
குடும்ப வன்முறை உத்தரவு (Family 
Violence Order, FVO), ்தனியாள் ்பாதுகாப்பு 
உத்தரவு (Personal Protection Order, PPO) 
அல்லது ்தனியாள் ்பாதுகாப்பு (்பணியிட) 
உத்தரவு (Personal Protection (Workplace) 
Order, WPO) விணணப்்ப நகல்லான்று 
உஙகளுக்கு "வழஙகப்்பட்டுள்்ளது" 
(அ்தாவது, லகாடுக்கப்்பட்டுள்்ளது)
்தமது ்பாதுகாப்ற்பப் ்பறைறிய அச்சத்ததின் காரணமாக 
யாரரா ஒருவர் உஙகளுக்கு எ்ததிராக ஓர் உத்தரறவ 
நாடுகதிைார்,

“விணணப்்ப்தாரர்” (உத்தரவு ரவணடி 
விணணப்்பித்த ந்பர்) ரகாரும விடயஙகள் மறறும 
விணணப்்ப்தாரர் உஙகள் மீது வி்ததிக்க விருமபும 
நதி்பந்தறனகள் ஆகதியவறறை நீஙகள் ல்பறறுள்்ள 
விணணப்்பமானது ரகாடிட்டுக் காண்பிக்கும. 

ஓர் உத்தரவானது, விணணப்்ப்தாரரிடமிருநது 
வி்லகதி இருக்க ரவணடும அல்லது அவர்கற்ளத 
ல்தாடர்பு லகாள்்ளா்ததிருக்க ரவணடும ர்பான்ை 
நதி்பந்தறனகற்ள உஙகள் மீது வி்ததிக்கதிைது.

ஓர் உத்தரவுக்கான விணணப்்பத்ததிறகு எ்ததிர்ப்பு 
ல்தரிவிக்கும வாய்ப்பு உஙகளுக்குக் கதிறடக்கும.

உஙகளுக்கும இறடக்கா்ல உத்தரவின் 
ஒரு நகல வழஙகப்்பட்டிருந்தால 
இறு்ததி உத்தரவுகளுக்கான விணணப்்பம முடிவு 
ல்சய்யப்்படும வறர, நீ்ததிமன்ைம ஓர் இறடக்கா்ல 
உத்தரறவ (interim order) வழஙக்லாம. இறு்ததி 
உத்தரவு (final order) வழஙகப்்படுமவறர அல்லது 
இறடக்கா்ல உத்தரவு ்தள்ளு்படி ல்சய்யப்்படுமவறர, 
இறடக்கா்ல உத்தரவு ்தறர்பாது நறடமுறையில 
உள்்ளதுடன், அமுல்படுத்தவும ல்சய்யப்்படும. 
நீஙகள் கட்டுப்்பட ரவணடிய ்ப்ல நதி்பந்தறனகற்ள 
இது உஙகளுக்கு வி்ததிக்கதிைது. நீஙகள் 
உத்தரறவக் கறடப்்பிடிக்கத ்தவைறினால அ்பரா்தம 
வி்ததிக்கப்்பட்லாம.

இறடக்கா்ல உத்தரவின் நதி்பந்தறனகள் மறறும அது 
அமுலிலுள்்ள கா்லப்்பகு்ததி ஆகதியறவ உத்தரவில 
குைறிப்்பிடப்்பட்டுள்்ளன. உத்தரறவ மீறுவ்தறகான 
அ்பரா்தம ்பறைறியும அது கூறுகதிைது. உத்தரவு 
உஙகளுக்கு புரியவிலற்ல என்ைால நீஙகள் ்சட்ட 
ஆர்லா்சறனறயப் ல்பை ரவணடும.

அடுதது நடப்்பது என்ன?
இடைக்கால உத்தரவு இலடல:

குைறித்த ்ததிக்ததி மறறும ரநரத்ததில ஒரு 
க்லநதுறரயாடலுக்காக (conference) இந்த விடயம 
அட்டவறணப்்படுத்தப்்படும. இறு்ததி உத்தரவுக்கான 
விணணப்்பதற்த நீஙகள் மறு்தலிக்க விரும்பினால, 
அந்தத ்ததிக்ததியில நீஙகள் நீ்ததிமன்ைத்ததில 

்சமுகம்ளிக்க ரவணடும. ்சமுகம்ளிக்கத ்தவைறினால, 
நீஙகள் அவவிடத்ததில இல்லாமர்லரய உத்தரவுகள் 
ஏற்படுத்தப்்பட்லாம.

இடைக்கால உத்தரவு:

இறடக்கா்ல உத்தரவு மறறும விணணப்்பததுடன், 
இறடக்கா்ல உத்தரவின் ஒரு “ஒப்பு்தல நகல” 
(“endorsement copy”) மறறும இவவிடயம 
்பறைறி நீ்ததிமன்ைத்ததில நடக்கவுள்்ள ஒரு 
க்லநதுறரயாடலுக்கான ்ததிக்ததி, ரநரம அடஙகதிய 
ஓர் அைறிவித்தலும உஙகளுக்கு கதிறடக்கப் 
ல்பறைறிருக்கும.

இறடக்கா்ல உத்தரவு இறு்ததி உத்தரவாக 
மாறைப்்படுவற்த நீஙகள் ஒப்புக்லகாணடால, பூர்த்ததி 
ல்சய்யப்்பட்ட ஒப்பு்தல நகற்ல நீ்ததிமன்ைத்ததிறகுத 
்ததிருப்்பி அனுப்்பி றவயுஙகள். இற்த நீஙகள் ்த்பால 
மூ்லமாகரவா அல்லது ரநரிர்லா ல்சய்ய்லாம. 
நீஙகள் இப்்படிச ல்சய்்தால, நீ்ததிமன்ைத்ததிறகு 
விணணப்்பம கதிறடக்கப்ல்பறை ்ததினத்ததில, 
விணணப்்பத்ததில குைறிப்்பிடப்்பட்ட கா்லத்ததிறகு 
இறடக்கா்ல உத்தரவு இறு்ததி உத்தரவாக 
மாறும. ஒப்பு்தல நகற்ல க்லநதுறரயாடல 
்ததிக்ததிக்கு முன்னர் நீ்ததிமன்ைம ல்பறைால, 
நீஙகள் நீ்ததிமன்ைத்ததிறகு ல்சல்ல ரவணடிய 
அவ்சறியமிலற்ல.

ஒப்பு்தல நகற்ல நீஙகள் ்ததிருப்்பி அனுப்்பவிலற்ல 
என்ைால, க்லநதுறரயாடலுக்கு நீஙகள் 
நீ்ததிமன்ைத்ததிறகுச ல்சல்ல ரவணடும. உஙகளுக்குக் 
லகாடுக்கப்்பட்ட ்ததிக்ததி மறறும ரநரத்ததில 
க்லநதுறரயாடலுக்கு நீஙகள் ்சமுகம்ளிக்க ரவணடும, 
இலற்லலயனில இறடக்கா்ல உத்தரவு நீஙகள் அஙகு 
இல்லாமர்லரய இறு்ததி உத்தரவாக மாறைப்்பட்லாம.

நான் 18 வய்ததிறகுட்்பட்டவர்
நீஙகள் 14 வய்ததிறகுட்்பட்டவராக இருந்தால, 
உஙகளுடன் நீ்ததிமன்ைததுக்குச ல்சல்ல ஒரு 
வழக்காடல ்பாதுகாவ்லர் (litigation guardian) 
உஙகளுக்கு இருக்க ரவணடும. நீஙகள் 
14 வயதுக்கு ரமற்பட்டவராகவும, ஆனால 
18 வய்ததிறகு உட்்பட்டவராகவும இருந்தால, 
நீஙகளும ஒரு வழக்காடல ்பாதுகாவ்லறரக் 
லகாணடிருக்க ரவணடி ஏற்பட்லாம.

ஒரு வழக்காடல ்பாதுகாவ்லர் என்்பவர் 18 வயதுக்கு 
ரமற்பட்ட, நீ்ததிமன்ைத்ததில உஙகளுக்கு உ்தவ 
முடியுமான ஒரு ந்பர் ஆவார் (எடுததுக்காட்டாக, 
உஙகளுறடய ்தாய், ்தநற்த அல்லது நீஙகள் நமபும 
ல்பாறுப்புள்்ள வயதுவந்தவர்). நீ்ததிமன்ைத்ததில 
உஙகளுக்கு உ்தவக்கூடிய ல்பறரைார் அல்லது 
்பாதுகாவ்லர் அல்லது ல்பாருத்தமான ்பிை 
வயதுவந்தவர்கள் உஙகளுக்கு இலற்லலயன்ைால, 
நீஙகள் ல்பாது வழக்கைறிஞறர (Public Advocate) 
02 6207 0707 -இல அறழக்க ரவணடும. 

க்லநதுறரயாடல ்ததினத்ததில என்ன 
நடக்கும?
உஙகளுறடய க்லநதுறரயாடலுக்கு நீஙகள் 
வநதுவிட்டீர்கள் என்று முன் வி்சாரிப்புக் கூணடில 
உள்்ள ஒருவரிடம நீஙகள் ல்சால்ல ரவணடும. 
க்லநதுறரயாடற்ல நடததும துறணப்்ப்ததிவா்ளரால 
உஙகள் ல்பயர் அறழக்கப்்படும.

க்லநதுறரயாடலின்ர்பாது நீஙகளும 
விணணப்்ப்தாரரும லவவரவறு அறைக்ளில 
இருப்பீர்கள். உஙகளுக்கு ஆ்தரவாக யாராவது 
ஒருவறர நீஙகள் உடன் றவததுக்லகாள்்ள்லாம. 

நீஙகளும, விணணப்்ப்தாரரும ஒரு முடிவுக்கு 
உடன்்பட முடியுமா என்று துறணப் ்ப்ததிவா்ளர் 
்பார்ப்்பார்.

அவுஸ்ததிரரலியத ்தற்லநகர்ப் ்பிராந்ததியச ்சட்ட 
உ்தவி (Legal Aid ACT) -யானது ்சட்ட ஆர்லா்சறன 
மூ்லம உஙகளுக்கு உ்தவக்கூடிய ஊழியர்கற்ள 
நீ்ததிமன்ைத்ததில லகாணடுள்்ளது. வீட்டு வன்முறை 
லநருக்கீட்டுச ர்சறவ (Domestic Violence Crisis 
Service – DVCS) உஙகளுக்கு ஆ்தரவ்ளிக்கக்கூடிய 
ஊழியர்கற்ள நீ்ததிமன்ைத்ததில லகாணடுள்்ளது. 
உஙகளுக்கு ்சட்ட ஆர்லா்சறன அல்லது ஆ்தரவு 
ர்தறவப்்பட்டால, ்தயவுல்சய்து வி்சாரிப்புக் கூணடில 
உள்்ள ந்பரிடரமா அல்லது துறணப்்ப்ததிவா்ளரிடரமா 
ரகளுஙகள்.

க்லநதுறரயாடலின் ்சாத்ததியமான 
்ப்லா்ப்லன்கள்
 • இறு்ததி உத்தரவுகளுக்கு நீஙகளும 

விணணப்்ப்தாரரும உடன்்படுகதிறீர்கள். 
காவலதுறையினர் உத்தரவுகற்ள 
அமுல்படுததுவர்.

 • நீஙகளும, ்பிர்ததிவா்ததியும உறு்ததிலமாழிகளுக்கு 
உடன்்படுகதிறீர்கள். உறு்ததிலமாழிகள் 
எனப்்படுவது நீ்ததிமன்ைத்ததிறகு ஒருவர் 
அ்ளிக்கும முறை்சார் வாக்குறு்ததியாகும. 
ஓர் உறு்ததிலமாழி மீைப்்பட்டால, 
காவலதுறையினரால அற்த அமுல்படுத்த 
முடியாது. 

 • நீஙகள் உடன்்படாவிட்டால, நீ்ததிமன்ைம 
உஙகள் விடயதற்த ஒரு நீ்ததி்ப்ததி முன்்பாக 
வி்சாரறணக்கு அட்டவறணப்்படுததும. 

 • நீஙகள் நீ்ததிமன்ைத்ததிறகு 
்சமுகம்ளிக்காதுவிட்டால, நீஙகள் 
இல்லா்த ரநரத்ததில இறு்ததி உத்தரவுகள் 
்பிைப்்பிக்கப்்பட்லாம. 

 • விணணப்்ப்தாரர் நீ்ததிமன்ைத்ததில 
ஆஜராகவிலற்ல என்ைால, விணணப்்பம 
்தள்ளு்படி ல்சய்யப்்பட்லாம அல்லது மறலைாரு 
நா்ளில மீணடும நீ்ததிமன்ைத்ததிறகு வரும்படி 
ரகட்கப்்பட்லாம. 

பாதுகாப்பு உத்தரவிறகான 
விண்ணப்பத்ததிறகுப் ப்ததிலளித்தல்
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நீ்ததிமன்ை வி்சாரறண ஒன்ைறில என்ன 
நடக்கும?
இறு்ததி உத்தரவின் அவ்சறியம ்பறைறிய ஒரு முடிறவ 
நீ்ததி்ப்ததி எடுப்்ப்தறகு ஏதுவாக நீஙகள் ஆ்தாரஙகற்ள 
வழஙக ரவணடும. என்ன ரநர்நதுள்்ளது என்்பற்த 
மறைவர்கள் நீ்ததிமன்ைத்ததில ல்சால்ல ரவணடும 
என்று நீஙகள் விரும்ப்லாம. அவர்கள் ்சாட்்சறிகள் 
என்று அறழக்கப்்படுகதிைார்கள். உஙக்ளிடம 
்சாட்்சறிகள் இருந்தால, வி்சாரறணக்கு ஒதுக்கப்்பட்ட 
்ததிக்ததி மறறும ரநரத்ததில நீ்ததிமன்ைத்ததிறகு 
வருமாறு அவர்கற்ள நீஙகள் ரகட்க ரவணடும. 
புறகப்்படஙகள் அல்லது ல்சய்்ததிகள் ர்பான்ை 
உஙகள் வழக்குக்குப் ல்பாருத்தமான 
்ப்ததிவுகள் உஙக்ளிடம இருந்தால, அவறைறிறன 
நீ்ததிமன்ைத்ததிறகுக் காண்பிக்க நீஙகள் வருமர்பாது 
லகாணடுவர ரவணடும. 

விணணப்்ப்தாரர் ்தமது விடயத்ததிலும அப்்படிரய 
ல்சய்ய முடியும. 

இசல்சயன்முறை ்பறைறி உஙகளுக்கு உறு்ததியாய்த 
ல்தரியாவிட்டால, ்சட்ட ஆர்லா்சறனறயப் ல்பைவும.

இந்த விடயம வி்சாரறணக்காக 
அட்டவறணப் ்படுத்தப்்பட்டால, 
இறடக்கா்ல உத்தரவுக்கு என்ன நடக்கும?
அற்த நதிறுத்த நீ்ததிமன்ைம உத்தரவிடுமவறர 
இறடக்கா்ல உத்தரவு ல்தாடரும. இறடக்கா்ல 
உத்தரறவத ல்தாடர்வ்தறகு நீஙகள் 
உடன்்படவிலற்ல என்ைால, க்லநதுறரயாடல 
நடக்கும ்ததினத்ததில இறடக்கா்ல உத்தரவு ல்தாடர்வது 
குைறிதது முடிலவடுப்்ப்தறகாக ஒரு நீ்ததி்ப்ததி இந்த 
விடயதற்த வி்சாரிப்்பார்.

ஓர் உத்தரவு எவவ்ளவு கா்லததுக்கு 
நீடிக்கும?
ஒரு ்தனியாள் ்பாதுகாப்பு உத்தரவு (PPO) 
12 மா்தஙகள் வறரயும, குடும்ப வன்முறை உத்தரவு 
(FVO) 24 மா்தஙகள் வறரயும, அல்லது விரேடமான 
வழக்குக்ளில அவறறைத ்தாணடியும நீடிக்கும. 
இறு்ததி உத்தரறவ நீடிக்க விணணப்்ப்தாரர் 
விணணப்்பிக்க்லாம. நீடிப்புக்கான விணணப்்பம 
ஒன்ைறிறன நீஙகள் எ்ததிர்க்க்லாம.

உத்தரவிறன மாறை முடியுமா?
உஙகளுக்கு எ்ததிராக ஒரு உத்தரவு 
்பிைப்்பிக்கப்்பட்டால, உத்தரறவ மாறை 
நீ்ததிமன்ைத்ததில நீஙகள் விணணப்்பிக்க்லாம. 
விணணப்்ப்தாரரும இவவாறு ல்சய்ய்லாம. 

என்றனப் ்பறைறிய குறைவியல ்ப்ததிவு 
இருக்குமா?
ஒரு ்பாதுகாப்பு உத்தரவானது அ்தறன மீைறிய்தாக 
நீஙகள் குறைம ்சாட்டப்்பட்டா்லன்ைறி, 
உஙகற்ளப் ்பறைறிய ஒரு குறைவியல ்ப்ததிவிறன 
ஏற்படுத்தாது.

உத்தரவானது மறை மாநதி்லஙக்ளில 
ல்சலலு்படியாகுமா?
அவுஸ்ததிரரலியா மறறும நதியூ்சறி்லாநது முழுவதும 
குடும்ப வன்முறை உத்தரவுகற்ள அமுல்படுத்த 
முடியும. ஒரு ்தனிந்பர் ்பாதுகாப்பு உத்தரவிறனப் 
்பிை மாநதி்லஙக்ளில மறறும ்பிரர்த்சஙக்ளில ்ப்ததிவு 
ல்சய்வ்தன் மூ்லமாக அம மாநதி்லஙகள் மறறும 
்பிரர்த்சஙக்ளில இது அமுல்படுத்தப்்பட்லாம.

ஓர் உத்தரவு மீை்லானது அவுஸ்ததிரரலிய ்தற்லநகர்ப் 
்பிரர்த்சம மறறும மீைல நதிகழும மாநதி்லம ஆகதிய 
இரணடிலுரமா, அல்லது அப்்பிரர்த்சத்ததில மட்டுரமா 
ஒரு குறைமாகக் லகாள்்ளப்்பட்லாம.

முக்கதியமான ல்தாற்லர்ப்சறி எணகள்

அவசரசசவவ

000

Protection Unit ACT Magistrates Court 
(அவுஸ்திசரலிய ்வைநகர்ப் பிரச்ச 
நீ்திவான் நீ்திமன்்றப் பாதுகாப்புப் பிரிவு) 
02 6205 4939

ACT Policing (அவுஸ்திசரலிய ்வைநகர்ப் 
பிரச்சக் காவல்துவ்ற)
131 444

Victim Support ACT (அவுஸ்திசரலிய ்வைநகர்ப் 
பிரச்ச பா்திப்புறச்றாருக்கான ஆ்ரவுச் சசவவ) 
1800 822 272

Legal Aid ACT (அவுஸ்திசரலிய ்வைநகர்ப் 
பிரச்ச சட்ட உ்விச் சசவவ)
02 6207 1874 அல்லது 1300 654 314

Domestic Violence Crisis Service – DVCS  
(வீடடு வன்முவ்ற நநருக்கீடடுச் சசவவ)
02 6280 0900

அணுகும முறை
 • உஙகளுக்கு லமாழில்பயர்ப்பு மறறும 

உறரல்பயர்ப்புச ர்சறவ ர்தறவப்்பட்டால, 
TIS ஐ 13 14 50 இல அறழக்கவும அல்லது 
www.tisnational.gov.au -ஐப் ்பார்றவயிடவும. 

 • நீஙகள் காது ரக்ளா்தவராக, அல்லது ர்பசசு 
அல்லது ல்சவித்ததிைன் குறை்பாடு உள்்ளவராக 
இருநது, உஙகளுக்கு ஒரு ல்தாற்ல-எழுதது 
அசசுப்்ப்ததிவு (லடலிறடப்றரட்டர்) ர்சறவ 
ர்தறவப்்பட்டால, 13 36 77 -ஐ அறழதது, 
02 6205 0000 -ஐக் ரகட்கவும.

 • Speak and Listen -ஐப் ்பயன்்படுததுரவார், 
1300 555 727 -ஐ அறழதது, 02 6205 0000 
-ஐக் ரகட்கவும.

 • இந்த ஆவணதற்த நீஙகள் ல்பரிய அச்சறில 
ல்பை விரும்பினால, எஙகள் நீ்ததிமன்ை உ்தவி 
அ்ததிகாரிறய 02 6205 0322 -இல அறழக்கவும.

இந்த ஆவணமகானது சடை 
ஆலலகாசடனக்கான ஒரு மகாற்றீைகா் 
இருககும் ல�காக்தட்தக க்காணை்தன்று. 
உங்ள் வழகட் எவவகாறு க்தகாைர்வீர்்ள் 
அலலது �ைததுவீர்்ள் என்று உங்ளுககு 
�ிசசயமற்்றிருந்தகால, ்தயவுகசய்து சடை 
ஆலலகாசடனடயப் கெ்வும்.
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