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உங்களுக்்ககா உங்களுககுப் பிரியமகானவருக்்ககா ்கடுமமயகா்கக ்ககாயம் ஏறபட்கால், அது 

அப்படி்ய தமல்ீகழகா்க மகாறறிவி்ககூடும் என உங்களுககுத் ததரிநதிருககும். எல்லகா 

குழப்பத்துககும் அழுத்தத்துககும் இம்யில், அமத நிபுணத்துவத்்தகாடும் ்கரிசமன்யகாடும் 

வழிந்த்திச் தசல்வதறகு பழக்கப்பட், நீங்கள் எதிரத்ககாள்ளும் எதிர்ககாலத்மதப் 

புரிநதுத்ககாள்்ளககூடிய வலிமமயகான வழககுமைஞர உங்க்்ளகாடு பயணிப்பது மி்கவும் 

முக்கியமகான கூறு்க்ளில் ஒனறகாகும்.

தனிநபர ்ககாயங்கள் சட்த்தில் 40 ஆண்டு்களுககும் ்மலகான அனுபவத்து்னும், தவறறி்கள் 

நிரூபிக்கப்பட் வைலகாற்றகாடும், மறுவகாழ்வு, பைகாமரிப்பு மறறும் வகாடிகம்கயகா்ளர்கள் மறறும் 

அவர்க்ளது குடும்பங்க்ளின நல்வகாழ்வுககும் ்தமவயகான ஈடுஇமணயறற புரிநதுத்ககாள்தமல 

ஓடலி விகமகாண்ட த்ககாண்டிருக்கிறது. சூழ்நிமல்கள் ்ககாைணமகா்க உங்கள் வகாழ்கம்கமய 

ந்த்துவதறகு ்தமவயகான நிதிசகாரநத பகாது்ககாப்மப மீடத்டுப்பது எங்களும்ய 

தபகாறுப்பகாகும். ்மகாட்கார வகா்கன விபத்து்கள், ்ககார விபத்து்கள், சறுககுதல் மறறும் விழுநத 

விபத்து்கள், ்்க்கான மைணம், தயகாரிப்புக ்க்மம, விபத்துப் பயன்கள் மறறும் மருத்துவத்தில் 

்்ககா்ளகாறு, நீச்சல் மறறும் தகாவும் சகா்கசங்க்ளகால் ஏறபடும் விபத்து்கள் உள்்ளிட் அமனத்து 

வம்கயகான தனிநபர ்ககாயச் சட்த்தில் எங்களுககு அனுபவம் உள்்ளது.

ஒடடுதமகாத்த சட் நம்முமறயின மூலம் முக்கியமகான முதல்நிமல சநதிப்பு்கள் முதல், 

தீரவு ஏறபடும் வமை எநத தசலவும் இல்லகாமல் உதவுவதறகு நகாங்கள் இருக்கி்றகாம். 

உங்கள் தீரவு எட்ப்பட்தும், உங்கள் நீண்்-்ககால நிதி மறறும் தனிநபர எதிர்ககாலத்துககு 

புத்திசகாலித்தனமகா்கத் திட்மிடுவதறகு உங்களுககு உதவு்வகாம். அது தகான எங்களும்ய 

வகாககுறுதி.

நகாங்கள் தன ிநபர 
்ககாயத்த ிறகு 
முக்க ியத்துவம் 
அ்ள ிக்க ி்றகாம்.
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நகாங்கள் 

எவவகாறு 

்வறுபடு்க ி்றகாம்

நாங்கள் எப்பாதும் நாணயமா்கச் செயலபடு்கி்�ாம்

எங்கள் வகாடிகம்கயகா்ளர்களுககு ்கருமண்யகாடு பகாதகாடுவதகால் சட்ம், மருத்துவம் மறறும் 
்ககாப்பபீடடு சமூ்கங்க்ளில் நகாங்கள் பிைபலமகா்கவும் மதிப்புமிக்கவர்க்ளகா்கவும் இருக்கி்றகாம். உங்கள் 
்தமவ்கள் எல்லகாவறறுககும் முதலகானமவயகா்க இருக்கினறன, உங்க்ளது சிறநத நிதிசகாரநத, 
உ்ல்சகாரநத மறறும் மனநல ஆ்ைகாக்கியத்மதப் பகாது்ககாக்க எங்கள் திறமம, ஆறறல் மறறும் 
அனுபவத்மத நகாங்கள் எப்்பகாதும் உப்யகா்கிப்பதகால் நீங்கள் நம்பிகம்கயகா்க உணைலகாம்.

தனிநபர் ்காயததிற்கு முக்கியததுவம் அளிக்கி்�ாம்

்ககாப்பபீடடு நிறுவனங்களுககு நகாங்கள் வழக்ககாடுவதில்மல. 40 ஆண்டு்களுககும் ்மறபட் 
தனிநபர ்ககாய அனுபத்து்ன, முதுகுத்தண்டு ்ககாயங்கள், ்கடுமமயகான மூம்ளக ்ககாயங்கள் மறறும் 
்கடுமமயகான மூடடுசகாரநத ்ககாயங்கள் உள்்ளிட் எல்லகா வம்கயகான தபருங்்கடுதரு்கினற 
்ககாயங்களுககும் நகாங்கள் தனிநபர்களுக்ககா்க தவறறி்கைமகா்க வகாதகாடி இருக்கி்றகாம்.

குழு-ொர்்நத அணுகுமுற�றய வழஙகு்கி்�ாம்

உங்கள் மறுவகாழ்வு, பைகாமரிப்பு மறறும் உங்கள் குடும்ப நல்வகாழ்வுககு எனறு பிைத்்ய்கமகா்க 
தசயல்படும் சமூ்க உ்ல்நலப்பைகாமரிப்புக குழுமவ உருவகாககுவதில் எங்கள் திறமமயகான விபத்து 
நலன்கள் நிபுணர்கள் சிறப்பகான பணிமய தசய்கிறகார்கள். சமூ்கத்தில் உ்ல்நலப் பைகாமரிப்பு 
வழஙகுநர்களுககு அடுத்தபடியகா்க உதவும் தநடதவகாரகம்க உருவககுவதில், உங்களுககு சிறநத 
சட்ப்படியகான வழககுமைஞைகா்க இருப்ப்தகாடு மடடுமல்லகாமல் உங்கள் சி்கிச்மச மறறும் 
நீண்்-்ககால நல்வகாழ்வுககு அரப்பணித்துள்்ள சிறநத உ்ல்நலப் பைகாமரிப்புக குழுமவயும் வழங்க 
உறுதிய்ளிக்கி்றகாம்.

ெமூ்கததில நாங்கள் மதிபபுமிக்கவர்்களா்க இருக்கி்�ாம்

்ககாப்பபீடடுதகாைர்கள் எங்கள் தபயமை மதிப்பதகால் உங்களுககுக ்கிம்க்க்வண்டியமத 
உங்களுககு தீரவகாக்கித் தரு்வகாம். எங்கள் தனிநபர ்ககாய வழககுமைஞர்கள் ்கடுமமயகான 
வழககு்களுக்ககா்க நீதிமனறம் தசனறு தவறறிதபறுவதில் 40 ஆண்டு்களுககும் ்மறபட் 
அனுபவத்மதப் தபறறிருக்கிறகார்கள். எங்க்ளது பல வழக்கறிஞர்கள் சகானறிதழ் தபறற 
வழக்ககாடும் நிபுணர்க்ளகாவகார்கள், அவர்கள் நீதித்துமறயின எல்லகா ்கட்ங்க்ளிலும் எங்கள் 
வகாடிகம்கயகா்ளர்களுக்ககா்க வகாதகா்த் தயகாரப்படுத்தப்படடுள்்ளகார்கள். உங்கள் பக்கத்தில் 
வகாதகா் நனகு பிைபலமகான மதிக்கத்தக்க வழககுமைஞர இருப்பது உங்கள் எதிர்ககாலத்துககு 
முக்கியமகானதகாகும்.

“எனது வ ிபத்த ிறகுப் ப ின எனககு 
ந்நத ஒரு நல்ல வ ிஷயம் ஓடல ி 
வ ிகமகாண்ட தகான. வழக்கற ிஞர' 
என்க ிற தசகால்மலக ்்கட்தும் 

அச்சமம்ந்தன.
என ினும், எனது குழுவினர எனமன 
இனதனகாரு வழக்ககா்கப் பகாரக்ககாமல், 

நபைகா்க ந்த்த ினகார்கள். நகான 
அவர்களுககு ஒரு முக்க ியமகான 

வகாடிகம்கயகா்ளர எனபமத 
உணைச்தசயதகார்கள்.”

்ேண்டி அட்கினென

ததகா்ரச்சியகான மூடடுக ்ககாயங்கள் மறறும் இ்து 

்தகா்ளில் மு்ககுவகாதம்

எங்கள் வகாடிகம்கயகா்ளரின தவறறிக ்கமத்கம்ளப் 
பறறி oatleyvigmond.com/testimonials பக்கத்தில் 

ஆனமலனில் அறிநதுத்ககாள்்ளவும்.

3



4

உங்களுககு தனிநபர் ்காயததுக்கான வழக்க�ிஞர் ஏன ்தறவ?

அனுபவமிக்க தனிநபர ்ககாய வழக்கறிஞர உங்களுககு ஏன ்தமவ எனபதற்ககான பல்்வறு 
்ககாைணங்கள் உள்்ளன. முதலகாவதகா்க, தனிநபர ்ககாய வழககு்கள் சிக்கலகானமவ, ஒவதவகாரு 
வழககும் தனித்துவமகானமவ. ்ககாயங்கள் தபருங்்கடுதரு்கினறமவயகா்க வகாழ்கம்கமய்ய-
மகாறறிப் ்பகா்ககூடியமவயகா்க இருககும் வழககு்க்ளில், உங்கள் ்ககாயங்க்ளின நீண்் ்ககாலப் 
பிைச்சமன்கம்ள உண்மமயகா்க உணரநதுத்ககாள்ளும் வழக்கறிஞர உங்களுககுத் ்தமவ. 
இைண்்காவதகா்க, நகாங்கள் தனிநபர ்ககாய வழக்ககாடுதமல மடடும் புரிநதுத்ககாள்்ளகாமல், உங்கள் 
மறுவகாழ்வு மறறும் மருத்துவத் ்தமவ்களுககு வழிந்த்திச் தசல்வதறகு உதவககூடிய 
நபர்கம்ளயும் அனுபவத்மதயும் த்ககாண்டிருக்கி்றகாம். இறுதியகா்க, ்பகாைகாட்ம் இல்லகாமல் 
வழங்க்வண்டிய இழப்பபீம் ்ககாப்பபீடடு நிறுவனங்கள் தசயவதில்மல. துவக்கம் முதல் முடிவு 
வமை நகாங்கள் உங்க்்ளகாடு இருப்்பகாம், நம்முமறயின ஒவதவகாரு படியிலும் உங்கம்ளப் 
பிைதிநிதித்துவப்படுத்து்வகாம்.

நாங்கள் எவவாறு உதவு்கி்�ாம் (சதாடக்கம்)

ததகா்க்கம் முதலிருந்த, உங்கள் பகாது்ககாப்புக குழுவில் ஒரு முக்கிய உறுப்பினைகா்க இருப்்பகாம், 
சட்ம், ்ககாப்பபீடு மறறும் மருத்துவ நம்முமறமய நீங்கள் புரிநதுத்ககாள்வமத உறுதிப்படுத்தி 
இநத ்கடுமமயகான ்ககால்கட்த்தில் உங்களுககுத் ்தமவயகான பைகாமரிப்பு மறறும் ஆதைமவ 
நீங்கள் தபறுவமத உறுதிதசய்வகாம். பல ஆண்டு்க்ளகா்க நகாங்கள் ஒனறிமணத்துள்்ள 
உ்ல்நலப் பைகாமரிப்பு வழஙகுநர்கள் மறறும் நிபுணர்க்ளின ததகா்ரச்சியகான தநடதவகாரக்ககானது, 
வழக்ககாடும் நம்முமறமயயும் வழககுத் தீரவு சி்கிச்மசமய எவவகாறு பகாதிக்கலகாம் 
எனபமதயும் நனகு புரிநதுத்ககாண்்தகாகும். எங்கள் தநடதவகாரக எநத ்ககாப்பபீடடு நிறுவனத்தகாலும் 
ஆதரிக்கப்பட்தில்மல, என்வ சி்கிச்மச நம்முமற முழுவதும் அவர்கள் உங்க்ளது சிறநதப் 
பைகாமரிப்மப சிநதமனயில் மவத்திருப்பவர்கள் எனபதில் நீங்கல் நம்பிகம்கயகா்க இருக்கலகாம்.

“ஓடல ி வ ிகமகாண்டடில் உள்்ள எனது 
குழு ததகாழ ிறத ிறமம வகாயநதது, 
அ்தகாடு ம ி்கவும் பகாது்ககாப்பகா்கவும் 

்கருமண ந ிமறநததகா்கவும் இருநதது. 
தன ிநபர ்ககாய வழக்கற ிஞர்கம்ளப் 

பயனபடுத்த ிக த்ககாள்ளும் ந ிமலயில் 
இருக்க யகாரும் வ ிரும்புவத ில்மல, 

ஆனகால் அப்படி ஒரு ்தமவ ஏறபடும் 
்பகாது, ச ிறநதவர்கம்ளப் தபறற ிருக்க 

்வண்டும்... அவர்கம்ளப் ்பகால 
கூடடுமுயறச ி த்ககாண்் ஒரு குழுமவ 

நகான இதுவமை பகாரத்தத ில்மல. 
என பக்கத்த ில் அவர்கள் இருநதமத 
எண்ணி ம்க ிழ்ச்ச ியம்்க ி்றன!”

ரியான ்மாரிென,  
முழு முதுகுத்தண்டும் ்ககாயமகா்கிப் பிமழத்தவர

ரியகானின ்கமதமயப் பறறி ஆனமலனில் 
oatleyvigmond.com/testimonials பக்கத்தில் 

அறிநதுத்ககாள்்ளலகாம்.



10 நகாட்கள்
ந்கைகாடசி உ்மம ்ககாைணமகா்க 

சறுக்கியிருநதகா்லகா 

விழுநதிருநதகா்லகா, அல்லது 

ந்கைகாடசி/மகா்ககாணத்தின 

சகாமல்கள் நல்லமுமறயில் 

பைகாமரிக்கப்ப்காததகால் 

்ககாயமம்நததற்ககா்க 

உரிமம்்ககாரிகம்க ஏறபடுத்த 

திட்மிடடிருநதகால், ்ககாயமம்நத 

நபர ந்கைகாடசி அல்லது 

மகா்ககாணத்துககு அறிவிப்பு 

அ்ளிக்க ்வண்டும்

7 நகாட்கள்
்கயமம்நத நபர ்மகாட்கார 

வகா்கன விபத்தில் 

்ககாயமம்நதிருநதகால் வகா்கனக 

்ககாப்பபீடடு நிறுவனத்துககுத் 

ததரிவிக்க ்வண்டும். 

30 நகாட்கள்
்ககாயமம்நத நபர தனது 

தசகாநத வகா்கனக ்ககாப்பபீடடு 

நிறுவனத்து்னகான நிமலயகான 

விபத்துப் பயன்களுக்ககான 

விண்ணப்பத்மதப் பூரத்திதசயய 

்வண்டும் 60 நகாட்கள்
மகா்ககாண அைசகாங்கத்துககு 

எதிைகா்க வழககுத் ததகாடுககும் 

முன மகா்ககாணத்துககு 

உரிமம்்ககாரிகம்கயின 

அறிவிப்மப வழங்க ்வண்டும்

120 நகாட்கள் 
்ககாயத்துக்ககான 

உரிமம்்ககாரிகம்க ்மகாட்கார 

வகா்கன விபத்து்ன 

ததகா்ரபும்யது எனறகால் 

உரிமம்்ககாரிகம்க 

அறிவிக்கப்ப் ்வண்டிய 

எதிரதைப்பினர்களுககு அறிவிப்பு 

வழங்க ்வண்டும்.

2 ஆண்டு்கள்
எதிரதைப்புவகாதி்க்ளகா்க 

இருக்கககூடிய அமனவருககும் 

எதிைகா்க ்ககாயமம்நத நபர 

வழககுத் ததகா்ை ்வண்டிய 

்நைம்.

1 ஆண்டு
உ்மம ்சதகாை வகா்கன உரிமமக 

்்ககாரிகம்க மீது உங்கள் தசகாநத 

்ககாப்பபீடடு நிறுவனத்தின மீது 

வழககுத் ததகாடுப்பதற்ககான 

்ககாலகத்கடு.

உங்க்ளது உ்னடி 
்தமவ்கள்
உ்னடியகா்க தபருங்்கடுவிம்ளவிககும் ்ககாயமகா்க அணு்கினகால், பல 
தீரமகானங்கம்ள எடுககும்படி முைண்படுத்தப்படுவரீ்கள். சிக்கலகான மறறும் 
குழப்பமகான ்ககாப்பபீடடு நம்முமறமயக ்க்நதுதசல்ல உதவி உங்களுக்ககா்க 
வகாதகாடுவ்த எங்கள் பணியகாகும். ்ககாப்பபீடடு ்ககா்கிதப்பணி முதல் 
மருத்துவமமணயில் இருநது வடீடுககுச் தசல்வதறகு முன வடீம் மதிப்பபீடு 
தசயய ஏறபகாடு தசயவது வமை எல்லகாவறறுககும் தபகாறுப்்பறறு
நம்முமறமய முடிநத்ளவு எ்ளிதகா்கவும் சுமூ்கமகா்கவும் மகாறறித்தரு்கி்றகாம். 
மருத்துவமமண முதல் வடீு வமை தசயயப்ப் ்வண்டிய பணி்கம்ள சுமூ்கமகா்க 
நிமற்வறறித் தை எங்க்ளி்ம் எல்லகா வசதி்களும் உள்்ளன எனபமத அறிநது 
நீங்கள் நிம்மதியகா்க இருக்கலகாம்.

தி�றமயான விபததுப பயன்கள் நிபுணர்்கள்

ஒடடுதமகாத்த மறுசீைமமவுச் தசயல்முமறயிலும் எங்கள் திறமமயகான 
விப்பத்துப் பயன்கள் நிபுணர்கள் உங்கள் வழககுமைஞர்க்ளகா்க இருப்பகார்கள், 
தீர்வகா தீரப்்பகா எட்ப்பட் பினனும். அவர்கள் அமனவரும் ்ககாப்பபீடடு 
நிறுவனங்க்ளில் இருநது வநது ்சரநதிருக்கிறகார்கள், ்ககாப்பபீடடு சரிதசயதல்்க்ளில் 
அவர்க்ளது அனுபவம் மதிப்புமிகுநதது. ்ககாப்பபீடடுச் தசயல்முமறப்பறறிய 
அவர்க்ளது அலகாதியகான அறிவகாலும், ்ககாப்பபீடடு நிறுவனங்களு்ன கூட்கா்கச் 
தசயல்படுவதகாலும், உங்களுககுக ்கிம்க்க ்வண்டிய பயன்கம்ள 
அமனத்மதயும் நிச்சயமகா்கப் தபறறுத்தருவகார்கள். 

ந ிமனவில் மவத்துக 

த்ககாள்்ள ்வண்டிய 

முக்க ியமகான ்தத ி்கள்
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எங்களது விபததுப பயன்கள் குழு உங்களுககு எவவாறு உதவு்கின�து:

்காபபபீடடு நிறுவத சதாடர்பு
்தமவயகான ்ககா்கிதப்பணிமய நிமறவுதசயது சமரப்பித்து உங்கள் 
்ககாப்பபீடடு நிறுவனத்து்ன முதல்நிமல ததகா்ரபில் இருப்்பகாம்.  உங்கள் 
்ககாப்பபீட்கா்ளரு்ன ததகா்ரச்சியகான உறுதியகான த்கவல்பரிமகாறறத்மத 
ஏறபடுத்து்வகாம், அதன மூலம் உரிமமக்்ககாரிகம்க்கள் நம்முமறயில் நீங்கள் 
முனனணியில் நினறு உங்களுககுத் ்தமவயகான மறறும் ்கிம்க்க ்வண்டிய 
பயன்கம்ள எப்்பகாதும் தபறுவரீ்கள்.

மருததுவமறனயில இரு்நது சவளி்யறுவதற்்கான திடடமிடல
மருத்துவமமனயில் இருநது நீங்கள் தவ்ளி்யறும் நம்முமற எ்ளிதகா்கவும் 
சுமூ்கமகா்கவும் இருப்பமத உறுதிப்படுத்துவ்த எங்கள் பணியகாகும். உ்ல்நலப் 
பைகாமரிப்பு சமூ்கத்திறகுள் எங்களுககு இருககும் வலிமமயகான உறவு்க்ளகால், 
சிறப்பகான மறறும் மி்கவும் தகுதியகான சமூ்க உ்ல்நலப் பைகாமரிப்புக 
குழுமவ நீங்கள் தபறுவமத உறுதிப்படுத்த மருத்துவமமனக குழுவு்ன 
நகாங்கள் பணியகாறறு்வகாம். நீங்கள் தபற்வண்டிய சி்கிச்மசமயயும் உங்கள் 
்தமவ்கம்ளயும் சமூ்க மறுசீைமமவுக குழு உங்களுககு வழஙகுவமத 
உறுதிதசய்வகாம்.

வருமான இழபபு
இயலகாமம ஏறபடுத்தும் ்ககாயம் உண்்கானதும், உங்க்ளது முதல் வருத்தம் 
உங்கள் ்கட்ணங்கம்ள எவவகாறு தசலுத்துவரீ்கள், உங்கள் குடும்பத்துககு 
எவவகாறு உதவுவரீ்கள் எனபது தகான. உங்கள் ்ககாப்பபீட்கா்ளரி்ம் இருநது 
இம்க்ககால மகாறறு வருமகானம் ்கிம்ப்பதறகு துமண நிற்பகாம், அ்த ்நைம் 
உங்களுககு ்்கடு உண்்காக்கியவர யகார மீதகாவது உரிமம்்ககாரிகம்க இருநதகால் 
எதிர்ககாலத்துக்ககான வருமகான இழப்மப மீடடுத்தைவும் பணியகாறறு்வகாம். 
வருமகான இழப்பு பயன்கம்ள நீங்கள் முழுமமயகா்கப் தபற, உங்கள் 
பணியகா்ளமைத் ததகா்ரபுத்ககாள்ளுதல், மருத்துவ ஆதகாைத்மதப் தபறுதல் 
மறறும் உங்கள் பயன்கள் சமரப்பிக்கப்படடு பணம் ்கிம்க்க உதவும்படி 
உங்கள் ்ககாப்பபீட்கா்ளரி்ம் விண்ணப்பங்கம்ளப் பூரத்தி தசயது த்ககாடுத்தல் 
்பகானறவறமறச் தசயதுதரு்வகாம். நீங்கள் குணமகாவதறகு நிதிசகாரநத மன 
அமமதி அவசியம் எனபமத நம்பு்கி்றகாம்.
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அடிக்கடி 
்்கட்கப்படும் 
்்கள்வி்கள்
எவவளவு செலவாகும்?

உங்களுககுச் சிறநத தீரவு ்கிம்க்க அல்லது உங்கள் 
்தமவ்களுக்்கறற தீரப்பு ்கிம்க்க நகாங்கள் உறுதியகா்கப் 
பணிபுரியக ்க்மமப்படடிருக்கி்றகாம். உங்கள் குழுவில் 
ஓடலி விகமகாண்ம்ச் ்சரத்துக த்ககாள்வதகால் தீரப்்பகா 
தீர்வகா ்கிம்ககும் வமை உங்களுககு எநதச் தசலவும் 
ஏறப்காது.

எனது வழககு எவவளவு ்காலம் நறடசபறும்?

ஒவதவகாரு வழககும் வித்தியகாசமகானது, ஆனகால் 
சைகாசரியகான தனிநபர ்ககாய வழக்கின முடிமவ 
எடடுவதறகு 2-4 ஆண்டு்கள் வமை ஆ்கலகாம். ்ககாயங்கள் 
இயல்புநிமலககுத் திரும்புவதறகு ்நைம் எடுத்துக 
த்ககாள்்ள ்வண்டியது முக்கியமகானதகாகும், அதன மூலம் 
உங்கள் உரிமமக்்ககாரிகம்க்களுககு உதவுவதறகு முன 
உங்கள் ்ககாயங்க்ளகால் ஏறபடும் இயலகாமம்கள் எவவ்ளவு 
பகாதிக்கினறன எனபமத நகாங்கள் புரிநதுத்ககாள்்ள முடியும்.

எனது வழககு நீதிமன�ததில விொேறணககுச் 

செலலுமா அலலது சவளி்ய தரீ்க்கபபடுமா?

விசகாைமண அவசியமகா்கி தவறறி்கைமகா்க முயனற 
வழககு்க்ளின வைலகாறு எங்க்ளி்ம் உள்்ளது. எனினும், 
முடிநத்ளவு விசகாைமண இல்லகாம்ல ஒவதவகாரு 
வழகம்கயும் தீரவுககுக த்ககாண்டுவருவ்த எங்கள் 
்நகாக்கம். வழக்கின முடிமவ குழப்பகாமல் முடிநத்ளவு 
விமைவகா்க எங்கள் வகாடிகம்கயகா்ளரின வழககு்கம்ளத் 
தீரவுககுக த்ககாண்டுவை ்க்மமப்படடிருக்கி்றகாம். 
உங்களுககு எது சரியகா்க வரு்மகா அது்வ எங்கள் 
ந்வடிகம்கச் தசயல்பகாடம் இயககுவதகா்க இருககும்.

பிற அடிக்கடி ்்கட்கப்படும் ்்கள்வி்களுக்ககான பதில்்கம்ள 
ஆனமலனில் oatleyvigmond.com/frequently-asked-questions பக்கத்தில் 
்ககாணவும்.

“"நகான மருத்துவமமனயில் இருநத்பகாது நகான எநத 
சட் ந ிறுவனத்த ி்ம் தசல்ல ்வண்டும் எனறு என 

தபற்றகார தீரமகான ித்துக த்ககாண்டிருநதகார்கள். அவர்கள் 
ஓடல ி வ ிகமகாண்ம்த் ்தரவுதசயததறகு இமறவனுககு 
நனற ி ததரிவ ித்துகத்ககாள்்க ி்றன. அவர்கள் எங்கம்ளப் 
பகாரத்துக த்ககாண்்கார்கள். ்ைகாஜர ஓடல ியும் அவைது 
குழுவும் ம ி்கவும் ததகாழ ில்த ிறமம்யகாடு எங்கம்ள 

எப்்பகாதும் ்கவனமகா்க வ ிசகாரித்துக த்ககாண்டிருநதகார்கள். 
குடும்பத்த ின ச ிற ிய அங்கமகா்க்வ மகாற ிவ ிட்கார்கள். 

இவர்கம்ள வ ி்ச் ச ிறப்பகானவர்கம்ள நகாங்கள் 
்தரவுதசயத ிருக்க முடியகாது எனறு

ந ிமனக்க ி்றன.”

ஷானான டியரிங,  
முழு முதுகுத்தண்டும் ்ககாயமகா்கிப் பிமழத்தவர

ஷகானகானின ்கமதமயப் பறறி ஆனமலனில்  
oatleyvigmond.com/testimonials பக்கத்தில் அறிநதுத்ககாள்்ளலகாம்.



“"எங்கள் ம்கன ்ககாயமம்நத ப ின யகாரும் அ்ள ிக்க 
முடியகாத ச ிறநத உதவ ிமயப் தபற்றகாம். ஒடல ி 
வ ிகமகாண்ம் நகாங்கள் முதலில் ததகா்ரபுத்ககாண்் 
்பகாது ம ிகுநத அழுத்தத்து்ன ்கவமலயு்னும் 

இருந்தகாம். எனது குடும்பத்த ில் உள்்ள அமனவரும் 
உதவ ியம்யும்படி சரியகான மருத்துவர்கள், 

ச ி்க ிச்மசயகா்ளர்கள், உதவ ிப் பண ியகா்ளர்கள் மறறும் 
வழககு ்மலகா்ளமைப் தபற எனது குழுவினர 

உதவ ினகார்கள். உல்கத்த ின பகாைத்மத என ்தகாள்்க்ள ின 
மீத ிருநது வ ிலக்க ினகார்கள். எங்கள் ம்கன ின 
எத ிர்ககாலத்துககுக ்க ிம்த்த தீரவகால் ம ி்கவும் 

ம்க ிழ்ச்ச ியம்ந்தகாம்.”

தவரனகா ்பகாரட்ர, ்ஜம்ஸ் ்பகாரட்ரின தகாயகார, 
மூறளக ்காயததில இரு்நது பிறழததவர்

எங்கள் வகாடிகம்கயகா்ளரின தவறறிக ்கமத்கம்ளப் பறறி  
oatleyvigmond.com/testimonials பக்கத்தில் ஆனமலனில் அறிநதுத்ககாள்்ளவும்.
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உங்களுககு எநத வழக்கற ிஞர வகாதகா் ்வண்டும் 
எனபமத நீங்கள் முடிவு தசயவது தகான நீங்கள் எடுககும் 
ம ி்க முக்க ியமகான ்தரவு்க்ள ில் ஒனறகா்க இருககும் 
எனபமத ஓடல ி வ ிகமகாண்டில் நனறகா்க அற ி்வகாம்.

உங்கள் ந ித ி ஆதகாைத்மத அது சகாரநத ிருப்பது முக்க ியமகான 

வ ிஷயமகாகும். ்பகாதுமகான இழப்பபீடு இல்லகாமல், உங்கம்ளயும் உங்கள் 

குடும்பத்மதயும் நீங்கள் எவவகாறு ்கவனிப்பபீர்கள், உங்கள் வகாழ்கம்கயின 

மீதமுள்்ள ்ககாலத்த ில் உங்களுககுத் ்தமவயகான ்சமவ்களுககு 

நீங்கள் எவவகாறு பணம் தசலுத்துவரீ்கள்? ஓடலி வ ிகமகாண்டில் 

உள்்ள ஒவதவகாரு வழக்கற ிஞரும் பண ியகா்ளரும் உங்கள் ந ித ிசகாரநத 

பகாது்ககாப்மபத் த ிரும்பப்தபறுவதறகு தபகாறுப்்பற்க ிறகார்கள். நீங்கள் 

ச ிறப்பகா்க மீண்டுவருவரும்படி உங்கள் சமூ்க மறுசீைமமவுக குழுவினமை 

உருவகாககுவதறகு உதவுவதறகும் ்தமவயகான தபகாறுப்பும்மமமயயும் 

நகாங்கள் ஏற்க ி்றகாம்.

உங்கள் உ்ல்நலத்மத நீங்கள் மீண்டும் தபறறு அத ி்கபடச குணமகா்க ிய 

ந ிமலமய அம்நத ப ின தபகாரு்ளகாதகாை ரீத ிய ில் இயஙகும் ்க்ளத்மத 

அம்வதறகு உதவுவ்த எங்கள் தபகாறுப்பகாகும். அது எங்களும்ய 

தமலயகாய ்க்மமயகாகும், ஆனகால் நகாங்கள் பண ியகாறறும் ஒவதவகாரு 

வகாடிகம்கயகா்ளருககும் அமதச் தசயய உறுத ி த்ககாண்டிருக்க ி்றகாம்.

்ோஜர் ஓடலி & ஜிம் விகமாண்ட

நிறுவனக கூட்கா்ளர்கள்

நீங்கள் தகான எங்களுககு 
முதலகானவர.
ஓடலி வ ிகமகாண்டில் எங்கள் வகாடிகம்கயகா்ளர்கள் உ்னகான உறவு 

தீரவ ி்லகா வ ிசகாைமணயி்லகா முடிநதுவிடுவத ில்மல. ச ிறநத சட் 

ப ிைத ிந ித ித்துவம் வழஙகுவது மடடும் எங்க்ளது பணி அல்ல, ஆனகால் 

நீண் -்்ககால பகாது்ககாப்மப அமமத்துத் தருவதும் எங்கள் பண ி எனபமத 

நம்பு்க ி்றகாம். எங்கள் வகாடிகம்கயகா்ளர்க்ள ின வழககு்கம்ள ந ியகாயமகா்க 

முடித்துக த்ககாடுப்பதற்ககான ச ிறநத வழ ி்கம்ளத் ததகா்ரநது ்தடி அதன 

மூலம் ச ிறநத பலன்கம்ள அம்வமத, த ினமும் தசயல்படுத்தக 

்க்மமப்படடிருக்க ி்றகாம்.


