SIGHT FOR ALL
புகார் சமர்ப்பிப் புப் படிவம்
‘அனைவருக்கும் கண்ணணோளி’ டேனவயிைது ஊழியர்கள் , ‘த ொலைந ொக்கர்கள் ’
(Visionaries), ‘ேகோக்கள் ’ (Fellows), ணேயல் -தி ் ப் பங் குபற் றுநர்கள் , பங் கோளர்கள் ,
ணேயல் -தி ் ங் களிை் ஊ ோகே் சிகிே்னேயளிக்கப்படும் டநோயோளிகள்
ஆகிடயோருன ய போதுகோப் பு தனலயோய முக்கியத்துவம் வோய் ந்தது, மற் றும் தகோத
ந த்னத குறிதத எவ் ணவோரு குற் றே்ேோ டு
் கனளயும் நோங் கள் மிகவும் தீவிரமோைதோக
எடுத்துக்ணகோள் டவோம் . ணதோ ர்ந்த டமம் போ ்டிற் கோகவும் நோங் கள் கடும்
முயற் சிகனள டமற் ணகோண்டுவருகிடறோம் , அத்து ை் பிை் னூ ் ல் கருத்துகளுக்கும் ,
சிபோரிசுகளுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கிடறோம் .
தயவுணேய் து பிை் வரும் அனைத்துப் பகுதிகனளயும் நிரப் புங் கள் , மற் றும்
உங் களுன ய புகோரினை jhatswell@sightforall.org எனும் மிை்ைஞ் ேல் முகவரிக்கு
அனுப் புங் கள் .
உங் களுன ய கரிேைங் களிை் மீது கூடிய வினரவில் கவைம் ணேலுத்தப் படும் ,
மற் றும் எமது விேோரனை முடிவுகளு ை் உங் களு ை் வினரவில்
ணதோ ர்புணகோள் ளப் படும் .
அனைத்துப் புகோர்களும் இரகசியமோக னவக்கப் படும் .
அநோமடதயமோை புகோர்கள் ஏற் றுக்ணகோள் ளப் ப ் ோலும் , உங் களுன ய
கரிேைங் கனளக் கூடிய வினரவில் கவைிப் பதற் கோகக் கூடுதல் விபரங் கள் எமக்குத்
டதனவப் ப ் ோல் உங் களு ை் ணதோ ர்புணகோள் ளக் கூடியதோக இருப் பதற் கோக
உங் களுன ய ணதோ ர்பு விபரங் கனளக் ணகோடுக்குமோறு டவண்டுகிடறோம் . அத்து ை் ,
உங் களுன ய ணதோ ர்பு விபரங் கனள நீ ங் கள் ணகோடுக்கோவி ் ோல் , நோங் கள்
டமற் ணகோள் ளும் ந வடிக்னககனளப் பற் றி எம் மோல் உங் களுக்குத் ணதரியப் படுத்த
இயலோது.

ந ந்த நிகழ் னவப் பற் றி
தகுந்த வனகயில் பதிவு ணேய் யுங் கள் . இந்த ஆவணமோைது பிை்
வருவைவற் னறப் பற் றிப் புகோர் ணேய் வதற் கோைதோகும் :

□

போதுகோப் பு
ேம் பந்தப் ப ்
ந த்னத

□

□

குழந்னதப்

போலியல் -ரீதியோய் த்

□

டமோேடிக்

தவறோை-ந த்னத

குற் றே்ேோ டு
் கள்

□

□

தவறோை-

ணதோல் னலயளிப் பு

நிறுவை நிதித்

ணபோதுப் புகோர்
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ேம் பந்தப் ப ்
ந த்னத

□

தவறோை-

துஷ்ப் பிரடயோகம்

இதரம்

நிகழ் வு நன ணபற் ற திகதி (ணதரிந்தோல் ): ___________________ நிகழ் வு நன ணபற் ற
டநரம் : ____________________________
நிகழ் வு நன ணபற் ற இ ம் :
____________________________________________________________________
நன ணபற் ற நிகழ் வு/பிரே்சினைனயப் பற் றிய விபரம் (தயவுணேய் து ந ந்த
நிகழ் வுகனள அனவ ந ந்டதறிய வரினேயில் குறிப் பிடுங் கள் ):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

அந்தப் பிரே்சிை இப் நபொதும் இருக்கிறதோ?

□

‘ஆம் ’

□

‘இல் னல’

□

ணதரியோது

உங் கனளப் பற் றிய விபரங் கள்
அனைத்து விபரங் களும் இரகசியமோக னவக்கப் படும் . நீ ங் கள் அநோமடதயமோக
இருக்க விரும் பிைோல் , இந்தப் பகுதினய நீ ங் கள் விட்டுவிடைொம் .

இந்தப் புகோனரப் பூர்த்தி ணேய் யும் நபருன ய ணபயர்:
_________________________________ திகதி: _________________
பகல் -டவனளத் ணதோனலடபசி இலக்கம் (‘பகுதிக் குறியீடு’ (area code) உள் ள ங் க):
________________________________
மோனல-டவனளத் ணதோனலடபசி இலக்கம் / ணமோனபல் டபசி இலக்கம் :
____________________________
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மிை் ைஞ் ேல் முகவரி: __________________________________________________
அஞ் ேல் முகவரி: (ணதருப் ணபயர்):
_________________________________________________________________
(நகரம் ): ___________________________________________ திகதி:
__________________

எை் னு ை் தயவுணேய் து பிை் வரும் வழிகளில் ணதோ ர்புணகோள் ளுங் கள் :

□

ணதோனலடபசி

□

ணமோனபல்

□

மிை் ைஞ் ேல்

□

தபோல்

னகப் டபசி
நீ ங் கள் டமலதிகமோக எதுவும் கருத்துனரக்க விரும் புகிறீர்களோ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

உள் -அலுவலகப் பயை் போ ்டிற் கு ம டு
் ம் :
வழக்கு அன யோளக் குறியீடு (Case ID):
____________________________________________________________________________
விேோரனணயோளர்:
________________________________________________________________________
முடிவு:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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