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நீ�ப�
எல்ேலா�ம் ��ம் கைதையக ்ேகடப்ார். 
அதன் �ற�, என்ன நடந�்�க�்ம் என்� 
�ரிந�்ெகாள்ள �யற்� ெசய்வார்.

�ற்றம் �மதத்ப்படட்வர ்�ற்றதை்தச ்ெசய்தாரா 
அல்ல� ெசய்ய�ல்ைலயா  என்பைத ��� 
ெசய்வார்.

�ல சமயம்  சாட�்களிடம் ேகள்�கள் ேகடப்ார்.

ஒ� நீளமான க�ப்� ஆைட அணிந�்�ப்பார்.

எல்ேலா�ம் இவைர “�வர ்ஆனர”் என்�  
அைழப்பாரக்ள்.
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�ற்றம் �மதத்ப்படட்வர ்தான் �ற்றதை்தச ்
ெசய்தார ்என்� காடட் �யற்� ெசய்வார்.

சாட�்கள் தங்களின் கைதையக ்��வதற்காக 
அவரக்ளிடம் ேகள்�கள் ேகடப்ார்.

உயர ்நீ�மன்றத�்ல் நீளமான க�ப்� ஆைட  
அணிந�்�ப்பார். ஆனால், அர� 
நீ�மன்றங்களில் அ� ேபான்ற ஆைட அணிய 
மாடட்ார்.
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அர� வழகக்�ஞர்
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நீ�மன்ற அ�காரி 
நீ�ப�க�் உத� ெசய்வார்.

நீ�ப�க�் �க அ��ல் அமரந்�்�ப்பார்.

நீ�ப�க�் ேவண்�ய ெபா�ள்கைள எ�த�் 
வந�் ெகா�ப்பார்.

 



எ�ர ்தரப்� வழகக்�ஞர ்
�ற்றம் �மதத்ப்படட்வ�க�் உத� ெசய்�ம் ஒ� 
வழகக்�ஞர்.

�ற்றம் �மதத்ப்படட்வ�க�்
ஆேலாசைன வழங்�வார்.

சாட�்கள் ��ம் கைத உண்ைமயா என்� 
ெதரிந�்ெகாள்ள அவரக்ளிடம் ேகள்�கள் 
ேகடப்ார்.

உயர ்நீ�மன்றத�்ல் நீளமான க�ப்� ஆைட  
அணிந�்�ப்பார். ஆனால், அர� 
நீ�மன்றங்களில் அ� ேபான்ற ஆைட அணிய 
மாடட்ார்.
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இவரத்ான் சடட்தை்த ���டட்ார ்என்� 
ேபா�ஸ் ���ற�.

வழக�் நடக�்ம் எல்லா ேநர�ம் 
நீ�மன்றத�்ல் இ�கக்ேவண்�ம்.

�ற்றம் �மதத்ப்படட்வர்
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நீ�மன்றத�்ல் எல்ேலாைர�ம் பா�காப்பாக 
ைவத�்�ப்பார்.

நீல நிற ��ைட அணிந�்�ப்பார்.

ேபா�ஸ்



Page 13

சாட�்கள்
நீ�ப��ன் �ன்னால் அமரந்�் அவரக்ளின் 
கைதையக ்��வாரக்ள்.

�ற்றம் �மதத்ப்படட்வரால் காயம் 
அைடநத்வ�ம் இ� ேபான்� சாட�் 
ெசால்லலாம்.

அர� வழகக்�ஞ�ம் மற்�ம் �ற்றம் 
�மதத்ப்படட்வரின் வழகக்�ஞ�ம் இவரக்ளிடம் 
ேகள்�கள் ேகடப்ாரக்ள்.

இவரக்ள் உண்ைமையப் ேபச ேவண்�ம்.
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ச�க ேசைவ ஊ�யர்
அ�க உத� அல்ல� ஆதர� ேதைவப்ப�ம் ஒ� 
சாட�்க�் உத�வார்.

சாட�்ைய நீ�மன்றத�்ற்� அைழத�் வ�வார். 

சாட�்க�் உத� ேதைவப்ப�ம் வைர அவர ்
அ��ல் அமரந்�்�ப்பார்.
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அ�காரி

அர� தரப்� வழகக்�ஞர்

சாட�்

ச�க ேசைவ ஊ�யர்

நீ�ப�

தற்காப்� வழகக்�ஞர்

�ற்றம் �மதத்ப்படட்வர்

ேபா�ஸ் 
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இப்ேபா� உன் மன�ல் என்ன 

ேதான்��ற� என்� 

வைரந�் காட�்.

��ப்�கள்



பராமரிப்பாளரக்ள் மற்�ம் ச�க 
ேசைவ ஊ�யரக்�கக்ான  தகவல்.

இப்�தத்கம், �ற்ற�யல் நீ� ெசயல்�ைற�ன் �ழ், 
��ப்பாக, �ற்ற�யல் வழக�்களில் சம்மநத்ப்பட�்�க�்ம், 
எளி�ல்  பா�கக்ப்படக�்�ய சாட�்க�டன்  ேவைல 
ெசய்�ம் அைனவைர�ம்  ஆதரிப்பதற்காக �ங்கப்�ரில் 
உள்ள நான்� அைமப்�களின் �ட�் �யற்��ல் 
தயாரிகக்ப்படட்தா�ம்.

ேம�ம் ஏ�கள் தயாரிகக்ப்பட�் வ��ன்றன. இவற்ைற 
அல்ல� ��தல் ஏ�கைள (அைவ �ைடக்கப் ெபற்ற�டன்) 
ெபற நீங்கள் ��ம்�னால், இைண ஆதர� அைமப்�களின் 
இைணயத ்தளங்கைளக ்காண�ம்.

அங்�காரம்

�ல �தத்கதை்த Hagar International. UNICEF-ேவா� இைணந�் 
தயாரிதத்�. இப்�தத்கம் Hagar International. -ன் அ�ம�ேயா� 
அம்�ல�தத்கத�்ன் ெபா�ளடகக்தை்தத ்த�� 
தயாரிகக்ப்பட�்ள்ள�.

இப்பைடப்�, மாணவரக்ளால் வ�நடதத்ப்ப�ம் நீ�கக்ான 
அ�க�ல் கவனம் ெச�த�்ம் NUS சடட்த�்ைற�ன்  
�ற்ற�யல் நீ� சங்கம் உள்பட, பல�ைடய �ட�் 
�யற்�யா�ம்.

இப்�தத்கத�்ன் கதாபாத�்ரங்கள்  Jolie Lim 

என்ற ஒ� Pathlight பள்ளி மாண�யால் 

வைரயப்படட்ன. அவள் கலகலப்பான, 

�த�்சா�யான, உற்சாகமான மற்�ம் அ�க 

�றன் பைடதத்வள்.  Jolie-ன் பைடப்�கள் பல, 

ைபகள், T-சடை்டகள், ��ப்� �தத்கங்கள் 

மற்�ம் இதர பலவைகப்ெபா�டக்ளாக உ� 

ெபற்�ள்ளன. அவள� ைகவண்ணங்கள் The 

Art Faculty at Enabling Village அல்ல� Ng Teng Fong 

ெபா� ம�த�்வ மைன�ல் 

மனம�ழ்ச�்தத்�ம் ெபா�டக்ள் �ற்�ம் 

Mustard Tree கைட  ஆ�யவற்�ல் காணலாம் 

மற்�ம் வாங்கலாம்.


