
 
 

 
குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவரக்ள் ொதுகாெ்பு ஆதையம் (KESB)  

KESB ெற்றி சுருக்கமாக விளக்குகிறது 

 

குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவரக்ள் ொதுகாெ்பு 

ஆதையம் (KESB) கடினமான வாழ்க்ககச ் 

சூழ்நிதையிை் உள்ள மக்களுக்கு ஆைரவளிக்கிறது. 

அறிக்தக கிதைை்ைவுைன் ஆதையம் நைவடிக்தக 

எடுக்கும். சிை நநரங்களிை் சம்பந்தெ்ெை்ைவரக்ள் 

KESB ஐ நநரடியாகபைாைரப்ு பகாள்கிறாரக்ள், சிை 

சமயங்களிை் உறவினரக்ள் அயலவரக்ள், ெள்ளி 

அை்ைது நொலீசார ் கவலை ககொள்கின்றனர.் 

சம்ெந்ைெ்ெை்ைவரக்ள். அை்ைதகய அறிக்தகதயெ் 

பெற்ற பிறகு, KESB இன் வை்லுநரக்ள் ஒரு குழந்தை 

அை்ைது பெரியவருக்கு, உைவி மற்றும் ஆைரவு 

நைதவயா என்ெதை கவனமாகச ்

பரிசீலிக்கிறாரக்ள். 

 

KESB பசயை்ெைை்ாை், அது ஒரு பசயை்முதறதயை ்

திறக்கும். இைற்கு ஆதையை்தின் உறுெ்பினர ்

ஒருவர ் ைதைதம ைாங்குகிறார.் ைனிெ்ெை்ை 

வழக்கின் குறிெ்பிை்ை பைளிவுெடுை்ைை் சமூக 

பைளிவுெடுை்ைலுக்கான சிறெ்பு நசதவயாை் 

பபாறுப்பபற்று பேற்பகாள்ளப்ெடுகிறது, அைன் 

ஊழியரக்ளுக்கு ைகுந்ை பைாழிை்முதற ெயிற்சி 

உள்ளது. அவரக்ள் சம்ெந்ைெ்ெை்ை நெருைன் அை்ைது 

பெற்நறாருைன் அநை நொை் சம்ெந்ைெ்ெை்ை 

குழந்தையுைன் உதரயாைதை நைை்துகிறாரக்ள். 

சே்பந்தெ்ெை்ைவரக்ள் நிதைதமதய எவ்வாறு 

மதிெ்பிடுகிறாரக்ள் என்ெதை அவரக்ள் அறிய 

விரும்புகிறாரக்ள். இந்ை உதரயாைலுக்குெ் பிறகு இது 

அவசியமானைாகக் கருைெ்ெை்ைாை், அவரக்ள் 

இரகசியை்ைன்தமயின் கைதமதய மதிை்து நமலும் 

விசாரதைகதள நமற்பகாள்வாரக்ள். நிபுைை்துவம் 

வாய்ந்ை ஊழியரக்ள் ஒரு மருை்துவ நிபுைதரநயா 

அை்ைது ெள்ளிதயநயா  உைாரைமாகக் 

நகைக்ைாம். 

 

இந்ை பைளிவுெடுை்ைை்கதள முடிை்ை பிறகு, KESB 

ஊழியரக்ள் இது அவசியம் என்று கருதினாை், 

சாை்தியமான உைவி மற்றும், ஆைரதவ அை்ைது 

கூடுைை் நைவடிக்தககதள ெரிந்துதரக்கின்றனர.் 

சே்பந்தெ்ெை்ைவரக்ள் ைங்கள் கருை்துக்கதள 

பைரிவிக்க வாய்ெ்பு வழங்கெ்ெடுகிறது. 

அைன்பிறகுைான், ஆதையை்தின் மூன்று 

உறுெ்பினரக்ள் சுயாதீனமாகவும், சை்ை 

முன்போழிவுகளுக்கு ஏற்ெவும் பேற்பகாண்டு 

எடுகாப்பட பவண்டிய பசயல்முகறகள் குறிை்து 

முடிபவடுக்கிறாரக்ள். அவரக்ள் சை்ைம், சமூகெ் 

ெைி, கை்வி, மற்றும் உளவியை் ஆகிய துதறகளிை் 

இருந்து ைங்கள் சிறெ்பு அறிதவ வழங்கி 

ெங்களிக்கின்றனர.் ஆதைய உறுெ்பினரக்ள் 

இெ்நொது என்ன தீரே்ானிக்கிறாரக்நளா, அது ஒரு 

முடிவு என்று அதழக்கெ்ெடுகிறது. 

முடிபவடுெ்ெைன் மூைம் KESB பசயை்முதறதய 

முடிக்கிறது. 

 

முடிவிை், இதவ அவசியமான மற்றும் ஒப்பீட்டளவில் 

(பதகவயாக), இருந்ைாை் KESB நைவடிக்தககள் 

எடுக்க உை்ைரவிடுகிறது : உைாரைமாக, உைவி 

நைதவெ்ெடும் நெரின், நைதவகதளக் கவனிை்துக் 

பகாள்ளும் ஒரு உைவியாளதர அவர ்நியமிக்கிறார.் 

இவரக்ள் பைாழிை்முதற ஆநைாசதனக் குழுவிை் 

ெைிபுரியும் பைாழிை் வை்லுநரக்ள். 

பெரியவரக்தளெ் பொறுை்ைவதர, அது 

சம்ெந்ைெ்ெை்ை நெரக்ளின் சூழலிை் இருந்து வரும் 

ைனிெ்ெை்ை உதவிநபரக்ளாகவும் இருக்கைாம். 

சம்ெந்ைெ்ெை்ை நெர ் ஒருவதர உதவிநபராக 

முன்பமாழியைாம்; KESB அவற்றின் பொருை்ைோன 

தன்கேகய பரிசீலிக்கிறது. 

 

பெற்நறார,் குழந்தை அை்ைது அவரக்ளுக்கு 

பநருக்கமான ஒருவர ் இந்ை முடிவுடன் 

உடன்படவிை்தை என்றாை், அவரக்ள் 30 

நாைக்ளுக்குள் லூசரன்் ோநிை நீதிமன்றை்திை் 

நமை்முதறயீடு பசய்யைாம். பேல்முகறயீட்டில், 

நீங்கள் ஏன் இந்ை முடிவுடன் உடன்படவிை்தை 

என்ெதை விளக்கி நீதிமன்றை்திற்கு ஒரு கடிைம் 

எழுதுகிறீரக்ள் ேற்றுே் நீங்கள் பவறு எகத  

விரும்புகிறீரக்ள் என்பகத ஒரு விண்ணப்போக 

சேரெ்்பிக்கிறீரக்ள். KESB யின் முடிவு 

நீதிமன்றை்ைாை் மீை்டும் ெரிசீைதன 

பசய்யெ்ெடும்.
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