
நிலந�கக்த�்ன் பின்:

உங்கள் ச�க அவசரநிைல 
ைமயத்ைத ெதரிந் 
ெகாள்�ங்கள்.

 எம� உள்�ர ்ைமயம் 
எங்
	க
்ற� என்�ம் 

எம� ச�கத�்ற்� எவ்வா� 
உதவலாம் என்�ம் எமக�் 

ெதரி�ம்.

நாங்கள் தயார்

நிலந�கக்த�்ன் ேபா� நீங்கள் வி�-��-பி� 
ெசய்தால் உங்க�க�் காயங்கள் வரக ்�ய 
சந்தரப்்பங்கள் �ைற�ம் என்ப� சரவ்ேதச 
நிணரக்�க�்த ்ெதரி�ம்.

நிலந�கக்த�்ன்ேபா� வரக ்�ய அ�கமான காயங்கள் வீ� சரிந்� 
வி�வதால் ஏற்ப�வைதவிட தளபாடங்களா�ம், அலங்காரப் 
ெபா	ட்களா�ம்,  ைர ஓ�கள் ேபான்ற வீட்�ல் ெபா	த�் 
உள்ளவற்றா�ேம உண்டா
ற�.

நிலந�கக்த�்ன் ேபா�:
வீட்�ன் உள்ேள – நிலந�கக்ம் நிற்�ம் வைரக�்ம், ெவளிேய�வ� 
பா�காப்பா�ம் வைரக�்ம், உள்ேளேய இ	ங்கள். விழக ்�ய 
ெபா	ட்கைளத ்தவிரத்்� கட்�டதை்தவிட்� கவனமாக 
ெவளிேய�ங்கள்.

உயரமான கட்�டத�்ல்: ேமேல ெசான்ன� ேபாலேவ � எசச்ரிகை்க 
மணி அ�க
்ற� என்பதற்காக அவசரமாக ெவளிேயற ேவண்டாம்.

கட்�டங்க�க�் ெவளிேய: உயரமான கட்�டங்கள், மரங்கள், 
�ன்சார கம்பிகள் ேபான்வற்�ன் அ	
�	கக்ாமல்  தள்ளி ேபாய் 
நிலந�கக்ம் நிற்�ம் வைர வி�-��-பி� ெசய்�ங்கள். 

ேபாக�்வரத்� அ�க�ள்ள வீ�யில்: உங்கைள �ற்�யி	க�்ம் 
கட்�டங்களி�	ந்� ெபா	ட்கள் உங்கள் ேமல் விழக ்�ம். 
ஆைகயால் நைடபாைதயில் நிற்கா�ரக்ள்.

2. வி	-��-
பி� பயிற்� 
ெசய்�ங்கள் 

இன்�

உங்களால் வி�-
��-பி� ெசய்ய 
��யாவிட்டால், 

உங்களால் ��ந்தள� 
உங்கள் தைலைய�ம் 

க�தை்த�ம் 
பா�காப்பதற்கான 
வ�ைய ேத�ங்கள்.

Tsunami 
safe 
zone

1நாங்கள் தயார!்நாங்கள் வி�-��-பி� பயிற்� ெசய்ேதாம்345678

12நாங்கள் தயார!்எம� �னா� வலயம் எங்ேகெயன்� எமக�் ெதரி�ம்45678

 �னா� ஆபத்� இ	க
்றதா?

* கைரயி�	ந்� �ரமாக உள்ள நிலப்பகக்மாகேவா 
அல்ல� மைல ேமேலா நடந்� அல்ல� 
ைசக
்ளில் விைரவாக பா�காப்பான இடதை்த 
அைட�ங்கள். ஆனால் காரில் ேபாக ேவண்டாம்.

* நீல நிற �னா� அம்க�்�கைள�ம் ெவளிேய� 
பாைதக�கக்ான அ�விப் ��கைள 
பின்பற்� அண்ைமயி�ள்ள பா�காப்பான 
இடதை்த அைட�ங்கள் அல்ல� நீல நிற �னா� 
ேகாட்ைட தாண்�ங்கள். உங்களின் பின் 
ெவளிேய�ேவா	க�் இடம் ெகா�ப்பதற்காக 
ெதாடரந்்�ம் ெசல்�ங்கள்.

  மற்றவரக்�டன் ெதாடர் 
ெகாள்�ங்கள்:

* வீ� �	ம்ப �யற்�க�்ம் �ன்னர ்நீங்கள் ெதரி� 
ெசய்த இடத�்ல் ஒன்� ேச	ங்கள்.

* ��ந்தால், நீங்கள் பா�காப்பாக இ	க
்�ரக்ள் 
என்பைத ச�க வைலதத்ளங்கள் ஊடாகேவா 
��ஞ்ெசய்� ஊடாகேவா மற்றவரக்�க�் 
ெதரியப்ப�த்�ங்கள் இசே்சைவகளின் 
பாவைனையக ்�ைறவாக ைவத�்	ப்பதற்காக 
அைழப்கள் எ�கக் ேவண்டாம். ��ஞ்ெசய்� 
அ£ப்ங்கள்.

  இந்த www.wremo.nz வைலதத்ளதை்த 
பாரை்வயிட்� அல்ல� ேர�ேயாவில் 
ேகட்� அவசரநிைல ெசய்�கைள 
அ�ந்� ெகாள்�ங்கள்.

 உங்கள் வீட்ைட பா�காப்பானதாக 
               ெசய்�ங்கள்

* எரிவா� ெவளிேய�ம் சதத்ம் ேகட்டால் 
அல்ல� மணந்தால் அ� ெவ�கக்ாமல் 
த�ப்பதற்காக எரிவா� வால்ைவ ��ங்கள்.

* �ன்சாரம் தைடபட்�	ந்தால் அல்ல� நீங்கள் 
ெவளிேயற ேவண்�யி	ந்தால் �ன்சாரதை்த 
ெமயின் �விச�்ல் நி�த்�ங்கள். உங்கள் 
கண்க�க�் ெதன்படாவிட்டா�ம் �ன்சார 
வயரக்ள் பா�கக்ப்பட்�	கக்லாம்.

* நீர ்�ழாய்கள் பா�கக்ப்பட்�	க
்ன்றன என்� 
நீங்கள் சந்ேத
தத்ால் �தன்ைம தண்ணீர ்
வால்ைவ ¤ட்�ங்கள். ெவளிேய�ம் நீர ்உங்கள் 
வீட்�ற்� பா�ப்ைப ஏற்ப�த்�ம்.

  உங்கள் ச�க அவசரநிைல 
ைமயத�்ற்� ெசல்�ங்கள்

* உங்க�க�் உதவி ேதைவப்பட்டால்

* உங்கள் �றைமகைள�ம் வளங்கைள�ம் 
ப
ரந்்� உதவி ெகா�கக் ���மானால்

* உங்கள் அய�ல் நடந்தவற்ைறப்பற்�ய 
ெசய்�கைள ேசகரிகக்�ம் 
பரிமா�கெ்காள்ள�ம்

* உங்கள் ச�கத�்ன் உள்�ர ்ப�ல் 
நடவ�கை்ககைள ஒ	ங்
ைணகக்�ம் உங்கள் 
க�ன்��ன் அவசரநிைல ெசயற்பாட்� 
நிைலயத�்ற்� தகவல்கைள ெசால்ல�ம்

   நீ	ம் �காதார�ம்

* �த�்கரிகக்ப்படாத நீைர ஒ	 நி�டம் ெகா�கக் 
ைவத்� அ	ந்�ங்கள் அல்ல� வீட்�ல் 
உபேயா
க�்ம் வாசைன¥ட்டப்படாத 
நிறநீக
்யில் (bleach) ½ �ன்னகக்ரண்� அளைவ 
10 ¦ட்டர ்நீ	க�்ள் விட்� 30 நி�டங்க�க�்ப் 
பின் அ	ந்�ங்கள். 

* க�ப்பைறயில் நீர�த்�க�வ (§ush) ேவண்டாம். 
��ந்தால் உங்கள் க��கைளப் ேபாட �� 
ேதாண்�ங்கள். �ப்பரவாக இ	ங்கள்.

 பிள்ைளகைள அைழத்� வா	ங்கள்

* எல்ேலா	க�்ம் �ட்டம் என்ன என்ப� 
ெதரி�ம் என்பைத உ��ப்ப�த்�ங்கள். உங்கள் 
பிள்ைளகள் எங்ேகா பா�காப்பாக இ	கக், 
ேதைவயில்லாமல் பள்ளிக ்டத�்ற்� ேபாய் 
உங்க�க�் ஆபதை்த விைளவிகக் ேவண்டாம். 
ஆபத�்ல்ைல என்� உ�� ெசய்த பின் 
பிள்ைளகைள அைழத்� வா	ங்கள்.

 அயலவரக்ைளச ்ெசன்� பா	ங்கள்

* தனியாக வ�ப்ேபாைர�ம், நக	ம் 
ஆற்றல் �ைறந்தவரக்ைள�ம், ேமல�க 
உதவி ேதைவப்ப�ேவாைர�ம் 
கவனித்�கெ்காள்�ங்கள்.

* உங்கள் �றைமகைள�ம் வளங்கைள�ம் 
ப
ரந்்� ஒ	வ	கெ்கா	வர ்ஆதர� 
ெகா�ங்கள்.

�னா� என்ப� ெதாடரந்்� வ	ம் பல அைலகைளக ்
ெகாண்ட�. இ� பல மணித�்யாலங்க�க�் ெதாடரலாம். 
�த�ல் வ	ம் அைலதான் பின் ெதாடரந்்� வ	ம் 
அைலகைள விட ெபரிதாக இ	க�்ம் என்� ெசால்�விட 
��யா�. உடன�யாக பா�காப்பான இடத�்ற்� 
ெவளிேய� நீலநிற �னா� ேகாட்ைட தாண்�ங்கள்.

எல்ேலா	ம் எவ்வா� பா�காப்பான இடத�்ற்� ேபாகலாம் 
என்� அயலவரக்�டன்  உைரயா�ங்கள்   �ல	க�் ேமல�க 
உதவிகள் ேதைவப்படலாம்.

நீங்கள் வ�க�்ம், விைளயா�ம் அல்ல� ேவைல பாரக்�்ம் 
இடங்கள் �னா� வலயங்களில் உள்ளனவா என்பைத�ம் 
அங்
	ந்� எவ்வா� பா�காப்பான இடத�்ற்� ெசல்வ� 
என்பைத�ம் அ�ந்� ைவ�ங்கள்.

  getprepared.nz/TsunamiZone

MIN
10

�தல் அைல 10 
நி�டங்க�க�்ள் வந்� 
விடலாம். ஆைகயால் 

எசச்ரிகை்கெயா� ேபான்ற 
அ�கார¤ரவ் அ�விப்கள் 

ெகா�ப்பதற்� ேநரம் ேபாதா�. 
ெதற்� அெமரிகக்ா ேபான்ற 

ெவ�ெதாைலவான இடங்களில் 
ஆரம்பமா�ம் �னா�கே்க நாம் 

எசச்ரிகை்க ெகா�ப்ேபாம்.

�னா�ைய ெதாடரந்்�, 
'யா�ம் இப்ேபா� 

பா�காப்பான�' என்ற 
அ�கை்க வ	ம்வைர 

கைரேயாரப் 
ப��க�கே்கா 

நீ	க�்ள்ேளா ேபாக 
ேவண்டாம். 

3. உங்கள் �னா� 
வலயத்ைத அ��ங்கள்

நிலந�கக்த�்ன் ேபா� நீங்கள் கைரேயாரப் ப��களில் 
இ	கக் ேநரந்்தால், ந�கக்ம் ெபரிதாகேவா நீண்டதாகேவா 
இ	ந்தால், அந்த இடதை்தவிட்� ெவளிேய�ங்கள்.

உள்�ர ்நிலந�கக்த�்ன் ேபா� நிலந�கக்ம் மட்�ேம 
உங்க�க�் 
ைடக�்ம் �னா� எசச்ரிகை்கயாக இ	க�்ம்.

ச�க அவசரநிைல ைமயங்கள் 
உங்கள் ச�கத�்�ள்ளவரக்ள் 
ஒன்� �ம் இடம். இைவ �ன்னர ்
�வில் பா�காப் ைமயம் என்� 
அைழகக்ப்பட்ட� – அதன் பயைன 
ெதளிவாக�்ம் வைகயில் ெபயைர 
மாற்��ள்ேளாம்

ஒ	 ெபரிய நிலந�கக்த�்ன் பின், உங்கள் 
வளங்கைள�ம்; �றைமகைள�ம் உபேயா
த்� 
உங்கள் ச�கத�்ன் ப�ல் நடவ�கை்ககைள 
ஒ	ங்
ைணகக் உங்கைளப் ேபான்ற 
உள்�ரவ்ா�கள் உங்கள் உள்�ர ்ைமயத�்ல் 
ஒன்� ட ேவண்�ம். 

  உங்கள் உள்�ர ்ைமயம் எங்ேக இ	க
்ற� 
என்பைத எம� வைலதத்ளத�்ல் ெதரிந்� 
ெகாள்�ங்கள் 
www.getprepared.nz/Hubs

உள்�ரவ்ா�களின் 
ெசயற்பா�க�கக்ான அ�ப்பைட 
ஆரம்ப ேதைவகள் இம்ைமயங்களில் 
இ	க�்ம். உதாரணமாக: ேபப்பர-்
ெபன்�ல், AM/FM ேர�ேயா, நில 
வைரபடங்கள் மற்�ம் உங்கள் 
க�ன்��ன் அவசரநிைல ெசயற்பாட்� 
நிைலயத்�டன் ெதாடர் ெகாள்ள 
�வில் பா�காப்கக்ான இ	வ� 
ேர�ேயா க	வி.

இவற்ைறவிட ேமல�கமாக எவ்வித 
அவசரநிைல காலத�்ல் ெகா�கக்ப்ப�ம் 
வழங்¨�க�ம் இம்ைமயத�்ல் 
இ	கக்ா�.

நீங்கள் getprepared.nz 
வைலதத்ளத�்ல் இ	க�்ம் ேபா�: 

உங்கள் உள்�ர ்ைமயத�்ற்கான �ட்�ைய அ�த�் 
உங்கள் ச�கத�்ன் ப�ல் நடவ�கை்கத ்�ட்டதை்தப் 
பற்� அ�ந்� ெகாள்�ங்கள்.

�னா� ெவளிேயற்ற வலயம் வைரபடதை்த பாரத்்� 
நீங்கள் வா�ம், ேவைலெசய்�ம், மற்�ம் விைளயா�ம் 
இடங்கள் �னா� ெவளிேயற்ற வலயத�்ல் உள்ளனவா 
என்பைத அ�ந்� ெகாள்�ங்கள்.

WREMO வைலதத்ளதை்த பா	ங்கள்: www.wremo.nz  
அவசரநிைலக ்காலங்களில் நம்பிகை்கயான 
தகவல்கைள ெபற நீங்கள் இங்ேகதான்  ேபாவீரக்ள்.

1

2

3

1. WREMOஎசச்ரிக்ைககைள 
ெபற இப்ேபாேத ப�  
ெசய்�ங்கள்

அதற்கான ெமன்ெபா	ைள ப�விறக�்ங்கள்

இப்ேபாேத 
சரியான 

ேநரம்

ழ் ேநாக்� 
ேதய்க்க ம்

இப்ேபாேத

நி¥�லாந்� ெசஞ்��ைவ சங்கத�்ன், இடரக்�கக்ான 
அஃப்(App)ஐ ப�விறகக்ம் ெசய்�ங்கள். அ�ல் ெபா�வான 
அ�விதத்ல்க�கக்ான �விசை்ச இயக
்வி�ங்கள். 
அப்ேபா�தான் WREMO உயி	க�் ஆபதத்ான 
அவசரநிைலகளில் உங்க�க�் அ�விகக்லாம். உங்கள் 
பா�காப்க�் அச�்�தத்ல் வ	ம்ேபா� மட்�ேம 
WREMO அ�விதத்ல்கைள அ£ப்ம். ஏைனய 
அ�விதத்ல்களில் நீங்கள் ெபறவி	ம்பியவற்ைற 
மட்�ம் ெதரி� ெசய்�ங்கள். இ� ெவ�ங்டன் பிரேதசம் 
என்பைத�ம் ஒவ்ெவா	 �ைற�ம் ேவகமாக காற்� வீ�ம் 
என்பதற்கான எசச்ரிகை்ககள் உங்க�க�் வ	வைத நீங்கள் 
வி	ம்பமாட்«ரக்ள் என்பைத�ம் நிைனவில் ைவத�்	ங்கள்.

உங்க�க�் எசச்ரிகை்க வந்தால்
ெசால்லப்பட்ட அ��ைரைய பின்பற்�ங்கள். ச�க 
ஊடகங்களிேலா அல்ல� ��ஞ்ெசய்�களாகேவா 
உங்க�க�் ெந	ங்
யவரக்�டன் அ��ைரைய ப
ரந்்� 
ெகாள்�ங்கள். 

நாங்கள் தயார!் எசச்ரிக்ைககைள ெபற ப�  ெசய்விட்ேடாம் 2 3 4 5 6 7 8

நிலந�க்கத்�ன் 
ேபாதான  
உங்கள் 
�ட்டத்�ற்� 
வ�காட்� 

இைத எ�த்� 
இப்ேபாேத 
ஆயதத்மா�ங்கள்  

அவசரநிைல ேநரங்களில் தகவல்ைள
 ெப�வதற்கான �றந்த �லங்கள்:

  WREMO வின� வைலதத்ளதை்த
               பா	ங்கள் www.wremo.nz

  WREMO வின� �க®ல் பகக்தை்த 
              LIKE பண்¯ங்கள்    facebook.com/WREMOnz

 WREMO வின� ட்விட்டைர (Twitter) FOLLOW  
              பண்¯ங்கள் facebook.com/WREMOnz
           
             உங்கள் உள்�ர ்க�ன்��ன் வைலதத்ளதை்த�ம்
             அவரக்ளின் ச�க வைலதத்ளங்கைள�ம் பாரை்வயி�ங்கள்.

  
              Radio New Zealand ஐ�ம் உள்�ர ்வாெனா� நிைலய

             ஒ�பரப்கக்ைள�ம் ேக�ங்கள்.ங்கள்.ww

நீங்க�ம் பங்�பற்�ங்கள்
இலவசமான 
அவசரநிைல தயார ்
வ�ப்�கள்
உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்�ம் 
ச�கத�்ன	ம் ஒ	 ெபரிய 
நிலந�கக்த�்ற்�: தயாராக இ	கக்�ம், 
நடந்தால் ப�ல் நடவ�கை்க 
ஆற்ற�ம் , பின் அ��	ந்� 
°ள�ம் அவரக்�க�் நீங்கள் 
எவ்வா� உதவலாம் என்பைத�ம் 
கற்�கெ்காள்�ங்கள்.

   ஒ	 வ�ப்பிற்� உங்கைள ப�� 
ெசய்�ங்கள்:
getprepared.nz/
Courses

   உங்கள் ச�கம் தயாராக�ம் 
ப�ல் நடவ�கை்க ஆற்ற�ம் 
அவரக்�க�் உதவ நீங்கள் ஒ	 
WREMO ெதாண்டரா�ங்கள்: 
getprepared.nz/
Volunteer

வரத்்தகத்ைத 
ெதாடரவ்தற்கான 
இலவச பட்டைறகள் 
நீங்கள் ஒ	 வரத்த்க அல்ல� 
ச�க அைமப்ைப நடத்�பவராக 
இ	ந்தால், ஒ	 �ன்னதான அல்ல� 
ெபரிதான இட	க�் பின்ன	ம் அைத 
ெதாடரந்்� நடதத்ேவ வி	ம்வீரக்ள். 
உங்களிடம் ேவைல ெசய்பவரக்�ம் 
உங்கள் வா�கை்கயாளரக்�ம் 
உங்களில் தங்
�ள்ளாரக்ள். நீங்க�ம் 
உங்க�க�் ேவைல ெசய்பவரக்�ம் 
ஒ	 இட	க�்ப் பின்னர ்ெதாடரந்்� 
ெசயற்பட�ம் �றந்த ���கள் 
எ�கக்�ம் எம� பட்டைறகள் உத�ம்.

இ�ல் பங்�பற்�ேவார ்வரத்த்கதை்த 
ெதாடரந்்� இயக�்வதற்கான 
அ�ப்பைட அ�ைவ�ம், தம� 
தனியான ெசாந்த �ட்ட வைரைப 
ஆரம்பிகக்�ம் ெதரிந்� ெகாண்� 
ெவளிேய�வாரக்ள். ெவ�ங்டன் 
பிரேதசம் எங்�ம் எம� இரண்� 
மணித�்யால பட்டைறகைள நாம் 
நடத்�
ேறாம்

   getprepared.nz/
Businesses

ச�க ப�ல் 
நடவ�க்ைக 
�ட்டங்கள்
உங்கைளப் ேபான்றவரக்ள் உங்கள் 
ச�க ப�ல் நடவ�கை்க �ட்டத�்ல் 
பங்களிக
்றாரக்ள். எவ்வைகயான 
�ட்டம் ேபாடப்ப�
ற� என்�ம் 
அ�ல் எவ்வா� நீங்கள் பங்களிகக்லாம் 
என்�ம் அ�ந்� ெகாள்�ங்கள். 
உங்கள் ச�கதை்தப் பற்� உங்களிடம் 
ெப�ம�யான அ�� இ	க
்ற�. இ� 
நிசச்யமாக உத�ம்.

   getprepared.nz/
ResponsePlan

ெதாடர்க�க�்:

  wremo@gw.govt.nz

  04 830 4279

  facebook.com/WREMOnz

வாழ்த்�கக்ள்! 
பா�காப்பாக 
இ	ப்பதற்கான 
�தல் அ�ைய நீங்கள் 
எ�த்� விட்«ரக்ள்

ெவ�ங்டன் பிரேதசம் வாழ்வதற்� 
ஒ	 வியதத்� இடம். ஆனால் இயற்ைக 
±ற்றங்கள் ெகாஞ்சம் அ�கமாக 
இடம்ெப�ம் இடம்.

நாம் அ�கக்� நிலந�கக்ம், யல் , 
ெவள்ளம், நிலசச்ரி� ேபான்றவற்ைற 
எ�ரெ்காள்
ேறாம். எமக�் �னா� 
ஆபத்�ம் உண்�.

அவ்வைகயான அவசரநிைலகள் ஏறக�்ைறய 
ஒேரமா�ரியான தாகக்ங்கைள உண்டாக�்ம். அவ�ய 
ேதைவகைள ெப�வ�ம், பிரியமானவரக்�டன் ேசரந்்� 
ெகாள்ளவ�ம் க�னமாக இ	க�்ம். 

ஒ	 ெபரிய நிலந�கக்த�்ற்� பின்னர ்வ	ம் சவாலான 
நாட்களில், உங்கள் வீட்��ள்வரக்�ம் உங்கள் 
ச�க�ம் பா�காப்பாக�ம்  �யள� வச�யாக�ம் 
இ	ப்பதற்காக நீங்கள் தயாரப்�தத்க ் �யவற்ைற 
ெசால்�யி	க
்ேறாம்.

எசச்ரிகை்ககைள ெப�வதற்� நீங்கள் ப�� 
ெசய்வதன் �லம் இதற்கான �தல் அ�ைய ¤ரத்�் 
ெசய்�விட்«ரக்ள்! 

இன்�ம், இன்� இர�ம், அ�தத் �ல சனி-
ஞாயி�களி�ம் ெசய்ய ேவண்�யைவகைள ெசய்� 
உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்ைள தயாராக�்ங்கள். 
ஒவ்வெவா	 ப��ம் நிசச்யமாக உங்கள் உைழப்கே்கற்ற 
பய£ள்ள�. உங்களிடம் ேமல�க ேகள்விகள் இ	ந்தால் 
எம்�டன் ெதாடர் ெகாள்�ங்கள்.

WREMO ��விட�	ந்� 
(அ�தான்  Wellington Region Emergency 
Management O²ce)

Tamil Edition



நிலந�கக்த�்ன் பின்:

உங்கள் ச�க அவசரநிைல 
ைமயத்ைத ெதரிந் 
ெகாள்�ங்கள்.

 எம� உள்�ர ்ைமயம் 
எங்
	க
்ற� என்�ம் 

எம� ச�கத�்ற்� எவ்வா� 
உதவலாம் என்�ம் எமக�் 

ெதரி�ம்.

நாங்கள் தயார்

நிலந�கக்த�்ன் ேபா� நீங்கள் வி�-��-பி� 
ெசய்தால் உங்க�க�் காயங்கள் வரக ்�ய 
சந்தரப்்பங்கள் �ைற�ம் என்ப� சரவ்ேதச 
நிணரக்�க�்த ்ெதரி�ம்.

நிலந�கக்த�்ன்ேபா� வரக ்�ய அ�கமான காயங்கள் வீ� சரிந்� 
வி�வதால் ஏற்ப�வைதவிட தளபாடங்களா�ம், அலங்காரப் 
ெபா	ட்களா�ம்,  ைர ஓ�கள் ேபான்ற வீட்�ல் ெபா	த�் 
உள்ளவற்றா�ேம உண்டா
ற�.

நிலந�கக்த�்ன் ேபா�:
வீட்�ன் உள்ேள – நிலந�கக்ம் நிற்�ம் வைரக�்ம், ெவளிேய�வ� 
பா�காப்பா�ம் வைரக�்ம், உள்ேளேய இ	ங்கள். விழக ்�ய 
ெபா	ட்கைளத ்தவிரத்்� கட்�டதை்தவிட்� கவனமாக 
ெவளிேய�ங்கள்.

உயரமான கட்�டத�்ல்: ேமேல ெசான்ன� ேபாலேவ � எசச்ரிகை்க 
மணி அ�க
்ற� என்பதற்காக அவசரமாக ெவளிேயற ேவண்டாம்.

கட்�டங்க�க�் ெவளிேய: உயரமான கட்�டங்கள், மரங்கள், 
�ன்சார கம்பிகள் ேபான்வற்�ன் அ	
�	கக்ாமல்  தள்ளி ேபாய் 
நிலந�கக்ம் நிற்�ம் வைர வி�-��-பி� ெசய்�ங்கள். 

ேபாக�்வரத்� அ�க�ள்ள வீ�யில்: உங்கைள �ற்�யி	க�்ம் 
கட்�டங்களி�	ந்� ெபா	ட்கள் உங்கள் ேமல் விழக ்�ம். 
ஆைகயால் நைடபாைதயில் நிற்கா�ரக்ள்.

2. வி	-��-
பி� பயிற்� 
ெசய்�ங்கள் 

இன்�

உங்களால் வி�-
��-பி� ெசய்ய 
��யாவிட்டால், 

உங்களால் ��ந்தள� 
உங்கள் தைலைய�ம் 

க�தை்த�ம் 
பா�காப்பதற்கான 
வ�ைய ேத�ங்கள்.

Tsunami 
safe 
zone

1நாங்கள் தயார!்நாங்கள் வி�-��-பி� பயிற்� ெசய்ேதாம்345678

12நாங்கள் தயார!்எம� �னா� வலயம் எங்ேகெயன்� எமக�் ெதரி�ம்45678

 �னா� ஆபத்� இ	க
்றதா?

* கைரயி�	ந்� �ரமாக உள்ள நிலப்பகக்மாகேவா 
அல்ல� மைல ேமேலா நடந்� அல்ல� 
ைசக
்ளில் விைரவாக பா�காப்பான இடதை்த 
அைட�ங்கள். ஆனால் காரில் ேபாக ேவண்டாம்.

* நீல நிற �னா� அம்க�்�கைள�ம் ெவளிேய� 
பாைதக�கக்ான அ�விப் ��கைள 
பின்பற்� அண்ைமயி�ள்ள பா�காப்பான 
இடதை்த அைட�ங்கள் அல்ல� நீல நிற �னா� 
ேகாட்ைட தாண்�ங்கள். உங்களின் பின் 
ெவளிேய�ேவா	க�் இடம் ெகா�ப்பதற்காக 
ெதாடரந்்�ம் ெசல்�ங்கள்.

  மற்றவரக்�டன் ெதாடர் 
ெகாள்�ங்கள்:

* வீ� �	ம்ப �யற்�க�்ம் �ன்னர ்நீங்கள் ெதரி� 
ெசய்த இடத�்ல் ஒன்� ேச	ங்கள்.

* ��ந்தால், நீங்கள் பா�காப்பாக இ	க
்�ரக்ள் 
என்பைத ச�க வைலதத்ளங்கள் ஊடாகேவா 
��ஞ்ெசய்� ஊடாகேவா மற்றவரக்�க�் 
ெதரியப்ப�த்�ங்கள் இசே்சைவகளின் 
பாவைனையக ்�ைறவாக ைவத�்	ப்பதற்காக 
அைழப்கள் எ�கக் ேவண்டாம். ��ஞ்ெசய்� 
அ£ப்ங்கள்.

  இந்த www.wremo.nz வைலதத்ளதை்த 
பாரை்வயிட்� அல்ல� ேர�ேயாவில் 
ேகட்� அவசரநிைல ெசய்�கைள 
அ�ந்� ெகாள்�ங்கள்.

 உங்கள் வீட்ைட பா�காப்பானதாக 
               ெசய்�ங்கள்

* எரிவா� ெவளிேய�ம் சதத்ம் ேகட்டால் 
அல்ல� மணந்தால் அ� ெவ�கக்ாமல் 
த�ப்பதற்காக எரிவா� வால்ைவ ��ங்கள்.

* �ன்சாரம் தைடபட்�	ந்தால் அல்ல� நீங்கள் 
ெவளிேயற ேவண்�யி	ந்தால் �ன்சாரதை்த 
ெமயின் �விச�்ல் நி�த்�ங்கள். உங்கள் 
கண்க�க�் ெதன்படாவிட்டா�ம் �ன்சார 
வயரக்ள் பா�கக்ப்பட்�	கக்லாம்.

* நீர ்�ழாய்கள் பா�கக்ப்பட்�	க
்ன்றன என்� 
நீங்கள் சந்ேத
தத்ால் �தன்ைம தண்ணீர ்
வால்ைவ ¤ட்�ங்கள். ெவளிேய�ம் நீர ்உங்கள் 
வீட்�ற்� பா�ப்ைப ஏற்ப�த்�ம்.

  உங்கள் ச�க அவசரநிைல 
ைமயத�்ற்� ெசல்�ங்கள்

* உங்க�க�் உதவி ேதைவப்பட்டால்

* உங்கள் �றைமகைள�ம் வளங்கைள�ம் 
ப
ரந்்� உதவி ெகா�கக் ���மானால்

* உங்கள் அய�ல் நடந்தவற்ைறப்பற்�ய 
ெசய்�கைள ேசகரிகக்�ம் 
பரிமா�கெ்காள்ள�ம்

* உங்கள் ச�கத�்ன் உள்�ர ்ப�ல் 
நடவ�கை்ககைள ஒ	ங்
ைணகக்�ம் உங்கள் 
க�ன்��ன் அவசரநிைல ெசயற்பாட்� 
நிைலயத�்ற்� தகவல்கைள ெசால்ல�ம்

   நீ	ம் �காதார�ம்

* �த�்கரிகக்ப்படாத நீைர ஒ	 நி�டம் ெகா�கக் 
ைவத்� அ	ந்�ங்கள் அல்ல� வீட்�ல் 
உபேயா
க�்ம் வாசைன¥ட்டப்படாத 
நிறநீக
்யில் (bleach) ½ �ன்னகக்ரண்� அளைவ 
10 ¦ட்டர ்நீ	க�்ள் விட்� 30 நி�டங்க�க�்ப் 
பின் அ	ந்�ங்கள். 

* க�ப்பைறயில் நீர�த்�க�வ (§ush) ேவண்டாம். 
��ந்தால் உங்கள் க��கைளப் ேபாட �� 
ேதாண்�ங்கள். �ப்பரவாக இ	ங்கள்.

 பிள்ைளகைள அைழத்� வா	ங்கள்

* எல்ேலா	க�்ம் �ட்டம் என்ன என்ப� 
ெதரி�ம் என்பைத உ��ப்ப�த்�ங்கள். உங்கள் 
பிள்ைளகள் எங்ேகா பா�காப்பாக இ	கக், 
ேதைவயில்லாமல் பள்ளிக ்டத�்ற்� ேபாய் 
உங்க�க�் ஆபதை்த விைளவிகக் ேவண்டாம். 
ஆபத�்ல்ைல என்� உ�� ெசய்த பின் 
பிள்ைளகைள அைழத்� வா	ங்கள்.

 அயலவரக்ைளச ்ெசன்� பா	ங்கள்

* தனியாக வ�ப்ேபாைர�ம், நக	ம் 
ஆற்றல் �ைறந்தவரக்ைள�ம், ேமல�க 
உதவி ேதைவப்ப�ேவாைர�ம் 
கவனித்�கெ்காள்�ங்கள்.

* உங்கள் �றைமகைள�ம் வளங்கைள�ம் 
ப
ரந்்� ஒ	வ	கெ்கா	வர ்ஆதர� 
ெகா�ங்கள்.

�னா� என்ப� ெதாடரந்்� வ	ம் பல அைலகைளக ்
ெகாண்ட�. இ� பல மணித�்யாலங்க�க�் ெதாடரலாம். 
�த�ல் வ	ம் அைலதான் பின் ெதாடரந்்� வ	ம் 
அைலகைள விட ெபரிதாக இ	க�்ம் என்� ெசால்�விட 
��யா�. உடன�யாக பா�காப்பான இடத�்ற்� 
ெவளிேய� நீலநிற �னா� ேகாட்ைட தாண்�ங்கள்.

எல்ேலா	ம் எவ்வா� பா�காப்பான இடத�்ற்� ேபாகலாம் 
என்� அயலவரக்�டன்  உைரயா�ங்கள்   �ல	க�் ேமல�க 
உதவிகள் ேதைவப்படலாம்.

நீங்கள் வ�க�்ம், விைளயா�ம் அல்ல� ேவைல பாரக்�்ம் 
இடங்கள் �னா� வலயங்களில் உள்ளனவா என்பைத�ம் 
அங்
	ந்� எவ்வா� பா�காப்பான இடத�்ற்� ெசல்வ� 
என்பைத�ம் அ�ந்� ைவ�ங்கள்.

  getprepared.nz/TsunamiZone

MIN
10

�தல் அைல 10 
நி�டங்க�க�்ள் வந்� 
விடலாம். ஆைகயால் 

எசச்ரிகை்கெயா� ேபான்ற 
அ�கார¤ரவ் அ�விப்கள் 

ெகா�ப்பதற்� ேநரம் ேபாதா�. 
ெதற்� அெமரிகக்ா ேபான்ற 

ெவ�ெதாைலவான இடங்களில் 
ஆரம்பமா�ம் �னா�கே்க நாம் 

எசச்ரிகை்க ெகா�ப்ேபாம்.

�னா�ைய ெதாடரந்்�, 
'யா�ம் இப்ேபா� 

பா�காப்பான�' என்ற 
அ�கை்க வ	ம்வைர 

கைரேயாரப் 
ப��க�கே்கா 

நீ	க�்ள்ேளா ேபாக 
ேவண்டாம். 

3. உங்கள் �னா� 
வலயத்ைத அ��ங்கள்

நிலந�கக்த�்ன் ேபா� நீங்கள் கைரேயாரப் ப��களில் 
இ	கக் ேநரந்்தால், ந�கக்ம் ெபரிதாகேவா நீண்டதாகேவா 
இ	ந்தால், அந்த இடதை்தவிட்� ெவளிேய�ங்கள்.

உள்�ர ்நிலந�கக்த�்ன் ேபா� நிலந�கக்ம் மட்�ேம 
உங்க�க�் 
ைடக�்ம் �னா� எசச்ரிகை்கயாக இ	க�்ம்.

ச�க அவசரநிைல ைமயங்கள் 
உங்கள் ச�கத�்�ள்ளவரக்ள் 
ஒன்� �ம் இடம். இைவ �ன்னர ்
�வில் பா�காப் ைமயம் என்� 
அைழகக்ப்பட்ட� – அதன் பயைன 
ெதளிவாக�்ம் வைகயில் ெபயைர 
மாற்��ள்ேளாம்

ஒ	 ெபரிய நிலந�கக்த�்ன் பின், உங்கள் 
வளங்கைள�ம்; �றைமகைள�ம் உபேயா
த்� 
உங்கள் ச�கத�்ன் ப�ல் நடவ�கை்ககைள 
ஒ	ங்
ைணகக் உங்கைளப் ேபான்ற 
உள்�ரவ்ா�கள் உங்கள் உள்�ர ்ைமயத�்ல் 
ஒன்� ட ேவண்�ம். 

  உங்கள் உள்�ர ்ைமயம் எங்ேக இ	க
்ற� 
என்பைத எம� வைலதத்ளத�்ல் ெதரிந்� 
ெகாள்�ங்கள் 
www.getprepared.nz/Hubs

உள்�ரவ்ா�களின் 
ெசயற்பா�க�கக்ான அ�ப்பைட 
ஆரம்ப ேதைவகள் இம்ைமயங்களில் 
இ	க�்ம். உதாரணமாக: ேபப்பர-்
ெபன்�ல், AM/FM ேர�ேயா, நில 
வைரபடங்கள் மற்�ம் உங்கள் 
க�ன்��ன் அவசரநிைல ெசயற்பாட்� 
நிைலயத்�டன் ெதாடர் ெகாள்ள 
�வில் பா�காப்கக்ான இ	வ� 
ேர�ேயா க	வி.

இவற்ைறவிட ேமல�கமாக எவ்வித 
அவசரநிைல காலத�்ல் ெகா�கக்ப்ப�ம் 
வழங்¨�க�ம் இம்ைமயத�்ல் 
இ	கக்ா�.

நீங்கள் getprepared.nz 
வைலதத்ளத�்ல் இ	க�்ம் ேபா�: 

உங்கள் உள்�ர ்ைமயத�்ற்கான �ட்�ைய அ�த�் 
உங்கள் ச�கத�்ன் ப�ல் நடவ�கை்கத ்�ட்டதை்தப் 
பற்� அ�ந்� ெகாள்�ங்கள்.

�னா� ெவளிேயற்ற வலயம் வைரபடதை்த பாரத்்� 
நீங்கள் வா�ம், ேவைலெசய்�ம், மற்�ம் விைளயா�ம் 
இடங்கள் �னா� ெவளிேயற்ற வலயத�்ல் உள்ளனவா 
என்பைத அ�ந்� ெகாள்�ங்கள்.

WREMO வைலதத்ளதை்த பா	ங்கள்: www.wremo.nz  
அவசரநிைலக ்காலங்களில் நம்பிகை்கயான 
தகவல்கைள ெபற நீங்கள் இங்ேகதான்  ேபாவீரக்ள்.
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2
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1. WREMOஎசச்ரிக்ைககைள 
ெபற இப்ேபாேத ப�  
ெசய்�ங்கள்

அதற்கான ெமன்ெபா	ைள ப�விறக�்ங்கள்

இப்ேபாேத 
சரியான 

ேநரம்

ழ் ேநாக்� 
ேதய்க்க ம்

இப்ேபாேத

நி¥�லாந்� ெசஞ்��ைவ சங்கத�்ன், இடரக்�கக்ான 
அஃப்(App)ஐ ப�விறகக்ம் ெசய்�ங்கள். அ�ல் ெபா�வான 
அ�விதத்ல்க�கக்ான �விசை்ச இயக
்வி�ங்கள். 
அப்ேபா�தான் WREMO உயி	க�் ஆபதத்ான 
அவசரநிைலகளில் உங்க�க�் அ�விகக்லாம். உங்கள் 
பா�காப்க�் அச�்�தத்ல் வ	ம்ேபா� மட்�ேம 
WREMO அ�விதத்ல்கைள அ£ப்ம். ஏைனய 
அ�விதத்ல்களில் நீங்கள் ெபறவி	ம்பியவற்ைற 
மட்�ம் ெதரி� ெசய்�ங்கள். இ� ெவ�ங்டன் பிரேதசம் 
என்பைத�ம் ஒவ்ெவா	 �ைற�ம் ேவகமாக காற்� வீ�ம் 
என்பதற்கான எசச்ரிகை்ககள் உங்க�க�் வ	வைத நீங்கள் 
வி	ம்பமாட்«ரக்ள் என்பைத�ம் நிைனவில் ைவத�்	ங்கள்.

உங்க�க�் எசச்ரிகை்க வந்தால்
ெசால்லப்பட்ட அ��ைரைய பின்பற்�ங்கள். ச�க 
ஊடகங்களிேலா அல்ல� ��ஞ்ெசய்�களாகேவா 
உங்க�க�் ெந	ங்
யவரக்�டன் அ��ைரைய ப
ரந்்� 
ெகாள்�ங்கள். 

நாங்கள் தயார!் எசச்ரிக்ைககைள ெபற ப�  ெசய்விட்ேடாம் 2 3 4 5 6 7 8

நிலந�க்கத்�ன் 
ேபாதான  
உங்கள் 
�ட்டத்�ற்� 
வ�காட்� 

இைத எ�த்� 
இப்ேபாேத 
ஆயதத்மா�ங்கள்  

அவசரநிைல ேநரங்களில் தகவல்ைள
 ெப�வதற்கான �றந்த �லங்கள்:

  WREMO வின� வைலதத்ளதை்த
               பா	ங்கள் www.wremo.nz

  WREMO வின� �க®ல் பகக்தை்த 
              LIKE பண்¯ங்கள்    facebook.com/WREMOnz

 WREMO வின� ட்விட்டைர (Twitter) FOLLOW  
              பண்¯ங்கள் facebook.com/WREMOnz
           
             உங்கள் உள்�ர ்க�ன்��ன் வைலதத்ளதை்த�ம்
             அவரக்ளின் ச�க வைலதத்ளங்கைள�ம் பாரை்வயி�ங்கள்.

  
              Radio New Zealand ஐ�ம் உள்�ர ்வாெனா� நிைலய

             ஒ�பரப்கக்ைள�ம் ேக�ங்கள்.ங்கள்.ww

நீங்க�ம் பங்�பற்�ங்கள்
இலவசமான 
அவசரநிைல தயார ்
வ�ப்�கள்
உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்�ம் 
ச�கத�்ன	ம் ஒ	 ெபரிய 
நிலந�கக்த�்ற்�: தயாராக இ	கக்�ம், 
நடந்தால் ப�ல் நடவ�கை்க 
ஆற்ற�ம் , பின் அ��	ந்� 
°ள�ம் அவரக்�க�் நீங்கள் 
எவ்வா� உதவலாம் என்பைத�ம் 
கற்�கெ்காள்�ங்கள்.

   ஒ	 வ�ப்பிற்� உங்கைள ப�� 
ெசய்�ங்கள்:
getprepared.nz/
Courses

   உங்கள் ச�கம் தயாராக�ம் 
ப�ல் நடவ�கை்க ஆற்ற�ம் 
அவரக்�க�் உதவ நீங்கள் ஒ	 
WREMO ெதாண்டரா�ங்கள்: 
getprepared.nz/
Volunteer

வரத்்தகத்ைத 
ெதாடரவ்தற்கான 
இலவச பட்டைறகள் 
நீங்கள் ஒ	 வரத்த்க அல்ல� 
ச�க அைமப்ைப நடத்�பவராக 
இ	ந்தால், ஒ	 �ன்னதான அல்ல� 
ெபரிதான இட	க�் பின்ன	ம் அைத 
ெதாடரந்்� நடதத்ேவ வி	ம்வீரக்ள். 
உங்களிடம் ேவைல ெசய்பவரக்�ம் 
உங்கள் வா�கை்கயாளரக்�ம் 
உங்களில் தங்
�ள்ளாரக்ள். நீங்க�ம் 
உங்க�க�் ேவைல ெசய்பவரக்�ம் 
ஒ	 இட	க�்ப் பின்னர ்ெதாடரந்்� 
ெசயற்பட�ம் �றந்த ���கள் 
எ�கக்�ம் எம� பட்டைறகள் உத�ம்.

இ�ல் பங்�பற்�ேவார ்வரத்த்கதை்த 
ெதாடரந்்� இயக�்வதற்கான 
அ�ப்பைட அ�ைவ�ம், தம� 
தனியான ெசாந்த �ட்ட வைரைப 
ஆரம்பிகக்�ம் ெதரிந்� ெகாண்� 
ெவளிேய�வாரக்ள். ெவ�ங்டன் 
பிரேதசம் எங்�ம் எம� இரண்� 
மணித�்யால பட்டைறகைள நாம் 
நடத்�
ேறாம்

   getprepared.nz/
Businesses

ச�க ப�ல் 
நடவ�க்ைக 
�ட்டங்கள்
உங்கைளப் ேபான்றவரக்ள் உங்கள் 
ச�க ப�ல் நடவ�கை்க �ட்டத�்ல் 
பங்களிக
்றாரக்ள். எவ்வைகயான 
�ட்டம் ேபாடப்ப�
ற� என்�ம் 
அ�ல் எவ்வா� நீங்கள் பங்களிகக்லாம் 
என்�ம் அ�ந்� ெகாள்�ங்கள். 
உங்கள் ச�கதை்தப் பற்� உங்களிடம் 
ெப�ம�யான அ�� இ	க
்ற�. இ� 
நிசச்யமாக உத�ம்.

   getprepared.nz/
ResponsePlan

ெதாடர்க�க�்:

  wremo@gw.govt.nz

  04 830 4279

  facebook.com/WREMOnz

வாழ்த்�கக்ள்! 
பா�காப்பாக 
இ	ப்பதற்கான 
�தல் அ�ைய நீங்கள் 
எ�த்� விட்«ரக்ள்

ெவ�ங்டன் பிரேதசம் வாழ்வதற்� 
ஒ	 வியதத்� இடம். ஆனால் இயற்ைக 
±ற்றங்கள் ெகாஞ்சம் அ�கமாக 
இடம்ெப�ம் இடம்.

நாம் அ�கக்� நிலந�கக்ம், யல் , 
ெவள்ளம், நிலசச்ரி� ேபான்றவற்ைற 
எ�ரெ்காள்
ேறாம். எமக�் �னா� 
ஆபத்�ம் உண்�.

அவ்வைகயான அவசரநிைலகள் ஏறக�்ைறய 
ஒேரமா�ரியான தாகக்ங்கைள உண்டாக�்ம். அவ�ய 
ேதைவகைள ெப�வ�ம், பிரியமானவரக்�டன் ேசரந்்� 
ெகாள்ளவ�ம் க�னமாக இ	க�்ம். 

ஒ	 ெபரிய நிலந�கக்த�்ற்� பின்னர ்வ	ம் சவாலான 
நாட்களில், உங்கள் வீட்��ள்வரக்�ம் உங்கள் 
ச�க�ம் பா�காப்பாக�ம்  �யள� வச�யாக�ம் 
இ	ப்பதற்காக நீங்கள் தயாரப்�தத்க ் �யவற்ைற 
ெசால்�யி	க
்ேறாம்.

எசச்ரிகை்ககைள ெப�வதற்� நீங்கள் ப�� 
ெசய்வதன் �லம் இதற்கான �தல் அ�ைய ¤ரத்�் 
ெசய்�விட்«ரக்ள்! 

இன்�ம், இன்� இர�ம், அ�தத் �ல சனி-
ஞாயி�களி�ம் ெசய்ய ேவண்�யைவகைள ெசய்� 
உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்ைள தயாராக�்ங்கள். 
ஒவ்வெவா	 ப��ம் நிசச்யமாக உங்கள் உைழப்கே்கற்ற 
பய£ள்ள�. உங்களிடம் ேமல�க ேகள்விகள் இ	ந்தால் 
எம்�டன் ெதாடர் ெகாள்�ங்கள்.

WREMO ��விட�	ந்� 
(அ�தான்  Wellington Region Emergency 
Management O²ce)

Tamil Edition

நிலந�கக்த�்ன் பின்:

உங்கள் ச�க அவசரநிைல 
ைமயத்ைத ெதரிந் 
ெகாள்�ங்கள்.

 எம� உள்�ர ்ைமயம் 
எங்
	க
்ற� என்�ம் 

எம� ச�கத�்ற்� எவ்வா� 
உதவலாம் என்�ம் எமக�் 

ெதரி�ம்.

நாங்கள் தயார்

நிலந�கக்த�்ன் ேபா� நீங்கள் வி�-��-பி� 
ெசய்தால் உங்க�க�் காயங்கள் வரக ்�ய 
சந்தரப்்பங்கள் �ைற�ம் என்ப� சரவ்ேதச 
நிணரக்�க�்த ்ெதரி�ம்.

நிலந�கக்த�்ன்ேபா� வரக ்�ய அ�கமான காயங்கள் வீ� சரிந்� 
வி�வதால் ஏற்ப�வைதவிட தளபாடங்களா�ம், அலங்காரப் 
ெபா	ட்களா�ம்,  ைர ஓ�கள் ேபான்ற வீட்�ல் ெபா	த�் 
உள்ளவற்றா�ேம உண்டா
ற�.

நிலந�கக்த�்ன் ேபா�:
வீட்�ன் உள்ேள – நிலந�கக்ம் நிற்�ம் வைரக�்ம், ெவளிேய�வ� 
பா�காப்பா�ம் வைரக�்ம், உள்ேளேய இ	ங்கள். விழக ்�ய 
ெபா	ட்கைளத ்தவிரத்்� கட்�டதை்தவிட்� கவனமாக 
ெவளிேய�ங்கள்.

உயரமான கட்�டத�்ல்: ேமேல ெசான்ன� ேபாலேவ � எசச்ரிகை்க 
மணி அ�க
்ற� என்பதற்காக அவசரமாக ெவளிேயற ேவண்டாம்.

கட்�டங்க�க�் ெவளிேய: உயரமான கட்�டங்கள், மரங்கள், 
�ன்சார கம்பிகள் ேபான்வற்�ன் அ	
�	கக்ாமல்  தள்ளி ேபாய் 
நிலந�கக்ம் நிற்�ம் வைர வி�-��-பி� ெசய்�ங்கள். 

ேபாக�்வரத்� அ�க�ள்ள வீ�யில்: உங்கைள �ற்�யி	க�்ம் 
கட்�டங்களி�	ந்� ெபா	ட்கள் உங்கள் ேமல் விழக ்�ம். 
ஆைகயால் நைடபாைதயில் நிற்கா�ரக்ள்.

2. வி	-��-
பி� பயிற்� 
ெசய்�ங்கள் 

இன்�

உங்களால் வி�-
��-பி� ெசய்ய 
��யாவிட்டால், 

உங்களால் ��ந்தள� 
உங்கள் தைலைய�ம் 

க�தை்த�ம் 
பா�காப்பதற்கான 
வ�ைய ேத�ங்கள்.

Tsunami 
safe 
zone

1 நாங்கள் தயார!் நாங்கள் வி�-��-பி� பயிற்� ெசய்ேதாம் 3 4 5 6 7 8

1 2 நாங்கள் தயார!் எம� �னா� வலயம் எங்ேகெயன்� எமக�் ெதரி�ம் 4 5 6 7 8

 �னா� ஆபத்� இ	க
்றதா?

* கைரயி�	ந்� �ரமாக உள்ள நிலப்பகக்மாகேவா 
அல்ல� மைல ேமேலா நடந்� அல்ல� 
ைசக
்ளில் விைரவாக பா�காப்பான இடதை்த 
அைட�ங்கள். ஆனால் காரில் ேபாக ேவண்டாம்.

* நீல நிற �னா� அம்க�்�கைள�ம் ெவளிேய� 
பாைதக�கக்ான அ�விப் ��கைள 
பின்பற்� அண்ைமயி�ள்ள பா�காப்பான 
இடதை்த அைட�ங்கள் அல்ல� நீல நிற �னா� 
ேகாட்ைட தாண்�ங்கள். உங்களின் பின் 
ெவளிேய�ேவா	க�் இடம் ெகா�ப்பதற்காக 
ெதாடரந்்�ம் ெசல்�ங்கள்.

  மற்றவரக்�டன் ெதாடர் 
ெகாள்�ங்கள்:

* வீ� �	ம்ப �யற்�க�்ம் �ன்னர ்நீங்கள் ெதரி� 
ெசய்த இடத�்ல் ஒன்� ேச	ங்கள்.

* ��ந்தால், நீங்கள் பா�காப்பாக இ	க
்�ரக்ள் 
என்பைத ச�க வைலதத்ளங்கள் ஊடாகேவா 
��ஞ்ெசய்� ஊடாகேவா மற்றவரக்�க�் 
ெதரியப்ப�த்�ங்கள் இசே்சைவகளின் 
பாவைனையக ்�ைறவாக ைவத�்	ப்பதற்காக 
அைழப்கள் எ�கக் ேவண்டாம். ��ஞ்ெசய்� 
அ£ப்ங்கள்.

  இந்த www.wremo.nz வைலதத்ளதை்த 
பாரை்வயிட்� அல்ல� ேர�ேயாவில் 
ேகட்� அவசரநிைல ெசய்�கைள 
அ�ந்� ெகாள்�ங்கள்.

 உங்கள் வீட்ைட பா�காப்பானதாக 
               ெசய்�ங்கள்

* எரிவா� ெவளிேய�ம் சதத்ம் ேகட்டால் 
அல்ல� மணந்தால் அ� ெவ�கக்ாமல் 
த�ப்பதற்காக எரிவா� வால்ைவ ��ங்கள்.

* �ன்சாரம் தைடபட்�	ந்தால் அல்ல� நீங்கள் 
ெவளிேயற ேவண்�யி	ந்தால் �ன்சாரதை்த 
ெமயின் �விச�்ல் நி�த்�ங்கள். உங்கள் 
கண்க�க�் ெதன்படாவிட்டா�ம் �ன்சார 
வயரக்ள் பா�கக்ப்பட்�	கக்லாம்.

* நீர ்�ழாய்கள் பா�கக்ப்பட்�	க
்ன்றன என்� 
நீங்கள் சந்ேத
தத்ால் �தன்ைம தண்ணீர ்
வால்ைவ ¤ட்�ங்கள். ெவளிேய�ம் நீர ்உங்கள் 
வீட்�ற்� பா�ப்ைப ஏற்ப�த்�ம்.

  உங்கள் ச�க அவசரநிைல 
ைமயத�்ற்� ெசல்�ங்கள்

* உங்க�க�் உதவி ேதைவப்பட்டால்

* உங்கள் �றைமகைள�ம் வளங்கைள�ம் 
ப
ரந்்� உதவி ெகா�கக் ���மானால்

* உங்கள் அய�ல் நடந்தவற்ைறப்பற்�ய 
ெசய்�கைள ேசகரிகக்�ம் 
பரிமா�கெ்காள்ள�ம்

* உங்கள் ச�கத�்ன் உள்�ர ்ப�ல் 
நடவ�கை்ககைள ஒ	ங்
ைணகக்�ம் உங்கள் 
க�ன்��ன் அவசரநிைல ெசயற்பாட்� 
நிைலயத�்ற்� தகவல்கைள ெசால்ல�ம்

   நீ	ம் �காதார�ம்

* �த�்கரிகக்ப்படாத நீைர ஒ	 நி�டம் ெகா�கக் 
ைவத்� அ	ந்�ங்கள் அல்ல� வீட்�ல் 
உபேயா
க�்ம் வாசைன¥ட்டப்படாத 
நிறநீக
்யில் (bleach) ½ �ன்னகக்ரண்� அளைவ 
10 ¦ட்டர ்நீ	க�்ள் விட்� 30 நி�டங்க�க�்ப் 
பின் அ	ந்�ங்கள். 

* க�ப்பைறயில் நீர�த்�க�வ (§ush) ேவண்டாம். 
��ந்தால் உங்கள் க��கைளப் ேபாட �� 
ேதாண்�ங்கள். �ப்பரவாக இ	ங்கள்.

 பிள்ைளகைள அைழத்� வா	ங்கள்

* எல்ேலா	க�்ம் �ட்டம் என்ன என்ப� 
ெதரி�ம் என்பைத உ��ப்ப�த்�ங்கள். உங்கள் 
பிள்ைளகள் எங்ேகா பா�காப்பாக இ	கக், 
ேதைவயில்லாமல் பள்ளிக ்டத�்ற்� ேபாய் 
உங்க�க�் ஆபதை்த விைளவிகக் ேவண்டாம். 
ஆபத�்ல்ைல என்� உ�� ெசய்த பின் 
பிள்ைளகைள அைழத்� வா	ங்கள்.

 அயலவரக்ைளச ்ெசன்� பா	ங்கள்

* தனியாக வ�ப்ேபாைர�ம், நக	ம் 
ஆற்றல் �ைறந்தவரக்ைள�ம், ேமல�க 
உதவி ேதைவப்ப�ேவாைர�ம் 
கவனித்�கெ்காள்�ங்கள்.

* உங்கள் �றைமகைள�ம் வளங்கைள�ம் 
ப
ரந்்� ஒ	வ	கெ்கா	வர ்ஆதர� 
ெகா�ங்கள்.

�னா� என்ப� ெதாடரந்்� வ	ம் பல அைலகைளக ்
ெகாண்ட�. இ� பல மணித�்யாலங்க�க�் ெதாடரலாம். 
�த�ல் வ	ம் அைலதான் பின் ெதாடரந்்� வ	ம் 
அைலகைள விட ெபரிதாக இ	க�்ம் என்� ெசால்�விட 
��யா�. உடன�யாக பா�காப்பான இடத�்ற்� 
ெவளிேய� நீலநிற �னா� ேகாட்ைட தாண்�ங்கள்.

எல்ேலா	ம் எவ்வா� பா�காப்பான இடத�்ற்� ேபாகலாம் 
என்� அயலவரக்�டன்  உைரயா�ங்கள்   �ல	க�் ேமல�க 
உதவிகள் ேதைவப்படலாம்.

நீங்கள் வ�க�்ம், விைளயா�ம் அல்ல� ேவைல பாரக்�்ம் 
இடங்கள் �னா� வலயங்களில் உள்ளனவா என்பைத�ம் 
அங்
	ந்� எவ்வா� பா�காப்பான இடத�்ற்� ெசல்வ� 
என்பைத�ம் அ�ந்� ைவ�ங்கள்.

  getprepared.nz/TsunamiZone

MIN
10

�தல் அைல 10 
நி�டங்க�க�்ள் வந்� 
விடலாம். ஆைகயால் 

எசச்ரிகை்கெயா� ேபான்ற 
அ�கார¤ரவ் அ�விப்கள் 

ெகா�ப்பதற்� ேநரம் ேபாதா�. 
ெதற்� அெமரிகக்ா ேபான்ற 

ெவ�ெதாைலவான இடங்களில் 
ஆரம்பமா�ம் �னா�கே்க நாம் 

எசச்ரிகை்க ெகா�ப்ேபாம்.

�னா�ைய ெதாடரந்்�, 
'யா�ம் இப்ேபா� 

பா�காப்பான�' என்ற 
அ�கை்க வ	ம்வைர 

கைரேயாரப் 
ப��க�கே்கா 

நீ	க�்ள்ேளா ேபாக 
ேவண்டாம். 

3. உங்கள் �னா� 
வலயத்ைத அ��ங்கள்

நிலந�கக்த�்ன் ேபா� நீங்கள் கைரேயாரப் ப��களில் 
இ	கக் ேநரந்்தால், ந�கக்ம் ெபரிதாகேவா நீண்டதாகேவா 
இ	ந்தால், அந்த இடதை்தவிட்� ெவளிேய�ங்கள்.

உள்�ர ்நிலந�கக்த�்ன் ேபா� நிலந�கக்ம் மட்�ேம 
உங்க�க�் 
ைடக�்ம் �னா� எசச்ரிகை்கயாக இ	க�்ம்.

ச�க அவசரநிைல ைமயங்கள் 
உங்கள் ச�கத�்�ள்ளவரக்ள் 
ஒன்� �ம் இடம். இைவ �ன்னர ்
�வில் பா�காப் ைமயம் என்� 
அைழகக்ப்பட்ட� – அதன் பயைன 
ெதளிவாக�்ம் வைகயில் ெபயைர 
மாற்��ள்ேளாம்

ஒ	 ெபரிய நிலந�கக்த�்ன் பின், உங்கள் 
வளங்கைள�ம்; �றைமகைள�ம் உபேயா
த்� 
உங்கள் ச�கத�்ன் ப�ல் நடவ�கை்ககைள 
ஒ	ங்
ைணகக் உங்கைளப் ேபான்ற 
உள்�ரவ்ா�கள் உங்கள் உள்�ர ்ைமயத�்ல் 
ஒன்� ட ேவண்�ம். 

  உங்கள் உள்�ர ்ைமயம் எங்ேக இ	க
்ற� 
என்பைத எம� வைலதத்ளத�்ல் ெதரிந்� 
ெகாள்�ங்கள் 
www.getprepared.nz/Hubs

உள்�ரவ்ா�களின் 
ெசயற்பா�க�கக்ான அ�ப்பைட 
ஆரம்ப ேதைவகள் இம்ைமயங்களில் 
இ	க�்ம். உதாரணமாக: ேபப்பர-்
ெபன்�ல், AM/FM ேர�ேயா, நில 
வைரபடங்கள் மற்�ம் உங்கள் 
க�ன்��ன் அவசரநிைல ெசயற்பாட்� 
நிைலயத்�டன் ெதாடர் ெகாள்ள 
�வில் பா�காப்கக்ான இ	வ� 
ேர�ேயா க	வி.

இவற்ைறவிட ேமல�கமாக எவ்வித 
அவசரநிைல காலத�்ல் ெகா�கக்ப்ப�ம் 
வழங்¨�க�ம் இம்ைமயத�்ல் 
இ	கக்ா�.

நீங்கள் getprepared.nz 
வைலதத்ளத�்ல் இ	க�்ம் ேபா�: 

உங்கள் உள்�ர ்ைமயத�்ற்கான �ட்�ைய அ�த�் 
உங்கள் ச�கத�்ன் ப�ல் நடவ�கை்கத ்�ட்டதை்தப் 
பற்� அ�ந்� ெகாள்�ங்கள்.

�னா� ெவளிேயற்ற வலயம் வைரபடதை்த பாரத்்� 
நீங்கள் வா�ம், ேவைலெசய்�ம், மற்�ம் விைளயா�ம் 
இடங்கள் �னா� ெவளிேயற்ற வலயத�்ல் உள்ளனவா 
என்பைத அ�ந்� ெகாள்�ங்கள்.

WREMO வைலதத்ளதை்த பா	ங்கள்: www.wremo.nz  
அவசரநிைலக ்காலங்களில் நம்பிகை்கயான 
தகவல்கைள ெபற நீங்கள் இங்ேகதான்  ேபாவீரக்ள்.
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2
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1. WREMOஎசச்ரிக்ைககைள 
ெபற இப்ேபாேத ப�  
ெசய்�ங்கள்

அதற்கான ெமன்ெபா	ைள ப�விறக�்ங்கள்

இப்ேபாேத 
சரியான 

ேநரம்

ழ் ேநாக்� 
ேதய்க்க ம்

இப்ேபாேத

நி¥�லாந்� ெசஞ்��ைவ சங்கத�்ன், இடரக்�கக்ான 
அஃப்(App)ஐ ப�விறகக்ம் ெசய்�ங்கள். அ�ல் ெபா�வான 
அ�விதத்ல்க�கக்ான �விசை்ச இயக
்வி�ங்கள். 
அப்ேபா�தான் WREMO உயி	க�் ஆபதத்ான 
அவசரநிைலகளில் உங்க�க�் அ�விகக்லாம். உங்கள் 
பா�காப்க�் அச�்�தத்ல் வ	ம்ேபா� மட்�ேம 
WREMO அ�விதத்ல்கைள அ£ப்ம். ஏைனய 
அ�விதத்ல்களில் நீங்கள் ெபறவி	ம்பியவற்ைற 
மட்�ம் ெதரி� ெசய்�ங்கள். இ� ெவ�ங்டன் பிரேதசம் 
என்பைத�ம் ஒவ்ெவா	 �ைற�ம் ேவகமாக காற்� வீ�ம் 
என்பதற்கான எசச்ரிகை்ககள் உங்க�க�் வ	வைத நீங்கள் 
வி	ம்பமாட்«ரக்ள் என்பைத�ம் நிைனவில் ைவத�்	ங்கள்.

உங்க�க�் எசச்ரிகை்க வந்தால்
ெசால்லப்பட்ட அ��ைரைய பின்பற்�ங்கள். ச�க 
ஊடகங்களிேலா அல்ல� ��ஞ்ெசய்�களாகேவா 
உங்க�க�் ெந	ங்
யவரக்�டன் அ��ைரைய ப
ரந்்� 
ெகாள்�ங்கள். 

நாங்கள் தயார!்எசச்ரிக்ைககைள ெபற ப�  ெசய்விட்ேடாம்2345678

நிலந�க்கத்�ன் 
ேபாதான  
உங்கள் 
�ட்டத்�ற்� 
வ�காட்� 

இைத எ�த்� 
இப்ேபாேத 
ஆயதத்மா�ங்கள்  

அவசரநிைல ேநரங்களில் தகவல்ைள
 ெப�வதற்கான �றந்த �லங்கள்:

  WREMO வின� வைலதத்ளதை்த
               பா	ங்கள் www.wremo.nz

  WREMO வின� �க®ல் பகக்தை்த 
              LIKE பண்¯ங்கள்    facebook.com/WREMOnz

 WREMO வின� ட்விட்டைர (Twitter) FOLLOW  
              பண்¯ங்கள் facebook.com/WREMOnz
           
             உங்கள் உள்�ர ்க�ன்��ன் வைலதத்ளதை்த�ம்
             அவரக்ளின் ச�க வைலதத்ளங்கைள�ம் பாரை்வயி�ங்கள்.

  
              Radio New Zealand ஐ�ம் உள்�ர ்வாெனா� நிைலய

             ஒ�பரப்கக்ைள�ம் ேக�ங்கள்.ங்கள்.ww

நீங்க�ம் பங்�பற்�ங்கள்
இலவசமான 
அவசரநிைல தயார ்
வ�ப்�கள்
உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்�ம் 
ச�கத�்ன	ம் ஒ	 ெபரிய 
நிலந�கக்த�்ற்�: தயாராக இ	கக்�ம், 
நடந்தால் ப�ல் நடவ�கை்க 
ஆற்ற�ம் , பின் அ��	ந்� 
°ள�ம் அவரக்�க�் நீங்கள் 
எவ்வா� உதவலாம் என்பைத�ம் 
கற்�கெ்காள்�ங்கள்.

   ஒ	 வ�ப்பிற்� உங்கைள ப�� 
ெசய்�ங்கள்:
getprepared.nz/
Courses

   உங்கள் ச�கம் தயாராக�ம் 
ப�ல் நடவ�கை்க ஆற்ற�ம் 
அவரக்�க�் உதவ நீங்கள் ஒ	 
WREMO ெதாண்டரா�ங்கள்: 
getprepared.nz/
Volunteer

வரத்்தகத்ைத 
ெதாடரவ்தற்கான 
இலவச பட்டைறகள் 
நீங்கள் ஒ	 வரத்த்க அல்ல� 
ச�க அைமப்ைப நடத்�பவராக 
இ	ந்தால், ஒ	 �ன்னதான அல்ல� 
ெபரிதான இட	க�் பின்ன	ம் அைத 
ெதாடரந்்� நடதத்ேவ வி	ம்வீரக்ள். 
உங்களிடம் ேவைல ெசய்பவரக்�ம் 
உங்கள் வா�கை்கயாளரக்�ம் 
உங்களில் தங்
�ள்ளாரக்ள். நீங்க�ம் 
உங்க�க�் ேவைல ெசய்பவரக்�ம் 
ஒ	 இட	க�்ப் பின்னர ்ெதாடரந்்� 
ெசயற்பட�ம் �றந்த ���கள் 
எ�கக்�ம் எம� பட்டைறகள் உத�ம்.

இ�ல் பங்�பற்�ேவார ்வரத்த்கதை்த 
ெதாடரந்்� இயக�்வதற்கான 
அ�ப்பைட அ�ைவ�ம், தம� 
தனியான ெசாந்த �ட்ட வைரைப 
ஆரம்பிகக்�ம் ெதரிந்� ெகாண்� 
ெவளிேய�வாரக்ள். ெவ�ங்டன் 
பிரேதசம் எங்�ம் எம� இரண்� 
மணித�்யால பட்டைறகைள நாம் 
நடத்�
ேறாம்

   getprepared.nz/
Businesses

ச�க ப�ல் 
நடவ�க்ைக 
�ட்டங்கள்
உங்கைளப் ேபான்றவரக்ள் உங்கள் 
ச�க ப�ல் நடவ�கை்க �ட்டத�்ல் 
பங்களிக
்றாரக்ள். எவ்வைகயான 
�ட்டம் ேபாடப்ப�
ற� என்�ம் 
அ�ல் எவ்வா� நீங்கள் பங்களிகக்லாம் 
என்�ம் அ�ந்� ெகாள்�ங்கள். 
உங்கள் ச�கதை்தப் பற்� உங்களிடம் 
ெப�ம�யான அ�� இ	க
்ற�. இ� 
நிசச்யமாக உத�ம்.

   getprepared.nz/
ResponsePlan

ெதாடர்க�க�்:

  wremo@gw.govt.nz

  04 830 4279

  facebook.com/WREMOnz

வாழ்த்�கக்ள்! 
பா�காப்பாக 
இ	ப்பதற்கான 
�தல் அ�ைய நீங்கள் 
எ�த்� விட்«ரக்ள்

ெவ�ங்டன் பிரேதசம் வாழ்வதற்� 
ஒ	 வியதத்� இடம். ஆனால் இயற்ைக 
±ற்றங்கள் ெகாஞ்சம் அ�கமாக 
இடம்ெப�ம் இடம்.

நாம் அ�கக்� நிலந�கக்ம், யல் , 
ெவள்ளம், நிலசச்ரி� ேபான்றவற்ைற 
எ�ரெ்காள்
ேறாம். எமக�் �னா� 
ஆபத்�ம் உண்�.

அவ்வைகயான அவசரநிைலகள் ஏறக�்ைறய 
ஒேரமா�ரியான தாகக்ங்கைள உண்டாக�்ம். அவ�ய 
ேதைவகைள ெப�வ�ம், பிரியமானவரக்�டன் ேசரந்்� 
ெகாள்ளவ�ம் க�னமாக இ	க�்ம். 

ஒ	 ெபரிய நிலந�கக்த�்ற்� பின்னர ்வ	ம் சவாலான 
நாட்களில், உங்கள் வீட்��ள்வரக்�ம் உங்கள் 
ச�க�ம் பா�காப்பாக�ம்  �யள� வச�யாக�ம் 
இ	ப்பதற்காக நீங்கள் தயாரப்�தத்க ் �யவற்ைற 
ெசால்�யி	க
்ேறாம்.

எசச்ரிகை்ககைள ெப�வதற்� நீங்கள் ப�� 
ெசய்வதன் �லம் இதற்கான �தல் அ�ைய ¤ரத்�் 
ெசய்�விட்«ரக்ள்! 

இன்�ம், இன்� இர�ம், அ�தத் �ல சனி-
ஞாயி�களி�ம் ெசய்ய ேவண்�யைவகைள ெசய்� 
உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்ைள தயாராக�்ங்கள். 
ஒவ்வெவா	 ப��ம் நிசச்யமாக உங்கள் உைழப்கே்கற்ற 
பய£ள்ள�. உங்களிடம் ேமல�க ேகள்விகள் இ	ந்தால் 
எம்�டன் ெதாடர் ெகாள்�ங்கள்.

WREMO ��விட�	ந்� 
(அ�தான்  Wellington Region Emergency 
Management O²ce)

Tamil Edition



நிலந�கக்த�்ன் பின்:

உங்கள் ச�க அவசரநிைல 
ைமயத்ைத ெதரிந் 
ெகாள்�ங்கள்.

 எம� உள்�ர ்ைமயம் 
எங்
	க
்ற� என்�ம் 

எம� ச�கத�்ற்� எவ்வா� 
உதவலாம் என்�ம் எமக�் 

ெதரி�ம்.

நாங்கள் தயார்

நிலந�கக்த�்ன் ேபா� நீங்கள் வி�-��-பி� 
ெசய்தால் உங்க�க�் காயங்கள் வரக ்�ய 
சந்தரப்்பங்கள் �ைற�ம் என்ப� சரவ்ேதச 
நிணரக்�க�்த ்ெதரி�ம்.

நிலந�கக்த�்ன்ேபா� வரக ்�ய அ�கமான காயங்கள் வீ� சரிந்� 
வி�வதால் ஏற்ப�வைதவிட தளபாடங்களா�ம், அலங்காரப் 
ெபா	ட்களா�ம்,  ைர ஓ�கள் ேபான்ற வீட்�ல் ெபா	த�் 
உள்ளவற்றா�ேம உண்டா
ற�.

நிலந�கக்த�்ன் ேபா�:
வீட்�ன் உள்ேள – நிலந�கக்ம் நிற்�ம் வைரக�்ம், ெவளிேய�வ� 
பா�காப்பா�ம் வைரக�்ம், உள்ேளேய இ	ங்கள். விழக ்�ய 
ெபா	ட்கைளத ்தவிரத்்� கட்�டதை்தவிட்� கவனமாக 
ெவளிேய�ங்கள்.

உயரமான கட்�டத�்ல்: ேமேல ெசான்ன� ேபாலேவ � எசச்ரிகை்க 
மணி அ�க
்ற� என்பதற்காக அவசரமாக ெவளிேயற ேவண்டாம்.

கட்�டங்க�க�் ெவளிேய: உயரமான கட்�டங்கள், மரங்கள், 
�ன்சார கம்பிகள் ேபான்வற்�ன் அ	
�	கக்ாமல்  தள்ளி ேபாய் 
நிலந�கக்ம் நிற்�ம் வைர வி�-��-பி� ெசய்�ங்கள். 

ேபாக�்வரத்� அ�க�ள்ள வீ�யில்: உங்கைள �ற்�யி	க�்ம் 
கட்�டங்களி�	ந்� ெபா	ட்கள் உங்கள் ேமல் விழக ்�ம். 
ஆைகயால் நைடபாைதயில் நிற்கா�ரக்ள்.

2. வி	-��-
பி� பயிற்� 
ெசய்�ங்கள் 

இன்�

உங்களால் வி�-
��-பி� ெசய்ய 
��யாவிட்டால், 

உங்களால் ��ந்தள� 
உங்கள் தைலைய�ம் 

க�தை்த�ம் 
பா�காப்பதற்கான 
வ�ைய ேத�ங்கள்.

Tsunami 
safe 
zone

1 நாங்கள் தயார!் நாங்கள் வி�-��-பி� பயிற்� ெசய்ேதாம் 3 4 5 6 7 8

1 2 நாங்கள் தயார!் எம� �னா� வலயம் எங்ேகெயன்� எமக�் ெதரி�ம் 4 5 6 7 8

 �னா� ஆபத்� இ	க
்றதா?

* கைரயி�	ந்� �ரமாக உள்ள நிலப்பகக்மாகேவா 
அல்ல� மைல ேமேலா நடந்� அல்ல� 
ைசக
்ளில் விைரவாக பா�காப்பான இடதை்த 
அைட�ங்கள். ஆனால் காரில் ேபாக ேவண்டாம்.

* நீல நிற �னா� அம்க�்�கைள�ம் ெவளிேய� 
பாைதக�கக்ான அ�விப் ��கைள 
பின்பற்� அண்ைமயி�ள்ள பா�காப்பான 
இடதை்த அைட�ங்கள் அல்ல� நீல நிற �னா� 
ேகாட்ைட தாண்�ங்கள். உங்களின் பின் 
ெவளிேய�ேவா	க�் இடம் ெகா�ப்பதற்காக 
ெதாடரந்்�ம் ெசல்�ங்கள்.

  மற்றவரக்�டன் ெதாடர் 
ெகாள்�ங்கள்:

* வீ� �	ம்ப �யற்�க�்ம் �ன்னர ்நீங்கள் ெதரி� 
ெசய்த இடத�்ல் ஒன்� ேச	ங்கள்.

* ��ந்தால், நீங்கள் பா�காப்பாக இ	க
்�ரக்ள் 
என்பைத ச�க வைலதத்ளங்கள் ஊடாகேவா 
��ஞ்ெசய்� ஊடாகேவா மற்றவரக்�க�் 
ெதரியப்ப�த்�ங்கள் இசே்சைவகளின் 
பாவைனையக ்�ைறவாக ைவத�்	ப்பதற்காக 
அைழப்கள் எ�கக் ேவண்டாம். ��ஞ்ெசய்� 
அ£ப்ங்கள்.

  இந்த www.wremo.nz வைலதத்ளதை்த 
பாரை்வயிட்� அல்ல� ேர�ேயாவில் 
ேகட்� அவசரநிைல ெசய்�கைள 
அ�ந்� ெகாள்�ங்கள்.

 உங்கள் வீட்ைட பா�காப்பானதாக 
               ெசய்�ங்கள்

* எரிவா� ெவளிேய�ம் சதத்ம் ேகட்டால் 
அல்ல� மணந்தால் அ� ெவ�கக்ாமல் 
த�ப்பதற்காக எரிவா� வால்ைவ ��ங்கள்.

* �ன்சாரம் தைடபட்�	ந்தால் அல்ல� நீங்கள் 
ெவளிேயற ேவண்�யி	ந்தால் �ன்சாரதை்த 
ெமயின் �விச�்ல் நி�த்�ங்கள். உங்கள் 
கண்க�க�் ெதன்படாவிட்டா�ம் �ன்சார 
வயரக்ள் பா�கக்ப்பட்�	கக்லாம்.

* நீர ்�ழாய்கள் பா�கக்ப்பட்�	க
்ன்றன என்� 
நீங்கள் சந்ேத
தத்ால் �தன்ைம தண்ணீர ்
வால்ைவ ¤ட்�ங்கள். ெவளிேய�ம் நீர ்உங்கள் 
வீட்�ற்� பா�ப்ைப ஏற்ப�த்�ம்.

  உங்கள் ச�க அவசரநிைல 
ைமயத�்ற்� ெசல்�ங்கள்

* உங்க�க�் உதவி ேதைவப்பட்டால்

* உங்கள் �றைமகைள�ம் வளங்கைள�ம் 
ப
ரந்்� உதவி ெகா�கக் ���மானால்

* உங்கள் அய�ல் நடந்தவற்ைறப்பற்�ய 
ெசய்�கைள ேசகரிகக்�ம் 
பரிமா�கெ்காள்ள�ம்

* உங்கள் ச�கத�்ன் உள்�ர ்ப�ல் 
நடவ�கை்ககைள ஒ	ங்
ைணகக்�ம் உங்கள் 
க�ன்��ன் அவசரநிைல ெசயற்பாட்� 
நிைலயத�்ற்� தகவல்கைள ெசால்ல�ம்

   நீ	ம் �காதார�ம்

* �த�்கரிகக்ப்படாத நீைர ஒ	 நி�டம் ெகா�கக் 
ைவத்� அ	ந்�ங்கள் அல்ல� வீட்�ல் 
உபேயா
க�்ம் வாசைன¥ட்டப்படாத 
நிறநீக
்யில் (bleach) ½ �ன்னகக்ரண்� அளைவ 
10 ¦ட்டர ்நீ	க�்ள் விட்� 30 நி�டங்க�க�்ப் 
பின் அ	ந்�ங்கள். 

* க�ப்பைறயில் நீர�த்�க�வ (§ush) ேவண்டாம். 
��ந்தால் உங்கள் க��கைளப் ேபாட �� 
ேதாண்�ங்கள். �ப்பரவாக இ	ங்கள்.

 பிள்ைளகைள அைழத்� வா	ங்கள்

* எல்ேலா	க�்ம் �ட்டம் என்ன என்ப� 
ெதரி�ம் என்பைத உ��ப்ப�த்�ங்கள். உங்கள் 
பிள்ைளகள் எங்ேகா பா�காப்பாக இ	கக், 
ேதைவயில்லாமல் பள்ளிக ்டத�்ற்� ேபாய் 
உங்க�க�் ஆபதை்த விைளவிகக் ேவண்டாம். 
ஆபத�்ல்ைல என்� உ�� ெசய்த பின் 
பிள்ைளகைள அைழத்� வா	ங்கள்.

 அயலவரக்ைளச ்ெசன்� பா	ங்கள்

* தனியாக வ�ப்ேபாைர�ம், நக	ம் 
ஆற்றல் �ைறந்தவரக்ைள�ம், ேமல�க 
உதவி ேதைவப்ப�ேவாைர�ம் 
கவனித்�கெ்காள்�ங்கள்.

* உங்கள் �றைமகைள�ம் வளங்கைள�ம் 
ப
ரந்்� ஒ	வ	கெ்கா	வர ்ஆதர� 
ெகா�ங்கள்.

�னா� என்ப� ெதாடரந்்� வ	ம் பல அைலகைளக ்
ெகாண்ட�. இ� பல மணித�்யாலங்க�க�் ெதாடரலாம். 
�த�ல் வ	ம் அைலதான் பின் ெதாடரந்்� வ	ம் 
அைலகைள விட ெபரிதாக இ	க�்ம் என்� ெசால்�விட 
��யா�. உடன�யாக பா�காப்பான இடத�்ற்� 
ெவளிேய� நீலநிற �னா� ேகாட்ைட தாண்�ங்கள்.

எல்ேலா	ம் எவ்வா� பா�காப்பான இடத�்ற்� ேபாகலாம் 
என்� அயலவரக்�டன்  உைரயா�ங்கள்   �ல	க�் ேமல�க 
உதவிகள் ேதைவப்படலாம்.

நீங்கள் வ�க�்ம், விைளயா�ம் அல்ல� ேவைல பாரக்�்ம் 
இடங்கள் �னா� வலயங்களில் உள்ளனவா என்பைத�ம் 
அங்
	ந்� எவ்வா� பா�காப்பான இடத�்ற்� ெசல்வ� 
என்பைத�ம் அ�ந்� ைவ�ங்கள்.

  getprepared.nz/TsunamiZone

MIN
10

�தல் அைல 10 
நி�டங்க�க�்ள் வந்� 
விடலாம். ஆைகயால் 

எசச்ரிகை்கெயா� ேபான்ற 
அ�கார¤ரவ் அ�விப்கள் 

ெகா�ப்பதற்� ேநரம் ேபாதா�. 
ெதற்� அெமரிகக்ா ேபான்ற 

ெவ�ெதாைலவான இடங்களில் 
ஆரம்பமா�ம் �னா�கே்க நாம் 

எசச்ரிகை்க ெகா�ப்ேபாம்.

�னா�ைய ெதாடரந்்�, 
'யா�ம் இப்ேபா� 

பா�காப்பான�' என்ற 
அ�கை்க வ	ம்வைர 

கைரேயாரப் 
ப��க�கே்கா 

நீ	க�்ள்ேளா ேபாக 
ேவண்டாம். 

3. உங்கள் �னா� 
வலயத்ைத அ��ங்கள்

நிலந�கக்த�்ன் ேபா� நீங்கள் கைரேயாரப் ப��களில் 
இ	கக் ேநரந்்தால், ந�கக்ம் ெபரிதாகேவா நீண்டதாகேவா 
இ	ந்தால், அந்த இடதை்தவிட்� ெவளிேய�ங்கள்.

உள்�ர ்நிலந�கக்த�்ன் ேபா� நிலந�கக்ம் மட்�ேம 
உங்க�க�் 
ைடக�்ம் �னா� எசச்ரிகை்கயாக இ	க�்ம்.

ச�க அவசரநிைல ைமயங்கள் 
உங்கள் ச�கத�்�ள்ளவரக்ள் 
ஒன்� �ம் இடம். இைவ �ன்னர ்
�வில் பா�காப் ைமயம் என்� 
அைழகக்ப்பட்ட� – அதன் பயைன 
ெதளிவாக�்ம் வைகயில் ெபயைர 
மாற்��ள்ேளாம்

ஒ	 ெபரிய நிலந�கக்த�்ன் பின், உங்கள் 
வளங்கைள�ம்; �றைமகைள�ம் உபேயா
த்� 
உங்கள் ச�கத�்ன் ப�ல் நடவ�கை்ககைள 
ஒ	ங்
ைணகக் உங்கைளப் ேபான்ற 
உள்�ரவ்ா�கள் உங்கள் உள்�ர ்ைமயத�்ல் 
ஒன்� ட ேவண்�ம். 

  உங்கள் உள்�ர ்ைமயம் எங்ேக இ	க
்ற� 
என்பைத எம� வைலதத்ளத�்ல் ெதரிந்� 
ெகாள்�ங்கள் 
www.getprepared.nz/Hubs

உள்�ரவ்ா�களின் 
ெசயற்பா�க�கக்ான அ�ப்பைட 
ஆரம்ப ேதைவகள் இம்ைமயங்களில் 
இ	க�்ம். உதாரணமாக: ேபப்பர-்
ெபன்�ல், AM/FM ேர�ேயா, நில 
வைரபடங்கள் மற்�ம் உங்கள் 
க�ன்��ன் அவசரநிைல ெசயற்பாட்� 
நிைலயத்�டன் ெதாடர் ெகாள்ள 
�வில் பா�காப்கக்ான இ	வ� 
ேர�ேயா க	வி.

இவற்ைறவிட ேமல�கமாக எவ்வித 
அவசரநிைல காலத�்ல் ெகா�கக்ப்ப�ம் 
வழங்¨�க�ம் இம்ைமயத�்ல் 
இ	கக்ா�.

நீங்கள் getprepared.nz 
வைலதத்ளத�்ல் இ	க�்ம் ேபா�: 

உங்கள் உள்�ர ்ைமயத�்ற்கான �ட்�ைய அ�த�் 
உங்கள் ச�கத�்ன் ப�ல் நடவ�கை்கத ்�ட்டதை்தப் 
பற்� அ�ந்� ெகாள்�ங்கள்.

�னா� ெவளிேயற்ற வலயம் வைரபடதை்த பாரத்்� 
நீங்கள் வா�ம், ேவைலெசய்�ம், மற்�ம் விைளயா�ம் 
இடங்கள் �னா� ெவளிேயற்ற வலயத�்ல் உள்ளனவா 
என்பைத அ�ந்� ெகாள்�ங்கள்.

WREMO வைலதத்ளதை்த பா	ங்கள்: www.wremo.nz  
அவசரநிைலக ்காலங்களில் நம்பிகை்கயான 
தகவல்கைள ெபற நீங்கள் இங்ேகதான்  ேபாவீரக்ள்.
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1. WREMOஎசச்ரிக்ைககைள 
ெபற இப்ேபாேத ப�  
ெசய்�ங்கள்

அதற்கான ெமன்ெபா	ைள ப�விறக�்ங்கள்

இப்ேபாேத 
சரியான 

ேநரம்

ழ் ேநாக்� 
ேதய்க்க ம்

இப்ேபாேத

நி¥�லாந்� ெசஞ்��ைவ சங்கத�்ன், இடரக்�கக்ான 
அஃப்(App)ஐ ப�விறகக்ம் ெசய்�ங்கள். அ�ல் ெபா�வான 
அ�விதத்ல்க�கக்ான �விசை்ச இயக
்வி�ங்கள். 
அப்ேபா�தான் WREMO உயி	க�் ஆபதத்ான 
அவசரநிைலகளில் உங்க�க�் அ�விகக்லாம். உங்கள் 
பா�காப்க�் அச�்�தத்ல் வ	ம்ேபா� மட்�ேம 
WREMO அ�விதத்ல்கைள அ£ப்ம். ஏைனய 
அ�விதத்ல்களில் நீங்கள் ெபறவி	ம்பியவற்ைற 
மட்�ம் ெதரி� ெசய்�ங்கள். இ� ெவ�ங்டன் பிரேதசம் 
என்பைத�ம் ஒவ்ெவா	 �ைற�ம் ேவகமாக காற்� வீ�ம் 
என்பதற்கான எசச்ரிகை்ககள் உங்க�க�் வ	வைத நீங்கள் 
வி	ம்பமாட்«ரக்ள் என்பைத�ம் நிைனவில் ைவத�்	ங்கள்.

உங்க�க�் எசச்ரிகை்க வந்தால்
ெசால்லப்பட்ட அ��ைரைய பின்பற்�ங்கள். ச�க 
ஊடகங்களிேலா அல்ல� ��ஞ்ெசய்�களாகேவா 
உங்க�க�் ெந	ங்
யவரக்�டன் அ��ைரைய ப
ரந்்� 
ெகாள்�ங்கள். 

நாங்கள் தயார!்எசச்ரிக்ைககைள ெபற ப�  ெசய்விட்ேடாம்2345678

நிலந�க்கத்�ன் 
ேபாதான  
உங்கள் 
�ட்டத்�ற்� 
வ�காட்� 

இைத எ�த்� 
இப்ேபாேத 
ஆயதத்மா�ங்கள்  

அவசரநிைல ேநரங்களில் தகவல்ைள
 ெப�வதற்கான �றந்த �லங்கள்:

  WREMO வின� வைலதத்ளதை்த
               பா	ங்கள் www.wremo.nz

  WREMO வின� �க®ல் பகக்தை்த 
              LIKE பண்¯ங்கள்    facebook.com/WREMOnz

 WREMO வின� ட்விட்டைர (Twitter) FOLLOW  
              பண்¯ங்கள் facebook.com/WREMOnz
           
             உங்கள் உள்�ர ்க�ன்��ன் வைலதத்ளதை்த�ம்
             அவரக்ளின் ச�க வைலதத்ளங்கைள�ம் பாரை்வயி�ங்கள்.

  
              Radio New Zealand ஐ�ம் உள்�ர ்வாெனா� நிைலய

             ஒ�பரப்கக்ைள�ம் ேக�ங்கள்.ங்கள்.ww

நீங்க�ம் பங்�பற்�ங்கள்
இலவசமான 
அவசரநிைல தயார ்
வ�ப்�கள்
உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்�ம் 
ச�கத�்ன	ம் ஒ	 ெபரிய 
நிலந�கக்த�்ற்�: தயாராக இ	கக்�ம், 
நடந்தால் ப�ல் நடவ�கை்க 
ஆற்ற�ம் , பின் அ��	ந்� 
°ள�ம் அவரக்�க�் நீங்கள் 
எவ்வா� உதவலாம் என்பைத�ம் 
கற்�கெ்காள்�ங்கள்.

   ஒ	 வ�ப்பிற்� உங்கைள ப�� 
ெசய்�ங்கள்:
getprepared.nz/
Courses

   உங்கள் ச�கம் தயாராக�ம் 
ப�ல் நடவ�கை்க ஆற்ற�ம் 
அவரக்�க�் உதவ நீங்கள் ஒ	 
WREMO ெதாண்டரா�ங்கள்: 
getprepared.nz/
Volunteer

வரத்்தகத்ைத 
ெதாடரவ்தற்கான 
இலவச பட்டைறகள் 
நீங்கள் ஒ	 வரத்த்க அல்ல� 
ச�க அைமப்ைப நடத்�பவராக 
இ	ந்தால், ஒ	 �ன்னதான அல்ல� 
ெபரிதான இட	க�் பின்ன	ம் அைத 
ெதாடரந்்� நடதத்ேவ வி	ம்வீரக்ள். 
உங்களிடம் ேவைல ெசய்பவரக்�ம் 
உங்கள் வா�கை்கயாளரக்�ம் 
உங்களில் தங்
�ள்ளாரக்ள். நீங்க�ம் 
உங்க�க�் ேவைல ெசய்பவரக்�ம் 
ஒ	 இட	க�்ப் பின்னர ்ெதாடரந்்� 
ெசயற்பட�ம் �றந்த ���கள் 
எ�கக்�ம் எம� பட்டைறகள் உத�ம்.

இ�ல் பங்�பற்�ேவார ்வரத்த்கதை்த 
ெதாடரந்்� இயக�்வதற்கான 
அ�ப்பைட அ�ைவ�ம், தம� 
தனியான ெசாந்த �ட்ட வைரைப 
ஆரம்பிகக்�ம் ெதரிந்� ெகாண்� 
ெவளிேய�வாரக்ள். ெவ�ங்டன் 
பிரேதசம் எங்�ம் எம� இரண்� 
மணித�்யால பட்டைறகைள நாம் 
நடத்�
ேறாம்

   getprepared.nz/
Businesses

ச�க ப�ல் 
நடவ�க்ைக 
�ட்டங்கள்
உங்கைளப் ேபான்றவரக்ள் உங்கள் 
ச�க ப�ல் நடவ�கை்க �ட்டத�்ல் 
பங்களிக
்றாரக்ள். எவ்வைகயான 
�ட்டம் ேபாடப்ப�
ற� என்�ம் 
அ�ல் எவ்வா� நீங்கள் பங்களிகக்லாம் 
என்�ம் அ�ந்� ெகாள்�ங்கள். 
உங்கள் ச�கதை்தப் பற்� உங்களிடம் 
ெப�ம�யான அ�� இ	க
்ற�. இ� 
நிசச்யமாக உத�ம்.

   getprepared.nz/
ResponsePlan

ெதாடர்க�க�்:

  wremo@gw.govt.nz

  04 830 4279

  facebook.com/WREMOnz

வாழ்த்�கக்ள்! 
பா�காப்பாக 
இ	ப்பதற்கான 
�தல் அ�ைய நீங்கள் 
எ�த்� விட்«ரக்ள்

ெவ�ங்டன் பிரேதசம் வாழ்வதற்� 
ஒ	 வியதத்� இடம். ஆனால் இயற்ைக 
±ற்றங்கள் ெகாஞ்சம் அ�கமாக 
இடம்ெப�ம் இடம்.

நாம் அ�கக்� நிலந�கக்ம், யல் , 
ெவள்ளம், நிலசச்ரி� ேபான்றவற்ைற 
எ�ரெ்காள்
ேறாம். எமக�் �னா� 
ஆபத்�ம் உண்�.

அவ்வைகயான அவசரநிைலகள் ஏறக�்ைறய 
ஒேரமா�ரியான தாகக்ங்கைள உண்டாக�்ம். அவ�ய 
ேதைவகைள ெப�வ�ம், பிரியமானவரக்�டன் ேசரந்்� 
ெகாள்ளவ�ம் க�னமாக இ	க�்ம். 

ஒ	 ெபரிய நிலந�கக்த�்ற்� பின்னர ்வ	ம் சவாலான 
நாட்களில், உங்கள் வீட்��ள்வரக்�ம் உங்கள் 
ச�க�ம் பா�காப்பாக�ம்  �யள� வச�யாக�ம் 
இ	ப்பதற்காக நீங்கள் தயாரப்�தத்க ் �யவற்ைற 
ெசால்�யி	க
்ேறாம்.

எசச்ரிகை்ககைள ெப�வதற்� நீங்கள் ப�� 
ெசய்வதன் �லம் இதற்கான �தல் அ�ைய ¤ரத்�் 
ெசய்�விட்«ரக்ள்! 

இன்�ம், இன்� இர�ம், அ�தத் �ல சனி-
ஞாயி�களி�ம் ெசய்ய ேவண்�யைவகைள ெசய்� 
உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்ைள தயாராக�்ங்கள். 
ஒவ்வெவா	 ப��ம் நிசச்யமாக உங்கள் உைழப்கே்கற்ற 
பய£ள்ள�. உங்களிடம் ேமல�க ேகள்விகள் இ	ந்தால் 
எம்�டன் ெதாடர் ெகாள்�ங்கள்.

WREMO ��விட�	ந்� 
(அ�தான்  Wellington Region Emergency 
Management O²ce)

Tamil Edition



நிலந�கக்த�்ன் பின்:

உங்கள் ச�க அவசரநிைல 
ைமயத்ைத ெதரிந் 
ெகாள்�ங்கள்.

 எம� உள்�ர ்ைமயம் 
எங்
	க
்ற� என்�ம் 

எம� ச�கத�்ற்� எவ்வா� 
உதவலாம் என்�ம் எமக�் 

ெதரி�ம்.

நாங்கள் தயார்

நிலந�கக்த�்ன் ேபா� நீங்கள் வி�-��-பி� 
ெசய்தால் உங்க�க�் காயங்கள் வரக ்�ய 
சந்தரப்்பங்கள் �ைற�ம் என்ப� சரவ்ேதச 
நிணரக்�க�்த ்ெதரி�ம்.

நிலந�கக்த�்ன்ேபா� வரக ்�ய அ�கமான காயங்கள் வீ� சரிந்� 
வி�வதால் ஏற்ப�வைதவிட தளபாடங்களா�ம், அலங்காரப் 
ெபா	ட்களா�ம்,  ைர ஓ�கள் ேபான்ற வீட்�ல் ெபா	த�் 
உள்ளவற்றா�ேம உண்டா
ற�.

நிலந�கக்த�்ன் ேபா�:
வீட்�ன் உள்ேள – நிலந�கக்ம் நிற்�ம் வைரக�்ம், ெவளிேய�வ� 
பா�காப்பா�ம் வைரக�்ம், உள்ேளேய இ	ங்கள். விழக ்�ய 
ெபா	ட்கைளத ்தவிரத்்� கட்�டதை்தவிட்� கவனமாக 
ெவளிேய�ங்கள்.

உயரமான கட்�டத�்ல்: ேமேல ெசான்ன� ேபாலேவ � எசச்ரிகை்க 
மணி அ�க
்ற� என்பதற்காக அவசரமாக ெவளிேயற ேவண்டாம்.

கட்�டங்க�க�் ெவளிேய: உயரமான கட்�டங்கள், மரங்கள், 
�ன்சார கம்பிகள் ேபான்வற்�ன் அ	
�	கக்ாமல்  தள்ளி ேபாய் 
நிலந�கக்ம் நிற்�ம் வைர வி�-��-பி� ெசய்�ங்கள். 

ேபாக�்வரத்� அ�க�ள்ள வீ�யில்: உங்கைள �ற்�யி	க�்ம் 
கட்�டங்களி�	ந்� ெபா	ட்கள் உங்கள் ேமல் விழக ்�ம். 
ஆைகயால் நைடபாைதயில் நிற்கா�ரக்ள்.

2. வி	-��-
பி� பயிற்� 
ெசய்�ங்கள் 

இன்�

உங்களால் வி�-
��-பி� ெசய்ய 
��யாவிட்டால், 

உங்களால் ��ந்தள� 
உங்கள் தைலைய�ம் 

க�தை்த�ம் 
பா�காப்பதற்கான 
வ�ைய ேத�ங்கள்.

Tsunami 
safe 
zone

1 நாங்கள் தயார!் நாங்கள் வி�-��-பி� பயிற்� ெசய்ேதாம் 3 4 5 6 7 8

1 2 நாங்கள் தயார!் எம� �னா� வலயம் எங்ேகெயன்� எமக�் ெதரி�ம் 4 5 6 7 8

 �னா� ஆபத்� இ	க
்றதா?

* கைரயி�	ந்� �ரமாக உள்ள நிலப்பகக்மாகேவா 
அல்ல� மைல ேமேலா நடந்� அல்ல� 
ைசக
்ளில் விைரவாக பா�காப்பான இடதை்த 
அைட�ங்கள். ஆனால் காரில் ேபாக ேவண்டாம்.

* நீல நிற �னா� அம்க�்�கைள�ம் ெவளிேய� 
பாைதக�கக்ான அ�விப் ��கைள 
பின்பற்� அண்ைமயி�ள்ள பா�காப்பான 
இடதை்த அைட�ங்கள் அல்ல� நீல நிற �னா� 
ேகாட்ைட தாண்�ங்கள். உங்களின் பின் 
ெவளிேய�ேவா	க�் இடம் ெகா�ப்பதற்காக 
ெதாடரந்்�ம் ெசல்�ங்கள்.

  மற்றவரக்�டன் ெதாடர் 
ெகாள்�ங்கள்:

* வீ� �	ம்ப �யற்�க�்ம் �ன்னர ்நீங்கள் ெதரி� 
ெசய்த இடத�்ல் ஒன்� ேச	ங்கள்.

* ��ந்தால், நீங்கள் பா�காப்பாக இ	க
்�ரக்ள் 
என்பைத ச�க வைலதத்ளங்கள் ஊடாகேவா 
��ஞ்ெசய்� ஊடாகேவா மற்றவரக்�க�் 
ெதரியப்ப�த்�ங்கள் இசே்சைவகளின் 
பாவைனையக ்�ைறவாக ைவத�்	ப்பதற்காக 
அைழப்கள் எ�கக் ேவண்டாம். ��ஞ்ெசய்� 
அ£ப்ங்கள்.

  இந்த www.wremo.nz வைலதத்ளதை்த 
பாரை்வயிட்� அல்ல� ேர�ேயாவில் 
ேகட்� அவசரநிைல ெசய்�கைள 
அ�ந்� ெகாள்�ங்கள்.

 உங்கள் வீட்ைட பா�காப்பானதாக 
               ெசய்�ங்கள்

* எரிவா� ெவளிேய�ம் சதத்ம் ேகட்டால் 
அல்ல� மணந்தால் அ� ெவ�கக்ாமல் 
த�ப்பதற்காக எரிவா� வால்ைவ ��ங்கள்.

* �ன்சாரம் தைடபட்�	ந்தால் அல்ல� நீங்கள் 
ெவளிேயற ேவண்�யி	ந்தால் �ன்சாரதை்த 
ெமயின் �விச�்ல் நி�த்�ங்கள். உங்கள் 
கண்க�க�் ெதன்படாவிட்டா�ம் �ன்சார 
வயரக்ள் பா�கக்ப்பட்�	கக்லாம்.

* நீர ்�ழாய்கள் பா�கக்ப்பட்�	க
்ன்றன என்� 
நீங்கள் சந்ேத
தத்ால் �தன்ைம தண்ணீர ்
வால்ைவ ¤ட்�ங்கள். ெவளிேய�ம் நீர ்உங்கள் 
வீட்�ற்� பா�ப்ைப ஏற்ப�த்�ம்.

  உங்கள் ச�க அவசரநிைல 
ைமயத�்ற்� ெசல்�ங்கள்

* உங்க�க�் உதவி ேதைவப்பட்டால்

* உங்கள் �றைமகைள�ம் வளங்கைள�ம் 
ப
ரந்்� உதவி ெகா�கக் ���மானால்

* உங்கள் அய�ல் நடந்தவற்ைறப்பற்�ய 
ெசய்�கைள ேசகரிகக்�ம் 
பரிமா�கெ்காள்ள�ம்

* உங்கள் ச�கத�்ன் உள்�ர ்ப�ல் 
நடவ�கை்ககைள ஒ	ங்
ைணகக்�ம் உங்கள் 
க�ன்��ன் அவசரநிைல ெசயற்பாட்� 
நிைலயத�்ற்� தகவல்கைள ெசால்ல�ம்

   நீ	ம் �காதார�ம்

* �த�்கரிகக்ப்படாத நீைர ஒ	 நி�டம் ெகா�கக் 
ைவத்� அ	ந்�ங்கள் அல்ல� வீட்�ல் 
உபேயா
க�்ம் வாசைன¥ட்டப்படாத 
நிறநீக
்யில் (bleach) ½ �ன்னகக்ரண்� அளைவ 
10 ¦ட்டர ்நீ	க�்ள் விட்� 30 நி�டங்க�க�்ப் 
பின் அ	ந்�ங்கள். 

* க�ப்பைறயில் நீர�த்�க�வ (§ush) ேவண்டாம். 
��ந்தால் உங்கள் க��கைளப் ேபாட �� 
ேதாண்�ங்கள். �ப்பரவாக இ	ங்கள்.

 பிள்ைளகைள அைழத்� வா	ங்கள்

* எல்ேலா	க�்ம் �ட்டம் என்ன என்ப� 
ெதரி�ம் என்பைத உ��ப்ப�த்�ங்கள். உங்கள் 
பிள்ைளகள் எங்ேகா பா�காப்பாக இ	கக், 
ேதைவயில்லாமல் பள்ளிக ்டத�்ற்� ேபாய் 
உங்க�க�் ஆபதை்த விைளவிகக் ேவண்டாம். 
ஆபத�்ல்ைல என்� உ�� ெசய்த பின் 
பிள்ைளகைள அைழத்� வா	ங்கள்.

 அயலவரக்ைளச ்ெசன்� பா	ங்கள்

* தனியாக வ�ப்ேபாைர�ம், நக	ம் 
ஆற்றல் �ைறந்தவரக்ைள�ம், ேமல�க 
உதவி ேதைவப்ப�ேவாைர�ம் 
கவனித்�கெ்காள்�ங்கள்.

* உங்கள் �றைமகைள�ம் வளங்கைள�ம் 
ப
ரந்்� ஒ	வ	கெ்கா	வர ்ஆதர� 
ெகா�ங்கள்.

�னா� என்ப� ெதாடரந்்� வ	ம் பல அைலகைளக ்
ெகாண்ட�. இ� பல மணித�்யாலங்க�க�் ெதாடரலாம். 
�த�ல் வ	ம் அைலதான் பின் ெதாடரந்்� வ	ம் 
அைலகைள விட ெபரிதாக இ	க�்ம் என்� ெசால்�விட 
��யா�. உடன�யாக பா�காப்பான இடத�்ற்� 
ெவளிேய� நீலநிற �னா� ேகாட்ைட தாண்�ங்கள்.

எல்ேலா	ம் எவ்வா� பா�காப்பான இடத�்ற்� ேபாகலாம் 
என்� அயலவரக்�டன்  உைரயா�ங்கள்   �ல	க�் ேமல�க 
உதவிகள் ேதைவப்படலாம்.

நீங்கள் வ�க�்ம், விைளயா�ம் அல்ல� ேவைல பாரக்�்ம் 
இடங்கள் �னா� வலயங்களில் உள்ளனவா என்பைத�ம் 
அங்
	ந்� எவ்வா� பா�காப்பான இடத�்ற்� ெசல்வ� 
என்பைத�ம் அ�ந்� ைவ�ங்கள்.

  getprepared.nz/TsunamiZone

MIN
10

�தல் அைல 10 
நி�டங்க�க�்ள் வந்� 
விடலாம். ஆைகயால் 

எசச்ரிகை்கெயா� ேபான்ற 
அ�கார¤ரவ் அ�விப்கள் 

ெகா�ப்பதற்� ேநரம் ேபாதா�. 
ெதற்� அெமரிகக்ா ேபான்ற 

ெவ�ெதாைலவான இடங்களில் 
ஆரம்பமா�ம் �னா�கே்க நாம் 

எசச்ரிகை்க ெகா�ப்ேபாம்.

�னா�ைய ெதாடரந்்�, 
'யா�ம் இப்ேபா� 

பா�காப்பான�' என்ற 
அ�கை்க வ	ம்வைர 

கைரேயாரப் 
ப��க�கே்கா 

நீ	க�்ள்ேளா ேபாக 
ேவண்டாம். 

3. உங்கள் �னா� 
வலயத்ைத அ��ங்கள்

நிலந�கக்த�்ன் ேபா� நீங்கள் கைரேயாரப் ப��களில் 
இ	கக் ேநரந்்தால், ந�கக்ம் ெபரிதாகேவா நீண்டதாகேவா 
இ	ந்தால், அந்த இடதை்தவிட்� ெவளிேய�ங்கள்.

உள்�ர ்நிலந�கக்த�்ன் ேபா� நிலந�கக்ம் மட்�ேம 
உங்க�க�் 
ைடக�்ம் �னா� எசச்ரிகை்கயாக இ	க�்ம்.

ச�க அவசரநிைல ைமயங்கள் 
உங்கள் ச�கத�்�ள்ளவரக்ள் 
ஒன்� �ம் இடம். இைவ �ன்னர ்
�வில் பா�காப் ைமயம் என்� 
அைழகக்ப்பட்ட� – அதன் பயைன 
ெதளிவாக�்ம் வைகயில் ெபயைர 
மாற்��ள்ேளாம்

ஒ	 ெபரிய நிலந�கக்த�்ன் பின், உங்கள் 
வளங்கைள�ம்; �றைமகைள�ம் உபேயா
த்� 
உங்கள் ச�கத�்ன் ப�ல் நடவ�கை்ககைள 
ஒ	ங்
ைணகக் உங்கைளப் ேபான்ற 
உள்�ரவ்ா�கள் உங்கள் உள்�ர ்ைமயத�்ல் 
ஒன்� ட ேவண்�ம். 

  உங்கள் உள்�ர ்ைமயம் எங்ேக இ	க
்ற� 
என்பைத எம� வைலதத்ளத�்ல் ெதரிந்� 
ெகாள்�ங்கள் 
www.getprepared.nz/Hubs

உள்�ரவ்ா�களின் 
ெசயற்பா�க�கக்ான அ�ப்பைட 
ஆரம்ப ேதைவகள் இம்ைமயங்களில் 
இ	க�்ம். உதாரணமாக: ேபப்பர-்
ெபன்�ல், AM/FM ேர�ேயா, நில 
வைரபடங்கள் மற்�ம் உங்கள் 
க�ன்��ன் அவசரநிைல ெசயற்பாட்� 
நிைலயத்�டன் ெதாடர் ெகாள்ள 
�வில் பா�காப்கக்ான இ	வ� 
ேர�ேயா க	வி.

இவற்ைறவிட ேமல�கமாக எவ்வித 
அவசரநிைல காலத�்ல் ெகா�கக்ப்ப�ம் 
வழங்¨�க�ம் இம்ைமயத�்ல் 
இ	கக்ா�.

நீங்கள் getprepared.nz 
வைலதத்ளத�்ல் இ	க�்ம் ேபா�: 

உங்கள் உள்�ர ்ைமயத�்ற்கான �ட்�ைய அ�த�் 
உங்கள் ச�கத�்ன் ப�ல் நடவ�கை்கத ்�ட்டதை்தப் 
பற்� அ�ந்� ெகாள்�ங்கள்.

�னா� ெவளிேயற்ற வலயம் வைரபடதை்த பாரத்்� 
நீங்கள் வா�ம், ேவைலெசய்�ம், மற்�ம் விைளயா�ம் 
இடங்கள் �னா� ெவளிேயற்ற வலயத�்ல் உள்ளனவா 
என்பைத அ�ந்� ெகாள்�ங்கள்.

WREMO வைலதத்ளதை்த பா	ங்கள்: www.wremo.nz  
அவசரநிைலக ்காலங்களில் நம்பிகை்கயான 
தகவல்கைள ெபற நீங்கள் இங்ேகதான்  ேபாவீரக்ள்.
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1. WREMOஎசச்ரிக்ைககைள 
ெபற இப்ேபாேத ப�  
ெசய்�ங்கள்

அதற்கான ெமன்ெபா	ைள ப�விறக�்ங்கள்

இப்ேபாேத 
சரியான 

ேநரம்

ழ் ேநாக்� 
ேதய்க்க ம்

இப்ேபாேத

நி¥�லாந்� ெசஞ்��ைவ சங்கத�்ன், இடரக்�கக்ான 
அஃப்(App)ஐ ப�விறகக்ம் ெசய்�ங்கள். அ�ல் ெபா�வான 
அ�விதத்ல்க�கக்ான �விசை்ச இயக
்வி�ங்கள். 
அப்ேபா�தான் WREMO உயி	க�் ஆபதத்ான 
அவசரநிைலகளில் உங்க�க�் அ�விகக்லாம். உங்கள் 
பா�காப்க�் அச�்�தத்ல் வ	ம்ேபா� மட்�ேம 
WREMO அ�விதத்ல்கைள அ£ப்ம். ஏைனய 
அ�விதத்ல்களில் நீங்கள் ெபறவி	ம்பியவற்ைற 
மட்�ம் ெதரி� ெசய்�ங்கள். இ� ெவ�ங்டன் பிரேதசம் 
என்பைத�ம் ஒவ்ெவா	 �ைற�ம் ேவகமாக காற்� வீ�ம் 
என்பதற்கான எசச்ரிகை்ககள் உங்க�க�் வ	வைத நீங்கள் 
வி	ம்பமாட்«ரக்ள் என்பைத�ம் நிைனவில் ைவத�்	ங்கள்.

உங்க�க�் எசச்ரிகை்க வந்தால்
ெசால்லப்பட்ட அ��ைரைய பின்பற்�ங்கள். ச�க 
ஊடகங்களிேலா அல்ல� ��ஞ்ெசய்�களாகேவா 
உங்க�க�் ெந	ங்
யவரக்�டன் அ��ைரைய ப
ரந்்� 
ெகாள்�ங்கள். 

நாங்கள் தயார!்எசச்ரிக்ைககைள ெபற ப�  ெசய்விட்ேடாம்2345678

நிலந�க்கத்�ன் 
ேபாதான  
உங்கள் 
�ட்டத்�ற்� 
வ�காட்� 

இைத எ�த்� 
இப்ேபாேத 
ஆயதத்மா�ங்கள்  

அவசரநிைல ேநரங்களில் தகவல்ைள
 ெப�வதற்கான �றந்த �லங்கள்:

  WREMO வின� வைலதத்ளதை்த
               பா	ங்கள் www.wremo.nz

  WREMO வின� �க®ல் பகக்தை்த 
              LIKE பண்¯ங்கள்    facebook.com/WREMOnz

 WREMO வின� ட்விட்டைர (Twitter) FOLLOW  
              பண்¯ங்கள் facebook.com/WREMOnz
           
             உங்கள் உள்�ர ்க�ன்��ன் வைலதத்ளதை்த�ம்
             அவரக்ளின் ச�க வைலதத்ளங்கைள�ம் பாரை்வயி�ங்கள்.

  
              Radio New Zealand ஐ�ம் உள்�ர ்வாெனா� நிைலய

             ஒ�பரப்கக்ைள�ம் ேக�ங்கள்.ங்கள்.ww

நீங்க�ம் பங்�பற்�ங்கள்
இலவசமான 
அவசரநிைல தயார ்
வ�ப்�கள்
உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்�ம் 
ச�கத�்ன	ம் ஒ	 ெபரிய 
நிலந�கக்த�்ற்�: தயாராக இ	கக்�ம், 
நடந்தால் ப�ல் நடவ�கை்க 
ஆற்ற�ம் , பின் அ��	ந்� 
°ள�ம் அவரக்�க�் நீங்கள் 
எவ்வா� உதவலாம் என்பைத�ம் 
கற்�கெ்காள்�ங்கள்.

   ஒ	 வ�ப்பிற்� உங்கைள ப�� 
ெசய்�ங்கள்:
getprepared.nz/
Courses

   உங்கள் ச�கம் தயாராக�ம் 
ப�ல் நடவ�கை்க ஆற்ற�ம் 
அவரக்�க�் உதவ நீங்கள் ஒ	 
WREMO ெதாண்டரா�ங்கள்: 
getprepared.nz/
Volunteer

வரத்்தகத்ைத 
ெதாடரவ்தற்கான 
இலவச பட்டைறகள் 
நீங்கள் ஒ	 வரத்த்க அல்ல� 
ச�க அைமப்ைப நடத்�பவராக 
இ	ந்தால், ஒ	 �ன்னதான அல்ல� 
ெபரிதான இட	க�் பின்ன	ம் அைத 
ெதாடரந்்� நடதத்ேவ வி	ம்வீரக்ள். 
உங்களிடம் ேவைல ெசய்பவரக்�ம் 
உங்கள் வா�கை்கயாளரக்�ம் 
உங்களில் தங்
�ள்ளாரக்ள். நீங்க�ம் 
உங்க�க�் ேவைல ெசய்பவரக்�ம் 
ஒ	 இட	க�்ப் பின்னர ்ெதாடரந்்� 
ெசயற்பட�ம் �றந்த ���கள் 
எ�கக்�ம் எம� பட்டைறகள் உத�ம்.

இ�ல் பங்�பற்�ேவார ்வரத்த்கதை்த 
ெதாடரந்்� இயக�்வதற்கான 
அ�ப்பைட அ�ைவ�ம், தம� 
தனியான ெசாந்த �ட்ட வைரைப 
ஆரம்பிகக்�ம் ெதரிந்� ெகாண்� 
ெவளிேய�வாரக்ள். ெவ�ங்டன் 
பிரேதசம் எங்�ம் எம� இரண்� 
மணித�்யால பட்டைறகைள நாம் 
நடத்�
ேறாம்

   getprepared.nz/
Businesses

ச�க ப�ல் 
நடவ�க்ைக 
�ட்டங்கள்
உங்கைளப் ேபான்றவரக்ள் உங்கள் 
ச�க ப�ல் நடவ�கை்க �ட்டத�்ல் 
பங்களிக
்றாரக்ள். எவ்வைகயான 
�ட்டம் ேபாடப்ப�
ற� என்�ம் 
அ�ல் எவ்வா� நீங்கள் பங்களிகக்லாம் 
என்�ம் அ�ந்� ெகாள்�ங்கள். 
உங்கள் ச�கதை்தப் பற்� உங்களிடம் 
ெப�ம�யான அ�� இ	க
்ற�. இ� 
நிசச்யமாக உத�ம்.

   getprepared.nz/
ResponsePlan

ெதாடர்க�க�்:

  wremo@gw.govt.nz

  04 830 4279

  facebook.com/WREMOnz

வாழ்த்�கக்ள்! 
பா�காப்பாக 
இ	ப்பதற்கான 
�தல் அ�ைய நீங்கள் 
எ�த்� விட்«ரக்ள்

ெவ�ங்டன் பிரேதசம் வாழ்வதற்� 
ஒ	 வியதத்� இடம். ஆனால் இயற்ைக 
±ற்றங்கள் ெகாஞ்சம் அ�கமாக 
இடம்ெப�ம் இடம்.

நாம் அ�கக்� நிலந�கக்ம், யல் , 
ெவள்ளம், நிலசச்ரி� ேபான்றவற்ைற 
எ�ரெ்காள்
ேறாம். எமக�் �னா� 
ஆபத்�ம் உண்�.

அவ்வைகயான அவசரநிைலகள் ஏறக�்ைறய 
ஒேரமா�ரியான தாகக்ங்கைள உண்டாக�்ம். அவ�ய 
ேதைவகைள ெப�வ�ம், பிரியமானவரக்�டன் ேசரந்்� 
ெகாள்ளவ�ம் க�னமாக இ	க�்ம். 

ஒ	 ெபரிய நிலந�கக்த�்ற்� பின்னர ்வ	ம் சவாலான 
நாட்களில், உங்கள் வீட்��ள்வரக்�ம் உங்கள் 
ச�க�ம் பா�காப்பாக�ம்  �யள� வச�யாக�ம் 
இ	ப்பதற்காக நீங்கள் தயாரப்�தத்க ் �யவற்ைற 
ெசால்�யி	க
்ேறாம்.

எசச்ரிகை்ககைள ெப�வதற்� நீங்கள் ப�� 
ெசய்வதன் �லம் இதற்கான �தல் அ�ைய ¤ரத்�் 
ெசய்�விட்«ரக்ள்! 

இன்�ம், இன்� இர�ம், அ�தத் �ல சனி-
ஞாயி�களி�ம் ெசய்ய ேவண்�யைவகைள ெசய்� 
உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்ைள தயாராக�்ங்கள். 
ஒவ்வெவா	 ப��ம் நிசச்யமாக உங்கள் உைழப்கே்கற்ற 
பய£ள்ள�. உங்களிடம் ேமல�க ேகள்விகள் இ	ந்தால் 
எம்�டன் ெதாடர் ெகாள்�ங்கள்.

WREMO ��விட�	ந்� 
(அ�தான்  Wellington Region Emergency 
Management O²ce)

Tamil Edition



நிலந�கக்த�்ன் பின்:

உங்கள் ச�க அவசரநிைல 
ைமயத்ைத ெதரிந் 
ெகாள்�ங்கள்.

 எம� உள்�ர ்ைமயம் 
எங்
	க
்ற� என்�ம் 

எம� ச�கத�்ற்� எவ்வா� 
உதவலாம் என்�ம் எமக�் 

ெதரி�ம்.

நாங்கள் தயார்

நிலந�கக்த�்ன் ேபா� நீங்கள் வி�-��-பி� 
ெசய்தால் உங்க�க�் காயங்கள் வரக ்�ய 
சந்தரப்்பங்கள் �ைற�ம் என்ப� சரவ்ேதச 
நிணரக்�க�்த ்ெதரி�ம்.

நிலந�கக்த�்ன்ேபா� வரக ்�ய அ�கமான காயங்கள் வீ� சரிந்� 
வி�வதால் ஏற்ப�வைதவிட தளபாடங்களா�ம், அலங்காரப் 
ெபா	ட்களா�ம்,  ைர ஓ�கள் ேபான்ற வீட்�ல் ெபா	த�் 
உள்ளவற்றா�ேம உண்டா
ற�.

நிலந�கக்த�்ன் ேபா�:
வீட்�ன் உள்ேள – நிலந�கக்ம் நிற்�ம் வைரக�்ம், ெவளிேய�வ� 
பா�காப்பா�ம் வைரக�்ம், உள்ேளேய இ	ங்கள். விழக ்�ய 
ெபா	ட்கைளத ்தவிரத்்� கட்�டதை்தவிட்� கவனமாக 
ெவளிேய�ங்கள்.

உயரமான கட்�டத�்ல்: ேமேல ெசான்ன� ேபாலேவ � எசச்ரிகை்க 
மணி அ�க
்ற� என்பதற்காக அவசரமாக ெவளிேயற ேவண்டாம்.

கட்�டங்க�க�் ெவளிேய: உயரமான கட்�டங்கள், மரங்கள், 
�ன்சார கம்பிகள் ேபான்வற்�ன் அ	
�	கக்ாமல்  தள்ளி ேபாய் 
நிலந�கக்ம் நிற்�ம் வைர வி�-��-பி� ெசய்�ங்கள். 

ேபாக�்வரத்� அ�க�ள்ள வீ�யில்: உங்கைள �ற்�யி	க�்ம் 
கட்�டங்களி�	ந்� ெபா	ட்கள் உங்கள் ேமல் விழக ்�ம். 
ஆைகயால் நைடபாைதயில் நிற்கா�ரக்ள்.

2. வி	-��-
பி� பயிற்� 
ெசய்�ங்கள் 

இன்�

உங்களால் வி�-
��-பி� ெசய்ய 
��யாவிட்டால், 

உங்களால் ��ந்தள� 
உங்கள் தைலைய�ம் 

க�தை்த�ம் 
பா�காப்பதற்கான 
வ�ைய ேத�ங்கள்.

Tsunami 
safe 
zone

1 நாங்கள் தயார!் நாங்கள் வி�-��-பி� பயிற்� ெசய்ேதாம் 3 4 5 6 7 8

1 2 நாங்கள் தயார!் எம� �னா� வலயம் எங்ேகெயன்� எமக�் ெதரி�ம் 4 5 6 7 8

 �னா� ஆபத்� இ	க
்றதா?

* கைரயி�	ந்� �ரமாக உள்ள நிலப்பகக்மாகேவா 
அல்ல� மைல ேமேலா நடந்� அல்ல� 
ைசக
்ளில் விைரவாக பா�காப்பான இடதை்த 
அைட�ங்கள். ஆனால் காரில் ேபாக ேவண்டாம்.

* நீல நிற �னா� அம்க�்�கைள�ம் ெவளிேய� 
பாைதக�கக்ான அ�விப் ��கைள 
பின்பற்� அண்ைமயி�ள்ள பா�காப்பான 
இடதை்த அைட�ங்கள் அல்ல� நீல நிற �னா� 
ேகாட்ைட தாண்�ங்கள். உங்களின் பின் 
ெவளிேய�ேவா	க�் இடம் ெகா�ப்பதற்காக 
ெதாடரந்்�ம் ெசல்�ங்கள்.

  மற்றவரக்�டன் ெதாடர் 
ெகாள்�ங்கள்:

* வீ� �	ம்ப �யற்�க�்ம் �ன்னர ்நீங்கள் ெதரி� 
ெசய்த இடத�்ல் ஒன்� ேச	ங்கள்.

* ��ந்தால், நீங்கள் பா�காப்பாக இ	க
்�ரக்ள் 
என்பைத ச�க வைலதத்ளங்கள் ஊடாகேவா 
��ஞ்ெசய்� ஊடாகேவா மற்றவரக்�க�் 
ெதரியப்ப�த்�ங்கள் இசே்சைவகளின் 
பாவைனையக ்�ைறவாக ைவத�்	ப்பதற்காக 
அைழப்கள் எ�கக் ேவண்டாம். ��ஞ்ெசய்� 
அ£ப்ங்கள்.

  இந்த www.wremo.nz வைலதத்ளதை்த 
பாரை்வயிட்� அல்ல� ேர�ேயாவில் 
ேகட்� அவசரநிைல ெசய்�கைள 
அ�ந்� ெகாள்�ங்கள்.

 உங்கள் வீட்ைட பா�காப்பானதாக 
               ெசய்�ங்கள்

* எரிவா� ெவளிேய�ம் சதத்ம் ேகட்டால் 
அல்ல� மணந்தால் அ� ெவ�கக்ாமல் 
த�ப்பதற்காக எரிவா� வால்ைவ ��ங்கள்.

* �ன்சாரம் தைடபட்�	ந்தால் அல்ல� நீங்கள் 
ெவளிேயற ேவண்�யி	ந்தால் �ன்சாரதை்த 
ெமயின் �விச�்ல் நி�த்�ங்கள். உங்கள் 
கண்க�க�் ெதன்படாவிட்டா�ம் �ன்சார 
வயரக்ள் பா�கக்ப்பட்�	கக்லாம்.

* நீர ்�ழாய்கள் பா�கக்ப்பட்�	க
்ன்றன என்� 
நீங்கள் சந்ேத
தத்ால் �தன்ைம தண்ணீர ்
வால்ைவ ¤ட்�ங்கள். ெவளிேய�ம் நீர ்உங்கள் 
வீட்�ற்� பா�ப்ைப ஏற்ப�த்�ம்.

  உங்கள் ச�க அவசரநிைல 
ைமயத�்ற்� ெசல்�ங்கள்

* உங்க�க�் உதவி ேதைவப்பட்டால்

* உங்கள் �றைமகைள�ம் வளங்கைள�ம் 
ப
ரந்்� உதவி ெகா�கக் ���மானால்

* உங்கள் அய�ல் நடந்தவற்ைறப்பற்�ய 
ெசய்�கைள ேசகரிகக்�ம் 
பரிமா�கெ்காள்ள�ம்

* உங்கள் ச�கத�்ன் உள்�ர ்ப�ல் 
நடவ�கை்ககைள ஒ	ங்
ைணகக்�ம் உங்கள் 
க�ன்��ன் அவசரநிைல ெசயற்பாட்� 
நிைலயத�்ற்� தகவல்கைள ெசால்ல�ம்

   நீ	ம் �காதார�ம்

* �த�்கரிகக்ப்படாத நீைர ஒ	 நி�டம் ெகா�கக் 
ைவத்� அ	ந்�ங்கள் அல்ல� வீட்�ல் 
உபேயா
க�்ம் வாசைன¥ட்டப்படாத 
நிறநீக
்யில் (bleach) ½ �ன்னகக்ரண்� அளைவ 
10 ¦ட்டர ்நீ	க�்ள் விட்� 30 நி�டங்க�க�்ப் 
பின் அ	ந்�ங்கள். 

* க�ப்பைறயில் நீர�த்�க�வ (§ush) ேவண்டாம். 
��ந்தால் உங்கள் க��கைளப் ேபாட �� 
ேதாண்�ங்கள். �ப்பரவாக இ	ங்கள்.

 பிள்ைளகைள அைழத்� வா	ங்கள்

* எல்ேலா	க�்ம் �ட்டம் என்ன என்ப� 
ெதரி�ம் என்பைத உ��ப்ப�த்�ங்கள். உங்கள் 
பிள்ைளகள் எங்ேகா பா�காப்பாக இ	கக், 
ேதைவயில்லாமல் பள்ளிக ்டத�்ற்� ேபாய் 
உங்க�க�் ஆபதை்த விைளவிகக் ேவண்டாம். 
ஆபத�்ல்ைல என்� உ�� ெசய்த பின் 
பிள்ைளகைள அைழத்� வா	ங்கள்.

 அயலவரக்ைளச ்ெசன்� பா	ங்கள்

* தனியாக வ�ப்ேபாைர�ம், நக	ம் 
ஆற்றல் �ைறந்தவரக்ைள�ம், ேமல�க 
உதவி ேதைவப்ப�ேவாைர�ம் 
கவனித்�கெ்காள்�ங்கள்.

* உங்கள் �றைமகைள�ம் வளங்கைள�ம் 
ப
ரந்்� ஒ	வ	கெ்கா	வர ்ஆதர� 
ெகா�ங்கள்.

�னா� என்ப� ெதாடரந்்� வ	ம் பல அைலகைளக ்
ெகாண்ட�. இ� பல மணித�்யாலங்க�க�் ெதாடரலாம். 
�த�ல் வ	ம் அைலதான் பின் ெதாடரந்்� வ	ம் 
அைலகைள விட ெபரிதாக இ	க�்ம் என்� ெசால்�விட 
��யா�. உடன�யாக பா�காப்பான இடத�்ற்� 
ெவளிேய� நீலநிற �னா� ேகாட்ைட தாண்�ங்கள்.

எல்ேலா	ம் எவ்வா� பா�காப்பான இடத�்ற்� ேபாகலாம் 
என்� அயலவரக்�டன்  உைரயா�ங்கள்   �ல	க�் ேமல�க 
உதவிகள் ேதைவப்படலாம்.

நீங்கள் வ�க�்ம், விைளயா�ம் அல்ல� ேவைல பாரக்�்ம் 
இடங்கள் �னா� வலயங்களில் உள்ளனவா என்பைத�ம் 
அங்
	ந்� எவ்வா� பா�காப்பான இடத�்ற்� ெசல்வ� 
என்பைத�ம் அ�ந்� ைவ�ங்கள்.

  getprepared.nz/TsunamiZone

MIN
10

�தல் அைல 10 
நி�டங்க�க�்ள் வந்� 
விடலாம். ஆைகயால் 

எசச்ரிகை்கெயா� ேபான்ற 
அ�கார¤ரவ் அ�விப்கள் 

ெகா�ப்பதற்� ேநரம் ேபாதா�. 
ெதற்� அெமரிகக்ா ேபான்ற 

ெவ�ெதாைலவான இடங்களில் 
ஆரம்பமா�ம் �னா�கே்க நாம் 

எசச்ரிகை்க ெகா�ப்ேபாம்.

�னா�ைய ெதாடரந்்�, 
'யா�ம் இப்ேபா� 

பா�காப்பான�' என்ற 
அ�கை்க வ	ம்வைர 

கைரேயாரப் 
ப��க�கே்கா 

நீ	க�்ள்ேளா ேபாக 
ேவண்டாம். 

3. உங்கள் �னா� 
வலயத்ைத அ��ங்கள்

நிலந�கக்த�்ன் ேபா� நீங்கள் கைரேயாரப் ப��களில் 
இ	கக் ேநரந்்தால், ந�கக்ம் ெபரிதாகேவா நீண்டதாகேவா 
இ	ந்தால், அந்த இடதை்தவிட்� ெவளிேய�ங்கள்.

உள்�ர ்நிலந�கக்த�்ன் ேபா� நிலந�கக்ம் மட்�ேம 
உங்க�க�் 
ைடக�்ம் �னா� எசச்ரிகை்கயாக இ	க�்ம்.

ச�க அவசரநிைல ைமயங்கள் 
உங்கள் ச�கத�்�ள்ளவரக்ள் 
ஒன்� �ம் இடம். இைவ �ன்னர ்
�வில் பா�காப் ைமயம் என்� 
அைழகக்ப்பட்ட� – அதன் பயைன 
ெதளிவாக�்ம் வைகயில் ெபயைர 
மாற்��ள்ேளாம்

ஒ	 ெபரிய நிலந�கக்த�்ன் பின், உங்கள் 
வளங்கைள�ம்; �றைமகைள�ம் உபேயா
த்� 
உங்கள் ச�கத�்ன் ப�ல் நடவ�கை்ககைள 
ஒ	ங்
ைணகக் உங்கைளப் ேபான்ற 
உள்�ரவ்ா�கள் உங்கள் உள்�ர ்ைமயத�்ல் 
ஒன்� ட ேவண்�ம். 

  உங்கள் உள்�ர ்ைமயம் எங்ேக இ	க
்ற� 
என்பைத எம� வைலதத்ளத�்ல் ெதரிந்� 
ெகாள்�ங்கள் 
www.getprepared.nz/Hubs

உள்�ரவ்ா�களின் 
ெசயற்பா�க�கக்ான அ�ப்பைட 
ஆரம்ப ேதைவகள் இம்ைமயங்களில் 
இ	க�்ம். உதாரணமாக: ேபப்பர-்
ெபன்�ல், AM/FM ேர�ேயா, நில 
வைரபடங்கள் மற்�ம் உங்கள் 
க�ன்��ன் அவசரநிைல ெசயற்பாட்� 
நிைலயத்�டன் ெதாடர் ெகாள்ள 
�வில் பா�காப்கக்ான இ	வ� 
ேர�ேயா க	வி.

இவற்ைறவிட ேமல�கமாக எவ்வித 
அவசரநிைல காலத�்ல் ெகா�கக்ப்ப�ம் 
வழங்¨�க�ம் இம்ைமயத�்ல் 
இ	கக்ா�.

நீங்கள் getprepared.nz 
வைலதத்ளத�்ல் இ	க�்ம் ேபா�: 

உங்கள் உள்�ர ்ைமயத�்ற்கான �ட்�ைய அ�த�் 
உங்கள் ச�கத�்ன் ப�ல் நடவ�கை்கத ்�ட்டதை்தப் 
பற்� அ�ந்� ெகாள்�ங்கள்.

�னா� ெவளிேயற்ற வலயம் வைரபடதை்த பாரத்்� 
நீங்கள் வா�ம், ேவைலெசய்�ம், மற்�ம் விைளயா�ம் 
இடங்கள் �னா� ெவளிேயற்ற வலயத�்ல் உள்ளனவா 
என்பைத அ�ந்� ெகாள்�ங்கள்.

WREMO வைலதத்ளதை்த பா	ங்கள்: www.wremo.nz  
அவசரநிைலக ்காலங்களில் நம்பிகை்கயான 
தகவல்கைள ெபற நீங்கள் இங்ேகதான்  ேபாவீரக்ள்.
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2
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1. WREMOஎசச்ரிக்ைககைள 
ெபற இப்ேபாேத ப�  
ெசய்�ங்கள்

அதற்கான ெமன்ெபா	ைள ப�விறக�்ங்கள்

இப்ேபாேத 
சரியான 

ேநரம்

ழ் ேநாக்� 
ேதய்க்க ம்

இப்ேபாேத

நி¥�லாந்� ெசஞ்��ைவ சங்கத�்ன், இடரக்�கக்ான 
அஃப்(App)ஐ ப�விறகக்ம் ெசய்�ங்கள். அ�ல் ெபா�வான 
அ�விதத்ல்க�கக்ான �விசை்ச இயக
்வி�ங்கள். 
அப்ேபா�தான் WREMO உயி	க�் ஆபதத்ான 
அவசரநிைலகளில் உங்க�க�் அ�விகக்லாம். உங்கள் 
பா�காப்க�் அச�்�தத்ல் வ	ம்ேபா� மட்�ேம 
WREMO அ�விதத்ல்கைள அ£ப்ம். ஏைனய 
அ�விதத்ல்களில் நீங்கள் ெபறவி	ம்பியவற்ைற 
மட்�ம் ெதரி� ெசய்�ங்கள். இ� ெவ�ங்டன் பிரேதசம் 
என்பைத�ம் ஒவ்ெவா	 �ைற�ம் ேவகமாக காற்� வீ�ம் 
என்பதற்கான எசச்ரிகை்ககள் உங்க�க�் வ	வைத நீங்கள் 
வி	ம்பமாட்«ரக்ள் என்பைத�ம் நிைனவில் ைவத�்	ங்கள்.

உங்க�க�் எசச்ரிகை்க வந்தால்
ெசால்லப்பட்ட அ��ைரைய பின்பற்�ங்கள். ச�க 
ஊடகங்களிேலா அல்ல� ��ஞ்ெசய்�களாகேவா 
உங்க�க�் ெந	ங்
யவரக்�டன் அ��ைரைய ப
ரந்்� 
ெகாள்�ங்கள். 

நாங்கள் தயார!்எசச்ரிக்ைககைள ெபற ப�  ெசய்விட்ேடாம்2345678

நிலந�க்கத்�ன் 
ேபாதான  
உங்கள் 
�ட்டத்�ற்� 
வ�காட்� 

இைத எ�த்� 
இப்ேபாேத 
ஆயதத்மா�ங்கள்  

அவசரநிைல ேநரங்களில் தகவல்ைள
 ெப�வதற்கான �றந்த �லங்கள்:

  WREMO வின� வைலதத்ளதை்த
               பா	ங்கள் www.wremo.nz

  WREMO வின� �க®ல் பகக்தை்த 
              LIKE பண்¯ங்கள்    facebook.com/WREMOnz

 WREMO வின� ட்விட்டைர (Twitter) FOLLOW  
              பண்¯ங்கள் facebook.com/WREMOnz
           
             உங்கள் உள்�ர ்க�ன்��ன் வைலதத்ளதை்த�ம்
             அவரக்ளின் ச�க வைலதத்ளங்கைள�ம் பாரை்வயி�ங்கள்.

  
              Radio New Zealand ஐ�ம் உள்�ர ்வாெனா� நிைலய

             ஒ�பரப்கக்ைள�ம் ேக�ங்கள்.ங்கள்.ww

நீங்க�ம் பங்�பற்�ங்கள்
இலவசமான 
அவசரநிைல தயார ்
வ�ப்�கள்
உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்�ம் 
ச�கத�்ன	ம் ஒ	 ெபரிய 
நிலந�கக்த�்ற்�: தயாராக இ	கக்�ம், 
நடந்தால் ப�ல் நடவ�கை்க 
ஆற்ற�ம் , பின் அ��	ந்� 
°ள�ம் அவரக்�க�் நீங்கள் 
எவ்வா� உதவலாம் என்பைத�ம் 
கற்�கெ்காள்�ங்கள்.

   ஒ	 வ�ப்பிற்� உங்கைள ப�� 
ெசய்�ங்கள்:
getprepared.nz/
Courses

   உங்கள் ச�கம் தயாராக�ம் 
ப�ல் நடவ�கை்க ஆற்ற�ம் 
அவரக்�க�் உதவ நீங்கள் ஒ	 
WREMO ெதாண்டரா�ங்கள்: 
getprepared.nz/
Volunteer

வரத்்தகத்ைத 
ெதாடரவ்தற்கான 
இலவச பட்டைறகள் 
நீங்கள் ஒ	 வரத்த்க அல்ல� 
ச�க அைமப்ைப நடத்�பவராக 
இ	ந்தால், ஒ	 �ன்னதான அல்ல� 
ெபரிதான இட	க�் பின்ன	ம் அைத 
ெதாடரந்்� நடதத்ேவ வி	ம்வீரக்ள். 
உங்களிடம் ேவைல ெசய்பவரக்�ம் 
உங்கள் வா�கை்கயாளரக்�ம் 
உங்களில் தங்
�ள்ளாரக்ள். நீங்க�ம் 
உங்க�க�் ேவைல ெசய்பவரக்�ம் 
ஒ	 இட	க�்ப் பின்னர ்ெதாடரந்்� 
ெசயற்பட�ம் �றந்த ���கள் 
எ�கக்�ம் எம� பட்டைறகள் உத�ம்.

இ�ல் பங்�பற்�ேவார ்வரத்த்கதை்த 
ெதாடரந்்� இயக�்வதற்கான 
அ�ப்பைட அ�ைவ�ம், தம� 
தனியான ெசாந்த �ட்ட வைரைப 
ஆரம்பிகக்�ம் ெதரிந்� ெகாண்� 
ெவளிேய�வாரக்ள். ெவ�ங்டன் 
பிரேதசம் எங்�ம் எம� இரண்� 
மணித�்யால பட்டைறகைள நாம் 
நடத்�
ேறாம்

   getprepared.nz/
Businesses

ச�க ப�ல் 
நடவ�க்ைக 
�ட்டங்கள்
உங்கைளப் ேபான்றவரக்ள் உங்கள் 
ச�க ப�ல் நடவ�கை்க �ட்டத�்ல் 
பங்களிக
்றாரக்ள். எவ்வைகயான 
�ட்டம் ேபாடப்ப�
ற� என்�ம் 
அ�ல் எவ்வா� நீங்கள் பங்களிகக்லாம் 
என்�ம் அ�ந்� ெகாள்�ங்கள். 
உங்கள் ச�கதை்தப் பற்� உங்களிடம் 
ெப�ம�யான அ�� இ	க
்ற�. இ� 
நிசச்யமாக உத�ம்.

   getprepared.nz/
ResponsePlan

ெதாடர்க�க�்:

  wremo@gw.govt.nz

  04 830 4279

  facebook.com/WREMOnz

வாழ்த்�கக்ள்! 
பா�காப்பாக 
இ	ப்பதற்கான 
�தல் அ�ைய நீங்கள் 
எ�த்� விட்«ரக்ள்

ெவ�ங்டன் பிரேதசம் வாழ்வதற்� 
ஒ	 வியதத்� இடம். ஆனால் இயற்ைக 
±ற்றங்கள் ெகாஞ்சம் அ�கமாக 
இடம்ெப�ம் இடம்.

நாம் அ�கக்� நிலந�கக்ம், யல் , 
ெவள்ளம், நிலசச்ரி� ேபான்றவற்ைற 
எ�ரெ்காள்
ேறாம். எமக�் �னா� 
ஆபத்�ம் உண்�.

அவ்வைகயான அவசரநிைலகள் ஏறக�்ைறய 
ஒேரமா�ரியான தாகக்ங்கைள உண்டாக�்ம். அவ�ய 
ேதைவகைள ெப�வ�ம், பிரியமானவரக்�டன் ேசரந்்� 
ெகாள்ளவ�ம் க�னமாக இ	க�்ம். 

ஒ	 ெபரிய நிலந�கக்த�்ற்� பின்னர ்வ	ம் சவாலான 
நாட்களில், உங்கள் வீட்��ள்வரக்�ம் உங்கள் 
ச�க�ம் பா�காப்பாக�ம்  �யள� வச�யாக�ம் 
இ	ப்பதற்காக நீங்கள் தயாரப்�தத்க ் �யவற்ைற 
ெசால்�யி	க
்ேறாம்.

எசச்ரிகை்ககைள ெப�வதற்� நீங்கள் ப�� 
ெசய்வதன் �லம் இதற்கான �தல் அ�ைய ¤ரத்�் 
ெசய்�விட்«ரக்ள்! 

இன்�ம், இன்� இர�ம், அ�தத் �ல சனி-
ஞாயி�களி�ம் ெசய்ய ேவண்�யைவகைள ெசய்� 
உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்ைள தயாராக�்ங்கள். 
ஒவ்வெவா	 ப��ம் நிசச்யமாக உங்கள் உைழப்கே்கற்ற 
பய£ள்ள�. உங்களிடம் ேமல�க ேகள்விகள் இ	ந்தால் 
எம்�டன் ெதாடர் ெகாள்�ங்கள்.

WREMO ��விட�	ந்� 
(அ�தான்  Wellington Region Emergency 
Management O²ce)

Tamil Edition



  

நாங்கள் தயார!்

வீட்��ள்ளவரக்ள் ஒன்றாக சந்�க�்ம் இடம்

அ�கமாேனார ்அ	
ல் இ	ந்தவரக்ளாேலேய 
காப்பாற்றப்ப�
றாரக்ள். உங்கள் அயலவரக்ள் தான் உங்க�க�் 
உதவ �த�ல் வ	வாரக்ள்.உங்கள் 

 ைரயி�ள்ள 
தவ�ப்ேபான 

மற்�ம் 
உக
்ேபான 
மரங்கைள 

மாற்�ங்கள்.

தண்ணீர ்
வால்�

ஒ	 ெபரிய நிலந�கக்த�்ன் பின் �ழாயில் நீர ்வரப்ேபாவ�ல்ைல. ஆைகயால் 
அவசர ேதைவகக்ான நீர ்உங்களிடம் இ	கக் ேவண்�ம். எவ்வள� அ�கமாக நீைர 
ேசகரித்� ைவகக் ���ேமா அவ்வள�க�் நல்ல�. உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்�க�் 
ஒ	 
ழைமக�் ேபா�மான அள� நீர ்நீங்கள் ைவத�்	கக் ேவண்�ம்.

இன்� இர� வ	ம் சனி-ஞாயி� அ�த்த சனி-ஞாயி�

நடப்பதற்� 
ெபா	தத்மான ஒ	 
ேசா� காலணிகள், 
ேகாரட்், தண்ணீர,் 
மற்றம் �ற்�ண்� 
ேபான்றவற்ைற 
ேசரப்்ப� நல்ல 

ஆரம்பம்.  

�ன்சாரம்

ெவளிேய� 

ைப

ேசைவகள்
ேசதமைடந்த ேசைவகள் ஆபதை்த விைளவிக�்ம். 
இதனால் நீங்கள் வீட்�ல் தங்க ��யாமல் ேபாகலாம். 

உங்கள் வீட்�ற்� எரிவா� இ	ந்தால் எரிவா�வின் 
�தன்ைம வால்ைவ�ம், �ன்சாரத�்ன் �தன்ைம 
�விசை்ச�ம், �தன்ைம தண்ணீர ்விநிேயாக 
வால்ைவ�ம் ெதரிந்� ைவ�ங்கள். அவற்ைற எவ்வா� 
நி�த்�வ� என்பைத�ம் ெதரிந்� ைவ�ங்கள். 
எளிதாக கண்�ெகாள்�ம் வைகயில் அவற்ைற 
அைடயாளப்ப�த�் ைவ�ங்கள். 

சாதாரணமாக ஒ	வர ்ஒ	 

ழைமக�் 1540 ¦ட்டர ்

தண்ணீர ்உபேயா
ப்பார.்

எரிவா�

உங்களால் நீரக்ெ்காள்கலைன ெபற்�கெ்காள்ள 
��யாவிட்டால் ��தள� நீைரயாவ� ேச�த்� ைவத�்	ப்ப� 
ஒன்��ல்லாமல் இ	ப்பைதவிட �றந்த�!

ெபரிய பிளாஸ்�க ்நீர ்ேபாதத்ல்களில் நீைர ேச��ங்கள். 
பைழய பால் ேபாதத்ல்கைள உபேயா
கக் ேவண்டாம். 
ஏெனனில் பா�ன் எசச்ங்கள் இ	ந்தா�ம் அைவ நீைர 
ப�தைடயச ்ெசய்�ம்..

ஒவ்ெவா	 ேபாதத்ைல�ம் அ� நிரம்பி வ��ம்வைர 
நிரப்ங்கள். ��ைய இ�கப்¤ட்� ஒ	 �ளிரை்மயான 
இ	ட்டான இடத�்ல் ேச�த்� ைவ�ங்கள். 12 மாதங்க�க�் 
ஒ	 �ைற �ய நீர ்விட்� °ள நிரப்ங்கள்.

எங்கள் அயலவரக்ளின் ெதாடர்கள்:

பரிந்�ைரகக்ப்ப�ம் 
அள� - ஒ	வ	க�் 
ஒ	 
ழைமக�் 130 

¦ட்டர.் ��நீர,் உண� 
தயாரிப், ைகக��தல் 

மற்�ம் அ�ப்பைட 
�காதாரத�்ற்� 
(பல்�லக�்தல் 

மற்�ம் நீரால் உடைல 
�ைடதத்ல்)  

�ைறந்த அள� – 
ஒ	வ	க�் ஒ	 


ழைமக�் 20 ¦ட்டர.் 
(��நீ	ம் அ�ப்பைட 

�காதார�ம்)

200L

Your 
home and 
contents 
policy

2L

வீட்��ம் ேவைலதத்ளத�்�ம் 
ெவளிேய�-ைப ஒன்ைற ஒ�ங்� 
ெசய்�ங்கள்.

நீங்கள் அவசராமாக வீட்��	ந்� ெவளிேயற ேவண்� 
வரலாம். அல்ல� ேவைலதத்ளத�்�	ந்� வீட்�ற்� 
நீண்ட �ரம் நடகக் ேவண்� வரலாம். அ�தத் �ல 
மணித�்யாலங்க�கே்கா அல்ல� �ல நாட்க�கே்கா 
ேதைவயான அவ�ய ெபா	ட்கைள �லபமாக ைகயில் 
எ�த்�செ்சல்ல ைப (ெவளிேய�-ைப) ஒன்ைற 
தயாராக ஒ�ங்� ெசய்� ைவ�ங்கள். இைத நீங்கேள 
தயார ்ெசய்யலாம். அ�க விைலெகா�த்� இைத 
வாங்க ேவண்�ய�ல்ைல. 

   getprepared.nz/GrabBag

இ� ேபான்ற 
ஒ	 அவசரநிைல 

நீரக்ெ்காள்கலைன 
உங்கள் உள்�ர ்

க�ன்�ல் 
இட�	ந்� $105 க�் 

வாங்�ங்கள்.

getprepared.nz/Neighbours

உக
்ப்ேபான 
அல்ல� ¤ச�்கள் 

அரிதத் மரங்கைள 
மாற்�ங்கள்

6. நீர ்ேசகரித் ைவ�ங்கள்

எ� உள்ேள ேபா
றேதா 
அ� கட்டாயம் ெவளிேய 

வரேவண்�ம்.

உங்கள் க�ப்பைறைய 
நீர�த்� க�வ 

��யாவிட்டால் உங்கள் 
க��கைள என்ன ெசய்வ� 

என்� அ��ங்கள். 

அவசரநிைலயில் உங்க�க�் ேதைவயான அள� நீர ்
இ	ப்பதற்�, ஒ	 200 ¦ட்டர ்(��ந்தால் அைத�ம் 
விட ெபரிதான) நீரெ்காள்கலைன வாங்
 ைவ�ங்கள். 
இைவ அ�கம் விைலயில்ைல. இைத நீங்கேள 
ெபா	த�்கெ்காள்ளலாம்.

இைத பா�காப்பாக ெபா	த�், �ழாயில் வ	ம் நீைர 
இ�ல் நிரப்பி வி�ங்கள். 

   getprepared.nz/Water

உயரமான அல்ல� 
கனமான தளபாடங்கைள 
பா�காப்பானதாக�்ங்கள்.

பிள்ைளகைள அைழத்�செ்சல்லக ்
 �யவரக்ளின் ெதாடர்கள்

எங்கள் ேசைவகள் 

தண்ணீர:் 

�ன்சாரம்: 

எரிவா�:

எங்கள் ச�க அவசரநிைல ைமயம் 

1 2 3 நாங்கள் தயார்! எம்�டம் வீட்�ற்கான ஒ	 �ட்டம் இ	க
்ற�. எவ்வா� 
பா�காப்பாக இ	ப்ப� என்� எமக�் ெதரி�ம். 5 6 7 8

1 2 3 4 நாங்கள் தயார!் நாங்கள் எங்கள் வீட்ைட பா�காப்பானதாகச ்ெசய்�விட்ேடாம் 6 7 8 1 2 3 4 5 6 நாங்கள் தயார!் எங்கள் அயலவரக்ைள எங்க�க�்த ்ெதரி�ம்.
 அவரக்�க�்ம் எங்கைளத ்ெதரி�ம். 8

1 2 3 4 5 6 7 நாங்கள் தயார!் அவசரநிைலயில் ஒ	 
ழைமக�் ேதைவயான 
ெபா	ட்கள் எம்�டம் உள்ளன.

1 2 3 4 5 நாங்கள் தயார!் ஒ	 
ழைமக�் ேபா�யள� நீைர நாங்கள் ேசகரித்� ைவத்�ள்ேளாம். 7 8

 அவசரநிைல தயாரந்ிைலகக்ான தகவல்கைள ெபற  
               www.getpreapred.org.nz   பா	ங்கள்:

ெபரிய ஒ	 நிலந�கக்த�்ன் பின் உங்களால் ெதாைலேப� பாவிகக்ேவா, 
�ன்னஞ்சல் அ£ப்பேவா அல்ல� ஒ	 ச�க ஊடகதை்த பாவிகக்ேவா ��யாமல் 
இ	கக்லாம். ெதாடர்கள் எ�கக் ��யாத ேநரத�்ல் என்ன ெசய்வீரக்ள் என்பைத 
இப்ேபாேத �ட்ட��ங்கள். 

உங்கள் வீட்ைட பா�காப்பானதாக ெசய்தால் 
நிலந�கக்த�்ன் ேபா� ஏற்ப�ம் அ��கைள �ைறத்� 
உங்கள் வீ� ��� �ப்ைபயாக ேபானா�ம் நீங்கள் 
ெதாடரந்்�ம் உங்கள் வீட்�ல் தங்கக ்�யதாக இ	க�்ம்.

பிள்ைளகைள பா�காப்பாக 
ைவத�்	ங்கள்
பள்ளிக ்டங்கள் உங்கள் பிள்ைளகைளப் பா�காப்பாக 
ைவத�்	கக்த ்�ட்டங்கள் ைவத�்	க
்றாரக்ள்.

   உங்கள் பள்ளிக ்டத�்ன் அவசரநிைல �ட்டதை்த 
இங்ேக பாரத்்� அ��ங்கள்: getprepared.nz/schools

பள்ளிக ்டத�்�	ந்� நடந்� ெசல்லக ்�ய 
இடத�்ல் வா�ம் �ைறந்த� �ன்� நண்பரக்ளிடேமா 
அல்ல� உறவினரக்ளிடேமா பிள்ைளகைளச ்ெசன்� 
ெபா�ப்ேபற்�க ்ெகாள்�ம்ப� ெசால்� ைவ�ங்கள். 
அவரக்ளின் ெபயரக்ைளப் பள்ளிக ்டத�்டம் ெகா�த்� 
ைவ�ங்கள்.
உங்களால் பள்ளிக ்டத�்ற்� ெசன்� பிள்ைளகைள 
அைழத்�ச ்ெசல்ல ��யாத ேபா�, யார ்வந்� 
அைழகக்க ்�ம் என்பைதப்பற்� பிள்ைளக�டன் 
உைரயா�ங்கள்.

5. உங்கள் வீட்ைட 
பாகாப்பானதாக 
ெசய்�ங்கள்

4. வீட்�க்� 
ஒ� �ட்டம் 
உ�வாக்�ங்கள்

உங்கள் அத�்வாரதை்த சரிபா	ங்கள்.

உங்கள் 
நீரக்்ெகாள்கலன்கைள 

பாகாப்பானதாகச ்
ெசய்�ங்கள்

ெசங்கற் ைகேபாக
்கள் 
பா�காப்பாக உள்ளதா 

என்பைத உ��ப்ப�த்�ங்கள். 
ைகேபாக
்ைய நீங்கள் 

உபேயா
கக்ாவிட்டால் அைத 
அகற்� வி�ங்கள்.

7. அயலவரக்ைள 
சந்��ங்கள்

8. வீட்�ல் �காம் 
ேபாட்�ப்பா�ங்கள்

ஏற்கனேவ உங்கள் வீட்�ல் அவசரநிைலகக்ான 
ெபா	ட்கள் நாளாந்த பாவைனப் ெபா	ட்களாக 
இ	க
்ன்றன.!

உங்கள் கட்��ல் இ	க�்ம் கம்பளிகள், அலமாரியில் 
இ	க�்ம் உைடகள் மற்�ம் சைமயலைறயில் 
இ	க�்ம் ெபா	ட்கள் எல்லாம் அவசரநிைலயின் 
ேபா� நீங்கள் உபேயா
கக்லாம்.

* உங்களிடம் �ழந்ைதகள், ��நைடப்ப	வத�்னர ்
மற்�ம் ெசல்லப்பிராணிகள் இ	ந்தால் 
அவரக்�க�்த ்ேதைவயான ெபா	ட்கைள 
எ�த்�க ்ெகாள்�ங்கள். 

* நீங்கள் எ�க�்ம் ம	ந்�களின் பட்�யல் ஒன்ைற 
ைவத�்	ங்கள். ேபா�ய அள� உங்களிடம் 
இ	க
்றதா என்பைத உ��ப்ப�த�்க ்
ெகாள்�ங்கள்.

உங்கைள�ம் உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்ைள�ம் 
நீங்கள் கவனித்�கெ்காண்டால், அவசரநிைல 
ேசைவக�க�்ம் நீங்கள் உதவி ெசய்பவராவீரக்ள். 
இதனால் அவரக்ள் தம� மட்�ப்ப�தத்ப்பட்ட 
வளங்கைள அ�க உதவி ேதைவப்ப�ேவா	க�் 
வழங்க ���ம்.

ஒ	 
ழைமக�் 
கைடக�் ேபாக 

ேவண்�ய ேதைவ 
இல்லாத வைகயில் 

உங்கள் உண�க ்
களஞ்�யதை்த நிரப்பி 

ைவத�்	ங்கள். 

 ைர, �வரக்ள், தளபாடங்கள், அத�்வாரம் 
ஆ
யன பா�காப்பானதா என்� 
உ��ப்ப�த்�ங்கள்

உதவி ேதைவெயன்றால் ஒ	 அ£பவம் 
வாய்ந்த கட்�ட ெதா�லாளைர ெகாண்� 
உங்கள் வீட்ைட சரிபா	ங்கள்.

 உங்கள் வீட்�ன் நிலந�கக்த ்
             தைகைமைய உ��ப்ப�த்�வ� 
             பற்� அ�ய:
          www.getprepared.nz/SafeHomes 

நீங்கள் வாடைக 
வீட்��	ந்தால்
நிலந�கக்த�்ன் பின்£ம் உங்கள் 
வீ� வ�ப்பதற்� உரியதாக இ	ப்ப� 
உங்கள் வீட்�ன் ெசாந்தகக்ார	க�்ம் 
நன்ைமயானேத. ஆதலால் இந்த 
வ�காட்�ைய பாவித்� இ�பற்� 
அவரக்�டன் உைரயா�ங்கள்.

 அதற்�ம் ேமலாக, நட்பான, எைத�ம் தாங்�ம் 
சக�்ெகாண்ட ஒ	 ச�கதை்த கட்�ெய�ப்ப நீங்கள் 
உத�வீரக்ள்.

ஒ	 ன்��வ�ட£ம் அ��கத்�ட£ம் 
ஆரம்பி�ங்கள். �தல் ப�தான் எப்ேபா�ம் 
க�னமான�! அவசரநிைலயின் ேபா� ஏற்படக ்�ய 
ேதைவகக்ாக உங்களில் �லர ்ெதாடர்கைள 
பரிமா�கெ்காள்ளலாம் என்� ேயாசைன ெசால்�ங்கள். 
உைரயாடைல ஆரம்பிகக் இ� ஒ	 எளிதான வ�.

ஒ	 வீ�கக்ான 'அயலவர ்ஆதர�க ்��ைவ' நீங்கள் 
ஆரம்பிகக்லாம் அல்ல� உள்�ர ்'ேநரவங்
யில்' (Time 
Bank) ேசரந்்� ெகாள்ளலாம்.

இந்த சனி-ஞாயி� உங்கள் ெத	வி�ள்ள �ல	டன் 
ெதாடரை்ப ஏற்ப�த்�ங்கள். அப்ேபா�தான் 
அவசரநிைலயின் ேபா�:

* எல்ேலா	ம், �க
்யமாக ேமல�க உதவி 
ேதைவப்ப�ேவாரக்ள், பா�காப்பாக உள்ளாரக்ள் 
என்பைத உ��ப்ப�தத்லாம்

* ஒ	வ	கெ்கா	வர ்உதவியாக இ	கக் வளங்கைள�ம் 
�றைமகைள�ம் ப
ரந்்� ெகாள்ளலாம்

* ெதாட	ம் நாட்களில் ஒ	வ	கெ்கா	வர ்ஆதரவாக 
இ	ந்� ெகாள்ளலாம்.

�ல 
ழைமகளின் பின்னர ்
ெதாடர்கைளப் பலமாகக் ஒ	 
பாரப்க
்¥ைவ (BBQ) அல்ல� 

ஒ	 ெதாண்டர ்ேவைலக ்��ைவ 
(Working Bee) ஒ�ங்� ப�த்�ங்கள். 

பலப்ப�தத்ாத ±ெமந்� 
�வரக்�க�் ேமல�க 

பாரம் தாங்�ம் 
வச�கைள ஏற்ப�த�்க ்

ெகா�ங்கள்.

��நீர ்
ெகாள்கலன்கைள�ம் 

ஆதார�ல்லா� நிற்�ம் 
விற� அ�ப்கக்ைள�ம் 

பா�காப்பானதாக�்ங்கள்.

அ�த்�ண்கைளச ்�ற்� 
அகழ்�கள் (ேதாண்�தல்) 

நடந்�	க
்றதா?

10L

   getprepared.nz/Toilets

பா�காப்பான ஒ	 சந்�க�்ம் 
இடதை்த ேசரந்்� �ரம்ானி�ங்கள்

எல்ேலா	ம் ஒ	வைர ஒ	வர ்கண்�ெகாள்ள 
ஒ	 இடதை்த �ரம்ானி�ங்கள். ேதைவயானால் 
ஒ	 நண்பரினேதா உறவினரினேதா இடத�்ல் 
தங்�வதற்� ஒ�ங்�கள் ெசய்� ைவ�ங்கள்.

வீட்�ற்�ம் வீட்�ல் உள்ள 
ெபா	ட்க�க�்மான 
காப்��ைய 
ஒ�ங்�ப�த்�ங்கள்.
அ�கமாேனார ்தம� ெபா	ட்களின் 
ெப�ம�க�்க ்�ைறவானெதா	 
காப்��ையேய ைவத�்	ப்பாரக்ள். 
உங்கள் வீட்�ன�ம் உங்கள் 
உைடைமகளின�ம் ெப�மானத�்ற்கான 
காப்�� உங்களிடம் உள்ளதா என்பைத 
உ��ப்ப�த்�ங்கள். உங்க�க�் 
அண்ைமயி�ள்ள ஒ	 காப்�� 
அைமப்டன் ெதாடர் ெகாள்�ங்கள்.

அ�த்�ண்க�கக்ான 
தாங்
கைள�ம் 
சரிபா	ங்கள்



  

நாங்கள் தயார!்

வீட்��ள்ளவரக்ள் ஒன்றாக சந்�க�்ம் இடம்

அ�கமாேனார ்அ	
ல் இ	ந்தவரக்ளாேலேய 
காப்பாற்றப்ப�
றாரக்ள். உங்கள் அயலவரக்ள் தான் உங்க�க�் 
உதவ �த�ல் வ	வாரக்ள்.உங்கள் 

 ைரயி�ள்ள 
தவ�ப்ேபான 

மற்�ம் 
உக
்ேபான 
மரங்கைள 

மாற்�ங்கள்.

தண்ணீர ்
வால்�

ஒ	 ெபரிய நிலந�கக்த�்ன் பின் �ழாயில் நீர ்வரப்ேபாவ�ல்ைல. ஆைகயால் 
அவசர ேதைவகக்ான நீர ்உங்களிடம் இ	கக் ேவண்�ம். எவ்வள� அ�கமாக நீைர 
ேசகரித்� ைவகக் ���ேமா அவ்வள�க�் நல்ல�. உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்�க�் 
ஒ	 
ழைமக�் ேபா�மான அள� நீர ்நீங்கள் ைவத�்	கக் ேவண்�ம்.

இன்� இர� வ	ம் சனி-ஞாயி� அ�த்த சனி-ஞாயி�

நடப்பதற்� 
ெபா	தத்மான ஒ	 
ேசா� காலணிகள், 
ேகாரட்், தண்ணீர,் 
மற்றம் �ற்�ண்� 
ேபான்றவற்ைற 
ேசரப்்ப� நல்ல 

ஆரம்பம்.  

�ன்சாரம்

ெவளிேய� 

ைப

ேசைவகள்
ேசதமைடந்த ேசைவகள் ஆபதை்த விைளவிக�்ம். 
இதனால் நீங்கள் வீட்�ல் தங்க ��யாமல் ேபாகலாம். 

உங்கள் வீட்�ற்� எரிவா� இ	ந்தால் எரிவா�வின் 
�தன்ைம வால்ைவ�ம், �ன்சாரத�்ன் �தன்ைம 
�விசை்ச�ம், �தன்ைம தண்ணீர ்விநிேயாக 
வால்ைவ�ம் ெதரிந்� ைவ�ங்கள். அவற்ைற எவ்வா� 
நி�த்�வ� என்பைத�ம் ெதரிந்� ைவ�ங்கள். 
எளிதாக கண்�ெகாள்�ம் வைகயில் அவற்ைற 
அைடயாளப்ப�த�் ைவ�ங்கள். 

சாதாரணமாக ஒ	வர ்ஒ	 

ழைமக�் 1540 ¦ட்டர ்

தண்ணீர ்உபேயா
ப்பார.்

எரிவா�

உங்களால் நீரக்ெ்காள்கலைன ெபற்�கெ்காள்ள 
��யாவிட்டால் ��தள� நீைரயாவ� ேச�த்� ைவத�்	ப்ப� 
ஒன்��ல்லாமல் இ	ப்பைதவிட �றந்த�!

ெபரிய பிளாஸ்�க ்நீர ்ேபாதத்ல்களில் நீைர ேச��ங்கள். 
பைழய பால் ேபாதத்ல்கைள உபேயா
கக் ேவண்டாம். 
ஏெனனில் பா�ன் எசச்ங்கள் இ	ந்தா�ம் அைவ நீைர 
ப�தைடயச ்ெசய்�ம்..

ஒவ்ெவா	 ேபாதத்ைல�ம் அ� நிரம்பி வ��ம்வைர 
நிரப்ங்கள். ��ைய இ�கப்¤ட்� ஒ	 �ளிரை்மயான 
இ	ட்டான இடத�்ல் ேச�த்� ைவ�ங்கள். 12 மாதங்க�க�் 
ஒ	 �ைற �ய நீர ்விட்� °ள நிரப்ங்கள்.

எங்கள் அயலவரக்ளின் ெதாடர்கள்:

பரிந்�ைரகக்ப்ப�ம் 
அள� - ஒ	வ	க�் 
ஒ	 
ழைமக�் 130 

¦ட்டர.் ��நீர,் உண� 
தயாரிப், ைகக��தல் 

மற்�ம் அ�ப்பைட 
�காதாரத�்ற்� 
(பல்�லக�்தல் 

மற்�ம் நீரால் உடைல 
�ைடதத்ல்)  

�ைறந்த அள� – 
ஒ	வ	க�் ஒ	 


ழைமக�் 20 ¦ட்டர.் 
(��நீ	ம் அ�ப்பைட 

�காதார�ம்)
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வீட்��ம் ேவைலதத்ளத�்�ம் 
ெவளிேய�-ைப ஒன்ைற ஒ�ங்� 
ெசய்�ங்கள்.

நீங்கள் அவசராமாக வீட்��	ந்� ெவளிேயற ேவண்� 
வரலாம். அல்ல� ேவைலதத்ளத�்�	ந்� வீட்�ற்� 
நீண்ட �ரம் நடகக் ேவண்� வரலாம். அ�தத் �ல 
மணித�்யாலங்க�கே்கா அல்ல� �ல நாட்க�கே்கா 
ேதைவயான அவ�ய ெபா	ட்கைள �லபமாக ைகயில் 
எ�த்�செ்சல்ல ைப (ெவளிேய�-ைப) ஒன்ைற 
தயாராக ஒ�ங்� ெசய்� ைவ�ங்கள். இைத நீங்கேள 
தயார ்ெசய்யலாம். அ�க விைலெகா�த்� இைத 
வாங்க ேவண்�ய�ல்ைல. 
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இ� ேபான்ற 
ஒ	 அவசரநிைல 

நீரக்ெ்காள்கலைன 
உங்கள் உள்�ர ்

க�ன்�ல் 
இட�	ந்� $105 க�் 

வாங்�ங்கள்.

getprepared.nz/Neighbours

உக
்ப்ேபான 
அல்ல� ¤ச�்கள் 

அரிதத் மரங்கைள 
மாற்�ங்கள்

6. நீர ்ேசகரித் ைவ�ங்கள்

எ� உள்ேள ேபா
றேதா 
அ� கட்டாயம் ெவளிேய 

வரேவண்�ம்.

உங்கள் க�ப்பைறைய 
நீர�த்� க�வ 

��யாவிட்டால் உங்கள் 
க��கைள என்ன ெசய்வ� 

என்� அ��ங்கள். 

அவசரநிைலயில் உங்க�க�் ேதைவயான அள� நீர ்
இ	ப்பதற்�, ஒ	 200 ¦ட்டர ்(��ந்தால் அைத�ம் 
விட ெபரிதான) நீரெ்காள்கலைன வாங்
 ைவ�ங்கள். 
இைவ அ�கம் விைலயில்ைல. இைத நீங்கேள 
ெபா	த�்கெ்காள்ளலாம்.

இைத பா�காப்பாக ெபா	த�், �ழாயில் வ	ம் நீைர 
இ�ல் நிரப்பி வி�ங்கள். 

   getprepared.nz/Water

உயரமான அல்ல� 
கனமான தளபாடங்கைள 
பா�காப்பானதாக�்ங்கள்.

பிள்ைளகைள அைழத்�செ்சல்லக ்
 �யவரக்ளின் ெதாடர்கள்

எங்கள் ேசைவகள் 

தண்ணீர:் 

�ன்சாரம்: 

எரிவா�:

எங்கள் ச�க அவசரநிைல ைமயம் 

1 2 3 நாங்கள் தயார்! எம்�டம் வீட்�ற்கான ஒ	 �ட்டம் இ	க
்ற�. எவ்வா� 
பா�காப்பாக இ	ப்ப� என்� எமக�் ெதரி�ம். 5 6 7 8

1 2 3 4 நாங்கள் தயார!் நாங்கள் எங்கள் வீட்ைட பா�காப்பானதாகச ்ெசய்�விட்ேடாம் 6 7 8 1 2 3 4 5 6 நாங்கள் தயார!் எங்கள் அயலவரக்ைள எங்க�க�்த ்ெதரி�ம்.
 அவரக்�க�்ம் எங்கைளத ்ெதரி�ம். 8

1 2 3 4 5 6 7 நாங்கள் தயார!் அவசரநிைலயில் ஒ	 
ழைமக�் ேதைவயான 
ெபா	ட்கள் எம்�டம் உள்ளன.

1 2 3 4 5 நாங்கள் தயார!் ஒ	 
ழைமக�் ேபா�யள� நீைர நாங்கள் ேசகரித்� ைவத்�ள்ேளாம். 7 8

 அவசரநிைல தயாரந்ிைலகக்ான தகவல்கைள ெபற  
               www.getpreapred.org.nz   பா	ங்கள்:

ெபரிய ஒ	 நிலந�கக்த�்ன் பின் உங்களால் ெதாைலேப� பாவிகக்ேவா, 
�ன்னஞ்சல் அ£ப்பேவா அல்ல� ஒ	 ச�க ஊடகதை்த பாவிகக்ேவா ��யாமல் 
இ	கக்லாம். ெதாடர்கள் எ�கக் ��யாத ேநரத�்ல் என்ன ெசய்வீரக்ள் என்பைத 
இப்ேபாேத �ட்ட��ங்கள். 

உங்கள் வீட்ைட பா�காப்பானதாக ெசய்தால் 
நிலந�கக்த�்ன் ேபா� ஏற்ப�ம் அ��கைள �ைறத்� 
உங்கள் வீ� ��� �ப்ைபயாக ேபானா�ம் நீங்கள் 
ெதாடரந்்�ம் உங்கள் வீட்�ல் தங்கக ்�யதாக இ	க�்ம்.

பிள்ைளகைள பா�காப்பாக 
ைவத�்	ங்கள்
பள்ளிக ்டங்கள் உங்கள் பிள்ைளகைளப் பா�காப்பாக 
ைவத�்	கக்த ்�ட்டங்கள் ைவத�்	க
்றாரக்ள்.

   உங்கள் பள்ளிக ்டத�்ன் அவசரநிைல �ட்டதை்த 
இங்ேக பாரத்்� அ��ங்கள்: getprepared.nz/schools

பள்ளிக ்டத�்�	ந்� நடந்� ெசல்லக ்�ய 
இடத�்ல் வா�ம் �ைறந்த� �ன்� நண்பரக்ளிடேமா 
அல்ல� உறவினரக்ளிடேமா பிள்ைளகைளச ்ெசன்� 
ெபா�ப்ேபற்�க ்ெகாள்�ம்ப� ெசால்� ைவ�ங்கள். 
அவரக்ளின் ெபயரக்ைளப் பள்ளிக ்டத�்டம் ெகா�த்� 
ைவ�ங்கள்.
உங்களால் பள்ளிக ்டத�்ற்� ெசன்� பிள்ைளகைள 
அைழத்�ச ்ெசல்ல ��யாத ேபா�, யார ்வந்� 
அைழகக்க ்�ம் என்பைதப்பற்� பிள்ைளக�டன் 
உைரயா�ங்கள்.

5. உங்கள் வீட்ைட 
பாகாப்பானதாக 
ெசய்�ங்கள்

4. வீட்�க்� 
ஒ� �ட்டம் 
உ�வாக்�ங்கள்

உங்கள் அத�்வாரதை்த சரிபா	ங்கள்.

உங்கள் 
நீரக்்ெகாள்கலன்கைள 

பாகாப்பானதாகச ்
ெசய்�ங்கள்

ெசங்கற் ைகேபாக
்கள் 
பா�காப்பாக உள்ளதா 

என்பைத உ��ப்ப�த்�ங்கள். 
ைகேபாக
்ைய நீங்கள் 

உபேயா
கக்ாவிட்டால் அைத 
அகற்� வி�ங்கள்.

7. அயலவரக்ைள 
சந்��ங்கள்

8. வீட்�ல் �காம் 
ேபாட்�ப்பா�ங்கள்

ஏற்கனேவ உங்கள் வீட்�ல் அவசரநிைலகக்ான 
ெபா	ட்கள் நாளாந்த பாவைனப் ெபா	ட்களாக 
இ	க
்ன்றன.!

உங்கள் கட்��ல் இ	க�்ம் கம்பளிகள், அலமாரியில் 
இ	க�்ம் உைடகள் மற்�ம் சைமயலைறயில் 
இ	க�்ம் ெபா	ட்கள் எல்லாம் அவசரநிைலயின் 
ேபா� நீங்கள் உபேயா
கக்லாம்.

* உங்களிடம் �ழந்ைதகள், ��நைடப்ப	வத�்னர ்
மற்�ம் ெசல்லப்பிராணிகள் இ	ந்தால் 
அவரக்�க�்த ்ேதைவயான ெபா	ட்கைள 
எ�த்�க ்ெகாள்�ங்கள். 

* நீங்கள் எ�க�்ம் ம	ந்�களின் பட்�யல் ஒன்ைற 
ைவத�்	ங்கள். ேபா�ய அள� உங்களிடம் 
இ	க
்றதா என்பைத உ��ப்ப�த�்க ்
ெகாள்�ங்கள்.

உங்கைள�ம் உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்ைள�ம் 
நீங்கள் கவனித்�கெ்காண்டால், அவசரநிைல 
ேசைவக�க�்ம் நீங்கள் உதவி ெசய்பவராவீரக்ள். 
இதனால் அவரக்ள் தம� மட்�ப்ப�தத்ப்பட்ட 
வளங்கைள அ�க உதவி ேதைவப்ப�ேவா	க�் 
வழங்க ���ம்.

ஒ	 
ழைமக�் 
கைடக�் ேபாக 

ேவண்�ய ேதைவ 
இல்லாத வைகயில் 

உங்கள் உண�க ்
களஞ்�யதை்த நிரப்பி 

ைவத�்	ங்கள். 

 ைர, �வரக்ள், தளபாடங்கள், அத�்வாரம் 
ஆ
யன பா�காப்பானதா என்� 
உ��ப்ப�த்�ங்கள்

உதவி ேதைவெயன்றால் ஒ	 அ£பவம் 
வாய்ந்த கட்�ட ெதா�லாளைர ெகாண்� 
உங்கள் வீட்ைட சரிபா	ங்கள்.

 உங்கள் வீட்�ன் நிலந�கக்த ்
             தைகைமைய உ��ப்ப�த்�வ� 
             பற்� அ�ய:
          www.getprepared.nz/SafeHomes 

நீங்கள் வாடைக 
வீட்��	ந்தால்
நிலந�கக்த�்ன் பின்£ம் உங்கள் 
வீ� வ�ப்பதற்� உரியதாக இ	ப்ப� 
உங்கள் வீட்�ன் ெசாந்தகக்ார	க�்ம் 
நன்ைமயானேத. ஆதலால் இந்த 
வ�காட்�ைய பாவித்� இ�பற்� 
அவரக்�டன் உைரயா�ங்கள்.

 அதற்�ம் ேமலாக, நட்பான, எைத�ம் தாங்�ம் 
சக�்ெகாண்ட ஒ	 ச�கதை்த கட்�ெய�ப்ப நீங்கள் 
உத�வீரக்ள்.

ஒ	 ன்��வ�ட£ம் அ��கத்�ட£ம் 
ஆரம்பி�ங்கள். �தல் ப�தான் எப்ேபா�ம் 
க�னமான�! அவசரநிைலயின் ேபா� ஏற்படக ்�ய 
ேதைவகக்ாக உங்களில் �லர ்ெதாடர்கைள 
பரிமா�கெ்காள்ளலாம் என்� ேயாசைன ெசால்�ங்கள். 
உைரயாடைல ஆரம்பிகக் இ� ஒ	 எளிதான வ�.

ஒ	 வீ�கக்ான 'அயலவர ்ஆதர�க ்��ைவ' நீங்கள் 
ஆரம்பிகக்லாம் அல்ல� உள்�ர ்'ேநரவங்
யில்' (Time 
Bank) ேசரந்்� ெகாள்ளலாம்.

இந்த சனி-ஞாயி� உங்கள் ெத	வி�ள்ள �ல	டன் 
ெதாடரை்ப ஏற்ப�த்�ங்கள். அப்ேபா�தான் 
அவசரநிைலயின் ேபா�:

* எல்ேலா	ம், �க
்யமாக ேமல�க உதவி 
ேதைவப்ப�ேவாரக்ள், பா�காப்பாக உள்ளாரக்ள் 
என்பைத உ��ப்ப�தத்லாம்

* ஒ	வ	கெ்கா	வர ்உதவியாக இ	கக் வளங்கைள�ம் 
�றைமகைள�ம் ப
ரந்்� ெகாள்ளலாம்

* ெதாட	ம் நாட்களில் ஒ	வ	கெ்கா	வர ்ஆதரவாக 
இ	ந்� ெகாள்ளலாம்.

�ல 
ழைமகளின் பின்னர ்
ெதாடர்கைளப் பலமாகக் ஒ	 
பாரப்க
்¥ைவ (BBQ) அல்ல� 

ஒ	 ெதாண்டர ்ேவைலக ்��ைவ 
(Working Bee) ஒ�ங்� ப�த்�ங்கள். 

பலப்ப�தத்ாத ±ெமந்� 
�வரக்�க�் ேமல�க 

பாரம் தாங்�ம் 
வச�கைள ஏற்ப�த�்க ்

ெகா�ங்கள்.

��நீர ்
ெகாள்கலன்கைள�ம் 

ஆதார�ல்லா� நிற்�ம் 
விற� அ�ப்கக்ைள�ம் 

பா�காப்பானதாக�்ங்கள்.

அ�த்�ண்கைளச ்�ற்� 
அகழ்�கள் (ேதாண்�தல்) 

நடந்�	க
்றதா?
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   getprepared.nz/Toilets

பா�காப்பான ஒ	 சந்�க�்ம் 
இடதை்த ேசரந்்� �ரம்ானி�ங்கள்

எல்ேலா	ம் ஒ	வைர ஒ	வர ்கண்�ெகாள்ள 
ஒ	 இடதை்த �ரம்ானி�ங்கள். ேதைவயானால் 
ஒ	 நண்பரினேதா உறவினரினேதா இடத�்ல் 
தங்�வதற்� ஒ�ங்�கள் ெசய்� ைவ�ங்கள்.

வீட்�ற்�ம் வீட்�ல் உள்ள 
ெபா	ட்க�க�்மான 
காப்��ைய 
ஒ�ங்�ப�த்�ங்கள்.
அ�கமாேனார ்தம� ெபா	ட்களின் 
ெப�ம�க�்க ்�ைறவானெதா	 
காப்��ையேய ைவத�்	ப்பாரக்ள். 
உங்கள் வீட்�ன�ம் உங்கள் 
உைடைமகளின�ம் ெப�மானத�்ற்கான 
காப்�� உங்களிடம் உள்ளதா என்பைத 
உ��ப்ப�த்�ங்கள். உங்க�க�் 
அண்ைமயி�ள்ள ஒ	 காப்�� 
அைமப்டன் ெதாடர் ெகாள்�ங்கள்.

அ�த்�ண்க�கக்ான 
தாங்
கைள�ம் 
சரிபா	ங்கள்



  

நாங்கள் தயார!்

வீட்��ள்ளவரக்ள் ஒன்றாக சந்�க�்ம் இடம்

அ�கமாேனார ்அ	
ல் இ	ந்தவரக்ளாேலேய 
காப்பாற்றப்ப�
றாரக்ள். உங்கள் அயலவரக்ள் தான் உங்க�க�் 
உதவ �த�ல் வ	வாரக்ள்.உங்கள் 

 ைரயி�ள்ள 
தவ�ப்ேபான 

மற்�ம் 
உக
்ேபான 
மரங்கைள 

மாற்�ங்கள்.

தண்ணீர ்
வால்�

ஒ	 ெபரிய நிலந�கக்த�்ன் பின் �ழாயில் நீர ்வரப்ேபாவ�ல்ைல. ஆைகயால் 
அவசர ேதைவகக்ான நீர ்உங்களிடம் இ	கக் ேவண்�ம். எவ்வள� அ�கமாக நீைர 
ேசகரித்� ைவகக் ���ேமா அவ்வள�க�் நல்ல�. உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்�க�் 
ஒ	 
ழைமக�் ேபா�மான அள� நீர ்நீங்கள் ைவத�்	கக் ேவண்�ம்.

இன்� இர� வ	ம் சனி-ஞாயி� அ�த்த சனி-ஞாயி�

நடப்பதற்� 
ெபா	தத்மான ஒ	 
ேசா� காலணிகள், 
ேகாரட்், தண்ணீர,் 
மற்றம் �ற்�ண்� 
ேபான்றவற்ைற 
ேசரப்்ப� நல்ல 

ஆரம்பம்.  

�ன்சாரம்

ெவளிேய� 

ைப

ேசைவகள்
ேசதமைடந்த ேசைவகள் ஆபதை்த விைளவிக�்ம். 
இதனால் நீங்கள் வீட்�ல் தங்க ��யாமல் ேபாகலாம். 

உங்கள் வீட்�ற்� எரிவா� இ	ந்தால் எரிவா�வின் 
�தன்ைம வால்ைவ�ம், �ன்சாரத�்ன் �தன்ைம 
�விசை்ச�ம், �தன்ைம தண்ணீர ்விநிேயாக 
வால்ைவ�ம் ெதரிந்� ைவ�ங்கள். அவற்ைற எவ்வா� 
நி�த்�வ� என்பைத�ம் ெதரிந்� ைவ�ங்கள். 
எளிதாக கண்�ெகாள்�ம் வைகயில் அவற்ைற 
அைடயாளப்ப�த�் ைவ�ங்கள். 

சாதாரணமாக ஒ	வர ்ஒ	 

ழைமக�் 1540 ¦ட்டர ்

தண்ணீர ்உபேயா
ப்பார.்

எரிவா�

உங்களால் நீரக்ெ்காள்கலைன ெபற்�கெ்காள்ள 
��யாவிட்டால் ��தள� நீைரயாவ� ேச�த்� ைவத�்	ப்ப� 
ஒன்��ல்லாமல் இ	ப்பைதவிட �றந்த�!

ெபரிய பிளாஸ்�க ்நீர ்ேபாதத்ல்களில் நீைர ேச��ங்கள். 
பைழய பால் ேபாதத்ல்கைள உபேயா
கக் ேவண்டாம். 
ஏெனனில் பா�ன் எசச்ங்கள் இ	ந்தா�ம் அைவ நீைர 
ப�தைடயச ்ெசய்�ம்..

ஒவ்ெவா	 ேபாதத்ைல�ம் அ� நிரம்பி வ��ம்வைர 
நிரப்ங்கள். ��ைய இ�கப்¤ட்� ஒ	 �ளிரை்மயான 
இ	ட்டான இடத�்ல் ேச�த்� ைவ�ங்கள். 12 மாதங்க�க�் 
ஒ	 �ைற �ய நீர ்விட்� °ள நிரப்ங்கள்.

எங்கள் அயலவரக்ளின் ெதாடர்கள்:

பரிந்�ைரகக்ப்ப�ம் 
அள� - ஒ	வ	க�் 
ஒ	 
ழைமக�் 130 

¦ட்டர.் ��நீர,் உண� 
தயாரிப், ைகக��தல் 

மற்�ம் அ�ப்பைட 
�காதாரத�்ற்� 
(பல்�லக�்தல் 

மற்�ம் நீரால் உடைல 
�ைடதத்ல்)  

�ைறந்த அள� – 
ஒ	வ	க�் ஒ	 


ழைமக�் 20 ¦ட்டர.் 
(��நீ	ம் அ�ப்பைட 

�காதார�ம்)
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வீட்��ம் ேவைலதத்ளத�்�ம் 
ெவளிேய�-ைப ஒன்ைற ஒ�ங்� 
ெசய்�ங்கள்.

நீங்கள் அவசராமாக வீட்��	ந்� ெவளிேயற ேவண்� 
வரலாம். அல்ல� ேவைலதத்ளத�்�	ந்� வீட்�ற்� 
நீண்ட �ரம் நடகக் ேவண்� வரலாம். அ�தத் �ல 
மணித�்யாலங்க�கே்கா அல்ல� �ல நாட்க�கே்கா 
ேதைவயான அவ�ய ெபா	ட்கைள �லபமாக ைகயில் 
எ�த்�செ்சல்ல ைப (ெவளிேய�-ைப) ஒன்ைற 
தயாராக ஒ�ங்� ெசய்� ைவ�ங்கள். இைத நீங்கேள 
தயார ்ெசய்யலாம். அ�க விைலெகா�த்� இைத 
வாங்க ேவண்�ய�ல்ைல. 

   getprepared.nz/GrabBag

இ� ேபான்ற 
ஒ	 அவசரநிைல 

நீரக்ெ்காள்கலைன 
உங்கள் உள்�ர ்

க�ன்�ல் 
இட�	ந்� $105 க�் 

வாங்�ங்கள்.

getprepared.nz/Neighbours

உக
்ப்ேபான 
அல்ல� ¤ச�்கள் 

அரிதத் மரங்கைள 
மாற்�ங்கள்

6. நீர ்ேசகரித் ைவ�ங்கள்

எ� உள்ேள ேபா
றேதா 
அ� கட்டாயம் ெவளிேய 

வரேவண்�ம்.

உங்கள் க�ப்பைறைய 
நீர�த்� க�வ 

��யாவிட்டால் உங்கள் 
க��கைள என்ன ெசய்வ� 

என்� அ��ங்கள். 

அவசரநிைலயில் உங்க�க�் ேதைவயான அள� நீர ்
இ	ப்பதற்�, ஒ	 200 ¦ட்டர ்(��ந்தால் அைத�ம் 
விட ெபரிதான) நீரெ்காள்கலைன வாங்
 ைவ�ங்கள். 
இைவ அ�கம் விைலயில்ைல. இைத நீங்கேள 
ெபா	த�்கெ்காள்ளலாம்.

இைத பா�காப்பாக ெபா	த�், �ழாயில் வ	ம் நீைர 
இ�ல் நிரப்பி வி�ங்கள். 

   getprepared.nz/Water

உயரமான அல்ல� 
கனமான தளபாடங்கைள 
பா�காப்பானதாக�்ங்கள்.

பிள்ைளகைள அைழத்�செ்சல்லக ்
 �யவரக்ளின் ெதாடர்கள்

எங்கள் ேசைவகள் 

தண்ணீர:் 

�ன்சாரம்: 

எரிவா�:

எங்கள் ச�க அவசரநிைல ைமயம் 

1 2 3 நாங்கள் தயார்! எம்�டம் வீட்�ற்கான ஒ	 �ட்டம் இ	க
்ற�. எவ்வா� 
பா�காப்பாக இ	ப்ப� என்� எமக�் ெதரி�ம். 5 6 7 8

1 2 3 4 நாங்கள் தயார!் நாங்கள் எங்கள் வீட்ைட பா�காப்பானதாகச ்ெசய்�விட்ேடாம் 6 7 8 1 2 3 4 5 6 நாங்கள் தயார!் எங்கள் அயலவரக்ைள எங்க�க�்த ்ெதரி�ம்.
 அவரக்�க�்ம் எங்கைளத ்ெதரி�ம். 8

1 2 3 4 5 6 7 நாங்கள் தயார!் அவசரநிைலயில் ஒ	 
ழைமக�் ேதைவயான 
ெபா	ட்கள் எம்�டம் உள்ளன.

1 2 3 4 5 நாங்கள் தயார!் ஒ	 
ழைமக�் ேபா�யள� நீைர நாங்கள் ேசகரித்� ைவத்�ள்ேளாம். 7 8

 அவசரநிைல தயாரந்ிைலகக்ான தகவல்கைள ெபற  
               www.getpreapred.org.nz   பா	ங்கள்:

ெபரிய ஒ	 நிலந�கக்த�்ன் பின் உங்களால் ெதாைலேப� பாவிகக்ேவா, 
�ன்னஞ்சல் அ£ப்பேவா அல்ல� ஒ	 ச�க ஊடகதை்த பாவிகக்ேவா ��யாமல் 
இ	கக்லாம். ெதாடர்கள் எ�கக் ��யாத ேநரத�்ல் என்ன ெசய்வீரக்ள் என்பைத 
இப்ேபாேத �ட்ட��ங்கள். 

உங்கள் வீட்ைட பா�காப்பானதாக ெசய்தால் 
நிலந�கக்த�்ன் ேபா� ஏற்ப�ம் அ��கைள �ைறத்� 
உங்கள் வீ� ��� �ப்ைபயாக ேபானா�ம் நீங்கள் 
ெதாடரந்்�ம் உங்கள் வீட்�ல் தங்கக ்�யதாக இ	க�்ம்.

பிள்ைளகைள பா�காப்பாக 
ைவத�்	ங்கள்
பள்ளிக ்டங்கள் உங்கள் பிள்ைளகைளப் பா�காப்பாக 
ைவத�்	கக்த ்�ட்டங்கள் ைவத�்	க
்றாரக்ள்.

   உங்கள் பள்ளிக ்டத�்ன் அவசரநிைல �ட்டதை்த 
இங்ேக பாரத்்� அ��ங்கள்: getprepared.nz/schools

பள்ளிக ்டத�்�	ந்� நடந்� ெசல்லக ்�ய 
இடத�்ல் வா�ம் �ைறந்த� �ன்� நண்பரக்ளிடேமா 
அல்ல� உறவினரக்ளிடேமா பிள்ைளகைளச ்ெசன்� 
ெபா�ப்ேபற்�க ்ெகாள்�ம்ப� ெசால்� ைவ�ங்கள். 
அவரக்ளின் ெபயரக்ைளப் பள்ளிக ்டத�்டம் ெகா�த்� 
ைவ�ங்கள்.
உங்களால் பள்ளிக ்டத�்ற்� ெசன்� பிள்ைளகைள 
அைழத்�ச ்ெசல்ல ��யாத ேபா�, யார ்வந்� 
அைழகக்க ்�ம் என்பைதப்பற்� பிள்ைளக�டன் 
உைரயா�ங்கள்.

5. உங்கள் வீட்ைட 
பாகாப்பானதாக 
ெசய்�ங்கள்

4. வீட்�க்� 
ஒ� �ட்டம் 
உ�வாக்�ங்கள்

உங்கள் அத�்வாரதை்த சரிபா	ங்கள்.

உங்கள் 
நீரக்்ெகாள்கலன்கைள 

பாகாப்பானதாகச ்
ெசய்�ங்கள்

ெசங்கற் ைகேபாக
்கள் 
பா�காப்பாக உள்ளதா 

என்பைத உ��ப்ப�த்�ங்கள். 
ைகேபாக
்ைய நீங்கள் 

உபேயா
கக்ாவிட்டால் அைத 
அகற்� வி�ங்கள்.

7. அயலவரக்ைள 
சந்��ங்கள்

8. வீட்�ல் �காம் 
ேபாட்�ப்பா�ங்கள்

ஏற்கனேவ உங்கள் வீட்�ல் அவசரநிைலகக்ான 
ெபா	ட்கள் நாளாந்த பாவைனப் ெபா	ட்களாக 
இ	க
்ன்றன.!

உங்கள் கட்��ல் இ	க�்ம் கம்பளிகள், அலமாரியில் 
இ	க�்ம் உைடகள் மற்�ம் சைமயலைறயில் 
இ	க�்ம் ெபா	ட்கள் எல்லாம் அவசரநிைலயின் 
ேபா� நீங்கள் உபேயா
கக்லாம்.

* உங்களிடம் �ழந்ைதகள், ��நைடப்ப	வத�்னர ்
மற்�ம் ெசல்லப்பிராணிகள் இ	ந்தால் 
அவரக்�க�்த ்ேதைவயான ெபா	ட்கைள 
எ�த்�க ்ெகாள்�ங்கள். 

* நீங்கள் எ�க�்ம் ம	ந்�களின் பட்�யல் ஒன்ைற 
ைவத�்	ங்கள். ேபா�ய அள� உங்களிடம் 
இ	க
்றதா என்பைத உ��ப்ப�த�்க ்
ெகாள்�ங்கள்.

உங்கைள�ம் உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்ைள�ம் 
நீங்கள் கவனித்�கெ்காண்டால், அவசரநிைல 
ேசைவக�க�்ம் நீங்கள் உதவி ெசய்பவராவீரக்ள். 
இதனால் அவரக்ள் தம� மட்�ப்ப�தத்ப்பட்ட 
வளங்கைள அ�க உதவி ேதைவப்ப�ேவா	க�் 
வழங்க ���ம்.

ஒ	 
ழைமக�் 
கைடக�் ேபாக 

ேவண்�ய ேதைவ 
இல்லாத வைகயில் 

உங்கள் உண�க ்
களஞ்�யதை்த நிரப்பி 

ைவத�்	ங்கள். 

 ைர, �வரக்ள், தளபாடங்கள், அத�்வாரம் 
ஆ
யன பா�காப்பானதா என்� 
உ��ப்ப�த்�ங்கள்

உதவி ேதைவெயன்றால் ஒ	 அ£பவம் 
வாய்ந்த கட்�ட ெதா�லாளைர ெகாண்� 
உங்கள் வீட்ைட சரிபா	ங்கள்.

 உங்கள் வீட்�ன் நிலந�கக்த ்
             தைகைமைய உ��ப்ப�த்�வ� 
             பற்� அ�ய:
          www.getprepared.nz/SafeHomes 

நீங்கள் வாடைக 
வீட்��	ந்தால்
நிலந�கக்த�்ன் பின்£ம் உங்கள் 
வீ� வ�ப்பதற்� உரியதாக இ	ப்ப� 
உங்கள் வீட்�ன் ெசாந்தகக்ார	க�்ம் 
நன்ைமயானேத. ஆதலால் இந்த 
வ�காட்�ைய பாவித்� இ�பற்� 
அவரக்�டன் உைரயா�ங்கள்.

 அதற்�ம் ேமலாக, நட்பான, எைத�ம் தாங்�ம் 
சக�்ெகாண்ட ஒ	 ச�கதை்த கட்�ெய�ப்ப நீங்கள் 
உத�வீரக்ள்.

ஒ	 ன்��வ�ட£ம் அ��கத்�ட£ம் 
ஆரம்பி�ங்கள். �தல் ப�தான் எப்ேபா�ம் 
க�னமான�! அவசரநிைலயின் ேபா� ஏற்படக ்�ய 
ேதைவகக்ாக உங்களில் �லர ்ெதாடர்கைள 
பரிமா�கெ்காள்ளலாம் என்� ேயாசைன ெசால்�ங்கள். 
உைரயாடைல ஆரம்பிகக் இ� ஒ	 எளிதான வ�.

ஒ	 வீ�கக்ான 'அயலவர ்ஆதர�க ்��ைவ' நீங்கள் 
ஆரம்பிகக்லாம் அல்ல� உள்�ர ்'ேநரவங்
யில்' (Time 
Bank) ேசரந்்� ெகாள்ளலாம்.

இந்த சனி-ஞாயி� உங்கள் ெத	வி�ள்ள �ல	டன் 
ெதாடரை்ப ஏற்ப�த்�ங்கள். அப்ேபா�தான் 
அவசரநிைலயின் ேபா�:

* எல்ேலா	ம், �க
்யமாக ேமல�க உதவி 
ேதைவப்ப�ேவாரக்ள், பா�காப்பாக உள்ளாரக்ள் 
என்பைத உ��ப்ப�தத்லாம்

* ஒ	வ	கெ்கா	வர ்உதவியாக இ	கக் வளங்கைள�ம் 
�றைமகைள�ம் ப
ரந்்� ெகாள்ளலாம்

* ெதாட	ம் நாட்களில் ஒ	வ	கெ்கா	வர ்ஆதரவாக 
இ	ந்� ெகாள்ளலாம்.

�ல 
ழைமகளின் பின்னர ்
ெதாடர்கைளப் பலமாகக் ஒ	 
பாரப்க
்¥ைவ (BBQ) அல்ல� 

ஒ	 ெதாண்டர ்ேவைலக ்��ைவ 
(Working Bee) ஒ�ங்� ப�த்�ங்கள். 

பலப்ப�தத்ாத ±ெமந்� 
�வரக்�க�் ேமல�க 

பாரம் தாங்�ம் 
வச�கைள ஏற்ப�த�்க ்

ெகா�ங்கள்.

��நீர ்
ெகாள்கலன்கைள�ம் 

ஆதார�ல்லா� நிற்�ம் 
விற� அ�ப்கக்ைள�ம் 

பா�காப்பானதாக�்ங்கள்.

அ�த்�ண்கைளச ்�ற்� 
அகழ்�கள் (ேதாண்�தல்) 

நடந்�	க
்றதா?
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பா�காப்பான ஒ	 சந்�க�்ம் 
இடதை்த ேசரந்்� �ரம்ானி�ங்கள்

எல்ேலா	ம் ஒ	வைர ஒ	வர ்கண்�ெகாள்ள 
ஒ	 இடதை்த �ரம்ானி�ங்கள். ேதைவயானால் 
ஒ	 நண்பரினேதா உறவினரினேதா இடத�்ல் 
தங்�வதற்� ஒ�ங்�கள் ெசய்� ைவ�ங்கள்.

வீட்�ற்�ம் வீட்�ல் உள்ள 
ெபா	ட்க�க�்மான 
காப்��ைய 
ஒ�ங்�ப�த்�ங்கள்.
அ�கமாேனார ்தம� ெபா	ட்களின் 
ெப�ம�க�்க ்�ைறவானெதா	 
காப்��ையேய ைவத�்	ப்பாரக்ள். 
உங்கள் வீட்�ன�ம் உங்கள் 
உைடைமகளின�ம் ெப�மானத�்ற்கான 
காப்�� உங்களிடம் உள்ளதா என்பைத 
உ��ப்ப�த்�ங்கள். உங்க�க�் 
அண்ைமயி�ள்ள ஒ	 காப்�� 
அைமப்டன் ெதாடர் ெகாள்�ங்கள்.

அ�த்�ண்க�கக்ான 
தாங்
கைள�ம் 
சரிபா	ங்கள்



  

நாங்கள் தயார!்

வீட்��ள்ளவரக்ள் ஒன்றாக சந்�க�்ம் இடம்

அ�கமாேனார ்அ	
ல் இ	ந்தவரக்ளாேலேய 
காப்பாற்றப்ப�
றாரக்ள். உங்கள் அயலவரக்ள் தான் உங்க�க�் 
உதவ �த�ல் வ	வாரக்ள்.உங்கள் 

 ைரயி�ள்ள 
தவ�ப்ேபான 

மற்�ம் 
உக
்ேபான 
மரங்கைள 

மாற்�ங்கள்.

தண்ணீர ்
வால்�

ஒ	 ெபரிய நிலந�கக்த�்ன் பின் �ழாயில் நீர ்வரப்ேபாவ�ல்ைல. ஆைகயால் 
அவசர ேதைவகக்ான நீர ்உங்களிடம் இ	கக் ேவண்�ம். எவ்வள� அ�கமாக நீைர 
ேசகரித்� ைவகக் ���ேமா அவ்வள�க�் நல்ல�. உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்�க�் 
ஒ	 
ழைமக�் ேபா�மான அள� நீர ்நீங்கள் ைவத�்	கக் ேவண்�ம்.

இன்� இர� வ	ம் சனி-ஞாயி� அ�த்த சனி-ஞாயி�

நடப்பதற்� 
ெபா	தத்மான ஒ	 
ேசா� காலணிகள், 
ேகாரட்், தண்ணீர,் 
மற்றம் �ற்�ண்� 
ேபான்றவற்ைற 
ேசரப்்ப� நல்ல 

ஆரம்பம்.  

�ன்சாரம்

ெவளிேய� 

ைப

ேசைவகள்
ேசதமைடந்த ேசைவகள் ஆபதை்த விைளவிக�்ம். 
இதனால் நீங்கள் வீட்�ல் தங்க ��யாமல் ேபாகலாம். 

உங்கள் வீட்�ற்� எரிவா� இ	ந்தால் எரிவா�வின் 
�தன்ைம வால்ைவ�ம், �ன்சாரத�்ன் �தன்ைம 
�விசை்ச�ம், �தன்ைம தண்ணீர ்விநிேயாக 
வால்ைவ�ம் ெதரிந்� ைவ�ங்கள். அவற்ைற எவ்வா� 
நி�த்�வ� என்பைத�ம் ெதரிந்� ைவ�ங்கள். 
எளிதாக கண்�ெகாள்�ம் வைகயில் அவற்ைற 
அைடயாளப்ப�த�் ைவ�ங்கள். 

சாதாரணமாக ஒ	வர ்ஒ	 

ழைமக�் 1540 ¦ட்டர ்

தண்ணீர ்உபேயா
ப்பார.்

எரிவா�

உங்களால் நீரக்ெ்காள்கலைன ெபற்�கெ்காள்ள 
��யாவிட்டால் ��தள� நீைரயாவ� ேச�த்� ைவத�்	ப்ப� 
ஒன்��ல்லாமல் இ	ப்பைதவிட �றந்த�!

ெபரிய பிளாஸ்�க ்நீர ்ேபாதத்ல்களில் நீைர ேச��ங்கள். 
பைழய பால் ேபாதத்ல்கைள உபேயா
கக் ேவண்டாம். 
ஏெனனில் பா�ன் எசச்ங்கள் இ	ந்தா�ம் அைவ நீைர 
ப�தைடயச ்ெசய்�ம்..

ஒவ்ெவா	 ேபாதத்ைல�ம் அ� நிரம்பி வ��ம்வைர 
நிரப்ங்கள். ��ைய இ�கப்¤ட்� ஒ	 �ளிரை்மயான 
இ	ட்டான இடத�்ல் ேச�த்� ைவ�ங்கள். 12 மாதங்க�க�் 
ஒ	 �ைற �ய நீர ்விட்� °ள நிரப்ங்கள்.

எங்கள் அயலவரக்ளின் ெதாடர்கள்:

பரிந்�ைரகக்ப்ப�ம் 
அள� - ஒ	வ	க�் 
ஒ	 
ழைமக�் 130 

¦ட்டர.் ��நீர,் உண� 
தயாரிப், ைகக��தல் 

மற்�ம் அ�ப்பைட 
�காதாரத�்ற்� 
(பல்�லக�்தல் 

மற்�ம் நீரால் உடைல 
�ைடதத்ல்)  

�ைறந்த அள� – 
ஒ	வ	க�் ஒ	 


ழைமக�் 20 ¦ட்டர.் 
(��நீ	ம் அ�ப்பைட 

�காதார�ம்)
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வீட்��ம் ேவைலதத்ளத�்�ம் 
ெவளிேய�-ைப ஒன்ைற ஒ�ங்� 
ெசய்�ங்கள்.

நீங்கள் அவசராமாக வீட்��	ந்� ெவளிேயற ேவண்� 
வரலாம். அல்ல� ேவைலதத்ளத�்�	ந்� வீட்�ற்� 
நீண்ட �ரம் நடகக் ேவண்� வரலாம். அ�தத் �ல 
மணித�்யாலங்க�கே்கா அல்ல� �ல நாட்க�கே்கா 
ேதைவயான அவ�ய ெபா	ட்கைள �லபமாக ைகயில் 
எ�த்�செ்சல்ல ைப (ெவளிேய�-ைப) ஒன்ைற 
தயாராக ஒ�ங்� ெசய்� ைவ�ங்கள். இைத நீங்கேள 
தயார ்ெசய்யலாம். அ�க விைலெகா�த்� இைத 
வாங்க ேவண்�ய�ல்ைல. 

   getprepared.nz/GrabBag

இ� ேபான்ற 
ஒ	 அவசரநிைல 

நீரக்ெ்காள்கலைன 
உங்கள் உள்�ர ்

க�ன்�ல் 
இட�	ந்� $105 க�் 

வாங்�ங்கள்.

getprepared.nz/Neighbours

உக
்ப்ேபான 
அல்ல� ¤ச�்கள் 

அரிதத் மரங்கைள 
மாற்�ங்கள்

6. நீர ்ேசகரித் ைவ�ங்கள்

எ� உள்ேள ேபா
றேதா 
அ� கட்டாயம் ெவளிேய 

வரேவண்�ம்.

உங்கள் க�ப்பைறைய 
நீர�த்� க�வ 

��யாவிட்டால் உங்கள் 
க��கைள என்ன ெசய்வ� 

என்� அ��ங்கள். 

அவசரநிைலயில் உங்க�க�் ேதைவயான அள� நீர ்
இ	ப்பதற்�, ஒ	 200 ¦ட்டர ்(��ந்தால் அைத�ம் 
விட ெபரிதான) நீரெ்காள்கலைன வாங்
 ைவ�ங்கள். 
இைவ அ�கம் விைலயில்ைல. இைத நீங்கேள 
ெபா	த�்கெ்காள்ளலாம்.

இைத பா�காப்பாக ெபா	த�், �ழாயில் வ	ம் நீைர 
இ�ல் நிரப்பி வி�ங்கள். 

   getprepared.nz/Water

உயரமான அல்ல� 
கனமான தளபாடங்கைள 
பா�காப்பானதாக�்ங்கள்.

பிள்ைளகைள அைழத்�செ்சல்லக ்
 �யவரக்ளின் ெதாடர்கள்

எங்கள் ேசைவகள் 

தண்ணீர:் 

�ன்சாரம்: 

எரிவா�:

எங்கள் ச�க அவசரநிைல ைமயம் 

1 2 3 நாங்கள் தயார்! எம்�டம் வீட்�ற்கான ஒ	 �ட்டம் இ	க
்ற�. எவ்வா� 
பா�காப்பாக இ	ப்ப� என்� எமக�் ெதரி�ம். 5 6 7 8

1 2 3 4 நாங்கள் தயார!் நாங்கள் எங்கள் வீட்ைட பா�காப்பானதாகச ்ெசய்�விட்ேடாம் 6 7 8 1 2 3 4 5 6 நாங்கள் தயார!் எங்கள் அயலவரக்ைள எங்க�க�்த ்ெதரி�ம்.
 அவரக்�க�்ம் எங்கைளத ்ெதரி�ம். 8

1 2 3 4 5 6 7 நாங்கள் தயார!் அவசரநிைலயில் ஒ	 
ழைமக�் ேதைவயான 
ெபா	ட்கள் எம்�டம் உள்ளன.

1 2 3 4 5 நாங்கள் தயார!் ஒ	 
ழைமக�் ேபா�யள� நீைர நாங்கள் ேசகரித்� ைவத்�ள்ேளாம். 7 8

 அவசரநிைல தயாரந்ிைலகக்ான தகவல்கைள ெபற  
               www.getpreapred.org.nz   பா	ங்கள்:

ெபரிய ஒ	 நிலந�கக்த�்ன் பின் உங்களால் ெதாைலேப� பாவிகக்ேவா, 
�ன்னஞ்சல் அ£ப்பேவா அல்ல� ஒ	 ச�க ஊடகதை்த பாவிகக்ேவா ��யாமல் 
இ	கக்லாம். ெதாடர்கள் எ�கக் ��யாத ேநரத�்ல் என்ன ெசய்வீரக்ள் என்பைத 
இப்ேபாேத �ட்ட��ங்கள். 

உங்கள் வீட்ைட பா�காப்பானதாக ெசய்தால் 
நிலந�கக்த�்ன் ேபா� ஏற்ப�ம் அ��கைள �ைறத்� 
உங்கள் வீ� ��� �ப்ைபயாக ேபானா�ம் நீங்கள் 
ெதாடரந்்�ம் உங்கள் வீட்�ல் தங்கக ்�யதாக இ	க�்ம்.

பிள்ைளகைள பா�காப்பாக 
ைவத�்	ங்கள்
பள்ளிக ்டங்கள் உங்கள் பிள்ைளகைளப் பா�காப்பாக 
ைவத�்	கக்த ்�ட்டங்கள் ைவத�்	க
்றாரக்ள்.

   உங்கள் பள்ளிக ்டத�்ன் அவசரநிைல �ட்டதை்த 
இங்ேக பாரத்்� அ��ங்கள்: getprepared.nz/schools

பள்ளிக ்டத�்�	ந்� நடந்� ெசல்லக ்�ய 
இடத�்ல் வா�ம் �ைறந்த� �ன்� நண்பரக்ளிடேமா 
அல்ல� உறவினரக்ளிடேமா பிள்ைளகைளச ்ெசன்� 
ெபா�ப்ேபற்�க ்ெகாள்�ம்ப� ெசால்� ைவ�ங்கள். 
அவரக்ளின் ெபயரக்ைளப் பள்ளிக ்டத�்டம் ெகா�த்� 
ைவ�ங்கள்.
உங்களால் பள்ளிக ்டத�்ற்� ெசன்� பிள்ைளகைள 
அைழத்�ச ்ெசல்ல ��யாத ேபா�, யார ்வந்� 
அைழகக்க ்�ம் என்பைதப்பற்� பிள்ைளக�டன் 
உைரயா�ங்கள்.

5. உங்கள் வீட்ைட 
பாகாப்பானதாக 
ெசய்�ங்கள்

4. வீட்�க்� 
ஒ� �ட்டம் 
உ�வாக்�ங்கள்

உங்கள் அத�்வாரதை்த சரிபா	ங்கள்.

உங்கள் 
நீரக்்ெகாள்கலன்கைள 

பாகாப்பானதாகச ்
ெசய்�ங்கள்

ெசங்கற் ைகேபாக
்கள் 
பா�காப்பாக உள்ளதா 

என்பைத உ��ப்ப�த்�ங்கள். 
ைகேபாக
்ைய நீங்கள் 

உபேயா
கக்ாவிட்டால் அைத 
அகற்� வி�ங்கள்.

7. அயலவரக்ைள 
சந்��ங்கள்

8. வீட்�ல் �காம் 
ேபாட்�ப்பா�ங்கள்

ஏற்கனேவ உங்கள் வீட்�ல் அவசரநிைலகக்ான 
ெபா	ட்கள் நாளாந்த பாவைனப் ெபா	ட்களாக 
இ	க
்ன்றன.!

உங்கள் கட்��ல் இ	க�்ம் கம்பளிகள், அலமாரியில் 
இ	க�்ம் உைடகள் மற்�ம் சைமயலைறயில் 
இ	க�்ம் ெபா	ட்கள் எல்லாம் அவசரநிைலயின் 
ேபா� நீங்கள் உபேயா
கக்லாம்.

* உங்களிடம் �ழந்ைதகள், ��நைடப்ப	வத�்னர ்
மற்�ம் ெசல்லப்பிராணிகள் இ	ந்தால் 
அவரக்�க�்த ்ேதைவயான ெபா	ட்கைள 
எ�த்�க ்ெகாள்�ங்கள். 

* நீங்கள் எ�க�்ம் ம	ந்�களின் பட்�யல் ஒன்ைற 
ைவத�்	ங்கள். ேபா�ய அள� உங்களிடம் 
இ	க
்றதா என்பைத உ��ப்ப�த�்க ்
ெகாள்�ங்கள்.

உங்கைள�ம் உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்ைள�ம் 
நீங்கள் கவனித்�கெ்காண்டால், அவசரநிைல 
ேசைவக�க�்ம் நீங்கள் உதவி ெசய்பவராவீரக்ள். 
இதனால் அவரக்ள் தம� மட்�ப்ப�தத்ப்பட்ட 
வளங்கைள அ�க உதவி ேதைவப்ப�ேவா	க�் 
வழங்க ���ம்.

ஒ	 
ழைமக�் 
கைடக�் ேபாக 

ேவண்�ய ேதைவ 
இல்லாத வைகயில் 

உங்கள் உண�க ்
களஞ்�யதை்த நிரப்பி 

ைவத�்	ங்கள். 

 ைர, �வரக்ள், தளபாடங்கள், அத�்வாரம் 
ஆ
யன பா�காப்பானதா என்� 
உ��ப்ப�த்�ங்கள்

உதவி ேதைவெயன்றால் ஒ	 அ£பவம் 
வாய்ந்த கட்�ட ெதா�லாளைர ெகாண்� 
உங்கள் வீட்ைட சரிபா	ங்கள்.

 உங்கள் வீட்�ன் நிலந�கக்த ்
             தைகைமைய உ��ப்ப�த்�வ� 
             பற்� அ�ய:
          www.getprepared.nz/SafeHomes 

நீங்கள் வாடைக 
வீட்��	ந்தால்
நிலந�கக்த�்ன் பின்£ம் உங்கள் 
வீ� வ�ப்பதற்� உரியதாக இ	ப்ப� 
உங்கள் வீட்�ன் ெசாந்தகக்ார	க�்ம் 
நன்ைமயானேத. ஆதலால் இந்த 
வ�காட்�ைய பாவித்� இ�பற்� 
அவரக்�டன் உைரயா�ங்கள்.

 அதற்�ம் ேமலாக, நட்பான, எைத�ம் தாங்�ம் 
சக�்ெகாண்ட ஒ	 ச�கதை்த கட்�ெய�ப்ப நீங்கள் 
உத�வீரக்ள்.

ஒ	 ன்��வ�ட£ம் அ��கத்�ட£ம் 
ஆரம்பி�ங்கள். �தல் ப�தான் எப்ேபா�ம் 
க�னமான�! அவசரநிைலயின் ேபா� ஏற்படக ்�ய 
ேதைவகக்ாக உங்களில் �லர ்ெதாடர்கைள 
பரிமா�கெ்காள்ளலாம் என்� ேயாசைன ெசால்�ங்கள். 
உைரயாடைல ஆரம்பிகக் இ� ஒ	 எளிதான வ�.

ஒ	 வீ�கக்ான 'அயலவர ்ஆதர�க ்��ைவ' நீங்கள் 
ஆரம்பிகக்லாம் அல்ல� உள்�ர ்'ேநரவங்
யில்' (Time 
Bank) ேசரந்்� ெகாள்ளலாம்.

இந்த சனி-ஞாயி� உங்கள் ெத	வி�ள்ள �ல	டன் 
ெதாடரை்ப ஏற்ப�த்�ங்கள். அப்ேபா�தான் 
அவசரநிைலயின் ேபா�:

* எல்ேலா	ம், �க
்யமாக ேமல�க உதவி 
ேதைவப்ப�ேவாரக்ள், பா�காப்பாக உள்ளாரக்ள் 
என்பைத உ��ப்ப�தத்லாம்

* ஒ	வ	கெ்கா	வர ்உதவியாக இ	கக் வளங்கைள�ம் 
�றைமகைள�ம் ப
ரந்்� ெகாள்ளலாம்

* ெதாட	ம் நாட்களில் ஒ	வ	கெ்கா	வர ்ஆதரவாக 
இ	ந்� ெகாள்ளலாம்.

�ல 
ழைமகளின் பின்னர ்
ெதாடர்கைளப் பலமாகக் ஒ	 
பாரப்க
்¥ைவ (BBQ) அல்ல� 

ஒ	 ெதாண்டர ்ேவைலக ்��ைவ 
(Working Bee) ஒ�ங்� ப�த்�ங்கள். 

பலப்ப�தத்ாத ±ெமந்� 
�வரக்�க�் ேமல�க 

பாரம் தாங்�ம் 
வச�கைள ஏற்ப�த�்க ்

ெகா�ங்கள்.

��நீர ்
ெகாள்கலன்கைள�ம் 

ஆதார�ல்லா� நிற்�ம் 
விற� அ�ப்கக்ைள�ம் 

பா�காப்பானதாக�்ங்கள்.

அ�த்�ண்கைளச ்�ற்� 
அகழ்�கள் (ேதாண்�தல்) 

நடந்�	க
்றதா?
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பா�காப்பான ஒ	 சந்�க�்ம் 
இடதை்த ேசரந்்� �ரம்ானி�ங்கள்

எல்ேலா	ம் ஒ	வைர ஒ	வர ்கண்�ெகாள்ள 
ஒ	 இடதை்த �ரம்ானி�ங்கள். ேதைவயானால் 
ஒ	 நண்பரினேதா உறவினரினேதா இடத�்ல் 
தங்�வதற்� ஒ�ங்�கள் ெசய்� ைவ�ங்கள்.

வீட்�ற்�ம் வீட்�ல் உள்ள 
ெபா	ட்க�க�்மான 
காப்��ைய 
ஒ�ங்�ப�த்�ங்கள்.
அ�கமாேனார ்தம� ெபா	ட்களின் 
ெப�ம�க�்க ்�ைறவானெதா	 
காப்��ையேய ைவத�்	ப்பாரக்ள். 
உங்கள் வீட்�ன�ம் உங்கள் 
உைடைமகளின�ம் ெப�மானத�்ற்கான 
காப்�� உங்களிடம் உள்ளதா என்பைத 
உ��ப்ப�த்�ங்கள். உங்க�க�் 
அண்ைமயி�ள்ள ஒ	 காப்�� 
அைமப்டன் ெதாடர் ெகாள்�ங்கள்.

அ�த்�ண்க�கக்ான 
தாங்
கைள�ம் 
சரிபா	ங்கள்



  

நாங்கள் தயார!்

வீட்��ள்ளவரக்ள் ஒன்றாக சந்�க�்ம் இடம்

அ�கமாேனார ்அ	
ல் இ	ந்தவரக்ளாேலேய 
காப்பாற்றப்ப�
றாரக்ள். உங்கள் அயலவரக்ள் தான் உங்க�க�் 
உதவ �த�ல் வ	வாரக்ள்.உங்கள் 

 ைரயி�ள்ள 
தவ�ப்ேபான 

மற்�ம் 
உக
்ேபான 
மரங்கைள 

மாற்�ங்கள்.

தண்ணீர ்
வால்�

ஒ	 ெபரிய நிலந�கக்த�்ன் பின் �ழாயில் நீர ்வரப்ேபாவ�ல்ைல. ஆைகயால் 
அவசர ேதைவகக்ான நீர ்உங்களிடம் இ	கக் ேவண்�ம். எவ்வள� அ�கமாக நீைர 
ேசகரித்� ைவகக் ���ேமா அவ்வள�க�் நல்ல�. உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்�க�் 
ஒ	 
ழைமக�் ேபா�மான அள� நீர ்நீங்கள் ைவத�்	கக் ேவண்�ம்.

இன்� இர� வ	ம் சனி-ஞாயி� அ�த்த சனி-ஞாயி�

நடப்பதற்� 
ெபா	தத்மான ஒ	 
ேசா� காலணிகள், 
ேகாரட்், தண்ணீர,் 
மற்றம் �ற்�ண்� 
ேபான்றவற்ைற 
ேசரப்்ப� நல்ல 

ஆரம்பம்.  

�ன்சாரம்

ெவளிேய� 

ைப

ேசைவகள்
ேசதமைடந்த ேசைவகள் ஆபதை்த விைளவிக�்ம். 
இதனால் நீங்கள் வீட்�ல் தங்க ��யாமல் ேபாகலாம். 

உங்கள் வீட்�ற்� எரிவா� இ	ந்தால் எரிவா�வின் 
�தன்ைம வால்ைவ�ம், �ன்சாரத�்ன் �தன்ைம 
�விசை்ச�ம், �தன்ைம தண்ணீர ்விநிேயாக 
வால்ைவ�ம் ெதரிந்� ைவ�ங்கள். அவற்ைற எவ்வா� 
நி�த்�வ� என்பைத�ம் ெதரிந்� ைவ�ங்கள். 
எளிதாக கண்�ெகாள்�ம் வைகயில் அவற்ைற 
அைடயாளப்ப�த�் ைவ�ங்கள். 

சாதாரணமாக ஒ	வர ்ஒ	 

ழைமக�் 1540 ¦ட்டர ்

தண்ணீர ்உபேயா
ப்பார.்

எரிவா�

உங்களால் நீரக்ெ்காள்கலைன ெபற்�கெ்காள்ள 
��யாவிட்டால் ��தள� நீைரயாவ� ேச�த்� ைவத�்	ப்ப� 
ஒன்��ல்லாமல் இ	ப்பைதவிட �றந்த�!

ெபரிய பிளாஸ்�க ்நீர ்ேபாதத்ல்களில் நீைர ேச��ங்கள். 
பைழய பால் ேபாதத்ல்கைள உபேயா
கக் ேவண்டாம். 
ஏெனனில் பா�ன் எசச்ங்கள் இ	ந்தா�ம் அைவ நீைர 
ப�தைடயச ்ெசய்�ம்..

ஒவ்ெவா	 ேபாதத்ைல�ம் அ� நிரம்பி வ��ம்வைர 
நிரப்ங்கள். ��ைய இ�கப்¤ட்� ஒ	 �ளிரை்மயான 
இ	ட்டான இடத�்ல் ேச�த்� ைவ�ங்கள். 12 மாதங்க�க�் 
ஒ	 �ைற �ய நீர ்விட்� °ள நிரப்ங்கள்.

எங்கள் அயலவரக்ளின் ெதாடர்கள்:

பரிந்�ைரகக்ப்ப�ம் 
அள� - ஒ	வ	க�் 
ஒ	 
ழைமக�் 130 

¦ட்டர.் ��நீர,் உண� 
தயாரிப், ைகக��தல் 

மற்�ம் அ�ப்பைட 
�காதாரத�்ற்� 
(பல்�லக�்தல் 

மற்�ம் நீரால் உடைல 
�ைடதத்ல்)  

�ைறந்த அள� – 
ஒ	வ	க�் ஒ	 


ழைமக�் 20 ¦ட்டர.் 
(��நீ	ம் அ�ப்பைட 

�காதார�ம்)
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வீட்��ம் ேவைலதத்ளத�்�ம் 
ெவளிேய�-ைப ஒன்ைற ஒ�ங்� 
ெசய்�ங்கள்.

நீங்கள் அவசராமாக வீட்��	ந்� ெவளிேயற ேவண்� 
வரலாம். அல்ல� ேவைலதத்ளத�்�	ந்� வீட்�ற்� 
நீண்ட �ரம் நடகக் ேவண்� வரலாம். அ�தத் �ல 
மணித�்யாலங்க�கே்கா அல்ல� �ல நாட்க�கே்கா 
ேதைவயான அவ�ய ெபா	ட்கைள �லபமாக ைகயில் 
எ�த்�செ்சல்ல ைப (ெவளிேய�-ைப) ஒன்ைற 
தயாராக ஒ�ங்� ெசய்� ைவ�ங்கள். இைத நீங்கேள 
தயார ்ெசய்யலாம். அ�க விைலெகா�த்� இைத 
வாங்க ேவண்�ய�ல்ைல. 

   getprepared.nz/GrabBag

இ� ேபான்ற 
ஒ	 அவசரநிைல 

நீரக்ெ்காள்கலைன 
உங்கள் உள்�ர ்

க�ன்�ல் 
இட�	ந்� $105 க�் 

வாங்�ங்கள்.

getprepared.nz/Neighbours

உக
்ப்ேபான 
அல்ல� ¤ச�்கள் 

அரிதத் மரங்கைள 
மாற்�ங்கள்

6. நீர ்ேசகரித் ைவ�ங்கள்

எ� உள்ேள ேபா
றேதா 
அ� கட்டாயம் ெவளிேய 

வரேவண்�ம்.

உங்கள் க�ப்பைறைய 
நீர�த்� க�வ 

��யாவிட்டால் உங்கள் 
க��கைள என்ன ெசய்வ� 

என்� அ��ங்கள். 

அவசரநிைலயில் உங்க�க�் ேதைவயான அள� நீர ்
இ	ப்பதற்�, ஒ	 200 ¦ட்டர ்(��ந்தால் அைத�ம் 
விட ெபரிதான) நீரெ்காள்கலைன வாங்
 ைவ�ங்கள். 
இைவ அ�கம் விைலயில்ைல. இைத நீங்கேள 
ெபா	த�்கெ்காள்ளலாம்.

இைத பா�காப்பாக ெபா	த�், �ழாயில் வ	ம் நீைர 
இ�ல் நிரப்பி வி�ங்கள். 

   getprepared.nz/Water

உயரமான அல்ல� 
கனமான தளபாடங்கைள 
பா�காப்பானதாக�்ங்கள்.

பிள்ைளகைள அைழத்�செ்சல்லக ்
 �யவரக்ளின் ெதாடர்கள்

எங்கள் ேசைவகள் 

தண்ணீர:் 

�ன்சாரம்: 

எரிவா�:

எங்கள் ச�க அவசரநிைல ைமயம் 

1 2 3 நாங்கள் தயார்! எம்�டம் வீட்�ற்கான ஒ	 �ட்டம் இ	க
்ற�. எவ்வா� 
பா�காப்பாக இ	ப்ப� என்� எமக�் ெதரி�ம். 5 6 7 8

1 2 3 4 நாங்கள் தயார!் நாங்கள் எங்கள் வீட்ைட பா�காப்பானதாகச ்ெசய்�விட்ேடாம் 6 7 8 1 2 3 4 5 6 நாங்கள் தயார!் எங்கள் அயலவரக்ைள எங்க�க�்த ்ெதரி�ம்.
 அவரக்�க�்ம் எங்கைளத ்ெதரி�ம். 8

1 2 3 4 5 6 7 நாங்கள் தயார!் அவசரநிைலயில் ஒ	 
ழைமக�் ேதைவயான 
ெபா	ட்கள் எம்�டம் உள்ளன.

1 2 3 4 5 நாங்கள் தயார!் ஒ	 
ழைமக�் ேபா�யள� நீைர நாங்கள் ேசகரித்� ைவத்�ள்ேளாம். 7 8

 அவசரநிைல தயாரந்ிைலகக்ான தகவல்கைள ெபற  
               www.getpreapred.org.nz   பா	ங்கள்:

ெபரிய ஒ	 நிலந�கக்த�்ன் பின் உங்களால் ெதாைலேப� பாவிகக்ேவா, 
�ன்னஞ்சல் அ£ப்பேவா அல்ல� ஒ	 ச�க ஊடகதை்த பாவிகக்ேவா ��யாமல் 
இ	கக்லாம். ெதாடர்கள் எ�கக் ��யாத ேநரத�்ல் என்ன ெசய்வீரக்ள் என்பைத 
இப்ேபாேத �ட்ட��ங்கள். 

உங்கள் வீட்ைட பா�காப்பானதாக ெசய்தால் 
நிலந�கக்த�்ன் ேபா� ஏற்ப�ம் அ��கைள �ைறத்� 
உங்கள் வீ� ��� �ப்ைபயாக ேபானா�ம் நீங்கள் 
ெதாடரந்்�ம் உங்கள் வீட்�ல் தங்கக ்�யதாக இ	க�்ம்.

பிள்ைளகைள பா�காப்பாக 
ைவத�்	ங்கள்
பள்ளிக ்டங்கள் உங்கள் பிள்ைளகைளப் பா�காப்பாக 
ைவத�்	கக்த ்�ட்டங்கள் ைவத�்	க
்றாரக்ள்.

   உங்கள் பள்ளிக ்டத�்ன் அவசரநிைல �ட்டதை்த 
இங்ேக பாரத்்� அ��ங்கள்: getprepared.nz/schools

பள்ளிக ்டத�்�	ந்� நடந்� ெசல்லக ்�ய 
இடத�்ல் வா�ம் �ைறந்த� �ன்� நண்பரக்ளிடேமா 
அல்ல� உறவினரக்ளிடேமா பிள்ைளகைளச ்ெசன்� 
ெபா�ப்ேபற்�க ்ெகாள்�ம்ப� ெசால்� ைவ�ங்கள். 
அவரக்ளின் ெபயரக்ைளப் பள்ளிக ்டத�்டம் ெகா�த்� 
ைவ�ங்கள்.
உங்களால் பள்ளிக ்டத�்ற்� ெசன்� பிள்ைளகைள 
அைழத்�ச ்ெசல்ல ��யாத ேபா�, யார ்வந்� 
அைழகக்க ்�ம் என்பைதப்பற்� பிள்ைளக�டன் 
உைரயா�ங்கள்.

5. உங்கள் வீட்ைட 
பாகாப்பானதாக 
ெசய்�ங்கள்

4. வீட்�க்� 
ஒ� �ட்டம் 
உ�வாக்�ங்கள்

உங்கள் அத�்வாரதை்த சரிபா	ங்கள்.

உங்கள் 
நீரக்்ெகாள்கலன்கைள 

பாகாப்பானதாகச ்
ெசய்�ங்கள்

ெசங்கற் ைகேபாக
்கள் 
பா�காப்பாக உள்ளதா 

என்பைத உ��ப்ப�த்�ங்கள். 
ைகேபாக
்ைய நீங்கள் 

உபேயா
கக்ாவிட்டால் அைத 
அகற்� வி�ங்கள்.

7. அயலவரக்ைள 
சந்��ங்கள்

8. வீட்�ல் �காம் 
ேபாட்�ப்பா�ங்கள்

ஏற்கனேவ உங்கள் வீட்�ல் அவசரநிைலகக்ான 
ெபா	ட்கள் நாளாந்த பாவைனப் ெபா	ட்களாக 
இ	க
்ன்றன.!

உங்கள் கட்��ல் இ	க�்ம் கம்பளிகள், அலமாரியில் 
இ	க�்ம் உைடகள் மற்�ம் சைமயலைறயில் 
இ	க�்ம் ெபா	ட்கள் எல்லாம் அவசரநிைலயின் 
ேபா� நீங்கள் உபேயா
கக்லாம்.

* உங்களிடம் �ழந்ைதகள், ��நைடப்ப	வத�்னர ்
மற்�ம் ெசல்லப்பிராணிகள் இ	ந்தால் 
அவரக்�க�்த ்ேதைவயான ெபா	ட்கைள 
எ�த்�க ்ெகாள்�ங்கள். 

* நீங்கள் எ�க�்ம் ம	ந்�களின் பட்�யல் ஒன்ைற 
ைவத�்	ங்கள். ேபா�ய அள� உங்களிடம் 
இ	க
்றதா என்பைத உ��ப்ப�த�்க ்
ெகாள்�ங்கள்.

உங்கைள�ம் உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்ைள�ம் 
நீங்கள் கவனித்�கெ்காண்டால், அவசரநிைல 
ேசைவக�க�்ம் நீங்கள் உதவி ெசய்பவராவீரக்ள். 
இதனால் அவரக்ள் தம� மட்�ப்ப�தத்ப்பட்ட 
வளங்கைள அ�க உதவி ேதைவப்ப�ேவா	க�் 
வழங்க ���ம்.

ஒ	 
ழைமக�் 
கைடக�் ேபாக 

ேவண்�ய ேதைவ 
இல்லாத வைகயில் 

உங்கள் உண�க ்
களஞ்�யதை்த நிரப்பி 

ைவத�்	ங்கள். 

 ைர, �வரக்ள், தளபாடங்கள், அத�்வாரம் 
ஆ
யன பா�காப்பானதா என்� 
உ��ப்ப�த்�ங்கள்

உதவி ேதைவெயன்றால் ஒ	 அ£பவம் 
வாய்ந்த கட்�ட ெதா�லாளைர ெகாண்� 
உங்கள் வீட்ைட சரிபா	ங்கள்.

 உங்கள் வீட்�ன் நிலந�கக்த ்
             தைகைமைய உ��ப்ப�த்�வ� 
             பற்� அ�ய:
          www.getprepared.nz/SafeHomes 

நீங்கள் வாடைக 
வீட்��	ந்தால்
நிலந�கக்த�்ன் பின்£ம் உங்கள் 
வீ� வ�ப்பதற்� உரியதாக இ	ப்ப� 
உங்கள் வீட்�ன் ெசாந்தகக்ார	க�்ம் 
நன்ைமயானேத. ஆதலால் இந்த 
வ�காட்�ைய பாவித்� இ�பற்� 
அவரக்�டன் உைரயா�ங்கள்.

 அதற்�ம் ேமலாக, நட்பான, எைத�ம் தாங்�ம் 
சக�்ெகாண்ட ஒ	 ச�கதை்த கட்�ெய�ப்ப நீங்கள் 
உத�வீரக்ள்.

ஒ	 ன்��வ�ட£ம் அ��கத்�ட£ம் 
ஆரம்பி�ங்கள். �தல் ப�தான் எப்ேபா�ம் 
க�னமான�! அவசரநிைலயின் ேபா� ஏற்படக ்�ய 
ேதைவகக்ாக உங்களில் �லர ்ெதாடர்கைள 
பரிமா�கெ்காள்ளலாம் என்� ேயாசைன ெசால்�ங்கள். 
உைரயாடைல ஆரம்பிகக் இ� ஒ	 எளிதான வ�.

ஒ	 வீ�கக்ான 'அயலவர ்ஆதர�க ்��ைவ' நீங்கள் 
ஆரம்பிகக்லாம் அல்ல� உள்�ர ்'ேநரவங்
யில்' (Time 
Bank) ேசரந்்� ெகாள்ளலாம்.

இந்த சனி-ஞாயி� உங்கள் ெத	வி�ள்ள �ல	டன் 
ெதாடரை்ப ஏற்ப�த்�ங்கள். அப்ேபா�தான் 
அவசரநிைலயின் ேபா�:

* எல்ேலா	ம், �க
்யமாக ேமல�க உதவி 
ேதைவப்ப�ேவாரக்ள், பா�காப்பாக உள்ளாரக்ள் 
என்பைத உ��ப்ப�தத்லாம்

* ஒ	வ	கெ்கா	வர ்உதவியாக இ	கக் வளங்கைள�ம் 
�றைமகைள�ம் ப
ரந்்� ெகாள்ளலாம்

* ெதாட	ம் நாட்களில் ஒ	வ	கெ்கா	வர ்ஆதரவாக 
இ	ந்� ெகாள்ளலாம்.

�ல 
ழைமகளின் பின்னர ்
ெதாடர்கைளப் பலமாகக் ஒ	 
பாரப்க
்¥ைவ (BBQ) அல்ல� 

ஒ	 ெதாண்டர ்ேவைலக ்��ைவ 
(Working Bee) ஒ�ங்� ப�த்�ங்கள். 

பலப்ப�தத்ாத ±ெமந்� 
�வரக்�க�் ேமல�க 

பாரம் தாங்�ம் 
வச�கைள ஏற்ப�த�்க ்

ெகா�ங்கள்.

��நீர ்
ெகாள்கலன்கைள�ம் 

ஆதார�ல்லா� நிற்�ம் 
விற� அ�ப்கக்ைள�ம் 

பா�காப்பானதாக�்ங்கள்.

அ�த்�ண்கைளச ்�ற்� 
அகழ்�கள் (ேதாண்�தல்) 

நடந்�	க
்றதா?
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   getprepared.nz/Toilets

பா�காப்பான ஒ	 சந்�க�்ம் 
இடதை்த ேசரந்்� �ரம்ானி�ங்கள்

எல்ேலா	ம் ஒ	வைர ஒ	வர ்கண்�ெகாள்ள 
ஒ	 இடதை்த �ரம்ானி�ங்கள். ேதைவயானால் 
ஒ	 நண்பரினேதா உறவினரினேதா இடத�்ல் 
தங்�வதற்� ஒ�ங்�கள் ெசய்� ைவ�ங்கள்.

வீட்�ற்�ம் வீட்�ல் உள்ள 
ெபா	ட்க�க�்மான 
காப்��ைய 
ஒ�ங்�ப�த்�ங்கள்.
அ�கமாேனார ்தம� ெபா	ட்களின் 
ெப�ம�க�்க ்�ைறவானெதா	 
காப்��ையேய ைவத�்	ப்பாரக்ள். 
உங்கள் வீட்�ன�ம் உங்கள் 
உைடைமகளின�ம் ெப�மானத�்ற்கான 
காப்�� உங்களிடம் உள்ளதா என்பைத 
உ��ப்ப�த்�ங்கள். உங்க�க�் 
அண்ைமயி�ள்ள ஒ	 காப்�� 
அைமப்டன் ெதாடர் ெகாள்�ங்கள்.

அ�த்�ண்க�கக்ான 
தாங்
கைள�ம் 
சரிபா	ங்கள்



  

நாங்கள் தயார!்

வீட்��ள்ளவரக்ள் ஒன்றாக சந்�க�்ம் இடம்

அ�கமாேனார ்அ	
ல் இ	ந்தவரக்ளாேலேய 
காப்பாற்றப்ப�
றாரக்ள். உங்கள் அயலவரக்ள் தான் உங்க�க�் 
உதவ �த�ல் வ	வாரக்ள்.உங்கள் 

 ைரயி�ள்ள 
தவ�ப்ேபான 

மற்�ம் 
உக
்ேபான 
மரங்கைள 

மாற்�ங்கள்.

தண்ணீர ்
வால்�

ஒ	 ெபரிய நிலந�கக்த�்ன் பின் �ழாயில் நீர ்வரப்ேபாவ�ல்ைல. ஆைகயால் 
அவசர ேதைவகக்ான நீர ்உங்களிடம் இ	கக் ேவண்�ம். எவ்வள� அ�கமாக நீைர 
ேசகரித்� ைவகக் ���ேமா அவ்வள�க�் நல்ல�. உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்�க�் 
ஒ	 
ழைமக�் ேபா�மான அள� நீர ்நீங்கள் ைவத�்	கக் ேவண்�ம்.

இன்� இர� வ	ம் சனி-ஞாயி� அ�த்த சனி-ஞாயி�

நடப்பதற்� 
ெபா	தத்மான ஒ	 
ேசா� காலணிகள், 
ேகாரட்், தண்ணீர,் 
மற்றம் �ற்�ண்� 
ேபான்றவற்ைற 
ேசரப்்ப� நல்ல 

ஆரம்பம்.  

�ன்சாரம்

ெவளிேய� 

ைப

ேசைவகள்
ேசதமைடந்த ேசைவகள் ஆபதை்த விைளவிக�்ம். 
இதனால் நீங்கள் வீட்�ல் தங்க ��யாமல் ேபாகலாம். 

உங்கள் வீட்�ற்� எரிவா� இ	ந்தால் எரிவா�வின் 
�தன்ைம வால்ைவ�ம், �ன்சாரத�்ன் �தன்ைம 
�விசை்ச�ம், �தன்ைம தண்ணீர ்விநிேயாக 
வால்ைவ�ம் ெதரிந்� ைவ�ங்கள். அவற்ைற எவ்வா� 
நி�த்�வ� என்பைத�ம் ெதரிந்� ைவ�ங்கள். 
எளிதாக கண்�ெகாள்�ம் வைகயில் அவற்ைற 
அைடயாளப்ப�த�் ைவ�ங்கள். 

சாதாரணமாக ஒ	வர ்ஒ	 

ழைமக�் 1540 ¦ட்டர ்

தண்ணீர ்உபேயா
ப்பார.்

எரிவா�

உங்களால் நீரக்ெ்காள்கலைன ெபற்�கெ்காள்ள 
��யாவிட்டால் ��தள� நீைரயாவ� ேச�த்� ைவத�்	ப்ப� 
ஒன்��ல்லாமல் இ	ப்பைதவிட �றந்த�!

ெபரிய பிளாஸ்�க ்நீர ்ேபாதத்ல்களில் நீைர ேச��ங்கள். 
பைழய பால் ேபாதத்ல்கைள உபேயா
கக் ேவண்டாம். 
ஏெனனில் பா�ன் எசச்ங்கள் இ	ந்தா�ம் அைவ நீைர 
ப�தைடயச ்ெசய்�ம்..

ஒவ்ெவா	 ேபாதத்ைல�ம் அ� நிரம்பி வ��ம்வைர 
நிரப்ங்கள். ��ைய இ�கப்¤ட்� ஒ	 �ளிரை்மயான 
இ	ட்டான இடத�்ல் ேச�த்� ைவ�ங்கள். 12 மாதங்க�க�் 
ஒ	 �ைற �ய நீர ்விட்� °ள நிரப்ங்கள்.

எங்கள் அயலவரக்ளின் ெதாடர்கள்:

பரிந்�ைரகக்ப்ப�ம் 
அள� - ஒ	வ	க�் 
ஒ	 
ழைமக�் 130 

¦ட்டர.் ��நீர,் உண� 
தயாரிப், ைகக��தல் 

மற்�ம் அ�ப்பைட 
�காதாரத�்ற்� 
(பல்�லக�்தல் 

மற்�ம் நீரால் உடைல 
�ைடதத்ல்)  

�ைறந்த அள� – 
ஒ	வ	க�் ஒ	 


ழைமக�் 20 ¦ட்டர.் 
(��நீ	ம் அ�ப்பைட 

�காதார�ம்)
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வீட்��ம் ேவைலதத்ளத�்�ம் 
ெவளிேய�-ைப ஒன்ைற ஒ�ங்� 
ெசய்�ங்கள்.

நீங்கள் அவசராமாக வீட்��	ந்� ெவளிேயற ேவண்� 
வரலாம். அல்ல� ேவைலதத்ளத�்�	ந்� வீட்�ற்� 
நீண்ட �ரம் நடகக் ேவண்� வரலாம். அ�தத் �ல 
மணித�்யாலங்க�கே்கா அல்ல� �ல நாட்க�கே்கா 
ேதைவயான அவ�ய ெபா	ட்கைள �லபமாக ைகயில் 
எ�த்�செ்சல்ல ைப (ெவளிேய�-ைப) ஒன்ைற 
தயாராக ஒ�ங்� ெசய்� ைவ�ங்கள். இைத நீங்கேள 
தயார ்ெசய்யலாம். அ�க விைலெகா�த்� இைத 
வாங்க ேவண்�ய�ல்ைல. 

   getprepared.nz/GrabBag

இ� ேபான்ற 
ஒ	 அவசரநிைல 

நீரக்ெ்காள்கலைன 
உங்கள் உள்�ர ்

க�ன்�ல் 
இட�	ந்� $105 க�் 

வாங்�ங்கள்.

getprepared.nz/Neighbours

உக
்ப்ேபான 
அல்ல� ¤ச�்கள் 

அரிதத் மரங்கைள 
மாற்�ங்கள்

6. நீர ்ேசகரித் ைவ�ங்கள்

எ� உள்ேள ேபா
றேதா 
அ� கட்டாயம் ெவளிேய 

வரேவண்�ம்.

உங்கள் க�ப்பைறைய 
நீர�த்� க�வ 

��யாவிட்டால் உங்கள் 
க��கைள என்ன ெசய்வ� 

என்� அ��ங்கள். 

அவசரநிைலயில் உங்க�க�் ேதைவயான அள� நீர ்
இ	ப்பதற்�, ஒ	 200 ¦ட்டர ்(��ந்தால் அைத�ம் 
விட ெபரிதான) நீரெ்காள்கலைன வாங்
 ைவ�ங்கள். 
இைவ அ�கம் விைலயில்ைல. இைத நீங்கேள 
ெபா	த�்கெ்காள்ளலாம்.

இைத பா�காப்பாக ெபா	த�், �ழாயில் வ	ம் நீைர 
இ�ல் நிரப்பி வி�ங்கள். 

   getprepared.nz/Water

உயரமான அல்ல� 
கனமான தளபாடங்கைள 
பா�காப்பானதாக�்ங்கள்.

பிள்ைளகைள அைழத்�செ்சல்லக ்
 �யவரக்ளின் ெதாடர்கள்

எங்கள் ேசைவகள் 

தண்ணீர:் 

�ன்சாரம்: 

எரிவா�:

எங்கள் ச�க அவசரநிைல ைமயம் 

1 2 3 நாங்கள் தயார்! எம்�டம் வீட்�ற்கான ஒ	 �ட்டம் இ	க
்ற�. எவ்வா� 
பா�காப்பாக இ	ப்ப� என்� எமக�் ெதரி�ம். 5 6 7 8

1 2 3 4 நாங்கள் தயார!் நாங்கள் எங்கள் வீட்ைட பா�காப்பானதாகச ்ெசய்�விட்ேடாம் 6 7 8 1 2 3 4 5 6 நாங்கள் தயார!் எங்கள் அயலவரக்ைள எங்க�க�்த ்ெதரி�ம்.
 அவரக்�க�்ம் எங்கைளத ்ெதரி�ம். 8

1 2 3 4 5 6 7 நாங்கள் தயார!் அவசரநிைலயில் ஒ	 
ழைமக�் ேதைவயான 
ெபா	ட்கள் எம்�டம் உள்ளன.

1 2 3 4 5 நாங்கள் தயார!் ஒ	 
ழைமக�் ேபா�யள� நீைர நாங்கள் ேசகரித்� ைவத்�ள்ேளாம். 7 8

 அவசரநிைல தயாரந்ிைலகக்ான தகவல்கைள ெபற  
               www.getpreapred.org.nz   பா	ங்கள்:

ெபரிய ஒ	 நிலந�கக்த�்ன் பின் உங்களால் ெதாைலேப� பாவிகக்ேவா, 
�ன்னஞ்சல் அ£ப்பேவா அல்ல� ஒ	 ச�க ஊடகதை்த பாவிகக்ேவா ��யாமல் 
இ	கக்லாம். ெதாடர்கள் எ�கக் ��யாத ேநரத�்ல் என்ன ெசய்வீரக்ள் என்பைத 
இப்ேபாேத �ட்ட��ங்கள். 

உங்கள் வீட்ைட பா�காப்பானதாக ெசய்தால் 
நிலந�கக்த�்ன் ேபா� ஏற்ப�ம் அ��கைள �ைறத்� 
உங்கள் வீ� ��� �ப்ைபயாக ேபானா�ம் நீங்கள் 
ெதாடரந்்�ம் உங்கள் வீட்�ல் தங்கக ்�யதாக இ	க�்ம்.

பிள்ைளகைள பா�காப்பாக 
ைவத�்	ங்கள்
பள்ளிக ்டங்கள் உங்கள் பிள்ைளகைளப் பா�காப்பாக 
ைவத�்	கக்த ்�ட்டங்கள் ைவத�்	க
்றாரக்ள்.

   உங்கள் பள்ளிக ்டத�்ன் அவசரநிைல �ட்டதை்த 
இங்ேக பாரத்்� அ��ங்கள்: getprepared.nz/schools

பள்ளிக ்டத�்�	ந்� நடந்� ெசல்லக ்�ய 
இடத�்ல் வா�ம் �ைறந்த� �ன்� நண்பரக்ளிடேமா 
அல்ல� உறவினரக்ளிடேமா பிள்ைளகைளச ்ெசன்� 
ெபா�ப்ேபற்�க ்ெகாள்�ம்ப� ெசால்� ைவ�ங்கள். 
அவரக்ளின் ெபயரக்ைளப் பள்ளிக ்டத�்டம் ெகா�த்� 
ைவ�ங்கள்.
உங்களால் பள்ளிக ்டத�்ற்� ெசன்� பிள்ைளகைள 
அைழத்�ச ்ெசல்ல ��யாத ேபா�, யார ்வந்� 
அைழகக்க ்�ம் என்பைதப்பற்� பிள்ைளக�டன் 
உைரயா�ங்கள்.

5. உங்கள் வீட்ைட 
பாகாப்பானதாக 
ெசய்�ங்கள்

4. வீட்�க்� 
ஒ� �ட்டம் 
உ�வாக்�ங்கள்

உங்கள் அத�்வாரதை்த சரிபா	ங்கள்.

உங்கள் 
நீரக்்ெகாள்கலன்கைள 

பாகாப்பானதாகச ்
ெசய்�ங்கள்

ெசங்கற் ைகேபாக
்கள் 
பா�காப்பாக உள்ளதா 

என்பைத உ��ப்ப�த்�ங்கள். 
ைகேபாக
்ைய நீங்கள் 

உபேயா
கக்ாவிட்டால் அைத 
அகற்� வி�ங்கள்.

7. அயலவரக்ைள 
சந்��ங்கள்

8. வீட்�ல் �காம் 
ேபாட்�ப்பா�ங்கள்

ஏற்கனேவ உங்கள் வீட்�ல் அவசரநிைலகக்ான 
ெபா	ட்கள் நாளாந்த பாவைனப் ெபா	ட்களாக 
இ	க
்ன்றன.!

உங்கள் கட்��ல் இ	க�்ம் கம்பளிகள், அலமாரியில் 
இ	க�்ம் உைடகள் மற்�ம் சைமயலைறயில் 
இ	க�்ம் ெபா	ட்கள் எல்லாம் அவசரநிைலயின் 
ேபா� நீங்கள் உபேயா
கக்லாம்.

* உங்களிடம் �ழந்ைதகள், ��நைடப்ப	வத�்னர ்
மற்�ம் ெசல்லப்பிராணிகள் இ	ந்தால் 
அவரக்�க�்த ்ேதைவயான ெபா	ட்கைள 
எ�த்�க ்ெகாள்�ங்கள். 

* நீங்கள் எ�க�்ம் ம	ந்�களின் பட்�யல் ஒன்ைற 
ைவத�்	ங்கள். ேபா�ய அள� உங்களிடம் 
இ	க
்றதா என்பைத உ��ப்ப�த�்க ்
ெகாள்�ங்கள்.

உங்கைள�ம் உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்ைள�ம் 
நீங்கள் கவனித்�கெ்காண்டால், அவசரநிைல 
ேசைவக�க�்ம் நீங்கள் உதவி ெசய்பவராவீரக்ள். 
இதனால் அவரக்ள் தம� மட்�ப்ப�தத்ப்பட்ட 
வளங்கைள அ�க உதவி ேதைவப்ப�ேவா	க�் 
வழங்க ���ம்.

ஒ	 
ழைமக�் 
கைடக�் ேபாக 

ேவண்�ய ேதைவ 
இல்லாத வைகயில் 

உங்கள் உண�க ்
களஞ்�யதை்த நிரப்பி 

ைவத�்	ங்கள். 

 ைர, �வரக்ள், தளபாடங்கள், அத�்வாரம் 
ஆ
யன பா�காப்பானதா என்� 
உ��ப்ப�த்�ங்கள்

உதவி ேதைவெயன்றால் ஒ	 அ£பவம் 
வாய்ந்த கட்�ட ெதா�லாளைர ெகாண்� 
உங்கள் வீட்ைட சரிபா	ங்கள்.

 உங்கள் வீட்�ன் நிலந�கக்த ்
             தைகைமைய உ��ப்ப�த்�வ� 
             பற்� அ�ய:
          www.getprepared.nz/SafeHomes 

நீங்கள் வாடைக 
வீட்��	ந்தால்
நிலந�கக்த�்ன் பின்£ம் உங்கள் 
வீ� வ�ப்பதற்� உரியதாக இ	ப்ப� 
உங்கள் வீட்�ன் ெசாந்தகக்ார	க�்ம் 
நன்ைமயானேத. ஆதலால் இந்த 
வ�காட்�ைய பாவித்� இ�பற்� 
அவரக்�டன் உைரயா�ங்கள்.

 அதற்�ம் ேமலாக, நட்பான, எைத�ம் தாங்�ம் 
சக�்ெகாண்ட ஒ	 ச�கதை்த கட்�ெய�ப்ப நீங்கள் 
உத�வீரக்ள்.

ஒ	 ன்��வ�ட£ம் அ��கத்�ட£ம் 
ஆரம்பி�ங்கள். �தல் ப�தான் எப்ேபா�ம் 
க�னமான�! அவசரநிைலயின் ேபா� ஏற்படக ்�ய 
ேதைவகக்ாக உங்களில் �லர ்ெதாடர்கைள 
பரிமா�கெ்காள்ளலாம் என்� ேயாசைன ெசால்�ங்கள். 
உைரயாடைல ஆரம்பிகக் இ� ஒ	 எளிதான வ�.

ஒ	 வீ�கக்ான 'அயலவர ்ஆதர�க ்��ைவ' நீங்கள் 
ஆரம்பிகக்லாம் அல்ல� உள்�ர ்'ேநரவங்
யில்' (Time 
Bank) ேசரந்்� ெகாள்ளலாம்.

இந்த சனி-ஞாயி� உங்கள் ெத	வி�ள்ள �ல	டன் 
ெதாடரை்ப ஏற்ப�த்�ங்கள். அப்ேபா�தான் 
அவசரநிைலயின் ேபா�:

* எல்ேலா	ம், �க
்யமாக ேமல�க உதவி 
ேதைவப்ப�ேவாரக்ள், பா�காப்பாக உள்ளாரக்ள் 
என்பைத உ��ப்ப�தத்லாம்

* ஒ	வ	கெ்கா	வர ்உதவியாக இ	கக் வளங்கைள�ம் 
�றைமகைள�ம் ப
ரந்்� ெகாள்ளலாம்

* ெதாட	ம் நாட்களில் ஒ	வ	கெ்கா	வர ்ஆதரவாக 
இ	ந்� ெகாள்ளலாம்.

�ல 
ழைமகளின் பின்னர ்
ெதாடர்கைளப் பலமாகக் ஒ	 
பாரப்க
்¥ைவ (BBQ) அல்ல� 

ஒ	 ெதாண்டர ்ேவைலக ்��ைவ 
(Working Bee) ஒ�ங்� ப�த்�ங்கள். 

பலப்ப�தத்ாத ±ெமந்� 
�வரக்�க�் ேமல�க 

பாரம் தாங்�ம் 
வச�கைள ஏற்ப�த�்க ்

ெகா�ங்கள்.

��நீர ்
ெகாள்கலன்கைள�ம் 

ஆதார�ல்லா� நிற்�ம் 
விற� அ�ப்கக்ைள�ம் 

பா�காப்பானதாக�்ங்கள்.

அ�த்�ண்கைளச ்�ற்� 
அகழ்�கள் (ேதாண்�தல்) 

நடந்�	க
்றதா?
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பா�காப்பான ஒ	 சந்�க�்ம் 
இடதை்த ேசரந்்� �ரம்ானி�ங்கள்

எல்ேலா	ம் ஒ	வைர ஒ	வர ்கண்�ெகாள்ள 
ஒ	 இடதை்த �ரம்ானி�ங்கள். ேதைவயானால் 
ஒ	 நண்பரினேதா உறவினரினேதா இடத�்ல் 
தங்�வதற்� ஒ�ங்�கள் ெசய்� ைவ�ங்கள்.

வீட்�ற்�ம் வீட்�ல் உள்ள 
ெபா	ட்க�க�்மான 
காப்��ைய 
ஒ�ங்�ப�த்�ங்கள்.
அ�கமாேனார ்தம� ெபா	ட்களின் 
ெப�ம�க�்க ்�ைறவானெதா	 
காப்��ையேய ைவத�்	ப்பாரக்ள். 
உங்கள் வீட்�ன�ம் உங்கள் 
உைடைமகளின�ம் ெப�மானத�்ற்கான 
காப்�� உங்களிடம் உள்ளதா என்பைத 
உ��ப்ப�த்�ங்கள். உங்க�க�் 
அண்ைமயி�ள்ள ஒ	 காப்�� 
அைமப்டன் ெதாடர் ெகாள்�ங்கள்.

அ�த்�ண்க�கக்ான 
தாங்
கைள�ம் 
சரிபா	ங்கள்

நிலந�கக்த�்ன் பின்:

உங்கள் ச�க அவசரநிைல 
ைமயத்ைத ெதரிந் 
ெகாள்�ங்கள்.

 எம� உள்�ர ்ைமயம் 
எங்
	க
்ற� என்�ம் 

எம� ச�கத�்ற்� எவ்வா� 
உதவலாம் என்�ம் எமக�் 

ெதரி�ம்.

நாங்கள் தயார்

நிலந�கக்த�்ன் ேபா� நீங்கள் வி�-��-பி� 
ெசய்தால் உங்க�க�் காயங்கள் வரக ்�ய 
சந்தரப்்பங்கள் �ைற�ம் என்ப� சரவ்ேதச 
நிணரக்�க�்த ்ெதரி�ம்.

நிலந�கக்த�்ன்ேபா� வரக ்�ய அ�கமான காயங்கள் வீ� சரிந்� 
வி�வதால் ஏற்ப�வைதவிட தளபாடங்களா�ம், அலங்காரப் 
ெபா	ட்களா�ம்,  ைர ஓ�கள் ேபான்ற வீட்�ல் ெபா	த�் 
உள்ளவற்றா�ேம உண்டா
ற�.

நிலந�கக்த�்ன் ேபா�:
வீட்�ன் உள்ேள – நிலந�கக்ம் நிற்�ம் வைரக�்ம், ெவளிேய�வ� 
பா�காப்பா�ம் வைரக�்ம், உள்ேளேய இ	ங்கள். விழக ்�ய 
ெபா	ட்கைளத ்தவிரத்்� கட்�டதை்தவிட்� கவனமாக 
ெவளிேய�ங்கள்.

உயரமான கட்�டத�்ல்: ேமேல ெசான்ன� ேபாலேவ � எசச்ரிகை்க 
மணி அ�க
்ற� என்பதற்காக அவசரமாக ெவளிேயற ேவண்டாம்.

கட்�டங்க�க�் ெவளிேய: உயரமான கட்�டங்கள், மரங்கள், 
�ன்சார கம்பிகள் ேபான்வற்�ன் அ	
�	கக்ாமல்  தள்ளி ேபாய் 
நிலந�கக்ம் நிற்�ம் வைர வி�-��-பி� ெசய்�ங்கள். 

ேபாக�்வரத்� அ�க�ள்ள வீ�யில்: உங்கைள �ற்�யி	க�்ம் 
கட்�டங்களி�	ந்� ெபா	ட்கள் உங்கள் ேமல் விழக ்�ம். 
ஆைகயால் நைடபாைதயில் நிற்கா�ரக்ள்.

2. வி	-��-
பி� பயிற்� 
ெசய்�ங்கள் 

இன்�

உங்களால் வி�-
��-பி� ெசய்ய 
��யாவிட்டால், 

உங்களால் ��ந்தள� 
உங்கள் தைலைய�ம் 

க�தை்த�ம் 
பா�காப்பதற்கான 
வ�ைய ேத�ங்கள்.

Tsunami 
safe 
zone

1 நாங்கள் தயார!் நாங்கள் வி�-��-பி� பயிற்� ெசய்ேதாம் 3 4 5 6 7 8

1 2 நாங்கள் தயார!் எம� �னா� வலயம் எங்ேகெயன்� எமக�் ெதரி�ம் 4 5 6 7 8

 �னா� ஆபத்� இ	க
்றதா?

* கைரயி�	ந்� �ரமாக உள்ள நிலப்பகக்மாகேவா 
அல்ல� மைல ேமேலா நடந்� அல்ல� 
ைசக
்ளில் விைரவாக பா�காப்பான இடதை்த 
அைட�ங்கள். ஆனால் காரில் ேபாக ேவண்டாம்.

* நீல நிற �னா� அம்க�்�கைள�ம் ெவளிேய� 
பாைதக�கக்ான அ�விப் ��கைள 
பின்பற்� அண்ைமயி�ள்ள பா�காப்பான 
இடதை்த அைட�ங்கள் அல்ல� நீல நிற �னா� 
ேகாட்ைட தாண்�ங்கள். உங்களின் பின் 
ெவளிேய�ேவா	க�் இடம் ெகா�ப்பதற்காக 
ெதாடரந்்�ம் ெசல்�ங்கள்.

  மற்றவரக்�டன் ெதாடர் 
ெகாள்�ங்கள்:

* வீ� �	ம்ப �யற்�க�்ம் �ன்னர ்நீங்கள் ெதரி� 
ெசய்த இடத�்ல் ஒன்� ேச	ங்கள்.

* ��ந்தால், நீங்கள் பா�காப்பாக இ	க
்�ரக்ள் 
என்பைத ச�க வைலதத்ளங்கள் ஊடாகேவா 
��ஞ்ெசய்� ஊடாகேவா மற்றவரக்�க�் 
ெதரியப்ப�த்�ங்கள் இசே்சைவகளின் 
பாவைனையக ்�ைறவாக ைவத�்	ப்பதற்காக 
அைழப்கள் எ�கக் ேவண்டாம். ��ஞ்ெசய்� 
அ£ப்ங்கள்.

  இந்த www.wremo.nz வைலதத்ளதை்த 
பாரை்வயிட்� அல்ல� ேர�ேயாவில் 
ேகட்� அவசரநிைல ெசய்�கைள 
அ�ந்� ெகாள்�ங்கள்.

 உங்கள் வீட்ைட பா�காப்பானதாக 
               ெசய்�ங்கள்

* எரிவா� ெவளிேய�ம் சதத்ம் ேகட்டால் 
அல்ல� மணந்தால் அ� ெவ�கக்ாமல் 
த�ப்பதற்காக எரிவா� வால்ைவ ��ங்கள்.

* �ன்சாரம் தைடபட்�	ந்தால் அல்ல� நீங்கள் 
ெவளிேயற ேவண்�யி	ந்தால் �ன்சாரதை்த 
ெமயின் �விச�்ல் நி�த்�ங்கள். உங்கள் 
கண்க�க�் ெதன்படாவிட்டா�ம் �ன்சார 
வயரக்ள் பா�கக்ப்பட்�	கக்லாம்.

* நீர ்�ழாய்கள் பா�கக்ப்பட்�	க
்ன்றன என்� 
நீங்கள் சந்ேத
தத்ால் �தன்ைம தண்ணீர ்
வால்ைவ ¤ட்�ங்கள். ெவளிேய�ம் நீர ்உங்கள் 
வீட்�ற்� பா�ப்ைப ஏற்ப�த்�ம்.

  உங்கள் ச�க அவசரநிைல 
ைமயத�்ற்� ெசல்�ங்கள்

* உங்க�க�் உதவி ேதைவப்பட்டால்

* உங்கள் �றைமகைள�ம் வளங்கைள�ம் 
ப
ரந்்� உதவி ெகா�கக் ���மானால்

* உங்கள் அய�ல் நடந்தவற்ைறப்பற்�ய 
ெசய்�கைள ேசகரிகக்�ம் 
பரிமா�கெ்காள்ள�ம்

* உங்கள் ச�கத�்ன் உள்�ர ்ப�ல் 
நடவ�கை்ககைள ஒ	ங்
ைணகக்�ம் உங்கள் 
க�ன்��ன் அவசரநிைல ெசயற்பாட்� 
நிைலயத�்ற்� தகவல்கைள ெசால்ல�ம்

   நீ	ம் �காதார�ம்

* �த�்கரிகக்ப்படாத நீைர ஒ	 நி�டம் ெகா�கக் 
ைவத்� அ	ந்�ங்கள் அல்ல� வீட்�ல் 
உபேயா
க�்ம் வாசைன¥ட்டப்படாத 
நிறநீக
்யில் (bleach) ½ �ன்னகக்ரண்� அளைவ 
10 ¦ட்டர ்நீ	க�்ள் விட்� 30 நி�டங்க�க�்ப் 
பின் அ	ந்�ங்கள். 

* க�ப்பைறயில் நீர�த்�க�வ (§ush) ேவண்டாம். 
��ந்தால் உங்கள் க��கைளப் ேபாட �� 
ேதாண்�ங்கள். �ப்பரவாக இ	ங்கள்.

 பிள்ைளகைள அைழத்� வா	ங்கள்

* எல்ேலா	க�்ம் �ட்டம் என்ன என்ப� 
ெதரி�ம் என்பைத உ��ப்ப�த்�ங்கள். உங்கள் 
பிள்ைளகள் எங்ேகா பா�காப்பாக இ	கக், 
ேதைவயில்லாமல் பள்ளிக ்டத�்ற்� ேபாய் 
உங்க�க�் ஆபதை்த விைளவிகக் ேவண்டாம். 
ஆபத�்ல்ைல என்� உ�� ெசய்த பின் 
பிள்ைளகைள அைழத்� வா	ங்கள்.

 அயலவரக்ைளச ்ெசன்� பா	ங்கள்

* தனியாக வ�ப்ேபாைர�ம், நக	ம் 
ஆற்றல் �ைறந்தவரக்ைள�ம், ேமல�க 
உதவி ேதைவப்ப�ேவாைர�ம் 
கவனித்�கெ்காள்�ங்கள்.

* உங்கள் �றைமகைள�ம் வளங்கைள�ம் 
ப
ரந்்� ஒ	வ	கெ்கா	வர ்ஆதர� 
ெகா�ங்கள்.

�னா� என்ப� ெதாடரந்்� வ	ம் பல அைலகைளக ்
ெகாண்ட�. இ� பல மணித�்யாலங்க�க�் ெதாடரலாம். 
�த�ல் வ	ம் அைலதான் பின் ெதாடரந்்� வ	ம் 
அைலகைள விட ெபரிதாக இ	க�்ம் என்� ெசால்�விட 
��யா�. உடன�யாக பா�காப்பான இடத�்ற்� 
ெவளிேய� நீலநிற �னா� ேகாட்ைட தாண்�ங்கள்.

எல்ேலா	ம் எவ்வா� பா�காப்பான இடத�்ற்� ேபாகலாம் 
என்� அயலவரக்�டன்  உைரயா�ங்கள்   �ல	க�் ேமல�க 
உதவிகள் ேதைவப்படலாம்.

நீங்கள் வ�க�்ம், விைளயா�ம் அல்ல� ேவைல பாரக்�்ம் 
இடங்கள் �னா� வலயங்களில் உள்ளனவா என்பைத�ம் 
அங்
	ந்� எவ்வா� பா�காப்பான இடத�்ற்� ெசல்வ� 
என்பைத�ம் அ�ந்� ைவ�ங்கள்.

  getprepared.nz/TsunamiZone

MIN
10

�தல் அைல 10 
நி�டங்க�க�்ள் வந்� 
விடலாம். ஆைகயால் 

எசச்ரிகை்கெயா� ேபான்ற 
அ�கார¤ரவ் அ�விப்கள் 

ெகா�ப்பதற்� ேநரம் ேபாதா�. 
ெதற்� அெமரிகக்ா ேபான்ற 

ெவ�ெதாைலவான இடங்களில் 
ஆரம்பமா�ம் �னா�கே்க நாம் 

எசச்ரிகை்க ெகா�ப்ேபாம்.

�னா�ைய ெதாடரந்்�, 
'யா�ம் இப்ேபா� 

பா�காப்பான�' என்ற 
அ�கை்க வ	ம்வைர 

கைரேயாரப் 
ப��க�கே்கா 

நீ	க�்ள்ேளா ேபாக 
ேவண்டாம். 

3. உங்கள் �னா� 
வலயத்ைத அ��ங்கள்

நிலந�கக்த�்ன் ேபா� நீங்கள் கைரேயாரப் ப��களில் 
இ	கக் ேநரந்்தால், ந�கக்ம் ெபரிதாகேவா நீண்டதாகேவா 
இ	ந்தால், அந்த இடதை்தவிட்� ெவளிேய�ங்கள்.

உள்�ர ்நிலந�கக்த�்ன் ேபா� நிலந�கக்ம் மட்�ேம 
உங்க�க�் 
ைடக�்ம் �னா� எசச்ரிகை்கயாக இ	க�்ம்.

ச�க அவசரநிைல ைமயங்கள் 
உங்கள் ச�கத�்�ள்ளவரக்ள் 
ஒன்� �ம் இடம். இைவ �ன்னர ்
�வில் பா�காப் ைமயம் என்� 
அைழகக்ப்பட்ட� – அதன் பயைன 
ெதளிவாக�்ம் வைகயில் ெபயைர 
மாற்��ள்ேளாம்

ஒ	 ெபரிய நிலந�கக்த�்ன் பின், உங்கள் 
வளங்கைள�ம்; �றைமகைள�ம் உபேயா
த்� 
உங்கள் ச�கத�்ன் ப�ல் நடவ�கை்ககைள 
ஒ	ங்
ைணகக் உங்கைளப் ேபான்ற 
உள்�ரவ்ா�கள் உங்கள் உள்�ர ்ைமயத�்ல் 
ஒன்� ட ேவண்�ம். 

  உங்கள் உள்�ர ்ைமயம் எங்ேக இ	க
்ற� 
என்பைத எம� வைலதத்ளத�்ல் ெதரிந்� 
ெகாள்�ங்கள் 
www.getprepared.nz/Hubs

உள்�ரவ்ா�களின் 
ெசயற்பா�க�கக்ான அ�ப்பைட 
ஆரம்ப ேதைவகள் இம்ைமயங்களில் 
இ	க�்ம். உதாரணமாக: ேபப்பர-்
ெபன்�ல், AM/FM ேர�ேயா, நில 
வைரபடங்கள் மற்�ம் உங்கள் 
க�ன்��ன் அவசரநிைல ெசயற்பாட்� 
நிைலயத்�டன் ெதாடர் ெகாள்ள 
�வில் பா�காப்கக்ான இ	வ� 
ேர�ேயா க	வி.

இவற்ைறவிட ேமல�கமாக எவ்வித 
அவசரநிைல காலத�்ல் ெகா�கக்ப்ப�ம் 
வழங்¨�க�ம் இம்ைமயத�்ல் 
இ	கக்ா�.

நீங்கள் getprepared.nz 
வைலதத்ளத�்ல் இ	க�்ம் ேபா�: 

உங்கள் உள்�ர ்ைமயத�்ற்கான �ட்�ைய அ�த�் 
உங்கள் ச�கத�்ன் ப�ல் நடவ�கை்கத ்�ட்டதை்தப் 
பற்� அ�ந்� ெகாள்�ங்கள்.

�னா� ெவளிேயற்ற வலயம் வைரபடதை்த பாரத்்� 
நீங்கள் வா�ம், ேவைலெசய்�ம், மற்�ம் விைளயா�ம் 
இடங்கள் �னா� ெவளிேயற்ற வலயத�்ல் உள்ளனவா 
என்பைத அ�ந்� ெகாள்�ங்கள்.

WREMO வைலதத்ளதை்த பா	ங்கள்: www.wremo.nz  
அவசரநிைலக ்காலங்களில் நம்பிகை்கயான 
தகவல்கைள ெபற நீங்கள் இங்ேகதான்  ேபாவீரக்ள்.

1

2
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1. WREMOஎசச்ரிக்ைககைள 
ெபற இப்ேபாேத ப�  
ெசய்�ங்கள்

அதற்கான ெமன்ெபா	ைள ப�விறக�்ங்கள்

இப்ேபாேத 
சரியான 

ேநரம்

ழ் ேநாக்� 
ேதய்க்க ம்

இப்ேபாேத

நி¥�லாந்� ெசஞ்��ைவ சங்கத�்ன், இடரக்�கக்ான 
அஃப்(App)ஐ ப�விறகக்ம் ெசய்�ங்கள். அ�ல் ெபா�வான 
அ�விதத்ல்க�கக்ான �விசை்ச இயக
்வி�ங்கள். 
அப்ேபா�தான் WREMO உயி	க�் ஆபதத்ான 
அவசரநிைலகளில் உங்க�க�் அ�விகக்லாம். உங்கள் 
பா�காப்க�் அச�்�தத்ல் வ	ம்ேபா� மட்�ேம 
WREMO அ�விதத்ல்கைள அ£ப்ம். ஏைனய 
அ�விதத்ல்களில் நீங்கள் ெபறவி	ம்பியவற்ைற 
மட்�ம் ெதரி� ெசய்�ங்கள். இ� ெவ�ங்டன் பிரேதசம் 
என்பைத�ம் ஒவ்ெவா	 �ைற�ம் ேவகமாக காற்� வீ�ம் 
என்பதற்கான எசச்ரிகை்ககள் உங்க�க�் வ	வைத நீங்கள் 
வி	ம்பமாட்«ரக்ள் என்பைத�ம் நிைனவில் ைவத�்	ங்கள்.

உங்க�க�் எசச்ரிகை்க வந்தால்
ெசால்லப்பட்ட அ��ைரைய பின்பற்�ங்கள். ச�க 
ஊடகங்களிேலா அல்ல� ��ஞ்ெசய்�களாகேவா 
உங்க�க�் ெந	ங்
யவரக்�டன் அ��ைரைய ப
ரந்்� 
ெகாள்�ங்கள். 

நாங்கள் தயார!்எசச்ரிக்ைககைள ெபற ப�  ெசய்விட்ேடாம்2345678

நிலந�க்கத்�ன் 
ேபாதான  
உங்கள் 
�ட்டத்�ற்� 
வ�காட்� 

இைத எ�த்� 
இப்ேபாேத 
ஆயதத்மா�ங்கள்  

அவசரநிைல ேநரங்களில் தகவல்ைள
 ெப�வதற்கான �றந்த �லங்கள்:

  WREMO வின� வைலதத்ளதை்த
               பா	ங்கள் www.wremo.nz

  WREMO வின� �க®ல் பகக்தை்த 
              LIKE பண்¯ங்கள்    facebook.com/WREMOnz

 WREMO வின� ட்விட்டைர (Twitter) FOLLOW  
              பண்¯ங்கள் facebook.com/WREMOnz
           
             உங்கள் உள்�ர ்க�ன்��ன் வைலதத்ளதை்த�ம்
             அவரக்ளின் ச�க வைலதத்ளங்கைள�ம் பாரை்வயி�ங்கள்.

  
              Radio New Zealand ஐ�ம் உள்�ர ்வாெனா� நிைலய

             ஒ�பரப்கக்ைள�ம் ேக�ங்கள்.ங்கள்.ww

நீங்க�ம் பங்�பற்�ங்கள்
இலவசமான 
அவசரநிைல தயார ்
வ�ப்�கள்
உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்�ம் 
ச�கத�்ன	ம் ஒ	 ெபரிய 
நிலந�கக்த�்ற்�: தயாராக இ	கக்�ம், 
நடந்தால் ப�ல் நடவ�கை்க 
ஆற்ற�ம் , பின் அ��	ந்� 
°ள�ம் அவரக்�க�் நீங்கள் 
எவ்வா� உதவலாம் என்பைத�ம் 
கற்�கெ்காள்�ங்கள்.

   ஒ	 வ�ப்பிற்� உங்கைள ப�� 
ெசய்�ங்கள்:
getprepared.nz/
Courses

   உங்கள் ச�கம் தயாராக�ம் 
ப�ல் நடவ�கை்க ஆற்ற�ம் 
அவரக்�க�் உதவ நீங்கள் ஒ	 
WREMO ெதாண்டரா�ங்கள்: 
getprepared.nz/
Volunteer

வரத்்தகத்ைத 
ெதாடரவ்தற்கான 
இலவச பட்டைறகள் 
நீங்கள் ஒ	 வரத்த்க அல்ல� 
ச�க அைமப்ைப நடத்�பவராக 
இ	ந்தால், ஒ	 �ன்னதான அல்ல� 
ெபரிதான இட	க�் பின்ன	ம் அைத 
ெதாடரந்்� நடதத்ேவ வி	ம்வீரக்ள். 
உங்களிடம் ேவைல ெசய்பவரக்�ம் 
உங்கள் வா�கை்கயாளரக்�ம் 
உங்களில் தங்
�ள்ளாரக்ள். நீங்க�ம் 
உங்க�க�் ேவைல ெசய்பவரக்�ம் 
ஒ	 இட	க�்ப் பின்னர ்ெதாடரந்்� 
ெசயற்பட�ம் �றந்த ���கள் 
எ�கக்�ம் எம� பட்டைறகள் உத�ம்.

இ�ல் பங்�பற்�ேவார ்வரத்த்கதை்த 
ெதாடரந்்� இயக�்வதற்கான 
அ�ப்பைட அ�ைவ�ம், தம� 
தனியான ெசாந்த �ட்ட வைரைப 
ஆரம்பிகக்�ம் ெதரிந்� ெகாண்� 
ெவளிேய�வாரக்ள். ெவ�ங்டன் 
பிரேதசம் எங்�ம் எம� இரண்� 
மணித�்யால பட்டைறகைள நாம் 
நடத்�
ேறாம்

   getprepared.nz/
Businesses

ச�க ப�ல் 
நடவ�க்ைக 
�ட்டங்கள்
உங்கைளப் ேபான்றவரக்ள் உங்கள் 
ச�க ப�ல் நடவ�கை்க �ட்டத�்ல் 
பங்களிக
்றாரக்ள். எவ்வைகயான 
�ட்டம் ேபாடப்ப�
ற� என்�ம் 
அ�ல் எவ்வா� நீங்கள் பங்களிகக்லாம் 
என்�ம் அ�ந்� ெகாள்�ங்கள். 
உங்கள் ச�கதை்தப் பற்� உங்களிடம் 
ெப�ம�யான அ�� இ	க
்ற�. இ� 
நிசச்யமாக உத�ம்.

   getprepared.nz/
ResponsePlan

ெதாடர்க�க�்:

  wremo@gw.govt.nz

  04 830 4279

  facebook.com/WREMOnz

வாழ்த்�கக்ள்! 
பா�காப்பாக 
இ	ப்பதற்கான 
�தல் அ�ைய நீங்கள் 
எ�த்� விட்«ரக்ள்

ெவ�ங்டன் பிரேதசம் வாழ்வதற்� 
ஒ	 வியதத்� இடம். ஆனால் இயற்ைக 
±ற்றங்கள் ெகாஞ்சம் அ�கமாக 
இடம்ெப�ம் இடம்.

நாம் அ�கக்� நிலந�கக்ம், யல் , 
ெவள்ளம், நிலசச்ரி� ேபான்றவற்ைற 
எ�ரெ்காள்
ேறாம். எமக�் �னா� 
ஆபத்�ம் உண்�.

அவ்வைகயான அவசரநிைலகள் ஏறக�்ைறய 
ஒேரமா�ரியான தாகக்ங்கைள உண்டாக�்ம். அவ�ய 
ேதைவகைள ெப�வ�ம், பிரியமானவரக்�டன் ேசரந்்� 
ெகாள்ளவ�ம் க�னமாக இ	க�்ம். 

ஒ	 ெபரிய நிலந�கக்த�்ற்� பின்னர ்வ	ம் சவாலான 
நாட்களில், உங்கள் வீட்��ள்வரக்�ம் உங்கள் 
ச�க�ம் பா�காப்பாக�ம்  �யள� வச�யாக�ம் 
இ	ப்பதற்காக நீங்கள் தயாரப்�தத்க ் �யவற்ைற 
ெசால்�யி	க
்ேறாம்.

எசச்ரிகை்ககைள ெப�வதற்� நீங்கள் ப�� 
ெசய்வதன் �லம் இதற்கான �தல் அ�ைய ¤ரத்�் 
ெசய்�விட்«ரக்ள்! 

இன்�ம், இன்� இர�ம், அ�தத் �ல சனி-
ஞாயி�களி�ம் ெசய்ய ேவண்�யைவகைள ெசய்� 
உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்ைள தயாராக�்ங்கள். 
ஒவ்வெவா	 ப��ம் நிசச்யமாக உங்கள் உைழப்கே்கற்ற 
பய£ள்ள�. உங்களிடம் ேமல�க ேகள்விகள் இ	ந்தால் 
எம்�டன் ெதாடர் ெகாள்�ங்கள்.

WREMO ��விட�	ந்� 
(அ�தான்  Wellington Region Emergency 
Management O²ce)

Tamil Edition



நிலந�கக்த�்ன் பின்:

உங்கள் ச�க அவசரநிைல 
ைமயத்ைத ெதரிந் 
ெகாள்�ங்கள்.

 எம� உள்�ர ்ைமயம் 
எங்
	க
்ற� என்�ம் 

எம� ச�கத�்ற்� எவ்வா� 
உதவலாம் என்�ம் எமக�் 

ெதரி�ம்.

நாங்கள் தயார்

நிலந�கக்த�்ன் ேபா� நீங்கள் வி�-��-பி� 
ெசய்தால் உங்க�க�் காயங்கள் வரக ்�ய 
சந்தரப்்பங்கள் �ைற�ம் என்ப� சரவ்ேதச 
நிணரக்�க�்த ்ெதரி�ம்.

நிலந�கக்த�்ன்ேபா� வரக ்�ய அ�கமான காயங்கள் வீ� சரிந்� 
வி�வதால் ஏற்ப�வைதவிட தளபாடங்களா�ம், அலங்காரப் 
ெபா	ட்களா�ம்,  ைர ஓ�கள் ேபான்ற வீட்�ல் ெபா	த�் 
உள்ளவற்றா�ேம உண்டா
ற�.

நிலந�கக்த�்ன் ேபா�:
வீட்�ன் உள்ேள – நிலந�கக்ம் நிற்�ம் வைரக�்ம், ெவளிேய�வ� 
பா�காப்பா�ம் வைரக�்ம், உள்ேளேய இ	ங்கள். விழக ்�ய 
ெபா	ட்கைளத ்தவிரத்்� கட்�டதை்தவிட்� கவனமாக 
ெவளிேய�ங்கள்.

உயரமான கட்�டத�்ல்: ேமேல ெசான்ன� ேபாலேவ � எசச்ரிகை்க 
மணி அ�க
்ற� என்பதற்காக அவசரமாக ெவளிேயற ேவண்டாம்.

கட்�டங்க�க�் ெவளிேய: உயரமான கட்�டங்கள், மரங்கள், 
�ன்சார கம்பிகள் ேபான்வற்�ன் அ	
�	கக்ாமல்  தள்ளி ேபாய் 
நிலந�கக்ம் நிற்�ம் வைர வி�-��-பி� ெசய்�ங்கள். 

ேபாக�்வரத்� அ�க�ள்ள வீ�யில்: உங்கைள �ற்�யி	க�்ம் 
கட்�டங்களி�	ந்� ெபா	ட்கள் உங்கள் ேமல் விழக ்�ம். 
ஆைகயால் நைடபாைதயில் நிற்கா�ரக்ள்.

2. வி	-��-
பி� பயிற்� 
ெசய்�ங்கள் 

இன்�

உங்களால் வி�-
��-பி� ெசய்ய 
��யாவிட்டால், 

உங்களால் ��ந்தள� 
உங்கள் தைலைய�ம் 

க�தை்த�ம் 
பா�காப்பதற்கான 
வ�ைய ேத�ங்கள்.

Tsunami 
safe 
zone

1 நாங்கள் தயார!் நாங்கள் வி�-��-பி� பயிற்� ெசய்ேதாம் 3 4 5 6 7 8

1 2 நாங்கள் தயார!் எம� �னா� வலயம் எங்ேகெயன்� எமக�் ெதரி�ம் 4 5 6 7 8

 �னா� ஆபத்� இ	க
்றதா?

* கைரயி�	ந்� �ரமாக உள்ள நிலப்பகக்மாகேவா 
அல்ல� மைல ேமேலா நடந்� அல்ல� 
ைசக
்ளில் விைரவாக பா�காப்பான இடதை்த 
அைட�ங்கள். ஆனால் காரில் ேபாக ேவண்டாம்.

* நீல நிற �னா� அம்க�்�கைள�ம் ெவளிேய� 
பாைதக�கக்ான அ�விப் ��கைள 
பின்பற்� அண்ைமயி�ள்ள பா�காப்பான 
இடதை்த அைட�ங்கள் அல்ல� நீல நிற �னா� 
ேகாட்ைட தாண்�ங்கள். உங்களின் பின் 
ெவளிேய�ேவா	க�் இடம் ெகா�ப்பதற்காக 
ெதாடரந்்�ம் ெசல்�ங்கள்.

  மற்றவரக்�டன் ெதாடர் 
ெகாள்�ங்கள்:

* வீ� �	ம்ப �யற்�க�்ம் �ன்னர ்நீங்கள் ெதரி� 
ெசய்த இடத�்ல் ஒன்� ேச	ங்கள்.

* ��ந்தால், நீங்கள் பா�காப்பாக இ	க
்�ரக்ள் 
என்பைத ச�க வைலதத்ளங்கள் ஊடாகேவா 
��ஞ்ெசய்� ஊடாகேவா மற்றவரக்�க�் 
ெதரியப்ப�த்�ங்கள் இசே்சைவகளின் 
பாவைனையக ்�ைறவாக ைவத�்	ப்பதற்காக 
அைழப்கள் எ�கக் ேவண்டாம். ��ஞ்ெசய்� 
அ£ப்ங்கள்.

  இந்த www.wremo.nz வைலதத்ளதை்த 
பாரை்வயிட்� அல்ல� ேர�ேயாவில் 
ேகட்� அவசரநிைல ெசய்�கைள 
அ�ந்� ெகாள்�ங்கள்.

 உங்கள் வீட்ைட பா�காப்பானதாக 
               ெசய்�ங்கள்

* எரிவா� ெவளிேய�ம் சதத்ம் ேகட்டால் 
அல்ல� மணந்தால் அ� ெவ�கக்ாமல் 
த�ப்பதற்காக எரிவா� வால்ைவ ��ங்கள்.

* �ன்சாரம் தைடபட்�	ந்தால் அல்ல� நீங்கள் 
ெவளிேயற ேவண்�யி	ந்தால் �ன்சாரதை்த 
ெமயின் �விச�்ல் நி�த்�ங்கள். உங்கள் 
கண்க�க�் ெதன்படாவிட்டா�ம் �ன்சார 
வயரக்ள் பா�கக்ப்பட்�	கக்லாம்.

* நீர ்�ழாய்கள் பா�கக்ப்பட்�	க
்ன்றன என்� 
நீங்கள் சந்ேத
தத்ால் �தன்ைம தண்ணீர ்
வால்ைவ ¤ட்�ங்கள். ெவளிேய�ம் நீர ்உங்கள் 
வீட்�ற்� பா�ப்ைப ஏற்ப�த்�ம்.

  உங்கள் ச�க அவசரநிைல 
ைமயத�்ற்� ெசல்�ங்கள்

* உங்க�க�் உதவி ேதைவப்பட்டால்

* உங்கள் �றைமகைள�ம் வளங்கைள�ம் 
ப
ரந்்� உதவி ெகா�கக் ���மானால்

* உங்கள் அய�ல் நடந்தவற்ைறப்பற்�ய 
ெசய்�கைள ேசகரிகக்�ம் 
பரிமா�கெ்காள்ள�ம்

* உங்கள் ச�கத�்ன் உள்�ர ்ப�ல் 
நடவ�கை்ககைள ஒ	ங்
ைணகக்�ம் உங்கள் 
க�ன்��ன் அவசரநிைல ெசயற்பாட்� 
நிைலயத�்ற்� தகவல்கைள ெசால்ல�ம்

   நீ	ம் �காதார�ம்

* �த�்கரிகக்ப்படாத நீைர ஒ	 நி�டம் ெகா�கக் 
ைவத்� அ	ந்�ங்கள் அல்ல� வீட்�ல் 
உபேயா
க�்ம் வாசைன¥ட்டப்படாத 
நிறநீக
்யில் (bleach) ½ �ன்னகக்ரண்� அளைவ 
10 ¦ட்டர ்நீ	க�்ள் விட்� 30 நி�டங்க�க�்ப் 
பின் அ	ந்�ங்கள். 

* க�ப்பைறயில் நீர�த்�க�வ (§ush) ேவண்டாம். 
��ந்தால் உங்கள் க��கைளப் ேபாட �� 
ேதாண்�ங்கள். �ப்பரவாக இ	ங்கள்.

 பிள்ைளகைள அைழத்� வா	ங்கள்

* எல்ேலா	க�்ம் �ட்டம் என்ன என்ப� 
ெதரி�ம் என்பைத உ��ப்ப�த்�ங்கள். உங்கள் 
பிள்ைளகள் எங்ேகா பா�காப்பாக இ	கக், 
ேதைவயில்லாமல் பள்ளிக ்டத�்ற்� ேபாய் 
உங்க�க�் ஆபதை்த விைளவிகக் ேவண்டாம். 
ஆபத�்ல்ைல என்� உ�� ெசய்த பின் 
பிள்ைளகைள அைழத்� வா	ங்கள்.

 அயலவரக்ைளச ்ெசன்� பா	ங்கள்

* தனியாக வ�ப்ேபாைர�ம், நக	ம் 
ஆற்றல் �ைறந்தவரக்ைள�ம், ேமல�க 
உதவி ேதைவப்ப�ேவாைர�ம் 
கவனித்�கெ்காள்�ங்கள்.

* உங்கள் �றைமகைள�ம் வளங்கைள�ம் 
ப
ரந்்� ஒ	வ	கெ்கா	வர ்ஆதர� 
ெகா�ங்கள்.

�னா� என்ப� ெதாடரந்்� வ	ம் பல அைலகைளக ்
ெகாண்ட�. இ� பல மணித�்யாலங்க�க�் ெதாடரலாம். 
�த�ல் வ	ம் அைலதான் பின் ெதாடரந்்� வ	ம் 
அைலகைள விட ெபரிதாக இ	க�்ம் என்� ெசால்�விட 
��யா�. உடன�யாக பா�காப்பான இடத�்ற்� 
ெவளிேய� நீலநிற �னா� ேகாட்ைட தாண்�ங்கள்.

எல்ேலா	ம் எவ்வா� பா�காப்பான இடத�்ற்� ேபாகலாம் 
என்� அயலவரக்�டன்  உைரயா�ங்கள்   �ல	க�் ேமல�க 
உதவிகள் ேதைவப்படலாம்.

நீங்கள் வ�க�்ம், விைளயா�ம் அல்ல� ேவைல பாரக்�்ம் 
இடங்கள் �னா� வலயங்களில் உள்ளனவா என்பைத�ம் 
அங்
	ந்� எவ்வா� பா�காப்பான இடத�்ற்� ெசல்வ� 
என்பைத�ம் அ�ந்� ைவ�ங்கள்.

  getprepared.nz/TsunamiZone

MIN
10

�தல் அைல 10 
நி�டங்க�க�்ள் வந்� 
விடலாம். ஆைகயால் 

எசச்ரிகை்கெயா� ேபான்ற 
அ�கார¤ரவ் அ�விப்கள் 

ெகா�ப்பதற்� ேநரம் ேபாதா�. 
ெதற்� அெமரிகக்ா ேபான்ற 

ெவ�ெதாைலவான இடங்களில் 
ஆரம்பமா�ம் �னா�கே்க நாம் 

எசச்ரிகை்க ெகா�ப்ேபாம்.

�னா�ைய ெதாடரந்்�, 
'யா�ம் இப்ேபா� 

பா�காப்பான�' என்ற 
அ�கை்க வ	ம்வைர 

கைரேயாரப் 
ப��க�கே்கா 

நீ	க�்ள்ேளா ேபாக 
ேவண்டாம். 

3. உங்கள் �னா� 
வலயத்ைத அ��ங்கள்

நிலந�கக்த�்ன் ேபா� நீங்கள் கைரேயாரப் ப��களில் 
இ	கக் ேநரந்்தால், ந�கக்ம் ெபரிதாகேவா நீண்டதாகேவா 
இ	ந்தால், அந்த இடதை்தவிட்� ெவளிேய�ங்கள்.

உள்�ர ்நிலந�கக்த�்ன் ேபா� நிலந�கக்ம் மட்�ேம 
உங்க�க�் 
ைடக�்ம் �னா� எசச்ரிகை்கயாக இ	க�்ம்.

ச�க அவசரநிைல ைமயங்கள் 
உங்கள் ச�கத�்�ள்ளவரக்ள் 
ஒன்� �ம் இடம். இைவ �ன்னர ்
�வில் பா�காப் ைமயம் என்� 
அைழகக்ப்பட்ட� – அதன் பயைன 
ெதளிவாக�்ம் வைகயில் ெபயைர 
மாற்��ள்ேளாம்

ஒ	 ெபரிய நிலந�கக்த�்ன் பின், உங்கள் 
வளங்கைள�ம்; �றைமகைள�ம் உபேயா
த்� 
உங்கள் ச�கத�்ன் ப�ல் நடவ�கை்ககைள 
ஒ	ங்
ைணகக் உங்கைளப் ேபான்ற 
உள்�ரவ்ா�கள் உங்கள் உள்�ர ்ைமயத�்ல் 
ஒன்� ட ேவண்�ம். 

  உங்கள் உள்�ர ்ைமயம் எங்ேக இ	க
்ற� 
என்பைத எம� வைலதத்ளத�்ல் ெதரிந்� 
ெகாள்�ங்கள் 
www.getprepared.nz/Hubs

உள்�ரவ்ா�களின் 
ெசயற்பா�க�கக்ான அ�ப்பைட 
ஆரம்ப ேதைவகள் இம்ைமயங்களில் 
இ	க�்ம். உதாரணமாக: ேபப்பர-்
ெபன்�ல், AM/FM ேர�ேயா, நில 
வைரபடங்கள் மற்�ம் உங்கள் 
க�ன்��ன் அவசரநிைல ெசயற்பாட்� 
நிைலயத்�டன் ெதாடர் ெகாள்ள 
�வில் பா�காப்கக்ான இ	வ� 
ேர�ேயா க	வி.

இவற்ைறவிட ேமல�கமாக எவ்வித 
அவசரநிைல காலத�்ல் ெகா�கக்ப்ப�ம் 
வழங்¨�க�ம் இம்ைமயத�்ல் 
இ	கக்ா�.

நீங்கள் getprepared.nz 
வைலதத்ளத�்ல் இ	க�்ம் ேபா�: 

உங்கள் உள்�ர ்ைமயத�்ற்கான �ட்�ைய அ�த�் 
உங்கள் ச�கத�்ன் ப�ல் நடவ�கை்கத ்�ட்டதை்தப் 
பற்� அ�ந்� ெகாள்�ங்கள்.

�னா� ெவளிேயற்ற வலயம் வைரபடதை்த பாரத்்� 
நீங்கள் வா�ம், ேவைலெசய்�ம், மற்�ம் விைளயா�ம் 
இடங்கள் �னா� ெவளிேயற்ற வலயத�்ல் உள்ளனவா 
என்பைத அ�ந்� ெகாள்�ங்கள்.

WREMO வைலதத்ளதை்த பா	ங்கள்: www.wremo.nz  
அவசரநிைலக ்காலங்களில் நம்பிகை்கயான 
தகவல்கைள ெபற நீங்கள் இங்ேகதான்  ேபாவீரக்ள்.
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3

1. WREMOஎசச்ரிக்ைககைள 
ெபற இப்ேபாேத ப�  
ெசய்�ங்கள்

அதற்கான ெமன்ெபா	ைள ப�விறக�்ங்கள்

இப்ேபாேத 
சரியான 

ேநரம்

ழ் ேநாக்� 
ேதய்க்க ம்

இப்ேபாேத

நி¥�லாந்� ெசஞ்��ைவ சங்கத�்ன், இடரக்�கக்ான 
அஃப்(App)ஐ ப�விறகக்ம் ெசய்�ங்கள். அ�ல் ெபா�வான 
அ�விதத்ல்க�கக்ான �விசை்ச இயக
்வி�ங்கள். 
அப்ேபா�தான் WREMO உயி	க�் ஆபதத்ான 
அவசரநிைலகளில் உங்க�க�் அ�விகக்லாம். உங்கள் 
பா�காப்க�் அச�்�தத்ல் வ	ம்ேபா� மட்�ேம 
WREMO அ�விதத்ல்கைள அ£ப்ம். ஏைனய 
அ�விதத்ல்களில் நீங்கள் ெபறவி	ம்பியவற்ைற 
மட்�ம் ெதரி� ெசய்�ங்கள். இ� ெவ�ங்டன் பிரேதசம் 
என்பைத�ம் ஒவ்ெவா	 �ைற�ம் ேவகமாக காற்� வீ�ம் 
என்பதற்கான எசச்ரிகை்ககள் உங்க�க�் வ	வைத நீங்கள் 
வி	ம்பமாட்«ரக்ள் என்பைத�ம் நிைனவில் ைவத�்	ங்கள்.

உங்க�க�் எசச்ரிகை்க வந்தால்
ெசால்லப்பட்ட அ��ைரைய பின்பற்�ங்கள். ச�க 
ஊடகங்களிேலா அல்ல� ��ஞ்ெசய்�களாகேவா 
உங்க�க�் ெந	ங்
யவரக்�டன் அ��ைரைய ப
ரந்்� 
ெகாள்�ங்கள். 

நாங்கள் தயார!்எசச்ரிக்ைககைள ெபற ப�  ெசய்விட்ேடாம்2345678

நிலந�க்கத்�ன் 
ேபாதான  
உங்கள் 
�ட்டத்�ற்� 
வ�காட்� 

இைத எ�த்� 
இப்ேபாேத 
ஆயதத்மா�ங்கள்  

அவசரநிைல ேநரங்களில் தகவல்ைள
 ெப�வதற்கான �றந்த �லங்கள்:

  WREMO வின� வைலதத்ளதை்த
               பா	ங்கள் www.wremo.nz

  WREMO வின� �க®ல் பகக்தை்த 
              LIKE பண்¯ங்கள்    facebook.com/WREMOnz

 WREMO வின� ட்விட்டைர (Twitter) FOLLOW  
              பண்¯ங்கள் facebook.com/WREMOnz
           
             உங்கள் உள்�ர ்க�ன்��ன் வைலதத்ளதை்த�ம்
             அவரக்ளின் ச�க வைலதத்ளங்கைள�ம் பாரை்வயி�ங்கள்.

  
              Radio New Zealand ஐ�ம் உள்�ர ்வாெனா� நிைலய

             ஒ�பரப்கக்ைள�ம் ேக�ங்கள்.ங்கள்.ww

நீங்க�ம் பங்�பற்�ங்கள்
இலவசமான 
அவசரநிைல தயார ்
வ�ப்�கள்
உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்�ம் 
ச�கத�்ன	ம் ஒ	 ெபரிய 
நிலந�கக்த�்ற்�: தயாராக இ	கக்�ம், 
நடந்தால் ப�ல் நடவ�கை்க 
ஆற்ற�ம் , பின் அ��	ந்� 
°ள�ம் அவரக்�க�் நீங்கள் 
எவ்வா� உதவலாம் என்பைத�ம் 
கற்�கெ்காள்�ங்கள்.

   ஒ	 வ�ப்பிற்� உங்கைள ப�� 
ெசய்�ங்கள்:
getprepared.nz/
Courses

   உங்கள் ச�கம் தயாராக�ம் 
ப�ல் நடவ�கை்க ஆற்ற�ம் 
அவரக்�க�் உதவ நீங்கள் ஒ	 
WREMO ெதாண்டரா�ங்கள்: 
getprepared.nz/
Volunteer

வரத்்தகத்ைத 
ெதாடரவ்தற்கான 
இலவச பட்டைறகள் 
நீங்கள் ஒ	 வரத்த்க அல்ல� 
ச�க அைமப்ைப நடத்�பவராக 
இ	ந்தால், ஒ	 �ன்னதான அல்ல� 
ெபரிதான இட	க�் பின்ன	ம் அைத 
ெதாடரந்்� நடதத்ேவ வி	ம்வீரக்ள். 
உங்களிடம் ேவைல ெசய்பவரக்�ம் 
உங்கள் வா�கை்கயாளரக்�ம் 
உங்களில் தங்
�ள்ளாரக்ள். நீங்க�ம் 
உங்க�க�் ேவைல ெசய்பவரக்�ம் 
ஒ	 இட	க�்ப் பின்னர ்ெதாடரந்்� 
ெசயற்பட�ம் �றந்த ���கள் 
எ�கக்�ம் எம� பட்டைறகள் உத�ம்.

இ�ல் பங்�பற்�ேவார ்வரத்த்கதை்த 
ெதாடரந்்� இயக�்வதற்கான 
அ�ப்பைட அ�ைவ�ம், தம� 
தனியான ெசாந்த �ட்ட வைரைப 
ஆரம்பிகக்�ம் ெதரிந்� ெகாண்� 
ெவளிேய�வாரக்ள். ெவ�ங்டன் 
பிரேதசம் எங்�ம் எம� இரண்� 
மணித�்யால பட்டைறகைள நாம் 
நடத்�
ேறாம்

   getprepared.nz/
Businesses

ச�க ப�ல் 
நடவ�க்ைக 
�ட்டங்கள்
உங்கைளப் ேபான்றவரக்ள் உங்கள் 
ச�க ப�ல் நடவ�கை்க �ட்டத�்ல் 
பங்களிக
்றாரக்ள். எவ்வைகயான 
�ட்டம் ேபாடப்ப�
ற� என்�ம் 
அ�ல் எவ்வா� நீங்கள் பங்களிகக்லாம் 
என்�ம் அ�ந்� ெகாள்�ங்கள். 
உங்கள் ச�கதை்தப் பற்� உங்களிடம் 
ெப�ம�யான அ�� இ	க
்ற�. இ� 
நிசச்யமாக உத�ம்.

   getprepared.nz/
ResponsePlan

ெதாடர்க�க�்:

  wremo@gw.govt.nz

  04 830 4279

  facebook.com/WREMOnz

வாழ்த்�கக்ள்! 
பா�காப்பாக 
இ	ப்பதற்கான 
�தல் அ�ைய நீங்கள் 
எ�த்� விட்«ரக்ள்

ெவ�ங்டன் பிரேதசம் வாழ்வதற்� 
ஒ	 வியதத்� இடம். ஆனால் இயற்ைக 
±ற்றங்கள் ெகாஞ்சம் அ�கமாக 
இடம்ெப�ம் இடம்.

நாம் அ�கக்� நிலந�கக்ம், யல் , 
ெவள்ளம், நிலசச்ரி� ேபான்றவற்ைற 
எ�ரெ்காள்
ேறாம். எமக�் �னா� 
ஆபத்�ம் உண்�.

அவ்வைகயான அவசரநிைலகள் ஏறக�்ைறய 
ஒேரமா�ரியான தாகக்ங்கைள உண்டாக�்ம். அவ�ய 
ேதைவகைள ெப�வ�ம், பிரியமானவரக்�டன் ேசரந்்� 
ெகாள்ளவ�ம் க�னமாக இ	க�்ம். 

ஒ	 ெபரிய நிலந�கக்த�்ற்� பின்னர ்வ	ம் சவாலான 
நாட்களில், உங்கள் வீட்��ள்வரக்�ம் உங்கள் 
ச�க�ம் பா�காப்பாக�ம்  �யள� வச�யாக�ம் 
இ	ப்பதற்காக நீங்கள் தயாரப்�தத்க ் �யவற்ைற 
ெசால்�யி	க
்ேறாம்.

எசச்ரிகை்ககைள ெப�வதற்� நீங்கள் ப�� 
ெசய்வதன் �லம் இதற்கான �தல் அ�ைய ¤ரத்�் 
ெசய்�விட்«ரக்ள்! 

இன்�ம், இன்� இர�ம், அ�தத் �ல சனி-
ஞாயி�களி�ம் ெசய்ய ேவண்�யைவகைள ெசய்� 
உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்ைள தயாராக�்ங்கள். 
ஒவ்வெவா	 ப��ம் நிசச்யமாக உங்கள் உைழப்கே்கற்ற 
பய£ள்ள�. உங்களிடம் ேமல�க ேகள்விகள் இ	ந்தால் 
எம்�டன் ெதாடர் ெகாள்�ங்கள்.

WREMO ��விட�	ந்� 
(அ�தான்  Wellington Region Emergency 
Management O²ce)

Tamil Edition

  

நாங்கள் தயார!்

வீட்��ள்ளவரக்ள் ஒன்றாக சந்�க�்ம் இடம்

அ�கமாேனார ்அ	
ல் இ	ந்தவரக்ளாேலேய 
காப்பாற்றப்ப�
றாரக்ள். உங்கள் அயலவரக்ள் தான் உங்க�க�் 
உதவ �த�ல் வ	வாரக்ள்.உங்கள் 

 ைரயி�ள்ள 
தவ�ப்ேபான 

மற்�ம் 
உக
்ேபான 
மரங்கைள 

மாற்�ங்கள்.

தண்ணீர ்
வால்�

ஒ	 ெபரிய நிலந�கக்த�்ன் பின் �ழாயில் நீர ்வரப்ேபாவ�ல்ைல. ஆைகயால் 
அவசர ேதைவகக்ான நீர ்உங்களிடம் இ	கக் ேவண்�ம். எவ்வள� அ�கமாக நீைர 
ேசகரித்� ைவகக் ���ேமா அவ்வள�க�் நல்ல�. உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்�க�் 
ஒ	 
ழைமக�் ேபா�மான அள� நீர ்நீங்கள் ைவத�்	கக் ேவண்�ம்.

இன்� இர� வ	ம் சனி-ஞாயி� அ�த்த சனி-ஞாயி�

நடப்பதற்� 
ெபா	தத்மான ஒ	 
ேசா� காலணிகள், 
ேகாரட்், தண்ணீர,் 
மற்றம் �ற்�ண்� 
ேபான்றவற்ைற 
ேசரப்்ப� நல்ல 

ஆரம்பம்.  

�ன்சாரம்

ெவளிேய� 

ைப

ேசைவகள்
ேசதமைடந்த ேசைவகள் ஆபதை்த விைளவிக�்ம். 
இதனால் நீங்கள் வீட்�ல் தங்க ��யாமல் ேபாகலாம். 

உங்கள் வீட்�ற்� எரிவா� இ	ந்தால் எரிவா�வின் 
�தன்ைம வால்ைவ�ம், �ன்சாரத�்ன் �தன்ைம 
�விசை்ச�ம், �தன்ைம தண்ணீர ்விநிேயாக 
வால்ைவ�ம் ெதரிந்� ைவ�ங்கள். அவற்ைற எவ்வா� 
நி�த்�வ� என்பைத�ம் ெதரிந்� ைவ�ங்கள். 
எளிதாக கண்�ெகாள்�ம் வைகயில் அவற்ைற 
அைடயாளப்ப�த�் ைவ�ங்கள். 

சாதாரணமாக ஒ	வர ்ஒ	 

ழைமக�் 1540 ¦ட்டர ்

தண்ணீர ்உபேயா
ப்பார.்

எரிவா�

உங்களால் நீரக்ெ்காள்கலைன ெபற்�கெ்காள்ள 
��யாவிட்டால் ��தள� நீைரயாவ� ேச�த்� ைவத�்	ப்ப� 
ஒன்��ல்லாமல் இ	ப்பைதவிட �றந்த�!

ெபரிய பிளாஸ்�க ்நீர ்ேபாதத்ல்களில் நீைர ேச��ங்கள். 
பைழய பால் ேபாதத்ல்கைள உபேயா
கக் ேவண்டாம். 
ஏெனனில் பா�ன் எசச்ங்கள் இ	ந்தா�ம் அைவ நீைர 
ப�தைடயச ்ெசய்�ம்..

ஒவ்ெவா	 ேபாதத்ைல�ம் அ� நிரம்பி வ��ம்வைர 
நிரப்ங்கள். ��ைய இ�கப்¤ட்� ஒ	 �ளிரை்மயான 
இ	ட்டான இடத�்ல் ேச�த்� ைவ�ங்கள். 12 மாதங்க�க�் 
ஒ	 �ைற �ய நீர ்விட்� °ள நிரப்ங்கள்.

எங்கள் அயலவரக்ளின் ெதாடர்கள்:

பரிந்�ைரகக்ப்ப�ம் 
அள� - ஒ	வ	க�் 
ஒ	 
ழைமக�் 130 

¦ட்டர.் ��நீர,் உண� 
தயாரிப், ைகக��தல் 

மற்�ம் அ�ப்பைட 
�காதாரத�்ற்� 
(பல்�லக�்தல் 

மற்�ம் நீரால் உடைல 
�ைடதத்ல்)  

�ைறந்த அள� – 
ஒ	வ	க�் ஒ	 


ழைமக�் 20 ¦ட்டர.் 
(��நீ	ம் அ�ப்பைட 

�காதார�ம்)
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வீட்��ம் ேவைலதத்ளத�்�ம் 
ெவளிேய�-ைப ஒன்ைற ஒ�ங்� 
ெசய்�ங்கள்.

நீங்கள் அவசராமாக வீட்��	ந்� ெவளிேயற ேவண்� 
வரலாம். அல்ல� ேவைலதத்ளத�்�	ந்� வீட்�ற்� 
நீண்ட �ரம் நடகக் ேவண்� வரலாம். அ�தத் �ல 
மணித�்யாலங்க�கே்கா அல்ல� �ல நாட்க�கே்கா 
ேதைவயான அவ�ய ெபா	ட்கைள �லபமாக ைகயில் 
எ�த்�செ்சல்ல ைப (ெவளிேய�-ைப) ஒன்ைற 
தயாராக ஒ�ங்� ெசய்� ைவ�ங்கள். இைத நீங்கேள 
தயார ்ெசய்யலாம். அ�க விைலெகா�த்� இைத 
வாங்க ேவண்�ய�ல்ைல. 

   getprepared.nz/GrabBag

இ� ேபான்ற 
ஒ	 அவசரநிைல 

நீரக்ெ்காள்கலைன 
உங்கள் உள்�ர ்

க�ன்�ல் 
இட�	ந்� $105 க�் 

வாங்�ங்கள்.

getprepared.nz/Neighbours

உக
்ப்ேபான 
அல்ல� ¤ச�்கள் 

அரிதத் மரங்கைள 
மாற்�ங்கள்

6. நீர ்ேசகரித் ைவ�ங்கள்

எ� உள்ேள ேபா
றேதா 
அ� கட்டாயம் ெவளிேய 

வரேவண்�ம்.

உங்கள் க�ப்பைறைய 
நீர�த்� க�வ 

��யாவிட்டால் உங்கள் 
க��கைள என்ன ெசய்வ� 

என்� அ��ங்கள். 

அவசரநிைலயில் உங்க�க�் ேதைவயான அள� நீர ்
இ	ப்பதற்�, ஒ	 200 ¦ட்டர ்(��ந்தால் அைத�ம் 
விட ெபரிதான) நீரெ்காள்கலைன வாங்
 ைவ�ங்கள். 
இைவ அ�கம் விைலயில்ைல. இைத நீங்கேள 
ெபா	த�்கெ்காள்ளலாம்.

இைத பா�காப்பாக ெபா	த�், �ழாயில் வ	ம் நீைர 
இ�ல் நிரப்பி வி�ங்கள். 

   getprepared.nz/Water

உயரமான அல்ல� 
கனமான தளபாடங்கைள 
பா�காப்பானதாக�்ங்கள்.

பிள்ைளகைள அைழத்�செ்சல்லக ்
 �யவரக்ளின் ெதாடர்கள்

எங்கள் ேசைவகள் 

தண்ணீர:் 

�ன்சாரம்: 

எரிவா�:

எங்கள் ச�க அவசரநிைல ைமயம் 

1 2 3 நாங்கள் தயார்! எம்�டம் வீட்�ற்கான ஒ	 �ட்டம் இ	க
்ற�. எவ்வா� 
பா�காப்பாக இ	ப்ப� என்� எமக�் ெதரி�ம். 5 6 7 8

1 2 3 4 நாங்கள் தயார!் நாங்கள் எங்கள் வீட்ைட பா�காப்பானதாகச ்ெசய்�விட்ேடாம் 6 7 8 1 2 3 4 5 6 நாங்கள் தயார!் எங்கள் அயலவரக்ைள எங்க�க�்த ்ெதரி�ம்.
 அவரக்�க�்ம் எங்கைளத ்ெதரி�ம். 8

1 2 3 4 5 6 7 நாங்கள் தயார!் அவசரநிைலயில் ஒ	 
ழைமக�் ேதைவயான 
ெபா	ட்கள் எம்�டம் உள்ளன.

1 2 3 4 5 நாங்கள் தயார!் ஒ	 
ழைமக�் ேபா�யள� நீைர நாங்கள் ேசகரித்� ைவத்�ள்ேளாம். 7 8

 அவசரநிைல தயாரந்ிைலகக்ான தகவல்கைள ெபற  
               www.getpreapred.org.nz   பா	ங்கள்:

ெபரிய ஒ	 நிலந�கக்த�்ன் பின் உங்களால் ெதாைலேப� பாவிகக்ேவா, 
�ன்னஞ்சல் அ£ப்பேவா அல்ல� ஒ	 ச�க ஊடகதை்த பாவிகக்ேவா ��யாமல் 
இ	கக்லாம். ெதாடர்கள் எ�கக் ��யாத ேநரத�்ல் என்ன ெசய்வீரக்ள் என்பைத 
இப்ேபாேத �ட்ட��ங்கள். 

உங்கள் வீட்ைட பா�காப்பானதாக ெசய்தால் 
நிலந�கக்த�்ன் ேபா� ஏற்ப�ம் அ��கைள �ைறத்� 
உங்கள் வீ� ��� �ப்ைபயாக ேபானா�ம் நீங்கள் 
ெதாடரந்்�ம் உங்கள் வீட்�ல் தங்கக ்�யதாக இ	க�்ம்.

பிள்ைளகைள பா�காப்பாக 
ைவத�்	ங்கள்
பள்ளிக ்டங்கள் உங்கள் பிள்ைளகைளப் பா�காப்பாக 
ைவத�்	கக்த ்�ட்டங்கள் ைவத�்	க
்றாரக்ள்.

   உங்கள் பள்ளிக ்டத�்ன் அவசரநிைல �ட்டதை்த 
இங்ேக பாரத்்� அ��ங்கள்: getprepared.nz/schools

பள்ளிக ்டத�்�	ந்� நடந்� ெசல்லக ்�ய 
இடத�்ல் வா�ம் �ைறந்த� �ன்� நண்பரக்ளிடேமா 
அல்ல� உறவினரக்ளிடேமா பிள்ைளகைளச ்ெசன்� 
ெபா�ப்ேபற்�க ்ெகாள்�ம்ப� ெசால்� ைவ�ங்கள். 
அவரக்ளின் ெபயரக்ைளப் பள்ளிக ்டத�்டம் ெகா�த்� 
ைவ�ங்கள்.
உங்களால் பள்ளிக ்டத�்ற்� ெசன்� பிள்ைளகைள 
அைழத்�ச ்ெசல்ல ��யாத ேபா�, யார ்வந்� 
அைழகக்க ்�ம் என்பைதப்பற்� பிள்ைளக�டன் 
உைரயா�ங்கள்.

5. உங்கள் வீட்ைட 
பாகாப்பானதாக 
ெசய்�ங்கள்

4. வீட்�க்� 
ஒ� �ட்டம் 
உ�வாக்�ங்கள்

உங்கள் அத�்வாரதை்த சரிபா	ங்கள்.

உங்கள் 
நீரக்்ெகாள்கலன்கைள 

பாகாப்பானதாகச ்
ெசய்�ங்கள்

ெசங்கற் ைகேபாக
்கள் 
பா�காப்பாக உள்ளதா 

என்பைத உ��ப்ப�த்�ங்கள். 
ைகேபாக
்ைய நீங்கள் 

உபேயா
கக்ாவிட்டால் அைத 
அகற்� வி�ங்கள்.

7. அயலவரக்ைள 
சந்��ங்கள்

8. வீட்�ல் �காம் 
ேபாட்�ப்பா�ங்கள்

ஏற்கனேவ உங்கள் வீட்�ல் அவசரநிைலகக்ான 
ெபா	ட்கள் நாளாந்த பாவைனப் ெபா	ட்களாக 
இ	க
்ன்றன.!

உங்கள் கட்��ல் இ	க�்ம் கம்பளிகள், அலமாரியில் 
இ	க�்ம் உைடகள் மற்�ம் சைமயலைறயில் 
இ	க�்ம் ெபா	ட்கள் எல்லாம் அவசரநிைலயின் 
ேபா� நீங்கள் உபேயா
கக்லாம்.

* உங்களிடம் �ழந்ைதகள், ��நைடப்ப	வத�்னர ்
மற்�ம் ெசல்லப்பிராணிகள் இ	ந்தால் 
அவரக்�க�்த ்ேதைவயான ெபா	ட்கைள 
எ�த்�க ்ெகாள்�ங்கள். 

* நீங்கள் எ�க�்ம் ம	ந்�களின் பட்�யல் ஒன்ைற 
ைவத�்	ங்கள். ேபா�ய அள� உங்களிடம் 
இ	க
்றதா என்பைத உ��ப்ப�த�்க ்
ெகாள்�ங்கள்.

உங்கைள�ம் உங்கள் வீட்��ள்ளவரக்ைள�ம் 
நீங்கள் கவனித்�கெ்காண்டால், அவசரநிைல 
ேசைவக�க�்ம் நீங்கள் உதவி ெசய்பவராவீரக்ள். 
இதனால் அவரக்ள் தம� மட்�ப்ப�தத்ப்பட்ட 
வளங்கைள அ�க உதவி ேதைவப்ப�ேவா	க�் 
வழங்க ���ம்.

ஒ	 
ழைமக�் 
கைடக�் ேபாக 

ேவண்�ய ேதைவ 
இல்லாத வைகயில் 

உங்கள் உண�க ்
களஞ்�யதை்த நிரப்பி 

ைவத�்	ங்கள். 

 ைர, �வரக்ள், தளபாடங்கள், அத�்வாரம் 
ஆ
யன பா�காப்பானதா என்� 
உ��ப்ப�த்�ங்கள்

உதவி ேதைவெயன்றால் ஒ	 அ£பவம் 
வாய்ந்த கட்�ட ெதா�லாளைர ெகாண்� 
உங்கள் வீட்ைட சரிபா	ங்கள்.

 உங்கள் வீட்�ன் நிலந�கக்த ்
             தைகைமைய உ��ப்ப�த்�வ� 
             பற்� அ�ய:
          www.getprepared.nz/SafeHomes 

நீங்கள் வாடைக 
வீட்��	ந்தால்
நிலந�கக்த�்ன் பின்£ம் உங்கள் 
வீ� வ�ப்பதற்� உரியதாக இ	ப்ப� 
உங்கள் வீட்�ன் ெசாந்தகக்ார	க�்ம் 
நன்ைமயானேத. ஆதலால் இந்த 
வ�காட்�ைய பாவித்� இ�பற்� 
அவரக்�டன் உைரயா�ங்கள்.

 அதற்�ம் ேமலாக, நட்பான, எைத�ம் தாங்�ம் 
சக�்ெகாண்ட ஒ	 ச�கதை்த கட்�ெய�ப்ப நீங்கள் 
உத�வீரக்ள்.

ஒ	 ன்��வ�ட£ம் அ��கத்�ட£ம் 
ஆரம்பி�ங்கள். �தல் ப�தான் எப்ேபா�ம் 
க�னமான�! அவசரநிைலயின் ேபா� ஏற்படக ்�ய 
ேதைவகக்ாக உங்களில் �லர ்ெதாடர்கைள 
பரிமா�கெ்காள்ளலாம் என்� ேயாசைன ெசால்�ங்கள். 
உைரயாடைல ஆரம்பிகக் இ� ஒ	 எளிதான வ�.

ஒ	 வீ�கக்ான 'அயலவர ்ஆதர�க ்��ைவ' நீங்கள் 
ஆரம்பிகக்லாம் அல்ல� உள்�ர ்'ேநரவங்
யில்' (Time 
Bank) ேசரந்்� ெகாள்ளலாம்.

இந்த சனி-ஞாயி� உங்கள் ெத	வி�ள்ள �ல	டன் 
ெதாடரை்ப ஏற்ப�த்�ங்கள். அப்ேபா�தான் 
அவசரநிைலயின் ேபா�:

* எல்ேலா	ம், �க
்யமாக ேமல�க உதவி 
ேதைவப்ப�ேவாரக்ள், பா�காப்பாக உள்ளாரக்ள் 
என்பைத உ��ப்ப�தத்லாம்

* ஒ	வ	கெ்கா	வர ்உதவியாக இ	கக் வளங்கைள�ம் 
�றைமகைள�ம் ப
ரந்்� ெகாள்ளலாம்

* ெதாட	ம் நாட்களில் ஒ	வ	கெ்கா	வர ்ஆதரவாக 
இ	ந்� ெகாள்ளலாம்.

�ல 
ழைமகளின் பின்னர ்
ெதாடர்கைளப் பலமாகக் ஒ	 
பாரப்க
்¥ைவ (BBQ) அல்ல� 

ஒ	 ெதாண்டர ்ேவைலக ்��ைவ 
(Working Bee) ஒ�ங்� ப�த்�ங்கள். 

பலப்ப�தத்ாத ±ெமந்� 
�வரக்�க�் ேமல�க 

பாரம் தாங்�ம் 
வச�கைள ஏற்ப�த�்க ்

ெகா�ங்கள்.

��நீர ்
ெகாள்கலன்கைள�ம் 

ஆதார�ல்லா� நிற்�ம் 
விற� அ�ப்கக்ைள�ம் 

பா�காப்பானதாக�்ங்கள்.

அ�த்�ண்கைளச ்�ற்� 
அகழ்�கள் (ேதாண்�தல்) 

நடந்�	க
்றதா?
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பா�காப்பான ஒ	 சந்�க�்ம் 
இடதை்த ேசரந்்� �ரம்ானி�ங்கள்

எல்ேலா	ம் ஒ	வைர ஒ	வர ்கண்�ெகாள்ள 
ஒ	 இடதை்த �ரம்ானி�ங்கள். ேதைவயானால் 
ஒ	 நண்பரினேதா உறவினரினேதா இடத�்ல் 
தங்�வதற்� ஒ�ங்�கள் ெசய்� ைவ�ங்கள்.

வீட்�ற்�ம் வீட்�ல் உள்ள 
ெபா	ட்க�க�்மான 
காப்��ைய 
ஒ�ங்�ப�த்�ங்கள்.
அ�கமாேனார ்தம� ெபா	ட்களின் 
ெப�ம�க�்க ்�ைறவானெதா	 
காப்��ையேய ைவத�்	ப்பாரக்ள். 
உங்கள் வீட்�ன�ம் உங்கள் 
உைடைமகளின�ம் ெப�மானத�்ற்கான 
காப்�� உங்களிடம் உள்ளதா என்பைத 
உ��ப்ப�த்�ங்கள். உங்க�க�் 
அண்ைமயி�ள்ள ஒ	 காப்�� 
அைமப்டன் ெதாடர் ெகாள்�ங்கள்.

அ�த்�ண்க�கக்ான 
தாங்
கைள�ம் 
சரிபா	ங்கள்


