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‘ஃபேமிலி-லலஃப் -கெனக ட்’ 

இலக்குகலை ஏற்ேடுத்திக்னகொள்ைல் மற்றும் உங்களுலைய நொள் னேொழுலதத் திட்ைமிைல் 

தாழ்வுற்ற மன-நிலையில் இருக்கும்ப ாது எலதயும் செய்ய உற்ொகம் இல்ைாமல், அல்ைது நீங்கள் வழக்கமாகச் செய்யும் அன்றாட அலுவல்கலை பமற்சகாள்ை 
இயைாமல் நீங்கள் இருக்கக்கூடும். மன மகிழ்விற்காக நீங்கள் பமற்சகாள்ைக்கூடிய நடவடிக்லககள் மட்டுமில்ைாமல் கட்டணங்கலைச் செலுத்துவது, அல்ைது 
குைிப் து ப ான்ற பவலைகள் கூட இவற்றில் உள்ைடங்கைாம்.  

அலுவல்-வழலம ஒன்லை ஏற்ேடுத்திக்னகொள்வது 
உங்களுலைய மெ-நிலல பமம்ேொட்டிற்கொெ 
முக்கியமொெனதொரு ேடி-நிலலயொகும் 
கடந்த காைத்தில் உங்களுக்குப்  ிடித்தமானதாக இருந்ததால் நீங்கள் மீண்டும் 
பமற்சகாள்ை விரும்பும் நடவடிக்லககளுடன், இைக்குகள் ெிைவற்லறயும், நீங்கள் 
பமற்சகாள்வதற்கான நடவடிக்லககள் ெிைவற்லறயும் ஏற் டுத்திக்சகாள்வது 
உதவிகரமானதாக இருக்கும். இப் டிச் செய்வது விடயங்கள் உங்களுலடய 
கட்டுப் ாட்டிற்குள் இருக்கின்றன என்ற உணர்வும், எதிர்காைத்லதப்  ற்றிய 
நம் ிக்லக உணர்வும் உங்களுக்கு ஏற் ட உதவியாக இருக்கும்.  

நீங்கள் உற்சொகமற்ை நிலலயில் இருந்தொல் 
கூை, சில இலக்குகலை ஏற்ேடுத்திக்னகொள்ை 
உங்களுக்கு உதவுவதற்கொெ பயொசலெக் 
குைிப்புகள் 

• தற்சமயத்திற்கு, உங்களுலைய ஒரு நொள் னேொழுதில் நீங்கள் னசய்துமுடிக்க
விரும்பும் ஒன்று முதல் மூன்று வலைக்குமொெ குறுகிய-கொல இலக்குகலை

ஏற்ேடுத்திக்னகொள்ளுங்கள். உங்களுலடய நிலையில் முன்பனற்றம்
அதிகரிக்கும் ப ாதும்,  உங்களுலடய இைக்குகலை ொதிப் து இன்னும் எைிதாக
ஆகிக்சகாண்டிருக்கும்ப ாதும், உங்களுலடய இைக்குகலை நீங்கள் நடுத்தரமான
மற்றும் நீண்டகாை இைக்குகைாக மாற்றிக்சகாள்ைைாம்.

• பநர்முகமொெதும், குைிப்ேிட்ைதுமொெ இலக்குகலை
ஏற்ேடுத்திக்னகொள்வது உதவிகைமொெதொக இருக்கும்.

நீங்கள் குலறக்க விரும்பும், அல்ைது அறபவ நிறுத்த விரும்பும் 
நடவடிக்லககலைப்  ற்றி பயாெிக்காமல் உங்கைால் ொதிக்க இயலுமான 
இைக்குகைின் மீது கவனத்லதக் குவியுங்கள்.  உதாரணத்திற்கு, ‘நாள் 
முழுதும் டீ.வ ீ ார்த்துக்சகாண்டு உட்கார்ந்திருப் லத நிறுத்தபவண்டும்’ 

என் லத விட ‘ஒவ்சவாரு நாளும் பதாட்டத்திற்கு 10 நிமிட பநரம் தண்ணரீ்
 ாய்ச்ெபவண்டும்’ என்ற இைக்கிலன ஏற் டுத்திக்சகாள்வது ச ரும் ாலும் 
இன்னும் அதிகப்  யனுள்ைதாக இருக்கும்.  

• சொதிக்கவல்ல யதொர்த்தமொெ இலக்குகலையும், நைவடிக்லககலையும்
ஏற்ேடுத்திக்னகொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு நீங்கபை ெவால் விடுத்துக்சகாள்ை
விரும்புகிறரீ்கள் என் து உண்லமதான் – ஆனாலும் யதார்த்தமாக
இருங்கள். எந்த விடயத்லதச் செய்து முடிக்கும்ப ாது, ‘ொதித்துவிட்படாம்’ 

என்ற உணர்வு உங்களுக்கு ஏற் டக்கூடுபமா, மற்றும் எந்த விடயத்லத
நீங்கள் செய்யத் தயாராக இருக்கிறரீ்கபைா அலதப்  ற்றி பயாெியுங்கள்.

• மொைியிருக்கும் உங்களுலைய மெ-நிலலயின் கொைணமொக நீங்கள்
னசய்யொமல் நிறுத்திவிட்டிருக்கும் நைவடிக்லககலைப் ேற்ைி
பயொசியுங்கள். புல் சவட்டுதல், கட்டணங்கலைச் செலுத்துதல்,

நண் ர்கபைாடு பநரம் செைவழித்தல், லெக்கிள் ெவாரிக்குச் செல்லுதல்
அல்ைது புத்தகம் ஒன்லற வாெித்தல் ப ான்ற அவெியமான பவலைகலை
உள்ைடக்கும் ஒரு கைலவயாக இந்த நடவடிக்லககள் இருக்கைாம்.
வரவிருக்கும் ெிை வாரங்கைிலும், மாதங்கைிலும் நீங்கள் ொதிக்க விரும்பும்
இைக்குகலை ஏற் டுத்திக்சகாள்ை விரும்பும்ப ாது, இந்த நடவடிக்லககலை
ஒரு ஆரம்  கட்ட அடிப் லடயாகப்  யன் டுத்துங்கள்

‘வார-நடவடிக்லகத்-திட்டம்’ ஒன்லறப்  யன் டுத்துதல் 

ஒரு வார காைத்திற்கான நடவடிக்லகத் திட்டம் ஒன்லற ஏற் டுத்திக்சகாள்வது உங்களுலடய இைக்குகலைச் ொதிப் லத இன்னும் எைிதாக்கக்கூடும். உங்களுலடய 
திட்டங்களுக்கு அடிப் லடயாக அலமயக்கூடிய ‘வார-நடவடிக்லகத் திட்டம்’ ஒன்று கீபழ தரப் ட்டுள்ைது.  

நாள் காலை  ின்பனரம் மாலை

திங்கள் உைாவல் ஒன்றிற்குச் செல்லுங்கள் நூைகத்திற்குச் சென்று புத்தகங்கள் வாங்கி 

வாருங்கள் 

நண் ர்கலை அலழயுங்கள் 

 செவ்வாய் சகால்லைப் புறத்தில் உள்ை கலைகலை 

அகற்றுங்கள் 

புத்தகம் வாெியுங்கள் 

புதன் 

வியாழன் 30 நிமிட நலட  ாடொலை முடிந்த  ிறகு குழந்லதகளுக்குத் 

திண் ண்டம் வாங்கித் தாருங்கள் 

திலரப் டம்  ார்க்கச் செல்லுங்கள் 

சவள்ைி தியானம் 

ெனி புதிய ‘இண்ட்டர்சநட்’ இலணப் ிற்கு ஒழுங்கு 

செய்யுங்கள் 
ஞாயிறு டீ.வ ீகாட்ெிகள்  ாருங்கள் உங்களுலடய தாயாருக்காக ொப் ாடு 

ஆயத்தம் செய்யுங்கள் 
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உங்களுலைய ‘வொை-நைவடிக்லகத்-திட்ைம்’ ஒன்லைப் புர்த்தி னசய்ய, கீபழ தைப்ேட்டுள்ை உருமொதிரிலயப் ேொவியுங்கள் 

நாள் காலை  ின்பனரம் மாலை

திங்கள் 

செவ்வாய்

புதன்

வியாழன்

சவள்ைி

ெனி

ஞாயிறு 

உங்களுலடய திட்டத்தில் உள்ைடக்குவதற்கான நடவடிக்லககைின் வலககலைப்  ற்றி பயாெிப் து ெிரமாக 
இருந்தால், உங்களுலடய உடலைக் கட்டுக்பகாப் ாக லவத்திருத்தல், உங்கலை ெந்பதாஷப் டுத்திக்சகாள்ைல், 
உங்களுக்குப்  ிடித்த ச ாழுதுப ாக்குகைில் ஈடு டல், மற்றவர்களுடன்  ழகல், வடீ்டில் அங்குமிங்கும் உள்ை 
அலுவல்கலைச் செய்தல், சவைிப்புற பவலைகள், மற்றும் அடுத்தவர்களுக்கு உதவுதல் ப ான்றலவ 
ெம் ந்தப் ட்ட அலுவல்கலை நீங்கள் கருத்தில் சகாள்ைைாம்.   

ஒவ்னவொரு நொளும் நீங்கள் னசய்து முடிக்க விரும்பும் ஒன்று முதல் மூன்று வலைக்குமொெ கொரியங்கள் 
இப்பேொது உங்கைிைம் இருக்கின்ைெ. இவற்ைிற்கொெ கொல அட்ைவலண ஒன்லை நீங்கள் ஆயத்தம் னசய்து 
முடித்த ேிைகு நீங்கள் கருத்தில் னகொள்ைபவண்டிய சில பயொசலெக்குைிப்புகள் இங்பக தைப்ேட்டுள்ைெ: 

ஒரு நொளுக்கு உங்களுலைய அட்ைவலணயிலிருந்து குலைந்தேட்சமொக ஒரு 
விையத்லதச் னசய்ய முயலுங்கள். ஏதாவது ஒரு நாைில் நீங்கள் 
திட்டமிட்டுள்ை அலுவல்கைில் எலதயும் செய்து முடிக்க உங்கைால் 
இயைவில்லை என்றால் மனம் தைர்ந்துவிட பவண்டாம். நிதானமாக 
சுவாெத்லத உள்ைிழுத்து சவைிவிடுங்கள் – இன்லறக்கு இயைவில்லை 
என்றால், இந்த அலுவலைச் செய்து முடிக்க அடுத்த நாள் இருக்கபவ இருக்கிறது 
என் லத ஏற்றுக்சகாள்ளுங்கள். 

சில இலக்குகள் சமொைிக்க இயலொதலவயொக இருக்கலொம், ஆகபவ  
அவற்லைத் துண்டுகைொகப் ேிரித்துக்னகொள்வது உேபயொகமொக இருக்கலொம். 
உதாரணமாக, உள்ளூர் உடற் யிற்ெியகம் ஒன்றில் பெர்ந்து உங்களுலடய 
உடற்கட்டிலன பமம் டுத்திக்சகாள்ளும் இைக்கு ஒன்று உங்களுக்கிருக்கைாம். 
உடற் யிற்ெி நிலையத்லதத் சதாலைப ெியில் அலழத்து கட்டணங்கலைப்  ற்றி 
விொரிப் து, விண்ணப் ப்  டிவம் ஒன்லறப் பூர்த்தி செய்வது, வகுப்புகலைப் 
 ற்றிய தகவல்கலைப் ச றுவது ப ான்ற அலுவல்கலை சவவ்பவறு  குதிகைாக 
நீங்கள்  ிரித்துக்சகாள்ைைாம்.    

உங்களுலைய இலக்குகள் என்ெ என்ேலத எழுதிலவத்துக்னகொள்ளுங்கள். 
உங்களுலடய நாள் ெரியான முலறயில் சென்றுசகாண்டிருக்காவிட்டால், 
உங்களுலடய மனலத உங்களுலடய இைக்கின்  க்கம் திருப்  இயலும் 
வலகயில் உங்களுலடய இைக்குகலை எழுதிலவத்துக்சகாள்வது உதவியாக 
இருக்கைாம். குலறந்த ட்ெமாக ஒரு முலறயாவது உங்களுலடய கவனத்லத 
உங்கள் இைக்கின் மீது உங்கைால் மீண்டும் திருப்  இயன்றால், அதுபவ 

உங்களுலடய நாள் சென்றுசகாண்டிருக்கும் விதத்திலன மாற்றியலமக்கக்கூடும். 

நொள் அல்லது வொைத்தின் இறுதியில், உங்களுலைய அட்ைவலணலயப் 
ேொர்த்து இலக்குகலை நீங்கள் எவ்வொறு சொதித்துக்னகொண்டிருக்கிைரீ்கள் 
என்ேலத நீங்கள் அைவிைலொம். இப்ப ாது ஒரு ெிை வாரங்கள் 
கடந்துவிட்ட டியால், உங்களுலடய இைக்குகைில் ெிைவற்லறச் ெமாைிப் து 
உங்களுக்கு முன்பு இருந்தலதவிட இப்ப ாது எைிதாக இருக்கிறதா? வாரத்தின் 
துவக்கத்தில் நீங்கள் ஏற் டுத்திக்சகாண்ட இைக்குகள் மற்றும் நடவடிக்லககள் 
அலனத்லதயும் நீங்கள் செய்து முடித்திருக்கவில்லை என்றாலும், அவற்றில் 
ெிைவற்லறயாவது நீங்கள் ொதித்திருக்கக்கூடும். மாறிவிட்ட மன-நிலையில் 
இருக்கும் நீங்கள் இலத ொதித்திருக்கிறரீ்கள் என்றால், அது ஒன்றும் 
ொதாரணமான காரியம் அல்ை. அடுத்த ெிை வாரங்கைில் உங்களுலடய மன-
நிலை சமதுவாக பமம் ாடலடய ஆரம் ிக்கும்ப ாது உங்கைால் இன்னும் 
எவ்வைவு ொதிக்க இயலும் என் லதக் கற் லன செய்து  ாருங்கபைன்!    

நீங்கள் நிலனத்தலதப் ப ாை உங்கைால் எலதயும் ொதிக்க இயைவில்லை 
என்றாலும், உங்களுலடய வார-நடவடிக்லகத் திட்டத்திலன நீங்கள் உருவாக்கி 
முடித்த  ிறகு நீங்கள் முயற்ெி செய்து  ார்ப் தற்கான நடவடிக்லககலைப்  ற்றி 
நீங்கள் பயாெித்தபத ஒரு அ ாரமான ஆரம் மாகும் என் லத மறவாதீர்கள்! 
உங்களுக்கிருக்கும் மீண்சடழு-திறலன – அதாவது நீங்கள் விடாமுயற்ெியுள்ை 
ஒருவர் என் லத - இது நிரூ ிக்கிறது. நீங்கள் அடுத்த வாரம் 

முயற்ெிக்கைாம்தாபன.  

http://www.familylife.com.au/familylifeconnect


www.familylife.com.au/familylifeconnect 1800 326 543 

‘ஃபேமிலி-லலஃப்-கனெக்ட்’ பசலவ ‘னதன்கிழக்கு னமல்ேர்ன் ஆைம்ே சுகொதொை வலல’யிெது நிதியுதவிலயப் னேறுகிைது.

இந்த ஆவணத்தில் 
னகொடுக்கப்ேட்டுள்ை தகவல்கள் 
னேொதுவொெ அைிவுலை 
மட்டுபமயொகும். ஆகபவ, இதிலுள்ை 
தகவல்கள் உங்களுலைய சூழலுக்கு 
ஏற்ைதொக இல்லொமலிருக்கலொம், 

மற்றும் சுகொதொைத் னதொழிலர்கைது 
அைிவுலைக்கு ஒரு மொற்ைொக இலவ 
அைிக்கப்ேைவில்லல. 

FamilyLifeConnect 
FamilyLifeConnect is a free service that puts people living in the 
Greater Dandenong community in touch with mentors. 
They can support your wellbeing and help you achieve your goals. 

1800 326 543 

an appointm

at www.familylife.com.au/

 FamilyLifeConnect  

‘ஃபேமிலி-லலஃப்-கனெக்ட்’ 
 ‘ஃபேமிலி-லலஃப்-கனெக்ட்’ என் து வழிநடத்தும் ஆொன்களுடன் படண்டினாங் ச ரும் குதி
ெமூகத்தினருக்குத் சதாடர்பு ஏற் டுத்திக் சகாடுக்கும் ஒரு இைவெ பெலவ. 
 உங்களுலடய ச ாதுநைத்திற்கு ஆதரவாக இருந்து  உங்களுலடய  

 இைக்குகலை நீங்கள் அலடய அவர்கைால் உங்களுக்கு உதவ இயலும்.

1800 326 543

connect@familylife.com.au

இலணயம் மூைமாக ெந்திப்புபவலை 

ஒன்லற ஏற் டுத்திக்சகாள்ளுங்கள்
at www.familylife.com.au/familylifeconnect 
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