
தயாராயிருப்பது என்ால் ்பாதுகாப்பாக 
இருப்பது என்பதாகும். 

கடிததததில் வரும் உஙகளது KI வில்்லைக்ள எததிர்பாரதததிருஙகள்.

மேலைததிக தகவல்களுககாக www.preparetobesafe.ca இற்குச் செல்லுஙகள்.



்பாதுகாபபு என்பதற்கு தயாராயிருப்பது மத்வப்படுகதி்து.

நதிகழவது ச்பரிதும் ொதததியேற்்தான ஒரு அணு வி்பதததின 
ம்பாது உஙக்ளயும் உஙகளது குடும்்பத்தயும் ்பாதுகாப்பாக 
்வதததிருப்பதற்கான ஒரு முககதிய அஙகம் ஒரு ச்பாற்்ாெதியம் 
அய்ைடு (KI) வில்்லையாகும். அததிகோகத தயாரிககப்படும் 
அதத்கய எதுவும் கதி்ையாது.

KI (ச்பாற்்ாெதியம் அய்ைடின இரொயனப ச்பயர) என்பது நதி்லைதத 
(கததிரவ வீச்ெற்்) அயடீனின ஓர உப்பாகும். அது க்பச் சுரப்பி ெரியாகச் 
செயற்்பைசவனச் ெதிறு அளவுகளில் மத்வப்படும் ஒரு முககதிய 
ம்பாொககாகும். KI ஆனது வில்்லை வடிவதததில் கதி்ைககப 
ச்பறுவதுைன, எளிதாக விழுஙகககூடியதாகும்.

ப�ொற்ொசியம் அயடைடு (KI) என்ொல் என்ன?

கமனடிய அணுப ்பாதுகாபபு ஆ்ைககுழு (CNSC) என்பது அணு 
நதி்லையஙகளின ்பாதுகாப்பான செயற்்பாட்ைக கணகாைிககும் 
ேதததிய அரொஙக நதிறுவனம் ஆகும். அணு நதி்லையசோன்திலைதிருந்து 
10 கதி.ேீ. இனுள் உள்ள எல்லைா வ வீடுகளும் வைிக நதிறுவனஙகளும் 
KI வில்்லைகளின விநதிமயாகசோன்்ப ச்பறுவ்த அது 
இபம்பாது மத்வப்படுததுகதி்து. இது வ்ர, வில்்லைகள் 
ேருந்தகஙகளில் ோதததிரமே கதி்ைககபச்பறுகதின்ன. அததிகரிதத 
்பாதுகாபபுத தராதரஙகளின காரைோக ஒவசவாரு வ வீடடுககும் 
வைிக நதிறுவனததுககும் இவற்்் அனுபபுவ்த CNSC இபம்பாது 
மத்வப்படுததுகதி்து.

நொன ஏன இதட்ன இப்�ொது ப�றுகி்்ன?



்தசராயிடுககான கததிரவ வீச்சு அயடினின கு்திப்பான ஒரு 
த்ையம் என் வ்கயில் KI இன வி்னதததி்ன நனகு 
அ்தியப்படைதாகும். KI ஆனது ெரியான மநரதததில் ்பரிந்து்ரககப்படை 
ோதததி்ரயளவு உடசகாள்ளப்படும் ம்பாது கததிரவ வீச்சு அயடீ்ன 
உடசுவாெதிககும் அல்லைது உடசகாள்ளும் தனியாடகளில் அல்லைது 
ெனஙகளில் ்தசராயிடுப புற்று மநா்யக கு்்ப்பததில் 
வி்னதததி்னுள்ளதாகும். KI ஆனது ்தசராயிடினுள் 
கததிராவ வீச்ெற்் அயடீ்ன நதிரபபுவதுைன கததிரவ வீச்சு மூலைககூறுக்ள 
உள்சளடுப்ப்தத தடுககதி்து. KI ஆனது ஏ்னய கததிரவ வீச்சு 
வ்ககளுககு எததிராகப ்பாதுகாப்பளிப்பததில்்லை.

ொதததியேற்்தான ஒரு அவெர நதி்லையின ம்பாது, ஒனரா்திமயா 
சுகாதார நதிறுவனதததின த்லை்ே ேருததுவ அலுவலைர வாசனாலைதி, 
சதா்லைககாடெதி, இ்ையம், கதி்ைககப ச்பறும் ஏ்னய 
வழதிமு்்கள் என்பவற்்தின மூலைம் எஙகு, எபம்பாது, யாரிைேதிருந்து 
KI ஐப ச்ப் மவணடுசேன் அ்திவுறுததல்க்ள வழஙகுவார. 
இவவ்திவிபபுககாகக காதததிருப்பது முககதியம். வில்்லைக்ள 
உடசகாள்ளுோறு அ்திவுறுததப்படும் வ்ர அவவாறு செயய 
மவணைாம். நவீஙகள் 1 - 2 நாடகள் ம்பான் ஒரு குறுகதிய காலைப 
்பகுததிககு ோதததிரமே வில்்லைக்ள உடசகாள்ள மவணடியிருககும்.

ச்பாததி வளரந்மதார ஐவருககு அல்லைது 10 ெதிறுவரகளுககு அல்லைது 
அவரகளின எககூடடுககும் இரணடு நாடகளுககுப ம்பாதுோன 
20 KI வில்்லைக்ளக சகாணடிருககும். இது ொதததியேற்் அணு 
நதிகழசவான்தின ம்பாதான எதத்கய சவளிப்பாடடுககும் ேதிகவும் 
ம்பாததியதாகும். ச்பாததியானது KI வில்்லைக்ளயும் அவற்்தின 
்பாவ்ன்யயும் ்பற்்திய ஒரு ெதிற்ம்ட்ையும் சகாணடிருககும்.  
உஙகளுககு 20 வில்்லைகளுககு மேல் மத்வப்படுோயின, 
கூடுதலைாக மவணடிக சகாள்ளும் மு்்்யப ்பற்்திய 
அ்திவுறுததல்கள் காைப்படும்.

அது என்ன பசயகி்து?

நொன அதட்ன எப்�ொது உடபகொள்ள ்ேண்டும்?

எ்னது KI ேில்டலைப ப�ொதியில் உள்ளைககப�டுேது யொது?



ொதாரை ்தசராயிடுச் செயற்்பாட்ைக சகாணடுள்ள எல்லைா 
வயததினருககும் ஒரு KI ோதததி்ரயள்வப ச்பறுவதன ்பகக 
வி்ளவுகளின இைரப்பாடு ேதிகக கு்்வாகும். ஒரு அணு அவெர 
நதி்லையின ம்பாது ச்பறும் ஒடடு சோதத நன்ே ்பகக வி்ளவுகளின 
இைரப்பாட்ை விை மேலைானதாகும்.

தன நதிரப்பபீைனக க்பச்சுரப்பியழற்ெதி, கதிம்விசு மநாய, அயடீன 
கு்்்பாடு, கணு வ வீககம் ம்பான் ்தசராயிடுக மகாளாறுக்ளக 
சகாணடுள்மளாருககு ்பகக வி்ளவுகளின கூடிய இைரப்பாசைானறு 
இருககதி்து. இகமகாளாறுகள் வளரந்மதாரிலும் முததிமயாரிலும் ேதிகவும் 
ச்பாதுவாக இருககதின் அமத மவ்ள, ெதிறுவரகளில் அரிதான்வயாகும்.

இ்ரப்்பக குைற் ்பாததிபபுககள் அல்லைது உயர துலைஙகல் தாககம் 
ம்பான் அரிதான ்பகக வி்ளவுகள் உைலைதின ஏ்னய ்பகுததிகளில் 
ஏற்்பைலைாோயினும், அ்வ ச்பாதுவாக ேதிதோன்வயாகமவ ஏற்்பைலைாம்.

அயடீனுககு துலைஙக்லைக காடடுகதின், நதிகழும் அல்லைது முன்னய 
்தசராயிடுக மகாளா்்க சகாணடுள்ள, அல்லைது மவறு எ்வமயனும் 
்பிரச்ெதி்னக்ளக சகாணடுள்ள ஆடகள் KI ஐ உடசகாள்ள முனனர தேது 
ேருததுவரிைம் அல்லைது தாததியிைம் ஆமலைாெதிகக மவணடும்.

எடே்யனும் �கக ேிட்ளவுகள உள்ள்னேொ?

கரப்பிைியான அல்லைது 2 வில்்லைகள் (ஒமரசயாரு
்பாலூடடும் ச்பணகள் தை்வ ோதததிரம்) 

18+ ஆன வளரந்மதார  ஒவசவாரு 24 ேைிதததியாலைததுககும் 
                                ஒரு தை்வ 2 வில்்லைகள்

3 - 18 வயது்ைய ெதிறுவரகள் ஒவசவாரு 24 ேைிதததியாலைததுககும்
 ஒரு தை்வ 1 வில்்லை

1 ோதம் - 3 வருைஙகள் ஒவசவாரு நாளும் உைவில் அல்லைது

வ்ரயான ெதிறுவரகள் ததிரவஙகளில் ச்பாடியாககதிய ½ வில்்லை

1 ோதததுககுக கு்்வான ததிரவஙகளில் க்ரககப்படடு ¼ வில்்லை  

ெதிறுவரகள் (ஒமரசயாரு தை்வ ோதததிரம்)

மத்வயாயின ெதிறு ்பிள்்ளகளுககு வில்்லைக்ள உைவில் 
ச்பாடியாககதிப ம்பாைமவா அல்லைது ததிரவஙகளில் க்ரககமவா செயயலைாம். 

ேதிதேதிஞெதிய ோதததி்ரயளவின ம்பாது, உைனடியாக ேருததுவ உதவி்யப 
ச்பறுஙகள் அல்லைது ஒரு நச்சுக கடடுப்பாடடு நதி்லையசோன்் 
அ்ழயுஙகள். 1-800-268-9017 ஐ அல்லைது 416-813-5900 ஐ அ்ழயுஙகள்

நொன எவே்ளவு உடபகொள்ள ்ேண்டும்?



1-800-841-2729
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