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உ�க��� ெதரி�மா?
 

ெப��பாலான �ழ�ைதக� ஒ�ேபா�� பா�ய� �����தைல
ெவளி�ப���வத��ைல. ஒ� ெபரிய அளவ�லான ஆ�வ��, 61%
�ழ�ைதக� பா�ய� �����த� (CSA) ெதாட�பான வழ��க�
த�ெசயலான ம��� ேநரி� க�ட சா�ச�க� �ல� அைடயாள�
காண�ப�டன, அேத ேநர�த�� ��ற�� ஒ� ப��, ேநா�க�
ெகா�ட ெவளி�பா�களாக பாத��க�ப�ட �ழ�ைதகளா�
ெதாட�க�ப�டைவயா��.

உ�க� �ழ�ைத பா�ய� �����த��� ஆளானா�களா எ�பைத
க���ெகா�ள ��� வழிக� உ�ளன:

ச�ேதக� 

க��ப���த�

ெவளி�ப���த�

ஒ� ெபரியவ� ச�ல ச�வ��
ெகா� நட�ைதகைள

ெவளி�ப���வைத ��க�
காணலா�. (�ழ�ைத�ட�
தனியாக ந�ைறய ேநர�
ெசலவழி�த�, ச�ற��

பரி�கைள வழ��த�) அ�ல�
ஒ� வயதான �ழ�ைத

(ஆபாசபட�க� கா��ய�).

 

 : ��க� ஒ� எ�ைல
�ற�கைள க�டற�யலா�.

அ� இைணய�த��
�ழ�ைதகளி� ந��வாண
�ைக�பட� பா��பதாக��,

ெபரிய�வ�க�டனான
ேதைவய��லாத
உைரயாடலாக��
இ��கலா�.

 

 தா�க�
பாத��க�ப�டதாக

�ழ�ைத
ெவளி�ப���க�ற�.

 

ச�ேதக� ம��� க��ப���ப�� அ��பைடய�� ெசய�ப�வ�
ெவளி�ப��த��� வழிவ����. 

உ�க� எத��வ�ைன ஒ� வ��த�யாச�ைத ஏ�ப���க�ற�,

எனேவ அைத கண�க�� ெகா���க�.

�ழ�ைத பாத��க�ப�டதாக ��க� அற��தா�, உண��ச��ட� பத�லளி�க
ச�ல பரி��ைரக� இ�ேக:

அைமத�யா� இ�- ேகாப�படேவா அ�ல� மிைக�ப��தேவா ேவ�டா�,

��க� அவ�க��� அத�க கவைலைய ஏ�ப��தலா� அ�ல� அவ�க�
தகவைல ெவளி�ப��தாம���க ேநரி��.
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�வ�ரமாக கவனி��க�- அவ�களி� வசத��ேக�ப ேபச அ�மத��க��.

வ�வர�க���� ஆராய ேவ�டா�.

க�ைண�ட� இ��க� ம��� உ�க� �ழ�ைதைய�
பாரா���க� - "��க� எ�னிட� ெசா�னத�� மக���ச�, இ� உ�க�
தவ� அ�ல, உ�க� ைதரிய�ைத நா� பாரா��க�ேற�, இைத� ப�ற�
ேப�வ� எளித�ல."

�ழ�ைத�� உ�த�யளி�� ஆதர� ெகா��க� - "நா� உ�ைன
ந��க�ேற�. இனி,   நா� இைத கவனி��� ெகா�க�ேற�. ��க�
பா�கா�பாக இ��க���க�."

�ழ�ைதய�� உண��கைள �ைற�க ேவ�டா� - "ஏ� ேவ�டா�
எ�� ெசா�லவ��ைல? ஒ�ேவைள அவ� அ�ப� இ�லாம� ... "

�����த�யவைர எத��ெகா�ளா��க� அ�ல� எ�த ஆப�ைத��
அ����தா��க�- �ழ�ைத எ�த வ�வர�கைள�� ெவளிய�டாம� அ�
த��கலா�, �ற��பாக �����த�யவ� அவ�க� அ�கைற ெகா�டவராக
இ��தா�.

இரகச�ய�ைத ேப��க�- �ழ�ைதைய� பா�கா�பாக
ைவ�த���பத�� ேநர�யாக ெதாட�ப��லாத ம�றவ�க�ட� �ழ�ைத
ெவளி�ப��த�யைத ப�ற� வ�வாத��க ேவ�டா�.

�ழ�ைதைய சரிெச�ய, ம�னி�க அ�ல� மற���ப� ஒ�ேபா��
அ��த� ெகா��கா��க� - இ� �ழ�ைதய�� �ண�ப����
த�றைன� த��க�ற�, ேம�� ��றவாளி�� அவ�களி� அழி�கரமான
நட�ைதைய� ெதாடர உத�க�ற�.

நடவ��ைக எ��� �கா� அளி�க��- இ� ஒ� �ழ�ைதய�� உய�ைர�
கா�பா���. ைச�� ெஹ��ைல� 1098-ஐ ெதாட�� ெகா�ள��; NCPCR

ெஹ��ைல� - 9868235077 அ�ல� NCPCR இைணயதள�த�� E-POCSO

இ�பா�ைஸ� பய�ப��த� அற��ைக ெச�ய��
(https://ncpcr.gov.in/index2.php) ; SAMVEDNA (ெட�-க��ச��� ெஹ��ைல�)

- 18001212830
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“என� �ண�ப���த�� மிக�ெபரிய வ��த�யாச� எ�ன
எ�� ம�க� எ�னிட� ேக���ேபா�,   நா� ந�ப�ப�ேட�
ம��� மிக�� ேநச��க�ப�ேட� எ�� நா� அவ�களிட�
��க�ேற�. நா� ஒ�ேபா�� ��ற� சா�ட�ப�டதாகேவா
அ�ல� அைமத�யாக ெவ�க�ப�டதாகேவா உணரவ��ைல.” 

 
― Aishah Shahidah Simmons
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பா�கா�� வ�ட�க� (CoS) க�வ� �ல� �ழ�ைத பா�ய�
�����தைல த��ப� �ற��� ச�க�த��� வ�ழி��ண��
ஏ�ப���க�ற�. பா�ய� ம��� ெதாட��ைடய
தைல��கைள� ப�ற� வ�வாத����ேபா� ெபரியவ�க� இனி
அெசௗகரியமாகேவா அ�ல� பயமாகேவா இ�லாத ஒ�
கலா�சார மா�ற�ைத வள��க �ய�க�ேறா�, மாறாக, ந�
�ழ�ைதகளி� பா�கா�� ேக�வ���ற�யாக இ����ேபா�
எ�த தைல��� தைடெச�ய�ப�டதாகேவா அ�ல�
ச��கலானதாகேவா இ�ைல எ�பைத ஒ���ெகா�க�ேறா�.

ஓ� தனி�ப�ட ஆேலாசைனைய அ���க�

ெபரியவ�க��� ஒ� பய��ச�ப�டைற
ஒ��க�ைண��க�.

1-12 வ��� மாணவ�க��� பா�கா�� வ�ட�த��ைடய
(CoS) மாணவ� பாட�த��ட�த�ைன ெசய�ப��த��.

�ழ�ைத பா�ய� �����தைல த��பத�கான �த�
ப�ைய எ��க��.
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