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குடும்பத்தினருடனும் நட்புகளுடனும் ததொடர்பபத் ததொடர்ந்து பபணுவதற்கொன குறிப்புகள்:  

• குடும்பத்தினருடன் அல்லது நட்புகளுடன் ததொடர்ந்பதர்ச்சியொக ததொபலபபசி அபைப்புகபை ஏற்படுத்திக் 

தகொள்ளுங்கள். அதிலும் குறிப்பொக நீங்கபைொ அவர்கபைொ தனிபையில் இருந்தொல் இது இன்னும் 

அவசியைொனதொகும்.  

• ஒரு அவசர நிபலபையின் பபொது ததொடர்பு தகொள்ை இரத்த/தநருங்கிய உறவினர்கள் ைற்றும் நட்புகைின் பட்டியல் 

ஒன்பற எழுதி பவத்துக் தகொள்ளுங்கள். அவர்கைது ததொபலபபசி இலக்கங்கள், தபயர்கள் ைற்றும் முகவொிகபையும் 

இதில் உள்ைடக்குங்கள். அவசர நிபலபையின் பபொது ததொடர்பு தகொள்வதற்கொன உங்கைது தகவல்கபையும் 

ைணிபர்ஸில் அல்லது பபயில் பவத்துக் தகொள்ளுங்கள்.  

• உங்கைது தற்பபொபதய ததொபலபபசி இலக்கத்பதயும் முகவொிபயயும் உங்கைது தநருங்கிய 

உறவினர்களும்/அவசரநிபலயில் ததொடர்பு தகொள்ைக்கூடியவர்களும் ததொிந்து பவத்திருப்பபத 

உறுதிப்படுத்திக்தகொள்ளுங்கள். 

• உங்கைது குடும்பத்பத விட்டும் நீங்கள் தூரைொக வொழ்ந்தொல் அவர்கைது அயலவர்கைின் அல்லது அவர்களுடன் 

ததொடர்பில் உள்ை பவறு எவருபடய ததொடர்பு இலக்கங்கபையும் பவத்துக் தகொள்ளுங்கள்.  

• ைற்பறய குடும்ப உறுப்பினர்கைின் ததொபலபபசி இலக்கங்கபை எழுதி உங்கைது குைந்பதகைிடம் தகொடுத்து 

பவயுங்கள். நீங்கள் சுகவீனமுறும் நிபலயில் இதன் மூலம் உங்கைது குைந்பதகைொல் அவர்கபைத் 

ததொடர்புதகொள்ை முடியும். 

• நீங்கள் சுகவீனமுற்று பவத்தியசொபலக்குச் தசல்ல பவண்டி ஏற்பட்டொல் உங்கைது பகப்பபசிபயயும் அதனது 

சொர்ஜபரயும் உடன் தகொண்டு தசல்ல பவண்டும் என்பபத ஞொபகத்தில் பவத்துக் தகொள்ளுங்கள்.  

• இந்தக் குறிப்புகபை அடுத்தவர்களுடன் பகிர்ந்து தகொள்ளுங்கள்! 

 

உதவியொக அபையக்கூடிய பைலதிக குறிப்புகள்: 

• உங்கைிடம் பவத்தியர் பொிந்துபர தசய்த ைருந்துகள் இருந்தொல் அவற்றினதும் உங்கைது ஒவ்வொபைகைினதும் 

தகவல்கபையும் இலகுவொக கண்டுபிடிக்க முடியுைொக இருப்பபத உறுதிப்படுத்திக் தகொள்ளுங்கள். உதாரணைொக 

அவற்பற உங்கள் அவசர ததொடர்புத் தகவல்களுடன் பவக்க முடியும். 

• க ாவிட்-19 கொரணைொக நீங்கள் கடுபையொக சுகவீனமுற்றிருந்தொல் உங்கைது இரத்த உறவினர்கைிடம் / 

அவசரநிபலயில் ததொடர்பு தகொள்ைக்கூடியவர்கைிடம் உங்கைது விருப்பங்கபைத் ததொிவித்து விட்டீர்கைொ?  
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அவசரநிபலயில் ததொடர்பு தகொள்வதற்கொன அட்பட 

• நீங்கள் சுகவீனமுற்று எவபரயும் ததொடர்பு தகொள்ை முடியொைல் இருந்தொல், பவறு எவொிடைொவது அதபனத் 

ததொியப்படுத்தும்படி உங்கபைப் பரொைொிக்கும் ஊைியர்கைிடம் கூற முடியும்.  

• இந்த அவசரத் ததொடர்பு அட்படபயத் தொரொைைொகப் பயன்படுத்துவபதொடு அதபன பணப்பபயிலும் பவத்துக் 

தகொள்ைலொம்.  

• உங்கைது ைிக தநருங்கிய உறவினர்கைது மற்றும் உங்கைது தகவல்கபை இதில் உள்ைடக்கவும் (இந்த அட்படயில் 

அவர்கைது தகவல்கபை எழுதி ஒரு அவசர நிபலயில் ததொடர்பு தகொள்ை சம்ைதம் வைங்கிய ஒரு குடும்ப உறுப்பினர், 

ஒரு நட்பு அல்லது ஒரு நம்பிக்பகயொன நபர் இவரொகும்). இந்த நபருக்கு சட்ட ொீதியொகபவொ அல்லது தபொருைொதொர 

ொீதியொகபவொ எந்த உொிபைகபைொ தபொறுப்புகபைொ இல்பல. உங்கைது அவசரத் ததொடர்பு நபர் ஆங்கிலம் 

பபசுவபரொக இருந்தொல் பரொைொிப்பு ஊைியர்கபைத் ததொடர்பு தகொள்வது இலகுவொக அபையும்.  

• பரொைொிப்பு ஊைியர்கைொல் வொசிக்க முடியுைொக இருப்பதற்கொக இப்படிவத்பத ஆங்கிலத்தில் நிரப்பவும். உங்கைொல் 

ஆங்கிலத்தில் எழுத முடியொவிட்டொல் தயவு தசய்து ஒருவரது உதவிபய நொடவும். இவ்வட்படயின் தைொைி தபயர்ப்பு 

ைறுபக்கம் வைங்கப்பட்டுள்ைது.  

• இதபன உங்கைொல் அச்சில் தபற முடியொவிட்டொல் இபத ைொதிொி ஒரு தொைில் ஆங்கிலத்தில் எழுதி உங்கைது பபயில் 

அல்லது ைணிபர்ஸில் பவத்துக் தகொள்ளுங்கள். 

• இபவ உங்கைது தககவல்கள். இதபன செஞ்ெிலுவவச் ெங் த்திற்கு (Red Cross) அனுப்ப பவண்டொம்.  

ஆங்கில வடிவம் 
 

 

Emergency Contact Card 

About you 

Name…………………………………………….…. 

Date of birth………………………………………. 

Phone number.....…………………….……….…. 

Address.............................................................. 

………………………………………………………. 

Language(s) spoken……….……………………. 

GP / Family doctor...……….……………………. 

GP phone number……………………………….. 

 

 

Next of Kin / Emergency Contact 

Name…….…………………………………...…….. 

Relationship to you……………………………… 

(It can be family or a friend) 

Phone number…….…………………….….……. 

Address.............................................................. 

………………………………………………………. 

Language(s) spoken………………….…………. 

If under 18 yrs, how old are they? …...………. 

Do they live in UK? (please circle)  Yes     No 

 

If you have no next of kin, please write  
“No contact” 

 

Additional Emergency Contact 

Name…….…………………………………...….…. 

Relationship to you……………………………… 

(It can be family or a friend) 

Phone number…….…………………….…….….. 

Address.............................................................. 

………………………………………………………. 

Language(s) spoken………………….…………. 

If under 18 yrs, how old are they?……...…….. 

 

Do they live in UK? (please circle)  Yes     No 

 

Have you discussed your wishes with your 

Next of Kin/ Emergency Contacts, if you were 

seriously ill due to COVID-19? 

 

Please keep this card 

in your wallet or purse 

 
redcross.org.uk/trace                              
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D

 

CUT 

https://www.redcross.org.uk/trace
https://www.redcross.org.uk/trace
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அவசர நிபலயில் ததொடர்பு தகொள்வதற்கொன அட்பட 
உங்கைது விபடகபை தயவு தசய்து அவசர நிபலயில் ததொடர்பு தகொள்வதற்கொன இந்த அட்படயின் 

ஆங்கில வடிவத்தில் எழுதவும்.  

தைொைிதபயர்ப்பு 

 

 

 

 

 

அவசரநிபலயில் ததொடர்பு 

தகொள்வதற்கொன அட்பட  

உங்கபைப் பற்றி 

தபயர்  

பிறந்த திகதி  

ததொபலபபசி இலக்கம்  

முகவொி  

  

பபசும் தைொைி(கள்)  

GP / குடும்ப பவத்தியர்  

GP-யின் ததொபலபபசி இலக்கம்   

 

இரத்த உறவினர் / அவசரத் ததொடர்பு நபொின் 

தகவல்கள் 

 

தபயர்   

 உறவுமுபற  

(இது குடும்பம் அல்லது நட்பொக இருக்கலொம்) 

ததொபலபபசி இலக்கம்.  

முகவொி  

  

பபசும் தைொைி(கள்)  

18 வயதுக்குட்பட்டொல், வயது?  

அவர்கள் UK ல் வசிக்கிறொர்கைொ? (தயவு தசய்து 

வட்டைிடவும்)  ஆம்  இல்பல 

உங்களுக்கு செருங்கிய உறவினர் எவரும் இல்லொவிட்டொல் 

தயவு தசய்து “ததொடர்பு தகொள்ை எவரும் இல்பல” என்று 

எழுதவும்  

 

 

பைலதிக அவசர நிபலயில் ததொடர்புத் தகவல்கள்  

தபயர்  

உறவுமுபற  

(இது குடும்பம் அல்லது நட்பொக இருக்கலொம்) 

ததொபலபபசி இலக்கம்  

முகவொி.  

  

பபசும் தைொைி(கள்)  

18 வயதுக்குட்பட்டொல், வயது?  

அவர்கள் UK-இல் வசிக்கிறொர்கைொ?  

(தயவு தசய்து வட்டைிடவும்)   

ஆம்      இல்பல 

 

 

க ாவிட்-19 கொரணைொக நீங்கள் கடுபையொக 

சுகவீனமுற்றிருந்தொல் உங்கைது இரத்த 

உறவினர்கைிடம்/அவசரநிபலயில் ததொடர்புதகொள்ைக் 

கூடியவர்கைிடம் உங்கைது விருப்பங்கபைத் 

ததொிவித்து விட்டீர்கைொ?  

 

இந்த அட்படபய உங்கைது ைணிபர்ஸில் 

அல்லது பபயில் பவத்துக் தகொள்ளுங்கள் 

 

redcross.org.uk/trace 
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சவட்டவும் 

https://www.redcross.org.uk/trace
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