
1051_OralHealth;DL8pp_bgnd  10/02/16  2:27 PM  Page 1

NSW மாநிலத்தில் மமடிமெயர் அட்டை ்ைத்திருக்கும் 18 

ைய்திற்குக் ெீழ்ப்படடை அ்ைதது்ப ்பிள்ளைெளும் இலைச ்பல் 

்ைத்திய சச்ைெளுக்குத ்கு்தி ம்பறுைர். 

சந்திப்புவேளை ஒனளறை ஏற்படுத்திக்கொளை உஙகைது  
‘உளளூர் சுகொ்ொர மொேட்ட’ (Local Health District) தது்டன 

்்ொ்டர்பு ்கொளளுஙகள.

்்ொளைவ்பசதி அளைப்்பதில் ்மொைதி்்பயர்ப்்பொைர் உ்ேதி 
வ்ளேப்்பட்டொல், 13 14 50 எனும் இைககத்தில் ‘்மொைதி்்பயர்ப்பு 

மறறும் உளர்்பயர்ததுளரப்பு வசளே’யதிளை அளையுஙகள. 

1. 2. 3. 4.

்ேைதிப்்ப 
ககஙகள

வமல் ்பறகைதின 
உடபுறைம்

கீழ் ்பறகைதின 
உடபுறைம்

முனனும் 
்பதினனும் 

்மதுேொய்த 
வ்ய்த்ல்

்பற்ெ்ளைத துலக்குைது எ்ப்படி
்பறகைதின மீது துைககதிளய முனனும் ்பதினனுமொக சதிறு  

ேளைவுகைதில் நகர்த்வும்

்பல் ஆவரொககதியம் 
குறைதித் முககதிய 
ஆவைொசளைக 

குறைதிப்புகள

இை ேய்திைருககொை  
உஙெள ைாயில் வீக்ெம் அல்லது இரத்க்ெசிவு இருந்ால், 
அல்லது ்பற்ெள உறு்தியற்று அ்சநதுமொண்டிருந்ால் ்பல் 
மருததுை்ர உடைைடியாெ்ப ்பார்க்ெசைண்டியது முக்ெதியம்! 

வேளை வநரம் அல்ைொ் சமயமொக இருந்ொல், உஙகைது  
உளளூர் மருததுேமளையதிலுளை அேசர சதிகதிசளசப்  

்பதிொதிேதிறகு நீஙகள ்சல்ேது நைம்.  

ம்பாது ்பல் மருததுை சச்ைெளுக்ொை ம்ாடைர்பு ைி்பரஙெள

Sydney / South Western Sydney (02) 9293 3333

South Eastern Sydney 1300 134 226

Illawarra Shoalhaven 1300 369 651

Northern NSW / Mid North Coast 1300 651 625 
Hunter New England  

Central Coast 1300 789 404

Northern Sydney 1300 732 503

Murrumbidgee / Southern NSW 1800 450 046

Western Sydney (02) 9845 6766  
 or 1300 739 949

Nepean Blue Mountains (02) 4734 2387  
 or 1300 769 221

Far West / Western NSW 1300 552 626

Tamil / ்மிழ

SHPN (CHOS) 160100  Top Dental Tips for Young People - Tamil
South Eastern Sydney Illawarra மறறும் Sydney West Area Health 

Service* -யதிைொல் உருேொககம் ்சய்யப்்பட்டது. ‘்பல் 
மறறும் ேொய் சுகொ்ொர ளமயம் NSW அகவ்டொ்பர் 2014’* 

எனும் வசளேயதிைரது ஏற்பொ்ரவு ்்பறறைது. South Eastern 
Sydney Local Health District Multicultural Health Service - இன 

்மொைதி்்பயர்ப்பு உ்ேதி ்்பறறைது. 

top dental tips 
for young people
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்பாைஙெ்ளைத 
்ாராளைமாெ 

அருநதுஙெள

ஆசராக்ெதியமாை 
உணவு ை்ெெ்ளை 
உடமொளளுஙெள

்பற்ெ்ளைச் சுத்மாெ 
்ைத்திருஙெள

 • இைி்பபுெ்ளையும் ்பிசு்பிசு்ப்பாை 
உணவுெ்ளையும் மடடு்ப்படுததுஙெள - 
அளே ்பறசதிள்ளே ஏற்படுததும்.

 • ்பசியாெ இருக்கும்ச்பாது, ்பைஙகள, 
்பொைள்டககடடி மறறும் ்யதிர் வ்பொனறை 
ஆசராக்ெதியமாை ்தின்பண்டைஙெ்ளைத 
ம்ாிவு மசய்யுஙெள. 

 • இைி்பபு இல்லா் ‘்பிசின’ ைஸ்து (gum)
்ை மமல்லுஙெள - ்பறகளைப் ்பொதுகொககும் 
உமதிழ்நீர் சுரகக இது உ்வும்.

 • குழாய் நீ் ர அருநதுஙெள - இ்றகுச 
்சைேதில்ளை, மறறும் ்பறசதிள்ளேத 
‘புவைொளரடு’ ்டுககும் எனும் ேஸ்து இ்தில் 
உளைது.

 • இைி்ப்பாை ்பாைஙெ்ளையும், 
ைி்ளையாடடைாளைர்ெள அருநதும் 
்பாைஙெ்ளையும் மடடு்ப்படுததுஙெள - 
அளே ்பறசதிள்ளே ஏற்படுததும்.

 • சை்ளை உணவுெசளைாடு சா்ாரண ்பா்ல 
அருநதுஙெள - இ்தில் கொல்ஸியம் மறறும் 
அத்தியொேசதியமொை சததுப்்்பொருடகள 
ஆகதியை அ்தியைேதில் உளைை. 

 • ொ்லயிலும் இரைிலும் ்பல் துலக்குஙெள 
- ஆவரொககதியமொை ்பல் ஈறு (முரசு) மறறும் 
்பறகளுககு கைந் ‘புவைொளரடு’ ்பற்பளசளயப் 
்பயன்படுததுஙகள. 

 • ்பல் ஈறு (முரசு) மறறும் ்பறகளுககு வச்ம் 
ஏற்படுேள்த ்ேதிர்கக, சதிறைதிய, மமன்மயாை 
துலக்ெதி்ய்ப ்பயன்படுததுஙெள. 

 • உஙெளுக்கு்ப ்பல் கூச்சம் இருந்ால், 
கூசசதள்க குளறைகக உ்வும் ேதிவச்டமொை 
்பற்பளசளயப் ்பயன்படுததுஙகள -  இள் 
நீஙகள ஒரு அஙகொடியதிவைொ அல்ைது 
மருநதுககள்டயதிவைொ ேொஙகைொம்.  

ஆசராக்ெதியத்்்ப 
ச்பணுஙெள

 • ்பறகளையும், ்பல் (முரசு)களையும் ஈறு 
ஆவரொககதியமொக ளேத்திருகக ஆண்டிற்கு ஒரு மு்ை 
்பல் சசா்்ை ஒன்ை வமற்கொளளுஙகள

 • ைாந்தி எடு்ப்பது ்பல் ச்ய்ைி்ை ஏற்்படுத்க்கூடும் 
- ேொந்தி எடுத் ்பதிறைகு குைொய் நீளரப் ்பயன்படுத்தி 
ேொளயக ்கொப்்பைதியுஙகள, ்பதிறைகு ்பறசதிப்்பதி(enamel)
ககு ேலுவூட்டவும், ேொளய சுத்ப்்படுத்வும் ்பறகள 
மீது சதிறைதிது ்பற்பளசளயப் பூசுஙகள.

 • உஙெளைது ைாய் அல்லது உ்டடில் 
து்ளையிடடிருந்ால், உஙகள ்பறகளைப் ்பொதுகொகக 
ப்ைொஸ்டிக அல்ைது இரப்்பர் ஆகதியேறறைொல் 
்சய்யப்்பட்ட ஆ்பரணஙகளைப் ்பொேதியுஙகள மறறும் 
ஒரு ்்ொைதிைர் மூைம் இள்ச ்சய்து்கொளளுஙகள.

 • பு்ெ்ப்பழக்ெமாைது புற்றுசநாய், ஈறு (முரசு) 
சநாய் மற்றும் ்பல் இழ்ப்பி்ை ஏற்்படுததும் 
- புளகப்்பைககதள்க ளகேதி்ட 137 848 எனும் 
இைககத்தில் ‘Quitline’ - ஐ அளையுஙகள அல்ைது 
icanquit.com.au எனும் ேளைத்ைத்திறகுச 
்சல்லுஙகள.


