
பாதுகாப்பான மக்கள், 
பாதுகாப்பான இடங்கள்

நியூ சவுத ்வேல்ஸ் காேல்துறை குை்ைத ்தடுப்புத ்ததாடரக்ள்
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நமது குழந்றதகளின ்பாதுகாப்பும,் நல்ோழ்வுவம அதிமுக்கியமானது. தபை்வைார்கள ்மை்றும ்பாதுகாேலர்கள ்என்ை 

ேறகயில் நாம ்எப்வபாதும ்நம ்குழந்றதகளுடன ்கூட இருந்து, ஆவலாசறன ேழங்கி, அேர்கறளப ்பாதுகாக்க முடியாது. 

தேளியில ்சுை்றும்வபாது குழந்றதகள ்தீர்க்கமான முடிதேடுக்க வேண்டிய சூழ்நிறலகறள எதிர்தகாள்ள 

வேண்டியிருக்கும.் இறத மனதில ்தகாண்டு, சில சூழ்நிறலகளில ்நம ்குழந்றதகளுக்குச ்சரியான பதில்கள ்

மூலம ்ஆவலாசறன ேழங்குேது அேர்களுக்குப ்பிரச்சிறன மை்றும ்அபாயத்றதத ்தவிர்க்க உதவிபுரியும.்

தேளியில ்சுை்றும்வபாது உங்கள ்குழந்றதகளுக்கு ேழங்க இவதா சில எளிய உதவிக்குறிப்புகள ்இங்வக 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

வீட்டுக்கு நடந்து கெல்லும்்பாது உங்கள ்குழந்தைதைப ்பாதுகாை்துக ்
ககாள்ளவும ்

■	 எப்்பாதும ்பள்ளியிலிருந்து வீட்டுக்குச ்தசல்லும ்ேழியில ்பாதுகாப்பான இடங்கறள அறடயாளம ்

கண்டுதகாள்ளவும.் 

■	 உங்களுக்கு அறிமுகம் இல்லாத நபர்களிடம் நின்று வபச ்ேண்டாம். வநராக வீட்டுக்கு அல்லது நீங்கள ்தசல்ல 

வேண்டிய இடத்துக்குச ்தசல்லவும.் 

■	 எப்்பாதும ்நீங்கள ்பயம் ஏை்படுேது வபால உணர்ந்தால,் ஒரு பாதுகாப்பான இடத்றதக ்கண்டுதகாள்ளவும.் 
அதில ்பள்ளிகள,் கறடகள,் வதோலயங்கள ்அல்லது காேல்துறை/தீயறணப்பு/ஆம்புலன்ஸ் நிறலயங்கள ்

வபான்ைறே அடங்கும.் அேர்களிடம ்நீங்கள ்பயப்படுேறதக ்கூறுங்கள.் 

■	 உங்களுக்கு அறிமுகமில்லாத ஒருேருடன ்ஒரு்பாதும ்காரில ்ஏைவேண்டாம.் 

கபாதுப் ்பாக்குேரைத்ில் உஙக்ள் குழந்தைதைப் பாதுகாைத்ுக் ககாள்ளவும் 

■	 தனிறமயான பகுதிகளில ்ஒரு்பாதும ்பயணம் தசய்யவேண்டாம.் தநரிசல் நிறைந்த தபட்டிகள,் காேலர ்

(guard) உள்ள தபட்டி (நீல ஒளி இறணக்கப்பட்டது) அல்லது வபருந்தின் முன்புைப் பகுதி வபான்ைேை்றைத ்

வதர்ந்ததடுக்கவும.்

■	 எப்்பாதும ்முடிந்த அளவு நண்பர்களுடன ்குழுோய்ப ்பயணம் தசய்ய முயை்சிக்கவும.் 

கபாது இடங்களில் உங்கள ்குழந்தைதைப ்பாதுகாை்துக ்ககாள்ளவும ்

■	 எப்்பாதும ்உங்கள ்தபை்வைாரின ்ததாடர்பு எண்றண உங்களுடன ்தகாண்டு தசல்லவும.் (உங்கள ்ஆறடயுடன் 
இறணக்கப்பட்ட அட்றடயின ்வமவல, உங்கள ்றககளின ்வமவல அல்லது உங்கள ்ததாறலவபசியினுள்வள 

எழுதப்பட வேண்டும)்

■	 எங்வக வபாகிறீரக்ள், எப்வபாது திரும்பி ேருவீரக்ள் மை்றும் யாருடன் இருகக்ிறீரக்ள் என்பறதச ்தசால்லாமல் 
குடும்பத்றத அல்லது நண்பர்கறள விட்டு விலகிச் தசல்ல ்ேண்டாம்.

■	 எப்்பாதும ்சண்றட அல்லது ோக்குோதங்கள,் விரும்பத்தகாத அல்லது மூர்க்கத்தனமான நடத்றதயுறடய 

இடங்களிலிருந்து விலகிக ்தசல்லுங்கள.் அத்துடன ்உங்கள ்நண்பர்கறளயும ்உங்களுடன ்கூட்டிச ்

தசன்றுவிடுங்கள.்

■	 எது நிகழ்நத்ாலும், உங்கள் தபை்வைார், பாதுகாேலர ்அல்லது ஆசிரியரிடம் எப்வபாதும் ததரிவிகக் வேண்டும் 
என்பறத நிதனவில ்தேை்துக்ககாள்ளுங்கள.்

்மலதிகக் குற்றை் ைடுப்புை் ைகேல்களுக்கு www.police.nsw.gov.au 
என்ற எங்களது இதணைைளைத்ுக்குெ ்கெல்லவும்.
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