
1



2

முன்னுரை
2007 இல் நிறுவப்பட்டது, அசைலம் அக்ைஸ் தாய்லாந்து (ஏ ஏ டி) ஒரு அரசு ைாரா அசமப்புமற்றும் புகலிட அணுகல் 
குடும்பத்தின் ஒரு பகுதிசய உருவாக்குகிறது. அகதிகளுக்கான மனித உரிசமகசை யதார்த்தமாக்குவசத 
நநாக்கமாகக் ககாண்டுை்நைாம்.
. அசனத்து அகதிகளும் ஒரு புதிய வாழ்க்சகயில் நியாயமான வாய்ப்புக்கு தகுதியானவர்கை் என்று நாங்கை் 
நம்புகிநறாம்.

எங்கள் சேரை என்ன
• ைட்ட உதவி
தாய்லாந்தில் உை்ை புகலிட விண்ணப்பங்கை் தற்நபாது ஐநா அகதிகை் முகவரால் சகயாைப்படுகின்றன (UN-
HCR) இந்த கையல்முசற நீண்ட, சிக்கலான மற்றும் அடிக்கடி அதிர்ை்சிகரமானதாக இருக்கலாம், எனநவ எங்கை் 
வாடிக்சகயாைர்களுக்கு இந்த கையல்முசறசய வழிநடத்தி அகதி அந்தஸ்சதப் கபற அவர்களுக்கு ைட்ட மற்றும் 
ைமூக ஆதரசவ வழங்குகிநறாம்.

• ைமூக வலுவூட்டல்
பகுதி வழியாக அகதி ைமூகத்தின் நதசவகசைப் பூர்த்தி கைய்யும் திறசன நாங்கை் நமம்படுத்துகிநறாம்
அகதிகைால் வழிநடத்தப்படுவதற்கான ைமூக அறிவு மற்றும் திறசம அடிப்பசடயிலான பயிற்சி
குழுக்கை். SGBV என்ற கருத்சத நாங்கை் குழந்சதகளுடன் நைர்த்து பராமரிக்கிநறாம்
ைமூக. வாழ்வாதாரம், நமம்பாட்டு கைாத்துகளுக்கான அணுகசல உறுதி கைய்ய, நாங்கை் பலப்படுத்துகிநறாம்

• ககாை்சக ஆநலாைசன
தாய் ைட்டத்தில் மாற்றங்கசைை் கைய்ய நாங்கை் பிற மனித உரிசம குழுக்களுடன் இசணந்து பணியாற்றுகிநறாம்
நாட்டில் அகதிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்ணியத்சத மீட்கடடுக்கவும். அசனத்து அகதிகளும் பாதுகாப்பாக 
உணரவும் அவர்களின் வாழ்க்சகசய புதுப்பிக்கவும் தாய்லாந்சத நாங்கை் ஊக்குவிக்கிநறாம்.

மறுப்பு
இந்த காமிக் புத்தகம் AAT ஆல் தயாரிக்கப்பட்டது. இந்த காமிக் புத்தகத்தின் உை்ைடக்கம் அப்படிநய நம்பப்படக் கூடாது. 
இது தற்நபாது கவளியீட்டின் ைமயத்தில், சுருக்கமான வடிவத்தில் கபாதுவான தகவல்கசை வழங்கும் நநாக்கம் 
ககாண்டது. இந்த காமிக் புத்தகத்தில் உை்ை தகவல் 17 ஆகஸ்ட் 2021 நிலவரப்படி உை்ைது. தகவல் நவகமாக மாறலாம். 
ஏநதனும் நகை்விகை் இருந்தால் AAT மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்களுடன் நநரடியாகை் ைரிபார்க்கவும்.
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மூன்று கநருங்கிய நண்பர்கை், நானா, கையிண்ட் 
மற்றும் நகண்டி, வழக்கம் நபால் தங்கை் அழகான 
சுற்றுப்புறத்திற்கு அருகிலுை்ை பூங்காவில் 
மகிழ்ை்சியுடன் விசையாடுகிறார்கை்.

பூங்காவில் விசையாடி மகிழ்ந்த 
பிறகு, மூன்று கநருங்கிய நண்பர்கை் 
வீட்டிற்குை் கைல்லத் தயாராகிறார்கை்.

காத்திரு! 

ஏநதா 

இருக்கிறது 

!!

நீங்கை் 

என்ன?!

ஹஹஹா! நான் 
நகாவிட் -19 !! நான் உலகம் முழுவதும் பரவப் 

நபாகிநறன். நான் மக்கசை 

நநாய்வாய்ப்படுத்துநவன் !! 

நான் மிகவும் 

சிறியவனாகவும் கண்ணு
க்கு 

கதரியாதவனாகவும் இருக்க 

முடியும்!
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ஒரு 
மனிதனிடமிருந்து 

இன்கனாருவருக்கு 
என்னால் எளிதில் 
மனித உடலுக்குை் 

கைல்ல முடியும்.

நான் நமற்பரப்பில் இருக்க முடியும், 
நீங்கை் என்சன அறியாமல் 

உங்கை் உடலுக்கு அல்லது உங்கை் 
நண்பர்களிடம் ககாண்டு கைல்லலாம்.

உமிழ்நீர் துளிகைால் நீங்கை் 
இருமும்நபாது அல்லது 

தும்மும்நபாது நான் பரவுநவன்..

நான் காற்றில் 
இருக்க முடியும்.

துளி

கதாடர்பு

காற்று மூலம் பரவுகிறது
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நான் மனித உடலில் நுசழந்த 
பிறகு, மக்கை் அசத 
அனுபவிப்பார்கை்..

நைார்வு

காய்ை்ைல் இருமல்

மூை்சுத் திணறல்

வயிற்றுப்நபாக்கு

சிவப்பு புை்ளிகை்

நான் மக்களுக்கு 
கடுசமயான 
நநாய்கசை 

ஏற்படுத்தி அவர்கசை 
மருத்துவமசனயில் 

நைர்க்கை் கைய்ய முடியும்.
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‘நகாவிட் -19 கைான்னசதக் நகட்ட பிறகு, 
மூன்று குழந்சதகை் பயந்து, உதவிக்காக 
வீடு திரும்பி ஓடினார்கை். திடீகரன்று, 
மர்மமான கடிதம் நதான்றியது! நீங்கை் நகர 

மருத்துவமசனக்குை் 
கைன்று 

குணப்படுத்தும் 
மருந்சதக் 

கண்டுபிடிக்க 
நவண்டும்

உங்களுக்கு முகமூடிகை், நைாப்பு 
மற்றும் ஆல்கஹால் கெல் நதசவ; இந்த 

விஷயங்கை் மூலம், நீங்கை் COVID-19 
இலிருந்து பாதுகாக்கப்படுவீர்கை்.

இந்த நகரத்சத காப்பாற்ற 
ஒநர வழி என்றால் 

குணப்படுத்தும் மருந்சதக் 
கண்டுபிடிப்பது ...

குழந்சதகநை,

நிசனவில் ககாை்ளுங்கை்! நீங்கை் இன்னும் உங்கை் 

சககசை சுத்தம் கைய்யாமல் இருந்தால் உங்கை் கண்கை், வாய் 

மற்றும் மூக்சகத் கதாடாதீர்கை். நீங்கை் வீட்டிற்கு கவளிநய 

இருக்கும்நபாது ஒருவருக்ககாருவர் குசறந்தது 1 மீட்டர் தூரத்தில் 

நின்று ைமூக இசடகவளிசயப் பயிற்சி கைய்ய நவண்டும்.

வணக்கம், குழந்சதகநை! உங்கை் 
அசனவருக்கும் நான் என்ன கைய்ய நவண்டும்?

என்ன கைய்யலாம்? 
நகாவிட் -19 எல்லா 

இடங்களிலும் உை்ைது 

நாங்கை் நபாக 

நவண்டும்! 

நானும் கூட !!

பஃ!!! எங்களுக்கு உதவி நதசவ!

3 குழந்சதகை் மருத்துவமசன நகரத்திற்கு 
கைல்ல முடிவு கைய்தனர்.
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இரண்டு நாட்கைாக 
நடந்துககாண்டிருக்கிநறாம் 
அவர்கை் ஓய்வு எடுக்க நவண்டும்.

சில நாட்களுக்குப் பிறகு, நகாவிட் -19 நகரம் 
முழுவதும் பரவியது..

அவர்கை் வீட்டிற்குை் நுசழந்தவுடன்,

அவர்கை் மூவரும் கடிதத்தின் 
பரிந்துசரப்படி நைாப்சபப் 
பயன்படுத்தி கவனமாக 
சககசைக் கழுவினார்கை்

நாம் ஓய்வு எடுக்கலாமா? நான் 
மிகவும்கசைப்பாக உை்நைன் 

கசைப்பசடந்துை்நைன்…

நாங்கை் அங்கு சிறிது 
ஓய்வு எடுக்கலாம்.

அது ஒரு  ஆளில்லாத  வீடு.
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அவர்கை் COVID-19 ஆல் சூழப்பட்டதால், 
அவர்கை் வீட்டில் தங்க முடிவு கைய்தனர்.

3-4 நாட்கை் கடந்துவிட்டன, அவர்கை் தங்கை் 
நசடமுசறகசைத் தவறவிடத் கதாடங்கினர் 
மற்றும் அவர்களின் உடல்கை் விசித்திரமாக 
பதிலளித்தன .

நகாவிட் -19 வருகிறது, நாங்கை் வீட்சட விட்டு 
கவளிநயறலாமா?

நாங்கை் நகாவிட் -19 ஐ எடுத்துை் 
கைல்லக்கூடும் என்பதால் குசறந்தது 14 

நீங்கை் எப்படி 
உணருகிறீர்கை்?

எனக்கு பயமாக 
இருக்கிறது. 

நாங்கை் எப்நபாது 
வீடு திரும்புநவாம்?

வாழ்க்சக எப்நபாது மீண்டும் 
இயல்பு நிசலக்கு வரும்? 

நான் எல்லாவற்சறயும் பற்றி 
மிகவும் கவசலப்படுகிநறன்.

நாட்கைாவது நம்சமத் 
தனிசமப்படுத்திக் ககாை்வது 

நல்லது என்று நான் 

ஹ்ம் ... அவர்கை் நைாகமாக 
இருக்கிறார்கை், ைாப்பிட விரும்பவில்சல, 

சில ைமயங்களில் தூங்க முடியாது.

அவர்களின் 

உணர்வுகசை நான் 

ைரிபார்க்க நவண்டும்
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பார்க்கிறீர்கைா? நாங்கை் 
இந்த வீட்டில் மட்டுநம 
தங்கியிருந்தாலும், நாங்கை் 
விரும்பியசதை் கைய்வதன் 
மூலம் வழக்கம் நபால் 
மகிழ்ை்சியாக இருக்க 
முடியும்.

நீங்கை் கைய்ய விரும்பும் 
கையல்கை் ஏநதனும் 

உங்களிடம் உை்ைதா? 
உங்களுக்கு மகிழ்ை்சி 
அளிக்கும் ஏதாவது?

அசமதியாக இருங்கை், நாங்கை் 
ஒருவருக்ககாருவர் இங்நக இருக்கிநறாம். 

அப்படி உணர்வது இயல்பானது, நீங்கை் 
நைாகமாக உணர்ந்தால், அதுவும் பரவாயில்சல.

ஓ ைரி!

ஆம், 
என்னிடம் உை்ைது! 

நான் வசரயவும் 
பாடவும் விரும்பு

கிநறன்

‘இந்த வாழ்க்சக முசற 

விசரவில் தனிசம உணர்வுடன் 

மாற்றப்படலாம், ஏகனன்றால் 

நாங்கை் இந்த வீட்டில் அதிக 

நாட்கை் தங்கியிருந்ததால் 

அவை் மனதில் 

நிசனத்தாை்
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ஏய்! இந்த 

சுவாரஸ்யமான 

புத்தகத்சத நான் 

கண்நடன். அசத ஒன்றாகத் 

திறப்நபாம்.

ஒரு நாை், நானா அசறயில் 
அசலந்து ககாண்டிருந்தநபாது 
ஒரு விசித்திரமான புத்தகத்சதக் 
கண்டுபிடித்தார்.

நநரம் முடிவதற்குை், கபற்நறார் 
அவர்களுக்கு பரிசு வழங்குகிறார்கை்.

14 நாட்களுக்குப் பிறகு, அவர்கை் 
மருத்துவமசன நகரத்திற்குை் கைல்லும் நபாது 
எதிர்பாராத விருந்தினர் ஒருவர் நதான்றினார்..

 அவை் அசதத் திறந்தவுடன், 
அவர்களின் கபற்நறார் 
திடீகரன்று நதான்றுகிறார்கை்!

உங்கை் 
இல்லாசமசய 
உணர்கிநராம்!

நீங்கை் உங்கை் உணர்ை்சிகசை நன்றாக 
சகயாளுகிறீர்கை்!

நாங்கை் உங்கசை 
நிசனத்து மிகவும் 

கபருசமப்படுகிநறாம்.

இநதா அன்பும் அக்கசறயும் ககாண்ட  கடடி 
கபாம்சம அது உங்களுக்கு மனதைவில் 

உதவும். ஆனால் நீங்கை் ஒருவருக்ககாருவர் 
ஆதரவளிக்கும் நபாது மட்டுநம கடடி 

கபாம்சமயின் ைக்தி நவசல கைய்யும்.

நீங்கை் எங்கு கைல்கிறீர்கை் என்று நிசனக்கிறீர்கை்?
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குழந்சதகை் COVID-19 இலிருந்து தப்பித்து 
மருத்துவமசன நகரத்திற்கு பாதுகாப்பாகை் 
கைல்கின்றனர்.

மூன்று நபருக்கும் மருத்துவரால் 
தடுப்பூசி நபாடப்பட்டது.

இப்நபாது அவர்களிடம் ஒரு  
பாதுகாப்பு கவைம் உை்ைது. மூன்று 
குழந்சதகளுக்கு தங்கை் ஊருக்குத் 
திரும்பும் தடுப்பூசிகளின் சபசயயும் 
மருத்துவர் வழங்கினார்.

நாங்கை் உங்களுக்கு தடுப்பூசிகை் ககாடுக்கலாம். 
இருப்பினும், உங்கை் உடல் நநாய் எதிர்ப்பு ைக்திசய 

உருவாக்கும் முன் நீங்கை் இன்னும் பாதிக்கப்படலாம். 
உங்கசையும் மற்றவர்கசையும் பாதுகாக்க, நீங்கை் 

இன்னும் முகமூடி அணிய நவண்டும், கதாடர்ந்து 
உங்கை் சககசை சுத்தப்படுத்த நவண்டும்

சீக்கிரம்! 
அது அங்நக 
இருக்கிறது!

இங்நக சிகிை்சை அளிக்கப்படுகிறது 
என்று எங்களுக்கு கடிதம் 

கிசடத்தது. உன்னிடம் இருகிறதா?
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நகாவிட் -19 நீர்த்துளிகை், கதாடர்பு மற்றும் காற்று மூலம் பரவுகிறது. இது மக்களுக்கு 
உடல் மற்றும் உைவியல் ரீதியான பாதிப்புகசை ஏற்படுத்தும்.

ைமூக விலகல், முகக்கவைம் அணிதல், சககசை சுத்தப்படுத்துதல், இருமும் நபாதும் 
தும்மும்நபாதும் வாசய மூடிக்ககாை்வதுடன் காற்நறாட்டத்சத உறுதி கைய்வதும் 
நகாவிட் -19 கதாற்சறத் தடுக்க உதவும்.

கதாடர்ை்சியான சுய-தனிசமப்படுத்தலின் நபாது மன அழுத்தம், வருத்தம் மற்றும் 
கவசல உணர்வது இயல்பு. இருப்பினும், நீங்கை் விரும்புவசதை் கைய்வதன் மூலம் 
அந்த உணர்வுகசை எளிதாக்கும் நடவடிக்சககை் உை்ைன!

உங்களுக்கு உடல்நிசல ைரியில்சல மற்றும் மருத்துவ சுகாதார நைசவகசை 
அணுக விரும்பினால், நீங்கை் இவரிடமிருந்து உதவிசய நாடலாம்:

- பாங்காக் கரஃப்யூஜி கைன்டர் (BRC): அலுவலக நநரங்களில் 025125632 EXT 108 
மற்றும் அவைரநிசலகளுக்கு 0860104117;

- சூ சி: 080-558-5892 (ஆங்கிலம்), 02-328-1161-63 & 062-8471388 (தாய் கமாழி)

உங்களுக்கு மநனாவியல் ஆதரவு மற்றும் மன அழுத்தத்சத ைமாளிக்க நவண்டும் 
என்றால், நீங்கை் இவரிடமிருந்து உதவிசய நாடலாம்:

- நெசுட் அகதிகை் நைசவ (JRS): 084-427-4136, 062-540-5456, 094-371-7834
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