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மர ியாதையாக 
நடநத்ு கொளள்ுதல்

அனப்ுளள் நோயாள ிகளே, அனப் ுளள் பெறற்ோரக்ளே, உறவ ினரக்ளே 

மறற்ும் பாரவ்ையாளரக்ளே

நோயவ்ாயப்ப்ட்ட அலல்து காயமடைநத் குழநத்ை உஙக்ள் குழநத்ை-

கக்ும,் உஙக்ளுகக்ும் உஙக்ளைச் சுறற் ியுளள்வரக்ள ுகக்ும் பெர ும் 

சவாலாக உளள்து. நாஙக்ள் உஙக்ளை மர ியாதை, நெக ிழவ் ு மறற்ும் 

உதவும் உளள்தத்ுடன் சநத் ிகக் வ ிர ுமப் ுக ிறோம.்

உஙக்ள் குழநத்ைய ின் பராமர ிபப் ு மறற்ும் ச ிக ிசச்ைகக்ு ந ிப ுணரக்ள் 

பொறுபப் ு. குழநத்ைகள் மறற்ும் அவரக்ளது குடுமப்ஙக்ள ின் தேவை-

களுகக்ாக அவரக்ள ுகக்ுப் பய ிறச் ி அள ிகக்பப்ட்டுளள்து.

உஙக்ள் குழநத்ைய ின் ச ிக ிசச்ை மறற்ும் பராமர ிபப் ில் நாஙக்ள் 

உஙக்ளை ஈடுபடுதத் ி உஙக்ளுகக்ு தேவையான தகவலக்ளை அள ிகக் 

வ ிர ுமப் ுக ிறோம.் உஙக்ளுகக்ு ஏதேனும் கேளவ் ிகள் இர ுநத்ால,் 

உஙக்ள் மர ுதத்ுவர ் அலல்து செவ ில ியரைத் தொடரப் ு கொளள் ுஙக்ள.்

சூர ிச் பலக்லைகக்ழக குழநத்ைகள் 
மர ுதத்ுவமனைகக்ு உஙக்ளை  வரவேறக் ிறோம!்!
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உஙக்ளுடன் ஒதத்ுழைகக்ும் போது, 

ப ினவ்ர ும் கோட்பாடுகள் எஙக்ள ுகக்ு 

முகக் ியம:்

– நாஙக்ள் ஒவவ்ொருவர ுடன் 

மர ியாதை, பொறுபப் ு மறற்ும் ஆதர-

வுடன் நடநத்ு கொளவ்ோம.் 

– பால ினம,் மதம,் தோறற்ம,் சமூக 

அநத்ஸத்ு, மொழி மறற்ும் வாழக்க்ை 

முறையைப் பொருட்படுதத்ாமல் 

அனைதத்ு மகக்ளையும் நாஙக்ள் மத ி-

பப்ோம.்

– எநத் வ ிதமான ச ீறற்ஙக்ள,் வனம்ுறை, 

துனப் ுறுதத்ல் அலல்து அசச் ுறுதத்-

லக்ளை நாஙக்ள் பொறுதத்ுகக்ொளள் 

மாட்டோம.்

– எஙக்ள் கோட்பாடுகள் ம ீறபப்ட்டால,் 

எஙக்ள் நோயாள ிகள,் குடுமப்ஙக்ள் 

மறற்ும் ஊழ ியரக்ளைப் பாதுகாகக் 

நாஙக்ள் நடவடிகக்ை எடுகக் ிறோம.்

உஙக்ள் கவனமும் அகக்றையும் உஙக்ள் 

குழநத்ைகக்ு ம ிகவும் தேவை, அது 

முகக் ியம.் எஙக்ளுகக்ு அனைதத்ு குழ-

நத்ைகள் ம ீதும் கவனமும் பொறுபப் ும் 

செலுதத்ும் கடமை உளள்து.

உஙக்ள் ப ுர ிதலை நாஙக்ள் கோருக ி-

றோம!்

அனைதத்ு நோயாள ிகளுகக்ும் பாது-

காபப்ான ச ிக ிசச்ையை வழஙக்ுவதே 

எஙக்ள் குற ிகக்ோள.்

எனவே, ப ினவ்ர ும் வ ித ிகளை கடைப ிடி-

கக்ுமாறு நாஙக்ள் உஙக்ள ிடம் கேட்டு-

கக்ொளக் ிறோம:்

– ஊழ ியரக்ள் கொடுகக்ும் வழ ிமுறைக-

ளைப் ப ினப்றற்வும.்

– உடனப்ாடுகள் மறற்ும் வாரட்ின் 

த ினசர ி வழகக்தத்ை கடைப ிடிகக்வும.்

– ஒபப் ுகக்ொணட் ஒபப்நத்ஙக்ள் மறற்ும் 

அனற்ாட வேலைகள் ஆக ியவறற்ை 

தவறாமல் கடைபப் ிடிகக்வும.்

– எஙக்ளால் உஙக்ளுகக்ு அற ிவுறு-

தத்பப்ட்டிர ுநத்ால் மட்டுமே உஙக்ள் 

குழநத்ைய ின் ச ிக ிசச்ைய ில் தலைய ி-

டவும் (எ.கா. மர ுதத்ுவ சாதனஙக்ளை 

இயகக்ுதல,் மர ுநத்ு வழஙக்ுதல)்.

– உஙக்ள் சொநத்க் குழநத்ையைப் 

படம் எடுகக் மட்டுமே உஙக்ளுகக்ு 

அனுமத ி உணட்ு - வேறு நபரக்ள் 

அலல்து சாதனஙக்ள் படம் ப ிடிகக் 

அனுமத ி இலல்ை.

– குழநத்ையை கணக்ாண ிபப்த-

றக்ாக சொநத் சாதனஙக்ளை (படம,் 

காணொள ி, ஒல ி) உபயோக ிபப்து 

தடைசெயய்பப்ட்டுளள்து.
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உஙக்ள் நமப் ிகக்ைகக்ு நனற் ி, உஙக்ளுகக்ும் 
உஙக்ள் குழநத்ைகக்ும் உஙக்ள் குடுமப்தத் ிறக்ு-
ம் நலவ்ாழத்த்ுகக்ள!்!

மேலும் தகவல் அற ிய www.kispi.uzh.ch/respektvoll


