
பருவமகடதை் – இப்யபாது என்ன?
12 முதல் 16 வயதுடையவர்களின்  
பெற்்றோருக்கு ஒரு வழிகோை்டி
டிஜிட்டை் ஊடகங்களின் பயன்பாடு | ரகச்்சைவுப் பணம்
மதுபானம், புரகயிரை மற்றும் கஞ்சா | ்வளிபய ்சை்ைை்  
மற்றும் ்காண்டாட்டம் | பாைியை்ென்ரம
சவ்ஹவுசன் மாநிைெ்ெிை் ஆபைாசரன சலுரககள்
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«இகளயயார் தங்ைள் வசாந்த வழியிை் 
வசை்ை யவை்டும், ஆனாை் ஒரு சிை  
வழிைாட்டிைள் பாதிப்கப ஏற்படுத்தாது.» 
(Pearl S. Buck)

குறிப்பு
எங்கள் வரைெ்ெளெ்ெிை் நீங்கள் 
பமைெிக உெவிகரமான ெகவை்கரள 
காணைாம்: www.vjps.ch

ஏபெனும் பகள்விகள் இருந்ொை் 
எங்களுடன் ்ொடர்பு ்காள்ள ெயங்க 
பவண்டாம்.

வசயற்படுங்ைள் – ைைந்து 
யபசி தீர்மானியுங்ைள்!
இளரமப்பருவம் பிரெ்ெிபயகமான ஒரு காைம். இரளபயார்களிை் நிரறய விடயங்கள் 
மாறுகின்றன. அெ்பொடு பை வளர்ச்சி நிரைகரளக் கடக்க பவண்டியுள்ளது. இந்ெப்  
பருவெ்ெிை் இரளபயார் உொரணமாக ெங்கள் பாைினெ்ெின் பங்கிரன ரகயாள்ெை், 
ெங்களுக்்கன சுய ்நறிமுரற ெீர்மானங்கரள விருெ்ெி ்சய்ெை், சம வயெினருடன் 
முெிர்ச்சியான, ்நருக்கமான உறவுகரள ஏற்படுெ்ெை் பபான்றவற்றிை் ஈடுபடுகிறார்கள். 
இன்்னாரு முக்கிய ்சயற்பாடு ்பற்பறார் வட்ீடிைிருந்து பிரிெை் ஆகும். பமைெிக சுய அெி- 
காரம், புெிய இடங்கரள ஆராய்ெை் பபான்றவற்றிற்காக இரளபயார் முயற்சிக்கிறார்கள். 
கூடுெைாக மதுபானம், புரகயிரை ்ொடர்பான முெை் அனுபவங்கள் வரக்கூடியரவ 
்வளிபய ்சை்ைலும் முக்கியமாகும். – இந்ெ பருவெ்ெிை் பஹார்பமான்கள் மாறுவது. 
வட்ீடிை் கடினமான சூழை்கள் பொன்றுவது சாொரணமானது.
கூடுெைாக உொரணெ்ெிற்கு சம வயெினருடன் பரிமாற்றம் ்சய்வெற்கு இரளபயாருக்கு 
இரணயம் ஒரு முக்கியமான கற்பரன இடமாக உள்ளது. இரளபயார் ஆபெ்ெிைிருந்து 
ெங்கரள பாதுகாக்கவும், அடிரமயாக்கும் நடெ்ரெகரள பழகாமை் இருப்பெற்கும் அவர்க-
ளுக்கு இந்ெெ் துரறயிை் ெகவை்களும் வழிநடெ்ெை்களும் பெரவ. 
ஆனாலும் வபற்யறாராைிய நீங்ைள் எவ்வாறு பை்யவறுபட்ட  
சவாை்ைகள கையாள முடியும்?
உங்கள் பிள்ரளயின் சுய அெிகாரெ்ரெப் ்பறுவெற்கான முயற்சிகளிை் ஆெரவு அளியு-
ங்கள், மற்றும் அெற்கு சுெந்ெிரம் அளியுங்கள். ஆனாை் உங்கள் பிள்ரளயும் ்பாறுப்பா- 
கவும் உறுெியாகவும் இருக்க பவண்டு்மன கூறுங்கள். ஒப்பந்ெங்கரள பமற்்காள்வ- 
பொடு அவற்ரற பகாரவும் பவண்டும். சிரமங்கள் ஏற்பட்டாை் ஒரு துரறசார் நிரையெ்ரெ 
்ொடர்பு ்காள்வெற்கான ரெரியெ்ரெ ்காண்டிருங்கள். 
உங்ைள் பிள்களயுடன் நீங்ைள் வசை்லும் வழியிை் 
வவற்றிவபற எங்ைள் வாழ்த்துை்ைள்.
சுகாொர முன்பனற்றம் மற்றும் 
ெடுப்பிற்கான துரறசார் நிரையம் 
சவ்ஹவுசன் நகரெ்ெின் பள்ளி சமூகப்பணி
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டிஜிட்டை் ஊடகங்கரளக் ரகயாளுெை்
• ெரட்சய்வரெ விட வழி  

நடெ்துெை் சிறந்ெது.
• நீங்கள் உங்கள் பிள்ரளக்கு  

முன்மாெிரி, டிஜிட்டை் ஊடகங்களின் 
பயன்பாட்டிலும் கூட.

• கற்பரனயான மற்றும் உண்ரமயான 
உைகெ்ெிற்கிரடபய சமநிரைரயக் 
கவனியுங்கள். 

• வயது மெிப்படீுகரளக் கவனியுங்கள்.
• வடிகட்டிய ்மன்்பாருரள விட உரரயா-

டை்கள் பயனுள்ளொக இருக்கும்.

• உங்கள் பிள்ரள யாருடன் அரட்ரடயடி-
க்கிறது(chat) என்பரெக் கவனியுங்கள்.

• ெனிப்பட்ட ெரவுகரளக் குறிப்பிடும் பபாது 
அவொனம் பெரவ. 

• ்ொரைக்காட்சி, விரளயாட்டு சாெனங்க-
ள் மற்றும் கணனிரய பிள்ரளகளின் 
அரறயிை் ரவக்காெீர்கள்.

• அெிகரிெ்ெ வன்முரற, பின்வாங்கை், 
பசார்வு பபான்ற நடெ்ரெ மாற்றங்கரள 
கவனியுங்கள்.

டிஜிட்டை் ஊடைங்ைளின் 
பயன்பாடு 
ஸ்மார்ட் ்ொரைபபசிகள்(ரகபபசி), கா்ணாளி விரளயாட்டு-
க்கள், இரணயம் பபான்றரவ இன்று அன்றாட வாழ்க்ரகயின் 
ஒரு பகுெியாகும். இவற்றின் பிரபயாகவசெிகள் நிரறய  
வாய்ப்புக்கரள வழங்குகின்றன, ஆனாை் ஆபெ்துக்களும் 
மரறந்ெிருக்கின்றன.

வயெிற்பகற்ற டிஜிட்டை் ஊடகங்களின் பயன்பாடு சம்பந்ெமான பரிந்துரரகள்
3 வயதுவகர 6 வயதுவகர 9 வயதுவகர 1 2வயதுவகர 12 வயதிற்கு யமை்

வதாகைை்ைாட்சி இை்ரை ஆம் ஆம் ஆம் ஆம்
ைட்டுப்பாடான இகையவழி இை்ரை ஆம் ஆம் ஆம் ஆம்
வயதிற்யைற்றைாவைாளிவிகளயாட்டுை்ைள் இை்ரை இை்ரை ஆம் ஆம் ஆம்
சமூைவகைத்தளங்ைள் 
(உ ம். இன்ஸ்ராகிராம், ஸ்நாப்சாற், முகநுூை்)

இை்ரை இை்ரை இை்ரை இை்ரை ஆம்

ஸ்மார்ட்வதாகையபசி இை்ரை இை்ரை இை்ரை இை்ரை ஆம்
ஒருநாளிை் அதிைபட்ச திகரயநரம் 0 நிமிடங்கள் 10 நிமிடங்கள் 30 நிமிடங்கள் 60 நிமிடங்கள் 120 நிமிடங்கள்



பமலும் சிை பரிந்துரரகள்
• பார்ெ்ெரவகளின் உள்ளடக்கம், 

அபெபபாை் கற்பரன மற்றும் உண்ரம-
யான வாழ்க்ரக பற்றியும் பபசுங்கள். 

• ெிரரரயப் பயன்படுெ்துவெற்கான 
விெிகரள பிள்ரளயுடன் பசர்ந்து 
முடி்வடுப்பபொடு, வயெிற்பகற்ப அரம-
ெ்துக் ்காள்ளுங்கள் (ஒளிபரப்புக்களின் 
்ெரிவு, விரளயாட்டுக்கள், சாெனங்க-
ள்மற்றும் பநரங்களிை் ்சயற்பாடுகள்) 

• விெிகள் பின்பற்றப்பட பவண்டும் என்ப-
ரெக் பகாருவபொடு பின்விரளவுகரள-
யும் குறிப்பிடுங்கள்.

ஸ்மார்ட் ்ொரைபபசிகள்
• 12 வயெிைிருந்துொன் பிள்ரளகளிற்கு 

ஒரு ஸ்மார்ட் ்ொரைபபசிரய வாங்கு-
ம்படி துரறசார் நிபுணர்கள் பரிந்துரர-
க்கிறார்கள். 

• எந்ெ வழிரய ்ொடர்பாடலுக்காகப் 
பயன்படுெ்துகிறது என்பரெ நீங்கள் 
பிள்ரளயுடன் கைந்துரரயாடுங்கள் 
(இன்ஸ்ராகிராம், வாற்ஸ் அப், ஸ்நாப் சாற்).

• உங்கள் பிள்ரளயுடன் வாய்ப்புக்க-
ள், அபாயங்கள் அபெபபாை் அரட்ரட 
விெிகரள விவாெியுங்கள்.

• சட்ட விெிகரளப் பற்றி உங்கள் பிள்ரள-
க்குக் கற்பியுங்கள் (உ. ம். படெ்ெிை் உரிரம, 
பாைியை் ்சய்ெிகள் அனுப்புெை், ரசபர் 
ொக்குெை்). 

• விரைக் கட்டுப்பாட்டிற்கு ப்ர-ீ்பய்ட் 
அட்ரடரய(pre-paid) வாங்கும் படியும், 
இரெ எப்பபாதும் ஒபர பநரெ்ெிை் மள்ீ 
கட்டண நிரப்பு ்சய்யும்படியும் பரிந்துரர-
க்கப்படுகிறது.

• கட்டண பசரவகரள ரகயாள்ெை் பற்றி 
கைந்து பபசி ெீர்மானியுங்கள்(இரச-
-மற்றும் கா்ணாளி பெிவிறக்கங்கள், 
்சயைிகள், ரகபபசி ெரவுகள்). 

• விெிகரள பசர்ந்து ெீர்மானியுங்கள், 
அவற்ரற எழுெி ரவெ்ெிருங்கள், காை-
ெ்ெிற்குக் காைம் பரிசீைியுங்கள். 

• இரவுகளிை் ஸ்மார்ட் ்ொரைபபசி 
உங்கள் பிள்ரளயின் படுக்ரகயரறயிை் 
இை்ரை என்பரெ உறுெிப் படுெ்ெிக் ்கா-
ள்ளுங்கள்.

«பிள்களைகளப் பாதுைாத்தை் 
என்பது, அவர்ைளுை்கு டிஜிட்டை்  
உைைம் பற்றிய விழிப்புைர்கவ  
ஏற்படுத்துவதும் ஆகும்!»

வயெிற்பகற்ற டிஜிட்டை் ஊடகங்களின் பயன்பாடு சம்பந்ெமான பரிந்துரரகள்
3 வயதுவகர 6 வயதுவகர 9 வயதுவகர 1 2வயதுவகர 12 வயதிற்கு யமை்

வதாகைை்ைாட்சி இை்ரை ஆம் ஆம் ஆம் ஆம்
ைட்டுப்பாடான இகையவழி இை்ரை ஆம் ஆம் ஆம் ஆம்
வயதிற்யைற்றைாவைாளிவிகளயாட்டுை்ைள் இை்ரை இை்ரை ஆம் ஆம் ஆம்
சமூைவகைத்தளங்ைள் 
(உ ம். இன்ஸ்ராகிராம், ஸ்நாப்சாற், முகநுூை்)

இை்ரை இை்ரை இை்ரை இை்ரை ஆம்

ஸ்மார்ட்வதாகையபசி இை்ரை இை்ரை இை்ரை இை்ரை ஆம்
ஒருநாளிை் அதிைபட்ச திகரயநரம் 0 நிமிடங்கள் 10 நிமிடங்கள் 30 நிமிடங்கள் 60 நிமிடங்கள் 120 நிமிடங்கள்

இகைப்புை்ைள்
www.jugendundmedien.ch 
(இரளபயார் மற்றும் ஊடகங்கள் )
www.zischtig.ch

http://www.shpol.ch/Cybermobbing- 
Recht-am-eigene.10157.0.html
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பரிந்துரரகள்
• உங்கள் பிள்ரளயுடன் ரகச்்சைவு-

ப்பணெ்ெின் ்ொரக பற்றி பபசுங்கள், 
அெ்பொடு அந்ெப் பணம் என்ன வாங்கு-
வெற்காக, என்ன ்சயற்பாடுகளுக்காக 
என்பரெயும் உறுெி ்சய்யுங்கள். 

• ஒழுங்காக மற்றும் அபெ பநரெ்ெிை்  
ரகச்்சைவுப் பணெ்ரெக் ்காடுங்கள்.

• பமை்நிரைப் பள்ளியிைிருந்து  
மாொந்ெக் ்காடுப்பனவு  
பரிந்துரரக்கப் படுகிறது.

• நீங்கள் ரகச்்சைவுப்பணெ்ரெ  
நிபந்ெரனகளுடன் இரணெ்ொை் அரெ 
உறுெிபட அரமயுங்கள். 

• பசமிெ்ெரைப் பற்றி உங்கள்  
பிள்ரளயுடன் பபசுங்கள்.

பமை்நிரைப்பள்ளியிைிருந்து படிப்படியாக 
விரிவாக்கப்பட்ட ரகச்்சைவுப்பணெ்ரெ, 
ஒரு இரளபயார் ஊெியம் என்ற வடிவிை் 
வழங்கைாம். இென்மூைம் உங்கள் பிள்ரள 
உொரணமாக ரகபபசிக் கட்டணங்கள், 
ஆரடக் ்காள்வனவு அை்ைது ்பாதுப் 
பபாக்குவரெ்துக்கான ்பாறுப்ரப ஏற்றுக் 
்காள்ளும்.
சுவிஸ் வரவு்சைவுெ்ெிட்ட ஆபைாசரன 
«சுெ்ெமான ரகச்்சைவுப்பணம்» என  
(உ. ம். இனிப்புக்கள், ்வளிபய்சை்ைை், 

பெ்ெிரிரககள் பபான்றவற்றிற்கு)பின்வரு-
ம் ்ொரககரள பரிந்துரரக்கின்றது:
வகுப்பு ஒரு மாதத்திற்கு
5. மற்றும்  
6. பள்ளியாண்டு Fr. 25.− முெை் 30.− வரர 
7. மற்றும் 
8. பள்ளியாண்டு Fr. 30.− முெை் 40.− வரர 
9. மற்றும் 
10. பள்ளியாண்டு Fr. 40.− முெை் 50.− வரர
பமபை பட்டியைிடப்பட்டுள்ள ்ொரககள் 
வழிகாட்டிப் ்பறுமெிகளாகும். ரகச்்சைவு-
ப்பணெ்ெின் அளவு குடும்ப வரவு்சைவுெ்ெி-
ட்டெ்துடன் சரி்சய்யப்பட்டிருக்க பவண்டும். 
்பற்பறாரின் ்பாறுப்பான பணக் 
ரகயாள்ரக பிள்ரளகளிற்கு ஒரு 
முன்மாெிரி ்சயற்பாடாகும். ரகச்்சை-
வுப்பணெ்ெின் ்ொரகரயப்பற்றி கை-
ந்துரரயாடுவது பண விடயெ்ரெப் பற்றி 
இரளபயாருடன் ்வளிப்பரடயாகப் 
பபசுவரெ சாெ்ெியமாக்கவும்.

கைச்வசைவுப் பைம்
ரகச்்சைவுப்பணம் மூைம் பிள்ரளகள் பணக்ரகயாள்ரக-
ரய கற்றுக்்காள்கிறார்கள். இருப்பினும் சிை விடயங்கள் 
கவனிக்கப்பட பவண்டியுள்ளன.

இகைப்புை்ைள்
www.projuventute.ch 
(உ. ம். இரளபயார் ஊெியம் )
www.budgetberatung.ch 
(வரவு ்சைவுெ்ெிட்ட ஆபைாசரன )
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பரிந்துரரகள்
உங்கள் பிள்ரளக்கு மதுபானம், புரக-
யிரைப்்பாருட்கள், (மின்-சிக்ரட்கள், 
ஷிஷா)மற்றும் கஞ்சா பபான்றவற்றின் 
விரளவுகள், அபாயங்கரள ்ெரிவியுங்க-
ள். உங்கள் பிள்ரளக்கு சட்டக்கட்டரமப்பு-
க்கள் பற்றி கற்பியுங்கள். 

உங்கள் பிள்ரளயிடம் நடெ்ரெயிை் 
மாற்றங்கள், பள்ளியிை் ்சயை்ெிறன் 
ஏற்ற இறக்கங்கள், நண்பர்கள் வட்டெ்ெின் 
ெிடீர் மாற்றம் இருந்ொை் அவொனியுங்க- 
ள். அெ்பொடு கட்டாயமாக பிள்ரளயுடன் 
பபசுங்கள். பெரவப்பட்டாை் எங்கரளபயா 
அை்ைது பள்ளிநகராட்சியின் பள்ளிசமூக- 
ப்பணிரயபயா ்ொடர்பு் காள்ளவும்.

மதுபானம், புகையிகை 
மற்றும் ைஞ்சா
துூண்டும்-மற்றும் அடிரமயாக்கும் ்பாருட்களுடன் 
ரகயாள்ரக என்பது இரளபயாருக்கு ஒரு கற்றை் 
்சயை்முரறயாகும்.

சவ்ஹவுசன் மாநிைெ்ெிை் சட்டெ்ெின் பமபைாட்டமான பார்ரவ 
16 வயது 18 வயது

கஞ்சா, எக்ஸ்ரசி, ்காக்்கயின் பபான்ற சட்டவிபராெ பபாரெப் ்பாருட்களின் 
பசமிப்பு, நுகர்வு மற்றும் பகிர்வு அடிப்பரடயிை் ெரட்சய்யப்பட்டுள்ளது g g

சிக்ரட்டுக்களின் விற்பரன மற்றும் விநிபயாகம் அனுமெிக்கப்பட்டுள்ளது g 	
பியர், ரவன் பபான்றவற்றின் விற்பரன, விநிபயாகம் மற்றும் நுகர்வு 
அனுமெிக்கப்பட்டுள்ளது 	 	
ஷ்பநப்்சன், அை்பகா்பாப்ஸ், மற்றும் ஸ்பிரிற் பபான்றவற்றின் விற்பரன,  
விநிபயாகம் மற்றும் நுகர்வு அனுமெிக்கப் பட்டுள்ளது g 	

இகைப்பு
www.suchtschweiz.ch

7

8



வவளியய வசை்ைை் மற்றும் 
வைாை்டாட்டம்
பிள்ரளகள் மற்றும் இரளபயாருக்கு சமவயதுரடபயாரர சந்ெி-
ப்பெற்கு சுெந்ெிரமான இடங்கள் பெரவப்படுகின்றன.ஆனாை் 
அபெபநரம் அவர்களுக்கு எை்ரைகள் மற்றும் பின்பற்ற பவண்டிய 
்ெளிவான விெிகளும் பெரவப்படுகின்றன.

வடீு வரும் பநரங்கள்
இந்ெ பநரங்கள் பரிந்துரரகபள, அபொடு நிகழ்வுகளுக்கு ஏற்ப மாறுபடைாம்.

12-14-வயதுகடயயார் 16-வயது வகர

வாரெ்ெிை், பள்ளி பநரெ்ெிை் 21 மணி 22 மணி

வார இறுெி மற்றும் பள்ளி விடுமுரறயிை் 22 மணி 23 மணி

இந்ெக் பகள்விகரள  
நீங்கள் முன்கூட்டிபய  
்ெளிவுபடுெ்துங்கள்
• ்காண்டாட்டெ்ரெ ஒழுங்கு ்சய்ெது யார்?
• நிகழ்வு எங்பக நரட்பறுகிறது?
• ்வளிபய ்சை்லும்பபாது எங்பக  

்சை்கிறாய்?
• நிகழ்வு யாருக்கானது?
• யாருடன் அங்பக ்சை்கிறாய்?
• நிகழ்வு எவ்வளவு பநரம் நரட்பறும்?
• எவ்வாறு மற்றும் எப்பபாது நீ வட்ீடிற்கு 

வருகிறாய் ?

7பமலும் சிை பரிந்துரரகள்
• மதுபானம், புரகயிரை, கஞ்சா மற்றும் 

பிற துூண்டும்-மற்றும் அடிரமயாக்கும் 
்பாருட்கள் பற்றி ்ெளிவான  
ஒப்பந்ெங்கரள ்சய்யுங்கள்.

• உங்கள் பிள்ரளக்கு அணுகக்  
கூடியவராக இருங்கள்.

• ஒப்பந்ெங்கள் கரடப்பிடிக்கப்படாெ பபாது 
உறுெியான நிரைப்பாட்படாடு இருங்கள்.

• உங்கள் பிள்ரளயின் நண்பர்கள்  
வட்டெ்ெிை் ஆர்வம் காட்டுங்கள்.

• ்வளிபய ்சை்ைை் எவ்வாறு இருந்ெது 
என பகளுங்கள். ஆனாை் உங்கள் 
பிள்ரள அதுபற்றி பபச விரும்பாவிட்டாை் 
அரெயும் ஏற்றுக்்காள்ளுங்கள், 
ஏ்னனிை் இரளபயாரிடம் அது 
வழக்கமானது.



பாைியை் தன்கம
பருவ வயெிை் பாைியை் ஆர்வம் வளர்கிறது, எனபவ கர்ப்பெ்ெ-
ரட மற்றும் பாலுறவு மூைம் பரவக்கூடிய பநாய்களிைிருந்து 
பாதுகாப்பு (எச். ஐ. வி, ட்றிப்்பர், சிபிைிஸ் & பகா) பபான்றவற்ரற 
இைக்காகக் ்காண்ட உரரயாடை்கள் கட்டாயம் பெரவ.

உங்கள் பிள்ரளரய ெனக்காக ொபன 
நிற்கவும் எை்ரைகரள வகுக்கவும் ஊக்கு-
வியுங்கள். சம வயெினபராடு உறவிலும், 
பிரிவிலும் கவனெ்பொடும் மரியாரெபயா-
டும் நடந்து்காள்வெற்கு ஆெரவளியுங்கள். 
இவ்வாபற இரளபயாருக்கு பாைினம் 
அை்ைது பாைியை் பநாக்குநிரையின் அடி-
ப்பரடயிைான பாைியை் வன்முரற மற்றும் 
பாகுபாடு பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுெ்ெப் 
படுகிறது. 
ஒருசிை டீன் ஏஜ் நபர்களுக்கு பாைியை் 
பற்றி ்பற்பறாருடன் பபசுவது சங்கடமாக 
இருக்கும். பவ்றாரு நம்பெ்ெகுந்ெ நபரர 
உரரயாடலுக்குரிய நபராக வழங்குங்கள். 
 ெகவை் ்பாருள் மற்றும் ஆபைாசரன சலு-
ரககளுடன் கூடிய இரணயப்பக்கங்கரள 
உங்கள் பிள்ரளக்கு வழங்குங்கள், மற்றும் 
துரறசார் நிபுணர்கள் அை்ைது துரறசார் 
மருெ்துவர்கள் பற்றியும் அறிவியுங்கள். 

இகைப்புை்ைள்
www.tschau.ch
www.feel-ok.ch

உங்கள் பிள்ரளயின் ெனியுரிரமரய 
மெியுங்கள், உ. ம். அரறக்குள் ்சை்ைமுெை் 
ெட்டுெை், மின்னியை் ்சய்ெிகள்,  
நாட்குறிப்புகள் பபான்றவற்ரற இரகசிய-
மாக வாசிக்காரம பபான்றரவ.
சங்கடமாக உணரும் சூழ்நிரையிை் ென் 
உணர்வுகரள ்சவி மடுக்கவும், «இை்ரை» 
என்று ்சாை்ைவும் ஊக்கமளியுங்கள். இது 
கற்பரனயான உைகெ்ெிற்கும்  
்பாருந்தும்.
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சட்டெ்ெின் படி பாதுகாப்பு 
வயது 
சுவிஸ் நாட்டின் குற்றவியை் சட்டப்புத்தைம்; 
பிரிவுைள் 187/188/189/193/196
16 வயெிற்குட்பட்ட சிறுவர் மற்றும் இரள-
பயாருடனான பாைியை் ்சயற்பாடுகள் 
ெரட்சய்யப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் 
இரளபயாருக்கிரடபயயான வயது விெ்ெி-
யாசம் 3 வருடங்களுக்கு மிரகயாகாமை் 
இருந்ொ-ை், பாைியை் ்சயை் ெண்டரன-
க்குரியெை்ை. உ. ம். ஒரு 17-வயது நபர் ெனது 
15 வயது காெைியிடம், பாலுறுப்புக்கரள 
துூண்டைாம், எனினும் ஒரு 18-வயதுரட-
யவர் ெனது 14-வயது காெைனிடம் அை்ை.
்பற்பறாரும் ்பாறுப்ரப சுமக்கிறார்கள். 
உங்களுக்கு சட்டவிபராெ பாைியை் ்சய-
ை்கள் பற்றி ்ெரிந்ெிருந்ொை், நீங்களும் 
ெண்டிக்கப் படுவர்ீகள். உறவுக்காக சார்ந்ெி-
ருக்கும் பாதுகாப்பு வயது 18 ஆக உள்ளது. 
அென் அர்ெ்ெம், ஆசிரியர்கள், பயிற்சி  
அளிப்பவர்கள் அை்ைது ்பற்பறாரும் கூட  
18 வயெிற்கு கீழுள்ளவர்களுடன் காெலுற-
விை் ஈடுபட முடியாது.

விளக்கங்கள்
பிரிவு. 187
பாெிக்கப்பட்டவரர விட 3 வயது அெிகமான 
ஆண்கள் மற்றும் ்பண்கள், முரறபய 
ஆண் மற்றும் ்பண் இரளபயார் குற்ற-
வாளிகளாக இருக்கிறார்கள். பாதுகாப்பு 
வயெிை் உள்ள சிறுவர் மற்றும் இரள-
பயாரும் அடிப்பரடயிை் குற்றவாளிகளாக 
உள்ளார்கள் (உ. ம். 11-வயது பாெிக்கப்பட்ட-
வர், 15-வயது குற்றவாளி).
பிரிவு. 188
பாெிக்கப் பட்டவருடன் வளர்ப்பு-, பராமரிப்பு 
- அை்ைது ்ொழிை்ரெீியிைான ்ொடர்பு-
ள்ளவர்கள், அபெபபாை் பாெிக்கப்பட்டவர் 
«பவறு வழிகளிை்» சார்ந்ெிருக்கும் நபர்க-
ளிை், ஆண்கள் மற்றும் ்பண்கள் வயது 
பவறுபாடு இை்ைாமை் குற்றவாளிகளாக 
இருக்கிறார்கள்.
பிரிவு. 189
பாைியை் வற்புறுெ்ெை்கள், வயது கருெ்ெிை் 
்காள்ளப்படவிை்ரை
பிரிவு. 193 
அவசரநிரைரயெ் ெவறாகப் பயன்படுெ்ெ-
ை், வயது கருெ்ெிை் ்காள்ளப்படவிை்ரை
பிரிவு. 196
பாெிக்கப்பட்டவர்கள் 16 முெை் 18 வயது 
வரர, பணெ்பெரவக்கான பாைியை் ்சய-
ற்பாடுகள் 

«உங்ைள் பிள்கள தனை்ைாை  
தாயன நிற்ைவும், எை்கைைகள  
வகுை்ைவும் ஊை்ைப் படுத்துங்ைள்.»

www.lustundfrust.ch 
( இன்பம் மற்றும் விரக்ெி )
www.lilli.ch

_



சவ்ஹவுசன் மாநிைெ்ெிை் கற்றை் சம்பந்ெமான  
பகள்விகளிற்கான உங்கள் ்ொடர்பாளர்கள்
 2019 ரெ 19 ஆம் ெிகெி நிைவரப் படி

இகளயயார் ஆயைாசகன சவ்ஹவ ுசன்
Rebleutgang 2 
8200 Schaffhausen 
Tel. 052 620 33 33 
www.jash.ch

சுைாதார யமம்பாடு, தடுப்ப ு  
மற்றும் அடிகமயாதை் துகறசார் 
ஆயைாசகன ந ிகையம்
Webergasse 2/4 
8200 Schaffhausen 
Tel. 052 633 60 10 
www.vjps.ch

சவ்ஹவுசன் மருத்துவமகனைள்
சிறுவர் மற்றும் இரளபயார் மனநை பசரவ
Promenadenstrasse 21 
8200 Schaffhausen 
Tel. 052 630 01 60 
www.spitaeler-sh.ch

தம்பதி மற்றும் ைர்ப்பமாதை் யபான்றவ-
ற்றிற்ைான ஆயைாசகன நிகையம்
Vordergasse 32/34 
8200 Schaffhausen 
Tel. 052 632 75 74 
www.partnerschaft-schwangerschaft-sh.ch

வன்முகறயாை் பாதிை்ைப் பட்டவர்ைளு-
ை்ைான துகறசார் நிகையம் 
வபை்ைள், ஆை்ைள், சிறுவர்ைள், மற்றும் 
இகளயயாருை்ைான ஆயைாசகன 
Neustadt 23 
8200 Schaffhausen 
www.fsgb-sh.ch

உங்ைள் பள்ளி நைராட்சியின் 
பள்ளி சமூைப் பைி, உள்ளூர் பள்ளி 
நைராட்சிகயப் பார்ை்ைவும்

இந்தை் கையயடு சவ்ஹவுசன் நைரத்தின் பள்ளி சமூைப் பைியின் 
ஒத்துகழப்யபாடு உருவாை்ைப்பட்டது. சவ்ஹவுசன் மாநிைத்தினதும் 
சவ்ஹவுசன் நைர பள்ளி அலுவைைத்தினதும் ஆதரவிற்கு நாங்ைள்  
நன்றி வதரிவிை்ைின்யறாம்.

இகைப்புை்ைள்
www.wegweiser.sh

சிறுவர், இரளபயார் மற்றும் குடும்பங்களுக்கான சவ்ஹவுசன் 
ெகவை்ெளம். இங்பக நீங்கள் ஆபைாசரன சலுரககள், ஓய்வு-
பநர சலுரககள் மற்றும் பமலும் பைவற்ரறக் காணைாம்.
www.feel-ok.ch

அடிரமயாெை், டிஜிட்டை் ஊடகங்கள், ெற்்காரை, மன அழுெ்ெ-
ம், பாலுணர்வு, மற்றும் பமலும்பைவற்றுக்கான ஒரு சுகாொரெ்ெ-
ளம். இரளபயாருக்கு மட்டுமை்ை, ்பற்பறாருக்கும் பரிந்துரர-
க்கெ்ெக்கது.
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