
பாதுகாப்பான மக்கள், 
பாதுகாப்பான இடங்கள்

நியூ சவுத ்வேல்ஸ் காேல்துறை குை்ைத ்தடுப்புத ்ததாடரக்ள்
ச

ா
ல

ை
யி

ை்
 ந

ட
க்

கு
ம்

 வ
ன்

மு
ல

ை
யி

லி
ரு

ந்
து

 ப
ா

து
க

ா
ப்

பு

நாம ்அறைேரும ்பகிர்ந்து தகாள்ேதை்காத்தாை ்சாறலகள ்உள்ளை. வேறலக்குச ்தசல்ல ஓட்டிச ்தசை்ைாலும,் 
விடுமுறைறைக ்கழிக்க ஓட்டிச ்தசை்ைாலும ்அல்லது கறடகளுக்கு ஓட்டிச ்தசை்ைாலும,் நமது சாறலகள ்நம்மில ்

தபரும்பாலாவைாரிை ்ோழ்க்றகயில ்மிக முக்கிை பங்கு ேகிக்கிை்ைை. சாறலறைப ்பைை்படுத்துபேர ்எை்ை 

ேறகயில ்சாறல விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு ஓட்டி, சாறலறைப ்பைை்படுத்துவோர ்அறைேரும ்பாதுகாப்பாக 

இருக்கும ்ேறகயில ்தசைல்படும் தபாறுப்பு உங்களுக்கு உள்ளது.

வமாசமாை ஓட்டுநர ்நறடமுறைகள,் தாமதங்கள,் அல்லது தபாதுோை வபாக்குேரத்து ஆகிைறே விரக்திறை 

உருோக்கக்கூடும.் அது நீங்கள ்அல்லது மை்ைேர்கள ்உங்கள ்இலக்றக அறடேதை்கு முைை்சிக்கும்வபாது, 
மூர்க்கத்தைமாை நடத்றதக்கு ேழிேகுக்கக்கூடும.் இது விபத்துக்களுக்கு ேழிேகுக்கும,் மூர்க்கத்தைமாை 

அல்லது துரத்தும் காவராட்டத்துக்கு (மிரட்டுகிை்ை ேறகயில ்கார ்ஓட்டுதல)் முை்தைடுக்கும் அல்லது சாறலறைப ்

பைை்படுத்துபேர்களால ்ேை்முறை வமாதலுக்கும ்ேழி ேகுக்கும்.

சாறலகளில் ஏைப்டுகிைை் வமாதல்களில் இருந்து நமற்மப ்பாதுகாத்துக் தகாள்ள உதவும ்ேறகயில் நாம ்அலனவரும ்

பிை்பை்ைக்கூடிை சில எளிை ேழிமுறைகள் இங்வக தகாடுக்கபப்ட்டுள்ளை.

 

சாலையிை ்உங்கலளப ்பாதுகாத்துக ்ககாள்ளவும ்

■	 எப்்பாதும ்நீங்கள ்எங்வக தசல்ல வேண்டியிருந்தாலும ்திட்டமிட்டு, கூடுதல ்வநரம ்எடுத்துக் தகாள்ளவும.் 

■	 உங்கள் ோகைதற்த ஒழுங்காகப் பராமரிப்பறதயும் மை்றும் உங்கள் பைணதத்ுகக்ுத ்வதறேைாை எரிதபாருள் 
இருப்பறதயும ்உறுதி கசய்து ககாள்ளவும.் 

■	 நீங்கள் அளவுக்கதிகமாகக் கறளப்பாக இருக்கும்வபாது ஒரு்பாதும ்ோகைத்றத ஓட்ட வேண்டாம.் 
பைணத்துக்கு முை்னும், பைணத்திை ்வபாதும் வபாதுமாை ஓை்வு எடுத்துக் தகாள்ளவும.்  
நீங்கள் வசார்ந்திருக்கும்வபாது உங்கறளவை நம்பியிருக்க வேண்டாம்.

சாலையிை ்மை்ைவர்கலளப் பாதுகாத்துக ்ககாள்ளவும ்

■	 ோகைத்றத ஓட்டும்வபாது ஒரு்பாதும ்கேைத்றதத ்திறசதிருப்ப வேண்டாம.் நீங்கள ்காரில ்பைணிக்கும் வபாது 

உங்கள ்ததாறலவபசிறைப ்பைை்படுத்த வேண்டாம.் அறதக் றகயில ்றேத்திருக்கவே வேண்டாம்.

■	 எப்்பாதும ்விட்டுக ்தகாடுக்கும் மைப்பாை்றமயுடை், தபாறுறமைாக இருக்க முைை்சி தசை்து, வேக 

ேரம்புக்குள்வள, பாதுகாப்பாகக ்காறர ஓட்டவும.்

■	 மை்ைேர்களிடம் மூர்க்கத்தைமாை நடத்றதயில் ஈடுபடவோ அல்லது அறத ஊக்குவிக்கவோ ்வண்டாம். 

சாலையிை ்உங்கலளப ்பாதுகாத்துக ்ககாள்ளவும ்

■	 எப்்பாதும ்மை்ை ோகை ஓட்டிகளுடை ்முரண்பாடு ஏை்படும் சமைத்தில,் உங்கள ்காருக்குள்வள இருக்கவும.் 
பிரச்சிறைகறள தைிப்பட்ட முறையில ்எடுத்துக் தகாள்ள வேண்டாம.்

■	 உங்கள் ோகை ஒலிபப்ாறை ஒரு்பாதும ்அளவுக்கு அதிகமாக பைைப்டுத்த வேணட்ாம.் அது உடைடி எசச்ரிக்றக 

எழுபப்ும ்கருவிைாகப ்பைைப்டுத்தும ்ேறகயில் ேடிேறமக்கபப்டட்ுள்ளது. ஓலமிடுேதை்காை மாை்றுப ்தபாருளல்ல.

■	 எப்்பாதும ்அபாைகரமாகக ்கார ்ஓட்டுேறதப ்பை்றி அல்லது மூர்க்கத்தைமாை ோகை ஓட்டிகறளப ்பை்றி 

காேல்துறையிடம ்புகார ்அளிக்கவும.்

வமலதிகப ்வபாக்குேரத்துப ்பாதுகாப்பு ஆவலாசறைக்குத ்தைவுதசை்து  

http://roadsafety.transport.nsw.gov.au எை்ை இறணைதளதற்தப் பாரக்க்வும்.

அல்லது முகப்புத்தகத்தில ்Traffic and Highway Patrol Command-ஐ பிை்பை்ைவும ் 

https://www.facebook.com/TrafficServicesNSWPF

்மைதிகக் குை்ைத ்தடுப்புத ்தகவை்களுக்கு www.police.nsw.gov.au 
என்ை எங்களது இலணயதளதத்ுக்குச ்கசை்ைவும்.

Crime Prevention Fact Sheet (Driving Environment) – Tamil
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