
NSW மாநிலப் ப�ாக்குவரத்து

சமூகப் ப�ாக்குவரத்து 
அருகாமமயிலுள்ள இடஙகளுக்கு நீஙகள சுதநததிரமாகச் சசன்று 
வரவும், வாழக்மகமய முழுமமயாக வாழவும் உஙகளுக்கு உதவும் 
�ாதுகாப்�ான வீட்டுக்கு வீடு வரும் ப�ாக்குவரத்து வசததி 
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யாமரயும் சாரநததிராமல் இருக்கதின்பறேன்; மறறேவரகளுடன் சதாடர�ில் இருக்கதின்பறேன்; 
மறறும் ஆதரவுதவிபயாடு இருக்கதின்பறேன் என்றே உணரவில் இருஙகள.

சசல்ல பவண்டிய இடஙகளுக்குச் 
சசல்வது உஙகளுக்குக் கடினமாக 
இருக்கதிறேதா? நஙீகள தனித்துவிட்டதாக 
நிமனக்கதிறேீரக்ளா? உஙகளுமடய 
சுதநததிரத்மதப் �ராமாித்து உஙகளுமடய 
சமூக வாழக்மகமய பமம்�டுத்ததிக்சகாள்ள 
விரும்புகதிறேீரக்ளா?

அருகாமையிலுள்ள இடஙகளுக்கு இலகுவாகச் சென்று வரவும், 
ெமூகத்ினரராடு ச்ாடர்ில் இருக்கவும் உஙகளுக்கு உ்வி 
செய்து, ைகிழச்ெியும், ஆரராக்கியமும், ைன நிமைவும் ைிக்கச்ாரு 
வாழக்மகமய வாழ ஏது செய்யும் அரொஙக நி்ியு்விய்ளிக்கப்டட 
ரெமவரய ‘ெமூகப ர்ாக்குவரதது’ என்்்ாகும்.  

ைருததுவ ெந்ிபபுரவம்ளகளுக்குச் செல்ல, ெமூக நடவடிக்மகக்ளில் 
கலநதுசகாள்ள, கமடகளுக்குப ர்ாகும் ர்மவகம்ளப பூரத்ி செய்ய 
ைற்றும் வீடடில் ைற்ைவரக்ளது ஒத்ாமெ இல்லா் வாழக்மகமயப 
்ராைாிதது வர உஙகளுக்கு உ்வும் வமகயில் இந் ரெமவ 
்ிரத்ிரயகைாக வடிவமைக்கப்டடுள்ளது. 

‘சமூகப் ப�ாகுவரத்’ததினால் அ்ளிக்கப்�டும் 
பசமவகள யாமவ?

‘ெமூகப ர்ாகுவரத’்ினால் ்ல வமகயான ரெமவகள 
வழஙகப்டுகின்ைன, இருப்ினும், ரெமவ வழஙகுநரகளுக்கிமடரய 
இமவ ைாறு்டும். உஙகளுமடய உளளூரப ்கு்ியில் கிமடக்கும் 
ரெமவகள உஙகளுமடய குைிப்ான ர்மவகளுக்குப ச்ாருநதுைா 
என்று ச்ாிநதுசகாள்ள உஙகள ்கு்ியில் உள்ள ரெமவ 
வழஙகுநரகளுடன் ச்ாடரபுசகாளளுஙகள. 

•  நீஙகள  செல்லரவண்டிய இடத்ிற்கு ர்ாவ்ற்கும் அஙகிருநது 
வருவ்ற்குைான வீடடுக்கு வீடு வரும் ர்ாக்குவரதது வெ்ி

•  உஙகளுமடய ர்மவகளுக்ரகற்ை ரநரஙக்ளில்  
உஙகம்ள அமழததுச் செல்லும் வெ்ி 

•  ெக்கரநாற்காலிகள ைற்றும் குைிப்ான இயஙகு ர்மவகள 
உளர்ளாருக்குப ச்ாருத்ைான வாகனஙகள

•  ெிறு குழுக்க்ளாக உள்ளவரகளுக்கு இடவெ்ி உள்ள வாகனஙகள
•  வாகனத்ிற்கு அமழதது வரவும் வாகனத்ிலிருநது அமழததுச் 

செல்லவும் உஙகளுக்கு உ்வுவ்ில் ்யிற்ெி ச்ற்ை ஓடடுனரகள
•  நீஙகள வாஙகிய ச்ாருடகம்ள வீடடுக்கு எடுததுசெல்வ்ில் 

உஙகளுக்கு உ்வக்கூடிய உ்வியா்ளரகள 
•  சைாழித ர்மவக்ளில் உஙகளுக்கு உ்வியாக இருக்கக்கூடிய 

்ன்சைாழிப ்ணியா்ளரகள அல்லது மூலவ்ளஙகள 

‘சமூகப் ப�ாக்குவரத்து’ வசததிகம்ள 
யாசரல்லாம் �யன்�டுத்தலாம்?

குமைவான ர்ாக்குவரதது வெ்ிகள உள்ளவரகளுக்கும் குைிப்ிடட ெில 
்கு்ிதர்மவகம்ளப பூரத்ி செய்்வரகளுக்கும் ‘ெமூகப ர்ாக்குவரதது’ 
வெ்ிகள கிமடக்கக்கூடும். 

�ின் வரும் தருணஙக்ளில் நஙீகள தகுததி ச�றேக்கூடும்.

• நீஙகள வரயா்ி்ராகவும் குமைந் உடலியக்கத 
்ிைன் உள்ளவராகவும் இருந்ால்

• உடலியக்கத ்ிைமன ைடடுப்டுததும் அல்லது 
உடல்நலப ்ிரச்ெிமனகள உஙகளுக்கு இருந்ால்    

• ர்ாக்குவரதது வ்ிகம்ள அணுகத ர்மவப்டும் 
சைாழித ்ிைன் உஙகளுக்குக் குமைவாக இருந்ால் 

• நீஙகள ச்ாதுப ர்ாக்குவரதது வெ்ிகள குமைந் அல்லது 
இல்லா் இடத்ில்  வெிப்வர ைற்றும் ்னியார ர்ாக்குவரதது 
வெ்ிகம்ள உஙக்ளால் அணுக இயலாைலிருந்ால்

•  ர்ாக்குவரதது வெ்ிகம்ள அணுகுவ்ில் ைற்ை 
கணிெைான ்மடகள உஙகளுக்கு இருந்ால் 



உஙகளுக்கு 65 வயது ஆகியிருந்ால் (ஆச்ாாிஜினி பூரவகுடி 
ைற்றும் ரடாாிஸ் நீரச்ெந்ித ்ீவகத்வருக்கு 50 வயது), ஒரு ்மகமை 
ை்ிபபீடடிற்காகவும், உஙகளுமடய உளளூரப ்கு்ியிலுள்ள 
‘ெமூகப ர்ாக்குவரதது’ இயக்குனர ஒருவமரப ்ாரப்்ற்கான 
்ாிநதுமர ரவண்டவும் 1800 200 422 எனும் இலக்கத்ில் My Aged 
Care -ஐ அமழயுஙகள. நீஙகள இந் வய்ினமரச் ொரா்வராக 
இருந்ால், ரைல்ிகத ்கவல்களுக்கு  உஙகளுமடய உளளூர ரெமவ 
வழஙகுநருடன் ச்ாடரபுசகாளளுஙகள.  

‘ெமூகப ர்ாக்குவரதது’ ரெமவகளுக்குத ்கு்ி ச்ைா்வரகள First 
Stop Travel Training (முதல் நிறுத்த �யணப் �யிறசசி) எனப்டும் 
ரெமவ மூலவ்ளதம்க் கருத்ில் சகாள்ளலாம், இது அவரகளுக்குப 
்யன்ளிப்்ாக இருக்கக்கூடும். அருகில் உள்ள இடஙகளுக்கு எ்ளி்ில்  
சென்று வரவும் ெமூகத்ில் இன்னும் அ்ிய்ளவில் ்ஙகு்ற்ைவும் 
இயலுைாயிருக்கும் வமகயில் ்ாதுகாப்ாகவும்,  ்னியாகவும் ச்ாதுப 
ர்ாக்குவரத்ிமனப ்யன்்டுததுவது எப்டி என்று இந் இலவெ 
ரெமவ ைக்களுக்குக் கற்றுக்சகாடுக்கும்.

ரைல்ிகத ்கவல்களுக்குச் செல்க:   
firststop.transportnsw.info

‘சமூகப் ப�ாக்குவரத்து’ பசமவக்கு 
எவவ்ளவு சசலவாகும்?

கிமடக்கக்கூடிய மூலவ்ள வெ்ிகள, ்யணியர ர்மவகள ைற்றும் 
ஏற்று - இைக்கு இடஙகள ஆகியவற்மைப ச்ாறுதது, ரெமவ 
வழஙகுநரகள ைற்றும் ்கு்ிகளுக்கிமடரய செலவு வித்ியாெப்டும்.  

முன்்்ிவு செய்வ்ற்கு முன்்ாக, செலவு எவவ்ளவு என்று 
ச்ாிநதுசகாள்ள உஙகளுமடய உளளூரப ்கு்ியிலுள்ள ‘ெமூகப 
ர்ாக்குவரதது’ ரெமவ வழஙகுநருடன் ச்ாடரபுசகாளளுஙகள.

உஙகளுக்கு அருகாமமயிலுள்ள ‘சமூகப் 
ப�ாக்குவரத்து’ வசததிகம்ள எவவாறு 
கண்டறேிவது?

்ின் வரும் ்டிநிமலகம்ளப ்ின்்ற்ைி உஙகளுமடய உளளூரப 
்கு்ியிலுள்ள ரெமவ வழஙகுனமர நீஙகள கண்டைியலாம்: 

1.  transportnsw.info/operators வமலத்்ளத்ிற்குச் செல்லுஙகள

2.  ‘ர்ாக்குவரததுச் ரெமவ வழஙகுநரகள’ (Transport Operators) 
எனும் ர்டல் ்கு்ியில் உஙகளுமடய புைநகரப ்கு்ியின் 
ச்யமர உள்ளிடடுத ர்டுஙகள, அல்லது உஙகள ்கு்ியில் 
கிமடக்கும் ‘ெமூகப ர்ாக்குவரதது’ வெ்ிகம்ள அைிய ‘mode’ 
அல்லது ‘region’ எனும் வடிப்ான் (filter) கம்ளப  ்ாவியுஙகள. 

  வமலத்்ளம் ைற்றும் ச்ாடரபு வி்ரஙகள உள்ளடஙக, ர்டல் 
முடிவுக்ளானமவ அகர வாிமெயில் ர்ான்றும்.

3.  ‘க்்ளிக்’ செய்து ரெமவ வழஙகுநரது வமலத்்ளத்ிற்குச் 
செல்லுஙகள அல்லது ரைல்ிகத ்கவல்களுக்கு, காண்்ிக்கப்டும் 
ச்ாமலர்ெி இலக்கத்ிமன அமழயுஙகள. 
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