
எவ்வாறு முறையீடு செய்து 

அப்படியென்றால் சிற்கள் 

மற்றும் நன்னடதறதை முற்மன் 

நடுவரிடம் நறான எப்படி முற்யீடு  

யசயவது?

இந்த மூன்று இலகு வழிகளைப் பினபற்றவும்:

1. சிற்றசசசாறை முற்றயீடுகள் சசயல்முற்ற 
முழுவற்தயும் நீஙகள் மு்தலில் ச்தரிநது 
சகசாள்வற்த உறு்திபபடுத்திக் சகசாள்ளுஙகள்.

2. உஙகள் முற்றயீடு எற்தப பற்றியது மறறும் 
உஙகளுக்கு ஏன இனனும் ்திருப்தி  இல்றை 
எனபவறற்ற  எஙகளிடம் கூறும் ஒரு சிறு 
கு்றிபறப எழுதுஙகள்.

3. சிற்றசசசாறை முற்றயீட்டுப படிவஙகள் 
உட்பட உஙகளின அறைதது ஆவணஙகளின 

பிர்திகறளயும்  எஙகளுக்கு அனுபபவும்.

உங்கள் முறையீடறடை எங்்க 

அனுப்பு்து 

எ்னது அற்னதது 

ஆவணஙகறையும் 

எங்க அனுபபுவது?

உஙகைின் அளைத்து முளையீட்டு ஆவணஙகைின் 

பிரதிகளை இநத முகவரிக்கு அனுப்பவும்:

Prisons and Probation Ombudsman  

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

சிற்றகள் மறறும் நனைடதற்த முற்றமன்ற 
நடுவருக்கு நீஙகள் எழு்திய கடி்தஙகறள 

இலவசமறாக அனுபபைசாம் உஙகள் 
கடி்தஙகளுக்கசாை ்தபசால் கட்டணம் 
சிற்றசசசாறையசால் சசலுத்தபபடும்.

நிளைவில் ககொள்ளுஙகள், அசல் ஆவணஙகறள 

எஙகளசால் ்திருபபித ்தர முடியசாது எனப்தசால் 

அவறற்ற எஙகளுக்கு அனுபப வவணடசாம்.

ெிறை்கள் மற்றும் 
நன்னடைதறதை 
முறைமனை நடு்ருக்கு  
(ஒம்்பட்ஸமன) எப்்படி 
முறையீடு செய்து

நீஙகள் முற்யீடு ஒனற்ச் 
யசயதுள்ளீரகைறா, உஙகளுக்கு 
இனனும் தைிருபதைி இல்றலெறா?

நீங்கள் சிறை்கள் மற்றும் நன்னடதறதை 

முறைமனை நடுவருடன பேச 

பவண்டியிருக்கலாம்.

இறதைப ்பல யமறாழிகைில் 

யமறாழிய்பெரததுள்்ைறாம். உஙகள் 

யமறாழிெில் துண்டுப ்பிரசுரம் ஒனறு 

கிறடக்கவில்றல என்றால், எஙகறைத 

யதைறாடரபு யகறாள்ைவும்.
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உங்களுக்குத சதைரியுமவா?

 ¡ ஒவவவசார் ஆணடும்,  ஆயிரக்கணக்கசாை 
ளகதிகைிடமிருநது சிளைகள் மற்றும் 

நன்ைடத்ளத முளைமன்ை நடுவர் 

முளையீடுகளைப் சபறுகி்றசார்.

 ¡ இந்த முற்றயீடுகளுக்குப பிர்தியுத்தசாரமசாக 
நசாஙகள் சிளைகளுக்கு பரிநதுளரகள் 
சசயகிவ்றசாம். வமலும் எஙகள் விசசாரறணகளின 
முடிவுகள் நசாடு முழுவதும் உள்ள றக்திகளுக்கு 
சிற்றகறள நியொயமொை, பொதுகொப்பொை இடமொக 
மசாறறுவற்த வநசாக்கமசாகக் சகசாணடுள்ளை.

ெிறை்கள் மற்றும் நன்னடைதறதை 

முறைமனை நடு்ர் ்பற்ைிய 

உணறம

 ¡ நசாஙகள் சிற்றச வசறவ அல்ைது மசாணபுமிகு 
அரசியின சிற்ற மறறும் நனைடதற்தச 
வசறவக்கசாகப (HMPPS) பணியசாறறுபவர்கள் 
அல்ை. சிற்றகள் மறறும் நனைடதற்த 
முற்றமன்ற நடுவர் முற்ைிலும் சுயொதீைமொைவர்.

 ¡ நீஙகள் எஙகளுக்கு அனுபபும் கடி்தஙகள் சிளை 

அதிகொரிகைொல்  வொசிக்கப்படமொட்டொ, அததுடன 
உஙகளுக்கு எ்திரசாகப பயனபடுத்தபபடமசாட்டசா. 
எஙகளுக்கு முற்றயீடு ஒனற்ற அனுபபுவ்தசால் 
நீஙகள் எந்த பிரசசிறையிலும் சிக்கமசாட்டீர்கள்.

 ¡ ஒவவவசார் ஆணடும் றக்திகளிடமிருநது 
ஆயிரக்கணக்கசாை முற்றயீடுகறளப 
சபறுகிவ்றசாம் எஙகைொல் உஙகளுக்கு உதவ 

முடியும்.

 ¡ நொஙகள் உஙகளுடன் உடன்பட்டொல், உஙகைிடம் 

மன்ைிப்பு ககொரப்படலொம். உஙகள் இழப்பு 

ஈடுகசயயப்படலொம் ; அளமப்பு  கசயல்படும் 

விதத்தில் மொற்ைம் கூட ஏற்படுத்தப்படலொம்.

 ¡ உஙகள் முற்றயீட்றடப சபற்ற 10 நொட்களுக்குள் 

நசாஙகள் அற்த விசசாரிக்க முடியுமசா எனபற்த 

உஙகளுக்குத ச்தரிவிபவபசாம்.

நீங்கள் எறதைப் ்பற்ைி முறையீடு 

செயயலவாம்? 

சரி, நறான எறதைப ்பற்்ி 

முற்யீடு யசயெலறாம்?

ஊழிெரகள் உஙகறை நடததும் விதைம் முதைல் 

உஙகள் இழநதை யசறாததுவறர அற்னதது 

வறகெறா்ன சிக்கல்கள் கு்ிததும் நீஙகள் 

சிற்கள் மற்றும் நன்னடதறதை முற்மன் 

நடுவரிடம் முற்யீடு யசயெலறாம்.

எஙகளசால் விசசாரிக்க முடியசா்தறவ:

 ¡ நனைடதற்த வசாரிய முடிவுகள்.

 ¡ மருததுவ பரசாமரிபபு பற்றிய முற்றயீடுகள்.

 ¡ ஒரு சபசாது வி்தியசாக, உஙகள் மூைமுற்றயீடு 
கு்றிதது சிற்றயிலிருநது இறு்திப ப்தில் வநது 3 
மசா்தஙகளுக்கும் வமைசாக இருந்தசால்.

 ¡ நீஙகள் அவ்த பிரசசிறையில் சட்டபூர்வ வழக்கு 
ஒனற்றத ச்தசாடர்வ்தசாைசால் அல்ைது ஏறகைவவ 

ச்தசாடர்ந்திருந்தசால்.

 ¡ முற்றயீடு உஙகளுக்கு வநர்ந்த ஒரு சம்பவம் 

பற்றிய்தசாக இருக்க வவணடும், வவச்றசாருவருக்கு 

அல்ை

ஒரு உறடறமறெ இழநதுவிட்டீரகைறா?  

நீஙகள் நிெறாெமற்் முற்ெில் 

நடததைப்பட்டதைறாக நிற்னக்கிறீரகைறா? 

சிற்கள் மற்றும் நன்னடதறதை 

முற்மன் நடுவறரத யதைறாடரபு 

யகறாள்ைவும்.
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