
உங்களைக் பாதுகாதத்ுக் 
ககாை்ைவும் – முதிய�ாரக்ை்

நியூ சவுத ்வேல்ஸ் காேல்துறை குை்ைத ்தடுப்புத ்ததாடரக்ள்
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நமது சமூகதத்ில் குை்ைம் மை்றும் ேன்முறையிலிருநத்ு பாதுகாப்பாக இருப்பது அறனேருகக்ும் ஒரு அடிப்பறட 
உரிறமயாகும். நாம் ேயதாகும்வபாது, பல காரணிகள் நமது நம்பிகற்கறயயும், ோழ்கற்கத ்தரதற்தயும் பாதிகக்கக்ூடும். 

ஒரு சில கூடுதல் முன்தனசச்ரிகற்ககள் எடுதத்ுகத்காண்டு, அபாயம் காணப்படும்வபாது எதிரத்காள்ளத ்தயாராய் 
இருங்கள். தேளிவய தபாது இடங்களிலும் மை்றும் வீடட்ிலும் இருகக்ும்வபாது உங்கள் பாதுகாப்புணரவ்ுகறள வமம்படுதத் 
நீண்டகாலம் எடுகக்கக்ூடும்.

குை்ைம் சாரந்த் விறளவுகளிலிருநத்ு உங்கறளயும், உங்கள் குடும்பதற்தயும் மை்றும் நண்பரக்றளயும் பாதுகாதத்ுகத்காள்ள 
உதவும் ேறகயில் நாம் அறனேரும் பின்பை்ைகக்ூடிய சில எளிய உதவிக ்குறிப்புகள் இங்வக தகாடுகக்ப்படட்ுள்ளன. 

 
கெைியில் சுற்றும்யபாது உங்களைப ்பாதுகாத்துக ்ககாை்ைவும ்
■	 எப்யபாதும் தபாதுப் வபாகக்ுேரதத்ில் பயணம் தசய்யும்வபாது எசச்ரிகற்கயாக இருகக்வும். தநரிசல் நிறைநத் 

தபடட்ிகள், காேலர ்(guard) உள்ள தபடட்ி (நீல ஒளி இறணகக்ப்படட்து) அல்லது வபருநத்ின் முன்புைப் பகுதி 
வபான்ைேை்றைத ்வதரந்த்தடுகக்வும். 

■	 எப்யபாதும் முடிநத் அளவு நண்பரக்ளுடன் குழுோய்ப் பயணம் தசய்ய முயை்சிகக்வும். 

■	 தேளியில் ஒருயபாதும் அதிக அளவு தராகக்ப் பணதற்த எடுதத்ுச ்வேண்டாம்.

■	 எப்யபாதும் அறடயாள அடற்ட றய எடுதத்ுச ்தசல்ேதுடன் நீங்கள் எங்வக தசல்கிறீரக்ள், எநத் வநரதத்ில் வீடு 
திரும்பலாம் என எதிரப்ாரக்க்ிறீரக்ள் என்பறத யாருகக்ாேது ததரியப்படுதத்வும்.

(தநருங்கிய இரதத் உைவினர ்(Next of Kin) நிகழ்சச்ிதத்ிடட்தற்தப் பை்றி உங்கள் உள்ளூர ்குை்ைத ்தடுப்பு அலுேலரிடம் 
வகட்கவும)்

வீட்டில் உங்களைப ்பாதுகாத்துக ்ககாை்ைவும ்
■	 உங்களுகக்ு அறிமுகமில்லாத அல்லது நம்பிகற்கயில்லாத யாறரயும் ஒருயபாதும் உங்கள் வீடட்ுகக்ுள் அனுமதிகக் 

வேண்டாம்.

■	 எப்யபாதும் உங்கள் வீடட்ுக ்கதவுகள் மை்றும் சன்னல்கறளப் பாதுகாப்பாக றேதத்ிருகக்வும்.

■	 விறலயுயரந்த் தபாருடக்ள், றகப்வபசிக ்கருவிகள் அல்லது சாவிகள் (வீடு அல்லது ோகனம்) தேளிவய ததரியும்படி 
விடட்ுறேதத்ிருகக் யெண்டாம். 

■	 எப்யபாதும் உங்கள் அகக்ம் பகக்தத்ில் உள்ள சநவ்தகதத்ுகக்ுரிய நடேடிகற்ககறளக ்காேல்துறையிடம் புகார ்
அளிகக்வும்.

இல்லப் பாதுகாப்புச் சிை்வைடு: http://www.police.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/ 

0011/357059/292859_0615_G015395_NSW_Police_Brochure_-_Home.pdf

சுை்றுப்புைக் கண்காணிப்புத் தகேல:்  

http://www.police.nsw.gov.au/community_issues/crime_prevention/neighbourhood_watch_nsw

யமாசடியிலிருந்து உங்களைப ்பாதுகாத்துக ்ககாை்ைவும ்
■	 ஓடட்ுநர ்உரிமம் பை்றிய விேரங்கள் அல்லது பிைநத் வததி வபான்ை தகேல்கறளத ்ததாறலவபசியிவலா அலலது 

இறணயதத்ிவலா பகிரந்த்ு தகாள்ளும்வபாது கெனமாக இருக்கவும்.

■	 எப்யபாதும் எநத்தோரு வேறலகக்ாகவும் பணம் தசலுதத்ுேதை்கு முன் ஒப்பநத்ம் அல்லது வசறே பை்றிய 
ஆேணவிேரங்கறளக ்கேனமாகப் படிகக்வும்.

■	 உங்கள் இறணய கருவிகறள ததாறலதூரதத்ிலிருநத்ு இயகக்ும் அனுமதிறய ஒருயபாதும் யாருகக்ும் தர வேண்டாம்.

■	 உங்களுகக்ு அறிமுகமில்லாத அல்லது நம்பிகற்கயில்லாத யாரிடமிருநத்ும் ேரும் மின்னஞ்சல்கறள ஒருயபாதும் 
ததாட வேண்டாம்.

நீங்கவளா அல்லது உங்களுகக்ுத ்ததரிநத் எேவரா வமாசடியால் பாதிகக்ப்படட்ேராக இருநத்ால், தயவுதசய்து மூதவ்தார ்

முறைவகடு உதவிஇறணப்பு மை்றும் ேளப் பிரிறே (Elder Abuse Helpline and Resource Unit) 1800 628 221 என்ை 

எண்ணில் அறழக்கவும், அல்லது பின்ேரும் இறணயதளத்துக்குச் தசல்லவும:் http://www.elderabusehelpline.com.au/

யமலதிகக் குற்றத ்தடுப்புத ்தகெல்களுக்கு www.police.nsw.gov.au 
என்ற எங்கைது இளண�தைதத்ுக்குச ்கசல்லவும்.

Crime Prevention Fact Sheet (Protect yourself Seniors) – Tamil
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