
 
 

 
 

 
இலங்ைக'ல் ஈஸ்டர் ஞா'ற்/க்0ழைம தாக்4தல் ெதாடர்6ல் 7னிெசப் 
நி=வனத்?ன் அAக்ைக. 
 
இறந்தவர்களில் 45 ேபர் D/வர்களாக காணப்பFவGடன், ெப=ம் எண்ணிக்கயான 
D/வர்கள் காயமைடய்ந்Gம் ெபற்ேறார்கைள7ம் இழந்Gம் காணப்பF0ன்றனர். 
 
Jன் கவ்,6ராந்?ய இயக்4னர் 7னிெசப் ெதற்4 ஆDயா, Lம் சட்டன், 6ர?னி? 
7னிெசப் இலங்ைக 
 
  
 
23 ஏப்ரல் 2019, ெகாNம்O, இலங்ைக: இலங்ைக'ல் ஈஸ்டர ்ஞா'ற்/க்0ழைம (ஏப்ரல் 
21, 2019) ேதவாலயங்கள் மற்/ம் :;<களில் ஒன்/ @Aய B/வரக்ள் உட்பட 
D;ம்பங்கEக்D எ<ராக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ெகாHரமான வன்Iைறகளால் Jனிெசப் 
அ<ரச்B்Jற்/ள்ளM மற்/ம் வNத்தமைடந்Mள்ளM. இந்த ெகாHரமான தாக்Dதல்களால்  
பா<க்கப்பட்டவரக்ள், D;ம்பங்கள் மற்/ம் சPகங்கEக்D நாங்கள் எமM ஆழ்ந்த 
அRதாபத்<ைன ெதரி:க்0ன்ேறாம். 
 
 
இந்த தாக்Dதல்கள் எவ்வா/ Dழந்ைதகள் மற்/ம் இளம் பNவத்<னைர 
பா<த்<Nக்0ன்றன என்பைதப் பற்Sய ெசய்<கள் வந்Mெகாண்ANக்0ன்ற ேவைள'ல், 
இலங்ைகையJம் , Uற ேதசத்ைதJம் ேசரந்்த  45 Dழந்ைதகள் 
ெகால்லப்பட்ANக்0றாரக்ள். ேமVம் பலர ்காயமைடந்Mள்ளனர.் மற்/ம் இப்ெபாXM 
Y:ரமான B0சை்ச Uரி:ல் தமM உ'ரக்Eக்Dகாக  பல Dழந்ைதகள் நா; IXவMம் 
ேபாரா;0ன்றனர ். பல Dழந்ைதகள் ஒன்/ அல்லM இரண்; ெபற்ேறாைர இழந்M 
காணப்ப;வMடன், எண்ணற்ற Dழந்ைதகள் அ<ரச்B்Zட்;ம், [ண்பட்ட வன்Iைறக்D 
சாட்Bயாக உள்ளனர.் 
 
 
பா<க்கப்பட்ட Dழந்ைதகள் மற்/ம் இளம் பNவத்<னர ்பற்Sய நம்பகமான தகவைல 
ேசகரிக்க Zனிெசப் நிNவனமானM அரச பங்காளி நி/வனங்கEடன் ெநNக்கமாக 
இைணந்M ேவைல ெசய்M வN0றM. இப்ேபாM, Zனிெசப் Uன்வNம் ேதைவகைள 
அைடயாளம் கண்;ள்ளMடன்  Uன்வNம் :தத்<ல் தனM ேசைவ'ைன வழங்D0ன்றM: 
 
  
 

• Dழந்ைதகள் அRம<க்கப்பட்ட Bல மNத்Mவமைனகளில் அவBயமான 
மNத்Mவத் ேதைவ உள்ளM. Jனிெசப் நிNவனமானM ேதைவயான ெபாNட்கைள 
வாங்Dவதற்Dம் வழங்Dவதற்Dமான ெசயற்பா;களில் ஈ;பட்; வN0ன்றM. 

 
• ெபற்ேறாரக்ளிட\Nந்M Uரிந்த Dழந்ைதகEக்D அவரக்ளM உற:னரக்ைள 

அைடயாளம் காண்பM]ம், அவரக்ளின் D;ம்பங்கEடன் ெதாடர[் ெகாள்வMம் 
அவBயமாDம். ெபற்ேறாைர இழந்த Dழந்ைதகள் வாழ நிரந்தர இடம் ேதைவ. 
 

• Dழந்ைதகள் ெபற்ேறாNடன் ^ண்;ம் இைணவதற்D அல்லM D;ம்ப 
உ/ப்Uனரக்ள் மற்/ம் பராமரிப்பாளரக்Eடன் ^ண்;ம் இைணப்பதற்கான நி< 
மற்/ம் ெதா_ல்`ட்ப உத:கைள Jனிெசப் அரச நிNவனங்கEக்D 
வழங்D0ன்றM. 



 
 

 
 

 
• உள வள ஆற்/ப்ப;த்தல் மற்/ம் ஆேலாசைன ெசயற்பா; என்பன ஒN Iக்0ய 

ேதைவயாக அைடயாளம் காணப்பட்;ள்ளM. இந்த வாரம், Jனிெசப் 
பா<ப்[க்Dள்ளான Dழந்ைதகள் மற்/ம் அவரக்ளM D;ம்பங்கEக்D  'உள-சPக 
Iதல் உத:'ைன' வழங்Dம். 
 

• Jனிெசப் தகவல் ேசகரிப்[ ெதாடரU்Vம், Dழந்ைதகள் மற்/ம் இளம் 
பNவத்<னரின் ேதைவகைள Iன்Rரிைம ப;த்தல் ெதாடரU்Vம்,ெபண்கள் 
மற்/ம் Dழந்ைதகள் :வகார அைமசa் மற்/ம் aகாதார அைமசa்க்D 
ேதைவயான ஆதர:ைன ெதாடரந்்Mம் வழங்Dம். 

    
இந்த வன்Pைறைய Qக வRவான Pைற'ல் Sனிெசப் கண்டனம் ெசய்0றG. எந்த 
4ழந்ைத7ம் அல்லG ெபற்ேறா=ம் இத்தைகய வன்Pைற அல்லG இழப்ைப 
அTபUக்கக்VடாG. ஒவ்ெவா= 4ழந்ைதக்4ம் பாGகாப்O மற்/ம் பாGகாப்O 
ெப/வதற்கான உரிைம உள்ளG. 
 
தயY ெசய்G கவனி7ங்கள்: ேமல<கமான தகவல்கள் அரச நிNவனங்களிட\Nந்M 
0ைடக்கப்ெப/ம்ேபாM இந்த [ள்ளி:வரங்கள் மாற்றமைடயலாம். 
 
 
7னிெசப் பற்Aய ேமல?க தகவRக்4 தயYெசய்G ெதாடர்O ெகாள்ளYம்: 
ெஜரQ ஸ்6ரிஜ், ெதாடர்பாடல் நிOனத்Gவ அ?காரி, Sனிெசப் இலங்ைக, 
Tஎல்: +94 77 723 6548, , jsprigge@unicef.org   
 
[சான் \ஸ்டர்-6ேரம?லக, ெதாடர்பாடல் அ?காரி, 7னிெசப் இலங்ைக 
Tஎல்: +94 77 316 5378, , swooster@unicef.org   
 
அன்ேன-ேசாஃ6 பான்ஃ^ல்ட், 6ராந்?ய ெதாடர்பாடல் தைலைம அ?காரி, 7னிெசப் 
ெதற்காDயா 
Tஎல்: +977 980 103 0076,  abonefeld@unicef.org 
 
 
 
7னிெசப் _லங்கா பற்A 
 
 
7னிெசப் ஒவ்ெவா= 4ழந்ைத'ன் உரிைமகள் மற்/ம் நல்வாழ்ைவ 
ஊக்4Uக்0ன்றG. எங்கள் பங்காளிகaடன் ேசர்ந்G, 190 நாFகளிRம், 
6ராந்?யங்களிRம் நாங்கள் நைடPைற நடவLக்ைககளில் ஈFபFவதன் bலம் 
ேவைல ெசய்0ேறாம். எல்லா இடங்களிRம் எல்லா 4ழந்ைதகaக்4ம் பயன் 
தரக்VLய, பா?க்கப்படக்VLய 4ழந்ைதகைள அைட7ம் Pயற்D'ல் Dறப்O 
கவணம் ெசRத்G0ேறாம். 7னிெசப் _லங்கா பற்Aய ேமRம் தகவRக்4, 
ந்ந்ந்.உனிcஎf.ல்க் ஐ பார்ைவ'டYம் 


