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இ"கிலா'தி) உ"#$ தான$ !றி$த ச"ட$தி' வரவ#$%&' மா#ற%க' 
!றி$த ெபா$வான ேக#வ%க&'( இ"த! ப"க$ பதி$கைள வழ#$கிற(. 

10 !"கிய ேக#வ%க# 

ந "#க% ச"ட மா#ற%க' !றி$% எவ#டமாவ' ேபச வ"#$ப"னா(, தய#ெச&' 
எ"க$ சிற$% இைண$ைப அைழ$%க': 0300 303 2094. இ!த! ேசைவ 
ஆ"கில&தி( ம"#ேம கிைட%கிற' எ"பைத நிைனவ&'ெகா+க. 

மா#ற%ப'வ) எ"ன? 
இ"கிலா'தி) உ"#$ தான$ ெதாட%பான ச"ட$ மா#ற%ப'கிற*. அதாவ% 2020 
வச#த கால$திலி'(), இ"கிலா'தி) உ"ள எ"லா வய#வ$ேதா() அவ#க% 
இற#$% ேபா$ ஒ" உ"#$ ெகாைடயாளராக க"த$ப&வா)க*, 
ெகாைடயள()க)*டா+ என பதி$ ெச#தவ&க( அ"ல$ வ"ல$கள'$க(ப*ட 
!"#கள&' ஒ"றி% இட#ெப&றவ)க+ தவ#$%&. 

இ" ெபா$வாக ‘வ"லக%’ அைம$% என !றி$ப&ட$ப(கிற*. 

ந "#க% உ"#$ ெகாைடயாள( பதிேவ&'( ேசர அ"ல$ வ"ல$வத&கான 
உ"க$ !"ைவ பதி$ ெச#யலா'. 

வ"ல$கள'$க(ப*டவ,க- ப"#வ%மா(: 

• 18 வயதி%&'ப'டவ*க, 

• இ"கிலா'தி) 12 மாத$க&'() !ைறவாக வா#$தவ&க( அ"ல$ தானாக 
!"வ$% இ"# வசி$காதவ(க) 

• இ"த மா#ற%ைத( !"#$ ெகா$%& திற$ இ"லாதவ'க). 

இ"த மா#ற%தி#( உ"ப"ட வய#வ$ேதா(, இ"ன$% அவ#க% ஒ" உ"#$ 
தான$ ெச#ய வ"#$%கிறா*களா இ"ைலயா, ம"#$ எ"த உ"#$கைள தான$ 
ெச#ய வ"#$%கிறா*க+ எ"பைத ேத#$ ெச#யலா', ேம#$ உ"#$ தான! 
ெச#வத&' !" அவர$ !"#ப%தின)# ஆேலாசி'க)ப+வா-க.. 

இ"த மா#ற%திலி)*+ வ"ல$கள'$க(ப*ட !"#க% 
எைவ? 
• 18 வயதி%&'ப'டவ*க, 

• !திய ஏ"பா%கைள) !"#$ெகா(வத+,- ேதைவயான நடவ$%ைககைள 
எ"#பத&'( ேபாதிய மன வலிைம இ"லாதவ'க) 

• இ"கிலா'()* வ"ைக த"பவ%க', ம"#$ இ"# தானாக !"வ$% 
வசி$காதவ(க) 

• இ"கிலா'தி) இற#பத&' 12 மாத$க&'() !ைறவான கால$ 
வா#$தவ&க( 
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நம#$ வ"லக% அைம$% ேதைவ ஏ"? 
உ"#$ தான$தி& மிக$ெப'ய !"ேன%ற' ஏ"ப$%&ள(, ஆனா$ 
இ"#$ ெகாைடயாள(க)*+ ப"றா%&ைற உ"ள$. ஒ"ெவா& ஆ"#$, 
UK-இ! உ"#$மா'" கா#தி&'( ப"#யலி' !"#$கண$கான ம"க$ 
இற#கி&றன(. 

நம# !"ேன%ற'ைத' ெதாடர, ெபா$ம"கள%& அ"#$ைறகள)* ஒ" 
மா#ற% ேதைவ!ப#கிற'. 10-இ! 6-!"# ேம#ப%ட !"#ப%க' உ"#$ 
தான$தி&' ஒ"#$ெகா(கிறா+க(, ஆனா$ ேநாயாள&கள&( ேதைவகைள' 
நிைற%ெச#ய !ைற$த& 10-இ! 8 !"#ப%க' ெகாைடயள()க 
ஆதரவள&'க ேவ#$% ம"#$ வா#ைவ% கா#பா!ற#$ ேம#ப%&த(# 
ஒ"#$ெகா(ள ேவ#$%. 

அ"ைமய ேவ#$ ஆ"# !"#க%, அவ#க% 2015 ஆ" ஆ"#$ 
வ"லக% !ைறைய அறி$க&ப()தியதிலி-./ ஒ"#ைக வ"கித&க' 
!றி$ப&ட(த*க அள# அதிக%&'(ளதாக+ !"கி%றன. இ"கிலா'தி)* 
இேத !"ேன%ற'ைத* காண நா# ஆ"வமாக உ"ேளா&. 

வ"லக% அைம$% ெதாட%&வ( எ"ேபா&? 
2020 ஆ" ஆ"# வச#த கால$தி' ‘வ"லக% !ைற’ நைட$ைற&' வ"#. 
!திய !ைற ெசய$ப&'(வத+கான ச"யான ேததி இ"#$ அரசினா' 
உ"தி%ப'(த%படவ+,ைல. 

இ"கிலா'தி) உ"#$ தான$ ெதாட%பான ச"ட$ைத மா#$வத#கான 
ச"டமா&க( பாரா$ம&ற ெசய$%ைற !ல# நிைறேவ'ற(ப*+ அரச 
ஒ"#த% ெபற$ப%&'ள). 

மா#ற%க' எ"னெவ"& ம"க$"%& ெத#வ%&க அதிக%ப'யான ேநர$ 
இ"#பைத உ"திெச'யவத#காக மா#ற%க' உடன$யாக நைட$ைற&' 
வரா$. இ" ம"க$"% அவ#க% உ"#$ ெகாைடயாளராக வ"#$ப"னா( 
அைத$ ேத#$ ெச#ய%&, அ"த !"வ$ைன அவ#கள& !"#ப!தின%ட'( 
ந"ப$க&ட() பகி$%& ெகா$ள&' ேபாதிய ேநர$ ெகா$%&'. 
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நா# வ"லகவ"%ைல எ"றா% என# உ"#$கைள 
தானாகேவ எ"#$%ெகா)வ +,களா? 
இ"ைல. உ"#$ தான$ !ைற$த எ"ண$%ைகய$லான நிக$%கள'( ம"#ேம 
நைடெபற இய#$. UK-இ! ஒ"ெவா& ஆ"#$ !மா$ 500,000 ேப# 
இற#கி&றன(, ஆனா$ அவ#கள&' 100-! 1 நப# ம"#ேம த"க$ உ"#$கைள 
தான$ ெச#ய%&'ய !"நிைலகள)* இற#கி&றன(. ஒ"வ$ இற#தப&'ன) 
மிகவ%ைரவாக ம"#ேம உ"#$கைள மா#ற% ெச#ய !"#$, ேம#$ அைவ 
பய#ப$%த'()ய நிைலய&' இ"#க ேவ#$%, எனேவ ெகாைடயாள(க) 
ெபா$வாக ம"#$வமைன த "வ$ர சிகி$ைச ப"#$ அ"ல$ வ"ப$% ம"#$ 
அவசரகால !ைறய%& இற#தவ&களாக ம"#ேம இ"#க !"#$. இ"த 
தட#க%க& காரணமாக, ஒ"ெவா& ெகாைடயாள() மதி$ப&றவ)க+. 

உ"#$தான( நைடெப&வத)* !"# உ"க$ !"#ப"தின& 
அ"க$ப&வா)க*. உ"#$ தான ெசய$%ைற ப"றி உ"க$ !"#ப%தின)*! 
ஏேத$% ேக#வ%க# இ"#தா&, அ"#ட% உ"க$ ந"ப$%ைக, மத# அ"ல$ 
கலா$சார' எ"ப$ மதி$க&ப() எ"ப$ உ"ள$%ட ேக#வ%க# 
பதிலள&'க)ப*+. ந "#க% ஒ" ெகாைடயாளராக வ"#$%கிற )*களா எ"பைத 
ேத#$ெத&'( உ"க$ !"#ப%தின)*! ெத#ய%ப'()வ) மிக$% 
!"கிய&. உ"க$ !"ைவ உ"க$ !"#ப%தின)ட+ கல#$ைரயா)*க+, 
இத# !ல# உ"க$ வ"#$ப& மதி$க&ப(வைத உ"தி%ப'(த அவ#க% உதவ 
!"#$. 

எ" உட#$% எ"ன நைடெப&' எ"பதி" ம "தான 
க"#$பா"ைட நா# இழ#கிேறனா? 
இ"ைல. ந "#க% ஒ" உ"#$ ெகாைடயாளராக வ"#$ப"னா% அைத ேத#$ 
ெச#$% வ"#$ப& இ"#$ உ"கள%டேம இ"#$%. ந "#க% ெகாைடயள()க 
வ"#$பவ"&ைல எ"றா%, உ"க$ !"ைவ NHS உ"#$ ெகாைடயாள( 
பதிேவ&'( பதி$ ெச#வ% மிக$% வ"ைரவான' ம"#$ எள#ைமயான). 
இைத$ ெச#வத&கான வ"ைரவான ம"#$ எள#தான வழி இைணய%தி( 
ெச#வதா'(. உ"கள%ட' இைணய அ"க$ இ"ைலெய'றா", ந "#க% 
எ"க$ ெதாட%& ைமய$ைத 0300 123 23 23 எ"ற எ"ண$%& அைழ$கலா(. 

ந "#க% உ"க$ வ"#$ப&கைள NHS உ"#$ ெகாைடயாள( பதிேவ&'( எ"த 
ேநர$தி'( வ"ைரவாக'( எள#தாக'( !"#ப%&கலா*. நா#க% அ"மதிய'(றி 
ம"கள%& உ"#$கைள எ"#க மா#ேடா&. 

ெகாைடயள()பத,- !"# உ"க$ !"#ப%தின) எ"ேபா&' 
ஆேலாசி'க)ப+வா-க.. உ"#$ தான ெசய$%ைற ப"றி உ!க# 
!"#ப%தின)*! ஏேத$% ேக#வ%க# இ"#தா&, அ"#ட% உ"க$ 
ந"ப$%ைக, மத# அ"ல$ கலா$சார' எ"ப$ மதி$க&ப() எ"ப$ உ"ள$%ட 
ேக#வ%க# பதிலள&'க)ப*+. உ"க$ வ"#$ப&ைத உ"க$ !"#ப%தின)# 
ந"ப$க&' அறி$தி&'ப) !"கிய&. இ" உ"க$ வ"#$ப&ைத, அ"த 
வ"#$ப& எ"வாக இ"#தா&', அவ#க% மதி$பைத எள#தா&'கிற+. 
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ந "#க% என# !"#ப%தி( அ"மதிைய இ"ன$% 
ேக#ப %&களா? 
ஆ". உ"#$ தான$ !றி$% !"#ப%தின) ெதாட%&' ஆேலாசி'க)ப+வா-க.. 
இத#$ பல காரண%க& உ"ளன: 

• த"க$%& ெந#$கமான ஒ"வ$% இழ#ைப எதி$ெகா()* 
!"#ப%தினைர+ க"#தி& ெகா$வ&; 

• NHS உ"#$ ெகாைடயாள( பதிேவ&'( பதி$ெச'ய)ப*ட எ"தெவா' 
!"ைவ%& வ"ட, ெகாைடயள()ப+ !றி$தான அவ#$ அ"ைம !"ைவ% 
ப"றி !"கியமான தகவ$க% !"#ப%தின)ட# இ"#கலா'; 

• !"#ப ஆதரவான', அவ#கள& உறவ$ன& ப"றிய !"கியமான தகவ$கைள 
உ"தி%ப'(த உத#கிற', அதாவ% அவ#$ ம"#$வ&, பயண$ ம"#$ 
ச"க வரலா% ேபா$ற தகவ$க% எ!க# உ"#$ தான சிற$% 
ெசவ$லிய(க*+, கிைட%கி&றன. உ"#$ தான$ ெச#வத&' !"ன$ 
!"#ப%க' வழ#$% தகவ$க%, ம"#$வ !றி$%க' ம"#$ ப"ற 
ேசாதைனக( ஆகியன, அ"த நப#$ உ"#$கைள ேவெறா&வ&'( 
ெபா$%&வ& பா#கா%பானதா எ"பைத& !"#$ெகா(வத+, மிக !"கிய&. 

உ"#$ அ"ல$ தி# தான$ சா#தியமானா) உ"க$ !"#ப# எ"ேபா&' 
அ"க$ப&'. ெகாைட !றி$% ந "#க% ஏ"கனேவ ஒ" !"ைவ 
எ"#தி&'தா), இைத உ"க$ !"#ப%தின)ட+ பகி$%& ெகா$%&'தா), 
அவ#க% உ"க$ !"ைவ ஆத#$பா'க) எ"# எதி$பா$'க)ப*கிற,. 

ந "#க% !"ைவ எ"த வைகய%&' பதி$ ெச#யவ&'ைல ம"#$ ந "#க% 
வ"ல$கள'$க(ப*ட !"வ$% இ"ைல எ"றா%, உ"க$ !"#ப%ைத அ"கி, 
உ"க$ உ"#$ தான$ !றி$த !"ைவ% ப"றி அவ#கள&ட( ஏேத$% 
தகவ$ இ"#கிறதா எ"# ேக#க$ப&'. எ"த தகவ$% கிைட%கவ'(ைல 
எ"றா%, உ"க$ உ"#$கைள தான$ ெச#ய ந "#க% ஒ"#$ெகா(கிற +,க( 
எ"# க"த$ப&', ேம#$ உ"க$ !"#ப%தின) இைத ஆத#$பா'க) 
எ"# எதி$பா$'க)ப*கிற,. 

18 வயதி%& உ"ப"டவ&க( ம"#$ மன திற$ இ"லாதவ'க) !திய 
ச"ட$திலி()* வ"ல$க&ப()*ளன-, ஆனா$ இ"#$ NHS உ"#$ 
ெகாைடயாள( பதிேவ&'( !"ைவ பதி$ ெச#யலா'. இ"த$ தகவ$ 
ஆேலாசைனய)* ேபா$ !"#ப%தி(! கிைட%க& ெச#ய%ப'(. வ"ல$க&ப(ட 
!"#கள&' உ"ளவ%கள'( உ"#$ தான இ"தி !!" !"#ப%தினரா+ 
எ"#க%ப"கிற), ஆனா$ பதி$ெச'ய)ப*ட !"ைவ க"#தி& ெகா$ள 
அவ#க% சிற$% ெசவ$லியரா* ஊ"#வ%"க'ப)வா+க,. 
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இ"த மா#ற%க' எ" !ழ#ைதகைள! பாதி%&மா? 
வ"லக% !ைற 18 வயதி%&'ப'ட !ழ#ைதக'(! ெபா$%தா'. 18 
வயதி%&'ப'ட ஒ"வ"$% ெகாைடயள()க ேவ#$ய !"# எ"#$% 
!"நிைலகள)*, அ"த !"ைவ எ"#$ ஒ"#த% அள#$%&ப( !"#ப%தின)ட# 
ேக#க$ப&'. 

NHS உ"#$ ெகாைடயாள( பதிேவ& வய# ேவ#பா&'றி அைனவ%&'மான*. 
ஒ" !ழ#ைத தன# !"ைவ பதி$ ெச#ய வ"#$ப"னா(, அ"ல$ ஒ" 
!ழ#ைதய'( ெப#ேறா' !ழ#ைத&காக அைத$ ெச#ய வ"#!ப#னா&, அத#கான 
வ"#$ப& கிைட%கிற'. NHS உ"#$ ெகாைட பதிேவ&'( பதி$ ெச#ய%ப'ட 
தகவ$க%, சிற$% ெசவ$லிய(களா, அ"க$%&யைவ, அவ#க% உ"#$ 
தான$தி&கான சா#திய'() !றி$% அ"#$%ப'ைத அ"#கிறா(க). 

என# இ"தி சட#$ தி#ட%க' பாதி%க'ப(மா? 
இ"தி% சட#$க& ெதாட%பாக ஒ"வ$% எ"ண$க&, மதந"ப$%ைகக( 
அ"ல$ கலா$சார'ைத$ ப"றிய க"#$க% உ"ளனவா எ"பைத& பா#$க, 
எ"க$ சிற$% ெசவ$லிய(க* எ"ேபா&' !"#ப%&ட( ேப#கிறா(க). 
எ"#$%கா(டாக, வ"ைரவான அட#க% அ"ல$ சவ#ெப&' திற$%. 

ஒ" ெகாைடயாள() உ"#$கைள அக#$வத#காக ேம#ெகா'ள)ப+, 
அ"ைவ சிகி$ைசக", மிக$% திறைமயான வ"#ந%களா", ஒ" 
ேநாயாள&ய'( உய#ைர& கா#பா%&வத%கான அவ#க% ெச#$% அேத கவன$%&, 
உ"#ேநா'க) ம"#$ ம"யாைத'ட) ேம#ெகா'ள)ப+கிற.. 
அ"ைவசிகி(ைச)*+ ப"ற$ அ"ைவசிகி(ைச கறீ$க% கவனமாக 
ைத#க%ப'கி)றன, உடைல% க"#த% ம"#$ உைட அண#வ#%த' ேபா$ற 
எ"தெவா' இ"தி% சட#$ வ"#$ப&க() மதி$க&ப(கி)றன. 

பல ெகாைடயாள(க) சவ#ெப&' திற$% வைக இ"தி சட#ைக 
நட#$கிறா)க*. 

நா# எ"#$ ெச#யாவ'(டா* எ"ன ஆ"#? 
!திய !ைற இ"கிலா'தி) நைட$ைற&' வ"த$ட&, 
ெகாைடயள()பதிலி./0 வ"ல$வத&கான உ"க$ !"ைவ 
ெத#ய%ப'(தவ*+ைல ம"#$ வ"ல$கள'$க(ப*ட !"வ$% ந "#க% 
இ"ைலெயன(", உ"க$ உ"#$கைள தான$ ெச#ய ந "#க% 
ஒ"#$ெகா(கிற +,க( எ"ேற க"த$ப&'. எனேவ ந "#க% உ"#$ தான$ ெச#ய 
வ"#$%கிற )*க+ எ"# பதி$ ெச#யாவ'(டா*+ !ட, ந "#க% வ"#$%வைத 
உ"க$ !"#ப%தின)*! ெத#ய%ப'()வ) !"கியமா(). 
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ந "#க% எ"த உ"#$கைள ெகாைடயள()க அ"ல$ அள#$காம( இ"#க 
வ"#$%கிற )*க+ எ"ப$ !றி$த !றி$ப&'ட வழிகா&'த)க* இ"#தா&, இ"த$ 
தகவ$கைள உ"க$ ெகாைட !"ைவ NHS உ"#$ ெகாைடயாள( பதிேவ&'( பதி$ 
ெச#$%ேபா) வழ#க ேவ#$%. 

ெகாைட சா#தியமான !"நிைலய() ந "#க% இற#தா&, உ"க$ உ"#$கள'( 
சிலவ%ைற அ"ல$ அைன$ைத&' ெகாைடயள()க ேவ#$மா எ"# உ"க$ 
!"#ப%தின)ட# எ"ேபா&' ேக#க$ப&'. அவ#கள&' ஒ"#தலி'றி உ"க$ 
உ"#$க& தான$ ெச#ய%படா!. 

ந "#க% NHS உ"#$ ெகாைடயாள( பதிேவ&'( உ"க$ உ"#$கைள தான$ 
ெச#வத&கான !"ைவ ஏ"கனேவ பதி$ெச'தி()*, அ"ப$றி உ"க$ 
!"#ப%தின)ட# இ"வைர ெசா$லவ'$ைல என#$, தய#ெச&' அவ#க%&' 
ெத#ய%ப'()*க,. 

உ"#$ ெகாைடயாள( பதிேவ&'( வ"லக% !"ைவ ந "#க% பதி$ 
ெச#தி&'தா), ந "#க% !"#ெச&தைத உ"க$ !"#ப%தின)*!% 
ெத#ய%ப'(த ேவ#$%. 

உ"க$ !"ைவ% !"#ப%&க அ"ல$ ம "#$% உ"தி%ப'(த வ"#$ப"னா(, 
உ"க$ வ"வர$கைள( தி#$%&க( அ"ல$ 0300 123 23 23 ஐ அைழ$%க'. 

நா# என# !"ைவ மா#ற !"#மா? 
ஆ". ந "#க% NHS உ"#$ ெகாைடயாள( பதிேவ&'( உ"#$ தான$ !"ைவ 
பதி$ெச'தி()*, உ"க$ வ"வர$கைள !"#ப%&க வ"#$ப"னா(, அ"ல$ 
உ"க$ !"ைவ மா#ற அ"ல$ ம "#$% உ"தி%ப'(தேவா வ"#$ப"னா(, 
உ"க$ வ"வர$கைள தி#$%&க( அ"ல$ 0300 123 23 23 ஐ அைழ$%க'. 

ஒ" உ"#$ ெகாைடயாளராவத+கான உ"க$ !"ைவ உ"க$ !"#ப%&ட( 
பகி$%& ெகா$வ& !"கிய&. இ" ந "#க% ெகாைடயள#$க வ"#$ப"ன '(க* 
எ"பைத அவ#க% அறி$தி&'பத)*+, உ"க$ !"ைவ மதி$பைத 
அவ#க%&' எள#தா&'வத)'*, அவ#க%&' அதிக ந"ப$%ைகைய) த"#. 

NHS உ"#$ ெகாைடயாள( பதிேவ& எ"றா% 
எ"ன? 
NHS உ"#$ ெகாைடயாள( பதிேவ& எ"ப$, உ"#$ தான$ !றி$% ஒ" 
!"ைவ பதி$ ெச#தவ"க$, அவ#க% ெகாைடயள()க வ"#$ப"னா($ 
வ"#$பாவ"'டா)$, அவ#க% அைனவ%& வ"வர$கைள() ைவ#தி&'() 
ஒ" தர#$தளமா(). NHS உ"#$ ெகாைடயாள( பதிேவ&'( பதி$ெச'வ) 
ம"#$ உ"க$ !"#ப%தின)ட# ெசா$வ& ஆகியன ந "#க% இற#$%ேபா) 
உ"க$ !"வ$%& மதி$பள'(க$ப*வைத உ"திெச'ய சிற$த வழி$ைறக( 
ஆ"#. 

	


