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சிைறக்ைகதிக க்கான
தகவல்

சிைறயில் பணி ாிபவர்கள் யார்?
ஆ

நர் அல்ல

இயக்குநேர சிைறயின் ெபா ப்பாளர் ஆவார். ஆ

நர் என்ற ெசால்ைல இந்தப்

த்தகத்தில் நாங்கள் பயன்ப த்தி ள்ேளாம்.
சிைற அதிகாாிகள் – சிைறயில் பல்ேவ
சந்திக்கக்கூ ய அ

பணிகைளச் ெசய் ம் மற் ம் நீங்கள் அதிகம்

வலர்கள் இவர்கேள.

குற்றவாளி கண்காணிப்பாளர் – உங்கள் தண்டைனத் திட்டத்தில் உள்ள குறிக்ேகாள்கைள நீங்கள்
நிைற

ெசய்ய உங்க

இைணந்

ைடய குற்றவாளி ேமலாள டன் உங்கள் குற்றவாளி கண்காணிப்பாளர்

பணியாற் வார்.

தனி அதிகாாிகள் – இவர் தன
ன்ேனற்றம் குறித்
திட்டத்தில் உங்கேளா

ேநரத்ைத ஒ க்கி உங்க

அறிக்ைகக

ம் அளிக்கும் சிைற அதிகாாி ஆவார். உங்கள் தண்டைனத்

அவர்கள் இைணந்

நன்னடத்ைத அதிகாாி – சிைறயி
உங்க

க்கு உதவ உங்கேளா

க்கு உதவி ாி ம் மற் ம் உங்கள்

ந்

பணியாற்ற ம் கூ ம்.

நீங்கள் ெசன்றபின் மீண் ம் குற்றம் ாியாம

இைணந்

க்க

பணியாற் ம் நபர் ஆவார்.

உளவியல் நி ணர்கள் - உங்கைளப் பற்றிய மதிப்பீ கைளச் ெசய்வார் மற் ம் குற்ற நடத்ைத குறித்த
பயிற்சி வகுப் கைள நடத்த பிற அ

வல டன் இைணந்

பணியாற் வார்.

மதகு மார்கள்- உங்கள் மத நம்பிக்ைககைளப் பின்பற்ற உங்க

க்கு உத வார். பல்ேவ

மா பட்ட மதநம்பிக்ைக ெகாண்டவர்கள் இதில் அடங்குவர். நீ்ங்கள் எவ்வா
என்ப

உணர்கிறீர்கள்

குறித் ம் நீங்கள் இவர்களிடம் ேபசலாம்.

கல்வி மற் ம் பயிற்சிப் பட்டைற அ

வலர் – வகுப் கைள ம் பயிற்சிப் பட்டைறகைள ம்

நடத் பவர்கள்.
உடல்நல அ

வலர் – தாதியர்கள், ம த் வர்கள், பல் ம த் வர்கள் மற் ம் இ ேபான்ற

ம த் வம் சம்பந்தமான பிறர்.
காரட் பணியாளர்கள் - ேபாைத ம ந்

பிரச்சைன உள்ள சிைறக் ைகதிக

க்கு உத பவர்கள்.

ஐஎம்பி உ ப்பினர்கள் - இவர்கள் சிைறகள் நல்லவிதமாக ெசயல்ப கின்றனவா என ஆய்
ெசய் ம் உள்
அதிகாரப்
ெகாண்

ைரச் ேசர்ந்த தன்னார்வலர்கள் ஆவர்.

ர்வ சிைறப் பார்ைவயாளர்கள் – தங்கைள சந்திக்க வரஅதிக நபர்கைளக்
க்காத சிைறக் ைகதிகைளச் சந்திக்க வரக்கூ ய உள்

ர் நபர்கள் ஆவார்.
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உள்ளடக்கங்கள் – இந்தப் த்தகத்தில் உள்ள

என்ன

உள்ளடக்கங்கள்

பக்கம்

இந்தப் த்தகம் பற்றி

4

நீங்கள்

தன் ைறயாக வ ம்ேபா

5

தண்டைன வழங்கப்படாத சிைறக் ைகதிகள்

7

சிவில் சிைறக்ைகதிகள்

16

கு வர

18

த ப் க் காவ ல் உள்ளவர்கள்

உங்கள் தண்டைன அல்ல
சிைறயில் எவ்வள

தண்டைனக்காலத்திற்கு எதிராக ேமல் ைறயீ

ெசய்தல்
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22
25
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டன் ெதாடர் ெகாள்ளல்
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இந்தப் த்தகம் பற்றி
சிைறயில் இ க்கும்ேபா , கீேழ குறிப்பிட் ள்ளைவ ேபான்ற நீங்கள் ெதாிந்
க்கிய அம்சங்கைள இந்தப் த்தகம் உங்க

ெகாள்ள ேவண் ய

க்கு எ த் ைரக்கும்.

9
9

சிைற விதிகள் மற் ம் ெசயல்கைளச் ெசய் ம் ைறகள்
உங்கள் உாிைமகள்
இந்தப் த்தகத்தில் உள்ள எைதப் பற்றியாவ உங்க க்கு சாியாகத் ெதாியவில்ைல எனில் சிைற

அதிகாாி ஒ வாிடம் அைதப் பற்றிக் ேக

யா க்கான

இந்தப் த்தகம்?

இந்தப் த்தகம் 18 வய
ைகதிக

ங்கள்.

அல்ல

அதற்கு ேமற்பட்ட இளம் குற்றவாளிகள் உட்பட ஆண் சிைறக்

க்கான .

இந்தப் த்தகம் எைதப் பற்றிய ?
•

சிைற வாழ்க்ைக குறித்
உங்க

•

நீங்கள் ெதாிந்

ெகாள்ள ேவண் ய

என்ன என்பைத இந்தப் த்தகம்

க்கு எ த் ைரக்கும்.

விதிகள் மற் ம் ெசயல்கள் எவ்வா

ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன என்ப

ஒவ்ெவா

சிைறயி

ம்

மா படலாம். சில சமயங்களில் சிைறவிதிகள் விைரவில் மாற்றப்படக்கூ ம். உங்கைளப்
பாதிக்கக்கூ ய, விதிகளில் ெசய்யப்பட்ட எந்த ஒ
•

விதிகளின் பிரதிகள் சிைற

•

உங்களால்

மாற்றம் குறித் ம் உங்க

க்குக் கூறப்ப ம்.

லகத்தில் உள்ளன.

லகத்திற்கு ெசல்ல

யவில்ைல என்றா

ம் கூட இவ்விதிகைள நீங்கள்

ப ப்பதற்கு ேவண் ம் எனக் ேகட்கலாம்.

இந்தப் த்தகத்தின் பிரதிகள் எங்ேக கிைடக்கும்
• சிைற லகம்.
• உங்களால் இைத
த்தகத்ைத

லகத்தில் இ ந்

ைமயாகேவா அல்ல

ெபற

யவில்ைல எனில், சிைற அ

அதன் பகுதிகைளேயா பிரதிெய த்

வலர் இந்தப்
அளிக்கக்கூ ம்.

• நீங்கள் அச்ச க்கப்பட்ட ஒ பிரதிைய ைவத்தி ந்தால், உங்கள் பிாிவி ள்ள பிற டன் அைதப்
பகிர்ந்
அ

ெகாள்ளேவா அல்ல

உங்க

டன் ைவத் க் ெகாள்ளேவா நீங்கள்

மதிக்கப்படலாம்.

• மற்ெறா பிரதிையப் ெப வ

எளிதான ெசயல் அல்ல என்பதால், உங்களிடம் ஒ

பிரதி

இ ந்தால் அைதப் பத்திரமாக ைவத்தி க்க ம்.
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நீங்கள்
நீங்கள் சிைறக்கு

தன் ைறயாக வ ம்ேபா

தன் ைறயாக வ ம்ேபா

இந்த நைட ைறகள் தான் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்

9
9

சிைறயின் வரேவற்பைறப் பகுதிக்கு நீங்கள் அைழத் ச் ெசல்லப்ப
ர்கள்.
ேபாைதப் ெபா ட்கள் அல்ல ம ப்பழக்கம் உங்க க்கு இ ந்தால் மற் ம் இ

குறித்

9

ேதைவப்ப ன் அ வலாிடம் கூ ங்கள்.
நீங்கள் எந்தவித ஆைடகள் அணிவ என்ப

கலந்

தீர்மானிப்பார். நீங்கள் ஒ

9

பற்றி சிைற அ

வலர் உங்கேளா

உதவி

தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட சிைறக் ைகதியாக இ ப்பின், சிைற ஆைடகைள

நீங்கள் உ த்த ேவண் யி க்கும்.
நீங்கள் உங்க டன் ெகாண் வந்த அைனத்

ெபா ட்கள் பற்றிய பட் யைல சிைற அ

உ ப்பினர் தயாாிப்பார். சில ெபா ட்கைள நீங்கள் ைவத் க் ெகாள்ள இய

வல்

ம். மற்ற அைனத் ம்

உங்க க்காக பத்திரமான ஒ இடத்தில் ைவக்கப்ப ம். ஆபத்தான அல்ல சட்டத்திற்குப் றம்பான
ெபா ட்கைளத் தவிர மற்ற அைனத் ப் ெபா ட்கைள ம் நீங்கள் சிைறைய விட் ச் ெசல் ம்ேபா
தி ம்பப் ெப

9

சிைற அ

ர்கள். எ த் க்காட்டாக, கத்திகள் அல்ல

வல் உ ப்பினர் ஒ வர் உங்களிடம் ேதடல் ேசாதைன ெசய்வார். உங்க

பிரச்சைன இ ந்தால், அதாவ

9

ேபாைதப் ெபா ட்கள் ேபான்றைவ.

உடல் ேதடல் ேசாதைன ெசய்வ

உங்க

எனில் ம த் வர் ஒ வைரக் காண ேவண் ம் என நீங்கள் ேகட்கலாம்.
உங்க க்கு உடல்நலப் பிரச்சைன ஏதாவ இ ந்தால் ஒ ம த் வர் அல்ல

க்கு ம த் வப்

க்கு சிரமமளிக்கும்
தாதியைரக் காண

ேவண் ம் என நீங்கள் ேகட்கலாம். நீங்கள் ஏதாவ ம ந் உட்ெகாள்பவராயி ந்தால் ேம ம்
ேபாைதப் ெபா ட்கள் அல்ல ம ப் பழக்கத்தினால் பிரச்சைன இ ந்தால் அ குறித் ம த் வர்
அல்ல

தாதியாிடம் கூ ங்கள். நடக்கும் ெசயல்கள் குறித்

ேபாயி ந்தாேலா அல்ல

9

கவைல ெகாண்

பற்றி ம் அவர்களிடம் கூ ங்கள்.

உங்கள் கு ம்பத்தினாிடம் ெதாைலேபசியில் ேபச நீங்கள் அ
உங்கைளச் சந்திக்க எவ்வா

9
9
9
9

ந்தாேலா அ

நீங்கள் மிக ம் மன ைடந்

உங்க

க்கு ஒ

ஏற்பா

ெசய்வ

என்ப

மதிக்கப்ப

பற்றி ம் உங்க

மற்ற அ

க்குக் கூறப்ப ம்.

சிைற எண் வழங்கப்ப ம்.

நீங்கள் உறங்கும் சிைற அைறக்கு நீங்கள் அைழத் ச் ெசல்லப்ப
உங்க

ர்கள். அவர்கள்

க்கு ேதைவெயனில் நீங்கள் குளிக்கலாம் அல்ல

ர்கள்.

ஷவர் ெசய்யலாம்.

வலைர நீங்கள் சந்திப்பீர்கள். தனி அதிகாாி என அைழக்கப்ப ம் அதிகாாி டன்

9

உங்க க்கு ஒ ேநர்காணல் இ க்கலாம்.
அ வலர் உங்கள் விரல் ேரைககைளப் பதிெவ க்கலாம் மற் ம் உங்கைளப் ைகப்படம்

9

எ க்கலாம்.
சிைற வாழ்க்ைக குறித்
உங்க

நீங்கள் ெசய்ய ேவண் யைவ பற்றி ம் ேமலதிக தகவல்கைள ம் அ

க்குக் கூ வார். இ

வலர்

உட்ேசர்த்தல் என அைழக்கப்ப கிற .

5

ேமலதிக தகவல்
நீங்கள் எங்கு உறங்கு ர்கள் (உங்கள் சிைற அைற)
•

ேவ

யாராவ

அவ்வா
என்ப

ஒ வ டன் ஒ

இ ப்பின் உங்கேளா
குறித்

சிைற அ

சிைற அைறைய நீங்கள் பகிர்ந்
சிைற அைறையப் பகிர்ந்

வலர் சிந்தித்

ெகாள்ளக்கூ ய சிறப்பான நபர் யார்

ெவ ப்பார். உங்க

க்கு இதில் எந்தப் பிரச்சைன

இ ந்தா

ம் அவர்களிடம் நீங்கள் கூறலாம். நீங்கள் வி ம்பவில்ைலெயனில் ைகபி க்கும் பழக்கம்

உள்ள ஒ

நபேரா

சிைற அைறையப் பகிர்ந்

ெகாள்ள நீங்கள் ேகட் க்ெகாள்ளப்படமாட்டீர்கள்.

பா காப்பில்லாமல் இ ப்பதாக நீங்கள் உணர்ந்தாேலா அல்ல
அ
•

ெகாள்ள ேவண் யி க்கும்.

கவைல ெகாண்

ந்தாேலா

வலாிடம் கூ ங்கள்.

சில சிைறகள் சிைறக் ைகதிகள்
ெகாண்

தல் நாள் இர

உறங்குவதற்கான ஒ

சிறப் ப் பகுதிையக்

க்கும், ஆைகயால் அவர்கள் சிைறயில் இ ப்பதற்கு தங்கைள தயார்ப த்திக்

ெகாள்ளலாம்.

என்ன ெசய்ய ேவண் ம் …
சிைறக்கு வ ம்ேபா
ெகாண்
ந்தால்
நீங்கள் இவ்வா
கீழ்கா

9

நீங்கள் மிக ம் மன ைடந்

ேபாயி ந்தால் அல்ல

உணர்ந்தீர்கள் என்றால் யாராவ

ஆழ்ந்த கவைல

ஒ வ டன் ேபசுவ

என்ப

மிக ம்

க்கியம்.

ம் நபர்களிடம் நீங்கள் இ பற்றிக் கூறலாம்

சிைற அ
அல்ல

வலர். தனி அதிகாாி என அைழக்கப்ப ம் அதிகாாி உங்க
சிைறயின் உங்கள் பகுதிக்கு (பிாி

அல்ல

க்ெகன இ க்கக்கூ ம்

ேலண் ங் என இ

அைழக்கப்ப கிற )

ெபா ப்பான அதிகாாியிடம் நீங்கள் ேபசலாம்.

9

உங்கள் உடல் நலத்ைதக் கவனித் க்ெகாள்

9

மதகு .

9

ேதாழர் அல்ல

9

ேமற்பார்ைவயாளர்.

ம் ம த் வர் அல்ல

ேகட்பாளர் என அைழக்கப்ப ம் ஒ

சிைறக் ைகதி.

நீங்கள் கவனித் க்ெகாள்ள ேவண் ய பிற நபர்கள் அல்ல
ெகாண்
ந்தால்
•

ேம

ள்ள பட் ய ல் குறிப்பிட் ள்ள எந்த ஒ

தாதியர்.

குழந்ைதகள் பற்றி நீங்கள் கவைல

தனிநபாிடத் ம் இ

குறித் ப் ேபசுங்கள்.

ஒ வழக்குைரஞைர நீங்கள் காண ேவண் ெமனில் – நீதிமன்றத்தில் இ ந்
உங்க க்கு ஒ வாய்ப் கிைடக்கவில்ைலெயனில்
•

உங்கள் வழக்குைரஞர் உங்கைளச் சந்திக்க ஏற்பா

ெசய்ய உத மா

ெசல்வதற்கு

வரேவற்பின்ேபா

ன்
உள்ள

சிைற அதிகாாிையக் ேகட்க ம்.

6

தண்டைன வழங்கப்படாத சிைறக் ைகதிகள்
தண்டைன வழங்கப்படாத சிைறக் ைகதிகள் யார்?

9

தண்டைன வழங்கப்படாத சிைறக் ைகதிகள் என்பவர்கள், அவர்கள

வழக்கு விசாரைணக்காக

நீதிமன்றத்திற்கு ெசல்ல காத்தி க்கும் நபர்கள் ஆவர்.

9

தண்டைன வழங்கப்படாத சிைறக்ைகதிகள் குற்றம் ெசய்யாத நபராகேவ நடத்தப்ப கிறார். இ
ஏெனனில், அவர்கள

9

குற்றத்திற்கான விசாரைணக்காக அவர்கள் இ வைர நீதிமன்றத்தில்

ஆஜர்ப த்தப்படவில்ைல என்பதாேலேய ஆகும்.
தண்டைன வழங்கப்பட்ட சிைறக்ைகதிகள் ெசய்ய இயலாத அேத சமயம் தண்டைன வழங்கப்படாத
சிைறக்ைகதிகள் அைத ெசய்யக்கூ ய சில ெசயல்கள் உள்ளன. எ த் க்காட்டாக, அவர்கள்
வாக்களிக்கலாம் மற் ம் அவர்கள

9

ெசாந்த ஆைடகைளேய வழைமயாக அணிந்

ெகாள்ளலாம்.

இ ந்தேபா ம், மற்ற சிைறக் ைகதிகள் பின்பற் ம் ெப ம்பாலான அேத விதிகைளேய தண்டைன
வழங்கப்படாத சிைறக்ைகதிக ம் பின்பற்ற ேவண் யி க்கும்

த ண்டைன வழங்கப்படாத சிைறக் ைகதியாக இ ப்பதால், கீழ்க்காண்பைவக க்கான
உதவிைய ம் ஆதரைவ ம் நீங்கள் ெபறலாம்.

•
•
•
•
•

பிைண ெபற விண்ணப்பிக்க
உங்கள் இல்லத்ைதப் பராமாிக்க மற் ம் உங்கள் பணிையப் பா காக்க
உங்கள் வழக்கு விசாரைணக்கு தயாராவதற்காக
உங்கள் கு ம்பத்தினர் மற் ம் நண்பர்க

டன் ெதாடர்ைபப் ேபண

சட்டத்திற்கு றம்பில்லாதவைர, உங்கள் ெதாழி ல் ெதாடர்ந்

பங்குெபற அல்ல

ெதாழிைலச் ெசய்ய

• உங்க க்கு உள்ள எந்த ஒ பிரச்சைனக்கும் உதவி ெபற

7

தண்டைன வழங்கப்படாத சிைறக் ைகதியாக நீங்கள் இ ந்தால், பிைண
ேகா தல்
பிைண ேகா தல் என்ப , உங்கள் வழக்கு விசாரைணக்காக காத்தி க்கும்ேபா
வி தைல ெசய்ய நீங்கள் ேகட்ப

சிைறயி

ந்

ஆகும்.

சிைறச் ேசைவ ஆைணகள் 6100 மற் ம் 6101 ஆகியவற்றில் ேமலதிக தகவல் உள்ளன.
இந்த இரண் ன் பிரதி ம்

பிைண ேகா வ

லகத்தில் உள்ள .

எப்ப ?

க்கிய அம்சங்கள்

9

தன் ைற அவர்கள் உங்கள் பிைண ேவண் ேகாைள நிராகாித்தால், நீங்கள் அேத
நீதிமன்றத்ைதேயா அல்ல ேசம்பாில் உள்ள நீதிபதி என அைழக்கப்ப பவாிடேமா ஒ

ைறக்கும்

அதிகமாக பிைண அ மதிையக் ேகட்கலாம். ஆனால், உங்க க்கு அவர்கள் ஏன் பிைண அளிக்க
ேவண் ம் என்பதற்கான திய காரணத்ைத அவர்க க்கு நீங்கள் அளிக்க இயன்றால் மட் ேம
இைதச் ெசய்ய இய

9

ம்.

நீங்கள் பிைண ேகட்கும்ேபா , நீதிமன்றமான

உங்க

க்கு ஏன் பிைண அளிக்க ேவண் ம்

என்பதற்கான உங்களால் இயன்ற அைனத் க் காரணங்கைள ம் ெகா ங்கள்.

9

உங்கள் பிைண ேகாாிக்ைகைய நீதிமன்றம் நிராகாித்தால், அதற்கான காரணங்கைள நீங்கள் மீண் ம்
பிைண ேகாாி விண்ணப்பிக்கும்
குறித்

9

உங்க

ன் ஆரா ங்கள். உங்க

க்கு ஏன் பிைண கிைடக்கவில்ைல என்ப

க்கு உ தியாகத் ெதாியவில்ைல எனில், பிைண தகவல் அதிகாாி அல்ல

ேசைவகள் அதிகாாி அல்ல

உங்கள் வழக்குைரஞாிடம் ேக

பிைண ேகா த ல் உங்க

க்கு ஏதாவ

சட்ட

ங்கள்.

உதவி ேதைவப்ப ன் பிைண தகவல் அதிகாாியிடம் கூட

நீங்கள் ேபசலாம். இல்லத் ேதைவகள் குறித்

உதவி ெசய்ய க்ளியர்ஸ்பிாிங்ஸ் என்ற திட்ட ம்

உள்ள .

9

சட்டாீதியான உதவிக
ஆேலாசைன அல்ல

க்கு விண்ணப்பிக்க உங்க

பிரதிநிதிப்ப த்தல் ேபான்ற ெசல க

ேசைவகள் அதிகாாியிடம் அ

9

நீதிமன்றம் உங்க
ெகாண்

க்கு உதவி ஏேத

ம் ேதைவப்பட்டால் (சட்ட

க்கு ேதைவயான பண உதவி) சட்ட

குறித் ப் ேபசுங்கள்.

க்கு பிைண அளிக்கும்

ன் உங்க

க்கான ஒ

வசிப்பிட

கவாிைய நீங்கள்

க்க ேவண் ம்.

8

வசிப்பதற்கு ஒ

இடம்

• நீங்கள் பிைண ேகட்டால், பிைணயில் நீங்கள் வி தைல ெசய்யப்பட்டால் நீங்கள் வசிக்கக்கூ ய
ஏதாவ

ஒ

இடத்தின்

உங்கள் ெசாந்த

அல்ல

(நீங்கள் அவர்கேளா
நீதிமன்றத்தில்

கவாிைய நீங்கள் நீதிமன்றத்திற்கு அளிக்க ேவண் யி க்கும். இ
நண்பர்கள் அல்ல

வசிக்க சம்மதம் ெதாிவித்

கு ம்பத்தினர

கவாியாகேவா இ க்கலாம்.

உங்கள் நண்பர்கள் அல்ல

கு ம்பத்தினர்

த ல் ெதாிவிக்க ேவண் ம்)

• நீங்கள் வசிப்பதற்கு எந்த இட ம் இல்ைல எனில், பிைண தகவல் அதிகாாி அல்ல
ேசைவகள் அதிகாாியிடம் உதவிையக் ேக
இடத்ைதக் கண்டறிய அவர்கள் உங்க

சட்ட

ங்கள். நீங்கள் வசிக்க தங்கும் வி தி, ேபான்ற ஒ

க்கு உத வர்.

மாஜிஸ்திேரட் நீதிமன்றத்தில் உங்கள் வழக்கு விசாரைண நடத்தப்பட்டால்
உங்கள் வழக்கு விசாரைணக்காக மாஜிஸ்திேரட் நீதிமன்றத்திற்கு நீங்கள் ெசல்
ைற ம் பிைண அளிக்கும்ப

நீங்கள் ேகட்கலாம். அல்ல

உங்க

ம் ஒவ்ெவா

க்காக இைதச் ெசய் ம்ப

உங்கள் வ ழக்குைரஞைர நீங்கள் ேகட்கலாம்.
1. பிைண ேகட்பதற்காக நீங்கள் சில ப வங்கைள நிைற
உங்கள் வழக்குைரஞர் அல்ல
2. நீதிமன்றம் உங்க

சட்ட ேசைவகள் அதிகாாி உங்க

க்கு உத வர்.

க்கு பிைண அளிக்கவில்ைலெயனில், ஏன் என்ற காரணத்ைத விளக்கும்

க தம் ஒன்ைற நீங்கள் ெப
பய

ெசய்ய ேவண் ம். இைதச் ெசய்ய

ர்கள். மீண் ம் பிைண ேகட்க நீங்கள் வி ம்பினால் இ

மிக ம்

ள்ளதாக இ க்கும் என்பதால் இக்க தத்ைத பத்திரமாக ைவத் க்ெகாள்ள ம்.

3. மாஜிஸ்திேரட் நீதிமன்றம் உங்க
ெசய்தால், அைத உங்க
அவர்கள் அ

க்கு ஒ ேபா ம் பிைண அளிப்பதில்ைல என்

க்குக் கூற சான்றிதழ் எனப்ப ம் ஒ

ஆவணத்ைத உங்க

க்கு

ப் வார்கள்.

4. எல்லா சாத்தியங்கைள ம் விசாாித்

விட்ேடாம் என்ற விளக்கத்ைத ெகாண்

சான்றிதைழ மாஜிஸ்திேரட் நீதிமன்றம் உங்க
நீதிமன்றத்திற்கு இந்தச் சான்றிதைழ நீங்கள் அ

க்கு அ

க்கும் இந்தச்

ப்பினால், பிைண ேகட்

கிர ன்

ப்பலாம்.

5. கிர ன் நீதிமன்ற ம் நிராகாித் விட்டால், பிைண ேகட்

ேமல் நீதிமன்றத்தில் ேசம்பாில் உள்ள

நீதிபதி என்றைழக்கப்ப பவ க்கு நீங்கள் எ தலாம்.
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உங்கள் வழக்கு விசாரைண கிர ன் நீதிமன்றத்தில் நடத்தப்பட்டால்
1. கிர ன் நீதிமன்ற விசாரைணக்கு உங்கைள அ
கிளார்க்கிற்கு எ
ேக

ங்கள் அல்ல

உங்க

ப்பிய மாஜிஸ்திேரட் நீதிமன்றத்தின்

க்காக இைதச் ெசய் ம்ப

உங்கள் வழக்குைரஞைர

ங்கள்.

2. ேநர யாக கிர ன் நீதிமன்றத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும்ப

உங்கள் வழக்குைரஞைர நீங்கள்

ேகட்கலாம்.
3. ஒ

வழக்குைரஞர் ைவத் க் ெகாள்ள உங்களிடம் ேபா மான பணம் இல்ைலெயனில், மற் ம்

உங்க

க்கு சட்ட உதவி ஏ மில்ைலெயனில் அதிகாரப் ர்வ வழக்குைரஞர் என்

அைழக்கப்ப பவாிடம் உங்க
என்

க்கு உத மா

நீங்கள் ேகட்கலாம். அைத எவ்வா

ெசய்வ

சட்ட ேசைவகள் அதிகாாியிடம் ேகட்டறி ங்கள். அதிகாரப் ர்வ வழக்குைரஞர் மற் ம்

பிற சட்ட நடவ க்ைககள் குறித்த ேமலதிக தகவல் சிைற ேசைவ ஆைண 2600-இல் உள்ள .
நீங்கள் ஒ

பிரதிைய சிைற

லகத்தில் ெபறலாம்.

மாஜிஸ்திேரட் நீதிமன்ற ம் கிர ன் நீதிமன்ற ம் உங்கள் பிைணைய நிராகாித்தால்
ேமல் நீதிமன்றத்தில் ேசம்பாில் உள்ள நீதிபதியிடம் நீங்கள் பிைண ேகட்கலாம்.
ேசம்பாில் உள்ள நீதிபதியிடம் நீங்கள் எவ்வா

பிைண ேகட்கலாம் என்ப

கீேழ

விவாிக்கப்பட் ள்ள .
1. உங்க

க்காக இைதச் ெசய் ம்ப

உங்கள் வழக்குைரஞாிடம் கூ ங்கள். கட்டணம் ெச

வழக்குைரஞைர நீங்கள் அமர்த்தியி ந்தால் உங்க
கட்டணம் ெச
2. ஒ

க்காக இைதச் ெசய்ய அவர்க

த்தி ஒ

க்கு நீங்கள்

த்த ேவண் யி க்கும்.

வழக்குைரஞைர அமர்த்திக் ெகாள்ள உங்களிடம் ேபா மான பணம் இல்லாதி ந்தால்

அல்ல

சட்ட உதவிைய நீங்கள் ெபற

விண்ணப்பிக்கும்ப
எவ்வள

யவில்ைலெயனில், உங்க

க்காக பிைண ேகட்

அதிகாரப் ர்வ வழக்குைரஞைர நீங்கள் ேகட் க்ெகாள்ளலாம். உங்களிடம்

பணம் உள்ள

என்பைத ஒ

வழக்குைரஞ க்கு கட்டணம் ெச

ப வத்தில் நிரப்ப ேவண்

இ க்கும். ஒ

த்த ேபா மான பணம் உங்களிடம் இல்ைல என

அதிகாரப் ர்வ வழக்குைரஞாிடம் காண்பிக்கேவ இந்தப் ப வம்.

தண்டைன வழங்கப்பட கிர ன் நீதிமன்றத்திற்கு ெசன்றால்
உங்க

க்கு பிைண அளிக்கும்ப

கிர ன் நீதிமன்றத்ைத நீங்கள் ேகட்கலாம். கிர ன் நீதிமன்றம்

உங்க

க்கு பிைண அளிக்கவில்ைல எனில் ேமல் நீதிமன்றத்தில் ேசம்பாில் உள்ள நீதிபதியிடம்

நீங்கள் பிைண ேகட்கலாம்.
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உங்க
உங்க

க்கு பிைண கிைடத்த டன் என்ன நடக்கும்?
க்கு பிைண கிைடத்த டன் சில விதிகைள நீங்கள் பின்பற்ற ேவண் யி க்கும்.

எ த் க்காட்டாக
•

உங்களிடம் மிகச்சாியான காரணம் இ ந்தாலன்றி, நீதிமன்றத்திற்கு நீங்கள் வரேவண் ம்
என்

•

உங்க

குறிப்பிட்ட

க்கு கூறப்பட்ட ேநரத்தில் நீங்கள் தி ம்ப வரேவண் ம்.
கவாியில் வசித்தல், தினசாி காவல் நிைலயம் ெசல்

தல் அல்ல

தடம்

அணிந்தி த்தல் ேபான்ற சில ெசயல்கைள நீங்கள் ேமற்ெகாள்ள ேவண் யி க்கும்.
•

நீங்கள் நீதிமன்றத்திற்கு வரவில்ைலெயனில் அதற்காக ெதாைக ெச
நண்பர்கள் அல்ல

த்த ஒப் க்ெகாள்

ம்

கு ம்பத்தினைர நீங்கள் கண்டறிய ேவண் யி க்கும். இந்த நபர்கள்

பிைணதாரர்கள் என அைழக்கப்ப வர்.
விதிகைள நீங்கள் மீறினால் நீங்கள் ைக
பதி

உங்கள் மீ

குற்ற வழக்கு

ெசய்யப்படலாம். நீங்கள் நீதிமன்றத்திற்கு வரவில்ைலெயனில் பிைணதாரர்களான உங்கள்

நண்பர்கள் அல்ல
ெச

ெசய்யப்படலாம் அல்ல

த்த ேவண்

கு ம்பத்தினர் அவர்கள் ெச
இ க்கும் அல்ல

த்த ஒப் க்ெகாண்ட

த்ெதாைகைய ம்

அவர்கள் சிைறயில் அைடக்கப்ப வார்கள்.

பிைணதாரர்கள்
•

நீங்கள் பிைணயில் வி தைல ெசய்யப்பட்டால், நீதிமன்றத்திற்கு உங்கைள தி ம்ப
வரச்ெசான்ன சமயத்தில் நீங்கள் வரவில்ைலெயனில் அதற்காக ெதாைக ெச
ெகாள்

ம் நண்பர்கள் அல்ல

த்த ஒப் க்

கு ம்பத்தினேர பிைணதாரர்கள் ஆவர்.
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உங்கள் கு ம்பத்தினேரா அல்ல

நண்பர்கேளா பிைணதாரர்களாக

இ த்தல் எவ்வா ?
மாஜிஸ்திேரட் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகும்ேபா

உங்க

க்கு பிைண கிைடக்கலாம்

என நீங்கள் நிைனத்தால்
பிைணதாரர்களாக இ க்க ஒப் க்ெகாண்ட நண்பர்கள் அல்ல

கு ம்பத்தினர் நீதிமன்றத்தில்

உங்கேளா

க்கு பிைணயில் கிைடத்தால் மற் ம்

இ ப்பைத உ தி ெசய்

ெகாள்

ங்கள். உங்க

அவர்கள் பிைணதாரர்களாக இ க்க தகுதி வாய்ந்தவர்கள் என நீதிமன்றம் ெதாிவித்தால், அங்ேகேய
நீங்கள் உடன யாக வி தைல ெசய்யப்ப

ர்கள்.

நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் இல்லாதேபா
1.

உங்கள் நண்பர்கள் அல்ல

உங்க

கு ம்பத்தினர் பிைணதாரர்களாக இ க்க தகுதி

வாய்ந்தவர்கள்தான் என்பைத உ திப்ப த்திக் ெகாள்
நீதிமன்றத்திற்ேகா அல்ல
பணம் ெச

க்கு பிைணயில் கிைடத்தால்
ம் ேசாதைனக்காக

காவல் நிைலயத்திற்ேகா அவர்கள் ெசல்ல ேவண் ம். அவர்கள்

த் ம் நிைலைம ஏற்பட்டால் அவர்களால் ெச

த்த இய

நி பிப்பதற்காக சில ஆவணங்கைள ம் அவர்கள் ெகாண்
2.

உங்கள் நண்பர்கள் அல்ல
அல்ல

கு ம்பத்தினர் ைகெயாப்பமிட ேவண் ம்.

கு ம்பத்தினர் பிைணதாரர்களாக இ க்க தகுதிவாய்ந்தவர்கள்

என காவல் நிைலயத்தினேரா அல்ல
4.

ெசல்ல ேவண் ம்.

பிைணதாரர்களாக இ க்க அவர்கள் ஒப் க்ெகாள்கிறார்கள் என்பைத ெதாிவிப்பதற்காக ஒ
ஆவணத்தில் உங்கள் நண்பர்கள் அல்ல

3.

ம் என்பைத

நீதிமன்றேமா நிைனத்தால் உங்கள் நண்பர்கள்

கு ம்பத்தின க்கு சான்றிதழ் எனப்ப ம் ஆவணத்ைத அவர்கள் அளிப்பர்.

நீங்கள் வி தைல ெசய்யப்ப வதற்கு
அந்த சான்றிதைழ சிைறக்கு எ த்
நீதிமன்றம் அல்ல

ன், உங்கள் நண்பர்கேளா அல்ல

கு ம்பத்தினேரா

வர ேவண் ம். அவர்கள் பிைணதாரர்களாக இ க்க

காவல்நிைலயம் சம்மதம் ெதாிவித் ள்ள

என்பைத சிைற

அதிகாாிகளிடம் காட்டேவ இந்த நைட ைற.
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உங்க
•

க்கு பிைண கிைடத்தால், சிைறயி
உங்க

ந்

க்கு பிைண கிைடத் , நீதிமன்றத்தி

ந்

ெசல்வதற்கான ேபாக்குவரத்
உங்கள் வசிப்பிடத்திற்கு பயணிக்க

உங்களிடம் பணம் இல்ைலெயனில் உங்கைள நீதிமன்றத்திற்கு அைழத்
நீங்கள் பயண வாரண்ட் ஒன்ைறப் ெபற ஏற்பா
தங்கியி க்கும்
பயணச் சீட்
•

வந்த அ

வலர்

ெசய்வார். இ , பிைண காலத்தில் நீங்கள்

கவாிக்குச் ெசல்வதற்காக நீங்கள் இலவசமாக பயணிக்க அ

மதியளிக்கும்

ஆகும்.

உங்கைள சிைறக்கு அைழத்
ெபற் க்ெகாள்ளலாம் அல்ல

வந்த அ

வலாிடமி ந்

நீங்கள் சிைறயி

நீதிமன்றத்திடம் ேபசியி ந்தால் சிைற அ

நீங்கள் பயண வாரண்ைட

ந்தப ேய

வலாிடமி ந்

ேயா ெதாடர்

லம்

ெபற் க்ெகாள்ளலாம்.

நீதிமன்றத்திற்கு ெசல்லத் தயாராகுதல்
வழக்குைரஞர் கண்டறிவதி

ம், நீதிமன்றத்தில் உங்கள் வழக்கு விசாரைணக்காக தயாராவதி

ம்

உதவிையப் ெபற சிைறயில் உள்ள சட்ட ேசைவகள் அதிகாாியிடம் நீங்கள் ேபச ேவண் ம்.

1. உங்கள் வழக்கு விசாரைணக்காக சாட்சிகைளப் ெப தல்
•

உங்கள் வழக்கு விசாரைணயின் ேபா
வழக்குைரஞைரக் ேக

•

ங்கள்.

நீங்கள் ேகட்கலாம்.

சட்ட ேசைவகள் அதிகாாியால் உங்க
உங்க

க்காக சாட்சிையப் ெபற

க்காக சாட்சிகைளப் ெபற

யற்சிக்குமா

உங்க
இய

க்காக சாட்சிையப் ெபற

யற்சிக்குமா

யா . ஆனால்

உங்கள் நண்பர்கள் அல்ல

கு ம்பத்தின க்கு நீங்கள் க தம் எ த அவரால் உங்க
•

உங்கள்

நீங்கள் வழக்குைரஞைர அமர்த்தியி க்காவி ல் சட்ட ேசைவகள் அதிகாாிைய உதவி ெசய்ய
ெசால்

•

ேபசுவதற்காக சாட்சிையப் ெபற உத ம்ப

க்கு உதவ

ேகாாி காவல்

ம்.

ைறக்கு நீங்கள் க தம் எ த

ம். ஆனால் இந்த நபர்கள் உங்கள் வழக்கு விசாரைணக்கு வ வார்கள் என

காவல் ைறயால் உ தி அளிக்க இயலா .
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2. உங்கள் சட்டப் பணிகளில் உதவியாக கணனிையப் பயன்ப த்தலாமா
•

உங்கள் தனிப்பட்ட கணனி இந்த விட யத்திற்காக நீங்கள் பயன்ப த்த இயலா .

•

உங்கள் சட்டப்பணிகளில் உதவியாக சிைறயில் உள்ள கணனி நீங்கள் பயன்ப த்த
வி ம்பினால் ஆ

•

நாிடம் ேக

ங்கள்.

உங்கள் வழக்கு விசாரைணைய நல்லவிதமாக நடத்த உங்க

க்கு கணனி அவசியம் என

அவர்கள் நிைனத்தால் சிைறயின் ம க்கணனிைய (laptop) நீங்கள் பயன்ப த்த ஆ
ஏற்பா
•

நர்

ெசய்வார்.

சிைறயின் ம க்கணனிையப் பயன்ப த்த உங்க

க்கு ஆ

நர் அ

மதியளித்தால், சில

விதிகைள நீங்கள் பின்பற்ற ேவண் யி க்கும்.
•

சிைறச் ேசைவ ெசயற்கட்டைள 2/2001 ல் ேமலதிக தகவல் உள்ள . இதன் பிரதி

லகத்தில்

உள்ள .

3.

உங்கள் ெபா ட்கள்

• சில சமயங்களில் நீங்கள் வி தைல ெசய்யப்பட்டா ம் உங்கள உைடைமகள் அைனத்ைத ம்
ெபா ட்கைள ம் நீதிமன்றத்திற்கு எ த் ச் ெசல்
பின்

ம், ஏதாவ

ங்கள். நீங்கள் வி தைல ெசய்யப்பட்ட

ெபா ட்கைள நீங்கள் சிைறயில் விட்

ெசன்றி ந்தால் அவற்ைற ம்

ெபற் க்ெகாள்ள நீங்கள் சிைற நிர்வாகத்ைத ெதாடர் ெகாள்ள ேவண் ம்.

தண்டைன வழங்கப்படாத சிைறக் ைகதியாக இ ப்பதன் பிற அம்சங்கள்
உங்கள் உடல் நலம்
• உங்க க்குத் ேவண்டாம் எனில், சிைறயில் உள்ள உடல்நல அ வலாிடமி ந்

என்ெஹச்எஸ்

உடல்நல சான்றிதைழ நீங்கள் ெபற ேவண் ய ேதைவயில்ைல.

• தனியார் ம த் வாிடமி ந்ேதா அல்ல பல் ம த் வாிடமி ந்ேதா நீங்கள் ம த் வப்
பராமாிப்ைப ெபற் க் ெகாள்ளலாம். ஆனால் அதற்கு நீங்கள் பணம் ெச

• உங்க க்கு இ

ேதைவப்பட்டால் உடல் நலஅ

நீங்கள் இைத ெசய்

ெகாள்ள அ

த்த ேவண் ம்.

வலாிடம் கூ ங்கள். அவர்க

ம் ஆ

ந ம்

மதிப்பர்.
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வாக்களித்தல்
நீங்கள் கீழ்க்கண்ட பிாிவில் ஒ வராய் இ ந்தால் நீங்கள் சிைறயி
•

தண்டைன வழ ங்கப்படாத சிைறக்ைகதி

•

தண்டைன வழங்கப்பட்

•

அபராதக் கட்டணங்கைள ெச

ஆனால் இன்

க்கும்ேபா

வாக்களிக்கலாம்.

ம் தண்டைனக்காலம் அறிவிக்கப்படவில்ைல .

த்தாததால் அல்ல

நீதிமன்றம் கூறியைத ெசய்யாததால்

(நீதிமன்ற அவமதிப் என அைழக்கப்ப கிற ) சிைறயில் இ க்கும் சிவில் சிைறக்ைகதி
நீங்கள் வாக்களிக்கும்

ன் வாக்காளர் பட் ய ல் உள்ள ெபயர் கட்டாயம் இடம் ெபற்றி க்க

ேவண் ம்.
ஏற்கனேவ உங்கள் ெபயர் வாக்காளர் பட் ய ல் இல்ைல எனில்
1. நீங்கள் ஒ

ப வத்ைத நிைற

ெசய்

ப வங்கைள அ

ப்ப ேவண் ய

ஒ

லகத்தில் உள்ள .

பிரதி சிைற

2. ப வத்ைதப் ெபறேவா அல்ல

வாக்காளர் பதி

அதிகாாிக்கு அ

ப்ப ேவண் ம்.

கவாிகள் சிைற ேசைவ ஆைண 4650 ல் உள்ளன. இதன்

வாக்களித்தல் பற்றிய ேமலதிக தகவல்கைள அறியேவா

உங்கள் தனி அதிகாாிையேயா அல்ல

மற்ற சிைற அதிகாாிையேயா ேக

ங்கள்.

3. சிைற ேசைவ ஆைண 4650 வாக்களித்தல் பற்றிய அதிக தகவல்கைளக் ெகாண் ள்ள .
அஞ்சல் வாக்கு (அஞ்சல்
(உங்க

க்காக ேவ

ஒ

லம் நீங்கள் வாக்களித்தல்) அல்ல

பிரதிநிதி வாக்கு

நபர் வாக்களித்தல்) ேபான்ற விவரங்க

ம் அதில் உள்ள .

பணி மற் ம் ஊதியம் ெப தல்
•

நீங்கள் வி ம்பவில்ைல எனில் சிைறயில் நீங்கள் பணி ாியத் ேதைவயில்ைல.

•

நீங்கள் பணி ாிய வி ம்பி, ஆனால் உங்க

க்கு ஏற்ற ேவைல ஏ மில்ைல எனில் உங்க

ேதைவயான ெபா ட்கைள வாங்கிக் ெகாள்ள ஒவ்ெவா

வார ம் உங்க

க்குத்

க்கு சிறிய ெதாைக

அளிக்கப்ப ம்.
•

உங்க
சிைறயி

க்கு ெகா க்கும் பணிைய நீங்கள் ெசய்ய வி ம்பவில்ைல என்
ந்

பணம் ஏ ம் நீங்கள் ெபறமாட்டீர்கள். ேவ

ேவைல எ

கூறினால்
ம் உங்க

க்கு

வழங்கப்படாமல் ேபாகலாம்.
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சிவில் சிைறக்ைகதிகள்
கீழ்க்கண்டைவ ேபான்ற ெசயல்க

க்காக சிைறக்கு அ

ப்பப்பட்ட நபர்கேள சிவில் சிைறக்ைகதிகள்

ஆவர்
o தங்கள

குழந்ைதகைளக் கவனித் க் ெகாள்ள பராமாிப் பணம் தராதி ந்தால்

o அபராதங்கள் அல்ல
o தங்க

கடன்கள் கட்டாதி த்தல்

க்குத் ெதாிந்த ஒ வர் பிைணயில் இ க்கும்ேபா

நீதிமன்றத்திற்கு தவ ம்ேபா

குறிப்பிட்ட காலத்தில்

கட் வதாக ஒப் க்ெகாண்ட ெதாைகையக் கட்டாதி த்தல்

o நீதிமன்றம் ெசய்ய ெசான்ன ெசயைல ெசய்யத் தவ தல்
சிவில் சிைறக் ைகதிகள் ெப ம்பா

ம், தண்டைன வழங்கப்படாத ைகதிகைளப் ேபான்ேற

நடத்தப்ப வர். ஆனால் சில ேவ பா க

ம் உள்ளன. எ த் க்காட்டாக நீங்கள் ஒ

சிவில் சிைறக்

ைகதியாக இ ந்தால்
•

தண்டைன வழங்கப்படாத சிைறக் ைகதிக

க்கு உள்ளைதப் ேபான்ேற பார்ைவயாளர்கள்

சந்திப் , க தங்கள் மற் ம் ெதாைலேபசி அைழப் கள் ேபான்ற உாிைமகள் உண் . 40ம்
பக்கம் பார்க்க ம்
•

நீங்கள் வி ம்பவில்ைலெயனில் பிற சிைறக்ைகதிக

•

உங்கள் ெசாந்த ஆைடகைளேய நீங்கள் அணிந்
ஆைடகள் இல்ைலெயனில் சில ஆைடகள் ேவண்

•

அபராதக் கட்டணத்ைதக் கட்டாததாேலா அல்ல
சிைறக்கு அ

ப்பப்பட்

டன் ேசர்ந்தி க்க ேவண் யதில்ைல.

ெகாள்ளலாம். உங்களிடம் ேபா மான
சிைற அ

வலாிடம் ேகட்கலாம்.

நீதிமன்றத்ைத அவமதித்ததாேலா நீங்கள்

ந்தால் நீங்கள் வாக்களிக்க அ

மதிக்கப்படலாம். சிைற ேசைவ

ஆைண 4650 ல் ேமலதிக தகவல்கள் உள்ளன. இதன் பிரதி

லகத்தில் உள்ள .
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சிவில் சிைறக்ைகதியாக இ ப்பதின் மற்ற அம்சங்கள்
சிைறயி
•

ந்

ன்கூட் ேய வி விக்கப்ப தல்

எந்தக் காரணத்திற்காக நீதிமன்றம் உங்கைளச் சிைறக்கு அ
நீங்கள் சிைறயி

ந்

ப்பியேதா அைதப் ெபா த்

ன்கூட் ேய வி தைல ெசய்யப்ப வதற்கு வாய்ப்பில்லாமல்

ேபாகலாம். உங்கள் த ண்டைனக் காலம்

வ ம் நீங்கள் சிைறயில் இ க்க ேவண்

நீங்கள் வி தைல ெசய்யப்ப ம் ேததிைய கணிக்கும்ேபா

சிைற அ

வரலாம்.

வலர் இைதக் கவனத்தில்

ெகாள்வார்.
•

கீழ்க்கண்டைவ பற்றிய உதவிக்காக உங்கள் தனி அதிகாாிையேயா மற்ெறா
அதிகாாிையேய அல்ல
o நீங்கள்

நன்னடத்ைத அ

ன்கூட்

வலைரேயா ேக

வி தைல ெசய்யப்ப

சிைற

ங்கள்.

ர்களா என்ப

பற்றி உங்க

க்கு உ தியாகத்

ெதாியாவி ன்
o நீங்கள்

ன்கூட் ேய வி தைல ெசய்யப்பட ேவண் ம் என்

நீங்கள் நிைனத்

நீங்கள் வி தைல ெசய்யப்படேவண் ய ேததிையக் கணிக்கும்ேபா
அ

இைத சிைற

வலர் கணக்கில் ெகாள்ளவில்ைல என்றால்

நீங்கள் நீதிமன்ற அவமதிப்பிற்காக சிைறக்கு அ
•

நீங்கள் ெசய்ய ேவண் ம் என்

ப்பியைத எதிர்த்

நீதிமன்றம் உங்க

ேமல் ைறயீ

நீங்கள் அைத எதிர்த்

ேமல் ைறயீ

யற்சிப்பேத ேமல் ைறயீ
இைத எவ்வா

ெசய்வ

ெசய்தல்

க்கு கூறியைத ெசய்யாதி த்தேல நீதிமன்ற

அவமதிப் எனப்ப கிற . நீதிமன்ற அவமதிப்பிற்காக நீங்கள் சிைறக்கு அ

•

ஆனால்

ெசய்யலாம். நீதிமன்றம் எ த்த

ப்பப்பட்

ந்தால்

ைவ மாற்ற

எனப்ப கிற .

என்ப

பற்றிய ஆேலாசைனையப் ெபற

த ல் நீங்கள் சிைறயில்

உள்ள சட்ட ேசைவகள் அதிகாாியிடம் ேபச ேவண் ம்.
மாஜிஸ்திேரட் நீதிமன்றத்தால் நீங்கள் சிைறக்கு அ
•

கிர ன் நீதிமன்றத்தில் ேமல் ைறயீ
ெசய்யச் ெசால்
ேமல் ைறயீ

ங்கள். உங்க

உங்க

உங்கள் வழக்குைரஞாிடம் இைதச்

க்கு தண்டைன வழங்கப்பட்ட 21 நாட்க

க ண்

நீதிமன்றத்தினால் நீங்கள் சிைறக்கு அ

க்கு தண்டைன வழங்கப்பட்ட 14 நாட்க

ேமல் ைறயீ
ெசால்

ெசய் ங்கள் அல்ல

ந்தால்
க்குள் நீங்கள்

ெசய்ய ேவண் ம்.

கிர ன் நீதிமன்றம் அல்ல
•

ப்பப்பட்

ெசய் ங்கள் அல்ல

ேமல் ைறயீ

ப்பப்பட்

க்குள் சிவில் ேமல் ைறயீட்

ந்தால்

நீதிமன்றத்தில்

ெசய்யக்கூறி உங்கள் வ ழக்குைரஞாிடம்

ங்கள்

Civil Appeal Court
Royal Courts of Justice
Strand
London
WC2N 2LL
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கு வர
கு வர

த ப் க் காவ ல் உள்ளவர்கள்

த ப் க் காவ ல் உள்ளவர்கள் : ஐக்கிய ராச்சியத்ைத (இங்கிலாந் , ஸ்காட்லாந் , ேவல்ஸ்

மற் ம் வட ஐயர்லாந் ) சாராத நபர்கேள கு வர த ப் க் காவ ல் உள்ள நபர்கள்.
கு வர சட்டங்கைள மீறியதற்காக சிைறபி க்கப்பட்ட அல்ல ஒ குற்றம் ாிந் தற்ேபா அவர்கள்
வந்த நாட் ற்கு தி ம்ப அ ப்பப்ப வார்களா(நா கடத்தப்பட) என அறியக் காத்தி க்கும் மக்கள்.
கு வர த ப் க் காவ ல் இ ப்பவர்கைள என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என்பைத எல்ைல மற் ம் கு வர
கைம தீர்மானிக்கிற .
எல்ைல மற் ம் கு வர

கைம : இ

அரசாங்கத்திற்காக பணியாற் ம் ஒ

பணி ாிய, சுற் ப் பயணம் ெசய்ய அல்ல

கு வாகும். இவர்கள்

வசிப்பதற்காக நாட் ற்குள் வ பவர்கைள ேமலாண்ைம

ெசய் ம் ெபா ப் ெகாண்டவர்கள்.
9 நீங்கள் சிைறயி

க்கும்ேபா

இ ப்பார்கள். நீங்கள் சிைறயி
ெகாண்
ப்பார்கள்.
9 நீங்கள் சிைறயி
க்கும்ேபா
நீங்க
9 ஒ

ம் பின்பற்ற ேவண்

வழக்குைரஞாிடமி ந்

ஒ வைரக் ெகாண்

எல்ைல மற் ம் கு வர
க்கும்ேபா

கைம உங்கேளா

உங்கள் வழக்ைக அவர்கள் கவனித் க்

தண்டைன வழங்கப்படாத ைகதிக

இ க்கும். ேமலதிக தகவல்க
உதவிையப் ெபற நீங்கள்

க்கவில்ைல எனில், கு வர

கு ைவ ெதாடர் ெகாள்ள ம். அவர்கள

க்கான அேத விதிகைள

க்கு 7ம் பக்கம் பார்க்க ம்.

யற்சிக்க ேவண் ம். நீங்கள் வழக்குைரஞர்

ஆேலாசைன ேசைவ என அைழக்கப்ப ம்

கவாி 20ம் பக்கத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள . உங்கள்

வழக்குைரஞ க்கு ெதாைலேபசியில் அைழக்கேவா, க தம் எ தேவா அல்ல
அ

ப்பேவா கூ ய வசதிைய நீங்கள் ெகாண்

ெதாடர்பில்

க்க ேவண் ம். அல்ல

ெதாைல நக

அவர்கள் உங்கைளச்

சந்திக்க வரலாம்.
9 உங்க
o
o
o
o
9 உங்க

க்கு உதவி ஏேத ம் ேதைவப்பட்டால் கீேழ குறிப்பிடப்பட் ள்ள நபர்கைளக் ேக ங்கள்.
உங்கள் தனி அதிகாாி ஒ வைர நீங்கள் ெகாண்
ந்தால்
உங்கள் பிாி க்குப் ெபா ப்பான சிைற அதிகாாி
இன சமத் வ அதிகாாி என சிைறயில் அைழக்கப்ப பவர்
அல்ல ெவளிநாட் சிைறக் ைகதி ஒ ங்கிைணப்பாளர் என அைழக்கப்ப பவர் அப்ப
ஒ வர் உங்கள் சிைறயில் இ ந்தால்
க்குத் ேதைவப்பட்டால் ெமாழி ெபயர்ப்பாளர் ஒ வைர ம் நீங்கள் ெபறலாம் (ஆங்கிலத்தில்

கூறப்ப வைத நீங்கள் ாிந் ெகாள்ள உங்க க்கு உதவக்கூ ய நபர்).
9 ேமலதிக தகவ க்கு ெவளிநாட் சிைறக் ைகதிக க்கான தகவல் மற் ம் ஆேலாசைன என்ற
ைகேயட்ைட நீங்கள் ப த் ப் பார்க்க ம். இதன் பிரதி

லகத்தில் உள்ள
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உங்கள் வழக்ைக கவனித் க் ெகாள்
நீங்கள் சிைறயி

•

க்கும்ேபா

ம் அ

வல டன் ெதாடர்பி

எல்ைல மற் ம் கு வர

ந்தல்

கைமையச் ேசர்ந்த நபர்கள்

உங்க

டன் ெதாடர்பி

ப்பர். அவர்கள் ஏற்கனேவ உங்கள் சிைறயில் பணி ாியலாம்.

அல்ல

உங்கள் சிைறையப் பார்ைவயிட அவர்கள் வரலாம்.

•

உங்க

க்குத் ேதைவப்ப ம்ேபா

•

உங்கள் வழக்ைக கவனித் க் ெகாள்

நீங்க

உங்கள் வழக்குைரஞைரேயா, ஒ

ம் அவர்கைளத் ெதாடர் ெகாள்ளலாம்.

ம் கு வர

அ

வல டன் ெதாடர்பி

சிைற அதிகாாிையேயா அல்ல

ஆ

க்கும்ப

நைரேயா நீங்கள்

ேகட் க் ெகாள்ளலாம்.
பிைணயில் வி தைல ெசய் ம்ப
பாிசீலைனயில் இ க்கும்ேபா

ேகா தல் (இதன் அர்த்தம் என்னெவனில் உங்கள் வழக்கு

சிைறயி

ந்

வி தைல ெசய் ம்ப

ேகா தல்)

•

சிைறயி

ந்

பிைணயில் வி தைல ெசய் ம்ப

நீங்கள் ேகட்க

ம்.

•

சிைறயி

ந்

பிைணயில் வி தைல ெசய் ம்ப

ேகட்க ஐஎஸ்91 ஆர் எனப்ப ம் ப வத்ைத

நீங்கள் நிரப்ப ேவண் ம்.
•

பிைணயில் வி தைலயாவ

•

பிைண ேகட்க நீங்கள் கீழ்கா
o

கு வர

குறித்

ேமலதிக தகவல்கள் ப வத்தில் உள்ளன.

ம் நபர்களிடத்தி

ம் உதவிைய ெபறலாம்.

ஆேலாசைன ேசைவ எனப்ப ம் கு வினர் (இவர்கள

விவரம் பக்கம் 20ல்

உள்ள )
o

உங்கள் சிைறயில் பணி ாி ம் அல்ல

o

உங்கள் வழக்குைரஞர் அல்ல
கவனித் க் ெகாள்

ம் கு வர

சிைறக்கு வ ைக ாி ம் கு வர

சிைறயில் உள்ள அ
அ

அ

வலர்.

வலர் இவர்கள் உங்கள் வழக்ைகக்

வல டன் ெதாடர் ெகாள்ள

ம்.
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உங்க

க்கு உதவக்கூ ய நபர்கள்

1. கு வர
கு வர

ஆேலாசைன ேசைவ
த ப் க் காவ ல் உள்ளவர்க

க்கு இலவச

ஆேலாசைன ம், உதவி ம் இவர்கள்

அளிக்கின்றனர்.
Immigration Advisory Service
Head Office
3rd Floor
County House
190 Great Dover Street
London
SE1 4YB
ெபா

ெதாைலேபசி 0207 967 1200

ெஹல்ப் ைலன் 0207 967 1299 (அ
ெதாைலநக
2.

வலக ேநரங்களின்ேபா ).

0207 403 5875

த ப் க் காவல் ஆேலாசைன ேசைவ

கு வர

த ப் க் காவ ல் உள்ளதால் ெசய்ய ேவண் ய ெசயல்கள் குறித்

ஆேலாசைன ம் உதவி ம் அளிக்கக்கூ ம். ஒ
உதவ

இவர்கள் உங்க

வழக்குைரஞைர சந்திக்க இவர்கள் உங்க

ம் மற் ம் இவர்கள் சிைறைய பார்ைவயிட அ க்க

க்கு

க்கு

வ வார்கள்.

Detention Advice Service
Unit B3
62 Beechwood Road
London
E8 3DY
ெதாைலேபசி 020 7254 6888
ெதாைலநக

020 7254 8555
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3. லம் ெபயர்ந்ேதார் நலவாழ் க்கான கூட் க்கு

(The Joint Council for the welfare of immigrants

– JCWI)
கு வர

த ப் க் காவ ல் உள்ளவர்க

க்கு உதவி, தகவல் மற் ம் ஆேலாசைனகைள இவர்கள்

அளிக்கிறார்கள்.
Joint Council for the Welfare of Immigrants
115 Old Street
London
EC1 9RT
ெதாைலேபசி 020 7251 8706
ெதாைலநக

0207 251 8707

நீங்கள் அைடக்கலம் நா பவராக இ ந்தால் (ெசாந்த நாட் ல் தங்க
அங்கி ந்
ெகாண்

ெவளிேயறி ஐக்கிய இராச்சியத்தில் தங்க
ப்பவர்கள்) இவர்கைளத் ெதாடர் ெகாள்

க்கு ஆபத்

இ ப்பதால்

மா என்பைதக் கண்டறிய காத் க்
ங்கள்.

4. அகதிகள் சட்ட ைமயம் (Refugee Legal Centre - RLC)
Refugee Legal Centre
Nelson House
153-157 Commercial Road
London
E1 2DA
ெதாைலேபசி 0207 780 3200
ெதாைலநக

0207 780 3201

இந்த ெதாைலேபசி எண்கைள ம் நீங்கள் ெதாடர் ெகாள்ளலாம்.
1.

இலவச ெதாைலேபசி எண். 0800 592 3333 அல்ல

0207 780 3333

திங்கள், தன் மற் ம் ெவள்ளிக்கிழைமகளில் காைல 10.30 யி
வைரயி

ம் மற் ம் பிற்பகல் 2 மணியி

ந்

ந்

மதியம் 1 மணி

மாைல 4.30 மணி வைரயி

ம் இந்தத்

ெதாைலேபசி எண்ணிற்கு அைழக்கலாம்.
2.

அவசர

காலத்தில் நீங்கள் மிக ம் சீக்கிரமாக யாராவ

ஒ வ டன் ேபச ேவண் ம்

என்றால் 07831 598057 என்ற எண்ணிற்கு அைழ ங்கள்.
வார நாட்களி

ம், வார இ தி நாட்களி

ம் மாைல 6 மணியி

ந்

காைல 8 மணிவைர

இந்த எண்ணிற்கு நீங்கள் அைழக்கலாம்.
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உங்கள் தண்டைன அல்ல தண்டைனக்காலத்திற்கு
எதிராக ேமல் ைறயீ ெசய்தல்
பய

ள்ள வார்த்ைதகள்

உங்கள் தண்டைன. நீங்கள் குற்றம் ாிந்தி க்கிறீர்கள் என நீதிமன்றம்

ெசய்வ

உங்கள் தண்டைனக்காலம். நீங்கள் குற்றம் ாிந்தி க்கிறீர்கள் என தீர்ப் வழங்கப்பட்டால் உங்க
என்ன ேநர ேவண் ம் என் நீதிமன்றம் கூ வ
ேமல் ைறயீ

ெசய்தல். உங்கள் மீதான தண்டைனஅல்ல

நீதிமன்றம் எ த்த

ைவ மாற்ற நீங்கள்

உங்கள் தண்டைன மற் ம் உங்க
எ க்கப்பட்ட
ேமல் ைறயீ

உங்கள் தண்டைனக்காலம் குறித்

யற்சிப்ப .

க்கு அளிக்கப்பட்ட தண்டைனக்காலம் இரண் ன் மீ ம்

ைவ மாற்ற நீங்கள்
ெசய்ய இய

யற்சிக்கலாம். இ

ேமல் ைறயீ

ம் எனில், நீங்கள் எ குறித்

உங்கள் வழக்குைரஞர் உங்க

க்கு

எவ்வா

க்கு ஆேலாசைன கூற இய

எனப்ப கிற . நீங்கள்

ேமல் ைறயீ

ெசய்வ

என

ம்.

க்கிய அம்சங்கள்
•

நீங்கள் ேமல் ைறயீ
ேமல் ைறயீ

•

ெசய்ய

ெவ க்கும்

ன் கவனமாக ேயாசி ங்கள். சிலசமயங்களில்

ெவற்றியைடயவில்ைல எனில், அதற்காக நீங்கள் சிைறயில் இ ந்த காலத்ைத

கூ தல் தண்டைனக்காலமாக நீதிமன்றம் க தக்கூ ம்.
எ பற்றி ம் நீங்கள்
ெவ க்கும் ன் உங்கள் வழக்குைரஞர் அல்ல

பாாிஸ்டாிடம்

ஆேலாசைன ெபற் க் ெகாள்ள மறக்காதீர்கள்.
•

நீங்கள் மிக ம் விைரவாக ேமல் ைறயீ
தீர்ப் அல்ல

தண்டைன வழங்கப்பட்

ெசய்ய ேவண்
28 நாட்க

க்குள் நீங்கள் ேமல் ைறயீ

ேவண் ம். இதற்குப் பின்னிட் ம் நீங்கள் ேமல் ைறயீ
ஆேலாசைனக்காக உங்கள் வழக்குைரஞைரக் ேக
•

க்கு

ெசய்ய

ெசய்ய இயலக்கூ ம்.

ங்கள்.

சிைறயில் உள்ள சட்ட ேசைவகள் அதிகாாியிடம் ேபச ேவண் ம் எனக்கூ ங்கள்.
ேமல் ைறயீ

•

இ க்கும். வழக்கமாக உங்க

எவ்வா

ெசய்வ

என அவர்கள் உங்கள் விளக்குவார்கள்.

நீங்கள் ேமல் ைறயீ ெசய்தால், அதற்காக கட்டணம் ெச த்த நீங்கள் பணம் ெபற ேவண் ம்.
சட்ட ேசைவகள் நிதி தவி எனப்ப ம் ெதாைகையப் ெபற நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
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ேமல் ைறயீ

ெசய்வ

எப்ப

1. உங்கள் வழக்குைரஞர் அல்ல
உங்க

பாாிஸ்டாிடம் ேபசுங்கள். நீதிமன்றத்தில் அவர்கேளா

க்கு வாய்ப் கிைடக்கவில்ைல எனில், பார்ைவயாளர் சந்திப்பின்

சந்திக்க ேவண் ம் என ஆ
ேமல் ைறயீ
க

பாாிஸ்டர்

ெசய்தல் குறித்

உங்க

க்கு என்ன வாய்ப் க்கள் உள்ளன என்

ெசய்ய

ெசய்தால் ப வங்கைள நிைற

2. சட்ட ேசைவகள் அதிகாாியிடம் ேபச ேவண் ம் என ேக
ெசய்வ

அவர்கள்

வைத உங்களிடம் கூ வார்.

நீங்கள் ேமல் ைறயீ

•

லம் அவர்கைள

நாிடம் கூ ங்கள்.

உங்கள் வழக்குைரஞர் அல்ல
•

ேபச

ங்கள். எப்ப

ெசய்வார்.
ேமல்

ைறயீ

என அவர்கள் விளக்கக்கூ ம்.

3. எந்த ப வங்கைள நிைற

ெசய்ய ேவண் ம் மற் ம் அவற்ைற எங்கு அ

சட்ட ேசைவகள் அதிகாாி உங்களிடம் கூ வார். இ
விசாாிக்கப்பட்டீர்களா அல்ல
4. நீங்கள் ேமல் ைறயீ

ப்ப ேவண் ம் என

நீங்கள் கிர ன் நீதிமன்றத்தில்

மாஜிஸ்திேரட் நீதிமன்றத்திலா என்பைதப் ெபா த்த .

ெசய்ய இய

ம் எனில், ேமல் ைறயீ

ெசய்ய கட்டணம் ெச

த்த பணம்

ெப வதற்கு விண்ணப்பி ங்கள். நீங்கள் ெப வதற்கு விண்ணப்பிக்கும் இந்தப் பணம்
சட்டேசைவகள் நிதி தவி என அைழக்கப்ப கிற .
உங்கள் வழக்கு விசாரைணக்காக அளிக்கப்ப ம் சட்ட ேசைவகள் நிதி தவி (பணம்) ேமல் ைறயீ
ெசய்வ

எப்ப

என்ற ஆேலாசைனைய நீங்கள் ெப வதற்காக ம ட் ேம வழங்கப்ப கிற .

உண்ைமயில் ேமல் ைறயீ

ெசய்வதற்காக அல்ல.

என்ன ெசய்ய ேவண் ம்
உங்கள் வழக்குைரஞைரேயா அல்ல
•

பாாிஸ்டைரேயா நீங்கள் மாற்ற வி ம்பினால்

தற்ேபா நீங்கள் அமர்த்தி ள்ள வழக்குைரஞாிடேமா அல்ல பாாிஸ்டாிடேமா
ேபசுங்கள் மற் ம் அவர்கைள நீங்கள் ஏன் மாற்ற வி ம் கிறீர்கள் என்பைத அவர்களிடம்
கூ ங்கள்.

•

அல்ல

நீங்கள் ேதர்ந்ெத க்கும் வழக்குைரஞர் அல்ல

நீங்கள் பணம் ெச
ேமல் ைறயீ

ெசய்

சட்ட ஆேலாசகைரக் காண

த்தலாம்.
நீங்கள் காத்தி க்கும்ேபா

நீங்கள் பிைணயில் வி தைல ெசய்யப்பட

நீங்கள் வி ம்பினால்,
•

ப வம் பி எனப்ப ம் ப வத்ைத நீங்கள் நிைற
அ

ெசய்

ேமல் ைறயீ

நீதிமன்றத்திற்கு

ப்ப ேவண் ம்.
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உங்கள

ேமல் ைறயீ

ேமல் ைறயீ
•

தள்

ப

ெசய்யப்பட்டால் (அதாவ

ெவற்றியைடயவில்ைல)

குற்ற வழக்குகள் ம

ஆய் க்கு

என்ற கு வினாிடம் உங்கள் வழக்ைக பாிசீ க்கும்ப

நீங்கள் ேகட்கலாம்.
•

தவ

நடந் ள்ள

ேமல் ைறயீட்
அ
•

என அவர்கள் க

ம் வழக்குகைள அவர்கள் பாிசீ ப்பார்கள்.

நீதிமன்றத்திற்கு அவர்கள் அந்த வழக்ைக மீண் ம் தி ப்பி

ப்பக்கூ ம்.

வழக்கின்ேபாேதா அல்ல
தகவல் அல்ல

ேமல் ைறயீட் ன்ேபாேதா எ த் ைரக்கப்படாத

திய

சான்ைற நீங்கள் அவர்களிடம் காட்ட ேவண் ம்.

•

ஒ வழக்குைரஞாிடமி ந்

நீங்கள் உதவிையப் ெபற இய

ம்.

•

உங்கள் உதவிக்காக சட்ட ேசைவகள் நிதி தவிைய நீங்கள் ெபற இய

ம்.

இந்தப்பணத்ைத நீங்கள் ெபற சி எஸ் 1 மற் ம் சி எஸ்2 எனப்ப ம் ப வங்கைள நீங்கள்
நிைற
•

ெசய்ய ேவண் ம்.

சிைற ேசைவ ஆைண 4400 அத்தியாயம் 3ல் ேமலதிக தகவல்கள் உள்ளன. இதன் ஒ பிரதி
சிைற

லகத்தில் உள்ள .
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சிைறயில் எவ்வள

காலம் நீங்கள் இ ப்பீர்கள்

என்பைதக் கணக்கி தல்
க்கிய அம்சங்கள்
•

உங்கள் தண்டைனக் காலத்ைத நீதிமன்றம்

•

கணக்கிட இ சிறி காலம் எ க்கும்.
நீங்கள் சிைறக்கு ெசல் ம்ேபா உங்க
உங்க

க்கு கூறப்ப ம். உங்கள

ெசய் ம். ஆனால் விவரங்கைளக் ெகாண்

க்கு தண்டைனக் காலம் எப்ேபா

வைட ம் என்ப

தண்டைனக்காலம் பற்றிய விவரத்ைதப் ெபற சிைற நிர்வாகம்

காத்தி ந்தால், இத்தகவல் தற்கா கம் என உங்க

க்கு கூறப்ப ம். மாறக்கூ யதகவல் என்பேத

இதன் அர்த்தமாகும்.
•

சிைற விதிகைள மீறினால் கூ தல் நாட்கைள நீங்கள் சிைறயில் கழிக்க ேவண்

•

உங்கள் தண்டைனக் காலத்தின் ஒ பகுதி அல்ல. ேமலதிக தகவ க்கு 83ம் பக்கம் பார்க்க ம்.
உங்கள் சிைறத் தண்டைன பற்றிப் ாிந் ெகாள்ள உங்க க்கு உதவி ேதைவப்பட்டால் உங்கள்
தனி அதிகாாியிடேமா அல்ல

பிற சிைற அ

உங்கள் தண்டைன பற்றி –
அல்ல

வலாிடேமா ேபசுங்கள்.

ெபா ப் பா காப் சிைறக்ைகதிக

தீர்மானிக்கப்படாத தண்டைனக் காலத்ைத இ

கீழ்க்கண்டைவகைள பாிசீ ப்பதன்
•

உங்க

•

உங்கள

•

நீங்கள் குற்றம் ாிந்த ேததி

•

4 ஏப்ரல் 2005ம் ேததிக்கு

வ ம். இ

க்கு வழங்கப்பட்ட ஆ ள்

உள்ளடக்கா .

லம் உங்கள் தண்டைனக் காலம் கணக்கிடப்ப கிற .

க்கு தண்டைன வழங்கப்பட்ட ேததி
தண்டைனக் காலம்
ன்னதாக நீங்கள் குற்றம் ாிந்தி ந்தால் அந்த குற்றத்திற்காக

நீங்கள் சிைறயில் கழித்த விளக்க மறியல் காலத்ைத ம் சிைறச் ேசைவ கணக்கில் எ த் க்
ெகாள்
•

ம்.

நீங்கள் 4 ஏப்ரல் 2005ம் ேததிக்குப் பின் குற்றம் ாிந்தி ந்தால் நீங்கள் விளக்கமறிய

ல்

கழித்த காலத்ைத கணக்கில் ெகாள்ள ேவண்டாம் என நீதிமன்றம் சிைறக்கு கூறக்கூ ம்.
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எவ்வள
இ

காலம் நீங்கள் சிைறயில் கழிப்பீர்கள்?

குற்றம் ாியப்பட்ட ேததிையச் சார்ந்த . பக்கம் 145- ன் ெதாடக்கத்தில் கூ தல் தகவல்

உள்ள
வய

வந்ேதா க்கு 12 மாதங்கள் வைர வழங்கப்பட்ட தண்டைன

•
•

உங்கள் வி தைல நிபந்தைனயற்றதாக இ க்கும். (ஏ ஆர்)
குற்றவாளி ேமலாளரால் நீங்கள் கண்காணிக்கப்பட மாட்டீர்கள்

•

அறிக்ைக எனப்ப ம் தகவல் உங்க
ெகா க்கப்பட்

க்கு வழங்கப்ப ம். அந்த அறிக்ைகயில் பலவிளக்கங்கள்

க்கும். அதில் நீங்கள் ைகெயாப்பமிட ேவண் ம்.

4 ஏப்ரல் 2005ம் ேததிக்கு

ன்ெசய்யப்பட்ட குற்றங்கள்

உங்கள் தண்டைன ஒ வ ட காலத்திற்குள் குைற

எனில்

• பாதி தண்டைன காலத்திேலேய உாிமம் இன்றி நீங்கள் வி தைல ெசய்யப்ப

ர்கள். (நீங் கள்

21 வயதிற்கு குைறவாக இ ப்பின்)
உங்கள் தண்டைன ஒ

வ ட காலத்திற்கு அதிகமாக ம், 4 வ டத்திற்கு குைற

எனில்

•

உங்கள் தண்டைன காலத்தில் பாதிைய நீங்கள் கழித்த பின் வி தைல ெசய்யப்ப

•

இ

நடந்தால், உங்கள் உாிமத்தில் கூறப்பட் ள்ள விதிகைள நீங்கள் பின்பற்

என்பைத உ தி ெசய் ம். நன்னடத்ைத பிாிவில் இ க்கும் யாராவ

ர்கள்.
ர்கள்

ஒ வைர நீங்கள் காண

ேவண் ம்.
•

உங்கள் தண்டைன காலத்தில்

க்கால் பகுதியின்ேபா

உங்கள் தண்டைன 4 வ டம் அல்ல
•

உங்க
உங்க

க்கு ( ன் கூட் ேய

ைறகளில் ஒன் ) நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

ந்

ஒ வர் ெதாடர்ந்

உங்கைள கண்காணிப்பார்.

க்கு பேரால் கிைடக்கவில்ைல எனில், சிைறயில் நீங்கள் 13 மாதங்க

குைறவாகேவ இ க்க ேவண் ய
•

வைட ம்.

க்கு பேரால் கிைடத்தால், நீங்கள் வி தைல ெசய்யப்பட்டபின் நன்னடத்ைதப்

ேசைவயி
•

உாிமம்

அதற்கும் அதிகம் எனில்

உங்கள் தண்டைனயில் பாதிக் காலத்ைத நீங்கள் கழித்த பின் பேரா
வி தைல ஆகும்

•

உங்கள

என்றில்லாதவைர, நீங்கள் ஒவ்ெவா

க்குக்

வ ட ம்

பேரா

க்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

உங்க

க்கு பேரால் ஒ ேபா ம் கிைடக்கவில்ைல எனில், உங்கள் தண்டைனக் காலம்

ன் நீங்கள் வி தைல ெசய்யப்ப

ம்

ர்கள். நீங்கள் வி தைல ெசய்யப்ப ம் ேததி உங்கள்

பேரால் அல்லாத ேததி எனப்ப கிற . உங்கேளா இைணந் பணியாற் ம் மற் ம் உங்கள்
உாிமத்தில் உள்ள விதிகைள நீங்கள் பின்பற் கிறீர்கள் என்பைதக் கண்காணிக்கும்
நன்னடத்ைதச் ேசைவப் பிாிவி

க்கும் யாராவ

ஒ வைர நீங்கள் காண ேவண் ம்.
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4 ஏப்ரல் 2005ம் ேததிக்கு

ன்ெசய்யப்பட்ட குற்றங்கள்

நீ க்கப்பட்ட தண்டைனகள்
•

வன் ைற அல்ல

பா யல் குற்றத்திற்காக உங்க

க்கு நீ க்கப்பட்ட தண்டைன

•

வழங்கப்படலாம்.
நீங்கள் வி தைல ெசய்யப்ப ம் ேததி சிைறயில் நீங்கள் எவ்வள

காலம் இ க்க

•

ேவண் ம் என நீதிபதிகள் கூ வைதப் ெபா த்த .
உங்க க்கு பேரால் கிைடத்தா ம் நீங்கள் கூ தல் உாிம காலத்ைத கழிக்க ேவண்
இ க்கும்

•

உங்க

•

விண்ணப்பிக்கலாம்.
இல்ைலெயனில் உங்கள் தண்டைனக் காலம்

க்கு பேரால் கிைடக்கவில்ைல எனில், ஒவ்ெவா

ெசய்யப்ப

யம்

வ ட ம் மீண் ம் நீங்கள்
ன் நீங்கள் வி தைல

ர்கள். நீங்கள் வி தைல ெசய்யப்ப ம் ேததி உங்கள் பேரால் அல்லாத

ேததி எனப்ப கிற . உங்கேளா இைணந் பணியாற் ம் மற் ம் உங்கள் உாிமத்தின்
உள்ள விதிகைள நீங்கள் பின்பற் கிறீர்கள் என்பைதக் கண்காணிக்கும் நன்னடத்ைத
ேசைவப் பிாிவி

க்கும் யாராவ

4 ஏப்ரல் 2005ம் ேததியன்
உங்கள் தண்டைனக் காலம் ஒ
•
•

அல்ல

ஒ வைர நீங்கள் காண ேவண் ம்.

அதன்பின் ெசய்யப்பட்ட குற்றங்கள்

வ டத்திற்கு கூ தலாக ம் 4 வ டத்திற்கு குைறவாக இ ந்தால்

உங்கள் தண்டைனயில் பாதிக் காலத்ைத கழித்தபின் நீங்கள் வி தைல ெசய்யப்ப
ர்கள்.
உங்கேளா இைணந் பணியாற் ம் மற் ம் உங்கள் உாிமத்தில் உள்ள விதிகைள நீங்கள்
பின்பற் கிறீர்கள் என்பைதக் கண்காணிக்கும் நன்னடத்ைத ேசைவப் பிாிவி
க்கும் யாராவ
ஒ வைர நீங்கள் காண ேவண் ம்.

நீ க்கப்பட்ட தண்டைனகள்
•

நீ க்கப்பட்ட தண்டைன உங்க

க்கு வழங்கப்பட்

ேவண் ம். உங்கள் தண்டைனக் காலத்தில் ஒ
•

உங்க

ந்தால், பேரால் ெபற நீங்கள் விண்ணப்பிக்க

பகுதிைய கழித்தபின் இைதச் ெசய்யலாம்.

க்கு பேரால் கிைடக்கவில்ைல எனில், ஒவ்ெவா

வ ட ம் மீண் ம் நீங்கள்

விண்ணப்பிக்கலாம்.
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1 அக்ேடாபர் 1992ம் ேததிக்கு
•

உங்கள் தண்டைனக் காலத்தில்
விண்ணப்பிக்க இய

•

ன் ெசய்யப்பட்ட குற்றங்கள்

உங்க

ன்றில் ஒ

உங்க

க்கு பேரால் கிைடத்தால், உங்கள் தண்டைனக் காலத்தில்
ந்

ன்றில் இ

வி தைல ெசய்யப்ப

க்கு பேரால் கிைடக்கவில்ைல எனில், சிைறயில் நீங்கள் 13 மாதங்க

இ க்க ேவண் ய

க்கு

ம்.

உாிமத்தின் அ ப்பைடயில் நீங்கள் சிைறயி
•

பகுதிைய நீங்கள் கழித்த பின் நீங்கள் பேரா

என்றில்லாதவைர, நீங்கள் ஒவ்ெவா

பகுதி வைர

ர்கள்.
க்கு குைறவாக

வ ட ம் ெதாடர்ந்

விண்ணப்பிக்கலாம். உங்க க்கு ஒ ேபா ம் பேரால் கிைடக்கவில்ைல எனில், உங்கள்
தண்டைனக் காலத்தில் ன்றில் இ பகுதிைய நீங்கள் கழித்த பின் சிைறயி
ந் நீங்கள்
வி தைல ெசய்யப்ப
•

ர்கள்.

நீங்கள் பேரா ல் இ க்கும்ேபா
தண்டைனக்காலம்

மற்ெறா

குற்றத்ைத நீங்கள் ாிந்தால், உங்கள்

வைத ம் நீங்கள் கழிக்க ேவண்

வ ம்.

உாிமம் மற் ம் பேரா ல் வி தைல பற்றிய ேமலதிக தகவல் 141ம் பக்கத்தில்
உள்ள .
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தீர்க்க ேவண் ய ெசயல்கள் – சிைறக்கு ெவளிேய
1. நீங்கள் கவனித் க்ெகாள்
•

நீங்கள் கவனித் க்ெகாள்
ேவண் ெமனில், அ

குழந்ைதகள் ஆதர
•

ம் குழந்ைதகள் அல்ல

குறித்

சிைற அ

கைம பணம் ெச

இ

குறித்

த்திக் ெகாண்

ந்தால், நீங்கள்

கைமக்கு நீங்கள் ெதாிவிக்க ேவண் ம்.
கைமக்கு கட்டாயம் ெதாிவிக்க

மாற்றங்கள் குறித் ம் அவர்களிடம் ஒ

ெதாிவிக்கவில்ைல எனில் அ
•

வலாிடம் ேநர யாகக் கூ ங்கள்.

வாரத்திற்குள் குழந்ைதகள் ஆதர

ேவண் ம். எந்த ஒ

காண

த் தல்

ப்பைத குழந்ைதகள் ஆதர
ஒ

மற்ற நபர்கள்

மற்ற நபர்களின் பராமாிப் க்கு தீர்

குழந்ைத பராமாிப் க்கான பணத்ைத நீங்கள் ெச
சிைறயி

•

ம் குழந்ைதகள் அல்ல

வார காலத்திற்குள்

கிாிமினல் குற்றமாகும்.

நீங்கள் பணி ாியவில்ைல அல்ல

அரச ச

குழந்ைதகள் பராமாிப் க்கு நீங்கள் பணம் ெச
கீழ்க்கண்ட கவாிக்கு நீங்கள் அவர்க
Child Support Agency
National Helpline
PO Box 55
Brierly Hill
DY5 1YL

ைகப் பணம் எைத ம் ெபறவில்ைல என்றால்,
த்த ேவண் யதில்ைல.

க்கு க தம் எ தலாம்

ெதாைலேபசி 08457 138 924
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2. அரசாங்க ச

ைகப் பணம் (benefits)

நீங்கள் ஏற்கனேவ அரசாங்க ச
•

கூ ய விைரவில் பிரச்சைனக
அ

காண உங்கள் உள்

உங்கள் கு ம்பத்தினர் யாராவ

க்கும் ேமல் சிைறயி

க்கு கிைடக்கக்கூ ய ஒேர ச

ஒ வாிடம்

எ தி ேக

ங்கள். ஆ

ந்தால்,

ட்

வசதி ச

ைகப் பணம் மட் ேம

ைகயாகும்.

உங்கள் ெஜாப்ெசன்டர் பிளஸ் உங்க
நீங்கள் க தினால், சிைறயி

க்கு ச

க்கும் உங்க

ந க்கு அவர்கள் ஒ

உங்கள் தனிப்பட்ட பணக்கணக்கில் ெச
•

ர் ெஜாப் ெசன்டர் பிளஸ்

கூ ங்கள்.

நீங்கள் 21 நாட்க
உங்க

•

க்கு தீர்

வலகத்தின டன் ேபசுங்கள். அல்ல

ேபசும்ப
•

ைகப் பணம் ெபற்றால்

ைகப் பணம் அளிக்க ேவண்
க்கு அந்தப் பணத்ைத அ
ைஜேரா அ

ள்ள

ப் ம்ப

என

க தம்

ப் வார்கள். பிறகு அந்தப் பணம்

த்தப்ப ம்.

உங்களால் இந்தப் பணத்ைதப் ெபற இயலவில்ைல எனில், நீங்கள் வி தைலயான பிறகு
அந்தப் பணத்ைதக் ேகாரலாம்.

நீங்கள் பணி ாிந்தி ந்தால்
•

நீங்கள் சிைறயிேலா அல்ல
அரசங்க ச

•

விளக்க மறிய ேலா இ க்கும்ேபா

உங்கள் கு ம்பத்தினர்

ைககைளக் ேகார ேவண் யி க்கும்.

கூ ய விைரவில் உள்

ர் ெஜாப்ெசன்டர் பிளஸ் அ

வலகத்ைத அவர்கள் ெதாடர் ெகாள்ள

ேவண் ம்.
கூ ய விைரவில் உங்கள் ெஜாப்ெசன்டர் அ

வலகத்ைத ெதாடர் ெகாள்

ங்கள். அப்ப

இல்ைலெயனில், தற்ேபா ம் நீங்கள் வி தைலயான பின் ம் அரசாங்க பண ச
ெப வதில் உங்க

3. வாடைக ெச

க்ேகா அல்ல

ைககைளப்

உங்கள் கு ம்பத்தின க்ேகா பிரச்சைனகள் ஏற்படலாம்.

த் தல் அல்ல

ட் க்கடன்

•

வாடைக அல்ல

•

கு ம்பத்தினர் ட் வசதி பண ச ைகையப் ெபற இய ம்.
இ நீங்கள் தண்டைன வழங்கப்பட்டவரா அல்ல விளக்கமறிய ல் உள்ளவரா
என்பைதச் சார்ந்த

ட் க்கடன் ெச

என்பதால், இ

த்த உதவியாக நீங்கள் அல்ல

உங்கள்

குறித்த ஆேலாசைனையப் ெப வ

நல்ல .
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வாடைக ெச

த்தல் – என்ன ெசய்ய ேவண் ம்

நீங்கள் சிைறயி
ப்பைத ெதாிவித்
ஏஜன்ட் க்கு க தம் எ
ங்கள்

உங்கள்

•

எவ்வள

காலம் நீங்கள் சிைறயி

•

உங்கள்

ட்ைட ேவ

யாராவ

ட்

உாிைமயாள க்ேகா அல்ல

எஸ்ேரற்

ப்பீர்கள்
கவனித் க் ெகாள்வார்களா என்ப

குறித்

அவர்க

க்கு

கூ ங்கள்.
நீங்கள் உங்கள் கு ம்பத்தின டன் வசித்
ெபற் க்ெகாண்
ந்தால்
நீங்கள் சிைறயி

•

எ

வந்தி ந்தால் மற் ம் ஏற்கனேவ

ப்பைத ெதாிவித்

ட் வசதி ச

ைக அ

ட்

வசதி ச

ைக

வலகத்திற்கு க தம்

ங்கள்.

சிைறயில் நீங்கள் இ க்கும் காலகட்டத்தில், உங்கள் அரசாங்க பண ச ைககைள உங்கள்
கு ம்பத்தினர் ெபறக் ேகா வதற்காக உங்கள் கு ம்பத்தின ம் ட் வசதி பண ச ைக

•

அ

வலகத்திற்கு க தம் எ த ேவண் ம்.

ட் வசதி பண ச

ைகையப் ெபறத் ெதாடங்க ேவண் ய ேதைவ உங்கள் கு ம்பத் க்கு இ ந்தால்

ட் வசதி பண ச

•

ைகையக் ேகா வதற்காக அவர்கள்

ட் வசதி ச

ைக அ

வலகத் க்கு

எ த ேவண் ம்.
நீங்கள் சுயமாக வசித்

வந்தி ந்தால்

• 52 வாரங்கள் வைரயில், சிைறயில் இ க்கும்ேபா
ேகாரலாம் அல்ல

• ஏற்கனேவ

13 வாரங்க

ட் வசதி ச

ப வம் ஒன்ைற அ

உங்களால் வாடைக ெச

ைகையக்

க்குக் குைறவாக நீங்கள் சிைறயில் இ ந்தால்,

ைகைய நீங்கள் ெபற் வராம

ப் ம்ப

த்த

நீங்கள் கு யி ப் ச் ச

ேகட்

உங்கள் உள்

யவில்ைல மற் ம்

ட்

ந்தால் அைதக் ேகா வதற்காக

ர் நிர்வாகத்திற்கு எ

வசதி பண ச

ங்கள்.

ைகையப் ெபற

இயலவில்ைல என்றால்
•

உங்கள்

ட்

உாிைமயாள க்ேகா அல்ல

தி ம்ப ைகயளித் விடலாம். அவர்க
ஏற்பட்
•

க்கு அதிக ெதாைக ெச

நீங்கள் கடனாளி ஆவைத விட இ

நீங்கள் சிைறயி
கண்டறிய உங்கள்

ந்

எஸ்ேரற் ஏஜன்ட் க்ேகா

த்த ேவண் ய நிைலைம

சிறந்ததாகும்.

ெவளிேய வந்தபின் நீங்கள் வசிக்க உங்க
ட்

ட்ைட நீங்கள்

க்காக ேவெறா

இடத்ைத

உாிைமயாளர் ஒப் க்ெகாள்ளக்கூ ம்.

•

ஆேலாசைனக்காக ேநக்ேரா அல்ல

கு மக்கள் ஆேலாசைனக் கு ைவ நா ங்கள்.

•

இந்த அைமப் கள் சிைறக்கு வ ைக ாியக்கூ ம். அப்ப

இல்ைலெயனில், நாக்ேரா-ைவ

0800 0181 259 என்ற எண்ணில் நீங்கள் ெதாடர் ெகாள்ளலாம்.
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உங்கள்

ட் க்கடன்

நீங்கள் உங்கள் கு ம்பத்தின டன் வசித்தி ந்தால் மற் ம் அவர்கள் அேத
•

நீங்கேளா அல்ல
ெச

•

உங்கள் கு ம்பத்தினேரா உங்கள்

த் வதில் உதவிையப் ெபற இய

நீங்கள் ஒ
உங்கள

ட் ல் கு யி ந்தால்

ட் க் கடனில் வட் ைய

ம்.

ட்ைட வாங்கியி ந் , உங்க

க்கு தண்டைன வழங்கப்படவில்ைல அல்ல

தண்டைன அறிவிப் க்காக நீங்கள் காத் க்ெகாண்

ந்தால்

என்ன ெசய்ய ேவண் ம்.

9
9

நீங்கேளா அல்ல

உங்கள் கு ம்பத்தினேரா,

நீங்கேளா அல்ல

அவர்கள் உள்

நீங்கள் சிைறயி

ப்பைத உங்கள்

அல்ல

9

ட் வசதி பண ச

ர் ெஜாப்ெசன்டர் பிளஸ் அ

ைகையப் ெபற வி ம்பினால்,
வலகத்திற்கு எ த ேவண் ம்.

ட் க்கடன் வழங்கிய நி வனத்திற்ேகா, வங்கிக்ேகா

கட் மான சங்கத்திற்ேகா ெதாிவி ங்கள்.

என்ன நடக்கக்கூ ம் என நீங்கள் நிைனப்பைத அவர்களிடம் கூ ங்கள். எ த் க்காட்டாக,
உங்கள்

ட் க்கடன் ெதாைகயில் வட் ைய மட் ேம ெச

உங்களால் எைத ம் ெச

9 உங்கள் ெதாைககைள சிறி

த்த இயலா

த்த நீங்கள் வி ம்பினால், அல்ல

என நீங்கள் நிைனத்தால் அைத அவர்களிடம் கூ ங்கள்.

காலத்திற்கு ெச

த்தாமல் நி த்தி ைவக்க இய

ம். அல்ல

ட்ைட

விற் விடலாம்.
ட் வசதி ச

ைக எவ்வா

2 அக்ேடாபர் 1995க்கு
•

வாரம் 1

அளிக்கப்ப ம்

ன் நீங்கள்

தல் வாரம் 8 வைர

வாங்கியி ந்தால்
ட் வசதி பணத் ெதாைக எ

ம் நீங்கள்

ெபறமாட்டீர்கள்.
•

வாரம் 9

தல் வாரம் 27 வைர

•

27ம் வாரத்தி

ந்

பாதித் ெதாைகைய நீங்கள் ெப
அைனத்
ெப

3 அக்ேடாபர் 1995க்கு பிறகு நீங்கள்
•

வாரம் 1

தல் வாரம் 39 வைர

ர்கள்.

ெதாைகைய ம் நீங்கள்

ர்கள்

வாங்கியி ந்தால்
ட் வசதி பணத் ெதாைக எ

ம் நீங்கள்

ெபறமாட்டீர்கள்
•

39ம் வாரத்தி

ந்

அைனத்

ெதாைகைய ம் நீங்கள் ெப

ர்கள்
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4. உள்

ர் வாி

என்ன ெசய்ய ேவண் ம்?

9

நீங்கள் சிைறயி
ெச

த்த ேவண் யி க்கா . அல்ல

ேவண்

9

ப்பைத உங்கள் உள்

ராட்சி நிர்வாகத்திடம் கூ ங்கள். நீங்கள் உள்

உங்கள் கு ம்பத்தினர் குைறவான உள்

ர் வாிைய ெச

த்த

இ க்கலாம்.

நீங்கள்

த ல் சிைறக்கு ெசன்ற டன் உள்

ர் வாி குறித்த ைகேயட்ைடப் ெபற ேவண் ம். அந்தக்

ைகேயட் டன் சில ப வங்கள் இைணக்கப்பட்
ெகாள்ள அந்தப் ப வங்கைள நிைற

5.

ர் வாிைய

க்கும். உங்கள் உள்

ராட்சி நிர்வாகத்ைத ெதாடர்

ெசய் ங்கள்.

தண்ணீர், எாிவா , மின்சாரம் மற் ம் ெதாைலேபசி மற் ம் இைவ ேபான்ற கட்டணங்கள்

நீங்கள் சிைறயி

க்கும்ேபா

இவற் க்காக நீங்கள் எந்தவித உதவி ம் ெபற இயலா .

என்ன ெசய்ய ேவண் ம்?
9 நீங்கள் சிைறயி
உதவி ெசய் மா
9 நீங்கள் சிைறயி

ப்பைதக் கூற அந்த நி வனங்க

அ வலைரக் ேக ங்கள்.
ந்
ெவளிேய வந்த டன் அந்தக் கட்டணங்கைளச் ெச

நீங்கள் அவர்கைளக் ேகட்கலாம். அல்ல
ண் த் வி ம்ப

க்கு நீங்கள் க தம் எ தலாம். க தம் எ த

எாிவா , தண்ணீர் அல்ல

த்த இய

மா என

மின்சார இைணப் கைள

நீங்கள் ேகட் க்ெகாள்ளலாம்.

6. ேதசிய காப்பீ
சிைறக்கு வ ம்

ன் நீங்கள் ேதசிய காப்பீ

ெச

த்தியி ந்தால்

•

நீங்கள் சிைறயில் இ க்கும்ேபா

எந்தவித ேதசிய காப்பீ ம் நீங்கள் ெபறமாட்டீர்கள்.

•

நீங்கள் 16-18 வய ைடயவராக இ ந்தால் வாி ச

•

நீங்கள் 60-65 வய ைடயவராக இ ந்தா

ம் உங்க

ைககள் உங்க
க்கு ச

க்கு கிட் ம்.

ைககள் கிட் ம்.
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நீங்கள் ெச

த் ம் ேதசிய காப்பீட் ப் பணம்

சிைறயில் இ க்கும்ேபா
நீங்கள் பணம் ெச
•

ேதசிய காப்பீட் ல் பிாி
ெச

•

த்த இயலா
1 மற் ம் 2 எனப்ப ம் சில வைககள் (பணியில் இ க்கும்ேபா

த்த இயல்வ ).

சிைறயில் ஒ

சிறப் பணித்திட்டத்தில் நீங்கள் இடம் ெபற்றி ந்தால் நீங்கள் இைதச் ெச

இயலக்கூ ம். எ த் க்காட்டாக, ச
நீங்கள் பணம் ெச

த்த இய

கப்பணிக்காக நீங்கள் ஊதியம் ெப ம்ேபா .

ம்

•

ேதசிய காப்பீட் ல் பிாி

•

இந்த வைக ேதசிய காப்பீட் ல் ெதாைகைய ெச
ஒய் தியம் அல்ல

த்த

3 எனப்ப ம் வைக
த் வைத நீங்கள் நி த்தினால் உங்கள்

இழப்பீட் த் ெதாைக ேபான்ற ச

ைககள் பாதிக்கப்படக்கூ ம். இ

உங்கள் தண்டைனக்காலம் ேபான்ற சில அம்சங்கைள சார்ந்த .
ேமலதிக விவரங்கள் அறிய உங்கள் ெஜாப் ெசன்டர் பிளஸ் அ
அல்ல

கீழ்க்கண்ட

கவாிக்கு எ

வலகத்ைத ெதாடர் ெகாள்

ங்கள்

ங்கள்

HM Revenue & Customs
National Insurance Contributions Office
Benton Park View
Newcastle on Tyne
NE98 1ZZ
ெதாைலேபசி 0845 302 1479
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7. உங்கள் அரச

ஓய் தியம்

கீழ்க்கண்டைவகள் உங்க

க்கு ெபா ந் ம் என்றால், உங்கள் அரச ஓய் தியத்ைத நீங்கள் ெபற

மாட்டீர்கள்.
•

உங்க

க்கு தண்டைன வழங்கப்பட்

•

நீங்கள் விளக்கமறிய ல் இ க்கும்ேபா

ந்தால்
அல்ல

உங்கள் வழக்கு விசாரைணக்காக

காத்தி க்கும்ேபா .
கீழ்க்கண்டைவகள் உங்க
•

க்கு ெபா ந் ம் என்றால், உங்கள் ஓய் தியத்ைத நீங்கள் ெப

தண்டைன வழங்கப்படாமல் நீங்கள் வி தைல ெசய்யப்பட்டால், நீங்கள் வி தைல
ெசய்யப்பட்ட பின் உங்கள் பணத்ைத நீங்கள் ெப

உங்க
•

க்கு

ர்கள்.

ைணவர் ஒ வர் இ ந்தால்

சார்ந்தி ப்ேபார் உதவித்ெதாைக எனப்ப ம் ெதாைகைய அவர்கள் ெபறாதவைர, நீங்கள்
சிைறயில் இ க்கும்ேபா ம், உங்கள்

•

ர்கள்.

அவர்க
அ

க்கு இ

ைணவர் அவ ைடய ஓய் தியத்ைதப் ெப வார்.

குறித்த உ தியாகத் ெதாியாவி ல் அவர்க

வலகத்ைத ெதாடர் ெகாண்

விவரம் அறிந்

ைடய ெஜாப் ெசன்டர் பிளஸ்

ெகாள்ளலாம்.

ேமலதிக தகவ க்கு ஓய் திய ேசைவ அைமப்பிற்கு எ த ம்.
National Pension Centre
Tyneview Park
Whitley Road
Benton
Newcastle-upon-Tyne
NE98 1BA
ெதாைலேபசி 0845 6060 265
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8. வ மானவாி
•

நீங்கள் சிைறயில் இ க்கும்ேபா
ெசயல் குறித் ம் ெதாடர்ந்

•

உங்கள் வாி குறித்

நீங்கள் கண்காணிப்ப

கு மக்கள் ஆேலாசைனக்குகு

ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய எந்த ஒ
மிக ம்

க்கியமாகும்.

ேபான்ற அைமப்ைப சார்ந்தவர்கள் உங்கள

வரக்கூ ம் மற் ம் அவர்கள் வாிப்பிரச்சைனகைள தீர்க்க உங்க

சிைறக்கு

க்கு உதவக்கூ ம்.

என்ன ெசய்ய ேவண் ம்?
9

உங்க

க்கு உதவி ேதைவெயனில், உங்கள

உங்களால் இயன்றால், உங்கள

வாி அ

ேதசியகாப்பீட்

வலகத்ைத ெதாடர் ெகாள்

எண் மற் ம் குறியீட்

ங்கள்.

எண்ைண அவர்களிடம்

ெதாிவி ங்கள்.
9

உங்க

ைடய வாி அ

வலகம் எ

9

அ வலகத்திடம் ேக ங்கள்.
உங்க க்கு வாி ப வங்கள் ஏ ம் அ
ெசய்ய ேவண் ம். அல்ல
ெபற்றி ந்தா

9

உங்க
உங்க

என்ப

உங்க

ப்பப்பட்

க்கு உ தியாகத் ெதாியாவி ன், உள்

ர் வாி

ந்தால் நீங்கள் அந்தப் ப வங்கைளப் நிைற

நீங்கள் குறிப்பிட ேவண் ய ேதைவ உள்ள வ வாையப்

ம் கூட ப வங்கைள நிைற

ெசய்ய ேவண் ம்.

க்காக ேவ யாராவ ஒ வ ம் வாி அ வலகத்ைதத் ெதாடர் ெகாள்ளலாம். ஆனால்
க்காக அைத அவர்கள் ெசய்ய உங்க க்கு சம்மதம் என்பைத நீங்கள் எ த் ப் ர்வமாக

ெதாிவிக்க ேவண் ம்.
9

நீங்கள் சிைறயி
உங்க
ேக

9

க்கும்ேபா ம், உங்கள்

தலாளி உங்கள் பதவிக்கு திய நியமனம் ெசய்யாமல்

க்காக கா யாக ைவத்தி ந்தால், அைத எ த் ப் ர்வமாக ெதாிவிக்கும்ப

ங்கள். இதன்

நீங்கள் சிைறயி

லம் அ

குறித்த ஆவணம் உங்க

அவர்களிடம்

க்குக் கிைடக்கும்.

க்கும்ேபா ம், உங்கள் தனிஅலவன்சுகைளப் ெப

ர்கள். வாிகட்டத்

ேதைவயில்லாத உங்கள் வ டாந்த சம்பாத்திய ெதாைகேய உங்கள் தனி அலவன்சு ஆகும்.
கீழ்க்கண்டைவ பற்றி அறிய உங்கள் வாி அ

வலகத்ைத நீங்கள் ெதாடர் ெகாள்ளலாம்

9

உங்கள் மைனவிேயா அல்ல

9

(Tax Credit) பணத்ைத உங்கள் மைனவி அல்ல
உங்கள வங்கி அல்ல கட் ட கடன் வட் மீ
இய

கணவேரா பணி ாிந்

மா என்றறிய. இைதச் ெசய்ய ஒ

ெகாண்

ந்தால் குழந்ைதகள் வாி கிெர ட்

ைணவர் ெபய க்கு மாற்ற இய மா என்றறிய
சுமத்தப்பட்ட வாிைய நீங்கள் தி ம்பப் ெபற

ப வத்ைத நீங்கள் நிைற

ெசய்ய ேவண் ம்.

9

நீங்கள் பணியி
ந்தால் மற் ம் பி45 (P45)எனப்ப ம் ஆவண ம் உங்களிடம் இ ந்தால் ஏப்ரல் 5
வைர நீங்கள் ெச த்திய வ மான வாிைய தி ம்பப் ெபற இய மா என்றறிய

9

அல்ல நீங்கள் உங்க
ஆேலாசைனப் ெபற

க்காக பணியாற்றிக் ெகாண்

ந்தால் (சுயெதாழில்) அ

குறித்த
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சிைறயில் உங்க
•

நீங்கள் சிைறயில் இ க்கும்ேபா
சிைற அ

க்கு உதவக்கூ ய நபர்கள்
உங்க

க்கு ஏற்ப ம் எந்த ஒ

பிரச்சைனகள் குறித் ம்

வலாிடம் நீங்கள் ேபசலாம்.

•

உங்க

க்கு உதவக்கூ ய பிற நபர்க

•

ேவ யாெரல்லாம் உங்க

க்கு உதவ

ம் உண் .
ம் என்பைத சிைற அ

வலர் கூ வார்.

சிைறயின் உங்கள் பிாிவில் இைதப்பற்றிய தகவல் இ க்கிற .
சிைறயில் உங்க
பக்கத்தில் ேம

க்கு உதவ க்கூ ய பிற நபர்களின் பட் யல் கீேழ ெகா க்கப்பட் ள்ள . அ த்த
ம் அதிக நபர்களின் பட் யல் இடம் ெபற் ள்ள .

நீங்கள் மன ைட ந் ேபாயி ந்தாேலா அல்ல நீங்கள் ேவ யாராவ
வி ம்பினாேலா , நீங்கள் இவர்க டன் ேபசலாம்,
9 மதகு அல்ல மதாீதியாக பணி ாி ம் ேவ யாராவ ஒ வர்
9 சமாிடன் : உளவியல் ஆேலாசகாிடம் ேபச நீங்கள் வி ம்பினால் அ

ஒ வ டன்ேபச

குறித்

சிைற அ

வலாிடம்

கூ ங்கள். நீங்கள் மன ைடந்தி ந்தாேலா, கவைல ெகாண்
ந்தாேலா அல்ல உங்கைள
நீங்கேள காயப்ப த்திக் ெகாள் ம் எண்ணேமா அல்ல தற்ெகாைல எண்ணேமா ேதான்றினால்
தனிைமயாக நீங்கள் மனம்விட்

ேபசக்கூ ய நபர்கேள ேமற்பார்ைவயாளர்கள்.

ேமற்பார்ைவயாளர்கள் 24 மணி ேநர ம் ேசைவக்காக காத்தி ப்பார்கள். நீங்கள் ஒ
ேமற்பார்ைவயாளைர தனிைமயில் ேநாில் சந்தித் ப் ேபசலாம், ெதாைலேபசியில் உைரயாடலாம்,
(உள்

ர் எண்ைண நீங்கள் ேகட்

அறிய ேவண் ம்) அல்ல

கீழ்க்கண்ட

கவாியில்

அவர்க க்கு க தம் எ தலாம்.
Chris
PO Box 9090
Stirling
FK8 2SA

9 ேகட்பாளர் அல்ல ேதாழர் என அைழக்கப்ப ம் மற்ற சிைறக்ைகதிகள் : நீங்கள்
மன ைடந்தி ந்ததாேலா அல்ல கவைல ெகாண்
ந்தாேலா உங்கள் பிரச்சைனகள்
ேகட்க ம் உங்க க்கு ஆதரவளிக்க ம் பயிற்சிெபற்ற சிைறக்ைகதிகேள ேகட்பாளர்கள் ஆவர்.
உங்கைளேயா அல்ல ேவ யாைரேயா நீங்கள் காயப்ப த்தக்கூ ம் என அவர்கள்
கவைலப்பட்டாலன்றி நீங்கள் அவர்களிடம் என்ன கூறினீர்கள் என்பைத சிைற அ வலாிடம்
அவர்கள் ெதாிவிக்கமாட்டார்கள். சில சிைறகள் ேதாழர்கள் எனப்ப பவர்கைள ம்
ெகாண்

க்கும். நீங்கள் யா டனாவ

ேபச வி ம்பினால் நீங்கள் கூ வைதக் ேகட்க

அமர்த்தப்பட்ட சிைறக் ைகதிகேள ேதாழர்கள் ஆவர். ேதாழர்கள் அவர்கள் ேவண் ய ேதைவ
ஏற்பட்டால் சிைற அ வலாிடம் நீங்கள் கூறியைத ெசால்லக்கூ ம்.
9 அதிகாரப் ர்வ சிைறப் பார்ைவயாளர்கள்
இவர்கள், தங்கைளச் சந்திக்கவர அதிக நபர்கைள ெகாண்
ந்தால் சிைறக் ைகதிகள் அல்ல
சிைறக்கு ெவளிேய உள்ள யாராவ ஒ வ டன் ேபச வி ம் ம் சிைறக் ைகதிகைள
சந்திக்கக்கூ ய உள் ர் நபர்கள். இந்த நபர்களில் யாராவ ஒ வர் உங்கைளச் சந்திக்க
ஏற்பா ெசய் ம்ப அதிகாரப் ர்வ சிைற பார்ைவயாளர் அ மதி வழங்கல் அதிகாாியிடம்
ேக

ங்கள்.
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உங்க

க்கு உதவக்கூ ய மற்ற நபர்கள்

உங்கைள யாராவ

9

எந்த ஒ

ேவதைனப்ப த்தினாேலா அல்ல

சிைற அ

உங்களிடம் வன் ைறயாக நடந்தாேலா

வலாிட ம் உடன யாக கூ ங்கள். அவர்களால் உங்க

க்கு உதவ

ம்.
மற்ற ெசயல்பா களில் உதவி
9 பிற அைமப் க

ம் சிைறக் ைகதிக

க்கு உதவிகள் ாிகின்றன. எ த் க்காட்டாக,

ெபா மக்கள் ஆேலாசைனக்கு பணம் மற் ம் சட்டம் ேபான்ற விசயங்களில் உத கிற .
ம அல்ல ேபாைதப் பழக்கம் நீக்குதல் அைமப்பான ேபாைதப்ெபா ள் அல்ல
ம வினால் ஏற்ப ம் பிரச்சைனகள் தீர உத கிற . உங்கள் சிைறயில் என்னவிதமான
உதவிகைள நீங்கள் ெபற

ம் என்பைதப் பற்றி சிைற அ

வலாிடம் ேக

ங்கள்.

9 நி பிாிட் ◌ஃப ண்ேடஷன். இந்த அைமப்பான , சிைறயில் உள்ள நபர்கைள சந்தித்
சிைறயி
ந் வி தைலயான பின்பான வாழ்க்ைகக்கு அவர்கள் தயாராக உத ம்
அைமப்பாகும்.
The New Bridge Foundation
27a Medway Street
London
SW1P 2BD
ெதாைலேபசி 0207 976 0779
சிைறயில் உள்ள பிரச்சைனகள் குறித் யாாிடம் கூ வ
9 சுயாதீன கண்காணிப் க்கு சிைறகள் நல்ல ைறயில் இயக்குகின்றனவா என்பைத
உ திப்ப த்த இவர்கள் சிைறகைள பாிேசாதைனயி வர். இவர்கள் சிைறக்காக
பணி ாிவதில்ைல. இவர்கள் உள் ைரச் ேசர்ந்த தன்னார்வலர்கள் ஆவர். சிைற வாழ்க்ைக
பற்றி உங்க க்கு குைற அல்ல
கார் ஏ மி ந்தால் அ த்த ைற அவர்கள் சிைறக்கு
வ ம்ேபா சுயாதீன கண்காணிப் க்கு உ ப்பினர்களில் யாராவ ஒ வைரேயா
அல்ல

ெமாத்தக் கு வினைரேயா காண ேவண் ம் எனக்ேகட்கலாம். இைதச் ெசய்ய ஒ

சிறப் ப வத்ைத நீங்கள் நிைற

ெசய்ய ேவண் ம். சுயாதீன கண்காணிப் க்கு வினர்

பற்றிய ைகேய ம் ப வ ம் சிைறயில் உங்கள் பிாிவில் இ க்க ேவண் ம்.
9 சிைற அ

வலாிடேமா அல்ல

சிைறகள் மற் ம் நன்னடத்ைத ஓம் ட்ஸ்ேமன் என

அைழக்கப்ப பவாிடேமா நீங்கள் கார் ெசய்யலாம். ேமலதிக தகவ

க்கு 115ம் பக்கம்

பார்க்க ம்.
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கு ம்பத்தினர் மற் ம் நண்பர்க
ெகாள்ளல்
கு ம்பத்தினர் மற் ம் நண்பர்க
உங்க

டன் ெதாடர்

டன் நீங்கள் ெதாடர் ெகாள்ள உங்கள் சிைற நிர்வாகம்

க்கு உதவ ேவண் ம்.

சிைறயில்
•

நீங்கள் க தங்கள் எ தலாம்

•

நீங்கள் ஒ

•

உங்கைளச் சந்திக்க பார்ைவயாளர்கள் வரலாம்.

உங்க

ெதாைலேபசி அைழப் கள் எ க்கலாம்

க்கு ேதைவெயனில் இந்த விஷயங்களில் உத ம்ப

கு ம்பத்தினர் மற் ம் நண்பர்க
க்கிய அம்சங்கள் (அ த்த பக்கத்தில் ேம
9 யாராவ

ஒ வர் சிைறக்கு வந்

ப வத்ைத நீங்கள் நிைற

ஒ

சிைற அதிகாாிையக் ேக

ங்கள்.

டன் சந்திப் க்கள்
ம் சில தகவல்கள் உள்ளன)
உங்கைளச் சந்திக்கும்

ன் சந்திப்

ஆைண எ

ெசய்ய ேவண் ம். (நீங்கள் தண்டைன ெபறாத அல்ல

ம்

சிவில்

ைகதியாக இ ந்தாெலாளிய)
9 சிைறயில் உள்ள ஒ

அைறயில் சந்திப் க்கள் இடம் ெப ம். அைறயின் எந்தப் பகுதியில் அமர

ேவண் ம் என்பைத சிைற அ

வலர் உங்களிடம் கூ வார்.

9 சந்திப் க்கள் நைடெபற ேவண் ய நாட்கள் மற் ம் ேநரங்கைள வழக்கமாக, ஒவ்ெவா
சிைறயி

ம் உள்ள ஆ

நர்

ெசய்வார். வழக்கமாக, ெபா

வி

ைற நாட்களில்

(கிறிஸ் மஸ் மற் ம் ஈஸ்டர் ேபான்ற நாட்கள்) சந்திப் கள் நைட ெபறஇயலா .
9 குழந்ைதகள் உங்கைளச் சந்திக்கலாமா அல்ல இயலாதா என்ப குறித் சிைற அ
எ ப்பார். இ

நீங்கள்

ஆகியவற்ைற ெபா த்த . இ

வலர்

ாிந்த குற்றம் மற் ம் சிைறயில் உங்கள் நடவ க்ைக

குறித்

சிைற அ

வலர் உங்களிடம் கூ கிறார்.
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9 குழந்ைதகள் எத்தைன ேப ட

ம் வயதில்

த்ேதார் அதிகபட்சம் 3 ேபர் ஒவ்ெவா

ைற ம் உங்கைளச் சந்திக்கலாம். அவர்கள் அைனவ ம் ஒேர சமயத்தில் உங்கைளச்
சந்திக்க ேவண் ம். அவர்கள

ெபயர்கள் சந்திப் ஆைணயில் இடம் ெபற்றி க்க ேவண் ம்.

9 வழக்கமாக, குழந்ைதகள் வயதில்
சில சிைறகளில் 16

ந்

த்தவர் ஒ வர்

18 வயதானவர்கள் தனியாகேவ வந்

9 உங்கைள சந்திக்க வ பவர்கள் யார் என்பைத
அேததினத்தில் மற்ெறா
அவர்க

க்கு அ

ைண டன் வர ேவண் ம். ஆனா
சந்திக்க அ

ன்கூட் ேய கண்டறிவ

ம்

மதி உண் .

சிறப்பானதாகும்.

கு வினர்கள் உங்கைளச் சந்திக்க வந்தால், உங்கைளச் சந்திக்க

மதி ம க்கப்படலாம்.

9 சிைற ேசைவ ஆைண 4410-ல் ேமலதிக தகவல் உள்ள . இதன் ஒ

பிரதி

லகத்தில்

உள்ள .

தண்டைன வழங்கப்படாத மற் ம் சிவில் சிைறக்ைகதிக

க்கான தகவல்

9 உங்கள் கு ம்பத்தினர் வழக்கமாக சிைறக்கு ெதாைலேபசியில் அைழத்
ேநரம் ஒ க்கித் த மா

உங்கைளச் சந்திக்க

ேகட்க ேவண் ம். சந்திப் ப வத்ைத நீங்கள் நிைற

ெசய்ய

ேவண் யதில்ைல.
9 வாரத்திற்கு 3 சந்திப்பிற்கு உங்க
காலத்தின் அள

மதி உண் . ஒவ்ெவா

1 மணி ேநரமாகும். இந்த சந்திப் க்களில் ஒன்

அைமயலாம்.
9 சில சிைறகள் சந்திப் க் கால அள
ெகாண்

க்கு அ

ைற ம் இந்த சந்திப் க்
வார இ தியில்

குைறவாக ம் ஆனால் அதிக சந்திப் கைள ம்

க்கக்கூ ம்.

9 நீ க்கப்பட்ட கால அள டன் அதிக சந்திப் க

ம் உங்க

க்குக் கிைடக்கக்கூ ம். இ

உங்கள் நடத்ைத மற் ம் நீங்கள் இ க்கும் சிைற ேபான்ற அம்சங்கைளப் ெபா த்த . 64ம்
பக்கம் பார்க்க.
9 ஒவ்ெவா

ைற ம் குழந்ைதகள் எத்தைனேப ட

ம் வயதில்

த்ேதார் அதிகபட்சம் 3 ேபர்

உங்கைளச் சந்திக்கலாம்.
9 சிலசிைறகள் பதின்ப வத்தினைர (Teen agers) வயதில்

த்ேதாராகேவ கணக்கில்

ெகாள்கின்றனர். பதின் ப வத்தினர் உங்கைளச் சந்திக்க வந்தால் அ

குறித்

சிைற

அ வல டன் ேகட் த் ெதாிந் ெகாள் ங்கள்.
9 ேவெறா சிைறயில் தண்டைன வழங்கப்படாத சிைறக் ைகதியாக இ க்கும் உங்கள் கு ம்ப
உ ப்பினர் எவைர ம் நீங்கள் சந்திக்க இய
ஒ

மாதத்திற்கு சிைறயில் இ க்க ேவண்

ம். இ

வழக்கமாக நீங்கள் இ வ ம், ேம

ள்ள நிைலயில் மட் ேம நடக்க இய

ெசய்ய ேவண் ம் என நீங்கள் வி ம்பினால் சிைற அ

ம்

ம். இைதச்

வலாிடம் கூ ங்கள்.
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அைனத்

சிைறக்ைகதிக

9 ஒவ்ெவா

க்குமான தகவல்

4 வாரத்திற்கும் குைறந்தபட்சம் 2 பார்ைவயாளர் சந்திப் க்கைள நீங்கள்

ெபறலாம். சந்திப் க்களின் கால அள ஒ மணி ேநரமாகும்.
9 சிைறயில் உங்கள் நடவ க்ைககைளப் ெபா த் அதிக பார்ைவயாளர் சந்திப் க்க
உங்க

ம்

க்கு கிட்டக்கூ ம். 64ம் பக்கம் பார்க்க ம்.

பார்ைவயாளர் சந்திப்ைப ஏற்பா

ெசய்வ

எப்ப

1. சந்திப் ஆைண எனப்ப ம் ப வத்ைத நிைற
ைற நீங்கள் ஒ

ெசய்ய ம். ஒவ்ெவா

திய சந்திப் ஆைணையப் ெப

2 வாரங்க

க்கு ஒ

ர்கள்.

2. நீங்கள் சந்திக்க வி ம் ம் நபர்கள் அைனவாின் ெபயைர ம் ப வத்தில் எ த ம். நீங்கள்
சந்திக்க வி ம் ம், குழந்ைதகளின் ெபயைர ம் ப வத்தில் குறிப்பிட ம்.
3. சந்திப் ஆைணைய நீங்கள் சந்திக்க வி ம் ம் நபர்களில் ஒ வ க்கு அ
4. உங்கைளச் சந்திக்க வ ம் நபர்கள் அந்தப் ப வத்ைத அவர்க

ப்ப ம்.

டன் ெகாண்

வரேவண் ம்.

பார்ைவயாளர்கள் சந்திப் பற்றிய மற்ற தகவல்
ேவெறா

சிைறயில் இ க்கும் உங்கள் கு ம்பத்தினர் ஒ வைர சந்தித்தல்

ேவெறா

சிைறயி

ஒவ்ெவா

3 மாதங்க

க்கும் உங்கள் ெந ங்கிய கு ம்ப உ ப்பினைர நீங்கள் சந்திக்கலாம்.
க்கு ஒ

ைற இதற்காக நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்காக, நீங்கள்

இ வ ம் சந்திப் ஆைணைய நிைற

ெசய்ய ேவண் ம். இந்தச் சந்திப் ஏற்பா

ெசய்ய சிறி

காலம் எ க்கும்.
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உங்கள் கு ம்பத்தினர் அல்ல
உள்ள சிைறக்கு நீங்கள் ெகாண்
•

நண்பர்கள் இ க்கும் இடத்தி

ெதாைலவில்

ெசல்லப்பட்டால்

பார்ைவயாளர் சந்திப் க்கைள நீங்கள் ேசமிக்கலாம். குைறந்தபட்சம் 3 மற் ம் அதிகபட்சம் 26
பார்ைவயாளர் சந்திப் க்கைள நீங்கள் ேசமிக்க இய
சந்திப் கள் எனப்ப கின்றன. இைத எவ்வா
அ

வலாிடம் ேக

ம். இைவ ஒன்

ெசய்வ

என்ப

ங்கள். சிைறகள் மிக ம் அதிக ேவைலப்ப

இதற்காக நீங்கள் காத்தி க்க ேவண்
•

ந்

உங்கள் கு ம்பத்தினர் அல்ல

ேசர்க்கப்பட்ட

பற்றி அறிய சிைற
ைவ ெகாண்

ப்பதால்

இ க்கும்.

நண்பர்கள் இ க்கும் இடத்திற்கு அ கில் உள்ள சிைறக்கு

கு கிய காலத்திற்கு நீங்கள் மாற்றப்பட

மா என்

சிைற ஆ

நாிடம் நீங்கள்

ேகட்கலாம். தற்ேபா ள்ள சிைறயில் ஆ மாத காலம் இ ந்த பின்னர் நீங்கள் இைதச் ெசய்ய
ம்.
•

உங்கள

திய சிைறயின் பார்ைவயாளர் சந்திப் விதிகைள நீங்கள் பின்பற்ற ேவண் ம்.

•

உங்கள் பைழய சிைறக்கு நீங்கள் தி ம்பி வந்த டன் மீண் ம் நீங்கள் பார்ைவயாளர்
சந்திப் க்கைள ேசமிக்கத் ெதாடங்கலாம்.

பார்ைவயாளர்களின் பயணச் ெசல க்கான உதவி
•

சிறி

பண உதவி ெபற இய

ம். இந்தப் பண உதவிையப் ெபற அவர்கள் 18 வயதிற்கு

ேமற்பட்டவராக ம் சில அரசாங்க பண ச
சம்பாதிக்கக் கூ யவராக இல்லாம
•

ைககள் ெப பவராக ம் மற் ம் அதிகம்

ம் இ க்க ேவண் ம்.

உதவி ெபற்ற சிைறப்பார்ைவயாளர் சந்திப் திட்டம் என்
பணத்ைதப் ெபற விண்ணப்பிக்க அவர்கள் ஒ

•
•

ப வத்ைத நிைற

இைதபற்றிய தகவல் சிைற ேசைவ ஆைண 4405
அைறயி

அைழக்கப்ப ம் திட்டத்தி

ந்

ெசய்ய ேவண் ம்.

ம் பார்ைவயாளர்கள் உங்கைளச் சந்திக்கும்

ம் உள்ள .

சிைற, பார்ைவயாளர் ைமயம் மற் ம் பார்ைவயாளர் உங்கைளச் சந்திக்கும் அைற ஆகிய
இடங்களி

ந்

நிரப்ப ேவண் ய ப வத்ைத நீங்கள் ெபறலாம் அல்ல

கீழ்கா

ம்

கவாியில் உதவி ெபற்ற சிைறப்பார்ைவயாளர் சந்திப் அலைக ெதாடர் ெகாண் ம்
ெபறலாம்.
Assisted Prison Visits Unit
PO Box 2152
Birmingham
B15 1SD
ெதாைலேபசி 0845 300 1423 அல்ல
(திங்கள்

0121 626 2000

தல் ெவள்ளிக்கிழைம வைர காைல 10:15 – 11.45 மற் ம் மதியம் 14:15 – 15.45 ஆகிய

ேநரங்களில்)
ெடக்ஸ்ட் ெதாைலேபசி : 0845 304 0800 (அேத ேநரங்களில்)
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க தங்கள்
க்கிய அம்சங்கள்
9

உங்கள் க தத்தில் என்ன இ க்கலாம் அல்ல

எைவெயல்லாம் இ க்கககூடா

என்பைதப் பற்றி சிைற ேசைவ ஆைண 4411 உங்க க்கு எ த் க்கூ ம். விதிகைள
நீஙகள் ெதாிந் ெகாள்ள ேவண் ம் என்பதால் சிைற ஆைண என்ன கூ கிற
என்ப பற்றி உங்க க்கு உ தியாகத் ெதாியாவி ல் உங்க க்கு உத ம்ப சிைற
அ
9

வலைரக் ேக

ஒவ்ெவா

ங்கள்.

வார ம் ஒ

க தத்ைத நீங்கள் இலவசமாக அ

அஞ்சல் தைலக்கு நீங்கள் ெதாைக ெச

த்த ேவண் யதில்ைல. நீங்கள் தண்டைன

வழங்கப்படாத சிைறக் ைகதியாக இ ந்தால் ஒ
இலவசமாக அ

ப்பலாம். அதாவ

வாரத்திற்கு 2 க தங்கைள நீங்கள்

ப்பலாம்.

9

ஏதாவ

தண்டைனகைள நீங்கள் ெபற்றா

9

ேவ

9

சில காரணங்களால் யாராவ உங்கைள வந் சந்திக்க இயலவில்ைல என்றால்,
அவர்கள் உங்கைள வந் சந்திப்பதற்கு பதிலாக ஒ இலவச க தத்ைத நீங்கள்

அதிக க தங்கள் அ

அவ க்கு அ
9

ஏதாவ

ப்ப நீங்கள் ெதாைக ெச

மாறா .
த்த ேவண் ம்.

ப்பலாம்.

க்கிய விஷயம் அல்ல

எ த ேவண்

ம் கூட இ

அவசரச் ெசய்திைய ெதாிவிக்க நீங்கள் க தம்

இ ந்தால், இலவசக் க தம் நீங்கள் அ

எ த் க்காட்டாக, ேவ

ப்ப இய

சிைறக்கு விைரவில் நீங்கள் மாற்றப்பட இ ந்

நீங்கள் உங்கள் கு ம்பத்தின க்கு ெதாிவிக்க ேவண் ய
9

நீங்கள் எத்தைன க தங்கள் ேவண் மானா

உங்கள் க தங்கள் எந்த அள
• நீங்கள் அ

ப் ம் அல்ல

பார்க்கப்ப ம். அ

உங்க

ம்.

ம் அ

அைத

ேபான்ற சூழ்நிைலகள்.

ப்பப்படலாம்.

இரகசியமான ?
க்கு வ ம் அத்தைன க தங்க

மதிக்கப்படாத எ

ம் க தத் டன் அ

ம் சிைற அ

வலரால் திறந்

ப்பப்படவில்ைல என்பைத பார்த்

அறிவதற்காகேவ இந்த நடவ க்ைக. வழக்குைரஞர்கள், நீதிமன்றங்கள் மற் ம் பிற
அைமப் க

க்கிய

க்கு இதில் விதி விலக்கு உண் . 47ம் பக்கம் பார்க்க ம்.

• ெப ம்பாலான க தங்கைள சிைற அ வலர் ப க்க மாட்டார். ஆனால் குறிப்பிட்ட கால
அள களில் சிறிய எண்ணிக்ைகயிலான க தங்கைள அவர்கள் ப ப்பார்கள்.
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க தங்கள் பற்றி ேமலதிக தகவல்

• கீழ்க்கா

ம் காரணங்கள் உள்ள சமயங்களில் சிைற அ

வலர் உங்கள

அைனத்

க தங்கைள ம் ப க்கக்கூ ம்.
o நீங்கள் ஏ – பிாி

சிைறக் ைகதியாக இ ந்தால்

o நீங்கள் சிைறயில் இ ந்
o குழந்ைதக
ஒவ்ெவா

தப்பிவிடக்கூ ம் என க தினால்

க்கு நீங்கள் தீங்கு விைளவிக்கக்கூ ம் என க தினால் (குைறந்த பட்சம்
ஆ

மாதங்க

க்கு ஒ

ைற இ

ேசாதித்

அறியப்ப ம்.)

o நீங்கள் வன்ெகா ைம குற்றத்திற்காக தண்டைன வழங்கப்பட்

இ ந்தால் அல்ல

நீங்கள்

விளக்கமறிய ல் இ ந்தால்
o உங்க

க்கு கட் ப்பாட்

ஒவ்ெவா

ஆ

o சிலகாரணங்க
ஆபத்தான

ஆைண அல்ல

மாதங்க

க்கு ஒ

நீதிமன்ற உத்தர

வழங்கப்பட்

ைற சாிபார்க்கப்ப ம்)

க்காக க தங்களில் உள்ளைவ சிைறக்ேகா அல்ல

என சிைற அ

ந்தால் (இ

மற்ற நபர்க

க்ேகா

வலர் க தினால்

ெதாைலேபசி அைழப் கள்
க்கிய அம்சங்கள் (அ த்த பக்கத்தில் ேம

9

ம் சில விவரங்கள் உள்ளன)

நீங்கள் அைழக்க வி ம் ம் ெதாைலேபசி எண்களின் பட் யைல எ த சிைற அ

வலர் உங்க

க்கு

ஒ ப வத்ைத ெகா ப்பார். எ த் க்காட்டாக, உங்கள் கு ம்ப நபர்கள், நண்பர்கள் மற் ம் உங்கள்
வழக்குைரஞர்

9

இந்தப் பட் யல் ஏற் ைடய என்றால் சிைற அ வலர் அதற்கு சம்மதம் ெதாிவிக்க ேவண் ம். சில
சந்தர்ப்பங்களில் சிைற அ வலர் த ல் சம்மதம் ெதாிவிக்காம ம்கூட நீங்கள் ஒ எண்ணிற்கு
ெதாைலேபசியில் அைழக்கலாம். இ

9

பின் எண் எனப்ப ம் ஒ

9

ெதாைலேபசியில் அைழப்பதற்கு
ெதாைலேபசிைய பயன்ப த் வ

உங்கள் பா காப் வைகப் பிாிைவப் ெபா த்த .

எண்ைண சிைற அ

என்பைத ெதாிவிப்பதற்காக ஒ

வலர் உங்க

க்கு ெகா ப்பார். ஒவ்ெவா

ைற ம்

ன்பாக இந்த எண்ைண நீங்கள் பதி ெசய்ய ேவண் ம்.
ெதாடர்பான சில விதிகைள நீங்கள் ஒப் க் ெகாள்கிறீர் கள்

ஆவணத்தில் நீங்கள் ைகெயாப்பம் இடேவண் ம்.
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கிெர ட் – ஐ வாங்குவதன்

9

இ

நீங்கள்

த ேலேய ெச

லம் நீங்கள் ெதாைலேபசி அைழப் க
த் ம் ெதாைகயாகும். ஒவ்ெவா

க்கு பணம் ெச

த்தலாம்.

ைற நீங்கள்

9

அைழக்கும்ேபா ம் அந்த அைழப் க்கு உண்டான கட்டணம் கழிக்கப்ப ம்.
உங்கள் தனிப்பட்ட பணத்ைதக் ெகாண்ேடா அல்ல நீங்கள் சம்பாதித்த பணத்ைதக்

9

ெகாண்ேடா சிைற கைடயில் இ ந் கிெர ட்ைட நீங்கள் வாங்கலாம்.
நீங்கள் சிைறயி
க்கும் ேபாதான உங்கள் நடவ க்ைகையப் ெபா த்
ெதாைலேபசியில் ேபச கூ தல் ேநரம் ெசலவழிக்க இய

நீங்கள்

ம். 64ம் பக்கம் பார்க்க ம்.

உங்கள் வழக்குைரஞ டன் மிக ம் அவசரமாக ேபச ேவண் ம். அல்ல ேவ
க்கியமான
காரணம் என்றால் மிக ம் தனிப்பட்ட மற்ெறா ெதாைலேபசிையப் பயன்ப த்த ேவண் ம்

9

என நீங்கள் ேகட்கலாம். நீங்கள் அைதச் ெசய்யலாமா என்ப
சிைற ேசைவ ஆைண 4440 , அத்தியாயம் 4ல் இ

குறித்

ஆ

நர்

குறித்த தகவல் உள்ள . இதன் ஒ

எ ப்பார்.
பிரதி

லகத்தில்

உள்ள .

உங்கள் கு ம்பத்தினர் அல்ல
•

நீங்கள் ேமற்ெகாள்

நண்பர்கள் ேவெறா

நாட் ல் வசித்தால்

ம் மற்ற அைழப் கள் தவிர, அவர்க

க்கு மாதத்திற்கு ஒ

ெதாைலேபசி அைழப் நீங்கள் ெசய்யலாம். அைழப்பின் கால அள
இ க்கும். கடந்த மாதத்தில் உங்கள் கு ம்பத்தினேரா அல்ல
சந்தித்தி ந்தால் உங்க
•

க்கு இந்த இலவச

ெந க்கமான கு ம்பத்தினைர மற்ெறா
ெவளிநாட்
அல்ல

இலவச

5 நிமிடங்களாக

நண்பர்கேளா உங்கைளச்

அைழப் கிைடக்கா .

நாட் ல் ெகாண் ள்ள சிைறக் ைகதிகள் அல்ல

பிரைஜகள் ( ேக பாஸ்ேபாட் அற்றவர்கள்) இந்த நாட் ல் உள்ள கு ம்பத்தினர்

நண்பர்க

க்கு ெதாைலேபசியில் ேபச தங்கள் தனிப்பட்ட பணத்ைத

பயன்ப த்தலாம்.
உங்கள் ெதாைலேபசி அைழப் கள் எந்த அள
•

நீங்கள் அதிக அல்ல

இரகசியமானைவ

அதி உயர் இடர் வைகப் பிாிவான வைகப்பிாி

ைகதிெயன்றால் சிைற அ

வலர் உங்கள

அைனத்

ஏ -ஐ ேசர்ந்த சிைறக்

ெதாைலேபசி அைழப்

உைரயாடல்கைள ம் ேகட்பார்.
•

அவ்வா

இல்ைலெயனில், சிைற அ

வலர் உங்கள் ெதாைலேபசி அைழப் உைரயாடல்கள்

சிலவற்ைற ேகட்கக்கூ ம்.
•

ெதாைலேபசியில் நீங்கள் ேபசும்ேபா , நீங்கள் மற் ம் ம

ைனயில் ேபசுபவர் ஆகிய

இ வ ைடய உைரயாடல்கைள ம் ேகட்பார். உைரயாடல்கைள அவர்கள் பதி
கூ ம். இதன்

ெசய்ய ம்

லம் உங்கள் உைரயாடல்களின் பிரதி அவர்களிடம் இ க்கும்.

•

இ

உங்கள் சிைறயில் நைடெபற்றால், அ பற்றி சிைற அ

•

நீங்கள் ேபசக்கூடாதவற்ைற ேபசினால் சிைற அ

•

உங்கள் வழக்குைரஞர்கள் அல்ல

வலர் உங்க

க்கு கூ வார்.

வலர் உங்கள் அைழப்ைப

ண் க்கலாம்.

தனியார் அைமப் களிடம் உைரயா வைத அ

வலர்

ேகட்க மாட்டார்.
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தி மணம் ெசய்தல் அல்ல
•

நீங்கள் சிைறயி

சிவில் பார்ட்னர் ஷிப்

க்கும்ேபா

தி மணம் ெசய்

ெகாள்ளேவா அல்ல

சிவில் பார்ட்னர்

ஷிப்பிற்ேகா நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
•

இைதச் ெசய்ய, ஒ

ேவண் ேகாள் ப வம் அல்ல

நடவ க்ைகக்காக சிைற அ
•

தி மண விழா அல்ல
நீங்க

ம்

உங்கள்

ப்பலாம்.

வலகத்திேலா என்பைத ஆ

ைண ம்

எல்லா

ெசய்தல் மற் ம் மற்ற ெசலவினங்க

உங்க

ெவ ப்பார்.
ெசய்

க்க

ேவண் ம்.

ெகாள்ளல், சாியான ப வங்கைள நிைற

க்கு பணம் ெச

சில ஏற்பா கைளச் ெசய்வதில் மதகு

நர்

ஏற்பா கைள ம்

எ த் க்காட்டாக, சாியான நபைரத் ெதாடர்
•

அ

ந க்கு எ தி அைத ேமல்

சிவில் பார்ட்னர்ஷிப் விழா எங்கு நடத்தப்ப ம் சிைறயிலா அல்ல

அ கில் உள்ள பதிவாளர் அ
•

வலாிடம் ெகா த்

க தத்ைத ஆ

த்தல்.

க்கு உதவக்கூ ம்.

ேமலதிக தகவல்
•

தி மணம் ெசய்தல் பற்றிய ேமலதிக தகவல் சிைற ேசைவ ஆைண 4450ல் உள்ள .

•

சிவில் பார்ட்னர் ஷிப் பற்றிய ேமலதிக தகவல் சிைற ேசைவ ஆைண 4445ல் உள்ள .

இவற்றின் பிரதிகைள

லகத்தில் இ ந்

நீங்கள ெபறலாம்.
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உங்கள் வழக்குைரஞர் அல்ல

பிற அதிகார
ெகாள்ளல்

ர்வ நபர்க

உங்கள் வழக்குைரஞர், நீதிமன்றங்கள் அல்ல
அைமப் களிடமி ந்
அவர்க

க்கு அ

டன் ெதாடர்

பிற அதிகார ர்வ

நீங்கள் க தங்கள் ெப தல் அல்ல

நீங்கள்

ப் தல்

மிகச்சாியான காரணம் இல்லாதவைர, சட்ட விஷயங்கள் குறித் உங்கள் வழக்குைரஞர் அல்ல
நீதிமன்றங்க க்கு அ ப்பப்ப ம் க தங்கைள சிைற அ வலர் பிாிக்கேவா அல்ல ப க்கேவா

•

மாட்டார். இ

க த விதி 39 க தம் எனப்ப ம்.

சிைற மற் ம் நன்னடத்ைத ஓம் ட்ஸ்ேமன் உங்கள் எம்.பி. மற் ம் உளவியல் ஆேலாசகர் ேபான்ற

•

ேவ

சில அைமப் க

க்கு அ

ப்பப்ப ம் க தங்க

அைமப் களின் பட் யைல ெதாிந்

க தத்ைத அ

ெபா ந் ம். இந்த

ெகாள்ள சிைற ேசைவ ஆைண 4411-ஐ பார்க்க ம். இதன்

ஒ பிரதிவழக்குைரஞர்
லகத்தில் உள்ள
.
உங்கள்
நீதிமன்றங்கள்
அல்ல

க தம் அ

க்கும் இ

பிற அதிகார

ர்வ அைமப் க

க்கு

ப் தல்
ப்ப சிைற அ

வலாிடம் அைதக் ெகா க்கும் ன் ெபயர் மற் ம்

கவாி டன்,

இவ்ைற ம் க தத்தின் உைறயில் எ த ேவண் ம்.
•

உங்கள் வழக்கறிஞ க்கு அல்ல

நீதிமன்றங்க

க்கு அ

ப்பப்ப ம் க தங்களின் உைறயில்

சிைற விதி39 என்பைத எ த ம்.
•

மற்ற நபர்க

க்கு அ

ப்பப்ப ம் க தங்களின் உைறயில் ரகசிய அ

கல் என்பைத

எ த ம்.

உங்கள் வழக்குைரஞர் நீதிமன்றங்கள் அல்ல
அைமப் களிடமி ந்
உங்க

பிற அதிகார

ர்வ

க தங்கைளப் ெப தல்

க்கு க தங்கைள அ

ப் ம் நபர் கீழ்கா

ம் விவரங்கைள க தத்தின் உைறயில் எ த

ேவண் ம்.

•
•
•
•

உங்கள் ெபயர் மற் ம் சிைற எண்.
அவர்கள

கவாி மற் ம் ெதாைலேபசி எண்

சிைறவிதி 39 அல்ல

ரகசிய அ

கல்

க தத்தின் உைறயில் உங்கள் வழக்குைரஞர் ைகெயாப்பமிட ேவண் ம். பிறகு க தத்ைத
மற்ெறா

உைறயி ட்

ஆ

நாின்

கவாிக்கு அ

ப்ப ேவண் ம். அல்ல

அதற்குப் பதிலாக

க தத்ைதப் பற்றிய சி குறிப்ைப ம் அவர்கள் எ தலாம்.
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•

சட்ட ாீதியான ெசய

க்காக இ ந்தால் நீங்கள் க தத்தின் உைறயில் விதி 39 என மட் ேம எ த

ேவண் ம்.

• நீங்கள் அ

ப்ப அ

மதிக்கப்படாத எைத ம் க த்தி

• ஏேதா தவ

உள்ள

என சிைற அ

திறந்

ள் ைவத்

ப்பக்கூடா .

வலர் நிைனத்தால், அவர் உங்கள்

பார்ப்பார். இைதச் ெசய்யலாமா என அவர்கள் ஆ

த ல் ேகட்க ேவண் ம்.
உங்கள்
வழக்குைரஞர் அல்ல

அ

ன்னால் க தத்ைத

நாிடேமா அல்ல

இயக்குநாிேடா

மற்ற அதிகாரப் ர்வ நபர்களிடமி ந்

ெதாைலேபசி அைழப் கள் மற் ம் அவர்க

வ ம்

டனான சந்திப் கள்

• உங்கள் வழக்குைரஞர் மற் ம் மற்ற அதிகாரப் ர்வ பார்ைவயாளர்கள் (சட்ட விஷயங்கள்
ெதாடர் ைடய நபர்கள்) உங்கைள சிைறயில் சந்திக்கலாம்.

• இந்த நபர்கள் உங்கைள சந்திக்கும்ேபா
அவர்கள் சற்

ஒ

சிைற அதிகாாி அங்கு இ ப்பார். ஆனால்,

ெதாைலவில் இ ப்பார்கள் எனேவ நீங்கள் கூ வைத அவர்களால் ேகட்க

இயலா .

• உங்கள
எந்த ஒ

வழக்குைரஞர் அல்ல

பிற சட்டம் ெதாடர்பான நபர்க

ெதாைலேபசி அைழப் கைள ம் சிைற அ

ெசய்தித்தாள்கள், ெதாைலக்காட்சி, வாெனா

க்கு நீங்கள் ேமற்ெகாள்

ம்

வலர் ேகட்கமாட்டார்

அல்ல

சஞ்சிைகக

டன் ெதாடர்

ெகாள்ளல்
கீழ்க்கண்டைவகைள நீங்கள் பின்பற் ம்வைர ெசய்தித்தாள்கள், ெதாைலக்காட்சி, வாெனா
அல்ல

சஞ்சிைகக

க்கு நீங்கள் எ தலாம்.

° நீங்கள் ெசய்த குற்றம் குறித்ேதா அல்ல

ேவ

யாராவ ஒ வர் ெசய்த குற்றம் குறித்ேதா

நீங்கள் எ தாத வைரக்கும் (குற்றம், தீர்ப் , நீதி தண்டைன அல்ல
ேபான்றைவ குறித்

தீவிரமான க த்ைத கூற ேவண்

° எந்த ஒ சிைறக் ைகதி அல்ல

சிைற அ

சிைற ேசைவ

இ ந்தாலன்றி)

வலைர இவர்தான் என ெதளிவாக

அைடயாளம் காட்டக்கூ ய விதத்தில் நீங்கள் எ தாதவைரக்கும். எ த் க்காட்டாக ஒ
நபாின் ெபயைர குறிப்பிட்

எ தக்கூடா .

° க தங்களின் விதிைய நீங்கள் பின்பற் ம்வைரக்கும்
° நீங்கள் ெசய் ம் ெசய க்கு நீங்கள் ஊதியம் ெபறாதவைரக்கும் (நீங்கள் தண்டைன
வழங்கப்படாத சிைறக்ைகதியாக இ ந்தாலன்றி)
பத்திாிக்ைகயாளர்கள் உங்கைளச் சந்திக்கலாமா அல்ல
அைழப் கைளப் ெபறலாமா என்பைத ஆ

நர் அல்ல

அவர்களிடம் இ ந்

ெதாைலேபசி

இயக்குநாிடம் நீங்கள் ேகட்டறிந்

ெகாள்ள

ேவண் ம்.
சிைறச்ேசைவ ஆைண 4470ல் ேமலதிக தகவல் உள்ள . இதன் ஒ

பிரதி

லகத்தில் உள்ள .
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சிைறவாழ்க்ைக
உங்கள் சிைற எண்.
நீங்கள் சிைறக்கு

த ல் வ ம்ேபா

சிைறக்கு மாற்றப்பட்டா

உங்க

க்கு சிைற எண் அளிக்கப்ப ம். நீங்கள் ேவெறா

ம் உங்கள் சிைற எண் மாறா . உங்கைள ம் மற் ம் நீங்கள்

சம்பந்தப்பட்ட ெசயல்கைள ம் கண்காணிக்க சிைற அ

வல க்கு இந்த எண் பயன்ப ம்.

உங்கள் சிைற பதிேவ கள்
உங்கைளப் பற்றிய தகவைல கணிணியி

ம் ஆவணத்தி

ம் சிைற நிர்வாகம் பதிந்

ைவத்தி ப்பேத

உங்கள் சிைற பதிேவடாகும்.
இ

பின்வ வன ேபான்ற விவரங்கைள உள்ளடக்கும்

°
°
°
°
°
°

உங்கள் ெபயர் மற் ம் பிறந்த ேததி
நீங்கள் உள்ள ெசல்
நீங்கள் நீதிமன்றத்திற்கு ெசன்ற

குறித்

விவரங்கள்

சிைறயில் நீங்கள் இ க்கும்ேபா

உங்க

க்கு நடந்த ஏதாவ

விசாரைணகள்

உங்கள் உடல்நலம் பற்றிய தகவல்
நீங்கள் ேமற்ெகாள்

ம் பணி அல்ல

கல்வி குறித்த தகவல்

சிைறேசைவ ஆைணகள் (Prison Service Orders -PSO) மற் ம் சிைறேசைவ
கட்டைளகள் (Prison Service Instructions -PSI)
ெசயல் ைறகைள சிைறகள் ேமற்ெகாள்

ம் வழிகள் மற் ம் சிைற ெநறி ைறகள் (விதிகள்)

ேபான்றவற்ைற இைவகள் விளக்கமாக எ த் ைரக்கும்.
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உங்கைளப் பற்றிய தகவைல சிைற அ

9

வலர் என்ன ெசய்வார்?

உங்கைளப் பற்றிய தகவைல சிைறஅ வலர் இரகசியமாக ைவத்தி ப்பார். ஆனால் இந்தத்
தகவைல காவல் ைற மற் ம் நீதிமன்றங்கள் ேபான்ற நபர்க க்கு அவர்கள் காட்ட ேவண் ய
ேதைவ இ க்கும்.

9

உங்கைளப் பற்றி சிைற நிர்வாகம் ைவத்தி க்கும் தகவல்கைள நீங்கள் காணலாம். நீங்கள்

9

அைனத் தகவல்கைள ம் பார்க்க வி ம்பினால் நீங்கள் 10 ப ண் ெச த்த ேவண் ம்.
நீங்கள் இைதச் ெசய்ய ேவண் ெமனில் குறித்த நபர் அ குதல் ேவண் ேகாள் ப வம் என்ற
ப வத்ைத நீங்கள் நிரப்ப ேவண் ம். இைத நீங்கள் சிைற அதிகாாியிடம் ேக
ேகட்பதற்குப் பதிலாக நீங்கள் ஒ

தாளில் குறிப்ெப தி ம் விண்ணப்பிக்கலாம்.

9

ப வத்ைத அல்ல

9

அ ப்ப ேவண் ம்.
சில குறிப்பிட்ட விசயங்கைள சிைற நிர்வாகம் உங்க

குறிப்ைப ஒ க்கம் / பா காவல் அ

உள்ள . எ த் க்காட்டாக ஒ
உங்க

9
9

ங்கள் அல்ல

வலகம் அல்ல

பணியாளர்

க்கு ெதாிவிக்கக்கூடா

ைறக்கு

என சட்டம்

குற்றத்ைத கண் பி க்கப்பயன்ப த்தப்ப ம் தகவைல அவர்கள்

க்கு அளிக்க இயலா .

சிைறேசைவ ஆைண 9020-ல் ேமலதிக தகவல் உள்ள . இதன் ஒ பிரதி லகத்தில் உள்ள .
உங்க ைடய தகவல்கைள சிைறகள் எவ்வா பயன்ப கின்றன என்ப குறித்த ேமலதிக
விவரங்கள் அறிய கீழ்க்கண்ட
The information manager
H M Prison Service
Room 330
Bell House
John Islip Street
London
SW1P 4LH

கவாிக்கு எ

ங்கள்.
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உங்கள் பா காப் வைகப்பிாி
பய

ள்ள வார்த்ைதகள்

திறந்தசிைறகள் : இைவ, அதிகம் நடமாட மற் ம் பிற ெசயல்கைளச் ெசய்ய மற்ற சிைறகைள விட
உங்க

க்கு அதிக சுதந்திரம் அளிக்கும் சிைறகளாகும். நீங்கள் தங்கியி க்கும் ெசல்

திற ேகாைல நீங்கேள ைவத்தி க்கலாம். நீங்கள் நம்பிக்ைகக்குாியவர் என அ

க்கான

வலர் க தினால்

நீங்கள் திறந்த சிைறயில் ேபாடப்படலாம்.
ய சிைறகள் சிைறயில் உள்ள ெப ம்பாலான நபர்கள்
இந்த சிைறகள் மிக ம் பா காப்பானைவ மற் ம் அங்கி ந்

உங்கள் பா காப் வைகப்பிாி
•

ய சிைறகளில் அ

மதிக்கப்பட்

யா ம் தப்பிவிட

யா .

ப்பர்.

என்றால் என்ன?

நீங்கள் என்ன வைகயான சிைறக்ைகதிகள் என்பைதப் பற்றியேத உங்கள் பா காப் வைகப்
பிாிவாகும்.

•

மற்றவர்கைள நீங்கள் காயப்ப த்

ர்களா அல்ல

சிைறயில் இ ந்

மற் ம் சிைறயில் இ ந்த தப்பித்தால் நீங்கள் எவ்வள
என்ப
•

ேபான்ற விஷயங்கைள சிைற அ

தப்பிக்க

யற்சிப்பீர்களா

அபாயகரமானவராக இ ப்பீர்கள்

வலர் பாிசீ ப்பார்.

உங்கைள எந்த பா காப் வைகப் பிாிவில் ேசர்க்கலாம் என சிைற அ

வலர்

ெவ த்

அைத உங்களிடம் கூ வார்.
•

நீங்கள் உய ர்பா காப் வைகப்பிாிவில் (ஏ அல்ல

பி ேபான்ற) இ ந்தால் சிைறயில்

ெசயல்கைள ேமற்ெகாள்வதில் மற்ற சிைற ைகதிகைள விட உங்க
சுதந்திரேம கிைடக்கும். நீங்கள் தப்பிப்பைத த த்

க்கு குைறந்த அள

நி த்த உங்கைள சிைற அ

வலர் அதிகம்

ேசாதைனயி வார்.
•

வயதில்

த்த சிைறக் ைகதிகைளப் ேபால் அல்லாமல் இளம் குற்றவாளிக

க்கு மா பட்ட

பா காப் வைகப்பிாி கள் உண் .
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வயதில்

த்ேதா க்கான பா காப் வைகப்பிாி கள்

1. வைகப்பிாி
காயப்ப த்

ஏ. இ ேவ நீங்கள் சிைறக்கு ெவளியி
ர்கள் ேம

ம் / அல்ல

தப்பிக்க

ள்ள யாராவ

ஒ வைர நீங்கள்

யற்சிப்பீர்கள்) எனேவ, நீங்கள்

தப்பிப்பபைதத் த க்க இயன்ற அைனத் ம் ெசய்யப்ப ம்.
2. வைகப்பிாி
க

நீங்கள் தப்பிப்பதற்கு வாய்ப்ேப இ க்கக்கூடா

எனச் சிைற அ

வலர்

ம் இடமாகும்.

3. வைகப்பிாி
நம்ப

யா

4. வைகப்பிாி
க

பி. இ
சி. இ

நீங்கள் தப்பிக்கமாட்டீர்கள். ஆனால் திறந்தெவளிச் சிைறயில் உங்கைள

எனச் சிைற அ
.இ

வலர் க

ம் இடமாகும்.

திறந்தெவளிச் சிைறயில் உங்கைள நம்பலாம் எனச் சிைற அ

வலர்

ம் இடமாகும்.

இளம் குற்றவாளிக
1. வைகப்பிாி

க்கான பா காப் வைகப்பிாி கள்
ஏ :இ

நீங்கள் யாராவ

குற்றவாளிகள் சீர்த்தி த்த ைமயத்தி
ஏற்பா க

ஒ வைர காயப்ப த்
ந்

ர்கள் மற் ம் நீங்கள் இளம்

தப்பிப்பைத த க்க இயன்றப

அைனத்

ம் உள்ள இடமாகும்.

2. கட் ப்ப த்தப்பட்ட தகுதிநிைல : இ , உங்கள் இளம்குற்றவாளிகள் சீர்தி த்த ைமயத்தின்
பா காப்பான பகுதியில் ைவக்க ேவண் ம் என சிைற அ
3.

டப்பட்ட நிைலகள் : நீங்கள் ஆபத்

குைறந்தவர் ஆனா

ைமயத்தில் இ க்க பா காப்பற்றவர் என சிைற அ

வலர் க

வதாகும்.

ம், திறந்த இளம் குற்றவாளிகள்

வலர் க

வதாகும்.

4. திறந்த நிைலகள் : நீங்கள் திறந்த இளம் குற்றவாளிகள் ைமயத்தில் இ க்க கூ ய அள
உங்கைள நம்பலாம் என சிைற அ

வலர் க

வதாகும்.
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உங்கள் பா காப் வைகப்பிாி
பாிேசாதித்தல்

சாியான தான் என்பைத உ திப்ப த்த

நீங்கள் சாியான பா காப் வைகப்பிாிவில் தான் உள்ளீர்கள் என்பைத சிைற அ
கண்காணிப்பார். நீங்கள் பா காப்பான நபராகிவிட்டீகள் அல்ல
ஆபத்தானவராகிவிட்டீர்கள் என சிைற அ

வலர் ெதாடர்ந்

அதிக

வலர் க தினால் அவர்கள் உங்கள

பா காப்

வைகப்பிாிைவ மாற் வர்.

• உங்கள் தண்டைனக்காலம் ஒ வ டம் மற் ம் 4 வ டங்க க்கு இைடப்பட்டதாக
இ ந்தால்
ஒவ்ெவா

6 மாதங்க

க்கு ஒ

ைற சிைற அ

வலர் உங்கள் பா காப் வைகப்பிாிைவ

பாிசீலைன ெசய்வார்.

• உங்கள் தண்டைனக்காலம் 4 வ டங்க க்கும் அதிகமாக இ ந்தால்
ஒவ்ெவா

வ ட ம் சிைற அ

வலர் உங்கள் பா காப் வைகப்பிாிைவ பாிேசாதிப்பார்.

• நீங்கள் வைகப்பிாி ஏ சிைறக்ைகதியாக இ ந்தால்
சிைற ேசைவ தைலைம அ

வலகத்தில் பணியாற் ம் அ

வலர் உங்கள் பா காப்

வைகப்பிாிைவ பாிேசாதிப்பார்.

• நீங்கள் வைகப்பிாி
உங்கள
தவறான

சிைறக்ைகதியாக இ ந்தால்

பா காப் வைகப்பிாிைவ சிைற அ

வலர் அதிகம் பாிேசாதிக்கத் ேதைவயில்ைல.

என நீங்கள் க தினால், உங்கள் பா காப் வைகப்பிாி

குறித்

நீங்கள் கார்

ெசய்யலாம். 110ம் பக்கம் பார்க்க ம்.

உங்கள் தண்டைனக் காலத்ைத நீங்கள் எங்கு கழிப்பீர்கள்.
9
9

உங்க க்கு தண்டைன வழங்கிய நீதிமன்றத்திற்கு அ கில் உள்ள உள் ர் சிைற அல்ல
இளம் குற்றவாளிகள் சீர்த்தி த்த ைமயத்தில் உங்கள் தண்டைன காலத்ைத கழிக்க
ெதாடங்கு ர்கள்.
உங்கள் தண்டைனக்காலம் குைறவான

என்றால் நீங்கள் தண்டைனக் காலம்

வ ம்

அேத சிைறயில் இ க்கக்கூ ம்.

9

உங்கள் தண்டைனக்காலம் அதிகம் எனில், மிக விைரவில் ேவெறா
மாற்றப்ப

9

ர்கள்.

நீங்கள் ெசல்ல வி ம் ம் சிைறைய நீங்கள் ேதர்ந்ெத க்க இயலா . ஆனால் உங்கள்
நண்பர்கள் அல்ல கு ம்பத்தினர் வசிக்கும் இடத்திற்கு அ கில் உள்ள சிைறக்கு நீங்கள்
மாற வி ம்பினால் அ

9

சிைறக்கு நீங்கள்

குறித்

சிைற அ

வலாிடம் ேகட் க் ெகாள்ளலாம். இந்த

விஷயத்தில் அவர்கள் உங்க க்கு உதவக் கூ ம்.
சிைற மாற வி ம் ம் சிைறக்ைகதிகள் நிைறய ேபர் உள்ளதால் மற்ெறா

சிைறக்கு

மா வதற்கு நீண்ட காலம் காத்தி க்க ேவண் யி க்கும்.
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பல்ேவ
1. உள்

வைகயான சிைறகள்
ர் சிைறகள்

• கீேழ குறிப்பிட் ள்ளைவ உங்க க்குப் ெபா ந் ம் என்றால்
சிைறக்ேகா அல்ல
ெசல்லப்ப

°

ர்

இளம் குற்றவாளிகள் சீர்த்தி த்த ைமயத்திற்ேகா ெகாண்

ர்கள்.

தற்ேபா தான் உங்க

க்கு நீதிமன்றத்தினால் உங்க

தண்டைனக்காலம் வழங்கப்பட்

°

த ல் நீங்கள் உள்

நீங்கள் விளக்கமறிய ல் இ ந்
காத் க்ெகாண்

க்கு தண்டைன அல்ல

ந்தால்
உங்கள் வழக்கு விசாரைணக்காக

ந்தால்

• உங்க க்கு இங்கு பா காப் வைகப்பிாி அளிக்கப்ப ம்.
• நீங்கள் இங்ேகேய இ க்கக்கூ ம் அல்ல ேவெறா சிைறக்ேகா அல்ல
சீர்த்தி த்த ைமயத்திற்ேகா மாற்றப்ப

ர்கள். இ

இளம் குற்றவாளி

உங்கள் தண்டைன கால அளைவப்

ெபா த்த .

• உள் ர் சிைறகள் அைனத் ம்

ய சிைறகேளயாகும்.

2. பயிற்சி சிைறகள்

• உள் ர் சிைறக்கு நீங்கள் அ

ப்பப்பட்ட பிறகு கூ ய விைரவில் ஒ

பயிற்சி சிைறக்கு நீங்கள்

மாற்றப்படலாம்.

• பயிற்சி சிைறகள் திறந்த சிைறகளாகேவா அல்ல
ய சிைறகளாகேவா இ க்கக்கூ ம்.
• நீங்கள் வி தைலயான பின் மற்ெறா குற்றத்ைத ெசய்யாம
க்க உங்க க்கு உதவக்கூ ய
வகுப் கள் மற் ம் பயிற்சிகைள இந்த சிைறகளில் நீங்கள் ேமற்ெகாள்ளலாம். உதவக்கூ ய
வகுப் கள் மற் ம் பயிற்சிகைள ெப வதற்கு நீங்கள் நீண்ட காலம் காத்

இ க்க ேவண்

இ க்கும்.

3. இளம் குற்றவாளிகள் சீர்தி த்த ைமயம்
• இந்த இடங்கள், 15

ந்

21 வயதிற்குட்பட்ட குற்றம் ாிந்த இைளஞர்க

க்கானதாகும்.
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பல்ேவ

சிைறகள் பற்றிய ேமலதிக தகவல்கள்

4. உயர் பா

காப் சிைறகள்

• இந்த சிைறகள், பா காப் வைகப்பிாி ஏ அல்ல
சிைறக்ைகதிக

பி வைகப்பிாி

வழங்கப்பட்ட

க்கானதாகும்.

• தற்சமயம் 8 உயர் பா காப் சிைறகள் உள்ளன. அைவயாவன : ெபல்மார்ஷ், ◌ஃபிராங்ேலண்ட்,
◌ஃ ல்சுட்ேடான், லாங் லார் ன், மான்ெசஸ்டர், ேவக்பீல் , ஒயிட்

5. தனியார் நி

ர் மற் ம் உட்ஹில்

வனங்களால் நடத்தப்ப ம் சிைறகள்

(சிலசமயம் ஒப்பந்த சிைறகள் எனப்ப ம்)
• இந்த சிைறகள் தனியார் நி வனங்களால் நடத்தப்ப கின்றன.
• மற்ற சிைறகளில் உள்ள சிைறக் ைகதிகைளப் ேபான்ேற இங்குள்ள சிைறக் ைகதிக ம் அேத
விதிகைளப் பின்பற் வர் மற் ம் அேத உாிைமக

ம் உண் .

• சில அ வலர்கள் மா படக்கூ ம். எ த் க்காட்டாக தனியார் சிைறகள் இயக்குநர் என்பவரால்
நடத்தப்ப கிற . ஆ

நரால் அல்ல.

• சிைற அதிகாாிகள் சிைற ெபா ப் அதிகாாிகள் என அைழக்கப்ப வர்.
• தற்சமயம் 11 தனியார் சிைறகள் உள்ளன. அைவயாவன : அல்ட்ேகார்ஸ், ஆஷ்◌ஃபீல் ,
ரான்ஸ்◌ஃபீல் , (ெபண்கள்) டான்ேகஸ்டர், டவ்ேகட், ◌ஃபாரஸ்ட் ேபங்க், ேலாதாம் கிேரன் ,
பார்க், பீட்டர் பாேரா (ஆண்கள் மற் ம் ெபண்கள்) ேரஹில் மற் ம் தி ேவால்ட்ஸ்.
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சிைறயில் நீங்கள் என்ன ைவத்தி க்கலாம் மற் ம் என்ன
ைவத்தி க்கக்கூடா
க்கிய அம்சங்கள்

9
9

நீங்கள் சிைறயில் அதிக ெபா ட்கைள ைவத்தி க்கக்கூடா .
நீங்கள் ைவத்தி க்ககூடாத கூ தல் ெபா ட்கைள பார்ைவயாளர்கள் உங்கைளச் சந்திக்க வ ம்ேபா

9

அவர்களிடம் நீங்கள் ெகா த் விட ேவண் ம்.
உங்களிடம் உள்ள விைல அதிகமான அல்ல மதிப் மிக்க ெபா ட்கைள பார்ைவயாளர்களிடம்
ெகா த் வி வ சிறப்பானதாகும். ஏெனன்றால் சிைற அ
உங்கள் ெபா ள் காணாமல் ேபானாேலா அல்ல உைடந்

வலர் ெசய்தார் என நி பித்தால் அன்றி,
ேபானாேலா சிைற நிர்வாகம் எ
ம்

ெசய்ய இயலா .

9

நீங்கள் ைவத்தி க்கக்கூடாத அல்ல பார்ைவயாளர்களிடம் தர இயலாத ெபா ட்கள், நீங்கள்
வி தைலயாகும் வைர சீ டப்பட்ட ைபயில் ைவத் சிைறக்கு உள்ேளா அல்ல ெவளியிேலா உள்ள
ஒ

9

பா காப்பான இடத்தில் ைவக்கப்ப ம்.

சிைற அ

வலர் , சிைற அ

வலர் ஒ

ப வத்தில் (உைடைம அட்ைட) உங்கைள ைகெயாப்பமிடக்

கூ வார்.
° சிைறக்கு நீங்கள் வ ம்ேபா ைபகளில் சிைற அ வலர் என்ெனன்ன ெபா ட்கைள இட்டார்
என்பைத நீங்கள் பார்த்தைத ம் மற் ம் ைபகள் உங்கள் ன் டப்பட்டன என்பைத நீங்கள்

°

ெதாிவிக்க ம்,
நீங்கள் திய சிைறக்கு ெசல்
ெதாிவிக்க ம்

ம்ேபா

உங்கள் ெபா ட்கள் சாியாக உள்ளன என்பைத நீங்கள்

° நீங்கள் சிைறயி

9

ந் வி தைலயாகும்ேபா , உங்கள் அைனத் ெபா ட்க ம் இ ந்தன
என்பைத ெதாிவிக்க ம்
நீங்கள் சிைறயி
ந் வி தைல ெசய்யப்ப ம்ேபா நீங்கள் ைவத்தி க்க அ மதியில்லாத அல்ல
சட்டத்திற்கு எதிரான ெபா ட்கள் தவிர உங்க ைடய அைனத் ப் ெபா ட்கைள ம் தி ம்பப்
ெப

ர்கள்.
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உங்கள் சிைற அைறயில் நீங்கள் என்ன ைவத்தி க்கலாம்.
•

2 ெபட் களில் அடங்கக்கூ ய அளவிலான ேபா மான ெபா ட்கைள உங்கள் சிைற அைறயில்
நீங்கள் ைவத்தி க்கலாம்.

•

நீங்கள் சிலவற்ைற ம் ைவத்தி க்கலாம்.
° ஒ ஸ்டீாிேயா அல்ல இைச ேகட்க பயன்ப ம் ஏதாவ
° சற் ப் ெபாிதான ெபா ட்கள் எ த் க்காட்டாக ஒ கிதார்
° நீங்கள் ைவத்தி க்க அ மதி ள்ள சட்ட ஆவணங்கள்

•

அள க்கு அதிகமான ெபா ட்கைளேயா அல்ல
ெகாண்

•

தவறான ெபா ட்கைளேயா நீங்கள்

க்கவில்ைல என்பைத உ தி ெசய்ய சிைற அ

வலர் அவ்வப்ேபா

ேசாதைன ெசய்வார்.

உங்கள் சிைற அைறயில் சில ெபா ட்கைள ைவத்தி க்க சில உாிைமகைள நீங்கள் ெபற்றி க்க
ேவண் ம். 64ம் பக்கம் பார்க்க ம்.

உங்கள் சிைற அைறயில் நீங்கள் ைவத்தி க்க அ
கீேழ தரப்பட் ள்ள . இ , ஒவ்ெவா

மதியளிக்கப்படக்கூ ய ெபா ட்களின் பட் யில்

சிைறக்கும் மா படலாம் மற் ம் உங்கள் பா காப்

வைகப்பிாிைவ ம் சார்ந்த .

இந்தப் ெபா ட்கைள நீங்கள் ைவத்தி க்க இய

9
9
9
9

ெசய்தித்தாள்கள், த்தகங்கள் மற் ம் சஞ்சிைககள்
பாடல் ேகட்க உத ம் சாதனம் மற் ம் இயர்ேபான்.
கணனி மற் ம் அ

சார்ந்த ◌ஃபளாப்பி

ைகப்பி க்க உங்க
அல்ல

ள் ைகயிைல அல்ல

அ

80 சிகெரட் கள் அல்ல

இரண் ன் கலைவைய ைவத்தி க்க இய

ைகதிகள் 137.5 கிராம்கள்
இய

ஸ்க் ேபான்றைவ

க்கு ேதைவயானைவ தண்டைன வழங்கப்பட்ட சிைறக் ைகதிகள் 62.5

கிராம்கள் வைரயிலான

9
9

ம்.

ம். நீங்கள் உங்க

ள் ைகயிைல அல்ல

சு ட் கள்,

ம். தண்டைன வழங்கப்படாத சிைறக்
180 சிகெரட் கைள ைவத்தி க்க

ைடய சிைற அைறயில் மட் ேம ைகப்பி க்க

மதிக்கப்படலாம்.

விைளயா வதற்கான சில விைளயாட் கள், மின்ன
உங்கள் ெபா
அல்ல

எ

ேபாக்கு ெசய

விைளயாட் கள் உட்பட.

க்கு ேதைவயான சிலெபா ட்கள் எ த் க்காட்டாக, கைல

தல்
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உங்கள் சிைற அைறயில் நீங்கள் ைவத்தி க்க இயல க்கூ ய பிற ெபா ட்கள்

9

1 பறைவக்கூண்
அ

9
9
9
9
9
9
9

மற் ம் ஒ

சிறிய பறைவ (கூண் லைடக்கப்பட்ட பறைவகள் சிைற

மதித்தால் மட் ேம பல சிைறகள் அ

மதிப்பதில்ைல)

க காரம்
மின்ன

சவ ர க் க வி

நீங்கள் உடல் ஊன ற்றவராக இ ப்பின் உங்க

க்கு உதவக்கூ ய ெபா ட்கள்

மின்கலங்கள்
டாய்லட்டாிகள் (பல் லக்கி, பற்பைச, மற் ம்
தி மண ேமாதிரம் அல்ல

ேயாடாண்ட் ேபான்றைவ)

சாதரண ேமாதிரம்

உங்கள் மத நம்பிக்ைக சம்பந்தமான த்தகங்கள் மற் ம் அ

ெதாடர்பான ெபா ட்கள்

மற் ம் ஊ பத்தி

9

ைகப்படங்கள் மற் ம் படங்கள் (கண்ணா யில்லாத சட்டத்தில் அைவ
ெபா த்தப்பட்

9
9
9
9
9

வாழ்த்

ந்தால்)

அட்ைடகள் (பிறந்தநாள் அட்ைடகள் ேபான்றைவ, அைவ ேப ங் ேபான்றவற்ைற

ெகாண்

க்காமல் இ ந்தால்)

நாள்காட்

மற் ம் நாட்குறிப் அல்ல

ஒ

பர்சனல் ஆர்கைனசர்

கவாிப் த்தகம்
த்திைரகள் மற் ம் க த உைறகள்

ம ந்

(இைத நீங்கள் சிைற அைறயில் ைவத்தி க்கலாமா எ ன அ

வலர் உங்க

க்கு

கூ வார்)
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ேவெறா

சிைறக்கு நீங்கள் மாற்றப்பட்

ஓர் இர

எங்காவ

தங்க

ேநர்ந்தால்
இந்தப் ெபா ட்கைள நீங்கள் எ த் ச் ெசல்ல லாம் : ேசாப் , சீப் , பல் லக்கி, பற்பைச, ேரசர்,
ேஷவிங் க்ாீம், ஷாம் ,

ேயாடரண்ட், வாெனா

ெபட் , த்தகம், ேபனா மற் ம் ேபப்பர். உங்கள்

ெபா ட்கைள பத்திரமாக ைவத்தி ப்ப ம் அைவ பா காப்பாக உள்ளைத
உ திப்ப த்திக்ெகாள்வ ம் உங்கள் ெபா ப் .

உங்கள் பணம்
க்கிய அம்சங்கள்

9

சிைறயில் நீங்கள் இ க்கும்ேபா
உங்க

9
9

க்கு பணம் அ

உங்கள் நண்பர்கேளா அல்ல

உங்கள் கு ம்ப நபர்கேளா

ப்பலாம்.

இந்தப் பணம் உங்கள் தனிப்பட்ட பணம் எனப்ப ம்.
இந்த பணம் ேநர யாக உங்களிடம் ேசர்க்கப்படமாட்டா . உங்க

க்காக சிைற நிர்வாகம் அைத

ைவத்தி க்கும்.

9

அந்தப் பணத்ைத நீங்கள் ெசலவிடலாம். நீங்கள் எவ்வள
எந்தஅள

9

நல்ல ைறயில் நீங்கள் நடந்
அல்ல

ெகாள்கிறீர்கள் என்பைதப் ெபா த்த .

25.50 ப ண்

பணத்ைத நீங்கள் ெசலவிட இய

வாரத்திற்கு 4

ம். இ

நீங்கள்

எந்த அள நன்னடத்ைதேயா இ க்கிறீர்கள் என்பைதப் ெபா த்த .
நீங்கள் தண்டைன வழங்கப்படாத சிைறக்ைகதியாக இ ந்தால் உங்கள் நடத்ைதையப் ெபா த்
வாரத்திற்கு 22 ப ண் , 47.50 ப ண்

9
9

சிைறயில்

எ த் க்காட்டாக, நீங்கள் தண்டைன வழங்கப்பட்ட சிைறக் ைகதியாக இ ந்தால், ஒ
ப ண் , 15.50 ப ண்

9

ெசலவிடலாம் என்ப

அல்ல

51 ப ண்

நீங்கள் ெசலவிட

64ம் பக்கம் இைதப்பற்றிய ேமலதிக தகவல்கைள நீங்கள் காணலாம்.
சில சமயங்களில் உங்கள் ெசாந்தப் பணத்ைத அதிகம் ெசலவிட ஆ நர் உங்க
அ

மதியளிக்கக்கூ ம். எ த் க்காட்டாக உங்கள் சட்ட நடவ க்ைகக

ேதைவப்பட்டால், அல்ல

நீங்கள் ெவளிநாட்

உள்ள உங்கள் கு ம்பத்தின டன் ெதாைலேபசியில் ேபச உங்க

ம்.
க்கு

க்காக உங்க

பிரைஜ சிைறக்ைகதியாக இ ந்

ஒ

க்கு பணம்

ேவெறா

நாட் ல்

க்கு பணம் ேதைவப்ப ம்ேபா
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சிைறயில் உள்ள உங்க
அ

ப் வ

க்கு நண்பர்கள் அல்ல

கு ம்பத்தினர் பணம்

எவ்வா

• காேசாைலகளாகேவா அல்ல

அஞ்சல் ஆைணகளாகேவா அ

ப்ப அவர்கள்

ேவண் ம். அைவ எச்.எம்.சிைறேசைவ என்ற ெபய க்கு எ க்கப்பட்

ஆ

யற்சிக்க

ந க்கு அ

ப்பப்பட

ேவண் ம்.

• பணமாக அ

ப்ப வி ம்பினால் க தத் டன் உைறயில் எவ்வள

தனியாக குறிப்பிட்

எ தி அ

பணம் உள்ள

என்பைத

ப்ப ேவண் ம்.

• கீழ்வ ம் விபரங்கைள அவர்கள் உைறயில் எ தி குறிப்பிட ேவண் ம்.

°
°

அவர்கள

ெபயர் மற் ம்

கவாி

உங்கள் ெபயர் மற் ம் சிைற எண்.

சிைறக்கைட-கன்ாீன் என ம் அைழக்கப்ப கிற .
•

ைகயிைல, மின்கலங்கள், இனிப் கள் மற் ம் டாய்லட்டாிகள் (பல் லக்கி, மற் ம்
ேயாடரண்ட் ேபான்றைவ) ேபான்ற ெபா ட்கைள ஒவ்ெவா

வார ம் கைடயில் இ ந்

நீங்கள் வாங்கிக் ெகாள்ளலாம்.

• ஒவ்ெவா சிைறயி ம் உள்ள கைடகள் மா பட்ட ெபா ட்கைளக் ெகாண் க்கக்கூ ம்.
• உங்கள் ேதால் பராமாிப் அல்ல ேகச பராமாிப் ேபான்ற விஷயங்க க்கு சிறப் ெபா ள்
ேவ

ஏதாவ

உங்க

என கைடயில் ேக

க்கு ேதைவப்பட்டால், உங்க

மா

ங்கள்.

• சில நி வனங்களிடமி ந்

ெபா ட்கைள ெமயில் ஆர்டர் (நீங்கள் வாங்கிய ெபா ட்கைள

நி வனங்கள் அஞ்சல் வழியாக உங்க
அ

க்கு அவற்ைறப் ெபற் த் தர

க்கு அ

மதிக்கப்படலாம். இைதப்பற்றிய தகவ

ப் வ )

க்கு சிைற அ

லம் வாங்க நீங்கள்
வலாிடம் ேக

ங்கள்.

ைகப்பி த்தல்
• சிைற வளாகத்தில் நீங்கள் ைகப்படக்கூ ய ஒேர இடம் உங்கள் ெசல் மட் ேம. நீங்கள்
ைகப்பி க்கும்ேபா

ெசல் ன் கதைவ

விட ேவண் ம்.

• நீங்கள் ைகப்பி க்காதவெரனில், ைகபி க்கும் ஒ நபேரா ெசல்ைல நீங்கள் பகிர்ந்
ெகாள்ளத் ேதைவயில்ைல.
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ைகப்பி த்தல் பற்றிய ேமலதிக தகவல்
இவ்விடங்களில் நீங்கள் ைகபி க்க இயலா ,

• 18 வய க்கும் குைறவானவர்க க்கான இடங்களில்
• சிைற ேசைவ வாகனங்களில்
• அதிக ப க்ைககள் ெகாண்ட ெசல்களில் (டார்மிட்டாிகள்)
• ைகபி க்கக்கூடா என சிைற அ வலர் குறிப்பி ம் ெசல்கள் மற் ம் பகுதிகளில்
ைகபி க்கும் பழக்கத்ைத நீங்கள் விட வி ம்பினால் அதற்கு உதவி ெசய் மா
அ

வலாிடம் ேக

உடல்நல

ங்கள்.

உண
• சிைறகள் உங்க க்கு வழங்கப்ப ம் உண நன்றாக உள்ள

என்பைத உ திப்ப த்த அவர்கள்

ேசாதைனகள் ெசய்ய ேவண் ம். எ த் க்காட்டாக, ஆேராக்கியமான , உண்பதற்கு
பா காப்பான

மற் ம் உங்க

• உணவில் ஏதாவ
அ

பிரச்சைன என்றால் சைமயல் அ

கிைடக்கிற

என்பன ேபான்றைவ.

வலாிடம் (சைமயல் அைறயில் ப ணி ாி ம்

வலர்) ேபசுங்கள்.

• உண்பதற்கு
ெம

க்கு ேபா மான உண

ன் ெம

வி

வில் கீழ்க்கண்ட உண

• இைறச்சி அல்ல
• ைசவ உண

மீ

ந்

நீங்கள் உண்ண வி ம் ம் உணைவ ேதர்

ெசய்ய இய

ம்.

வைககள் அடங்கியி க்கும்.
டன் ேசர்ந்த ஏதாவ

உண

• ேவகன் உண
• ஹலால் உண
• ேகாஷர் உண
• உ ைளக்கிழங்குக க்கு பதிலாக அாிசி வைக உணைவ நீங்கள் ேதர்ந்ெத க்கலாம்.
• உங்கள் உடல் நலம் காரணமாக நீங்கள் சிறப் வைக உண கைள உட்ெகாள்ள
ேவண் யி ந்தால், அ பற்றி உடல்நல அ

• மதப் பண் ைக அல்ல

வலர் உங்களிடம் கூ வார்.

ெகாண்டாட்டத்தின் ேபா

வைக உணைவ சிைற நிர்வாகம் உங்க

உங்கள் மத நம்பிக்ைகக்ேகற்ற சிறப்

க்கு வழங்கக்கூ ம்.
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ஆைடகள்
தண்டைன வழங்கப்பட்ட சிைறக் ைகதிகள்
•

சிைற உங்க

க்கு ெகா க்கும் ஆைடகைள நீங்கள் அணிந்

ெகாள்ள ேவண் ம்.

உள்ளாைடகள், சாக்ஸ் மற் ம் சட்ைடகள் ஆகியைவ இதில் உள்ளடங்கும்.
•

ஆைடகள் சுத்தமாக இ ப்பைத ம், நல்ல நிைலயில் உள்ளைத ம் மற் ம் உங்கைள கதகதப்பாக
ைவத்தி ம் மற் ம் சுகாதாரமான

என்பைத ம் சிைற அ

வலர் உ திப்ப த்திக் ெகாள்ள

ேவண் ம்.
•

சுத்தமான ஆைடகள் அ க்க

உங்க

க்கு அளிப்பைத சிைற அ

வலர் உ திப்ப த்திக்

ெகாள்ள ேவண் ம்.
•

சிைறயில் நீங்கள் நல்லவிதமாக நடந்
உங்கள

ெகாண்டால், சில சிைறகளில் சில சமயங்களில் நீங்கள்

ெசாந்த ஆைடகைளேய உ த்திக் ெகாள்ள இய

ம். 64ம் பக்கம் பார்க்க ம்.

தண்டைன வழங்கப்படாத சிைறக் ைகதிகள்
•

உங்கள் ெசாந்த ஆைடகள் சுத்தமாக ம், சிைறயில் அணிந்

ெகாள்ளக்கூ யதாக உள்ளவைர

நீங்கள் ெசாந்த ஆைடகைள உ த்திக் ெகாள்ளலாம்.
•

கீழ்க்கண்ட சூழ்நிைலகளில் நீங்கள் சிைற அளிக்கும் ஆைடகைளேய உ த்த ேவண்

° நீங்கள் பா காப் வைகப்பிாி ஏ சிைறக் ைகதியாக இ ந்தால்
° நீங்கள் தப்பிக்க யற்சிக்கலாம் என ஆ நர் க தினால், நீங்கள் தப்பிக்க
சிைற அ

வலர் உங்கைள எளிதில் அைடயாளம் கா

உ த்த ேவண்

இ க்கும்.

யற்சித்தால்

ம் வைகயான ஆைடகைள நீங்கள்

இ க்கும்.

° நீதிமன்றத்திற்கு உங்கைள அைழத்

ெசல்

ம்ேபா , இ

நபர்கள் உங்கைளப் பார்ப்பைத த க்க சிைற அ

நடந்தால் இந்த ஆைடயில் மற்ற

வலர் அவர்களால் இயன்ற அைனத்ைத ம்

ெசய்வார்.
•

உங்கள் கு ம்பத்தினர் அல்ல

நண்பர்கள் உங்க

க்கு ஆைடகைள ெகாண்

வரலாம் மற் ம்

ைவப்பதற்காக எ த் ச் ெசல்லலாம்.
•

உங்கள

ெசாந்த ஆைடகைள நீங்கள்

° நீதிமன்றத்தில் இ க்கும்ேபா உ த்தி இ க்க ேவண் ம்.
° உங்க க்கு தண்டைனயளிக்கப்படவில்ைல எனில், சிைறயி

ந்

ெவளிேய ம் ேபா

உ த்தி இ க்க ேவண் ம்.
•

உ த் வதற்கு ேபா மான அள
ேவண் ெமன சிைற அ

ெசாந்த ஆைடகள் உங்க

வலாிடம் ேக

க்கு இல்ைல எனில், ஆைடகள்

ங்கள்.
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ப க்ைக – ப க்ைக விாிப் கள் மற் ம் ேபார்ைவகள்
•

ப க்ைககள்

° சுத்தமாக ம் நல்ல நிைலயி ம் இ க்க ேவண் ம்.
° கதகதப்பாக இ க்க ேவண் ம்.
•

ெமத்ைதகள் மற் ம் ப க்ைககள் குைறந்தபட்சம் வாரம் ஒ

•

சிைறயில் சலைவயகம் (உங்கள்

ணிகைள

உங்கள் ப க்ைக விாிப் க்கைள ம்,

ைற சுத்தம் ெசய்யப்பட ேவண் ம்.

ைவக்கும் இடம்) உள்ள . வாரத்திற்கு ஒ

ைற

ணிகைள ம் அங்கு சுத்தம் ெசய்யலாம்.

குளியல், ஷவர் மற் ம் கழிவைறகள்
•

கழிவைற மற் ம் சிங்குகள் எந்த ேநரத்தி

•

ஒ

வாரத்திற்கு குைறந்தபட்சம் 3

உங்க
•

ம் நீங்கள் பயன்ப த்த கூ யதாக இ க்க ேவண் ம்.

ைற ெவந்நீர்க் குளியல் அல்ல

ஷவர் ெசய் ம் வசதி

க்கு கிைடக்க இயல ேவண் ம்.

டாய்லட்டாிகள் (பற்பைச, பல்

லக்கி, மற் ம்

ேயாடரண்ட் ேபான்றைவ) வாங்க உங்களிடம்

ேபா மான பணம் இல்ைலெயனில், அவற்ைற சிைற அ

வலர் உங்க

க்கு ெகா க்கக்கூ ம்.

ெவளிேய திறந்தெவளியில் ெசலவழிக்கும் ேநரம்
•

ஒவ்ெவா

நா

ம் அைனத்

சிைறக் ைகதிக

ம் 30 நிமிடங்களி

ந்

1 மணி ேநரத்திற்கு

இைடேயயான கால அள கள் ெவளிேய திறந்த ெவளியில் ெசலவிட இய
•

சிலேநரங்களில் இ
இ ந்தால் அல்ல

•

நடக்காம

ம்.

ம் இ க்கலாம். எ த் க்காட்டாக, தட்பெவப்பநிைல ேமாசமாக

உங்கைள ெவளிேய விடமா

க்க நல்லெதா

காரணம் இ ந்தால்

ந ட த்தல் ேபான்ற சில உடற்பயிற்சிகைள நீங்கள் ேமற்ெகாள்ள இயல ேவண் ம். உங்கள்
சிைறயில் என்ன விதமான உடற்பயிற்சிகைள நீங்கள் ெசய்யலாம் என்பைத சிைற அ
உங்க

•

வலர்

க்கு கூ வார்.

சில சிைறகள் நீங்கள் பிஈ (விைளயாட்

ேபான்ற) மற் ம் பிற ெசயல்கைள ெசய்ய தனியாக

ேநரம் ஒ க்கி இ க்கக்கூ ம். எனேவ, நீங்கள் உங்கள் ெசல்
கழிக்க இய

ந்

ெவளிேய ேநரத்ைதக்

ம்.
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ஊக்கத் ெதாைககள் மற் ம் ஈட்டப்பட்ட ச

ைககள் (ஐ .ஈ .பி-க்கள்

என ம் அைழக்கப்ப கிற )
இ

கீழ்க்கண்ட சமயங்களில் நீங்கள் ெப ம் அல்ல

• நீங்கள் விதிகைள

ைறயாகப் பின்பற்றினால்

• நீங்கள் சாியான
அல்ல

ெசய் ம் கூ தல் அம்சங்களாகும்,

ைறயில் உங்கள் தண்டைனத் திட்டத்தில் உள்ள

ேபான்

பணிகளில்

பிற ெசயல்பா களில் பங்ெக த்தால்

• நீங்கள் ெபறக்கூ ய அல்ல

ெசய்யக்கூ ய கூ தல் அம்சங்கள் ஒவ்ெவா

சிைறயி

ம்

மா ப ம்.
எ த் க்காட்டாக, சிைறயில் நீங்கள் விதிகைள சாியாகப் பின்பற்றி வந்தால் அல்ல

நல்ல

ெசயல்கைள ேமற்ெகாண்டால் கீழ்க்காண்பைவ ேபான்ற ெசயல்கைள நீ்ங்கள் ெசய்ய இயலக்கூ ம்.

•
•
•
•
•
•

உங்கள் பணத்தில் கூ தலாக ெசலவழித்தல்
உங்கள் கு ம்பத்தினர் அல்ல

நண்பர்கேளா

அதிக பார்ைவயாளர் சந்திப் க்கள்

அதிக பணம் சம்பாதித்தல்
உங்கள் அைறயில் ெதாைலக்காட்சி ெபட்

ைவத் க் ெகாள்ளல்

உங்கள் ெசாந்த ஆைடகைள உ த்தல்
உங்கள் ெசல் ற்கு ெவளிேய அதிக ேநரம் ெசலவழித்தல்

விதிகைள நீங்கள் பின்பற்றாவிட்டல் இந்த அம்சங்கள் உங்களிடமி ந்
இ

எவ்வா

பறிக்கப்படலாம்.

ெசயல்ப கிற

உங்கள் நடத்ைதையப் ெபா த் , எத்தைன கூ தல் அம்சங்கைள நீங்கள் ெபறலாம் அல்ல
ெசய்யலாம் என்பைத சிைற அ
அ ப்பைட அள

வலர் உங்க

க்கு கூ வார். 3 ஐஈபி அள கள் உள்ளன.

. நீங்கள் அ ப்பைட அளவில் உள்ளவர் எனில், சில க தங்கள் அல்ல

பார்ைவயாளர் சந்திப் க்கள் ேபான்ற ச ட்டம் உங்க

க்கு அ

உங்க

மதிக்கப்படமாட்டீர்கள்.

க்கு உண் . கூ தலாக எதற்கும் நீங்கள் அ

ந த்தர அள . உங்க
உண்

க்கு அதிக க தங்கள் அல்ல

பார்ைவயாளர் சந்திப் க

என்பேத இதன் அர்த்தமாகும். உங்கள் சிைற அைறயில் ஒ

ைவத் க் ெகாள்ளேவா, அல்ல
அ

மதியளிக்கிற சில அம்சங்கள்
மதி

ெதாைலக்காட்சிப் ெபட் ைய

கூ தலாக உங்கள் பணத்ைத ெசலவளிக்கேவா நீங்கள்

மதிக்கப்படலாம்.

விாிவாக்கப்பட்ட அள . அதிக கூ தல் அம்சங்கைள நீங்கள் ெபறலாம் என்ப
எ த் க்காட்டாக அதிக பார்ைவயாளர் சந்திப் கள், உங்கள் அைறயில் ஒ
ைவத் க் ெகாள்ள அல்ல
அ

க்கு அ

இதன் அர்த்தமாகும்.

ெதாைலக்கட்சிப் ெபட்

கூ தலாக உங்கள் பணத்ைத ெசலவளிக்கேவா நீங்கள்

மதிக்கப்படலாம்.
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உங்கள் உடல் நலம்
க்கிய அம்சங்கள் – அ த்த பக்கத்தில் அதிக தகவல் உள்ள .
உங்கள் உடல் நலம்

9

சிைறக்கு ெவளிேய உள்ளவர்கைளப் ேபான்ற அேத உடல்நல கவனிப்ைப சிைறக்ைகதிகள் ெபறலாம்.

9

உடல்நல கவனிப்பிற்காக சிைறயில் கூ தல் பகுதி ஒன்

இ க்கும். சிைறயில் ம த் வமைன ம்

கூட இ க்கலாம்.

9

உடல்நல கவனிப்பிற்கான ஒ

கு

சிைறயில் இ க்கும். இவர்கள் உங்க

க்கு உடல்நல கவனிப்ைப

வழங்கும் ம த் வர்கள், தாதியர்கள் மற் ம் பல் ம த் வர்கள் ேபான்ேறார் ஆவர்.

9
9

உடல்நல கவனிப் பற்றிய நிைறய தகவல்கைள நீங்கள் ெபற இயலக்கூ யதாக இ க்க ேவண் ம்.
அைனத்
அ

9

உடல்நல கவனிப் அ

வலர்க

ம் ெவளியில் உள்ள பிற உடல்நல கவனிப்

வலர்கைளப் ேபான்ற அேத உயர்தர பயிற்சியளிக்கப்பட்டவர்கள் ஆவர்.

கீழ்க்காண்பைவ பற்றி உடல்நல கவனிப் அ

வலாிடம் கூ ங்கள்,

° ேபாைதம ந் கள் மற் ம் ம ப்பழக்கத்தினால் உங்க க்கும் பிரச்சைனகள் ஏ மி ந்தால்
° உங்க க்கு எச்.ஐ.வி. அல்ல எய்ட்ஸ் இ ந்தால்
° நீங்கள் ம ந் உட்ெகாள்ள ேவண் ய ேதைவ இ ந்தால்
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உங்கள் மனநலம்
சிைறயில் உள்ள பல நபர்கள் மன நல ம த் வத் ேதைவ உள்ளவர்களாக இ க்கின்றனர். உங்க

க்கு

உதவ நபர்கள் இங்கு உள்ளனர்.
கீழ்காண்பைவகளில் ஏேத ம் உங்க க்குப் ெபா ந்தினால் உடல்நல அ வலாிடம் ேபசுங்கள்.
9 நீங்கள் ஒ மனநல நி ணர் அல்ல ச க மனநலதாதியைர ெகாண் ந்தால் அல்ல மனேநாய்க்காக
ம த் வமைனயில் தங்கி சிகிச்ைச ெபற்றி ந்தால்

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

உங்கள் மன நலத்திற்காக நீங்கள் ம ந்
நீங்கள் மன ைடந்

உட்ெகாண்

ேபாயி ந்தால் அல்ல

வந்தி ந்தால்

கவைல ெகாண்

ந்தால்

உற்சாகமின்றிேயா அல்ல மன அ த்தமாகேவ நீங்கள் உணர்ந்தால்
நீங்கள் மனக்கவைல ெகாண்

ந்தால் அல்ல

நீங்கள் மிக ம் கைளப்பாக உணர்ந்தால் அல்ல

ெவ ப்பாக உணர்ந்தால்
ங்குவதில் உங்க

க்கு சிரமமி ந்தால்

மற்றவர்கள் உங்கைளப் பற்றி ேபசுவதாக நிைனத்தால்
உங்கள் தைலக்குள் குரல் ஒ ப்பைத ேகட்டால்
நீங்கள் மிக ம் ேகாபமாக உணர்ந்தால்
நீங்கள் ஞாபகமறதி அல்ல

குழப்பமாக உணர்ந்தால்

ஒேர நிைன கைள நீங்கள் மீண் ம் மீண் ம் சிந்தித் க்ெகாண்

ந்தால்
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சிைற உடல்நல கவனிப் அ

வலர்

சிைறயில் பணி ாி ம் சில உடல்நல கவனிப் அ

வலர்கள்

• ம த் வர்கள்
• தாதியர்கள்
• பல் ம த் வர்கள்
• ம ந்தா நர்கள் (இவர்கள் ம ந் க் கைடயில் பணி ாிபவர்கள் மற் ம் உங்கள்
ம த் வரால் உங்க

க்குப் பாிந் ைரக்கப்பட்ட ம ந்ைத உங்க

க்கு அளிக்கக்கூ யவர்கள்)

• ேபாைத ம ந் மற் ம் ம ப்பிரச்சைனகளில் இ ந் மீண் வர உத ம் அ வலர்.
• உங்கள் மனநல பிரச்சைனகள் தீர்க்க உத ம் அ வலர். இவர்கள் மனநல நி ணர்கள்
அல்ல

உளவியலார்கள் என அைழக்கப்ப வார்கள்.

• உங்கள் பா யல் மற் ம் ெபா
ஒ
•

ம த் வர் அல்ல
நீங்கள் ஒ
அ

உடல்நல பிரச்சைனகள் தீர உத ம் அ

தாதியைரக் கா

ம த் வர் அல்ல

தல்

தாதியைரக் காண ேவண் ம் என்றால் உங்கள் பிாிவி

வலாிடம் கூ ங்கள். தாதியர்கள் மற் ம் ம ந்தா

•

அ

வலர் உங்களிடம் கூறிய

ம த் வர், தாதியர் அல்ல

குறித்

உங்க

கவ னிப் கு வில் உள்ள ேவ யாைரயாவ
•

ம். ஆனால், இன்

ம த் வைரப் பார்க்க ேவண் ம் எனக் ேக

உங்கள் உடல்நல பிரச்சைன குறித்

எனில், கீழ்கா

ம்

ங்கள்.

பிற உடல்நல கவனிப்

க்கு தி ப்தி இல்ைலெயனில் உடல்நல
பார்க்க ேவண் ம் என நீங்கள் ேகட்கலாம்.

உங்கள் உடல் நலபிரச்சைனைய சிைறயில் உள்ள உடல்நல கவனிப் அ
இயலா

ள்ள சிைற

நர்கள் நீங்கள் ம த் வைர ேநாில்

பார்க்க ேவண் ய ேதைவயின்றி பல பிரச்சைனகைள தீர்க்க இய
நீங்கள் கவைலப்பட்டால் ஒ

வலர்.

ம் ெசயல்பா களில் ஏேத

ம் ஒன்

வலரால் தீர்க்க

ேமற்ெகாள்ளப்படக்கூ ம்.

° உங்கைளப் பார்க்க உடல்நலகவனிப் சிறப் நி ணர் ஒ வைர சிைற நிர்வாகம் சிைறக்கு
வரவைழக்கக்கூ ம்.

° உங்க க்குத் ேதைவயான உடல்நல கவனிப்ைபப் ெப வதற்காக நீங்கள் ேவெறா
சிைறக்கு மாற்றப்படலாம்.

° சிைறக்கு ெவளிேய உள்ள ம த் வமைனக்கு நீங்கள் ெகாண் ெசல்லப்படலாம். இ
நைடெபற்றால் இன்ன ம் கூட சிைற நிர்வாகேம உங்க

பல் ம த் வர் அல்ல

க்கு ெபா ப் ைடய .

கண் ம த் வைர (உங்கள் கண் சிகிச்ைசக்காக) பார்த்தல்
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•
•

ஒ

பல் ம த் வைரேயா அல்ல

அ

வலாிடம் கூ ங்கள்

ம த் வ காரணங்க

கண் ம த் வைரேயா நீங்கள் காண ேவண் ம் எனில் சிைற

க்காக இல்லாதவைரக்கும் உங்க

க்கு எந்த ஒ

சிகிச்ைச ம் இலவசமாக

அளிக்கப்ப ம்.
•

உங்கள் கண் ேகாளா க்காக உங்க

க்கு ேதைவெயனில் கண்ணா ேயா அல்ல

ெபா ட்கைளேயா நீங்கள் இலவசமாகப் ெபற

மற்ற

ம்.

ம ந்
•

நீங்கள் சிைறக்கு எ த் வந்த எந்த ம ந் க்கைள ம் நீங்கள் ைவத்தி க்க இயலா .

•

நீங்கள் ஏதாவ
அ

ம ந்

சாப்பிட் க்ெகாண்

வலாிடேமா, ம த் வாிடேமா அல்ல

ந்தால், அ

குறித்

வரேவற்பின் ேபா ள்ள

உடல்நலக் கவனிப் க் கு வி

ள்ள ேவ

உ ப்பினாிடேமா கூ ங்கள்.
•
•

சிைறயி

ள்ள ம த் வர் உங்க

க்கு ேதைவப்ப ம் ம ந்ைதப் பாிந் ைரப்பார். இந்த ம ந்ைத

சிைறயி

ள்ள ம ந்தகத்தி

நீங்கள் ெபறலாம்.

ந்

இதன்பிறகு உங்கள் ம ந்ைத ைவத் க்ெகாள்ள நீங்கள் அ
ெசய்யலாமா என்ப

பற்றி சிைற அ

வலர்

ெவ த்

மதிக்கப்படலாம். நீங்கள் இைதச்

உங்களிடம் ெதாிவிப்பார்.
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உங்கள் உடல்நல பதிேவ கள் (உங்கள் உடல்நலப் பிரச்சைனகள் மற் ம்
நீங்கள் ெபற்ற எந்த ஒ

உடல்நல கவனிப் பற்றிய விவரங்கைள உடல்நல

கவனிப் அ

ஆவணத்தி

வலர் ஒ

ம் க ணணியி

ம் பதி

ெசய்

வ வார்)
•

நீங்கள் சிைறக்கு வந்த டன், உங்க
வங்கும். சிைறக்கு ெவளியி
வழக்கமாக சிைற ெகாண்

•

ம ந் வர்கள் அவர்க

க்காக ஒ

ந்

உடல்நல பதிேவட் ைன சிைற பராமாிக்கத்

நீங்கள் ெபற்ற உங்கள் பைழய உடல்நல பதிேவ கைள

க்கா .

க்குத் ேதைவெயனில் உங்கள் பைழய உடல்நல பதிேவ களி

தகவல்கைளப் ெபற இய

ம்.

ந்

த ல் இதற்கு நீங்கள் சம்மதம் ெதாிவித்தால் மட் ேம இ

ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்.
•

நீங்கள் வி ம்பினால் உங்கள் உடல்நலப் பதிேவ கைள பார்க்க ேவண் ம் என ேகட்கலாம்.
உங்கள் உடல்நலம் பற்றி சிைற ைகெகாண்
பார்க்க இயலாத ேவ

•

சில தகவல்க

ம் இ க்கக்கூ ம்

உங்கள் உடல்நலப் பதிேவ கைள நீங்கள் பார்க்க வி ம்பினால் உடல்நல கவனிப் கு வில்
உள்ள உ ப்பினர் ஒ வாிடம் ேக
காண ேவண் ம் எனக் ேகட்

•

க்கும் தகவல்கைள நீங்கள் பார்க்கலாம். நீங்கள்

ஒ

ங்கள். அல்ல

உங்கள் உடல்நல கவனிப் பதிேவ கைள

ப வத்ைத நிைற

நீங்கள் ேகட்ட தகவல்கைள சிைற அ

வலர் உங்க

ெசய்

க்கு அளிக்க 40 நாட்க

எ க்கக்கூடா . உங்கள் உடல்நல பதிேவ கள் மற்ெறா
சிைறக்கு அ
•

ைகயளி ங்கள்.

சிைறயி

க்கு ேமல்

ந்தால், அைவ உங்கள

ப்பப்ப ம்.

நீங்கள் பார்க்க இயலா

என ம த் வர் கூறாதவைரக்கும், நீதிமன்றங்கள் அல்ல

சைபக்கு உங்கள் உடல்நலம் குறித்

பேரால்

ம த் வர்கள் அளித்த தகவைல நீங்கள் பார்க்க இய

ம்.
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உடல்நல பிரச்சைனகள் மற் ம் உடல்நலக் குைற கள்
எச் ஐ வி மற் ம் எய்ட்ஸ்
•

எய்ட்ஸ் ேநாய் எச் ஐ வி (Human Immunodeficiency Virus) எனப்ப ம் கி மியால் உண்டாகிற

•

எய்ட்ஸ் ேநாையப் ெப வதற்கு

•

ஒ

ன்னேர, மக்கள்

த ல் எச்ஐவி ையப் ெப கிறார்கள்.

நபாின் உடல் ேநாய்வாய்ப்ப வைத அதனாேலேய த த்

நி த்த இயலாத நிைலயில்

எய்ட்ஸ் ேதான் கிற .
•

எச்ஐவி உள்ள நபர்கள் பார்ப்பதற்கு நல்ல உடல்நலத் டன் இ ப்ப
ேதாற்றமளிக்கக்கூ ம். ஆனால் அவர்கள் மற்ற நபர்க

எவ்வா
•

எச்ஐவி / எய்ட்ஸ் உங்க

ேபான்

க்கு எச்ஐவிையப் பரப்ப இய

ம்.

க்கு பரவக்கூ ம்.

எச்ஐவி உள்ள நபாின் இரத்தேமா அல்ல

விந்ேதா உங்கள் உட

க்குள் ெசன்றால் உங்க

க்கும்

எச்ஐவி ெதாற்றக்கூ ம்.
•

எச்ஐவி உங்க

க்கு ெதாற்றக்கூ ய

க்கிய காரணங்கள்

° ஆ ைற அணியாமல் உட ற ெகாள் தல்
° ஊசிகள் அல்ல ஒர்க்ஸ்கைள பகிர்ந் ெகாள்ளல் (எ த் க்காட்டாக ேபாைத ம ந் கள்
எ ப்பதற்காக, பச்ைச குத்திக் ெகாள்வதற்காக, அல்ல
வைளயங்கள் மாட் க் ெகாள்ள

உங்கள் கா கள் அல்ல

ைளயிடல்). ேபாைத ம ந் கைள ெச

பயன்ப ம் ஊசிகள் மற் ம் க விகளின் மற்ெறா

த்திக் ெகாள்ள

ெபயேர ஒர்க்ஸ் ஆகும்.

கீழ்க்குறிப்பிட் ள்ளைவ ேபான்ற தினசாி நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதால் ேவ
ஒ வாிடமி ந்

•
•
•
•
•

உங்க

அவர்கேளா

ேபசுவ

அவர்கேளா

ைக கு

அவர்கைள கடந்

உடம்பில்

யாராவ

க்கு எச்ஐவி ெதாற்றா .
க்குவ

ெசல்

ம்ேபா

ெதா வ

ஒேர தட் க்கள் மற் ம் கத்திகள் அல்ல

ள்

க்கரண்

பயன்ப த் வ

ஒேர கழிவைறைய பயன்ப த் வ
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குணமாக்குதல் மற் ம் ம ந் கள்
•

எச்ஐவி அல்ல

எய்ட்ைஸ குணப்ப த்த

யா . எச்ஐவி மற் ம் உங்க

க்கு எய்ட்ஸ்

இ ந்தால் அைதக் கட் ப்ப த்த நீங்கள் உட்ெகாள்ளக்கூ ய ம ந் கள் உள்ளன.

நீங்கள் என்ன ெசய்யலாம்.
எச்ஐவி / எய்ட்ஸ் வராமல் உங்கைளப் பா காத்

×

ஆ

×

எந்தக் காரணத்திற்காக ம் எவ ட

ைற அணியாமல் உட

எச்ஐவி / எய்ட்ஸ் குறித்

9
9

ற

ெகாள்ள

ெகாள்ளாதீர்கள்.
ம் ஊசிகைளப் பகிர்ந்

ெகாள்ளாதீர்கள்.

நீங்கள் கவைலப்பட்டால்

உடல்நல கவனிப் க் கு வின் எந்த ஒ உ ப்பின ட ம் நீங்கள் தனிைமயில் ேபசலாம்.
சிைறயி ள்ள ெதாற் ேநாய் ேமலாண்ைமக் கு வில் உள்ள ஒ ஆேலாசகர் அல்ல உ ப்பினாிடம்
ேபச ேவண் ம் என நீங்கள் ேகட்கலாம்.

9

சிைறயில் எச்ஐவி பாிேசாதைனைய நீங்கள் ெசய்

ெகாள்ளலாம். இந்தச் ேசாதைனயின்

கள்

தனிப்பட்டதாக ைவக்கப்ப ம்.

9

உட ற ைவத் க் ெகாள்ள ஆ ைறகள், ெடன்டல் ேடம்ஸ் (வாய்வழி உற க்காக) அல்ல
உராய் எண்ைணகள் உங்க க்குத் ேதைவப்பட்டால் அவற்ைற உடல்நல கவனிப் க் கு வினாிடம்
ேக

ங்கள். எச்ஐவி உங்க

கவனிப் அ

9

ஏதாவ

க்கு ெதாற்றக்கூ ய ஆபத்

வலர் இந்தப் ெபா ட்கைள உங்க
ஒ வ டன் அ

டன் பகிர்ந்

ெகாண்டால், உடல்நல

குறித் ப் ேபசுங்கள். ஊசிகைள ம், மற்ற

ெபா ட்கைள ம் (ஒர்க்ஸ்) சுத்தப்ப த்தக்கூ ய ஏதாவ
இய

எனக் க தினால் உடல்நல

க்குத் தர ேவண் ம்.

காரணத்திற்காக ஊசிகைள நீங்கள் மற்ற நபர்க

கவனிப் கு வில் உள்ள யாராவ

உண்

ெபா ைள அவர்கள் உங்க

க்கு அளிக்க

ம்.
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ெஹபைட ஸ் பி மற் ம் ெஹபைட ஸ் சி
•

இைவ மற்றவர்களிடம் இ ந்
இரத்தத்தி

ந்ேதா அல்ல

உங்க
அவர்க

க்கு ெதாற்றக்கூ ய ைவரஸ்களாகும். பிறாின்
டன் உட

ற

ெகாள்வதாேலா இைவ உங்க

க்குத்

ெதாற்றக்கூ ம்.
•

ெஹபைட ஸ் பி க்கு த ப் ம ந்
இல்ைல. த ப் ம ந்

என்ப

இ க்கிற . ஆனால் ெஹபைட ஸ் சி க்கு த ப் ம ந்

குறிப்பிட்ட வைக ைவரஸ் உங்க

ஆரம்பத்திேலேய நீங்கள் எ த் க்ெகாள்
•

ெஹபைட ஸ் பி அல்ல

சி குறித்

க்கு பரவாமல் த ப்பதற்காக

ம் ம ந்தாகும்.

நீங்கள் கவைல ெகாண்

ந்தால் அல்ல

உங்க

ேமலதிக தகவல் ேதைவப்பட்டால் உடல்நல கவனிப் க் கு வில் உள்ள யாராவ
அ

க்கு

ஒ வாிடம்

குறித் ப் ேபசுங்கள்.

பா யலால் பர ம் ேநாய்கள் மற் ம் ெதாற் க்கள் – யாராவ
ஒ வ டன் உட
உட

ற

ெகாள்வதால் உங்க

றவால் பர ம் ேநாய்கள் – எஸ்

க்கு ெதாற் ம் ேநாய்.
(Sexually Transmitted

Diseases) என ம் அைழக்கப்ப கிற .
•

பா ய ல் ஈ ப வதால் பர ம் ேநாய்கள் மற் ம் ெதாற் க்கள் ேவ

சில ம் உள்ளன.

கிளாைம யா மற் ம் ெஜனிடல் ெஹர்ப்ஸ் ேபான்றைவ சில எ த் க்காட் களாகும்.
•

உடல்நல கவனிப் அ

வலைர நீங்கள் உடன யாகச் சந்தித்தால் இவற்றில்

ெப ம்பாலனவற்ைற சிகிச்ைசயளித்
•

பா யல் சம்பந்தமான உங்கள் பிரச்சைனக
கவனிப் அ
ெதாற் க
உட

ற

ம்.

க்கு சிகிச்ைசயளிக்கக்கூ ய சிறப் உடல்நல

வலர் ெப ம்பாலான சிைறகளில் இ ப்பார்கள். ஆனா

மற் ம் பிற உடல்நல கவனிப் அ

•

குணப்ப த்த

க்கு சிகிச்ைசயளிக்க
ெகாள்வதால் உங்க

உடல்நல கவனிப் அ

வலர்க

ம் பல ம த் வர்கள்

ம் கூட பா யலால் பர ம் ேநாய்கள் மற் ம்

ம்.
க்கு ேநாய் ெதாற்றக்கூ ம் என நீங்கள் கவைலப்பட்டால்

வலாிடம் ேபசுங்கள். அவர்களிடம் நீங்கள் தனிைமயாக ேபசலாம்.
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ேபாைதப்ெபா ள் மற் ம் ம

பிரச்சைனகள்

க்கிய அம்சங்கள்

9

ேபாைதப்ெபா ட்கள் அல்ல

ம ப்பிரச்சைனகள் உங்க

விைரவில் உடல்நல கவனிப்

கு

உ ப்பினர்க

க்கு இ ந்தால் உதவிக்காக கூ ய

டன் ேபசுங்கள்.

9

சாியான உதவிைய நீங்கள் ெப வைத அவர்கள் உ தி ெசய்வார்கள்.

9

ேபாைதப் ெபா ள் அல்ல

ம

பழக்கத்ைதக் ைகவிட பலவிமான உதவிகைள சிைறயில் நீங்கள்

ெபறலாம்.

9

மற்ற சிைறக்ைகதிகள் ேபாைதப் ெபா ள் அல்ல ம இந்த வைகயான ெபா ட்கைள சிைறக்குள்
ெகாண் வர யற்சித்தாேலா அல்ல உங்க க்குப் ேபாைத ெபா ள் பழக்கத்ைத உண் பண்ண
யற்சித்தாேலா உங்கள் தனி அதிகாாியிடேமா அல்ல

மற்ற சிைற அ

வலாிடேமா கூ ங்கள்.

ேபாைதப் பழக்கம் உண்டா என உங்கைளச் ேசாதித்தல்
நீங்கள் ேபாைதப் ெபா ள் உட்ெகாள்கிறீர்களா என்பைத அறிய சிைற அ

வலர் உங்களிடம்

பாிேசாதைன ேமற்ெகாள்ளலாம். இைத ேமற்ெகாள்ள, உங்களின் சி நீர் மாதிாி ேசகாிக்கப்பட்
நீங்கள் ேபாைதப் ெபா ள் உட்ெகாள்கிறீர்களா என்பைதப் பற்றிய அறிகுறிகள் அதில்
காணப்ப கிறதா என்றறிய அ
•

நீங்கள் சிைறயி
கீழ்கா

பாிேசாதிக்கப்ப ம்.

க்கும்ேபா

ேபாைதப் ெபா ட்கள் உட்ெகாள்கிறீர்களா எ ன்றறிய

ம் சூழ்நிைலகளில் நீங்கள் பாிேசாதிக்கப்படலாம்.

° பாிேசாதைனக்குட்ப த்த சிைற அ வலர் உங்கைளத் ேதர்ந்ெத த்தால். ஒவ்ெவா மாத ம்
பாிேசாதைனக்காக சி

அளவிலான சிைறக் ைகதிகைள எ

ந்தமான

ைறயில்

ைறயில்

ேதர்ந்ெத ப்பார்.

° நீங்கள் ேபாைதப்ெபா ள் உட்ெகாண் க்கலாம் என சிைற அ வலர் க தினால்
° நீங்கள் கடந்த காலத்தில் அதிக அளவில் ேபாைதப் ெபா ட்கள் பயன்ப த்தியி ந்தால்
மற் ம் சிைறயி
என்ப

க்கும்ேபா

ஏ வைக ேபாைத ம ந் கைள உட்ெகாண் ள்ளீர்கள்

ேசாதைனகளில் ெதாியவந்தால், இ

நடந்தால் நீங்கள் அ க்க

பாிேசாதைனக்கு

உள்ளாக்கப்படலாம்.
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ேபாைதப்ெபா ட்கள் பாிேசாதைன குறித்

• சில ெசயல்க க்கு உங்கைள அ

ேமலதிக தகவல்
மதிக்கும்

ன், நீங்கள் இதற்கு

ெபா ட்கள் எைத ம் உட்ெகாள்ளவில்ைல என்பைத அ
ேவண் ம். எ த் க்காட்டாக சிைறயி
ெசல்ல அ

மதிக்கும்

ன் அல்ல

அடங்கிய பணிைய உங்க

ந்

ன் நீங்கள் ேபாைதப்

வலர் உ திப த்திக் ெகாள்ள

குைறந்த ேநரத்திற்கு உங்கைள ெவளிேய

மக்கள் உங்கைள நம்பக்கூ ய விதமான ெசயல்கள்

க்கு அளிக்கும்

ன்

• ேவெறா சிைறக்கு நீங்கள் மாற்றப்பட்டாேலா அல்ல

நீங்கள் சிைறக்கு

த ல் வந்

ேச ம்ேபாேதா நீங்கள் பாிேசாதிக்கப்படலாம்.

ேபாைதப்ெபா ள் பாிேசாதைன உங்க

க்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப மானால் என்ன

நடக்கும்?
1. உங்க க்கு ேபாைதப்ெபா ள் பாிேசாதைன ஏன் நடத்தப்ப கிற
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் என்பைத சிைற அ

மற் ம் என்ன ெசயல்கள்

வலர் உங்களிடம் ெதாிவிப்பார்.

2. பாிேசாதைனக்காக உங்கள் சி நீர் மாதிாிைய சிைற அ வலாிடம் நீங்கள் ெகா க்க ேவண் ம்.
3. மாதிாிைய நீங்கள் தனியாக ெசன் ம் ேசகாிக்கலாம். ஆனால் உங்கள் சி நீர் மாதிாியில் நீங்கள்
எந்த மாற்ற ம் ெசய்யவில்ைல என்பைத உ திப்ப த்த நீங்கள் மாதிாிைய ேசகாிப்பைத சிைற
அ

வலர் பார்க்கக்கூ யதாக இ க்க ேவண் ம்.

4. சி நீாில் ேபாைதப்ெபா ட்கள் எ

ம் இல்ைல என்பைத உ திப்ப த்த உங்கள

சி நீர்

மாதிாி பாிேசாதைனக்கூடத்தில் ேசாதிக்கப்ப ம்.

5. ேசாதைனயின்

ைவ கூ ய விைரவில் சிைற அ

வலர் உங்க

க்குக் ெகா ப்பார்.

6. நீங்கள் ேபாைதப்ெபா ட்கள் உட்ெகாண்டைத ேசாதைனயின்
அ

கள் காட் னால் சிைற

வலர் அைத உடல்நல கவனிப் கு விடம் ெதாிவிப்பார். இ , பாிேசாதைனயின்

ைவ

பாதிக்கக்கூ ய ம ந் கள் எைத ம் நீங்கள் உட்ெகாள்ளவில்ைல என்பைத உ திப்ப த்திக்
ெகாள்ளேவ. உடல்நல கவனிப் கு வினாிடம் சிைற அ

வலர் கூ ம் ன் நீங்கள் அதற்கு

சம்மதம் கூற ேவண் ம்.

7. நீங்கள் ேபாைதப்ெபா ள் உட்ெகாண் ள்ளதாக பாிேசாதைனயின்
ேபாைதப் ெபா ள் உட்ெகாண்ட குற்றம் ாிந்தீர்களா அல்ல
நீங்கள் கூற ேவண் ம். இ

பற்றிப் ேபச ஒ

கள் ெதாிவித்தால்,

குற்றம் ாியவில்ைலயா என்பைத

விசாரைணக்கு நீ்ங்கள் உட்பட ேவண் யி க்கும்

(இைதப்பற்றிய அதிக விவரங்கள் கீேழ ெகா க்கப்பட் ள்ளன).
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குற்றம் ாியவில்ைல என நீங்கள் கூறினால்
•

தல் பாிேசாதைனயின்

கள் சாியா அல்ல

ேபாைதப்ெபா ள்கள் பாிேசாதைன உங்க
•

இந்த ேசாதைனயின்

க

தவறா என்றறிய மற்ெறா

க்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்.

ம், அேதவிதமாக இ ந்தால், சி நீர் மாதிாிைய மீண் ம்

பாிேசாதிக்க சிைறக்கு ெவளிேய உள்ள பாிேசாதைனக்கூடத்திற்கு நீங்கள் அ
•

இந்த பாிேசாதைனயின்
காட் னாேலா அல்ல
அ

ப்பலாம்.

கள் நீங்கள் ேபாைதப் ெபா ட்கைள உட்ெகாண்
கூ தல் பாிேசாதைனக்கு நீங்கள் பணம் ெச

வலர் சில ஆவணங்கைள உங்க

ப்பதாக

த்த வி ம்பினாேலா சிைற

க்குக் ெகா ப்பார். அந்த ஆவணங்கள்

° கட்டாய ேபாைதப்ெபா ள் பாிேசாதைன பற்றி சிைறக்ைகதிக க்கான தகவல்
° கட்டாய ேபாைதப் ெபா ள் பாிேசாதைனயில் சுயாதீன பகுப்பாய்ைவ ேமற்ெகாள்வ
வழக்குைரஞர்கள் மற் ம் சிைறக்ைகதிக

பற்றி

க்கான தகவல்.

குற்றம் ாிந்ததாக நீங்கள் கூறினால் அல்ல

இந்தப் பாிேசாதைனகள் நீங்கள்

ேபாைதப்ெபா ள் உட்ெகாண்டதாக மீண் ம் உ திப்ப த்தினால்
1. நீங்கள் ேபாைதப்ெபா ட்கள் உட்ெகாண்

ந்தால், சிைற விதி எண். 51 (9) அல்ல

இளம்

குற்றவாளிகள் விதி எண். 55 (10) ஐ நீங்கள் மீறிவிட்டீர்கள் என அர்த்தம்.
2. குற்றம் ாிந்ததாக உங்கள் மீ
உட்ப த்தப்ப

வழக்கு பதியப்ப ம் மற் ம் நீங்கள் ஒ

ர்கள். நீங்கள் மற் ம் ஆ

ஆகிேயார் குற்றத்ைதப் பற்றி விவாதித்

நர் அல்ல

விசாரைணக்கு

ெவளியில் இ ந்

நீங்கள் குற்றம் ாிந்தவரா என

வ ம் நீதிபதி
ெவ ப்பேத

விசாரைணயாகும்.
3. நீங்கள் குற்றம் ாிந்தவர் என
குறித்
ச
அ

சிைற

ெவ க்கப்பட்டால், ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய நடவ க்ைக

ெசய் ம். உங்க

ைககள் எ க்கப்படலாம் அல்ல

க்கு தண்டைன விதிக்கப்படலாம் அல்ல
உங்கள் ேபாைதப்பழக்கத்திற்கு தீர்

சில

காண நீங்கள்

ப்பப்படலாம். எ த் க்காட்டாக காரட் (ஆேலாசைன, மதிப்பீ , பாிந் ைர, அறி ைர

மற் ம்

கவனம்) -CARAT (Counselling, Assessment, Referral, Advice and

Thoroughcare) கு விற்கு நீங்கள் அ

ப்பப்படலாம்
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ேபாைதப்ெபா ட்கள் பாிேசாதைனக்காக அ

வலாிடம் ேகட்டல் (இ

தன்னார்வ

ேபாைதப்ெபா ள் பாிேசாதைன என அைழக்கப்ப கிற )
நீங்கள் வி ம்பினால் ேபாைதப்ெபா ள் பாிேசாதைனைய ேமற்ெகாள்ள ெசால்

நீங்கள்

ேகட்கலாம். ேபாைதப் ெபா ட்கள் பயன்ப த் வைத நீங்கள் நி த்த வி ம் வதால் நீங்கள்
பாிேசாதைன ெசய்யக்கூறி ேகட்கக்கூ ம். நீங்கள் ேபாைதப் ெபா ட்கள் பயன்ப த் வைத
நி த்திவி வதாக கூறினால் அ
நீங்கள் ெசய்யக்கூ ய இரண்

வலர் அவரால் இயன்ற அைனத்

உதவிகைள ம் ெசய்வார்.

காாியங்கள்

1. தன்னார்வ ேபாைதப்ெபா ள் பாிேசாதிக்கும் பிாி
ெசல்ல ேவண் ம் என ேக

ங்கள். இ

எனப்ப ம் சிைறயில் உள்ள ஒ

பகுதிக்கு

சிைறயில் உள்ள பா காப்பான பகுதியாகும். நீங்கள்

அங்ேக தங்கி ேபாைதப்ெபா ள் பயன்ப த் ம் பழக்கத்ைத ைகவிட உதவி ெபறலாம்.
சிைறயின் இந்தப் பகுதியில் இ ப்பதற்கான சில விதிக
அறிவிக்க ஒ

க்கு நீங்கள் ஒப் தல் ெதாிவிப்பைத

ப வத்தில் நீங்கள் ைகெயாப்பமிட ேவண் ம். சில ேபாைதப் ெபா ட்கள்

பாிேசாதைனகைள ம் நீங்கள் ேமற்ெகாள்ள ேவண்
2. சிைறயின் ேவ பகுதிக்கு மாற்றப்படாம

ம் கூட ேபாைதப் ெபா ட்கள் பயன்ப த் வைத

ைகவி வதற்கான உதவிைய நீங்கள் ெபற இய
பாிேசாதிக்கும் திட்டம் எனப்ப வதின் ஒ
ேகட்கலாம். இ

இ க்கும்.

ம். தன்னார்வ ேபாைதப் ெபா ள்

அங்கமாக இ க்க வி ம் வதாக நீங்கள்

குறித்தான சில விதிகைள பின்பற் ேவன் என்பைத நீங்கள் ெதாிவிக்க ஒ

ப வத்தில் ைகெயாப்பமிட ேவண் ம். சில ேபாைதப் ெபா ட்கள் பாிேசாதைனகைள ம்
நீங்கள் ேமற்ெகாள்ள ேவண் யி க்கும்.

9
9

ேபாைதப் ெபா ட்கள் உட்ெகாள்வைத நீங்கள் நி த்த வி ம்பினால் சில விதிகைள பின்பற்ற நீங்கள்
ஒப் க்ெகாள்வைத ெதாிவிக்க நீங்கள் ஒ

நீங்கள் இன்ன ம் ேபாைதப் ெபா ட்கள் உட்ெகாள்வதாக பாிேசாதைன
என்ன நடக்கும் என்ப

9

ப வத்தில் ைகெயாப்பமிட ேவண் ம்.

ப வத்தில் கூறப்பட்

கள் ெதாிவித்தால் அ த்

க்கும்.

நீங்கள் ேபாைதப்ெபா ள் உட்ெகாள்வதாக கண்டறியப்பட்டால் நீங்கள் தண்டைன ெபறமாட்டீர்கள்.
ஆனால் சிைறயின் அந்தப் பகுதியி
ந் ேவ பகுதிக்கு உங்கைள மாற் வ ேபான்ற ெசயல்கைள
சிைற அ

•

வலர் ேமற்ெகாள்ளக்கூ ம்.

சில சிைறகளில், ேபாைதப்ெபா ள் பாிேசாதைன ேமற்ெகாள்ள நீங்கள் ஒப் க்ெகாண்டால்
மற் ம் நீங்கள் ேபாைதப் ெபா ட்கள் உட்ெகாள்வதில்ைல என பாிேசாதைனயின்
ெதாிவித்தால் ச

ைககள் எனப்ப ம் கூ தல் அம்சங்கைள நீங்கள் ெபறலாம் எ த் க்காட்டாக

கூ தல் பார்ைவயாளர் சந்திப் கள் அல்ல
•

கள்

அ

மதிக்கப்படலாம்.

இ

குறித்

சிைற அ

வலாிடம் ேக

அதிக அளவில் உங்கள் பணத்ைத ெசலவிட

ங்கள். சில விதிகைளப் பின்பற்ற ம், ேபாைதப் ெபா ள்

உட்ெகாள்ள மாட்டீர்கள் என்பதற்கும், நீங்கள் ஒப் க்ெகாள்வைத ெதாிவிக்க ஒ

ப வத்தில்

நீங்கள் ைகெயாப்பமிட ேவண் ம். நீங்கள் என்ெனன்ன ெசய்ய ேவண் ம் மற் ம் நீங்கள்
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ேபாைதப் ெபா ட்கள் பயன்ப த் வ
என்பைத இந்தப் ப வம் உங்க

கண்டறியப்பட்டால் ேமற்ெகாண்

என்ன நடக்கும்

க்கு எ த் க்கூ ம்.

ேபாைதப்ெபா ள் மற் ம் ம

பிரச்சைனக

க்கு நீங்கள் ெபறக்கூ ய

உதவி
ேபாைதப்ெபா ட்கள் அல்ல ம ப்பழக்கத்ைத நி த்த எந்த சிைறக்ைகதி ம் உதவிைய ெபற
கீழ்க்கண்டவர்களிடம் இ ந்
1. உடல்நல கவனிப் க் கு

நீங்கள் உதவிையப் ெபற

என அைழக்கப்ப ம் சிைறயின் மற்ெறா

உதவியிைனப் ெபற

ம

பழக்கத்ைத நி த்த உதவி

ம்.

2. சிைறயின் உங்கள் பகுதியில் இ ந்தப ேய அல்ல
பிாி

ம்

. நீங்கள் ேபாைதப்ெபா ட்கள் அல்ல

அவர்கள் பலவற்ைற ெசய்ய

ம்.

தன்னார்வ ேபாைதப்ெபா ள் பாிேசாதிக்கும்

பகுதிக்கு மாறிச் ெசன்ேறா நீங்கள்

ம். 92ம் பக்கம் பார்க்க ம்.

3. காரட் ேசைவ (CARAT) (ஆேலாசைன, மதிப்பீ , பாிந் ைர, அறி ைர, மற் ம்
இவர்கள் சிைறக்கு ெவளியில் இ ந்

வ ம் நபர்களாகளா அல்ல

கவனம்)

சிைற அதிகாாிகேளா ஆவர்.

சிைறக்ைகதிகள் ேபாைதப் ெபா ள் பயன்ப த் ம் பழக்கத்ைத நி த்த உதவ இவர்கள்
பணியாற் கின்றனர். சிைறக்கு ெசன்றபின் விைரவிேலேய யாராவ
சந்திக்கலாம். உங்க
அவர்கள் உங்க

ஒ

காரட் நபைர நீங்கள்

ைடய ேபாைதப்ெபா ள் பழக்கத்ைத நி த்த உதவ திட்டமி வதற்கு

டன் இைணந்

4. ேபாைதப்ெபா ள் னர்வாழ்

பணியாற் வர்

திட்டங்கள். காரட்

ந்

உங்கேளா

இைணந்

பணியாற் ம் நபர் நீங்கள் ெபறக்கூ ய இந்த மற்ற வைக உதவிகைளப் பற்றி உங்களிடம்
கூ வார். இந்த உதவிையப் ெபற நீங்கள்ேவெறா

சிைறக்கு மாற இயல ேவண் ம்.

இந்த வைகயான உதவிகளில், ேபாைதப்ெபா ள் பாிேசாதைனகைள நீங்கள் ேமற்ெகாள்ள ேவண்
இ க்கும். நீங்கள் ேபாைதப் ெபா ள் பயன்ப த் வ

கண்டறியப்பட்டால் உங்க

க்கு

கிைடக்கப்ெப ம் உதவிகைள நீங்கள் இழக்கக்கூ ம்.

• ேபாைதப்ெபா ள் பயன்ப த்தல் பற்றி உங்க க்கு உத ம் நபாிடம் ேபசுவ
கவைலப்படாதீர்கள். எந்த தகவைல ம் தனிப்பட்

அவர்கள் ைவத்தி க்க

பற்றி
ம் மற் ம் எந்த

தகவைல மற்றவர்களிடம் கூற ேவண் ம் என்பைத அவர்கள் உங்களிடம் கூ வர்.

• உங்கள் கு ம்பத்தில் யாராவ

ேபாைதப்ெபா ள் உட்ெகாள்வ அல்ல உங்கள
ேபாைதப்ெபா ள் பழக்கம் அவர்கைள எவ்வா பாதிக்கிற என்பைவகள் குறித்ேதா நீங்கள் கவைல
ெகாண்

ந்தால் அ

குறித்

உதவிகைளேயா அல்ல

காரட்

ந்

வ ம் நபேரா

தகவைலேயா ெபற காரட்

ந்

ேபசுங்கள். உங்கள் கு ம்பம் சில
வ ம் நபரால் ஏற்பா

ெசய்ய இய

ம்.
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உங்கள் மத நம்பிக்ைக
9
9

உங்கள் மதநம்பிக்ைகைய சிைறயில் நீங்கள் பின்பற்ற இய ம்.
நீங்கள் சிைறக்கு த ல் வ ம்ேபா உங்கள் மத நம்பிக்ைக என்ன என்பைத சிைற அ

9

நீங்கள் கூறலாம். அவர்கள் உங்கள் மத நம்பிக்ைகைய பின்பற்ற உத வார்கள்.
உங்கள் மதநம்பிக்ைகைய பின்பற்ற நீங்கள் ெசல்லக்கூ ய இடம் இ ப்பைத சிைற உ திப்ப த்திக்

9

ெகாள்ள ேவண் ம். எ த் க்காட்டாக, பிரார்த்தைனக க்காகேவா அல்ல மத ாீதியான
சந்திப் க க்குச் ெசல்ல
உங்கள் மத நம்பிக்ைகையப் பின்பற்ற உங்க க்கு உதவ ஒவ்ெவா சிைற ம் ஒ கு ைவக்

9

ெகாண்
க்கும். இ மதகு மார் கு எனப்ப ம்.
உங்க க்கு மத நம்பிக்ைக எ
ம் இல்ைல என்றா
நீங்கள் ேகட்கலாம். யாராவ

ம் கூட ஒ

வலாிடம்

மதகு ைவ சந்திக்க ேவண் ம் என

ஒ வாிடம் ேபச ேவண் ம் என வி ம் ம், எந்தஒ

சிைறக்ைகதி

கூ வைத ம் மதகு மார்கள் ேகட்பார்கள். எ த் க்காட்டாக சிைறக்ைகதி மன ைடந்
ேபாயி ந்தாேலா அல்ல கவைலயாக உணர்ந்தாேலா

9

வழிப தல் மற் ம் மதேசைவகள், வி

ைறகள் மற் ம் தி விழாக்கள் ஆகியவற்றின் ேததிகள்

மற் ம் ேநரங்கைள சிைற கவனத்தில் ெகாள்

9

ம்.

உங்கள் மதநம்பிக்ைகயின் க்கிய நிகழ் க்கு நீங்கள் எப்ேபா ம் ெசல்லலாம். எ த் க்காட்டாக
நீங்கள் தனிைமப்ப த்தி ைவக்கப்பட்
ந்தால் தப்பிக்க நிைனப்ேபார் பட் யல் அல்ல
ம த் வமைனயில் இ ந்தா ம்கூட நிகழ் க்கு நீங்கள் கட்டாயம் ெசல்ல வி ம்பினால் அந்த

9

நிகழ் க்கு ன்னேர மதகு விடம் ெதாிவித் வி ங்கள்.
சிைறயில் உங்கள் மதநம்பிக்ைககள் ர்த்திெசய்யப்படவில்ைல எனில் மதகு மார்களில்
ஒ வ டேனா அல்ல பல கலாச்சார அதிகாாி டேனா அ குறித் ப் ேபசுங்கள்

9

சிைறேசைவ ஆைண 4550-ல் ேமலதிக தகவல் உள்ள . இதன்பிரதி

லகத்தில் ெபறலாம்.
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உங்கள் மதநம்பிக்ைகைய பின்பற்ற உங்க
•

மதகு மார்கள் கு

க்கு உத ம் நபர்கள்.

என்ப , நீங்கள் உங்கள் மதநம்பிக்ைகையப் பின்பற்ற உதவ , பல்ேவ

மதநம்பிக்ைககைளச் ேசர்ந்த நபர்கைளக் ெகாண்ட கு வாகும்.
•

இந்தக் கு வான

ஒவ்ெவா

சிைறயி

ம் மா ப ம். ஆனால் வழக்கமாக கீழ்க்கா

ம்

மதங்கள் மற் ம் நம்பிக்ைககைள ேசர்ந்த மதகு மார்கள் இ ப்பார்கள்.

°
°
°
°
°
°
°

சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்
ேராமன் கத்ேதா க்கர், ெமேதா ஸ்ட் மற் ம் ◌ஃ.ப்ாீ சர்சஸ்
இஸ்லாமியர்
த்தர்கள்
தர்
இந்
சீக்கியம்

ேதைவப்பட்டால் மற்ற மதங்கள் மற் ம் நம்பிக்ைககைளச் ேசர்ந்த நபர்க
ரஸ்டாஃபாியனிசம் ஒ

ம் சிைறக்கு வரக்கூ ம்.

மதமாக சிைறகளில் அங்கீகாிக்கப்படவில்ைல. எனி

ரஸ்டாஃபாியனாக இ ந்தால் மதகு மார் கு

உங்க

க்கு உதவ

யற்சிக்கும். ைசவ அல்ல

ேவகன் உண கைள நீங்கள் உண்ணலாம் மற் ம் த்தகங்கள் ேபான்ற உங்க
மற்ற ெபா ட்க

உங்க
•

க்கு மத நம்பிக்ைக சிைற அ

நீங்கள் சிைறக்கு

த ல் வ ம்ேபா

ேகட் க்ெகாள்ளப்ப

•

வல க்கு ெதாிந்தைத உ திப்ப த்தல்
த ல் வ ம்ேபா

வலாிடம் கூற ேவண் ம். உங்கள் மதநம்பிக்ைகையப் பின்பற்ற உங்க

ேதைவப்ப பைவ இ ப்பைத சிைற அ
•

க்கு ேதைவப்ப ம்

ம் கிைடக்கும்.

மதநம்பிக்ைகைய நீங்கள் பின்பற்ற வி ம்பினால் சிைறக்கு
அ

ம் நீங்கள் ஒ

வலர் இதன்

அைத சிைற

க்கு

லம் உ திப்ப த்திக் ெகாள்ள இய

ம்

உங்கள் மதநம்பிக்ைகைய கூ ம்ப

ர்கள். உங்கள் மதநம்பிக்ைக என்ன என்பைத நீங்கள் சிைற

அ

வலாிடம் கூறலாம் அல்ல

மதநம்பிக்ைக உங்க

க்கு இல்ைல என ம் கூறலாம்.

இ

உங்கள் மதநம்பிக்ைகைய பதி ெசய்தல் எனப்ப கிற .
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உங்கள் மதநம்பிக்ைக பற்றி ேமலதிக தகவல்
•

அதன்பிறகு, மத நிகழ் களிேலா அல்ல

ெசயல்பா களிேலா நீங்கள் பங்ெக க்க

வி ம்பினால், நீங்கள் எந்த நம்பிக்ைகைய சார்ந்தவர் என பதி

ெசய்யப்பட்டேதா அந்த

மத நிகழ்விற்கு நீங்கள் ெசல்லலாம்.
•

நீங்கள் சிைறக்கு

த ல் வந்தபின் சாியான மதநம்பிக்ைக உங்க

ெசய்யப்பட் ள்ளைத உ திப்ப த்த ம் மற் ம் உங்க

க்கு பதி

க்கு மதாீதியான ேதைவகள் ஏேத

இ ந்தால் அைதக் கண்டறிய ம் உங்கைளக் காண மதகு

ம்

ஒ வர் வ வார்.

உங்கள் மதநம்பிக்ைகைய நீங்கள் மாற்ற வி ம்பினால்
•

நீங்கள் எந்தமதநம்பிக்ைகையச் சார்ந்தவர் என பதி

ெசய்யப்பட்

க்கிறீர்கேளா அதி

ேவெறான்றிற்கு உங்கள் மதநம்பிக்ைகைய நீங்கள் மாற்றிக்ெகாள்ள இய
•

மற்ெறா
நிைற

•

உங்கள்
உங்க

ம்.

மதநம்பிக்ைகக்கு மாற்ற வி ம் கிறீர்கள் என்பைத ெதாிவிக்க நீங்கள் ஒ
ெசய்

ந்

ப வத்ைத

ைகெயாப்பமிட ேவண் ம்.

திய மதநம்பிக்ைகக்கான சாியான மதகு ைவ நீங்கள் கண்டறிய மதகு மார் கு
க்கு உத ம்.

உங்கள் மதநம்பிக்ைகைய மாற்றாமல் ேவெறா

மதநம்பிக்ைகைய ேசர்ந்த மதகு ைவ

நீங்கள் காண வி ம்பினால்
நீங்கள்,

°

நிஜமாகேவ மற்ெறா

மதநம்பிக்ைகையப் பற்றித் ெதாிந் ெகாள்ள அல்ல

வி ம் கிறீர்கள் என ஆ

பின்பற்ற

நர் மற் ம் மதகு மார்கள் தி ப்தி டன் உள்ளவைர இைதச்

ெசய்யலாம்.

°

ஒ

நல்ல காரணத்திற்காகேவ இைதச் ெசய்கிறீர்கள் ேவ

அல்ல என ஆ

நர் மற் ம் மதகு மார்கள் க

பிரச்சைனகைளத் கிளப் வதற்காக

ம்வைர இைதச் ெசய்யலாம்.

80

மதநிகழ் கள் அல்ல

பிற மதநம்பிக்ைககள் ெசயல்பா க

க்கு ெசல்

தல்

• மத நிகழ் க க்காக ஒவ்ெவா வார ம் குைறந்த பட்சம் ஒ மணிேநரம் சிைற
அ

மதியளிக்க ேவண் ம்.

• மதநிகழ் கள், சந்திப் கள் அல்ல
கு

உங்க

ெசயல்பா களின் ேததிகள் மற் ம் ேநரங்கள் மதகு மார்

க்குக் கூ ம்.

• நீங்கள் எந்த மதநம்பிக்ைகைய சார்ந்தவர் என பதியப்பட்டீர்கேளா அந்த மதநம்பிக்ைகயின்
க்கிய நிகழ்விற்கு நீங்கள் ெசல்லலாம்.

• ேபா மான இடம் இ க்கும்வைர நீங்கள் உங்கள் மதநம்பிக்ைக சார்ந்த மற்ற கு க்கள்
அல்ல

ெசயல்பா க

க்கு நீங்கள் ெசல்லலாம்.

• மதநம்பிக்ைக இல்லாதவர் என நீங்கள் சிைறயிடம் கூறியி ந்தா ம் கூட மதநிகழ்விற்கு
நீங்கள் ெசல்லலாம்.

• மா பட்ட மதநம்பிக்ைகயினாின் சந்திப் க க்கும் நீங்கள் ெசல்ல இய ம். இ
உங்கள் மதகு விடம்

த ல் நீங்கள் ேபசுங்கள்.

• சிலசமயங்களில் உங்கள் மதநம்பிக்ைக ெதாடர்பான
ேநரத்திேலேய உங்கள

ம் மற்ற சம்பவங்க

உங்கள் மதநிகழ்விற்கு நீங்கள் ெசல்ல சிைற அ

க்கு மதகு

க்கியமான நிகழ்விற்கான அேத

தினசாி உடற்பயிற்சி அல்ல

சிைறயில் நீங்கள் ேமற்ெகாள்

உங்க

குறித்

பார்ைவயாளர்கள் சந்திப் ேபான்ற

ம் இடம் ெபறக்கூ ம். இ

வலர் உங்க

என்னெவல்லாம் ெசய்ய இய

ஏற்பட்டால்,

க்கு உதவக்கூ ம்.

ம்

• ெவளி லகத் டன் நீங்கள் ெதாடர் ெகாள்ள மதகு மார்கள் உங்க க்கு உதவ
இயலக்கூ ம். எ த் க்காட்டாக, உங்கள் சர்ச், மசூதி, ேகாவில் அல்ல
மதம் சம்பந்தமான ஒ
இய

ச

கத்தி

நபர் உங்கைள சிைறயில் சந்திக்க அவர்களால் ஏற்பா

ந்

ெசய்ய

ம்.

• உங்கள் கு ம்பத்தின டன் நீங்கள் ெதாடர் ெகாள்ள ம் அவர்கள் உதவ இய ம். இைத
ேமற்ெகாள்ள அவர்கள் உங்கள் கு ம்பத்தின டேனா அல்ல
பிற டேனா இைணந்

நன்னடத்ைத ேசைவ ேபான்ற

ெசயலாற் வர்.

• நீங்கள் ேவெறா நாட்ைடச் ேசர்ந்தவராக இ ந்தால் (ெவளிநாட் சிைறக் ைகதி) அந்த
நாட் ல் உள்ள உங்கள் கு ம்பத்தின டன் நீங்கள் ெதாடர் ெகாள்ள மதகு

உங்க

க்கு

உதவி ாியக்கூ ம்.
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பிற உதவி எ த் க்காட்டாக, பேரால் ெப தல் ேபான்ற ெசயல்கள்
•

நீங்கள் சிைறயில் இ க்கும்ேபா

உங்கைளப் பற்றி தயாாிக்கப்ப ம் எந்த ஒ

அறிக்ைகக்காக ம், உங்கைளப் பற்றி ஏதாவ

கூறேவா அல்ல

எ தேவா ேவண் ம்ப

உங்கள் மதகு ைவ நீங்கள் ேகட் க்ெகாள்ளலாம்.
•

உங்கள் நடத்ைத மற் ம் நீங்கள் ேமற்ெகாண்ட பணி அல்ல
ெசயல்கள் குறித்
அறிக்ைகைள எ

சிைற அ

வலர் அவாிடம் உள்ள தகவைலக் ெகாண்

வார். இந்த அறிக்ைககள் உங்கைளப் பற்றிய

எ க்கப்பயன்ப ம். எ த் க்காட்டாக, உங்க
என்

கல்வி ேபான்ற நீங்கள் ெசய்த

ெவ க்க பேரால் ேபார் ல் இ ந்

உங்கைளப் பற்றிய

கைள

க்கு பேரால் அளிக்கலாமா அல்ல

ேவண்டாமா

வ ம் நபர்கள் இந்த அறிக்ைகைய

பார்ைவயி வர்.
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சிைறவிதிகள்
க்கிய அம்சங்கள்

•

சிைறவிதிகள் அைனத் சிைறக்கும் ெபா ந் ம். ஆனால், ஆ நர் உள்
ெகாண்
க்கக்கூ ம்
சிைறவிதிகைள நீங்கள் மீ ம்ேபா அ குற்றம் எனப்ப கிற

•

ஒ

•

சிைறவிதிஎ ண். 51 மற் ம் இளம் குற்றவாளிகள் சீர்த்தி த்த ைமய விதி எண். 55 குற்றங்கள் பற்றி
எ த் க்கூ கின்றன

•

சிைறவிதிகைள ாிந் ெகாள்வ

•

எ

குற்றத்திற்காக உங்கள்மீ

குற்றச்சாட்

சற்

பதியப்பட்

தண்டைன ம் அளிக்கப்படலாம்.

க னமாக இ க்கலாம். சிைற ஒ க்க விளக்கக் ைகேய

ம் த்தகத்தில் நீங்கள் அவற்ைற காணலாம். இ

அைழக்கப்ப கிற . த்தகத்தின் ஒ

ர் விதிகைள ம்

சிைறேசைவ ஆைண 2000 என ம்,

பிரதி சிைறயின் உங்கள் பகுதியி

ம்

லகத்தி

ம் இ க்க

ேவண் ம்.

அ த்த பக்கங்களில் குறிப்பிட் ள்ள எந்த ெசயல்கைளயாவ

நீங்கள் ெசய்தால்

நீங்கள் சிைறவிதிகைள மீறியதாக ம், குற்றம் ாிந்ததாக ம் அர்த்தமாகும்.
பிறைர தாக்குதல், மிரட் தல் அல்ல

காயப்ப த்தல் ேபான்ற வைககளில் நடந்

ெகாள்ளல்
•

நீங்கள் யாராவ

ஒ வைர தாக்கினால் அல்ல

அ த்தால் அல்ல

யாராவ

ஒ வ டன்

சண்ைடயிட்டால்,
•

ஒ வர

இனத்தின் (ஒ

நபாின் நிறம் மற் ம் அவர

பின் ல ம் அல்ல

கலாச்சாரம்

ேபான்றைவேய இனம் எனப்ப கிற ) காரணமாக நீங்கள் ஒ வைர தாக்கினால் அல்ல
அ த்தால்
•

மற்றவைர மனம் உைடந்
விதமாக நீங்கள் ஏதாவ

ேபாகச் ெசய் ம், பயப்படச் ெசய் ம் அல்ல
கூறினால் அல்ல

ஏதாவ

மிரளச் ெசய் ம்

ெசய்தால், மற் ம் இ

ஒ வ ைடய

இனத்தின் காரணமாக நீங்கள் ெசய்தால்,
•

அவர்கள் வி ம்பவில்ைல எனி

ம், ஒ

நபைர நீங்கள் மற்றவாிடமி ந்

விலக்கி ைவத்தால் எ த் க்காட்டாக, அவர்கைள ஏதாவ

ஒ

ஏதாவ

இடத்தில் ைவத்

இடத்தில்
தாளிட்

ைவத்தால்
•

யாராவ

ஒ வைர ஆபத் க்குள்ளாக்கும் வைகயிேலா அல்ல

ஏற்ப த் ம் வைகயிேலா நீங்கள் நடந்

அவர

உடல்நலத்திற்கு தீங்கு

ெகாண்டால்

• சிைறயில் அல்ல இளம் குற்றவாளிகள் சீர்த்தி த்த ைமயத்தில் பணி ாி ம் எவாிடத் ம் அல்ல
வ ைக ாி ம் எவாிடத் ம் நீங்கள்

ரட் த்தனமாக நடந்

ெகாண்டால்
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சிைற அ
•

வலைர அவர் பணிகைள ெசய்ய விடாமல் த த்தல்

சிைறயில் பணி ாி ம் யாராவ

ஒ வைர அவ ர்கள் சிைறயில் ெசல்ல ேவண் ய ேதைவ உள்ள

இடத்திற்கு ெசல்ல விடாமல் நீங்கள் த த்தால். எ த் க்காட்டாக, உங்கள் ெசல்
யாராவ
•

•

ந்

சிைறயி
தப்பித்

•

வ வைதத் த க்க த ப் ச்சுவர் ேபால நிற்றல்.

சிைறயில் பணி ாி ம் யாராவ

சிைறயி

க்குள்

ஒ வைர அவர் பணிையச் ெசய்யவிடாமல் நீங்கள் த த்தால்

தப்பித்தல்

ந்ேதா அல்ல

காவ

ந்ேதா தப்பித்தல். எ த் க்காட்டாக ஒ

காவலாிடமி ந்

ஓ தல்.

கு கிய ேநரத்திற்கு சிைறைய விட்

ெவளிேய ெசல்ல நீங்கள் அ

நீங்கள் தி ம்ப வரவில்ைல எனில், இ

தைலமைற

மதிக்கப்பட்

ஆனால்

எ ன அைழக்கப்ப ம்.

ேபாைதப் ெபா ட்கள் மற் ம் ம
•

உங்கள் சி நீர் பாிேசாதிக்கப்பட ேவண் ம் என உங்க
ேசாதைனயின்

கள் நீங்கள் உட்ெகாள்ள அ

உட்ெகாண்டதாகக் காட் னால் சிைறயி
உட்ெகாண்
•

ம

யற்சித்தால் அல்ல

ம

கட் டத்தின் எந்த ஒ

பகுதிக்ேகா அல்ல

•

கட் டத்தின் எந்த ஒ

பகுதிையேயா அல்ல

அ ந்திய பின் அ

கண் பி க்கப்பட்டால்

அவற்றில் உள்ளைவக
உங்க

க்ேகா நீங்கள் தீ ைவத்தால்

க்கு ெசாந்தமில்லாத எந்த ஒ

ெபா ைளேயா நீங்கள் ேசதப்ப த்தினால் அல்ல

அழித்தால்

யாைரயாவ

மிரட்டக்கூ ய அல்ல

மன ைடயச் ெசய்யக்கூ ய அல்ல

வைகயில் ஏதாவ
•

கு கிய காலம் நீங்கள் ெவளிேய ெசன்றேபா

இளம் குற்றவாளிகள் சீர்த்தி த்தைமயத்திற்கு ேசதம் விைளவித்தல்

•

•

மதிக்கப்படாத ேபாைதப்ெபா ட்கள்

ந்தால் கூட

அ ந்த நீங்கள்

சிைற அல்ல

ந்

க்கு உத்திரவிடப்பட்

அல்ல

ஒன்ைற நீங்கள் சுவாில் ஒட் னால் அல்ல

இந்தச் ெசயல்களில் ஏதாவ

மிரளக்கூ ய

எ தினால் அல்ல

வைரந்தால்

ஒன்ைற பிறாின் இனம் காரணமாக நீங்கள் ெசய்தால் .
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நீங்கள் ைவத்தி க்கக்கூ ய அல்ல
•
•

ைவத் க்ெகாள்ளக்கூடாத ெபா ட்கள்

நீங்கள் ைவத் க்ெகாள்ளக்கூடாத ெபா ள் ஏதாவைத நீங்கள் ைவத்தி ந்தால், எ த் க்காட்டாக
ஒ

ெமாைபல் ெதாைலேபசி, கத்தி அல்ல

ேபாைதப் ெபா ட்கள்

ஒ

குறிப்பிட்ட ெபா ைள நீங்கள் ைவத்தி க்க அ

மதிக்கப்பட்ட அளைவ விட கூ தலாக

நீங்கள் ைவத்தி ந்தால்
•

நீங்கள் ைவத்தி க்கக்கூடாத ெபா ைள உங்கைள சந்திக்க வ ம் யாராவ

ஒ வாிடமி ந்

நீங்கள் ெபற் க்ெகாண்டால் எ த் க்காட்டாக, ேபாைதப்ெபா ட்கள்
•

நீங்கள் ைவத்தி க்கக்கூடாத ெபா ைள நீங்கள் யா க்காவ

ெகா த்தால் அல்ல

•

நீங்கள் மட் ேம ைவத்தி க்கக்கூ ய ெபா ைள நீங்கள் யா க்காவ

விற்றால்

ெகா த்தால் அல்ல

விற்றால்
•

உங்க

க்குச் ெசாந்தமில்லாத ெபா ைள மற்ெறா

நீங்கள் எ த்தால் அல்ல

தி

நபாிடமி ந்ேதா அல்ல

சிைறயி

ந்ேதா

னால்

சிைறயில் நீங்கள் இ க்கக்கூடாத இடத்தில் நீங்கள் இ த்தல்
•

நீங்கள் இ க்க ேவண் ய இடத்ைத விட்

•

நீங்கள் ெசல்லக்கூடாத இடத்திற்கு நீங்கள் ெசன்றால்

சிைற அ
•

நீங்கள் ெசன்றால்

வலர் உங்கைளச் ெசய்யக்கூறிய ெசயைல ெசய்யாதி த்தல்

நீங்கள் ஒ

பணிைய ெசய்ய பணிக்கப்பட்

அந்தப் பணிைய சாியாகச் ெசய்யவில்ைல அல்ல

ெசய்யேவ இல்ைல என்றால்
•

நீங்கள் பின்பற்ற ேவண் ய விதி அல்ல

•

சிைற விதி ஏதாவ

ஆைணைய நீங்கள் பின்பற்றவில்ைல என்றால்

ஒன்ைற நீங்கள் மீறினால் அல்ல

கு கிய ேநரம் சிைறக்கு ெவளிேய ெசல்
•

ம்ேபா

கு கிய ேநரம் சிைறக்கு ெவளிேய ெசல்ல நீங்கள் அ
நீங்கள் மீறினால். இ , சிைற விதி எண். 9 அல்ல

ேவ யாராவ

மீற நீங்கள் உதவினால்

விதிகைள மீ தல்
மதிக்கப்பட்

அப்ேபா

விதிகைள

இளம் குற்றவாளி சீர்த்தி த்தைமய விதி

எண். 5 ஆகியைவ பற்றிய .

85

சிைறவிதிகைள மீ தல்
சிைறவிதிகைள நீங்கள் மீ ம்ேபா , அ

நீங்கள் ஒ

குற்றம் எனப்ப கிற .

குற்றம் ாிந்தால் என்ன நடக்கும்?

1. அவர்கள் நீ்ங்கள் குற்றம் ாிந்ததாகக் க தினால் அ
என்பைத ம் சிைற அ

பற்றி ம், நீங்கள் ெசய்த குற்றம் என்ன

வலர் ஒ வர் உங்களிடம் உடன யாகக் கூ வர். (அல்ல

ேநரத்திற்குள்) குற்றம் பற்றி உங்க

க்கு எ த் க்கூ ம் ஒ

48 மணி

ப வத்ைத அவர்கள் உங்க

க்கு

அளிப்பார்கள்.
2. ஒ

விசாரைணக்கு நீங்கள் ெசல்ல ேவண் ம் (நீதிமன்ற விசாரைண என ம் அைழக்கப்ப கிற )

இங்கு, நீங்க
அைனவ ம் க
அல்ல

ம், சிைற அ

வல ம் குற்றம் பற்றி ம் மற் ம் என்ன நடந்த

கிறீர்கள் என்பன பற்றி ம் ேபசு ர்கள். விசாரைணயான

சிைறக்கு ெவளியி

ந்

என நீங்கள்
ஆ

நாினாேலா

வ ம் சுயாதீன நீதிபதி என அைழக்கப்ப பவாினாேலா

நடத்தப்ப ம்.
3. விசாரைணயின்ேபா , நீங்கள் அந்த குற்றத்ைதப் ாிந்தீர்களா அல்ல

குற்றம் ாியவில்ைலயா

என கூற ேவண் ம்.
4. நீங்கள் அந்தக் குற்றத்ைத ாிந்தீர்களா அல்ல
அல்ல

சுயாதீன நீதிபதிேயா

குற்றம் ாியவில்ைலயா என்பைத ஆ

நேரா

ெசய்வார். நீங்கள் கூ வைத ம் மற் ம் என்ன நடந்த

என்பைத அறிந்த மற்ற நபர்கைள ம் ேகட்டறிந்த பின் அவாகள் இைதச் ெசய்வர்.
5. நீங்கள் குற்றம் ாிந்ததாக கண்டறியப்பட்டால், உங்க க்கு தண்டைன வழங்கப்ப ம். பக்கம் 87
இல் தண்டைனகளின் பட் யல் விளக்கப்பட் ள்ள . நீங்கள் குற்றம் ாியவில்ைல எனக்
கண்டறியப்பட்டால், ேவ

எ

ம் நடக்கா .
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தண்டைனகள்
க்கிய அம்சங்கள்

9

நீங்கள் ெபறக்கூ ய தண்டைனகள் சிைற விதி 55 & 55ஏ மற் ம் இளம் குற்றவாளி சீர்தி த்தைமய
விதி 60 & 60ஏ வில் கூறப்பட் ள்ள .

9
9
9

உங்க

க்கு ெகா க்கப்ப ம் தண்டைன நீங்கள் ாிந்த குற்றத்தின் தீவிரத்தன்ைமைய ெபா த்த .

குற்றம் மிக ம் தீவிரமான
ஒ

எனில், சிைறயான

காவல்

குற்றத்திற்கு ேமல் நீங்கள் ாிந்தால், ஒவ்ெவா

ைறைய அைழக்கக்கூ ம்.

குற்றத்திற்கும் தனித்தனியாக நீங்கள்

தண் க்கப்படலாம். தண்டைனகைள ஒன்றன்பின் ஒன்றாக நீங்கள் அ

9
9

குற்றம் தீவிரமான

9

எனில், நீங்கள் கூ தல் நாட்கைள சிைறயில் கழிக்க ேவண்

ஆனால், கூ தல் நாட்கள் தண்டைன உங்க
உங்க

க்கு வழங்கப்பட்டால் ஒவ்ெவா

க்கு அளிக்கப்ப ம் கூ தல் நாள் தண்டைன 42 நாட்க

எச்சாிக்ைகையத் தவிர எந்த ஒ
இந்தக் கட்டத்தில் நீங்கள் ேவ

9
9

கூ தல் நாட்கள் தவிர, ஆ

இ க்கும்.

இ க்கும்.

குற்றத்திற்கும்

க்கு மிகாமல் இ க்க ேவண் ம்.

தண்டைனைய ம் 6 மாதம் வைர நி த்தி ைவக்கலாம். அதாவ ,
குற்றம் ாிந்தால் உங்கள் தண்டைன

நர் உங்க

க்கு எந்தெவா

சுயாதீன நீதிபதி (மாவட்ட நீதிபதி) மட் ேம உங்க
நபராவார். அேதா

பவிக்க ேவண்

மற்ற எந்த ஒ

வங்கக்கூ ம்.

தண்டைன ம் அளிக்கலாம்.

க்கு கூ தல் நாட்கள் தண்டைன அளிக்கக்கூ ய

தண்டைனகைள ம் அளிப்பார்.
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குற்றம் ாிந்ததற்காக நீங்கள் ெபறக்கூ ய தண்டைனகளின் பட் யல் கீேழ
கூறப்பட் ள்ள .
•

உங்க

க்கு எச்சாிக்ைக வி க்கப்படலாம்.

•

உங்கள் சிறப் ச

ைககள் (உங்கள் சிைற அைறயில் ெதாைலக்காட்சி ெபட்

ேபான்றைவ உங்களிடமி ந்

42 நாட்கள் வைர பறிக்கப்படலாம். அல்ல

ைவத்தி த்தல்)
இளம் குற்றவாளி

எனில் 21 நாட்கள் வைர பறிக்கப்படலாம்.
•

84 நாட்க

க்கு நீங்கள் சம்பாதிக்கும் ப ணத்ெதாைக நி த்தி ைவக்கப்படலாம். அல்ல

இளம் குற்றவாளி எனில் இ
கு ம்பத்தினேரா

42 நாட்கள் வைரயாக இ க்கும். ஆனால் உங்கள்

ெதாடர் ெகாள்ள அஞ்சல் தைலகள் வாங்க மற் ம் ெதாைலேபசி

அைழப் க்கள் ேமற்ெகாள்ள ேதைவயான ேபா மான பணத்ைத நீங்கள் ெப
•

ம ற்ற சிைறக் ைகதிகளிடமி ந்
வைர அைடத்

இ ேவ

தனித்

நீங்கள் மட் ம் தனியாக ஒ

ர்கள்.

ெசல் ல் 35 நாட்கள்

ைவக்கப்படலாம். 18 வயதிற்கு ேமலான இளம் குற்றவாளிக்கு இ ேவ 16

நாட்கள் வைரயாக இ க்கும். இ

சிைற அைறயில் அைடத்தல் எனப்ப கிற . இைத

ேமற்ெகாள்ளக்கூ ய ேபா மான உட ல்நலத் டன் இ க்கிறீர்கள் என்பைத உ திப்ப த்திக்
ெகாள்ள ஒ

ம த் வாினாலா அல்ல

தாதியராேலா உங்க

•

21 நாட்கள் வைர மற்ற சிைறக் ைகதிகேளா

•

நீங்கள் விளக்கமறிய ல் இ ந்தால் உங்கள் ச

•

28 நாட்க

க்கு சிைறயின் பிாிவி

ஆனால், இளம் குற்றவாளிக

ந்

க்கு இ

க்கு பாிேசாதைன நடத்தப்ப ம்.

நீங்கள் இைணந்

அல்ல

பணி ாிவ

நி த்தப்படலாம்.

ைககள் பறிக்கப்படலாம்.
தங்குமிடத்தி

ந்

நீங்கள் அகற்றப்படலாம்.

21 நாட்கள் வைரயாக இ க்கும்.

கீேழ குறிப்பிட் ள்ள தண்டைனகள் இளம் குற்றவாளிக்கு மட் ேம,
•

எந்தெவா

ெசயல்பாட்

ம் நீங்கள் ஈ ப வ

21 நாட்கள் வைர நி த்தப்படலாம்.

•

21 நாட்கள் வைர தின ம் 2 மணி ேநரங்கள் கூ தலாக பணி ாிய ேவண் யி க்கும்.

கூ தல் நாட்கள்
•

குற்றம் தீவிரமான

எனில் மற்ற தண்டைனக

டன் 42 நாட்கள் வைர கூ தலாக சிைறயில்

கழிக்க தண்டைன வழங்கப்படலாம்.
•

கூ தல் நாட்கள் என்ப

உங்கள் தண்டைனயின் ஒ

பகுதி அல்ல. ஆனால் கூ தல் நாட்கைள

நீங்கள் சிைறயில் கழிப்பீர்கள்.
•

சுயாதீன நீதிபதிகள் (அவர்கள் மாவட்ட நீதிபதிகள்) மட் ேம உங்க
தண்டைனைய அளிக்க

க்கு கூ தல் நாட்கள்

ம்.
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கூ தல் நாட்கள் பற்றி ேமலதிக தகவல்
•

நீங்கள் விளக்கமறிய ல் இ ந்தால், தண்டைன வழங்கப்பட் , தண்டைனக்காலம்
அளிக்கப்பட்டால் மட் ேம நீங்கள் உங்கள் கூ தல் நாட்கைளக் கழிப்பீர்கள்.

•

நீங்கள் ஆ ள் தண்டைன ெபற்ற சிைறக்ைகதியாகேவா, ெபா

பா காப் க்காக சிைறத்

தண்டைன ெபற்ற சிைறக்ைகதியாகேவா, சிவில் சிைறக் ைகதியாகேவா அல்ல
பாிசீலைனயி

க்கும்ேபா

சிைறயில் அைடக்கப்பட்

ைகதியாகேவா இ ந்தால் உங்க

கு வர

க்கும் ெவளிநாட்ைடச் ேசர்ந்த சிைறக்

க்கு கூ தல் நாட்கள் தண்டைன வழங்கப்படமாட்டா .

சிைற நீதி விசாரைணகள் – விசாரைணகள் என ம் அைழக்கப்ப ம்.
க்கிய அம்சங்கள்

9
9
9

குற்றத்ைதப் பற்றி ேபச நீங்கள் சிைற விசாரைணக்கு ெசல்ல ேவண் ம்.
விசாரைணயான , ஆ

நாினாேலா அல்ல

சிைறக்கு ெவளிேய இ ந்

வ ம் மாவட்ட

நீதிபதியாேலா (சுயாதீன நீதிபதி என அைழக்கப்ப பவர்) நடத்தப்ப ம்.
வழக்கமாக நீங்கள் ெசய்ததாக சிைற அ வலர் க
ம் குற்றம் பற்றி அவர் உங்களிடம் கூறியதற்கு
அ த்த நாள் விசாரைண நைடெப ம்.

9
9

விசாரைணக்கு தயாராவதற்காக உங்க க்கு குைறந்தபட்சம் 2 மணிேநரம் கிைடக்கும்.
உங்கள் விசாரைண நைடெப ம் வைர மற்ற சிைறக்ைகதிகளிடம் இ ந் நீங்கள் தனியாக
ைவக்கப்படலாம்.

9
9
9
9

என்ன நடந்த

என நீங்கள் நிைனக்கிறீர்களா அைதக் கூற உங்க

விசாரைணயின்ேபா
உங்க

க்கு உதவ ேவ

நீங்கள் சாட்சிகைள ம் அைழத்

க்கு வாய்ப் அளிக்கப்ப ம்.

அவர்கைள சாட்சி ெசால்ல ைவக்க இய

சில நபர்கைள ம் நீங்கள் ெபற இய

ம்.

ம். எ த் க்காட்டாக ஒ

வழக்குைரஞர் அல்ல ெமக்கன்சி நண்பர் என அைழக்கப்ப பவர். 94ம் பக்கம் பார்க்க ம்.
என்ன நடக்கிற என் உங்க க்கு ாியாவி ல் அல்ல ேகள்விகள் ேகட்க ேவண் எனில் சிைற
அ

வலர் அல்ல

வழக்குைரஞாிடம் ேபசுங்கள்.
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விசாரைணக்கு ன் என்ன நடக்கும்
 உங்கள் மீ கார் பதியப்ப ம். இ , நீங்கள் ெசய்த குற்றம் என
அ



சிைற அ

வலர் நீங்கள் என்ன குற்றம் ாிந்தீர்கள் என க

விசாரைணயான , சிைற அ

ெபா

விசாரைணக்கு தயாராவதற்கு உங்க

விசாரைணக்கு

ன் உங்க

48 மணி ேநரங்க

வலர் உங்க

(ஞாயிற் க்கிழைமேயா அல்ல



வைத சிைற

வலர் உங்களிடம் கூ வதாகும்.

உடன யாகக் கூற ேவண் ம் (அல்ல



அவர்கள் க

க்கு இ

உங்களால் ாிந்

க்குள்)

க்குக் கூறியதற்கு அ த்த நாள் நைடெப ம்

வி

ைற நாளாகேவா இல்லாத வைர)

க்கு குைறந்தபட்சம் 2 மணிேநரம் கிைடக்கும்.

க்கு 2 ப வங்கள் வழங்கப்ப ம்.

1. ப வம்1127ஏ . (1127A) நீங்கள் ெசய்ததாக சிைற அ
உங்க

கிறாேரா அைத உங்களிடம்

வலர் க

ம் குற்றம் பற்றி

எ த் க்கூ ம். ப வத்தில் என்ன எ தப்பட் ள்ள
ெகாள்ள

என்பைத

யவில்ைல எனில் அைத நீங்கள் கட்டாயம் கூற

ேவண் ம்.
2. ப வம் 1127சி. (1127C) விசாரைணயின்ேபா
உங்க

என்ன நடக்கும் என்பைத இ

க்கு எ த் க்கூ ம்.

இந்தப் ப வத்தில்,

•

நீங்கள் என்ன நடந்த
பின்பக்கம் எ

என்

க

கிறீர்கேளா அைத எ தலாம். இைத ப வத்தின்

ம். அதிக தாள்கள் ேதைவப்பட்டால் ேகட்க ம்.

• அவர்கள் யார் என உங்க க்கு ெதாிந்தால் விசாரைணக்கு வரேவண் ம் என நீங்கள்
வி ப்பப்ப ம் எந்த ஒ
அளித்தால், யார் உங்க

சாட்சியின் ெபயைர ம் எ த ம். நீங்கள்

ன்

ாிைம

ைடய சாட்சியாக வரேவண் ம் என விசாரைணயின்ேபா

நீங்கள் ெதாிவிக்கலாம்.
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விசாரைணகள் பற்றிய ேமலதிக தகவல்கள்

•

விசாரைணக்கு ெசல்ல நீங்கள் நல்ல உடல்நலத் டன் உள்ளீர்கள் என்பைத உ தி
ெசய்ய விசாரைணக்கு

ன் ஒ

ம த் வராேலா அல்ல

தாதிய ராேலா உங்கள்

உடல்நிைல பாிேசாதிக்கப்படலாம்.

•

உங்கள் விசாரைண நைடெப ம் வைர மற்ற சிைறக்ைகதிகளிடம் இ ந்

நீங்கள்

தனியாக ைவக்கப்படலாம்.

விசாரைணக்கு

9
9

ன் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்

விசாரைணயின்ேபா
என்ன நடந்த

என்பைத ேவ

விசாரைணயின்ேபா

9

விசாரைணக்கு
இ க்கும். இ
சிைற

நீங்கள் என்ன கூற ேவண் ம் என்ப
உங்க

பார்த்தார்களா என்ப

குறித்

சிந்தி ங்கள்.

என்ற த்தகத்ைத ப த்தல் உங்க

க்கு பய

ள்ளதாக

பிஎஸ்ஓ 2000 (PSO 2000) என அைழக்கப்ப கிற . சிைறயின் உங்கள் பகுதியி

லகத்தி

ம் இதன் ஒ

உங்கள் விசாரைணக்கு

பிரதி இ க்க ேவண் ம்.
பிரதிையத் த ம்ப

ேக

ஒ

ம்

லகத்திற்கு உங்களால் ெசல்ல
ங்கள்.

ன் ப ப்பதற்கு சிைற ஒ க்கக் ைகேய

கிைடக்கவில்ைலெயனில் விசாரைணைய ேவ

9

சிந்தி ங்கள்

க்கான சாட்சியாக அவர்கள் இ க்கலாம்.

ன் சிைற ஒ க்க ைகேய

யவில்ைல எனில் அதன் ஒ

9

யாராவ

குறித்

உங்க

க்குக்

ேததிக்கு தள்ளிைவக்கும்ப

நீங்கள் ேகட்கலாம்.

ப ப்பதற்ேகா அல்ல எ
வதற்ேகா உங்க க்கு க னமாக இ ந்தால், அல்ல ஏதாவ
ாியவில்ைல என்றால் உதவிக்காக சிைற அதிகாாிையேயா அல்ல உங்கள் வழக்குைரஞைரேயா
ேக

ங்கள்.

விசாரைணயியின் ேபா
1. ஆ
•

என்ன நடக்கும்?

நர்,
நீங்கள் 1127ஏ (1127A) மற் ம் 1127சி (1127C)ஆகிய ப வங்கைளப் ெபற்றீர்களா என்பைத
பாிேசாதிப்பார்.

•

நீங்கள் ஏன் விசாரைணக்கு வந் ள்ளீர்கள் மற் ம் என்ன நடக்கும் என்பைத நீங்கள் ாிந்
ெகாண் ள்ளீர்களா என்பைத பாிேசாதிப்பார்

•

விசாரைணக்கு தயாராக உங்க

க்கு ேபா மான ேநரம் கிைடக்க தர

என்பைதப்

பாிேசாதிப்பார். எ த் க்காட்டாக, நீங்கள் என்ன ெசால்ல வி ம் கிறீர்கள் என்பைதப் பற்றி
சிந்திக்க
•

சட்ட உதவி அல்ல

ெமாழிப்ெபயர்ப்பாளர் ேபான்ற ஏேத

ம் உதவிகள் உங்க

க்கு

ேதைவப்ப கிறதா என்பைதப் பாிேசாதிப்பார்.
2. குற்றச்சாட்ைட யாராவ
குற்றம் எனக் க

ஒ வர் ப ப்பார். குற்றச்சாட்

என்ப

சிைற அ

வலர் நீங்கள் ெசய்த

வதாகும்

3. அந்தக் குற்றத்ைத நீங்கள் ெசய்தீர்களா அல்ல
ேகட் க் ெகாள்ளப்ப

ெசய்யவில்ைலயா எனக் கூ ம்ப

நீங்கள்

ர்கள்.
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நீங்கள் குற்றம் ாிந்ததாகக் கூறினால்
• உங்கள் மீ

கார் பதிந்த சிைற அதிகாாி என்ன நடந்த

என அவர்கள் க

வ

பற்றிய ஒ

அறிக்ைகைய வாசிப்பார்.

• இைதப் பற்றி நீங்கள் என்ன நிைனக்கிறீர்கள் என்பைதக் கூற ேவண் ம். எ த் க்காட்டாக
நீ்ங்கள் ேகள்விகள் ேகட்கலாம்.

• சிைற அதிகாாி கூறியைத நீங்கள் ஒப் க் ெகாள்ளவில்ைல எனில் அைத ெதாிவி ங்கள். சிைற
அதிகாாி கூறியவற்ைற நீங்கள் ஒப் க்ெகாள்ளவில்ைல எனில் சாட்சிகைள அைழக்கும்ப

நீங்கள்

ேகட்கலாம்.

• நீங்கள் ஒப் க்ெகாள்ளவில்ைல எனக்கூ ம் எந்த ஒ விஷயத்ைத ம் ஆ நர் பாிசீ க்க
ேவண் ம்.

• நடந்த சம்பவங்கள் உண்ைமேய மற் ம் ேமற்ெகாண் பாிசீ க்கத் ேதைவயில்ைல என ஆ நர்
ெவ க்கலாம். அப்ப

நடந்தால், மட் ப்ப த்தல் ம

ெசய்ய நீங்கள் வி ம் கிறீர்களா என

அவர் உங்களிடம் ேகட்பார். இ , உங்கள் குற்றத்தின் தீவிரத்தன்ைமைய குைறத் க்
காட்டக்கூ ய

என நீங்கள் க

• சிைறக்கு வந்ததி
ஏதாவ

ந்

ம் எைத ம் ஆ

நீங்கள் நடந்

நாிடம் கூ வதாகும்.

ெகாண்ட விதம் பற்றி ம், இதற்கு

விசாரைணகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்

ந்தால் அ

ன் உங்கள் மீ

பற்றி ம் தகவல்கைள சிைற அ

வலர்

ஒ வர் வாசிப்பார்.

• பிறகு அவர்கள் வாசித் க் காட் ய தகவைலப் பற்றி நீங்கள் என்ன நிைனக்கிறீர்கள் என்பைத
கூறலாம்.

• உங்க க்கான தண்டைன என்ன என்பைத ஆ நர் உங்களிடம் கூ வார். உங்கள் தண்டைன
பற்றி எ த் க்கூ ம் ப வம் ஒன்றின் நகல் உங்க

க்குக் ெகா க்கப்ப ம் இ

ப வம் 256

(256 D)எனஅைழக்கப்ப கிற .

• கூ தல் நாட்கள் தண்டைனைய நீங்கள் ெபறக்கூ ய அளவிற்கு உங்கள் குற்றம் தீவிரமான
என எந்த ஒ

சந்தர்ப்பத்தி

ம் ஆ

நர் க தினால், உங்கள் வழக்ைக விசாாிக்க சுயாதீன

நீதிபதிைய அவர்கள் ேகட் க்ெகாள்வர்.

• சுயாதீன நீதிபதிையக் காண நீங்கள் 28 நாட்கள் வைர காத்தி க்க ேவண் யி க்கும்.
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நீங்கள் குற்றம் ாியவில்ைல என வாதிட்டால், அல்ல
உங்க

எவ்வா

வாதி வ

என

க்கு உ தியாகத் ெதாியாவி ல்

• உங்கள் மீ

கார் பதிந்த சிைற அதிகாாி என்ன நடந்த

என அவர்கள் க

வ

பற்றிய ஒ

அறிக்ைகைய வாசிப்பார்.

• இைதப் பற்றி நீங்கள் என்ன நிைனக்கிறீர்கள் என்பைத நீங்கள் கூறலாம் அல்ல எந்தவிதமான
ேகள்விகைள ம் ேகட்கலாம்.

• ஆ நர் சிைற அதிகாாிைய சில ேகள்விகள் ேகட்பார். சில சாட்சிகைள ம் விசாாிக்க ேவண் ம்
என அவர்கள் ேகட்கக்கூ ம்.

• நீங்க ம், ஆ ந ம் சாட்சிகளிடம் ேகள்விகள் ேகட்கலாம்.
• குற்றச்சாட் (நீங்கள் ெசய்ததாக சிைற அ வலர் க வ ) பற்றி ம் அவர்கள் அளித்த
சான் கள் பற்றி ம் நீங்கள் என்ன நிைனக்கிறீர்கள் என்பைதக் கூறம்ப
ெகாள்ளப்ப

நீங்கள் ேகட் க்

ர்கள்.

• உங்கள் சார்பாக ேபச நீங்கள் சாட்சிகைள அைழக்கலாம். (ஏன்
காரணங்கள் உள்ளன என ஆ

யா

என்பதற்கு சாியான

நர் க தாதவைர)

• நீங்கள், சிைற அதிகாாி மற் ம் ஆ நர் சாட்சிகைள ேகள்விகள் ேகட்கலாம்.
• நீங்கள் குற்றம் ாியவில்ைல என ஏன் நிைனக்கிறீர்கள் என்பதற்கான

க்கிய காரணங்கைள

நீங்கள் கூற இயல ேவண் ம்

• பிறகு, ஆ நர் அவர் எ த்த
குற்றம் ாிந்தவர் என
ஆ

ைவ உங்களிடம் கூ வார். இ

ெவ க்கும்

தீர்ப் எனப்ப கிற . நீங்கள்

ன் நீங்கள் அந்தக் குற்றத்ைதப் ாிந் ள்ளீர்கள் என்பைத

நர் கட்டாயம் ெதளிவாக உ திப்ப த்திக் ெகாள்ள ேவண் ம்.

• நீங்கள் குற்றம் ாிந் ள்ளீர்கள் என
என்பைத ஆ

ெசய்யப்பட்டால், உங்க

க்கான தண்டைன என்ன

நர் உங்களிடம் கூ வார். உங்கள் தண்டைன பற்றி எ த் க்கூ ம் ப வம்

ஒன்றின் நகைல ஆ

நர் உங்க

க்குக் ெகா ப்பார். இ

ப வம் 256

(256 D)என

அைழக்கப்ப கிற .

• கூ தல் நாட்கள் தண்டைனைய நீங்கள் ெபறக்கூ ய அளவிற்கு உங்கள் குற்றம் தீவிரமான
என எந்த ஒ

சந்தர்ப்பத்தி

ம் ஆ

நர் க தினால், உங்கள் வழக்ைக விசாாிக்க சுயாதீன

நீதிபதிைய அவர் ேகட் க் ெகாள்வார்.
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விசாரைணயின்ேபா

நீங்கள் ெபறக்கூ ய பிற உதவிகள்

இந்த வைகயான உதவிகைள விசாரைணயின்ேபா

நீங்கள் ெபற இயலக்கூ ம்.

• சட்ட ஆேலாசைன
• சட்ட பிரதிநிதிப்ப த்தல் (உங்க க்காக வாதாட வழக்குைரஞர் ஒ வர் வ தல்)
• நண்பர் அல்ல

ஆேலாசகர் ஒ வர் வ தல் (இந்த நண்பர் ெமக்கன்சி நண்பர் என

அைழக்கப்ப வார்.) இந்த நபர் உங்க

க்காக குறிப் கள் எ த்

வழங்க வரலாம். ஆனால் அவர்கள் உங்க

க்காக ேபச இயலா

உங்க

க்கு ஆேலாசைன

மற் ம் ஆ

நர் சம்மதம்

ெதாிவித்தால் மட் ேம அவர் ேபசலாம். உங்கள் ெமக்கன்சி நண்பரானவர் மதகு , ஒ
அதிகாாி அல்ல

விசாரைண ஆ

மற்ெறா

சிைறக் ைகதி ேபான்ற யாராவ

ம். இ , உங்கள் வழக்குைரஞ டன் ெதாைலேபசி,

அவ டனான பார்ைவயாளர் சந்திப்பின்

கீேழ குறிப்பிட் ள்ளைவ ேபான்ற ெசயல்களினால் ஆ
ெகாள்ளலாம் என்

ஒ வராக இ க்கலாம் .

நரால் நடத்தப்பட்டால்

நீங்கள் சட்ட ஆேலாசைனைய ெபற இய
க தம் அல்ல

சிைற

லமாகேவா இ க்கலாம்.
நர் நீங்கள் சட்டப்பிரதிநிதிைய ைவத் க்

கூ ம்வைர நீங்கள் சட்ட பிரதிநிதிப்ப த்தைல ெபற இயலா .

° குற்றத்தின் தீவிரத் தன்ைம மற் ம் நீங்கள் ெபறக்கூ ய தண்டைன
° சட்டம் பற்றி எழக்கூ ய வாய்ப் ள்ள ேகள்விகள்
° என்ன நடக்கிற என்ப பற்றி நீங்கள் எந்த அள
ாிந் ெகாள்ளீர்கள் என்ப
° வழக்கு விசாரைணைய தாமதிக்க கூ ய அல்ல

பிரச்சைனகைள உ வாக்கக்கூ ய

அம்சங்கள். எ த் க்காட்டாக, மற்ற சிைறக் ைகதிகளிடம் இ ந்
அைடக்கப்பட்

ந்தால் உங்கள் ஆதாரங்கைள தயார் ெசய்வதில் உங்க

பிரச்சைனகள் ஏற்பட்
ஆேலாசகைரேயா ெகாண்
என்ப

ெமக்கன்சி நண்பைரேயா அல்ல

க்க இயலா .

உங்க

மதிப்ப

க்கு

ந்தால்

வழக்கமாக இந்த வைகயான விசாரைணகளில் நீங்கள் ஒ

என்ன நடக்கிற

நீங்கள் தனிேய

க்கு ாியவில்ைல என்றால் வழக்கு மிக ம் சிக்கலான

அல்ல

இைத அ

நல்ல

என ஆ

நர் க தினால் நீங்கள் ஒ

அல்ல

ஆேலாசகைரேயா உதவிக்கு ைவத் க் ெகாள்ள இய

என்றால்

ெமக்கன்சி நண்பைரேயா

ம்
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சுயாதீன நீதிபதியால் (மாவட்ட நீதிபதி) விசாரைண நடத்தப்பட்டால்
• சட்டப் பிரதிநிதிப்ப த்தைல நீங்கள் எப்ேபா ம் ெபற இய ம் (உங்க க்காக வாதாட
வழக்குைரஞர் ஒ வ

வ தல்)

• சட்ட பிரதிநிதிப்ப த்தைலப் ெப வதில் உங்க க்கு ஏற்ப ம் எந்தப் பிரச்சைனக க்கும்
ஆ

நர் அல்ல

சட்ட ஆேலாசைனகள் அதிகாாி உதவக் கூ ம்.

விசாரைண அல்ல

தண்டைன குறித்

ம

ஆய்

ெசய்யக் ேகட்டல்

நீங்கள்

9 விசாரைண தவறான

ைறயில் நடத்தப்பட்டதாக நீங்கள் நிைனத்தால் அல்ல உங்க க்கு
அளிக்கப்பட்ட தண்டைன மிக ம் க ைமயான எனக் க தினால் அைத ம ஆய் ெசய்ய
ேகட்கலாம்

9 விசாரைண தவறான
ெசயல்கள் ஆ

9 உங்க

ைறயில் நடத்தப்பட்ட

நரால் ெசய்ய இய

என ஆ

நர் க தினால் அ

குறித்

ஏதாவ

ம்.

க்கு அளிக்கப்பட்ட கூ தல் நாட்கள் தண்டைனைய தி ம்பப் ெபறக் ேகாாி

விண்ணப்பிக்கலாம்.

விசாரைண தவறான

ைறயில் நடத்தப்பட்

ந்தால் அல்ல

அளிக்கப்பட்ட தண்டைன மிகக் க ைமயான

உங்க

க்கு

என நீங்கள் நிைனத்தால்

என்ன நடக்கும்?
1. விசாரைண தவறான
விசாரைண ஆ
•

ைறயில் நடத்தப்பட்டதாக ஆ

நரால் நடத்தப்பட்

விசாரைணயின்

ைவ ஆ

ந்தால்

நரால் மாற்ற இய

கண்டறியப்பட்ட சான்ைற மற் ம் உங்க
இய

ம். எ த் க்காட்டாக, நீங்கள் குற்றவாளியாக

க்கு அளிக்கப்பட்ட தண்டைனைய அவரால் மாற்ற

ம்.

சுயாதீன நீதிபதியால் (மாவட்ட நீதிபதி) விசாரைண நடத்தப்பட்
ஆ

நர் க தினால்

ந்தால்

நர்,

• பாிசீலைனக்காக வழக்ைக ஒ

த்த மாவட்ட நீதிபதியிடம் தி ம்ப ஒப்பைடக்க இய

ம்.
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2. விசாரைண தவறான
மிகக் க ைமயான

உங்கள

தண்டைன

என நீங்கள் க தினால்

உங்கள் விசாரைண ஆ
•

ைறயில் நடத்தப்பட்டதாக அல்ல

நரால் நடத்தப்பட்

ந்தால்

ப வம் ஏ ெஜ1 (ADJ1)எனஅைழக்கப்ப ம் ப வத்ைத த மா

உங்கள் பகுதியி

அதிகாாியிடம் ேக

ங்கள்.

•

ப வத்ைத நிைற

ெசய்

•

மண்டல ேமலாளர் என அைழக்கப்ப பவர் உங்கள் வழக்ைக பாிசீ ப்பார்.

•

விசாரைண தவறான

விசாரைண

ந்த 6 வாரங்க

க்குள் ஆ

ள்ள சிைற

ந க்கு அ

ப் ங்கள்.

ைறயில் நடத்தப்பட்டதாக மண்டல ேமலாளர் க தினால், நீங்கள்

குற்றவாளியாக கண்டறியப்பட்ட சான்ைற மற் ம் தண்டைனைய அவரால் மாற்ற இய
உங்கள் விசாரைண சுயாதீன நீதிபதியால் நடத்தப்பட்
•

உங்கள் வழக்கு விசாரைணயின்

ந்தால்

ஏன் பாிசீ க்கப்பட ேவண் ம் என நீங்கள்

வி ம் கிறீர்கள் என்பைத விவாிக்க ஒ
ஏ ெஜ1-ஐ நிைற

ம்.

ெவற் த்தாளில் ஆ

ெசய்யாதீர்கள் விசாரைணயி

ந்

ந க்கு எ

14 நாட்க

ங்கள். ப வம்

க்குள் நீங்கள் ஆ

ந க்கு

எ தேவண் ம்.
•

உங்கள் ேகாாிக்ைகதான் பாிசீலைனக்காக
அ

த்த மாவட்ட நீதிபதி என அைழக்கப்ப பவ க்கு

ப்பப்ப ம். அந்த நீதிபதி ெவஸ்ட் மின்ஸ்டர் மாஜிஸ்திேரட் நீதிமன்றத்ைத ேசர்ந்தவர்

ஆவார்.
•

உங்கள் தண்டைனைய மாற்ற

த்த நீதிபதி

ெவ க்க இய

ம். ஆனால், நீங்கள்

குற்றவாளியாகக் கண்டறியப்பட்ட சான்ைற அவர்களால் மாற்ற இயலா .

இதற்குப் பின்
•

ம் நீங்கள் மகிழ்ச்சியைடயவில்ைல எனில்

சிைறகள் மற் ம் நன்னடத்ைத ஓம் ட்ஸ்ேமன் என அைழக்கப்ப பவாிடம் உங்கள் வழக்ைக
பாிசீ க்கும்ப
குறித்

•

சிைறக் ைகதிகளால் அ

ப்பப்ப ம் கார்கைள பாிசீ ப்பேத அவர்கள் பணி.

உங்கள் வழக்ைக பாிசீலைன ெசய்யக் ேகாாி அவர்கைளக் ேகட்பதற்காக, நீங்கள்
ஓம் ட்ஸ்ம

•

நீங்கள் ேகட்கலாம். இந்த நபர் சிைறக்காக பணி ாிய மாட்டார். சிைற வாழ்க்ைக

க்கு எ தலாம்.

ஓம் ட்ஸ்ேமன்

த ல் உங்க

க்கும், ஆ

ந க்கும் இைடேயயான சூழ்நிைலைய ஒ ங்குப த்த

யல்வார்.
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ஓம் ட்ஸ்ேமன் குறித்
•

இ

சாிப்படவில்ைலெயனில், என்ன நடக்க ேவண் ம் என அவர்கள் க

குறித்
•

ேமலதிக தகவல்

ஓம் ட்ஸ்ேமன் அறிக்ைக எ

வார்.

மீண் ம் உங்கள் விசாரைண நடத்தப்படாமல் ேபாகலாம் . ஆனால்
சான்ைற மற் ம் தண்டைனைய சிைற மாற்றிவிட்ட
கீழ்கா ம் கவாியில் நீங்கள் ஓம் ட்ஸ்ேம
Prisons and Probation Ombudsman
Ashley House
2 Monck Street
LONDON
SW1P 2BQ

நீதி ம
•

கிறார்கேளா அ

நீங்கள் குற்றவாளி என ,

என அவரால் பாிந் ைரக்க

க்கு எ

ம்

ங்கள்.

ஆய்

உங்கள் வழக்ைக பாிசீ க்கும்ப
நடக்க அ

நீங்கள் ஒ

நீதிபதிைய ேகட்கலாம். ஆனால் இந்தச் ெசயல்

மதிக்கப்படாமல் ேபாகக்கூ ம். ஆகேவ,

த ல் கூறப்பட்ட வழி ைறகளில் கார்

ெசய்வேத சிறப்பானதாகும்.
•

உங்கள் வழக்ைக பாிசீ க்க ஒ

நீதிபதிைய நீங்கள் ேகட்க ேவண் மானால், இந்தச் ெசயைல

ேமற்ெகாள்ள ேகட்பதற்காக உங்கள் வழக்குைரஞ க்கு எ

ங்கள்.

கூ தல் நாட்கைளக் குைறத்தல்
•

உங்க

க்கு அளிக்கப்பட்ட கூ தல் நாட்களில் சிலைதக் குைறக்கும்ப

நீங்கள்

விண்ணப்பிக்கலாம்.
•

வழக்கமாக பாதி நாட்கைளக் குைறக்கக்கூறி நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

•

கைடசியாக நீங்கள் குற்றம் ாிந்

6 மாதங்கள் ஆன

கூ தல் நாட்கைள குைறக்கக்கூறி விண்ணப்பிக்க இய

என கண்டறியப்பட்ட பின்ேப நீங்கள்
ம். அல்ல , கூ தல் நாட்கைளக்

குைறக்க கூறி கைடசியாக நீங்கள் விண்ணப்பித்த 6 மாதங்கள் கழித்ேத விண்ணப்பிக்க இய
•

நீங்கள் இளம் குற்றவாளியாக இ ந்தால், நீங்கள் 4 மாதங்க

ம்.

க்குப் பின் விண்ணப்பிக்கலாம்.
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கூ தல் நாட்கைள குைறக்க விண்ணப்பிப்ப
•

உங்கள் பிாிவில் உள்ள சிைற அ
உங்களால் குைறக்க இய

•

ைடய கூ தல் நாட்கைள
வலர் பாிேசாதிப்பார்.

உங்கள் கூ தல் நாட்கள் குைறக்கப்பட ேவண் ம் என ஏன் நீங்கள் க
உங்கள் பிாிவில் உள்ள அ
அ

உங்க
காலங்க

நீங்கள் ேகட் க்ெகாள்ளப்ப

கிறீர்கள் என்பைத

ர்கள்.

வலர் உங்கைளப் பற்றிய அறிக்ைகைய எ தி அைத ஆ

ப் வார். அந்த அறிக்ைகேயா

அவர்கள் அ
•

வலாிடம் ேபசுங்கள். உங்க

மா என்பைதக் கண்டறிய சிைற அ

எ த் ப் ர்வமாக ெதாிவிக்கும்ப
•

எப்ப ?

ந க்கு

நீங்கள் ெசய்த எந்தவித குற்றங்கள் பற்றிய தகவைல ம்

ப் வார்கள்.

ைடய அைனத் க் கூ தல் நாட்க

ம் குைறக்கப்பட மாட்டா . ஆனால் சில

க்குப் பின் அதிகமான கூ தல் நாட்கைளக் குைறக்கும்ப

விண்ணப்பிக்க இய

ேகட்

நீங்கள் மீண் ம்

ம்.

சிைறையப் பா காக்க சிைற அ

வலர் ெசய்யக்கூ ய தனிைமப்ப த்தல், உங்கள்

சிைற அைறயில் ேத தல் நடத்தல் மற் ம் பிற ெசயல்கள்.

9

சிைறயில் நடப்பவற்ைற கட் ப்பாட் ல் ைவத்தி க்க சிைற அ
ெசயல்க

9

வலர் ேமற்ெகாள்ளக்கூ ய ேவ

ம் உள்ளன.

இந்தச் ெசயல்கள் தண்டைனகளாக பயன்ப த்த இயலா . ஆனால் சிைறையப் பா காக்க ம், மற்ற
நபர்கள் தாக்கப்ப வைத நி த்த ம் ேதைவ ஏற்ப ம் சமயத்தில் அைவ பயன்ப த்தலாம்.

9

இந்தச் ெசயல்கள் மிக ம் அாிதாகேவ பயன்ப த்தப்ப கின்றன.
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தனிைமப்ப த்தல் (ேமலதிக தகவல் சிைற ேசைவ விதி 45ல் உள்ள

)

தனிைமப்ப த்தல் என்றால் என்ன?
•

மற்ற சிைறக்ைகதிகளிடமி ந்

உங்கைள தனியாக பிாித்

•

உங்கைள தனிைமப்ப த்தி ைவக்கலாமா அல்ல

ைவத்தேல தனிைமப்ப த்தல் ஆகும்.

ேவண்டாமா என்பைத ஆ

நர்

ெவ ப்பார்.
•

தனிைமச்சிைற எனப்ப ம் சிைறயின் மற்ெறா

பகுதியில் நீங்கள் தனிைமப்ப த்தி

ைவக்கப்படலாம். மற்ற சிைறக்ைகதிகளிடமி ந்

நீங்கள் பிாித்

தனிைமப்ப த்த ல் உள்ள மற்ற சிைறக்ைகதிகேளா
•

நீங்கள் பணி ாிய இயலா
ெசல் ல் இ க்க ேவண்

ைவக்கப்ப

ர்கள்.

நீங்கள் ைவக்கப்படக்கூ ம்.

மற் ம் மற்ற சிைறக் ைகதிகைளவிட நீங்கள் நீண்ட ேநரம் உங்கள்
ேதைவப்ப ம;.

ஏன் நீங்கள் தனிைமப்ப த்தி ைவக்கப்படலாம்?
•

நீங்கள் ஆபத்தில் உள்ளதாக நீங்கேளா அல்ல

சிைற அ

வலேரா க தினால்,

எ த் க்காட்டாக, நீங்கள் ெசய்த குற்றத்தின் தன்ைம காரணமாக மற்ற சிைறக்ைகதிகள்
உங்கைள தாக்கக்கூ ம் என நீங்கள் க தி, மற்ற சிைறக் ைகதிகளிடம் இ ந்

தனியாக இ க்க

ேவண் ம் என நீங்கள் வி ம்பலாம். எ த் க்காட்டாக பா யல் குற்றத்ைத நீங்கள்
ெசய்தி ந்தால், உங்கள் வழக்குைரஞேரா அல்ல
உங்களிடம் அறி
•

காவல்

குறித்

த்தி இ க்கலாம்.

மற்ற சிைறக் ைகதிக

க்கு ஆபத்

உண்டாகும் அல்ல

பிரச்சைனகைள ஏற்ப த் ம் எனசிைற காவலர் க
தனிைமப்ப த்த ல் நீங்கள் எவ்வள
நர்

ைறயினேரா இ

சிைறயின் மற்ற பகுதிகளில்

ம் வைகயில் நீங்கள் நடந்

ெகாண்டால்

காலம் இ ப்பீர்கள்?

•

ஆ

த ல் 3 நாட்கள் வைர உங்கைள தனிைமப்ப த்த ல் ைவக்கலாம்.

•

அதன்பின் 1 மாதம் வைர நீங்கள் தனிைமப்ப த்தி ல் ைவக்கப்படலாம். அதன்பிறகு ஒவ்ெவா
ைற ம் 1 மாதம் வைர நீங்கள் தனிைமப்ப த்த ல் ைவக்கப்படலாம்.

•

21 வ டங்க

க்கு உட்பட்ட சிைறக் ைகதிகள் அதிக பட்சம் 14 நாட்கள் வைர

தனிைமப்ப த்த ல் ைவக்கப்படலாம்.
•

தல் 3 நாட்க

க்குப் பின், நீங்கள் இன்ன ம் தனிைமப்ப த்த ல் தான் உள்ளீர்களா என்பைத

அறிய குைறந்தபட்சம் ஒவ்ெவா

14 நாட்க

க்கு ஒ

ைற ஆ

நர் ேசாதிக்க ேவண் ம்.
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தனிைமப்ப த்த ல் இ க்க நீங்கள் வி ம்பினால் சிந்திக்க ேவண் ய அம்சங்கள்

9

தனிைமப்ப த்த

9

தனிைமப்ப த்த ல் ைவக்க ேகட் ம் ன் மிக ம் கவனமாக சிந்தி ங்கள்.
இ சாியான ெசயல்தான் என ஆ நர் ஒப் தல் அளித்தல் மட் ேம நீங்கள் தனிைமப்ப த்த ல்
ெசல்ல இய

9

ல் இ த்தல் என்ப

மிக ம் தீவிரமான ெசயலாகும். நீங்கள்

ம்.

தனிைமப்ப த்த ல் நீங்கள்ெசன்றால், உங்கைளப்பற்றி மற்ற சிைறக் கதிகள் ேவ விதமாக
நிைனக்கத் ெதாடங்குவார்கள். இ

,நீங்கள் மீண் ம் உங்கள் பிாி க்குச் ெசல்வைத

க னமாக்கக்கூ ம்.

தனிைமப்ப த்த ல் இ க்கும்ேபா
தனிைமப்ப த்த
அல்ல

ஆ

ல் இ க்கும்ேபா

எ

நீங்கள் ெபறக்கூ ய உதவிகள்

குறித்தாவ

நீங்கள் கவைலப்பட்டால், சிைற அதிகாாி

நாிடம் ேபசுங்கள்.

இந்த நபர்கள் தின ம் தனிைமச் சிைறக்கு வ ைக த வார்கள்.
• ஒ சிைற அதிகாாி
• ஆ நர்
• ம த் வர் அல்ல தாதியர்
இந்த நபர்க
• மதகு
•

ம் கூட தனிைமச் சிைறக்கு வ ைக த வார்கள் - ஆனால் தின ம் அல்ல

சுயாதீன கண்காணிப் க்கு வி

ந்

யாராவ

ஒ வர் (சிைறகள் நல்லவிதமான

ைறயில்

நடத்தப்ப கின்றன என்பைத உ தி ெசய்ய சிைறகைள பாிேசாதைன ெசய் ம் நபர்கள் ஆவர்)

சிறப் தங்குமிடம் மற் ம் இயந்திர கட் ப்ப த்திகள்
இந்த ெசயல் அ க்க

°
°

பயன்ப த்தப்ப வதில்ைல. ஆனால் சிைற அ

நீங்கள் வன் ைறயாக நடந்

வலர்

ெகாண்டால், இவற்ைற பயன்ப த்தக்கூ ம்.

உங்கைளேயா, மற்ற நபர்கைளேயா அல்ல

சிைறையேயா நீங்கள் தாக்கினால் அல்ல

ேசதம்

விைளவித்தால் இவற்ைறப் பயன்ப த்தக்கூ ம்.
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நீங்கள் மிக ம் வன் ைறயாக நடந்

ெகாண்டால் உங்கைள சிைற அ

வலர் அைடத்

ைவக்கக்கூ ய இடேம சிறப் தங்குமிடமாகும். சிைற அைறயில் தளபாடம் எ
நீங்கள் அைமதியைட ம் வைர நீங்கள் அந்த சிைற அைறயில் அைடத்

ம் இ க்கா .

ைவக்கப்பட்

இ ப்பீர்கள்.
நீங்கள் மற்றவைரேயா அல்ல

உங்கைள நீங்களாகேவா தாக்குவைத த ப்பதற்காக உங்கள்

உட ல் ெபா த்தப்படக்கூ ய ெபா ட்கள் இயந்திர கட் ப்ப த்திகள் ஆகும். உடல் பட்
அப்ப

பயன்ப த்தக்கூ ய ஒ

இயந்திர கட் ப்ப த்தியாகும். இ

என்ப

உங்கள் ைககைள கட்

மார்ைபச் சுற்றி இைணக்கப்ப ம் பட் யாகும்.
•

சிறப் சிைற அைறயில் உங்கைள அைடத் ம் பயன்தரவில்ைல எனில் உங்க

க்கு

உடல்பட் அணிவிக்கப்ப ம்.
•

நீங்கள் 17 வய க்கு ேமற்பட்டவராக இ ந்தால் மட் ேம உங்க

க்கு உடல் பட்

அணிவிக்கப்ப ம்.
•

நீங்கள் எப்ப
அ

•

இ க்கிறீர்கள் என்பைத ஒவ்ெவா

4 மணி ேநரத்திற்கு ஒ

ைற சிைற

வலர் பாிேசாதிப்பார்.

சுயாதீன கண்காணிப் க்கு வில் (சிைறகள் நல்லவிதமாக நடத்தப்ப கின்றனவா என்பைத
உ தி ெசய்ய பாிேசாதைன ெசய் ம் நபர்கள்) இ ந்
உங்கைள சந்திப்பார். நீங்கள் எப்ப

யாராவ

ஒ வர் ஒ

இ க்கிறீர்கள் என சிைற அ

நா

க்குள்

வலர் ேசாதைனயி ம்

சமயத்தில், வாய்ப்பி ந்தால், இந்த நப ம் உடன் இ ப்பார்.
க்கிய அம்சங்கள்

9

சிைற அ

வலர் உங்க

அைறயில் அைடக்கும்

9
9
9

க்கு உடல்பட்
ன்ேனா ஆ

இந்தச் சம்பவம் நடந்தைத சிைற அ
கூ ய விைரவில் ஒ

அணிவிக்கும்

உங்கைள சிறப் சிைற

நர் அதற்கு சம்மதம் ெதாிவிக்க ேவண் ம்.
வலர் உடல்நல கவனிப் கு விடம் ெதாிவிக்க ேவண் ம்.

ம த் வேரா அல்ல

சுயாதீன கண்காணிப் க் கு வில் இ ந்

தாதியேரா உங்கைளப் பாிேசாதிக்க ேவண் ம்.
(சிைறகள் நல்லவிதமாக நடத்தப்ப கின்றன என்பைத

உ தி ெசய்ய பாிேசாதைன ெசய் ம் நபர்கள்) யாராவ

9

ன்ேனா அல்ல

ஒ வர் உங்கைள ஒ

நா

க்குள் சந்திக்க

ேவண் ம்.
சிைற அ வலர் உங்க க்கு உடல்பட்ைட அணிவித்தேதா அல்ல உங்கைள சிறப் சிைற
அைறயில் அைடத்தேதா சாிேய என்பைத உ தி ெசய்ய சுயாதீன கண்காணிப் க்கு பாிேசாதைன
ெசய் ம்.

9

நீங்கள் எப்ப இ க்கிறீர்கள் என்பைத அ வலர் அ க்க பாிேசாதிப்பார். ஆபத் விைளவிக்கும்
விதமான உங்கள் நடவ க்ைக நின்ற டன் சிைற அ வலர் உங்கைள சிறப் சிைற அைறயில்
இ ந்

வி விப்பார் அல்ல

உடல் பட் ைய அகற் வார்.
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சிைற கலகம்
சிைறயில் தீவிரமான அைமதியின்ைம ைய ஏற்ப த் ம் ெசய ல் நீங்கள் பங்கு ெகாண்

ந்தால்

நீங்கள் சிைறயில் கலகம் விைளவித்ததாக குற்றம் சாட்டப்படலாம்
சிைறையக் கட் ப்பாட் ல் எ த் க்ெகாள்ள ம், ேம

ம், ஆ

நர் மற் ம் பிற சிைற அ

அவர்கள் ெபா ப்ைப ம் மற் ம் சிைறைய நடத் வைத த க்க ம்

வலர்கள்

யற்சிக்க நீங்கள் மற் ம் பிற

சிைறக்ைகதிகள் ெசய் ம் ெசயல்கேள சிைறக்கலகம் ஆகும்.
கீழ்க்கண்ட காரணங்க

க்காக உங்கள் மீ

•

அ

வலர்கேளா அல்ல

•

சிைற ேசதத்திற்கு உள்ளானால்

•

சிைறயின் ஒ

சிைறயில் கலகம் விைளவித்த குற்றம் சாட்டப்படலாம்.

சிைறக் ைகதிகேளா காயமைடந்தால்

பகுதி அல்ல

அைனத் ப் பகுதிகளின் கட் ப்பாட்ைட ஆ

நர் இழந்தால்

நீங்கள், சிைறயில் கலகம் விைளவித்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டால்
•

நீங்கள் 10 ஆண் கள் வைர சிைற தண்டைன ெபறக்கூ ம்

•

நீங்கள் பணம் ெச

•

அல்ல

த்த ேவண் ம் என உங்கள் மீ

ேமற்கூறிய இரண் ம் உங்க

அபராதம் விதிக்கப்படக்கூ ம்.

க்கு விதிக்கப்படக் கூ ம்.

உங்கைளச் சுற்றி ள்ள நபர்கள் சிைறயில் கலகம் விைளவித்தால்
•

அவர்கேளா

ேசராதீர்கள்

•

சம்பவம் நடக்கும் இடத்ைத விட்

ெவளிேய ங்கள்.

• அப்ப இல்ைலெயனில், நீங்க ம் கலகத்தில் பங்ேகற்றதாகக் க தி சிைறயில் கலக ம்
விைளவித்ததாக சிைற அ

வலர் உங்கள் மீ

குற்றச்சாட்

பதியக்கூ ம்.
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உங்கள் ெசல் மற் ம் ெபா ட்கைள ேசாதைனயி தல்
•

சிைறைய பா காப்பாக ைவத்தி க்க சிைற அதிகாாிகள் எந்த ேநரத்தி

ம் உங்கள

சிைற

அைற மற் ம் ெபா ட்கைள ேசாதைனயிடலாம்.
•

இ

எத்தைன ைற நடக்கும் எ ன்பதற்கு விதிகேள ம் இல்ைல. இ

அல்ல

நீங்கள் எவ்வள

பா காப்பாக உள்ளீர்கள் என சிைற அ

நீங்கள் இ க்கும் சிைற
வலர் க

வ

ஆகியவற்ைற சார்ந்ததாகும்.

உங்கள் சிைற அைற அல்ல

ெபா ட்கள் ேசாதைனயிடப்பட்டால் என்ன

ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்.
•

உங்கள் சிைற அைறயில் ேசாதைனயி வதற்கு

ன் உங்களிடம்

உடல் ேதடல்

ேசாதைன நடத்தப்ப ம்.
•

நீங்கள் ைவத்தி க்க அ

மதிக்கப்படாத எந்த ஒ

ெபா ைள ம் சிைற அ

வலாிடம்

ெகா க்க ேவண் ம்.
•

உங்கள் சிைற அைறயில் ேசாதைன ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ேபா
ெகாண்

•

ெசல்லப்ப

•

ர்கள்.

ெபா ட்கைள ேசாதைனயிட சிைற அ
ெபா ட்கைள

நீங்கள் ேவ பகுதிக்கு

வலர் அவற்ைற எ த் ச் ெசல்லலாம் உங்கள்

ல் யமாக பாிசீ க்க ஊ கதிர் இயந்திரங்கள் பயன்ப த்தப்படலாம்.

உங்கள் சட்ட ஆவணங்கைள அ

வலர் ேசாதைனயிடக்கூ ம். ஆனால் அவற்ைற

ப த் ப்பார்க்க மாட்டார்.

உங்கைள ேசாதைனயி தல்
2 வைகயான ேசாதைனகைள சிைற அ

வலர் உங்களிடம் ேமற்ெகாள்ளலாம்.

1. ேமேலாட்ட ேசாதைன
இதில்,
•

உங்கள் ஷுக்கைள கழற்ற ெசால்
ெசய்

•
அ

9
9

9

காட்டச் ெசால்

உங்கள் வாய்,

க்கு (

ம் உங்கள

ம் சிைற அ

சட்ைட மற் ம் கால் சட்ைட ைபகைள கா

வலர் ேசாதைன ெசய்வார்.

ச்சுக் குழாய்) கா கள் மற் ம்

ஆகியவற்றில் சிைற

வலர் ேசாதைன ெசய்வார்.

சிைற அ

வலர் எந்த ஒ

சமயத்தி

ெபண் அ

வலர் உட்பட எந்த ஒ

ம் உங்களிடம் ேமேலாட்ட ேசாதைன ேமற்ெகாள்ளலாம்.
சிைற அ

வல ம் உங்களிடம் ேமேலாட்ட ேசாதைன

ேமற்ெகாள்ளலாம். ெபண் அ

வலரால் உங்களிடம் ேமேலாட்ட ேசாதைன ேமற்ெகாள்ளக்கூடா

நீங்கள் எ தினால் சிைற அ

வலாிடம் கூ ங்கள். எ த் க்காட்டாக மதாீதியான காரணங்க

சிைறயின் ஒ

மற்ற பகுதிக்கு நீங்கள் மாற்றப்ப வதற்கு

பகுதியி

ந்

ன்

என

க்காக

ம் அதற்குப் பின்

ம்

ேமேலாட்ட ேசாதைன ேமற்ெகாள்ளப்படலாம்.
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2.

உடல் ேசாதைன

இதில்,
•

அ

வலர் உங்கள் உைடகைள ேசாதைனயிடக்கூ ம்.

•

அ

வலர் உங்கள்

பகுதிகளில் எ

உடைல ேசாதைனயிடக்கூ ம். உங்கள் ஆசனவாய் மற் ம் பிறப்

ம் ஒளித்

குனியேவா அல்ல

ைவக்கப்படவில்ைல என்பைத ேசாதிப்பதற்காக உங்கைள அ

ப்
வலர்

அமரேவா ெசால்லக்கூ ம். இைதச் ெசய்ய அவர்கள் உங்கைள

ெதாடக்கூடா .
•

ேசாதைனயின்ேபா

ஆைடயின் சில பகுதிகைள நீங்கள் எப்ேபா ம் உ த்தியி ப்பீர்கள். ஒேர

ேநரத்தில், நீங்கள் அணிந்தி க்கும் ஆைடயின் ஒ

பகுதிைய ேசாதைனயி ம் ன், இந்த ஒ

பகுதி ஆைடகைள நீங்கள் தி ம்ப உ த்திக் ெகாள்ளலாம்.
உடல் ேசாதைன குறித்த ேமலதிக தகவல்

9

எந்த ஒ

சிைற அதிகாாி,

த்த அதிகாாி,

தன்ைம அதிகாாி அல்ல

ஆ

நர் உங்களிடம்

உடல் ேசாதைன ேமற்ெகாள்ளலாம்.

9

இந்த ேசாதைன எப்ேபா ம் ஒ

9

ஆண் சிைற அ

உடல் ேசாதைன எந்த ேநரத்தி
•
•
•
•

வலரால் மட் ேம ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்.

ம் ேமற்ெகாள்ளப்படலாம். எ த் க்காட்டாக

ஒவ்ெவா
ைற ம் சிைறைய விட் நீங்கள் ெசன் பின் தி ம்ப வ ம் ேபா ம்
உங்கள் ெசல்ைல ேசாதைனயி வதற்கு ன்
தனிைமச் சிைறப்பகுதிக்கு நீங்கள் அ ப்பப்ப ம்ேபா
உங்கள் நண்பர்கள் அல்ல கு ம்பத்தினர் அல்ல உங்கள
வழக்குைரஞ டனான பார்ைவயாளர் சந்திப் க க்குப் பின்

நீங்கள் பா காப் வைகப்பிாி ஏ-ைவச் ேசர்ந்த ைகதியாக இ ந்தால் ஒவ்ெவா
பார்ைவயாளர் சந்திப் க க்கும் பின் ம்
உங்களிடம்
உடல் ேசாதைன ேமற்ெகாள்வதற்கு ன் சிைற அ வலர் என்ன நடக்கும்
•

9

என்பைத உங்களிடம் சாியாக விளக்க ேவண் ம்.

9

சிறந்த மற் ம் பா காப்பான

ைறயிேலேய

உடல் ேசாதைனகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட

ேவண் ம்.

9

உங்களிடம்

உடல் ேசாதைன நடத்தப்ப ம்ேபா

அைத நடத் ம் சிைற அ

வலர்

மட் ேம அங்கு இ க்க ேவண் ம்.
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சிைறயில் நீங்கள் எப்ப

நடத்தப்பட ேவண் ம்?

சிைறயில் நீங்கள் நல்லவிதமான
எனில், அ

குறித்

ைறயில் நடத்தப்பட ேவண் ம். அப்ப

சில ெசயல்கைள நீங்கள் ெசய்ய

யற்சிக்க

நட த்தப்படவில்ைல

ம்.

நீங்கள் பா காப்பாக இ க்க உத ம் சில சட்டங்கள் மற் ம் நீங்கள் நல்லவிதமாக நடத்தப்ப வைத
உ தி ெசய்ய சிைற ெசய்ய ேவண் ய சில ெசயல்கள் ஆகியைவ பற்றிய தகவல் அ த்த பக்கத்தில்
குறிப்பிடப்பட் ள்ள .

மனித உாிைமச் சட்டம் 1998
• இ

மனித உாிைமகள் பற்றிய சட்டமாகும். வாழ் ாிைம அல்ல

ைறயான விசாரைண

ேபான்ற மனித உாிைமகள் ஒவ்ெவா வ க்கும் உண் .

• உங்கள

மனித உாிைம மீறப்பட்டதாக நீங்கள் க தினால், உங்கள் வழக்ைக நீங்கள்

நீதிமன்றத்திற்கு எ

த் ச் ெசல்லலாம்.

• மனித உாிைமகள் சட்டம் பற்றி ேம ம் அதிகமாக ெதாிந்
சட்டத்திற்கான வழிகாட்
ெபாதிைய ம் ப த்

வன் ைற அல்ல

என்ற ைகேய

•

யாராவ

சிைறக் ைகதிக்கும் உாிைம உண் .

உங்களிடம் வன் ைறயாகேவா அல்ல

வலாிடம் உடன யாகக் கூ ங்கள். சிைற அ

ேபான்ற எந்த ஒ

லகத்தில் இ க்கும்.

அடாவ ச் ெசயல்

பா காப்பாக இ ப்பதற்கு ஒவ்ெவா

•

மற் ம் மனித உாிைமகள் சட்டம் என்ற தகவல்

அறிய ம். இந்த இரண் ம்

•

அ

ெகாள்ள, மனித உாிைமகள்

சிைற அ

உங்கைள அ த்தல் அல்ல

அடாவ யாகேவா நடந்

ெகாண்டால் சிைற

வலர்கள், மதகு

கல்வி அ

அல்ல

வலாிட ம் நீங்கள் கூறலாம்.
மிரட்டல் ேபான்ற ெசயல்கேள வன் ைற அல்ல

ெசயல்களாகும் (எ த் க்காட்டாக, உங்கைள அ க்கப் ேபாகிேறன் என்
உங்கைள ஏதாவ
•

வலர்

அடாவ ச்

கூ தல் அல்ல

ெசய்தல்)

இ ேபான்ற சம்பவம் உங்க

க்கு ஏற்பட்டால் அ

வலர் உங்க

க்கு உத வார்.
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இன சமத் வம் – பல்ேவ

இனக்கு க்கைள ேசர்ந்த நபர்கள்.

• ஒ நபாின் இனம் என்ப , அவர்களின் பின் லம் மற் ம் கலாச்சாரம் மற் ம் அவர்கள் ேதா ன்
நிறம் ேபான்ற பல அம்சங்கள் குறித்த .

• சட்டத்தின்ப பல்ேவ

இனங்கைள சார்ந்தவர்க

ம்

ைறயாக ம் நல்லவிதமாக ம்

நடத்தப்ப வைத சிைறகள் உ திப்ப த்த ேவண் ம். ஆ

நர் மற் ம்

த்த ேமலாளர்கேள

அைனவ ம் சமமாக நடத்தப்ப வைத உ திப்ப த் ம் ெபா ப் ள்ளவர்கள் ஆவர்.

• பல்ேவ

இனங்கைளச் சார்ந்த நபர்கள்

ைறயாக ம் நல்லவிதமாக ம் நடத்தப்ப வைத உ தி

ெசய்ய சிைற என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என்ப

குறித்

சிைற ேசைவ ஆைண 2800

எ த் க்கூ கிற .

• அைனத்

இனங்கைளச் சார்ந்த நபர்கள்

உ திப்ப த் வ
அறியலாம். இ

நீங்கள் எவ்வா

குறித்

ைறயாக ம், நல்லவிதமாக ம் நடத்தப்ப வைத

சிைற ெகாண் ள்ள திட்டத்தின் பிரதிைய ம் நீங்கள் ப த்

இனசமத் வ ெசயல் திட்டம் என அைழக்கப்ப கிற .

நடத்தப்பட ேவண் ம்,

சிைற கீழ்க்கண்டவற்ைற உ திப்ப த்த ேவண் ம்.

• நீங்கள் ைறயாக ம், நல்லவிதமாக ம் நடத்தப்ப வ
• உங்கள் மத நம்பிக்ைக மற் ம் கலாச்சாரம் ெதாடர்பான ெசயல்கைள நீங்கள் ெசய்வ .
எ த் க்காட்டாக, உங்கள் மத நம்பிக்ைக சார்ந்த ஆைடகைள உ த் வ , மதாீதியான
த்தகங்கைள ைவத்தி ப்ப

மற் ம் மத நிகழ்ச்சிகைள பின்பற் வ .

• உங்கள் மதம் மற் ம் கலாச்சாரம் சார்ந்த உண கைள உண்ப
• உங்க க்குத் ேதைவப்பட்டால், இந்தப் த்தகம் ேபான் , தகவைல பிற ெமாழிகளில் ெப வ
அல்ல

ஒ

ெமாழிப்ெபயர்ப்பாளாின் உதவிையப் ெப வ
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உங்கள் இனத்தின் காரணமாக நீங்கள் ேமாசமான விதத்தில் நடத்தப்பட்டால் அல்ல
இவ்வா

9

ேவ

ெகாம்ப் 1 என அைழக்கப்ப ம் ப வம் அல்ல
ப வத்ைத நிைற

9

ெசய்வ

குறித்

வலாிடம் ேபசுங்கள்.

நீங்கள் ேகட்கலாம்.

இைதச் ெசய்ய ெகாம்ப் 2 இரகசிய அ
ெசய் ங்கள். இந்தப் ப வத்ைத
தனிப்பட்

9

அ

இனெவறி சம்பவ கார் ப வம் என அைழக்கப்ப ம்

இந்தச் ெசயல்கைள ெசய்ய
ம் என நீங்கள் க தவில்ைல எனில், ஆ நர், பகுதி ேமலாளர்
அல்ல சுயாதீன கண்காணிப் க் கு வின் தைலவாிடம் மிக ம் தனிைமயாக நடந்தைதப் பற்றி
பாிசீ க்க ெசால்

9

ஒ வ க்கு நடப்பைதக் கண்டால் நீங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்.

குதல் கார் ப வம் எனப்ப ம் ப வத்ைத நிைற

த்திைரயிடப்பட்ட உைறயி

ள் ைவத்

அளிக்கலாம். இ

மிக ம்

பத்திரமாக ைவக்கப்ப ம்.

இதன்பிறகும் நீங்கள் மகிழ்ச்சியைடவில்ைல எனில், சிைறகள் மற் ம் நன்னடத்ைத ஓம் ட்ஸ்ேமன்
எனப்ப பவைர நீங்கள் ெதாடர் ெகாள்ளலாம்.

9

அல்ல , சமத் வம் மற் ம் மனித உாிைமகள் ஆைணயம் எனப்ப ம் அைமப்ைப நீங்கள் ெதாடர்
ெகாள்ளலாம். இனத்தின் காரணமாக தாங்கள் ேமாசமான விதத்தில் நடத்தப்பட்டதாக க
ைகதிக

ம் சிைறக்

க்கு அவர்கள் ஆேலாசைனைய ம், உதவி ம் அளிப்பார்கள். அவர்கைள கீழ்க்கண்ட

கவாியில் நீங்கள் ெதாடர் ெகாள்ளலாம்.
The Equality & Human Rights Commission
3 More London Riverside
Tooley Street
London SE1 2RG
ெதாைலேபசி 0203 117 0235
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இைதச் ெசய்ய உங்க
கீழ்கா

க்கு உதவக்கூ ய

ம் நபர்களிடமி ந்

யார்?

நீங்கள் உதவிையப் ெபறலாம்,

9

எந்த ஒ

9

இனசமத் வ அதிகாாி என அைழக்கப்ப ம் அ

9

இன சமத் வ ெசயல் கு

9

சிைறக் ைகதிகளின் பிரதிநிதிகள். இவர்கள் இனம் ெதாடர்பான சந்திப் க்க க்கு ெசல்
ைகதிகள் ஆவர் மற் ம் அங்கு மற்ற சிைறக் ைகதிகளின் க த் க்கைள அவர்களின்

சிைற அ

வலர்

பிரதிநிதிகளாய் இ ந்

வலர்

என அைழக்கப்ப ம் கு வினர்
ம் சிைறக்

எ த் க்கூ வர்.

9

அடாவ ச் ெசயல் த ப் ஒ ங்கிைணப்பாளர் அல்ல பா காப்பான சிைறகள்
ஒ ங்கிைணப்பாளர் என அைழக்கப்ப ம் மற்ற அ வலர்

9

சுயாதீன கண்காணிப் க் கு

உ ப்பினர் (சிைறகள் நல்லவதமாக இயங்குகின்றன என்பைத

உ திப்ப த்த சிைறகைள பாிேசாதைனயி ம் நபர்கள்)
நீங்கள் ெவளிநாட்
கட ச் சீட்
கீழ்க்கா

சிைறக் ைகதியாக இ ந்தால் (அதாவ

உங்களிடம் ஐக்கிய ராச்சியத்தின்

உங்களிடம் இல்ைல என்பதாகும்)
ம் நபர்களிடமி ந்

நீங்கள் உதவிையப் ெபறலாம்

9

இன சமத் வ அதிகாாி என அைழக்கப்ப ம் அ

9

ெவளிநாட்

9

உங்கள் தரகம். உதவி ேகட் நீங்கள் அவர்க க்கு க தம் எ தலாம் அல்ல உங்க
இைதச் ெசய் ம்ப இனசமத் வ அதிகாாி அல்ல ெவளிநாட் சிைறக்ைகதி ெதாடர்

வலர்

பிரைஜசிைறக்ைகதி ெதாடர் அதிகாாி எனப்ப ம் அ

வலர்
க்காக

அதிகாாிைய நீங்கள் ேகட் க் ெகாள்ளலாம்.

9

நீங்கள் க தம் லம் ெதாடர் ெகாள்ளக்கூ ய சில கவாிகள் சிைற லகத்தில் உள்ள
லண்டன் இராஜிய உற பட் யல் எனப்ப ம் பட் யைல நீங்கள் ேகட் வாங்கலாம் அல்ல
சிைற ேசைவ ஆைண 4630 ல் கண்டறியலாம்.

9

இந்தப் த்தகம் ேபான்

தகவல்கைள பிற ெமாழிகளி

ம் நீங்கள் ெபறலாம்.
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ஊன ற்ற சிைறக் ைகதிகள்
உடல் ஊன ற்ேறாைர ேமாசமான

ைறயில் நடத்தப்ப வைத த ப்பதற்காக ஊன ற்ேறார்

பாகுபாட் ச் சட்டம் எனப்ப ம் சட்டம் இ க்கிற .
சிைற இந்த சட்டத்ைதப் பின்பற்ற ேவண் ம். கீழ்க்கண்டவற்றிற்காக அதனால் இயன்றவற்ைற
சிைற ெசய்ய ேவண் ம்.
•

நீங்கள் சிைற வாழ்க்ைகயில் பங்கு ெபறலாம் என்பைத உ திப்ப த்த

•

நீங்கள்

ைறயாக மற் ம் நல்லவிதமாக நடத்தப்ப கிறீர்கள் என்பைத உ திப்ப த்த

சிைறச் ேசைவ ஆைண 2855 ல் ேமலதிக தகவல் உள்ள . இதன் ஒ

பிரதி

நீங்கள் உடல் ஊன ள்ள சிைறக் ைகதியாக இ ந்தால் உங்க

லகத்தில் உள்ள .

க்கு உதவக்கூ ய

யார்?

9

உங்கள
உங்க

தனி அதிகாாி அல்ல

உங்கள் பிாி

க்குத் ேதைவப்பட்டால் அ

குறித்

அளிக்கப்பட்ட தகவல் ேவ விதமான

அதிகாாி. உங்கள் உடல் ஊனம் ெதாடர்பாக ஏேத

அவர்களிடம் ேபசுங்கள். எ த் க்காட்டாக, உங்க

ைறயில் உங்க

9

உடல் ஊனம் ெதாடர் அதிகாாி என அைழக்கப்ப ம் அ

9

உடல் நல கவனிப் கு வி

9

அல்ல

நீங்கள் ஆ

ெசய்ய ேவண்

9

அல்ல

க்கும் யாராவ

ம்

க்கு

க்குத் ேதைவெயன்றால்,
வலர்

ஒ வர்

ந க்கு எ தலாம் (ெகாம்ப் 1) என அைழக்கப்ப ம் ப வத்ைத நீங்கள் நிைற

இ க்கும்).

சமத் வம் மற் ம் மனித உாிைமகள் ஆைணயம் எனப்ப ம் அைமப்ைப நீங்கள் ெதாடர்

ெகாள்ளலாம். உடல் ஊனத்தின் காரணமாக தாங்கள் ேமாசமான விதத்தில் நடத்தப்பட்டதாக க
சிைறக் ைகதிக

ம்

க்கு அவர்கள் ஆேலாசைன ம் உதவி ம் அளிப்பார்கள். அவர்கைள கீழ்க்கண்ட

கவாியில் நீங்கள் ெதாடர் ெகாள்ளலாம்.
The Equality and Human Rights Commission
3 More London
Riverside
Tooley Street
London SE1 2RG
ெதாைலேபசி 0203 117 0235
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எவ்வா
கார் ெசய்வ அல்ல
ேவண் ேகாள் வி ப்ப
சிைற ேசைவ ஆைண 2510-ல் ேமலதிக தகவல் உள்ள .

லகத்தில் இ ந்

ஒ

நீங்கள் ஒ

பிரதிையப்

ெபறலாம்.

ேவண் ேகாள் வி ப்ப

(ஏதாவ

குறித்

ேகட்டல் என்பேத இதன்

அர்த்தம்)
• ஏதாவ

குறித்

எந்த ேநரத்தி

• ஏதாவ

குறித்

ேகட்க நீங்கள் ஒ

ேகட்டைத நீங்கள் ெபற இயலா

ம் நீங்கள் சிைற அதிகாாியிடம் ேகட்கலாம்.
ப வத்ைத நிைற
என சிைற அ

ெசய்ய ேவண் யி க்கும். நீங்கள்

வலர்

ெசய்தால், ஏன் என்

அவர்கள் உங்களிடம் கூற ேவண் ம்.

கார் ெசய்வ
• சிைறயில்

எப்ப

ைறயற்ற விதத்தில் நீங்கள் நடத்தப்ப வதாக க தினால், நீங்கள் அ

குறித்

நீங்கள்

கார் ெசய்யலாம்.

• பிரச்சைன நடத்த 3 மாதங்க க்குள் நீங்கள் கார் அளிக்க ேவண் ம்
கார் அளிக்க நீங்கள்

°

த ல் சிைற அ

வலாிடம் கார் அளிக்கலாம்.

° சிைறக்கு ெவளிேய உள்ள நபர்க க்கு கார் அளிக்கலாம் (உங்கள் எம்பி ேபான்றவர்கள்)
• பிரச்சைனைய

த ல் சிைறயில் உள்ள நபர்கேளா

நபர்கள், பிரச்சைனைய

த ல் நீங்கள் சிைற அ

தீர்க்க

ய

வைரக் ெகாண்

ங்கள். சிைறக்கு ெவளிேய உள்ள
தீர்க்க

யற்சித்தி க்க

ேவண் ம் என உங்கைள எதிர்பார்ப்பார்கள்.
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1. கீழ்க்கண்டைவ ேபான்ற ெசயல்கள் குறித்

•

•

•

நீதிமன்ற விசாரைணகள் (விசாரைணகள்)

•

உங்க

க்கு அளிக்கப்பட்ட பா காப் வைகப்பிாி

•

உங்க

க்கு மரணத்ைத ஏற்ப த் ம் ேநாய் உள்ளதால் அல்ல

வாய்ப் மிக ம் குைற

ேபான்ற அம்சங்களால் சிைறயி

ெவளிவிடலாமா என்ப

குறித்

உங்கைள

ன்கூட் ேய

க ைண வி தைல என அைழக்கப்ப கிற .

சப்ெஜக் கள் எனப்ப கின்றன. அைவ பகுதி ேமலாளராேலா

சிைறக்கு ெவளிேய உள்ள அ

ாிசர்வ்

சப்ெஜக் கள் சிைற ேசைவ ஆைண 2510 இைணப் எச்-ல் உள்ள . இதன் பிரதிைய
ந்

பகுதி ேமலாள க்கு எ

வதன்

கார் அளிக்க இய

அவர்கள் என்ன

இன்ன ம் உங்க

ம்.

லேம இந்த ெசயல்கள் குறித்

நீங்கள் ேவண் ேகாள் வி க்க

ெவ த் ள்ளார்கள் என உங்கள் க தம் கிைடத்த 6 வாரங்க
க்கு பதில் க தம் அ

க்குள் பகுதி

ப் வார்.

க்கு தி ப்தி இல்ைல எனில், சிைறகள் மற் ம் நன்னடத்ைத
வழக்குைரஞ க்ேகா கார் அளிக்கலாம். 115ம் பக்கம் பார்க்க ம்.

2. மற்ற அம்சங்கள் குறித்

கார் அளித்தல்.

எப்ப

1. பிரச்சைன குறித்

அ

வலாிடம் ேபசுங்கள். உங்க

அவாிடம் ேபசுங்கள். இ
2. இ

ெசய்ய இய

ம்.

ஓம் ட்ஸ்ேமனிற்ேகா அல்ல

கார் அளிப்ப

வலராேலா மட் ேம

நீங்கள் ெபறலாம்.

ேமலாளர் உங்க
•

ந்

நீங்கள் மற்ெறா , குற்றம் ாி ம்

அல்ல

அல்ல
•

கள். இ

இந்த வைகயான கார்கள் ாிசர்வ்

லகத்தி
•

கார் அளித்தல்

க்ெகன தனி அதிகாாி இ ந்தால்

பிரச்சைனைய தீர்க்கக்கூ ம்.

பலனளிக்கவில்ைல எனில், உங்கள் பிாிவின் ேலண் ங் அதிகாாி அல்ல

ேபச ேவண் ம் என ேக

ேமலாளாிடம்

ங்கள்.
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கார் அளித்தல் குறித்த ேமலதிக தகவல்
3. இ

பலனளிக்கவில்ைலெயனில், உங்கள் கார் குறித்

எ த் ப் ர்வமாக ெதாிவி ங்கள்.

இைதச் ெசய்ய ெகாம்ப் 1 (COMP1) எனப்ப ம் ப வத்ைத நீங்கள் நிைற
ர்த்தி ெசய்யப்பட்ட உங்கள் ப வங்கைள கார் ெபட்
உங்கள

ப வத்ைத அ

4. உங்கள் கார் குறித்
உங்க

5. சிைற அ

வலர் என்ன கூ கிறார் என்ற பதி

ப்பப்ப ம். 3 ேவைல நாட்க

வலர் உங்க

மிக ம் ரகசிய

டன் ப வம்

க்குள் பதிைல நீங்கள் ெபற ேவண் ம்.

க்கு அளித்த பதி ல் நீங்கள் தி ப்தியைடயவில்ைல எனில், ெகாம்ப்

1ஏ (COMP1A) ப வத்ைத நிைற
பாிசீ க்கும்ப

யில் நீங்கள் ேபாட ேவண் ம்.

வலாிடம் ேநர யாக ெகா க்காதீர்கள்.

சிைற அ

க்கு தி ப்பி அ

ெசய்ய ேவண் ம்.

ெசய்வதன்

லம் உங்கள் காைர மீண் ம்

நீங்கள் ேகட்கலாம்.

ைறயில் கார் அளித்தல்

• மிக ம் ரகசிய

ைறயில் கார் அளிக்க, ெகாம்ப் 2 (COMP2) இரகசிய அ

ப வத்ைத நீங்கள் நிைற
அளிக்கிறீர்கள் என்ப

ெசய்யலாம். நீங்கள் ஏன் மிக ம் தனிப்பட்ட

பற்றி ப வத்தில் எ

குதல் கார்
ைறயில் கார்

ங்கள்.

• சீ டப்பட்ட உைறயி ட் அந்தப் ப வத்ைத ஆ ந க்கு, சுயாதீன கண்காணிப் க்
கு வின் தைலவர் அல்ல

பகுதி ேமலாள க்கு நீங்கள் அ

• உங்கள் கார் மிக ம் தீவிரமான

என்றாேலா அல்ல

ப்பலாம்.

சிைற அ

வல டன் ேபசுவதற்கு

க னமான விஷயம் என்றாேலா மட் ம்தான் நீங்கள் இைதச் ெசய்ய ேவண் ம்.

• உங்கள் கார் குறித்

பாிசீ ப்பதற்கான மிகச்சிறந்த வழிைய நீங்கள் ப வம் அ

ெவ ப்பார். நீங்கள் எந்த நபர் மீ
நபர்க

ட

ம் அவர்கள் ேபச ேவண்

ப்பிய நபர்

கார் அளித்தீர்கேளா அவர் உட்பட மற்ற
இ க்கும்.
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அ
•

வலர் மீ
சிைற அ

கார் அளித்தல்

வலர் சிைற விதிகைள மீறியதாக மற் ம் ேமாசமான விதத்தில் உங்கைள நடத்தியதாக

நீங்கள் க தினால் ஆ

நாிடேமா அல்ல

பகுதி ேமலாளாிடேமா நீங்கள் கார் அளிக்கலாம்.

தனியார் சிைறகளில், சிைற காவல் அதிகாாிகள் ெதாடர்பான கார்கள் குறித்

நீங்கள்

கட் ப்பாட்டாளாிடம் காரளிக்க ேவண் ம்.
•

ெகாம்ப் 1(COMP1) எனப்ப ம் கார் ப வத்திைனேயா அல்ல
ப வத்ைதேயா நிைற
க

ெசய் ங்கள். அ

வலர் தவ

கிறீர்கேளா அந்த விவரங்கைள ப வத்தில் எ

எங்ேக மற் ம் எப்ேபா

நடந்த

மற் ம் ேவ

ெகாம்ப் 2 (COMP2) என்ற

ெசய்ததாக நீங்கள் என்ன
ங்கள். எ த் க்காட்டாக, என்ன நடந்த ,

யாராவ

அைதப் பார்த்தார்களா ேபான்ற

விவரங்கள்.
த்த அ

•

வலர் ஒ வர் உங்கள் காைரப் பாிசீ

ப்பார். அவர் உங்களிட ம், நீங்கள் யார் மீ

கார் அளித்தீர்கேளா அவாிட ம் மற் ம் நடந்த சம்பவத்ைத யாராவ

பார்த்தி ந்தால்

அவாிட ம் ேபசுவார்.
நீங்கள் கூறிய

உண்ைம என்றால், ஆ

•

நீங்கள் யார் மீ

•

ேதைவப்பட்டால் காவல்

•

என்ன

நர்

கார் அளித்தீர்கேளா அந்த அ

எ க்கப்பட்ட

வலர் மீ

நடவ க்ைக எ ப்பார்.

ைறயினைர அைழப்பார்
என்பைத உங்க

வழக்கமாக 2 வாரங்கள் எ க்கும்இரகசிய அ

க்கு ெதாிவிக்க க தம் எ

குதல் என்றைழக்கப்ப ம் மிக ம் தனிப்பட்ட

ைறயில் நீங்கள் கார் அளித்தி ந்தால், பகுதி ேமலாளர் உங்க

ஒ
•

கார் பற்றிய உங்கள

வார். இ

க்கு க தம் எ

வார்.

எண்ணத்ைத மாற்றிக் ெகாள்ளல்

உங்கள் எண்ணத்ைத நீங்கள் மாற்றிக் ெகாண்டால், எந்த ேநரத்தி

ம் காைர நி த்தி

ைவக்கலாம்.
•

அ
எ

வலாிடம் இைதக் கூ ங்கள். நீங்கள் காைர நி த்த வி ம் வைத ெதாிவிக்க ப வத்தில்
ம்ப

அவர்கள் உங்கைளக் ேகட் க் ெகாள்வார்.
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சிைறயில் நீங்கள் ேபசக்கூ ய மற்ற நபர்கள்
•

காைர அ

வலர்

கண்காணிப் க் கு

லம் நீங்கள் தீர்க்க

யற்சித்தபின், உங்கள் கார் குறித்த சுயாதீன

எனப்ப ம் கு வினேரா ம் நீங்கள் ேபசலாம். சிைறகள் நல்ல விதத்தில்

இயங்குகின்றன என்பைத உ திப்ப த்த இந்த கு வினர் சிைறகைள பாிேசாதைனயி வர்.
•

சுயாதீன கண்காணிப் க் கு வில் உள்ளவர்கள் உள்
சுயாதீன கண்காணிப் க் கு
அ

•

பற்றி நீங்கள் அறிந்

ைரச் ேசர்ந்த தன்னார்வலர்கள் ஆவர்.

ெகாள்ள விளக்கக் ைகேய

ஒன்

உள்ள .

சிைறயின் உங்கள் பிாிவில் உள்ள .

உங்கள் காைர பாிசீ க்கும்ப
ப வத்ைத நிைற

சுயாதீன கண்காணிப் க்கு ைவக் ேகட்க, நீங்கள் ஒ

ெசய்ய ேவண் ம். சிைறயின் உங்கள் பிாிவில் அந்தப் ப வத்ைதப் ெபறலாம்.

சுயாதீன கண்காணிப் க்கு

இவற்ைற ெசய்ய இய

ம்.

• உங்கள் கார் மீதான
ைவ விளக்கும்ப ஆ நைரக் ேகட்கலாம்.
• ேவ என்ன ெசய்ய இய ம் என ஆ ந க்கு ஆேலாசைன கூறலாம்.
• பாிசீ க்கப்படாத தகவைல சுட் க் காட்டலாம்.
அவர்களால் சிைற எ த்த

ைவ மாற்ற இயலா .
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உங்கள் காைர நீங்கள் அ
நபர்கள்-- சிைற அ

ப்பக்கூ ய சிைறக்கு ெவளிேய உள்ள

வல டன் உங்கள் காைர தீர்க்க நீங்கள்

யற்சித்த

பிறகு
1. சிைறகள் மற் ம் நன்னடத்ைத ஓம் ட்ஸ்ேமன்.
•

உங்கள் காைர சிைற அ
உங்க

வல டன் ஏற்கனேவ நீங்கள் தீர்க்க

யற்சித்த பின்

ம்

க்கு தி ப்தி இல்ைலெயனில், சிைறகள் மற் ம் நன்னடத்ைத ஓம் ட்ஸ்ேமன்

என்பவ க்கு நீங்கள் க தம் எ தலாம்.
•

ஓம் ட்ஸ்ேமன் சிைறக்காக பணி ாிபவர் அல்ல. சிைற வாழ்க்ைக குறித்
எ ப் ம் கார்கைள பாிசீ ப்பேத அவர்கள

•

நீங்கள் அ

•

உங்கள் கார் குறித்

சிைறக் ைகதிகள்

பணியாகும்.

ப்பிய கார்கைள மட் ேம ஓம் ட்ஸ்ேமனால் பாிசீ க்க இய
சிைற அ

வலாிடம் இ ந்

ம்.

நீங்கள் பதிைலப் ெபற்ற 1 மாதத்திற்குள்

நீங்கள் ஓம் ட்ஸ்ேமனிற்கு க தம் எ த ேவண் ம்.
•

நீங்கள் அவ க்கு க தம் எ

ம்ேபா

உங்களால் இயன்ற அைனத்ைத ம் கூற ம்.

வழக்கமாக அவர்கள் உங்கைளச் சந்தித்
அைனத்

ேபசமாட்டார்கள். எனேவ, உங்களால் இயன்ற

தகவ ல்கைள ம் நீங்கள் உங்கள் க தத்தில் எ தி அவர்க

க்கு எ த் க்கூற

ேவண் ம்.
•

ஓம் ட்ஸ்ேமன் உங்கள் காைரப் பாிசீ க்க வழக்கமாக 12 வாரங்கேளா அல்ல
குைறவாகேவா எ த் க் ெகாள்வார். என்ன
எ த் ப் ர்வமாக நீங்கள் சிலவற்ைற ெப

•

நீங்கள்
அவர

எ க்கப்பட்ட

அதற்குக்

என்பைத ெதாிவிக்க

ர்கள்.

ைறயான வழியில் நடத்தப்படவில்ைல என ஓம் ட்ஸ்ேமன் க தினால், ஆ
ைவ மாற்றச் ெசால் க் கூறலாம். அல்ல

நாிடம்

சிைற ேசைவ தைலவ க்கு

மாற்றங்கைள பாிந் ைரக்கலாம்.
கீழ்க்கண்ட கவாியில் ஓம் ட்ஸ்ேம
Prisons and Probation Ombudsman
Ashley House
2 Monck Street
London
SW1P 2BQ

ஓம் ட்ஸ்ேமன் குறித் ம் மற் ம் எப்ப
ைகேயட்ைட நீங்கள் ப த்

க்கு எ

ங்கள்.

கார் அளிப்ப

அறியலாம். இ

பற்றி ம் தகவல் ெகாண்ட

லகத்தில் உள்ள .
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2. உடல்நலம் குறித்த கார்கள்.
•

உங்கள் கார் உடல்நலம் ெதாடர்பான

எனில், நீங்கள்

த ல் சிைறயில் உள்ள உடல்நல

கவனிப் க் கு வினாிடம் ேபச ேவண் ம்
•

இ

பலனளிக்கவில்ைல எனில், உங்கள் கார் பற்றிக் கூற உங்கள

அைமப்பிற்கு நீங்கள் க தம் எ தலாம்.
உள்

தன்ைம சுகாதார அைமப்பான

நீங்கள் இன்

க்கு ெபா ப் ைடயதாகும்.

ம் தி ப்தியைடயவில்ைல எனில், உங்கள் காைரப் பாிசீ க்கும்ப

ஆைணயத்ைத நீங்கள் ேகட் க் ெகாள்ளலாம். உடல்நல ேசைவகள் நல்ல
ெசயல்ப வைத உ திப்ப த்த இந்தக் கு

உடல் நல ஆைணயத்தால் எ க்கப்பட்ட
எனில், உங்கள் காைரப் பாிசீ க்கும்ப

உடல்நல

ைறயில்

பணியாற் கிற .

உங்கள் கார் குறித் கீழ்க்கண்ட கவாியில் அவர்க
Healthcare Commission
FREEPOST NAT 18958
Complaints Investigation Team
Manchester
M1 9XZ
•

அவ ர்கள

ர் பகுதியில் உள்ள ம த் வர்கள், பல் ம த் வர்கள் மற் ம் கண் ம த் வர்கள்

ேபான்ற உடல்நல ேசைவக
•

தன்ைம சுகாதார

க்கு எ

குறித்
பாரா

ங்கள்.

நீங்கள் தி ப்தியைடயவில்ைல

மன்ற மற் ம் உடல்நல ேசைவ

ஓம் ட்ஸ்ேமைன நீங்கள் ேகட் க் ெகாள்ளலாம். கீழ்க்கண்ட

கவாியில் ஓம் ட்ஸ்ேம

க்கு

க தம் எ
ங்கள்.
The Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower
Millbank
London
SW1P 4QP
•

உங்கள் உடல்நலம் குறித்
கார் அளித்த ல் உங்க க்கு உதவி ஏேத ம் ேதைவ எனில், சுயாதீன
கார்கள் ஆேலாசைன ேசைவ (Independent Complaints Advisory Service - ICAS) என்ற அைமப்பிடம்
உதவிக்காக நா ங்கள்.

•

அவர்கள
அல்ல

ெதாடர் விவரங்கைள சிைற அ

வலாிடமி ந்ேதா, சிைற

லகத்தி

ந்ேதா ெபறலாம்

0845 4647 என்ற எண்ணில் என்.எச்.எஸ்.ஐ ேநர யாக அைழத் ம் ெபறலாம்.
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3. உங்கள் எம்.பி
•

உங்கள் ெசாந்தப் பகுதிையச் ேசர்ந்த எம்.பிக்கு நீங்கள் க தம் எ தலாம்.

•

அவர்க

க்கு எ

ம் க தத்தில், உங்கள

உ திப்ப த்திக் ெகாள்

ட்

ஓம் ட்ஸ்ேம

இ ப்பைத

ங்கள்.

உங்கள் காைர பாிசீ ப்பதற்காக, பாரா

•

கவாிைய குறிப்பிட்

க்கு உங்கள் காைர அ

மன்ற மற் ம் உடல்நல ேசைவகள்
ப் ம்ப

ம் உங்கள் எம்.பி-ைய நீங்கள் ேகட் க்

ெகாள்ளலாம்.

4. உங்கள் வழக்குைரஞர்.
சட்டம் ெதாடர்பான எந்தவிதமான ேகள்விக

க்கும் உங்கள் வ ழக்குைரஞர் உங்க

க்கு உதவ

ம்.

5. காவல் ைற தைலைம அதிகாாி
ஒ

குற்றம் நிகழ்ந் ள்ளதாக நீங்கள் க தினால், உள்

உங்கள் க தத்ைத அ

ப்ப ேவண் ய சாியான

கவாிக்காக சிைறயி

ெதாடர் அதிகாாி என அைழக்கப்ப பவாிடம் ேக

6. நீங்கள் ஒ

ர் காவல் நிைலயத்திற்கு நீங்கள் எ தலாம்.
ங்கள்.

ெபட் ஷைன மகாராணியார், பாரா

ஐேராப்பிய பாரா

க்கும் காவல் ைற

மன்றம் அல்ல

மன்ற உ ப்பினர் ஆகிேயா க்கும் அ

உங்கள்

ப்பலாம்.

இைதப்பற்றிய ேமலதிக தகவல் சிைறேசைவ ஆைண 2510-ல் உள்ள . அதில் ப வம் ஒன்
உள்ள . நீங்கள் ெபட் ஷன் அ

7. குற்ற காய ங்கள் இழப்பீட்
உங்க

க்கு எதிராக யாராவ

ஏற்பட்
ேவ

ப்ப அந்தப் ப வத்ைத பிரதி எ த் க் ெகாள்ளலாம்.

ஆைணயம்

வன் ைறயாக நடந்

ெகாண்டதால் உங்க

க்கு காயம்

ந்தால், நீங்கள் இந்த அைமப்பிற்கு க தம் எ தலாம். வன் ைற குற்றத்தினாேலா அல்ல

சில காரணங்களாேலா காயமைடந்த மக்க

பணியாற் கிறார்கள். கீழ்க்கண்ட
CICA
Tay House
300 Bath Street
Glasgow
G2 4LN

க்கு இழப்பீ

(பணம் ) வழங்க இவர்கள்

கவாியில் நீங்கள் அவர்கைளத் ெதாடர் ெகாள்ளலாம்.
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குற்றவாளி ேமலாண்ைம, தண்டைன திட்டமி தல்
மற் ம் வி தைலக்குத் தயாராகுதல்
குற்றவாளி ேமலாண்ைம
இ , நீங்கள் சிைறயில் கழிக்கும் அல்ல
எவ்வா

நிர்வகிக்கப்ப கிற

கண்காணிப்பின் கீழ் ச

கத்தில் நீங்கள் கழிக்கும் காலம்

என்பைத பற்றியதாகும்.

எதிர்காலத்தில் நீங்கள் குற்றம் ாி ம் வாய்ப் குைற

என்பைத உ தி ெசய்யேவ குற்றவாளி

ேமலாண்ைம ெசயல்ப த்தப்ப கிற .
இ

ப ப்ப யாக அைனத்

உங்கள் மதிப்பீ

குற்றவாளிக

க்கும் ெசயல்ப த்தப்ப ம்.

மற் ம் தண்டைனத் திட்டம்

சிைறகள் மற் ம் நன்னடத்ைத ேசைவகள் குற்றவாளி ேமலாண்ைம அைமப்ைபப் பயன்ப த் கிற .
இ

சு க்கமாக ஓயாசீஸ் (OASys )என அைழக்கப்ப கிற .

நீங்கள் ஏன் குற்றமிைழக்கிறீர்கள் மற் ம் குற்றமிைழப்பைத த க்க உங்க
என்பைதக் கண்டறிய இ

அவர்க

க்கு உத கிற .

இ , நீங்கள் மற்றவர்கைளேயா அல்ல
நீங்கள் அவ்வா

ெசய்யாம

க்கு என்ன ேதைவ

உங்கைளேயா காயப்ப த்

க்க உங்க

க்கு உதவ உங்கேளா

ர்களா எனக் கண்டறிய ம்.
இைணந்

ெசயலாற்ற ம்

பயன்ப கிற .
12 மாதங்கள் அல்ல
ஓயாசீஸ்
ஒ

அதற்கும் கூ தலாகேவா சிைறயி

ம் ஒவ்ெவா வ க்கும்

லமாக உ வாக்கப்பட்ட திட்டம் உண் .

ெசயல்திட்டத்ைத தயாாிக்க மதிப்பீ

உங்க

க்க ெசல்

பயன்ப த்தப்ப கிற . இந்த ெசயல்திட்டமான

க்கு தண்டைனத் திட்டம் என அைழக்கப்ப கிற .

எ த் க்காட்டாக, சில சமயங்களில் நீங்கள் நடந்

ெகாண்ட விதத்ைத மாற்ற நீங்கள் என்ன

ெசய்யப் ேபாகிறீர்கள் அல்ல , ேபாைதப் ெபா ட்கள் அல்ல
பிரச்சைனகைள நீங்கள் எப்ப

ம

பழக்கத்தினால் உண்டாகும்

சமாளிக்கப் ேபாகிறீர்கள் என்பைத தண்டைன திட்டம்

விளக்கக்கூ ம்.
தண்டைனத் திட்டமான , உங்கள் தண்டைன காலத்தின்ேபா
ெசய்யப்பட்ட பின்

ம் ெப ம்பாலான

மற் ம் நீங்கள் வி தைல

கள் மற் ம் மாற்றங்கைளப் பாதிக்கும்.
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குற்றவாளி ேமலாளர் மற் ம் பிற அ

வலர்

குற்றவாளி ேமலாளர் நன்னடத்ைத ேசைவைய ேசர்ந்தவர் ஆவார். இவர்கள் ச
பணியாற் பவர் மற் ம் நீங்கள் சிைறயி
இ க்கும் ேபா ம் வழக்கமாக அைனத்

க்கும்ேபா
ேநரங்களி

அல்ல

கண்காணிப்பின் கீழ் ச

ம் உங்கேளா

உங்கள் வாழ்க்ைகயில் மாற்றங்கைள ஏற்ப த்த அவர் உங்க

கத்தில்

இைணந்

கத்தில்

பணியாற் வார்.

க்கு உத வி ாிவார். ஆைகயால்,

எதிர்காலத்தில் நீங்கள் குற்றம் ாி ம் வாய்ப் குைறவாகக்கூ ம்.
நீங்கள் சிைறயி

க்கும்ேபா , ஒ

அதிகாாிையேயா நீங்கள் ெகாண்

குற்றவாளி கண்காணிப்பாளைர ம் கூடேவ தனி
க்கக்கூ ம்.

உங்கள் தண்டைனத் திட்டத்ைத நீங்கள் பின்பற்ற அவர்கள் உங்க
உங்கள் குற்றவாளி கண்காணிப்பாளர் மற் ம் / அல்ல
குற்றவாளி ேமலாள டன் இைணந்

க்கு உத வர்.

தனி அதிகாாி ஆகிேயார் உங்கள்

பணியாற் வர். சில இடங்களில் குற்றவாளி

கண்காணிப்பாளர் மற் ம் தனி அதிகாாி ஒேர நபராக இ க்கக்கூ ம்.
ஓயாசீஸ் அல்ல
அ

குற்றவாளி ேமலாண்ைம குறித்

உங்க

க்கு ேகள்விகள் இ ப்பின் சிைற

வல டன் ேபசுங்கள்.

பல

கைம ெபா

பா காப் ஏற்பா கள் (Multi-Agency Public

Protection Arrangements - MAPPA)
வன் ைற மற் ம் பா யல் குற்றவாளிகைள நிர்வகிப்பதற்காக காவல் ைற, நன்னடத்ைத மற் ம்
சிைற ேசைவகள் ஆகிேயார் மற்ற நி ணர்கேளா

இைணந்

பணியாற் வதற்கு இ

பயன்ப த்தப்ப கிற .
உங்க

க்கு இ

ெபா ந் ம் என்றால், உங்க

நீங்கள் பல கைம ெபா

பா காப் ஏற்பா கள் மதிப்பீட்ைடக் ெகாண்

இடர் ேமலாண்ைம திட்டத்ைத தயாாிக்க அ
நபர்க

க்கு கூறப்ப ம்.
ந்தீர்கள் எனில், ஒ

பயன்ப த்தப்ப ம். குழந்ைதகள் மற் ம் மற்ற

க்கு நீங்கள் இடர் ெசய்யக்கூ யவரா என அ

வலர்

ெசய்ய ம் இந்த மதிப்பீடான

உத ம்.
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உங்கள் தண்டைன திட்டம்
உங்கள் தண்டைன திட்டம் குறிக்ேகாள்கைள உள்ளடக்கியி க்கும்.
இைவ நீங்கள் ெசய்ய ேவண் ய அல்ல

மாற்ற ேவண் ய ெசயல்களாகும்.

எ த் க்காட்டாக, கீழ்க்குறிப்பிட் ள்ளைவ ேபான்ற கல்வி சார்ந்த குறிக்ேகாள்கைள நீங்கள்
ெகாண்

க்கலாம்.

9

கல்வியறி

9

எண்ணியல் – கணக்கு மற் ம் பணத்ைத நிர்வகித்தல்

9

– ப த்தல் மற் ம் எ

திய திறைமைய கற் க் ெகாள்
ேவைல ெபற இய

9

ேதர் கள் எ

உங்கள் திட்டத்தின் ஒ

தல்

தல், இதன்

லம் சிைறயி

ந்

வி தைலயானபின்

ம்.

தல் மற் ம் கல்வித் தகுதிைய அதிகாித்தல்

பகுதியாக, நீங்கள் ஏன் குற்றம் ாிகிறீர்கள் என்ப

மற் ம் உங்கள் நடத்ைதைய மாற்றிக் ெகாள்ள உத ம் கு க்கள் அல்ல

குறித்த சிந்திக்க ம்
பாடவகுப் க

க்கு

நீங்கள் ெசல்லக்கூ ம்.

சில எ த் க்காட் கள்
சூழ்நிைலகளின்ேபா

சிந்தித்

ெசயலாற்ற ம், உங்கள் எதிர்தாக்கத்ைத கட் ப்ப த்த ம் உத ம்

பாடவகுப் கைள நீங்கள் ேமற்ெகாள்ளலாம். எ த் க்காட்டாக

• விாிவாக்கப்பட்ட சிந்தைனத் திறன்கள் மற் ம் சிந்தைனேயாட்ட திறன்கள் ஊக்குவிப்
எனப்ப ம் பாட வகுப் கள். சிந்தைனேயாட்டம் என்ப
குறித்தான

நீங்கள் சிந்திக்கும் விதம்

ஆகும்.

• உங்கள் உணர் கைளக் கட் ப்ப த்த உத ம், ேகாபத்ைதக் கட் ப்ப த்தல் மற் ம் அைத
நிர்வகிக்கக் கற் க் ெகாள்ளல் (Controlling Anger and Learning to Manage it – CALM) எ

ம்

பாட வகுப்

• பா யல் குற்றவாளி நன்ெனறிப்ப த்தல் திட்டங்கள் (Sex Offender Treatment Programmes
– SOTPs)( ெப ம்பா

ம் SOTPs எ ன அைழக்கப்ப கிற ).
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திட்டங்கள் பற்றி ேமலதிக தகவல்
உங்க

ைடய வன் ைறக் குணத்தால் உங்க

திட்டங்க

க்கு பிரச்சைனகள் இ ப்பின் உங்க

க்கு உதவ சில

ம் உள்ளன.

எ த் க்காட்டாக


நீங்கள் உங்கள்

ைணைய



நீங்கள் அ க்க



வன் ைறயாக நடந்

ன்

த்தியி ந்தால், ஆேராக்கியமான உற கள் திட்டம்

வன் ைறயாக நடந்
ெகாள்

ெகாண்டால், சிந்தைனேயாட்ட சுய மா தல் திட்டம்

பவர்கள் மற் ம் மற்ற கு க்களினால் உதவி ெசய்யப்பட

யாத குறிப்பிட்ட பிரச்சைனகள் உள்ளவர்க


சிைற வாழ்க்ைகக்குப்பின் ச

க்காக க்ேராமிஸ் திட்டம்

கத்தில் மீண் ம் நீங்கள் இைணந்

வாழ உங்க

க்கு உத ம்

திட்டங்கள்.

கல்வி
ஒவ்ெவா

சிைறயி

ம்

நீங்கள் பயன்ப த்த

லகம் மற் ம் கல்வித்
லகம் ஒன்

ைற ம் இ க்கும்.

இ க்கும். இ

சிைறக்கு ெவளிேய இ க்கும் ெபா

லகங்கள்

ேபான்ற .
த்தகங்கைள நீங்கள் இரவல் வாங்கலாம் அல்ல




ஒவ்ெவா

ஆர்டர் ெசய்யலாம்.

வார ம் குைறந்த பட்சம் 20 நிமிடங்கள்

லகத்திற்கு ெசல்வதற்கான வாய்ப்ைப

நீங்கள் ெபற ேவண் ம்.


ெப ம்பாலான

லகங்கள் மற்ற ெமாழி த்தகங்கைள ெகாண்



சிைற ேசைவ ஆைண 6710-ல் ேமலதிக தகவல் உள்ள .

க்கும்.

கற்றல்
எந்த ஒ

வ குப் களி

ம் நீங்கள் ேச வதற்கு

ெசயல்களினால் உங்க

க்கு எந்தவிதமான ஆதர

ேசாதைன மற் ம் ேநர்காணல் ெசய்யப்ப
நீங்கள் ேதர்
கல்வி அ

ன்

ம், ப த்தல் மற் ம் எ

தல் ேபான்ற

ேதைவப்ப ம் என்பைதக் காண நீங்கள்

ர்கள். இ

உங்க

க்கு ஏற்ற பாட வகுப் க்கைள

ெசய்ய உத ம்.

வலாிடமி ந்

நீங்கள் ஒப் க்ெகாண்டப யான உங்கள் ெசாந்த கல்வித் திட்டம் மற் ம்

கால அட்டவைணைய நீங்கள் ெப

ர்கள்.
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கற்றல் குறித்
பல்ேவ

ேமலதிக தகவல்

மா பட்ட தைலப் கள் ெகாண்ட வகுப் களில் நீங்கள் ேசரலாம்

எ த் க்காட்டாக

•
•
•
•

ப த்தல் மற் ம் எ

தல்

கணிதம்
மற்ற ெமாழிகைளப் ேபசுபவர்க

க்காக ஆங்கிலப் பாடங்கள்

கைல

• வணிகப் ப ப் கள்
நீங்கள் ப க்கும்அைனத் ப் பாடப்பிாி க

ம் சிைறக்கு ெவளிேய, ஜிசிஎஸ்ஈ அல்ல

ேபான்ற, அங்கீகாிக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதி நிைலக்கு ஏற்றவா
நீங்கள்சிைறைய விட்

ெவளிேய ெசல்

ம் ேபா

இ க்கும் . இதன்

என் வி க்
லம்

உங்கள் ெசாந்த வி ப்பதிற்ேகற்ற கல்வி தகுதி ட

ன் ெசல்லலாம்
திறந்த நிைல பல்கைலக்கழக (Open University – OU) பாடப்பிாி கள் ேபான்ற, ெதாைல ைற
கல்விப் பாடப்பிாி க

க்கான உதவிைய ம் நீங்கள் ெபற இயலக்கூ ம்.

21 வ ய க்கு ேமற்பட்ட சிைறக் ைகதிகள், ஒவ்ெவா
விைளயாட் க்களில் பங்குெபற அல்ல

வார ம் குைறந்தபட்சம் ஒ

மணி ேநரம்

பி.ஈ ேநரங்கைளப் ெபற வாய்ப் அளிக்கப்பட ேவண் ம்.

பணி மற் ம் பயிற்சி
பயிற்சி
சிைறச்ேசைவ, கற்றல் மற் ம் திறைமகள் க ன்சி

டன் இைணந்

சிைறயில் இ க்கும்ேபா ம் வி தைலயான பின்

ம் கற்றல் மற் ம் திறைமகள் க ன்சில்

உங்க
அ

க்கு என்ன அளிக்க

வைரத் ெதாடர் ெகாள்

உங்க

பணியாற் கிற . நீங்கள்

ம் என்பைதப் பற்றி ேமலதிகமாக அறிந்

ெகாள்ள கல்வி

ங்கள்.

க்கு பணிைய ெபற் த்தர உதவக்கூ ய திறைமகைள, நீங்கள் கற் க்ெகாள்ள உத வ

பற்றியேத பயிற்சி ஆகும். இ
பணிசார் பயிற்சியான
நீங்கள் பயிற்சி வகுப் க

பணிசார் பயிற்சி எனப்ப கிற .

ெப ம்பா
க்கு ெசன்

ம் கல்வி வகுப் கேளா

ெதாடர் ைடய . இந்த

தகுதிநிைலகைளப் ெபற இய

ைறயில்,

ம்.

எ த் க்காட்டாக, நீங்கள் வர்ணம் தீட்டல் மற் ம் அலங்காரக் கைல ெதாடர்பான பயிற்சி
வகுப் க்கு ெசன்
வகுப் க

ெகாண்

க்கலாம். அேத சமயத்தில் , நீங்கள் கணிதம் மற் ம் ப த்தல்

க்கும் ெசல்லலாம். இதன்

லம் நீங்கள் ஜிசிஎஸ்ஈையேயா ேதசிய பணிசார் கல்வித் தகுதி

(National Vocational Qualification - NVQ) ையேயா ெபற இய

ம்.
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உங்கள் சிைறயில் என்ெனன்ன பயிற்சி வகுப் கள் ெசயல்ப கின்றன என்பைத உங்க
எ த் க்கூ ம் கல்வி மற் ம் பயிற்சி ைடரக்டாி எனப்ப ம் த்தகத்ைத ஒவ்ெவா
ெகாண்

க்கு

சிைற ம்

க்கும்.

பணி
சிைறயில் நீங்கள் இ க்கும்ேபா

உங்கள் பகல் ேநரத்தின்ேபா

ெசயல்களில் ஒன்றாகும் பணி. பணியான
உத வதில் ெப ம் பங்காகும். இதன்
ெபற

நீங்கள் ெசய் ம்

க்கிய

நீங்கள் திறைமகைள ம், தகுதிநிைலகைள ம் ெபற

லம் நீங்கள் சிைறயில் இ ந்

ெசன்றபின் ஒ

ேவைலையப்

ம்.

சிைறக்கு நீங்கள் வந்த டன், எந்தவிதமான பணி உங்க
மதிப்பீ

ெசய்யப்ப

க்கு ஏற்றதாகும் என்பைத அறிய நீங்கள்

ர்கள்.

ெதாழிற்பட்டைறகள் மற் ம் / அல்ல
(ேதாட்டம் பராமாிப் ) பிாி கள்
ேதைவப்ப ம் மற் ம் ச

ேவளாண்ைம (விவசாயம்) மற் ம் ேதாட்டக்கைல

லமாகேவ சிைறயில் பணி ேமற்ெகாள்ளப்ப கிற . சிைறயில்

கத்தில் விற்க ம் ேதைவயான ெபா ட்கைள நீங்கள் உ வாக்கு ர்கள்

மற் ம் ேசைவகைள ெசய் ர்கள்.
இந்தவிதமான பிாி களில் பணி ாிவ
திறைமகைள ம் அ

•
•
•
•
•
•
•
•

கீழ்கா

ம் ெதாழில்கள் ேபான்றவற்றில் உங்க

பவத்ைத ம் அளிக்கும்.

ஜ ளிகள்
ெபாறியியல்
மர

ேவைல

அச்சி தல்
ேடட்டா என்ட்ாி
பிளாஸ் க் ேமால் ங்
கணிப்ெபாறி உதவி டனான வ வைமப்
தளபராமாிப்

சிைறயில் உங்கள் பணிக்கு உங்க
ஆனால் சிைறயில் உங்க

க்கு ஊதியம் வழங்கப்ப ம். நீங்கள் பணி ாிய வி ம்பினால்,

க்கு ஏற்ற பணி இல்ைலெயனி

ம் கூட உங்க

க்கு ஊதியம்

வழங்கப்ப ம். இந்த ெதாைகயான , நீங்கள் பணி ாிந்தால் வழக்கமாக நீங்கள் எவ்வள
ெப

க்கு

ஊதியம்

ர்கேளா அதில் பாதித் ெதாைகயாக இ க்கும்.

123

ச

கப் பணி

சிைறக்கு அ ேக உள்ள உள்

ர் ச

கத்திற்காக பணி ாி்தல் ெவளிேய பணி ாிதல் என

அைழக்கப்ப கிற . சிைறைய விட்
வளர்த் க்ெகாள்ள இ

உங்க

நீங்கள் ெசல்

ம் அதிகமாக ாிந்

உங்கள் த ன்னம்பிக்ைகைய

க்கு நல்ல வாய்ப்பாகும். உங்கள் ச

பணியாற் ம் மற் ம் வசிக்கும் மற்ற நபர்க
ேம

ம்ேபா

ெகாள்ள இ

கத்திற்கும் மற் ம் உங்கேளா

க்கும் ெபா ப் ள்ளவனாக இ ப்ப

உங்க

பற்றி நீங்கள்

க்கு உத ம். ெவளிேய பணி ாிதல் என்ப

கீேழ

குறிப்பிடப்பட் ள்ள பணிகைள உள்ளடக்கும்.

•
•
•
•

சுற் ப் றச் சூழல் திட்டங்களில் பணியாற் வ
வயதாேனா டன் பணியாற் வ
உடல் ஊன ற்ேறா டன் பணியாற் வ
விைளயாட்

நடவ க்ைககளில் பணியாற் வ

ேவைல மன்றங்கள்
நீங்கள் சிைறையவிட்

ெவளிேய ம்ேபா

உங்க

க்கு ேவைல கிைடப்பதற்கு உத வதற்காக சில

சிைறகள் ெசாந்த ேவைல மன்றங்கைள இயங்குகின்றன. ேநர்காண
ேவைலகைளள எப்ப

ேத வ

க்கு தயாராகுதல் மற் ம்

ேபான்ற ெசயல்களில் ேவைல மன்றங்கள் உங்க

உங்கள் சிைறயில் ேவைல மன்றம் உள்ளதா என அறிய சிைற அ
ெப ம்பாலான சிைறகள் ேவைல ெப தல் ெதாடர்பாக உங்க
வழங்குவதற்காக பயிற்சி ெபற்ற அ

வலைரக் ெகாண்

வலாிடம் ேக

க்கு உத ம்.
ங்கள்.

க்கு ஆேலாசைன ம் ஆதர ம்

க்கும்.

தன்னார்வலர்கள்
சிைறயில் நீங்கள் ஒ
அல்ல
அல்ல

ேகட்பாளாராக தன்னார்வ ெதாண்

சந்திப் க்களின்ேபா

மற்ற சிைறக் ைகதிக

ெசய்ய இய

ம்.

க்காக ேபசுதல் அல்ல

வழிபாட் டத்திேலா

லகத்திேலா உத தல் ேபான்ற சிறப் ேவைலகைள நீங்கள் ெசய்ய இய

ம்.
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சிைறைய விட்
சிைறைய விட்

9
9
9

9
9

நீங்கள் ெசல்

ம் ன் கீழ்க்கண்டவற்ைற நீங்கள் ெதாிந்

ைவத்தி க்க ேவண் ம்.

நீங்கள் எங்கு வசிப்பீர்கள்.
உங்கள் அரசாங்க பண ச ைககைள எவ்வா ஒ ங்குப த் வ
எங்காவ வசிக்க உங்க க்கு உதவ எந்ெதந்த மானிய உதவிக க்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்க
இய

9

ெசல்ல தயாராகுதல்

ம்.

சிைறக்கு ெசல்வதற்கு ன் நீங்கள் பணி ாிந்தி ந்தால், வாி ப வங்கைள நீங்கள் அ ப்ப ேவண்
இ க்கிறதா
சிைறக்கு ெசல் ம் ன் நீங்கள் உ த்தியி ந்த ஆைடகள் இன்ன ம் அள சாியாக உள்ளதா
நீங்கள் உாிமத்தின் கீழ் உள்ளீர்களா நன்னடத்ைத ேசைவைய நீங்கள் காண ேவண் மா

உங்கள் உைடைம
சிைறைய விட்

நீங்கள் ெசல்

ேபான்ற, அைனத்
விட்

தனி உைடைமக

ெசல்வதற்கு சில நாட்க

உண் . இதன்

ம்ேபா , நீங்கள் சிைறக்கு வ ம்ேபா

உ த்தியி ந்த ஆைடகள்

ம் தி ப்பி அளிக்கப்ப ம். சில சிைறகளில் நீங்கள் சிைறைய

க்கு

ன் உங்கள் ஆைடைய உ த்தி பார்க்கும் வாய்ப் உங்க

லம் ஆைடகள் உங்க

க்குப் ெபா த்தமாகேவா அல்ல

காலநிைலக்கு

ஏற்றவாேறா இல்ைலெயனில், நீங்கள் உங்கள் கு ம்பத்தினைரேயா அல்ல
ஆைடகள் ெகாண்

வரச்ெசால்

சிைறையவிட்

விதத்தி

ெசல்

நண்பர்கைளேயா

ேகட்கலாம்.

இதற்கு வாய்ப் இல்ைலெயனில், சிைறேசைவ உங்க
இ

க்கு

ம்ேபா

உங்க

க்கு சுதந்திர ஆைட ைய அளிக்க ேவண் ம்.

க்கு ெபா ந் ம் விதத்தி

ம் கால நிைலக்கு ஏற்ற

ம் இ க்கும் ஆைடயாகும்.

நீங்கள் சிைறைய விட்

ெசல்ல இ க்கும் தினத்திற்கு சில நாட்க

க்கு

ன்னேர ஆைடகைளப்

பற்றி ேகட்க ம்.

பயண வாரண்ட்
உங்கள் இல்லத்திற்கு நீங்கள் தி ப்பிச் ெசல்லேவா அல்ல

ஐக்கிய ராச்சியத்தி

கவாிக்ேகா நீங்கள் ெசல்ல பயண வாரண்ட் ஒன்ைற நீங்கள் ெப
அல்ல

ேகாச்சில் நீங்கள் பயணம் ாிய அ

ர்கள். இ

ள்ள மற்ெறா
ரயில், ேப ந்

மதிக்கும்.
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ெவளிவி தல் மானியங்கள்
நீங்கள் வ வாய் ஆதர

அல்ல

ேவைல ேத ேவார் அலவ ன்சு ெப ம்வைர உங்க

உத வதற்கான மானியம் ஆகும். இ
கீழ்க்கண்டைவ உங்க

ஒ

க்கு

சிறிய ெதாைகயாகும் – கிட்டத்தட்ட 46 ப ண் .

க்கு ெபா ந்தினால் நீங்கள் ெவளிவி தல் மானியம்

ெபறமாட்டீர்கள்

• நீங்கள் 18 வய க்கு குைறவானவராக இ ந்தால்
• உங்கள் தண்டைனக்காலம் 14 நாட்கள் அல்ல அதற்கும் குைறவாக இ ந்தால்
• அபராதம் ெச த்தாததற்காக நீங்கள் சிைறயில் இ ந்தால்
• நீங்கள் ஒ சிவில் சிைறக்ைகதியாக இ ந்தால்
• நீங்கள் விளக்கமறிய ல் இ ந்தால் அல்ல நாட்ைட விட் ெவளிேயற் வதற்காக
காத் க்ெகாண்

•
•
•
•

ந்தால்

ேநர யாக நீங்கள் ம த் வமைனக்கு ெசன்றால்
ஐக்கிய ராச்சியத்திற்கு ெவளிேய ேவ

எங்காவ

நீங்கள் வசிக்கப் ேபாவதாக இ ந்தால்

வ மான ஆதரைவப் ெப ம் தகுதி இல்லாதவராக இ ந்தால்
14 நாட்க

க்கும் குைறவாக நீங்கள் தி ம்ப அைழக்கப்பட்

நீங்கள் வசிப்பதற்கு ஒ
அளிப்பவ க்கு ( ட்

இடத்ைத ெபற உங்க
உாிைமயாளர்) மற்ெறா

இந்த மானியத்ெதாைக ஆ

ந்தால்

க்கு உத வதற்காக ஆ

நர்

ட் வசதி

சிறிய மானியத் ெதாைகைய அளிக்கக்கூ ம்.

நைரப் ெபா த்த . உங்க

க்கு எந்த இடத்திற்காக பணம்

ேதைவப்ப கிறதா அந்த இடம் ெபா த்தமான தானா என்பைத சிைற பாிேசாதிக்கும்.

ட்

வசதி

வி தைலயாகும்ேபா

நீங்கள்

ல்லாதவராக இ ந்தால், நீங்கள் ஒ

தங்குமிடத்ைதக் கண்டறிய

உங்க

க்கு உதவக்கூ ய அைமப் கள் உள்ளன. ெப ம்பாலான தங்குமிடங்கள் வி திகளிேலா

அல்ல

பகிர்ந்

ெகாண்

ெகாள்

ம் இல்லங்களாகேவா இ க்கும். நீங்கள் குற்றவாளி ேமலாளர் ஒ

ந்தால், அவர்கள் இ குறித்

இந்த விஷயத்தில் உத மா

உங்களிடம் ஆேலாசைன நடத் வார்கள்.

சிைறயில் உள்ள ம வாழ்

சிலசிைறகள் ேநக்ேராவின் எளிதில் அ

வைரக்

பிாிைவக் ேக

ங்கள்.

கக்கூ ய ேசைவ தகவல் தர த் ெதாகுதிைய

பயன்ப த்தக்கூ ம். உங்கள் சிைற இைதச் ெசய்ய இய

மா எனக் ேக

ங்கள். இந்தத் தகவல்

கணிப்ெபாறியில் இ க்கும்.
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ட் வசதி குறித்
ேநக்ேரா என்ப

ேமலதிக தகவல்

சிைறயில் இ ந்த நபர்கேளா

இைணந் ெசயலாற் ம் ெதாண்

நி வனமாகும்.

நீங்கள் 0800 0181 259 என்ற எண்ணில் அவர்கைளத் ெதாடர் ெகாள்ளலாம்.
ெஷல்டர் என்ப ,

ல்லாதவர்க

க்கு உத கின்ற ெதாண்

நி வனமாகும்

நீங்கள்0808 800 4444 என்ற எண்ணில் ெஷல்டைரத் ெதாடர் ெகாள்ளலாம்.

பணம் மற் ம் ச
ச

ைகக

ைககள்

க்காக நீங்கள் ெஜாப்ெசன்டர் பிளஸ் (Job Centre Plus)

நீங்கள் சிைறயில் இ ந்
உத ம்ப

ெவளிேய வதற்கு

ன்பாக, ச

ைகக

லமாக விண்ணப்பிக்கலாம்
க்காக விண்ணப்பிப்பதில்

உங்கள் சிைறயில் பணியாற் ம் ஜாப்ெசன்டர் பிளஸ் மற் ம் ெபனிபிட் சர்ஜாி (Benefit

Surgery)ஆேலாசகர்கைள நீங்கள் ேகட்கலாம்.
நீங்கள் ெவளிேய ெசல்வதற்கு
நீங்கள் சிைறைய விட்

ன்பாக ஒ

ஆேலாசகைர உங்களால் காண இய லவில்ைல எனில்,

ெவளிவந்த டன் உங்களால் எவ்வள

உங்கள் ெஜாப்ெசன்டர் பிளஸ் அ

வலகத்திற்கு ெசல்

இய

ங்கள் அல்ல

ேமா அவ்வள

விைரவில்

ெதாைலேபசியில் ேபசுங்கள்.

• ◌ஃபிரஷ் ஸ்டார்ட்(Fresh Start) திட்டத்தின் கீழ் ஒ ஆேலாசகைர நீங்கள் காண
ேவண் ெமன அவர்களிடம் கூ ங்கள். இ

• சிைறயி
இதன்

ந்

ெவளிவந்த 7 நாட்க

லம், நீங்கள் சிைறயி

ந்

சிைறயில் இ ந்த நபர்க

க்கான திட்டமாகும்.

க்குள் நீங்கள் இைத ஒ ங்குப த்த ேவண் ம்.
ெவளிவந்த நாள்

தல் ச

ைககைள நீங்கள் ேகார

ம்.
ெஜாப்ெசன்டர் பிள

ற்கு உங்கள் அப்பாயிண்ட்ெமண் ன் ேபா

நீங்கள் இவற்ைற ம் உங்கேளா


நீங்கள் ெசல்

ம் சமயத்தில்

எ த் ச் ெசல்ல ேவண் ம்.

உங்கைள அைடயாளம் (Identification ID) காட்டக்கூ ய உங்கள் கட ச்சீட் , ஓட் நர்
உாிமம் அல்ல

பிறப் சான்றிதழ் ேபான்ற ஏதாவ



உங்கள் ேதசிய காப்பீட்



சிைறயி

ந்

ஒ

எண்.

அதிகாரப் ர்வ க தம்.

உங்கள் ெசாந்தப்பகுதிக்கு நீங்கள் தி ம்ப ெசல்லவில்ைல என்றால் அல்ல

இந்த ஆவணங்கள்

உங்கள் நண்பர்கள் மற் ம் கு ம்பத்தினாிடம் இ ந்தால் அைத நீங்கள் எப்ப
என்பைத

ைறப்ப த்திவிட்டைத உ திப்ப த்திக் ெகாள்

ெவளிேய வ ம்

ெப

ர்கள்

ங்கள். இைத, சிைறைய விட்

ன்ேப ெசய் வி ங்கள்.
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வ மானவாி
உங்களின் கைடசி பணியின் பி45(P45) ப வம் உங்களிடம் இல்ைல எனில் நீங்கள் சிைறைய விட்
ெவளிவ ம் ன் உங்க
இைத நீங்கள் நிைற

க்கு உள்நாட்

வ மான ப வம் பி80-1 (P80-1)அளிக்கப்ப ம்.

ெசய் , உங்கள் கைடசி பணிைய ைகயாண்ட வாி அ

வலகத்திற்கு அ

ப்ப

ேவண் ம்.
ேவைல ேத ேவார்கள் அலவன்சு மற் ம் வ மான ஆதரவிற்காக நீங்கள் இைத நிைற

ெசய்ய

ேவண் ம்
நீங்கள் சுயெதாழில்
ெதாடர் ெகாள்

வங்கப் ேபாவதாக இ ந்தால், உங்கள் உள்

ர் வாி அ

வலகத் டன்

ங்கள்.

மானியங்கள் மற் ம் கடன்கள்
நீங்கள் வ மான ஆதர

அல்ல

வ மான அ ப்பைடயில் ேவைல ேத ேவார் அலவன்ைசப்

ெபறப்ேபாவதாக இ ந்தால், நீங்கள் ச

க கவனிப் மானியத்ைத

இந்த மானியம், உங்களிடம் ஆைடகேளா, அல்ல
இல்ைலெயனில் அதற்காக உங்க

ட்

க்கு உத வதற்கான

ம் கூட ெபற இயலக்கூ ம்.

உபேயாகப் ெபா ட்கேளா
ஆகும். நீங்கள் எவ்வள

காலம்

சிைறயில் இ ந்தீர்கள் என்பைத ம், அவர்கள் கணக்கில் ெகாள்வார்கள். உங்கள் ஆைடகள் தி ட்
ேபானதா, ெதாைலந் விட்டதா, அல்ல
கூ விட்ட

அல்ல

குைறந் விட்ட

ெபா ந்தவில்ைலயா என்ப

ேசதமைடந்ததா அல்ல

உங்கள் எைட அதிகம்

அதனால் உங்கள் ஆைடகள் உங்க

க்கு

ேபான்ற அம்சங்கைள ம் அவர்கள் கணக்கில் ெகாள்வார்கள்.

இந்த மானியத்ைத நீங்கள் தி ம்ப ெச

த்த ேவண் யதில்ைல

மற்ற மானியங்கள்
நீங்கள் ச

க கவனிப் மானியத்ைத ெபற இயலவில்ைல எனில், நீங்கள் சிரமகால கடைன ெபற

இயலக்கூ ம். இைத நீங்கள் தி ம்ப ெச
ெதாைககள் உங்கள் ச

ைககளி

ந்

த்த ேவண் ம். அைத தி ம்ப ெச

த்தி

க்கும்வைர,

ேநர யாக எ த் க்ெகாள்ளப்ப ம்.
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உங்கள் உடல்நலம்
உங்கள் உடல்நலம் அல்ல
நீங்கள் ெவளிேய ெசல்

ம ந் கள் ெதாடர்பாக உங்க

ம்

ன் ஒ

க்கு கவைலகள் ஏேத

ம த் வைரேயா அல்ல

ம் இ ந்தால்,

தாதியைரேயா காண ேவண் ம் என

நீங்கள் ேகட்கலாம்.
ெத ேவாரம் கிைடக்கும் ேபாைத ம ந் கள் எப்ேபா ம் ஆபத்தானைவ. சிைறயில் நீங்கள்
சட்டவிேராத ேபாைத ம ந் க்கைள பயன்ப த்தியி ந்தால், ெவளியில் கிைடப்பைவகைள விட
ெப ம்பா

ம் அைவ ஆற்றல் குைறந்தைவகளாக இ க்கும் என்பைத நிைனவில் ெகாள்

சிைறக்கு ெவளிேய கிைடக்கும் ம ந் க்களின் அதிக ஆற்றல் தன்ைமயினால் உங்க

ங்கள்.

க்கு இடர்

ஏற்ப ம் வாய்ப் உண் .
ேபாைத ம ந்

பிரச்சைனக

சிகிச்ைசையத் ெதாடர ஒ
பாிந் ைரக்கப்ப

ச

க்காக நீங்கள் சிகிச்ைச ேமற்ெகாண்

வந்தால், உங்கள்

க ேபாைதப்ெபா ள் சிகிச்ைச ேசைவக்கு நீங்கள்

ர்கள்.

வி தைலக்காலம்
வி தைலயாகும் தினத்தன் , ெப ம்பா

ம் நீங்கள் காைல 8.45 மணிக்கு

ன்னேர சிைறைய விட்

ெசல் ர்கள்.
உங்கள் வி தைலத் ேததி சனிக்கிழைமேயா அல்ல
ெவள்ளிக்கிழைமயன்ேற நீங்கள் ெவளிவிடப்ப
உங்கள் வி தைலத் ேததி வங்கி வி
ன்பாக கைடசி ேவைல நாளன்

ஞாயிற் க்கிழைமேயா வந்தால்,

ன்னதாக

ர்கள்.

ைற தினத்தன்

வந்தால் வங்கி வி

ைற தினத்திற்கு

நீங்கள் ெவளிேய ெசல் ர்கள். வழக்கமாக இ

ெவள்ளிக்கிழைமயாக இ க்கக்கூ ம்.
நீங்கள் பேரா ல் வி தைலயானால் மற் ம் உங்கள் வி தைலத் ேததி வார இ தி நாட்களில்
வந்தால் நீங்கள் திங்கள் கிழைம ெவளிேய ெசல் ர்கள்.அ
நீங்கள் வங்கி வி

வங்கி வி

ைற தினத்திற்கு பிறகு வி தைலயா ர்கள். இ

ைற தினத்தன்

வந்தால் ,

, வழக்கமாக

ெசவ்வாய்கிழைமயாக இ க்கும்.

உாிமம் மற் ம் கண்காணிப்

உங்கள் தண்டைனக்காலம் ஒ
ெசய்யப்ப
ெகாண்

வ டத்திற்கும் அதிகமாக இ ந்தால், நீங்கள் உாிமத்தில் வி தைல

ர்கள். இளம் குற்றவாளிகள், 21 வய க்கு கீழ் உள்ளவராக இ ந்தால் ,நீங்கள் உாிமம்
ப்பீர்கள் என்பதால், 159 பக்கம் பார்க்க ம். நீங்கள், குறிப்பிட்ட இடத்தில் தங்கியி ந்தல்

மற் ம் உங்கள் குற்றவாளி ேமலாளைரக் கா

தல் ேபான்ற, உங்கள் உாிமத்தில்

குறிப்பிடப்பட் ள்ள ெசயல்கைள நீங்கள் ெசய்ய ேவண் ம்.
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வாயிற்கத

ைக

உங்கள் வி தைலயின்ேபா
ெதாியக்கூடா
உங்க

க்கு இ

என்

நீங்கள் ைக

ெசய்யப்பட ேபாவதாக இ ந்தால், உங்க

காவல் ைறயினர் கூறாதவைர, நீங்கள் ெசல்

கூறப்ப ம். இ

நடக்கப்ேபாகிற

என ஆ

ம்

ன்ேப ஆ

க்கு
நரால்

நர் உங்களிடம் கூறினால், நீங்கள்

உங்கள் ந ண்பர்கள், கு ம்பத்தினர் மற் ம் வழக்குைரஞாிடம் கூறலாம்.

குற்றவாளிகள் னர்வாழ்
இ

சட்டம்

குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்கு பின், உங்கள் பதிேவட் ல் இ ந்

அகற்ற (நீக்குதல்) கூ ய

கிாிமினல் தண்டைனகள் குறித்த காலகட்டமாகும்.
இந்தக் காலக்கட்டம் னர்வாழ்

கால கட்டம் என அைழக்கப்ப கிற .

•

னர்வாழ் காலகட்டமான , உங்க
நிர்ணயிக்கப்பட்ட கால அளவாகும்.

•

இ எவ்வள காலம் என்ப , உங்க க்கு அளிக்கப்பட்ட தண்டைனக் காலத்ைத சார்ந்ததாகும்.
குற்றத்ைதேயா அல்ல எவ்வள காலம் சிைறயில் இ ந்தீர்கள் என்பைதப் ெபா த்தல்ல.

•

ஒ தண்டைன அகற்றப்பட் விட்டால், நீங்கள் ேவைலக்கு விண்ணப்பிக்கும்ேபாேதா, காப்பீ
ெப ம்ேபாேதா அல்ல சிவில் அல்ல குற்ற விசாரைணகளில் உள்ளடங்கியி க்கும்ேபாேதா, நீங்கள்
அைதக் குறிப்பிட ேவண் ய ேதைவயில்ைல.

•

ஒ
ைற தண்டைன அகற்றப்பட்டால் அ அகற்றப்பட்டதாகேவ இ க்கும். ஒ ேவைள பிற்பா
மற்ற குற்றங்க க்காக நீங்கள் தண் க்கப்பட்டா ம் கூட

2 ½ வ டங்க

க்கு தண்டைன வழங்கப்பட்ட ேததியி

ந்

ஒ

க்கும் கூ தலான தண்டைனக் காலங்கள் ஒ ேபா ம் அகற்றப்பட

இயலா
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இந்த அட்டவைணகள் மா பட்ட தண்டைனக் காலங்க
எவ்வாறாக இ க்கும் என்பைத உங்க

க்கான னர்வாழ்

கால கட்டம்

க்குக் காட் ம். இைவ நீங்கள் சிைறக்கு ெசல்

ம்

தண்டைனக் காலங்கள் அ ப்பைடயிலான .

தண்டைனக் காலம்

னர்வாழ்

னர்வாழ்

காலகட்டம் 18

கால கட்டம் 18

வய க்கும் கீழ் உள்ளவர்கள்

வ டங்கள் மற் ம்
அதற்கும் ேமல்
2 ½ வ டங்க
6 மாதங்க

க்கு ேமல்

இைவ அகற்றப்பட இயலா

இைவ அகற்றப்பட இயலா

10 வ டங்கள்

5 வ டங்கள்

7 வ டங்கள்

3 ½ வ டங்கள்

5 வ டங்கள்

2 ½ வ டங்கள்

6 மாதங்கள்

6 மாதங்கள்

க்கும் ேமல் 2½

வ டங்கள் வைர
6 மாதங்கள் அல்ல

அதற்கும்

குைற
அபராதங்கள், நன்னடத்ைத,
ச

கேசைவ, கூட்

மற் ம்

த ப் உத்தர கள்
ைமயாக ெவளிவி தல்
சில தண்டைனக்காலங்க

க்கு னர்வாழ் க் காலம் மா படக்கூ ம்

தண்டைனக் காலம்

னர்வாழ்

காலகட்டம் 18

னர்வாழ்

கால

வ டங்கள் மற் ம் அதற்கும்

கட்டம் 18

ேமல்

வய க்கும் கீழ்
உள்ளவர்கள்

நன்னடத்ைத, ேமற்பார்ைவ,

1 வ டம் அல்ல

பராமாிப் ஆைண, நிபந்தைன,

காலாவதியாகும் வைர (நிற்றல்)

ஆைணக் காலாவதி

ெவளிேயற்றம் அல்ல

இதில் எ

யா ம் வைர (நிற்றல்),

ைபண்ட் ஓவர்

ஆைண

அதிகேமா அ

1 வ டம் அல்ல

இதில் எ

அதிகேமா

அ .
வ ைக ைமய ஆைண, ம த் வமைன

ஆைண காலாவதியான பின் 5

ஆைண காலாவதியான

ஆைணகள் (கட் ப்பாட்

வ டங்கள் அல்ல

பிறகு 1 வ டம்

ஆைண டேனா அல்ல

(எ

2 வ டங்கள்

அதிகேமா அ )

இல்லாமேலா)
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அகற்றப்பட்ட தண்டைனகைள நீங்கள் எப்ேபா

அறிவிக்க ேவண் ம்

நீங்கள் சிலகுறிப்பிட்ட பணிகைளச் ெசய்தால் அகற்றப்பட்ட தண்டைனகைள நீங்கள் குறிப்பிட
ேவண் ம்.

• வழக்குைரஞர்
•
•
•
•
•

ம த் வர்
பல் ம த் வர்
கணக்காளர்
தாதியர்
ம ந்தா

நர்

குழந்ைதகள் மற் ம் 18 வய க்கு கீழ்ப்பட்டவர்க
ேவைலக்ேகா அல்ல

டன் பணி ாிய ேவண் ய எந்த ஒ

தன்னார்வ பணிக்ேகா நீங்கள் விண்ணப்பித்தால் நீங்கள் அகற்றப்பட்ட

தண்டைனகைள அறிவிக்க ேவண் ம்.
கீழ்க்கண்ட ேவைலகள் ேபான்றவற்றில் நீங்கள் பணி ாிய வி ம்பினால் அகற்றப்பட்ட
தண்டைனகைள நீங்கள் குறிப்பிட ேவண் ம்.

• ஆ த

கவர்கள்

• சூதாட்ட வி தி இயக்குநர்
• காப்பீட் நி வனங்கள் மற் ம் அறக்கட்டைளகளில் இயக்குநர்கள் மற் ம் ேமலாளர்கள்
• ம த் வமைன ேமலாளர்
• சில சிவில் ேசைவ ேவைலகள்
• பா காப் ஒப்பந்ததாரர்கள்
கீழ்க்கண்டைவக

க்காக சான்றிதழ் ெபற நீங்கள் விண்ணப்பித்தால் அகற்றப்பட்ட தண்டைனகைள

நீங்கள் குறிப்பிட ேவண் ம்

• ஆ தங்கள்
•
ப்பாக்கிகள்
• ெவ ெபா ட்கள்
நீங்கள் ஒ
குறித்

ேவைலக்கு விண்ணப்பித்தால் மற் ம் விண்ணப்பத்தில் அகற்றப்படாத தண்டைனகள்

ஏேத

ம் ேகள்விகள் இ ந்தால், நீங்கள் அவற்ைற அறிவிக்க ேவண் ம்.

நீங்கள் அவ்வா

குறிப்பிடாம

ந்

பின் அ

கண்டறியப்பட்டால், அவற்ைற ப ற்றி உங்க

பணியளித்த நி வனத்திடம் கூறாமல் இ ந்ததற்காக ேவைலயில் இ ந்

க்கு

நீக்கப்படலாம்.

நீங்கள் ெவளிநாட் ல் கு ேய வதாக இ ந்தால், தண்டைனகைள ெதாிவித்தல் குறித்

அந்த

நாட் ன் என்ன விதிகள் உள்ளன என்பைத நீங்கள் ேசாதித்தறிய ேவண் ம். அந்த நாட் ன்
தரகத்திடமி ந்

நீங்கள் இைத ேகட்

அறியலாம்.
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குற்றப்பதிேவ கள்
அகற்றப்பட்ட மற் ம் அகற்றப்படாத அைனத்

குற்றங்க

ம் உங்கள் குற்றம் பதிேவட் ல்

அப்ப ேய இ க்கும். இந்தப் பதிேவ கள் காவல் ைற ேதசிய கணிணியில் இ க்கும்.
பலவ டங்க

க்குப் பிறகு நீங்கள் காவல் ைறயின் கவனத்திற்கு வரவில்ைல எனில் அைவ

நீக்கப்படக்கூ ம்.

பலவ டங்க
என்றா

க்கு நீங்கள் காவல் ைறயினர் கவனத்திற்கு வரவில்ைல

ம்கூட, சில பதிேவ கள் ஒ ேபா

நீக்கப்படமாட்டா . இ

நீங்கள் ாிந்த

குற்றத்தின் தன்ைமயினால் ஆகும்.
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தற்கா க உாிமத்தின் அ ப்பைடயில் வி தைல
சிைறைய விட்

கு கிய காலத்திற்கு ெவளிேய ெசல்ல இய

வேத தற்கா க உாிமத்தின் அ ப்பைடயில்

வி தைல என்பதன் அர்த்தமாகும்.
எ த் க்காட்டாக, தற்கா க உாிமத்தின் அ ப்பைடயில் கீழ்குறிப்பிட்ட காரணங்கள்
ேபான்றைவக

9
9

க்காக நீங்கள் வி தைல ெசய்யப்படலாம்.

ெபற்ேறாேரா அல்ல

ைணவேரா மிக ம் ேநாய்வாய்ப்பட்

தண்டைனக்காலத்ைத நீங்கள் கழித்
உங்க க்கு உத வதற்காக

த்தபின் ச

இ ப்பதால்

கத்தில் நீங்கள் மீண் ம் இைணந்

வாழ

தற்கா க உாிமத்தின் அ ப்பைடயில் வி தைல (Release On Temporary Licence ROTL) சு க்கமாக ஆர் ஓ
எல் எனப்ப கிற .
8 அைனவ க்கும் ஆர் ஓ

எல் கிைடக்கா .

இைதப்பற்றி ேமலதிக விவரம் சிைற ேசைவ ஆைண 6300ல் உள்ள .

அைனவ க்கும் ஆர் ஓ

எல் கிைடக்கா . தறகா க உாிமத்தின் அ ப்பைடயில் ெசல்ல இயலாத

சிைறக் ைகதிகள்,

• வைகப்பிாி ஏ அல்ல தப்பிச் ெசல்லக்கூ ேயார் பட் ய ல் உள்ளவர்கள்.
• தண்டைன வழங்கப்படாத அல்ல தண்டைன வழங்கப்பட் , ஆனால் தண்டைன விவரம்
அறிவிக்கப்படாதவர்கள்.

• நா கடத்தல் ந டவ க்ைகக்கு ஆளாகி ள்ளவர்கள் – மற்ெறா நாட் க்கு
ேதைவப்ப பவர்கள், ஏெனன்றால், அவர்கள் அங்ேக குற்றம் ாிந்தி க்கலாம்.

• தண்டைனயளிக்கப்பட்டவர்கள், ஆனால் ேமலதிக குற்றச்சாட் க க்காக விளக்க
மறிய ேலா அல்ல

மற்ற குற்றங்க

க்காக தண்டைன விவரம் அறியேவா

காத்தி ப்பவர்கள்.

•

ம தீர்

பகல் அல்ல

இர ப்ெபா

உாிமம்ெபற இயலாத வைகப்பிாி

சிைறக்ைகதிகள், ஆனால் ெந ங்கிய கு ம்ப உ ப்பினர்கள் மரணிக்கும் த

பி
வாயில்

இ ந்தால்ெவளிேய ெசல்ல அ மதிக்கப்படலாம்.
• நீங்கள் தண்டைன அ பவித் வந்தால் மற் ம் க ைண ஆைணக்காக பணம் ெச த்தாமல்
ேபானதற்காக மற்ெறா தண்டைன ெபற்றி ந்தால், இந்த கூ தல் தண்டைன காலத்தின்
ேபா ஆர்ஓ எல் – க்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம், உங்கள் உண்ைமயான தண்டைன யின்
மீ இயலா .

•

தண்டைன அ

பவிக்கும் சிைறக் ைகதிகள், அவர்கள் திறந்த அல்ல

பகுதி திறந்த

சிைறகளில் இ ந்தால் மட் ேம வழக்கமாக அவர்கள் தற்கா க உாிமத்தின் அ ப்பைடயில்
வி தைல ெசய்யப்ப வர்.

•

டப்பட்ட சூழ்நிைலகளில் ஆ ள் தண்டைனைய கழிக்கும் சிைறக் ைகதிகள். அவர்கள் திறந்த
அல்ல

பகுதி திறந்த சிைறகளில் வசித்தால் மட் ேம தற்கா க உாிமத்தின் அ ப்பைடயில்
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வி தைல ெசய்யப்பட இயலக்கூ ம். ஆனால் ம த் வக் காரணங்க

க்காக மாற்றப்பட

இயலா .

சிைறையவிட்

ெவளிேய ெசல்ல நீங்கள் பா காப்பானவர் என ஆ

க தினால், 4

க்கியவைக உாிமங்கள் உள்ளன.

சிறப் க் காரணங்க
இ

க்கான உாிமம்.

சிலமணிேநரங்க

க்கு மற் ம் கீழ்க்குறிப்பிட்ட காரணங்க

க்கு வழங்கப்ப ம்.

•

மரணிக்கும் த

•

ெந ங்கிய கு ம்ப உ ப்பினர்களின் இ திச் சடங்கில் பங்ெக க்க ெசல்வதற்காக

•

தி மணம் அல்ல

•

ம த் வ சிகிச்ைச – ம த் வமைன அப்பாயிண்ட்ெமண்ட் அல்ல

•

நீதிமன்றத்திற்கு ந வர் மன்றத்திற்கு அல்ல

ம தீர்

•

வாயில் உள்ள ெந ங்கிய கு ம்ப உ ப்பினர்கைள சந்திப்பதற்காக

பகல்ெபா

இவற்றிற்காக இ

நர்

மதவழிபா கள்
சிகிச்ைச காலம் வைர

விசாரைணக்கு ெசல்ல

வி தைல உாிமம்
வழங்கப்ப கிற

வி தைலக்கு தயாராவதற்கு உங்கள் தண்டைனயின் ஒ
நீங்கள் ெசய்ய ேவண் ய ச

பகுதியாக சிைறக்கு ெவளிேய

க ேசைவ திட்டங்கள் அல்ல

பிற ெசயல்களில்

பங்ேகற்பதற்காக
•

உங்கள் கு ம்பத்தின டன் ெதாடர்பி

•

வாழ்க்ைக மற் ம் பணித்திறன்கள் பற்றிய கல்வி அல்ல

ம

தீர்

இர ப்ெபா

இ

பகல்ெபா

ப்பதற்காக
பயிற்சி வகுப் க

க்காக

வி தைல உாிமங்கள்

வி தைலக்குண்டான அேத ேபான்ற ெசயல்க

க்காக ம், ஆனால் நீங்கள்

வி தைலயானபின் நீங்கள் வசிக்கப்ேபாகும் இடத்தில் நீங்கள் ேநரத்ைதச் ெசலவிட ம்கூட இ
வழங்கப்ப கிற .
குழந்ைத பராமாிப் ம தீர்

உாிமம்

சிைறக்ைகதிகள் மட் ேம 16 வய க்குட்பட்ட குழந்ைதகளின் ெபற்ேறார் அல்ல
இ க்கும் குறிப்பிட்ட சிைறக்ைகதிக

க்கான . இைத ஒவ்ெவா

எ த் க் ெகாள்ளலாம். ஆக வ டத்திற்கு 6

2 மாதங்க

பா காவலராக

க்கு ஒ

ைற

ைற எ த் க்ெகாள்ளலாம்.
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பா காப்

உாிமத்திட்டம் - ஈசிஎஸ்(End of Custody Licence

Scheme -ECL)
இ

9

2007-ல் ெதாடங்கிய தற்கா கத் திட்டமாகும்.

இ , ெபா த்தமான மற் ம் 4 வாரங்கள் அல்ல

கூ தலான, ஆனால் 4 வ டங்க

குைறவான தண்டைனக்காலத்ைத உைடய அைனத்

9

சிைறக்ைகதிக

உங்கள் இயல்பான வி தைலத் ேததிக்கு 18 நாட்கள் வைர
ெசய்யப்படலாம் என்பேத பா காப்

க்கு

க்குமான .

ன்பாக நீங்கள் வி தைல

உாிமத் திட்டமாகும்.

8 சில நபர்கள் ஈசிஎல் ெபற இயலா .
சிைறேசைவ ெசயற்கட்டைள 42/2007 ல் ேமலதிக தகவல் உள்ள . இதன் பிரதி சிைற

லகத்தில்

இ க்கும்.
நீங்கள் ஈசிஎல் திட்டத்தின் கீழ் வி தைல ெசய்யப்பட்டால், உங்கள் த ண்டைனக்காலத்தில்
விதிகைள நீங்கள் பின்பற்ற ேவண் ம். உாிமத்தின் நிபந்தைனகைள (விதிகள் ) மீறினால் நீங்கள்
சிைறக்கு தி ம்ப அைழக்கப்ப

ர்கள்.

இந்த திட்டத்தின்கீழ் நீங்கள் வி தைல ெசய்யப்பட்டால், நீங்கள் சிறி
ெபறக்கூ ம். உங்கள் உண்ைமயான வி தைலத் ேததி வைர நீங்கள் ச

பண உதவி ம்,
ைககைளக் ேகார

யா ..

எ த் க்காட்டாக, இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் மார்ச் 1-ம் ேததியன்

நீங்கள் வி தைல

ெசய்யப்பட்

மார்ச் 18 ம் ேததியாக இ ந்தால்,

ந்தால், ஆனால் உங்கள் தண்டைனக்கால

மார்ச் 18ம் ேததிவைர நீங்கள் ச

ைககைளக் ேகார

யா .

ஈசிஎல்-ன் கீழ் வி தைல ெசய்யப்பட இயலாத சிைறக் ைகதிகள்

• பதியப்பட்ட பா யல் குற்றவாளிகள்.
• தீவிர வன் ைறக்காக தண்டைன அ பவிக்கும் சிைறக்ைகதிகள்
• காவ ல் இ ந்
ன் தப்பிேயா ய சிைறக்ைகதிகள்
•
ன் அவர்கள தற்கா க வி தைல நிபந்தைனகைள மீறிய சிைறக்ைகதிகள்
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ஈசிஎல்-ன் கீழ் வி தைல ெசய்யப்பட இயலாத சிைறக்ைகதிகள் பற்றிய ேமலதிக தகவல்


வசிப்பதற்கான இடத்ைதக் கண்டறிந்



அவர்கள

தண்டைனக்காலம்

ைறப்ப த்தாத சிைறக் ைகதிகள்

வைடந்த டன் நா

கடத்தப்பட இ க்கும்

சிைறக்ைகதிகள்


மற்ெறா

நாட் டம் ஒப்பைடக்கப்பட இ க்கும் சிைறக்ைகதிகள்



ேமலதிக குற்றச்சாட் க
குற்றச்சாட் க்க



க்காக விளக்கமறிய ல் இ க்கும் சிைறக் ைகதிகள் அல்ல

மற்ற

க்காக தண்டைன வழங்கப்பட காத்தி க்கும் சிைறக் ைகதிகள்

ட் த் த ப் க்காவல் அல்ல

மற்ற உாிமத்தி

ந்

தி ம்ப அைழக்கப்பட்ட

சிைறக்ைகதிகள்

 உங்கள் குற்றவாளி ேமலாளர் மற்ெறா

சாியான கால அட்டவைணைய தயார்

ெசய்தாலன்றி,வி தைல ெசய்யப்பட்ட பின் அவர்கள் பின்பற்ற ேவண் ய சிகிச்ைச
திட்டத்தில் இ க்கும் சிைறக்ைகதிகள்.
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வி தைல மற் ம் கண்காணிப்

 சிைறக்ைகதிகள்

வி தைல மற் ம் கண்காணிப் ெதாடர்பான பல்ேவ

சு க்க வார்த்ைதகள் உள்ளன.

• தண்டைன காலாவதித் ேததி – எஸ்ஈ (SED – Sentence Expiry Date)
• உாிம காலாவதித் ேததி – எல்ஈ (LED – Licence Expiry Date)
• தண்டைனக்கால மற் ம் உாிம காலாவதித் ேததி- எஸ்எல்ஈ (SLED – Sentence and Licence
Expiry Date)

•
•
•
•
•
•
•

தானியங்கி நிபந்தைன வி தைல – ஏசிஆர் (ACR – Automatic Conditional Release)
ேசர்க்கப்பட்ட கூ தல் நாட்கள் - ஏ ஏ (ADA – Additional Days Added)
அைனத்
ட்

ேநாக்க உாிமம் – ஏபி (AP – All Purpose Licence)

த ப் க் காவல் – எச் சி (HDC – Home Detention Curfew)

தானியங்கி வி தைல ேததி – ஏஆர்
பேரால் அல்லாத ேததி – என்பி

(ARD - Automatic Release Date)

(NPD – Non-Parole Date)

நிபந்தைன ள்ள வி தைலத் ேததி – சிஆர்

(CRD – Conditional Release Date)

நீங்கள் வி தைல ெசய்யப்ப ம் ேததி கண்காணிப்பின் கீழ் அல்ல
மற் ம் கண்காணிப் எவ்வள
மற் ம் உங்க
இ

சற்

உங்க

க்கு எப்ேபா

கண்காணிப் இல்லாமல்

காலம் நீ க்கும் என்ப , உங்கள் தண்டைனக் காலத்தின் அள
தண்டைன வழங்கப்பட்ட

ஆகியவற்ைறச் சார்ந்த .

சிக்கலானதாகும்.
க்கு ேகள்விகள் ஏேத

ம் இ ந்தால், உங்கள் சிைற அ

வலைரேயா அல்ல

குற்றவாளி

ேமலாளைரேயா நீங்கள் ேகட்க ேவண் ம்.

ட்

த ப் க்காவல் – எ ச் சி (Home detention curfew- HDC)

3 மாதங்களி
சிைறக்ைகதிகள்

ந்

4 வ டங்கள் வைர சிைறயில் கழிக்கக்கூ ய தண்டைனக் காலத்ைத உைடய
ட் த் த ப் க் காவ ன் கீழ்

ன்கூட் ேய வி தைல ெசய்யப்படலாம். இ

தடமி தல் என ம் அைழக்கப்ப கிற .
அதாவ , உங்கைள பாிேசாதிக்கப் பயன்ப த்தப்ப ம் மின்ன

தடத்ைத நீங்கள்

அணிந்தி ப்பீர்கள்.
நீங்கள் எங்கு ெசல்லலாம் மற் ம் எந்த ேநரத்திற்கு நீங்கள்

ட் ற்கு தி ம்பவர ேவண் ம் குறித்த

விதிகைள நீங்கள் பின்பற்றேவண் ம்..
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ட் த் த ப் க் காவ ல் நீங்கள் வி தைல ெசய்யப்பட்டால்,சிைறைய விட்
வசிப்பதற்ெகன ஒ

வசிப்பிடத்ைத நீங்கள் ெகாண்

ஏ ம் இல்ைலெயனில், வசிப்பதற்ெகன ஒ
தங்குமிடம் மற் ம் ஆதர
ம். இ

ம்ேபா

க்க ேவண் ம். நீங்கள் வசிப்பதற்ெகன இடம்

இடத்ைத அளிக்க இய

மா என க்ளியர் ஸ்பிாிங்ஸ்

ேசைவைய நீங்கள் ேகட்கலாம்.

அவர்கள் நீங்கள் வசிப்பதற்ெகன சிறிய
இய

ெசல்

நீங்கள் 4 மற்ற நபர்க

களிேலா அல்ல

டன் பகிர்ந்

◌ஃபிளாட்களிேலா இடம் அளிக்க

ெகாள்ளக்கூ ய இடமாக இ க்கும். நீங் கள்

சைமயல், சுத்தம் ெசய்தல் மற் ம் வாடைக ெச

த்த ேவண் ம். .

க்ளியர் ஸ்பிாிங்ஸ்

ட் த் த ப் க் காவ ல் இ க்கும் காலகட்டத்திற்கு

ட் வசதியான

நீங்கள்

மட் ேம ஆகும்.
நீங்கள் உங்கள் தண்டைனக் காலத்தில் கால் பகுதிையேயா அல்ல

30 நாட்கைளேயா (எ

அதிகேமா, அைத) சிைறயில் கழிக்க ேவண் ம். நீங்கள் எச் சி யில் 135 நாட்கைள (நாலைர
மாதங்கள்) வைர இ க்கலாம்.
எச் சி உங்க
இ

க்கு ெபா த்தமானதாக இ க்குமா என்பைதக் கண்டறிய அ

நீங்கள் சிைறையவிட்

ெவளிேய வந்தால் மற்றவர்க

வலர் பாிேசாதிப்பார்.

க்கு பா காப்பாக இ க்குமா என்பைத

ெபா த்த .
எச் சி-யில் ெவளிேய வர ேவண்டாம் என்பைத ம் நீங்கள் ேதர்
உங்க

க்கு எச் சி அளிக்கப்படவில்ைல எனில், அைத எதிர்த்

ெசய்யலாம்.

நீங்கள் ேமல் ைறயீ

ெசய்யலாம்.

இதைன ேமற்ெகாள்ள கார் ெசய் ம் வழி ைறையப் பயன்ப த் ங்கள்.
உங்களால் கட் ப்ப த்த இயலாத காரணங்க
ஒப் க்ெகாண்ட

க்காக நீங்கள் த ப் க்காவைல மீறினால், நீங்கள்

கவாியில் உங்களால் ெதாடர்ந்

வசிக்க இயலாமல் ேபாதல் ேபான்ற, மீண் ம்

எச் சி-யில் ெவளிேய விட நீங்கள் ேகட்கலாம்.
உங்கள் எச் சி-ைய மீறியதால் நீங்கள் சிைறக்கு தி ம்ப அைழக்கப்பட்
எச் சியில் நீங்கள் வி தைல ெசய்யப்படாம
ஆண்

ந்தால், எதிர்காலத்தில்

க்கக்கூ ம். இ , நீங்கள் 1991 அல்ல

2003ம்

கிாிமினல் ஐஸ் ஸ் சட்டத்தின் கீழ் வ கிறீர்களா என்பைதப் ெபா த்த . உங்க

உ தியாகத் ெதாியாவி ல் அ

க்கு

வல டன் ேபசுங்கள்.

139

எச் சி குறித்த ேமலதிக தகவல்
நீங்கள் சிைறக்கு தி ம்ப அைழக்கப்பட்டால் நீங்கள் அைத எதிர்த்
சில சிைறக்ைகதிக

ேமல் ைறயீ

ெசய்யலாம்.

க்கு எச் சி ஒ ேபா ம் அளிக்கப்படமாட்டா .

எ த் க்காட்டாக,
•

பா யல் குற்றவாளிகள் பதிேவட் ல் ைகெயாப்பமிட ேவண் ய சிைறக்ைகதிகள்.

•

தற்ேபா

•

தற்கா க உாிமத்தில் வி தைல ெசய்யப்பட்ட பின் தி ம்ப வராத சிைறக்ைகதிகள்.

•

ம த் வமைன ஆைண, ம த் வமைன வழிகாட்டல் அல்ல

நீ க்கப்பட்ட தண்டைனயில் உள்ள வன் ைற மற் ம் பா யல் குற்றவாளிகள்.

மா தல் வழிகாட்ட ன்

ேபாில் சிைறயில் உள்ள சிைறக்ைகதிகள்.
•

த ப் க் காவல் நிபந்தைனைய பின்பற்றாததால் தண்டைன அ

•

எச் சி நிபந்தைனைய பின்பற்றாததால் சிைறக்கு தி ம்ப அைழக்கப்பட்ட சிைறக்ைகதிகள்.

•

ஐக்கிய ராச்சியத்தி

•

அவர்களின் தண்டைனக் காலத்தின் ‘ இடர்பாட் க்காலம்’
ாிந்ததற்காக எந்த ஒ

•

ந்

பவிக்கும் சிைறக்ைகதிகள்.

ெவளிேயற்றப்படக்கூ ய சிைறக்ைகதிகள்.

காலத்தி

ம்

ன்னர் ஒ

குற்றம்

ம் சிைறக்கு தி ம்ப அைழக்கப்பட்ட சிைறக் ைகதிகள்.

தண்டைன வழங்கப்ப ம்ேபா , அவர்களி்ன் தண்டைனக்காலத்தின் பாதி 14 நாட்க

க்கும்

குைறவாக உள்ள சிைறக்ைகதிகள்.
•

அபராதம் ெச

த்தாத அல்ல

நீதிமன்றம் அவர்கள் ெசய்ய ேவண் ம் என அவர்களிடம்

கூறியைத ெசய்யாத (நீதிமன்ற அவமதிப் ) சிைறக்ைகதிகள் .
சிைறேசைவ ஆைண 6700ல் அதிக தகவல் உள்ள .
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பேரால்
நீண்டகால தண்டைனகைள அ
உள்ள

– ெபா

பவிக்கும் சிைறக் ைகதிக

க்காக பேரால் பற்றி தனியாக தகவல்

பா காப் க்காக ஆ ள் தண்டைனகள் அல்ல

தண்டைனகள் ேபான்றைவ இந்த தகவைலப் பற்றி அறிய சிைற அ
குற்றவாளி ேமலாளைரேயா ேக

9

தீர்மானிக்கப்படாத
வல ைரேயா அல்ல

உங்கள்

ங்கள்.

உங்கள் தண்டைனக்காலம்
கண்காணிப்பின்கீழ் சிைறயி

வதற்கு ன்ேப நன்னடத்ைத ேசைவயின்
ந் நீங்கள் ன்கூட் வி தைல ெசய்யப்ப வேத பேரால்

ஆகும்.

9

நீங்கள் வி தைல ெசய்யப்ப வதற்கு கூ மானவைர
மாதங்க

க்கு

ன் நீங்கள் பேரா

ன்கூட் ேய ேததிக்கு 6

க்கு விண்ணப்பிக்கலாம் (ேகட்கலாம்).

9
9

ெப ம்பாலான
கள் பேரால் ேபார் எனப்ப ம் சுயாதீன கு வால் எ க்கப்ப கிற .
ஐக்கியராச்சியத்ைத ேசர்ந்த சிைறக்ைகதிகள் அல்ல ெவளிநாட் சிைறக் ைகதிகள்

9

இ வ க்கும் பேரால் குறித்த விதிகள் மா பட்டதாகும்.
உங்கள் பேரால் குறித்த தகவல் உங்க க்கு ேதைவப்பட்டால் சிைறயில் உள்ள பேரால்
கிளார்க்ைக நீங்கள் ேகட்கலாம்.

ஐக்கிய ராச்சியத்ைத ேசர்ந்த சிைறக் ைகதிக
சிைறயில் இ ந்

க்கான பேரால்

உாிமத்தின் கீழ் நீங்கள் வி தைல ெசய்யப்பட இய

ம் ஒ

வழிேய பேரால்

ஆகும். 136ம் பக்கம் பார்க்க ம்.
ெப ம்பாலான சிைறக்ைகதிக

க்கு பேரால் ேபார்

வழங்கப்ப கிற . பேரால் ேபார்
அவர்கள்

எனப்ப ம் ஒ

சிைறேசைவ அல்ல

கு வினரால் பேரால்

நீதி அைமச்சகத்தின் ஒ

அங்கம் அல்ல.

ைமயாக சுயாதீனமானவர்கள்.

நீங்கள் பேரா ல் வி தைல ெசய்யப்படாலாமா என்பைத

ெசய்ய, ேபார்

கீழ்க்கண்டவற்ைற

பாிசீ க்கும்.
9 சிைற அ வலாின் அறிக்ைககள்
9 நன்னடத்ைத அ வலாின் அறிக்ைககள்

9

உங்கள் உண்ைமயான குற்றத்தின் விவரங்கள் (நீங்கள் ஏன் சிைறக்கு அ

9
9

என்ப )
சிைறயில் உங்கள் நடத்ைத
உங்க க்கு நண்பர்கள் மற் ம் கு ம்பத்தினாிடமி ந்
வசிப்பதற்கு ஒ இடமி ந்தால்

9

உங்கள் வி தைலக்கான திட்டம் என்ன என்ப
ேபான்றைவ

ஆதர

– உங்க

ப்பப்பட்டீர்கள்

இ ந்தால் அல்ல

நீங்கள்

க்கு ேவைல கிைடத்ததா என்ப
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ஐக்கிய ராச்சியத்ைத ேசர்ந்த சிைறக்ைகதிக

க்கான பேரால் குறித்

உங்கள் தண்டைனக்காலத்தில் பாதிைய அைடவதற்கு 6 மாதங்க

ேமலதிக தகவல்
க்கு

ன் நீங்கள் பேரா

க்கு

விண்ணப்பிக்கலாம் (ேகட்கலாம்) நீங்கள் பேரா ல் வி தைல ெசய்யப்படக்கூ ய ேததி உங்கள்
பேரால்தகுதி ேததி பிஈ
உங்க

(Parole Eligibility Date -PED).

க்கு ேதைவயில்ைல எனில், நீங்கள் பேரா

உங்கள் பிஈ -க்கு 4 மாதங்க

க்கு

க்கு விண்ணப்பிக்க ேவண் யதில்ைல

ன்பாக, பேரால் ேபார் க்கு அ

ப்பப்பட இ க்கும் அைனத்

அறிக்ைககைள ம் பார்க்க வி ம் கிறீர்களா என நீங்கள் ேகட்கப்ப

ர்கள். இந்த அறிக்ைககள்

உங்கள் பேரால் ேடாசியர் என அைழக்கப்ப ம்.
நீங்கள் ஏன் பேரால் ெபற வி ம் கிறீர்கள் மற் ம் வி தைல ெசய்யப்பட்டால் நீங்கள் என்ன
ெசய் ர்கள் என்ப

பற்றி நீங்கள் எ த உத வதற்காக நீங்கள் இந்த அறிக்ைககைள

பயன்ப த்தலாம்.
உங்கள் பிஈ -க்கு 2 மாதங்க
இ ந்

க்கு

ன்பாக, உங்கள் வழக்ைக பாிசீ ப்பதற்காக பேரால் ேபார் ல்

சில நபர்கள் சந்திப்பார்கள். இந்த சிறிய கு

அவர்கள்

ெசய் ம்

ேபனல் (Panel) என அைழக்கப்ப கிற .

ன் உங்கள் க த்ைதக் கூறச் ெசால்

இந்த ச ந்திப் நைடெப ம் ேததி மற் ம் ேநரம் உங்க

அவர்கள் ேகட்கக்கூ ம்.

க்குக் கூறப்ப ம். நீங்கள் ேபனல்

உ ப்பினர் ஒ வைரச் சந்திப்பீர்கள்.
இைவ அைனத் ம்

ைறப்ப த்தப்படேவண் ம், இதன்

ன்பாக பேரால் ேபார்

ந்

நீங்கள்

லம் உங்கள் பேரால் தகுதி ேததிக்கு

ைவப் ெபறலாம்.

நீங்கள் பேரா ல் ெவளிவ வதால் ெபா மக்க
கிைடக்கும் பலன்கள் ேபான்ற அம்சங்கள் குறித்

க்கு ஏற்ப ம் இைட
பேரால் ேபார்

மற் ம் உங்க

க்கு

சிந்திக்கும்.

என்ன

எப்ேபா

பேரால் ேகட்ப

உங்கள் பேரால் தகுதி ேததிக்கு 6 மாதங்க க்கு
ன்பாக
நீங்கள் பேரா ல் வி தைல ெசய்யப்படக் கூ ய
ன் கூட் ய ேததி

பேரால் தகுதி ேததி – பிஈ

(Parole Eligibility

Date -PED)
உங்கள் பேரால் ேடாசியைர பா ங்கள் மற் ம்
உங்க க்கு ஏன் பேரால் ேவண் ம் என
எ
ங்கள்
பேரால் ேபார்
ந் ஒ ேபனல் சந்திக்கும்
ேபன ல் இ ந்
பேரால் ேபார் ன்

யாராவ

ஒ வைர சந்தித்தல்

ைவப் ெப ங்கள்

உங்கள் பிஈ -க்கு 4 மாதங்கள்

ன்பாக

உங்கள் பிஈ -க்கு 2 மாதங்கள்

ன்பாக

2 மாதங்களின்ேபா

ஏதாவ

ஒ

சமயத்தில்

உங்கள் பிஈ க்கு ேபா மான காலம் ன்பாகேவ,
இதன் லம் நீங்கள் பேரா ல் ெசல்ல
தயாராகலாம்.
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உங்கள் பேரால் குறித்
உங்கள் பேரால் குறித்

அறிதல்

பேரால் ேபார்

ெவ த்த டன், கூ ய விைரவில் உங்க

க்கும்

சிைறக்கும் ெதாிவிக்கும்.
இதற்கு 2 விதிவிலக்குகள் உள்ளன.
1. நீங்கள் 15 வ டங்கள் அல்ல
2. 1 அக்ேடாபர் 1992க்கு

அதற்கும் கூ தலாக தண்டைன அ

ன்பாக உங்க

க்கு தண்டைன வழங்கப்பட்

நிைலைம இ ெவன்றால், ந வண் ெசயலாிடம் தாங்கள் என்ன க
கூற ேவண் ம். பிறகு ந வண் ெசயலர் உங்கள் பேரால் குறித்

ெசய்வார்.

க்கு பேரால் ம க்கப்பட்டால் (ெகா க்கப்படவில்ைல)

உங்கள

பேராைல பேரால் ேபார்
சிைறக்கு அ

ஏன் நிராகாித்த

ப்பப்ப ம். ஒ

ந்தால்

கிேறாம் என பேரால் ேபார்

உங்க

விளக்கப்பட்

பவித்தால்

என்ற காரணங்கள் எ த் ப் ர்வமாக

பிரதிைய நீங்கள் காணலாம்.

நீங்கள் ஒப் க்ெகாள்ளவில்ைல என்பதாேலேய இந்த

ைவ எதிர்த்

நீங்கள் ேமல் ைறயீ

ெசய்ய இயலா .
உங்கள் விண்ணப்பம்

ைறயான விதத்தில் பாிசீ க்கப்படவில்ைல என நீங்கள் க தினால், உங்கள்

விண்ணப்பம் பாிசீ க்கப்பட்ட

ைற குறித்த நீங்கள் கார் ெசய்யலாம்.

கார்கள் குறித்த தகவல்கைள நீங்கள் 110ம் பக்கம் காணலாம்.
எ த் க்காட்டாக,
•

உங்கள் பேரால் ேகாாிக்ைகக்கு ஆதரவான தகவல்கள் அைனத் ம் பேரால் ேபார் ற்கு
அ

•

ப்பப்படவில்ைல என க தினால், நீங்கள் கார் ெசய்யலாம்.

பேரால் ேகாாிக்ைகக

க்கான நைட ைறகள் (ெசயல்கள் எவ்வா

ேமற்ெகாள்ளப்பட

ேவண் ம்) சாியாக பின்பற்றப்படவில்ைல என க தினால் நீங்கள் கார் ெசய்யலாம்.
தவறான

என நீங்கள் க தினால் ஒ

வழக்குைரஞாிடம் நீங்கள் ேபச ேவண் ம்.
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ம க்கப்பட்ட பேரால் குறித்

ேமலதிக தகவல்

உங்கள் பேரால் ம க்கப்பட்டால், ஒவ்ெவா
உங்களால் இயலக்கூ ம். இ
க்கு

வ ட ம் உங்கள் வழக்கு ம

உங்கள் பேரால் அல்லாத ேததி – என்பி

ன்பாக உங்கள் தண்டைனக் காலத்தில் மீதி எவ்வள

உங்க

க்கு

ன்கூட் ய அல்ல

சிறப் ம ஆய்

ேகாாிக்ைக விைரவிேலேய மீண் ம் பாிசீ

•

ன்கூட் ய அல்ல

சிறப் ம

ம்

காலம் இல்ைல எனில், உங்க

பேரால் மற் ம் ெவளிநாட்

•

சிைறக்ைகதிக

நீங்கள் பேரா
நீங்கள் ஒ

•

(Non-Parole Date - NPD)

என்பைதப் ெபா த்த .

க்கப்படலாம் என்ப

ஆய் கள் அ க்க

இதன் அர்த்தமாகும்.

அளிக்கப்பட மாட்டா .

ந்

மீட் ேபான்ற வகுப் களில் நீங்கள்

ெசயல்ப கிறீர்கள் என்பைத ேசாதிக்கேவ அைவ பயன்ப த்தப்ப கின்றன.

• உங்கள் தண்டைன

ெவளிநாட்

ெசய்யப்பட

அளிக்கப்படலாம். அதாவ , உங்கள் பேரால்

• ேவைலவாய்ப் , ேபாைதப்ெபா ள் பழக்கத்தி
எவ்வா

உள்ள

ஆய்

ன் உங்கள் பேரால் ேகாாிக்ைகைய பாிசீ க்க ேபா மான
க்கு சிறப் ம ஆய்

அளிக்கப்ப ம்.

சிைறக்ைகதிகள்

க்கு பேரா ல் 2 ெபாிய வித்தியாசங்கள் உள்ளன.

க்கு தகுதி ைடவர் எனில், தானாகேவ நீங்கள் அதற்கு பாிசீ க்கப்ப

ர்கள்.

வாய்ப்ைப ெபற மாட்டீர்கள்.

நீங்கள் வன் ைற அல்ல
பேரால் பற்றிய

பா யல் குற்றத்திற்காக தண் க்கப்பட்

சிைற ஆ

க்காதவைர, உங்கள

நரால் எ க்கப்ப ம். இல்ைலெயனில், நீதி அைமச்சகம்

ெசய் ம்.
நீங்கள் ஒ
நீங்கள்

ெவளிநாட்

சிைறக்ைகதியாக இ ந்தால்,

ன்கூட் ேய உங்கள் நாட் ற்கு அ

ப்பப்ப

ன்கூட் ய ெவளிேயற்றத் திட்டத்தின் கீழ்
ர்கள். 151ம் பக்கம் பார்க்க ம்
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இளம் குற்றவாளிகள் சீர்த்தி த்த ைமய கண்காணிப் – 159ம் பக்கம் பார்க்க ம்
உங்கள் தண்டைன 12 மாதங்க
குைறவாக இ ந்தா

க்கு குைற

எனில், உங்கள் தண்டைனக்காலம் எவ்வள

ம், வி தைலக்குப்பின் குைறந்த பட்சம் 3 மாதங்கள் நீங்கள் கண்காணிப்பின்

கீழ் இ ப்பீர்கள்.

• உங்கள் நன்னடத்ைத ேமலாளைர நீங்கள் வழக்கமாகச் சந்திக்க ெசய்ய ேவண் ம்.
• 3 மாதங்கள் அல்ல உங்கள் 22வ பிறந்த தினம் இதில் எ
ன்கூட் வ கிறேதா
அப்ேபா

ேமற்பார்ைவயான

வைட ம்.

• உங்கள் கண்காணிப் நிபந்தைனகைள நீங்கள் மீறினால் உங்க க்கு அபராதம்
விதிக்கப்படலாம் அல்ல

30 நாட்கள் கூ தலாக சிைறயில் கழிக்க தண்டைன

வழங்கப்படலாம்.

வய வந்ேதா க்கான 12 மாதங்கள் வைரயான தண்டைனகள்
உங்கள் வி தைல நிபந்தைனயற்ற
ஒ

(Unconditional -AUR).

குற்றவாளி ேமலாளரால் நீங்கள் கண்காணிக்கப்பட மாட்டீர்கள்

அறிக்ைக எனப்ப ம் தகவல் உங்க
குறிப்பிடப்பட்

¾

க்கு அளிக்கப்ப ம். இதன் விளக்கம் அறிக்ைகயில்

க்கும். நீங்கள் அதில் ைகெயாப்பமிட ேவண் ம்.

குற்றத்ைத நீங்கள் 4 ஏப்ரல் 2005க்கும்

ன் ெசய்தி ந்தால், 146ம் பக்கம் ெதாடங்கும்

பகுதிையப் ப க்க ம்.

¾

குற்றத்ைத நீங்கள் 4 ஏப்ரல் 2005அன்

அல்ல

அதன்பின் ெசய்தி ந்தால், 148ம்

பக்கம் கைடசிப் பகுதிையப் ப க்க ம்.
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¾ 4 ஏப்ரல் 2005க்கும்

ன்னதான குற்றங்கள்

க்கிய அம்சங்கள்
தண்டைனக் காலம்

வி தைல வைக

12 மாதங்கள்

தானிய ங்கு நிபந்தைன வி தைல

தல் 4 வ டங்கள் வைர

(Automatic Conditional ReleaseARC)
4 வ டங்கள் மற் ம் கூ தலாக

தண்டைனயின்

அல்ல

பேரால்
நீ க்கப்பட்ட தண்டைன

தண்டைனயின்

அல்ல

பேரால், ஆனால் உாிமத்தினால்
நீண்ட காலம் இ க்கக்கூ ம்.

12 மாதங்க
க்கு
•

க்கும் கூ தலாக ஆனால் 4 வ டங்க

க்கு குைறவாக (4 ஏப்ரல் 2005-

ன்)
நீங்கள் உங்கள் தண்டைனயில் கிட்டத்தட்ட

க்கால்வாசி காலத்ைத நிைற

ெசய் ம் வைர

உாிமம் மற் ம் கண்காணிப் நீ க்கும்.
•

பா யல் குற்றங்க
காலம்

•

க்காக தண்டைன வழங்கப்பட்ட குற்றவாளிகள் அவர்கள

தண்டைனக்

ம் வைர கண்காணிக்கப்ப வார்கள்.

விசாரைணயின்ேபா

வழங்கப்பட்ட எந்த ஒ

ேசர்க்கப்பட்ட கூ தல் நாட்க

ம் (Any

additional days added ADAs) ேசர்க்கப்ப ம். 89ம் பக்கம் பார்க்க ம்
•

உங்கள் உாிமம்

வைட ம் ேததி, உங்கள் உாிம காலாவதி ேததி என அைழக்கப்ப கிற .

•

உங்கள் உாிமத்தில் கூறப்பட் ள்ளைவகைள நீங்கள் பின்பற்றவில்ைலெயனில், நீங்கள்
சிைறக்கு தி ம்பி வரேவண்

•

இ க்கும்

தண்டைன காலாவதித் ேததிக்கு
உங்கைள தி ம்ப சிைறக்கு அ

ன் நீங்கள் மற்ெறா

குற்றம் ெசய்தால், நீதிமன்றம்

ப்பக்கூ ம்.
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உங்கள் வி தைலக்கு சற்

ன்பாக உங்க

க்கு தானியங்கு நிபந்தைன வி தைல உாிமம்

வழங்கப்ப ம்.
இதில் உங்கள் உாிமத்தின் நிபந்தைனகள் விவாிக்கப்பட்
அதிகாாியின் ெபயர் மற் ம்

கவாிைய உங்க

நிபந்தைனகளில் கீழ்க்கண்டைவக

க்கும் மற் ம் உங்கள் கண்காணிப்

க்கு ெதாிவிக்கும்.

ம் இ க்கும்.

•

உங்கள் குற்றவாளி ேமலாளைர வழைமயாக சந்தித்தல்

•

அங்கீகாிக்கப்பட்ட

•

உங்கள் குற்றவாளி ேமலாளாிடமி ந்

•

பிரச்சைனகளி

ந்

கவாியில் வசித்தல்
சந்திப் கள்

விலகியி த்தல்

உங்கள் உாிமத்தின் விதிகைள நீங்கள் மீறினால், நீங்கள் தி ம்ப சிைறக்கு அைழக்கப்படலாம்.
நீங்கள் சிைறக்கு அ

ப்பப்பட்டதற்கான குற்றத்ைத நீங்கள் 1 ஜனவாி 1999-க்கு

மற் ம் உங்கள் உாிம விதிகைள நீங்கள் மீறினால், இ
நீங்கள் சிைறக்கு அ

ன் ெசய்தி ந்தால்

நீதிமன்றத்தில் தீர்க்கப்ப ம்.

ப்பப்பட்டதற்கான குற்றத்ைத நீங்கள் 1 ஜனவாி 1999-க்கு பின் ெசய்தி ந்தால்

மற் ம் உங்கள் உாிம விதி ஒப்பந்தத்ைத மீறியி ந்தால், உங்கைள தி ம்ப அைழப்பதற்காக
நன்னடத்ைத ேசைவ நீதி அைமச்சகத் க்கு விண்ணப்பிக்க ேவண் ம்.

4 வ டங்கள் மற் ம் கூ தல் (4 ஏப்ரல் 2005-க்கு
•

நீங்கள் உங்கள

பேரால் அல்ல

ன்)

பேரால் அல்லாத ேததியில் வி தைல ெசய்யப்ப ம்ேபா ,

நீங்கள் உங்கள் தண்டைனயில் கிட்டதட்ட

க்கால்வாசிக் காலத்ைத நிைற

ெசய் ம்வைர

உாிமம் மற் ம் கண்காணிப் நீ க்கும்.
•

சில பா யல் குற்றவாளிக

க்கு உாிமம் மற் ம் கண்காணிப் உங்கள

தண்டைனக்காலம்

ம்வைர நீ க்கும்.

•

உங்கள் தண்டைன காலாவதித் ேததி வைர நீங்கள் இடாில் இ ப்பீர்கள்
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நீ க்கப்பட்ட தண்டைனக்காலம் (4 ஏப்ரல் 2005-க்கு
நீ க்கப்பட்ட தண்டைனக்காலம் 2 பகுதிகைளக் ெகாண்

ன்னதான குற்றங்கள்)

க்கிற .

• சிைறயில் உள்ள காலம்
• உாிமத்தில் உள்ள காலம்
எ த் க்காட்டாக,
உங்கள் தண்டைன 4 வ டங்கள் என்றால், அ
உாிமத்தி

2 வ டங்கள் சிைறயி

ம் மற் ம் 2 வ டங்கள்

ம் என்ற வைகயில் ஆன .

நீங்கள் 2 வ டத்தில் பாதிைய சிைறயில் கழிப்பீர்கள் – இ
உாிமத்தில் இ க்க ேவண் ம். இ

இந்த அள

1 வ டம். பின்னர் நீங்கள் 6 மாதங்கள்

சிைறவாசகத்திற்கு வழக்கமான . ேம

ம்,

கூ தலாக 2 வ டங்கள் உாிமத்தில் இ க்க ேவண் ம். உங்கள் தண்டைனக்காலம் 4 வ டங்களில்
வைடகிற .
உங்கள் தண்டைன 4 வ டங்கள் அல்ல
பேரால் ேபார் னால்

கூ தலாக இ ந்தால்,

ெசய்யப்ப ம். மற் ம் உங்கள

ன்கூட் ய வி தைலயான

தண்டைனயில் பாதிக்காலத்ைத நீங்கள்

கழித்தபின் எந்த ேநரமாக ம் இ க்கக்கூ ம்.
உங்கள் உாிமத்தின் நிபந்தைனகைள நீங்கள் மீறினால், உங்கைள சிைறக்கு தி ம்ப அைழக்க
உங்கள் குற்றவாளி ேமலாளர் விண்ணப்பிக்க இய

4 ஏப்ரல் 2005 – அன்
12 மாதங்கள் அல்ல

அல்ல

தண்டைன

அதன் பின்பான

கூ தலான ஆனால் 4 வ டங்க

தண்டைனகள் (4 ஏப்ரல் 2005 அன்
நீங்கள் அைனத்

ம்

அல்ல

குற்றங்கள்.

க்கும் குைறவான

அதற்கு பின்னான குற்றங்க

ேநாக்க உாிமத்தின் அ ப்பைடயில் வி தைல ெசய்யப்ப
ம் வைர உாிமத்திேலா அல்ல

க்கான )

ர்கள். உங்கள்

கண்காணிப்பின் கீேழ (எஸ்எல்ஈ ) நீங்கள்

இ ப்பீர்கள்.
நீங்கள் வி தைல ெசய்யப்ப வதற்கு சற்

ன் உங்க

க்கு அைனத்

அளிக்கப்ப ம். இதில் உங்கள் உாிமத்தின் நிபந்தைனகள் விவாிக்கப்பட்
கண்காணிப் அதிகாாியின் ெபயர் மற் ம்

கவாிைய உங்க

ேநாக்க உாிமம்
க்கும். ேம

ம் உங்கள்

க்குத் ெதாிவிக்கும்.

148

12 மாதங்க

க்கு ேமல் 4 வ டங்க

க்கு உட்பட்ட தண்டைனக் காலத்திற்கான நிபந்தைனகள்

•

உங்க

•

அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஒ

•

உங்கள் குற்றவாளி ேமலாளாிடமி ந்

•

பிரச்சைனகளி

நீங்கள் உங்க

ைடய குற்றவாளி ேமலாளைர வழக்கமாகச் சந்தித்தல்

ந்

கவாியில் வசித்தல்
சந்திப் கள்

விலகியி த்தல்

ைடய உாிமத்ைத மீறினால் உங்க

க்கு அபராதம் விதிக்கப்படலாம். அல்ல

சிைறக்குத் தி ம்ப அைழக்கப்படலாம்.

நீ க்கப்பட்ட தண்டைனக் காலம் (4 ஏப்ரல் 2005 அல்ல

அதன் பின்னரான

குற்றங்கள்)
நீ க்கப்பட்ட தண்டைனக் காலம் 2 பகுதிகைள ெகாண்


சிைறயில் உள்ள காலம்



உாிமத்தில் உள்ள காலம்

க்கிற .

எ த் க்காட்டாக,
உங்கள் தண்டைனக் காலம் 8 வ டங்கள் அ
உாிமத்தி

3 வ டங்கள் சிைறயி

ம் மற் ம் 5 வ டங்கள்

ம் என்ற வைகயில் ஆன . நீங்கள் சிைறயில் இ க்கும் காலத்தில் ந வில் (1 ½

வ டங்கள்) பேரால் ேபார்

நீங்கள் வி தைல ெசய்யப்படலாமா என்பைதத் தீர்மானிக்கும்.

நீங்கள் வி தைல ெசய்யப்படவில்ைல எனில், நீங்கள் சிைறயில் இ க்க ேவண் ம் என நீதிமன்றம்
கூறிய காலம்

ம் வைர நீங்கள் சிைறயில் இ க்க ேவண் ம்.

நீங்கள் வி தைல ெசய்யப்ப ம்ேபா , மீதி ள்ள தண்டைனக்காலம்

வ ம் நீங்கள் உாிமத்தில்

இ ப்பீர்கள்.

தி ம்ப அைழத்தல் அல்ல

உாிமம் ரத்

ெசய்யப்ப தல்

நீங்கள் சிைறக்குத் தி ம்ப அைழக்கப்பட்டால் பிரதிநீதித் வ தகவல் ெபாதி எனப்ப ம்ஒ
ெபாதி உங்க

க்கு வழங்கப்ப ம். இ

ேமல் ைறயீ

ெசய்ய உங்க

பேரால் ேபார்

தகவல்

சிைறக்கு தி ம்ப அைழக்கப்பட்டைத எதிர்த்

க்கு உத வதற்காகும்.

சிைறக்குத் தி ம்ப அைழக்கப்பட்டைதப் பார்ைவயி ம். நீங்கள் சிைறக்குத் தி ம்ப

அைழக்கப்பட்டதி

ந்

28 நாட்க

சிைறக்குத் தி ம்ப அைழக்கப்பட்ட
நீங்கள் ேமல் ைறயீ

க்குள் உங்கள் பிரச்சைனையப் பார்ைவயி வார்கள். நீங்கள்
சாியா இல்ைலயா எனப் பேரால் ேபார்

ெசய் ம்.

ெசய்ய வி ம்பினால், விைரவாகச் ெசய்ய ம். நீங்கள் பேரால் ேபார் ற்கு

எ தலாம். நீங்கள் அவர்களிடம் ெசன்

ேபச ம் ேகட் க்ெகாள்ளப்படலாம்.
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தி ம்ப அைழக்கப்ப தல் குறித்த ேமலதிக தகவல்
நீங்கள் நிபந்தைனகளின்ேபாில் அல்ல
உாிமத்தின்ேபாில் சிைறயி

ந்

நீங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண் ம் எனக்கூ ம்

வி விக்கப்பட் , விதிகைள நீங்கள் பின்பற்றாவிட்டால் நீங்கள்

சிைறக்குத் தி ம்ப அைழக்கப்படக்கூ ம். இதற்கு நீங்கள் மீண் ம் குற்றம் ாி ர்கள் அல்ல
சில விதிகைள மீ

ர்கள் என்ப

காரணமாக இ க்கக்கூ ம். இ

ேவ

உாிமத்ைத மீ தல் என ம்,

அைழக்கப்ப ம்.
உங்க

ைடய நிபந்தைனகள் அல்ல

உாிமத்ைத நீங்கள் பின்பற்றவில்ைல எனில், பின்வ வனைவ

நடக்கும்

• உங்க க்கு எவ்வைகயான உாிமம் வழங்கப்பட்

ந்தா

ம், அ

உடன யாக ரத்

ெசய்யப்ப ம்.

• காவல் ைற (உள் ர் மற் ம் ேதசிய) மற் ம் நன்னடத்ைதச் ேசைவ மற் ம் நீங்கள்
கைடசியாக இ ந்த சிைறக்கும் ெதாிவிக்கப்ப ம்.

• நீங்கள் ைக ெசய்யப்பட் அ கி ள்ள சிைறக்கு அ ப்பப்ப
ர்கள்
• நீங்கள் ைவக்கப்பட் ள்ள சிைற மற் ம் நன்னடத்ைதச் ேசைவ, நீங்கள் சிைறக்குத்
தி ம்பிய

குறித்

தைலைமயிடத்தில் உள்ளவர்க

• உங்க க்கு பிரதிநிதித் வ தகவல்ெபாதி அ
அைழக்கப்பட்ட

க்குத் ெதாிவிப்பார்கள்.

ப்பப்பட்

விற்கு எதிராக ேமல் ைறயீ

உங்கைள சிைறக்குத் தி ம்ப

ெசய்ய வி ம் கிறீர்களா எனக்

ேகட்கப்ப ம். .

• உங்க ைடய ேமல் ைறயீ இ ந்தா ம், இல்லாவி
வழக்ைக 28 நாட்க

க்குள் பார்ைவயி ம். நீங்கள் தி ம்ப அைழக்கப்பட்ட

நிராகாிப்பார்கள் அல்ல

• இ

குறித்

ைடய

ைவ அவர்கள்

ஏற் க்ெகாள்வார்கள். உங்கைள மீண் ம் வி தைல ெசய்ய ஒ

ேததிையக் குறிப்பி வார்கள் அல்ல
ெசய்யப்பட ஒ

ம், பேரால் ேபார் உங்க

நீங்கள் தி ம்ப அைழக்கப்பட்ட

மீண் ம் ம பார்ைவ

ேததிையக் குறிப்பி வார்கள்.

உங்க

க்கு உத வி ேதைவப்பட்டால் நீங்கள் ஒ

வழக்குைரஞாிடம் ேபசலாம்.
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ெவளிநாட்

சிைறக்ைகதிகள்

ெவளிநாட்

சிைறக்ைகதிக

க்கான

ன்கூட் ய ெவளிேயற்றத் திட்டம் –

இஆர்எஸ் (Early Removal Scheme – ERS)
இந்தத் திட்டம் ெவளிநாட் ச் சிைறக்ைகதிகைள அவர்களின் தண்டைனக்காலம்
ஐக்கிய ராச்சியத்ைத விட்

ெவளிேயற அ

எல்ைலகைள மற் ம் கு வர

ம்

ன்னேர

மதிக்கிற .

கைமக்கு உங்கைளப் பற்றிய தகவல் அ

ப்பப்ப ம்.நீங்கள்

ஐக்கிய ராச்சியத்ைத விட் ெவளிேயறப் ேபாகிறீர்களா என்பைத எல்ைலகள் மற் ம் கு வர
கைம உங்க

க்கு கூ ம் மற் ம் உங்க

நீங்கள் தி ம்பிச் ெசல்

ம்

ைடய ெசாந்த நாட் ற்குப் பயணத்ைத ஏற்பா

ன்னர் ஐக்கிய ராச்சியத்தில் குைறந்தபட்ச காலத்ைதச் சிைறயில்

கழிப்பீர்கள் இஆர்எஸ்-க்கான அதிகபட்ச கால அள
இஆர்எஸ் அ

ெசய் ம்.

270 நாட்கள் வைர ஆகும். சில ைகதிக

க்கு

மதிக்கப்படா . எ த் க்காட்டாக,

•

பா யல் குற்றவாளிகள் பதிேவட் ல் ைகெய த்திட ேவண் ய ைகதிகள்

•

நீ க்கப்பட்ட தண்டைனக் காலத்தில் தற்ேபா ள்ள வன் ைற மற் ம் பா யல்
குற்றவாளிகள்

•

தற்கா க உாிமத்தில் வி விக்கப்பட்ட பிறகு தி ம்பாத காரணத்திற்காகத் தண்டைன
அ

•

பவித் வ ம் சிைற ைகதிகள்

ம த் வமைன ஆைண, ம த் வமைன வழிகாட்டல் அல்ல

மா தல் வழிகாட்ட ன்

ேபாில் சிைறயில் உள்ள சிைறக்ைகதிகள்
•

த ப் க் காவல் ஆைணையப் பின்பற்றாதற்காகத் தண்டைன அ

பவித்

வ ம் சிைறக்

ைகதிகள்
•

எச் சி த ப் க் காவல் நிபந்தைனகைளப் பின்பற்றாைமக்காக ஏதாவ

ஒ

ச மயத்தில்

சிைறக்குத் தி ம்ப அைழக்கப்பட்ட சிைறக் ைகதிகள்
•

தங்க

ைடய தற்ேபாைதய தண்டைனகக் காலத்தில் எச் சியில் வி விக்கப்பட்ட அல்ல

ன்கூட் ேய க ைண வி தைலயளிக்கப்பட் , சிைறக்க தி ம்ப அைழக்கப்பட்ட சிைறக்
ைகதிகள்
•

அவர்களின் தண்டைனக்காலத்தின் “ இடர்காலம்”
ாிந்ததற்காக ஏதாவ

•

ன்னர் ஒ

குற்றம்

காலத்தில் சிைறக்குத் தி ம்ப அைழக்கப்பட்ட சிைறக் ைகதிகள்

தண்டைன வழங்கப்ப ம்ேபா , அவர்களின் தண்டைனக் காலத்தின் பாதியில் 14
நாட்க

•

ஒ

ம்

க்கும் குைறவாக உள்ள சிைறக் ைகதிகள்

அபராதம் ெச

த்தாத அல்ல

நீதிமன்றம் அவர்கைளச் ெசய்யச் ெசான்னைதச் ெசய்யாத

சிைறக் ைகதிகள் (நீதிமன்ற அவமதிப் )
இஆர்எஸ்-ன் கீழ் நீங்கள் ெவளிேயற்றப்படவில்ைல எனில், நீங்கள் உங்கள் தண்டைனக்காலத்ைத
ெதாடர் ர்கள்.
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நா

கடத்தல்

உங்கள் தண்டைனக்காலத்தின் இ தியில் நீங்கள் நா
மற் ம் கு வர

கைம உங்க

கடத்தப்பட உள்ளீர்கள் என்பைத எல்ைலகள்

க்குத் ெதாிவிக்கும்

அவர்கள் சிைறக்கு கு வர த் த ப் க்காவல் ஆைண ஒன்ைற வழங்குவார்கள் (அ

ப் வார்கள்)

உங்கள் தண்டைனக்காலம்

ஐக்கிய

ராச்சியத்தி

ந்

ைமயத்திற்கு அ

நா

ந்தபிறகு நீங்கள் சிைறயிேலேய இ ப்பீர்கள் அல்ல

க டத்தப்ப ம் (ெவளிேயற்றப்ப ம்) வைர கு வர த் த ப் க்காவல்

ப்பப்ப

ர்கள்.

நீங்கள் நா கடத்தப்பட வி ம்பவில்ைல எனில், நீங்கள் ேமல் ைறயீ
கண்டறிய ஒ

ெசய்யலாமா என்பைதக்

வழக்குைரஞாிடம் ஆேலாசிக்கத் ேதைவப்ப ம்.

ேமலதிக தகவல்கைள நீங்கள் சிைற ேசைவ ஆைண 4630-ல் காணலாம்.

தி ப்பி அ

ப் தல்

ஐக்கிய ராச்சியம் சில நா க

டன் பாிமாற்ற ஒப்பந்தம் ேமற்ெகாண் ள்ள . சில ைகதிகள் தங்கள்

ெசாந்த நாட் ல் உள்ள சிைறக

க்குத் தி ம்பலாம் என்ப

கீழ்வ ம் சந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் தி ப்பி அ

ப்பப்ப

இதன் அர்த்தம்.
ர்கள்.



நீங்கள் ேபாக வி ம் ம் நாட்ைடச் சார்ந்தவராக நீங்கள் இ ந்தால்



உங்கள் தண்டைனக் காலம் இ தியாக இ ந் , ேமல் ைறயீ

எ

ம் நி

ைவயில்

இல்லாமல் இ ந்தால்


நீங்கள் ெசய்த குற்றமான , மற்ெறா

நாட்

ம் சிைறத் தண்டைன வழங்கப்பட ேவண் ய

குற்றமாக இ ந்தால்


நீங்கள் விண்ணப்பிக்கும் ேநரத்தில் நீங்கள் வி தைலயளிக்கப்ப ம்
தண்டைனக்காலத்தில் குைறந்த

6 மாதங்களாவ

நீங்கள் அ

ன்னர், உங்கள்

பவிக்க மீதியி க்க

ேவண் ம்.
உங்கள் நாட் டன் ஐக்கிய ராச்சியத்திற்குப் தி ப்பி அ
அ

ப் தல் ஒப்பந்தம் உள்ளதா என சிைற

வலர்கள் சாிபார்க்கலாம்.

நீங்கள் தி ப்பி அ

ப்பப்பட இய

மா என்பைதக் கா

ம் ெசயல் ைறையத் ெதாடங்க நீங்கள்

சிைறயின் ேகாாிக்ைக / கார் நைட ைறகைளப் பயன்ப த்தத் ேதைவப்ப ம்.
தி ம்ப அ
நா

ப்பப்ப வதற்கு ஒ

அதிகாரப் ர்வ ேகாாிக்ைகைய ஐக்கிய ராச்சியம் மற் ம் உங்கள்

ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் .

உங்கள் நாட் த்

தரகத்தில் பணி ாி ம் அ

விண்ணப்பத்ைத அ
தரகங்களின் ஒ

வலக ஊழியர்கைள உங்க

க்காக ஒ

ப் மா ம் நீங்கள் ேகட் க்ெகாள்ளலாம்.
பட் யைல சிைறச் ேசைவ ஆைண 4630ல் நீங்கள் காணலாம்.
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தி ப்பி அ

ப்பப்ப வதற்கான ேகாாிக்ைககைளப் பற்றித் தீர்மானிக்க நீண்டகாலம்

எ த் க்ெகாள்ளக்கூ ம். சிலசமயங்களில் 2 வ டங்கள் வைர.
கீழ்வ ம் சூழ்நிைலகளில் மட் ம் தி ப்பி அ

ப்பப்ப வதற்கான ேகாாிக்ைககள் ஐக்கிய ராச்சியம்

வழக்கமாக ம க்கும்.


நீங்கள் ெவளிநாட் ற்கு அ



அபராதம் ெச

நீங்கள் தி ப்பி அ

த்த ேவண்

ப்பப்பட்டால் குைறவான காலத்ைதச் சிைறயில் கழித்தால்
அல்ல

பிற நீதிமன்ற உத்தர

ப்பப்பட்டால், ஐக்கிய ராச்சியத்தில் உங்க

மீதிக்காலத்ைத நீங்கள் கட்டாயம் அ

நி

ைவயில் இ ந்தால்

க்கு வழங்கப்பட்ட தண்டைனயில்

பவிக்க ேவண் ம்.

நீங்கள் ேபாகும் நாட் ன் தண்டைன ம ஆய் , வி தைல மற் ம் ேமற்பார்ைவ சட்டங்கைள
நீங்கள் பின்பற்

ர்கள்.

உங்கள் தி ப்பி அ

ப் தல் ஒப்பந்தத்தில் நீங்கள் ைகெய த்தி ம்

குறித்

உங்க

சிைற

லகத்தில் உள்ள சிைறக்ைகதிகள் தி ப்பி அ

ைகதிக

மாற்றங்கள்

க்குத் ெதாிவிக்கப்ப ம்.

க்கான தகவல்கள், த்தகத்தி

தகவலான

ன்னர் ஏதாவ

ந்

ப் தல் சட்டம் 1984 ெவளிநாட் க்

ேமலதிக தகவல்கைள நீங்கள் அறிந்

ெகாள்ளலாம்.

ேடனிஷ், டச்சு, ஆங்கிலம், பின்னிஷ், பிெரஞ்சு, ெஜர்மன், கிேரக்கம், இத்தா ய,

ேபார்த் க்கீசிய, ஸ்பானிஷ், ஸ் டன், மற் ம்

க்கிய ெமாழிகளில் இ க்கும்

ஸ்கார்ட்லாந் , வடஅயர்லாந் , ேசனல்தீ கள், அல்ல
இடங்களில் உள்ள சிைறக

க்கு மாற் தல்.

இங்கிலாந்

அல்ல

ந்

‘ மற்ெறா

நீதிமன்ற நியாயதிக்கத்திற்கு மாற் வ ’

ேவல்

ேமன் தீ

ேமற்கண்ட நா களில் உள்ள சிைறக

ஆகிய
க்கு மாற் வ

எனப்ப ம்

உங்கள் கு ம்பம் மற் ம் நண்பர்கள் சந்திக்கும் வைகயில் நிரந்தரமான மாற்றத்ைத நீங்கள்
ேகாரலாம். மாற்றத்திற்கு இரண்

நா களில் உள்ள சிைற ேசைவக

ம் ஒப் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.

2 வைகயான மா தல்கள் உள்ளன.
•

கட் ப்ப த்தப்படாத – உங்கள் தண்டைன, நீங்கள் ெசல்
நிர்வகிக்கப்ப ம். ேம

ைமயாக

ம் நீங்கள் வி தைல, வி தைலக்குப் பின்னான கண்காணிப்பிற்கு,

அவர்களின் விதிகைளப் பின்பற்
•

ம் பகுதியால்

கட் ப்ப த்தப்பட்ட - இங்கிலாந்

ர்கள்.
மற் ம் ேவல்ஸ் உங்கள் மா த

இ தி ெசய் ம். இைவ வி தைல. கண்காணிப் அல்ல

க்கான நிபந்தைனகைள

தி ம்ப அைழத்தல் ெதாடர்பாக

இ க்கக்கூ ம்.
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மா தல்கள் குறித்த ேமலதிக தகவல்கள்
மா தல்கள் ேகாாிக்ைக ஏற் க்ெகாள்ளப்பட அதிக வாய்ப் க்கைளப் ெபற நீங்கள்

• உங்கள் வி தைல நா க்கு

ன்னர் அ

பவிக்கக் குைறந்த

6 மாதங்கள் மீதியி க்க

ேவண் ம்.

• தண்டைன அல்ல தீர்ப்பிற்கு எதிராக ேமல் ைறயீ எ
• நீதிமன்றத்திற்குத் தி ம்பச் ெசல்லக்கூடா .

மா த

ம் நி

ைவயில் இ க்கக்கூடா .

க்கான உங்கள் விண்ணப்பத்தின் பகுதியாகக் க த்தில் ெகாள்ளப்ப ம் விஷயங்களாவன

•

நீங்கள் எதனால் மா தல் ேவண் கிறீர்கள்

•

நீங்கள் தி ம்பச் ெசல்ல வி ம் ம் நாட் ல் ெப ம்பாலான காலம் வசித்

•

உங்கள் ெந ங்கிய கு ம்பத்தினர் மற் ம் நண்பர்கள் அங்ேக உள்ளார்களா

•

உங்கள் வி தைலக்குப் பிறகு அங்ேக வசிப்பதற்கான உங்கள் திட்டத்ைதக் கூறி ள்ளீர்களா.

உங்கள் உாிமம் ஸ்காட்லாந் , வடஅயர்லாந் , ேசனல் தீ கள் அல்ல
கண்காணிக்கப்பட ம் நீங்கள் ேகாரலாம். இைத எவ்வா

ெசய்வ

வ கிறீர்களா.

ேமன் தீவில்

என உங்கள் குற்றவாளி

ேமலாளாிடம் ேகட்க ம்.
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இளம் குற்றவாளிகள் மற் ம் இளம்
குற்றவாளிகள் சீர்த்தி த்த ைமயங்கள்
இந்தப் பகுதியான

18

தல் 21 வய க்குட்பட்ட இளம் குற்றவாளிக

இளம்குற்றவாளிகள் சீர்த்தி த்த ைமயங்கள் பிற சிைறகளி

ந்

க்கான . இ

மா பட் ள்ள சில வைககள்

பற்றிக் கூ கிற .

• இந்தப் த்தகத்தின் மீதி ள்ள பகுதியில் கூறப்பட் ள்ள ெப ம்பான்ைமயானைவ பற்றி ம்.
நீங்கள் அறிந் ெகாள்ளத் ேதைவப்ப ம்.

• இளம் குற்றவாளிகள் சீர்த்தி த்த ைமயங்கள் வழக்கமாக ஒய்ஓஐ எனச் சு க்கமாக
அைழக்கப்ப ம்.
நீங்கள் ஒய்ஓஐ-ல் இ க்கும்ேபா
உதவ அங்கு இ ப்பார். உங்க
ேதைவப்பட்டால் அவர்கைள அ

தனி அதிகாாி என அைழக்கப்ப ம் அ
க்கு ஏதாவ

வலர் ஒ வர் உங்க

சந்ேதகங்கள் இ ந்தால் அல்ல

ஏதாவ

க்கு

உதவி

க ம்.

உங்கள் தண்டைனக் காலத்ைத எங்ேக கழிப்பீர்கள்
• உங்கள் தண்டைனக் காலத்ைத நீங்கள் இளம் குற்றவாளிகள் சீர்த்தி த்த ைமயத்தில் – ஒய்ஓஐ
(Young Offender Institution – YOI) கழிப்பீர்கள். உங்கள் ஒய்ஓஐ தனித்
ெபாியவர்க

க்கான சிைறயின் ஒ

பகுதியாக இ க்கலாம்.

• நீங்கள் விளக்கமறிய ல் இ ந்தால் உங்கள் வழக்கு விசாரைண
விளக்கமறியல் ைமயம் அல்ல

இயங்கலாம் அல்ல

ெபாியவர்க

க்கான உள்

வின் வைர நீங்கள் ஒய்ஓஐ

ர் சிைறயில் இ க்கலாம்.

நீங்கள் தண்டைனக்காலத்ைத எங்ேக கழிப்பீர்கள் என்பைத
ெசய்வ
உங்க

யார்?

க்கு ஏதாவ

வைக ஆ ள் தண்டைன இ ந்தால்

(ேமன்ைம தாங்கிய அரசியின் வி ப்பத்திற்ேகற்ப ஆ ள் சிைற, ஆ ள் த ப் க் காவல்)
•

உங்க
அ

•

க்கு தண்டைன வழங்கப்பட்ட பிறகு நீங்கள்

த ல் அ

வலர் உங்கைளப் பற்றிய பல அறிக்ைககைள நிைற

அைவ நிைறவைடந்த பின் ‘ ஆ ள் குற்றவாளிகள் ைமயம்’
நீங்கள் ெசல்

ம் இடம் குறித்த இ தி

ெசய்ய ேவண் ம்.
என்றைழக்கப்ப ம் இடத்திற்கு

க்காகக் காத்தி ப்பதற்காக அ

உங்கள் தண்டைனக் காலத்ைதக் க ழிக்க இ தியாக எங்ேக அ
தீர்மானிப்ப . பின்னர் தைலைம அ

ப்பப்பட்ட ஒய்ஓஐ-ல் உள்ள

வலகத்தில் உள்ள அ

ப்பப்ப

ப்பப்ப

ர்கள்.

ர்கள் என்பைதத்

வலாின் பணி ஆகும்.
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த ப் க் காவல் தண்டைன எனப்ப ம் தண்டைனக
•

நீங்கள் சிைற ைவக்கப்பட் ள்ள உள்

ர் சிைற அல்ல

க்கு

விளக்க மறியல் ைமயம் நீங்கள் எந்த

ஒய்ஓஐ-க்குச் ெசல் ர்கள் என்பைதத் தீர்மானிக்கும்.

நீங்கள் ஒய்ஓஐ-க்கு

த ல் ெசல்

நீங்கள் ஒய்ஓஐ-க்கு ெசன்ற

தல் சில நாட்க

ம்ேபா

என்ன நிக ம்

க்குப் பிறகு உட்ேசர்த்தல் எனப்ப ம் ஒ

நிகழ்

இ க்கும். அப்ெபா

°

சிைற அ
எ

°

வலர்களிடம் நீங்கள் சந்ேதகங்கள் ேகட்கலாம் அல்ல

குறி்த் ம் அவர்களிடம் ஆேலாசைன ெசய்யலாம்.

நீங்கள் ஒய்ஓஐ-ல் இ க்கும்ேபா
அ

நீங்கள் கவைலப்ப ம்

என்ன ெசய்யலாம் என்ப

குறித் ம் நீங்க

ம் சிைற

வல ம் கலந்தாேலாசிக்கலாம்.

உங்கள் தண்டைனக்காலத் திட்டம் (உங்கள் தண்டைனக்காலம் 4
வாரங்கள் அல்ல
•

தண்டைனக்காலத் திட்டம் எனப்ப ம் திட்டம் ஒன்ைற உ வாக்கச் சிைற அ
இைணந்

•

அதற்கு அதிகமாக இ ந்தால்)
டன்

பணியாற் வார்.

இந்தத் திட்டமான , நீங்கள் ஒய்ஓஏ-வில் இ க்கும்ேபா
சிைற அ

வலர் உங்க

நீங்கள் ேமற்ெகாள்வதாக நீங்க

வல ம் ஒப் க்ெகாண்டைவ குறித் க்கூ ம். உதாரணத்திற்கு இ

ம்,

உங்கள் கல்வி

மற் ம் நீங்கள் ெசய்யப்ேபாகின்ற ேவைல குறித் க்கூ ம்.
•

ஒய்ஓஐ-வில் 3 மாதங்க

க்கும் குைறவான காலம் இ ந்தால், நீங்கள் ெவளிேயறிய பிறகு

வாழ்க்ைகக்குத் தயார் ஆக நீங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என்பைத திட்டம் கூ ம்.
•

உங்கள் தண்டைனக் கால திட்டம் வழக்கமாக நீங்கள் ஒய்ஓ-ைய விட்
குைறந்தபட்சம் 3 மாதங்க
யாராவ

ெவளிேயறிய பிறகு

க்குத் ெதாட ம். ஏெனன்றால், நன்னடத்ைதச் ேசைவயி

(வழக்கமாக உங்கள் குற்றவாளிகள் ேமலாளர்) நீங்கள் ஒய்ஓஐ-விட்

பிறகு நீங்கள் எவ்வா

நடந் ெகாள்கிறீர்கள் என்பைதக் காண உங்க

ந்

ெவளிேயறிய

டன் இைணந்

பணியாற் வார்கள் என்பதால்,
•

உங்கள் தண்டைனக்காலத் திட்டத்தில் உள்ள அைனத் ச் ெசயல்கைள ம் ெசய்ய குற்றவாளிகள்
ேமலாளர் மற் ம் குற்றவாளிகள் கண்காணிப்பாளர்கள் எனப்ப ம் நபர்கள் உங்க

க்கு

உத வார்கள். குற்றவாளிகள் ேமலாளர் எனப்ப பவர் சிைறக்கு ெவளியில் உள்ள நன்னடத்ைதச்
ேசைவயி

ந்

சிைறக்குள் இ ந்

யாராவ
யாரவா

ஒ வர் ஆவார். குற்றவாளிகள் கண்காணிப்பாளர் எனப்ப பவர்
ஒ வர் ஆவர். இ

குறித்

உங்கள் தனி அதிகாாி ம் உத வார்.
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ஒய்ஓஐ-ல் இ க்கும்ேபா

நீங்கள் ெசய்யக்கூ ய ெசயல்கள்

கல்வி
•

நீங்கள் ஒய்ஓஐ-ல் இ க்கும்ேபா

•

அைனத்

ஒய்ஓஐ-வி

ப த்தல், எ

தியவற்ைறக் கற் க்ெகாள்ள உங்க

ம் தியவற்ைறக் கற் க்ெகாள்

க்கு வாய்ப் உண் .

ம் வகுப் க்கள் உண் . உதாரணத்திற்கு

தல் மற் ம் ேதைவப்பட்டால் எண்கைளப் பயன்ப த்தல் ேபான்றைவ குறித்

உதவி ெபறலாம்.
•

ெப ம்பான்ைமயான வகுப் க்கள் பகல் ேநரத்திேலேய இ க்கும். ஆனால் சில வகுப் க்கள்
மாைல ேநரங்களி

ம் இ க்கலாம்.

பயிற்சி
•

நீங்கள் ெபறக்கூ ய எராளமான பயிற்சிகள் உள்ளன. நீங்கள் திய திறன்கைளக் கற் க்ெகாள்ள
அல்ல

•

பணிையப் ெபற பயிற்சிகள் உங்க

நீங்கள் சில தகுதிகைளப் ெபற ம், பயிற்சிகள் உங்க
நீங்கள் என்விக்

•

நீங்கள் உள்
ெசய்வ

க்கு உத ம். தகுதிகள் எனப்ப வ

(NVQs) ேபான்ற ேதர் களில் ேதர்ச்சியைட ம்ேபா

ர் ச

கிைடப்பைவ.

கத்தில் தன்னார்வலராக ம் பணி ாிய இயலக்கூ ம். ஆனால் அவ்வா

பா காப்பான

எனச் சிைற ஊழியர் க தினால் மட் ேம

உடற்கல்வி (விைளயாட்
•

க்கு உத ம்.

வாரத்திற்குக் குைறந்த

அல்ல

2 மணி ேநரங்க

உடற்பயிற்சிக் கூடம் ேபான்றைவ)
க்கு உடற்பயிற்சி மற் ம் விைளயாட்

ேபான்ற

ெசயல்கைள நீங்கள் ேமற்ெகாள்ளலாம்.
•

பக ல், மாைல ேநரங்களில் அல்ல

•

இ

சிைறக்கட் டத்திற்கு உள்ேள அல்ல

ெவளியில் சிறி
•

உங்க
அ

வார இ தியில் நீங்கள் இைத ேமற்ெகாள்ளலாம்.

ேநரத்ைதச் ெசலவிட உங்களால் இய

க்கு ஏதாவ

குறித்

ெவளிேய நடக்கலாம். ஒவ்ெவா

காயம் இ ந்தால், அல்ல

உதவி ெபற உங்களால் இய

நா

ம் திறந்த

ம்.

சிறப் வைக உடற்பயிற்சி ேதைவப்பட்டால்

ம்.
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ஓ ய்
•

ேநரம் (சிலசமயங்களில் கூட் ச் ெசயல்பா

எனப்ப ம்)

ெப ம்பாலான ஒய்ஓஐ-க்களில் பிற ைகதிக

டன் ேநரம் ெசலவி தல், விைளயாட்

ெதாைலக்காட்சி பார்த்தல் ேபான்ற ெசயல்க

க்காக தினசாி குைறந்த

உங்க

அல்ல

1 மணி ேநரம்

க்குக் கிைடக்கும்.

மதநம்பிக்ைக
•

உங்கள் ஒய்ஓஐ-ல் ஒவ்ெவா

•

பல்ேவ

மதங்க

வார ம் நீங்கள் மதச்ேசைவக்குச் ெசல்லாம்.

க்கான மதச்ேசைவகள் இ க்க ேவண் ம். 78ம் பக்கம் பார்க்க ம்.

ைகப்பி த்தல்
•

18 வயதிற்கு குைறந்த வயதின க்கான பகுதியில் நீங்கள் ைகப்பி க்கக் கூடா

•

18-20 வய க்குட்பட்ட மக்க
அ

க்கான ஒய்ஓஐ-ன் சில பகுதிகளில் நீங்கள் ைகப்பி க்க

மதிக்கப்படலாம். அைவ ெவளிப்பகுதியி

ம், சிலசமயங்களில் உங்கள் அைறக்குள்

ம்

இ க்கலாம்.

ஒய்ஓஐ-க்குப் பிறகு வ ம் வாழ்க்ைகக்குத் தயாராதல்
•

நீங்கள் ஒய்ஓஐ-விட்
உதவி ெப

•

ெவளிேயறிய பிறகு வாழ்க்ைகக்குத் தயாராக சிைற அ

வலாிடமி ந்

ர்கள்.

உங்கள் குற்றவாளிகள் ேமலாளைரச் சந்தித்தல், நீங்கள் வசிக்கும் இடம், பணி, உடல்நலம்,
ம ந் கள், பணம் மற் ம் உங்கள் கு ம்பம் குறித்

அவர்கள் உங்க

டன் உைரயா வார்கள்.

நீங்கள் ெவளிேயறிய பிறகு என்ன நிக ம்
நீங்கள் ஒய்ஓஐ-ஐ விட்
உங்கள

22-வ

ெவளிேயறினா

ம், ெவளிேயறிய பிறகு

பிறந்தநாள் வைர இவற்றில் எ

ன்கூட்

சிலவிதிகைளப் பின்பற்ற ேவண் யி க்கும். நீங்கள் ஒ
அ

ேம

இ

கண்காணிப்பில் இ ப்ப

ன்

மாதங்கள் அல்ல

வ ேமா அ வைர நீங்கள்

ஒ ய்ஓஐ-ல் அதிகக் காலம் ெசலவிட்டால்

ம் நீ க்கும்.
என்றைழக்கப்ப ம். நன்னடத்ைதச் ேசைவயி

ஒ வர், வழக்கமாக உங்கள் குற்றவாளிகள் ேமலாளர், நீங்கள் ஒய்ஓஐ-ைய விட்

ந்

யாராவ

ெவளிேயறிய
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பிறகு எவ்வா

நடந்

ெகாள்கிறீர்கள் என்பைதக் காண உங்க

டன் இைணந்

பணியாற் வார்கள்.

• கீழ்வ ம் நிைலகைளத் தவிர்த்

°

அபராதம் ெச

நீங்கள் கண்காணிப்பில் இ ப்பீர்கள்.

த்தாதற்காக அல்ல

நீங்கள் ெசய்ய ேவண் ம் என நீதிமன்றம் கூறியைதச்

ெசய்யாததற்காக (இ நீதிமன்ற அவமதிப் எனப்ப ம்)

°

நீங்கள் ஒய்ஓஐ-ைய விட்

ெவளிேய ம்ேபா

உங்க

• நீங்கள் ஒய்ஓஐ-ைய விட் ெவளிேயறிய பிறகு குைறந்த
ேசைவயி

ந்

யாராவ

க்கு 22 வய
3 மாதங்க

ஆகியி ந்தால்
க்கு நன்னடத்ைதச்

ஒ வர் உங்கைளக் கண்காணிப்பார்கள்.

• உாிமம் எனப்ப ம் ஆவணம் ஒன்

நீங்கள் ஒய்ஓஐ-ைய விட்

ெவளிேய ம்ேபா

உங்க

க்கு

வழங்கப்ப ம். அந்த உாிமம் நீங்கள் ெவளிேயறிய பிறகு கைடபி க்கேவண் ய விதிகைள
உங்க

க்குக் கூ ம்.

• உாிமம் கூ வைத நீங்கள் கண் ப்பாகச் ெசய்ய ேவண் ம் எனச் சட்டம் கூ கிற . உாிமத்தில்
உள்ளைவ உங்க

க்குப் ாியவில்ைல எனில் நீங்கள் கண் ப்பாகக் கூறேவண் ம்.

• உாிமத்தின் விதிகைள நீங்கள் மீறினால் நீங்கள் அபராதம் ெச த்த ேநாி ம் அல்ல

ஒய்ஓஐ-

க்குத் தி ம்பச் ெசல்ல ேநாி ம்.

• நீங்கள் பேரா ல் வி விக்கப்பட்

ந்தால், நீங்கள்

ைமயாக வி தைலயாகும் நாள்வைர

நீங்கள் உாிமத்தின் விதிகைளப் பின்பற்ற ேவண் யி க்கும். இ

உங்கள் பேரால் அல்லாத ேததி

எனப்ப ம்.
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சிைற ம சீரைமப் அறக்கட்டைள பற்றி
நல்ல மற் ம் நாகாீகமான சிைற அைமப்ைப உ வாக்க சிைற
ம சீரைமப் அறக்கட்டைள பணியாற் கிற .சிைறகள் எவ்வா
ெசயல்ப கின்றன மற் ம் சிைறக்ைகதிகள், அ வலர்கள் மற் ம் சிைறக்கு
ெவளிேய உள்ள நபர்க க்கு தகவல்கள் அளித்தல் ேம ம் ,மாற்றங்கைள
ெசய் மா அரைச ம் அதிகாாிகைள ம் ேகட் க் ெகாள்வதன் லம்
நாங்கள் இைதச் ெசய்கின்ேறாம்.

நன்றிகள்


இந்த த்தகத்ைத உ வாக்குவதில் உதவி ாிந்த ஹர் ெமஜஸ் ஸ் சிைற ேசைவ(Her
Majesty’ s Prison Service-HMPS)ேம ம் எச் எம் பி வாண்ட்ஸ்ேவார்த் சிைறக்ைகதிகள்
மற் ம் அ வலர்க க்கு சிைற ம சீரைமப் அறக்கட்டைள நன்றிகைளத் ெதாிவித் க்
ெகாள்கிற



சிைறக்கதிக

க்கான தகவல்கைள ேமம்ப த்த பா ப ம் எங்கள் ெதாண் ற்கு

ஆதரவளிப்பதற்காக பிக் லாட்டாி ◌ஃபண்ட் (Big Lottery fund)மற் ம் ேவல்ஸ் இளவரசி
டயானா நிைன நிதி தவிக்கும் சிைற ம சீரைமப் அறக்கட்டைள நன்றிகைளத்
ெதாிவித் க் ெகாள்கிற



ெமன்காப் (Mencap)

ஐ பி எஸ் என் எண் 0 046209 86 3
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What is this book about?
•
•
•

What you need to know about prison life.
Prison rules and ways of doing things.
Your rights.

“The handbook is like an A-Z of information for prisoners.We could
never do without it.”
Adeleke, prisoner HMP Wandsworth
“When a prisoner first comes into prison he often doesn't know the
questions he needs to ask.This guide is an invaluable aid.”
Prison Officer
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