
எதிர்மாறமான முடிவு எனறமால் எனன அர்ததம்?  
(What is a negative result?)
எதிர்மாறமான முடிவு என்பது - இருக்ிறதமா எனறு ்பமாரக் ச�மாதனன 
ச�ய்யப்பட்ட ச�மாய்ள் எதுவும் உங்ள் ்பிள்னளைககு இலனலை என்பனதக 
குறிககும். ்ி்வும் அரிதமான சூழ் �ினலை்ளைில, ச�மாதனன முடிவு்ள் 
�மாதமாரண்மானதமா், அதமாவது எதிர்மாறமானதமா் இருநதமாலும், இநத ச�மாய 
�ினலை்ளைில ஒனறிற்மான அறிகுறி்ள் ்பிறகு சதமானறககூடும். 100,000 
குழநனத்ளைில ்ிட்டததட்ட ஒரு குழநனதககு இப்படி �ி்ழும். 

நேரமுக்மான முடிவு எனறமால் எனன?  
(What is a positive result?)
முடிவு ச�ரமு்்மானதமா் இருப்பசதன்பது உங்ள் குழநனதககு குறிப்பிட்ட 
ஒரு ச�மாய �ினலை இருக்ிறது என்பனதக குறிக்ிறது எனற அவ�ி்ய்ிலனலை. 
புதிதமாயப ்பிறநத குழநனதககுச் ச�ய்யப்படும் ச�மாதனன்யமானது ஒரு ச�மாய 
�ினலை இருப்பதற்மான ‘ஆ்பததுககூறு’ குழநனதககு அதி்ம் என்பனதக 
குறிககும். ச�ரமு்்மான ச�மாதனன முடிவு்ள் உள்ளை குழநனத்ளைி்ட்ிருநது 
ச்லைதி் இரதத ்மாதிரி்ள் ச�்ரிக்ப்படும். இதறகுப ்பிறகு ச�ய்யப்படும் 
ச�மாதனன்ளைின முடிவு்ளும் ச�ரமு்்மானதமா் இருநதமால, �ிறபபுததுனற 
்ருததுவர ஒருவரமால ்பமாரக்ப்ப்ட உங்ள் குழநனத ்பரிநதுனரக்ப்படும்.  

டி.என. ஏ ந�மாதனன (DNA testing)
புதிதமாயப ்பிறநத குழநனதககுச் ச�ய்யப்படும் இரததததுளைிச் ச�மாதனன 
ஒரு உ்யிரி்யல இர�மா்யண ச�மாதனன்யமாகும், டி.என. ஏ ச�மாதனன அலலை. 
இருப்பினும், உ்யிரி்யல இர�மா்யண ச�மாதனன ச�ய்யப்படும் குழநனத்ளைில 
்ிட்டததட்ட ஒரு �தவீதக குழநனத்ளுககு ‘�மார �ினறக்டடி’ (cystic fibrosis) 
அலலைது ‘ச்மாழுபபுச்�தது அ்ிலை எரிவுக ச்மாளைமாறு’ (fatty acid oxidation 
disorder) இருப்பதமா் அறி்யப்படும், இனதத சதமா்டரநது இநத முடிவு்ள் மீது 
டி.என.ஏ ச�மாதனன ச�ய்யப்படும். சவசறநத இரதத ்மாதிரி்ளைின மீதும் 
டி.என.ஏ  ச�மாதனன்ள் ச�ய்யப்ப்ட ்மாட்டமாது. 

ந�மாதனன ஒனனறப் பின்னமாரு நேனையில் 
ந்ற்கமாளைல்
உங்ளைது குழநனதககு ச�மாதனன சவண்டமாம் எனறு நீங்ள் முடிவு ச�யது 
விடடு, ்பிறகு உங்ள் ்னம் ்மாறினமால, உங்ளைது குடும்்ப ்ருததுவரு்டன 
ச்பசுங்ள். உங்ள் குழநனதககுச் ச�ய்யசவணடி்ய �ரி்யமான 
ச�மாதனன்னளை உங்ள் ்ருததுவர ஏற்பமாடு ச�யவமார. 

இச் ந�மாதனனனயக் குறி்தத ந்லதிக ேிடயஙகள
இநத ந�மாதனனச் ்�யல்பமாட்டு முனறயின பமாதுகமாப்பு
இச் ச�மாதனன ்ி்வும் வினரவமானது ்றறும் ்பமாது்மாப்பமானது. குதி்மாலில ஊ�ி்யமால �ிறிது குததுவதமால சதமாலில �ிறு துனளை ஒனறு ஏற்படும், ்றறும் 
ச�மாயதசதமாறறு ஏற்படும் �ிறு ஆ்பததுககூறு உள்ளைது. ச�மாதனனககு முன்பமா், இரததததின ்மாதிரின்யச் ச�்ரிககும் ்ருததுவச்�ி அலலைது தமாதி்யமானவர 
ன்யுனற்னளைப ்பமாவிதது குதி்மானலைச் சுததம் ச�யவமார. குதி்மாலில ஊ�ி்யமால �ிறிது குததும்ச்பமாது குழநனதககு �ிறிது அச�ௌ்ரி்யம் ஏற்படும் என்பதமால, இச் 
�்்யததில நீங்ள் குழநனதககு தமாயப்பமாலூட்டலைமாம் அலலைது குழநனதன்ய அனணதது னவததுகச்மாள்ளைலைமாம். 

 

‘புதிதமாய்ப் பிறநத குழநனதக்கமான இர்தத்ததுைி ந�மாதனனச் ்�யல்முனற’ 

நேமாய் ேினல இருக்கிறது 
எனற முடிவு

நேமாய் ேினல இருக்கிறது 
எனற முடிவு

48 – 72 ்ணி நேரம் 
ஆகிறது 

நேமாய் ேினல எதுவும் 
இல்னல எனற முடிவு

நேமாய் ேினல எதுவும் 
இல்னல எனற முடிவு

குனறநதபட்�்மாக 2 
ஆண்டுகைிலிருநது  

18 ஆண்டுகள ேனரக்கும்  
அட்னட இருப்பில்  

னேக்கப்படுகிறது
குழநனத 

பிறக்கிறது

்பறநறமாரகள  
ந�மாதனனக்கு 

�ம்்திக்கினறனர

‘புதிதமாய்ப் பிறநத குழநனதக்கமான இர்தத்ததுைிச் ந�மாதனன’ -னயப் 
பறறிய கூடுதல் தகேல் ஏடுகனை NSW ்படிவங்ள் ்றறும் த்வல ஏடு்ள் 
அனுப்பமானண முனறன்்யி்ட்ிருநது ச்பறுங்ள். 

சவளைியீட்டமாளைர 
73 Miller Street, North Sydney, NSW 2060 
Locked Mail Bag 961, North Sydney 2059
சதமானலைச்ப�ி:  61–2–9391 9000

www.health.nsw.gov.au 
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ந்லதிக்த தகேல்கள
‘NSW புதிதமாயப ்பிறநத குழநனதக்மான ச�மாதனனத திட்ட’தனதப ்பறறி்ய ச்லைதி்த 
த்வல்ளுககு https://www.schn.health.nsw.gov.au/find-a-service/laboratory-services/
newborn-screening எனும் இத திட்டததின வனலைததளைததிறகுச் ச�னறு அதிலுள்ளை 
்மாசணமாளைின்யப ்பமாருங்ள்

அலலைது https://www.schn.health.nsw.gov.au/ எனும் ‘�ிடனி குழநனத்ள் 
்ருததுவ்னன வனலைப்பினன’லின வனலைததளைததிறகுச் ச�னறு  

‘Find a service’-ஐத சதரிவு ச�யது ‘NSW Newborn Screening Program’ -இறகுச் 
ச�லலுங்ள்.

‘புதிதமாய்ப் பிறநத குழநனதக்கமான இர்தத்ததுைிச் 
ந�மாதனன்த திட்டம்’ 
மு்வரி: Locked bag 4001, 

Wentworthville, NSW 2145 

 சதமானலைச்ப�ி: 61-2-98453659 

்ினனஞ�ல: NSWH-newbornscreening@health.nsw.gov.au

முக்கியம்: உங்ள் குழநனத ்பிறநத மூனறு ்மாதங்ள் வனரககும் 
த்யவு ச�யது இநதத த்வல ஏடன்ட னவததிருங்ள். திரும்்பவும் ஒரு 
ச�மாதனனன்ய ச்றச்மாள்ளு்மாறு ச்டடு ்டிதம் ஒனறு உங்ளுககு 
வரககூடும், அலலைது ச�மாதனன முடிவு்ள் �ம்்பநத்மா் ச்லைதி் 
ஆயவு்னளை ச்றச்மாள்ளைசவணடி்ய சதனவ உங்ளைது ்ருததுவர அலலைது 
்ருததுவச்�ிககு எழலைமாம். 

்ரு்ததுேச்�ி/தமாதி 

ந�மாதனனனயச் 

்�ய்கிறமார

ந�மாதிக்கப்படுேதறகமாக 
அட்னடயமானது 

ஆய்வுச்�மானலக்கு 
அனுப்பப்படுகிறது

்ரு்ததுேச்�ி/தமாதி 

்றுந�மாதனனக்கு 

ஏறபமாடு ்�ய்ேமார

�ிறப்பு்ததுனற 
்ரு்ததுேனரப் 

பமாரக்கப் 
பரிநதுனரக்கப்படல்

‘புதிதமாய்ப் பிறநத 
குழநனதக்கமான 
இர்தத்ததுைிச்  
ந�மாதனன’

Tamil

உஙகள குழநனதனயப்  
பமாதுகமாப்பதறகமான ந�மாதனனகள 

உஙகைது குழநனதயின எதிரகமால 
ஆநரமாக்கியம் ்றறும் உடல்ேல்ததிறகமாக 

ஆரம்ப்ததிநலநய நேமாயறிதல் 
ந�மாதனனகனை ந்ற்கமாளை 

நேண்டியது அே�ியம்



‘புதிதமாய்ப் பிறநத குழநனதக்கமான இர்தத்ததுைிச் 
ந�மாதனன’ எனபது NSW ்றறும் ACT ்மாேிலஙகைில் 
புதிதமாய்ப் பிறக்கும் ஒவ்ேமாரு குழநனதக்கும் 
அைிக்கப்படும் இலே� இர்தத ந�மாதனனயமாகும். 
்ரு்ததுே நேமாய் ேினல ஒனறுடன உஙகள குழநனத 
பிறநதிருக்கிறதமா  எனறு ந�மாதிப்பதறகமாக இநத ந�மாதனன 

்பிறப்பினச்பமாது உங்ள் குழநனதககு ச�மா்யறிதல ச�மாதனன்ள் 
ச�ய்யப்ப்டமா்லிருநது , ்பினபு ச�மாய �ினலை்னளைக ்ணடு்பிடிக் ச�மாதனன்ள் 
ச�ய்யப்பட்டச்பமாது  அநத ச�மாய �ினலை்ளைில ஒனறு உங்ள் குழநனத்யில 
இருககு்மா்யின, ச�மாயக்மான அறிகுறி்ள் சதமானறும் �்்யததில குழநனத்யின 
வளைரச்�ி ஏற்னசவ ்பமாதிக்ப்படடிருக்ககூடும். ச�மாதனன மூலைம் ்ணடு்பிடிக் 
மு்யலும் ச�மாய �ினலை்ளைில �ிலைவறறிறகு �ி்ிச்ன�்யளைிக்த தமா்தம் 
ஏற்படடுவிட்டமால அது உ்யிரமா்பததில முடி்யககூடும். ஆரம்பத்திலேலே ல�ோ்னை 
ச�ய்து ல�ோய் �தினேனேக் கண்டு்பிடிப்பச்ன்பது  ஆரம்பத்திலேலே 
�ிகதிசன�னேத துவஙகேோம என்பன்க் குறிக்கும. 

நேமாயறிவு  
ந�மாதனனகள  
ஏன அே�ியம்   

ல�ோ்னை எபல்போது ச�ய்ேப்படும 
உங்ள் குழநனத ்பிறநது இரணடு அலலைது மூனறு �மாட்ள் ஆன ்பிறகு (48 
்றறும் 72 ்ணி ச�ரததிறகு இன்டப்பட்ட ்மாலைததில), குழநனதககு ச�மாதனன 
ஒனறு ச�ய்யப்படும். ்ருததுவச்�ி அலலைது தமாதி ஒருவர விச�்ட்மான ஊ�ி 
ஒனனறப ்பமாவிதது உங்ள் குழநனத்யின குதி்மாலில இசலை�மா்க குததி, ஒரு 
ச�மாதனன அடன்ட்யின மீது �ிலை துளைி இரதததனதச் ச�்ரிப்பமார. ்பிறகு இநத 
அடன்ட்யமானது ன்்ய ஆயவுச்�மானலை ஒனறிறகு ச�மாதனனச் ச�்யலமுனறக்மா் 
அனுப்பினவக்ப்படும்.   

ந�மாதனனக்கமான �ம்்தம் 
இரதத ச�மாதனனக்மான ்மாதிரி ச�்ரிக்ப்படுவதறகு முன்பமா், ச�மாதனனககு 
நீங்ள் �ம்்திக்ிறீர்ள் எனறு ஒபபுகச்மாணடு உங்ள் ன்ச்யமாப்பம் 
இ்டப்பட்ட �ம்்தததினன நீங்ள் ‘NSW சு்மாதமார’ததிறகுக ச்மாடுக் சவணடும்.  
தனனன்ய ச்றச்மாள்ளை நீங்ள் விரும்்பினமால, ச�மாதனன அடன்ட்யின மீதுள்ளை 
�ம்்தம் அளைிபபுப ்பகுதி்யில (கீசழ ்பமாரக்வும்) ன்ச்யமாப்ப்ிடு்மாறு நீங்ள் 
ச்ட்ப்படுவீர்ள். ।  

உஙகள் குழநன்க்கு ல�ோ்னை லவண்்ோம எனறு நீஙகள் ச்ரிவு 
ச�ய்்ோல் 
உங்ள் குழநனதககு  ச�மாதனன சவண்டமாம் எனறு நீங்ள் சதரிவு ச�யதமால, 
தனி்யமானசதமாரு ச�மாதனன ்றுபபுப ்படிவததில ன்ச்யமாப்ப்ிடு்மாறு உங்ளைி்டம் 
ச்ட்ப்படும். பூரததி ச�ய்யப்பட்ட ்றுபபுப ்படிவதது்டன, உங்ளைது குழநனத்யின 
ச�மாதனன அடன்ட ஆயவுச்�மானலைககு அனுப்பப்படும். உஙகள் குழநன்க்கு 
ல�ோ்னை ச�ய்ேப்ப் லவண்்ோம எனறு நீஙகள் ச்ரிவு ச�ய்்ோல், உஙகள் 
குழநன்க்கு ல�ோ்னை ச�ய்ேப்ப்வில்னே என்பன் உஙகளுன்ே குடும்ப 
மருததுவருக்கும, உஙகளது’குழநன் மற்றும குடும்ப�ேத ்ோ்தி’க்கும 
ச்ரிவிக்குமோறு �ோஙகள் �ி்போரிசு ச�ய்கதிலறோம.   

ந�மாதனனக்குப் பிறகு
ல�ோ்னை முடிவுகள் �ோ்ோரணமோைனவேோக இருந்ோல், 
உஙகளு்ன ச்ோ்ர்பு சகோள்ள மோடல்ோம. 
மீள் ச�மாதனன ஒனறு சதனவப்பட்டமால, உங்ளுன்ட்ய ்ருததுவச்�ி அலலைது 
‘குழநனத ்றறும் குடும்்ப �லைத தமாதி’ அனத ஒழுஙகு ச�யவமார. உங்ளு்டன ஏன 
சதமா்டரபுச்மாள்ளைப்ப்டலைமாம் என்பதறகுப ்பலை ்மாரணங்ள் உள்ளைன:

1.  இரததததின இனசனமாரு ்மாதிரி ஆயவுச்�மானலைககுத சதனவப்ப்டலைமாம்.

2.   உங்ளைது குழநனத்யின ச�மாதனன முடிவு்ள் அ�மாதமாரண்மானனவ எனறு 
உங்ளுககுத சதரிவிக்ப்பட்டமால, இனனும் ச்லைதி் இரதத ்மாதிரி்ள் 
ச�்ரிக்ப்படடுச் ச�மாதிக்ப்படும். 

ச்லைதி் ச�மாதனனககுப ்பிறகு உங்ளைது குழநனத்யின இரதத ்மாதிரி்யில ச�மாய 
இருக்ிறது எனறு சதரி்யவநதமால, �ிறபபுததுனற ்ருததுவர ஒருவனரப ்பமாரக் 
நீங்ள் ்பரிநதுனரக்ப்படுவீர்ள்.  

ந�மாதனன அட்னடகனை இருப்பில் னே்ததல் 
அனனதது சவனளை்ளைிலும், ச�மாதனன அடன்ட்ள் பூட்டப்பட்ட, ்பமாது்மாப்பமானசதமாரு 
இ்டததில னவக்ப்படும்.  இருப்பில னவக்ப்படடுள்ளை அடன்ட்னளை 
அணுகுவசதன்பது ்றமாரமான முனற்யில ்டடுப்படுததப்படடும், ்மா�ிலை �ட்டங்ளைமால 
்பமாது்மாக்ப்படடும் உள்ளைது. 

தர உறுதிப்பமாடடிற்மா்வும், தணிகன்க ்மாரணங்ளுக்மா்வும் உங்ளுன்ட்ய 
குழநனத்யின ச�மாதனன அடன்டன்ய ஆயவுச்�மானலை இரணடு ஆணடு்ளுககு 
னவததிருககும். இரணடு ஆணடு்ளுககுப ்பிறகு, உங்ளுன்ட்ய குழநனத்யின 
ச�மாதனன அடன்டன்ய உங்ளுககுத திருப்பித தரு்மாறு, அலலைது அனத இருப்பில 
னவக் சவணடி்யதிலனலை எனறு நீங்ள் �ினனததமால,  அனத அழிததுவிடு்மாறு 
நீங்ள் ச்ட்லைமாம்.  ச�மாதனன அடன்டன்ய இருப்பில னவப்பதில உங்ளுககு 
�ம்்தம் எனறமால, ஆயவுச்�மானலை அனத 18 ஆணடு்ள் வனரககும் னவததிருககும். 
�ம்்தம் அளைிப்பதற்மான  �ட்டப்படி்யமான வ்யது 18 ஆகும், ஆ்சவ உங்ள் 
குழநனதககு 18 வ்யது ஆனதும், இநத அடன்ட அழிக்ப்படடுவிடும், ஏசனனில இநத 
ச�மாதனனககு உங்ள் குழநனத தனது �ம்்தததினனக ச்மாடுததிருக்விலனலை.   

இந் அடன்னே ேோரோல் அணுக இேலும
்பினவரும் தருணங்ளைில ்டடும் உங்ள் குழநனத்யின அடன்ட அணு்ப்படும்: 

•   உங்ள் குழநனதககு ச்லைதி் ்ருததுவ ச�மாதனன்ள் ்பரிநதுனரக்ப்பட்டமால

•   தரக ்டடுப்பமாடு ்றறும் தணிகன்க ்மாரணங்ளுக்மா்

•   அஙகீ்ரிக்ப்பட்ட �னசனறிக ்மாரனங்னளை முனனிடடு, உங்ள் குழநனதன்ய 
அன்ட்யமாளைம் ்மாட்டமாத வன்்யில தனி �்பர வி்பரங்ள் அனனததும் நீக்ப்பட்ட 
்பிறகு, சு்மாதமார ஆயவிற்மா்

•   நீதி ்னற உததரவு ஒனறினமால

•   ் ரண வி�மாரனண்யமாளைரமால 

குறிப்பிட்ட நேமாய் ேினலகனை அறிேதறகமான ந�மாதனன 
‘புதிதமாயப ்பிறநத குழநனதக்மான இரததததுளைிச் ச�மாதனனத திட்ட’்மானது 
ஆணடு ஒனறிறகு 100,000 குழநனத்னளை 25 வன்்யமான ச�மாய 
�ினலை்ளுக்மா்ச் ச�மாதிக்ிறது. கீசழயுள்ளை ்ி்ப ச்பமாதுவமான ச�மாய 
�ினலை்ளைில ஒனனறக ச்மாணடுள்ளைதமா் ்ி்ச் �ிறி்ய எணணிகன்்யிலைமான 
குழநனத்னளைச்ய ச�மாதனன்ள் ்மாண்பிககும். 

‘பிறேி்த னதரமாய்டு சுரப்புக் குனறவு’ (Primary congenital hypothyroidism)
•   னதரமாயடு சுரப்பி இலலைமான், அலலைது  இச் சுரப்பி்யின அ�மாதமாரண்மான 

உரு அலலைது ச�்யல்பமாடு வளைரச்�ின்யப ்பமாதிககும், ்றறும் 
�ி்ிச்ன�்யளைிக்ப்ப்டவிலனலை எனறமால இது அறிவு�மார இ்யலைமான்ன்ய 
உண்டமாககும்.

•   ஒரு வரு்டததிறகு ஏறததமாழ 40 குழநனத்ளுககு இது இருப்பதமா்க 
்ண்டறி்யப்படு்ிறது. 

•   ‘னதரமாயடு இ்யககு நீர (ச�மாச்மான்ள்)’ ச்மாடுதது இதறகுச் 
�ி்ிச்ன�்யளைிக்ப்படும்.

‘ேமார ேினறக்கட்டி’  (Cystic Fibrosis)
•   ச�்யல குனற்பமாடுள்ளை ்ர்பணு ஒனறின ்மாரண்மா், உ்டசலைஙகும் 

சவவசவறு உறுபபு்ளைில தடிதத ச்மானளை ச�ரநதுவிடும், இதன 
்மாரண்மா்க ்டும் ்மாரபு ச�மாயதசதமாறறு்ள் ஏற்படும், ்றறும் இதறகுச் 
�ி்ிச்ன�்யளைிக்ப்ப்டவிலனலை எனறமால வளைரச்�ி �ினறுவிடும்.  

•   ஒரு ஆணடிறுக ஏறததமாழ 30 குழநனத்ளைில இநத �ினலை இருப்பதமா் 
அறி்யப்படு்ிறது.

•   �ி்ிச்ன�ன்ய ஆரம்்பததிசலைச்ய ச்றச்மாள்ளைத துவஙகும் ‘�மார �ினறக்டடி’ 
உள்ளைவர்ளுககு �ிறநத முனசனறறம் இருககும்.  

‘புரதச் �ினத-்மாறறக் குனற’ (Phenylketonuria (PKU))
•   ‘அ்ிசனமா-அ்ிலை  ஃ்பினனலஆல்லின’  எனப்படும் முக்ி்ய்மான 

வஸ்துனவ �ரீரததமால �ினதக் இ்யலைமா்ல ச்பமாயவிடும், ்றறும் ்றறும் 
இதறகுச் �ி்ிச்ன�்யளைிக்ப்ப்டவிலனலை எனறமால இது தீவிர அறிவு�மார 
இ்யலைமான்ன்ய உண்டமாககும்.

•   ஒரு ஆணடிறகு ஏறததமாழ 10 குழநனத்ளுககு இநத �ினலை இருப்பதமா் 
அறி்யப்படு்ிறது.

•   குழநனத ்பிறநத முதல இரணடு - மூனறு வமாரங்ளுககுள்ளைமா் 
‘ஃ்பினனலஆல்லின’ குனறவமா் உள்ளை உணவு வன்்னளைக ச்மாடுக்த 
துவஙகுவது PKU -ச�மாய �ினலைக்மான �ி்ிச்ன�்யமாகும்.

‘்கமாழுப்புச்�்ததுச் �ினத-்மாறறக் குனறபமாடு’
(Medium Chain Acyl CoA Dehydrogenase (MCAD) Deficiency)
•   ச்மாழுபபுச்�ததினன முறறிலு்மா் ச�மாறுககும் திறன �ரீரததிறகு 

இருக்மாது. இதறகுச் �ி்ிச்ன�்யளைிக்ப்ப்டவிலனலை எனறமால, 
குழநனத்ளுககுப ச்பமாதுவமா் ஏற்படும் ச�மாய்ள் வரும்ச்பமாது உ்யிரமா்பதது 
ஏற்ப்டலைமாம். 

•   ஒரு ஆணடிறகு ஏறததமாழ 6 – 8 குழநனத்ளைில இநத �ினலை இருப்பதமா் 
அறி்யப்படு்ிறது.

•   ச�மாயவமாயப்படும்ச்பமாது குழநனதககுப ச்பமாதி்ய �தது ்ின்டககும் வன்்யில 
குழநனதககு உணவு ச்மாடுப்பது இதற்மான �ி்ிச்ன�்யில உள்ளை்டஙகும். 

பிறேி அட்ரீனல் னை்பரப்ைமாஸியமா
•   குழநனத்யின வளைர�ினத ்மாறறம், ச�மாச்யதிரபபுத திறன, உபபு அளைவு்ள் 

்றறும் ்பமாலி்யல தனன்்னளை �ிரவ்ிககும் திறன ஆ்ி்யவறனறப 
்பமாதிககும் வன்்யில அடரீனல சுரப்பி்யின இ்யககுநீர (ச�மாச்மான்ள்) 
உற்பததித திறனில ஏற்படும் ்மாறறம்.

•   ஒரு வரு்டததிறகு ஏறததமாழ 6-7 குழநனத்ளுககு இநத ச�மாய�ினலை 
இருப்பதமா்க ்ண்டறி்யப்படு்ிறது.

•   இ்யககுநீர (ச�மாச்மான்ள்) ்றறும் உபபு ்மாறறீடு ்ருநது்ள் 
ச்பமானறவறறின மூலைம் இதறகு �ி்ிச்ன� இருக்ிறது.

்றற அரிய நகமாைமாறுகள
•   குழநனத்னளைப ்பமாதிக்ககூடி்ய ்றற அரி்ய ச்மாளைமாறு்ள் உள்ளைன. ‘NSW 

புதிதமாயப ்பிறநத குழநனதக்மான ச�மாதனனத திட்ட’ததின மூலைம் ஒரு 
வரு்டததிறகு ஏறததமாழ 20 குழநனத்ளுககு இப்படிப்பட்ட ச�மாய �ினலை்ள் 
இருப்பது ்ண்டறி்யப்படு்ிறது. 

‘ஆம்’ அல்லது ‘இல்னல’ எனபதன 
மீது குறியிடுஙகள:

1.  உங்ள் குழநனதககு ச�மாதனன 
ச�ய்யப்ப்ட நீங்ள் �ம்்திக்ிறீர்ள்.

2.  2 ஆணடு்ளுககும் ச்ற்பட்ட 
்மாலைததிறகு ச�மாதனன அடன்டன்ய 
்பததிர்மா் னவததிருக் 
�ம்்திக்ிறீர்ள்.

3.  தனி �்பர அன்ட்யமாளைம் நீக்ப்பட்ட 
்பிறகு, சு்மாதமார ஆயவிற்மா் 
இநத அடன்ட ்பமாவிக்ப்படுவதறு 
�ம்்திக்ிறீர்ள். 

நீஙகள ேிரும்பினமால், முதலமாேது எண்ணிறகு ‘ஆம்’ எனறும் ்றற 
இரண்டிறகும் ‘இல்னல’ எனறும் பதிலைிக்கலமாம்.

ல�ோ்னை அடன்ேின மீது அளிக்கப்படும �மம்ம

இஙநக னக்யமாப்பம் இடுஙகள 


