
DA Message 1: 

 

If you are having to self-isolate and know that it's not always safe for you at home, the 

national domestic abuse helpline is open 24 hours and can be reached on 0808 2000 247 

for advice and support.  Local services are still here for you.  The Kingston DV Hub is 

accessible via phone between 9 - 5:30pm on 0208 547 6046.   

 

க ொர ொணொ  வை ஸ்  ொ ணத்தினொல், நீங் ள் சுயமொ  உங் வை 
தனிவமப்படுத்திக் க ொள்ைரைண்டிய ரபொது, அது உங் ள் ைடீ்டில் 
உங் ளுக்கு பொது ொப்பொ  இல்வை என்பவத உணர்ந்தொள் அல்ைது 
அறிந்தொல், ஆரைொசவன மற்றும் ஆத வுக் ொ  ரதசிய உள்நொட்டு 
துஷ்பி ரயொ  கெல்ப்வைன் இல் ( 0808 2000 247 ) 24 மணிரந மும் 
அணு ைொம். அத்ரதொடு உள்ளூர் ரசவையொன  ிங்ஸ்டன் டி.ைி ெப் (D V 
Hub) ஐ  0208 547 6046 இல்  ொவை  9 மணி முதல் மொவை 5:30 மணி ைவ  
கதொவைரபசி ைழியொ  அணு ைொம். 
 

DA Message 2  

 

If you are concerned about a friend, family member or neighbour who is not safe in their 

home, please speak up.  Call the Kingston Domestic Violence Hub for advice on 0208 547 

6046. 

 

ஒரு ைடீ்டில், பொது ொப்பொ  இல்ைொத ஒரு நண்பர், குடும்ப உறுப்பினர் 
அல்ைது அண்வட ைடீ்டொவ ப் பற்றி நீங் ள்  ைவைப்படு ிறரீ் ள் 
என்றொல், தயவுகசய்து கமைனமொய் இருக் ொதீர் ள். 0208 547 6046 என்ற 
எண்ணில்  ிங்ஸ்டன் உள்நொட்டு ைன்முவற வமயத்வத அவழத்து 
கதரியப்படுத்துங் ள் . 

 

Message 3: Hate Crime 

 

Being a victim of a hate crime can be distressing and may cause you to be upset, angry, in 

shock or hurt. Get support to help report it - if something has happened and you think it 

might be a hate crime, you can contact the police on 101 or 999 (in emergency) to report it. 

 

உங் ளுக்கு துன்ப  மொனதொ  இருக் ைொம், ரமலும் அதனிமித்தம்  
நீங் ள் ைருத்தப்பட்டு , ர ொபமொ ரைொ, அதிர்ச்சியொ ரைொ அல்ைது 
மனமுவடந்தும் ரபொ ைொம் . அவதப் பு ொ ைிக்  உதைிவயப் 
கபறுங் ள் - ஏரதனும் சம்பைம் நடந்து , அது "கைறித்தனமொன" 
குற்றமொ  இருக் ைொம் என்று நீங் ள் நிவனத்தொல், அவதப்பற்றி  



பு ொ ைிக்  101 அல்ைது அைச  ொைத்தில் 999 மூைம்  ரபொலீவைத் 
கதொடர்பு க ொள்ைைொம். 

 

Message 4: Safeguarding 

 

Do you have a concern about a child or young person ?  

You can tell us about a child, young person or parent/carer that needs support in 
some way by contacting our Single Point of Access Team (SPA).  You may be 
concerned about the child's developmental needs, issues that the parent/carer is 
experiencing, or you may suspect a child is being neglected or subjected to physical, 
sexual, or emotional abuse.   

You can: 

∙         call us between 8:00am - 5:15pm, Monday - Thursday, and Friday between 
8:00am - 5:00pm 0208 547 5008 

∙         or call the out of hours duty team (evenings and weekends) 

∙         or call 999 if you think a child is in immediate danger 

You will be asked for your name, address, details of the child and the concerns you 
have. These are to help us make further enquiries and to contact you again if 
necessary.  

Your details will be treated confidentially and will not be disclosed to members of the 
family in question without your consent 

In an emergency 

If you think a child is in immediate danger you should call 999. 

If you need to speak to someone urgently outside of office hours, please call the 
Duty Social Worker on 020 8770 5000. 

உங் ளுக்கு  ஏரதனும் குழந்வத அல்ைது இைையதினர் பற்றி  ைவை 
உள்ைதொ ?அப்படி  ஏரதனும் குழந்வத, இைையதினர்  கபற்ரறொர் மற்றும்  
 ொப்பொைர் பற்றியும்  அைர் ளுக்கு  ஏதொைது உதைி ரதவைப்பட்டொலும் 
எங் ள்  SPA ( ஒருமுவன அணுகும் குழுைிவன) கதொடர்பு க ொள்ைவும், 
நீங் ள்  ஒரு குழந்வதயின் மன,உடல் ைைர்ச்சி  பற்றி,  கபற்ரறொர் 
அல்ைது  ொப்பொைர் பற்றி  ைவைப்படும்படி இருந்தொரைொ  அல்ைது  
குழந்வதவய  சரிை   ைனிக் ைில்வை என்ரறொ அல்ைது 
உடல்ரைதவனக்ர ொ, பொைியல் கதொல்வைக்ர ொ, மன உவைச்சலுக்ர ொ 



உள்ைொக் ப்பட்டொரைொ  நீங் ள்   எங் வை திங் ள் முதல் ைியொழன்ைவ  
 ொவை 800 முதல் மொவை 515 மணிைவ யும் கைள்ைியன்று  ொவை 800 
முதல் மொவை 515 மணிைவ யும் 0208 547 5008 என்ற எண்ணில் கதொடர்பு 
க ொள்ைவும். ரந ம்  டந்த பின்னரும் ைொ க் வடசியுலும் கூட கதொடர்பு 
க ொள்ைைொம்,  ஓருரைவை குழந்வத உடனடியொ   ஆபத்தில் இருப்பதொ   
நீங் ள் நிவனத்தொல் 999 என்ற எண்ணிற்கு ரபொன் கசய்யவும், அப்கபொழுது 
உங் ள் கபயர்,ைிைொசம், குழந்வதவய பற்றிய ைிை ங் ள் மற்றும் 
குழந்வதவயப்பற்றிய  உங் ள்  ைவை  முதைியைற்வற ர ட்பொர் ள், 
இவைகயல்ைொம் குழந்வதக்கு உதை ரமலும் த ைல் அறியவும், 
ரதவையிருந்தொல் உங் வை கதொடொர்புக ொள்ைவும் உதவும்.  இந்த த ைல்  
அவனத்தும்   சியமொ  வைக் ப்படும், உங் ள் அனுமதி இல்ைொமல் 
சம்பந்தப்பட்ட குடும்பத்திடம் கதரிைிக் ப்படொது,    ஏரதனும் மி  
அைச மொன சந்தர்ப்பத்தில் குழந்வத ஆபத்தொன  ட்டத்தில்  இருப்பதொ  
நீங் ள்   ருதினொல்  999 எண்ணுக்கு ரபொன் கசய்யவும்.     
அலுைை ரந மல்ைொத ரந த்தில் உங் ளுக்கு  மி  அைச மொ  
ரபசரைண்டுமொனொல் 020 8770 5000 என்ற எண்ணில் அலுைைில் இருக்கும்  
சமூ  ரசவையொைவ  கதொடர்பு க ொள்ைவும்.-- 
 

 

Message 5: Fostering 

 

PRIVATE FOSTERING - LOOKING AFTER SOMEBODY ELSE'S CHILD 

Private Fostering is when: 

·         A child under the age of 16 years (under 18 if they are disabled) is cared for 

by someone who is not their parent or a close relative, for 28 days or more. 

·         Children under 16 who spend more than 2 weeks in residence during holiday 

time in a school 

What is defined as a close relative? 
Close relatives are defined as step-parents, grandparents, brothers, sisters, uncles 
or aunts. To be private fostering, the arrangement has not been made by the local 
authority, and the child or young person is not being looked after by an approved 
foster carer. 

What if you are a private fosterer? 
By law, the local authority has the duty to safeguard and protect children from harm, 
therefore by law the private fosterer should: 



·         Inform the local authority as soon as possible that you are intending to or are 

currently privately fostering a child 

·         Notify your local council within 48 hours of the child leaving your care, with 

the contact details of the person into whose care the child has moved. 

How to notify the Kingston council: 

·         In Kingston please contact the Kingston Single Point of Access (SPA) 

on 020 8547 5008.  

தனியொர்  குழந்வத ைைர்ப்பு . மற்றைர் குழந்வதவய ைைர்ப்பது என்பது 
யொகதனின் :                     16ையதுக்குட்பட்ட குழந்வத 
(மொற்றுத்திறனொைியொயிருந்தொல் 18 ையதுக்குட்பட்டிருந்தொல்) கபற்ரறொர் 
மற்றும் கநருங் ிய  உறைின ொ  அல்ைொதைர்  கபொறுப்பில் 28 
நொட் ரைொ அதற்கும் ரமல் அதி  நொட் ள்  பொர்த்துக்க ொண்டிருந்தொலும்  
16ையதுக்குட்பட்ட குழந்வத பள்ைி ைிடுமுவற நொட் ைில் 2 ைொ ங் ள் 
ஒரு ைடீ்டிைிருந்தொலும்     கநருங் ிய உறைினர் என கூறப்படுபைர் 
யொர் ?   மொற்றொந்தொய் தந்வத, தொத்தொ பொட்டி, சர ொத  சர ொதரி ள், 
தொய்மொன் , மொமி, அத்வத ஆ ிரயொர் கநருங் ிய உறைினர் என 
 ருதப்படுைர்,   

  

நீங் ள் ஒருதனியொர் குழந்வத ைைர்ப்பொை ொய் இருந்தொல் :  சட்டப்படி   
உள்ைொட்சி நிர்ைொ த்திற்கு குழந்வத வை பொது ொக் வும் கதொல்வை ள் 
ை ொமல் தடுக்கும்  டவமயும் உள்ைது., எனரை ஒரு தனியொர் குழந்வத 
ைைர்ப்பொைர் குழந்வத ைைர்க்கும் கபொறுப்பிவன ஏற்றுக் க ொள்ளும் 
முன்னர  அல்ைது ஏற்றுக்க ொண்டவுடன் உள்ைொட்சி நிர்ைொ த்திற்கு 
கதரியப்படுத்த ரைண்டும்.  ரமலும் அந்த குழந்வத ைைர்ப்பொைரின்  
கபொறுப்பிைிருந்து ைிை ினொல் உடரன அந்த குழந்வதவய கபொறுப்பில் 
கூட்டி கசன்றைர் பற்றிய ைிைொ ங் வை உள்ைொட்சி நிர்ைொ த்திற்கு 
கதரியப்படுத்த ரைண்டும்,   ிங்க்ஸ்டன்  வுன்சில் ஓருமுவன அணுகும் 
குழுைிவன(SPA) கதொவைரபசி  020 8547 5008 எண்ணில் கதொடர்பு 
க ொள்ைவும். 

 

Message 6: Health 

 



Parents and carers will still need to use A& E, Urgent Care Centres and hospitals if 
there are urgent health concerns for their children. please find further information 
here  
 
 

 கபற்ரறொர் ளும்  ொப்பொைர் ளும் தங் ள் குழந்வத ைின் அைச  மருத்துை 
உதைிக்கு  A&E, அைச  சி ிச்வச  வமயம் மற்றும் ஆஸ்பத்திரி வை 
நொடவும்,-- 
 

https://www.doctorsoftheworld.org.uk/wp-content/uploads/2020/05/Tamil-Covid19-
Guidance.pdf 
 
 

https://www.doctorsoftheworld.org.uk/wp-content/uploads/2020/05/Tamil-Covid19-Guidance.pdf
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/wp-content/uploads/2020/05/Tamil-Covid19-Guidance.pdf
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/wp-content/uploads/2020/05/Tamil-Covid19-Guidance.pdf

