Crime Prevention Fact Sheet (Driving Environment) – Tamil

நியூ சவுத் வேல் ஸ் காவல் துறை குற் றத் தடுப்புத் த�ொடர ்கள்

பாதுகாப் பான மக்கள் ,
பாதுகாப் பான இடங் கள்
விடுமுறையைக் கழிக்க ஓட்டிச் சென்றாலும் அல்லது கடைகளுக்கு ஓட்டிச் சென்றாலும், நமது சாலைகள் நம்மில்
பெரும்பாலான�ோரின் வாழ்க்கையில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. சாலையைப் பயன்படுத்துபவர் என்ற
வகையில் சாலை விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு ஓட்டி, சாலையைப் பயன்படுத்துவ�ோர் அனைவரும் பாதுகாப்பாக
இருக்கும் வகையில் செயல்படும் ப�ொறுப்பு உங்களுக்கு உள்ளது.
ம�ோசமான ஓட்டுநர் நடைமுறைகள், தாமதங்கள், அல்லது ப�ொதுவான ப�ோக்குவரத்து ஆகியவை விரக்தியை
உருவாக்கக்கூடும். அது நீங்கள் அல்லது மற்றவர்கள் உங்கள் இலக்கை அடைவதற்கு முயற்சிக்கும�்போது,
மூர்க்கத்தனமான நடத்தைக்கு வழிவகுக்கக்கூடும். இது விபத்துக்களுக்கு வழிவகுக்கும், மூர்க்கத்தனமான
அல்லது துரத்தும் கார�ோட்டத்துக்கு (மிரட்டுகின்ற வகையில் கார் ஓட்டுதல்) முன்னெடுக்கும் அல்லது சாலையைப்
பயன்படுத்துபவர்களால் வன்முறை ம�ோதலுக்கும் வழி வகுக்கும்.
சாலைகளில் ஏற்படுகின்ற ம�ோதல்களில் இருந்து நம்மைப் பாதுகாத்துக் க�ொள்ள உதவும் வகையில் நாம் அனைவரும்
பின்பற்றக்கூடிய சில எளிய வழிமுறைகள் இங்கே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

சாலையில் உங்களைப் பாதுகாத்துக் க�ொள்ளவும்
■

எப�்போதும் நீங்கள் எங்கே செல்ல வேண்டியிருந்தாலும் திட்டமிட்டு, கூடுதல் நேரம் எடுத்துக் க�ொள்ளவும்.

■

உங் கள் வாகனத்தை ஒழுங் காகப் பராமரிப்பதையும் மற்றும் உங் கள் பயணத்துக்குத் தேவையான எரிப�ொருள்
இருப்பதையும் உறுதி செய்து க�ொள்ளவும்.

■

நீங்கள் அளவுக்கதிகமாகக் களைப்பாக இருக்கும�்போது ஒருப�ோதும் வாகனத்தை ஓட்ட வேண்டாம்.
பயணத்துக்கு முன்னும், பயணத்தின் ப�ோதும் ப�ோதுமான ஓய்வு எடுத்துக் க�ொள்ளவும்.
நீங்கள் ச�ோர்ந்திருக்கும�்போது உங்களையே நம்பியிருக்க வேண்டாம்.

சாலையில் மற்றவர்களைப் பாதுகாத்துக் க�ொள்ளவும்
■

வாகனத்தை ஓட்டும�்போது ஒருப�ோதும் கவனத்தைத் திசைதிருப்ப வேண்டாம். நீங்கள் காரில் பயணிக்கும் ப�ோது
உங்கள் த�ொலைபேசியைப் பயன்படுத்த வேண்டாம். அதைக் கையில் வைத்திருக்கவே வேண்டாம்.

■

எப�்போதும் விட்டுக் க�ொடுக்கும் மனப்பான்மையுடன், ப�ொறுமையாக இருக்க முயற்சி செய்து, வேக
வரம்புக்குள்ளே, பாதுகாப்பாகக் காரை ஓட்டவும்.

■

மற்றவர்களிடம் மூர்க்கத்தனமான நடத்தையில் ஈடுபடவ�ோ அல்லது அதை ஊக்குவிக்கவ�ோ வேண்டாம்.

சாலையில் உங்களைப் பாதுகாத்துக் க�ொள்ளவும்
■

எப�்போதும் மற்ற வாகன ஓட்டிகளுடன் முரண்பாடு ஏற்படும் சமயத்தில், உங்கள் காருக்குள்ளே இருக்கவும்.
பிரச்சினைகளை தனிப்பட்ட முறையில் எடுத்துக் க�ொள்ள வேண்டாம்.

■

உங்கள் வாகன ஒலிப்பானை ஒருப�ோதும் அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்த வேண்டாம். அது உடனடி எச்சரிக்கை
எழுப்பும் கருவியாகப் பயன்படுத்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஓலமிடுவதற்கான மாற்றுப் ப�ொருளல்ல.

■

எப�்போதும் அபாயகரமாகக் கார் ஓட்டுவதைப் பற்றி அல்லது மூர்க்கத்தனமான வாகன ஓட்டிகளைப் பற்றி
காவல்துறையிடம் புகார் அளிக்கவும்.
மேலதிகப் ப�ோக்குவரத்துப் பாதுகாப்பு ஆல�ோசனைக்குத் தயவுசெய்து

http://roadsafety.transport.nsw.gov.au என்ற இணையதளத்தைப் பார ்க்கவும் .
அல்லது முகப்புத்தகத்தில் Traffic and Highway Patrol Command-ஐ பின்பற்றவும்

https://www.facebook.com/TrafficServicesNSWPF

மேலதிகக் குற் றத் தடுப் புத் தகவல் களுக்கு www.police.nsw.gov.au
என்ற எங் களது இணையதளத்துக்குச் செல் லவும் .

சாலையில் நடக்கும் வன்முறையிலிருந்து பாதுகாப் பு

நாம் அனைவரும் பகிர்ந்து க�ொள்வதற்காத்தான் சாலைகள் உள்ளன. வேலைக்குச் செல்ல ஓட்டிச் சென்றாலும்,

