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அைசலம் அக்சஸ் தாய்லாந்� 

நாங்கள் யார்? 

2007 இல் நி�வப்பட்ட, அைசலம் அக்சஸ் தாய்லாந்� (ஏஏ�) ஒ� அர� சாரா அைமப்� மற்�ம் 

தஞ்சம் அ�கல் ��ம்பத்தின் ஒ� ப�தியா�ம். அகதிக�க்� மன�த உ�ைமகைள 

யதார்த்தமாக்�வதற்� நாங்கள் உைழக்கிேறாம். அைனத்� அகதிக�ம் ஒ� �திய வாழ்க்ைகய�ல் 

நியாயமான வாய்ப்ைபப் ெபற ேவண்�ம் என்� நாங்கள் வ��ம்�கிேறாம். 

எங்கள் சட்டக் �� �.என்.எச்.சி.ஆ�ன் அகதிகள் நிைல நிர்ணயம் (ஆர்.எஸ்.�) நைட�ைற மற்�ம் 

பா�காப்� ேசைவகள் �லம் தஞ்சம் ேகா�ம் அகதிக�க்� ேநர� சட்ட ஆேலாசைன மற்�ம் 

ப�ரதிநிதித்�வத்ைத வழங்�கிற�. ஐக்கிய நா�கள் சைபய�ன் அகதிக�க்கான உயர் ஸ்தான�கர் 

(�.என்.எச்.சி.ஆர்) பாங்காக்கில் நடத்�ம் அகதிகள் நிைல நிர்ணய நடவ�க்ைககள�ல் தஞ்சம் ேகா�ம் 

அகதிக�க்� ஏஏ� சட்ட ஆேலாசைனைய�ம் ப�ரதிநிதித்�வத்ைத�ம் வழங்�கிற�. எங்கள் வா�க்ைகயாளர்கள் 

40 க்�ம் ேமற்பட்ட ெவவ்ேவ� ேதசிய இனங்கள�லி�ந்� வ�கின்றனர். ெப�ம்பான்ைமயானவர்கள் பாகிஸ்தான், 

வ�யட்நாம் மற்�ம் கம்ேபா�யாைவச் ேசர்ந்தவர்கள் என்றா�ம், ேசாமாலியா, இலங்ைக, சீனா, ஆப்கான�ஸ்தான், 

ஈராக் மற்�ம் பல நா�கைளச் ேசர்ந்த வா�க்ைகயாளர்கைள�ம் நாங்கள் காண்கிேறாம். டஜன் கணக்கான 

ெமாழிகள�ல் சட்ட உதவ�க்கான �க்கியமான ேதைவைய நிவர்த்தி ெசய்ய, நாங்கள் அகதிகைள சட்ட 

ெமாழிெபயர்ப்பாளர்களாக பய�ற்�வ�க்கிேறாம்.

எங்கள் �� அகதிகள�ன் திறைன ேமம்ப�த்த �ட்� ச�க சட்ட அதிகாரமள�த்தல் நடவ�க்ைககைள 

நடத்�கிற�. எங்கள் ெசயல்பா�கள�ல் ஜனநாயக �ட்� நடவ�க்ைக ��க்கள், ச�க அ�ப்பைடய�லான 

ச�க ஆதர� மற்�ம் வாழ்வாதார வாய்ப்�கைள அதிக�ப்பதற்கான சக ஆதர� மற்�ம் உங்கள் 

வ��ப்பங்கைள அறிந்� பய�ற்சி அமர்�கைள வழங்�தல் ஆகியைவ அடங்�ம்.

ெசயல் திட்டம் 

அகதிகைள பா�காப்பாக வாழ்வதற்�ம் �தந்திரமாக நகர்த்�வதற்�ம் த�க்�ம் தைடகைள �ைறக்க 

ேநர்மைறயான மாற்றம் ெகாள்ைககள் மற்�ம் சட்டதிட்டங்கைள உ�வாக்க நாங்கள் ப�ந்�ைரக்கிேறாம். 

ஏஏ� மற்ற �ட்டண��டன் இைணந்�ம் ெசயல்ப�கிற�, இதில் தாய்லாந்� மற்�ம் ெதன்கிழக்� ஆசிய 

அைமப்�கள், அகதிகள் மற்�ம் மாநிலமற்ற நபர்கள�ன் உ�ைமக�க்கான �ட்டண� (சி.ஆர்.எஸ்.ப�), 

பாங்காக் �கலிடம் ேகா�ேவார் மற்�ம் அகதிகள் உதவ� வைலயைமப்� (பாஸ்ரான்) தன�க்�� 

நகர்ப்�ற அகதிகள் வைலயைமப்� (சி.�, ஆர். என்) மற்�ம் ஆசிய பசிப�க் அகதிகள் உ�ைமகள் 

வைலயைமப்� (ஏ.ப�.ஆர்.ஆர்.என்) ஆகியைவ அடங்�ம்.  இந்த �ட்டாண்ைம �லம், 

ப�ராந்தியத்தில் உள்ள அகதிகள் மற்�ம் �கலிடம் ேகா�ேவா�க்� வ�வான பா�காப்ைப 

உ�வாக்�ம் தாய் சட்டம் மற்�ம் ெகாள்ைகய�ல் மாற்றங்க�க்காக நாங்கள் �ட்டாக 

வாதி�கிேறாம்.

எங்கைள ெதாடர்� ெகாள்ள

1111/151 பான் கிளாங் �வாங்

லாட் ஃப�ராவ் ஆர்.�, சான் காெசம் 

ச�ச்சக், பாங்காக் 10900

ெதாைலேபசி: +66 2513 5228

மின்னஞ்சல்: thailand@asylumaccess.org
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இந்த KYO  ைகேயட்ைட  AAT அைசலம் அக்சஸ்  தாய்லாந்தினால் 

தயா�க்கப்பட்��க்கிற�.இந்த KYO ைகேயட்�ன் உள்ளடக்கம் சட்ட 

ஆேலாசனையச்சார்ந்த� அல்ல மற்�ம் அவ்வா� நிைனக்கேவண்டாம். 

இ� ெபா�வான தகவல்கைள ��க்கம் வ�வத்தில் வழங்�ம் ேநாக்கம் 

ெகாண்ட ெவள�ய��. 

இந்த KYO ைகேயட்�ல் உள்ள தகவல்கள் தற்ேபாைதயைவ [22 அக்ேடாபர் 

2019]. தகவல் மாறக்��ம். உங்கள�டம் ஏேத�ம் ேகள்வ�கள் இ�ந்தால் 

தய�ெசய்� AAT உடன் ேநர�யாக அ�க�ம்.
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�.எஸ். அரசாங்கத்தால் 
நிதியள�க்கப்ப�கிற�
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அகதிகள் �ழ்நிைல ��ப்ப�க்கப்பட்ட தகவல் தாய்லாந்�

தாய்லாந்தில் ஏறக்�ைறய 4,300 அகதிகள் மற்�ம் 850 �கலிடக் 
ேகா�க்ைகயாளர்கள் உள்ளனர், ஆ�த ேபா�னா�ம், �ன்��த்தல் 
காரணமாக�ம் அவர்கள் தங்கள் ெசாந்த நாட்ைடவ�ட்� வந்தவர்கள். 
பாகிஸ்தான், இலங்ைக, வ�யட்நாம் கம்ேபா�யா, ேசாமாலியா, பாலஸ்த�னம், 
சி�யா மற்�ம் சீனா ஆகியைவ அவற்றின் ெசாந்த நா�கள�ல் அடங்�ம். 
1951 அகதிகள் மாநாட்�ல் தாய்லாந்� ைகெய�த்திடவ�ல்ைல என்றா�ம், 
தாய்லாந்தில் உள்ள அகதிகள் மற்�ம் �கலிடம் ேகா�ேவா�க்கான 
பா�காப்� மற்�ம் த�ர்�கைள ேமம்ப�த்�வதற்கான ஒ� ப�ைய எ�க்க 
தாய்லாந்� �யற்சித்�ள்ள�. இ�ப்ப��ம், ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் 
ெகாள்ைககள் இன்�ம் நடந்� ெகாண்��க்கின்றன மற்�ம் தாய்லாந்தில் 
அகதிகள் மற்�ம் �கலிடம் ேகா�ேவார் ம�� அதன் தாக்கங்கள் ெதள�வாக 
இல்ைல.

தன்னார்வத்ேதா� 

நா� தி�ம்�தல்

தன்னார்வ தி�ப்ப� 
அ�ப்�தல்அகதிகள் 
மற்�ம் தஞ்சம் 
ேகா�ேவா�க்கான 
�.என்.எச்.சி.ஆர் மற்�ம் 
ஐ.ஓ.எம் ஆகியவற்றின் 
ஆதர�டன் ஒ� 
தன�நப�ன் தன்னார்வ 
அ�ப்பைடய�ல் வ �� 
தி�ம்�வதற்கான 
ெசயல்�ைறயா�ம்.

(ஐ.ஓ.எம்) இல் (ஏ.வ�.ஆர்.ஆர்) எனச்ெசால்�ம் 

தன்னார்வத்ேதா� நாட்�க்� தி�ம்�தால் 

மற்�ம் ம� ஒ�ங்கிைணப்� திட்டம் �லம் 

�.என்.எச்.சி.ஆர் றில் வழக்�கள் �டப்பட்� 

நா� தி�ம்�ேவார்க்� உத�கிற�, நாட்�க்� 

தி�ம்�வதற்� ஏ.வ�.ஆர்.ஆர் திட்டம் பல 

மாதங்கள் ஆகலாம். ேம�ம் தகவ�க்�, 

ப�ன்வ�ம் வழி�ைறகளால் IOM ஐ ெதாடர்� 

ெகாள்ள�ம்: (ெதாைலேபசி: +66) 2-343-9300 
மின்னஞ்சல் iomthailand@iom.int

RSD ெசயல்பாட்�ல் அங்கீக�க்கப்பட்ட 
அகதிகள் அல்ல� �கலிடம் 
ேகா�ேவா�க்�, தன்னார்வ வ�வாய் 
ெதாடர்பாக UNHCR ஐ ெதாடர்� ெகாள்ள 
ேவண்�ம்.

�.என்.எச்.சி.ஆர், ஐ.ஓ.எம் ஏ.வ�.ஆர்.ஆர் 
திட்டத்�டன் இைணந்�, �.என்.எச்.சி.ஆர் 
அக்கைற ெகாண்ட நபர்க�க்� (அகதிகள் 
மற்�ம் �கலிடம் ேகா�ேவார்க�க்�), 
வசதிகைளகள் ெசய்�ெகா�க்க ���ம். 
ந�ங்கள் நாட்�க்� தி�ம்ப வ��ம்ப�னால் 
தய�ெசய்� �.என்.எச்.சி.ஆர் அைரத் 
ெதாடர்� ெகாண்� ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் 
சந்திப்� ெசய்�ங்கள்.
�.என்.எச்.சி.ஆர் அ�வலகம் 
UNHCR: (+66) 2-288-2330 அல்ல� 
(+66) 2-288-2529 (மண�ேநரங்கள�ல்): 
08:00 - 16:30) அல்ல� THABA@unhcr.org 
இல் மின்னஞ்சல் ெசய்ய�ம்

*ெசப்டம்பர் 2019, பாஸ்ரான் 
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��ேயற்றம் 

சம்பந்தப்பட்டைவ



A
1. நாங்கள் �கலிடம் ேகா�ேவார்/ அகதிகள் 

என்றால் ��ேயற்ற சட்டங்கைள ம�றியதற்காக 
நாங்கள் ஏன் ைக� ெசய்யப்ப�கிேறாம்? 

2.

3.

4

��ேயற்றம் சம்பந்தப்பட்டைவ  

தாய் சட்டத்தின் கீழ், ந�ங்கள் சட்ட�ர்வமான ஆவணம் அல்ல� அ�மதி 
இல்லாமல் தாய்லாந்திற்�ள் �ைழந்� ��ேயற்ற ேசாதைனச் சாவ�கள் 
வழியாக �ைழயவ�ல்ைல என்றால், ந�ங்கள் சட்டவ�ேராதமாக 
தாய்லாந்திற்�ள் �ைழந்ததாகக் க�தப்ப�வ �ர்கள். 

ந�ங்கள் தாய்லாந்திற்� வ�சாைவப் ெபற்றா�ம், உங்கள் வ�சா காலாவதியான 
ப�ற�ம் தாய்லாந்தில் இ�ந்தால், ந�ங்கள் சட்டவ�ேராதமாக தங்கிய��ப்பவராகக் 
க�தப்ப�வ �ர்கள், ேம�ம் த�ப்�க்காவல் அல்ல� நா�கடத்த�க்� 
உட்ப�த்தப்ப�வ �ர்கள். 1951 அகதிகள் மாநாட்�ற்� தாய்லாந்� ஒ� கட்சி அல்ல 
என்பதால், வ�சாக்கைள வ�ட அதிகமாக இ�க்�ம் மற்ற ��ேயறியவர்கள�டமி�ந்� 
அகதிகைள ேவ�ப�த்த தாய்லாந்தில் எந்த சட்ட�ம் இல்ைல.

��ேயற்றம் ெதாடர்பாக நான் தாய்லாந்தில் இ�க்�ம்ேபா� 
என்ன �ன்ெனச்ச�க்ைக நடவ�க்ைககைள எ�க்க ���ம் 

தாய் சட்டத்தின் கீழ், ந�ங்கள் வ �ட்�ல் இல்லாத இடெமல்லாம் ஒ� 
�ைகப்பட ஐ�ைய உங்க�டன் எ�த்�ச் ெசல்ல ேவண்�ம், இதில் 
ஒ���ய��க்க அபார்ட்ெமண்ட் ேத�வ� மற்�ம் நில உ�ைமயாளைரத் 
ெதாடர்�ெகாள்வ�ம் அடங்�ம்.

உங்கள் பாஸ்ேபார்ட் மற்�ம் �க்கியமான ஆவணங்கள�ன் நகல்கைள 
உ�வாக்கி அவற்ைற பல்ேவ� இடங்கள��ம் உங்கள�ட�ம் 
ைவத்தி�ங்கள்.

என� வ�சாைவ சட்டப்�ர்வமாக 
எவ்வா� ��ப்ப�ப்ப�?

�திய �ற்�லா அல்ல� கல்வ� வ�சாவ�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்க ந�ங்கள் 

தாய்லாந்ைத வ�ட்� ெவள�ேயற ேவண்�ம்.

வ�சா மற்�ம் சட்டம்

தாய் காவல்�ைற, ��வர� அதிகா�கள், மற்�ம் இரா�வ 
அதிகா�க�க்�, உங்கள�டம் அைடயாள அட்ைடைய எந்த இடத்தி�ம் 
ேநரத்தி�ம் ேகட்பார்கள் மற்�ம் அவர்க�க்� அந்த உ�ைம உண்� 
என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்�ங்கள்.

வ�சாைவ சட்டப்�ர்வமாக ��ப்�க்�ம் ெசய்�ைற  உங்கள�டம் உள்ள வ�சா 
வைகையப் ெபா�த்த�. ேமலதிக தகவல்கைள ந�ங்கள் ெவள��ற� அைமச்சக 
வைலத்தளமான http://www.mfa.go.th அல்ல� http://www.thaiimmigration.net என்ற 
இைணயதளத்தில் ஆங்கிலம் அல்ல� தாய் ெமாழிய�ல் ெபறலாம்.



வ�சா இல்லாைம 

ந�திமன்ற அபராதம் ெச�த்�ம்ப� உங்கள�டம் ேகட்கப்பட்டால், 
அந்த ேநரத்தில் ெகா�க்க ��யா� என்றால்
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ந�ங்கள் தாய்லாந்தில் சட்டவ�ேராதமாகக் க�தப்ப�கிற�ர்கள், ைக� 
ெசய்யப்ப�வதற்�ம் த�த்� ைவக்கப்ப�வதற்�ம் ஆபத்� இ�க்�ம்.

வ�சா இல்லாமல் ந�ங்கள் �தந்திரமாக ெசல்ல ��யா�. வ �ட்�வசதி ேபான்ற 
அ�ப்பைட ேசைவக�க்கான உங்கள் அ�கல் �ைறவாகேவ உள்ள�.

அபராதம் பணம் பற்றிய ேபச்�வார்த்ைத ெபா�வான�, ஆனால் அ� 
ேபச்�வார்த்ைதக்�ட்பட்டதாகத் ெத�யவ�ல்ைல என�ல், உங்க�க்� 
உதவ ஒ� நண்பர் அல்ல� ��ம்பத்தினைர அல்ல� AAT ஐ அைழக்க 
���மா என்�. ேக�ங்கள்.

ந�ங்கள் சிைறய�ல் அைடக்கப்படலாம் - ெச�த்தப்படாத ந�திமன்றத்திற்கான 
பணம் ஒ� நாைளக்� THB 500 ஆ�ம்.

ஒ�ங்கிைணப்�க்�ப் ப�ற�, ந�ங்கள் ��வர� த�ப்� ைமயத்திற்� (ஐ�சி) 
மாற்றப்ப�வ �ர்கள்.

ஒ� �கவைரப் 
பயன்ப�த்�தல்

4. தாய்லாந்தில் வ�சாக்கள் ெதாடர்பான 
அபாயங்கள் என்ன ?

உங்க�க்� வ�சாைவப் ெபற ���ம் என்� ��ம் நபர்கள், நாங்கள் 
‘�கவர்கள்’ என்� அைழக்கிேறாம். இைவ ெப�ம்பா�ம் �யாத�ன 
பயண �கவர் அல்ல� சட்டவ�ேராத வ�சாக்கைள ைகயா�ம் 
நபர்களாக இ�க்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள�ம்:

�கவர்கள் பா�காக்கப்பட்ட வ�சாக்கள் எப்ேபா�ம் தி�டப்பட்டைவ 
அல்ல� ேபாலியானைவயாக இ�க்�ம்;

வ�சா தவறான� என்� தங்க�க்�த் ெத�யா� என்� �கவர் �றலாம், 
இதனால் ேமாச� �ற்றச்சாட்�க�க்� ந�ங்கள் ெபா�ப்பாவ �ர்கள்.

ந�ங்கள் ேபாலி அல்ல� தி�டப்பட்ட வ�சாைவப் ெபற்� பயன்ப�த்த 
�யற்சித்தால், அ� ஒ� கி�மினல் �ற்றமா�ம், இ� 10 ஆண்�கள் 
வைர சிைறத்தண்டைன அ�பவ�க்�ம். ந�ங்கள் நா�கடத்தப்ப�வதற்ேகா 
அல்ல� த�த்� ைவக்கப்ப�வதற்ேகா ஆபத்� ஏற்ப�ம். �ற்றவ�யல் 
நடவ�க்ைகக�க்� UNHCR உங்க�க்� உதவ ��யா� என்பைத 
நிைனவ�ல் ெகாள்க.

�கவர்கள் அரசாங்கத்ைத வ�ட வ�சாக்க�க்� அதிக வ�ைல 
வ�லிக்கிறார்கள்.
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  ைக� 
 மற்�ம் 
   தி�ர் 
ேசாதைன

நான் ைக� ெசய்யப்பட்டால் 
என்ன நடக்�ம், நான் எவ்வா� 
பதிலள�க்க ���ம், நான் என்ன 
எதிர்பார்க்க ���ம்?

உங்கள் UNHCR அட்ைடையக் 
காட்�, UNHCR ஹாட்ைலன் 
எண்ைண அைழக்க�ம்

UNHCR உங்கள் ெவள�ய�ட்ைடப் 
பற்றி ேபச்�வார்த்ைத நடத்த 
���ம்.

ந�ங்கள் ஒ� காவல் 
நிைலயத்திற்� அைழத்�ச் 
ெசல்லப்பட்டால், உங்கைளப் 
பற்றிய அ�ப்பைட தகவல்கள் 
உங்கள�டம் ேகட்கப்ப�ம், 
ேம�ம் வ�சா இல்லாத� 
மற்�ம் / அல்ல� பாஸ்ேபார்ட் 
இல்லாத� ேபான்ற 
�ற்றச்சாட்�கள் �மத்தப்ப�ம். 

உங்கள் வழக்� 
ந�திமன்றத்திற்� ெகாண்� 
வரப்ப�ம், ேம�ம் ந�திமன்ற 
அபராதம் ேகட்கப்ப�வ �ர்கள்.

என� அ�க்�மா� 
கட்�டத்தில் ேபா�ஸ் 
ேசாதைன நடந்தால் 
என்ன நடக்�ம்?

அபார்ட்ெமன்ட் ெரய்�கள் 
ெபா�வாக ெப�ய அளவ�ல் 
இ�க்�ம், ஒேர ேநரத்தில் 
பலர் ைக� ெசய்யப்படலாம்.

ஒ�வர் �.என்.எச்.சி.ஆர் 
ஹாட்ைலன் அைழத்� 
கட்�டம் �கவ� ெத�வ�க்க 
மற்�ம் ��ந்தால், எத்தைன 
ேபர் ஈ�பட்�ள்ளனர், 
அவர்கள் அைனவ�ம் 
அகதிகளா, மற்�ம் �கலிடம் 
ேகா�ேவாரா, அல்ல� 
கலப்� ��வ�னரா
என்பைத ெதறிக்க�ம்.

UNHCR ஐ ெதாடர்� ெகாள்ள 
��யாவ�ட்டால், ந�ங்கள் 
AAT உள்ள�ட்ட அகதிகள் 
ேசைவ ெசய்�ம் 
அைமப்�கைள�ம் 
அைழக்கலாம்

ந�ங்கள் தாய் ��வர� �லம் 
த�ப்�ப்பட்�யலில் 
ேசர்க்கப்ப�வ �ர்கள், ேம�ம் 5 
ஆண்�களாக நாட்�ற்�ள் 
�ைழய 
அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல  
ேமலதிக வழக்�க்�, ந�ங்கள் 
10 ஆண்�கள் 
த�ப்�ப்பட்�யலில் 
ேசர்க்கப்ப�வ �ர்கள்.

ந�ங்கள் ைக� 
ெசய்யப்ப�ம்ேபா�, ந�ங்கள் 
��ேயற்ற த�ப்�க்காவ�க்�ம் 
உட்ப�த்தப்படலாம். 
எவ்வாறாய��ம், தய�ெசய்� 
அதிகாரத்திற்� ஒத்�ைழப்� 
மற்�ம் கண்ண�யமாக 
இ�ங்கள் (காவல்�ைற 
மட்�மல்ல, அவர்கள் உள்�ைற 
அைமச்சகத்திலி�ந்ேதா அல்ல� 
இரா�வத்தின�டமி�ந்ேதா 
இ�க்கலாம்).

அவசர காலங்கள�ல், தய�ெசய்� UNHCR அவசர 
பா�காப்� ஹாட்ைலைன (+66) 81-899-7617 (வார 
நாட்கள�ல் 16:30 �தல் 23:00 வைர மற்�ம் வார 
இ�திய�ல் 08:30 �தல் 23:00 வைர) ெதாடர்� 
ெகாள்ள�ம்

நீங்கள்  UNHCR ஐ அைடய ��யா�ட்டால், 
அைசலம் அக்சஸ் தாய்லாந்� (AAT) ேபான்ற 
நி�வனத்�ற்� ேசைவ ெசய்�ம் மற்ெறா� 
ெதாடர்� ெகாள்ள �யற்�க்க�ம்.



�.என்.எச்.சி.ஆ�டனான என� 
ஆர்.எஸ்.� வழக்� இன்�ம் 
ெசயலில் / திறந்த நிைலய�ல் 
உள்ள�, நான் என� நாட்�க்�த் 
தி�ம்ப வ��ம்�கிேறன்.

நான் யாைர ெதாடர்� 
             ெகாள்ளலாம்?  

�.என்.எச்.சி.ஆர் �லம் தன்னார்வ 
தி�ப்ப� அ�ப்�வ� ,நாட்�க்� 
தி�ம்�தல் ெசயலில் உள்ள 
வழக்�க�க்� மட்�ேம என்பைத 
நிைனவ�ல் ெகாள்க

ேம�ம் வ�வரங்க�க்� UNHCR ஐ 
ெதாடர்� ெகாள்ள�ம்:
�.என்.எச்.சி.ஆர் அ�வலக எண்: 
(+66) 2-288-2230 மற்�ம் (+66) 
2-288-2529 (அ�வலக ேநரங்கள�ல்).
மின்னஞ்சல்: THABA@unhcr.org

அகதி அந்தஸ்� 

ெபற்றி�ப்பதால் ந�ங்கள் 

ம�ள்��ேயற்றப் ப�வ �ர்கள் 

என்� அர்த்தமல்ல என்பைத 

நிைனவ�ல் ெகாள்க. 

ம�ள்��ேயற்றம் அைனத்� 

அகதிக�க்�ம் உ�ைம 

அல்ல� உத்தரவாதம் அல்ல 

என்பைத தய�ெசய்� ��ந்� 

ெகாள்�ங்கள். உலகளவ�ல், 

ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் 1% க்�ம் 

�ைறவான அகதிகள் 

ம�ளக்��யமர்த்தப்ப�கிறார்கள். 

தாய்லாந்தில் நகர்ப்�ற 

அகதிக�க்� ம�ள்��ேயற்ற 

வாய்ப்�கள் மிகக் �ைற�. 

அகதி அந்தஸ்ைதப் ெப�வ� 

ம�ள்��ேயற்றத்திற்� 

உத்தரவாதம் அள�க்கா� 

அல்ல� ம�ள்��ேயற்றத்திற்� 

�ட ப�சீலிக்கா�. 

க�தப்ப�வ� 

ம�ள்��ேயற்றத்திற்� 

அவசியமில்ைல. ந�ங்கள் 

ம�ள்��ேயற்றத்திற்� 

ப�சீலிக்கப்பட்டால் UNHCR 

உங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்�ம்

உங்கள் வழக்� 

�.என்.எச்.சி.ஆர் �லம் 

ம�ள்��ேயற்றத்திற்காக 

சமர்ப்ப�க்கப்பட்��ந்தால், 

உங்கள் வழக்ைக சமர்ப்ப�த்த 

ம�ள்��ேயற்ற நா� இந்த 

வழக்ைக ஏற்க அல்ல� 

நிராக�க்க ��� 

ெசய்யப்ப�கிற�
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UNHCR த�ர்�கள் �றித்� 

என� வழக்��டப்பட்�வ�ட்ட�, 
நான் என� நாட்�க்� 
�யவ��ப்ப�டன் தி�ம்ப� 
ெசல்ல ஆர்வமாக உள்ேளன்

நான் யாைரத் ெதாடர்� 
ெகாள்ள ���ம்?

தன்னார்வ தி�ம்ப�ச்ெசல்�தல் 

பற்றிய ��தல் தகவ�க்� 

ப�ன்வ�ம் அைமப்ைப ந�ங்கள் 

ெதாடர்� ெகாள்ளலாம்:

IOM சர்வேதச இடம்ெபயர்� 

அைமப்�*

18 வ� மா�, ராஜநகர்ன் கட்�டம், 

3 ெதற்� சாத்ேதார்ன் சாைல, 

பாங்காக் 10210 

ேவைல ேநரம்: திங்கள் - ெவள்ள� 

08:00 - 17:00 ெதாடர்� எண்: 

(ெதாைலேபசி: +66) 2-343-9300 

மின்னஞ்சல்: iomthailand@iom.int

நீங்கள் ஐ��-�ல் இ�ந்தால் - 
ஐ.�.�-�ல் உள்ள 

�.என்.எச்.�.ஆைர 

ெதாடர�் ெகாள்�ங்கள்

நான்இன்�ம்ம�ள்��ேயற்றத்திற்

காத்தி�க்கிேறன்.

�.என்.எச்.சி.ஆர் தன�யார் 
ஸ்பான்சர்ஷிப்ைப 
எள�தாக்�கிறதா?

உலெகங்கி�ம் உள்ள பல்ேவ� 
அரசாங்கங்கள் வழங்�ம் 
தன�யார் ஸ்பான்சர்ஷிப் இல் 
UNHCR, BRC, AAT மற்�ம் JRS க்� 
ேநர� பங்� இல்ைல. இ� 
ஒவ்ெவா� நாட்�ன் ��வர� 
சட்டத்ைத�ம் சார்ந்�ள்ள�.

தய�ெசய்� உங்கள் 
ஸ்பான்சர்ஷிப் வ�ண்ணப்பத்ைத 
�.என்.எச்.சி.ஆர் அட்ைடய�ன் 
நக�டன் ெதாடர்�ைடய 
�தரகம் அல்ல� ��வர� 
அதிகாரத்திடம் ேநர�யாக 
சமர்ப்ப�க்க�ம், ஸ்பான்சர் 
ெசய்யப்பட்ட அகதிய�ன் 
நிைலைய ச�பார்க்க ��வர� 
ஆைணயம் �.என்.எச்.சி.ஆைர 
ெதாடர்� ெகாள்ள ேவண்�ம் 
என்ற ேகா�க்ைக�டன்.

நான் தன�யார் ஸ்பான்சர்ஷிப் 
அல்ல� ம�ள்��ேயற்றத்ைத 
ஏற்பா� ெசய்�ள்ேளன், 
�.என்.எச்.சி.ஆர் அங்கீக�க்கப்பட்ட 
அகதிகள் அட்ைட ேதைவ - 
�.என்.எச்.சி.ஆர் ஒன்ைற 
வழங்க ���மா?

அகதிகள�ன் நிைலைய 
நிர்ணய�க்�ம் (ஆர்.எஸ்.�) 
�.என்.எச்.சி.ஆர் 
ெசயல்�ைறைய 
ந�ங்கள் இன்�ம் ெதாடர்� 
ெகாண்� ெசல்ல ேவண்�ம்

அைனத்� �.என்.எச்.சி.ஆர் 
அக்கைற உள்ளவர்க�ம் 
பதி�ெசய்த�ம் ெசயல்�ைற 
��வ�ம் அட்ைடையப் 
ெப�வார்கள். அட்ைட 
ந�ட்�க்கப்படா� அல்ல� வழக்� 
இன� ெசயல்படாதேபா� 
தி�ப்ப�த் தர ேவண்�ய��க்�ம்



1. நான் ஐ�சிய�ல் இ�ந்தால் �.என்.எச்.சி.ஆர் என� 
வழக்ைக எவ்வா� ெசயல்ப�த்�ம்?

2.

3. ஜாம�ன் ெகாள்ைக என்றால் என்ன,   அைத எவ்வா� அ��வ�?

B
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��வர� த�ப்� ைமயம் (ஐ�சி)

ந�ங்கள் ஐ�சிய�ல் இ�ந்தா�ம் �.என்.எச்.சி.ஆர் உங்கள் 
வழக்ைகத் ெதாடர்ந்� ெசயல்ப�த்�ம். ந�ங்கள் அங்� இ�ப்பைத 
UNHCR �டம் ெத�யப்ப�த்�ங்கள்

ஐ�சிய�லி�ந்� வ��வ�க்க எனக்� எத்தைன வழி 
உள்ளன, அதற்கான அள�ேகால்கள் என்ன?

ஐ�சி தாய்லாந்� அரசாங்கத்தால் இயக்கப்ப�கிற�. ஐ.�.சி எவ்வா� 
கட்�ப்ப�த்தப்ப�கிற� என்ப� �றித்� �.என்.எச்.சி.ஆ�க்� எந்தவ�தமான ெசல்வாக்�ம் 
இல்ைல. கடந்த காலங்கள�ல், �.என்.எச்.சி.ஆர் �றிப்பாக பாதிக்கப்படக்��ய நபர்கைள 
வ��வ�ப்பதற்� ேபச்�வார்த்ைத நடத்திய�. எ�த்�க்காட்�ற்� �ழந்ைதக�டன் 
தாய்மார்கள் அல்ல� க�ைமயான ேநாய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்

2019 ஜனவ�ய�ல் �ழந்ைதக�க்கான த�ப்�க்காவைல 
���க்� ெகாண்�வ�வதற்காக தாய்லாந்� அர� 
��ந்�ணர்� ஒப்பந்தத்தில் ைகெய�த்திட்ட ப�ற�, 
தாய்மார்கள் மற்�ம் �ழந்ைதகள் அக்கைற 
ெகாண்டவர்கள், ஆனால் ஐ.�.�.சி.ய�ல் த�த்� 
ைவக்கப்பட்�ள்ளனர். ஐ�சி-ய�ல் உள்ள தாய்மார்கள் / �தன்ைம 
பராம�ப்� வழங்�நர்க�க்� ஜாம�ன் பணத்ைத திரட்�வேதா� அவர்க�க்� 
உத்தரவாதமாக ெசயல்ப�ம் ��ம்பங்க�க்கான �தந்திரம் எனப்ப�ம் ப�ற 
அைமப்�க�டன் �ட்� திட்டத்தின் ஒ� ப�தியா�ம். ெதாடர்� எண்கள்: 
(+66) 89-106-0223 அல்ல� (+66) 96-405-4749 மின்னஞ்சல்: stepaheadfostercare@gmail.com

�ழந்ைதகள் மற்�ம் அவர்கள�ன் தாய்மார்கள் (ப�.ஓ.சி) த�ப்�க்காவலில் 
ைகெய�த்திட்டதன் ப�ன்னர் ��ந்�ணர்� ஒப்பந்தத்தில் ைகெய�த்திட்டைதத் 
ெதாடர்ந்�, ஜாம�ன் ெபற த�தி�ைடயவர்கள், ேமேல உள்ள ��தல் வ�வரங்கைளப் 
பார்க்க�ம்.

��வர� சட்டம், ப�.இ.  2522 (1979), நா� கடத்தப்ப�வதற்� காத்தி�க்�ம் 
ஒ� நபர் த�ப்�க்காவலில் இ�க்கக்��ய அதிகபட்ச 
ேநரத்ைதநிர்ணய�க்கவ�ல்ைல.



4. ஐ.�.சி.ய�ல் ம�த்�வ ேசைவகள்

6. என� ��ம்பத்தினைரேயா அல்ல� ெவள�ய�ல் 
வசிக்�ம் நண்பர்கைளேயா நான் எவ்வா� 
ெதாடர்� ெகாள்ளலாம்?

5. ஐ.�.சி.ய�ல் உளவ�யல் ஆேலாசைன
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ஐ.�.சி.ய�ல் ம�த்�வ பராம�ப்�க்� ��வர� பண�யகம் ெபா�ப்�. 
ஐ.�.சி.ய�ல் இரண்� கிள�ன�க்�கள் உள்ளன. ஒன்� ெபா� �காதார 
அைமச்சகத்தால் (MOPH) இயக்கப்ப�கிற�, மற்ெறான்� ேஜ�ட் 
அறக்கட்டைளயால் இயக்கப்ப�கிற�. ைகதிகள் ம�த்�வ 
பராம�ப்�க்காக ஐ�சி கிள�ன�க்�கைள அ�க 
அறி��த்தப்ப�கிறார்கள்.

ஐ.என்.�.சிய�ல் �.என்.எச்.சி.ஆர் ம�த்�வ ேசைவைய வழங்க 
��யா�. எவ்வாறாய��ம், �.என்.எச்.சி.ஆர் ம�த்�வ வரலாற்ைற, 
உங்கள் சம்மதத்�டன், ஐ.�.சி கிள�ன�க்கிற்� ேமலதிக ம�த்�வ 
பராம�ப்�க்காக�ம், ஐ.�.சி கிள�ன�க்�க�டன் ப�ன்ெதாடர�ம் 
���ம், இ� உய��க்� ஆபத்தான நிைலைமகள் உள்ளவர்க�ம் 
அவசியம் உள்ப�ம் பல் பராம�ப்� சாத்தியமில்ைல.

மனநல ச�க ஆதர� / கவனம் ேதைவப்ப�ம் ஐ.�.சி.ய�ல் த�த்� ைவக்கப்பட்�ள்ள 
�.என்.எச்.சி.ஆர் ப�.ஓ.சிக�க்�, தய�ெசய்� �.என்.எச்.சி.ஆ�டம் ேகா�ங்கள். 
�.என்.எச்.சி.ஆர் ஊழியர்கள் உளவ�யல் மதிப்ப�ட்�ற்கான ஆதரைவ அைடவார்கள்

�.என்.எச்.சி.ஆர் ேகா�யேபா� ப�.ஆர்.சி ஐ.�.சி-ய�ல் உளவ�யல் ச�க ேசைவைய 
வழங்�ம் (ேசைவைய வழங்க இ� நி�வனங்க�ம் ஒன்றிைணந்� 
ெசயல்ப�கின்றன)

ஐ�சி அதிகா�கள் வழக்கமாக ைகதிகள் வாரத்திற்� ஒ� 
�ைற அல்ல� இரண்� �ைற ஐ�சிய�ல் ெதாைலேபசி 
சாவ�ையப் பயன்ப�த்த அ�மதிக்கிறார்கள், ஆனால் 
ைகதிகள் ெசல�க்� ெபா�ப்பாவார்கள்.



8. .ஐ�ய�ல் என்ைனப் பார்க்க யாராவ� ேதைவ

10.

7. ஐ.�.சி-ய�ல் என� �ழந்ைதக�க்� ஏதாவ� 
பள்ள� இ�க்கிறதா?

9. ைகதியாக இ�க்�ம்ேபா� நான் எவ்வா� 
சட்ட ஆேலாசைனையப் ெபற ���ம்?
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�ழந்ைதகள் ஐ.�.சி.ய�ல் த�த்� ைவக்கப்பட்�ள்ள நிைலய�ல் �ைறயான 
கல்வ�ைய அ��வ� சாத்தியமில்ைல. இ�ப்ப��ம், �ழந்ைதகள் 
(��ேயற்றம்) த�ப்�க்காவைல ���க்� ெகாண்�வ�வதற்காக 
2019 ஜனவ�ய�ல் �ழந்ைதகைள த�த்� ைவப்பதற்கான 
மாற்� ெதாடர்பான ��ந்�ணர்� ஒப்பந்தத்தில் 
தாய்லாந்� ைகெய�த்திட்�ள்ள�.

ெசல்�ப�யா�ம் வ�சா அல்ல� தாய் சட்டப்�ர்வ ஆவணத்�டன் ��ய எந்தெவா� 
ெவள�நாட்டவ�ம் திங்கள் �தல் ெவள்ள� வைர காைல 8.00-11: 30 �தல் திங்கள் 
வைர (வ���ைற நாட்கள் தவ�ர)

ஐ�சிய�ல் ேலண்ட்ைலன் அைழப்� ேசைவையப் பயன்ப�த்த உங்க�க்� ேநரம் 
இ�க்�ம்ேபா�, AAT ஐ அைழக்க உங்கைள வரேவற்கிேறாம். 
வழக்கறிஞர்கள�ல் ஒ�வர் உங்க�டன் ேநர�யாக ேப�வார். 
உங்க�க்� ஒ� ெமாழிெபயர்ப்பாளர் ேதைவப்பட்டால் 
ெசவ்வாயன்� அைழப்ப� நல்ல�. உ�� மற்�ம் 
ேசாமாலிய ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கள் ெபா�வாக திங்கள் 
மற்�ம் �தன்கிழைமகள��ம் கிைடக்கின்றனர்

ேகா�க்ைகக் க�தத்ைத UNHCR க்� எ�த்�ப்�ர்வமாக சமர்ப்ப�க்க�ம். 
�.என்.எச்.சி.ஆர் ேமலதிக ெசயல்�ைறக�க்�த் ஒவ்ெவா�த்த�ட�ம் 
ெதாடர்�ெகாள்�ம்.

நான் UNHCR இல் பதி� ெசய்ய வ��ம்�கிேறன், 
ஆனால் நான் ஐ�சிய�ல் இ�க்கிேறன்.



12. நான் ஐ�சி ய�ல் இ�க்�ம்ேபா� UNHCR என் 
வழக்� ��த்�வ�ட்ட�.

11.

13. �.என்.எச்.சி.ஆர் என்ைன அகதியாக அங்கீக�த்�ள்ள�, 
நான் ஐ�சி ய�ல் இ�க்கிேறன். 
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ஐ�சிய�ல் இ�க்�ம்ேபா� என� RS rst RSD நிராக�ப்� 
கிைடத்த�. அ�த்� நான் என்ன ெசய்வ�?

�.என்.எச்.சி.ஆ�க்� �ைறய�� ெசய்ய உங்க�க்� 
30 நாட்கள் உள்ளன.

ந�ங்கள் AAT ஐ அைழக்கலாம் மற்�ம் உங்கைள 
IDC இல் பார்ைவய�டச் ெசால்லலாம், ப�ன்னர் 
உங்கள் வழக்ைக ப�ரதிநிதித்�வப்ப�த்தலாம் - 
வா�க்ைகயாளர்கைள ப�ரதிநிதித்�வப்ப�த்த AAT 
வக்கீல்கள் IDC க்� வர அ�மதிக்கப்ப�கிறார்கள். 
�ைறய��க�க்�, �.என்.எச்.சி.ஆர் நிராக�ப்� க�தத்தின் நகைல 
ந�ங்கள் ெபற்ற�டன் வ�ைரவ�ல் ெப�வ� மிக�ம் �க்கியம்.

தன்னார்வ தி�ப்ப� அ�ப்�தல் - தன்னார்வ தி�ப்ப� அ�ப்�தல் �றித்த ப�திையப் 
பார்த்�, ஐ.ஓ.எம் ைம ெதாடர்� ெகாள்ள�ம்

AAT இல் உள்ள வழக்கறிஞர்கைள அைழக்க�ம், உங்கள் வழக்� ம�ண்�ம் 
திறக்கப்ப�வதற்கான சாத்தியக்��கள் �றித்த சட்ட மதிப்ப�� மற்�ம் உங்கள் 
வ��ப்பம் என்றால் அந்த �யற்சிைய எவ்வா� ெதாடரலாம் என்ப� உள்ள�ட்ட 
உங்கள் வ��ப்பங்கைளப் பற்றி அவர்கள் உங்க�க்� ஆேலாசைன வழங்கலாம்.

நா�கடத்தல் - நா�கடத்தப்ப�வதற்கான ெசல�கள் நா� கடத்தப்பட்ட நபரால் 
ஈ�ெசய்யப்பட ேவண்�ம். ஐ.�.சி-ய�ல் உள்ள ைகதிகள் ஏற்கனேவ பணம் 
ெச�த்திய��ந்தா�ம், அவர்கள் வ�மான கட்டணம் மற்�ம் நிர்வாகச் ெசல�கைளச் 
ெச�த்த ேவண்�ய��க்�ம்.

�ரதிர்ஷ்டவசமாக, ந�ங்கள் அங்கீக�க்கப்பட்ட அகதியாக 
இ�ந்தா�ம், 1951 அகதிகள் மாநாட்�ல் தாய்லாந்� 
ைகெய�த்திடாததால், ந�ங்கள் இன்�ம் ஐ�சிய�ல் 
காவலில் ைவக்கப்ப�கிற�ர்கள். ப�ன்வ�வனவற்றில், 
�.என்.எச்.சி.ஆர் அட்ைட உங்கைள தாய்லாந்தில் 
சட்டப்�ர்வமாக வசிக்க அ�மதிக்கா�.
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பா�காப்�

1. உங்கள் அ�க்�மா� கட்�டத்தில் அல்ல� உங்கள் ச�கம் அல்ல� 
தாய் ச�கத்தில் உங்க�க்� அச்��த்தல் அல்ல� த�ங்� ஏற்ப�ம் 
அபாயம் இ�ந்தால் ந�ங்கள் என்ன ெசய்வ �ர்கள்?

அவசரநிைலக�க்�, உடன� ஆபத்� / அச்��த்தைல ந�ங்கள் 
�ன்�ட்�ேய கண்டால் வ�ைரவ�ல் UNHCR ஐ அைழக்க�ம்.

�.என்.எச்.சி.ஆர் ஒவ்ெவா� ெசவ்வாய்க்கிழைம ப�.ஆர்.சி.ய�ல் 09.00 - 
16.30 �தல் ஒ� நாைளக்� 20 வழக்�க�க்� ஒ� நியமனம் 
அ�ப்பைடய�ல் பா�காப்� ஆேலாசைனகைளக் ெகாண்�ள்ள�. உங்கள் 
சந்திப்ைப ப�.ஆர்.சி உடன் ெசல்�ப�யா�ம் �.என்.எச்.சி.ஆர் 
அட்ைட�டன் பதி� ெசய்ய அறி��த்தப்ப�கிற�ர்கள். �.என்.எச்.சி.ஆர் 
உங்கள் நிைலைமைய மதிப்ப�ட�ம் ேதைவக்ேகற்ப பார்க்க�ம் ���ம்.

எந்தெவா� பா�காப்� சிக்கல்கள��ம் பா�காப்�, ைக� / த�ப்�க்காவல், 

சட்ட கவைலகள், �ழந்ைதகள் பா�காப்�, உள்நாட்� வன்�ைற, fi நிதி, 
கல்வ�, ப�றப்� / இறப்� சான்றிதழ் ச�க �ன்��த்தல் (கட்டாய 
தி�மணம், பாலியல் ேநாக்�நிைல காரணமாக �ன்��த்தல் 
உள்ள�ட்ட பாலியல் மற்�ம் பாலின அ�ப்பைடய�லான வன்�ைற 
(எஸ்ஜிப�வ�) ஆகியைவ அடங்�ம்.) மற்�ம் ப�ற ெதாடர்�ைடய 
வ�ஷயங்கள். ஆர்.எஸ்.� மற்�ம் ஆர்.எஸ்.� ெதாடர்பான ப�ரச்சிைனகள் 
�றித்� �.என்.எச்.சி.ஆர் ஆேலாசைன வழங்கா�.
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நான் என� ����ப்ைப �ட்� ெவளிேயற ேவண்�ம் அல்ல� ேவ� 
காரணங்க�க்காக நான் ெவளிேயற ேவண்�ம், ெசல்லவத்�க்� 
எங்�ம் இட�ல்ைல என்� என� நில உரிைமயாளர் ெசான்னால் நான் 
என்ன ெசய்வ�?

அவசர காலங்கள�ல், ந�ங்கள் UNHCR ஐ ெதாடர்� ெகாள்ளலாம், இ� ��தல் 
உதவ�க்� ஒ�ங்கிைணக்க ���ம். உங்கள் நிதி நிைலைம காரணமாக ந�ங்கள் 
வ �டற்றவராகேவா அல்ல� வ �டற்� ேபாவதாக இ�ந்தால், UNHCR வ �ட்�வசதிக்� 
உதவ ��யா�. இந்த �ழ்நிைலய�ல், ��ம்பத்தினர் / நண்பர்கள் / உள்�ர் 
ேதவாலயம், ம�தி அல்ல� ேகாய�ைலத் ெதாடர்�ெகாண்� அவர்கள் ஏேத�ம் 
ஆதரைவ வழங்க ���மா என்� ேகட்க அறி��த்தப்ப�வ �ர்கள்.

�றிப்ப�ட்ட நாட்கள�ல் ந�ங்கள் JRS ஐ ெதாடர்� ெகாள்ளலாம்: திங்கள், ெசவ்வாய் 
மற்�ம் வ�யாழன் 9:00-15:30 �தல். ேஜ.ஆர்.எஸ் அள�ேகால்க�க்�ம் 
தங்�மிடம் கிைடப்பதற்�ம் ஏற்ப �ன்� அவசரகால வ �ட்� “தங்�மிடங்க�டன்” 
ேஜ.ஆர்.எஸ். மின்னஞ்சல் வழியாக ெதாடர்� ெகாள்ள�ம்: urp.caseworker@jrs.or.th 
மற்�ம் cc: urp.pd@jrs.or.th அல்ல� ெதாைலேபசி எண்ண�ல் அைழக்க�ம்: 
(+66) 084-427-4136.

ெபண்கள�ன் நிைலைய ேமம்ப�த்�வதற்கான சங்கம் (APSW) நடத்�ம் ஒ� 
அவசர இல்லம் - பாதிக்கப்படக்��ய ெபண்கள் மற்�ம் �ழந்ைதக�க்காக: 
பாங்காக்கின் டான் �வாங் ப�திய�ல் அவர்க�க்� அவசர வ �� உள்ள�. 
தய�ெசய்� 086-899-0660 ஐ ெதாடர்� ெகாள்ள�ம் அல்ல� தாய் ேப�வைத 
வ��ம்�வதால் AAT ஐ ெதாடர்� ெகாள்ள�ம்.

�க்கியமான�: வ �டற்ற நிைலய�ல் இ�க்�ம் எந்தெவா� ெபண்ைணேயா 
அல்ல� �ழந்ைதையேயா ந�ங்கள் கண்டால், சில உள்�ர் ேசைவ 
வழங்�னரால் உதவ ���ம், ேம�ம் AAT மற்�ம் சில தன்னார்வ ெதாண்� 
நி�வனங்கள் ப�ந்�ைரக்� உதவ ���ம். தய�ெசய்� எங்க�க்�த் 
ெத�யப்ப�த்�ங்கள், அல்ல� �ழந்ைத / இைளஞைன AAT ஐத் ெதாடர்� 
ெகாள்ளச் ெசால்�ங்கள்.

என் ம�� �ற்றம் �மத்தப்பட்டால் எனக்� என்ன நடக்�ம்?

தாய்லாந்தில் �ற்றம் என்ப� �ற்றவ�யல் சட்டத்திற்� எதிரான ஒ� ெசயல் அல்ல� 
ெசயல்பாட்ைடக் �றிக்கிற�, ெகாைல, ெகாள்ைள, தி�ட்�. ெசல்�ப�யாகாத வ�சா 
�கலிடம் ேகா�ேவார் / அகதி என்ற உங்கள் ��ேயற்ற நிைலைய அ�ப்பைடயாகக் 
ெகாண்ட ஒ� �ற்றத்திற்காக ந�ங்கள் �ற்றம் சாட்டப்பட்டால் (ேபாலி பாஸ்ேபார்ட் 
அல்ல� ப�ற சட்டவ�ேராத நடவ�க்ைகய�ல் ஈ�பட்��ந்தால்)

இ�ப்ப��ம், ந�ங்கள் ந�திமன்ற வ�சாரைண / ெபாலிஸ் வ�சாரைண மற்�ம் உ�ய 
ெசயல்�ைறக்� உட்ப�த்தப்ப�வ �ர்கள்.

இதன் வ�ைளவாக ந�ங்கள் சிைறய�ல் அைடக்கப்படலாம். �.என்.எச்.சி.ஆ�க்� 
சிைற கண்காண�ப்� உள்ள�.
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நான் வ �ட்� வன்�ைறயால் பாதிக்கப்பட்டவன். 
என்னால் என்ன ெசய்ய ���ம்

ந�ங்கள் UNHCR மற்�ம் BRC உடன் ேபசலாம் அல்ல� AAT க்� �காரள�க்கலாம் (UNHCR 
க்� �காரள�க்க உங்க�க்� உதவ ���ம்). எஸ்ஜிப�வ�, உடல் �தியான த�ங்�, 
சட்ட வாதங்கள் ேபான்றவற்றின் காரணமாக மதிப்ப�� நடத்தப்பட்� ெதாடர்�ைடய 
�ைறக�க்� ப�ந்�ைரக்கப்ப�கிற�.

எஸ்ஜிப�வ� ப�ைழத்தவ�க்� நான்� பதிலள�க்கக்��ய வழி�ைறகள் 
வழங்கப்பட்�ள்ளன

ம�த்�வ உதவ�: ஒ� ெபாலிஸ் ம�த்�வமைனக்� ��தலாக, உங்கள் வ��ப்பம் 
மற்�ம் வசதிய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ப�ற ெபா� ம�த்�வமைனக�க்� ப�ந்�ைரக்க 
ப�.ஆர்.சி ம�த்�வ ப��ைவ ெதாடர்� ெகாள்ளலாம்.

அவசரகால தங்�மிடம்: ேவண்�ேகாள�ன் ேப�ல், ந�ங்கள் ஒ� தன�யார் அல்ல� 
அரசாங்க வசதியாக இ�க்கக்��ய அவசரகால தங்�மிடம் ஒன்றில் 
ைவக்கப்ப�வ �ர்கள்.

உளவ�யல் ேசைவ: ஒ� அதிர்ச்சிகரமான அ�பவத்திலி�ந்� உங்கள் ம�ட்�க்� 
ஆதரவாக உளவ�யல் ஆேலாசைன அல்ல� உளவ�யல் சிகிச்ைசைய ந�ங்கள் 
ேகாரலாம். ஆேலாசைன ப�.ஆர்.சி அல்ல� ேஜ.ஆர்.எஸ்.

சட்ட உதவ�: �ற்றவாள�க்� எதிராக ந�ங்கள் ஒ� �ற்றச்சாட்ைட �ன்ைவக்க 
வ��ம்ப�னால், �.என்.எச்.சி.ஆ�ன் பா�காப்� ஊழியர்கள் அல்ல� உங்கள் சட்டப் 
ப�ரதிநிதி உங்கள் ��வ�ன் ேநர்மைறயான / எதிர்மைறயான வ�ைள�கள் �றித்� 
உங்க�க்� ஆேலாசைன வழங்க ���ம். கட்டணம் வ�லிக்க ந�ங்கள் 
வற்��த்தினால், உங்கள் ெசயல்பாட்�ன் ேபா� உங்கள் ��ேயற்றக் கட்டணத்ைதத் 
தள்�ப� ெசய்ய ெபா�ப்பான அதிகாரத்ைத அைழப்பதன் �லம் UNHCR வசதி 
ெசய்�ம்.

நான் பாலியல் / பாலின அ�ப்பைடய�லான �ஷ்ப�ரேயாகம் / 
வன்�ைறய�ல் இ�ந்� தப்ப�யவல். இைத நான் எங்ேக �காரள�த்� 
தடயவ�யல் ேதர்� / ேசாதைன (“PREP கிட்”) ைவத்தி�க்க ���ம்?

ந�ங்கள் �.என்.எச்.சி.ஆர், ஏஏ�, ப�ஆர்சி, ேஜஆர்எஸ் அல்ல� ப�ற ேசைவ 
வழங்�நர்கைள அைழத்� ேபா�சில் �கார் அள�த்� ம�த்�வ ப�ேசாதைன 
ெசய்ய ஏற்பா� ெசய்யலாம். எஸ்ஜிப�வ� சம்பவம் நடந்த 72 மண� 
ேநரத்திற்�ள் ந�ங்கள் வ�ைரவ�ல் இைதச் ெசய்வ� �க்கியம்
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6.

7.

காவல்�ைறய�னரால் வழங்கப்பட்ட ஒ� அறிவ�ப்� (ெபாலிஸ் 
அறிக்ைக) உங்கள�டம் இ�ந்தால், ெபாலிஸ் ெபா� ம�த்�வமைன 
எஸ்ஜிப�வ� தப்ப�ப்ப�ைழப்பவர்க�க்� இலவச ம�த்�வ 
ப�ேசாதைனகைள வழங்�கிற�. உங்கள�டம் ஒ� அறிவ�ப்� / 
அறிக்ைக இல்ைல என்றால், ெசல� 2,000 - 3,000 THB ஆ�ம்

இ�ப்ப��ம், எஸ்ஜிப�வ� தப்ப�ப்ப�ைழத்தவர்க�க்� ேபா�ஸ் அறிக்ைக 
கட்டாயமில்ைல. மாறாக, அ� ஒ� உ�ைம. ெபாலிஸ் அறிக்ைகைய 
வழங்�வதற்காக தப்ப�ப்ப�ைழத்த பராம�ப்பாள�க்� நன்ைம த�ைமகள் 
�றித்� ஆேலாசைன வழங்கப்ப�ம். எனேவ, தப்ப�ப்ப�ைழத்தவர் 
அல்ல� பராம�ப்பாளர் ஒ� தகவலறிந்த ��ைவ எ�க்க ���ம்.

நான் ஒ� ெபண், என் �ற்�ப்�றத்தில் ஒ� அச்��த்தைல உணர்கிேறன். 
என்னால் என்ன ெசய்ய ���ம்?

UNHCR மற்�ம் BRC ஐ அ�க�ம்.

உங்கள் ச�கத் தைலவைர அல்ல� ந�ங்கள் நம்�ம் ஒ�வைர அ�கி 
உங்கள் நிைலைமக்� அவர்கைள எச்ச�க்க�ம்

வய� வந்ேதார் இல்லாமல் தாய்லாந்திற்� ெசாந்தமாக வந்த 
�ழந்ைதக�க்� ஏதாவ� உதவ� இ�க்கிறதா?

ெப�ேயார் அல்ல� ஆதரவற்ற ைமனர் (�ஏஎம்) இல்லாமல் தாய்லாந்திற்� 
வந்த �ழந்ைதக�க்கான ேமலாண்ைம வ�ஷயத்தில் �.என்.எச்.சி.ஆர் 
ேநர�யாக ஈ�பட்�ள்ள�. ந�ங்கள் UAM ஆக இ�ந்தால், உங்கள் பதி� 
ேநர்காணலில் UNHCR பதி� ஊழியர்க�க்� அறிவ�க்க ���ம், இ� UNHCR 
�ழந்ைதகள் பா�காப்� ைமய �ள்ள�யாக ப�ந்�ைரக்கப்ப�வார்கள், அவர்கள் 
உங்கள் நிைலைமைய மதிப்ப�ட்� ெபா�த்தமான ேசைவக�க்� உங்கைள 
ப�ந்�ைரப்பார்கள்.

ெசாந்தமாக வா�ம் மற்�ம் ெபற்ேறா�டன் வசிக்காத �ழந்ைதக�க்� 
ஆேலாசைன, உளவ�யல், ெதாழில் பய�ற்சி ேபான்ற ேசைவகைள ேஜ.ஆர்.எஸ் 
வழங்�கிற�.

ஆதரவற்ற �ழந்ைதக�க்� ப�.ஆர்.சி ெபா�வாக அகதிக் �ழந்ைதகைளப் 
ேபான்ற ேசைவகைள வழங்�கிற�. இந்த ேசைவகள�ல் த�வ�ர தாய் ெமாழி 
வ�ப்�கள் மற்�ம் தாய் ெபா�ப் பள்ள�கள�ல் அகதிகள் �ழந்ைதகைள 
ேசர்ப்பதற்கான வசதி ேபான்ற கல்வ� ேசைவகள் அடங்�ம்.
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4
��ம்பம் மற்�ம் 
வாழ்வாதாரம்
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��ம்பம் மற்�ம் வாழ்வாதாரம்

வ �டைமப்�

மலிவான அபார்ட்ெமண்ட் 
அல்ல� வ �ட்ைட நான் எங்ேக 
ெபற ���ம்?

ப�ந்�ைரகள் மற்�ம் 
ப�ந்�ைரக�க்� உங்கள் ச�கம், 
உங்கள் ச�கத் தைலவர் மற்�ம்/ 
அல்ல� அகதிக�க்கான 
தன்னார்வ ெதாண்� ேசைவ 
வழங்�ம் ெதாடர்� ெகாள்ள�ம்.

எனக்� ஒ� ப�ரச்சிைன 
இ�க்�ம்ேபா� என� நில 
உ�ைமயாள�டன் நான் எவ்வா� 
ேபச்�வார்த்ைத நடத்த ���ம்?

தய�ெசய்� ஒ� ச�கத் 
தைலவைரத் ெதாடர்� 
ெகாள்�ங்கள் அல்ல� உதவ 
வ��ம்�ம் உங்கள் தாய் ேப�ம் 
நண்பர்கைள அ�க�ம்.

அகதிக�க்� ேசைவ ெசய்�ம் 
தன்னார்வ ெதாண்� 
நி�வனங்கைள அைழத்� 
தாய் ேப�ம் மக்க�டன் 
இைணக்கச் ெசால்�ங்கள்.

நிதி உதவ� தஞ்சம் ேகா�ேவார் மற்�ம் அகதிகக�க்�

பாங்காக் அகதிகள் ைமயம் (ப�.ஆர்.சி) 

பாங்காக் அகதிகள் ைமயம் (ப�.ஆர்.சி) ஒ� 
பல்ேநாக்� பண அ�ப்பைடய�லான தைலய�� 
(சி.ப�.ஐ) கட்டைமப்பான� நகர்ப்�ற அகதிக�க்� 
அதிக �யாட்சிய�ன் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்ய 
உத�வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள�. சிப�ஐ 
ஒ� வ �ட்� வ�ைக மற்�ம் பாதிப்� மதிப்ப�ட்ைட 
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�, அதன் ெவள�ப்பைட
த்தன்ைம மற்�ம் ேநர்ைம பல �ட்டாளர்களால் 
உ�தி ெசய்யப்ப�கிற�. �� ��ைமயாக 
ஆவணப்ப�த்தப்பட்ட வழக்�கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 
���கைள எ�க்கிற�. ெதள�வான அள�ேகால்கள், 
வ �ட்� வ�ைக, வ��வான ேதைவகள் மற்�ம் 
ெதாழில்�ைற ச�க ேசைவயாளர்கள�ன் பாதிப்� 
மதிப்ப��கள் ஆகியவற்றின் அ�ப்பைடய�ல் 
�ன்��ைம மிக�ம் ெபா�வான பாதிப்� ஆ�ம். 

167/1 ேசாய் ராட்சதாப�ெசக் 36 ேயக் 19-9, சான் 
காெசம், ச�ச்சக், பாங்காக் 10900 

ெதாைலேபசி: (+66) 2-512-5632-4 EXT 101 
(திங்கள் - ெவள்ள�)

எனக்� நிதி 
உதவ� ேதைவ.

 எனக்� யார் 
உதவ ���ம்?  
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�.என்.எச்.சி.ஆர்

UNHCR மற்�ம் COEER-BRC ஆகியைவ ச�க 
ேசைவகள�ல் ெசயல்ப�த்�ம் பங்காள�யா�ம்.

�.என்.எச்.சி.ஆர் மற்�ம் ேகாயர்-ப�.ஆர்.சி 
ஆகியைவ ஐ.�.சி மற்�ம் ஐ.�.சி-க்� ெவள�ேய 
உள்ள அகதிக�க்� சி.ப�.ஐ (பண 
அ�ப்பைடய�லான தைலய��) கட்டைமப்ப�ன் 
�லம் நிதி ஆதரைவ வழங்�கின்றன. ஆதர� 
தானாக இல்ைல மற்�ம் ஒவ்ெவா� வழக்� 
அ�ப்பைடய�ல் க�தப்ப�ம்.

சிப�ஐ ெசயல்�ைறக்� ��தல் 
ஆேலாசைனையப் ெபற�ம்சிப�ஐ தகவலில்.

அைசலம் ேத�பவர்க�க்�:

ேஜ�ட் அகதிகள் ேசைவ (JRS) 
நகர அகதிகள் திட்டம் (JRS-URP)

உதவ� ேதைவப்ப�பவர்கள் �றிப்ப�ட்ட 
அ�கலாம்: திங்கள், ெசவ்வாய் மற்�ம் வ�யாழன் 
9:00 �தல் 15:30 வைர. �ஆர்ப� அள�ேகால்கைள 
�ர்த்தி ெசய்பவர்க�க்� நிதி உதவ� வழங்கப்ப�ம். 

ெதாடர்� எண்: (+66) 084-427-4136 மின்னஞ்சல்: 
urp.caseworker@jrs.or.th மற்�ம் cc: urp.pd@jrs.or.th 

43 ஃபேஹான�ேயாதின் சாைல, 
ேசாய் ராச்சவ�தி 12, ெவற்றி நிைன�ச்சின்னம், 
பயாதாய்

வாழ்வாதாரம்

�கலிடம் ேகா�ேவார் 
மற்�ம் அகதிக�க்கான 
வாழ்வாதார வாய்ப்�கைள 
அதிக�க்�ம்/ஊக்�வ�க்�ம் 
நி�வனங்கள் ஏேத�ம் 
உள்ளதா?

ெபண் அகதிகள�ன் 
வாழ்வாதாரத்ைத 
ேமம்ப�த்�வதற்காக 
ெசம்லின் உள்ள�ட்ட 
ேஹாஸ்ட் இன்டர்ேநஷனல் 
மற்�ம் AAT திட்டங்கள் 
இயங்�கின்றன. ேம�ம் 
தகவ�க்�, தய�ெசய்� AAT 
மற்�ம் ேஹாஸ்ட் 
இன்டர்ேநஷனல் ஐ ெதாடர்� 
ெகாள்ள�ம்.

பண� அ�மதி இல்லாமல் 
ேவைல ெசய்வதால் 
ஏற்ப�ம் ஆபத்�கள் என்ன?

ந�ங்கள் அ�மதிய�ன்றி 
ேவைல ெசய்தால், 
ப��ப�வதற்கான ஆபத்� 
உள்ள�, ஐ�சிய�ல் த�த்� 
ைவக்கப்பட்�, அபராதம் 
ெச�த்தி நா�கடத்தப்பட 
ேவண்�ம். கி�மினல் 
�ற்றச்சாட்�க்� 
உட்ப�த்தப்ப�ம் அபாய�ம் 
உள்ள�.

நான் �டக்கப்பட்��ந்தால்  
ஏதாவ� உதவ� இ�க்கிறதா?

பாங்காக் அகதிகள் ைமயம் 
(ப�.ஆர்.சி) அகதிக�க்� உதவ 
பல்ேநாக்� பண 
அ�ப்பைடய�லான தைலய�� 
(சி.ப�.ஐ) திட்டத்ைத 
நடத்�கிற�. சிப�ஐ வ �ட்� 
வ�ைக மற்�ம் பாதிப்� 
மதிப்ப�ட்ைட அ�ப்பைடயாகக் 
ெகாண்ட�. ேம�ம் 
தகவ�க்� ப�.ஆர்.சி.ஐ 
ெதாடர்� ெகாள்ள�ம்

ந�ங்கள் �கலிடம் ேகா�ேவார் 
என்றால், ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்� JRS ஐ 
ெதாடர்� ெகாள்ள�ம்.

அைனத்� ெவள�நாட்�ன�ம் 
(தாய் அல்லாத ��மக்கள்) 
உைழக்�ம் வ�சா மற்�ம் 
அதிகாரப்�ர்வமாக
பண�யமர்த்தப்ப�வதற்� 
பண� அ�மதி ெபற ேவண்�ம்.  
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D

1

�காதாரம் மற்�ம் 
ஆேராக்�யம்

நான் 
ேநாய்வாய்ப்பட்டால் 
நான் என்ன 
ெசய்வ�?

ஒவ்ெவா� வழக்� 
அ�ப்பைடய�ல் பாங்காக் 
அகதிகள் ைமயத்தின் 
உதவ��டன் ந�ங்கள் 
�.என்.எச்.சி.ஆைர அைடயலாம்.
பாங்காக் அகதிகள் ைமயம் 
(ப�.ஆர்.சி) உங்க�க்� வழங்க 
���ம்:

உங்கள் ப�திய�ல் உள்ள அர� 
ம�த்�வமைனகள் மற்�ம் ெபா� �காதார 
ைமயங்கள�ன் பட்�யல் மற்�ம் உய��க்� ஆபத்தான 
நிகழ்�க�க்கான நிதி உதவ� பற்றிய தகவல்கள்

த�ப்�சி பற்றிய தகவல்

��ம்பக் கட்�ப்பா� மற்�ம் ப�றப்� கட்�ப்பா� �றித்த ஆேலாசைன

ராஜவ�தி ம�த்�வமைனய�ல் உங்க�க்� ஒ� ெமாழிெபயர்ப்பாளைர 
வழங்�வதற்�, ஒ� நாள் அல்ல� �ன்�ட்�ேய அறிவ�ப்� ேதைவ

ம�த்�வ ம�ந்�கள் உதவ� பற்றிய தகவல் மற்�ம் ஆேலாசைன

உளவ�யல் மதிப்ப��

�காதார ேமம்பா�

ேதசிய மற்�ம் கிைடக்கக்��ய ப�ற ேசைவக�க்கான அ�கல்.

ெபா�வாக தி�ப்ப�ச் ெச�த்தக்��ய கட்டண கவன�ப்ப�ல் ப�ன்வ�வன 
அடங்�ம்:

உய��க்� ஆபத்தான சிகிச்ைச

அவசர / தற்ெசயலான பராம�ப்� (உய��க்� ஆபத்தான நிைலய�ல் 
மட்�ேம)

கர்ப்பம் மற்�ம் ப�றந்த �ழந்ைதக்கான ம�த்�வ பராம�ப்� 
(தாய்லாந்தில், �தலாவதாக கர்பமானவர்க�க்� மட்�ேம)

ெபா� �காதார ைமயத்தில் ேதசிய வழிகாட்�தல்கள�ன்ப� ேநாய்த்த�ப்� 
ம�ந்�கள்

எச்.ஐ.வ� / எய்ட்ஸ், எஸ்ஜிப�வ�, காசேநாய் மற்�ம் எஸ்�ஐ மற்�ம் சில 
நாட்பட்ட நிைலைமக�க்கான த�ப்�, ேசாதைன மற்�ம் பராம�ப்�க்கான 
அ�கல்

ேம�ம் தகவ�க்� ப�.ஆர்.சி.ையத் ெதாடர்� ெகாள்ள�ம். ம�த்�வ தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�தல் கட்டண வ�ஷயத்தில், ம�த்�வ அறிக்ைக ேதைவ.
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ப�.ஆர்.சி-ய�லி�ந்� ம�த்�வ ஆதர�க்� �க்கியமான தகவல்

ம�த்�வமைன வ�ைகக்� �ன்னர் ந�ங்கள் அவர்க�க்� ெத�வ�க்க 
ேவண்�ம் என்� ப�.ஆர்.சி வ��ம்�கிற�.

அ�வலக ேநரத்தில் 02 512-5632-4 EXT 108 இல் BRC ஐ அைழக்க�ம்.

அ�வலக ேநரத்திற்� ப�ற�அவசரகால �ழ்நிைலகள் �றித்த 
வழிகாட்�தல்கைள வழங்க ஒவ்ெவா� நா�ம் 07:00 – 23:00 �தல் 
ெசயல்ப�ம் 08 6010 4117 என்ற எண்ண�ல் அவர்கள�ன் ஹாட்ைலைனத் 
ெதாடர்� ெகாள்�ங்கள் (ெமாழிெபயர்ப்� ேசைவகள் வார நாட்கள�ல் 
09:00 - 16:00 �தல் மட்�ேம கிைடக்�ம்).

மாற்றாக, ந�ங்கள் � சி அறக்கட்டைள மற்�ம் �க்சலா நானக் 
கிள�ன�க்ைக�ம் அ�கலாம். 

� சி அறக்கட்டைள மாதத்தின் ஒவ்ெவா� கைடசி ஞாய�ற்�க்கிழைம�ம் 
09.00-15.00 �தல் �வான் �வாங் ேரார் காவ் (�வான் �வாங் ராமா IX) �ன் 
ஒ� இலவச கிள�ன�க்ைக ெகாண்�ள்ள�. அைவ வழங்�வ�:

ெபா� ம�த்�வம், 5 வய�க்�ட்பட்டவர்க�க்� �ழந்ைத த�ப்�சி

18 வயதிற்�ட்பட்டவர்க�க்� பல் சிகிச்ைச (வ�டத்திற்� 2-3 �ைற வைர)

உேடாம்�க் ப�.�.எஸ் (ஸ்ைக ரய�ல் நிைலயம்) இலி�ந்� இலவச ஷட்�ல் 
பஸ்ஆனால் கிைடக்�ம் தன்ைமக்� உட்பட்ட�

மாதங்க�க்� ஒ� �ைற வழக்� ெசயலில் உள்ள அகதிக�க்� இலவச 
ம�ந்�

இரத்தம் மற்�ம் அ�ப்பைட ஆய்வக ேசாதைன

உளவ�யல் ம�த்�வமைன

�த்�சி ம�த்�வம் பராம�ப்�

�க்சலா நானக் கிள�ன�க் 
ெதாைலேபசி: (+66) 2-224-8093 35, 37 சாக்ேபட் சாைல, வாங் �ராபா ஃப�ேராம், 
ெகத் ஃப�ரா நாேகான், பாங்காக் 10200

ஆங்கிலம், தாய் மற்�ம் இந்தி ேப�ம் ஒ� ெபண் ம�த்�வர் இ�க்கிறார்.

சீக்கிய ச�கத்தால் இயக்கப்ப�கிற�

ம�த்�வர் கட்டணம் இல்ைல, ஆனால் ம�ந்�க�க்� கட்டணம் 
(அதிகபட்சம் 200 THB)

தானாக

பல ம�ந்தகங்கள�ல் ஆங்கிலம் ேப�ம் ம�ந்தா�நர்கள் உள்ளனர், 
ேம�ம் �ண்�ய�ர் எதிர்ப்ப�க�டன் �ட, ேமலதிக ம�ந்�க�க்� 
உங்க�க்� உதவ ���ம்.

தாய் ப�ராண்ட் ெபயர்கள் ெவள�நாட்� ெபயர்கைள வ�ட மலிவானைவ 
என்பைத அறிந்� ெகாள்�ங்கள்

அர� ம�த்�வமைனகள் மற்�ம் ெபா� �காதார நிைலயங்கள் தன�யார் 
ம�த்�வமைனகைள வ�ட கண�சமாக மலிவானைவ
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எனக்� வ�பத்� 
ஏற்பட்டால் என்ன 
ெசய்வ�?

வ�ைரவ�ல் ப�.ஆர்.சி.ைய 
ெதாடர்� ெகாள்ள�ம். 
உய��க்� ஆபத்�, 
அவசர/தட்ச்ெசயல் 
பராம�ப்�க்� மட்�ம் 
தான் தி�ப்ப� ெச�த்�தல் 
கிைடக்�ம், ம�த்�வ 
அறிக்ைக ேதைவ.

மனநல �காதார 
ேசைவகைள நான் 
எங்ேக அ�க ���ம்?

ேமலதிக ப�ந்�ைரக்� 
ந�ங்கள் ப�.ஆர்.சி 
ம�த்�வ ப��ைவ 
அ�கலாம்.

உங்க�க்� அல்ல� 
யா�க்�ம் உளவ�யல் / 
ஆதர� ேதைவப்பட்டால் 
மற்�ம் மன அ�த்தத்ைத 
சமாள�க்க, தய�ெசய்� 
திங்கள் அல்ல� 
ெசவ்வாய் அல்ல� 
வ�யாழக்கிழைம JRS-URP 
க்�ச் ெசல்ல�ம்.

நான் கர்ப்பமாக 
இ�ந்தால் யார ்எனக்� 
உதவ ���ம்?

ந�ங்கள் கர்ப்பமாக இ�ந்தால் 
உதவ� ேதைவப்பட்டால் 
ப�.ஆர்.சி. ஐ ெதாடர்� 
ெகாள்ளலாம் தய�ெசய்� 
கவன�க்க�ம்,ப�றப்�க்� 
�ந்ைதய பராம�பைப 
(5 �ைற வைரய�க்கப்பட்ட) 
காலத்திட்க்� மட்�ம் தான் ப� 
ஆர் சி ெசல� ஈ�ெசய்�ம் 
மற்�ம் தாய்லாந்தில் �தல் 
�ைறயாக கர்ப்பமைட�ம் 
தாய்மார்க�க்� இ� 
ெபா�ந்�ம்.

ப�.ஆர்.சி ��ம்ப திட்டமிடல் 
ப�ரச்சிைனகள் �றித்த 
ஆேலாசைன, தகவல் மற்�ம் 
உதவ�கைள வழங்�கிற�

நான் இன்�ம் UNHCR இல் பதி� 
ெசய்யப்படவ�ல்ைல அல்ல� UNHCR உடனான 
என� வழக்� �டப்பட்ட�, ேம�ம் நான் இன� 
BRC ம�த்�வ ேசைவகள் மற்�ம் நிதிகைள 
அ�க ��யா�.

உங்க�க்� ெந�க்கமான ெபா� �காதார 
ைமயத்ைத �யற்சிக்க�ம், தாய்லாந்தில், 
பல ம�ந்�கள் கிைடக்கின்றன என்பைத 
நிைனவ�ல் ெகாள்�ங்கள். இறக்�மதி 
ெசய்யப்பட்ட ம�ந்�கைள வ�ட 
தாய்லாந்தில் தயா�க்கப்பட்ட ம�ந்�கள் 
மிக�ம் மலிவானைவ.

ந�ங்கள் �.என்.எச்.சி.ஆ�ல் பதி� ெசய்த நி�ைவய�ல் இ�ந்தால் அல்ல� உங்கள் வழக்� 
�டப்பட்��ந்தால், ப� ஆர் சி ம�த்�வ ேஹாட்ைலய�ன் �லம், ேமேல, �றிப்ப�ட்�ள்ளப� 
ெபா� �காதார நிைலயங்கள் மற்�ம் / உங்கள் ப�திய�ல் உள்ள ம�த்�வமைனகள் 
�றித்� வ�சா�க்க ெதாடர்� ெகாள்ளலாம் சிலர் 50 THB க்� ம�த்�வ ேசைவைய 
வழங்�கிறார்கள். ந�ங்கள் ம�ந்�க�க்�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய��க்�ம்.  
அவசரமற்ற� உடல் நலமின்ைமகாக மற்ெறா� வாய்ப்� � சி கிள�ன�க் ஆ�ம்.

இலவச காசேநாய் 
ப�ேசாதைன 
ப�ேசாதைனைய 
நான் எங்ேக ெபற 
���ம்?

காசேநாய் மற்�ம் எச்.ஐ.வ� / 
எய்ட்ஸ் ேநாய்க்�, 
ம�த்�வர்கள் ப�ந்�ைரத்தப� 
ப�.ஆர்.சி ஸ்கி�ன�ங் மற்�ம் 
சிகிச்ைசைய உள்ளடக்�ம், 
தய�ெசய்� ஒவ்ெவா� 
நா�ம் ேவைல ேநரத்தில் 
��தல் தகவ�க்� �காதார 
மற்�ம் ப�ந்�ைர ேசைவகள் 
ப��ைவத் ெதாடர்� ெகாள்ள�ம்



1. காணாமல் ேபான ��ம்ப உ�ப்ப�னைர கண்�ப��க்க வ��ம்ப�னால் 
யார் உதவ ���ம்?

2. தாய்லாந்தில் ஒ� ��ம்ப உ�ப்ப�ன�ன் மரணத்ைத நான் எவ்வா� 
ைகயாள்வ�?

E
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��ம்பம்

ஐ.சி.ஆர்.சி, ேதசிய ெசஞ்சி�ைவ சங்கம், மற்�ம் ெசம்ப�ைற சங்கங்கள், 
உலெகங்கி�ம் இைணந்� மக்கைளக் கண்�ப��த்� அவர்கைள ம�ண்�ம் தங்கள் 
��ம்பத்தின�டன் ெதாடர்� ெகாள்ள ைவக்கின்றன. உங்கைள அவர்க�டன் ெதாடர்� 
ெகாள்ள ந�ங்கள் AAT ஐ ெதாடர்� ெகாள்ளலாம்.

ந�ங்கள் ேநர�யாக அைமப்�கைள�ம் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம்: 

தாய் ெசஞ்��ைவ சங்கம் (RED CROSS) 

(66) 2-256-4032-6 அல்ல� 1644, மின்னஞ்சல்: webmaster@redcross.or.th

தாய் ெசஞ்சி�ைவ சங்கம், சர்வேதச உற�கள் �ைற, நிர்வாக 
பண�யகம், ெடர்ட் ப�ரக்கியாட் கட்�டம் 1871, ெஹன்றி �னன்ட் 
சாைல, பாங்காக் 10330

சர்வேதச ெசஞ்சி�ைவ சங்கம் (ஐ.சி.ஆர்.சி)

ெதாைலேபசி: (+66) 2-262-1680, மின்னஞ்சல்: ban_prot@icrc.org

சர்வேதச ெசஞ்சி�ைவச் சங்கம், ப�ராந்திய ப�ரதிநிதி, 
191/6-8 சி.�.ஐ ேகா�ரம், 30 வ� மா�, ராட்சடப�ெசக் சாைல, 
க்ேளாங்ேடாய், பாங்காக் 10110, தாய்லாந்�

வழக்� ெசயலில் உள்ளவர்க�க்�, இறப்�ச் சான்றிதைழ எவ்வா� ெப�வ� என்ப� 
�றித்த ேமலதிக உதவ� மற்�ம் ஆேலாசைனக�க்� ந�ங்கள் UNHCR அல்ல� AAT ஐ 
ெதாடர்� ெகாள்ளலாம். சிப�ஐ கட்டைமப்ப�ன் கீழ் ெசயலில் உள்ள வழக்�க�க்� 
அகதிக�க்கான இ�தி ஆதரைவ ப�.ஆர்.சி வழங்�கிற� (+66) 2-512-5632-4 EXT 101 ஐ 
ெதாடர்� ெகாள்ள�ம்.
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என� �ழந்ைதகைள தாய் 
ெபா�ப் பள்ள�ய�ல் ேசர்க்க 
வ��ம்�கிேறன்

தாய்லாந்தில் கல்வ� ெகாள்ைக உள்ள�, 
இ� அறியப்ப�கிற� “அைனவ�க்�ம் 
கல்வ�”, இ� தாய்லாந்தில் வா�ம் 
அைனத்� �ழந்ைதக�க்�ம் 
கல்வ�க்கான அ�கைல ஊக்�வ�க்கிற�.

�.என்.எச்.சி.ஆர் (அதன் �ட்டாளர் COERR 
�லம்) �ட் ெஷப்பர்ட் சேகாத�கள் 
பள்ள�ய�ல் (ஜி.எஸ்.எஸ்) தாய் த�வ�ர 
வ�ப்�கைள வழங்கி வ�கிற� - இ� 
6-17 வய�ைடய �ழந்ைதகைள 
ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட�. வ�ப்�கள் 
திங்கள் �தல் ெவள்ள� வைர 
(�தன்கிழைம தவ�ர) 10:00 �தல் 15:00 
வைர ஒ� மண� ேநர மதிய உண� 
இைடேவைள�டன் நைடெப�ம்.

ப�.ஆர்.சி தாய் ெபா�ப் பள்ள�கள் மற்�ம் 
தன�யார் மற்�ம் �தன்ைம மற்�ம் 
இைடநிைல மட்டங்கள�ல் அங்கீக�க்கப்பட்ட 
சர்வேதச பள்ள�கள�ல் �ழந்ைதகைள ேசர்க்க 
உத�கிற�. அகதிகள் மற்�ம் �கலிடம் 
ேகா�ேவா�க்கான த�தி மற்�ம் உதவ�த் 
தரத்திற்� ஏற்ப உதவ� இ�க்�ம். தவ�ர, 
ப�.ஆர்.சி ெபற்ேறார்க�க்�ம் 
மாணவர்க�க்�ம் ஆேலாசைன மற்�ம் 
ேநாக்�நிைலைய�ம் வழங்�கிற�.

பதி� மற்�ம் ��தல் தகவ�க்�, ப�.ஆர்.சி 
கல்வ� அல� (+66) 2-512-5632-4 EXT 308 
அல்ல� 309 இல் ெதாடர்� ெகாள்ள�ம்.

என� �ழந்ைதக�க்� 
பட்டப்ப�ப்� ��ந்தப�ன் 
ஒ� சான்றிதழ் கிைடக்�மா?

இல்ைல, தாய் த�வ�ரத் திட்டத்திற்கான 
பட்டப்ப�ப்�க்�ப் ப�ற� 
அங்கீக�க்கப்பட்ட ஆவணம் எ��ம் 
இல்ைல, இ�ப்ப��ம், தாய் ெபா�ப் 
பள்ள�கள�ல் (கல்வ� அைமச்சினால் 
அங்கீகாரம் ெபற்றவர்கள்) ப�ப்பவர்கள் 
பட்டப்ப�ப்� ��ந்த�ம் அதிகாரப்�ர்வ 
சான்றிதைழப் ெப�வார்கள்.

என� �ழந்ைதகள் 
தங்கள் ஆங்கில 
திறன்கைள ேமம்ப�த்த 
வ��ம்ப�னால் நான் 
என்ன ெசய்ய ேவண்�ம்?

ஆங்கில ப�ப்�கைள வழங்�ம் சில 
தன்னார்வ ெதாண்� நி�வனங்கள் 
அல்ல� ப�ற வைகயான நி�வனங்கள் 
உள்ளன.

A �ழந்ைதகள�ன் கல்வ�
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www.facebook.com/pages/

Bangjak-Batist-Church/3809579219

58712

www.goodshepherdbangkok.com

www.creativelifefoundation.com

www.facebook.com/creativelifefoundation/

B

C

�ைறசாரா கல்வ�

என� �ழந்ைதக�க்� கல்வ� கற்பதற்கான மாற்� வழிகள் உள்ளதா?

�கலிடம் ேகா�ேவார் மற்�ம் அகதிக�க்� கல்வ� மற்�ம் 
ெதாழிற்கல்வ�க்� ஆதரவள�ப்பைத ேநாக்கமாகக் 
ெகாண்ட பல நி�வனங்கள் உள்ளன. கீேழ�ள்ள 
பட்�யல்கைள ந�ங்கள் காணலாம்:

ைத�யமான சைமயலைற
ேகாராஜாஸ் கிட்ேசன்
கிைடப்ப� �றித்� 
�ன்�ட்�ேய நி�வனத்ைதத் 
ெதாடர்� ெகாள்ள�ம்

இலக்� ��க்கள்: 
�ழந்ைதக�க்கான வ�ப்�கள் 
(வய� 3 �தல் 6 வைர) 10:00- 
12:00 ஒவ்ெவா� திங்கள், 
�தன் மற்�ம் ெவள்ள�

ஒவ்ெவா� சன�க்கிழைம�ம் 
10:00 - 15:00 வைர 
இைளஞர்க�க்கான வ�ப்�கள் 
(வய� 11 �தல் 17 வைர)

சபான் மாய�ல் வசிக்�ம் 
எந்தெவா� அகதி 
��ம்பங்க�ம் ேசர 
வரேவற்கப்ப�கின்றன.

ெதாடர்� வ�வரங்கள்: 
சபான் மாய் ப�தி, 
http://courageouskitchen.org/

�ட் ெஷப்பர்ட் சிஸ்ேடர்ஸ் 
ெமாழி பள்ள�

இலக்� ��க்கள்: மழைலயர் 
பள்ள� வய� �ழந்ைதகள் - 17 
வய� மற்�ம் ெப�யவர்கள்

�ழந்ைதகள் தாய் ெமாழி, 
ஆங்கில ெமாழி, ச�க 
ஆய்�கள் மற்�ம் கண�தம் 
ஆகியவற்ைறப் ப�க்கலாம்.

ெதாடர்� வ�வரங்கள்: 
(+66) 2-245-0457, மின்னஞ்சல்: 
info@goodshepherdbangkok.com, 
4128/1 �ன் ேடங் சாைல

திங்கள் �தல் ெவள்ள� வைர, 
09:00 - 16:00]

ப��எண்ட்ஷிப் ப��ட்�ஜ் 
பாங்ஜாக் பாப்�ஸ்ட் சர்ச்

ப��எண்ட்ஷிப் ப��ட்�ஜ்ஆங்கில 
ைமயம் இலவசமாக ஆங்கிலம் 
கற்க ஒ� சாதகமான இடம்.

வ�ப்�கள் வாரந்ேதா�ம் 
ெவள்ள� மற்�ம் 
சன�க்கிழைமகள�ல் 18:00-19:30 
�தல், ஞாய�ற்�க்கிழைமகள�ல் 
10:00-11:00 வைர நைடெப�ம்.

பாடங்கள�ல் ைபப�ைளப் 
பற்றி�ம் கற்�க்ெகாள்வ� 
அடங்�ம்.

ெதாடர்� வ�வரங்கள்: 
(+66) 2-746-1502, மின்னஞ்சல் 
bjbangkok@gmail.com, ��ம்வ�ட் 
101/1 Rd, �வாங் ேபங் சக், 
ெகத் ஃப�ரா காேனாங், க்ரங் 
ெதப் மகா நக்ேகான் 10260

ெப�ேயார் கல்வ�
நான் ஆங்கிலம் கற்க வ��ம்�கிேறன், இலவசமாக ஆங்கிலம் 
கற்க நான் எங்ேக ெசல்ல ���ம்?

பாங்காக் அகதிகள் ைமயம்

(பாங்காக் ேரப��ஜி  ெசன்டர்)

ெதாடர்� வ�வரங்கள்: 167/1 ேசாய் 
ராட்சதாப�ெசக் 36 ேயக் 19-9, சான் 
காெசம், ச�ச்சக், பாங்காக் 10900

ெதாைலேபசி (+66) 2-512-5632-4 EXT 108

கிறிஸ்ட் சர்ச் கி�ேயட்�வ் ைலஃப் 
ப�ண்ேடஷன் 

ெதாடர்� வ�வரங்கள்: 170/23 ேசாய் ஃப�ரா ப�ன�ட், 
�வான் ஃப்�, �ங் மஹா ெமக், சாத்தான் 
பாங்காக் தாய்லாந்� 10120

ெதாைலேபசி (+66) 2-679-3180



உயர் கல்வ� / பல்கைலக்கழகம் அல்ல� 
என� ஆன்ைலன் உ�ைம ேவ� யாைவ?

எதிர்கால கற்றல் (www.futurelearn.com)

சிறந்த பல்கைலக்கழகங்கள் மற்�ம் சிறப்� 
அைமப்�கள�டமி�ந்��ற்�க்கணக்கான இலவச 
ஆன்ைலன் ப�ப்�கள்.  
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edX (www.edx.org)

இ� ஆங்கிலத்தில் ஒ� ஆன்ைலன் 
சாதனமா�ம், இ� பல ப�ப்�கைள 
இலவசமாக வழங்�கிற�.  

இ�ப்ப��ம், கட்டண ப�ப்ப�ல் ேசர அல்ல� 
சான்றிதைழப் ெபற உங்க�க்� வங்கி கணக்� 
அல்ல�கிெர�ட் கார்� ேதைவப்ப�ம். 

open2study (www.open2study.com)
www.oped2study.com - ஒ� ஆன்ைலன் தளமா�ம், 

இ� பல்ேவ� ப�ப்�கைள வழங்�கிற�.

ப�ப்�கள் அைனத்�ம் இலவசம் அல்ல, ந�ங்கள் 

ேச�ம்ேபா� ச�பார்க்க�ம்.

உங்கள் சி.வ�.ய�ல் ேசர்க்கக்��ய இலவச 

சான்றிதழ் சாதைனைய ந�ங்கள் ெப�வ �ர்கள்

இந்த ப�ப்�கைள ஒ� பட்டம் வைர கணக்கிட 

��யா�

மக்கள் பல்கைலக்கழகம் 
(UoPeople) (www.uopeople.edu)

மக்கள் பல்கைலக்கழகம் என்ப� அறியப்பட்ட-சார்�, 

கல்வ� இல்லாத, அங்கீகாரம் ெபற்ற ஆன்ைலன் 

பல்கைலக்கழகம். உலகளவ�ல் உயர்கல்வ�க்கான 

அ�கைலத் திறப்பதற்காக அர்ப்பண�க்கப்பட்ட 

UoPeople, உயர்நிைலப் பள்ள� பட்டதா�க�க்� நிதி, 

�வ�ய�யல், அரசியல் மற்�ம் தன�ப்பட்ட தைடகைள 

கடக்க உத�வதற்காக வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�.

UoPeople இல் அேசாசிேயட் அல்ல� இளங்கைல 

பட்டப்ப�ப்ப�ல் ேசர த�தி ெபற, வ�ண்ணப்பதாரர்கள் 

�ைறந்த� 18 வய� �ர்த்தியைடந்தி�க்க 

ேவண்�ம், உயர்நிைலப் பள்ள� �ப்ேளாமா 

ெபற்றி�க்க ேவண்�ம் மற்�ம் ஆங்கில ெமாழி 

சார்�நிைலைய நி�ப�க்க ேவண்�ம் (TOEFL / IELTS, 

�தலியன.

UoPeople இன் MBA திட்டத்தில் அ�மதிக்க, 

வ�ண்ணப்பதாரர்கள் ஆங்கில சார்�ைடயவராக 

இ�க்க ேவண்�ம், அங்கீகாரம் ெபற்ற கல்�� 

அல்ல� பல்கைலக்கழகத்தில் இளங்கைல பட்டம் 

ெபற்றி�க்க ேவண்�ம், �ைறந்தபட்சம் இரண்� 

வ�ட ��ேநர பண� அ�பவம் ெபற்றி�க்க 

ேவண்�ம், ேம�ம் ப�ந்�ைர க�தத்ைத 

வழங்க ேவண்�ம்.

கிேரான் ஆன்ைலன் (https://kiron.ngo)
கீேரான் என்ப� சார்பற்ற அைமப்� ஆ�ம், இ� 

அகதிகள், இடம்ெபயர்ந்ேதார் மற்�ம் �கலிடம் 

ேகா�ேவார் உயர் கல்வ�ைய இலவசமாக அ�க 

உத�கிற� (ப�ப்�கள் ெபா�வாக 3 ஆண்�கள் 

ஆ�ம்).

கீேரான் இலவசம், ஆனால் அகதிகள், 

இடம்ெபயர்ந்ேதார் மற்�ம் �கலிடம் 

ேகா�ேவா�க்� மட்�ேம.

கிேரான் தன� மாணவர்கைள மாணவர்கள�ன் 

இ�ப்ப�டத்தின் நா� ��வ�ம் �ட்டாளர் 

பல்கைலக்கழகங்க�க்� மாற்�வைத ேநாக்கமாகக் 

ெகாண்�ள்ள�. கிேரா�க்� இன்�ம் �ட்டாளர் 

பல்கைலக்கழகம் இல்லாத ஒ� நாட்�ல் ந�ங்கள் 

இ�ந்தால், உங்கள் பட்டப்ப�ப்ைப ��க்க எங்கள் 

�ட்டாளர் பல்கைலக்கழகங்கள�ல் ஒன்றிற்� 

ந�ங்கள் வ�ண்ணப்ப�க்கலாம்

கிரான�ல் �க்கிய தகவல்

கிேரான் ஒ� கற்றல் வாய்ப்�, ஆனால் ஒ� 

பல்கைலக்கழகம் அல்ல - கிேரான் 

பல்கைலக்கழகம் அல்ல� பட்டங்க�க்� ேநர� 

அ�கைல வழங்கவ�ல்ைல.

கிேரான் பல்கைலக்கழகம் அல்ல, ஆனால் 

ஆன்ைலன் ப�ப்�க�டன் உங்கள் ப�ப்ைபத் 

ெதாடங்க உத�ம் ஒ� ேசைவ வழங்�நர்.

கிேரான் ��நிைல ப�ப்�கைள வழங்கவ�ல்ைல.

கிரான�ல் ஒ� மாணவராக ேச�வ� எந்த 

நாட்��ம் ஒ� மாணவராக உங்க�க்� எந்த 

சட்ட�ர்வமான அந்தஸ்ைத�ம் வழங்கா�.
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D

ேகாெசரா  (https://refugees.coursera.org/)

ேகார்ெசரா அதன் �ட்டாளர் உயர் பல்கைலக்கழகங்கள் மற்�ம் ஆன்ைலன�ல் 
ப�ப்�கைள வழங்�ம் நி�வனங்க�க்� உலகளாவ�ய அ�கைல வழங்�கிற�

அெம�க்க அரசாங்கத்தால் வழங்கப்ப�ம் ஒ� �திய திட்டம் அகதிக�க்கான 
பாட கட்டணத்ைத தள்�ப� ெசய்�ம்.

ந�ங்கள் ஒ� �றிப்ப�ட்ட பாடத்திட்டத்தில் நிதி உதவ� ெபற்றால், அ� அந்த 
ப�ப்�க்� மட்�ேம ெபா�ந்�ம். ந�ங்கள் நிச்சயமாக அைனத்� உள்ளடக்க 
உள்ளடக்கங்கைள�ம் அ�க ���ம் மற்�ம் ஒ� பாடெநறி சான்றிதழ் 
சம்பாதிக்க ேதைவயான அைனத்� ேவைலகைள�ம் ��க்க ���ம்.

கிைடக்கக்��ய இலவச ஆன்ைலன் பட்டப்ப�ப்�கள�ல் ஏேத�ம் ஒன்ைறப் 
பயன்ப�த்�வதற்� �ன்�, உங்கள் ஆங்கில ெதாடர்�த் திறைன 

ேகார்ெசராவ�ல் அ�த்த கட்டத்திற்� எ�த்�ச் ெசல்லலாம்!

�.என்.எச்.சி.ஆ�ல் பதி�ெசய்யப்பட்ட அகதிகள் மற்�ம் �கலிடம் ேகா�ேவார் 
பதி� ெசய்ய வ��ம்ப�னால் ப�.ஆர்.சி. பல ெமாழிகள�ல் பல வைகயான 
ப�ப்�கள் உள்ளன

ெதாழில் / திறன் பய�ற்சி

�கலிடம் ேகா�ேவார் மற்�ம் அகதிக�க்கான திறன் 
பய�ற்சி திட்டத்ைத நடத்�ம் ஒ� அைமப்� உள்ளதா, 
அவர்கள் எந்த வைகயான பய�ற்சி ெசய்கிறார்கள்?

�ட் ெஷப்பர்ட் சிஸ்ேடர்ஸ் 

சேகாத�கள�டமி�ந்� திறன் வளர்ப்� 

ெசயல்பாட்� உதவ�த்ெதாைக (எஸ்ஏஎஸ்)

�ட் ெஷப்பர்ட் பள்ள�ய�ல் ஆங்கிலம், தாய் 
மற்�ம் ெதாழில் திறன்கைள வழங்�கிற� 
(ஒ� வாரத்திற்�/ஐந்� நாட்கள்)

பங்ேகற்பாளர்கள் ஏன் அவர் / அவர் நிகழ்ச்சிய�ல் 
பங்ேகற்க வ��ம்�கிறார் என்பைத அவர� / 
அவள் உந்�தைல ெவள�ப்ப�த்த ேவண்�ம்.

பங்ேகற்பாளர்க�க்� அ�ப்பைட வ �ட்�வசதி 
மற்�ம் உண�த் ேதைவக�க்� மாதந்ேதா�ம் 
உதவ� வழங்கப்ப�ம்.

ைத�யமான சைமயலைற

சைமயல் பாடங்கைள வழங்�தல், உணைவ 
வ�நிேயாகித்தல் மற்�ம் சிறிய நிதி உதவ�.

ெதாடர்� வ�வரங்கள்: சபான் மாய் ப�தி, 
��ம்வ�ட் 101/1

 http://courageouskitchen.org/

�ட் ெஷப்பர்ட் சிஸ்டர்ஸ் 

சந்ைதப்ப�த்தக்��ய திறன்கள், தாய் ெமாழி, 
சிைகயலங்கார நி�ணர், ெப�யவர்க�க்� 
ஆைட தயா�த்தல்

ெதாடர்� வ�வரங்கள்: (+66) 2-245-0457, 
மின்னஞ்சல்: shepherd@cscoms.com, 
4128/1 �ன் ேடங் சாைல

HOST மற்�ம் AAT– சாமலின் திட்டம்

சாம்லின் இடத்ைத உ�வாக்கி, ெபண்க�க்� 
அவர்கள�ன் கலாச்சார அைடயாளங்கைள 
ம�ப�சீலைன ெசய்�ம் ைகவ�ைனப்ெபா�ட்கைள 
உற்பத்தி ெசய்வதற்கான ெபா�ட்கைள 
வழங்�கிற�. இந்தத் திட்டம் ெபண்கள�ன் 
திறன்கைள வளர்த்�க் ெகாள்வதன் �ல�ம், 
வாழ்வாதாரத் தயா�ப்ைப ஊக்�வ�ப்பதன் 
�ல�ம், வ�மானம் ஈட்�ம் வாய்ப்�கைள 
அ��வதன் �ல�ம் ெபா�ளாதார �தியாக�ம் 
ச�க �தியாக�ம் அதிகாரம் ெபற �ற்ப�கிற�, 
இதனால் அவர்கள் தன்னம்ப�க்ைக அைடய 
���ம். ேம�ம் தகவ�க்�, HOST International 

மற்�ம் AAT ஐ ெதாடர்� ெகாள்ள�ம்.
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6
தாய்லாந்தில்  

ெசய்ய மற்�ம் 

ெசய்யக்�டாதைவ



தாய்லாந்தில்  ெசய்ய மற்�ம் ெசய்யக்�டாதைவ

�ப்ைபேபா�தல்

அரசாங்கங்கள், ேகாய�ல்கள், பஸ் 
நி�த்தங்கள், உணவகங்கள், 
�ங்காக்கள் ேபான்ற ெபா�ப் 
ப�திகள�ல் �ைகப��த்தல்.
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ேகாய�ல்கள் அல்ல� நிைன�ச்சின்னங்கள�ல் 
சாதாரணமாக உைட அண��ங்கள் 

ெபாலிஸ் உங்கைளத் த�க்க எந்தெவா� 
காரணத்ைத�ம் தவ�ர்க்க, ெபா�வ�ல் 
நடத்ைதக்� தாய் சட்டங்கைளப் ப�ன்பற்�ங்கள். 
தாய்லாந்தில் ந�ங்கள் த�த்� நி�த்தப்படலாம்:

ேஜ-நைடபய�ற்சி

உங்கள் உடல்நலம் மற்�ம் �காதாரத்ைத 
கவன�த்�க்ெகாள்வதில் உங்கள் சிறந்த 
�யற்சிைய ெசய்�ங்கள். �த்தமாக�ம்  
ஆைட அண�ந்� ேநர்த்தியாக வாழ்க.

தாய் அண்ைட மற்�ம் ச�கத்�டன் நல்ல 
உறைவப் ேப�ங்கள். (எ.கா. உதவ�யாக�ம் 
தாராளமாக�ம் இ�ப்பதன் �லம்) அவர்கள�ன் 
கலாச்சாரத்ைத�ம் வ�தி�ைறகைள�ம் 
மதிக்க�ம். நல்ல அண்ைட வ �ட்டாைரக் 
ெகாண்��ப்ப� உங்க�க்� பய�ள்ள 
தகவல்கைளத் த�ம்.

அ� �ைறவாக/ தைல உயரமாக - தாய்லாந்தில், 
உங்கள் தைல உயரமாக�ம் �ன�தமாக�ம் 
க�தப்ப�கிற�, ேம�ம் உங்கள் கால்கள் 
தாழ்வாக�ம் அ�க்காக�ம் க�தப்ப�கின்றன. 
உங்கள் கால்கைள ேவெறா�வ�ன் தைலக்� 
ேமேல உயர்த்�வ� மிக�ம் �ரட்�த்தனமாக 
க�தப்ப�கிற� (�றிப்பாக அவர்கள் உங்கைள 
வ�ட வயதாக இ�ந்தால்). எைதயாவ� காலால் 
�ட்�க்காட்�வ� அல்ல� ெதா�வ� 
�ரட்�த்தனமாக க�தப்ப�கிற�. ைதஸ் 
அல்ல� �ன�தப் ப�திக்�ள் �ைழ�ம்ேபா� 
உங்கள் காலண�கைள அகற்ற நிைனவ�ல் 
ெகாள்�ங்கள்.

ேகாபப்பட ேவண்டாம், ெபா�வ�ல் 
�ச்சலிடல் அல்ல� ேமாதைல 
ெதாடங்�தல் - தாய் மக்கள் ெபா�வாக 
ெமன்ைமயாகப் ேப�வார்கள், எல்லா 
ேநரத்தி�ம் ேமாதைலத் தவ�ர்க்க�ம். 
தய�ெசய்� �ச்சலிடாத�ர்கள் அல்ல� 
�ரல் எ�ப்ப ேவண்டாம்.

ம� அ�ந்த ேவண்டாம். இ� ெபா� 
ெதால்ைலக்� வழிவ�க்�ம் ஒ� 
�க்கிய காரண�யாக இ�ந்� வ�கிற�.

தாய்லாந்தில் ஒ�வ�ன் ந�ட்�ய கால்கள் 
அல்ல� கால்க�க்� ேமல் கால� ைவப்ப� 
மிக�ம் �ரட்�த்தனமாக�ம், 
�ைறயற்றதாக�ம் க�தப்ப�கிற�. ந�ங்கள் 
அவர்கள�ன் கால்கள�ன் ��ைவச் �ற்றி 
நடக்க ேவண்�ம்.

ஒ�வைர �ட்�க்காட்�வ� பல 
கலாச்சாரங்கள�ல் �ரட்�த்தனமாக 
க�தப்ப�கிற�, ஆனால் �றிப்பாக
தாய்லாந்தில். ந�ங்கள் ஒ� நபைரக் �றிக்க 
ேவண்�ம் என்றால், உங்கள் கன்னத்ைத 
அவர்கள�ன் திைசய�ல் �க்கிச் ெசய்�ங்கள். 
யாராவ� ஒ�வர் வ�ம்ேபா� இயக்�ம்ேபா�, 
ேமல்ேநாக்கி �ட்�க்காட்டப்பட்ட வ�ரைல 
பயன்ப�த்த ேவண்டாம்; உங்கள் வ�ரல்கைள 
ேநராக�ம், உள்ளங்ைகைய தைரய�ல் 
ேநாக்கி ஒ� தட்�தல் இயக்கத்ைத 
உ�வாக்க�ம். உய�ரற்ற ெபா�ள்கள் மற்�ம் 
வ�லங்�க�க்�, ஒற்ைற வ�ரைல வ�ட 
உங்கள் �� ைகயால் �ட்�க்காட்�வ� 
மிக�ம் கண்ண�யமாக இ�க்கிற�.

ெப�ய ��க்களாக பயண�க்க 
�யற்சிக்காத�ர்கள், உங்கள் அ�க்�மா� 
கட்�டத்திற்� ெவள�ேய சத்தமாக ��க்கள�ல் 
�டாத�ர்கள்.
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தாய் ெமாழிையக் கற்�க் ெகாள்�ங்கள், 
உள்�ர் தாய் உணைவ உண்�ங்கள் (தாய் 
உண� ெபா�வாக மலிவான� மற்�ம் 
உங்க�க்� ெமாழித் திறன் இ�ந்தால் உங்கள் 
வாழ்க்ைக சற்� எள�தாக இ�க்�ம்).

உங்கள் �.என்.எச்.சி.ஆர் கார்ைட உங்க�டன் 
அல்ல� மற்ெறா� �ைகப்பட ஐ�ைய எல்லா 
ேநரங்கள��ம் எ�த்�ச் ெசல்�ங்கள்.

காப்�ப்ப�ரதி திட்டம் மற்�ம் காப்�ப்ப�ரதி 
திட்டத்தின் மற்ெறா� காப்�ப்ப�ரதி திட்டம் 
உள்ள�ட்ட அைனத்� �ழ்நிைலக�க்�ம் 
ஒ� திட்டத்ைத உ�வாக்க�ம்

ராஜா மற்�ம் அரச ��ம்பத்ைத மதிக்க 
ேவண்�ம் - தாய் மக்கள் தங்கள் ராஜா மற்�ம் 
அரச ��ம்பத்தின் ம�� மி�ந்த ம�யாைத 
காட்�கிறார்கள், தாய்லாந்தில் இ�ப்பதினால்
ந�ங்கள் எப்ேபா�ம் அவர்க�க்� ம�யாைத 
காட்ட ேவண்�ம். ெலஸ் மெஜஸ்ேட சட்டம் - 
தாய் �ற்றவ�யல் ேகாட் ப��� 112 இல் 
வ��வாகக் ��கிற�: “ராஜா, ராண�, 
வா��-அல்ல� ப�ரதிநிதிைய அவமதிக்�ம், 
அல்ல� அச்��த்�ம் எவ�க்�ம் �ன்� 
�தல் பதிைனந்� ஆண்�கள் வைர 
சிைறத்தண்டைன வ�திக்கப்ப�ம்.”

உங்கள் இல்லத்தில் உரத்த இைசைய 
இைசக்கேவா / இரவ�ல் பாடேவா �டா�.
��வர� ேசாதைனகள் ெப�ம்பா�ம் அண்ைட 
வ �ட்டார்கள�ன் �கார்களால் தான் ஏற்ப�கிற�.
எனேவ, ப�.ஓ.சிக்கள் தங்கள் அண்ைட 
வ �ட்டார்க�டன் நல்�றைவப் ேப�வ�ம், 
இரவ�ல் உரத்த ெசயல்கைளத் தவ�ர்ப்ப�ம் மிக 
�க்கியம். ��தலாக, ஒ� நிலா உ�ைமயாளர் 
சட்டத்ைத ம�றி அைறக்�ள் ெந�சலாக 
இ�ப்பைத கண்�, சட்ட அமலாக்க 
அதிகா�கைள ெதாடர்� ெகாள்வார்கள். 
தய�ெசய்� நில உ�ைமயாளர்கள�ன் வ�திகைள 
ப�ன்பற்ற�ம்.

ச�வைக வைளயதலங்கள��ம், ஆன்ைலன் 
தளத்தி�ம், ேமாச�கள�ல் ெசய்வேதா அல்ல� 
அவ�றான ெசயல்கைள ெசய்வதற்ேகா 
பயன்ப�த்தேவண்�ம் ஏெனன�ல் கண�ன� 
க�ற்றச் சட்டம் 2017 ஐ ம�றியதாக ந�ங்கள் 
�ற்றம் சாட்டப்படலாம்..

உங்கள் RSD நிைலைய யா�ட�ம் பகிர 
ேவண்டாம். உங்க�க்�ள் மிக இரகசியமாக 
ைவத்தி�ங்கள்.

ெபா�  இடங்கள�ல் �த்தமி�தல் அல்ல� 
அதிக பாசத்ைதக் காட்�தைல தவ�ர்க்க�ம்.



�.எஸ். அரசாங்கத்தால் 
நிதியள�க்கப்ப�கிற�


