
ஒரு வழக்காடல் பகாது்காவலர் எனபவர் 18 வயதுககு 
மேறபடட, நீதிேன்றததில் உங்ளுககு உதவ 
முடியுேகான ஒரு நபர் ஆவகார் (எடுததுக்காடடகா், 
உங்ளுடடய தகாய், தநடத அல்லது நீங்ள் 
நம்பும் பபகாறுப்புள்்ள வயதுவநதவர்). உங்ளுககு 
ஒரு பபறம்றகார் அல்லது பகாது்காவலர் அல்லது 
நீதிேன்றததில் உங்ளுககு உதவககூடிய பி்ற 
பபகாருததேகான வயதுவநதவர் இல்டலபயன்றகால், 
நீங்ள் பபகாது வழக்்றிஞடை (Public Advocate), 
02 6207 0707. என்ற பதகாடலமபசி இலக்ததில் 
அடழக் மவண்டும். 

எனது விண்்ணப்பம் அவசைேகானதகா்வும், 
எனனுடடய பகாது்காப்டபயிடடு நகான 
அஞ்சுவதகா்வும் இருப்பின எனன 
பசய்வது?
நீங்ள் ஒரு இடடக்கால உததைவு (interim order) 
-க்கா் விண்்ணப்பிக்லகாம். இடடக்கால உததைவு 
எனப்படுவது ஒரு தற்காலி் உததைவகாகும். 
இடடக்கால உததைவு ஒனறு வழங்ப்படடகால், 
நீதிேன்றததகால் இறுதி முடிவு எடுக்ப்படும்வடை 
அது நடப்பில் இருககும். முறப்ல் 11.30 ே்ணிககு 
முனனர் நீங்ள் நீதிேன்றததில் ஆஜைகானகால், 
உங்ளுடடய விண்்ணப்பம் அனட்றய தினம் 
பைிசீலிக்ப்படும். முறப்ல் 11.30 ே்ணியகான பி்றகும் 
உங்ள் விண்்ணப்பம் ட்ய்ளிக்ப்படகாவிடடகால், 
அனட்றய தினததில் நீதிேன்றததில் 
விசகாைிக்ப்படுவதறகுத மதடவயகான அ்ளவிறகு 
அது அவசைேகானதகா அல்லது அடுததுவரும் 
சகாதகாை்ண மவடல நகா்ளில் அடத எடுததுக 
ப்காள்வதகா எனபடத நீதிேன்றம் தீர்ேகானிககும். 

அடனதது இடடக்கால விண்்ணப்பங்ளும் 
ஒரு நீதிேன்ற அட்றயில் ஒரு பதிவகா்ளர் 
அல்லது ஒரு நீதிபதி மூலம் விசகாைிக்ப்படும். 
உங்ள் பகாது்காப்டப முனனிடடு நீங்ள் ஏன 

பயப்படு்ிறீர்்ள், யகாருககுப் பயப்படு்ிறீர்்ள் 
எனபடத நீங்ள் வி்ளக் மவண்டும். அதற்கான 
உடனடித மதடவ இருப்பதகா்த திருப்தியடடநதகால், 
நீதிேன்றம் இடடக்கால உததைவு ஒனட்றப் 
பி்றப்பிககும். உததைவில் பிைதிவகாதி 
பினபற்றமவண்டிய பல நிபநதடன்ள் இருககும்.

்காவல்துட்றயினர் அதன ந்டலப் பிைதிவகாதிககு 
வழங்ியபின, இடடக்கால உததைவு அமுலுககு 
வரு்ி்றது. 

நீதிேன்றம் இடடக்கால உததைவு 
ஒனட்றப் பி்றப்பிததுள்்ளது, அடுதது 
நடப்பது எனன?
உங்ள் விடயததிற்கா் நீதிேன்றம் ஒரு 
்லநதுடையகாடல் தி்திடய ஒதுககும். உங்ளுககு 
வழங்ப்படட தி்தி ேறறும் மநைததில், நீங்ள் 
கு்றிதத ்லநதகாமலகாசடனககு (conference) 
சமு்ே்ளிக் மவண்டும், இல்டலபயனில் உங்ள் 
விண்்ணப்பம் தள்ளுபடி பசய்யப்படலகாம்; அததுடன 
இடடக்கால உததைவு இதன பினனர் உங்ட்ளப் 
பகாது்காக்காேல் மபகா்லகாம்.

இடடக்கால உததைவுககு 
விண்்ணப்பிக்ப்படகாவிடடகால் அல்லது 
அது வழங்ப்படகாவிடடகால் எனன ஆகும்?
உங்ள் விடயததிற்கா் நீதிேன்றம் ஒரு 
்லநதுடையகாடல் தி்திடய ஒதுககும். உங்ளுககு 
வழங்ப்படட தி்தி ேறறும் மநைததில் கு்றிதத 
்லநதுடையகாடலில் நீங்ள் ்லநது ப்காள்்ள 
மவண்டும்.

வன்முறையிலிருந்து உங்களுக்குப் 
பாது்காப்புத் தேறவயா?

TAMIL

உடலியல் அல்்லது பாலியல் வன்முறை அல்்லது துஷபபிரயயாகம், அச்சுறுத்தல்கள், 
பபின்்்தாடர்தல், துன்புறுத்தல், மிரடடல், ்�ாதது ய�்தம் அல்்லது இது யபான்ை 
்�யல்களிலிருந்து உஙகளுக்குப் பாதுகாப்பு ய்தறவயா?

அல்்லது

உஙகள் குடும்பத்ததில் யாராவது உஙகளுடன் வன்முறைத்தனமாகயவா அல்்லது 
்தவைாகயவா நடந்து ்காண்டுள்ளனரா? உடலியல் அல்்லது பாலியல் 
துஷபபிரயயாகம் அல்்லது வன்முறை, உணரவு�ார அல்்லது உளவபியல் 
துஷபபிரயயாகம், ்பாருளா்தாரத துஷபபிரயயாகம், அச்சுறுததும் நடதற்த, அல்்லது 
உஙகளுறடய பாதுகாப்பு அல்்லது குடும்ப உறுப்பபினரின் பாதுகாப்பபிறனப் பறைறி 
உஙகளுக்கு அச்�த்ததிறன ஏறபடுததும் வறகயபி்லான அடக்கதியாளும் அல்்லது 
பயப்பட றவக்கும் நடதற்த ஆகதியவறறை இது உள்ளடக்க்லாம். 

உஙகளுக்கு அவ�ர உ்தவபி ய்தறவப்படடால் 
அல்்லது உஙகள் பாதுகாப்பு உடனடியான 
ஆபத்ததில் இருப்ப்தாக நீஙகள் உணரந்்தால், 
000 இல் காவல்துறையபினறர அறைக்கவும்.

குடும்ப வன்முறை த�ொடர்பொன சேறவகள் 
்பறைறிய அல்லது அவேரகொ்லத் �ங்குமிடம 
்பறைறிய �கவலகள் உங்களுக்குத் 
ச�றவப்படடொல, வீடடு வன்முறை தெருக்கீடடுச் 
சேறவ (Domestic Violence Crisis Service – DVCS) 
-றய அவரகளது 24 மணிசெர அவேரகொ்லத் 
த�ொற்லச்பேறியில அறைக்கவும  
02 6280 0900  அல்லது www.dvcs.org.au 
-இறனப ்பொரறவயிடவும.

உஙகறளப் பாதுகாததுக்்காள்வ்தறகாக, 
அவுஸ்ததியரலிய ்தற்லநகரப் பபிரய்த� நீ்ததிவான் 
நீ்ததிமன்ைத்ததில் (ACT Magistrates Court) 
நீ்ததிமன்ை உத்தரவு ஒன்றுக்காக நீஙகள் 
வபிண்ணப்பபிக்க்லாம். உத்தரவுகள் உஙகள் 
பபிள்றளகறளயும் உள்ளடக்க்லாம்.

ஓர உத்தரவானது, உஙகளிடமிருந்து வபி்லகதி 
இருக்கயவண்டும் அல்்லது உஙகறளத 
்்தாடரபு ்காள்ளா்ததிருத்தல் யவண்டும் 
யபான்ை நதிபந்்தறனகறள மறறைய நபர மீது 
(“பபிர்ததிவா்ததி”) வபி்ததிக்கதிைது.

நகான விண்்ணப்பிப்பது எவவகாறு?
ஒரு விண்்ணப்பப் படிவதடத பூர்ததி பசய்து, அதடன 
நீதிேன்றததில் ஒப்படடக்வும். படிவங்ட்ள 
நீங்ள் நீதிேன்றததில் அல்லது வடலதத்ளததில் 
பப்றலகாம் www.courts.act.gov.au/protection.

விண்்ணப்பிக் ஏதகாவது பசலவு 
ஏறபடுேகா? 
இல்டல. விண்்ணப்பிததல் இலவசேகானது.

நகான 18 வயதுககு உடபடடவர்.
நீங்ள் உங்ளுடடய பசகாநதப் பபயைில் 
ஓர் உததைவுக்கா் விண்்ணப்பிக்லகாம். 
நீங்ள் 14 வயதிறகுடபடடவைகா் இருநது, 
ஓர் உததைவிடனப் பப்ற விரும்பினகால், 
உங்ளுககு உதவ ஒரு வழக்காடல் பகாது்காவலர் 
(litigation guardian) நியேிக்ப்படடிருக் மவண்டும். 
நீங்ள் 14 வயதுககு மேறபடடவர், ஆனகால் 
18 வயதிறகு உடபடடவர் எனில், நீங்ளும் ஒரு 
வழக்காடல் பகாது்காவலடைக ப்காண்டிருக் 
மவண்டியிருக்லகாம்.
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எனது ்லநதுடையகாடல் தினததில் எனன 
நடககும்?
நீங்ள் பதிவ் மேடசககு முன சமு்ே்ளிதது, 
அஙகு வநதுவிடடீர்்ள் எனபடத அவர்்்ளிடம் 
பதைிவிக் மவண்டும். பிைதிவகாதி இருககும் அமத 
பகுதியில் நீங்ள் ்காததிருக் விரும்பவில்டல 
என்றகால், தயவுபசய்து அதடன முனமேடசயிலுள்்ள 
ஊழியர்்்ளிடம் பசகால்லுங்ள். ்லநதுடையகாடடல 
நடததும் துட்ணப்பதிவகா்ளைகால் உங்ள் பபயர் 
அடழக்ப்படும்.

்லநதுடையகாடலின மபகாது நீங்ளும், 
பிைதிவகாதியும் பவவமவறு அட்ற்்ளில் இருப்பீர்்ள். 
உங்ளுககு ஆதைவகா் யகாைகாவது ஒருவடை நீங்ள் 
உடன டவததுகப்காள்்ளலகாம்.

நீங்ளும், பிைதிவகாதியும் ஒரு முடிவுககு உடனபட 
முடியுேகா எனறு துட்ணப்பதிவகா்ளர் பகார்ப்பகார். 

அவுஸதிமைலியத தடலந்ர்ப் பிைகாநதியச் சடட 
உதவி (Legal Aid ACT) -யகானது சடட ஆமலகாசடன 
மூலம் உங்ளுககு உதவககூடிய ஊழியர்்ட்ள 
நீதிேன்றததில் ப்காண்டுள்்ளது. வீடடு வனமுட்ற 
பநருககீடடுச் மசடவ (Domestic Violence Crisis 
Service – DVCS) உங்ளுககு ஆதைவ்ளிக்ககூடிய 
ஊழியர்்ட்ள நீதிேன்றததில் ப்காண்டுள்்ளது. 
இநத அடேப்பு்்ளில் ஏமதனும் ஒன்றில் 
நீங்ள் உதவிபப்ற விரும்பினகால், தயவுபசய்து 
விசகாைிப்புக கூண்டில் உள்்ள நபைிடமேகா அல்லது 
துட்ணப்பதிவகா்ளைிடமேகா ம்ளுங்ள். 

்லநதுடையகாடலின சகாததியேகான 
பலகாபலன்ள்
 • இறுதி உததைவு்ளுககு (Final Orders) 

நீங்ளும், பிைதிவகாதியும் உடனபடு்ிறீர்்ள். 
்காவல்துட்றயினர் உததைவு்ட்ள 
அமுல்படுததுவர்.

 • நீங்ளும், பிைதிவகாதியும் உங்ளுடடய 
உறுதிபேகாழி்ட்ள (undertakings) ஒப்புக 
ப்காள்்ிறீர்்ள். உறுதிபேகாழி்ள் எனப்படுவது 
நீதிேன்றததிறகு ஒருவர் அ்ளிககும் முட்றசகார் 
வகாககுறுதியகாகும். ஓர் உறுதிபேகாழி 
மீ்றப்படடகால், ்காவல்துட்றயினைகால் அடத 
அமுல்படுதத முடியகாது.

 • நீங்ள் உடனபடகாவிடடகால், நீதிேன்றம் 
உங்ள் விடயதடத ஒரு நீதிபதி முனபகா் 
விசகாைட்ணககு அடடவட்ணப்படுததும். 

 • பிைதிவகாதி ்லநதுடையகாடலுககுச் 
சமு்ே்ளிக்வில்டல என்றகால், இறுதி 
உததைடவ வழஙகுவது கு்றிதது பைிசீலிக் 
அமத நகா்ளில் நீதிேன்றததில் உங்ள் விடயம் 
அடடவட்ணப்படுததப்படலகாம். 

 • நீங்ள் நீதிேன்றததிறகுச் சமு்ே்ளிக்வில்டல 
என்றகால், உங்ள் விண்்ணப்பம் தள்ளுபடி 
பசய்யப்படலகாம், அததுடன எநதபவகாரு 
இடடக்கால உததைவும் இதன பினனர் 
உங்ட்ளப் பகாது்காக்காது.

 • நீதிேன்றத தி்தி, விண்்ணப்பம் ேறறும் 
எநதபவகாரு இடடக்கால உததைவு பற்றியும் 
்காவல்துட்றயினைகால் பிைதிவகாதிககு அ்றிவிக் 
முடியகாவிடடகால், நீதிேன்றம் அதறகு புதியபதகாரு 
்லநதுடையகாடல் தி்தியிடன வழஙகும். 

எனது விண்்ணப்பம் விசகாைட்ணககுச் 
பசன்றகால் எனன ஆகும்?
இறுதி உததைவின அவசியம் பற்றிய ஒரு முடிடவ 
நீதிபதி எடுப்பதறகு ஏதுவகா் நீங்ள் ஆதகாைங்ட்ள 
வழங் மவண்டும். உங்ளுககு எனன 
மநர்நதுள்்ளது எனபடத ேற்றவர்்ள் நீதிேன்றததில் 
பசகால்ல மவண்டும் என நீங்ள் விரும்பலகாம். 
அவர்்ள் சகாடசி்ள் எனறு அடழக்ப்படு்ி்றகார்்ள். 
உங்்ளிடம் சகாடசி்ள் இருநதகால், விசகாைட்ணககு 
ஒதுக்ப்படட தி்தி ேறறும் மநைததில் 
நீதிேன்றததிறகு வருேகாறு அவர்்ட்ள நீங்ள் 
ம்ட் மவண்டும். புட்ப்படங்ள் அல்லது 
பசய்தி்ள் மபகான்ற உங்ள் வழககுககுப் 
பபகாருததேகான பதிவு்ள் உங்்ளிடம் இருநதகால், 
அவற்றிடன நீதிேன்றததிறகுக ்காண்பிக் நீங்ள் 
வரும்மபகாது ப்காண்டுவை மவண்டும். 

பிைதிவகாதி தேது விடயததிலும் அவவகாறு பசய்ய 
முடியும். 

இச்பசயனமுட்ற பற்றி உங்ளுககு உறுதியகாய்த 
பதைியகாவிடடகால், சடட ஆமலகாசடனடயப் பப்றவும்.

ஓர் உததைவு எவவ்ளவு ்காலததுககு 
நீடிககும்?
ஒரு தனியகாள் பகாது்காப்பு உததைவு (Personal 
Protection Order) 12 ேகாதங்ள் வடையும், ஒரு 
குடும்ப வனமுட்ற உததைவு (Family Violence 
Order) 24 ேகாதங்ள் வடையும் நீடிககும். உங்ள் 
இறுதி உததைவிடன நீடிப்பதற்கா் நீங்ள் 
விண்்ணப்பிக்லகாம். இது உததைவு ்காலகாவதியகாகும் 
முனபு பசய்யப்பட மவண்டும்.

உததைவிடன ேகாற்ற முடியுேகா?
உததைடவ ேகாற்ற அல்லது அதடன முடிவுககுக 
ப்காண்டுவை நீங்ள் விரும்பினகால், நீதிேன்றததில் 
விண்்ணப்பிக்லகாம்.

உததைவகானது ேற்ற ேகாநிலங்்ளில் 
பசல்லுபடியகாகுேகா?
அவுஸதிமைலியகா ேறறும் நியூசிலகாநது முழுவதும் 
குடும்ப வனமுட்ற உததைவு்ட்ள அமுல்படுதத 
முடியும். ஒரு தனிநபர் பகாது்காப்பு உததைவிடனப் 
பி்ற ேகாநிலங்்ளில் ேறறும் பிைமதசங்்ளில் பதிவு 
பசய்வதன மூலேகா் அம் ேகாநிலங்ள் ேறறும் 
பிைமதசங்்ளில் இது அமுல்படுததப்படலகாம்.

முக்ியேகான பதகாடலமபசி எண்்ள்

அவ�ரய�றவ

000

Protection Unit ACT Magistrates Court 
(அவுஸ்ததியரலிய ்தற்லநகரப் பபிரய்த� 
நீ்ததிவான் நீ்ததிமன்ைப் பாதுகாப்புப் பபிரிவு) 
02 6205 4939

ACT Policing (அவுஸ்ததியரலிய ்தற்லநகரப் 
பபிரய்த�க் காவல்துறை) 
131 444

Victim Support ACT (அவுஸ்ததியரலிய ்தற்லநகரப் 
பபிரய்த� பா்ததிப்புறயைாருக்கான ஆ்தரவுச் ய�றவ) 
1800 822 272

Legal Aid ACT (அவுஸ்ததியரலிய ்தற்லநகரப் 
பபிரய்த� �டட உ்தவபிச் ய�றவ)

02 6207 1874 அல்லது 1300 654 314

Domestic Violence Crisis Service – DVCS  
(வீடடு வன்முறை ்நருக்கீடடுச் ய�றவ)

02 6280 0900

அணுகும் முட்ற
 • உங்ளுககு பேகாழிபபயர்ப்பு ேறறும் 

உடைபபயர்ப்புச் மசடவ மதடவப்படடகால், 
TIS ஐ 13 14 50 இல் அடழக்வும் அல்லது 
www.tisnational.gov.au -ஐப் பகார்டவயிடவும்.

 • நீங்ள் ்காது ம்்ளகாதவைகா், அல்லது மபச்சு 
அல்லது பசவிததி்றன குட்றபகாடு உள்்ளவைகா் 
இருநது, உங்ளுககு ஒரு பதகாடல-எழுதது 
அச்சுப்பதிவு (படலிடடப்டைடடர்) மசடவ 
மதடவப்படடகால், 13 36 77 -ஐ அடழதது, 
02 6205 0000 -ஐக ம்ட்வும்.

 • Speak and Listen -ஐப் பயனபடுததுமவகார், 
1300 555 727 -ஐ அடழதது, 02 6205 0000 -ஐக 
ம்ட்வும்.

 • இநத ஆவ்ணதடத நீங்ள் பபைிய அச்சில் 
பப்ற விரும்பினகால், எங்ள் நீதிேன்ற உதவி 
அதி்காைிடய 02 6205 0322 -இல் அடழக்வும்.

இந� ஆவணமொனது ேடட 
ஆச்லொேறனக்கொன ஒரு மொறறீடொக 
இருக்கும செொக்கத்ற�க் தகொணட�ன்று. 
உங்கள் வைக்றக எவவொறு த�ொடரவீரகள் 
அல்லது ெடத்துவீரகள் என்று உங்களுக்கு 
ெிச்ேயமறைறிருந�ொல, �யவுதேய்து ேடட 
ஆச்லொேறனறயப த்பைவும.

ACT Magistrates Court  |  Knowles Place Canberra City 2601  |  GPO Box 370 Canberra ACT 2601  |  www.courts.act.gov.au

ACT  
MAGISTRATES 
COURT

18
07

87

http://www.tisnational.gov.au

