
 
புதன், செப்டம்பர் 5, 2018 

குறுகிய காலப் படிப்பு; ொமானியர்களும் ‘லல கவுன்ெலர்’ ஆகலாம் 

 

ஒவ்வ ொரு குடும்பத்திலும் ஆண், வபண் இரு ருமே பணிக்குச் வென்றொல்தொன் வெலவுகளை ஓரைவுக்குச் 

ெேொளிக்க முடியும் என்ற நிளல இருக்கிறது. கூட்டுக் குடும்ப முளறகள் கொலொ தியொகிவிட்ட சூழ்நிளலயில் 

கண ன், ேளைவிக்கு இளடமய மதொன்றும் சின்ைச் சின்ைக் கருத்து ம றுபொடுகள்கூட, 'ேைம் விட்டுப் 

மபசு து' என்னும் இயல்பொை குணம் ேளறந்துவிட்டதொல், பிரச்சிளைகள் ஊதிப் வபரிதொக்கப்பட்டுப் 

பூதொகரேொக வ டிக்கின்றை. 

இப்படிப்பட்ட சூழ்நிளலகளில்  ைரும் குழந்ளதகளுக்கு ஏற்படும் ேை அழுத்தத்துக்கு அைம  இல்ளல. 

ேைம் விட்டுப் மபெவும் பதின் பரு த்தில் நிற்கும் குழந்ளதகளின் எண்ணங்களைப் பகிர்ந்துவகொள்ைவும் 

 ழியில்லொத அ ெர உலகத்தில்  ொழ்ந்துவகொண்டிருக்கிமறொம். 

எளிதில் மனபாரத்ததக் குதைக்க... 

மபச்சுத் துளணக்குக்கூட ஆளில்லொத குடும்பத் தளலவிகள், முதிமயொர்கள் இப்படி எல்மலொருக்குமே 

ஆறுதலொகப் மபசு தற்கும் அ ர்களின் பிரச்சிளைகளைப் புரிந்துவகொண்டு அ ர்களுக்கொை 

ஆமலொெளைகளை  ழங்கு மத ‘மல கவுன்ெலிங்’. இந்தப் பயிற்சிளயச் ெொேொனியர்களுக்கும் 'தி பொன்யன்' 

தன்ைொர் த் வதொண்டு நிறு ைத்துடன் இளணந்து அளிக்கிறது வென்ளை, ஸ்வடல்லொ மேரி கல்லூரி. 

"இது ஸ்வடல்லொ மேரி கல்லூரியின் பொடத்திட்டத்துக்கு அப்பொற்பட்டத் திட்டம். இளத 2016-லிருந்து 

அளித்து ருகிமறொம். ெொேொனியர்களுக்கு அளிக்கப்படும் பயிற்சி என்பதொல், குளறந்தபட்ெக் கல்வித் 

தகுதியொக 10-ம்  குப்பு முடித்திருக்க ம ண்டும் என்று அறிவித்மதொம். கடந்த இரண்டு மபட்ச்களில் 

முதுகளல பட்டம் வபற்ற ர்கள் முதல் முளை ர் பட்டம் வபற்ற ர்கள் ளர இந்தச் ெொன்றிதழ் படிப்புக்கு 

விண்ணப்பித்திருந்தைர். 
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ஆறு ேொத கொலப் பயிற்சிக்கு மிகக் குளறந்த அைவில் ரூபொய் 3,000 ேட்டுமே கட்டணேொகப் வபறுகிமறொம். 

'தி பொன்யன்' அளேப்பிலிருந்து தகுந்த வதொழில்முளற ேை நல ஆமலொெகர்கள் பயிற்சி அளிக்கின்றைர். 24 

 ொரங்களுக்கு திங்கள், வியொழன் ஆகிய நொட்களில் 4 ேணிமநரப் பயிற்சி அளிக்கப்படும். படிப்பதற்கொை 

வேட்டீரியலும் தரும ொம். 

தியரி, பிரொக்டிகலில் பயிற்சிவபற்ற ர்கள் எப்படிச் வெயல்படுகிறொர்கள் என்பளதக் கருத்தில்வகொண்டு 

அ ர்களுக்கு 'மல கவுன்ெலிங்' முடித்ததற்கொை ெொன்றிதழ் அளிக்கப்படும். 

ேை அழுத்தத்தில் இருப்ப ர்கள் எல்லொருமே ேைநல ேருத்து ரிடம் வெல்ல ம ண்டும் என்றில்ளல. 

இரண்டு அேர்வுகளில் மல கவுன்ெலிங்கிமலமய ஒரு ரின் ேைபொரம் குளறந்துவிடும். தீவிர ேை 

அழுத்தத்தில் இருப்ப ர்களுக்கு அடுத்த கட்ட ேருத்து  ஆமலொெளைளய யொரிடம் வபறலொம் என்ற 

மயொெளைளயயும் இ ர்கள் தர முடியும். 

 ங்கிப் பணி, தக ல் வதொழில்நுட்பம் மபொன்ற எந்தப் பணியில் இருப்ப ரும் மல கவுன்சிலிங் 

பயிற்சிளயப் வபறு தன்மூலம், அடுத்த ருக்கு உத லொம். அமதமநரம்,  குப்புகளை புறக்கணிக்கொேல், 

ெரியொை மநரத்தில்  ந்து, பயிற்சிகளின் முடிவில் தங்களின் திறளேளய வ ளிப்படுத்துப ர்களுக்மக பயிற்சி 

முடித்ததற்கொை ெொன்றிதழ்களை அளிக்கிமறொம். அடுத்த மபட்ச்ளெ வெப்டம்பர் இறுதியில் 

வதொடங்கவிருக்கிமறொம்” என்றொர் மல கவுன்சிலிங் பயிற்சி  குப்புகளை ஒருங்கிளணக்கும் டொக்டர் மகத்ரின் 

ம ொெப். 
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