
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அைமதியாகச் 
ெசயல்ப�வைதக் காட்�ங்கள். 
பாதிக்கப்பட்டவர்கைள �றிப்பாக 
அவர்கள் �றிைவக்கப்பட்��ந்தால் 
ஆவணப்ப�த்த�ம்.

7

ச�க ஊடகங்கள�ல் காெணாள�ையப் 
பகிர ��� ெசய்தால், (எ.கா., 
Facebook/ Twitter/Youtube) மன�த உ�ைம 
ம�றைல அம்பலப்ப�த்�வதற்� 
இைதப் பகிர்கிற�ர்கள் என்� 
��க்கமான, வ�ளக்கமான தைலப்ைபச் 
ேசர்க்க�ம். ��ந்தால், உங்கள் 
காெணாள�ய�ன் ெதாடக்கத்தில் ஒ� 
தைலப்ைப வழங்க�ம். காட்சிகள் 
வன்�ைறயாகேவா அல்ல� 
பார்ப்பதற்� சிக்கலானதாகேவா 
இ�ப்பதால் அகற்றப்படாமல், 
ஆதாரமாக தளத்தில் இ�ப்பைத 
உ�திெசய்ய இ� உத�கிற�.

8

உங்கள் �ல காெணாள� 
ேகாப்�கைள எப்ேபா�ம் 
பா�காப்பான இடத்தில் 
ைவத்தி�ங்கள். �லக் ேகாப்ப�ல் 
தி�த்தங்கைளச் ெசய்ய ேவண்டாம் 
- எப்ேபா�ம் நகெல�த்� 
தி�த்�ங்கள்.

10
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ெசய்தி ஊடகங்கள், மன�த உ�ைம 
அைமப்�கள் மற்�ம் ந�திமன்றங்கள் 
உங்கள் காெணாள�ையச் ச�பார்க்க 
உதவ, உங்கள் ைகேபசிய�ல் ச�யான 
திகதி, ேநரம் மற்�ம் GPS 
இ�ப்ப�டத்ைத அைமக்க�ம், அ� 
�லக்ேகாப்ப�ல் பதி� ெசய்யப்ப�ம். 
பா�காப்பாக இ�க்�மாய�ன், படம் 
எ�ப்ப� ந�ங்கள்தான் என்பைத உ�தி 
ெசய்வதற்� �ைகப்படக் க�வ� / 
ைகேபசிய�ல் ேபச�ம். �ைகப்படக் 
க�வ�ய�ல் திகதி, ேநரம், இடம் 
ஆகியவற்ைறக் �ற�ம். ெத� 
அைடயாளங்கள், ��க்�பாைதகள் 
மற்�ம் அைடயாளங்கைள 
படம்ப��ப்பதன் �லம் இ�ப்ப�டத்ைத 
உ�திப்ப�த்த�ம்.

4 ெபாலிஸ் / இரா�வ வாகனங்கள், 
சீ�ைடகள், இலச்சிைனகள், ெபாலிஸ் / 
இரா�வ தரவ�ைசய�ன் 
அைடயாளங்கள் ேபான்ற வ�வரங்கைளப் 
படம்ப��க்க�ம். பா�காப்பாக 
இ�க்�மாய�ன், �ப்பாக்கிச் �� அல்ல� 
உடல் �தியான தாக்�தல்கள் ேபான்ற 
வன்�ைறைய ஆவணப்ப�த்த�ம், 
அத்�டன், �ற்றவாள�கள�ன் மற்�ம் 
�ற்றி�ள்ள �ட்டங்கள�ன் 
அைடயாளங்கைள�ம், ஏேத�ம் 
காயங்கள், கட்�டங்க�க்� ஏற்பட்�ள்ள 
ேசதம், �ப்பாக்கி இரைவ �ைளகள் 
அல்ல� அ�கி�ள்ள வாகனங்கள் 
ேபான்றவற்ைறப் படம்ப��க்க�ம்

6

இந்த ஆதாரத்ைதப் பற்றி உங்க�க்� ஏேத�ம் ேகள்வ�கள் அல்ல� க�த்�கள் இ�ந்தால் அல்ல� ந�ங்கள் பயன்ப�த்�ம் க�வ�கள் மற்�ம் 
�ட்பங்கைளப் பகிர்ந்� ெகாள்ள வ��ம்ப�னால், Twitter @WITNESS_Asia அல்ல� fb.com/witnessasia இல் எங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்�ங்கள்.

உங்கள் ைகேபசிய�ன் மின்கலைன 
ம�ள்நிரப்ப� ைவத்�க் ெகாள்�ங்கள். 
ைகேபசிய�ல் ேசமிப்பகத்தில் 
இடவசதிைய ஏற்ப�த்தி ைவ�ங்கள். 
தான�யங்கி காப்�ப்ப�ரதிெய�த்தைல 
ெசயற்ப�த்தி ைவ�ங்கள். உ-ம். 
உங்கள் ைகேபசி காணாமல் 
ேபானால் / ேசதமைடந்தால் / 
பறி�தல் ெசய்யப்பட்டால்.

உங்கள் திறன்ைகேபசிக்� 
கட�ச்ெசால் இட்�ப் பா�காப்பாக 
ைவ�ங்கள். ைகேரைகேயா அல்ல� 
�க அங்கீகாரம் அைமப்ைபேயா 
ைவக்க ேவண்டாம். பறி�தல் 
ெசய்யப்ப�ம் ஆபத்� இ�ப்பதால் 
��ணர்� மிக்க தர�கைள அழித்� 
வ��ங்கள் அல்ல� உங்கள் 
திறன்ைகேபசிைய �றியாக்கம் 
ெசய்� ைவத்�க் ெகாள்�ங்கள்.

மின்சாரம் தைடப�ம் ேபா� உங்கள் 
சாதனங்கைள மின்ேனற்றம் 
ெசய்வதற்�ம், ைகயடக்க மின் 
காப்பான் அல்ல� 
இன்ெவர்ட்டர்கைளப் ெப�வ� 
ெதாடர்ப�ல் கவனம் ெச�த்�ங்கள்.

கட�ச்ெசால் பா�காப்�

மின்கலன்கைள மின்ேனற்றல்

GPSஇைன ெசயல்ப�த்தல்
மங்கலாக்�ம் க�வ�கள் வன்�ைறைய பதி�ெசய்தல்5
ந�ங்கள் ேநரைலய�ல் 
படெம�க்கவ�ல்ைல என்றால், மக்கள் 
அைடயாளங்கைளப் பா�காப்பதற்� 
மங்கலாக்�ம் க�வ�ையப் 
பயன்ப�த்த�ம். ந�ங்கள் 
பயன்ப�த்தக்��ய சில க�வ�கள் 
கீேழ உள்ளன.

உதவ�க்�றிப்� தாள் v1.0 
பைடப்பாக்க ெபா�ம உ�மத்தின் கீழ் 
ெவள�ய�டப்பட்ட� (CC BY-NC-SA 4.0)
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9
உங்கள் தர� மற்�ம் இைணய 
இைணப்ைப ப�ேசாதிக்க�ம். 
உங்களால் ��ந்தால், 
இைணயம் நி�த்தப்பட்டால் VPN 
மற்�ம் ேராமிங் சிம்�டன் 
தயாராக இ�ங்கள்.

library.witness.orgஇல் படமாக்கல் 
பற்றிய ேமலதிக 
உதவ�க்�றிப்�கைளப் ெபற�ம்.

இலங்ைக ேபாராட்டங்கள், ெபாலிஸ் மற்�ம் இரா�வ 
வன்�ைறைய காட்சிப்ப�த்�வதற்கான 10 
உதவ�க்�றிப்�கள்

மின்ேசமிப்பான் (Powerbank) 
ஒன்� ைவத்தி�த்தல்

பாதிக்கப்பட்டவர்கைள 
பதி�ெசய்தல்

உங்கள் காெணாள�க�க்� 
ெபய�டல்

VPN மற்�ம் ேராமிங் 
வசதி�டன் சிம்

உங்கள் ேகாப்�கைள 
பா�காத்தல் 


