
 

 

 

 

நீங்கள் அல்லது உங்களுக்குத் தெரிந்ெவர் யரரேனும் ஒருவர் பரலியல் 

பலரத்கரேம் அல்லது பரலியல் வன்தகரடுமைக்கு 

ஆளரகியுள்ளீர்களர/ஆளரகியுள்ளரர்களர? 

The Ferns உள்ள பணியரளர்கள் உங்களுக்கு உெவுவரர்கள். 

The Ferns ஒரு பரலியல் வன்தகரடுமைக்கரனப் பரிந்துமே மையைரகும், இது பரலியல் 

வன்தகரடுமையரல் பரெிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ைருத்துவ உெவி ைற்றும் உணர்வுரீெியரன ஆெேமவ 

வழங்குகிறது. 

பரலியல் வன்தகரடுமை யரருக்கு ரவண்டுைரனரலும் ரநேலரம்; தபண்கள், குழந்மெகள் ைற்றும் 

ஆண்களுக்கும். The Ferns இல் நரங்கள் உங்களுக்கு உெவிக்கரன ஓர் இடத்மெயும் நீங்கள் ைீண்டு 

வருவெற்கு நமடமுமறசரர் ைற்றும் உணர்வுசரர் ஆெேமவயும் வழங்குரவரம். 

இது உங்கள் விருப்பம் 

The Ferns இல் கரவல்துமறயினமேத் தெரடர்பு தகரள்ள நீங்கள் கட்டரயப்படுத்ெப்பட ைரட்டீர்கள். 

உங்களுக்குத் ரெமவயரன உெவிமய வழங்க நரங்கள் இருக்கின்ரறரம், நீங்கள் எடுக்கும் 

ெீர்ைரனங்கள் அமனத்மெயும் நரங்கள் ைெிப்ரபரம். 

 

கரவல் துமறயினமே நீங்கள் இெில் ஈடுபடுத்ெ விரும்பினரல், இமெ எவ்வரறு தசய்வது என்பது 

குறித்து நரங்கள் உங்கள் விளக்குரவரம், ரைலும் இச்தசயல்முமற முழுவெிலும் நரங்கள் உங்களுக்கு 

உெவியரக இருப்ரபரம். 

 

உங்களுக்கு வழக்கு ைற்றும் நீங்கள் ெரும் ெகவல்கள் அமனத்தும் நிச்சயம் இேகசியைரகக் 

மகயரளப்படும், ரைலும் குழந்மெகள் அல்லது ெரக்குெலுக்குள்ளரன வயதுவந்ெவர்கமள 

உள்ளடக்கும் வழக்குகள் ைட்டும் எைது கடமையின் ஓர் அங்கைரக சம்பந்ெப்பட்டச் ரசமவகளுக்கு 

ெரனரக தெரிவிக்கப்படும். 

 

ரயரசிப்பெற்கரன ெருணைிது 

 

உங்கள் பரிரசரெமனயில் இருந்து ரசகரிக்கப்படும் சரன்றுகமளப் எங்களரல் பரதுகரப்பரக 

மவத்ெிருக்க முடியும் ைற்றும் வருங்கரலத்ெில் நீங்கள் புகரேளிக்கத் ெீர்ைரனித்ெரல் 

இச்தசயல்முமறயில் நரங்கள் உங்களுக்கு உெவமுடியும். 

 

பரதுகரப்பு 

 



உங்கள் பரதுகரப்பு எங்களுக்கு ைிகவும் முக்கியைரனது, ரைலும் பரலியல் வன்தகரடுமைக்குப் பிறகு 

உங்களுக்கு ஏரெனும் பரதுகரப்புப் பிேச்சமனகள் இருந்ெரல், நரங்கள் உங்களுக்கு ஆரலரசமன 

வழங்குரவரம். உங்கள் பரதுகரப்பு குறித்து நீங்கள் கவமலயுற்றரல், எந்ெ ரநேம் ரவண்டுைரனரலும் 

நீங்கள் கரவல்துமறயினமே 101 இல் தெரடர்பு தகரள்ளலரம்.  

ஓர் அவசேகரல நிமலயின் ரபரது 999 ஐ தெரடர்பு தகரள்க. 

 

பரலியல் வன்தகரடுமை அல்லது பரலியல் பலரத்கரேத்ெிற்கு நீங்கள் ஆளரனரல், என்ன தசய்வது: 

1. கரவல்துமறயினமே ஈடுபடுத்ெ ரவண்டரம் என்று நீங்கள் கருெினரல் ைற்றும் நீங்கள் 

எந்ெதவரரு ஆபத்ெிலும் இல்லரவிடில், பின்வரும் விபேங்களில் நீங்கள் எங்கமள தெரடர்பு 

தகரள்ளவும்: 

 The Ferns - 0300 123 5058 (9 - 5) 

 ைின்னஞ்சல்: contact@theferns-suffolk.org.uk 

2. வன்தகரடுமையின் ரபரது நீங்கள் அணிந்ெிருக்கும் ஆமடகள் அமனத்மெயும் துமவக்கரைல், 

முடிந்ெரல் கரகிெப்மபயில் ரபரட்டு பரதுகரப்பரக மவத்ெிருக்கவும். 

3. பின்வருவனவற்மறச் தசய்யக்கூடரது: 

 குளித்ெல் அல்லது கழுவுெல் 

 பற்கமளத் துலக்குெல் கூடரது 

 வன்தகரடுமை நடந்ெ இடத்ெில் எமெயும் கமலக்கக் கூடரது 

4. பரலியல் பலரத்கரேம் அல்லது பரலியல் வன்தகரடுமைக்கு நீங்கள் ஆளரகி இருந்து, 

உங்களுக்கு அவசேைரகக் கரவல்துமறயினரின் உெவி ரெமவப்பட்டரல், 999 ஐ அமழத்துவிட்டு ஓர் 

பரதுகரப்பரன இடத்ெில் இருக்கவும். எங்களுடன் ரபச ஓர் ைருத்துவர் அல்லது ரவறு ஏரெனும் 

தெரழில்தநறிஞமே அணுகத் ரெமவயில்மல, எங்கமள ரநேடியரகரவ தெரடர்பு தகரள்ளலரம்.  

 

 

 

ரைலும் விபேங்களுக்கு இமணயெளத்மெ வலம்வருக 

www.theferns-suffolk.org.uk 


