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Landing page
We are committed to ensuring the safety of our staff எங்களின் பணியாளர்கள் மற்றும்
and clients.
As a necessary precautionary measure, and to
reduce the risk of community transmission of

சேவைபபறுநர்களின் பாதுகாப்வப
உறுதிபேய்ைதில் நாங்கள் உறுதியாக
இருக்கிச ாம்.
சதவையான ஒரு முன்பனச்ோிக்வக

COVID-19, we modified how we deliver

நடைடிக்வகயாகவும், ேமூகத்தில் COVID-19

services on Monday, March 16, 2020. We

பரப்பப்படும் அபாயத்வதக்

know that the situation we currently find

குவ ப்பதற்காகவும், மார்ச் 16, 2020 திங்கள்

ourselves in is new and unnerving. For many
of us, it will increase the intensity of feelings

முதல் நாங்கள் சேவைகவள
ைழங்கும்முவ வய மாற் ியவமத்துள்சளாம்.
தற்சபாது நாங்கள் இருக்கும் சூழல்

we have that are embedded in the trauma we

புதியதாகவும் நம்பிக்வகயற் தாகவும்

have experienced.

இருக்கி து என்பவத நாங்கள் அ ிசைாம்.
நாங்கள் அனுபைித்த
மனபநருக்கீடுகளினால் எங்களுக்குள்
புவதந்திருக்கும் உணர்ச்ேிகளின் தீைிரத்வத
எங்களில் பலருக்கு இது அதிகாிக்கி து.

To help, we developed a series of self-care

ேமூக இவடபைளிவயப் சபணும்சபாது

strategies to help you manage your stress and

அல்லது நீங்கள்

anxiety while social-distancing, or if you are in
isolation. The resources available on this page

தனிவமப்பட்டிருக்கும்சபாது, உங்களின் மன
அழுத்தத்வதயும் பதற் த்வதயும் நீங்கள்
வகயாள்ைதற்கு உதைிபேய்ைதற்காக

include strategies for at-home crisis

சுயகைனிப்புக்கான பதாடர் உத்திகவள

management, self-soothing, building a routine,

நாங்கள் உருைாக்கியுள்சளாம். வீட்டில்

and how to stay safe while self-isolating.

பநருக்கீட்வடச் ேமாளித்தல், உங்கவள
நீங்கசள அவமதிப்படுத்தல், ைழக்கம்
ஒன்வ உருைாக்குதல், சுயதனிவமப்படுத்தலின்சபாது பாதுகாப்பாக
இருப்பதற்கான ைழிமுவ கள்
ஆகியைற்றுக்கான உத்திகவள இந்தப்
பக்கத்திலுள்ள ஆதாரைளங்கள்
உள்ளடக்குகின் ன.

Please note that all our regular services,

ேட்டம், குடியிருப்பு மற்றும்

including legal, housing, and interpretation,

பமாழிபபயர்ப்புத் பதாடர்பான சேவைகள்

remain available over the phone.

உள்ளடங்கலான எங்களின் ைழக்கமான
சேவைகள் யாவும் பதாவலசபேி ஊடாகத்
பதாடர்ந்தும் கிவடக்கும் என்பவதத்
தயவுபேய்து கைனியுங்கள்.

To access any services at the Clinic, please

சேவைகள் எவதயாைது இந்த வமயத்தில்

call Central Intake at 416 323 9149 ext. 234

அணுகுைதற்கு, 416 323 9149 ext 234 இல்

and leave a message. We need to know your
name, your phone number, and if it is safe to

Central Intake (வமயப்படுத்தப்பட்ட
உள்பளடுப்பு) ஐத் தயவுபேய்து அவழத்து,
உங்களின் பேய்திவயப் பதியுங்கள். அதில்

leave a message when we call you back.

உங்களின் பபயர், உங்களின் பதாவலசபேி

Someone will call you back and connect you

இலக்கம் என்பனைற்றுடன் உங்கவள

with support.

நாங்கள் திரும்ப அவழக்கும்சபாது
பேய்திவயப் பதிைது உங்களுக்குப்
பாதுகாப்பானதாக இருக்குமா என்பவத
எங்களுக்குத் பதாிைியுங்கள். யாராைது
ஒருைர் உங்கவளத் திரும்ப அவழத்து
ஆதரைாளர் ஒருைருடன்
பதாடர்புபடுத்துைார்.

A note to survivors

பாதிப்பிலிருந்து தப்பிைாழ்பைர்களுக்கு ஒரு

People who have experienced trauma have so

ைாழ்க்வகயின் பைவ்சைறு கட்டங்களில்

much wisdom from having moved through

முகம்பகாடுக்க சைண்டியிருந்த

uncertainty and instability at different points in
life. It is normal to feel stressed when

கு ிப்பு

எதிர்வுகூ முடியாவம மற்றும்
நிவலயின்வமக்கூடாகப் பயணித்ததன்
ைிவளைான பட்டுணர்ந்த அ ிவு மன

encountering a new threat and sweeping

பநருக்கீட்வட அனுபைித்தைர்களிடம்

changes. You may feel anxious, numb or

அதிகளைில் இருக்கும். புதியபதாரு

afraid. Old memories may feel fresh and

அச்சுறுத்தல் மற்றும் கு ிப்பிடத்தக்க பபாிய

dormant traumas may suddenly resurface.
This does not undo the healing work you have

மாற் ங்கவள எதிர்பகாள்ளும்சபாது மன
அழுத்தம் உங்களுக்கு ஏற்படுைது
இயல்பானது. பதற் த்வத, உணர்ச்ேியற்

done or undermine the steps you took to find

தன்வமவய அல்லது பயத்வத நீங்கள்

safety. It’s okay if this is hard. There is no right

உணரக்கூடும். கடந்தகால நிவனவுகள்

way to feel.

மீளவும் அசத சோகத்துடன் உங்களுக்கு
நிவனவுைரக்கூடும், சமலும் உள்சள

அமுங்கிப்சபாயிருந்த மன பநருக்கீடு
மீளவும் பாதிப்வப உருைாக்கக்கூடும்.
ஆனால், இது நீங்கள் அவடந்த மீட்ேிவய
இல்லாமல் பேய்யசைா அல்லது
பாதுகாப்வபப் பபற்றுக்பகாள்ைதற்கு
நீங்கள் எடுத்த நடைடிக்வககவளக் குவ த்து
மதிப்பிடசைா மாட்டாது. இதவனக் கடப்பது
ேிரமமானதாக இருந்தாலும்
கைவலப்படாதீர்கள். இந்த உணர்ச்ேிதான்
ோியான உணர்ச்ேி என்று ஒன் ில்வல.

Immediate Danger

உடனடி அபாயம்

and Concerns

மற்றும்
காிேவனகள்

If you’re in crisis, there are 24/7 telephone

பநருக்கீடு ஒன்று உங்களுக்கு இருந்தால்,

supports available to you. You may also

உதைிபபறுைதற்பகன 24/7 பதாவலசபேி

consider calling a friend or loved one.

ஆதரவுகள் உள்ளன. நண்பர் அல்லது
அன்பான ஒருைவர அவழப்பவதயும் நீங்கள்
கருத்தில்பகாள்ளலாம்.

If you are in danger or have a medical

நீங்கள் ஆபத்தில் இருந்தால் அல்லது

emergency, call 911.

உங்களுக்கு ஒரு மருத்துை அைேரகாலநிவல

We are taking collect calls and can try to help

நாங்கசள கட்டணம்பேலுத்தும்

if you don’t have access to a phone or the

அவழப்புகவள நாங்கள்

Internet.

இருந்தால், 911 ஐ அவழயுங்கள்.

ஏற்றுக்பகாள்கிச ாம், அத்துடன்
உங்களுக்குத் பதாவலசபேி ைேதி அல்லது
இவணயத்துக்கான அணுகல்
இல்வலபயன் ால் உங்களுக்கு
உதைிபேய்ைதற்கு நாங்கள் முயற்ேிக்கலாம்.

If we return your call and it is not a safe time

நாங்கள் உங்கவளத் திருப்பி

for you to speak to us, just say “sorry you have அவழக்கும்சபாது, அந்த சநரத்தில்

எங்களுடன் சபசுைது உங்களுக்குப்
பாதுகாப்பானதாக இருக்காைிடில்,

the wrong number,” and we will try another

“மன்னிக்கவும் நீங்கள் பிவழயான

time.

இலக்கத்தில் அவழத்திருக்கி ீர்கள்,” எனச்
போல்லுங்கள், சைப ாரு சநரத்தில்
உங்கவள அவழப்பதற்கு நாங்கள்
முயற்ேிப்சபாம்.

Over the phone crisis supports include:

பதாவலசபேி ஊடான பநருக்கீட்டு
ஆதரவுகள் பின்ைருைனைற்வ
உள்ளடக்குகின் ன:

•

Assaulted Women’s Helpline: (24/7) 416

•

(தாக்கப்பட்ட பபண்களுக்கான உதைி

364 4144 or 1 888 364 1210

இவணப்பு: (24/7) 416 364 4144 அல்லது

This is also the number to call if you are

1 888 364 1210

fleeing violence and need to access a
•

ைன்முவ யிலிருந்து நீங்கள்

violence against women shelter

தப்பிச்பேல்லும்சபாது ைன்முவ க்கு

Toronto Central Health: Central

எதிரான பபண்களுக்கான

Intake (24/7)416-338-4766

காப்பகத்துக்கான அணுகல் சதவையாக
இருந்தாலும் நீங்கள் அவழக்க சைண்டிய

If you are homeless and need to access
shelter
•

•

இலக்கம் இதுதான்.
•

Intake (24/7)416-338-4766

indigenous women)

குடியிருக்க உங்களுக்கு இடமில்வல

Gerstein Crisis Centre(24/7): 416 929 5200

அத்துடன் காப்பகத்துக்கான அணுவக

(For people of all ages, genders and sexual
orientations)

சதவைப்படுகி து
•
•

Gerstein Crisis Centre(24/7): 416 929

Toronto Distress Centre(24/7): 416 408

5200 – தயவுபேய்து

4357

இற்வ ப்படுத்தவலப் பாருங்கள்

orientations)

•

Talk4Healing (24/7) 1-855-554-4325
(ஆதிக்குடிப் பபண்களுக்கானது)

(ேகலைிதமான ையது, பாலினம் மற்றும்

(For people of all ages, genders and sexual
•

Toronto Central Health: Central

Talk4Healing(24/7) 1-855-554-4325 (For

– PLEASE SEE UPDATE

•

Assaulted Women’s Helpline

பாலியல் ஆர்ைம் உள்ளைர்களுக்கானது)
•

Toronto Distress Centre (24/7): 416 408

YouthLine– (Sun-Fri. 4:30 – 9 pm) Peer

4357

Support. Call 416 962 9688 or Text 647 694

(ேகலைிதமான ையது, பாலினம் மற்றும்

4275 (For LGBTQ youth age 16-29)

பாலியல் ஆர்ைம் உள்ளைர்களுக்கானது)

Kids Help phone (24/7): 1 800 668 6868
(For people under 20 years old)

•

YouthLine– (ஞாயிறு-பைள்ளி. பி.ப. 4:30
– 9 மணி) ேகபாடி ஆதரவு. அவழயுங்கள்
416 962 9688 அல்லது குறுஞ்பேய்தி

•

Crisis Outreach Service for Seniors(9 am –

அனுப்புங்கள் 647 694 4275

5 pm daily): 416 217 207

( LGBTQ இவளசயாருக்கானது ையது

(For people 65+ years old)

16-29)
•

Kids Help phone (24/7): 1 800 668 6868
(20 ையதுக்குக் குவ ந்த
ையதுள்ளைர்களானது)

•

Crisis Outreach Service for Seniors
(தினமும் 9 மு.ப. – 5 பி.ப.): 416 217 207
(65 ையதுக்கு சமற்பட்டைர்களுக்கானது)

Self Directed Art

சுயமாகச் பேய்யும்

Practices

கவலச்

Steps to begin art-making

பேயற்பாடுகள்
கவலைடிைத்வதத் தயாாிப்பதற்கான
படிமுவ கள்

Inspirational words: Notice if there’s a poem,
song lyric or saying that inspires you to create
today.

உத்சைகம் தரும் போற்கள்: இன்று
உங்கவளச் ேிருஷ்டிக்கத் தூண்டும் கைிவத,
பாடல் ைாிகள் அல்லது முதுபமாழி ஏதாைது
இருக்கி தா எனக் கைனியுங்கள்.

Soundscape: Notice if certain sounds support
you in creating today. You might even create a
playlist.

சைறுபட்ட ஒலிகளின் சேர்க்வக
(Soundscape): : இன்று உங்கவளச்
ேிருஷ்டிக்கத் தூண்டும் ஏதாைது ஒலிகவளக்
சகட்கின் ீர்களா என்பவதக் கைனியுங்கள்.

Mindfulness: Notice if there’s a breathing

பாடல்களின் பட்டியல் ஒன்வ யும் நீங்கள்

technique or grounding tool that will help

உருைாக்கலாம்.

support you in your awareness of the present
moment. It might start with noticing the colours

அந்தக் கணத்தில் ைாழல்: தற்சபாவதய
கணத்வதப் பற் ி நீங்கள் ைிழிப்புணர்வுடன்

in the room and seeing if one catches your eye இருப்பதற்கு உங்களுக்கு உதவுைதற்கான
or holding a stone and noticing its temperature

சுைாேப் பபா ிமுவ

அல்லது அவமதிவயப்

and weight.

பபறுைதற்கான ைழிமுவ

ஏதாைது

இருக்கி தா எனக் கைனியுங்கள். அவ யில்
உள்ள நி ங்கவளக் கைனித்து, உங்களின்
கைனத்வத ஏதாைது ஒன்று கைர்கி தா
என்பதில் அல்லது கல் ஒன்வ க் வகயில்
வைத்திருப்பதுடன் அதன் பைப்பநிவல
மற்றும் நிவ வயக் கைனிப்பதில் இவத
ஆரம்பிக்கலாம்.

Creative exercises you might explore

நீங்கள் முயற்ேிபேய்து பார்க்கக்கூடிய
பவடப்பாக்க முயற்ேிகள்

•

Art journal: Create an art journal. It may
include written or visual expressions.
•
o

•

கவல இலக்கிய நாள்கு ிப்சபடு: கவல
இலக்கிய நாள்கு ிப்சபடு ஒன்வ
உருைாக்குங்கள். எழுதப்பட்ட அல்லது

For written expressions: You could start

காட்ேிப்படுத்தப்பட்ட பைளிப்பாடுகவள

with freewriting or journaling. Circle the

அது உள்ளடக்கலாம்.

words that stand out to you and see if

•

you can rearrange them into a poem.

o

உருைாக்குைதற்கு: மனதில்

You can also cut out words you find in a

o

சதான்றுைவத எல்லாம்

magazine or write down words you see

எழுதுைதுடன் அல்லது நாள்கு ிப்பு

throughout the day and try to rearrange

எழுதுைதுடன் நீங்கள்

them into a poem.

ஆரம்பிக்கலாம். உங்களுக்கு
முக்கியமாகத் சதான்றும் போற்கவள

For visual expressions: You could start

ைட்டமிடுங்கள், பின்னர் அைற்வ

by creating lines on a page and notice

ஒழுங்குபடுத்தி ஒரு கைிவதயாக்க

how your hand naturally wants to move.

முடியுமா என்று பாருங்கள். ேஞ்ேிவக

Notice any new movements that want to

ஒன் ில் நீங்கள் காணும்

happen. What is it like to create light

போற்கவளயும் நீங்கள் பைட்டலாம்
அல்லது நாள் முழுைதும் நீங்கள்

lines versus pressured lines, straight

காணும் போற்கவள எழுதி அைற்வ

lines versus circular lines? You can leave

ஒழுங்குபடுத்துைதன் மூலம் ஒரு

the lines as they are, or you can fill the

கைிவதவய உருைாக்குைதற்கு நீங்கள்

spaces in with colour, using markers,

முயற்ேிக்கலாம்.

pencils, pastels, magazines or fabric.
o

எழுத்துமூலமான பைளிப்பாடுகவள

You can also explore different themes in
your journal. For instance, it might be

o

காட்ேிமூலமான பைளிப்பாடுகவள
உருைாக்குைதற்கு: ஒரு பக்கத்தில்
சகாடுகவள உருைாக்குைதன்

based on dreams and used for

மூலமும் உங்களின் வக எவ்ைாறு

inspiration to create visual and written

தானாகசை எவ்ைாறு அவேய
ைிரும்புகி து என்பவத

expressions.
•

அைதானிப்பதன் மூலமும் நீங்கள்

Paint to music: Let your creativity flow by

ஆரம்பிக்கலாம். நிகழைிரும்பும் புதிய

moving a pencil or marker on a page in

அவேவுகவளக் கைனியுங்கள்.

response to music. This is one way of

பமல்லிய சகாடுகள் கீறுைதற்கும்

expressing emotions and taking care of

அழுத்தமான சகாடுகள் கீறுைதற்கும்
இவடயிலுள்ள சைறுபாடு என்ன,

yourself in the moment.
•

அசதசபால சநராகக் கீறுைதற்கும்

Scribble drawing: Begin this exercise by

ைட்டமாகக் கீறுைதற்கும்

creating a scribble. You might explore

இவடயிலுள்ள சைறுபாடு என்ன?

pressure, movement and pace to express

அந்தக் சகாடுகவள நீங்கள்

what you’re holding at the moment.

அப்படிசய ைிட்டுைிடலாம், அல்லது
markerகள், பபன்ேில்கள், pastelகள்,

Afterwards, you may notice shapes that

ேஞ்ேிவககள் அல்லது துணி

look like things (just as you would looking

ஆகியைற்வ ப் பயன்படுத்தி

up into the clouds). The shape could inspire

அதிலிருக்கும் இவடபைளிகவள

your creativity, or you can add colour to the

நி ங்களினால் நிரப்பலாம்.
o

forms that emerge between the lines. Let

பைவ்சைறு கருப்பபாருள்களில்

your instincts guide you.
•

•

எழுதுைதற்கு முயற்ேிபேய்து

Draw in the dark: This is one way of

பார்க்கலாம். உதாரணத்துக்கு அது

creating while keeping the inner critic at

கனவுகளின் அடிப்பவடயானதாக

bay.

இருக்கலாம், அத்துடன் அவதக்

Use colours that calm you: Create an

காட்ேிமூலமான மற்றும்
எழுத்துமூலமான பைளிப்பாடுகவள

artwork using colours that you find calming.
•

உங்களின் நாள்கு ிப்சபட்டில்

உருைாக்குைதற்கான

Draw a place: Connecting with locations
that offer you a sense of safety, security,

உத்சைகத்திற்குப் பயன்படுத்தலாம்.
•

இவேக்சகற்ப ைண்ணம் தீட்டுங்கள்:

relaxed and calm can be a starting point to

இவேக்சகற்ப பபன்ேில் அல்லது marker

feeling these things within your body. You

ஒன்வ க் கடதாேி ஒன் ில் அவேப்பதன்

can draw a calming place or even create
one in an old shoebox.

மூலம் உங்களின் பவடப்பாற் ல்
பைளிப்படுைதற்கு அனுமதியுங்கள். இது
உணர்ச்ேிகவள பைளிப்படுத்துைதற்கும்,
அந்தக் கணத்தில் உங்கவளக் கைனித்துக்

•

Create an artwork based on an

பகாள்ைதற்குமான ஒரு ைழியாக

accomplishment: Use this as an opportunity

இருக்கும்.

to connect with your sense of capacity and

•

கிறுக்கல் மூலமான ைவரதல்: இந்தச்
பேயற்பாட்வடக் கிறுக்கல்கள் மூலம்

ability to achieve things that are difficult or

ஆரம்பியுங்கள். அந்த சநரத்தில்

unexpected. Your artwork may be a

உங்களுக்குள் இருக்கும் உணர்ச்ேிகவள

reminder of that accomplishment when

அழுத்தம், அவேவு, அவேயாமலிருத்தல்

you’re feeling down or nervous.

என்பன மூலம் பைளிப்படுத்தலாம்.
அதன் பின்னர் பபாருள்கவளப் சபாலத்
சதான்றும் ைடிைங்கவள நீங்கள்
கைனிக்கக்கூடும் (சமகங்களில் நீங்கள்
பார்க்கக்கூடியவை சபான் வை). அந்த
ைடிைம் உங்களின் பவடப்பாற் வலத்
தூண்டலாம், அல்லது சகாடுகளுக்கு
இவடயில் பைளிப்படும் ைடிைங்களுக்கு
நீங்கள் ைண்ணமிடலாம். உங்களின்
உள்ளுணர்வுகளின்படி பேயல்படுங்கள்.
•

இருட்டில் ைவரயுங்கள்: ேிருஷ்டிப்புப்
பற் ிய தீர்ப்பின் ிச் ேிருஷ்டிப்பதற்கு
இது ஒரு ைழியாகும்.

•

உங்கவள அவமதிப்படுத்துைதற்கு
நி ங்கவளப் பயன்படுத்துங்கள்:
உங்கவள அவமதிப்படுத்தும்
நி ங்கவளப் பயன்படுத்தி
கவலப்பவடப்பபான்வ
உருைாக்குங்கள்.

•

ஒரு இடத்வத ைவரயுங்கள்: பாதுகாப்பு,
பத்திரம், ஆறுதல், அவமதி சபான்
உணர்வுகவள உங்களுக்கு ைழங்கும்
இடங்கவள இவணப்பது உங்களின்
உடலுக்குள் இந்த ைிஷயங்கவள
உணர்ைதற்கான ஒரு ஆரம்பப்
புள்ளியாக இருக்கும். அவமதியான
இடபமான்வ

நீங்கள் ைவரயலாம்

அல்லது பவழய ேப்பாத்துப் பபட்டி
ஒன் ில்கூட இடபமான்வ
உருைாக்கலாம்.

•

ஒரு ோதவனயின் அடிப்பவடயிலான
கவலப்பவடப்பு ஒன்வ
உருைாக்குங்கள்: ேிரமமான அல்லது
எதிர்பாராத ைிடயங்கவள
அவடயக்கூடிய உங்களின் தி வம
மற்றும் தி வன நீங்கள் அவடயாளம்
காண்பதற்கான ைாய்ப்பாக இதவனப்
பயன்படுத்துங்கள். கைவலயாக அல்லது
பதற் மாக நீங்கள் இருக்கும்சபாது அந்த
ோதவனவய நிவனவூட்டுைதாக
உங்களின் கவலப்பவடப்பு இருக்கலாம்.

Create a motivational collage: You can place

ஊக்கமளிக்கும் படத்பதாகுப்பபான்வ

this collage in a spot you visit every day to

உருைாக்குங்கள்: ஒவ்பைாரு நாளும்

inspire and motivate you.

உங்களுக்கு உந்துதவலயும்
ஊக்குைிப்வபயும் பபற்றுக்பகாள்ைதற்காக
ஒவ்பைாரு நாளும் நீங்கள் பார்க்கும் ஒரு

•

Motivational collages may also include

இடத்தில் அந்தப் படத்பதாகுப்வப நீங்கள்

images of spaces that you find relaxing,

வைக்கலாம்.

beautiful, curious or resourcing in some
way. Simply notice the images that capture

•

அழகான, ஆர்ைமூட்டும் அல்லது

your attention and allow yourself the time to
•

ஏசதாபைாரு ைிதத்தில் ஆதாரைளமாக

enjoy what calls to you.

இருக்கும் இடங்களின் படங்களும்

Think up a wild invention: This invention

ஊக்குைிக்கும் படத்பதாகுப்புகளில்

might achieve something that makes you

இருக்கலாம். உங்களின் கைனத்வத
ஈர்க்கும் படங்கவள அைதானியுங்கள்,

smile or fulfills a need. For example, a

அத்துடன், உங்களுக்குப் பிடித்தவத

robotic dog that makes you pancakes in the
morning.
•

உங்களுக்கு ஆறுதல்தரக்கூடிய,

அனுபைிப்பதற்கு சநரத்வத ஒதுக்குங்கள்.
•

யதார்த்தமற்

(wild) ஒரு

Think of the people who matter most to you

கண்டுபிடிப்வபப் பற் ிச் ேிந்தியுங்கள்:

in your life and create unique artwork for

அந்தக் கண்டுபிடிப்பு உங்கவளச்

each of them. This artwork is one way of
expressing gratitude and acknowledging the
people who make a difference in your life.

ேிாிக்கவைக்கலாம் அல்லது உங்களுக்கு
நிவ வைத்தரலாம். உதாரணத்துக்கு,
காவலயில் உங்களுக்கு pancakes
பேய்துதரும் தானாக இயங்கும் (robotic)
ஒரு நாய்.

•

Draw yourself as a warrior. Think of the

•

மிகவும் முக்கியமானைர்கவளப் பற் ிச்

strengths you have within, whether that

ேிந்தியுங்கள், அைர்கள்

starts by exploring posture or movement or

ஒவ்பைாருைருக்குமான தனித்துைமான

acknowledging how you’ve overcome

•

உங்களின் ைாழ்க்வகயில் உங்களுக்கு

கவலப்பவடப்புகவள உருைாக்குங்கள்.

challenges, and create an artwork that

உங்களின் ைாழ்க்வகயில்

captures your inner warrior.

மாற் பமான்வ

Follow your instincts. Create simply to

நன் ி பேலுத்துைதற்கும் அைர்கவள
அங்கீகாிப்பதற்குமான ஒரு ைழியாக

create. Welcome process over product and
explore materials that capture your

ஏற்படுத்தியைர்களுக்கு

அந்தக் கவலப்பவடப்பு இருக்கும்.
•

உங்கவள ஒரு சபார்வீரராகச்

attention, working from intuition. This

ேித்தாியுங்கள். நிற்கும்நிவல அல்லது

process is for you; you might be surprised

அவேவை ஆராய்ைதன் மூலமாகசைா

by what’s made possible from this

அல்லது நீங்கள் எவ்ைாறு ேைால்கவள
ேமாளித்தீர்கள் என்பவத அங்கீகாிப்பதன்

spontaneity.

மூலமாகசைா, உங்களுக்குள் இருக்கும்
பலங்கவளப் பற் ிச் ேிந்தியுங்கள்,
உங்களுக்குள் இருக்கும் வீரத்வதக்
காட்டும் ைவகயில்
கவலப்பவடப்பபான்வ
உருைாக்குங்கள்.
•

உங்களின் உள்ளுணர்வுகளின்படி
பேயற்படுங்கள். ேிருஷ்டிப்பு ஒன்வ
பைறுமனசை ேிருஷ்டிக்க
சைண்டுபமன்பதற்காகச் ேிருஷ்டியுங்கள்.
பவடப்வபைிட அந்தப் பவடப்பாக்கச்
பேயல்முவ க்கு முக்கியத்துைம்
பகாடுங்கள், அத்துடன் உள்ளுணர்வுக்கு
ஏற்ப உங்களின் கைனத்வத ஈர்க்கும்
பபாருட்கவள ஆராயுங்கள். இந்தச்
பேயல்முவ

உங்களுக்கானது; இந்தச்

சுயமான பேயற்பாட்டால் எது
ோத்தியமானபதன்பது உங்களுக்கு
ஆச்ோியத்வதத் தரக்கூடும்.

Steps to closing art-making

கவலப் பவடப்வப நிவ வுபேய்ைதற்கான
படிமுவ கள்

Notice when the artwork wants to come to an

அந்தக் கவலப்பவடப்பு முடிவுக்கு ைர

end or pause. Take a moment to notice if there அல்லது இவடநிறுத்தப்பட ைிரும்புைவதக்
is one last mark or change you want to make.
It can be helpful to stay connected to your

கைனியுங்கள். கவடேிப் புள்ளி ஒன்வ இட
அல்லது திருத்தம் எவதயாைது நீங்கள்
பேய்யைிரும்புகி ீர்களா என்பவதப் பற் ி

creative mind to ease your way out of your art-

ஒரு கணம் ேிந்தியுங்கள். உங்களின்

making. Take a moment to notice and even

கவலப்பவடப்பின் உருைாக்கத்திலிருந்து

write down what you created, paying attention

பமதுைாக பைளிசயறுைதற்கு உங்களின்

to colours, textures, parts and the whole. Allow
yourself to notice without judgement. This

ேிருஷ்டிப்பு மனதுடன் இவணந்திருப்பது
உதைியாக இருக்கலாம். ஒரு நிமிடம்
எடுத்துக்பகாள்ளுங்கள், நி ங்கள்,

practice is called staying on the surface. A

கட்டவமப்புகள், பகுதிகள் மற்றும் முழு

story or poem may even come from the

ைிடயங்களிலும் கைனம் பேலுத்துைதன்

description. One way to write a poem is to

மூலம் நீங்கள் உருைாக்கியவத

circle words you wrote down that stand out to
you. You can rearrange the words, even add

அைதானித்து, நீங்கள் உருைாக்கியது பற் ி
எழுதுங்கள். தீர்ப்பு ைழங்காமல் அவத
பைறுமன அைதானிப்பதற்கு உங்கவள

or subtract words to make a sentence or a

அனுமதியுங்கள். இந்த நவடமுவ

poem. It might not make sense, but it might

உள்ளார்ந்த அர்த்தமின் ிய பார்வை (staying

make you laugh. This is a moment to play with

on the surface) என்று அவழக்கப்படுகி து.

words as part of the creative process.

அந்த ைிபரத்திலிருந்து ஒரு கவத அல்லது
கைிவதகூட ைரக்கூடும். நீங்கள் எழுதிய
போற்களில் உங்களுக்கு முக்கியமாகத்
பதாிைவத ைட்டமிடுைது கைிவத
எழுதுைதற்கான ஒரு ைழியாகும். ஒரு
ைாக்கியத்வத அல்லது கைிவதவய நீங்கள்
உருைாக்குைதற்கு, போற்கவள மாற் ி
ஒழுங்குபடுத்தலாம், போற்கவளச்
சேர்க்கலாம் அல்லது தைிர்க்கலாம். அது
அர்த்தமற் தாக இருக்கலாம், ஆனால் அது
உங்கவள ேிாிக்க வைக்கக்கூடும். பவடப்புச்
பேயல்முவ யின் ஒரு பகுதியாக இப்படிச்
போற்களுடன் ைிவளயாடுைதற்கான
பபாழுதாக இது இருக்கி து.

Once you’re done playing with words, you may

போற்களுடன் நீங்கள் ைிவளயாடி

want to reflect on how this experience has

முடிந்ததும், இந்த அனுபைம் உங்களுக்கு
எப்படி இருந்தது என்பவதப் பற் ிச்

been for you. Do you notice any shifts in

ேிந்திப்பதற்கு நீங்கள் ைிரும்பக்கூடும்.

thoughts, sensations or feelings? What did you எண்ணங்கள், உணர்வுகள் அல்லது
enjoy about the process? What was
challenging? What supported you through the

உணர்ேிகளில் ஏதாைது மாற் ங்கவள
நீங்கள் கைனிக்கி ீர்களா? இந்தச்
பேயல்முவ யில் உங்களுக்கு எது

challenges? Is there any wisdom or learning

பிடித்திருந்தது? எது ேைாலாக இருந்தது?

that came from this process?

அந்தச் ேைால்கவள எதிர்பகாள்ைதற்கு
உங்களுக்கு உதைியது எது? இந்தச்
பேயல்முவ யிலிருந்து பட்ட ிவு அல்லது
கற் ல் ஏதாைது கிவடத்ததா?

Navigating Social

ேமூகாீதியான

Isolation

தனிவமப்படுத்தல்
பதாடர்பாக
திட்டமிட்டுச்
பேயற்படல்

It is an especially important time to think about

ேமூகாீதியான ைிலகியிருத்தவலப்

strategies that support our mental health while

சபணும்சபாது, எங்களின் மன

practicing social distancing. Sometimes
consistency can add a sense of structure and

ஆசராக்கியத்துக்கு உதைிபேய்யும்
உத்திகவளப் பற் ிச் ேிந்திப்பதற்கான
முக்கியமானபதாரு சநரமாக இது

control in otherwise uncertain circumstances,

இருக்கி து. எதிர்வுகூ

and creating a routine can help with this.

பதாடர்பான கட்டுக்சகாப்பு மற்றும்

Below are some ideas to consider as you

கட்டுப்பாடு பதாடர்பான உணர்பைான்வ ச்

begin to learn methods that work best for you.

முடியாத சூழல்கள்

ேில சநரங்களில் ேீரானபதாரு தன்வம
தரக்கூடும், அத்துடன் ஒரு ைழக்கத்வத
உருைாக்குைதும் இதற்கு உதவும்.
உங்களுக்கு மிகவும் பபாருத்தமான
முவ கவள நீங்கள் கற்றுக்பகாள்ள
ஆரம்பிக்கும்சபாது கருத்தில் பகாள்ள

சைண்டிய ேில உதைிக்கு ிப்புகள் கீசழ
உள்ளன.

Start your day with some consistent routines:

ைழக்கமான ேில நவடமுவ களுடன்
உங்களின் நாவள ஆரம்பியுங்கள்:

•

Enjoy some quiet time, if you can, and

•

இருப்பதுடன் அந்தக் கணத்தில்

explore a mindful activity. Notice the ground

கைனம்பேலுத்தும் பேயல்பாடு ஒன்வ ச்

beneath your feet. Notice the temperature

பேய்யுங்கள். உங்களின் பாதங்களுக்குக்

change as you breathe in and out through

கீசழயுள்ள தவரவயக் கைனியுங்கள்.

your nostrils—notice which posture feels

உங்களின் நாேி ைழியாக சுைாேத்வத

best for you. Notice unwanted thoughts

உள்பளடுத்து பைளிைிடும்சபாது அதன்

arising and gently place them to the side,

பைப்பநிவலயில் ஏற்படும் மாற் த்வதக்
கைனியுங்கள் – உடவல எந்தநிவலயில்

for now, to stay with what works. It could be

வைத்திருப்பது உங்களுக்குப்

the comfort of your pillow, the length of your

•

பிடித்திருக்கி து என்பவதக்

exhalation, the temperature of a cup in your

கைனியுங்கள். சதவையற்

hand, or the texture of a blanket.

எழுைவதக் கைனித்து, பமதுைாக

Stay connected. Call a friend or family

அைற்வ ஒரு கவரயில் இப்சபாவதக்கு

எண்ணங்கள்

ஒதுக்குங்கள், எது நன் ாக இருக்கி சதா

member, or schedule a hangout over

அவதச் பேய்யுங்கள். அது உங்களின்

Facetime, Skype or Zoom. There are even

•

முடியுமானால், ேற்று சநரம் அவமதியாக

தவலயவணயில் கிவடக்கும்

some online spaces to play your favourite

பேளகாியமாகசைா, நீங்கள்

games with one another.

பைளிமூச்பேடுப்பதின் கால

Tap into your creativity. Create an art

அளைாகசைா, உங்களின் வகயில்
இருக்கும் ஒரு சகாப்வபயின் சூடாகசைா

journal, collage, paint to music, use colours

அல்லது சபார்வை ஒன் ின்

that relax you. Notice what it feels like to
play and create, and how doing this might
engage and hold your attention.

இவழயவமப்பாகசைா இருக்கலாம்.
•

பதாடர்பில் இருங்கள். நண்பர் அல்லது
குடும்ப உறுப்பினர் ஒருைவர
அவழயுங்கள் அல்லது Facetime, Skype
அல்லது Zoom ைழியாக
இவணந்திருப்பதற்குத் திட்டமிடுங்கள்.
உங்களுக்குப் பிடித்த
ைிவளயாட்டுக்கவள ஒருைருடன் ஒருைர்
ைிவளயாடுைதற்கான ேில இடங்கள்கூட
இவணயத்தில் இருக்கின் ன.

•

உங்களின் பவடப்பாற் வலப்
பயன்படுத்துங்கள். ஒரு கவல இலக்கிய
இதவழ, படத்பதாகுப்வப
உருைாக்குங்கள், இவேக்சகற்ப
ைண்ணம் தீட்டுங்கள், உங்கவள
அவமதிப்படுத்தும் நி ங்கவளப்
பயன்படுத்துங்கள். ைிவளயாடுைது
மற்றும் ேிருஷ்டிப்பது எவ்ைவகயான
உணர்வைத் தருகி து, அத்துடன் அவதச்
பேய்ைது எவ்ைாறு உங்களின் கைனத்வத
ஈர்க்கலாம் மற்றும்
பிடித்துவைத்திருக்கலாம் என்பவதக்
கைனியுங்கள்,.

If you’re not doing okay, ask yourself some

நன் ாக நீங்கள் உணரைில்வல என் ால்,

critical questions about the day-to-day:

அன் ாடம் பதாடர்பான ேில முக்கியமான
சகள்ைிகவள உங்கவள நீங்கசள
சகட்டுக்பகாள்ளுங்கள்:

•

Am I hydrated? If not, have a glass of

•

அருந்தியுள்சளனா?

water.
•

•

•

இல்வலபயன் ால், தண்ணீர்

Have I eaten in the past three hours? If not,
have something now.

குடியுங்கள்.
•

ோப்பிட்டிருக்கிச னா?

shifts your mood.

இல்வலபயன் ால், இப்சபாசத

Have I stretched my legs today? If not, do

ஏதாைது ோப்பிடுங்கள்.
•

எப்சபாது நான் கவடேியாக
முழுகிசனன்? அது உங்களின்

if it feels supportive.

மனநிவலவய மாற்றுகி தா,

Have I moved my body to music in the past

எவ்ைாறு மாற்றுகி து என்பவதப்

day? If not, find a song that makes you

பாருங்கள்.

want to move or dance.
•

கடந்த மூன்று மணி சநரத்தில் நான்

When did I last shower? See if and how it

so right now. Take a walk around the block
•

நான் சபாதுமானளவு நீர்

Have I reached out for support in some
way? If not, consider talking with someone

•

இன்று என்னுவடய கால்கவள நான்
நீட்டிமடக்கியிருக்கிச னா?
இல்வலபயன் ால், இப்சபாசத
அவதச் பேய்யுங்கள். நடக்கலாபமன

about your experience. Notice if some of

உணர்ந்தால் blockஐச் சுற் ி

the grounding, self-soothing and creative

நடவுங்கள்.

practices in “Tools for Triggers, Coping, and

•

முதல் நாள் எனது உடவல
இவேக்சகற்ப நான்

Feeling Overwhelmed” capture your

அவேத்திருக்கிச னா?

attention.

இல்வலபயன் ால், நீங்கள் அவேய
அல்லது நடனமாட ைிரும்பும் ஒரு
பாடவலத் சதடிபயடுங்கள்.
•

ஏதாைபதாரு ைழியில் ஆதரவை
நான் சதடியிருக்கிச னா?
இல்வலபயன் ால், உங்களின்
அனுபைத்வதப் பற் ி ஒருைருடன்
கவதப்பவதக் கருத்திபலடுங்கள்.
“தூண்டிகவளக் வகயளால்,
ேமாளித்தல் மற்றும் திண டிக்கும்
உணர்ச்ேிகவளக் வகயாளல்
ஆகியைற்றுக்கான ைழிகள்”
என்பதன் கீழுள்ள
அவமதிப்படுத்தும், ஆறுதல்படுத்தும்
மற்றும் ஆக்கபூர்ைமான
நவடமுவ கள் உங்களின்
கைனத்வத ஈர்க்கின் னைா
என்பவதக் கைனியுங்கள்.

Tools for Triggers,

தூண்டிகவளக்

Coping, and Feeling வகயாளல்,
Overwhelmed

ேமாளித்தல்
மற்றும்
திண டிக்கும்
உணர்ச்ேிகவளக்

வகயாளல்
ஆகியைற்றுக்கான
ைழிகள்
What is Grounding?
Grounding is a technique that helps bring
your focus to what is happening in or around

நிகழ்காலத்தில் இருத்தல் என் ால் என்ன?
நிகழ்காலத்தில் இருத்தல் என்பது உங்களின்
உடலில் அல்லது சூழலில் என்ன நடக்கி து
என்பதில் உங்களின் கைனத்வதக்

your body to you physically, either in your body பகாண்டுைருைதற்கு உதவும் ஒரு
or in your surroundings. As a strategy, it helps நுட்பமாகும். எங்களின் மனதிலுள்ள
prevent us from becoming overwhelmed by

பதற் மான எண்ணங்களால் உருைான

our emotions or feeling trapped by anxious

உணர்வுகள் அல்லது உணர்ச்ேிகளால்

thoughts in your mind. Grounding allows us to
focus outward on the external world so we can
better come back to the present moment

நாங்கள் திண டிக்கப்படாமல், அல்லது
அைற்றுக்குள் ேிக்கித்தைியாமல்
தைிர்ப்பதற்கான ஒரு உத்தியாக இது
இருக்கி து. மனதுக்குள் குவமயாமல்
பைளியுலகத்வத பைளிப்பு மாகப்
பார்ப்பதன் மூலம் ைாழும் கணத்துக்கு
நாங்கள் மீளைருைதற்கு நிகழ்காலத்தில்
இருத்தல் உதைிபேய்கி து.

Why practice Grounding?

நிகழ்காலத்தில் இருத்தவல ஏன் பயிற்ேி

When we are overwhelmed with emotional or

பேய்யசைண்டும்?

physical pain, we need a way to come back to
the present moment to gain control over our

உணர்ச்ேிாீதியான அல்லது உடல்ாீதியான
ைலியால் நாங்கள்
திண டிக்கப்பட்டிருக்கும்சபாது, எங்களின்

feelings and feel safe. Grounding helps us

உணர்வுகவளக் கட்டுப்படுத்தவும்

hold onto the present moment.

பாதுகாப்வப உணரவும் எமக்கு ஒரு ைழி
சதவைப்படுகி து. அந்தக் கணத்தில்
நாங்கள் இருப்பதற்கு நிகழ்காலத்தில்
இருப்பது உதைிபேய்கி து.

Many people struggle with feeling either too

அதிகளைான (திண டிக்கச்பேய்யும்

much (overwhelming emotions and memories)

உணர்ச்ேிகள் மற்றும் நிவனவுகள்) அல்லது

or too little (numbing and dissociation).

மிகக் குவ ைான (உணர்ச்ேியற்

Grounding strategies help us attain balance.

பதாடர்பற்

மற்றும்

நிவல) உணர்சைாடு பலர்

ேிரமப்படுகி ார்கள். நிகழ்காலத்தில்
இருக்கும் உத்திகள் ேமநிவலவய
அவடைதற்கு எங்களுக்கு உதவுகின் ன

Guidelines
•

Grounding can be done any time, any

ைழிகாட்டல்கள்
•

எங்சகயும், நிகழ்காலத்தில்

place, anywhere, and no one has to know.
•

இருக்கலாம். ஒருைருக்கும் அது

Keep your eyes open, scan the room, and
turn the light on to stay in touch with the

எந்த சநரத்திலும், எந்த இடத்திலும்,

பதாியத் சதவையில்வல.
•

அந்தக் கணத்தில் இருப்பதற்கு,

present. Focus on the present, not the past

கண்கவளத் தி ந்து வைத்திருங்கள்,

or future.

அந்த அவ வய சநாட்டமிடுங்கள்,
மின்ைிளக்வகப் சபாடுங்கள்
கடந்தகாலத்திசலா,

எதிர்காலத்திசலா
கைனம்பேலுத்தாமல்,
நிகழ்காலத்தில் கைனம்
பேலுத்துங்கள்.

Ways of Grounding
Three grounding techniques are described
below – mental, physical, and soothing.

நிகழ்காலத்தில் இருப்பதற்கான ைழிகள்
நிகழ்காலத்தில் இருப்பதற்கான மூன்று
நுட்பங்கள் கீசழ ைிபாிக்கப்பட்டுள்ளன –
மனாீதியானது, உடல்ாீதியானது மற்றும்

“Mental” means focusing your mind; “physical”

ஒத்தடம்பகாடுப்பது. “மனாீதியானது”

means focusing on your senses (e.g. touch,

என்பது உங்களின் மனதில் கைனத்வதச்

hearing), and “soothing” means talking to

பேலுத்துதல்; “உடல்ாீதியானது” என்பது

yourself in a very compassionate way.
You may find that one type works best for you.

உங்களின் புலன்களில் கைனம் பேலுத்துதல்
(உ+ம். பதாடுதல், சகட்டல்), மற்றும்
“ஒத்தடம்பகாடுப்பது” என்பது மிகவும்

It may be necessary to practice a grounding

கருவணயுடன் உங்களுடன் நீங்கசள

strategy more than once before you begin to

சபசுைதாகும்.

notice yourself coming back into the present

உங்களுக்குப் பபாருத்தமானதாக ஒன்வ

moment, which is both okay and normal.

நீங்கள் கண்ட ியலாம். நீங்கள் திரும்பி
ைருைவத நீங்கள் கைனிக்கத்
பதாடங்குைதற்கு முன்பு, நிகழ்காலத்தில்
இருத்தல் உத்திவய ஒன்றுக்கு சமற்பட்ட
முவ பயிற்ேி பேய்யசைண்டியிக்கலாம்,

அப்படிச் பேய்யசைண்டியிருப்பது
இயல்பானது.

Mental Grounding
•

Describe your environment in detail. Using

மனாீதியாக நிகழ்காலத்தில் இருத்தல்
•

ைிபாியுங்கள். உங்களின் புலன்கள்

all your senses, describe objects, sounds,

அவனத்வதயும் பயன்படுத்தி,

textures, colours, smells, shapes, numbers,

பபாருள்கள், ஒலிகள், இவழயவமப்புகள்,

and temperature. For example, “The walls

•

நி ங்கள், ைாேவனகள், ைடிைங்கள்,

are white; there are five pink chairs; there is

இலக்கங்கள் மற்றும் பைப்பநிவல

a wooden bookshelf against the wall; I smell

ஆகியைற்வ

brewed coffee.”

உதாரணத்துக்கு, “இந்தச் சுைர்கள்
இளஞ்ேிைப்பு நாற்காலிகள் உள்ளன;
அந்தச் சுைருக்கு எதிராக மரத்தாலான

river soon. Those are the windows. I am

புத்தக அலமாாி ஒன்று உள்ளது; புதிதாக

sitting on the bench. The metal bar is silver.

ைடித்த சகாப்பியின் மணத்வத நான்

The subway map has four colours.”

நுகர்கிச ன்.”

Play a “categories” game with yourself. Try

•

இருக்கும்சபாது: “நான்

states that begin with ‘A,’ “cars,” “TV

சுரங்கப்பாவதயில் இருக்கிச ன்.

shows,” “writers,” “sports,” “songs,” or

ைிவரைில் நதி ஒன்வ

“cities.”

அவை ஜன்னல்கள். நான் ைாங்கில்
பட்டி பைள்ளியால் ஆனது.
சுரங்கப்பாவத ைவரபடத்தில் நான்கு

you cook, e.g. “First I peel the potatoes and
cut them into quarters. Then, I boil the
water. Then, I make a herb marinade of
oregano, basil, garlic, and olive oil”.

•

Imagine. Use an image. For example, glide

நான் பார்ப்சபன்.

அமர்ந்திருக்கிச ன். அந்த உசலாகப்

Describe an everyday activity in great
detail. For example, describe a meal that

•

இவத நீங்கள் எங்கும் பேய்யலாம்.
உதாரணத்துக்கு, சுரங்கப்பாவதயில்

to think of “types of dogs,” “jazz musicians,”

•

ைிபாியுங்கள்.

பைண்வமயானவை; அங்சக ஐந்து

You can do this anywhere. For example, on
the subway: “I’m on the subway. I’ll see the

•

உங்களின் சூழவல ைிாிைாக

நி ங்கள் உள்ளன.”
•

நீங்கசள உங்களுடன் ““categories
(பிாிவுகள்)” ைிவளயாட்வட
ைிவளயாடுங்கள். “நாய்களின் ைவககள்,”
“jazz இவேக்கவலஞர்கள்” பற் ிச்
ேிந்தியுங்கள். ‘A,’ இல் ஆரம்பிக்கும்

on skates away from your pain; think of a

“கார்கள்,” “TV நிகழ்ச்ேிகள்,”

wall as a buffer between you and your pain.

“எழுத்தாளர்கள்,” “ைிவளயாட்டுகள்,”

Say a safety statement. “My name is __; I

“பாடல்கள்,” அல்லது “நகரங்களின்”

am safe right now. I am in the present, not

பபயர்கவளச் போல்லுங்கள்.

the past. I am in __ (location); the date

•

ைிாிைாக ைிபாியுங்கள். உதாரணத்துக்கு,

is__.”
•

அன் ாடச் பேயல்பாடுகவள மிக
நீங்கள் ேவமக்கும் உணவை

Count to 10 or say the alphabet, very s l o w

ைிபாியுங்கள், உதாரணம், “முதலில் நான்

l y.

உருவளக்கிழங்வகத் சதால் உாித்து
நான்கு துண்டுகளாக பைட்டுகிச ன்.
பின்னர், நான் தண்ணீவரக் பகாதிக்க
வைக்கிச ன். பின்னர், oregano, துளேி,
உள்ளி, ஆலிவ் எண்பணய் ஆகிய
மூலிவககள் பகாண்ட கலவைவயத்
தயாாிக்கிச ன்.”
•

கற்பவன பேய்யுங்கள். ஒரு ைிம்பத்வதப்
பயன்படுத்துங்கள். உதாரணத்துக்கு,
skateகளில் ேறுக்கிச்பேல்ைதன் மூலம்
உங்களின் ைலியிலிருந்து
ைிலகிச்பேல்லல். உங்களின்
ைலியிலிருந்து உங்கவளப் பாதுகாக்கும்
ஒரு அவமப்பாக சுைர் இருப்பதாக
நிவனத்துப் பாருங்கள்.

•

பாதுகாப்புக் கூற்று ஒன்வ ச்
போல்லுங்கள். “என்னுவடய பபயர் __;
நான் இப்சபாது பாதுகாப்பாக
இருக்கிச ன். நான் நிகழ்காலத்தில்
இருக்கிச ன், கடந்த காலத்தில் அல்ல.
நான் __ (இடம்) இல் இருக்கிச ன்;
இன்வ ய திகதி__.”

•

மிகவும் ஆறுதலாக 10 ைவர
எண்ணுங்கள் அல்லது அகரைாிவேவயச்
போல்லுங்கள்.

Physical Grounding
•

Run cool or warm water over your hands.

•

Grab tightly onto your chair as hard as you
can and feel the sensation of your hands on
your chair.

உடல்ாீதியாக நிகழ்காலத்தில் இருத்தல்
•

குளிர்ந்த அல்லது இளம்சூடான
நீவர உங்களின் வககளுக்கு சமல்
ஓடைிடுங்கள்.

•

உங்களால் முடிந்தைவர உங்களின்
கதிவரவய இறுக்கமாகப் பிடித்துக்
பகாள்ளுங்கள், அத்துடன்

•

Touch various objects around you, noticing

உங்களின் கதிவரயில் இருக்கும்

their textures, colours, materials, weight,

உங்களின் வககளின் பதாடுவக

temperature. Explore these objects with
curiosity as if you are seeing them for the

உணர்வை உணருங்கள்.
•

இவழயவமப்பு, நி ங்கள்,
பபாருட்கள், நிவ , பைப்பநிவல

first time.

ஆகியைற்வ க் கைனிப்பதுடன்

Dig your heels into the floor – literally

உங்கவளச் சுற் ியுள்ள பல்சைறு

“grounding” them! Notice the tension centred

பபாருள்கவளத் பதாடுங்கள். அந்தப்
பபாருட்கவள நீங்கள்

in your heels as you do this.
•

•

முதல்முவ யாகப் பார்ப்பது சபால்

Remind yourself that you are connected to

ஆர்ைத்துடன் ஆராயுங்கள்.

the ground.

தவரயில் உங்களின் பாதங்களால்

Carry a grounding object in your pocket – a

உவதயுங்கள் - உண்வமயிசலசய “நிலத்தில்”

small object such as a rock, piece of clay, a

உவதயுங்கள்! அப்படி நீங்கள்

ring, a piece of cloth or yarn, that you can
touch whenever you feel triggered to bring
you back to the present moment
•

Jump up and down.

•

Notice your body – feel the weight of your

பேய்யும்சபாது உங்களின் குதிக்கால்களின்
வமயத்திலிருக்கும் இழுைிவேவயக்
கைனியுங்கள்.
•

என்பவத நிவனவுபகாள்ளுங்கள்.
•

எப்சபாதாைது நீங்கள்
தூண்டப்படும்சபாது, அந்தக்

body in the chair; wiggle your toes in your

கணத்வத உணர்ைதற்காக,

socks; feel your back against the chair. Feel

உங்கவள அவமதிப்படுத்தும்

yourself connected to the world.

பபாருள் ஒன்வ

Stretch.
•

தவரயுடன் பதாடர்புற்றுள்ளீர்கள்

நீங்கள்

பதாடுைதற்காக உங்களின்
பபாக்கற் ில் அவத வைத்திருங்கள்

Extend your fingers, arms, or legs as far as

- ஒரு கல், களிமண் துண்டு, ஒரு

you can; roll your head around.

சமாதிரம், ஒரு துண்டு துணி அல்லது

•

Clench and release your fists slowly.

•

Walk slowly, noticing each footstep, saying

•

சமலும் கீழுமாகக் குதியுங்கள்.

“left” or “right” with each step.

•

உங்களின் உடவல

•

Eat something, describing the flavours in
detail to yourself.

•

Focus on your breathing, noticing each
inhale and exhale. Repeat a pleasant word

நூல் சபான்

ஒரு ேி ிய பபாருள்.

அைதானியுங்கள் – கதிவரயில்
உங்களின் நிவ வய உணருங்கள்;
உங்களின் காலுவ களுக்குள் கால்
ைிரல்கவள ஆட்டுங்கள்; கதிவரயின்
பின்பக்கத்வத உணருங்கள்.
உலகத்துடன் நீங்கள்

to yourself on each inhale (e.g. a favourite

பதாடர்புபட்டிருப்பவத

colour, or a soothing word such as “safe” or

உணருங்கள்.

“easy”).

நீட்டிமடியுங்கள்.
•

உங்களின் ைிரல்கவள, புயங்கவள
அல்லது கால்கவள உங்களால்
முடிந்தளவுக்கு நீட்டுங்கள்;
உங்களின் தவலவய உருட்டுங்கள்.

•

வககவள மூடி மூடித் தி வுங்கள்.

•

ஒவ்பைாரு அடிக்கும் “இடது”
அல்லது “ைலது” என்று
போல்லியபடி ஒவ்பைாரு
அடிவயயும் கைனித்து, பமதுைாக
நடவுங்கள்.

•

சுவைகவள ைிாிைாக உங்களுக்கு
ைிபாித்தபடி, எவதயாைது
ோப்பிடுங்கள்.

•

உட்சுைாேம் மற்றும்
பைளிச்சுைாேங்கவள ஒவ்பைாரு
முவ யும் கைனிப்பதன் மூலம்

உங்களின் சுைாேத்தில்
கைனம்பேலுத்துங்கள்.
உட்சுைாேிக்கும் ஒவ்பைாரு
தடவையும் இனிவமயான ைார்த்வத
ஒன்வ உங்களுக்கு நீங்கசள
மீளவும் போல்லுங்கள் (உ+ம்.
பிடித்த நி ம், அல்லது “பாதுகாப்பு”
அல்லது “இலகுைானது” சபான்
ஆறுதல்படுத்தும் ஒரு போல்)

Soothing Grounding

ஒத்தடம்பகாடுப்பதன் மூலம் நிகழ்காலத்தில்
இருத்தல்

Say compassionate statement to yourself, as if

நண்பர் ஒருைருடன் நீங்கள்

you were talking to a friend.

சபசுைவதப்சபால் உங்களுடன்

For example, “You are through a hard time,
but you’ll get through this. One second at a

இரக்கத்துடன் சபசுங்கள்.
உதாரணத்துக்கு, “கஷ்டமான ஒரு சநரத்வத
நீங்கள் கடந்து ைந்திருக்கி ீர்கள், இவதயும்
நீங்கள் கடந்துைிடுவீர்கள். பமது

time”. “ May I be safe and cared for, May

பமதுைாகக் கடப்பீர்கள்.” “நான்

others be safe and cared for”

பாதுகாப்பாகவும் கைனிப்புடனும்
இருப்சபனாக, மற் ைர்களும்
பாதுகாப்பாகவும் கைனிப்புடனும்
இருப்பார்களாகுக."

•

Think of favourites. Think of your favourite

•

ேிந்தியுங்கள். உங்களுக்குப் பிடித்த

colour, animal, season, food, time of day, a

நி ம், ைிலங்கு, பருைகாலம்,

TV show.
•

உணவு, ஒரு நாளின் சநரம், ஒரு

Picture people, you care about (e.g., your

பதாவலக்காட்ேி நிகழ்ச்ேி பற் ிச்

children or parents) and look at
photographs of them.
•

ேிந்தியுங்கள்.
•

(உ+ம்., உங்களின் பிள்வளகள்
அல்லது பபற்ச ார்) அத்துடன்

good.

அைர்களின் நிழல்படங்கவளப்

Remember a safe place. Describe a place
that you find very soothing (perhaps the

பாருங்கள்.
•

பாடல், சமற்சகாள் அல்லது

focus on everything about that place – the

கைிவதயின் போற்கவள

sounds, colours, shapes, objects, texture.
•

உங்களுக்கு நல்ல உணர்வை
ஏற்படுத்தும், உத்சைகம் தருபமாரு

beach or mountains, or a favourite room);

Explore this place with curiosity

நீங்கள் காிேவனபகாள்ளும்
நபர்கவளப் சயாேித்துப்பாருங்கள்,

Remember the words to an inspiring song,
quotation, or poem that makes you feel

•

பிடித்தவைகவளப் பற் ிச்

நிவனவுபகாள்ளுங்கள்.
•

பாதுகாப்பானபதாரு இடத்வத

Say a coping statement: “I can handle this,”

நிவனவுபகாள்ளுங்கள். உங்களுக்கு

“This feeling will pass.”

மிகவும் ஆறுதல்தரும் ஒரு இடத்வத
ைிபாியுங்கள் (கடற்கவர அல்லது
மவலகள் அல்லது பிடித்த ஒரு
அவ யாக இருக்கலாம்); அந்த
இடத்வதப் பற் ிய அவனத்திலும்
கைனம் பேலுத்துங்கள் - ஒலிகள்,
நி ங்கள், ைடிைங்கள், பபாருள்கள்,
இவழயவமப்பு. ஆர்ைத்துடன் இந்த
இடத்வத ஆராயுங்கள்
•

ேமாளிப்புக்கான கூற்று ஒன்வ க்
கூறுங்கள்: “இவத என்னால்
வகயாளமுடியும்,” “இந்த உணர்வும்
கடந்துசபாகும்.”.

Adapted from ‘Seeking Safety: A treatment

‘Seeking Safety (பாதுகாப்வபத்

manual for PTSD and substance abuse,’

சதடல்): PTSD (மன ைடுக்குப்

Najavits (2002)

பின்பான மன அழுத்த ஒழுங்கீனம்
மற்றும் ஏதாைது ஒரு பபாருள் /
ைிடயத்துக்கு
அடிவமயானைர்களுக்கான ேிகிச்வேக்
வகசயடு,’ Najavits (2002) ஐத்

தழுைியது.

Online Resources

இவணயத்தில்
இருக்கும்
ஆதாரைளங்கள்

Care for your coronavirus anxiety

பகாசரானா வைரசு பதாடர்பான உங்களின்
பதற் த்துக்கான கைனிப்பு

https://www.virusanxiety.com/?fbclid=IwAR1FZGLXuWUtN6SUGf4Vsa5rSXGHLsCkhV
_3dklZ1KChK4Fu7XuKY7b3aEw

On managing stress and anxiety

மன அழுத்தம் மற்றும் பதற் த்வதக் வகயாளல்

http://www.camh.ca/covid19

Download a mental health app like
“Shine: Calm Anxiety and Stress.”

“Shine: Calm Anxiety and Stress (பதற் ம் மற்றும்
மன அழுத்தத்வதக் குவ த்தல்)” சபான்

மன

ஆசராக்கியத்துக்கான பயன்பாட்வடத் தரைி க்கம்
பேய்யுங்கள்.

https://apps.apple.com/US/app/id1293721589?mt=8
https://www.tarabrach.com/pandemic/?fbclid=IwAR3W9OmoraYALGUXkiX5pS6W6psT
nHZCB224_LCSCMJogghqVKfSZkS8S1Q—
https://www.the519.org/covid19-emotional-selfcare
https://blackfeministbreathing.tumblr.com/

Podcasts

Podcasts (எண்ணிம ஒலிப்பதிவுகள்)

https://www.endoftheworldshow.org/
https://brenebrown.com/podcast/brene-on-ffts/

LINK TO OTHER COVID-19

ஏவனய COVID-19

resources -

ஆதாரைளங்களுக்கான இவணப்பு -

https://schliferclinic.com/covid19-crisis-resources/
The Barbra Schlifer Commemorative
Clinic has been designated an essential

https://schliferclinic.com/covid-19crisis-resources/
Barbra Schlifer Commemorative Clinic
அத்தியாைேியமான ஒரு சேவையாக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.

service.
The Clinic remains open and accessible

சமலதிக அ ிைித்தல் ைரும்ைவரக்கும்,

to clients, both on-site and online until

சேவைபபறுநர்களுக்காக இந்த Clinic

further notice.

தி ந்திருக்கும் அத்துடன் சேவைபபறுநர்கள்
இதவன சநரடியாகவும் இவணயத்திலும்
அணுகக்கூடியதாக இருக்கும்.

We are continuously taking measures to

பணியாளர்கள் மற்றும் சேவைபபறுநர்களின்

ensure the health and well-being of staff

ஆசராக்கியம் மற்றும் நல்ைாழ்வை உறுதி

and clients. Although most of our staff
now work remotely, we have ensured that

பேய்ைதற்கான நடைடிக்வககவள நாங்கள்
பதாடர்ந்து எடுத்து ைருகிச ாம். எங்களின்
பணியாளர்களில் பபரும்பாலாசனார் இப்சபாது

there is always someone on-site to assist

பதாவலைில்; பணிபுாிந்தாலும், எங்களின்

drop-in clients. We do recommend,

இடத்துக்கு சநராக ைரும் சேவைபபறுநர்களுக்கு

however, that before choosing to visit the

உதவுைதற்காக எப்சபாதும் ஒரு பணியாளர் இங்கு

Clinic, you consider calling our Intake
Triage at 416-323-9149 ext 234, or filling
out our intake form.

இருப்பவத நாங்கள் உறுதிபேய்துள்சளாம்.
இருப்பினும், Clinicக்கு ைருைவதத் தீர்மானிக்க
முன்னர், ைிடயத்தின் அைேரத்திவனத்
தீர்மானிக்கும் எங்களின் உட்பளடுப்புக்
குழுைினவர (Intake Triage) 416-323-9149 ext
234 என்

இலக்கத்தில் அவழப்பவத அல்லது

எங்களின் உட்பளடுப்புப் படிைத்வதப்
பூர்த்திபேய்ைவதக் கருத்தில்பகாள்ளுமாறு
உங்களுக்கு நாங்கள் பாிந்துவரக்கிச ாம்.

Bellow are some of the resources we

நாங்கள் ேிபாாிசு பேய்யும் ேில ஆதாரைளங்கள்

recommend:

கீசழ உள்ளன:

Crisis Resources

பநருக்கீட்டுக்கான
ஆதாரைளங்கள்

RESOURCES Hotlines that may be

கஷ்டமான சநரங்களில் பயனுள்ளவையாக

useful during difficult times

இருக்கக்கூடிய ஆதாரைளங்களுக்கான

1. Assaulted Women's Helpline 24-hour,

1. Assaulted Women's Helpline (பாதிக்கப்பட்ட

7-days a week telephone and TTY crisis

பபண்களுக்கான உதைி இவணப்பு) ஏதாைது ஒரு

telephone line for all women in the
province of Ontario who have

இவணப்புகள்.

ைவகயில் துன்புறுத்தவல அனுபைித்த
ஒன்ரா ிசயாப் பபண்கள் அவனைருக்குமான 24மணி சநரம் ைாரத்தில் 7 நாளும் இயங்கும்

experienced any form of abuse. Deaf &

பதாவலசபேிச் சேவை மற்றும்

hard of hearing services are also

பேைிப்புலனற்ச ாருக்கான பநருக்ககீட்டு
இவணப்பு. பேைிப்புலனற்

& பேைிமடுத்தலில்

available 24/7 Toll Free: 1-866-863-0511

ேிரமம் உள்ள அவனைருக்குமான சேவைகள்

TTY: 1-866-863-7868 • Offers support in

கிவடக்கின் ன. 24/7 கட்டணமற்

different languages
The Assaulted Women’s Helpline can

இவணப்பு: 1-

866-863-0511 பேைிப்புலனற்ச ாருக்கானது: 1866-863-7868 • சைறுபட்ட பமாழிகளில்
ஆதரவுகள் ைழங்கப்படுகின் ன.

also support women fleeing violence

ைன்முவ யிலிருந்து தப்பிச் பேல்லும் பபண்கள்

access a violence against women shelter

பரா ன்சரா நகாிலுள்ள ைன்முவ க்கு எதிரான

in the city of Toronto

பபண்கள் காப்பகங்கவள அணுகுைதற்கும்
Assaulted Women’s Helpline ஆதரவுைழங்க
முடியும்.

2. Toronto Rape Crisis Centre /

2. Toronto Rape Crisis Centre (பரா ன்சரா

Multicultural Women Against Rape 24

பாலியல் ைன்புணர்வு பநருக்கீட்டு வமயம்)/

hours a day, 7 days a week crisis line
service for survivors of sexual violence

Multicultural Women Against Rape (பாலியல்
ைன்முவ க்கு எதிரான பல்கலாச்ோரப் பபண்கள்)
பாலியல் ைன்முவ யிலிருந்து தப்பிைாழ்பைர்கள்

and their family and/or friends. T: 416-

மற்றும் அைர்களின் குடும்பத்தைர்கள்

597-8808

மற்றும்/அல்லது நண்பர்களுக்குத் தினமும் 24
சநரமும், ைாரத்தில் 7 நாளும் பநருக்கீட்டு
இவணப்புச் சேவை. பதாவலசபேி: 416-597-8808

3. Gerstein Crisis Centre 24-hour

3. Gerstein Crisis Centre என்பது, மன

community-based crisis services for

ஆசராக்கிய, ஒசர சநரத்தில் நிகழும் பைவ்சைறு

adults 16+ in the City of Toronto who are
dealing with mental health, concurrent or

பிரச்ேிவனகள் அல்லது சபாவதப் பபாருள்
சபான்

பாைவனப் பிரச்ேிவனகள் உள்ள

அத்துடன் தற்சபாது பநருக்கீட்டுக்குள் உள்ள 16

substance use issues and are currently in

ையதுக்கு சமற்பட்ட பரா ன்சரா ைாேிகளுக்கான

crisis. T: 416-929-5200 TTY: 416-929-

ேமூக அடிப்பவடயிலான 24-மணி சநர பநருக்கடி

9647

வமயமாகும். பதாவலசபேி: 416-929-5200

4. Talk 4 Healing for Indigenous women

4. ஆதிக்குடிப் பபண்களுக்கான Talk 4 Healing for

24/7 culturally grounded helpline for

Indigenous women எனப்படும் கலாோர

Indigenous women available in 14
languages across Ontario T: 1-855-554HEAL (call or text) W:

பேைிப்புலனற்ச ாருக்கானது: 416-929-9647

உணர்வுள்ள இவணப்பு 14 பமாழிகளில்
ஒன்ரா ிசயா முழுைதும் 24/7 கிவடக்கி து.
பதாவலசபேி: 1-855-554-HEAL (அவழயுங்கள்
அல்லது குறுஞ்பேய்தி அனுப்புங்கள்) ைவலத்தளம்:

https://www.talk4healing.com/ (Live chat

https://www.talk4healing.com/ (Live chat

options available)

பதாிவுகளும் கிவடக்கும்)

5. Toronto Distress Line 24/7 telephone

5. Toronto Distress Line என்பது, பின்ைருைன

support for individuals in the community

பதாடர்பான ஆபத்தில் உள்ள மற்றும் ஆதரவு

who are at risk and needing support with:
chronic mental health problems, crisis

சதவைப்படுைர்களுக்கான 24/7 பதாவலசபேி
ஆதரவு ஆகும்: நாள்பட்ட மன ஆசராக்கியப்
பிரச்ேிவனகள், துன்பம் அல்லது பநருக்கீடு

intervention for those in distress or crisis,

உள்ளைர்களுக்கான பநருக்கீட்டு இவடயீடு,

suicide prevention, family violence,

தற்பகாவலத் தடுப்பு, குடும்ப ைன்முவ ,

emergency intervention & response. T:

அைேரகால இவடயீடு மற்றும் பதிலளிப்பு.

416-408-4357 • Multilingual helplines
open 10am-10pm (Cantonese, Mandarin,

பதாவலசபேி: 416-408-4357 • பல்சைறு
பமாழிகளில் உதைி இவணப்புகள் காவல10 மணி
– இரவு 10 மணி (கன்ரனீஸ், மண்டாின்,

Portuguese, Spanish, Hindi, Punjabi &

சபார்த்துக்சகய பமாழி, ஸ்பானிய பமாழி, இந்தி,

Urdu)

பஞ்ோபி & உருது)

6. Canada Suicide Prevention Service:

6. Canada Suicide Prevention Service (கனடா

24/7 phone and text support for people

தற்பகாவலத் தடுப்புச் சேவை): பநருக்கீட்டில்

who are in crisis and/or suicidal. T: 1-833456-4566 (Support line available 24/7)

இருக்கும் மற்றும்/அல்லது தற்பகாவல எண்ணம்
பகாண்டைர்களுக்கான 24/7 பதாவலசபேி மற்றும்
குறுஞ்பேய்தி ஆதரவு. பதாவலசபேி: 1-833-456-

TXT: 45645 (Text support available from

4566 (24/7 ஆதரவு இவணப்பு உண்டு)

4pm – 12 am)

குறுஞ்பேய்தி: 45645 (பி.ப 4மணி – நடுச்ோமம் 12
மணிைவர குறுஞ்பேய்தி ஆதரவு கிவடக்கும்)

7. Trans Life Line 24/7 peer support

7. Trans Life Line என்பது பாலியல் மாறுதல்

hotline run by trans people, for trans and

உள்ளைர்கள் மற்றும் அது பற் ிய குழப்பங்கள்

questioning callers. T: 877-330-6366

உள்ளைர்களுக்கான 24/7 ேகபாடி ஆதரவு
இவணப்பாகும். பதாவலசபேி: 877-330-6366

8. LGBT Youthline Peer support line run

8. LGBT Youthline என்பது 2SLGBTQ+

by youth supporting youth (16-29) of

அவடயாளம் மற்றும் அப்படி ைாழ்ந்த அனுபைம்

2SLGBTQ+ identities and lived
experiences. All supports are available

உள்ள இவளசயாருக்கு (16-29) இவளசயாாினால்
ஆதரைளிக்கப்படும் ேகபாடி ஆதரவு
இவணப்பாகும். ேனிக்கிழவம தைிர்ந்த ஒவ்பைாரு

from 4pm-9:30pm EST every day except

நாளும் பி.ப. 4 மணி – இரவு 9:30 மணி EST

Saturday T: 1-800- 268-9688 TXT: 647-

அவனத்துைவகயான ஆதரவுகளும்
கிவடக்கின் ன. பதாவலசபேி: 1-800- 268-9688
குறுஞ்பேய்தி: 647-694-4275 ைவலத்தளம்:

694-4275 W: https://www.youthline.ca/

https://www.youthline.ca/ (Chat பதாிவுகளும்

(Chat options available)

கிவடக்கின் து)

9. Good2Talk Post-Secondary Line 24/7

9. Good2Talk Post-Secondary Line என்பது,

support line for post-secondary students

ஒன்ரா ிசயாைிலுள்ள இரண்டாம்தரப் பாடோவல

in Ontario to access professional
counselling and information and referrals

மாணைர்களுக்கான மன ஆசராக்கியம்,
பபாருள்கள்/ைிடயங்களுக்கு அடிவமப்படல்
மற்றும் நல்ைாழ்க்வகக்கான நிபுணத்துை

for mental health, addictions, and well-

கவுன்ேலிங் மற்றும் தகைல்கள் மற்றும்

being T: 1-866-925-5454 TXT: 686868

பாிந்துவரப்புகள் பதாடர்பான அணுவகக்கான
24/7 ஆதரவு இவணப்பாகும். பதாவலசபேி: 1-

*

866-925-5454 குறுஞ்பேய்தி: 686868

Food Resources

உணவுக்கான
ஆதாரைளங்கள்

Food Banks

உணவு ைங்கிகள்

1. The Stop Food Bank For those in the

1. இந்தப் பகுதிக்குள் இருப்சபாருக்கான (Bloor St

catchment area (Bloor St West to St. Clair West முதல் St. Clair Ave. West மற்றும் Dovercourt
Ave. West and Dovercourt Rd. to
Runnymede Rd.) 1884 Davenport Road

Rd. முதல் Runnymede Rd.) The Stop Food Bank
1884 Davenport Road ைவலத்தளம்:
www.thestop.org/contact-us/ பதாவலசபேி: 416-

W: www.thestop.org/contact-us/ T: 416-

652-2294 திங்கள், ைியாழன் மற்றும்

652-2294 Mondays, Thursdays, and

பைள்ளிக்கிழவமகளில், பி.ப.12-3 மணி*

Fridays from 12-3pm* *Continue to call or

*இற்வ ப்படுத்தல்களுக்கு முகைர்நிவலயத்வத

check the agency website for updates

அவழயுங்கள் அல்லது ைவலத்தளத்வதப்
பார்வையிடுங்கள்

2. Daily Bread Food Bank 191 New

2. Daily Bread Food Bank 191 New Toronto Street

Toronto Street W: www.dailybread.ca T:

ைவலத்தளம்: www.dailybread.ca பதாவலசபேி:

416-203-0050 E: info@dailybread.ca
OPEN: Monday, Wednesday, and Friday:
1 pm to 4 pm* CLOSED: Tuesday,

416-203-0050 மின்னஞ்ேல்: info@dailybread.ca
தி ந்திருத்தல்: திங்கள், புதன் மற்றும்
பைள்ளிக்கிழவமகளில், பி.ப.1-4 மணி*

Thursday, Saturday & Sunday *Continue

மூடியிருத்தல்: பேவ்ைாய், ைியாழன், ேனி &

to call or check the agency website for

ஞாயிறு * இற்வ ப்படுத்தல்களுக்கு

updates

முகைர்நிவலயத்வத அவழயுங்கள் அல்லது
ைவலத்தளத்வதப் பார்வையிடுங்கள்

3. North York Harvest Food Bank Multiple

3. North York Harvest Food Bank பரா ன்சரா

food banks serving northern Toronto W:

ைடக்குக்குச் சேவையாற்றும் பல்சைறு உணவு

northyorkharvest.com/find-a-food-bank/
T: 416-635-7771 ext. 0 Please call the

ைங்கிகள். ைவலத்தளம்:
northyorkharvest.com/find-a-food-bank/
பதாவலசபேி: 416-635-7771 ext. 0 உங்களுக்கு

referral line to find the closest food bank

அருகில் இருக்கும் உணவு ைங்கி மற்றும் அது

and hours E: info@northyorkharvest.com

பேயல்படும் சநரங்கள் பற் ி அ ிைதற்குத்
தயவுபேய்து பாிந்துவரப்பு இவணப்வப
அவழயுங்கள். மின்னஞ்ேல்:
info@northyorkharvest.com

4.The Scott Mission (Various Locations)

4.The Scott Mission (பல்சைறு அவமைிடங்கள்)

W: www.scottmission.com/covid-19 • 502

ைவலத்தளம்: www.scottmission.com/covid-19 •

Spadina Avenue T: 416-923-8872* Food
Bank: Pre-packaged groceries will be

502 Spadina Avenue பதாவலசபேி: 416-9238872* Food Bank (உணவு ைங்கி): Scott Mission
இன் ைடக்குப் பகுதியிலுள்ள முன் கதவுகளில்

provided to-go at the front doors located

எடுத்துச் பேல்லக்கூடிய, முன்சப பபாதியிடப்பட்ட

on the northern end of The Scott Mission.

மளிவகப் பபாருள்கள் ைழங்கப்படும். உணவுகள்:

Meals: Pre-cooked, pre-packaged meals

கட்டிடத்தின் பதற்குப் பகுதியிலுள்ள

will be distributed to-go at the laneway
door on the south end of the building. •

ஒடுங்கியவீதியில் இருக்கும் கதைின் முன்னால்
ேவமக்கப்பட்ட, முன்சப பபாதியிடப்பட்ட
உணவுகள் ைிநிசயாகிக்கப்படும். • 1550 O’Connor

1550 O’Connor Drive T: 416-923-8872,

Drive பதாவலசபேி: 416-923-8872, ext. 511*

ext. 511* Food Bank: Pre-packaged

Food Bank (உணவு ைங்கி):

groceries will be provided to-go every

பேவ்ைாய்க்கிழவமகளில், எடுத்துச் பேல்லக்கூடிய,

Tuesday at the front doors. *Continue to
call or check the agency website for
updates DROP-IN/ TO-GO MEALS

முன்சப பபாதியிடப்பட்ட மளிவகப் பபாருள்கள்
முன் கதவுகளில் வைத்து ைழங்கப்படும். *
இற்வ ப்படுத்தல்களுக்கு முகைர்நிவலயத்வத
அவழயுங்கள் அல்லது ைவலத்தளத்வதப்
பார்வையிடுங்கள் DROP-IN/ TO-GO MEALS

5. Christie Ossington Neighborhood

5. Christie Ossington Neighborhood Centre

Centre Packed Lunches 850/854 Bloor

பபாதியிடப்பட்ட மதிய உணவுகள் 850/854 Bloor

Street West W:

Street West ைவலத்தளம்:
www.conccommunity.org/drop-in/ பதாவலசபேி:

www.conccommunity.org/drop-in/ T: 416-

416-792-8941 திங்கள் – ேனி: மு.ப.10 மணி –

792-8941 Monday- Saturday:10am-12pm

நண்பகல் 12 மணி * இற்வ ப்படுத்தல்களுக்கு

*Continue to call or check the agency
website for updates

முகைர்நிவலயத்வத அவழயுங்கள் அல்லது
ைவலத்தளத்வதப் பார்வையிடுங்கள்

6. The 519 Community Centre Take away 6. The 519 Community Centre எடுத்துச்
meals given out. Come to the Fabarnak
Café patio to receive your meal 519
Church Street W: www.the519.org T:

பேல்லக்கூடிய, உணவுப் பபாருள்கள்
ைழங்கப்படும். உங்களின் உணவைப்
பபற்றுக்பகாள்ைதற்கு Fabarnak Café patioக்கு
ைாருங்கள், 519 Church Street ைவலத்தளம்:

416-355-6782 Monday to Friday: 1pm

www.the519.org பதாவலசபேி: 416-355-6782

and 4pm Saturday and Sunday: 12:30pm

திங்கள் முதல் பைள்ளிைவர: பி.ப. 1மணி மற்றும் 4

*Continue to call or check the agency

மணி, ேனி மற்றும் ஞாயிறு: 12:30pm *

website for updates

இற்வ ப்படுத்தல்களுக்கு முகைர்நிவலயத்வத
அவழயுங்கள் அல்லது ைவலத்தளத்வதப்
பார்வையிடுங்கள்

7. Drop-In at 1884 Davenport Take away

7. Drop-In (நியமனமின் ி ைரலாம்) 1884

meals only 1884 Davenport Road W:

Davenport எடுத்துச்பேல்லக்கூடிய உணவுகள்

www.thestop.org/contact-us/ T: 416-6527867 ext. 227 Mondays, Tuesdays,

மட்டும் 1884 Davenport Road ைவலத்தளம்:
www.thestop.org/contact-us/ பதாவலசபேி: 416652-7867 ext. 227 திங்கள், பேவ்ைாய், ைியாழன்,

Thursdays, Fridays: 9-10am for breakfast; பைள்ளி: காவலயுணவு மு.ப. 9-10 மணி;
12-1pm for lunch *Continue to call or

மதியவுணவு பி.ப. 12-1 மணி *

check the agency website for updates

இற்வ ப்படுத்தல்களுக்கு முகைர்நிவலயத்வத
அவழயுங்கள் அல்லது ைவலத்தளத்வதப்
பார்வையிடுங்கள்

8. Toronto Council Fire Native Cultural

8. Toronto Council Fire Native Cultural Centre

Centre Serving meals outside of the

ைழவமயான drop-in food programmingக்குப்

building in place of regular drop-in food
programming 439 Dundas Street East W:

(ைந்து எடுத்துச் பேல்லும் திட்டம்) பதிலாக
கட்டடத்தின் பைளிசய உணவுகவள
ைழங்குகின் து. 439 Dundas Street East

www.councilfire.ca/index.html T: 416-360- ைவலத்தளம்: www.councilfire.ca/index.html
4350 *Continue to call or check the

பதாவலசபேி: 416-360-4350 *

agency website for updates

இற்வ ப்படுத்தல்களுக்கு முகைர்நிவலயத்வத
அவழயுங்கள் அல்லது ைவலத்தளத்வதப்
பார்வையிடுங்கள்

Internet Security

இவணயத்தில்
பாதுகாப்பு

How to clear browser history, and what

உலாைி (browser) ைரலாற்வ

two things to remove.

அழிப்பது, மற்றும் அகற்

1. Your cache (this is where the computer

1. உங்களின் cache (தரவுகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும்

stores copies of files you’ve recently

இடம் – உங்களின் உலாைியில் நீங்கள்

looked at with your browser).

எவ்ைாறு

சைண்டிய இரண்டு

ைிடயங்களும் யாவை.

அண்வமயில் பார்த்திருந்த சகாப்புகளின்
பிரதிகவள இதில்தான் மின்கணினி சேமிக்கி து).
2. உங்களின் History (ைரலாறு) பட்டியல் (இது

2. Your History List (this is a single file
containing the addresses of the places

நீங்கள் அண்வமயில் பார்வையிட்டிருந்த
இடங்களின் முகைாிகவளக் பகாண்டிருக்கும் ஒரு
சகாப்பு ஆகும்). தனிப்பட உலாவுதல் மற்றும்

you’ve recently visited). Select the

உங்களின் ைரலாற்வ

following browser that you use to find out

தகைல்கவளக் கண்ட ிைதற்கு கீழுள்ளைற் ில்

more information about browsing privately

நீங்கள் பயன்படுத்தும் browser ஐத்

and deleting your history.

அழித்தல் பற் ிய சமலதிக

பதாிவுபேய்யுங்கள்.

Each site offers a step-by-step process to

உங்களின் உலா ைரலாறு மற்றும் உங்களின்

ensure you delete both your browsing

cache அழித்தல் பற் ிய படிப்படியான

history and your cache.
Google Chrome -

பேயல்முவ கவள ஒவ்பைாரு இடமும் தருகின் து.
Google Chrome -

https://support.google.com/chrome/answer/95589?hl=en&visit_id=6372031841482946533584819908&rd=1
Internet Explorer

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17438/windows-internet-explorer-view-deletebrowsinghistory

Firefox

Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-browsing-search-downloadhistoryfirefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=remove-recent-browsing-search-anddownload-history
Safari

Safari

https://support.apple.com/en-ca/guide/safari/ibrw1069/mac

Why browsing in an incognito mode isn’t

உண்வமயிசலசய incognito (மவ நிவல)

truly private: The goal of private browsing

பயன்முவ யில் உலாவுைது ஏன் தனிப்பட்டதல்ல:

is to prevent information from being
automatically stored on your device, like

உலாைல் ைரலாறுகள் அல்லது பதிைி க்கம்
பேய்யப்பட்ட cookieகள் (உங்களின்
மின்கணினிவய இனம்காண பயனர் பபயரும்

browsing histories or downloaded

கடவுச்போல்லும் சேமிக்கப்படுமிடம்) சபான்

cookies. Though in some instances, files

தகைல்கவள உங்களின் ோதனம் தானாகச்

that have been downloaded or

சேமிப்பவதத் தடுப்பசத இரகேியமான உலாைலின்

bookmarked may still be saved. Then, the
private browsing session expires only

கு ிக்சகாள் ஆகும். ேில சநரங்களில், பதிைி க்கம்
பேய்யப்பட்ட அல்லது மிக ைிருப்பமான பக்கபமன
அவடயாளப்படுத்தப்பட்ட (bookmarked)

when the browser window is closed. The

சகாப்புகள் சேமிக்கப்படக்கூடும். பின்னர், உலாைி

issue remains: Your activity may still be

மூடப்பட்டால் மட்டுசம இரகேியமான உலாைல்

visible to the Internet service provider, as

அமர்வு காலாைதியாகி து. ஆகசை பிரச்ேிவன

well as to the organization that provides

பதாடர்ந்தும் இருக்கும்: பின்னரும் இவணயச்
சேவை ைழங்குநருக்கும், பாடோவல, கல்லூாி

the Internet connection, such as a school, அல்லது நிறுைனம் சபான் இவணய இவணப்வப
college, or company. Also, the websites
ைழங்கும் நிறுைனத்திற்கும் உங்களின் பேயல்பாடு
you visit may be able to view your

பதாியக்கூடும். அத்துடன், நீங்கள் பார்வையிடும்

session.

ைவலத்தளங்கள் உங்களின் அமர்வைப்
பார்க்கக்கூடும்.

How to access

COVID-19

Employment

சகாாிக்வககளுக்கான

Insurance (EI) for
COVID-19 claims

சைவலைாய்ப்புக்
காப்புறுதிவயப் (EI)
பபறுைது எப்படி

The number to call for COVID-19 related EI

COVID-19 பதாடர்பான EI சகாாிக்வககளுக்கு

claims is 1-833-381-2725. Employment

அவழக்க சைண்டிய இலக்கம் 1-833-381-2725.

Insurance sickness benefits provide up to 15

சநாய், காயம்/ைலி அல்லது தனிவமப்படுத்தல்

weeks of income replacement and is
available to eligible claimants who are unable
to work because of illness, injury or
quarantine, to allow them time to restore their
health and return to work. Some employers

காரணமாக சைவல பேய்யமுடியாத தகுதிைாய்ந்த
சகாாிக்வகயாளர்களுக்கு, அைர்கள்
ஆசராக்கியத்வத மீட்படடுப்பதற்கும், சைவலக்குத்
திரும்பிச்பேல்லவும் சநரத்வத ைழங்குைதற்காக,
ைருமான இழப்புக்கான பிரதியீடாக
நலமின்வமக்கான சைவலைாய்ப்புக் காப்புறுதி

provide their own paid sick leave or short-

நிைாரணங்கள் 15 ைாரங்கள் ைவர

term disability plan.

பகாடுக்கப்படுகி து. ேில சைவலைழங்குநர்கள்
அைர்களின் ஊதியம் ைழங்கும் சநாய்ைாய்ப்பட்ட
ைிடுப்பு அல்லது குறுகிய காலத்துக்கான
ைலுைிழப்புத் திட்டத்வத ைழங்குகி ார்கள்.

Before you apply for EI sickness benefits,

நலமின்வமக்கான EI நிைாரணங்களுக்கு நீங்கள்

check with your employer to find out if they

ைிண்ணப்பிப்பதற்கு முன், அதற்கான ஒரு திட்டம்

have a plan in place.

உங்களின் சைவலைழங்குநாிடம் இருக்கி தா

• The one-week waiting period for EI

என்று கண்ட ியுங்கள்.
• தனிவமப்படுத்தப்பட்ட புதிய

sickness benefits will be waived for new

சகாாிக்வகயாளர்களுக்கு அைர்களின்

claimants who are quarantined so they

சகாாிக்வகயின் முதல் ைாரத்திசலசய

can be paid for the first week of their
claim.

பகாடுப்பனவுகவள ைழங்கும் ைவகயில்
நலமின்வமக்கான EI நிைாரணங்களுக்கான

• People claiming EI sickness benefits
due to quarantine will not have to
provide a medical certificate.
• People who cannot complete their
claim for EI sickness benefits due to
quarantine may apply later and have
their EI claim backdated to cover the
period of delay. Service Canada has

ஒரு ைார காலக் காத்திருப்புக் காலம்
ைிலக்கப்படும்.
• தனிவமப்படுத்தலின் காரணமாக
நலமின்வமக்கான EI நிைாரணங்கவளக்
சகாருபைர்கள் மருத்துைச் ோன் ிதழ்
ஒன்வ ைழங்க சைண்டியதில்வல.
• தனிவமப்படுத்தலின் காரணமாக
நலமின்வமக்கான EI நிைாரணங்களுக்கான
சகாாிக்வகவயப் பூர்த்திபேய்ய

set up a separate phone line to contact

முடியாதைர்கள் காலதாமதமாகவும்

them to set up EI claims for quarantine,

ைிண்ணப்பிக்கலாம் அத்துடன் தாமதமாகிய

illness, work closure, etc. due to

காலத்வத ஈடுபேய்ைதற்காக அைர்களின் EI

COVID-19.

தனிவமப்படுத்தப்பட்ட திகதியிலிருந்து
கணக்கிடப்படும். COVID-19 காரணமாக
தனிவமப்படுத்தல், சநாய், சைவலயிடம்
மூடப்படல் சபான் ைற்றுக்கான EI
சகாாிக்வககளுக்கு ைிண்ணப்பிப்பைர்கள்
அைர்கவள பதாடர்புபகாள்ளைதற்குப்
பி ிம்பான ஒரு பதாவலசபேி இவணப்வப
Service Canada ஒதுக்கியுள்ளது.

NOTE: They will not help you with anything

கு ிப்பு: இந்தத் பதாவலசபேி இலக்கத்தில் இது

else at this phone number. Likewise, the

தைிர்ந்த சைறு எந்தப் பிரச்ேிவனக்கும் உங்களுக்கு

main EI number cannot help you with

அைர்கள் உதைிபேய்யமாட்டார்கள். அசதசபால,

COVID-19 claims. The only number to call for
COVID-19 related EI claims is 1-833-3812725. If you are experiencing symptoms such
as cough, fever, difficulty breathing, or you
are in self-isolation or quarantine, do not visit

EIக்கான பிரதான இலக்கம் உங்களுக்கு COVID-19
பதாடர்பான சகாாிக்வககளில் உதைிபேய்ய
முடியாது. COVID-19 பதாடர்பான EI
சகாாிக்வககளுக்கு அவழக்கசைண்டிய ஒசர ஒரு
இலக்கம் 1-833-381-2725 ஆகும். இருமல்,
காய்ச்ேல், சுைாேிப்பதில் ேிரமம் சபான்

or enter any Service Canada office. As an

சநாய்க்கு ிகள் உங்களுக்கு இருந்தால் அல்லது

alternative, you may access our services

சுய-தனிவமப்படுத்தப்படலில் அல்லது

online or by calling 1 800 O-Canada. For

தனிவமப்படுத்தப்பட்ட நிவலயில் நீங்கள்

other legal questions relating to COVID-19

இருந்தால், Service Canadaஇன் அலுைலகம்

please visit: https://stepstojustice.ca/covid-19

எதற்கும் நீங்கள் ைர சைண்டாம், அைற்றுக்குள்
நுவழயக்கூட சைண்டாம். மாற்றுைழியாக,
இவணயத்தில் அல்லது 1 800 O-Canadaஐ

அவழப்பதன் மூலம் எங்களின் சேவைகவள
நீங்கள் அணுகலாம். COVID-19 பதாடர்பான
ஏவனய ேட்டாீதியான சகள்ைிகளுக்குத்
தயவுபேய்து பார்வையிடுங்கள்:
https://stepstojustice.ca/covid-19

Online doctor

இவணயத்தில்

consults &

மருத்துைருடனான

medical advice

கலந்தாசலாேவன &
மருத்துை
ஆசலாேவன

1. Telehealth Ontario Get fast, free,

1. Telehealth Ontario, ைிவரைான, இலைேமான,

medical advice Due to high call volume,

மருத்துை ஆசலாேவனவயப் பபறுங்கள்.

self-screen for COVID-19 before calling
https://covid-

அவழப்புக்களின் எண்ணிக்வக
அதிகாித்திருப்பதால், அவழப்பதற்கு முன்பாக
COVID-19க்கான சுயபாிசோதவனவயச்

19.ontario.ca/selfassessment/#q0 T: 1-

பேய்யுங்கள். https://covid-

866-797-0000 W:

19.ontario.ca/selfassessment/#q0 T: 1-866-797-

https://www.ontario.ca/page/get-medical-

0000 W: https://www.ontario.ca/page/get-medical-

advice-telehealth-ontario

advice-telehealth-ontario

2. Maple Online medical advice, virtual

2. Maple Online medical advice, கனடாவுக்குள்

health and prescription in Canada

பமய்நிகர் ைழியில் ஆசராக்கியச் சேவை மற்றும்

Available 24/7

மருந்துச்ேீட்டு ைழங்கல் சேவை 24/7 கிவடக்கும்.

https://www.getmaple.ca/?utm_term=%2Bonline%20%2Bmedical%20%2Badvice&utm_
content=44194
891659&utm_campaign=870052473&gclid=EAIaIQobChMI8vmKhtim6AIVf__jBx0aAwp
TEAAYASAAEgJta vD_BwE

3. Shoppers Drug Mart Safely consult

3. Shoppers Drug Mart இன் மருத்துைர்களுடன்

with doctors online from March 16 -31

பாதுகாப்பான முவ யில் கலந்தாசலாேவன

7 am – 7 pm

மார்ச் 16 முதல் 31 ைவர இவணயத்தில் காவல 7
மணி முதல் மாவல 7 மணி ைவர

https://www.getmaple.ca/shopperscanada-fghaeignifaoeif/?prov=on

