசிககும் �தச எனககு பவண்ோம்”

”இல்தல, பவண்ோம். நோன இப்�டி இருப்�பை எனககு சிறநைது.”

”நீங்கள் விதைேோடு்கிறரீ்கைோ? இவவைவு முட்ோள்ைனமோன ஒனதற நோன ஏன பசயே பவணடும்?”

”இல்தல, பவண்ோம். என வோழகத்கதே நோன ப்கடுததுகப்கோள்ை விரும்�வில்தல.”

சூழ்நிதலதயத் ்தவிரத்்திடுங்்கள்

பவைிேி்ங்களுககுச பசல்வைற்கோன அதழப்பு்கதை பேோசிததுப் �ோரதது மக்கள் ப�ோதைப்ப�ோருள்்கதையும் மு்கரும் 

�தசதேயும் �ேன�டுதைககூடிே சூழநிதல்கதைத ைவிரக்க உங்கள் குழநதைககு ்கறறுகப்கோடுங்கள். இது உங்கள் 

குழநதை ேோர பவைிேி்ங்களுககு உ்ன பசல்வோர்கள். அஙப்க விரும்�தை்கோை நண�ர்கள் இருப்�ோர்கைோ என�தை 

அறிநதுப்கோள்ை உைவும். 

மக்கள் 

பேொத்தப்்ேொருள்்கத்ளப் 

ேயன்ேடுத்துவொர்கள் என்று 

உங்்களுககுத் ்்தரிந்்த 

சூழ்நிதல்கத்ளத் 

்தவிரக்கவும். 
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சூழ்நிதலதய விடடு ்வ்ளிபய்வும்

ஒரு சூழநிதலேில் சிக்கிகப்கோள்ளும்ப�ோது, அது நட�ோன சூழலோ்க இருநைோல் பவடிகத்கேோ்க ப�சி உங்கள் 

குழநதை அைிலிருநது பவைிபே வ�லோம். ப�ோதைப்ப�ோருள்்கதை வழஙகும் ந�ர அழுதைம் ப்கோடுதைோல், உங்கள் 

குழநதை ்கணடிப்�ோ்க ப�சி அவவி்ததைவிடடு பவைிபேற பவணடும். அது ஆ�தைோனைோ்கத பைரிேலோம், ஆனோல் 

அவவோறு முன பசல்வைோல், அவதன/அவதை �ிற நண�ர்களும் �ின�றறுவோர்கள். 

”நோன இப்ப�ோது பசல்ல பவணடும். எனககு இப்ப�ோது ஒரு சநைிப்பு இருக்கிறது.”

எண்க்ளின் ஆற்ல்

’இல்தல’ எனறு கூறுவைறகு ைன பநருங்கிே நண�ர்கைின உைவிதே உங்கள் குழநதை நோ்லோம். ஒரு 

சூழநிதலேில் சிக்கிகப்கோள்ளும்ப�ோது, ைன நண�ர்களு்ன பநருக்கமோ்க இருநது, ப�ோதைப்ப�ோருட்களுககு மறுப்பு 

பைரிவிப்�ைில் ஒருவருககு ஒருவர ஆை�வு அைிக்கலோம். 

ஒரு மொறறு நடவடிகத்கதய ேரிந்துதைக்கவும்

வோயப்பு்கைில் குதற�ோடு இருப்�ைோல் �ல இதைேர்கள் ைோங்கள் பசயேககூ்ோை பசேல்்கதைச பசயது 

முடிக்கிறோர்கள். உங்கள் குழநதை பவறு ந்வடிகத்கதேப் �ரிநதுத�தது, அநை சூழநிதலேில் இருககும் 

அதனவத�யும் பவைிபேற வோயப்பு அைிக்கலோம். 

”நோம் �வுலிங பசனறோல் எனன? அல்லது அைறகு �ைிலோ்க நோம் ஒரு ைித�ப்�்ம் �ோரக்கலோமோ?”

பவறு நடவடிகத்கதயப் 

ேரிந்துதைப்ே்தன் மூலம், 

நனீங்்கள் எல்பலொருககும் ஒரு 

்வ்ளிபயற்ப்ேொத்ததய 

அ்ளிக்கி்னீர்கள்
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உரு்வடுககும் ஒரு பேொத்தப்்ேொருள் ேிை்சசதனக்கொன எ்சசரிகத்க 

அதடயொ்ளங்்கள் 

உருபவடுககும் ஒரு ப�ோதைப்ப�ோருள் �ி�சசதனக்கோன சில எசசரிகத்க அத்ேோைங்கள் இஙப்க ை�ப்�டடுள்ைன, 

இவறதற ஒவபவோரு ப�றபறோரும் ்கவனிக்க பவணடும். ைங்கள் குழநதைேின சிறப்புத ைனதமதே ப�றபறோர 

அறிநைிருக்க பவணடும். ஏபைோ ஒனறு சரிேோ்க இல்தல எனறோல், அது சரிேோ்க இல்தல எனறு அரதைமோ்கலோம்.  

நடத்த்த அதடயொ்ளங்்கள் 

•  விவரிக்கப்�்ோை விடுப்பு்கள் அல்லது �ள்ைி ை�வரிதசேில் 

வழீசசி

• நடபு வட்ோ�தைில் ைிடீர மோறறம்

• ்கடுதமேோன உணரசசி்கள் அல்லது மனப்ப�ோககு மோறறங்கள்

• பவைிப்�த்தைனதம அல்லது பநரதம குதறைல்

 

உடல்ரீ்தியொன அதடயொ்ளங்்கள்

•  அசோைோ�ணமோன சு்கோைோ� �ி�சசதன்கள்

• பநடுபந�ம் நீடிககும் ்கதைப்பு அல்லது அசோைோ�ணமோன 

உறஙகும் �ழக்கங்கள்

• பமோசமோன உ்ல் ஒருங்கிதணப்பு

• சிவநை ்கண்கள் அல்லது மூககு ஒழுகுைல் ப�ோனற 

அறிகுறி்கள் 

சுறறு்சசூழல் அ்ிகு்ி்கள்

•  ப�ோதைப்ப�ோருள் உ�்க�ணங்கபைோடு ஒததுப்ப�ோகும் 

வழக்கதைிறகு மோறோன ப்கோள்்கலன்கள் அல்லது 

ப�ோட்லங்கள்.

• ஆத் அல்லது சுவோசதைில் வழக்கதைிறகு மோறோன 

துரநோறறங்கள்

• வடீடில் �ணம் அல்லது விதலமைிப்புள்ை ப�ோருள்்கள் 

்கோணோமல் ப�ோவது

• �்கசிேமோன பைோதலப்ப�சி அதழப்பு்கள் அல்லது பசயைி்கள்
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ஸபனொ ஒயிட என்ேது ஒரு ்கறேதனக ்கத்தயின் ்க்தொேொத்்திைம் மடடும் இல்தல, அது ஒரு சடடவிபைொ்தமொன 

பேொத்தப்்ேொரு்ளின் ்ேயருமொகும். எனும்பேொது, உங்்களுககு பவறு எ்்தல்லொம் ்்தரியொது என்ேது வருத்்தம்ளிக்கககூடிய 

்கொரியம். ஒரு ்ேறப்ொைொ்க, ்ேொதுவொ்க ேயன்ேடுத்்தப்ேடும் பேொத்தப்்ேொருள்்கள் மறறும் வஸதுக்கள் கு்ித்்த உணதம்கத்ளப் 

புரிந்து தவத்்திருப்ேதும், உங்்கள் குழந்த்தயுடன் அத்தப் பேசி சடடவிபைொ்தமொன வஸதுக்கப்ளொடு ்்தொடரபுதடய இடர்கள் 

மறறும் ்தனீங்கு்கள் கு்ித்து ்்தரியப்ேடுத்துவதும் முக்கியமொகும். ்ீகழ்்கொணும் ்த்கவல்்கள் ேல்பவறு வத்கயொன 

பேொத்தப்்ேொருள்்கள், அதவ எவவொறு ப்தொற்ம்ளிககும் மறறும் அவற்ிறகு எவவத்கயொன வித்ளவு இருககும் என்ேத்த 

நனீங்்கள் புரிந்து்்கொள்்ள உ்தவும். 

ப்கனோ�ஸீ எனனும் ைோவ� ம��ிேலில் இருநது ்கஞசோ வரு்கிறது மறறும் 

ப்ட�ோதஹடப�ோப்கன�ினோல் எனனும் பவைிப�ோருதை இருக்கிறது, இது மனநிதல 

உசசமத்வதை உநது்கிறது. ்கஞசோ �ேன�டுததுவது அடிதமேோவைறகு வழிவகுதது, அதைத 

பைோ்ரநது பஹ�ோேின மறறும் பமதைம்ஃ�டீ்மின ப�ோனற �ிற ப�ோதைப்ப�ோருள்்களுககும் 

அடிதமேோ்கச பசயயும்.. 

விதைவு்கள்

•  ்கவனிக்க இேலோதம

• பமதுவோன �ைில்விதன

• சிதைநை சிநைதன மறறும் ்கருதது

• பமோசமோன சமநிதல மறறும் ஒருங்கிதணப்பு

• ைவிப்பு, மனசபசோரவு, குழப்�ம் மறறும் சிதை�ி�தம

• ஐகயூ வழீசசி, நிதனவு பசேலிழப்பு

• மோறறமத்நை உணரவு்கள் மறறும் ்கோலபந�தைிற்கோன 

உணரவில் மோறறம்

• மனசசிதைவுபநோய 

வில்கிசபசல்லுைல் அறிகுறி்கள்

•  துேரநிதல

• எரிசசல்

• ைவிப்பு

• �ைறறம்

்கஞசொ   
(மரிஜுவோனோ, வடீ, க�ோஸ, �ோட, ்கஞசோ, ஹஷிஷ, ஜோேிணடஸ  

எனறும் அதழக்கப்�டு்கினறது)

1

பேொத்தப்்ேொருள்  
கு்ித்்த உணதம்கள்

உணதம்கள்:
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பமதைம்ஃ�டீ்மின ப�ோதுவோ்க �ல்பவறு அைவிலோன ்கணணோடி துணடு்கள் அல்லது �ைிசசிடும் நீல-பவள்தை “�ோதற்கள்” 

ப�ோனற நிறமில்லோை வோசமில்லோை �டி்க வடிவில் வரு்கிறது. பமதைம்ஃ�டீ்மின மோதைித� வடிவதைிலும் வரு்கிறது, 

ப�ோதுவோ்க ‘ேோ�ோ’ எனறு அதழக்கப்�டு்கினறது. இநை மோதைித�்கள் ப�ரும்�ோலும் சிங்கப்பூரில் ‘WY’ சினனம் 

முதைித�ேி்ப்�டடு மறறும் �சதச அல்லது ஆ�ஞசு நிறதைில் ்கண்றிேப்�ட்ன

பமதைம்ஃ�டீ்மின மி்கவும் அடிதமப்�டுதைககூடிேது மறறும் வலிதமேோன தூணடு மருநது. இது மதைிே ந�ம்பு 

மண்லதைின மீது மி்க ்கடுதமேோன மறறும் ஆ�தைோன விதைதவ ஏற�டுததும். 

்மத்்தம்ஃேீடடமின்   
(’ஐஸ’, க்ளொஸ, கரிஸடல், ஸேீட, ‘யொேொ’, ‘கவொரடஸ’, ‘ஐஸ கரீம்’, ‘ஹிைொேொன்’,  

ஷபு, ஷயொபு என்றும் அதழக்கப்ேடு்கின்்து)

வில்கிசபசல்லுைல் அறிகுறி்கள்

•  ைீவி� ்கதைப்பு மறறும் �சி

• ைவிப்பு, மனசபசோரவு மறறும் எரிசசல்

• தூக்கமினதம (உறஙகுவைில் சி�மம்)

விதைவு்கள்

•  அைி்கரிதை இைேததுடிப்பு மறறும் உ்ல் பவப்�ம்

• வலிப்பு, வலிப்புதைோக்கம் மறறும் ம�ணம்

• இைேம் மறறும் ந�ம்பு்களுககு பசைம்

• ்கல்லீ�ல் மறறும் சிறுநீ�்க பநோய்கள்

• மனநிதல மோறறங்கள், குழப்�ங்கள், மருடசி மறறும் 

�ி�தம்களு்னோன அசோைோ�ணமோன ந்ததை

• ைவிப்பு மறறும் எரிசசல்

2
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சிறுமணி, தூள் அல்லது ைி�வ வடிவதைில் வ�ககூடிே சகைிவோயநை மறறும் அைி்க அடிதமப்�டுதைககூடிே ப�ோதைப்ப�ோருள் 

பஹ�ோேின. �ேன�டுதது்கிறவர்கள் சுல�மோ்க பசோரவோ்கவும் ்கதைப்�ோ்கவும் உணரவோர்கள் மறறும் அவர்கைோல் ்கவனம் 

பசலுதை முடிேோைைோல் சரிேோ்க பவதலச பசயே முடிேோது. 

ப�ோதுவோ்க �ேன�டுததுவைற்கோன முதற “பசசிங ை டி�ோ்கன”, பஹ�ோேின ப�ோடிதே சூடு�டுதைி ஒரு உருட்ப்�ட் ைோைின 

வழிேோ்க நு்கரைல் ஆகும். 

விதைவு்கள்

•  குதறநை இைேததுடிப்பு வி்கிைம் மறறும் சுவோசம்

• நுத�ே�ீல், சிறுநீ�்கங்கள் மறறும் ்கல்லீ�லுககு பசைம்

• ்கதைப்பு

• ்கவனம் பசலுததுவைில் சி�மம்

• மலசசிக்கல்

விலகுைல் அறிகுறி்கள்

•  தூக்கமினதம(உறஙகுவைில் சி�மம்)

• நீரவடியும் ்கண்கள் மறறும் மூககு ஒழுகுைல்

• எரிசசலத்யும் மறறும் ைைரசசிேத்யும் 

உணரவு்கள்

• நடுக்கம் மறறும் உ்ல் �ிடிப்பு்கள்

• குைிர்கோயசசல் மறறும் விேரதவ

• வேிறறுப்ப�ோககு மறறும் வோநைி 

்ஹைொயின்   
(ஒேிட, ஸமோக, ஜனக, �வு்ர, புதபை, மருநது, உ�ோட எனறும் அதழக்கப்�டு்கினறது)

3
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சப்யூப்கஸ மோதைித� வடிவதைிலும் வரு்கினறது ஆனோல் 

�ேன�டுதது்கிறவர்கள் சில பந�ம் அவறதற �ிற �ரிநதுத�க்கப்�ட் 

மருநது்களு்ன ்கலநது ஊசிப�ோடடு அைி்க ப�ோதைக்கோ்க 

�ேன�டுதது்கிறோர்கள்.

புப்ரினொரஃதேன்   
(சப்யூப்கஸ, ப்க, சுசு எனறும் அதழக்கப்�டு்கிறது)

விதைவு்கள்

ைணிப்பு, மேக்கம், ைதலசசுறறல், குமட்ல், மலசசிக்கல், வோநைி

விலகுைல் அறிகுறி்கள்

•  சிதை�ி�தம டப�பமனஸ, நிதனவு மங்கலோகுைல் மறறும் ்கடுதமேோன நடுக்கம் அல்லது வலிப்பு

• ைவிப்பு, குமட்ல், வோநைி மறறும் வேிறறுப்ப�ோககு

• அடிவேிறறுப் �ிடிப்பு்கள், ைதச மறறும் மூடடு வலி்கள்

• தூக்கமினதம (உறஙகுவைில் சி�மம்)

�சீட�ி மறறும் டிஎஃப்எம்��ீ ீஆ்கிேதவ மதைிே ந�ம்பு மண்லதைின ஊக்கி்கள், ப�ோதுவோ்க ‘�ோரடடி �ில்ஸ’ எனறு 

அதழக்க�ப்டு்கினறன, மறறும் ‘்கைிப்பு’ககு ஒப்�ோன தூணடி்கள் மறறும் �ி�ம்தம விதைவு்கதை உருவோககுவைறகு 

ப�ேரப�றறதவ. 

BZP மறறும் RFMPP (தேேபைசினஸ) 
(’�ோரடடி �ில்ஸ’ எனறும் அதழக்கப்�டு்கினறன) 

விதைவு்கள்

வலிப்பு்கள், வோநைி, �லதை விேரதவ, அைி்கரிதை உ்ல் ைட�பவப்�ம், அைி்கரிதை இைேததுடிப்பு, நடுக்கம்

வில்கல் அறிகுறி்கள்

•  மனசபசோரவு, ப்கோ�ம் மறறும் எரிசசல்

• ்கதைப்பு (்கடுதமேோன ்கதைப்பு)

• தூக்கமினதம (உறஙகுவைில் சி�மம்)

4
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ப்கோகத்கன என�து பவள்தை �டி்க தூள் மறறும் இது ஒரு மதைிே ந�ம்பு 

மண்ல ஊக்கி மறறும் மேக்க மருநது. மன ப்கோைோறு்கள் ஏற�டு்கினற 

்கோ�ணதைினோல் நீண் ்கோலம் �ேன�டுதது்கிறவர்கள் சமுைோேதைிறகு 

ஆ�தைோனவர்கள்.

்்கொகத்கன்   
(க�ோக, ப்கோக, ஸபனோ எனறும் அதழக்க�ப்டு்கினறது)

விதைவு்கள் 

அைி்கரிதை இைேததுடிப்பு, மூரக்கமோன ந்ததை, எரிசசல், குமட்ல், நடுக்கம், மங்கலோன �ோரதவ, �ி�தம

வில்கல் அறிகுறி்கள்

• ைவிப்பு, மனசபசோரவு, ப்கோ�ம் மறறும் நடுக்க உணரவு

• ்கதைப்பு (ைீவி� ்கதைப்பு)

• குமட்ல் மறறும் வோநைி

• ்கோரிேங்கதைச பசயவைற்கோன ஆதச இழப்பு

’எகஸ்சி’ மோதைித�்கள் �ல வணணங்கைிலும் சினனங்கைிலும் 

வரு்கினறது. ப�ரும்�ோலும் டிஸப்கோக்கைில் விற்கப்�டு்கினறது, இதை 

�ேன�டுதது்கிறவர்கள் இ�வு முழுவதும் ந்னம் ஆடுவைற்கோ்க இதைப் 

�ேன�டுதது்கிறோர்கள். சிலபந�ங்கைில், ்கதைப்பு மறறும் நீரிழப்�ின 

்கோ�ணமோ்க அவர்கள் இறநது ப�ோ்கிறோர்கள் 

‘எகஸடசி’      
(ஈ, ஆ்ம், எகஸடிசி, �ிஙக, �ிஙக பலடி, ஸபனோ  

ஒேிட எனறும் அதழக்கப்�டு்கினறது)

விதைவு்கள் 

அைி்கரிதை இைேததுடிப்பு மறறும் இ�தை அழுதைம், ைோத் பூடடிகப்கோள்ளுைல், �ல் அத�தைல் மறறும் 

்கடடுப்�டுதை முடிேோை நடுக்கம், சிறுநீ�்கம், ்கல்லீ�ல் மறறும் மூதை பசைம், நீண் ்கோல நிதனவு இழப்பு, 

குைிர்கோயசசல், விேரதவ மறறும் வோநைி, சரிேோ்க சிநைிக்க முடிேோதம, �ி�ம்தம

வில்கல் அறிகுறி்கள் 

•  ைவிப்பு, மனசபசோரவு மறறும் ்கடடுப்�டுதை முடிேோை அசசம்

• தூக்கமினதம (உறஙகுவைில் சி�மம்)

• உணரவு்கள் மறறும் நிஜதைின மீைோன ்கடடுப்�ோடத் இழதைல் 

6
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விலஙகு்கள் மறறும் மனிைர்கைின �ேன�ோடடிற்கோன வலிகப்கோல்லி ்ீக்ோதமன. இது 

ஒரு பவள்தை �டி்க தூள், ைி�வம் அல்லது மோதைித�ேின வடிவததைக ப்கோண்து. 

்ீக்ோதமன என�து இப்ப�ோது ்ோனஸ அல்லது ‘ப�வ �ோரடடி்கைில் ப�ோதுவோனது

்ீகடொதமன்      
(ப்க, ஸப�ஷல் ப்க, தவட்மின ப்க, ்கிட ப்கட எனறும் 

அதழக்க�ப்டு்கினறது)

விதைவு்கள் 

ஒழுங்கோன ைீரமோனம் எடுக்க இேலோதம ்கருதது, ப்கட்ல், �ோரதைல், பைோடுைல், மு்கரைல் மறறும் ருசி 

ஆ்கிேவறறில் ப்கோைோறு, குழப்�ம் மறறும் �ி�தம, மூக்கில் இ�தைம் ்கசிைல், சரிேோ்க நு்க� முடிேோதம,  

கு்ல் வலி, சிறுநீ�்க மறறும் சிறுநீரப்த� �ி�சசதன்கள்

விலகுைல் அறிகுறி்கள்

•  மனசபசோரவு, ப்கோ�ம் மறறும் எரிசசல்

• ்கதைப்பு (்கடுதமேோன ்கதைப்பு)

• தூக்கமினதம (உறஙகுவைில் சி�மம்)

�தச மறறும் ப�ேிணடசோேம் ைினனர ப�ோனற ப�ோருள்்கைில் இருநது வரும் ஆவி அல்லது 

பநருப்த� மு்கரைல், நு்கரப�ோருள் �ழக்கம் எனப்�டும். ைதச்கள், ந�ம்பு்கள் மறறும் உறுப்புக்கைின 

வைரசசிதே இநை ப�ோதைப்�ழக்கம் �ோைிக்கிறது. இநை �ழக்கம் உத்ேவர்கள் எநபந�தைிலும் 

மூசசுதைிண�லினோல் இறக்கலோம், இது ைிடீர மு்கரைல் ம�ணம் எனறு அதழக்கப்�டு்கினறது.

நு்கரவுப் ்ேொருட்கள் 
(களூ-ஸனிஃ�ிங, சோல்வணட அப்யூஸ, சோல்பவணட 

இனஹபலஷன, சோல்பவணட ஸனிஃ�ிங, ஸடிம் ்கம்  

எனறும் அதழக்கப்�டு்கினறன) 

விதைவு்கள் 

மூதை, ்கல்லீ�ல் மறறும் சிறுநீ�்கங்களுககு நி�நை� பசைம், இ�தைக்கசிவு மறறும் சி�ோயப்பு்களுககு வோயப்பு 

அைி்கம், நிதனவு இழப்பு, ்கறறலிலும் ்கோரிேங்கதை பைைிவோ்க �ோரப்�ைிலும் சி�மம், உ்ல் மீைோன ்கடடுப்�ோடத் 

இழதைல், சுளுககு, வலி மறறும் பமோசமோன இருமல். 

வில்கல் அறிகுறி்கள் 

• ைவிப்பு, மனசபசோரவு மறறும் எரிசசல்

• மூரக்கமோன ந்ததை 

• மேக்கம், நடுக்கம் மறறும் குமட்ல் 

• தூக்கமினதம (உறஙகுவைில் சி�மம்)
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பமஃப�டப�ோன என�து ஒரு தூணடு.மருநது ‘எகஸ்சி மறறும் 

ஆம்ஃப�்ோதமன்களுககு மோறறோ்க சநதை�ப்டுதைப்�டு்கினறது. பமஃப�டப�ோன 

�ழக்கம் �சி மறறும் சோரபுதைனதமதே ஏற�டுததுவைோ்க அறிேப்�டடுள்ைது

்மஃ்ேடபைொன்  
(�புல்ஸ, எம்ப்கட, ஸபனோ, மிபேோவ எனறும் அதழக்கப்�டு்கினறது)

விதைவு்கள் 

மேக்கம், குமட்ல், குைிர்கோயசசல், �ல் அத�தைல், தூக்கமினதம, �ி�தம

எல்எஸடி ப�ரும்�ோலும் ப்ைோடடிங ைோைில் வணணமேமோன வடிவங்கைில் 

விற்கப்�டு்கினறது. �ேன�டுதது்கிறவர்கள் ப�ரும்�ோலும் வோேில் 

எடுததுகப்கோண்ோலும், ப்ைோடடிங ்கோ்கிைதுணடு்கள் சரும �குைி்கைிலும் தவக்கப்�டடு 

இ�தை ஓட்தைிறகுள் உறிஞசப்�டு்கினறன எ.்கோ. ்கண இதம்களுககு ்ீகழ

லிசரத்கட (எல்எஸடி) 
(ஆசிட, டரிப்ஸ, ப்ைோட்ரஸ, ப்ப்ஸ, ஸப்ம்ப், ப்ைோக பசசபம,  

சீட, தமகப�ோ, தமகப�ோ ்ோட எனறும் அதழக்கப்�டு்கினறது)

விதைவு்கள்

அைி்கரிதை இைேததுடிப்பு, சுவோசம், உ்ல் ைட�பவப்�ம், ம�ததுப்ப�ோைல், சிதைநை �ோரதவ, ப்கடகும்ைிறன, நு்கரும் 

ைிறன, பைோடுைல், ருசி, சிநைதன்கள் மீைோன ்கடடுப்�ோடத் இழதைல், ்கடுதமேோன அசசம், குழப்�ம், �ி�தம 

மறறும் ்கோ�ணமில்லோ �ேம்

விலகுைல் அறிகுறி்கள் 

•  அைி்கரிதை இைேததுடிப்பு, சுவோசம் மறறும் உ்ல் 

பவப்�ம்

• ம�ததுப்ப�ோகுைல்

• சிதைநை �ோரதவ, ப்கடகும்ைிறன, பைோடுைல் மறறும் 

சுதவ

வில்கல் அறிகுறி்கள் 

•  மேக்கம்

• குமட்ல்

• குைிர்கோயசசல்

• �ல் அத�தைல்

• தூக்கமினதம

• �ி�தம்கள்

• சிநைதன்கள் மீைோன ்கடடுப்�ோடத் இழதைல்

• ்கடுதமேோன அசசம், குழப்�ம், �ி�தம மறறும் 

்கோ�ணமில்லோ �ேம்
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’எரிமின -5’ என�து மோதைித� வடிவதைில் எடுததுகப்கோள்ைப்�டும் ஒரு வத்கேோன 

மனசபசோரவு உண்ோக்கி. இதவ ஒரு ந�த� அதமைிப்�டுதைி உறங்கதவப்�தவ. 

இருப்�ினும், அைி்கப்�டிேோன �ேன�ோடு ைீங்கிதழககும். 

நிபமடொபசேொம்  
(’எரிமின -5’ எனறும் அதழக்கப்�டு்கினறது)

விதைவு்கள் 

நிதனவிழப்பு, சிதைவுறற ைீரமோனம், �ோரதவ மறறும் சிநைதன, ப�சுவைில், ந்கரவைில் மறறும் உ்ல் 

பசேல்�ோடு்கதை ஒருங்கிதணப்�ைில் சி�மம், பமோசமோன நிதனவு மறறும் ்கவனம். 

வில்கல் அறிகுறி்கள் 

•  ைவிப்பு மறறும் நடுக்க உணரவு்கள் 

• தூக்கமினதம (உறஙகுவைில் சி�மம்)

• குமட்ல், வோநைி, துரிைமோன இைேததுடிப்பு, 

அைி்கப்�டிேோன விேரதவ, ்கடுதமேோன நடுக்கம் 

மறறும் வேிறறுப் �ிடிப்பு்கள்

NPS –ேில் ‘ஐஸ’ அல்லது ்கஞசோ ப�ோனற ப�ோதைப்ப�ோருள்்கைில் இருககும் அபை 

விதைவு்கதைப் �ி�ைி�லிககும் உடப�ோருள்்கள் இருக்கினறன. என�ிஎஸ என�து 

அறிேப்�்ோை மறறும் அ�ோே்க�மோன நசசுதைனதமதேக ப்கோண்து மறறும் 

்கடடுப்�டுதை�ப்ட் மருநது்கதைப் ப�ோல அடிதமப்�டுதைி ைீங்கிதழககும். 

பு்திய பேொத்தப் ்ேொருட்கள் (NPS) 
(ஸத�ஸ, ப்க2, �ோத சோல்டஸ, கப�ோனிக, ப்ப�ோபமோ-ட�ோ்கனஃப்தை  

எனறும் அதழக்கப்�டு்கினறன) 

விதைவு்கள் 

்கடுதமேோன நசசுதைனதம, ம�ணம் உண்ோக்கககூடிே ்கடுதமேோன நசசு எைிரவிதன, சிதை �ி�தம, மோேம் 

ஏற�டுவது, �ோை்கமோன இைே �ி�சசிதன்கள், சிறுநீ�்க பசேலிழப்பு, வலிப்பு ஆ்கிேவறறுககு வழிவகுக்கிறது

வில்கல் அறிகுறி்கள்

•  துரிை இைேததுடிப்பு

• வோநைி

• மூரக்கமோன ந்ததை

• தூக்கமினதம

•  சிதை�ி�ம்தம

• வலிப்பு 

• உேர இ�தை அழுதைம் 

• மன குழப்�ங்கள்

• வலிப்பு்கள் 

13

12
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பேொத்தப்்ேொருள் 
சடடங்்கள்

ப�ோதைப்ப�ோருள் ஒழிப்புச 
சட்ம் (MDA)
ப�ோதைப்ப�ோருள் தவதைிருதைல் அல்லது உடப்கோள்ளுைல் 

என�தை ஒரு ைண்தனககுறிே குறறமோ்க SS$20,000ககு 

பமறப�ோ்கோை அ��ோைம் அல்லது 10 ஆணடு்களுககு 

பமறப�ோ்கோை சிதற ைண்தன அல்லது இ�ணடும் விைிக்க 

எம்டிஏ வத்கச பசய்கிறது. ்கடடுப்�டுதை முடிேோை 

ப�ோதைப்ப�ோருள் புழங்கி்கள் நீண் ்கோல சிதறைண்தன 

மறறும் �ி�ம்�டிதேப் ப�றுவோர்கள். இருப்�ினும், முைல் 

மறறும் இ�ண்ோம் முதற ப�ோதைப்ப�ோருள் புழங்கி்கள் 

சி்கிசதச ப�றறுகப்கோள்ைவும் மறுவோழவு ப�றவும் 

ப�ோதைேர மறுவோழவு நிதலேங்கள் (DRC) 

வோயப்�ைிக்கினறன). 

இதைேர்களுககு (21 வேதுககு குதறநைவர்களுககு) அல்லது 

�ோைிப்�த்ேககூடிே ந�ர்களுககு ப�ோதைப்ப�ோருள்்கதைக 

ப்கோணடு பசல்்கிறவர்கள் ்கடுதமேோன ைண்தன்கதை 

சநைிப்�ோர்கள். அபைப�ோல, இைம் அல்லது 

�ோைிப்�த்ேககூடிே ந�ர்கதை ப�ோதைப்ப�ோருள் ்க்தைலில் 

ஈடு�டுதது்கிறவர்களுககும் ்கடுதமேோன ைண்தன்கள் 

்கித்ககும்.

அதனதது புைிே ப�ோதைப் ப�ோருட்களும் (NPS) �ிரிவு A 

்கடடுப்�டுதைப்�ட் ப�ோதைப்ப�ோருள்்கைின ்ீகழ முைல் 

�டடிேலில் �டடிேலி்ப்�டடு உள்ைன. இநை ப�ோருள்்கதை 

உடப்கோள்ளுைல் தவதைிருதைல், இறககுமைி ஏறறுமைி, 

்க்தைல் மறறும் ைேோரிதைல் ஆ்கிேதவ MDA-வின ்ீகழ ஒரு 

குறறமோகும். அபை பந�ம், ஐநைோம் �டடிேலில் ஒரு புைிே 

ப�ோருள் �டடிேல் உள்ைது. 

சிங்்கப்பூருககு ்வ்ளிபய ்கடடுப்ேடுத்்தப்ேடட 

பேொத்தப்்ேொருள்்கத்ளப் ேயன்ேடுத்து்தல்

ப�ோதைப்ப�ோருள் எஙகு உடப்கோள்ைப்�டடு இருநைோலும் 

அது ஒரு குறறபம. சிங்கபூ�ர்கள் மறறும் நி�நை�வோசி்கள் 

சட்விப�ோைமோன ப�ோருள்்கதைச சிங்கப்பூருககு பவைிபே 

அருநைி இருப்�து ்கணடு�ிடிக்கப்�டும்ப�ோது சிங்கப்பூரில் 

அநை குறறம் ந்நைோல் எனன ைண்தன ்கித்ககுபமோ 

அதைபே ப�றுவோர்கள். 

நனீணட ்கொல சித்்தணடதன

ப�ோதைப்ப�ோருள் சூழநிதல ்கடடுப்�ோடடின ்ீகழ 

இருநைோலும், ைிரும்�தைிரும்� டிஆரசி சி்கிசதச்களுககு 

உட�டடும் சில ப�ோதைப்ப�ோருள் அடிதம்கைோல் அநை 

�ழக்கததைவிடடு பவைிபே வ� முடிேவில்தல என�ைோல் 

இனனமும் அது ஒரு பமோசமோன �ி�சசதன ைோன. மனம் 

ைிருநைோை ப�ோதைப்ப�ோருள் அடிதம்கதை 

த்கேோள்வைற்கோ்க, அவர்கதை டிஆரசி சி்கிசதசககு 

உட�டுதைோமல் நீண் நோள் சிதறைண்தனககு அ�சோங்கம் 

உட�டுதது்கினறது.. 

பேொத்தப்்ேொருள் ஒழிப்பு்ச சடடம் (MDA)

•  ஒரு ந�ர ப�ோதைப்ப�ோருள்்கதை 

எடுததுகப்கோண்ோல்;

• ஒரு ந�ர ப�ோதைப்ப�ோருள்்கதை விறறோல்;

• ஒரு ந�ரி்ம் ப�ோதைப்ப�ோருள்்கள் இருப்�து 

்கண்றிேப்�ட்ோல்

அந்்த நேர 30 ஆணடு்கள் வத�  

சிதறேில் அத்க்கப்�்லோம், மறறும்  

15 ேிைம்ேடி்களுககு உடேடுத்்தப்ேடலொம். 
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நனீணட ்கொல சித்ந்்தணடதனக்கொன கு்ிகப்கொள்்கள்

•  மறற சமுைோேதைினருககு சீரிே �ோது்கோவல் மறறும் 

�ோது்கோப்த� அைிதைல்

• ைனிந�ர்கள் ப�ோதைப்ப�ோருதைத பைோ்ரநது 

�ேன�டுததுவதை ைடுததுநிறுதைல்

• ப�ோதைப்ப�ோருள் அடிதம்கைோல் ந்தைப்�டும் 

குறறங்கதைக குதறதைல்

யொர ேொ்திக்கப்ேடு்கி்ொர்கள்?

புப்ப�னோரஃத�ன, ்கஞசோ, ப்கோகத்கன, ‘எகஸ்சி’, 

பஹ�ோேின, ்ீகட்மின, பமதைம்ஃ�டீ்மின, மோரஃத�ன, 

நிமி்ோபச�ோம் மறறும் ஓப்�ிேம் ஆ்கிேவறறின ைீவி� 

அடிதம்கள்.

ைீவி� ப�ோதைப்ப�ோருள் அடிதம்கள் இநை 

ைண்தன்களுககு உட�டுதைப்�டுவோர்கள்:

•  நீண் ்கோல சிதறநைண்தன 1 (LT1)  

(5 மறறும் 7 ஆணடு்களுககுள் சிதறைண்தன, மறறும் 

3 முைல் 6 �ி�ம்�டி்கள்)

•  நீண் ்கோல சிதறைண்தன 2 (LT2)  

(7 மறறும் 13 ஆணடு்களுககு இத்�ட் 

சிதறைண்தன, மறறும் 6 முைல் 12 �ி�ம்பு அடி்கள்)

 LT1 ஒருமுதற ்க்நைவர்கள் பமற்கண்வறதற 

மறுமுதற உடப்கோள்ளும் குறறததை புரிநைோல் LT2 

அனு�விப்�ோர்கள். 

நீங்கள் பமலும் ை்கவல்்களுககு ்ீகழ்கோணும் இதணப்பு்கதை 

�ோரக்கலோம்:

•  MDA மீைோன சிங்கப்பூர சட்ைிட்ங்கள் (statutes.agc.gov.sg)

•  CNB இதணேதைைம் (cnb.gov.sg)

பவறியூடடு்கினற ப�ோருள்்கள் 

சட்ம்
நு்கரைல் குறறங்களுககு பவறியூடடு்கினற ப�ோருள்்கள் 

சட்ம் அைி்கோ�ச சட்மோ்க விைஙகு்கிறது. 

பவறியூடடு்கினற ப�ோருள்்கள் என�து ஆவி்கள் அல்லது 

பநருப்பு்கதை உண்ோககும் ப�ோருள்்கைோன �தச மறறும் 

ப�ேிணட ைினனர்கதைக குறிக்கிறது. இப்�டிப்�ட் 

ப�ோருள்்கதை சுவோசிதைல், நு்கரப�ோருள் �ழக்கம் எனறு 

அதழக்கப்�டு்கினறது, இது ப�ோதுவோ்க களூ-ஸனிஃ�ிங, 

சோல்பவணட அப்யூஸ, சோல்பவணட இனஹபலஷன 

மறறும் சோல்பவணட ஸனிஃ�ிங எனறு 

குறிப்�ி்ப்�டு்கினறது. இநை சட்ம் பமோசமோன 

�ேன�ோட்ோைர்கள் மறறும் விநிபேோ்கஸைர்கள் 

இருவருககுபம ப�ோருநைககூடிேது, மறறும் உறிஞசுைல் 

அல்லது �ேன�டுததுைல், அபை பந�ம் பவறியூடடு்கினற 

ப�ோருள்்கதை விநிபேோ்கிதைல் அல்லது விநிபேோ்கிக்க 

வோக்கைிதைல் ஆ்கிே இ�ணத்யுபம 

சட்விப�ோைமோககு்கிறது. 

இநை சட்ம் நு்கரப�ோருள் �ழக்கததை SS$2,000 -ககு 

பமறப�ோ்கோை அ��ோைதைிறகு அல்லது 6 மோைம் 

சிதறைண்தன அல்லது இ�ணத்யுபம ப�றககூடிே 

ைண்தனககுரிே குறறமோக்கியுள்ைது. 

ப�ோதைப்�ழக்கம் உத்ேவர்களுககு பவறியூடடு்கினற 

ப�ோருள்்கதை விநிபேோ்கிககும் ்கத்க்கோ�ர்கதையும் இநை 

சட்ம் த்கேோள்்கிறது. இது பவறியூடடு்கினற ப�ோருள் 

ஒனதற, ப�ோதை ்கோ�ணதைிற்கோ்க விறறல் அல்லது 

அைிதைதல, சட்தைின ்ீகழ குறறமோ்க ஏற�டுதது்கினறது. 

இநை குறறமோனது SS$5,000ககு பமறப�ோ்கோை அ��ோைம் 

அல்லது 2 ஆணடு்களுககு பமறப�ோ்கோை சிதறைண்தன 

அல்லது இ�ணத்யும் ைண்தனேோ்க அைிக்ககூடிே 

குறறமோ்க மோறறு்கிறது. 

உணதம ்கறேதன அல்ல!

•  பவைிநோடு்கைில் சட்விப�ோைமோன 

ப�ோதைப்ப�ோருள்்கதை உடப்கோள்ளுைல் ஒரு 

குறறசபசேல்

•  சட்விப�ோைமோன ப�ோருள்்கதை உடப்கோள்ளும் 

அதனதது சிங்கப்பூ�ர்களும் /நி�நை� 

குடிேிருப்�ோைர்களும் , சிங்கப்பூருககு பவைிபே 

இருநைோலும், 10 ஆணடு்கள் வத� சிதற 

ைண்தனதே, S$20,000 அ��ோைம் அல்லது 

இ�ணத்யும் சநைிப்�ோர்கள் 

!
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ப�ோதை  
மறுவோழவு

உங்்கள் 

வொய்ப்பு்கள்

என் குழந்த்த பேொத்தப்்ேொருள் 

எடுத்துக்்கொள்வ்தொ்க நொன் சந்ப்த்கிக்கிப்ன். 

நொன் என்ன ்சய்யடடும்?

ைங்கள் குழநதை ப�ோதைப்ப�ோருதை 

�ேன�டுததுவைோ்க ப�றபறோர சநபை்கிதைோல், 

சிஎன�ி உத்ே 24 மணிபந� உைவி எணதண 

1800-325-6666 ஆபலோசதனக்கோ்க அதழக்கவும். 

சிஎன�ி அைன �ின உங்கபைோடும் உங்கள் 

குழநதைபேோடும் ப�ோருதைமோன �ின பைோ்ரைல் 

பசேல்�ோடத் ைீரமோனிப்�ோர்கள். 

இைம் ப�ோதைப்ப�ோருள் 

�ேன�ோட்ோைர்களுக்கோன 

�ோதை 
இ்ர விவ�ங்கைின அடிப்�த்ேில் இைம் 

ப�ோதைப்ப�ோருள் அடிதம்கள் ப�ோருதைமோன 

மறுவோழவு நி்கழசசி்கைில் தவக்கப்�டுவோர்கள். 

இ்ர மைிப்�ோயவு்கள் �ேிறசிப�றற உைவிேல் 

நிபுணர்கைோல் ந்தைப்�டடு ப�ோதைப் �ழக்கதைிறகு 

அடிதமேோனவர்கள் மீணடும் குறறம் புரிவைர்கோன 

வோயப்பு மைிப்�ோயவுபசயேப்�டும். ப�ோதைப் 

�ழக்கதைிறகு அடிதமேோனவரின இ்ர விவ�ம் 

மறுவோழவு நி்கழசசிேின வத்கதே ைீரமோனிக்க 

உைவும். 

மு்தல் முத்  

இ்ளம் பேொத்தப் 

ேழக்கத்்திறகு 

அடிதமயொனவர்கள் 

(21 வயதுககு ்ீகழ் 

உள்்ளவர்கள்)

இத்ளயர ்தனீவிைக ்கண்கொ்ணிப்புத் (YES) ்திடடம்

•  சமூ்க பசதவ மு்கதம்கைினோல் ஆபலோசதன & வழககு �ணி

•  ைனி இ்தைில் சிறுநீர பசோைதன (இதைேருககுத ை்கவலைிககும் நிதலேம்)

சமூ்க மறுவொழ்வு நிதலயம் (CRC)

•  டிஆரசி-ேில் 1 வோ�தைிறகு �ிறகு குடிேிருப்பு மூலககூறு

• அனுமைிக்கப்�ட் ்கல்வி அல்லது பவதல வோயப்பு

• பவதல/�ள்ைிககு �ின ்கட்ோே ஆபலோசதன 

பேொத்தயர மறுவொழ்வு நிதலயம் (DRC)

•  பைோ்க்கநிதல நசசுநீக்கல் �குைி

• ்கட்ோே மறுவோழவு & ஆபலோசதன

பமறேொரதவ ்கடடத்ள

•  இதைஞருககுத 

ை்கவலைிதைல் 

நிதலேதைில் 

சிறுநீர 

�ரிபசோைதன 

குதறநை இ்ர

அைி்க இ்ர

மிைமோன இ்ர
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சிறுநீர �ரிபசோைதனேில் பநரமதறேோன விதைதவ ப�றற 

இைம் ப�ோதை அடிதம மூனறில் ஏபைனும் ஒரு 

மறுவோழவு நி்கழசசிேில் தவக்கப்�்லோம்: குதறநை 

இ்ருள்ை ப�ோதைப்�ழக்கம் உத்ேவர்களுக்கோன 

இதைேர ைீவி�க ்கண்கோணிப்புத (YES) ைிட்ம், மிைமோன 

இ்ருள்ை ப�ோதைப்ப�ோருள் அடிதம்களுக்கோன சமூ்க 

மறுவோழவு நிதலேம் (CRC) அல்லது அைி்க இ்ருள்ை 

ப�ோதைப்ப�ோருள் �ேன�ோட்ோைருக்கோன ப�ோதைேர 

மறுவோழவு நிதலேம் (DRC)

ப�ோதைப்ப�ோருள் மறுவோழவு நிதலேதைில் 

அரப்�ணிக்கப்�ட் இதைேர்களுககு எைி�ோ்க எநை 

குறறவிேல் �ைிவும் �ைிவுபசயேப்�்ோது. 

இதைேர்களுக்கோன 

மறுவோழவு �ோதை்கள் 

இத்ளயர ்தனீவிைக ்கண்கொ்ணிப்புத் (YES) ்திடடம்

இதைேர ைீவி�க ்கண்கோணிப்புத ைிட்மோனது, வோ�ோநை� 

அல்லது இ�ணடு வோ�தைிறகு ஒருமுதற சிறுநீர 

அறிகத்கேி்தல 2 ஆணடு்கள் வத� உள்ை்க்கிேிருககும். 

பமற�ோரதவ பசயே�ப்டு்கிறவர்கள் 6 மோைங்களுககும் 

பமலோ்க சமூ்க �ணிேோைர்கைோல் ஆபலோசதன மறறும் 

வழககுப்�ணி வழங்க�ப்டுவர. வலிதமேோன குடும்� 

ஆைோ�ம் இதைிட்தைின முக்கிே �குைி என�ைோல் 

குடும்�ங்களும் ஈடு�டுதைப்�டு்கினறன. 

சமூ்க மறுவொழ்வு நிதலயம் (CRC)

12 மோை CRC ்கோலதைின ்ீகழ இருககும் இைம் ப�ோதை 

அடிதம்கள் முைலில் DRCேில் குறு்கிே ்கோலததை 

நிதறவுபசயவோர்கள். �ினனர ஒரு 6 மோை குடிேிருப்பு 

�குைிேோ்க CRCேில் தவக்கப்�டுவோர்கள். ப�ோதைப் 

�ழக்கதைிறகு அடிதமேோனவர்கள் �்கலில் பைோ்ரநது 

�டிப்�ோர்கள் அல்லது பவதல பசயவோர்கள் மறறும் 

மோதல பந�தைில் CRCககு ைிரும்புவோர்கள். அவர்கள் 

ப�ோதைப்ப�ோருள் இத்யூறு மறறும் வோழகத்க ைிறன 

நி்கழசசி்களுககு உட�டுவோர்கள், இது சமூ்க ஆை�வு 

மைிப்�டீு்கதை அவர்களுககுள் ஏற�டுததும். இநை 

நி்கழசசி்கள், வழககுப்�ணி மறறும் ஆபலோசதனயு்ன 

பசரநது அவர்கள் ப�ோதைப்ப�ோருதை 

�ேன�டுததுவைற்கோன ஆதசதே எைிரக்கவும் 

எைிரமதறேோன ச்கோக்கைின அழுதைததை மறுக்கவும் 

உைவும். ப�ோதைப் �ழக்கதைிறகு அடிதமேோனவர்கைின 

குடும்�தைினர பைோ்ரநது CRCககு வருத்க ைநது, 

நி்கழசசி்கைில் ஈடு�டடு, விடுவிப்புககு �ிநதைே 

சம்�ி�ைோேங்கைில் ைங்கதை �ரிசசேப்�டுதைிகப்கோள்ை 

ஊக்கப்�டுதைப்�டு்கிறோர்கள். 

CRC �குைிதே பவறறி்க�மோ்க முடிககும் �டசதைில், 

ப�ோதைப் �ழக்கதைிறகு அடிதமேோனவர்கள் 

மினனணுரீைிேோ்க ப்க பசயேப்�டடு 

பமற�ோரதவபசயேப்�ட் வடீடிபல 6 மோைங்கள் 

தவக்கப்�டுவோர்கள். ப�ோதைேில் இருநது விலக்கி 

தவக்கப்�டுவைற்கோ்க இதைேர்கள் பைோ்ரநது SPS 

ஆபலோச்கர்கைின ஆபலோசதனேிலும் வழி்கோடடுைல்்கைிலும் 

தவக்கப்�டு்கிறோர்கள். 

பேொத்தப்்ேொருள் மறுவொழ்வு நிதலயம் 

(DRC)
DRC ்கோல்கட்ம் 36 மோைங்கள் வத� இருககும், இது 

இதைேர்கள் முைல் முதற �ேன�ோட்ோைர்கைோ அல்லது 

இ�ண்ோம் முதற �ேன�ோட்ோைர்கைோ, அவர்களுத்ே 

இ்ர அைவு்கள், மறுவோழவில் அவர்களுத்ே 

முனபனறறம் மறறும் அவர்களுத்ே ந்ததை மறறும் 

�ழக்கவழக்கததை சோரநது இருககும். இநை ்கோல்கட்தைில் 

குடிேிருப்பு உள் ��ோமரிப்பு மறறும் ்கட்தமக்கப்�ட் 

�ின��ோமரிப்பு �குைி்கள் இருககும். DRCேில் ப�ோதைப் 

�ழக்கதைிறகு அடிதமேோனவர்கள் ைங்கள் குறறவிேல் ம�பு 

பைதவ்கள் மறறும் அடிதமதைன �ி�சசதன்களுககு ஏறற 

விதைிேோசமோன உள் ��ோமரிப்பு மறறும் ஆபலோசதன 

நி்கழசசி்கதைப் ப�றுவோர்கள். �ின ��ோமரிப்புப் �குைிேில், 

அவர்கள் பநருக்கமோ்க ்கண்கோணிக்கப்�டடு, சமூ்கதைில் 

அவர்கள் மீணடும் இதணே வசைிப்�டுததும் ஒரு 

்கோல்கட்ததைக ்க்நது பசல்வோர்கள். 

இத்ளயர்களுக்கொன பேொத்த எ்திரப்பு ஆபலொசதன 

மறறும் ஈடுேடுத்்தல் நி்கழ்்சசி (ACE)

2015 ஆம் ஆணடில் பைசிே ப�ோதைப்ப�ோருள் 

அடிதமதைன நிரவோ்க பசதவ (NAMS)யு்ன CNB 

ஒரு ்கட்தமக்கப்�ட் மறுவோழவு நி்கழசசிதே 

அறிமு்கப்�டுதைிேது. இநை நி்கழசசி, ப�ோதை 

எைிரப்பு ஆபலோசதன மறறும் ஈடு�டுதைல் நி்கழசசி 

(ACE), இதைேர்கள் அடிதமதைனததை த்கேோைவும், 

ஆை�தவயும் பமற�ோரதவதேயும் அைிக்க 

ப�றபறோர்கதை ஈடு�டுததும். 

ACE 3 மோை ஆபலோசதன அமரவு்கள் மூலம் 

ந்தைப்�டும். இது இதைேர்கள் ஒரு ப�ோதை 

இல்லோ வோழகத்க முதறதே பசோைதன ்கறறல், 

ஆை�வு மறறும் வழி்கோடடுைல் மூலமோ்க 

ந்ததுவைறகு உைவும். ப�றபறோர்கள் ைங்கள் 

குழநதை்களுககு ஆை�வு அைிப்�ைறகு ்கல்வி 

மறறும் ைிறன்கதை ப�ற ஒரு �ேிறசி�ட்தறயும் 

இ்ம்ப�றும். இநநி்கழசசிேின பவறறிககு 

ப�றபறோரின ஆை�வு மி்கவும் முக்கிேம். 



வ்ளங்்கள்:
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ப்தசிய நூல்க மன்்ம் (NLB) பேொத்தப்்ேொருள் ேயன்ேொடடு ேிை்சசதனதய த்கயொள்வ்தற்கொன ேயனுள்்ள மறறும் 

நம்ே்கமொன ேல்பவறு புத்்த்கங்்கத்ள வழங்கு்கி்து. உங்்களுககு ஒரு ்்தொடக்கத்த்த அ்ளிப்ே்தற்கொ்க, நொங்்கள் சில 

புத்்த்கங்்கத்ள அ்ிமு்கம் ்சய்யப்பேொ்கிப்ொம் (அ்சசு மறறும் மின்னியல்) இவறத் நனீங்்கள் நூல்கங்்க்ளில் ேொரத்து 

இந்்த ்ததலப்பு கு்ித்்த உங்்கள் அ்ிதவ வ்ளரத்துக்்கொள்்ளலொம். 

ஆசிரியர: அபலதைோ சோல்்ர

ே்திப்ே்கம்: ப்கம்ப்ரிடஜ், எம்ஏ: ்ோ ்கோப�ோ அசச்கம், 2006

இநை மின-புதை்கம் ஓவரடித�வ வழிேோ்க �ினவரும் இதணேதைைதைில் ்கித்க்கிறது: 

http://eresources.nlb.gov.sg/index.aspx. 

இநை மின-புதை்கம் ப�ோதைப்ப�ோருள் �ழக்கம் குறிதது குழநதை்கைி்ம் ப�ச விரும்பும் ப�றபறோர்களுககு 

ஒரு சிறநை பைோ்க்கவோச்கமோகும். ைங்கள் குழநதை்கதைப் ப�ோதைப் �ழக்கதைிறகு ‘இல்தல’ எனறு பசோல்ல 

தவக்கவும் ப�ோதைப்ப�ோருள் விறகும் ்கத்ககுத ைிரும்புவைற்கோன அழுதைததை த்கேோள்வைறகும் 

குழநதை்களுககு உைவ இது �ேனுள்ை 100 குறிப்பு்கதை ப�றபறோர்களுககு அைிக்கிறது. �ள்ைிககு முநதைேப் 

�ருவதைிலிருநது இைம் வேைினர வத�ேிலோன வேது �ிரிவினருககு ஏறற ைடுப்பு ந்வடிகத்க்கள் மறறும் 

குறிப்பு்கதை இப்புதை்கம் ப்கோணடுள்ைது. இதவ இப்புதை்கதைின ைனிததுவமோன ஒரு அம்சமோகும். 

ப�றபறோர்கள் ைங்கள் குழநதை்கைி்ம் அவர்களுத்ே வேது �ிரிவுககு ஏறற�டி ப�சுவைற்கோன மி்கவும் 

்கடடுகப்கோப்�ோன வழிதே வழஙகு்கினறது. 

ே்திப்ேொசிரியர: ஆரைர ்கிலோரட

ே்திப்ே்கம்: ப்கப்ரிடஜ், எம்ஏ: ்ோ ்கோப�ோ அசச்கம், 2006

அதழப்பு எண: ேங அ்ல்ட பலணடிங இஙகலீஷ 362.2908350973 DRU

ப�ோதைப்ப�ோருள் �ழக்கம் மறறும் அதைச சுறறி இருககும் விவோைம் குறிதை ஒரு ்கணபணோட்ததைப் ப�ற 

விரும்பும் வோச்கர்களுககு, இநை ைி�டடு �லவத்கேோன ்கணபணோட்ங்கதை அைிதது அவர்கள் இநைத 

ைதலப்த� புரிநதுப்கோள்ைவும் ஆ�ோேவும் உைவு்கிறது. வணணமேமோன மறறும் ை்கவல் நிதறநை 

வத�ப்�்ங்கள், ்கோடசி்கள் மறறும் ை�வு்கைின துதணயு்ன இது, சிக்கலோன சமூ்க �ி�சசதனேில் ஆரவம் 

உள்ை எவருககும் ஒரு அறபுைமோன வைம் ஆகும். 

்்தரிவு 1:   பேொத்தயில்லொ குழந்த்த்கத்ள வ்ளரத்்தல் : ்ேறப்ொருக்கொன 100 கு்ிப்பு்கள்

்்தரிவு 2:    பேொத்தப்்ேொருள் ேழக்கம்
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ஆசிரியர்கள்: சிலிசிேோ ஸ்கோட மறறும் ப�ோசோ வோட்ரஸ

ே்திப்ே்கம்: ப்ரூமோல், �ிஏ: பமசன ்கிப�ஸட, 2015

அதழப்பு எண: ேங அ்ல்ட பலணடிங இஙகலீஷ 362.29

ப்கள்வி-�ைில் மோைிரிதேப் �ேன�டுதைியும் விேக்கதவககும் ்கோடசி்கதைத துதணேோ்கக ப்கோணடும், இநை புைிே புதை்கங்கைின பைோ்�ோனது, 

ப�ோதைப்ப�ோருள் மறறும் மது �ேன�ோடடின வோழகத்கதே மோறறும் ைோக்கங்கதை ஆ�ோேசபசய்கிறது மறறும் இதைேர்கதைபே முறறிலும் இலக்கோ்க 

ப்கோணடுள்ைது. இநைப் புதை்கத பைோ்ரின ஒவபவோரு ைதலப்பும், ஹோரவரட மருததுவக ்கல்லூரிேின ்ோக்ர ஜோஷுவோ ப�ோ�ஸ ஆபலோசதனேின�டி 

எழுைப்�ட்து, இது இதைேர்கள் அைி்கமைி்கமோ்க �ேன�டுததும் �ல்பவறு ப�ோதைப்ப�ோருள்்கள் மீது, ப்கோகத்கனில் இருநது பஹ�ோேின, பசேல்ைிறதன 

பமம்�டுததும் ப�ோதைப்ப�ோருள்்கைோன ஸடி�ோயடு்கள் வத� ்கவனம் பசலுதது்கிறது. ப�ோருதைமோன �்ங்களு்ன சிறு அைவிலோன உத�யு்ன, இநை 

ைதலப்பு்கள் ைிறன�் ைீங்கிதழககும் ப�ோருள்்கைின �ேன�ோடடினோல் ப�ரும்�ோலும் விதையும் இ்ர்கள் மறறும் ஆ�ததுக்கதை ஆ�ோய்கிறது. 

்்தரிவு 3:   பேொத்தப்்ேொரு்ளின் ேொ்திப்பு ்்தொடர

்்தரிவு 4:  ்கி்ளப் மறறும் ேரிந்துதை மருந்த்தத் ்தவ்ொ்கப் ேயன்ேடுத்்தப்ேடு்தல்

ே்திப்ேொசிரியர: வபலரி ப�ோ்ன

ே்திப்ேொ்ளர: மினிேோப�ோலிஸ, எம்என: எசனஷிேல் நூல்கம், 2015

அதழப்பு எண: ேங அ்ல்ட பலணடிங இஙகலீஷ 362.39 �ிஓடி 

பசப்�ல் ஹில்லில் இருககும் நோரத ப்கப�ோதலனோ �ல்்கதலக்கழ்கதைின ்ோக்ர . பமதயூ ஓவன ஹவோரட 

அவருத்ே ஆபலோசதனேின�டி எழுைப்�ட், இநை வைம் உறிஞசோன்கள் மறறும் கைப், �ரிநதுத� மறறும் 

்கத்ேில் வோங்கப்�டும் (OTC) மருநது்கள் ைனிந�ர்கதை –குறிப்�ோ்க இதைேர்கதை- சமுைோேததை �ோைிக்கிறது 

என�தை ஆ�ோய்கிறது. இநநோைிலும் இக்கோலதைிலும், �ரிநதுத� மறறும் ்கத்ேில் வோங்க�ப்டும் 

மருநது்களுககு �ல இதைேர்கள் ைிரும்பு்கிறோர்கள் ஏபனனறோல், அதவ உ்னடிேோ்க ்கித்க்கினறன. 

ஆழமோ்க வோசிக்கப்�ைற்கோனவறதற ப்கோடுககும் இப்புதை்கம், ப�ோதைப்ப�ோருள் �ேன�ோடடிறகு முறறுப்புள்ைி 

தவக்க எவவோறு முேறசி்கள் பமறப்கோள்ைப்�டு்கினறன என�தை ஆ�ோயநது, இநை �ி�சசதனதேச சுறறி 

இருககும் மு�ண�ோ்ோன ்கணபணோட்ங்கதையும் மைிப்�ோயவு பசய்கினறது. 



இந்்தத் ்ததலப்பு்கள் ்ேொது 

நூல்கங்்க்ளில் 

்கிதடக்கப்்ேறு்கின்்னவொ என்ேத்த 

இத்ணயம் வழி ்கணட்ியலொம்:  

www.nlb.go
v.sg.

�ங்கைிதைவர ப்கரி பசோஹ்,

துதண நூல்கர, 

ப�ோது நூல்கச பசேலதவ,

ப்தசிய நூல்க ஆத்ணயம்
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ேல்பவறு ஆசிரியர்கள்

ே்திப்ேொ்ளர: நியூ ேோர: ப�ோசன �ப்ைிஷிங, 2014

அதழப்பு எண: ேங அ்ல்ட பலணடிங இஙகலீஸ 616.86

ப�ோதைப்ப�ோருள்்கள் மறறும் அவறறின விதைவு்கள் குறிதை பைோ்ர புதை்கங்கள் இதைேர்களுககு �ல்பவறு வத்கேோன ப�ோதைப்ப�ோருள்்கள் மறறும் 

அவறதற எடுததுகப்கோள்வைோல் ஏற�டும் விதைவு்கள் குறிதை விழிப்புணரதவ ஏற�டுதை குறிகப்கோள் ப்கோணடுள்ைன. ப்கோகத்கன, பஹ�ோேின மறறும் 

லிபசரஜிக ஆசிட த்பேைிலதமட (LSD) உள்ைிட் ப�ோதைப்ப�ோருள்்கைின வத்க்கதை த்கேோளும் இப்புதை்கம் முறறிலும் ை்கவல் நிதறநைைோ்கவும் 

ஆழமோன அறிதவ இதைேர்களுககும் ப�றபறோர்களுககும் வழங்கி, அவர்கள் ப�ோதுவோ்க ைவறோ்க �ேன�டுததும் ப�ோதைப்ப�ோருள்்கதை குறிதது 

புரிநதுப்கோள்ைச பசய்கினறது. பமலும், இநை புதை்கம் சில ப�ோருள்்கள் குறிதை ்கடடுக்கதை்கதை ்கட்விழதது ்கோடடி, பமலும் �டிப்�ைற்கோன வைங்கதை 

அைிக்கிறது. 

்்தரிவு 5:  பேொத்தப்்ேொருள்்கள் மறறும் வித்ளவு்கள் ்்தொடர
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உ்தவ
ி எ

ண
்கள்

உங்்கள்  
உங்்கள் த்கவிைல்்க்ளில்  
எண்கள்!
்தங்்கள் குழந்த்த பேொத்தப்ேழக்கத்்தில் ஈடுேடடு இருப்ே்தொ்க  

சந்ப்த்கித்்தொல் அல்லது ்கவதலப்ேடடொல், ்ேறப்ொர்கள் 1800 325 6666  

என்் CNB உ்தவி எணத்ணத் ்்தொடரபு்்கொணடு ஆபலொசதன மறறும்  

உ்தவி ்ே்லொம். CNB, ்ேறப்ொருடன் இத்ணந்து, இத்ளயதை  

பநர்கொ்ணல் ்சய்து, முழு ம்திப்ேீடு மறறும் விசொைத்ணககு ேின்னபை  

்ேொருத்்தமொன ்்தொடர நடவடிகத்க எடுககும்.  

மத்்திய பேொத்த்ேொருள் ஒழிப்புப் ேிரிவு (CNB)

பைோதலப்ப�சி எண: 1800-325-6666

இதணேதைைம்: www.cnb.gov.sg

ப�ோதைப்ப�ோருள்்கைின ைீஙகு்கள் மறறும் ஆ�தது்கள் மறறும் எப்�டி ப�ோதைப்�ழக்கமினறி  

இருப்�து என�தை இதைேர்கள் அறிநதுப்கோள்ை உைவுவைற்கோ்க, �ள்ைி்கைிலும் சமூ்க  

அதமப்பு்கைிலும் CNB பநருக்கமோ்கச பசேல்�டடு, ப�ோதைப்�ழக்கததைத ைடுப்�ைற்கோன விழிப்புணரதவ 

ஏற�டுதது்கிறது. ப�ோதை எைிரப்பு ை்கவல்்கள் மறறும் நி்கழவு்கள், அல்லது கூட்தமப்பு்கள் குறிதை 

பசயைி்கதைப் ப�ற, ப�றபறோர்கள் ைடுப்பு ்கல்வி �ிரிவு அல்லது பைசிே ப�ோதைப்ப�ோருள்  

அடிதமதைைங்கதைத பைோ்ரபுப்கோள்ைலோம். 

்தடுப்பு ்கல்வி ேிரிவு (PEU)

•  ப�ோதைப்�ழக்கததைத ைடுப்�ைற்கோன விழிப்பூட்ல் பசயைி்கள், ப�ோதைப்�ழக்கதைிறகு எைி�ோன 

்கடடுத�்கள், ந்வடிகத்க்கள் மறறும் நி்கழவு்கள் குறிதது அறிநதுப்கோள்ை விரும்பு்கிறவர்கள். 

 www.cnb.gov.sg/events

 www.cnb.gov.sg/cnbpde

 https://www.facebook.com/CNB.DrugFreeSG/

•  ப�ோதைப்�ழ்கதைிறகு எைி�ோன ்கோபணோைி்கதைக ்கோண விரும்பு்கிறவர்கள்.

  https://www.youtube.com/user/cnb.drugfreesg

• ப�ோதைப்�ழக்கததைத ைடுப்�ைற்கோன இலவச விழிப்புணரவு உத�ேோ்ல்்களுககு

 அல்லது பேொத்தப் ேழக்கத்்திறகு எ்திைொ்க ஒன்்ித்ணந்து ்தடுப்பு ஆ்தைவொ்ளைொ்க  

இத்ணவ்தறகு, அதமப்பு்கள் ேின்வரும் மு்கவரியில் CNB-ககு மின்னஞசல்  

அனுப்ேலொம்: CNB_Preventive_Education_Unit@cnb.gov.sg

ப்தசிய பேொத்தப்்ேொருள் அடிதமத்்தன பமலொணதம்ச பசதவ (NAMS)

 பைோதலப்ப�சி: 6-RECOVER (6732 6837) 

(ைிங்கள்-விேோழன: ்கோதல 8:30 மணி - மோதல 5:30 மணி. பவள்ைி: ்கோதல 8:30  

மணி - மோதல 5 மணி)

www.nams.sg



யூடியூப்

cnb.drugfreesg

ஸநொப்சொட

cnb.drugfreesg
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ப�ோதைப்�ழக்கமில்லோ சிங்கப்பூத� ஆைரிக்கவும்

உங்கள் �ங்கைிப்த�ச பசயது, விைம்��ப்�டுதை உைவவும் 

CNB.DrugFreeSG  

CNB -இன சமூ்க ஊ்்கத ைைங்கைின அத்தவ அைி்கப்�டுதைவும்!

எங்்கத்ள இவற்ில் ேின்்்தொடருங்்கள்

அதனத்து்ச சமூ்க ்த்ளங்்க்ளிலும் 

ஃபேஸபுக

CNB Drug Free SG 

இன்ஸடொ்கிைொம் 

cnb.drugfreesg


