
வீடட்ு வன்முறை மை்றும் குடும்ப 
வன்முறைகளிலிருந்து உங்கள் குடும்பதத்ினறையும், 

நண்பைக்றளயும் பாதுகாதத்ுக் ககாள்ளவும் 

நியூ சவுத ்வேல்ஸ் காேல்துறை குை்ைத ்தடுப்புத ்ததாடரக்ள்
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வீட்டு ேன்முறை மை்றும ்குடும்ப ேன்முறை நியூ சவுத ்வேல்ஸ ்முழுக்க வேறுபாடின்றி ஒே்தோரு புைநகர்ப ்

பகுதியிலும் உள்ளது. அது தேே்வேறு பாலினத்றதச ்சார்ந்த, எல்லா ேயது மை்றும ்கலாச்சாரம ்சார்ந்த மக்களுக்குள ்

தாக்கத்றத ஏை்படுத்தி, நமது உைவுகள ்மை்றும ்சமூகங்களில ்அளவிடமுடியாத வசதத்றத ஏை்படுத்துகிைது.

தமாத்தக ்தகாறலகளிலும ்ஏைக்குறைய 40 விழுக்காட்டுக்கான காரணி வீட்டு ேன்முறை மை்றும ்குடும்ப 

ேன்முறையாகும.் நியூ சவுத ்வேல்ஸ ்காேல்துறை நமது சமூகங்களில ்உள்ள வீட்டு ேன்முறை மை்றும ்குடும்ப 

ேன்முறைறயக ்குறைக்க வேண்டுதமன உறுதி தகாண்டுள்ளது. ஆனால் எங்களுக்கு உங்கள ்உதவி வதறே. 

இந்த ேறகயான குை்ைத்திலிருந்து நம ்குடும்பத்தினறரயும,் நண்பர்கறளயும ்பாதுகாத்துக்தகாள்ள உதவும ்ேறகயில ்

நாம ்அறனேரும ்பின்பை்ைக்கூடிய சில எளிய உதவிக ்குறிப்புகள ்இங்வக தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

வீட்டு வன்முறை மை்றும் குடும்ப வன்முறையிலிருந்து உங்கறளப ்
பாதுகாத்துக ்ககாள்ளவும ்

■	 உங்கள் பாதுகாப்பு பை்றி உங்களுக்குப் பயம் இருந்தாவலா அல்லது நீங்கள் தாக்கப்பட்டாவலா எப்்பாதும ்மூன்று 

பூஜ்யத்றத 000 அறையுங்கள ்

■	 வீட்டு ேன்முறை மை்றும் குடும்ப ேன்முறையின் கடுறமறயப் பை்றி நீங்கள் கை்றுக்ககாள்ளவும.் காேல்துறை 

உங்களுக்கு எப்படி உதே முடியும ்என்பறதக ்கண்டு தகாள்ளவும.்  
www.police.nsw.gov.au/ (DFV-இன் நறடமுறைச ்தசயல்விதிகள்)

■	 எப்்பாதும ்வீட்டு ேன்முறை மை்றும ்குடும்ப ேன்முறையால ்தை்வபாது பாதிக்கப்பட்டேராகவோ அல்லது 

ஏை்கனவே பாதிக்கப்பட்டேராகவோ இருந்தால ்விழிப்புடன ்இருக்கவும.் பின்ததாடர்தல ்என்று கருதப்படும ்

நடதற்தகள் பை்றிய உங்கள் புரிதறல அதிகரிகக்வும். www.police.nsw.gove.au/ (பின்ததாடரத்ல் என்ைால் என்ன)

வீட்டு வன்முறை மை்றும் குடும்ப வன்முறையிலிருந்து உங்கள ்
குடும்பத்தினறையும், நண்பை்கறளயும ்பாதுகாக்கவும ்
■	 எநத் ேறகயான வீடட்ு ேன்முறைறயக ்காண வநரந்த்ாலும், தேறும் வேடிகற்க பாரப்்பேராக மடட்ும் இருகக் 

்வண்டாம். உடனடியாக மூன்று பூஜ்யத்றத (000) அறையுங்கள.் 

■	 உங்களுகக்ுத ்ததரிநத் யாராேது வீடட்ு ேன்முறையில் பாதிகக்ப்படட்ேராக இருநத்ால், அேரக்றள உள்ளூர ்காேல் 
நிறலயதத்ிலுள்ள வீடட்ு ேன்முறை ததாடரப்ு அலுேலறரத ்ததாடரப்ு தகாள்ளச ்தசால்லி ஊக்குவிக்கவும். 

வீட்டு வன்முறை மை்றும் குடும்ப வன்முறையிலிருந்து உங்கள ்
அன்புக்குைியவை்கறளப ்பாதுகாக்கவும ்

■	 உங்கள் ேன்முறை அல்லது முறைவகடான நடத்றதக்கு நீங்கள் கபாறுப்்பை்றுக் ககாள்ளவும.் தகேல்கள ்மை்றும ்

பரிந்துறரகளுக்கு ஆண்கள ்பரிந்துறர வசறேறய 1300 766 491 என்ை எண்ணில் ததாடர்பு தகாள்ளவும்

■	 ஒரு காலதத்ில் உைவு றேதத்ிருநத் ஒருேரிடம் ததாடரந்த்ு ததாடரப்ுதகாள்ளவோ, ததாநத்ிரவு தசய்யவோ 
்வண்டாம். இது பின்ததாடர்தலாகும.் வமலும ்இது குை்ைமாகும். 

■	 நீங்கள் வீடட்ு ேன்முறையால் பாதிகக்ப்படட்ேராக இருநத்ால் வீடட்ு ேன்முறை இறணப்றப 1800 65 64 63 என்ை 
எண்ணில் ததாடர்பு தகாண்டு கூடுதல் உதவி கபைவும்.

வீடட்ு வன்முறை மை்றும் குடும்ப வன்முறை 
பை்றிய ்மலதிக விவைங்களுக்குத ்தயவுகெய்து 
www.police.nsw.gov.au/Domestic and Family Violence  

என்ை இறணயதளதற்தப் பாைக்்கவும். 

்மலும் குை்ைத ்தடுப்புத ்தகவல்களுக்குத ்
தயவுகெய்து எங்களது www.police.nsw.gov.au என்ை 

இறணயதளதத்ுக்குெ ்கென்று, குை்ைத ்தடுப்பு  
இறணப்றபத ்்தைந்்கதடுக்கவும். 

Crime Prevention Fact Sheet (Domestic & Family Violence) – Tamil

http://www.police.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/165202/domestic-and-family-violence-code-of-practice.pdf.pdf
http://www.police.nsw.gov.au/community_issues/domestic__and__family_violence/what_is_stalking
http://www.police.nsw.gov.au/community_issues/domestic__and__family_violence
http://www.police.nsw.gov.au/community_issues/domestic__and__family_violence
http://www.police.nsw.gov.au

