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.

ஒரு விடுமுதறயின்கபாது,
வாழ் க்தகதயப் பற் றியும் எங் கள்
குடும் பை்தைப் பற் றியும் என் மகனும்
நானும் உதரயாடிக்பகாண்டிருந் கைாம் .
அப் கபாது அவன், ஏன் நான் மருந் து
உட்பகாள் ள கவண்டும் என்று என்னிடம்
ககட்டான். நான் அவனிடம் காரணை்தை
கூறிகனன். அவன் அதமதியாக சரி
என்றான்.
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It was during the holidays
and my son and I were
talking about life and our
family and he asked me why
I have to take medication. I
told him and he was okay. He
was quiet but okay.

6

முன்னுதர

குடும் பை்தில் இருக்கும் ஒருவர் பெெ்.ஐ.வி-கயாடு வாழ் ந் து
பகாண்டிருப் பதைப் பற் றி அக்குடும் பை்திலுள் ள
பிள் தளகளிடம் பபரியவர்கள் எப் படி கூறுவது
என்பதைப் பற் றிய குறிப் கபடு இது.

குழந்தைகளிடம் இதைப் பற் றி பபசுவது எளிைல் ல. அவர்கள் எவ் வாறு
பாதிக்கப்படுவார்கள் , என் ன செய் ய பநரிடுவார்கள் என் பது குறிை்து பல
கவதலகள்

மற் றும்

அெ்ெங் கள்

நமக்கு

வரும் .

யாவற் தறயும்

எதிர்சகாண்டு பதிலளிக்கும் வதகயில் நம் தம முன் னபம ையார் செய் து
சகாள் வது அந்ை உதரயாடதல சகாஞ் ெம் எளிைாக்கும் . இதை எப்பபாது
மற் றும் எவ் வாறு எடுை்துதரப்பது என் பது குழந்தைகளின் வயது, முதிர்ெ்சி
நிதல மற் றும் இைர சூழ் நிதலகதள சபாறுை்ைது. இது ஒரு முதற சொல் லி
புரிய தவக்கும் விஷயம் அல் ல. நீ ண்ட நாள் சைாடரும் ஒரு உதரயாடல்
ஆகும் .

"சவளிக்கூறல் " என் கிற இந்ை எடுை்துதரக்கும் செயலில் , சபற் பறார்கள்
மற் றும்

காப்பாளர்களுக்கு

ையாரிக்கப்பட்ட

குறிப்பபடு

வழிகாட்டவும்

இது.

எைற் காக,

ஆைரவளிக்கவும்
எப்சபாழுது,

எப்படி

சொல் வது என் பைற் கான யுக்திகதள சபற் பறார்களுக்கு கற் றுை் ைருவது
இைன் பநாக்கமாகும் .
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INTRODUCTION

This booklet is for adults who are thinking about telling their
children that someone in the family is living with HIV.
Talking to children about this can feel scary as it may bring out many different
feelings and concerns about how children will react.
Part of feeling comfortable about talking to children is being ready and prepared. The
decision about when and what to tell depends on a lot of different factors, including the
child’s age and stage of development. Telling children about HIV is never a one-time
conversation but a back and forth process over a period of time.
This booklet is designed to guide and support parents and caregivers through the
process of telling children, often called “disclosure”. They will learn about why, when
and how to tell, and much more.
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எைற் காக என் குழந் தைகளிடம்
பொல் லகவண்டும் ?

குடும் பை்திலுள் ள
கடினமான

பெெ்.ஐ.வி

பற் றி

முடிவாகும் .

குழந் தைகளிடம்

குழந் தைகள்

பொல் வது

அதை

எப் படி

எடுை்துக்பகாள் வார்கள் என்று பபற் கறார்கள் கவதலப் படுவார்கள் .
இதைப் பற் றி எப் படி மற் றும் எப் கபாது குழந் தைகளுக்கு கூறுவது
என்பதை

சிந்திப் பது,

எடுை்துதரப் பது
ைகவல் கதள

என

மற் றும்

அதை

திட்டமிடுவதும்

குழந் தைகளிடம்

எப் படி

கவனமாக

முக்கியமாகும் .

பகிர்வதில்

பல

இந் ை

நன்தமகள்

இருக்கிறது.
சபரும் பாலாக குடும் பை்தினதர சநருக்கமாக இதணை்து, அவர்கதள
சவளிப்பதடயாக உதரயாட தவை்து, ரகசியங் களுக்கு முற் றுப்புள் ளி
தவப்பைற் கு கலந்துதரயாடல் உைவும் . செெ்.ஐ.வி பற் றி
குழந்தைகள்

சைரிந்துசகாள் ளும் சபாழுது,

அவர்களின் ெந்பைகங் கதள பகட்கவும் அைற் கு
பதில் கதள சபறவும் வாய் ப்பு உண்டாகிறது.
குழந்தைகள்
சகாள் வைன்

இதைப்பற் றி

சைரிந்து

மூலம் , ஆைரவு குழுக்களில்

பெரவும் ,

மற் றும்

அவர்களின்

நிதலதமயிலிருக்கும் மற் ற நண்பர்கதள
சபறவும் முடியும் .
குடும் பை்திலிருக்கும் செெ்.ஐ.வி. பற் றி அறிந்ை
குழந்தைகள்

ைங் கள்

ெமாளிப் பார்கள் ,

மனநிதலதய

ைங் கள்

முைல் முதறயாக எனது
அம் மா ைனக்கு செெ்.ஐ.வி
இருப்பதை கூறியபபாது,
எைற் காக அவர்
மாை்திதரகதள உட்சகாள் ள
பவண்டும் மற் றும்
மருை்துவரிடம்
பரிபொைதனகளுக்கு ஏன்
செல் கிறார் என் று
புரிந்துசகாண்படன்

சபற் பறார்களின்

நிதலதமதய புரிந்துசகாள் வார்கள் , எதிர்காலை்திற் கு
ைங் கதள
எடுக்கும்

ையார்படுை்திக்சகாள் வார்கள் ,
முடிவுகளில்

பங் பகற் பதுடன்

குடும் பை்தில்
அவர்களின்

சநருக்கமாக இருப் பார்கள் என ஆய் வு கூறுகிறது
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சபற் பறார்களிடம்

WHY SHOULD I TELL MY CHILDREN?
Telling children about HIV in the family is a difficult
decision. Parents worry about how
children will react. It is important to think
about how and when to tell children and
to plan carefully for disclosure. There
are many benefits to sharing this
information with children.
Disclosure often brings family members closer together allowing them to talk freely
and put an end to the secrets. Once children learn about HIV, it gives them a chance to
ask questions and get answers. Children who know may be
able to join support groups and find friends who are in
similar situations.

When my Mom first told
me she was HIV+, I
understood why she had
to take pills and see the
doctor for check-ups.

Research has shown us that children who know
about HIV in the family can cope better,
understand what their parents are going
through, feel better prepared for the future, more
involved in family decision-making and closer to
their parents.
10

குழந்தைகளுக்கு பபாதிய
ைகவல் கள் இல் லாதம, சில
ெமயங் களில் அவர்களுக்கு
பைதவயற் ற கற் பதனகதள
தூண்டும் . அவர்களுக்கு
கூறுவைன் மூலம் எதிர்பார்ப்தப
குதறை்து அவர்களது
மனக்கவதலகதள
குதறக்கலாம் . முைலில் அவர்கள் கவதலயாகவும் , வருை்ைமாகவும்
அல் லது அதிர்ெ்சியாகவும் உணர்வார்கள் , பின் பு நாதளதடவில்
அவ் வுணர்ெ்சிகள் குதறயை்சைாடங் கும் . உங் களுக்கும் உங் கள்
பிள் தளக்கும் இதடபய நம் பிக்தகதய உருவாக்கவும் மற் றும்
குடுமபை்தினரிதடபய வலிதமதய உண்டாக்கவும் இந்ை
சவளிப்படுை்ைல் முதற உைவுகிறது.
செெ்.ஐ.வி பற் றி குழந்தைகளிடம் கூறுவைற் கு எடுக்கும் முடிவு கடினமாக
இருக்கலாம் . சபற் பறார்கள்

இதை ரகசியமாக அவர்களுக்குள் பளபய

தவப்பைற் கு பல காரணங் கள் உள் ளன. ஆனால் , குடும் பை்தினரிடமிருந்து
ரகசியங் கதள

தவை்துக்

சகாள் வது

கடினமானைாகும் .

நீ ங் கள்

சொல் வதை கவனிை்துக் பகட்தகயில் குற் ற
உணர்ெ்சியும் , பைற் றமும் உருவாகலாம்
குழந் தைகள்

புை்திொலிகள் .

குடும் பை்தில்
இருந் ைால்

ஏகைனும்
அதை

ரகசியம்

அவர்களால்

உணர முடியும் .
செெ்.ஐ.வி பற் றி குழந்தைகள்
மற் றவர்களிடமிருந்து
அறிந்துசகாள் ளாமல் அவர்களின்
சபற் பறார்களிடமிருந்து
அறிந்துசகாள் வது முக்கியமாகும் .
குழந்தைகளின் வயதிற் கு ஏற் றவாறு

அவனிடம் இதை எப் படி பபெ
சைாடங் குவது என்று எனக்கு
சைரியவில் தல. பிறகு
இயல் பாகபவ இந்ை உதரயாடல்
நிகழ் ந்ைது. சைாடக்கை்தில் அவன்
எந்ை பகள் விகதளயும்
பகட்கவில் தல. ஆனாலும்
இதைப்பற் றி சொன்னைால்
எப் பபாதும் அவன் இதைப் பற் றி
பபசுவான். நான் அவனிடம்
கூறியைற் காக ெந்பைாஷம்
அதடந்பைன்

சபற் பறார்கள் அவர்களிடம்
உண்தமயாகவும் சவளிப் பதடயாகவும் இருப் பபை குறிக்பகாளாக இருக்க
பவண்டும் .
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Sometimes when children do not have enough information, their imaginations can run
wild. Telling them may reduce any anxiety they may feel. While they might be worried,
sad or shocked at first, these feelings tend to lessen over time.
The disclosure process can build trust between you and
I wasn’t sure how to
your child and strengthen the family unit.
bring it up with him.
Then the conversation
It can be difficult to make the decision to tell
seemed to happen so
naturally. He didn’t have
children about HIV. There are many reasons why
any questions at first,
parents want to keep it to themselves but
but I told him that he
keeping secrets in the family can be hard.
could always talk to me
about things. I am glad
Having to watch what you say and do can create
that I told him.
feelings of guilt and anxiety.

Kids are smart. They know when there is a
secret in the family.
It is important for children to hear about HIV
from parents, not someone else. The goal is
to be honest and open with them in an
age appropriate manner.
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சில சபற் பறார்கள் ைங் கள்
குழந்தைகளிடம் செெ்.ஐ.வி பற் றி
பபசும் பயாெதன மனப்பபாராட்டை்தை
ைந்ைாலும் , அதைப்பற் றி அவர்களிடம்
கூறுவைால் நற் பயன் கள் ஏற் படும் .
பல சபற் பறார்கள் இந்ை
"ரகசியை்தை" சவளிப்படுை்தியைால்
நிம் மதியாக உணர்வைாக
கூறுகிறார்கள் .

சபற் பறார்கள் ைங் களின் குழந்தைகளிடம் பபசியைால் ஏற் பட்ட மற் ற
நல் ல உணர்வுகள் இதவ:
•

பிரெ்ெதனகதள ஒபர குடும் பமாக ெமாளிக்கலாம்

•

குடும் ப உறுப்பினர்களிடம் அதிகளவில் நம் பிக்தகயும் பநர்தமயும்
உண்டாகும்

•

செெ்.ஐ.வி பற் றிய ஆைாரமற் ற மற் றும்
ைவறான ைகவல் கதள
சைளிவாக்கும் ,குழந்தைகள் ,
செெ்ஐவியால்
பாதிக்கப்பட்ட மற் ற

நாங் கள்
பமற் சகாண்ட
கலந்துதரயாடலால்
எங் களுக்கு இதடபய
உள் ள ைகவல்
பரிமாற் றம்
பமம் பட்டது.

குழந்தைகதள
ெந்திப்பைன் மூலம்

எனக்கு கடினமாகவும்
அதிர்ெ்சியாகவும்
இருந்ைாலும் ,
இதைப்பற் றி நான்
சைரிந்துசகாண்டது
நல் லது.

அவர்கள்
ைனிதமப்பட்டிருக்கவில் தல
என உணர்வார்கள் .
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Even though some parents may
struggle with the idea of talking
about HIV to children, telling them
can have benefits. Many parents
talk about feeling better that the
“secret” is out in the open.
Other

positive

feelings

that

parents have expressed about
telling children are:
• Issues can be dealt with as a
family.
• There is more trust and honesty between family members.
• Clears up myths and misinformation about HIV.
Children may meet other kids who are affected by HIV and learn that they are
not alone.

Even though it was hard
and I was shocked, it is
better to know.

Our communication has
improved because of all
the discussion we have
had.
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பபற் கறார்கள் எதைப் பற் றி
கவதலயதடவார்கள் ?

சிலெமயம் பபற் கறார்கள் ைங் கள் குழந் தை இெ்பெய் திதய எவ் வாறு
எடுை்துக்

பகாள் வார்கள்

குழந் தைகதள

என

பயப் படுகின்றனர்.

பாதுகாக்க

வருந் ைக்கூடாபைனவும்

ைங் கள்

கவண்டுபமனவும் ,

அல் லது

அவர்களின்

அவர்கள்
வாழ் க்தக

பாதிக்ககூடாபைனவும் பல பபற் கறார்கள் எண்ணுகிறார்கள் .
செெ்.ஐ.வி-யின்

மீது

ெமூகை்தில்

இருக்கும்

ைவறான

கண்பணாட்டை்தினால் , ைங் கள் குழந்தைகளுக்கு இதைப்பற் றி சைரிய
வந்ைால்

அவர்கள்

சபரும் பாலும்
நண்பர்கள் ,
ைங் கள்

பாதிப்புக்குள் ளாவார்கள்

வருந்துகிறார்கள் .
ஆசிரியர்கள்

குழந்தைகள்

அணுகுமுதறக்கு

பக்கை்து

அல் லது

என் று
வீட்டில்

ெமூகை்திலுள் ள

சபற் பறார்கள்
இருப் பவர்கள் ,
மற் றவர்களிடம்

இதைப்பற் றி கூறிவிட்டால் , ைாங் கள்
ஆளாக்கப்படுபவாபமா

அஞ் சுகிறார்கள் .

என் குழந்யெ
என்யைப்பற்றி என்ை
நியைப்பான் என்று
நான் மிகவும்
வருந்ெினைன்.
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என

ைவறான

சபற் பறார்கள்

WHAT DO PARENTS
WORRY ABOUT?

Parents sometimes fear what a child’s response to the news will be.
Many parents talk about wanting to protect their children and not
wanting to upset them or disrupt their life.
Due to the unfair stigma and discrimination associated with HIV, parents are often
concerned that children will be negatively affected if they know. They fear that children
will tell others and that this will result in negative attitudes from friends, neighbours,
teachers or others in the community.

I was really worried about
what my child would think of
me…
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சபற் பறார்கள் கவதலப்படுவைற் கான சில
காரணங் கள் :
•

ைங் கள் குழந்தைகள் வருந்துவார்கள்

•

குழந்தைகளின் பள் ளிப்படிப்பு

செெ்.ஐ.வியினால்
பாதிக்கப் பட்டவர்களிடமிருந்
து மக்கள் விலகிவிடுவார்கள் .
எங் கதளப் பற் றி
யாருக்காவது
சைரிந்திருக்குபமா என்று
நான் எப் பபாதும்
கவதலயதடபவன்.

பாதிப்பதடயும்
•

மற் றவர்கள் அவர்கதள ைவறாக மதிப்பீடுவார்கள்

•

குழந்தைகள் பிறரிடம் அதைப்பற் றி கூறிவிடுவார்கள்

•

குழந்தைகள் கடினமான மற் றும் அந்ைரங் கமான பல பகள் விகதள
பகட்பார்கள் .

நீ ங் கள் உங் கள் குழந்தையிடம் சொல் வைற் கு ையங் கினாலும் , உங் கள்
குழந்தைகள் செெ்.ஐ.வி பற் றிய விவரங் கதள பள் ளியில் ,
இதணயைளை்தில் , மற் றும் ெமூக வதலை்ைளை்தின் மூலம்
சைரிந்துசகாள் வார்கள் என் பதை
நிதனவுசகாள் ளுங் கள் .
குழந்தைகளிடமிருக்கும் ைவறான
ைகவல் கதள அகற் றவும் , மற் றும்
அவர்களுக்கு செெ்.ஐ.வி பற் றிய
ெரியான விவரங் கதள கற் பிக்கவும் , இது
உங் களுக்கு ஒரு வாய் ப்பாகும் .
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உங் களுக்கு
ரகசியங் கதள பற் றி
எவ் விை பயமும் இல் தல.
நாம் அதனவரும்
ஒற் றுதமயுடன்
இருப்பைனால் அதிக
நம் பிக்தகதய ைருகிறது.

People run away from
people with HIV. I always
worry about who knows
about us.

Here are some of the things parents worry about:
• Children will be burdened with worry.
• It will disrupt their schoolwork.
• Others will judge them.
• Children will not keep it to themselves and will tell others.
• They will ask too many difficult and personal questions.
Although you may be reluctant to tell your child, remember that children have access
to information about HIV in school, on the internet and through
social media. Disclosing can be an opportunity to correct any
You don’t have the fear of
secrets. It gives more
confidence as we are all in
this together.

misinformation they have and give you a chance to educate
them about the facts of HIV.
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என் குழந் தைகளிடம் இதைப் பற் றி
கூறுவைற் கு முன்பு நான் கயாசிக்க
கவண்டியது என்ன?
செெ்.ஐ.வி பற் றி உங் கள் குழந்தைகளிடம் பபசுவது நீ ண்டகால
விரிவான செயலாகும் .
•

அடிப்பதடயிலிருந்து சைாடங் குங் கள் - செெ்.ஐ.விதய பற் றி பபெ
சைாடங் குவைற் கு முன் பு, உங் கள் குடும் பை்தை பாதிக்கும்
சபாதுவான பிரெ்தனகதளப் பற் றி சவளிப்பதடயாக
உதரயாடுங் கள் .

•

குழந்தைகளிடம் ஆபராக்கியமான கருை்துப்பரிமாற் றை்தைப்பற் றி
சைரிந்துசகாள் ளுங் கள் . குழந்தைகளிடம் நீ ங் கள் பலவதகயான
ைதலப்புகதளப்பற் றி சவளிப்பதடயாக உதரயாடுவைாலும்
மற் றும் அவர்களின் கருை்துக்கதள மதிை்து, கவனமாக
பகட்டறிவைாலும் வருங் காலை்தில் பமற் சகாள் ளபவண்டியிருக்கும்
கடினமான உதரயாடல் களுக்கு அவர்கள் ையாராக நீ ங் கள்
உைவலாம் .

•

வலுவான உறவுகதள பமம் படுை்துவைன் மூலம் நீ ங் கள் கூறுவதில்
உங் கள் குழந்தைகளுக்கு நம் பிக்தக ஏற் படும் , பமலும்
அவர்களுக்கு பைான் றும் பகள் விகள் மற் றும் பிரெ்ெதனகதள பற் றி
உங் களிடம் பபசுவைற் கு ஊக்கமளிக்கும் .

•

இந்ை வலுவான அடிை்ைளை்தை அதமப்பதினால் உங் கள்
குடும் பை்தை பாதிக்கும் பிரெ்ெதனகதள பற் றி உங் கள்
குழந்தைகளிடம் உதரயாடுவதில் செெ்.ஐ.வி பற் றிய
‘கலந் துதரயாடல் ’ ஒரு அங் கமாக இருக்க உைவும் .
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WHAT DO I NEED TO THINK ABOUT
BEFORE TELLING MY CHILDREN?
Remember that talking about HIV with your children is a process that
unfolds over a long time.
• Start by laying a foundation – having open discussion about general issues that
affect your family before you start talking about HIV.
• Learn about healthy communication with children. By having open conversations
about different topics and listening closely and respectfully to your children’s
opinions, you help prepare them for difficult conversations in the future.
• Developing a strong relationship will help your children trust what you say and
encourage them to come to you with questions and problems.
• Laying this strong foundation will help make sure that disclosure about HIV is
part of how you talk to your children about issues affecting the family.
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கலந் துதரயாடல் பெயலில் பல நிதலகள் இருக்கிறது*
1. ஏற் றுக்பகாள் ளுைல் : உங் களின் செெ்.ஐ.வி பநாய் ஆய் வுறுதிதய
நீ ங் கள் ஏற் றுக்சகாள் ளுைல் மற் றும் செெ்.ஐ.வியுடன்
வாழ் ந்துசகாண்டிருப்பவர் என் ற அதடயாளை்தை
ஏற் றுக்சகாள் ளுைல் .
2. ைகவல் : செெ்.ஐ.வி பற் றி ெரியான ைகவல் கள் மற் றும்
செெ்.ஐ.வியுடன் வாழ் ந்துசகாண்டிருக்கும் மக்களுக்கு கிதடக்கும்
பெதவகதள பற் றி அறிந்து சகாள் வைன் மூலம் நீ ங் கள்
பகள் விகளுக்கு ெரியாகவும் நம் பிக்தகயுடனும் பதிலளிக்கலாம் .
3. ‘உண்தமதய உதரப் பதில் ’உங் களது
கநாக்கை்தை நீ ங் கள் உணர கவண்டும் :
இதை செய் ய சுயமாக விரும் பி
முடிசவடுை்தீர்களா அல் லது மற் ற
சூழ் நிதலகளின் தூண்டுைலால் நீ ங் கள்
கூறபவண்டும் என் று நிதனக்கிறீர்களா?
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பநாயிருப்பதை நீ ங் கள்
கண்டறிந்ைபின் ,
மற் றவர்களும் பநாயுடன்
இருக்கிறார்கள் என் று
அறிவீர்கள் மற் றும் நீ ங் கள்
மட்டும் இதில் ைனியாக
இல் தல என் பதை
உணர்வீர்கள் .

4. சூழ் நிதலதய ஆய் வு பெய் யுங் கள் : இதைப்பற் றி மற் றவரிடம்
பபசுவைற் கு உங் களிடம் ஒரு பாதுகாப்பான இடம் உள் ளைா?
மற் றவரிடமிருந்து உங் களுக்கு நல் ல ஆைரவு இருக்கிறைா?
கலந் துதரயாடல் செய் வைால் ஏற் படும் பயன் களும்
பிரெ்ெதனகளும் என் ன?
5. ொை்தியமான விதளவுகதள கணிக்க கவண்டும் : உங் கள்
குழந்தைகள் எப்படி எடுை்துக்சகாள் வார்கள் என் பதை
சபாறுதமயாக பயாசியுங் கள் . ஆபலாெகர் அல் லது ெமூக பெவகர்
அல் லது ‘கலந்துதரயாடுபவரின் ’ முன் னனுபவம் உள் ள
செெ்.ஐ.வியுடன் இருப்பவரின் ஆைரவுடன் உங் கள் குழந்தையிடம்
கூறுவைற் கு ஒரு திட்டை்தை உருவாக்குங் கள் . ஒன் றல் ல, பல
உதரயாடல் கதள பமற் சகாள் வைற் கு நீ ங் கள் ையாராக பவண்டும் .
உங் கள் குழந்தைகளின் வளர்ெ்சிக்பகற் ப உதரயாடல் களில்
மாற் றங் கள்
```

ஏற் படலாம் .

முைன்முதறயாக உங் கள்
குழந் தைகளிடம் கூறிய பிறகு
"நடந் ைதை பகிர" ஒருவதர
கைர்ந்பைடுை்துக் பகாள் ளுங் கள் .
உதரயாடல் கடினமாக
இருந் திருந் ைால் உங் களுக்கு
ஆைரவும் ஊக்கமும் கைதவப் படும் .
உதரயாடல் நன்றாக
முடிந் திருந் ைால் அதை அவர்களுடன்
நீ ங் கள் பகாண்டாடலாம் .
* http://hivdisclosur.ca/support-model/
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There are a number of stages in the disclosure process*
1. Acceptance: Coming to terms with your HIV diagnosis and coming to terms with your
identity as a person living with HIV.
2. Education: Knowing the facts about HIV and the services available to people living
with HIV so you can answer questions correctly and with confidence.
3. Establish your motivation for disclosure: Is it your choice or do you feel you have to
tell because of other circumstances?

After you find out, you find
that there are others around
you that have it as well and
you aren’t alone.
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4. Evaluate the environment: Do you have a safe place to talk about
this with others? Do you have good support from others? What are the costs and
benefits of disclosing?
5. Assess potential outcomes: Spend time thinking about how your children may react.
Develop a plan for telling your child – use the support of a counsellor or social worker
or another person living with HIV who has been through it. Be prepared to have not just
one conversation but many, ongoing conversations with your child that may change as
they grow older.

Make sure you have someone to “de-brief” with after the first time
you tell your children. You will need the support and encouragement if
it was difficult and you can celebrate if it went really well!
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இதை பொல் வைற் கு என் குழந் தையின்
ெரியான வயதுவரம் பு என்ன?
குழந் தைகளிடம் பெெ்.ஐ.வி பற் றி எப் பபாழுது மற் றும்
எப் படி கூறுவது என்று பபற் கறார்களுக்கு பபாதுவாக
மனப் கபாராட்டம் இருக்கும் .
செெ்.ஐ.வி பற் றிய சபாதுவான உதரயாடல் கள் உங் கள் வீட்டில்
எைார்ை்ைமாக ஏற் பட்டால் அதை பற் றி ொைாரணமாக பபசுவைன் மூலம்
உங் கள்

குழந்தைகள்

பகள் வி

உறதவ பமம் படுை்ைவும்

பகட்கவும் ;

உங் கள்

குழந்தைகளிடம்

அது உைவும் . அவர்கதள பநரில்

ெந்திை்து

இதைப்பற் றி ைனிபய பபசுவது நல் ல பயாெதனயாகும் . ஆனால் சில
சூழ் நிதலகளில் இது ொை்தியமானைாக இருக்காமல் பபாகலாம் .
ஒவ் சவாரு

குழந்தையின்

முதிர்ெ்சி

வயது

பவறுபடுபதவ.

கலந்துதரயாடல் செய் பவருக்கு ைகுந்ை வயது என் று எதுவுமில் தல. இதை
உங் கள் குழந்தையிடம்

சொல் வைற் கு முடிசவடுக்கும் முன் பு உங் கள்

குழந்தை பவறு கடினமான அல் லது தீவிரமான ைதலப் புகளுக்கு அல் லது
சூழ் நிதலகளுக்கு எப்படி பதில் சகாடுக்கிறார்கள்
என் பதை
எடுை்ை

கூர்ந்து

பிறகு,

திட்டை்தை

கவனியுங் கள் .

ஒரு

முடிதவ

கலந்துதரயாடுபவர்

செயல் படுை்ைலாம் ;

இைற் கு

ஆபலாெகர் அல் லது ெக பநாயாளி அல் லது
ெமூக

பெவகரின்

உைவிதய

நாடலாம் .

சபரிய வயது பிள் தளகளுக்கு செெ்.ஐ.வி
பற் றிய

விவரங் கள்

முன் பப

செெ்.ஐ.வி பற் றி உங் கள்
குழந்தைகளிடம் நீ ங் கள்
ெவுகரியமாக பபசினால் ,
உங் கள் குழந்தைகளும்
அதைப்பற் றி பகட்பைற் கு
ெவுகரியமாக உணர்வார்கள் .

சைரிந்து

தவை்திருக்கலாம் என் பதை நிதனவில் சகாள் ளுங் கள் .
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WHAT’S THE BEST AGE
TO TELL MY CHILDREN?
Parents usually struggle with when and how to tell children about HIV.
It is helpful to normalize general conversations about HIV in your home if and when it
comes up so that your children feel they can ask questions; build a relationship with
your children. It is always a good idea to tell them in person but know that due to
circumstances beyond your control, this may not always be possible.
Children mature differently. There is no “ideal age” for disclosure. Assess how your
child reacts to other difficult or serious topics or situations before making the decision
to tell them. Once the decision is made, a disclosure plan can be put in place, ideally
with the help of a counsellor, peer support worker or social worker. Remember that
older children may already have some information about HIV.

The more comfortable you are
talking about HIV, the more
comfortable your children will
be hearing about it.
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சபற் பறார்கள் என் ன பபெ பவண்டும் என் பதை சபரும் பாலும்
முன் கூட்டிபய சிந்திை்தும் திட்டமிட்டும் தவை்திருப்பார்கள் . இதைப்பற் றி
குழந்தைகளிடம் கூறுவைற் கு எது ெரியான ைருணம் என் று எண்ணுவைால்
ஏற் படும் பைற் ற உணர்தவ குதறக்க இது உைவும் . ஆனால் , உங் கள்
குழந்தை திடீசரன ஒரு பகள் விதய எழுப்பினால் , நீ ங் கள் அதைப்பற் றி
கூறுவைற் கான வாய் ப்பாக கருதி அைற் கு ையாராக இருக்க பவண்டும் .
குழந்தையிடம் கூறுவைற் கு முன் பு உறுதி செய் ய பவண்டியதவ:
•

கூடுைலான சபரிய மாற் றங் கள் ஏற் பட பபாவதில் தல,
உைாரணை்திற் கு, இடமாற் றம் , குடும் பை்தில் பிரிவு அல் லது பள் ளி
மாற் றம் .

•

குழந்தையிடம் செெ்.ஐ.வி பற் றி கூறுவைற் கு முன் பும் கூறிய
பின் பும் அவர்களுடன் இருக்க அதிகளவு பநரை்தை ஒதுக்கி
தவை்திருக்க பவண்டும் .

•

கலந்துதரயாடல் பற் றி நிதனை்து நீ ங் கள் கவதலயுடன்
இருக்கக்கூடாது, ஏசனன் றால் , உங் கள் குழந்தை அதை
உணர்வார்கள் மற் றும் கவதலயதடவார்கள் .

குடும் பங் களில் சபாதுவாக இது ஒரு உணர்வுபூர்வமான பநரம் .
குழந்தைகள் பகட்கும் பகள் விகளுக்கு சபற் பறார்கள் சபாறுதம
இழக்காமல் மற் றும் பகாபிக்காமல் இருப்பது முக்கியமாகும் . சில
ெமயங் களில் குழந்தைகளுக்கு விஷயங் கதள புரிந்துசகாள் வைற் கு
கூடுைலான பநரம் பைதவப்படும் . சபற் பறார்கள் , சபரும் பாலும்
இதுபபான் ற ெமயை்தில்
ஆபலாெதனக்காக
ஆைரவான குடும் ப
உறுப்பினதர அல் லது
செெ்.ஐ.வி ஆைரவு
அதமப்புகதள
நாடுவார்கள் .

குழந்தைகளிடம் செெ்.ஐ.வி பற் றி ஆரம் ப
காலை்திபலபய பபெலாம் . நீ ங் கள் அவர்களிடம்
எப்படி கூறுகிறீர்கள் என் பதை சபாறுை்துள் ளது.
நீ ங் கள் ைாமதிை்துக்சகாண்பட இருந்ைால் அது
கடினமாகிக்சகாண்பட இருக்கும் என் பதை
நிதனவில் சகாள் ளுங் கள் .
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Parents often think and plan what to say ahead of time. This will help you feel less
anxious for when the time is right to tell. But sometimes the child just blurts out a
question and you feel prepared enough to take the opportunity to tell.
Before telling a child, it is important to make sure that:
• There are no other major additional changes happening, for example moving,
family separation or changing schools.
• Lots of time is set aside to spend with the child before and after.
• Not to be too anxious about the disclosure as your child will sense this and
become worried too.
This is usually an emotional time for families. It is important for
parents to try not to get impatient or upset with questions
children ask. Sometimes children need a bit more time to
understand the information. This is often the time when
parents seek advice from supportive family members or
HIV organizations who offer support services
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It is never too early to talk
about HIV to children, it all
depends on how you say it. Just
remember that the longer you
wait, the harder it gets.

அவர்களிடம் நான் எப் படி கூறுவது?
அவர்களிடம் நான் என்ன கூறுவது?

உங் களுக்கிருக்கும் பெெ்.ஐ.வி கநாய் பற் றி உங் கள் குழந் தைகளிடம்
பைரிவிக்கும் முன்பு, நீ ங் கள் கவனிக்க கவண்டிய சில விஷயங் கள்
உள் ளது. உைாரணமாக, குழந் தைகள் எைனால் வருை்ைப் படுகிறார்கள்
மற் றும் எதைப் பற் றி நிதனை்துக்பகாண்டிருக்கிறார்கள் ,
குழந் தைகளிடம் எப் படி கூறுவது மற் றும் ைகவதல அறிந் ைவுடன்
குழந் தைகள் அதை எப் படி எடுை்துக்பகாள் வார்கள் கபான்றதவ சில
உைாரணங் கள் ஆகும் .

இக்காரணங் களால்

சபற் பறார்கள்

அவர்களின்

குழந்தைகதள

பாதுகாக்க

பவண்டும் என்ற நம் பிக்தகயில் அதமதியாக இருக்க பநரிடுகிறது. இருந்ைாலும் ,
இதைப்பற் றி சைரியாை குழந்தைகள் அடிக்கடி வருை்ைப் படுவார்கள் , பமலும் ,
குடும் பை்தில்

மாற் றங் கள்

உருவானதை

சபற் பறார்கள்

மருந்துகள்

உட்சகாள் வதை

அல் லது

மருை்துவதர

ெந்திக்கெ்

உடனிருந்திருக்கலாம்

என் அம் மாதவப்பற் றி
நான் வருை்ைப் படுகிபறன் ,
அைனால் சிலெமயங் களில்
நான் பள் ளிக்கு செல் லாமல்
வீட்டில் இருப்பபன் .
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உணர்வார்கள் .
குழந்தைகள்

செல் தகயில்

உைாரணமாக,
கண்டிருக்கலாம்

சபற் பறார்களுடன்

HOW DO I TELL THEM?
WHAT SHOULD I SAY?
When it comes to disclosing about HIV in the family to children, a few
things should be taken into account. Some examples include what
children are worried and thinking about, how to tell children and
possible ways children may react to the news.
These concerns can lead a parent to remain silent, hoping that they will protect the
child. However, children who have not been told often do worry and also may have a
sense that things are different in the family. For example, children may see parents
taking medications or may accompany them to
doctor’s appointments.

Sometimes I stay home
from school because I
worry about my mom.
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குழந்தைகளின் கவதலகள் அவர்களின் பபெ்சிலும் நடவடிக்தகயிலும்
சவளிப்படும் . குழந்தைகள் சவவ் பவறு வயதில் சவவ் பவறு விஷயங் கதள
பற் றி கவதலப்படுவார்கள் . அவர்கள் கவதலப்படும் சில விஷயங் கள் :
•

குழந்தைகளின்

சபற் பறாருக்கு

புற் றுபநாய்

பபான் ற

பநாய்

இருக்குபமா மற் றும் அவர்கள் இறந்துவிடுவார்கபளா என் ற கவதல
ஏற் படும்
•

ைங் களின் செயலால் ைான் ைங் கள் சபற் பறார் பநாய் வாய் ப்பட்டு
இருக்கிறார்கள் என் ற கவதல இருக்கும்

•

அவர்கள் பள் ளியில் இருக்கும் சபாழுது அவர்களின் சபற் பறார்கள்
நலமாக இருக்கிறார்களா என் ற கவதல ஏற் படும்

•

ைங் களின் எதிர்காலை்தைப்பற் றிய பயம் இருக்கும்

•

கடுதமயாக முயற் சிை்தும் அவர்களின் சபற் பறாதர மகிழ் விக்க
முடியவில் தலபய என் றும் அவர்களுக்கு உைவ முடியவில் தலபய
என் ற கவதலயும் , உடன் பிறப்புகதள கவனிை்துக் சகாள் ளுைல்
பபான் ற

சபாறுப்புகதள

எடுை்துக்சகாள் வதிலும்

கவதலகள்

ஏற் படும் .

என் அம் மாவுக்கு ைதலவலி
இருக்கும் சபாழுது, அவர்
ைதலதய
பைய் ை்துக்சகாடுப்பபன் மற் றும்
அவருக்கு பைநீ ர்
சகாண்டுவருபவன் .
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Children’s concerns can be expressed in words and in their
behaviour. Children worry about different things at different
ages. Some of the things they may worry about are:
• If their parent has an illness such as cancer and whether they are
going to die.
• If they have done something to make their parent sick.
• If their parent is okay while they are at school.
• Fear for what the future holds for them.
• Trying hard to please their parent and do things for them.
• Take on parental roles such as caring for siblings.

When my Mom has a
headache, I rub her
hands and bring her
tea.
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குழந்தைகள் விஷயங் களுக்கு பவறுவிைமாக நடந்துசகாள் வார்கள் . சில
சபற் பறார்கள் ைங் கள் குழந்தை வழக்கை்திற் கு மாறாக மிக பமாெமாக
நடந்துசகாள் வார்கள் என் று எதிர்பார்ப்பார்கள் . முைல் முதற
‘கலந்துதரயாடல் ’ செய் ை பிறகு குழந்தைகளுடன் பெர்ந்து பநரை்தை
கழிப்பது முக்கியமாகும் . எவ் விை பகள் விகதளயும் , எண்ணங் கதளயும்
அல் லது உணர்வுகதளயும் ைங் களிடம் பகிர்ந்து சகாள் ளலாம் என் று
குழந்தைகளிடம் சைரிவிக்கபவண்டும் .
எவ் விை வயதிலிருக்கும் குழந்தைகள் மற் றும் இளம் பருவை்தினர்
கலந்துதரயாடலுக்கு பிறகு, அெ்சுறுை்தும் கனவுகளால் பாதிப்பு,
கட்டுபடுை்ைமுடியாை பகாபம் , அல் லது முன் தபவிட மிகவும் அதமதியாக
மாறுைல் பபான் ற சில மாற் றங் கதள சவளிப்படுை்ைலாம் . இந்ை
ெவாலான பநரை்தில் உங் களுக்கு பைதவப்படும் உைவிதய நீ ங் கள்
உங் கள் குடூம் பை்தினரிடமிருந்து சபறுவைற் கு இது ெரியான
ெமயமாகும் .
நீ ங் கள் செெ்.ஐ.வியுடன் வாழ் ந்துசகாண்டிருக்கிறீர்கள் என் று உங் கள்
குழந்தைக்கு நீ ங் கள் கூறிய பிறகு அவர்கள் அதை எப்படி
எடுை்துக்சகாள் வார்கள் என் று நீ ங் கள் கணிக்க முடியாது என் பதை
நீ ங் கள் நிதனவில் தவை்துக்சகாள் வது முக்கியமாகும் . ஒவ் சவாரு
குழந்தையும் விை்தியாெமானவர்கள் , அவர்கள் நடந்துக்சகாள் ளும் விைம்
ைனிை்ைன் தமயாக இருக்கும் . அது அவர்களின் வாழ் க்தகயில் ,
நடந்துசகாண்டிருக்கும் மற் ற பிரெ்ெதனகதள ொர்ந்ைைாகவும்
இருக்கலாம் , அதவ உங் களுக்கு சைரியாமலும் இருக்கலாம் .
பெெ்.ஐ.வி பற் றி குழந் தைகளிடம் கபசுவைற் கு
ஒரு ைனி விைம் என்று எதுவுமில் தல.
குடும் பங் களுக்கு இதை தகயாளுவைற் கு பல
வழிகள் இருக்கிறது. ஒரு குடும் பை்தில் நன்றாக
பெயல் பட்ட வழி மற் பறாரு குடும் பை்திற் கு
பெயல் படாமல் கபாகலாம் .
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என் அம் மாவுக்கு
மருந்துகதள
உட்சகாள் ள
நிதனவூட்டுபவன் .

Children react to things very
differently.

Some

parents

anticipate a child’s reactions to
be much worse than the actual
response. It is important to spend
time together after the initial
disclosure and let them know that
they can share any questions,
thoughts or feelings they have.
Children and youth at any age may exhibit some behaviour in reaction to
disclosure such as nightmares and temper tantrums or may even become a little more
quiet than usual. This may be the time to reach out for support for your family to help
you through this challenging time.
It is important to remember that you cannot foresee how a child will respond to
being told you are living with HIV. Every child is different, and they may have unique
reactions. It may also depend on what other issues are happening in their lives at the
time, some of which you may not know about.
I always help my mom by
reminding her to take her
pills.

There is no single way to talk about HIV to children.
Families have different ways of dealing with things. What
works for one may not work for another.
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வயது மற் றும் வளர்ெசி
் நிதலகள்

குழந் தைகளின் வயது மற் றும் அவர்களின் வளர்ெசி
்
நிதலக்ககற் ப அவர்களிடம் கபசும் பபாழுது
பின்பற் றகவண்டிய பபாதுவான வழிமுதறகள் .

0 - 3 வயதினர்
1-3 வயதிலிருக்கும் குழந் தைகளுக்கு பெெ்.ஐ.வி பற் றிய
விவரங் கள் அவர்களின் வளர்ெசி
் க்கு பபாருை்ைமானைல் ல.
இந்ை வயதிலிருக்கும் குழந்தைகளிடம் செெ்.ஐ.வி பற் றி கூறுவதை சபாதுவாக
பரிந்துதரக்கப் படுவதில் தல. அப் படிபய கூறினாலும் , குறிப் பிடை்ைக்க பலன்
எதுவுமிருக்காது. இளம் குழந்தைகள்

மிகவும் புை்திகூர்தம மற் றும் கூர்ந்ை

கவனிப் புடன் இருப்பார்கள் என்று சபற் பறார்கள் நிதனவில் தவை்துக்சகாள் வது
முக்கியமாகும் ;

ஆைலால் ,

செெ்.ஐ.வி

பிரெ்ெதனகதள பற் றிய வீட்டில்

நடக்கும்

மற் றும்

மற் ற

உடல்

ொர்ந்ை

உதரயாடல் கதள குழந்தைகள்

கவனிப் பைன் மூலம் அவர்களுடன் பிற் காலை்தில் நடக்கும் உதரயாடல் களுக்கு
வழிவகுக்கும் .

4 - 7 வயதினர்
இந் ை வயதிலிருக்கும் குழந் தைகளுக்கு ைங் கள் பபற் கறார்
தினந் கைாறும் மருந் துகதள உட்பகாண்டிருப் பதை
கவனிை்துக்பகாண்டு இருப் பார்கள் . அவற் தற ஏன்
உட்பகாள் கிறார்கள் என்று அவர்களின் பபற் கறாதர
ககட்பதின் வாயிலாக அதிர்ெசி
் யதடயெ் பெய் வார்கள் .
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AGES AND STAGES

The following are some general guidelines to follow when talking to children
according to their age and stage of development.

0-3 YEAR OLDS
Children between the ages of 1-3 tend not to be developmentally ready to hear
about HIV
It is not generally advised that children are told at this time, as there are no specific
benefits. It is important for parents to remember that young children are very smart
and observant; therefore, watching the language used in the home around HIV and other
health concerns will set the tone for later
conversations.

4-7 YEAR OLDS
It is common for children of this age
to notice that their parent takes
medications every day and they may surprise their parent when they ask why.
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4-7 வயது குழந் தைகள் எைற் கு கவதலப் படுவார்கள் ?
•

அந்ை

மாை்திதரகள்

என் ன

மற் றும்

அவற் தற

ஏன்

தினமும்

உட்சகாள் கிறார்கள் ?
•

நான் அந்ை மாை்திதரகதள உட்சகாள் ள பவண்டுமா?

•

நான்

ஏபைனும்

ைவறு செய் ைைால்

அவர்கள்

பநாய்

வாய் பட்டு

உள் ளார்களா?

என் பிள் தளகள் எப் படி எடுை்துபகாள் வார்கள் ?
இந்ை வயதிலிருக்கும் குழந்தைகளின் கவனை்தை சுலபமாக திதெதிருப்ப
முடியும் .

கடினமான

ரகசியை்ைன் தமயின்

விஷயங் கதளபயா

பைதவதயபயா

அல் லது

அவர்களால்

அைன்

புரிந்துசகாள் ள

முடியாது. குழந்தைகள் எப்படி பிறக்கிறது என் பதில் அவர்கள் ஆர்வமாக
இருக்கலாம் ,

குறிப்பாக

அவர்களின்

வயதிற் பகற் ற

புை்ைகங் கதள

ெம் பந்ைமான

விவரங் கள்

ைாயார்

வாங் கி
மற் றும்

ைருைல்

கருவுற் றிருந்ைால் .
பமலும்

பிறப்புறுப் பின்

பாலியல்

ஆபராக்கிய

பிரெ்ெதனகள் பற் றி உதரயாட இது ெரியான வயைாகும் .

8-12 வயதினர்
இந் ை வயதிலிருக்கும்

குழந் தைகள்

சில விஷயங் கதள

மட்டும் பைரிந் து பகாள் ள ையாராக இருப் பார்கள் .
நீ ங் கள் செெ்ஐவி என் று குறிப் பிடாமல் அதைப்பற் றி கூறை் சைாடங் க
பவண்டும் . இைற் குப் சபயர் "பகுதியாக சவளிப்படுை்துைல் " எனப்படும் .
பிறகு அப்பிரெ்ெதனதய செெ்.ஐ.வி என் று நீ ங் கள் குறிப் பிடுவைற் கு
படிப்படியாக செயல் பட பவண்டும் . எப்சபாழுது ைங் களது பிள் தளகள்
இந்ை

விவரங் கதள

சைரிந்துசகாள் ள

சபற் பறார்களின் முடிவாகும் .

37

சைாடங் குவது

என் பது

What do children 4 - 7 worry about?
• What are those pills and why do they take them every day?
• Do I need to take those pills?
• Are they sick because I was bad?

How will my child respond?
At this age children are easy to distract and won’t be able to understand complex
information or understand the need for confidentiality. They may be interested in
where babies come from, especially if Mom is pregnant. This is a great time to get ageappropriate books and start to have conversations about sexual facts and reproductive
health issues.

8-12 YEAR OLDS
Children this age may be ready to hear
some information but not all of it.
This is called “partial disclosure” where you
start to tell but don’t actually name HIV itself.
You can then gradually work up to actually
naming HIV as the issue. It is up to the parents
to decide when a child may be ready to begin
to hear information.
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சில சபற் பறார்கள் அதனை்து விவரங் கதளயும் ஒபர ெமயை்தில்
சவளிப்படுை்திய பிறகு பிள் தளகளின் பகள் விகதளயும்
கவதலகதளயும் ெமாளிக்கலாம் என முடிவு செய் வார்கள் . அணுகுமுதற
எதுவாயினும் , 'செெ்.ஐ.வி' என் று குறிப்பிட்ட பிறகு, செெ்.ஐ.வி எப்படி
பரவுகிறது என் பதில் துல் லியமான மற் றும் முழுதமயான ைகவல் களும்
பமலும் குடும் பை்தில் ஏற் படும் மனரீதியான ைாக்கை்தைப்பற் றி சில
ைகவல் களும் குழந்தைகளுக்கு பைதவப்படும் . ெமுைாயை்தில் இருக்கும்
ைவறான கண்பணாட்டை்தினால் ஏற் படும் பிரெ்ெதனகள் மற் றும்
ரகசியை்ைன் தமயின் பைதவதய பற் றி பபசுவது கடினமாக இருந்ைாலும் ,
இவ் வயதில் உள் ள குழந்தைகளுக்கு அதை பற் றி கூறுவது மிகவும்
அவசியமாகும் . ஆபலாெகர், ெமூக பெவகர் அல் லது ெக பநாயாளியின்
ஆைரதவக்சகாண்டு கவனமாக திட்டமிடுவது இதில் மிகுந்ை
உைவியளிக்கும்
8-12 வயது வரம் பிலுள் ள குழந் தைகள் எவற் தறப் பற் றி
கவதலப் படுவார்கள் ?
•

அவர்களுக்கு என் ன பிரெ்ெதன? தினமும் மாை்திதரகதள
உட்சகாள் ள பவண்டுமாயின் அது பமாெமான நிதலதம.

•

அவர்கள் இறக்கப்பபாகிறார்களா? அவர்கள்
இறந்துவிட்டால் என் நிதலதம
என் ன?

•

குடும் பை்திலுள் ள பவசறாருவர்
பநாய் வாய் ப்படுவார்களா?

•

என் குடும் பம் ஏன்
விை்தியாெமாக உள் ளது?
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இந்ை மாை்திதரகள் எனது
உடதல வலுவாக்கும் . ஆனால்
இதவ சபரியவர்கள் மட்டுபம
உட்சகாள் ள பவண்டும் , நீ ங் கள்
உட்சகாள் ள முடியாது. அைற் கு
பதிலாக நீ ங் கள் சுதவயான
தவட்டமின் கதள
எடுை்துக்சகாள் ளலாம் !

Some parents choose to disclose all the information at one time and then deal with
questions and concerns as they come up. Regardless of the approach, once HIV has
been named, children will need accurate and up to date information about how HIV is
transmitted as well as some information about the emotional impact this illness can
have on families. Issues of stigma and the need for confidentiality can be hard to talk
about but are also necessary at this stage. This is where careful planning with the
support of a counsellor, social worker or peer support person can be very helpful.

What do children 8 - 12 worry about?
• What is wrong with them? It must be bad if they have to take pills every day.
• Are they going to die? What will happen to me if they die?
• Will anyone else in the family get sick?
• Why is my family different?

These pills make my body strong.
But they are made especially for
adults so you can’t take them. You
can take the yummy vitamins
instead!
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என் பிள் தளயிடம் எப் படி கூறுகவன்?
குழந்தைக்கு புரியும் அளவிற் கு எளிைான வார்ை்தைகள் மற் றும் சுலபமான
எடுை்துக்காட்டுகதள சகாண்டு உதரயாடதல சைாடங் க பவண்டும் .
•

செெ்.ஐ.வி பற் றி சவளிப் பதடயாக பபசுங் கள் . குழந்தைக்கு பைான்றும்
பகள் விகள் அல் லது கவதலகளுக்கு பதிலளிக்க உங் கள் தகயில் சில
புை்ைகங் கள் மற் றும் குறிப் பபடுகள் தவை்துக்சகாள் ளுங் கள் .

•

சமதுவாக எடுை்துக்கூறுங் கள் -

•

சவளிப் படுை்துைல்

என்பது

சில

காலம்

சைாடர்ந்து

நதடசபறும்

செயல் பாடாகும் .
•

யாரிடம் கூறலாம் மற் றும் யாரிடம் கூறக்கூடாது என்றும் , சில ைனிப் பட்ட
விஷயங் கதள

ஏன்

பகிர

கூடாது

என்றும்

குழந்தைகளுக்கு

கற் றுை்ைாருங் கள் . ரகசியை்ைன்தம மற் றும் ரகசியை்தை பாதுகாப் பைற் கு
இதடபய உள் ள விை்தியாெை்தை பற் றி பபெ ையாராக இருங் கள் .
•

எப் பபாதும் நம் பிக்தகயூட்டுங் கள் . சபறக்கூடிய பலைரப் பட்ட சிகிெ்தெ
முதறகதள

பற் றியும் ,

அதவ

எப் படி

செெ்.ஐ.வியுடன்

இருக்கும்

மக்களுக்கு மற் றவதரப் பபால நீ ண்டகாலம் வாழ உைவும் என்றும் கூறி
அவர்களுக்கு தைரியை்தை அளியுங் கள் .
•

இது அவர்களின் ைவறில் தல என்று குழந்தையிடம் நிதனவூட்டுங் கள் .

என் பிள் தள எப் படி எடுை்துபகாள் வார்கள் ?
இந்ை வயது வரம் பிலுள் ள குழந்தைகளுக்கு பல பகள் விகள் அல் லது கவதலகள்
இருக்கும் .
•

அவர்களும்

செெ்.ஐ.வியால்

பாதிப் பதடவார்கபளா

என்ற

பயம்

இருக்கலாம்
•

அவர்களுக்கு பநாய் பரவுைல் மற் றும் எப்படி செெ்.ஐ.வி பநாய் சைாற் றும்
என்பதை பற் றிய கலந்துதரயாடல் பைதவப் படலாம்

•

அவர்களுக்கு உடலுறதவ பற் றிய பகள் விகள் இருக்கலாம்

•

அவர்களுக்கு

எதிர்காலம்

மற் றும்

உங் கள்

ஆபராக்கியை்தை பற் றி கவதல இருக்கலாம்
•

அவர்கள் குதறந்ை ஆர்வம் காட்டலாம் .
இதை ொைாரணமாக எடுை்துக்
சகாள் ளலாம் . அலட்சியமாக எடுை்துக்
சகாள் ளலாம் . நீ ங் கள் மிகுந்ை பநரை்தை
செலவழிை்து இதை
ையார்செய் திருந்ைால் அவர்களின்

சில ெமயம் எனக்கு மருை்துவ
பரிபொைதன பைதவப் படுவைால்
நான் மருை்துவரிடம் செல் கிபறன்.
எனது உடதல வலுவாகவும்
ஆபராக்கியமாகவும் தவை்திருக்க
நான் மருந்துகதள தினமும்
உட்சகாள் பவன் .

அலட்சியம் / பிரதிபலிப்பு உங் களுக்கு ஒரு
ஏமாற் றமாக இருக்கலாம் !அவர்கள் பமலும்
பகள் விகள் பகட்க உங் களிடம் அடிக்கடி வரலாம் .
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How do I tell my child?
Start by using simple words and easy examples to help them understand.
• Talk openly about HIV. Have some books and pamphlets on
hand to help answer any questions or concerns the
I go to the doctor
child may have.
because I sometimes I
• Take it slowly – disclosure is a process that will
need a check-up. I take
happen over time.
medicines every day to
• Tell children who they can and cannot tell and why
make sure my body stays
some personal information should not be shared.
strong and healthy
Be prepared to talk about the difference between
confidentiality and secrecy.
• Always give hope. Reassure them
about the range of treatments
available and how they can help
people with HIV live as long as
anyone else.
• Remind the child that it is not their
fault.

How will my child respond?
Children between these ages may have a
lot of questions or concerns. They may:
•
•
•
•
•

Be afraid of getting HIV themselves
Need more discussion around transmission and how you can get HIV
Have questions about sex
Worry about their future and your health
Show little interest, seem to be fine with the information, shrug and move on –
this can be a bit of a let down if you’ve spent a lot of time preparing!
• Come back to you time and again to ask more questions
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13-18 வயதினர்
எனது உடலில் ஒருவிை
தவரஸ்/கிருமி உள் ளது. நான்
வலுவுடனும் ஆபராக்கியை்துடனும்
இருக்க, நல் ல மருை்துவர்களும்
மருந்துகளும் என்னிடம் இருப் பது
என் அதிர்ஷ்டம் .

பபாதுவாக, இந் ை வயது
வரம் பிலிருக்கும்
இளம் பருவை்தினர் பெெ்.ஐ.வி
பற் றி பைளிவான விவரங் கதள

பைரிந் துபகாள் ள ையாராக இருப் பார்கள் .
எதிர்காலை்தில் என்ன நடக்கும் என்பதைப் பற் றி பல பகள் விகதள அவர்கள்
பகட்கலாம் . சபரும் பாலும் இந்ை வயதிலுள் ள இளம் பருவை்தினர் செெ்.ஐ.வி
பற் றி

பள் ளி

பாடை்திட்டை்தில் ,

ஊடகங் கள்

மூலம்

நண்பர்களிடமிருந்து சைரிந்து தவை்திருப் பார்கள் .

அல் லது

அவர்களின்

பவற் றுதம படுை்துைல்

மற் றும் களங் கப் படுை்துைல் பபான்ற அணுகுமுதறகதள பற் றியும் , ைவறான
மற் றும் பதழய ைகவல் கதள பற் றியும் அவர்கள் பகள் விப் பட்டிருப் பார்கள் . இந்ை
சைாழில் நுட்ப காலை்தில் நம் விரல் நுனியில் தவை்திருக்கும் பல ைகவல் கதள
அவர்களும்

சைரிந்து

தவை்திருக்கலாம்

அல் லது

உங் களுக்கு

செெ்.ஐ.வி

இருப் பதை நீ ங் கள் கூறுவைற் கு முன்பப அவர்கள் ெந்பைகிக்கலாம் .
இளம் பருவை்தினர் எைற் கு வருை்ைப் படுவார்கள் ?
•

என் நண்பர்கள் என்ன நிதனப் பார்கள் ? இதைப்பற் றி சைரிந்ைவுடன்
என்னிடம் அவர்கள் இைற் கு பிறகும் பழகுவார்களா? அவர்கள் இைற் கு
பிறகும் என் வீட்டிற் கு வருவார்களா?

•

என் சபற் பறார்/சபற் பறார்களின் ஆபராக்யை்தைப் பற் றி
நான் கவதலயாக உள் பளன். நான் யாரிடம் பபசுவது?

•

வீட்டில் எனது உைவிதய அவர்கள் நாடுகிறார்கள் .
ஆனால் , எனக்கு பிடிை்ைதையும் என்னால் செய் ய
முடியுமா?

•

அவர்களிடம் இரகசியம் உள் ளது என்பதை
என்னால் கூறமுடியும் ஏன்? ஏன் என்னிடம் அவர்கள்
கூறும் அளவிற் கு என்தன நம் பவில் தலயா?
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எனக்கு செெ்.ஐ.வி
இருந்ைாலும் , நம்
குடும் பை்தையும்
என்தனயும் என்னால்
நன் றாக
கவனிை்துக்சகாள் ள
முடியும் . கவதல பட
பவண்டாம் .

I have a certain kind of
virus/bug in my body. I’m lucky
that I have very good doctors
and medications and that keep
me strong and healthy.

13-18 YEAR OLDS
Youth at this age are generally ready to
receive clear information about HIV.

They may also ask more questions about what
will happen in the future. At this age it is very
likely that youth have heard about HIV through the
school curriculum, the media or from their friends. They may also have heard a lot of
discriminatory and stigmatizing attitudes as well as incorrect and outdated
information. In this digital age we have so much information at our fingertips that they
may know or suspect you have HIV before you tell them.

What do teenagers worry about?
•

What will my friends think? Will they still want to hang out with me? Will they
still want to come to my house?

•
•
•

I’m worried about my parent(s) health. Who can I talk to?
They need me to help at home, but can I still do what I want to do?
I can tell they have a secret.
Why? Don’t they trust me
enough to tell me?

Even though I have HIV, I can
take good care of our family
and myself. Try not to worry.
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என் இளம்வயது பிள்ளளயிடம் எப்படி கூறுவவன்?
•

உங் கள் உடலில் பிரெ்ெதன இருக்கிறது என்றும் அைன் சபயர்
செெ்.ஐ.வி என்றும் கூறுங் கள் .

•

செெ்.ஐ.வி பற் றி பிள் தளகளிடம் விளக்குங் கள் , பமலும் , பநாய்
பரவுைல் , ைடுை்ைல் , பநாய் க்கான சிகிெ்தெ மற் றும் ஆபராக்கியமான

•

வாழ் க்தகதய பற் றி அவர்கள் ெரியான ைகவல் கதள சைரிந்து
தவை்துள் ளார்களா என்று ெரிபாருங் கள் .

•

பகள் விகள் வரும் சபாழுது, ஒன்றிற் கும் அதிகமான
கலந்துதரயாடல் கதள பமற் சகாள் ள எப் பபாதும் பபால் ையாராக
இருங் கள் .

•

பவறு எவரிடம் இதைப் பற் றி பபெலாம் என்பதை அவர்களுக்கு
எடுை்துக்கூறுங் கள் .

•

ெமுைாயை்தில் எவ் விைமான இடங் களில் ஆைரவுகதள சபறலாம்
என்பதை அவர்களிடம் கூறுங் கள் .

•

ைளரா நம் பிக்தகயுடன் இருக்க பவண்டும் என்றும் , இது அவர்களின்
ைவறல் ல என்றும் அவர்களுக்கு நிதனவூட்டுங் கள் .

அெிகமாைவர்களுடன் நீங்கள் உடலுறவு
தகாண்டொல் நீங்கள் தெச்.ஐ.விைால்
பாெிக்கப்பட்டீர்களா? நீங்கள் ஏன் என்ைிடம்
முன்பாகனவ கூறவில்யை? உங்களுக்கு என்மீ து
நம்பிக்யக இல்யைைா?
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How do I tell my teenager?
• Say you have a health issue and name that as HIV
• Explain what HIV means and check that they have accurate
information about transmission and prevention as well as treatment and staying
healthy
• As always, be prepared to have more than one discussion as questions arise
• Let them know who else they can speak to
• Tell them about places where they can get support in the community
• Be optimistic and remind them that it is not their fault

Did you get HIV because you
slept with a lot of people?
Why didn’t you tell me before?
Don’t you trust me?
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என் இளம் வயது பிள் தளகள் எப் படி எடுை்துக்பகாள் வார்கள் ?
வளர்ந்ை

பிள் தளகள்

சொல் லவில் தல
வாய் ப்புள் ளது.

என் று

இதை

அவர்களுக்கு

பகாபை்தை

செெ்.ஐ.வி

முன் கூட்டிபய

சவளிப்படுை்துவைற் கு

பற் றிய

அவர்களின்

ஏன்
அதிக

துல் லியமான

ைகவல் களின் அளதவ சபாறுை்து அவர்களுக்கும் சிறுவர்கதள பபாலபவ
கவதலகள் இருக்கலாம் . ஆனாலும் , பமலும் :
•

நீ ங் கள் செெ்.ஐ.வியால் எப்படி பாதிக்கப்பட்டீர்கள் என் ற பல
கடினமான பகள் விகதள பகட்கலாம் .

•

மற் றவர்களுடன் விவாைை்தில் ஈடுபடலாம் மற் றும் ஆபை்ைான
செயல் களில் ஈடுபடலாம் .

•

அவர்களின் பள் ளிப்படிப்பு பாதிக்கப்படலாம் மற் றும்
மதிப்சபண்கள் குதறயலாம் .

•

மருந்துகள் பற் றியும் , பாதுகாப்பான உடலுறவு மற் றும்
ஆபராக்கியமான வாழ் க்தகமுதறதய பைர்வு செய் ய அவர்களுக்கு
ைகவல் கள் பைதவப்படலாம் .

சில பபாதுவான ககள் விகளுக்கு எப் படி பதிலளிக்க கவண்டும்
குழந்தைகளின்
பருவை்திலும்
கடினமானைாக

ஆர்வம்
இருக்கும் .

ஒவ் சவாரு
அவர்களின்

இருக்கலாம் .

உங் கள்

வயதிலும்

மற் றும்

பகள் விகள்
குழந்தைதய

வளர்ெ்சி

பதிலளிப்பைற் கு
முைலில்

பபெ

விடுங் கள் . அவர்களுக்கு எவ் வளவு ைகவல் கதள சகாடுக்கலாம் என் பதை
சைரிந்துசகாள் ள இது நல் ல வழியாகும் . சில ைகுந்ை பதில் கள் கீபழ
சகாடுக்கப்பட்டுள் ளது:
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How will my teenager respond?
The older they are, the more likely they are to express some anger about not having
been told sooner. Depending on their level of accurate information about HIV, they
could have the same concerns as younger children but may also:
• Ask more difficult questions about how you got HIV
• Act out by arguing with others and engaging in high risk behaviours
• Find that schoolwork and grades are negatively affected
• Need to be provided with information about drugs, safe sex and making healthy
choices

How to respond to some common questions
Children are curious at each age and stage of their development. They may ask
questions that might be difficult to answer. Try to let the child lead the conversation.
This is a great way to gauge how much information to give them. Here are some
possible responses:
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குழந் தையின் ககள் வி ைகுந் ை பதில்

நீ ங் கள் இறக்க
கபாகிறீர்களா?

“எனது மருந்துகதள ெரியாக உட்சகாண்டு
வந்ைால் என் னால் மற் றவதரப்பபால
நீ ண்டகாலம் வாழ முடியும் . நான் எனது
மருந்துகதள உட்சகாள் கிபறன் , அைனால் நான்
ஆபராக்கியமாக இருக்கிபறன் .”

இது எனக்கும்
பைாற் றிவிடுமா?

செெ்.ஐ.வி எப்படி பரவும் மற் றும் பரவாது
என் பதை விளக்குங் கள் . "உனக்கு இந்ை பநாய்
இல் தல. என் தன அதணப்பைனாபலா
முை்ைமிடுவைாபலா என் பநாய் உனக்கு பரவாது."

கவறு யாருக்கு இந் ை
கநாய் இருக்கிறது?

பநாயுற் றவதரப்பற் றி நீ ங் கள் பபசுவைற் கு
முன் பு, அவரது பநாதயப்பற் றி நீ ங் கள் உங் கள்
குழந்தையிடம் பகிர்வதை எப்படி உணர்கிறார்
என் றும் அைற் கு அவர்களது அனுமதிதயயும்
பகளுங் கள் .

கவறு யாருக்கு
இதைப் பற் றி பைரியும் ?

பவறு யாருக்கு இதைப்பற் றி சைரியும் என் பதை
பிள் தளயிடம் கூறுங் கள் . "நீ இதைப்பற் றி
இவர்களிடம் பபெலாம் . இது ஒரு ரகசியமான
விஷயம் . அைனால் , இதைப்பற் றி பபெ பவண்டும்
என் று உனக்கு பைான் றினால் , நீ இவர்களிடம்
மட்டும் பபெலாம் ."

இதை குணப் படுை்ை
முடியுமா?

“இந்ை மருந்துகள் மிகவும் சிறந் ைது. இது
செெ்.ஐ.வி இருக்கும் மக்கதள நீ ண்டகாலம்
ஆபராக்கியமாக இருக்கெ்செய் யும் . இந்பநாதய
குணப்படுை்தும் மருந்துகதள கண்டுபிடிக்க
மருை்துவர்கள் கடுதமயாக உதழக்கிறார்கள் .”

49

Child’s Question

Possible Response

Are you going to die?

“As long as I take my medications as I should, I can live
as long as anyone else. I take my medication and it
keeps me healthy.”

Can I get it too?

Explain the ways HIV is and is not transmitted. “You
don’t have it and you cannot get it from hugging me or
kissing me.”

Who else has it?

Before you disclose someone else’s status, you should
speak to them directly to see how they feel about
having their status disclosed and ask their permission
to share.

Who else knows?

Say who else knows. “It is okay for you to talk to these
people. This information is private so if you want to talk
about it, you can ask these people.”

Is there a cure?

“The medications are very good and keep people with
HIV healthy for a long time. Doctors are working hard
to find a cure.”
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சில பதில் கள் குழந் தைகதள அெவுகரியமாக உணர தவக்கலாம் .
அைனால் கலந் துதரயாடல் நின்று கபாகலாம் . கீழ் கண்ட பதில் கதள
ைவிர்க்க முயற் சிக்கவும் :
•

அதைப்பற் றி நீ சைரிந்துசகாள் ள பவண்டிய அவசியம் இல் தல

•

இதைப்பற் றி சைரிந்துசகாள் வைற் கு உனக்கு மிக சிறிய வயது.
உனக்கு குறிப்பிட்ட வயது வந்ை பிறகு நாம் அதைப்பற் றி பபெலாம் .

•

அதைப்பற் றி ஏன் என் னிடம் பகட்கிறாய் ?

•

இது ஒரு அறிவற் ற பகள் வி!

குழந் தைகள் பவளிப் பதடயாக கபசுவைற் கு அவர்களிடம் நீ ங் கள்
நல் ல முதறகளில் பதிலளிை்து ஊக்குவிக்கலாம் . கீகழ
பகாடுக்கப் பட்டுள் ள ககள் விகதள முயற் சிக்கவும் :
•

அதைப்பற் றி நீ என் ன நிதனக்கிறாய் ?

•

நான் இப்பபாது கூறியதைப்பற் றி நீ எப்படி உணர்கிறாய் ?

•

அது ஒரு நல் ல பகள் வி!

•

அது உன் பகள் விக்கான பதிதல அளிை்ைைா? நீ விருப் பப்பட்டால் ,
உனக்கு நான் பமலும் பல ைகவல் கதள பெகரிை்து ைருகிபறன் .

•

அதைப்பற் றி நீ என் னுடன் பகிர்ந்ைைற் கு நன் றி.

'சரி. நீங்கள் இயெப்பற்றி என்ைிடம் கூறிைெில் எைக்கு
மகிழ்ச்சி' என்று கூறிவிட்டு அவள் புத்ெகத்யெ படிக்க
தொடங்கி விட்டாள். நான் ஒரு தபரிை உயரைாடலுக்கு
ெைாராக இருந்னென். ஆைால் அவள் கூறிையெ
ஏற்றுக்தகாண்டாள்! சிை வாரங்களுக்கு பின்பு னமலும் பை
னகள்விகளுடன் என்ைிடம் வந்ொள்.
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Some responses can make children feel uncomfortable and shut
down discussion. Try to avoid the following responses:
• You don’t need to know that
• You’re too young for that. We’ll talk about that when you’re older.
• Why would you ask me that?
• Now that’s a silly question!

You can respond to children in positive ways that encourage them to
open up. Try asking:
• What do you think about that?
• How are you feeling about what I’ve just told you?
• That’s a good question!
• Does that answer your question? I can find out more information for you if you
like.
• Thank you for sharing that with me.
She said ‘OK. I’m glad you told
me’ and went back to reading
her book. There I was prepared
for a big conversation and she
just accepted it and moved on! A
few weeks later she came back
with some more questions.
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மின்னிலக்க காலை்தில் அந் ைரங் கம்
மற் றும் ரகசியை்ைன்தம
இன்தறய உலகில் , ைகவல் கதள மிக விதரவாக, சுலபமாக மற் றும்
அதடயாளை்தை பவளிப் படுை்ைாமல் பகிரலாம் . புதிய
பைாழில் நுட்பங் கள் மற் றும் ெமூகவதலை்ைளங் கதள விதரவாகவும்
எளிைாகவும் குழந்தைகள் மற் றும் இதளஞர்கள் உபகயாகிக்க நன்கு
பைரிந் துபகாள் கின்றனர். கமலும் பபரும் பாலும் பபற் கறார்கதளவிட
அதிகம் பைரிந் து தவை்திருக்கிறார்கள் . உங் கள் குழந்தை
ெமூகவதலை்ைளம் அல் லது இதணயைளை்தை உபகயாகிப் பவராக
இருந் ைால் , உங் கள் உதரயாடலில் இவற் தற கெர்ப்பது ஒரு நல் ல
கயாெதனயாகும் .

•

செெ்.ஐ.வி பற் றி துல் லியமான மற் றும் பயனுள் ள ைகவல் கதள
எங் கிருந்து சபறலாம் என்று அவர்கள் சைரிந்துசகாள் ள செய் யுங் கள் .
இைனால் , அவர்கள் ைங் களின் பநரை்தில் அதைப் பற் றி படிை்து
சைரிந்துசகாள் ளலாம் .

•

களங் கப் படுை்தும் செயல் கள் மற் றும் அறியாதம மனப் பாங் குகள் பற் றி
அவர்களிடம் பபசுங் கள் . இதணய ைளை்தில் படிை்ைதை
நண்பர்களிடமிருந்து பகட்டதை அல் லது ெமூக வதலை்ைளை்தில்
பார்ை்ைதை அதனை்தையும் நம் பக்கூடாது என்பதை அவர்களுக்கு
நிதனவூட்டுங் கள் அவர்கள் பின் பற் றும் பிரபலங் கள் கூட பாரபட்ெமான,
அறியாதம மற் றும் புண்படுை்தும் மனப்பாங் குகள் பபான்றதவகதள
சவளிப் படுை்ைலாம் .

•

நீ ங் கள் இதை ரகசியமாக தவை்துக்சகாள் ள நிதனை்ைால் , ஃபபஸ்புக்,
ட்விட்டர், ஸ்னாப் ெப
் ெட் அல் லது மற் ற ெமூகவதலைங் களில்
குடும் பை்திலுள் ள செெ்.ஐ.வி பற் றி எதையும் பதிவு செய் ய கூடாது என்று
குழந்தைகளிடம் கூறுங் கள் .
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PRIVACY AND CONFIDENTIALITY IN A
DIGITAL AGE
In today’s world, information can be shared quickly, easily, and often
anonymously. Children and youth master new technologies and
social media platforms quickly and effortlessly and are often far
ahead of their parents in this way. If your child uses social media or
surfs the internet, it is a good idea to include this in your
conversation with them
• Make sure they know where to find accurate and helpful information about HIV
so that they can do some reading in their own time.
• Talk to them about stigma and ignorant attitudes. Remind them that they can’t
believe everything they find online, hear from their friends or see on social
media. Even celebrities they follow may express discriminatory, uninformed,
and hurtful attitudes.
• If you are concerned about confidentiality, ask them not to post anything about
HIV in your family on Facebook, Twitter, Snapchat, or any other social media
platforms.
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•

உங் கள் புதகப்படங் களில் மற் றும் புதகப்படை்தின்
பின் னணியிலும் யார் இருக்கிறார்கள் என் பதில் நீ ங் கள்
எெ்ெரிக்தகயுடன் இருக்க பவண்டும் . அைனால் அவர்களின்
ைனியுரிதம பாதிக்கப்படலாம் .

•

ஒபர கணிப்சபாறிதய நீ ங் களும் உங் கள் பிள் தளயும்
உபபயாகிை்ைால் , நீ ங் கள் பார்ை்ை வதலை்ைளங் கதள உங் கள்
குழந்தை பார்க்கக்கூடாது என் று எண்ணினால் , உங் கள் இதணய
வரலாறுகதள அழிப்பதைப்பற் றி சைரிந்துசகாள் ளுங் கள் .

•

இதணயை்ைளை்தில் பகலி செய் ைல் அல் லது அவர்கதள
அெவுகரியமாக உணரதவக்கும் பதிவுகள் /கருை்துக்கள்
பபான் றவற் றினால் உங் கள் குழந்தை பாதிப்பதடந்ைால் , அதவ
உங் கதளப்பற் றி இருந்ைாலும் கூட, அதை உங் களிடம் கூற
சொல் லுங் கள் .

•

இதணயைளை்தில் பகலிப்பபெ்சுகள் மற் றும் புண்படுை்தும்
பதிவுகள் அல் லது கருை்துகதள எப்படி தகயாள பவண்டும்
என் பதை அவர்களுக்கு கற் றுக்சகாடுங் கள் .
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• Be aware of who else is in your photos/selfies, even in the background. You
may be compromising their privacy.
• If you share a computer and don’t want to your children to see what sites
you’ve visited, make sure you know how to erase your browsing history.
• Encourage your child to tell you if they experience cyberbullying or any
posts/comments that make them feel uncomfortable, even if these are about
you.
• Help them learn how to react to cyber-bullying and hurtful posts or comments
online.

A
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முடிவுதர
குழந் தைகளிடம்

பவளிப் படுை்துவைற் கு

முன்

சிந் திக்க

கவண்டிய சில விஷயங் கள்
•

உங் களுக்கு யார் உைவ முடியுபமா, அவர்களிடம் பபசுங் கள் . அது,
செெ்.ஐ.வியால் பாதிக்கப்பட்ட சபற் பறாராக இருக்கலாம் , அல் லது
ஓர்

ஆபலாெகர்,

சுகாைார

நிபுணர்

அல் லது

ஒரு

செெ்.ஐ.வி

அதமப்பில் பணியாற் றும் ஆைரவாளராக இருக்கலாம் .
•

உங் கள் குழந்தைகளிடம் எப்சபாழுது மற் றும் எப்படி கூறபவண்டும்
என் பதை கவனமாக சிந்தியுங் கள் . மூை்ை பிள் தளயிடம் மட்டும் கூற
பவண்டுமா அல் லது அதனை்து பிள் தளகளிடமும் கூற பவண்டுமா?
அவர்களின்

வயது

சிந்தியுங் கள் .

மற் றும்

எவரிடம்

மனவளர்ெ்சி

மற் றும்

எப்படி

நிதலகதள

கூறுவது,

பற் றி

எப்சபாழுது

கூறுவது மற் றும் என் ன கூறுவது என் று உங் களுக்கு ஆைரவாக
இருக்கும் நபபராடு பெர்ந்து, பநரை்தை ஒதுக்கி, குழந்தைகளிடம்
நீ ங் கள்

பமற் சகாள் ளவிருக்கும்

உதரயாடதல

கவனமாக

திட்டமிடுங் கள் .
•

நீ ங் கள்

என் ன

சகாள் ளுங் கள் .

கூறப்பபாகிறீர்கள்
உங் களுக்கு

என் பதை

ஆைரவாக

வாய் விட்டு பபசி, ஒை்திதக பாருங் கள் .
பகட்கக்கூடிய

பகள் விகதள

நீ ங் கள்

பயிற் சி

இருக்கும்
உங் கள்

கணிை்து

செய் து
நபபராடு

குழந்தைகள்

அைற் கு

எப்படி

பதிலளிக்க பவண்டும் என் பதையும் முடிவு செய் யுங் கள் .
•

நீ ங் கள் கூறுவதை உங் கள் குழந்தைகள் பகட்ட பின் பு அைற் கு
முக்கியை்துவம்

சகாடுக்காமல்

பபாகலாம் . ைன் தனெ் சுருக்கிக்

சகாண்டு அகன் று பபாகலாம் , அைற் கு நீ ங் கள் ையாராக இருங் கள் .
சில ெமயங் களில் குழந்தைகள் அவ் வாறு நடந்து சகாள் வார்கள் . அது
உங் களுக்கு ஏமாற் றமாக இருக்கலாம் ! அல் லது நீ ங் கள்

கூறிய

செய் திதய ஜீரணிக்க அவர்களுக்கு சிறிதுகாலம் பைதவப்படலாம் .
•

இைற் குப்பின் உங் களுக்கு யார் ஆைரவாக இருப்பார்கள் ? உங் கள்
குழந்தைகளிடம் நீ ங் கள் முைல் முதறயாக கூறிய பிறகு, நீ ங் கள்
பபசுவைற் கும் நடந்ைதை விவரிப்பைற் கும் , உங் களுக்கு ஆைரவாக
ஒரு நபர் இருக்க பவண்டும் .
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IN CONCLUSION
Here are some things to consider before disclosing to children:
• Talk to someone who can help. It might be another parent living with HIV, a
counsellor, healthcare professional or support person who works at an HIV
organization.
• Think carefully about when and how you want to tell your children. Do you want
to tell only the oldest for now or all of them together? Consider their ages and
maturity levels. Together with your support person, take time to plan the
conversation carefully—who and how to tell, when to tell and what to say.
• Practice what you will say. Rehearse it with your support person. Practice it
out loud on your own. Try to anticipate the questions your kids might have and
how you will answer them.
• Be prepared for your kids to hear you, shrug it off and move on. Sometimes
kids do that. It could be anticlimactic! Or they might listen and need time to
digest the news.
• Who will support you afterwards? Make sure there is someone supportive you
can talk to and debrief with after you tell your kids for the first time.
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நீ ங் கள் கூறகவண்டும் என்று முடிபவடுை்ைால் , எப் கபாது
கூற கவண்டும் :
•

உங் கள்

குழந்தையிடம்

பைற் றம்

இல் லாமல்

நீ ங் கள்

விவரிக்க

பபசும் சபாழுது முடிந்ைளவிற் கு
முயற் சிக்கவும் .

சபாறுதமயாக

அவர்களுடன் உதரயாடலில் இதணந்திருந்ைால் அது உங் களுக்கு
எளிைாக

இருக்கும் .

முகம்

மற் றும்

உடல்

பாவதனகதள

மிக

விதரவாக குழந்தைகள் புரிந்துசகாள் வார்கள் பமலும் உங் களின்
அறிகுறிகதள அவர்கள் கண்டுபிடிை்துவிடுவார்கள் .
•

உங் களுக்கு

ைடங் கல்

இல் லாை

பைர்ந்சைடுக்கவும் . உங் கள்

பநரம்

மற் றும்

இடை்தை

அதலபபசிதய அதனை்து தவை்து

விடுங் கள் . பகள் விகள் மற் றும் உதரயாடலுக்கு ஏராளமான பநரம்
இருக்கிறைா என் பதை உறுதி செய் துசகாள் ளுங் கள் .
•

நீ ங் க திறந்ை மனதுடன் இருக்கபவண்டும் . அவர்களின் பகள் விகள்
மற் றும்

பயாெதனகதள

பகட்டறியுங் கள் .

அவர்கள்

எப்படி

உணர்கிறார்கள் என் பதை புரிந்துசகாள் ள முயற் சி செய் யுங் கள் .
நீ ங் கள் கூறியதை உங் கள் குழந்தைகள் மீண்டும் கூற பவண்டும்
என

சொல் லுங் கள் .

இைன் மூலம் ,

அவர்கள்

அதை

எவ் வாறு

புரிந்துசகாண்டார்கள் என் பதை நீ ங் கள் சைரிந்துசகாள் ளலாம் .
•

ரகசியை்தை தவை்துக்சகாள் வதில் சிக்கல் என் றால் , நீ ங் கள் இதை
ஏன்

அந்ைரங் கமாக

அதனவரிடமும்

ஏன்

தவை்திருக்க
கூற

கூடாது

பவண்டும்

என் பதையும்

மற் றும்

அவர்களிடம்

எடுை்துக்கூறுங் கள் .
•

மற் றவரிடம் இதைப்பற் றி பபசுவதை உங் கள் குழந்தைகள் எவ் வாறு
தகயாள பவண்டும்
இதைப்பற் றி
யாருக்கு

என் பதை அவர்களுக்கு எடுை்துதரயுங் கள் .

யாருக்கு

சைரிந்ைால்

சைரியும் ,

யாருக்கு

பரவாயில் தல

விளக்குங் கள் .
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சைரியாது,

என் பதை

மற் றும்

அவர்களுக்கு

If and when you decide to tell:
• Try to be as relaxed and present as possible when you talk to your child.
Staying calm and connected will help set the tone of the conversation. Kids can
be quick to pick up on facial expressions and body language and may take their
cues from you.
• Choose a time and place when you won’t be interrupted. You might want to turn
off your phone and make sure there is ample time for questions and
conversation.
• Keep an open mind. Listen to their questions and insights. Try to understand
how they might be feeling. Ask your children to repeat back to you what you’ve
just said. This will allow you to see how they have understood it.
• If confidentiality is an issue, talk about why you want to keep this private and
not tell everyone.
• Tell your kids how you’d like them to handle the potential telling of others.
Explain who knows, who doesn’t and who you’re OK with knowing.
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•

உங் கள் குழந்தைக்கு இதைப்பற் றி பபசுவைற் கு உங் கதளை்ைவிர
பவசறாருவரும்

பைதவப்படுவார்

என் பதை

நிதனவில்

சகாள் ளுங் கள் . மூை்ை உடன் பிறப்பு, செெ்.ஐ.வியால் பாதிக்கப்பட்ட
ெகபநாயாளிபயா, ஆபலாெகபரா, ஆசிரியபரா, சுகாைார நிபுணபரா
-

குழந்தைக்கு

ஆைரவாக

இருக்கும்

நம் பகமான

ஒருவராக

இருக்கலாம் .
•

உங் கள்

குழந்தைகதள சைாடர்ந்து

கண்காணிை்து வாருங் கள் .

அவர்கள் எப்படி உணர்கிறார்கள் என் றும் , ஏபைனும் பகள் விகதள
பகட்க விரும் புகிறார்களா என் று அவர்களிடம் பகளுங் கள் . ஆனால்
எப்சபாழுதும்

செெ்.ஐ.வி

முன் பனாக்கி

செல் வதை

பற் றி

பபொமல்

அவர்கள்

வாழ் க்தகயில்

விரும் பினால் ,

அது

பரவாயில் தல என் பதை நிதனவில் சகாள் ளுங் கள் .
•

உங் கள்

ஆபராக்கியம்

பபான் றவற் தற

மற் றும்

அவர்களிடம்

மருை்துவர்களிடம்
சைரிவிை்து

செல் லுைல்
வந்ைால்

அவர்களிடமிருக்கும் கவதலகள் மற் றும் பயஉணர்வுகதள நீ ங் கள்
குதறக்கலாம் .
•

கலந்துதரயாடல் என் பது ஓபர முதறயில் முடியும் நிகழ் வு அல் ல.
அது

சைாடர்ெ்சியாக

நடக்கும்

செயல்

என் பதை

நிதனவில்

தவை்துக்சகாள் ளுங் கள் . அவர்களிடம் சவளிப்பதடயான மற் றும்
பநர்தமயான உதரயாடதல சைாடர்ெ்சியாக தவை்துக்சகாண்பட
இருக்க நீ ங் கள் உறுதியாக இருக்க பவண்டும் .
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• Remember that your child will need someone to talk to about this other than
you. Maybe it’s an older sibling, a peer who is also affected by HIV, a
counsellor, teacher, healthcare professional—someone the child trusts who
can support them.
• Check in regularly with your kids. Ask them how they’re feeling and if they have
any questions. But also remember that it is OK to just get on with life and not
talk about HIV all the time if that’s where they’re at.
• Keep them informed about your health and your doctors’ visits to allay any
worries or fears they may have.
• Keep in mind that disclosure is an ongoing process, not a single event. Commit
to an ongoing open and honest conversation with them.
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