
Learn about the Inter-Racial and Religious
Confidence Circle (IRCC). Scan this QR code 
for a deeper understanding and appreciation 
of our diverse ethnicity and faith groups.
இன, சமய நன்னம்ப�க்ைகக் ��க்கைளப் 
பற்றி ெத�ந்� ெகாள்�ங்கள். நம� இன, 
சமயப் ப���கைளப் பற்றிய ஆழமான 
��ந்�ணர்�டன் அவற்ைற மதித்� நடக்க 
இந்த QR �றிய�ட்ைட  பயன்ப�த்�ங்கள். 

Visit the Harmony in Diversity Gallery to 
learn more about our rich religious heritage.
நம� வளமிக்க சமய மர�ைடைம பற்றி 
ேம�ம் ெத�ந்�ெகாள்ள, ேவற்�ைமய�ல் 
ஒற்�ைம காட்சிக்�டத்திற்� 
வ�ைகயள�த்தி�ங்கள்.

OUR UNITY IS OUR STRENGTH
ஒற்�ைமேய நம� பலம்

Let’s all do our part 
to protect our social fabric
நம� ச�கப் ப�ைணப்ைபப் பா�காக்க, நாம் 
அைனவ�ம் நம் பங்ைகச் ெசய்தி�ேவாம் 

What can I do?
நான் என்ன ெசய்யலாம்?

Learn more about different cultures, 
races and religious practices
ெவவ்ேவ� கலாசாரங்கள், இனங்கள், 
சமய நைட�ைறகள் பற்றி ேம�ம் 
ெத�ந்� ெகாள்�ங்கள்

Deepen trust and respect
நம்ப�க்ைகைய�ம் ம�யாைதைய�ம் 
வளர்த்தி�ங்கள்

Stay in touch with neighbours, help 
each other out and be accommodating
உங்கள் அண்ைடவ �ட்டா�டன் 
ேப�ங்கள், ஒ�வ�க்ெகா�வர் 
உத�ங்கள், வ�ட்�க்ெகா�ங்கள்

BE AN SGSECURE RESPONDER TODAY!
இன்ேற SGSecure உடன� உதவ�யாளரா�ங்கள்! 

Stay Alert வ�ழிப்பாக இ�ங்கள் Stay United ஒற்�ைமயாக இ�ங்கள் Stay Strong ைத�யமாக இ�ங்கள் 

THE TERROR THREAT
பயங்கரவாத மிரட்டல் 

A persistent terror threat is a new 
normal in Singapore’s security landscape
சிங்கப்��ன் பா�காப்�க்� ந�ங்காத பயங்கரவாத 
மிரட்டல் நில�கிற� 

SHARE

Avid online exploration and 
sharing of radical and 

terrorism-related materials
த�வ�ரச் சிந்தைனகைள�ம் 
பயங்கரவாதம் சார்ந்த 

தகவல்கைள�ம் இைணயத்தில் 
�ம்�ரமாகத் ேத� ஆராய்ந்�, 

பகிர்ந்�ெகாள்�தல் 

Sympathising with 
or supporting terrorists 

and their causes
பயங்கரவாதிகைள�ம் 

அவர்கள� ேநாக்கங்கைள�ம் 
நிைனத்� மனம் உ��தல் 
அல்ல� ஆதரவள�த்தல்

Stating intentions to 
commit terrorist violence

பயங்கரவாத 
வன்ெசயலில் ஈ�பட 

வ��ம்�வதாகக் ��தல்

Singapore is a 
known terrorist target

சிங்கப்�ர் பயங்கரவாதிகளால் 
�றி ைவக்கப்ப�வ� 
அறியப்பட்ட ஒன்� 

Self-radicalisation and 
lone-wolf terrorists continue 

to be a threat
த�வ�ரச் சிந்தைனகள் மற்�ம் 
தன� ஒ�வர் தாக்கக்��ய 

மிரட்டல் ந��க்கிற� 

To �nd out more, visit www.sgsecure.gov.sg
ேமல்வ�வரம் அறிய, www.sgsecure.gov.sg பார்க்க�ம்.

நாம் எப்ப� எதிர்ெகாள்கிேறாம் 
என்பேத �க்கியம் 
சிங்ைகய�ன் பா�காப்� நம் ைகய�ல். 

Stay Alert வ�ழிப்பாக இ�ங்கள் Stay United ஒற்�ைமயாக இ�ங்கள் Stay Strong ைத�யமாக இ�ங்கள் 

$

Anyone can be radicalised
தீவ�ரச் ச�ந்தைனக்� எவ�ம் ஆட்படக்��ம் 

Look out for these common signs of radicalisation:
த�வ�ரச் சிந்தைனய�ன் ப�ன்வ�ம் அறி�றிகைளக் கவன�த்தி�ங்கள்: 

If you notice any signs of 
radicalisation, call the Police at 
999 or the ISD Counter-Terrorism 
Centre hotline at 1800-2626-473.
த�வ�ரச் சிந்தைனகள�ன் 
அறி�றிகள் எைதேய�ம் 
ந�ங்கள் கவன�த்தால், 999 என்ற 
எண்ண�ல் ேபாலிசாைர 
அைழ�ங்கள் அல்ல� 
பயங்கரவாத எதிர்ப்� நிைலய 
ேநர�த் ெதாைலேபசி ேசைவ 
எண் 1800-2626-473-க்� 
அைழ�ங்கள். 

Report early. Help the person we 
know who might be radicalised before 
they harm themselves and others. 
ஆரம்பக்கட்டத்திேலேய �கார் 
ெசய்�ங்கள். உங்க�க்�த் 
ெத�ந்த ஒ�வர் த�வ�ரச் 
சிந்தைனகைள 
வளர்த்�க்ெகாண்டால், அவர் 
தனக்�ம் மற்றவர்க�க்�ம் 
த�ங்� ெசய்வதற்��ன் 
அவ�க்� உத�ங்கள். 

Download the 
SGSecure App
SGSecure ெசயலிையப் 
பதிவ�றக்கம் 
ெசய்�ங்கள் 

Anyone can be a Responder, so long as you are
willing to look out and help others in distress
இன்னலில் உள்ளவர்க�க்காக வ�ழிப்பாக இ�ப்பவர்கள், 
மற்�ம் உத�ம் மனப்பான்ைம உள்ள எவ�ம் உடன� 
உதவ�யாளராகலாம்.  

After signing up, you will receive alerts to these 
cases happening near you:
பதி� ெசய்தப�ற�, உங்க�க்� அ�கில் ஏற்ப�ம் இத்தைகய 
சம்பவங்கள் பற்றிய எச்ச�க்ைககைளப் ெப�வ �ர்கள்: 

Minor Fires
சிறிய த�

Cardiac Arrest
மாரைடப்� 

You are not obligated to respond. 
Do so when you can and only if it is safe.
ந�ங்கள் உதவ� ��யேவண்�ய கட்டாயமில்ைல. உங்களால் 
உதவ ���ம்ேபா�, பா�காப்பாக இ�ந்தால் மட்�ேம 
உத�ங்கள். 

Prior certi�cation in life-saving skills (e.g. CPR/AED, �rst-aid, basic 
�re-�ghting, psychological �rst aid) is not required.
உய�ர்காக்�ம் திறன்கள�ல் (எ.கா. இதய இயக்க ம�ட்� 
�வாசமள�ப்� (CPR) /  தான�யக்க ெவள�ப்�ற �ச்�க்க�வ� (AED), 
�த�தவ�, அ�ப்பைடத் த�யைணப்�, மேனாவ�யல் �த�தவ�) 
ஏற்கனேவ சான்� ெபற்றி�க்க ேவண்�ய அவசியமில்ைல.

But if you are keen to pick up these life-saving skills, visit
www.sgsecure.gov.sg to �nd out training opportunities.
ஆனால் இந்த உய�ர்காக்�ம் திறன்கைள ந�ங்கள் கற்�க்ெகாள்ள 
வ��ம்ப�னால், www.sgsecure.gov.sg இைணயப்பக்கத்திற்�ச் ெசன்� 
பய�ற்சி வாய்ப்�கள�ன் வ�வரங்கைளத் ெத�ந்� ெகாள்ளலாம். 

To sign up, simply:
பதி� ெசய்ய:

Download the SGSecure App
SGSecure ெசயலிையப் பதிவ�றக்கம் ெசய்�ங்கள

Register via the “Respond” feature
“Respond” ப�தி �லம் பதி� ெசய்�ங்கள்



If you see anything Strange, Irregular, 
Abnormal or Unusual, call the Police 
immediately and provide information.
வ�ேநாதமான அல்ல� வழக்கத்திற்� மாறான 
எைதயாவ� ந�ங்கள் கண்டால், உடன�யாக 
ேபாலிசா�டன் ெதாடர்�ெகாண்� தகவல் 
அள�த்தி�ங்கள். 

If you see anything Strange, Irregular, 
Abnormal or Unusual, call the Police 
immediately and provide information.
வ�ேநாதமான அல்ல� வழக்கத்திற்� மாறான 
எைதயாவ� ந�ங்கள் கண்டால், உடன�யாக 
ேபாலிசா�டன் ெதாடர்�ெகாண்� தகவல் 
அள�த்தி�ங்கள். 

PRESS
அ�த்� 

Press directly on the wound to stop 
the bleeding using items such as a 
handkerchief or cloth. (If bleeding 
does not stop, proceed to tie).
இரத்தக்கசிைவ நி�த்த, 
ைகக்�ட்ைட அல்ல� �ண� 
பயன்ப�த்தி காயத்தின்ம�� 
அ�த்�ங்கள். (இரத்தக்கசி� 
நிற்காவ�ட்டால், கட்�ங்கள்) 

TELL
ெத�யப்ப�த்� 

Tell SCDF Emergency 
Responders about the injury and 
the time when you tied the wound.
காயத்ைதப் பற்றி�ம், 
காயம் கட்டப்பட்ட 
ேநரத்ைத�ம் ��ைமத் 
தற்காப்�ப் பைட அவசரகால 
�த�தவ�யாளர்கள�டம் 
ெத�யப்ப�த்�ங்கள்.

In The Event Of A Terrorist Attack
பயங்கரவாதத் தாக்�தல் ேந�ம்ேபா� 

Look out for anything S.I.A.U.
வழக்கத்திற்� மாறானவற்ைறக் 
கவன�த்தி�ங்கள் 

After An Attack
தாக்�த�க்�ப் ப�ற� 
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TELL
ெத�யப்ப�த்� 
INFORM THE POLICE
ேபாலிசா�டம் 
ெத�யப்ப�த்�ங்கள் 

When it is safe to do so, call the 
Police at 999. SMS 71999 if it is 
not safe to talk. Provide details on 
your location and the attackers. Use 
the SGSecure app to provide more 
information, photos and videos to 
the Police.
பா�காப்பாக இ�ப்பதாக 
உங்க�க்�த் ேதான்றினால்,999 
எண்ண�ல் ேபாலிசாைர 
அைழ�ங்கள். ேப�வ� 
பா�காப்ப�ல்ைல என்றால், 
71999 எண்�க்�க் ��ந்தகவல் 
அ�ப்�ங்கள். ந�ங்கள் இ�க்�ம் 
இடம், தாக்�பவர்கள் பற்றிய 
வ�வரங்கைளத் 
ெத�யப்ப�த்�ங்கள் SGSecure 
ெசயலிையப் பயன்ப�த்தி 
ேபாலிசா�க்�க் ��தல் 
வ�வரம், �ைகப்படங்கள், 
காெணாள�கள் அ�ப்�ங்கள். 

CARE FOR 
OTHERS
மற்றவர்கள்ம�� 
அக்கைற 
காட்�ங்கள்  
HELP OTHERS RETURN TO 
DAILY ROUTINES
மற்றவர்கள் அன்றாட 
வழக்கநிைலக்�த் 
தி�ம்ப�ச்ெசல்ல உத�ங்கள் 

Encourage your family and 
friends to bounce back and 
return to their daily routines 
as soon as possible.
உங்கள் ��ம்பத்தின�ம் 
நண்பர்க�ம் ��ய 
வ�ைரவ�ல் அன்றாட 
வழக்கநிைலக்�த் 
தி�ம்ப�ச்ெசல்ல ஊக்கம் 
ெகா�ங்கள்.

VEHICLES
வாகனங்கள் 

• Heading towards a crowd 
and not slowing down

• Circling around an area repeatedly

• Overly laden

• Suspicious items inside vehicle

• ேவகத்ைதக் �ைறக்காமல்
�ட்டத்ைத ேநாக்கிச் ெசல்வ� 

• ஒேர இடத்ைத ம�ண்�ம்
ம�ண்�ம் �ற்றி வ�வ�

• அள�க்கதிக
பாரம் ஏற்றப்பட்��ப்ப�

• வாகனத்தின்
உள்ேள சந்ேதகத்திற்��ய 
ெபா�ட்கள் இ�ப்ப� 

ARTICLES
ெபா�ட்கள் 

• Unattended

• Emitting unusual odour

• Wires sticking out

• கவன�ப்பா�ல்லாதைவ 

• வழக்கத்திற்� மாறான
வாைடைய ெவள�யாக்�பைவ

• மின்கம்ப�கள் ெவள�ய�ல்
ந�ட்�க்ெகாண்��ப்பைவ 

• Loitering suspiciously

• Asking strange questions

• Unusual photography/videography of 
security facilities (e.g. CCTV cameras)

• Wearing oversized or bulky clothing

• சந்ேதகத்திற்��ய �ைறய�ல்
ேநாக்கமின்றி �ற்றித்தி�வ�

• வ�ேநாதமான ேகள்வ�கள் ேகட்ப�

• பா�காப்� ஏற்பா�கைள
(எ.கா. உள்�ற்� கண்காண�ப்�க் 
க�வ�) வழக்கத்திற்� மாறாகப் 
�ைகப்படம்/
காெணாள� எ�ப்ப� 

• உ�வத்ைதவ�ட மிகப்ெப�ய
அல்ல� கனமான ஆைட 
அண�ந்தி�ப்ப� 

HUMAN 
BEHAVIOUR
பழக்கவழக்கம் 

RUN
ஓ�
RUN AWAY FROM DANGER
ஆபத்திலி�ந்� 
வ�லகி ஓ�வ��ங்கள்

Consider the safest route and move 
quickly and quietly to stay out of 
view of the attackers. Do not 
surrender or attempt to negotiate. 
Insist others leave with you. Leave 
your belongings behind.
ஆகப் பா�காப்பான பாைதையத் 
ேதர்ந்ெத�த்�, வ�ைரவாக�ம் 
அைமதியாக�ம் அங்கி�ந்� 
ெவள�ேயறி, தாக்�பவர்கள�ன் 
பார்ைவய�ல் படாமல் இ�ங்கள். 
சரண் அைடயேவா அல்ல� 
ேபரம் ேபசேவா �யற்சி 
ெசய்யாத�ர்கள். மற்றவர்கைள�ம் 
உங்கேளா� வரச்ெசால்லி 
வற்��த்�ங்கள். உங்கள� 
உடைமகைள வ�ட்�ச் 
ெசல்�ங்கள். 

DO NOT 
SPREAD 
RUMOURS
வதந்திகைளப் 
பரப்பாத�ர்கள்
DO NOT SPECULATE
ஊகங்கைளப் பரப்பாத�ர்கள் 

Do not post or share unverified 
videos or photos that can lead to 
panic and fear.
பதற்றத்ைத�ம் அச்சத்ைத�ம் 
ஏற்ப�த்தக்��ய 
உ�திப்ப�த்தப்படாத 
காெணாள�கைள அல்ல� 
�ைகப்படங்கைளப் பகிர்ந்� 
ெகாள்ளாத�ர்கள் அல்ல� 
பதிேவற்றாத�ர்கள்.

REAL FAKE

TIE 
கட்�

Tie at least 5cm above the wound 
using items such as a neck tie, belt 
or sling of a bag to stop any 
excessive bleeding. This is only 
applicable for limbs. 
(If bleeding still does not stop, 
apply the windlass technique).
அள�க்கதிக இரத்தக்கசிைவ 
நி�த்த, க�த்�ப்பட்ைட, 
இைடவார், ேதாள்ைபய�ன் நாடா 
ேபான்றவற்ைறப் பயன்ப�த்தி, 
காயம்பட்ட ப�திக்�க் 
�ைறந்த� 5cm ேமேல 
கட்�ங்கள். இ� ைககால்கள�ல் 
உள்ள காயங்க�க்� மட்�ேம 
ெபா�ந்�ம். (கட்�ய ப�ற�ம் 
இரத்தக்கசி� நிற்காவ�ட்டால், 
�ழல் உத்திையப் 
பயன்ப�த்�ங்கள்). 

WINDLASS 
TECHNIQUE
�ழல் உத்தி
ADDITIONAL STEPS IF 
BLEEDING PERSISTS
இரத்தக்கசி� 
நிற்காவ�ட்டால் 
ெசய்யேவண்�யைவ 

Place a rod (pen or wooden stick) 
on the second tie and secure the rod
இரண்டாவ� கட்�ன்ேமல் ஒ� த�ைய (ேபனா 
அல்ல� மரக்�ச்சி) ைவத்� ��ச்� கட்ட�ம் 

2

Tie at least 5cm above the �rst tie
�தல் கட்�க்�க் �ைறந்த� 5cm 
ேமேல கட்ட�ம் 

1

Turn the rod in one direction until the bleeding stops
இரத்தக்கசி� நிற்�ம் வைர அந்தத் த�ைய 
ஒேர திைசய�ல் �ற்ற�ம்

3

Secure the rod by tying a knot
த� வ�லகாதவா� ஒ� பா�காப்பான 
��ச்ைசப் ேபாட�ம் 

4

HIDE
ஒள�ந்� ெகாள்
IF YOU CAN’T ESCAPE, HIDE
உங்களால் தப்ப�ச்ெசல்ல 
��யாெதன்றால், 
ஒள�ந்� ெகாள்�ங்கள்  

Hide and stay out of sight. 
Place heavy objects such as tables 
behind doors to prevent access by 
attackers. Move away from doors. 
Be very quiet and switch your 
phone to silent mode.
ஒள�ந்�ெகாண்�, பார்ைவய�ல் 
படாமல் இ�ங்கள். 
தாக்�பவர்கள் உள்ேள 
�ைழயாமல் த�க்க, 
கத�க�க்�ப் ப�ன்னால் 
ேமைசகள் ேபான்ற கனமான 
ெபா�ட்கைள ைவ�ங்கள். 
கத�கள�லி�ந்� வ�லகி 
இ�ங்கள். மிக�ம் அைமதியாக 
இ�ங்கள். உங்கள் ைகப்ேபசிைய 
அைமதி நிைலக்� மாற்�ங்கள்.

KEEP CALM
நிதானமாக 
இ�ங்கள் 
STAY INFORMED
தகவல் அறிந்தி�ங்கள் 

Find out the latest information and 
advisories from official sources, 
such as the Police website or 
Facebook page, government press 
releases and the SGSecure app.
ேபாலிசா�ன் இைணயத்தளம் 
அல்ல� ஃேபஸ்�க் பக்கம், 
அரசாங்கத்தின் ெசய்தி 
அறிக்ைககள், SGSecure ெசயலி 
ேபான்ற அதிகாரத்�வ 
தளங்கள�லி�ந்� அண்ைம 
வ�வரங்கைள�ம் 
ஆேலாசைனகைள�ம் ெத�ந்� 
ெகாள்�ங்கள். 

BREAKING NEWS
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