புகார் திவு செய்யததப் ற்ின

தகயல் ெிற்றடு

ீங்கள் ப்றாதாயது ஒரு குற்ச் செனலிால் ாதிக்கப்ட்டுள்ீர்கா? ீங்கள் ஒரு புகாதபப் திவு செய்ன
யிரும்புகிீர்கா?
உங்கள் புகாதப றாலீஸ் ொினாக தகனா குிப்ிட்ட தகயல் றததயப்டுகிது. ீங்கள் ொினாகத் சதாடங்குயதற்கு இந்தச்
ெிற்றதட கயநாக யாெிக்கவும்
முதல் டிகள்

குற்யாி குித்த யிக்கத்தத ிதயில் சகாண்டுயந்து அதத உடடினாக ழுதவும்

உங்கள் யங்கி நற்றும்/அல்து கடன் அட்தடகள் திருடப்ட்டது ன்ால், அதத சயினிடும் ிறுயங்கள் மூம்
ீங்கள் அயற்த பத்து செய்ன றயண்டும்

உங்கள் சநாதல் றான் திருடு றாய்யிட்டது ன்ால், ீங்கள் உங்கள் SIM அட்தடதன அதன் றெதய யமங்குர்
மூம் ிாக் செய்ன றயண்டும்

காணாநல் றா சாருள் ற்ின ஒரு யிாியா தகயதக் சகாடுக்கவும்
தடமுதத் தகயல்
குற்யினல் புகாதப ீங்கள் ங்கு தாக்கல் செய்னாம்?
ந்தசயாரு காயல்ிதனத்திலும் தாக்கல் செய்னாம்.
ஒரு குற்யினல் புகாதபப் திவு செய்ன வ்யவு றபம் டுக்கும்?
யமக்கநாக தடமுதகள் அதத்ததயும் செய்து முடிக்க அதப நணிறபம் முதல் ஒரு நணிறபம் யதப டுக்கும். முகப்ில்
நற் சாதுநக்கள் னாறபனும் அநர்ந்திருந்தால் ீங்கள் காத்திருக்க றாிடும்.
ெி யதகனா குற்ங்களுக்கு (குட்டி திருட்டு, தெக்கிள் திருட்டு, சொத்து றெதம், றான்தய), ீங்கள் ஆன்தில்
உடடினாக உங்கள் புகாதபப் திவு செய்து முதப்டி றயகப்டுத்த முடியும் (www.lausanne.ch/police-eplainte)
ஒரு புகாதபப் திவு செய்ன வ்யவு செயாகும்?
இந்த தடமுத இயெநாது. ினும், ஐடி றான் ஒன்று சதாதந்து அல்து கயாடப்ட்டு யிட்டது ன்ால்
அதற்கு கட்டணம் றததயப்டும் (இந்தக் கட்டணம் புதின ஆயணங்கத சறுயதற்காக, சதாதந்த அல்து கயாடப்ட்ட
ஆயணங்கள் ற்ி அிக்தகனிடுயதற்கா நற்றும் அியிப்தற்கா ிர்யாகச் செவுகத உள்டக்கினது).
குற்யினல் புகாதப னார் திவு செய்னாம்?
18 அல்து அதற்கு றநற்ட்ட யனதுள் யரும் திவு செய்னாம். இருப்ினும், ாதிக்கப்ட்ட ெிார் ெிந்த தீர்ப்புக்கா
திதக் சகாண்டிருந்தால் புகார் செய்னாம்.
ஒரு புகாதபப் திவுசெய்யதற்கா காக்சகடு வ்யவு?
குற்ம் புாியர் அினப்ட்ட மூன்று நாதங்களுக்குள் புகாதபப் திவுசெய்ன றயண்டும்.
னனுள் தகயல்

அதடனா அட்தட றான் உங்கள் சதாடர்பு யியபங்கதத் தனாபாக தயத்திருப்து ல்து (குடும்ப் சனர்,
முதல் சனர், ிந்த றததி, ிந்த ஊர், சதாமில், வீட்டு முகயாி, சதாதறெி ண்கள் நற்றும் நின்ஞ்ெல்)

றெதத்தத ஈடுசெய்னயிருக்கும் ாின் சனர்

குற்ம் டந்த றததி நற்றும் றபம்

குற்ம் டந்த ொினா இடம்

றெதத்தின் இனல்பு (முடிந்தால் ஒரு புதகப்டம், நதிப்பீடு நற்றும் யிதப்ட்டினல்)

பயனுள்ள தகவல் (ததொடர்ச்சி)


திருடப்பட்ட தபொருட்கள் பற்றிய ஒரு விொிவொன விளக்கம், குறிப்பொக:
த ொபபல் பபொன்கள் (தயொொிப்பு, ொடல் ற்றும் IMEI வொிபச எண்)
அபடயொள ஆவணங்கள் (எண், பததி ற்றும் விநிபயொகிக்கப்பட்ட இடம்)
வங்கி ற்றும்/அல்லது கடன் அட்படகள் (எண் ற்றும் கடன் அட்பட வழங்கும் நிறுவனம்)
நபககள் (விளக்கம் அல்லது புபகப்படம் ற்றும் திப்பு)



இபணயம் ததொடர்பொன குற்றங்களுக்கு, அபனத்து விவரங்கபளயும் பவத்துதகொள்ளவும்



கணினி ப ொசடி (

) அல்லது பவறு எந்தக் கடன் அட்பட ப ொசடி ததொடர்பொன குற்றங்களுக்கும்,

கடந்த 60 நொட்களுக்கொன வங்கி கணக்கு அறிக்பகபய நீங்கள் வழங்க பவண்டும்.

பவறு எவற்பற எல்லொம் நீங்கள் ததொிந்து தகொள்ள பவண்டும்
புகொர் பதிவு தசய்வபத றுக்க முடியு ொ?
இல்பல, அறிக்பகயிடப்பட்ட உண்ப கள் சட்டத்தினொல் தண்டபனக்கு உட்படொத குற்ற ொக இல்பலதயனில்
றுக்கப்படலொம். உதொரணம், வொகனத்திற்கு ஏற்பட்ட தற்தசயலொன பசதம் அல்லது ஒரு சிவில்
(

ஒப்பந்தத்திற்கு இணங்குதல், கடபன திரும்ப தசலுத்துவது குறித்த வொக்குவொதம் பபொன்றபவ).

குற்றவியல் புகொருக்கு என்ன பநர்கிறது?
இரண்டு பிரதிகள், தகவல் அறிவிப்புடன் பசர்த்து புகொரளித்தவருக்கு அனுப்பப்படும்.
குற்றம் லொசன்பன ற்றும் அதன் அதிகொர எல்பலக்குள் நிகழ்ந்திருந்தொல், அசல் பிரதி அந்தப் பகுதி நீதித்துபற
பபொலீஸுக்கு அனுப்பப்படும்.
ற்ற பநரங்களில், குற்றவியல் புகொர்

ண்டல பபொலீஸுக்கு அனுப்பப்படும்.

பபொலீஸ் நிபலயங்களின் பட்டியல்
Hôtel de Police
Rue Saint-Martin 33
1002 Lausanne

Poste de Police de Chailly
Avenue de Chailly 5
1012 Lausanne

Poste de Police de l’Avenue de Cour
Avenue de Cour 78
1007 Lausanne

Poste de Police du Flon
Rue de Genève 4
1003 Lausanne

Poste de Police de la Gare
Rue du Petit-Chêne 36
1003 Lausanne

Poste de Police d’Ouchy
Place de la Navigation 10
1006 Lausanne

Poste de Police de la Pontaise
Rue de la Pontaise 42
1018 Lausanne

Poste de Police de la Sallaz
Avenue du Temple 65
1012 Lausanne

திறந்திருக்கும் பநரங்கள்: www.lausanne.ch/police-contacts அணுகத்தக்க






Für Deutsch rufen Sie folgende Seite auf:
Per Italiano consultare:
ஆங்கிலத்தில் அறிய, தசல்லவும்:
Para Español haga clic en:
Para Portugês, por favor consulte:







ின்-புகொர்: www.lausanne.ch/police-eplainte

Za jezik idite na:
Për Shqip shkoni në:
Luqado Fadlan arag:
த ிழ்
அரபு

