
கவள்ைப் கெருககுச் 
சமெந்்தமா்க நீங்கள் 
இப்கொழுது கசய்்யககூடி்யளவ

உங்கள் இடர் வாய்ப்புக்களை 
அறிந்துக்காள்ளுங்கள்.

எங்்க ்ொ்க்வண்டும எனெள்த 
விைங்ககிகக்காள்ளுங்கள்.

்யாளைத் க்தாளை்ெசி்யில் 
அளைக்க்வண்டும எனெள்தத் 
க்தைிந்துக்காள்ளுங்கள்.

உங்கள் ்தகிடடத்ள்த மறறவர்்களுடன 
ெ்ககிர்ந்துக்காள்ளுங்கள்.

அடிப்ெளட அவசை கச்யற 
்கருவி்கைத் க்தாகு்தகி ஒனளறத் 
்த்யாைியுங்கள்.

எப்கொழுது கச்யறெட்வண்டும 
எனெள்தத் க்தைிந்துக்காள்ளுங்கள்.

உங்கள் ்காப்புறு்தகிள்யச் 
சைிொர்க்கவும.

உள்ளூர் ஏெிசி (ABC) 
நகிளை்யத்்தகின க்தாடர்ெிளை 
ஏறெடுத்்தகிகக்காள்ைவும. 

Tamil



கவள்ைப் கெருககுச் சமெந்்தமாை ்த்யாைிப்பு்களுககு 
நீங்கள் ்மறக்காள்ை்வண்டி்ய கச்யறொடு்கள்.

1.  உங்கள் இடர் வாய்ப்புக்களை அறிந்துக்காள்ளுங்கள்.
• வெள்ளப் வெருக்குகள ொதுகாப்ொனவெ அல்ல, வகால்லக்கூடியவெ.
• வெள்ளப் வெருக்குக்ளால வ்லபெசித் டர்புகள, நீர், மினசாரம்; சாக்கவட மற்றும் எரிொய்வு ஆகியவெ 

துண்டிக்கப்ெடும்.
• வெள்ளப்வெருக்கு ஏற்ெடட ெர்லாற்வறையும் உயரஙகவ்ளயும் உளளூராடசி மனறைஙக்ளிலிருந்து வெரிந்துவகாள்ளவும்.
• அவொறைான இடஙக்ளில நீண்ட கா்லம் ொழந்ெெர்க்ளிடம் உளளூர் இடர் ொய்ப்புக்கவ்ள உவரயாடி அறைியவும்.
• வெள்ளப் வெருக்கு ஏற்ெடக்கூடிய அறைிகுறைிகவ்ள அொெது ொரிய மவை வீழ்சசி மற்றும் ொய்ந்து ெரும் அல்லது உயர்ந்து 

ெரும் நீர் ஓடடம் ஆகிய அறைிகுறைிக்ளில அெொனம் வசலுத்ெவும்.
• பம்லெிக ெகெலகளுக்கு நியூ சவுத் பெலஸ் அரச அெசர பசவெ இவையத்ெ்ளம் www.ses.nsw.gov.au எனெவெப் 

ொர்க்கவும்.

2. எங்்க ்க்வண்டும் என்பளை விைங்ககிகக்காள்ளுங்கள்.
• வெள்ளப் வெருக்கினபொது ொகனம் ஓடடுெல, நடத்ெல ஆகியனெற்வறை்ச வசய்யபெண்டாம். ொதுகாப்ொன ெைிவயக் 

கண்டுவகாள்ளவும். 
• வெள்ளப்வெருக்கு ஏற்ெடாெ ெகுெியிலுள்ள நண்ெர்கள அல்லது இனத்ெெர்கள ஆகிபயாரிடம் ெஙகுெதுெற்றைி உவரயாடவும்.
• நீஙகள வெ்ளிபயறைபெண்டிய பெவெ ஏற்ெடடால ஆெ ல்லா  ெிரயாைஞவசய்யக்கூடிய ெைிவயக் கென ற் வகாள்ளவும்.

3.  யா ளைத் கைாளை்்பசியில் அளைக்க்வண்டும் என்பளைத் 
கைைிந்துக்காள்ளுங்கள்.

• அெசர வ்லபெசி அவைப்ெிற்கான இ்லக்கஙக்ளின ெடடியல ஒனவறைத் உஙகளுவடய வ்லபெசியில அல்லது 
ெக்கத்ெில வெத்ெிருஙகள.

• வெள்ளப் வெருக்கு அல்லது புயல ஏற்ெடும்வொழுது பெவெப்ெடும் அெசர உெெிக்கு நியூ சவுத் பெலஸ் அரச அெசர 
பசவெவய 132 500 எனறை இ்லக்கத்ெில அவையுஙகள.

• உயிர் ஆெத்து்ச சம்ெந்ெமான அெசர பசவெக்கு 000 எனறை (மூனறு பூஜயஙகவ்ள) அவைக்கவும். 

4. உங்கள் ைகிடடத்ளை மறறவர்்களுடன ்ப்ககிர்ந்துக்காள்ளுங்கள்.
• வெள்ளப் வெருக்குகளுக்கான உஙகள ெிடடத்வெ உஙகள குடும்ெத்துடனும் மற்றும் அய்லாருடனும் ெகிர்ந்துவகாளளுஙகள.
• நீஙகள ஒரு ெர்த்ெகம் வெத்ெிருந்ொல உஙகள ெர்த்ெக அய்லாருடன ெகிர்ந்துவகாளளுஙகள.
• உஙகள ெிடடத்வெ கா்ல முவறைப்ெடி ெயிற்சிக்கவும்.

5. அடி ப்்பளட அவசை கசயற ்கருவி்கைத் கைாகுைகி ஒனளறத் ையாைியுங்கள்.
• அெசர வசயற்கருெித் குெியுடன வகாண்டுவசல்லக்கூடிய மினக்லத்ொல இயஙகும் ொவனாலி, மினவொறைிக் 

வகெி்ளக்கு, மிவகப்ெடியான மினக்லஙகள, முெலுெெிக் கருெித் ெி, வமழுகுெர்த்ெிகள, நீரில நவனயாெ 
தீக்கு்சசிகள, முக்கியமான ரஙகள, அெசரகா்லத் ெிடடம், அெசரத் டர்புத் வ்லபெசி இ்லக்கஙகள,  
நீரில நவனயாெ வெ.

• உஙகளுவடய அெசர வசயற்கருெித் குெிவய இ்லகுெில கண்வடடுக்கக் கூடிய இடத்ெில வெக்கவும்.
 

6. எப்க்பாழுது கசயற்பட்வண்டும் என்பளைத் கைைிந்துக்காள்ளுங்கள்.
• கா்ல நிவ்லவயத் டர்ந்து கெனித்துக்வகாளளுஙகள. - வள்ளப்வெருக்குக் கண்காைிப்புகளும் 

முனவன்சசரிக்வககளும் ொனிவ்ல அெொன அவமப்ெினால வெ்ளியிடப்ெடும். www.bom.gov.au/nsw/warnings
• வெ்ளிபயற்றை அறைிெிப்புக்ளில வகாடுக்கப்ெடும் ெைிகாடடலகளுக்கவமய நடந்துவகாளளுஙகள - அவொறு 

வசய்யாதுெிடின நீஙகளும் உஙகள குடும்ெமும் ஆெத்துக்குள்ளாவீர்கள.

7. உங்கள் ்காப்புறுைகிளயச் சைி்பார்க்கவும்.
• காப்புறுெி வசய்ெிருப்ெின அது வசலலுெடியாகுமா எனெவெயும் ெஙகளுவடய நிவ்லவமக்கும் ஆெத்ெிற்கும் ஏற்றைொ 

எனெவெயிடடும் சரிொர்க்கவும்.

8. உள்ளூர் ஏ ்பிசி (ABC) வா லி நகிளையத்ைகின கைாடர்்பிளை 
ஏற்படுத்ைகிகக்காள்ைவும். 

• அெசரகா்லநிவ்லயினபொது உளளுர் அவுஸ்ெிபரலிய ஒலிெரப்புக் கூடடுத்ொெனத்ெின (ABC) ொவனாலி நிவ்லயம் 
அெசரகா்ல முனவன்சசரிக்வககள, ெகெலகள மற்றும் ெற்பொவெய நிவ்லவமகள ஆகியனெற்வறையிடடு ஒலிெரப்பும்.

• நீஙகள மினக்லத்ொல இயஙகும் ொவனாலிக் கருெி வெத்ெிருப்ெவெ நி்சசயப்ெடுத்ெிக்வகாளளுஙகள.

(நியூ சவுத் வேல்ஸ் அரச அேசர வசவே)

கவள்ைப்கெகவள்ைப்கெருருகககு மகு மறறறுறுமம பு பு்ய்யல் ஆல் ஆ்க்ககி்யகி்யவறவறறறிின்ன்ெொாதுது  
அவசஅவசைை உ உ்த்தவிவிகககு அகு அளளைக்கைக்க்வ்வண்டிண்டி்ய்ய இ இைைக்கக்கமம..

132 500
உயிர்ப் பயம் பற்றியதான அவசர சசவவக்கு 000 என் (மூனறு பூஜயங்கவை) அவைக்்கவும். 

்மைைகி்க ை்கவல்்களுககு
www.ses.nsw.gov.au என்பளைப் ்பார்க்கவும்.
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