
வழக்கத்திற்� மாறானவற்ைறக் 
கவன�த்தி�ங்கள் 

ெபா�ட்கள்
• கவன�ப்பா�ல்லாதைவ

• வழக்கத்திற்� மாறான வாைடைய
ெவள�யாக்�பைவ

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

வ�ேநாதமான அல்ல� வழக்கத்திற்� மாறான எைதயாவ� ந�ங்கள் கண்டால், 
உடன�யாக ேபாலிசா�டன் ெதாடர்�ெகாண்� தகவல் அள�த்தி�ங்கள். 

SGSecure 
ெசயலிையப் 
பதிவ�றக்கம் 
ெசய்�ங்கள் 

இன்ேற SGSecure உடன� 
உதவ�யாளரா�ங்கள்!
ேமல்வ�வரம் அறிய, 
www.sgsecure.gov.sg பார்க்க�ம்.

பழக்கவழக்கம்
• 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�

வாகனங்கள்
• ே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� 



71999

ெதரியப்ப�த்�
ேபா�சாரிடம் ெதரியப்ப�த்�ங்கள் 

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.

பயங்கரவாதத் தாக்�தல் 
ேந�ம்ேபா� 

ஒளிந்� ெகாள்
உங்களால் தப்ப�ச்ெசல்ல 
��யாெதன்றால், ஒளிந்� 
ெகாள்�ங்கள் 

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.

ஓ�
ஆபத்த���ந்� வ�லக� 
ஓ�வ��ங்கள்

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. 
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பயங்கரவாதத் தாக்�தல் 
ேந�ம்ேபா� 

ெதரியப்ப�த்�
காயத்ைதப் பற்றி�ம், காயம் கட்டப்பட்ட 
ேநரத்ைத�ம் ��ைமத் தற்காப்�ப் பைட 
அவசரகால �த�தவ�யாளர்கள�டம் 
ெத�யப்ப�த்�ங்கள்.

அ�த்�
இரத்தக்கசிைவ நி�த்த, ைகக்�ட்ைட 
அல்ல� �ண� பயன்ப�த்தி காயத்தின்ம�� 
அ�த்�ங்கள். (இரத்தக்கசி� 
நிற்காவ�ட்டால், கட்�ங்கள்) 

கட்�
அள�க்கதிக இரத்தக்கசிைவ நி�த்த, 
க�த்�ப்பட்ைட, இைடவார், ேதாள்ைபய�ன் 
நாடா ேபான்றவற்ைறப் பயன்ப�த்தி, 
காயம்பட்ட ப�திக்�க் �ைறந்த� 5 
ெசன்�ம�ட்ட�க்� ே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). 

�ழல் உத்த�
இரத்தக்கச�� ந�ற்காவ�ட்டால் 
ெசய்யேவண்�யைவ 

5cm5cm

�தல் கட்�க்�க் �ைறந்த� 5cm 
ேமேல கட்ட�ம் 

1

த� வ�லகாதவா� ஒ� 
பா�காப்பான ��ச்ைசப் 
ேபாட�ம் 

4

இரண்டாவ� கட்�ன்ேமல் ஒ� 
த�ைய (ேபனா அல்ல� மரக்�ச்சி) 
ைவத்� ��ச்� கட்ட�ம் 

2

இரத்தக்கசி� நிற்�ம் 
வைர அந்தத் த�ைய ஒேர 
திைசய�ல் �ற்ற�ம்

3
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மற்றவர்கள்மீ� 
அக்கைற காட்�ங்கள்
மற்றவர்கள் அன்றாட 
வழக்கந�ைலக்�த் த��ம்ப�ச்ெசல்ல 
உத�ங்கள் 

உங்கள் ��ம்பத்தின�ம் நண்பர்க�ம் ��ய 
வ�ைரவ�ல் அன்றாட வழக்கநிைலக்�த் 
தி�ம்ப�ச்ெசல்ல ஊக்கம் ெகா�ங்கள்.

வதந்த�கைளப் 
பரப்பாதீர்கள்
ஊகங்கைளப் பரப்பாதீர்கள் 

பதற்றத்ைத�ம் அச்சத்ைத�ம் 
ஏற்ப�த்தக்��ய உ�திப்ப�த்தப்படாத 
காெணாள�கைள அல்ல� �ைகப்படங்கைளப் 
பகிர்ந்� ெகாள்ளாத�ர்கள் அல்ல� 
பதிேவற்றாத�ர்கள்.

REAL FAKE

தாக்�த�க்�ப் ப�ற�

ந�தானமாக 
இ�ங்கள்
தகவல் அற�ந்த��ங்கள் 

ே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.
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