
உங்கள் உயிர,் ஆரரோக்கியம் அல்லது ச�ோத்து 
கடுமமயோன ஆபத்திலிருந்தோல், ஒரு அவ�ர மகப்ரபசி 
எ��்ரிக்மக உங்கள் மகப்ரபசிக்கு அனுப்பப்படும்.
அவசர கைப்பபசி எசச்ரிைக்ையானது ஒரு சசய்தி ஒரு 
அங்கீைரிைை்ப்பட்ட நிறுவனதத்ினால் உங்ைள் கைபபசிைக்ு 
அனுப்பப்படுவது. அது உங்ைகள எசச்ரிப்பதற்ைாை உரதத் 
சதத்தக்த ஏற்படுத்தும்.

எனக்கு ஒரு அவ�ர மகப்ரபசி எ��்ரிக்மக 
கிமைக்கப்சபற்றோல் நோன் என்ன ச�ய்ய ரவண்டும்?
என்ன சசய்து சைாண்டிருந்தீரை்பளா அகத நிறுதத்ி விட்டு 
சைாடுைை்ப்பட்ட அறிவுறுதத்ல்ைகள ைகடப்பிடியுங்ைள்.

அவசர கைப்பபசி எசச்ரிைக்ை சசய்திைள் கீழ்ைாணும் 
ைாரணங்ைளுைக்ு மட்டுபம அனுப்பப்படுவது:
• உயிருைப்ைா, ஆபராைக்ியத்துைப்ைா, அல்லது சசாத்துைப்ைா 

ைடுகமயான அசச்ுறுதத்ல் இருந்தாபலா அல்லது
• ஒன்று அல்லது இரண்டு வருடங்ைளுைக்ு ஒருமுகற 

பசாதகனைை்ாரணங்ைளுைை்ாை 

உங்ைளுைக்ு ஒரு எசச்ரிைக்ை கிகடைை்ப்சபற்றால், அகத 
தீவிரமாை எடுத்து அது என்ன சசால்கிறபதா அகத 
சசயல்படுத்துங்ைள். 

எல்லா சதாகலபபசிைளும் அவசர கைப்பபசி எசச்ரிைக்ைகய 
சபறும் திறனுகடயகவ அல்ல, எனபவ உங்ைளுைக்ு 
ஒரு எசச்ரிைக்ை கிகடைை்ப்சபற்றால், மற்றவரை்ளுைக்ும் 
சதரியப்படுத்துங்ைள்.

அவ�ர மகப்ரபசி எ��்ரிக்மகமயப் சபறுவதற்கு 
நோன் பதிவு ச�ய்து சகோள்ள ரவண்டுமோ?
இதற்கு பதிவு சசய்யபவா அல்லது ஒரு சசயலிகய பதிவிறைை்ம் 
சசய்யபவா பதகவயில்கல. எசச்ரிைக்ைைள் பாதிைை்ப்பட்ட 
பகுதிைளுைக்ு மட்டுபம அனுப்பப்படுவதால், உங்ைள் பகுதியில் 
அவசர நிகல ஏற்பட்டால் மட்டுபம உங்ைளுைக்ுை ்கிகடைக்ும். 

உங்ைள் சதாகலபபசி இயைை்தத்ில் இருந்து, இவற்கற சபறும் 
தகுதியுள்ளதாைவும், அத்துடன், இலைக்ு பகுதிைட்குட்பட்டதாைவும் 
இருந்தால், உங்ைளுைக்ு எசச்ரிைக்ைைள் கிகடைக்ும். உங்ைள் 
சதாகலபபசி எசச்ரிைக்ைைகள சபறும் தகுதி உள்ளதா என்பகத 
getready.govt.nz இலிருந்து சதரிந்து சைாள்ளலாம். 

யோர ்மகப்ரபசி எ��்ரிக்மககமள அனுப்பலோம்?
அவசர கைப்பபசி எசச்ரிைக்ை சசய்திைகள 
அனுப்பைக்ூடியவரை்ள்:
• பதசிய அவசரநிகல பமலாண்கம நிறுவனம் 
• குடியுரிகம பாதுைாப்பு அவசர பமலாண்கம குழுைை்ள்
• நியூசிலாந்து ைாவல்
• தீ மற்றும் அவசரநிகல நியூசிலாந்து
• சுைாதார அகமசச்ு
• முதன்கம சதாழில் அகமசச்ு

அவ�ர மகப்ரபசி எ��்ரிக்மக மற்மறய 
ர�னல்களுக்கு மோற்றல்ல 
அவசர கைப்பபசி எசச்ரிைக்ை உங்ைகள பாதுைாப்பாைவும் 
அவசரநிகலகய சதரியப்படுத்துவதற்குமான பமலதிை 
வழிமுகற மட்டுபம. இந்த எசச்ரிைக்ைைள் ஏகனய எசச்ரிைக்ை 
முகறைளுைக்ு மாற்றாைபவா அல்லது இயற்கை எசச்ரிைக்ையின் 
எடுைை் பவண்டிய நடவடிைக்ைைகளயும் மாற்றாது.

நீங்ைள் எப்சபாழுதும் ஒரு அவசரநிகலைக்ு ஆயதத்மாை 
இருைை்பவண்டும், அத்துடன் நீங்ைள் நடவடிைக்ை எடுைக்ுமுன் 
உங்ைளுைக்ு எசச்ரிைக்ை வரபவண்டும் என ைாதத்ிருைை்ைக்ூடாது. 
உங்ைள் வாழ்ைக்ை ஆபதத்ில் இருப்பதாை உணரந்்தால், ஒரு 
அதிைாரபூரவ்மான எசச்ரிைக்ை வரும்வகர ைாதத்ிருைை் 
பவண்டாம். உடபன நடவடிைக்ை எடுைை்வும்.

பதகவயான பநரம் எடுத்து உங்ைளுகடய அவசரைாலதிட்டதக்த 
அகமயுங்ைள். அது என்ன சசய்ய பவண்டும், எங்கு பபாை 
பவண்டும், யார ்உங்ைளுைக்ு உதவுவாரை்ள் அத்துடன் யாருைக்ு 
உங்ைள் உதவி பதகவப்படும் என்பவற்கற உள்ளடைக்ும். 
நீங்ைள் ஒரு திட்டதக்த getready.govt.nz இல் ஆன்கலனில் 
உருவாைை்லாம்.

எப்படி அவ�ர மகப்ரபசி எ��்ரிக்மக ச�யற்படுகிறது?

ஒரு அவசர நிகலயில் கைபபசி மற்றும் இகணய பபாைக்ு 
வரத்து வகலயதத்ில் அதிை சுகமகய ஏற்படுத்தும் 
பட்சதத்ில் அவசர கைப்பபசி எசச்ரிைக்ை ஒரு அரப்்பணிப்பு 
சமிஞ்கஞகய பயன்படுத்துகிறது, இதனால் அவசர கைப்பபசி 
எசச்ரிைக்ை அவசரநிகலயில் கூடிய நம்பிைக்ை அளிைக்ிறது.

நீங்ைள் எந்த வகலயதத்ில் இருைக்ிறீரை்ள் என்பதில் 
அைை்கறயில்கல. எந்த வலு உள்ள சதாகலபபசியும் 
ஒலிபரப்பாகும் பநரதத்ில் அந்த பகுதியில் நுகழந்தால் 
எசச்ரிைக்ைகயப் சபறும்.

நோன் விருப்பப்பை்ைோல் இந்த அவ�ர மகப்ரபசி 
எ��்ரிக்மககமள சபறுவதிலிருந்து விலகி 
சகோள்ளலோமோ?
அவசர கைப்பபசி எசச்ரிைக்ைைள் என்பது உங்ைகள 
பாதுைாப்பாை கவதத்ிருப்பது என்பகத பற்றியது என்பதால் 
இந்த அவசர கைப்பபசி எசச்ரிைக்ைைகள சபறுவதிலிருந்து 
நீங்ைள் விலகி சைாள்ள முடியாது. எசச்ரிைக்ைைள் குறிப்பிட்ட 
கைப்பபசிைகள இலைை்ாை கவத்து அனுப்பப்படுபகவ 
அல்ல. அகவ அபாயதத்ிலுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிைக்ு 
அனுப்பப்படுபகவ. அவசர கைப்பபசி எசச்ரிைக்ை உங்ைள் 
கைப்பபசி எண்கண பயன்படுத்துவதில்கல அல்லது 
உங்ைகள பற்றிய தைவல்ைகள பசைரிப்பதில்கல. 

அவசர கைப்பபசி எசச்ரிைக்ைகய பற்றி பமலும் தைவல்ைளுைக்ு getready.govt.nz ஐ விஜயம் சசய்யுங்ைள்.

1. அங்கீைரிைை்ப்பட்ட நிறுவனம் பாதிைை்ப்பட்ட பகுதி எது என 
நிரண்யித்து எசச்ரிைக்ைகய உருவாைக்ுகின்றனர.்

2. எசச்ரிைக்ை சபாருந்தும் அதி உயரந்்த பைாபுரங்ைளில் இருந்து 
ஒலிபரப்பப்படும்.

3. பாதிைை்ப் பட்ட பகுதியில் உள்ள திறன் உள்ள கைபபசி 
எசச்ரிைக்ைகயப் சபறும்.

1 2 3

தகவல்கமள சதரிந்துசகோள்ளும் வழிகள்

getready.govt.nz ஐ விஜயம் ச�ய்து 
உங்கள் மகப்ரபசி இதற்கு ஏற்றதோ என 

சதரிந்து சகோள்ளுங்கள். 

அவ�ர மகப்ரபசி 
எ��்ரிக்மக

வாசனாலி சமூை 
ஊடைம்

இகணயதளம் அவசர கைப்பபசி 
எசச்ரிைக்ை

சதாகலைை்ாட்சி


