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Child, family and relationship
services

குழந்தைத, குடும்பம் மற்றும்
வாழக்கைகைத்துணைணை உறவு ேசேவைவகைள

For families in Victoria, there is a broad range
of services to support and assist them, from
parent education, to maternal and child
healthcare, childcare, crisis support, child
protection, family violence and relationship
services.

பிளைளை வளைர்ப்புக்க கைல்வி, மகைப்ேபறு மற்றும்
குழந்தைதச் சுகைாதாரக்க கைவனிப்பு, குழந்தைதக்க
கைவனிப்பு, ெநெருக்ககைடி நெிைலை உதவிகைள,
குழந்தைதப் பாதுணகைாப்பு, குடும்ப வன்முறைற
மற்றும் வாழக்கைகைத்துணைணை உறவு ேபான்ற
விடயங்கைளைில் விக்கேடாாிய மாநெிலைத்திலுளளை
குடும்பங்கைளுக்ககு உதவும் பலை வைகைப்பட்ட
ேசேவைவகைள உளளைன.

Early parenting services offer support to
parents from pregnancy through to a child
turns four, helping with common difficulties
such as feeding and sleeping problems, as
well as more complex challenges.

கைர்ப்ப நெிைலையிலிருந்ததுண குழந்தைதக்ககு நொன்கு
வயதுண ஆகும் வைர பிளைளை வளைர்ப்பு
விடயங்கைளைில் ெபற்ேறார்கைளுக்ககு உதவும்
ேசேவைவகைள உளளைன. குழந்தைதக்ககு
உணைவூட்டுதல், நெித்திைரப் பிரச்சேவிைனகைள
மற்றும் சேவிலை சேவிக்ககைலைான விடயங்கைள ேபான்ற
ெபாதுணவான சேவிரமங்கைளைில் உதவும் ஆரம்பகைாலை
குழந்தைத வளைர்ப்புச் ேசேவைவகைள உளளைன.

A range of specialist support, counselling,
education, and advice services are provided
through early parenting centres across
Victoria.

We provide support and education to families
who are experiencing some challenges within
their lives, so we're working with families with
children naught, or even pre-birth, through to
four years of age, where we know brain
development's really important, and we
provide a range of services from day-stay,
residential, home-visiting, to community
education programs, to support young
children.

பலை வைகைப்பட்ட சேவிறப்புதவிகைள,
அறிவுைரயாேலைாசேவைன, கைற்பிப்பு, மற்றும்
அறிவுைரயளைிப்பு ேபான்ற ேசேவைவகைளும்
உளளைன. விக்கேடாாிய மாநெிலைெமங்கும் இந்ததச்
ேசேவைவகைள 'ஆரம்பகைாலைப் பிளைளைவளைர்ப்பு
உதவி ைமயங்கைள' மூலைம்
அளைிக்ககைப்படுகைின்றன.
தமதுண வாழக்கைகையில் சேவிரமங்கைைளை
எதிர்ெகைாளளும் குடும்பத்தினருக்ககு ஆதரவுதவி
மற்றும் கைல்வியறிைவ நொங்கைள அளைிக்ககைிேறாம்.
ஆகைேவ, குழந்தைதகைள உளளை குடும்பங்கைேளைாடு
இைணைந்ததுண நொங்கைள பணைியாற்றுகைிேறாம்
மற்றும், பிரசேவவத்திற்கு முறன்பிருந்ததுண
குழந்தைதக்ககு நொன்கு வயதாகும் வைரயிலும்
உதவுகைிேறாம். மூைளை வளைர்ச்சேவி என்பதுண
குழந்தைதக்ககு மிகை அவசேவியம். ஆகைேவ,
குழந்தைதகைளுக்ககு ஆதரவுதவியாகைப்
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பகைல்ேவைளைக்க கைவனிப்பு, தங்குமிடப்
பராமாிப்பு, இல்லை வருைகைகைள மற்றும் சேவமூகைக்க
கைல்வித் திட்டங்கைள ஆகைிய ேசேவைவகைைளை
அளைிக்ககைிேறாம்.
Early parenting services are subsidised, and
are designed to assist families needing to
build their skills and confidence in caring for
their infant or toddler.

ஆரம்பகைாலைக்க குழந்தைத வளைர்ப்புச்
ேசேவைவகைளுக்ககுத் தளளுபடிகைள உண்டு, மற்றும்
தமதுண குழந்தைதகைைளை வளைர்ப்பதற்கைான
தன்னம்பிக்ககைையயும் திறன்கைைளையும்
வளைர்த்துணக்கெகைாளளை விரும்பும் குடும்பங்கைளுக்ககு
ஒத்தாைசேவ ெசேவய்வதற்கைாகை இந்ததச் ேசேவைவகைள
வடிவைமக்ககைப்பட்டுளளைன.

We're dealing with far more complexity with
the family, and really looking at attachment
and attunement, relationships within the
family dynamics, to ensure the best outcomes
for the infants and toddlers that we're dealing
with.

குடும்பத்தினருக்ககும்,
வாழக்கைகைத்துணைணைகைளுக்ககும் இைடேயயுளளை
உறவுகைளைின் மீதுண கைவனம் ெசேவலுத்தி
அவர்கைளுக்ககு இைடேய பிைணைப்ைபயும்
ஒற்றுைமையயும் வளைர்க்ககை நொங்கைள
முறயற்சேவிக்ககைிேறாம். இதன் மூலைம் எங்கைளைதுண
கைவனிப்பில் உளளை குழந்தைதகைளுக்ககு நெல்லை
பலைன்கைள கைிைடப்பைத எம்மால் உறுதி ெசேவய்ய
இயலும்.

Victoria's maternal and child health services
monitor the health and development of your
baby or toddler.

விக்கேடாாிய மாநெிலைத்தின் மகைப்ேபறு மற்றும்
குழந்தைதச் சுகைாதாரச் ேசேவைவகைள உங்கைளைதுண
குழந்தைதயின் உடல்நெலைம் மற்றும்
வளைர்ச்சேவிையக்க கைண்கைாணைித்துணவரும்.

They provide 10 consultations, can provide
referrals to healthcare professionals if
needed, and can link you with other local
families and community services.

10 கைலைந்ததுணைரயாடல்கைைளையும்,
ேதைவப்பட்டால் உடல்நெலைக்க கைவனிப்புத்
ெதாழிலைர்கைைளைப் பார்ப்பதற்கைான
பாிந்ததுணைரகைைளையும் இவர்கைள வழங்குவர்.
ேதைவப்பட்டால் உளளூர்ப் பகுதியிலுளளை
'குடும்ப மற்றும் சேவமூகைச் ேசேவைவகை'ளுடன்
ெதாடர்பு ஏற்படுத்தித் தருவார்கைள.
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The Maternal Child Health line is a 24 hour
telephone line staffed by qualified nurses, with
information, support, and guidance regarding
child health, nutrition, breastfeeding, maternal
and family health, and parenting.

Children and family services are inclusive of
all cultures, however, there are also family
and parenting services specifically designed
for Aboriginal and Torres Strait Islander
families.

It's not just about the antenatal care, it could
be around housing, financial counselling,
mental health, so a range of issues, and we
also provide transport, which is an essential
part of the KMS Program. And you can't get
that in mainstream, so that's a major barrier to
people attending the services here.

'மகைப்ேபறு மற்றும் குழந்தைதச் சுகைாதாரத்
ெதாைலைேபசேவி இைணைப்பு' 24 மணைி ேநெரச்
ேசேவைவயாகும். தகுதி ெபற்ற தாதிகைள உளளை
இந்ததச் ேசேவைவயானதுண ேதைவப்படும்
தகைவல்கைைளையும், ஆதரவுதவிையயும்
உங்கைளுக்ககு அளைிக்ககும். ேமலும், குழந்தைத
நெலைம், ேபாஷாக்ககு, தாய்ப்பாலூட்டல்,
குழந்தைத வளைர்ப்புப் ேபான்ற விடயங்கைளைில்
உங்கைளுக்ககு வழிகைாட்டும்.
குழந்தைதகைளுக்ககும் குடும்பங்கைளுக்ககுமான
ேசேவைவகைள அைனத்துணக்க கைலைாசேவாரங்கைைளையும்
மதிக்ககும், இருப்பினும், அேபாாிஜினி மற்றும்
ேடாாிஸ் நெீர்ச்சேவந்ததித் தீவகைக்க
குடும்பங்கைளுக்ககைாகை விேசேவடமாகை
வடிவைமக்ககைப்பட்ட குடும்ப ேசேவைவகைளும்
குழந்தைத வளைர்ப்பு ேசேவைவகைளும் உளளைன.
எமதுண ேசேவைவ முறன் பிரசேவவக்க கைவனிப்ைபப்
பற்றியதுண மட்டுமல்லை, வீட்டுவசேவதி, நெிதிநெிைலை
ஆேலைாசேவைன, மன நெலைம் ேபான்ற பலை
பிரச்சேவிைனகைளுக்ககைான ேசேவைவகைளைாகைவும்
இருக்ககைலைாம். ேமலும், 'KMS திட்ட'த்தின்
முறக்ககைிய அங்கைமான ேபாக்ககுவரத்துண
வசேவதிையயும் நொங்கைள அளைிக்ககைிேறாம்.
பிரதானமான ெபாதுணச் ேசேவைவகைளைில் இந்தத
வசேவதி இல்ைலை, ஆகைேவ இந்ததச் ேசேவைவகைைளைப்
பயன்படுத்துணம் மக்ககைளுக்ககு இந்தத வசேவதி
இல்லைாததுண ஒரு தைடயாகை இருக்ககைிறதுண.

Childcare services provide care and support
for working families.

ேவைலைக்ககுச் ெசேவல்பவர்கைள உளளை
குடும்பங்கைளுக்ககு உதவும் வைகையில் குழந்தைதக்க
கைவனிப்புச் ேசேவைவகைள பராமாிப்பு
அளைிக்ககைின்றன.

Finding the right childcare arrangement will
depend on the length of care you need, your
child's age, and the type of care you think
would suit your child.

குழந்தைதக்க கைவனிப்பு ேதைவப்படும் ேநெரம்,
உங்கைள குழந்தைதயின் வயதுண, உங்கைள
குழந்தைதக்ககு ஏற்ற கைவனிப்பின் வைகை
ஆகைியவற்ைறப் ெபாறுத்துணச் சேவாியான
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குழந்தைதக்க கைவனிப்பு வசேவதிையத் ேதடுவதுண
அைமயும்.
The cost of childcare depends on the type of
service you choose.

You may be eligible for financial assistance
from the Commonwealth government.
Contact the Department of Human Services.

நெீங்கைள ெதாிவு ெசேவய்யும் ேசேவைவயின்
வைகைையப் ெபாறுத்துண குழந்தைதக்க
கைவனிப்பிற்கு ஆகும் ெசேவலைவு இருக்ககும்.
மத்திய ெபாதுணநெலை அரசேவின் நெிதியுதவிையப்
ெபற நெீங்கைள தகுதி ெபறக்ககூடும்.
'மானிடச் ேசேவைவகைள திைணைக்ககைளை'த்துணடன்
ெதாடர்புெகைாளளுங்கைள.

As families grow and children become young
adults, additional services are ready at hand
across Victoria.

குழந்தைதகைள வளைர்ந்ததுண இைளைஞர்கைளைாகைி
குடும்பம் ெபாிதாகும்ேபாதுண உங்கைளுக்ககு
உதவத் தயாராகை இருக்ககும் கூடுதல் ேசேவைவகைள
விக்கேடாாிய மாநெிலைம் எங்கும் உளளைன.

Many are subsidised by the government,
including services for mental health and
dental health, as well as other allied health
services, such as physiotherapy, psychology,
and dietary advice.

மனநெலைச் ேசேவைவகைள, பல்நெலைச் ேசேவைவகைள,
உடலியக்ககைச் சேவிகைிச்ைசேவ, உளைவியல் மற்றும்
உணைவியல் ஆகைியவற்ைற உளளைடக்ககைிய இதர
சுகைாதாரச் ேசேவைவகைளுக்ககு அரசேவாங்கைத்தின்
தளளுபடி உண்டு.

For information on a range of dental services,
information on the child dental benefit
schedule, or to find a community dental clinic,
contact Dental Health Services Victoria.

As young people move into adulthood, mental
health or alcohol and drugs issues may occur.

பலை வைகைப்பட்ட பல் மருத்துணவச் ேசேவைவகைள,
குழந்தைதகைளுக்ககைான பல் மருத்துணவச் ேசேவைவத்
திட்டங்கைள ஆகைியவற்ைறப் பற்றிய
தகைவல்கைைளைப் ெபறவும், அல்லைதுண சேவமூகை பல்
மருத்துணவ நெிைலையங்கைைளைப் பற்றிய
தகைவல்கைைளைப் ெபறவும் 'விக்கேடாாிய பல்
மருத்துணவச் ேசேவைவ'யுடன் ெதாடர்பு
ெகைாளளுங்கைள.
இளைம் வயதினர் வளைர்ந்ததுண வயதுணவந்ததவர்கைளைாகை
ஆகும்ேபாதுண மன நெலைப் பிரச்சேவிைனகைள
அல்லைதுண மதுண மற்றும் ேபாைதவஸ்துணப்
பிரச்சேவிைனகைள எழலைாம்.
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Finding someone to talk to as early as
possible is important.

Starting with family is a good place, or talk to
your doctor or contact a confidential
phoneline or online service.

These services are free, and expert
counsellors can provide valuable advice and
counselling. In times of urgent family crisis,
there are emergency services to assist you.

In an emergency, always call 000.

If you or someone in your family is thinking
about self-harm or suicide, call Lifeline, on 13
11 14.

If you are concerned about the safety and risk
of harm to a child, contact your local child
protection service.

Phone numbers are available at
BETTERHEALTH.vic.gov.au/childprotection.

இைதப் பற்றிப் ேபசுவதற்கு ஏற்ற ஒரு
ேசேவைவைய கூடிய விைரவில் கைண்டுபிடிப்பதுண
முறக்ககைியம்.
முறதலில் குடும்பத்தினருடன் ேபசுவதுண நெல்லைதுண,
அல்லைதுண உங்கைளுைடய மருத்துணவருடன்
ேபசுங்கைள, அல்லைதுண இரகைசேவியத் ெதாைலைேபசேவிச்
ேசேவைவ அல்லைதுண இைணையச் ேசேவைவயுடன்
ெதாடர்பு ெகைாளளுங்கைள.
இந்ததச் ேசேவைவகைள இலைவசேவமானைவ, ேமலும்
ைகைேதர்ந்தத அறிவுைரயாேலைாசேவகைர்கைளைால்
இைதப் பற்றி அறிவுைரக்ககை இயலும்.
அவசேவரமான குடும்ப ெநெருக்ககைடிகைள ஏற்படும்
சேவமயங்கைளைில் உங்கைளுக்ககு உதவுவதற்ெகைன
அவசேவரகைாலைச் ேசேவைவகைள உளளைன.
எப்ேபாதுணம், அவசேவரநெிைலை ஒன்றில் '000' - ைவ
அைழயுங்கைள.
நெீங்கைேளைா அல்லைதுண உங்கைளுைடய
குடும்பத்திலுளளை ஒருவேரா சுய தீங்கு அல்லைதுண
தற்ெகைாைலைையப் பற்றிய எண்ணைத்தில்
இருந்ததால் 13 11 14 எனும் இலைக்ககைத்தில்
'உயிாிைணைப்'ைப (Lifeline) அைழயுங்கைள.
ஒரு குழந்தைதக்ககு ஆபத்துண ஏற்படும் வாய்ப்பு
இருந்ததுண அதன் பாதுணகைாப்ைபப் பற்றி நெீங்கைள
கைாிசேவனப்பட்டால் உங்கைளுைடய உளளூர்ப்
பகுதியிலுளளை குழந்தைதப் பாதுணகைாப்புச்
ேசேவைவயிைன அைழயுங்கைள.
betterhealth.vic.gov.au/childprotection எனும்
வைலைத்தளைத்தில் ெதாைலைேபசேவி இலைக்ககைங்கைள
கைிைடக்ககும்.
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If you are worried about the immediate safety
and risk of harm to a child, that cannot safely
be left until the next working day, call the After
Hours Child Protection Emergency Service on
13 12 78.

Child FIRST ensures that vulnerable children,
young people, and their families, are linked to
relevant services.

Visit the Department of Human Services
website for more information and your local
services

அடுத்த ேவைலை நொள வைரக்ககும் ஒரு
குழந்தைதையத் தனியாகை விட இயலைாதுண என்ற
நெிைலையில் குழந்தைதயின் உடனடிப்
பாதுணகைாப்ைபப் பற்றி நெீங்கைள கைாிசேவனப்பட்டால்,
ேவைலை ேநெரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ேநெரக்க
குழந்தைதப் பாதுணகைாப்பு அவசேவர ேசேவைவைய 13
12 78 - இல் அைழயுங்கைள.
பாதிப்புறும் நெிைலையிலுளளை குழந்தைதகைள,
இளைம் பிராயத்தினர் மற்றும் அவர்கைளைதுண
குடும்பத்தினர் ஆகைிேயாருக்ககுத் தகுந்தத
ேசேவைவகைளுடன் ெதாடர்பு ஏற்படுத்தித்
தரப்படுவைத 'Child FIRST’ எனும் ேசேவைவ
உறுதிப்படுத்துணகைிறதுண.
இைதப் பற்றிய ேமலைதிகைத் தகைவல்கைளுக்ககும்,
உங்கைளைதுண உளளூர்ப் பகுதியில் இருக்ககும்
ேசேவைவகைைளைப் பற்றித் ெதாிந்ததுணெகைாளளைவும்
'மானிடச் ேசேவைவகைள திைணைக்ககைளை'த்திற்குச்
ெசேவல்லுங்கைள.

Asylum-seekers and refugees in Victoria,
including children, are able to access most
health and community services funded by the
Victorian government, as eligibility for most
services is not determined by visa or
residency status.

குழந்தைதகைள உளளைடங்கை, விக்கேடாாிய
மாநெிலைத்திலுளளை அைடக்ககைலைம்
நொடுேவார்கைளும் அகைதிகைளும் விக்கேடாாிய
அரசேவினால் நெிதியுதவியளைிக்ககைப்படும்
ேசேவைவகைைளை அணுகைலைாம், ஏெனனில் விசேவா
மற்றும் குடிவரவு நெிைலைைய ைவத்துண
இதற்கைான தகுதி தீர்மானிக்ககைப்படுவதில்ைலை.

These services include community health
services, the refugee health program, torture,
and trauma counselling, and the catch-up
immunisation program.

சேவமூகைச் சுகைாதாரச் ேசேவைவகைள, அகைதிகைள
சுகைாதாரத் திட்டம், சேவித்திரவைத மற்றும்
அதிர்ச்சேவிக்ககு ஆளைாேனாருக்ககைான
அறிவுைரயாேலைாசேவைன, விட்டுப்ேபான
தடுப்பூசேவிகைைளைப் ேபாட்டுக்கெகைாளவதற்கைான
திட்டம் ஆகைியன இந்தத ேசேவைவகைளைில்
உளளைடங்கும்.

All families have different needs.

ஒவ்வெவாரு குடும்பத்தின் ேதைவகைளும்
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ெவவ்வேவறு மாதிாியாகை இருக்ககும்.
At times, for some, they can be urgent, while
for others, longer-term help is needed.

சேவிலை ேவைளைகைளைில் சேவிலைருக்ககு உதவி
அவசேவரமாகைத் ேதைவப்படும், சேவிலைருக்ககு நெீண்ட
கைாலை உதவி ேதைவப்படும்.

The Victorian health system offers a range of
services to meet these needs.

இந்ததத் ேதைவகைைளைப் பூர்த்தி ெசேவய்யும்
விதத்தில் விக்கேடாாிய மாநெிலைம் பலை
வைகைப்பட்ட ேசேவைவகைைளை அளைிக்ககைிறதுண.

For more information, visit:
BETTERHEALTH.vic.gov.au/family

ேமலைதிகைத் தகைவல்கைளுக்ககு:
BETTERHEALTH.vic.gov.au/family

betterhealth.vic.gov.au
Page 7 of 7
Child, family and relationship services © Copyright State of Victoria 2017

