
சிறைகள் மற்றும் 
நன்னடதறதை 
முறைமனை நடுவருக்கு 
(ஒம்்பட்ஸமன) எவவவாறு 
முறையீடு சசயவது 

உஙகள் முறையீடறட எங்க 

அனுப்புவது

உங்களின் அனைத்து முனையீட்டு 

ஆவணங்களின் பிரதி்கனளயும் இநத மு்கவரிக்கு 

அனுபபவும்:

Prisons and Probation Ombudsman  

Third Floor, 10 South Colonnade  
Canary Wharf, London  
E14 4PU

சிறைகள் மற்றும் நன்னடதறதை முறைமனை 
நடுவருக்கு  உஙகள் கடிதைஙகறை  இலவசமா்க. 
அனுப்பலாம். உஙகள் கடிதைஙகளுக்கா்ன அஞசல் 
கடடணம் குடிவரவு அகற்றுதைல் றமயததைதி்னால் (IRC)  
சசலுததைப்படும்

நினைவில் க்காள்ளுங்கள், அசல் ஆவணஙகறை 
எஙகைால் தைதிருப்பபி அனுப்ப முடியாது என்பதைால், 

அவற்றை எஙகளுக்கு அனுப்ப வவணடாம்.

எவவவாறு முறையீடு சசயவது 

அப்படியென்றால் சிற்கள் 

மற்றும் நன்னடதறதை முற்மன் 

நடுவரிடம் நறான எவவறாறு 

முற்யீடு யசயவது?

இநதை மூன்று இலகுவாை வழி்கனளப ்பபின்பற்ைவும்

1. நீஙகள் முதைலில் குடிவரவு அகற்றுதைல் 
றமயததைதின முறையீடுகள் சசயல்முறைறய 
முழுவதுமாகத சதைரிநதுசகாள்வறதை 
உறுதைதிப்படுததைதிக் சகாள்ளுஙகள்.

2. உஙகள் முறையீடு எறதைப ்பற்ைியது மற்றும் 
உஙகளுக்கு ஏன இனனும் தைதிருபதைதி இல்றல  
என்பவற்றை  எஙகைிடம் கூறும் ஒரு சிறு 
குைிபற்ப எழுதுஙகள்.

3. குடிவரவு அகற்றுதைல் றமயததைதின அற்னதது 
முறையீடடுப ்படிவஙகள் உட்பட - உஙகைின 
அற்னதது ஆவணஙகைின ்பபிரதைதிகறையும்  

எஙகளுக்கு அனுப்பவும்.

நீஙகள் முற்யீடு ஒனற்ச் 

யசயதுள்ளீரகளறா, உஙகளுக்கு 

இனனும் தைிருபதைி இல்றலைெறா?

நீங்கள் சினை்கள் மற்றும் நன்னடத்தை 

மு்ைமனை நடுவருடன 

பேசபவண்டியிருக்கலாம்.

இறதைப ்பலை யமறாழிகளில் 

யமறாழிய்பெரததுள்்ளறாம். உஙகள் 

யமறாழிெில் துண்டுப ்பிரசுரம் ஒனறு 

கிறடக்கவில்றலை என்றால், எஙகறளத 

யதைறாடரபு யகறாள்ளவும்.

எ்னது அற்னதது 

ஆவணஙகறளயும் நறான 

எங்க அனுபபுவது?

Fixed_6.7451_PPO_Stg3-updates_Complaints_DL-lflt_IRC_v6_tam.indd   1-3Fixed_6.7451_PPO_Stg3-updates_Complaints_DL-lflt_IRC_v6_tam.indd   1-3 17/02/2022   14:28:4517/02/2022   14:28:45



உஙகளுக்குத சதைரியுமவா? சிறைகள் மற்றும் 

நன்னடதறதை முறைமனை 

நடுவர் ்பற்ைிய உணறம

நீஙகள் எறதைப் ்பற்ைி முறையீடு 

சசயயலவாம்? 

சரி, நறான எறதைப ்பற்்ி 

முற்யீடு யசயெலைறாம்?

ஊழிெரகள் உஙகறள நடததும் விதைம், 

உஙகள் இழநதை யசறாததுக்கள் அல்லைது 

சிற்கள், தைடுபபு றமெஙகள் அல்லைது 

உஙகள் யசறாநதை நறாட்டிற்கு இறட்ெெறா்ன 

்்பறாக்குவரதது ்்பறான் அற்னதது வறகெறா்ன 

்பிரச்சிற்னகள் ்பற்்ியும் நீஙகள் சிற்கள் 

மற்றும் நன்னடதறதை முற்மன் நடுவரிடம் 

முற்யீடு யசயெலைறாம்.

எஙகைால் வபிசாரிக்க முடியாதைறவ:

 ¡ குடிவரவு வழக்குகள் ்பற்ைிய முறையீடுகள் 
அல்லது முடிவுகள்.

 ¡ மருததுவ ்பராமரிபபு ்பற்ைிய முறையீடுகள்.

 ¡ ச்பாது வபிதைதியாக, உஙகள் மூலமுறையீடு 
குைிதது குடிவரவு அகற்றுதைல் றமயததைதிலிருநது 
இறுதைதிப ்பதைதில் வநது 3 மாதைஙகளுக்கும் வமலாக 
இருநதைால்.

 ¡ மூறையீடு, உஙகளுக்கு வநரநதை ஒரு சம்்பவம் 

்பற்ைியதைாக இருக்க வவணடும், வவசைாருவருக்கு 

அல்ல

 ¡ நீஙகள் அவதை ்பபிரசசிற்னயபில் சடடபூரவ வழக்கு 

ஒனறைத சதைாடுப்பதைா்னால் அல்லது ஏற்க்னவவ 

சதைாடரநதைதிருநதைால்

 ¡ ஒவவவார ஆணடும்,  தடுத்துனவக்்கபபட்டுள்ள 

நபர்களின் முனையீடு்கள் உட்பட, 

ஆயிரக்்கணக்்காை முறையீடுகறை சிறைகள் 
மற்றும் நன்னடதறதை முறைமனை நடுவர 
ச்பறுகதிைார.

 ¡ இநதை முறையீடுகளுக்குப ்பபிரதைதியுததைாரமாக , 
நாஙகள் குடிவரவு அ்கற்றுதல் னமயங்களுக்கு 
பரிநதுனர்கனள சசயகதிவைாம். வமலும் எஙகள் 
வபிசாரறணகைின முடிவுகள், குடிவரவுக் காவறல 
நியாயமாை, பாது்காபபாை இடமா்க தைடுபபுக் 
றகதைதிகளுக்கு நாடு முழுவதும் மாற்றுவறதை 
வநாக்கமாகக் சகாணடுள்ை்ன.

 ¡ நாஙகள் உள்துறை அலுவலகம் அல்லது 
குடிவயற்ைக் சகாள்றக நதிறைவவற்ை 
அறமபபுக்காக ்பணியாற்று்பவரகள் அல்ல. 
சிறைகள் மற்றும் நன்னடதறதை முறைமனை 
நடுவர முற்ைிலும் சுயாதீைமாைவர.

 ¡ நீஙகள் எஙகளுக்கு அனுபபும்  கடிதைஙகள் 
குடிவரவு அ்கற்றுதல் னமயத்திைால்`(IRC)  

வாசிக்்கபபடமாட்டா. வமலும் அறவ 
உஙகளுக்கு எதைதிராகப ்பயன்படுததைப்படமாடடா. 
எஙகைிடம் முறையீடு சசயவதைால் நீஙகள் எநதை 
்பபிரசசிற்னயபிலும் சிக்க மாடடீரகள்.

 ¡ ஒவவவார ஆணடும் தைடுதது றவக்கப்படடுள்ை 
ந்பரகைிடமிருநது முறையீடுகறைப  
ச்பறுகதிவைாம். எங்களால் உங்களுக்கும் உதவ 

முடியும்.

 ¡ நாஙகள் உஙகளுடன உடன்படடால், உஙகைிடம் 
மன்ைிபபு க்காரபபடலாம்; உங்கள் இழபபு 

ஈடுகசயயபபடலாம்; னமயம் கசயல்படும் 

விதத்தில் மாற்ைம் கூட ஏற்படுத்தபபடலாம்.

 ¡ உஙகள் முறையீடறடப ச்பற்ை 10 நாட்்களுக்குள் 
நாஙகள் அறதை வபிசாரிக்க முடியுமா என்பறதை 

உஙகளுக்குத சதைரிவபிபவ்பாம்.
ஓர உறடறமறெ இழநதுவிட்டீரகளறா? 

நீஙகள் நிெறாெமற்் முற்ெில் 

நடததைப்பட்டதைறாக நிற்னக்கிறீரகளறா? 

சிற்கள் மற்றும் நன்னடதறதை 

முற்மன் நடுவறரத யதைறாடரபு 

யகறாள்ளவும்.
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