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அவுஸ்திரேலிய தலலநகர்ப் பிேரதச நீதிவான் நீதிமன்றத்தில், தனியாள் பாதுகாப்பு 
உத்தேவு அல்லது குடும்ப வன்முலற உத்தேவுக்கு விண்ணப்பித்தல் 

காணணாளியின் எழுத்துரு வடிவம் 
 

Applying for a Personal Protection Order or Family Violence Order in the ACT 
Transcript of Video 

 
Translation into Tamil  

 
 

This video will explain the process for applying for a personal protection order or family violence 
order in the ACT. 
அவுஸ்திரேலிய தலலநகர்ப் பிேரதச நீதிவான் நீதிமன்றத்தில் ஒரு தனியாள் பாதுகாப்பு 
உத்தேவு அல்லது குடும்ப வன்முலற உத்தேவுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான 
ணசயல்முலறலய இக்காணணாளி விளக்கும். 
If you are experiencing violence, you can apply to the ACT Magistrates Court, the ACT Magistrates 
Court, for a court order.  A court order puts conditions on another person, like having to stay away 
from you or not contacting you. 
நீங்கள் வன்முலறலய அனுபவிக்கிறரீ்கள் என்றால், ஒரு நீதிமன்ற உத்தேவுக்காக நீங்கள் 
அவுஸ்திரேலிய தலலநகர்ப் பிேரதச நீதிவான் நீதிமன்றத்தில் (ACT Magistrates Court) 
விண்ணப்பிக்கலாம். நீதிமன்ற உத்தேவானது உங்களிடமிருந்து விலகி இருப்பது அல்லது 
உங்கலளத் ணதாடர்பு ணகாள்ளாதிருப்பது ரபான்ற நிபந்தலனகலள மற்லறய நபருக்கு 
விதிக்கிறது. 
If you are granted an order and it is served by the police on the other party, any breach of the 
order can be reported to the police because it may be a criminal offence. 
உங்களுக்கு ஓர் உத்தேவு வழங்கப்பட்டு அது மற்றத் தேப்பினருக்கு ணபாலீசாரினால் 
அளிக்கப்பட்டால், எந்தணவாரு உத்தேவு மீறலும் ணபாலீசில் புகார் ணசய்யப்படலாம், 
ஏணனனில் இது ஒரு குற்றவியல் குற்றமாக இருக்கலாம். 
To apply, you need to fill in an application form and lodge it ‘in person’ at the ACT Magistrates 
Court.   
விண்ணப்பிக்க, நீங்கள் ஒரு விண்ணப்பப் படிவத்லத பூர்த்தி ணசய்து, அலத ‘ரநரில்’ 

அவுஸ்திரேலிய தலலநகர்ப் பிேரதச நீதிவான் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் ணசய்ய ரவண்டும். 
The forms are available from the Court enquiry counter or the ACT Magistrates Court website  
www.courts.act.gov.au/protection  
படிவங்கள் நீதிமன்ற விசாேலணக் கவுண்டரில் அல்லது அவுஸ்திரேலிய தலலநகர்ப் 
பிேரதச நீதிவான் நீதிமன்ற வலலத்தளமான www.courts.act.gov.au/protection இல் 
கிலடக்கின்றன 

Assistance with the forms is available from the Domestic Violence Crisis Service, DVCS, or from 
Legal Aid, which both have offices within the Court building. 

படிவங்கள் ணதாடர்பான உதவிலய வடீ்டு வன்முலற ணநருக்கீட்டுச் ரசலவ (DVCS), 
அல்லது Legal Aid யிலிருந்து ணபறலாம். இலவயிேண்டும் நீதிமன்ற கட்டிடத்திற்குள் 
அலுவலகங்கலளக் ணகாண்டுள்ளன. 
Telephone interpreters can also be made available for persons who do not speak English. 
ஆங்கிலம் ரபசாத நபர்களுக்கு, ணதாலலரபசி உலேணபயர்ப்பாளர்கலளயும் கிலடக்கச் 
ணசய்யலாம். 
When coming to Court, you will be required to go through security and take a numbered ticket. Our 
counter staff will assist you when your number is called. 
நீதிமன்றத்திற்கு வரும்ரபாது, நீங்கள் பாதுகாப்பு நுலழவினூடாகச் ணசன்று, 
இலக்கமிடப்பட்ட ஒரு  அனுமதிச் சீட்லட எடுக்க ரவண்டும். உங்கள் இலக்கம் 
அலழக்கப்படும்ரபாது எங்கள் கவுண்டரிலுள்ள ஊழியர்கள் உங்களுக்கு உதவுவார்கள். 
You can come to the Court alone or with family members, support persons or a lawyer. If you 

http://www.courts.act.gov.au/protection
http://www.courts.act.gov.au/protection
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believe your matter is urgent, please advise the counter staff.   
நீங்கள் தனியாகரவா அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்கள், உதவும் நபர்கள் அல்லது ஒரு 
வழக்கறிஞருடனுடரனா நீதிமன்றத்திற்கு வேலாம். உங்கள் விடயம் அவசேமானது என்று 
நீங்கள் கருதினால், தயவுணசய்து கவுண்டரிலுள்ள ஊழியர்களிடம் கூறுங்கள். 
The Court enquiry counter is open from 9am and it is advised you arrive early.  
நீதிமன்ற விசாேலணக் கவுண்டர் காலல 9 மணி முதல் திறந்திருக்கும், நீங்கள் 
ரநேகாலத்ரதாடு வருமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறரீ்கள். 
If you need immediate protection from violence, you can indicate on the application form that you 
want to apply for an interim order.  
வன்முலறயிலிருந்து உடனடிப் பாதுகாப்பு உங்களுக்குத் ரதலவப்பட்டால், உங்களது 
விண்ணப்பப்  படிவத்தில் இலடக்கால உத்தேவுக்கு நீங்கள்  விண்ணப்பிக்க 
விரும்புவலதக் குறிப்பிடலாம். 
An interim order is a temporary order, put in place until a final decision can be made by the court.   
ஓர் இலடக்கால உத்தேவு என்பது நீதிமன்றத்தால் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும்வலே 
அமுலாக்கப்படும் ஒரு தற்காலிக உத்தேவாகும். 
If you apply for an interim order, a Deputy Registrar will listen to you in Court, and make a decision 
whether to grant an interim order or not.   
நீங்கள் ஒரு இலடக்கால உத்தேவுக்கு விண்ணப்பித்தால், நீதிமன்றத்தில் ஒரு 
துலணப்பதிவாளர் நீங்கள் கூறுவலதக் ரகட்டு, இலடக்கால உத்தேணவான்றிலன 
வழங்கலாமா அல்லது ரவண்டாமா என முடிணவடுப்பார். 
In Court, you will need to take an oath or affirmation that what you are saying is true. You will 
need to tell the court, what the other person did that made you fear for your safety (this is known 
as ‘giving evidence’).   
நீதிமன்றத்தில், நீங்கள் ணசால்வது உண்லம என்று சத்தியப்பிேமாணம் அல்லது 
உறுதிணமாழி எடுக்க ரவண்டும். உங்களுலடய பாதுகாப்பிற்காக நீங்கள் அஞ்சும் 
வண்ணம் மற்லறய நபர் என்ன ணசய்தார் என்பலத நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் ணசால்ல 
ரவண்டும் (இது ‘சாட்சியம் அளித்தல்’ என்று அலழக்கப்படுகிறது). 
The Deputy Registrar will ask you a series of questions about, why you are afraid, personal 
circumstances and living arrangements.  A telephone interpreter is made available for persons who 
do not speak English. 
நீங்கள் ஏன் அஞ்சுகிறரீ்கள், தனிப்பட்ட சூழ்நிலலகள் மற்றும் வாழ்வதற்கான ஏற்பாடுகள் 
குறித்து துலணப்பதிவாளர் உங்களிடம் ணதாடர்க் ரகள்விகலளக் ரகட்பார். ஆங்கிலம் 
ரபசாத நபர்களுக்கு ணதாலலரபசி ணமாழிணபயர்ப்பாளருக்கான ஏற்பாடு காணப்படும்.    
The court only makes an interim order if there is an immediate need for it. 
இலடக்கால உத்தேவுக்கான உடனடித் ரதலவ இருந்தால் மட்டுரம நீதிமன்றம் அதலனப் 
பிறப்பிக்கிறது. 
If an interim order is granted, it will only take effect when the Police give a copy, or ‘serve’ the 
order’ on the other party, who is known as the ‘respondent’. 
இலடக்கால உத்தேவு வழங்கப்பட்டால், ‘பிேதிவாதி’ என்று அலழக்கப்படும் மற்லறய 
தேப்பினருக்கு ணபாலீசார் ஒரு நகலலக் ணகாடுக்கும்ரபாது, அல்லது உத்தேலவ 'வழங்கும்' 
ரபாது மட்டுரம அது அமுலுக்கு வரும். 
If you wish to apply for an interim order, it is best you lodge your documents before 11.30 am so 
you can be heard by a Deputy Registrar on the same day. 
நீங்கள் ஒரு இலடக்கால உத்தேவுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பினால், உங்கள் 
ஆவணங்கலள முற்பகல் 11.30 மணிக்கு முன் தாக்கல் ணசய்வது நல்லது. ஏணனனில் 
அரத நாளில் ஒரு துலணப்பதிவாளோல் நீங்கள் விசாரிக்கப்படலாம். 
If your application is lodged after 11.30am, the court will decide if the circumstances are urgent 
enough for the interim order to be heard in court that day, or the next normal working day.  
முற்பகல் 11.30 மணிக்குப் பிறகு உங்கள் விண்ணப்பம் தாக்கல் ணசய்யப்பட்டால், 
சூழ்நிலலகள்  அன்லறய தினத்தில் நீதிமன்றத்தில் இலடக்கால உத்தேவுக்காக 
விசாரிக்கப்படுவதற்குப் ரபாதுமானதாக இருக்கிறதா, அல்லது அடுத்துவரும் சாதாேண 
ரவலலநாளில் விசாரிக்கப்படுமா என்பதலன நீதிமன்றம் தீர்மானிக்கும். 
If you are applying for an interim order, you will have to wait for your matter to be heard in court. 
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The timeframe is dependent upon the number of applications and how long each takes to hear.   
நீங்கள் இலடக்கால உத்தேவுக்கு விண்ணப்பிக்கிறரீ்கள் என்றால், உங்கள் விடயம் 
நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்பட நீங்கள் காத்திருக்க ரவண்டும். காலவலேயலறயானது,  
விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்லகலயயும், ஒவ்ணவாரு விசாேலணக்கும் எவ்வளவு ரநேம் 
எடுக்கும் என்பலதயும் ணபாறுத்தது. 
Please make sure you taken this into account when organising things like parking or childcare. 
வாகனத்லதத் தரிப்பில் நிறுத்தி லவத்தல் அல்லது குழந்லதப் போமரிப்பு ரபான்றவற்லற, 
விடயங்கலள ஏற்பாடு ணசய்யும்ரபாது நீங்கள் கவனத்தில் ணகாண்டீர்கள் என்பலத 
உறுதிப்படுத்தவும். 
All applicants will be given a notice advising when you have to come back to court for a court 
conference. 
அலனத்து விண்ணப்பதாேர்களுக்கும், கலந்துலேயாடலுக்காக நீங்கள் எப்ரபாது மீண்டும் 
நீதிமன்றத்திற்கு வேரவண்டும் என்ற ஓர் அறிவித்தல் வழங்கப்படும். 
The conference process is explained in the next video. 
கலந்துலேயாடல் ணசயன்முலறயானது அடுத்த காணணாளியில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. 
Every situation is different, and what happens may not occur exactly as shown in the video.   
ஒவ்ணவாரு சூழ்நிலலயும் ரவறுபட்டதாக இருப்பதுடன், என்ன நடக்கிறது என்பது 
காணணாளியில் காட்டப்பட்டுள்ளது ரபான்று சரியாக அரதமாதிரி நடக்காதும் இருக்கலாம். 
If you are in a life threatening situation or immediate danger call 000. 
நீங்கள் உயிருக்கு ஆபத்தான சூழ்நிலலயில் அல்லது உடனடி அபாயத்தில் இருந்தால்,  
000 ஐ அலழக்கவும். 
There are also organisations which may be able to assist you. 
உங்களுக்கு உதவக்கூடிய நிறுவனங்களும் உள்ளன. 
For further information please visit the ACT Magistrates Court website or contact the Protection 
Unit in the Court Registry. 
ரமலதிக தகவலுக்கு, தயவுணசய்து அவுஸ்திரேலிய தலலநகர்ப் பிேரதச நீதிவான் 
நீதிமன்ற வலலத்தளத்லதப் பார்லவயிடவும் அல்லது நீதிமன்ற பதிரவட்டில் உள்ள 
பாதுகாப்பு பிரிலவத் ணதாடர்பு ணகாள்ளவும். 
 
 
 


