Crime Prevention Fact Sheet (Protect yourself Seniors) – Tamil

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

உங் களைக் பாதுகாத்துக்
க�ொள் ளவும் – முதிய�ோர்கள்
உரிமையாகும் . நாம் வயதாகும�்போது, பல காரணிகள் நமது நம் பிக்கையையும் , வாழ் ககை
்
த் தரத்தையும் பாதிக்கக்கூடும் .
ஒரு சில கூடுதல் முன்னெச ்சரிக்கைகள் எடுத்துக�்கொண்டு, அபாயம் காணப்படும�்போது எதிர �்கொள் ளத் தயாராய்
இருங் கள். வெளியே ப�ொது இடங் களிலும் மற்றும் வீட்டிலும் இருக்கும�்போது உங் கள் பாதுகாப்புணர ்வுகளை மேம் படுத்த
நீ ண்டகாலம் எடுக்கக்கூடும் .
குற்றம் சார ்ந்த விளைவுகளிலிருந்து உங் களையும் , உங் கள் குடும் பத்தையும் மற்றும் நண்பரகளையும்
்
பாதுகாத்துக�்கொள்ள
உதவும் வகையில் நாம் அனைவரும் பின்பற் றக்கூடிய சில எளிய உதவிக் குறிப்புகள் இங் கே க�ொடுக்கப்பட்டுள் ளன.

வெளியில் சுற்றும�்போது உங்களைப் பாதுகாத்துக் க�ொள்ளவும்
■ எப�்போதும் ப�ொதுப் ப�ோக்குவரத்தில் பயணம் செய் யும�்போது எச ்சரிக்கையாக இருக்கவும் . நெரிசல் நிறைந்த
பெட்டிகள், காவலர ் (guard) உள் ள பெட்டி (நீ ல ஒளி இணைக்கப்பட்டது) அல் லது பேருந்தின் முன்புறப் பகுதி
ப�ோன்றவற் றைத் தேர ்ந்தெடுக்கவும் .

■
■
■

எப�்போதும் முடிந்த அளவு நண்பர ்களுடன் குழுவாய் ப் பயணம் செய் ய முயற் சிக்கவும் .
வெளியில் ஒருப�ோதும் அதிக அளவு ர�ொக்கப் பணத்தை எடுத்துச ் வேண்டாம் .
எப�்போதும் அடையாள அட்டை யை எடுத்துச ் செல் வதுடன் நீ ங்கள் எங் கே செல் கிறீர ்கள், எந்த நேரத்தில் வீடு
திரும் பலாம் என எதிர ்பார ்க்கிறீர ்கள் என்பதை யாருக்காவது தெரியப்படுத்தவும் .

(நெருங் கிய இரத்த உறவினர ் (Next of Kin) நிகழ் ச ்சித்திட்டத்தைப் பற் றி உங் கள் உள் ளூர ் குற் றத் தடுப்பு அலுவலரிடம்
கேட்கவும்)

வீட்டில் உங்களைப் பாதுகாத்துக் க�ொள்ளவும்
■ உங் களுக்கு அறிமுகமில் லாத அல் லது நம் பிக்கையில் லாத யாரையும் ஒருப�ோதும் உங் கள் வீட்டுக்குள் அனுமதிக்க
வேண்டாம் .

■
■

எப�்போதும் உங் கள் வீட்டுக் கதவுகள் மற்றும் சன்னல் களைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கவும் .
விலையுயர ்ந்த ப�ொருட்கள், கைப்பேசிக் கருவிகள் அல் லது சாவிகள் (வீடு அல் லது வாகனம் ) வெளியே தெரியும் படி
விட்டுவைத்திருக்க வேண
் டாம் .

■

எப�்போதும் உங் கள் அக்கம் பக்கத்தில் உள் ள சந்தேகத்துக்குரிய நடவடிக்கைகளைக் காவல் துறையிடம் புகார ்
அளிக்கவும் .
இல்லப் பாதுகாப்புச் சிற்றேடு: http://www.police.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/

0011/357059/292859_0615_G015395_NSW_Police_Brochure_-_Home.pdf
சுற்றுப்புறக் கண்காணிப்புத் தகவல்:
http://www.police.nsw.gov.au/community_issues/crime_prevention/neighbourhood_watch_nsw

ம�ோசடியிலிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் க�ொள்ளவும்
■ ஓட்டுநர ் உரிமம் பற்றிய விவரங் கள் அல் லது பிறந்த தேதி ப�ோன்ற தகவல் களைத் த�ொலைபேசியில�ோ அலலது
இணையத்தில�ோ பகிர ்ந்து க�ொள் ளும�்போது கவனமாக இருக்கவும் .

■

எப�்போதும் எந்தவ�ொரு வேலைக்காகவும் பணம் செலுத்துவதற் கு முன் ஒப்பந்தம் அல் லது சேவை பற் றிய
ஆவணவிவரங் களைக் கவனமாகப் படிக்கவும் .

■
■

உங் கள் இணைய கருவிகளை த�ொலைதூரத்திலிருந்து இயக்கும் அனுமதியை ஒருப�ோதும் யாருக்கும் தர வேண்டாம் .
உங் களுக்கு அறிமுகமில் லாத அல் லது நம் பிக்கையில் லாத யாரிடமிருந்தும் வரும் மின்னஞ் சல் களை ஒருப�ோதும்
த�ொட வேண்டாம் .

நீ ங்கள�ோ அல் லது உங் களுக்குத் தெரிந்த எவர�ோ ம�ோசடியால் பாதிக்கப்பட்டவராக இருந்தால், தயவுசெய் து மூத�்தோர ்
முறைகேடு உதவிஇணைப்பு மற்றும் வளப் பிரிவை (Elder Abuse Helpline and Resource Unit) 1800 628 221 என்ற
எண்ணில் அழைக்கவும், அல்லது பின்வரும் இணையதளத்துக்குச் செல்லவும்: http://www.elderabusehelpline.com.au/

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

முதிய�ோர் பாதுகாப் பு

நமது சமூகத்தில் குற் றம் மற்றும் வன்முறையிலிருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பது அனைவருக்கும் ஒரு அடிப்படை

