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குடும்்ப வன்முலை என்்பது என்்ன?
மண ொழகதக, ்ெர்ொழகதக, ெநதிபபு ்நரங்கள அல்்லது 

குடும்்பப ்பரம்்பதரயிைர் ் ெர்நது ொழும் குடும்்பம் ஆகியெற்றில் 

ஒரு ந்பர் இன்வைாரு ந்பதர துஷ்பிர்யாகப்படுத்தித் வ்தாைர்நது 

நைத்திெரும் முதற குடும்்ப ென்முதறயாகும். உைல்ரீதி மற்றும் 

்பால்ரீதி ென்முதற, தூெை ஏச்சுககள, அச்சுறுத்்தல்கள மற்றும் 

மிரட்ைல், உணர்வுரீதியாை மற்றும் ெமூகரீதியாை துஷ்பிர்யாகம், 

பின்வ்தாைரல், வ்பாருளா்தாரப ்பறிபபு மற்றும் வொத்து ்ெ்தாரம் ஆகியை 

குடும்்ப ென்முதறயில் உளளைங்கும். நமது ெமூகங்களின் அதைத்துப 

்பகுதிகளிலும், அதைத்து ெயதிைர் மற்றும் க்லாொரங்கதளச் 

ொர்ந்்தார்களிதை்யயும் குடும்்ப ென்முதற நிகழகிறது. 

குடும்்ப ென்முதறதய குடும்்பத் துஷ்பிர்யாகம் என்றும் சி்ல்ெதளகளில் வொல்ொர்கள. இ்தன் 
வ்பயர் எதுொக இருந்தாலும், இந்தத் துஷ்பபிர்யாக நைத்த்தகள அதைத்தும் நமது ெமூகத்தில் 
ஏற்றுகவகாளளப்படுெதில்த்ல, மற்றும் இெற்றில் சி்ல கணகூைாக ெட்ைத்திற்குப புறம்்பாைதெ. 

குடும்்ப ென்முதறககுப ்பலியா்பெர்கள, அெர்களுதைய குழநத்தகள, குடும்்பத்திைர் மற்றும் 
நண்பர்கள ஆகி்யார் மீது குடும்்ப ென்முதறயாைது ்ெ்தம் விதளவிககும் ்தாககத்த்த 
ஏற்்படுத்துகிறது என்்பத்த ெவுத் அவுஸ்தி்ரலிய மாநி்லக காெல்துதற அறிகிறது. குடும்்ப 
ென்முதறககுப ்பலியா்பெர்கள மற்றும் அெர்களுதைய குழநத்தகளுதைய நீணைகா்லப 
்பாதுகாபபிற்கு ெவுத் அவுஸ்தி்ரலியக காெல்துதற அதியுயர் முநதுரிதம அளிககிறது, மற்றும் 
இயலுமாை ்தருணங்களில், ென்முதறககுக காரணமாை ந்பர்கதள அெர்களுதைய வெயல்களுககுப 
வ்பாறுப்்பற்குமாறு வெயகிறது. 

நீங்கள குடும்்ப ென்முதறககுப ்பலியாை ஒரு ந்பர் என்றால், உங்கதளயும் உங்களுதைய 
குடும்்பத்்தாதரயும் ‘்தத்லயீட்டு உத்்தரவு’ ஒன்றிைால் ்பாதுகாகக இயலும் (இது முன்ைராகக 
‘கட்டுப்படுத்து உத்்தரவு’ என்று அதழககப்பட்ைது). ‘்தத்லயீட்டு உத்்தரவு’ ஒன்தறப 
வ்பறுெ்தற்காக நீங்கள காெல்துதறயிை்ராடு வ்தாைர்புவகாளளும்்்பாது என்ை நைககும் என்்பத்த 
இந்தக குறுநூல் உங்களுககு விளககிச் வொல்லும். உங்களுதைய ்களவிகளுககு இது 
்பதி்லளிககும் என்றும், என்ை வெயெது என்று முடிவு வெயெதில் உங்களுககு உ்தவும் என்றும் 
நம்புகி்றாம். 
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குடும்்ப வன்முலை என்்பது என்்ன?
தலையடீ்டு உததரவு  
என்்பது என்்ன?
உங்கதளத் வ்தால்த்லப்படுத்்தககூடிய, அச்சுறுத்்தககூடிய அல்்லது துஷ்பிர்யாகம் வெயயககூடிய 
அல்்லது ென்முதறத்்தைமாை்தாக இருககககூடிய வி்தத்தில் உங்களுைன் நைநதுவகாளெதிலிருநது 
ஒரு ந்பதர(பிரதிொதிதய)த் ்தடுத்து காெல்துதறயிைர் அல்்லது நீதிமன்றத்திைால் வகாடுககப்படும் 
உத்்தரவு ஒன்று ‘்தத்லயீட்டு உத்்தரவு’ எைப்படும். உங்களுதைய (்பாதுகாபபு அளிககப்படும் 
ந்பர்) வீட்டிற்கும் நீங்கள ்ெத்ல வெயயும் இைத்திற்கும் ெரககூைாது, உங்களுதைய குழநத்தகள 
்படிககும் ்பாைொத்லககுப ்்பாகககூைாது, உங்கதளப பின்வ்தாைர்ொ அல்்லது கணகாணிகக்ொ 
கூைாது, உங்கதளத் வ்தாத்ல்்பசியில் அதழககககூைாது அல்்லது உங்களுககுச் வெயதிகள 
அனுப்பககூைாது என்்பத்தப ்்பான்ற வெவ்்ெறு ெதகயாை காரியங்கதளச் வெயயககூைாது 
என்று மற்ற ந்பருககு உத்்தரவு இைப்பை்லாம். உங்களுைன் அெர் ்ெர்நது ொழும் வீட்தை விட்டு 
வவ்ளியயறுவது என்்பத்தப ்்பான்ற குறிபபிட்ை சி்ல காரியங்கதளச் வெயயயவண்டும் என்ப்தப் 
்்பான்ற உத்்தரவும் மற்ற ந்பருககு இைப்பை்லாம். உங்களுககும் உங்களுதைய சூழநித்லககும் ஏற்ற 
குறிபபிட்ை உத்்தரவு ஒன்று பிறபபிககப்பை இயலும். 

மறை ந்பர் (்பிரதிவாதி) உததரவிறகுக கீழ்ப்படியாமல் இரு்ப்பது ஒரு குறைசவெயல். இது 
உததரலவ ‘மீைல்’ என்று அலைகக்ப்படும். மறை ந்பர் உததரலவ மீைியிருககிைார் என்று 
நீஙகள் நம்்பி்னால், நீஙகள் காவல்துலையி்னருககுத வதரிவி்ப்பது நல்ைது.

தலையடீ்டு உததரவு ஒன்லை்ப 
வ்பறுவது எ்ப்படி?
்தத்லயீட்டு உத்்தரவுகள காெல்துதறயிைரால் ஏற்்படுத்்தப்பை்லாம், அல்்லது நீதிமன்றங்களிைால் 
ஏற்்படுத்்தப்பை்லாம் (இது இதைககா்லத் ்தத்லயீட்டு உத்்தரவு என்று அதழககப்படும்) . 
உங்களுககு உ்தவுெ்தற்காை ்தத்லயீடு ஒன்று இல்்லா்த்்பாது , மற்ற ந்பரால் நீங்கள துஷ்பிர்யாகச் 
வெயலுககு ஆளாவீர்கள என்று காெல்துதறயிைர் அல்்லது நீதிமன்றம் நம்்ப்ெணடியது அெசியம். 
துஷ்பிர்யாகச் வெயல் ஒன்றிற்காை ்ப்ல உ்தாரணங்கள உளளை, மற்றும் உங்களுதைய சூழ நித்ல 
என்ை என்று காெல்துதறயிைர் வெவிமடுத்துக ்கட்ை பிறகு, ்தத்லயீட்டு உத்்தரவு ஒன்தற 
்ெணடுெ்தற்கு அது வ்பாருத்்தமாை்தா என்்பத்த உங்களுககுச் வொல்ொர்கள. 

உங்களுககுத் ்தகுந்த காரணங்கள இருந்தால், துஷ்பிர்யாகம் வெயயும் ந்பருககு ்நரடியாக 
்தத்லயீட்டு உத்்தரவு ஒன்தறக வகாடுகக்ொ, அல்்லது உத்்தரவு ஒன்தற வகாடுககுமாறு 
்கட்டு நீதிமன்றத்திற்கு நீங்கள விணணபபிகக உ்தவி வெயய்ொ காெல்துதறயிைர் முடிவு 
வெயெர். எந்த ெழி ்பாவிககப்படுகிறது என்்பத்த சூழநித்லகள முடிவு வெயயும். ஒவ்வொரு 
ெழியும் இந்தக குறுநூலில் விளககிச் வொல்்லப்பட்டுளளது. நீங்கள வெயய்ெணடியது என்ை 
என்்பத்தத் வ்தரிநதுவகாளெ்தற்காக இந்த இரணடு ெழிகதளயும் நீங்கள ொசிப்பது நல்்லது.
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காவல்துலையி்னரால் 
தர்ப்படும் உததரவுகள்

குடும்்ப ென்முதற நிகழந்த இைம் ஒன்றிற்குக குற்றச்வெயத்லச் (உங்கதளத் ்தாககுெது 
அல்்லது உங்களுதைய உதைதமகதள ் ெ்தப்படுத்துெது ் ்பான்ற வெயல்கள) வெய்த, அல்்லது 
குற்றச் வெயல் ஒன்தறச் வெயயப்்பாெ்தாக அச்சுறுத்திய ந்பர் அவ்விைத்தில் இருககும்்்பாது 
காெல்துதறயிைர் ெரெதழககப்பட்ைா்்லா, அல்்லது அந்த ந்பர் காெல்துதறத் ்தடுபபில் 
இருககும்்்பா்்தா காெல்துதறயிைரால் இதைககா்லத் ்தத்லயீட்டு உத்்தரவு ஒன்தறக 
வகாடுகக இய்ல்லாம், அத்்்தாடு வெயயப்பட்ை்தாயச் வொல்்லப்படும் குற்றத்திதை அெர்கள 
விொரிகக்லாம். 

மு்தலில், நைந்தது என்ை என்்பத்தத் வ்தரிநதுவகாளெ்தற்காகக காெல்துதறயிைர் 
உங்களுைன் ்்பசுொர்கள. மற்ற ந்பரால் உங்களுககும் உங்களுதைய குழநத்தகளுககும் 
ஏற்்படும் ஆ்பத்திதை அெர்கள மதிபபீடு வெயொர்கள. ்தத்லயீட்டு உத்்தரவு ஒன்றிதை 
ஏற்்படுத்துெ்தற்காை காரணங்கள இருப்ப்தாகவும், ்ம்லதிகத் தீங்கிலிருநது உத்்தரவு ஒன்று 
உங்கதளப ்பாதுகாககும் என்றும் அெர்கள நிதைத்்தால், இச் ெமயத்தில் அெர்கள இதைககா்ல 
உத்்தரவு ஒன்றிதைப பிறபபிப்பார்கள. உங்களுதைய குழநத்தகளும் ஆ்பத்திலிருந்தால் 
அெர்களும் இந்த உத்்தரவில் உளளைககப்பை்லாம். 

இந்தச் வெயல்முதறயின் ஒரு ்பகுதியாக, என்ை நைந்தது என்்பத்தப ்பற்றிய உங்களுதைய 
விளககத்த்தயும், ்தத்லயீட்டு உத்்தரவு உங்களுககு ஏன் ்்ததெப்படுகிறது என்்பத்தப 
்பற்றியுமாை ொககுமூ்லம் ஒன்தறயும் காெல்துதறயிைர் உங்களிைமிருநது ்ெணடுொர்கள. 
குற்றச்வெயத்லப ்பற்றிய ொககுமூ்லம் ஒன்தறக காெல்துதறயிைர் உங்களிைமிருநது ஏற்கை்ெ 
வ்பற்றிருந்தால் (நீங்கள ்தாககப்பட்டிருககிறீர்கள என்்பத்தப ்்பான்ற குற்றச்வெயல்கள), அ்்த 
ொககுமூ்லத்திதைக காெல்துதறயிைரால் ்பாவிகக இய்லககூடும். 

காெல்துதறயிைருககு நீங்கள வ்தரிவிகக்ெணடிய முககியமாை மற்ற ்தகெல்கள இருகக்லாம். 
உ்தாரணத்திற்கு, அடுத்்த ந்பரிைம் துப்பாககி இருககிறது என்று நீங்கள நிதைத்்தால், நீங்கள 
அத்த காெல்துதறயிைருககுத் வ்தரிவிப்பத்த உறுதிப்படுத்துங்கள. இது ஏன் என்றால், 
்தத்லயீட்டு உத்்தரவு ஏற்்படுத்்தப்பட்ைவுைன், பிரதிொதியின் ெெம் துப்பாககி எதுவும் இருந்தால் 
காெல்துதறயிைர் அத்த அெரிைமிருநது அகற்றி, காெல்நித்லயத்தில் தெத்திருப்பார்கள. 

‘குடும்்ப நீதிமன்ற உத்்தரவு’ (Family Court Order) ஏதுமிருந்தால், அத்தயும் நீங்கள 
காெல்துதறயிைருககுத் வ்தரிவிகக ்ெணடும். உங்களுதைய ்தத்லயீட்டு உத்்தரவு 
உங்களது ‘குடும்்ப நீதிமன்ற உத்்தர’வுைன் இதணொயச் வெயல்்பை்ெணடும் என்்ப்தற்காக 
இப்படிச் வெயயப்படுகிறது. ‘குடும்்ப நீதிமன்ற உத்்தர’வின் பிரதி ஒன்று உங்களிைம் இருந்தால், 
காெல்துதறயிைருககு நீங்கள அத்தக வகாடுப்பது உ்தவிகரமாக இருககும். பிரதி ஒன்று 
உங்களிைம் இல்த்ல என்றால், ‘குடும்்ப ெட்ை நீதிமன்ற’(Family Law Court)த்திைமிருநது 
காெல்துதறயிைரால் பிரதி ஒன்தறப வ்பற இயலும்.
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காவல்துலையி்னர் உததரவு 
ஒன்லை ஏற்படுததிய  
்பிைகு என்்ன நடககும்?
்தத்லயீட்டு உத்்தரவு ஒன்று வகாடுககப்பட்ைவுைன், காெல்துதறயிைர் உத்்தரவின் பிரதி 
ஒன்தற மற்ற ந்பருககுச் (பிரதிொதிககுச்) ்ெர்பபித்து, உத்்தரவில் உளள விையங்கதள 
அடுத்்த ந்பருககு விளககிச் வொல்ொர்கள. ்தத்லயீட்டு உத்்தரவின் பிரதி ஒன்று 
பிரதிொதிககுக வகாடுகப்பட்ைவுைன், அந்த உத்்தரவில் அட்ைெதணயிைப்பட்டுளள அதைத்து 
நி்பந்ததைகளுககும் அெர் கட்டுப்பட்ைாக ்ெணடும். 

காெல்துதறயிைரது இதைககா்லத் ்தத்லயீட்டு உத்்தரவு ஒன்று அது ்ெர்பபிககப்பட்ைவுைன் 
நதைமுதறயில் இருககத் துெங்கிவிடும்.

உத்்தரவின் பிரதி ஒன்று உங்களுககும் வகாடுககப்படும். உணதமயில், ்பாதுகாககப்படும் 
ந்பர் என்று வ்பயர் வொல்்லப்பட்டுளள ஒவ்வொருெரும் பிரதி ஒன்தறப வ்பறுொர்கள, ஆக்ெ 
உங்களுதைய பிளதளகள அட்ைெதணயிைப்பட்டு இருந்தால், அெர்களும் பிரதி ஒன்தறப 
வ்பறுொர்கள. அல்்லது அெர்கள மிககவும் இதளயெர்கள என்றால், அெர்களுககாை 
பிரதிகதள நீங்கள வ்பறுவீர்கள. 

பிரதிொதிககுக காெல்துதற அதிகாரி வகாடுககும் உத்்தரொைது அெர் நீதிமன்றத்தில் 
்்தான்றுெ்தற்காை அதழப்பாதணயும் ஆகும். நீதிமன்ற விொரதணககாை ்நரம், திகதி மற்றும் 
இைம் ஆகியை அதில் குறிபபிைப்பட்டிருககும். வ்பாதுொக உத்்தரவு வகாடுககப்பட்ை எட்டு 
நாட்களுககுள இது நைககும். நாட்டுபபுறங்களில் நீதிமன்றங்கள அடிககடி நைத்்தப்படுெதில்த்ல 
என்்ப்தால் அப்படிப்பட்ை இைங்களில் இத்த விை அதிக நாட்கள ஆக்லாம். இநத முதல் 
நீதிமன்ைத திகதிககு நீஙகள் வெல்ை யவண்டியதில்லை. 

இந்த விொரதணயின் ்்பாது நீதி்பதி உத்்தரவிதை மீள்பரிசீ்லதை வெயொர், மற்றும் உத்்தரவில் 
அெருககு ெம்ம்தம் என்றால், அது ஒரு இதைககா்ல உத்்தரொக நீடிககும், அல்்லது அெர் 
அ்ததை உறுதிப்படுத்துொர் (நிரந்தரமாக அத்த நித்லப்படுத்துொர்), அல்்லது மாற்றுொர் 
(உத்்தரவின் நி்பந்ததைகதள மாற்றி அத்த பிரதிொதிககு மீணடும் வகாடுப்பார்), அல்்லது 
அத்த மீளபவ்பறுொர் (ரத்து வெயொர்). 

இந்த விொரதணயின் முடிவு என்ை என்்பத்த காெல்துதற ெழககு விொரதணயாளர் அல்்லது 
மற்வறாரு காெல்துதற அதிகாரி உங்களுககுத் வ்தரியப்படுத்துொர். 
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நீதிமன்ைததி்னால் 
ஏற்படுதத்ப்படும் உததரவுகள்
அெெரமல்்லா்த மற்ற சூழநித்லகளில், அல்்லது மற்ற ந்பர் அவ்விைத்தில் இல்்லா்த்்பாது, 
்தத்லயீட்டு உத்்தரவு ஒன்றிதை ெழங்குமாறு ்கட்டு நீங்கள நீதிமன்றத்திற்கு 
விணணபபிகக்ெணடும். உங்கள ொர்்பாக விணணப்பம் ஒன்தற ஆயத்்தம் வெயெ்தன் மூ்லம் 
காெல்துதறயிைரால் இப்்பாதும் உங்களுககு இப்படிச் வெயய உ்தெ இயலும். 

நீங்கள ஒரு காெல் நித்லயத்திற்குச் வென்று, அங்கு காெல்துதறயிைரிைம் என்ை நைந்தது 
என்்பத்த நீங்கள விளககிச்வொல்லி, அத்த அெர்கள வெவிொயத்துக ்கட்டு ்தத்லயீட்டு 
உத்்தரவிற்காை காரணங்கள உங்களிைம் இருககின்றைொ என்று முடிவு வெயொர்கள. 
உங்களுககுக காரணங்கள இருந்தால், காெல்துதறயிைர் உங்களிைமிருநது ொககுமூ்லம் 
ஒன்றிதைப வ்பற்று, உங்களுதைய சூழநித்லகதளயும், ்தத்லயீட்டு உத்்தரவு உங்களுககு ஏன் 
்்ததெ என்றும் விளககிச் வொல்ொர்கள. 

உங்களுதைய ொககுமூ்லத்திதை நீங்கள வகாடுகக சி்ல்ப்ல மணி ்நரம் ஆகககூடும், 
ஆக்ெ இயன்ற அளவிற்கு ஆயத்்தமாகவும், வ்தளிொகவும் இருகக முயற்சியுங்கள. நீங்கள 
வொல்ெ்தற்கு ஆ்தாரமாக இருககககூடிய எவ்வொரு ொன்தறயும் அல்்லது ்தகெல்கதளயும் 
உைன் எடுத்துச் வெல்லுங்கள. இதில் உளளைங்கககூடியை: 

• விையங்கள எப்்பாது, எங்கு நிகழந்தை என்்பது உட்்பை, மற்ற ந்பர் என்ை வெய்தார் 
என்்பத்தப ்பற்றி நீங்கள எழுதி தெத்திருககும் குறிபபுகள எதுவும்

• உங்களுதைய உதைதமககு மற்ற ந்பர் ஏற்்படுத்தியிருககும் ்ெ்தாரத்தின் ்பைங்கள எதுவும்

• மற்ற ந்பர் உங்களுககு அனுபபியிருககககூடிய குறிபபுகள, கடி்தங்கள, மின்ைஞெல்கள 
அல்்லது குறுஞவெயதிகளின் பிரதிகள

• நீங்கள மருத்துெர் ஒருெரிைம் வென்றிருந்தால், மருத்துெத் ்தகெல்கள அல்்லது 
அறிக்்ககள்

• உங்களுதைய பிளதளகளுககுப வ்பாருநதிெரும் ‘குடும்்ப நீதிமன்ற உத்்தரவுகள’ 
ஏதுமிருபபின் அெற்றின் பிரதிகள
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மீணடும் நிதைவூட்டுகி்றாம், மற்ற ந்பரிைம் துப்பாககி இருககிறது என்று நீங்கள நிதைத்்தால், 
காெல்துதறயிைரிைம் அத்தச் வொல்லுங்கள. ்தத்லயீட்டு உத்்தரவு ஒன்று ஏற்்படுத்்தப்பட்ைால், 
மற்ற ந்பரிைமிருநது (பிரதிொதி) துப்பாககிதய அகற்ற ்ெணடும் என்ற உத்்தரதெயும் 
நீதிமன்றம் ஏற்்படுத்தும். 

இயலுமாைால், உங்களுதைய ொககுமூ்லத்த்த நீங்கள வகாடுத்துகவகாணடிருககும்்்பாது, 
்்ததெயில்்லா்த அழுத்்தத்த்த உங்கள குழநத்தகள எதிர்வகாளளாமல் இருககும் வி்தத்தில் 
அெர்களுககு மாற்று கெனிபபு ஏற்்பாடுகதளச் வெயெது நல்்லவ்தாரு ்யாெதையாகும். 
உங்களுதைய சூழநித்லகதளப ்பற்றிக காெல்துதறயிைருைன் ்்பசுெது உங்கதள 
நித்லகுத்லயச் வெயய்லாம், ஆக்ெ இது உங்கள குழநத்தகதளயும் நித்லகுத்லயச் 
வெயய்லாம். இருந்தாலும், குழநத்தகளுககாை மாற்று கெனிபபு ெெதி கிதைககவில்த்ல 
என்றால், காெல்நித்லயத்திற்கு நீங்கள குழநத்தகதள உைன் அதழத்துெருெது ெரி்ய. 

உங்களுைய ொககுமூ்லம் பூர்த்திவெயயப்பட்ை பிறகு, காெல்துதறயிைர் நீதிமன்றக ்காபபு 
ஒன்தறத் ்தயார் வெயது காெல்துதறயிைரது ‘ெழககுத்வ்தாடுபபுப பிரி’விற்கு அத்த 
அனுபபுொர்கள. பிறகு, உங்களுககாை உத்்தரதெ ஏற்்படுத்துமாறு நீதிமன்றத்த்தக ் கட்்ப்தற்குப 
்்பாதுமாை காரணங்கள இருககின்றைொ என்று காெல்துதற ெழககுத்வ்தாடுபபிைர் ் ொதிப்பார். 
காரணங்கள இருந்தால், உங்களுககாகக காெல்துதறயிைர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராொர்கள. 

வ்பாதுவாக நீஙகள் நீதிமன்ைததிறகு வரயவண்டியிருககும், இருநதாலும் 
வொல்ையவண்டியலத உஙகளுககாகக காவல்துலையி்னயர வொல்வார்கள். 

நீதிமன்ற விணணப்பங்கதளப வ்பாறுத்்தெதர, யாருககு எதிராக ்தத்லயீட்டு உத்்தரவு ்கட்டு 
நீங்கள விணணபபித்திருககிறீர்க்ளா அந்த ந்பர் உங்கள விணணப்பத்திற்காக நீதிமன்றத்தில் 
இருககமாட்ைார். ்ெறு காரணத்த்த முன்னிட்டு அெர்கள நீதிமன்றத்தில் இருந்தால், மற்றும் 
்பாதுகாபபு இல்்லா்த உணர்வு உங்களுககு இருந்தால் காெல்துதற அதிகாரி ஒருெர் அல்்லது 
நீதிமன்றப ்பணியாளர் ஒருெருககு இத்தத் வ்தரியப்படுத்துங்கள. 
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விண்்ண்ப்பம் ஒன்று விொரல்ணககு 
வரும்ய்பாது நீதிமன்ைததில் 
ெமூகம்ளிததல்
்தத்லயீட்டு உத்்தரவு ஒன்தறக வகாடுககுமாறு ்கட்டு நீங்கள நீதிமன்றத்திற்கு விணணப்பம் இட்டிருந்தால், 
எந்த நீதிமன்றத்திற்கு நீங்கள வெல்்ல்ெணடும், மற்றும் திகதி மற்றும் ் நரம் என்ை என்்பத்தக காெல்துதறயிைர் 
உங்களுககுத் வ்தரிவிப்பர். 

்பாதுகாபபு ்ொ்ததையக கைநது வென்று, உங்களுதைய விையம் எந்த நீதிமன்ற அதறயில் விொரிககப்படும் 
என்்பத்தத் வ்தரிநதுவகாளள ெெதியாக நீங்கள சி்ல நிமிைங்களுககு முன்ை்தாக ெருெது நல்்லது. எந்த 
நீதிமன்ற அதறககு நீங்கள வெல்்ல்ெணடும் என்்பத்த ்தகெல் ்மதெயில் உளள ஊழியர்களால் உங்களுககுச் 
வொல்்ல இயலும். 

நீங்கள ்தாம்தமாகிகவகாணடிருந்தால், அல்்லது நீதிமன்றத்திற்கு ெர இய்லவில்த்ல என்றால் காெல்துதறயிைர் 
அல்்லது நீதிமன்றத்திற்கு முன்ை்தாக்ெ அறிவித்து உங்களுதைய காரணங்கதள விளககிச் வொல்லுங்கள. 

வ்பருநகர்்ப்பகுதி (metropolitan) நீதிமன்றம் ஒன்றில் நீங்கள ெமூகமளித்்தால், ‘குழநத்த மற்றும் குடும்்ப ஆயவுப 
பிரி’(Child and Family Investigation Section) வில் இருநது ெரும் காெல்துதற அதிகாரி ஒருெர் உங்கதளச் 
ெநதித்துப ்்பசுொர். நாட்டு்ப்பகுதி (country) நீதிமன்றம் ஒன்றில் நீங்கள ெமூகமளித்்தால், காெல்துதற 
ெழககுத்வ்தாடுைர் உங்கதள அணுகுொர்.

்தத்லயீட்டு உத்்தரவு ் கட்டு விணணபபிககும் மற்ற சி்லரும் நீதிமன்றத்தில் இருகக்லாம், ஆக்ெ உங்களுதைய 
விணணப்பத்த்த விொரிகக நீதி்பதி ்தயாராகும் ெதர நீதிமன்ற அதறககு வெளி் ய காத்திருககுமாறு நீங்கள 
்கட்கப்படுவீர்கள. உங்களுதைய அந்தரங்கத்்தன்தமதயப ்பாதுகாப்ப்தற்காக இப்படிச் வெயயப்படுகிறது. 

உங்களுதைய விணணப்பத்த்த விொரிகக நீதி்பதி ்தயாராக இருககும்்்பாது, நீதிமன்ற அதறககுள ெநது 
பின்ைால் உளள இருகதககளில் அமருமாறு நீதிமன்ற அதிகாரி ஒருெர் உங்கதளக ்கட்்பார். யாருககு 
எதிராக நீங்கள உத்்தரவு ்கட்டு விணணபபித்திருககிறீர்க்ளா அெருதைய வ்பயர் வொல்்லப்படுெத்த நீங்கள 
்கட்கும்்்பாது உங்களுதைய விையம் விொரதணககாக ‘அதழககப்படுகிறது’ என்று அர்த்்தம். இது ஒரு 
நீதிமன்ற ெம்பிர்தாயம், மற்றும் உங்களுதைய விணணப்பத்திதைக கருத்தில் வகாளள நீதி்பதி ஆயத்்தமாக 
இருககிறார் என்்பத்த இது குறிககும். 

நீஙகள் அமர்நத நிலையில் இரு்ப்பது நல்ைது. நீதி்பதி, நீதிமன்ை அதகாரி அல்ைது ஒரு காவல்துலை 
அதிகாரியால் யகட்க்ப்பட்டாவைாைிய, நீஙகள் எதுவும் வெயயயவண்டியதில்லை.



9

எத்தயாெது வ்தளிவு்படுத்திகவகாளள ்ெணடும் என்றால், உங்களிைம் ்களவி 
்கட்கப்படுெ்தற்காக ொட்சிக கூணடிற்குள ெருமாறு உங்கதள நீதி்பதியாைெர் ்கட்க்லாம். 
இருந்தாலும், வ்பரும்்பான்தமச் ெமயங்களில் நீதிமன்ற அதறயின் பின் இருகதகயில் நீங்கள 
அமர்நதிருககும்்்பா்்த அெர் உங்கதளக ்கட்்பார், மற்றும் நீங்கள அங்கு இருந்த்படி்ய ்பதில் 
அளிகக்லாம். ்ம்லதிகத் ்தகெல்கள ்்ததெப்பட்ைால், காெல்துதற அதிகாரியும் உங்கதளக 
்களவி ்கட்க்லாம். ்களவிகதளக கெைமாகச் வெவிொயத்துக ்கட்டு, அெற்றிற்கு 
உணதமயாகப ்பதி்லளியுங்கள. நீதி்பதியாைெர் ்தைது முடிவிதை ்மற்வகாளளும்்்பாது, 
்தத்லயீட்டு உத்்தரவு ெழங்கப்பட்டுளள்தா இல்த்லயா என்றும், நி்பந்ததைகள என்ை 
என்்பத்தயும் உங்களுககுச் வொல்ொர். 

நீங்கள எத்தயாெது ்தெறவிட்டுவிட்ைால் அல்்லது சி்ல விையங்கள உங்களுககு 
விளங்கவில்த்ல என்றால், விொரதணககுப பிறகு நீங்கள ெழககுத்வ்தாடுைர் அல்்லது 
‘குடும்்ப ென்முதற’ காெல்துதற அதிகாரிதயக ்கட்க்லாம். என்ை நைந்தது என்்பத்த 
அெர்கள விளககிச் வொல்ொர்கள மற்றும் உங்களுககு இருககககூடிய ்களவிகள எ்தற்கும் 
அெர்கள ்பதி்லளிப்பார்கள.
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தலையடீ்டு உததரவு ஒன்று 
வைஙக்ப்பட்ட ்பிைகு என்்ன 
ஆகும்?
காெல்துதறயிைர் ்தத்லயீட்டு உத்்தரவு ஒன்தறக வகாடுககும்்்பாது, பிரதிொதியாகப 
வ்பயர் வொல்்லப்பட்டுளள ந்பரிைம் காெல்துதற அதிகாரி உததரலவச யெர்்ப்பிதத உடய்ன 
அது நலடமுலைககு வநதுவிடும். நீதிமன்றம் உத்்தரவு ஒன்தறக வகாடுககும்்்பாது, 
மற்ற ந்பருககு (பிரதிொதி) காவல்துலையி்னர் யநரடியாக உததரவின் ்பிரதி ஒன்லைக 
வகாடுககும் வலர (உத்்தரதெச் ்ெர்பபித்்தல்) உததரவு வெயல்்படத துவஙகாது என்ப்த 
நீங்கள விளங்கிகவகாளெது முககியம். கூடிய விதரவில் இத்தச் வெயயக காெல்துதறயிைர் 
முயன்றாலும், நீதிமன்ற விொரதணககுப பிறகு இ்தற்கு சி்ல நாட்கள ஆக்லாம். 

இயலுமாைால், அடுத்்த ந்பருககுக காெல்துதறயிைர் ்தத்லயீட்டு உத்்தரவு ஒன்தறக 
வகாடுககப்்பாகிறார்கள என்்பத்த அெருககுச் வொல்்லாதீர்கள, ஏவைனில் உத்்தரவு ்தமககுத் 
்தரப்பைககூைாது என்்ப்தற்காக அெர்கள காெல்துதறயிைதர ் ெணடுவமன்்ற ்தவிர்ககககூடும். 
அெதரக கணடுபிடிப்பது சிரமமாக இருந்தால், அெருதைய ்ெத்ல வி்லாெம், அல்்லது அெர் 
அடிககடி வெல்லும் இைங்கள ்்பான்றெற்தறக காெல்துதறயிைருககுச் வொல்ெ்தன் மூ்லம் 
உங்களால் உ்தெ இய்லககூடும். 

தலையடீ்டு உததரவு யெர்்ப்பிகக்ப்பட்டவுடன், காவல்துலையி்னர் அலத உஙகளுககுத 
வதரிவி்ப்பார்கள், இருந்தாலும், உத்்தரவு நதைமுதறககு ெநதுவிட்ை்தா இல்த்லயா என்று 
உங்களுககுக கெத்லயாக இருந்தால், உங்களுககு அணதமயிலுளள காெல்நித்லயத்தில் 
நீங்கள எச்ெமயத்திலும் ்கட்க்லாம். 

நீதிமன்றத்்தால் வகாடுககப்படும் உத்்தரவில், நீங்கள நீதிமன்றத்திற்குச் வென்ற சி்ல நாட்களுககுப 
பிறகு ்த்பால் மூ்லம் அல்்லது காெல்துதறயிைரிைம் இருநது உங்களுதைய ்தத்லயீட்டு 
உத்்தரவின் மூன்று ்பிரதிகல்ள நீங்கள வ்பறுவீர்கள. ஒரு பிரதிதய ்பத்திரமாை இைத்தில் 
தெத்துகவகாளெதும், இன்வைாரு பிரதிதய உங்களுைன் (உ்தாரணமாக, உங்களுதைய தகப 
த்ப, அல்்லது காரில்) தெத்துகவகாளெதும், மூன்றாெது பிரதிதய அது ்்ததெப்பைககூடிய 
எவ்வொரு ந்பருககுக வகாடுப்பதும் (உ்தாரணமாக, உங்கள ்பணியிைம், அல்்லது உங்கள 
பிளதள ்படிககும் ்பாைொத்ல) நல்்ல ்யாெதை. ்்ததெப்பட்ைால் நீங்கள ்ம்லதிகப பிரதிகதள 
எடுத்துகவகாளள்லாம். 

மற்ற ந்பரால் (பிரதிொதி) என்ை வெயய இயலும், என்ை வெயய இய்லாது (நி்பந்ததைகள) 
என்்பத்த நீங்கள வ்தரிநதுவகாளள ்ெணடும் என்்ப்தற்காக உங்களுதைய பிரதிகதள நீங்கள 
கெைமாக ொசியுங்கள. இப்படிச் வெய்தால், அடுத்்த ந்பர் நி்பந்ததைகளில் எத்தயும் மீறும் 
ெதகயில் ஏ்தாெது வெயகிறார என்்பது உங்களுககுத் வ்தரியும், அப்படிப்பட்ை ்தருணத்தில், நீங்கள 
காெல்துதறயிைருைன் வ்தாைர்புவகாளெது நல்்லது.
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அடுதது நட்ப்பது என்்ன? 

பிரதிொதியாைெர் உத்்தரவிலுளள நி்பந்ததைகளுககு ெம்மதிககவில்த்ல என்றால் அெர் 
நீதிமன்றத்திற்குச் வெல்்ல்ெணடிய திகதி ஒன்று ்தத்லயீட்டு உத்்தரவில் உளளைங்கியிருககும். 
காெல்துதறயிைரால் வகாடுககப்பட்ை உத்்தரவு மற்றும் நீதிமன்றத்திைால் வகாடுககப்பட்ை 
உத்்தரவு ஆகிய இரணடிற்கும் இது வ்பாருநதும். ெம்ம்தமின்தம எத்தயும் தீர்த்துதெகக 
காெல்துதறயிைர் முயற்சி வெயெர், மாற்றப்படும் ெதர உளள எதுவும் மாறிைால் அெர்கள 
அத்த உங்களுககுச் வொல்ெர். 

இந்த நீதிமன்ற விொரதணககுப பிறகும் அெர் உத்்தரவுைன் ெம்ம்தப்பைவில்த்ல என்றால், 
பிறகு ஒரு நீதிமன்ற ெழககு நதைவ்பறும். இந்த கட்ைத்தில் நீதிமன்றத்திற்கு ெருமாறு நீங்கள 
அதழககப்பை்லாம், மற்றும் உத்்தரவிற்கு எதிர்பபு இருந்தால் நீங்கள ொட்சியம் அளிகக 
்ெணடியிருகக்லாம். எச்ெமயத்தி்லாெது, ஒ்ர ் நரத்தில் அடுத்்த ந்பர் நீதிமன்றத்தில் இருந்தால், 
மற்றும் உங்களுககுப ்பாதுகாபபு இல்்லா்த உணர்வு இருந்தால், காெல்துதறயிைரிைம் 
வொல்லுங்கள, மற்றும் உங்களுககுப ்பாதுகாபபு உணர்தெ அளிகக முற்சிப்ப்தற்காை ஏற்்பாடுகள 
வெயயப்பை்லாம். 

்தத்லயீட்டு உத்்தரவு ஒன்று நீதிமன்றத்திைால் மாற்றப்படும் ெதர அல்்லது இரத்து வெயயப்படும்  
ெதர அது நதைமுதறயில் இருககும் என்்பத்த நிதைவில் வகாளள்ெணடியது முககியம்.  
்தற்்்பாத்தய நித்ல என்ை என்்பதில் உங்களுககு ெந்்தகம் இருந்தால், இப்்பாத்தய நித்லதம 
மற்றும் விளககங்களுககுக காெல்துதறயிைதரக ்களுங்கள. ்தத்லயீட்டு உத்்தரவு எப்படி 
இயங்கிகவகாணடிருககிறது மற்றும் இது உங்கதள எப்படிப ்பாதுகாககிறது என்்பத்த நீங்கள 
விளங்கிகவகாளெது உணதமயில் முககியம். 



12

அடுதத ந்பர் தலையடீ்டு 
உததரலவ மீைி்னால் என்்ன 
ஆகும்?
அடுத்்த ந்பராைெர் (பிரதிொதி) உத்்தரவிலுளள எவ்வொரு நி்பந்ததைகதளயாெது முறித்்தால், 
அது ‘மீறல்’ எைப்படும். இது ஒரு குற்றச்வெயல், மற்றும் இ்தற்காகப பிரதிொதி குற்றம் 
ொட்ைப்பை்லாம். 

மற்ற ந்பர் உத்்தரதெ மீறும் வலகயில் எத்தயும் வெயயககூைாது என்்பதில் நீங்கள 
ொககிரத்தயாக இருகக்ெணடும் என்்பது முககியம். உ்தாரணமாக, உங்களுைன் 
வ்தாைர்புவகாளள அடுத்்த ந்பர் அனுமதிககப்பைவில்த்ல என்றால், நீங்களும் அெதரப ்பார்ககப 
்்பாகககூைாது, அல்்லது அெருைன் வ்தாைர்பு வகாளளககூைாது. 

பிரதிெதியிைால் ்தத்லயீட்டு உத்்தரவு மீறல் ஒன்று உங்கள முன்னித்லயில் வெயயப்பட்டுக
வகாணடிருககும்்்பாது, அல்்லது ஆ்பத்தில் இருப்ப்தாக நீங்கள நிதைககும்்்பாது, நீங்கள 
உைைடியாக 131 444 (அல்ைது அவெரகாைம் ஒன்ைில் ‘000’)-லவ அலை்ப்பது நல்்லது, 
உங்களுககு உ்தெ ்ராநதுககாெல் ஒன்று அனுப்பப்பை்லாம். 

்தத்லயீட்டு உத்்தரவு ஒன்று மீறப்பட்டுளளது, ஆைால் நீங்கள உைைடி ஆ்பத்தில் இல்த்ல 
என்று நீங்கள நிதைத்்தால், இந்த விையத்த்தக காெல்துதறயிைர் ஆயவு வெயய்ெணடும் 
என்பதறகாக நீஙகள் இலத உள்ளூர் காவல் நிலையததிறகு அைிவிககயவண்டும். 

நிதைவில் வகாளளுங்கள - நீங்கள ஒத்துதழககும் ெதர்தான் உங்களுதைய ்தத்லயீட்டு 
உத்்தரவு வெயலூககம் உதைய்தாக இருககும். மீறல்கள அதைத்த்தயும் உைைடியாகத் 
வ்தரிவித்துவிடுங்கள. 
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‘குடும்்ப நீதிமன்ை உததரவுகள்’ 
என்்ப்ன யாலவ?
குழநத்தகள ெம்ம்தப்பட்டிருந்தால், ‘குடும்்ப நீதிமன்ற உத்்தரவு’ ஒன்றிற்காக ‘குடும்்ப 
நீதிமன்ற’த்திற்கு நீங்கள விணணபபிகக ்ெணடுமா என்்பத்தப ்பற்றிய முடிவிதை யமறவகாள்்ள 
ெட்ட ஆயைாெல்ண வ்பறுவதறகா்ன அவெியம் இருககககூடும். சி்ல ்தருணங்களில் ‘குடும்்ப 
நீதிமன்ற உத்்தரவு’ ஒன்று உங்களுககாக ஏற்்படுத்்தப்பட்டிருகக்லாம். 

ஒரு ‘குடும்்ப நீதிமன்ை உததர’வா்னது தலையடீ்டு உததரவு ஒன்ைில் ஏற்படுதத்ப்பட்டுள்்ள 
நி்பநதல்னகல்ள்ப புைகக்ணிககைாம் என்்பத்த நீங்கள நிதைவில் வகாளள்ெணடியது முககியம். 
காெல்துதறயிைரால் உங்களுககு இத்த விளககிச்வொல்்ல இயலும்.

25 நவம்்பர் 2017-ககு்ப ்பிைகு 
வகாடுகக்ப்படும் தலையடீ்டு 
உததரவுகள் 
25 நவம்்பர் 2017 அன்று அல்ைது அதறகு்ப ்பிைகு வகாடுககப்படும் குடும்்ப ென்முதற ெம்்பந்தப்பட்ை 
்தத்லயீட்டு உத்்தரவு ஒன்று யதெிய அ்ளவில் இயககத்தில் இருககும் என்று புதிய அவுஸ்தி்ரலிய 
ெட்ைங்கள வொல்கின்றை. நீங்கள அவுஸ்தி்ரலியாவில் எங்கிருந்தாலும் உங்களுதைய ்தத்லயீட்டு 
உத்்தரவு உங்கதளப ்பாதுகாககும் என்்பது இ்தன் வ்பாருள. அடுத்்த ந்பராைெர் (பிரதிொதி) 
அவுஸ்தி்ரலியாவில் எவ்விைத்திலும் ்தத்லயீட்டு உத்்தரவிற்குக கட்ைாயம் கீழப்படிய்ெணடும். 

உங்களுதைய உத்்தரவில் ஏ்தாெவ்தாரு இைத்தில், வ்பாதுொக நி்பந்ததைகளது அட்ைெதணயின் 
்மல் ‘்்தசிய அளவில் அங்கீகரிககப்பட்ை குடும்்ப ென்முதற உத்்தரவு’ (‘Nationally recognised 
DVO’) என்ற ொர்த்த்தகதள நீங்கள காணபீர்கள. உத்்தரொைது எவ்வொரு மாநி்லத்தில் அல்்லது 
எல்த்லப்பகுதியில் வகாடுககப்பட்டிருந்தாலும், ்்தசிய அளவில் அங்கீகரிககப்படும் ்தத்லயீட்டு 
உத்்தரவின் மீறல் மீது காெல்துதறயிைரால் நைெடிகதக எடுகக இயலும். ்தத்லயீட்டு உத்்தரவு 
எங்கு வகாடுககப்பட்டிருந்தாலும், ஒரு நீதிமன்றம் அத்த அமல்்படுத்்த்லாம், மாற்ற்லாம் அல்்லது 
இரத்து வெயய்லாம். 
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25 நவம்்பர் 2017-ககு முன்்னர் 
வகாடுகக்ப்பட்ட தலையடீ்டு 
உததரவுகள் 
25 நவம்்பர் 2017 -ககு முன்்பாக உங்களுதைய ்தத்லயீட்டு உத்்தரவு வகாடுககப்பட்டிருந்தால், 
அத்தக வகாடுத்்த மாநி்லம் அல்்லது எல்த்லப்பகுதி மட்டிலுயம அது இயககத்தில் இருககும் 
(உ்தாரணமாக, அடிவ்லயடு நகரில் வகாடுககப்பட்ை உத்்தரவு ஒன்று ெவுத் அவுஸ்தி்ரலிய 
மாநி்லத்தில் மட்டு்ம நதைமுதறயில் இருககும். 

உங்களுதைய ்தத்லயீட்டு உத்்தரொைது கூடு்தல் மாநி்லம் அல்்லது எல்த்லப்பகுதி 
ஒன்றில் இயங்குெ்தற்காக நீங்கள ஏற்கை்ெ ்பதிவு வெயதிருந்தால், இது மாறாமல் அப்படி்ய 
வ்தாைரும். உங்களுதைய ்தத்லயீட்டு உத்்தரொைது அத்தக வகாடுத்்த மாநி்லம் அல்்லது 
எல்த்லப்பகுதியில் உங்கதளப ்பாதுகாககும், மறறும் நீங்கள அத்தப ்பதிவு வெயதுளள மாநி்லம் 
அல்்லது எல்த்லப்பகுதியிலும் அது உங்கதளப ்பாதுகாககும். 

அவுஸ்தி்ரலியாவில் எவ்விைத்திலும் உங்களுதைய ்தத்லயீட்டு உத்்தரவு இயககத்தில் 
இருகக்ெணடுவமை நீங்கள விரும்பிைால், உங்களுதைய ்தத்லயீட்டு உத்்தரவு 
ஒரு நீதிமன்றத்திைால் ்பிரகட்னம் வெயய்ப்படயவண்டும் என்ற வ்தரிவிதை நீங்கள 
்மற்வகாளள்லாம். அவுஸ்தி்ரலியாவில் எவ்வொரு உளளூர் நீதிமன்றத்திற்கும் விணணபபித்து 
நீங்கள இப்படிச் வெயதுவகாளள்லாம். 

ெவுத் அவுஸ்தி்ரலிய மாநி்லத்தில், ‘்படிெம் 46கி’ எனும் நீதிமன்றப ்படிெம் ஒன்தற நீங்கள 
நிரப்ப்ெணடியிருககும். www.courts.sa.gov.au எனும் ெத்லத்்தளத்திலிருநது இப ்படிெத்திதை 
இறககம் வெயதுவகாளள்லாம், அல்்லது ் ெணடு்காளின் மீது நீதிமன்ற அலுெ்லகம் ஒன்றிைால் 
்படிெத்தின் ென்பிரதி ஒன்தறக வகாடுகக இயலும். ‘்படிெம் 46கி’ -ஐ நீதிமன்ற அலுெ்லகத்தில் 
்நரடியாகச் ெமர்பபிகக்லாம். 

மாறாக, உங்களுதைய ்தத்லயீட்டு உத்்தரதெப பிரகைைப்படுத்துெதில் உங்களுககு உ்தவுமாறு 
ஒரு குடும்்ப ென்முதற ஆயொளர், அல்்லது காெல்துதற ெழககுத்வ்தாடுைதர நீங்கள 
்கட்க்லாம் (உங்களுதைய விையம் ஒன்று ்தற்்்பாது நீதிமன்றத்தின் முன் இருந்தால்). 
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தலையடீ்டு உததரலவ 
மாறையவண்டும் என்ைால் 
என்்ன வெயவது?
உங்களுதைய சூழநித்லகள மாறிைாலும், ்தத்லயீட்டு உத்்தரவிலுளள நி்பந்ததைகளில் 
எத்தயும் மாற்ற்ொ அல்்லது உத்்தரதெ இரத்து வெயய்ொ நீங்கள விரும்பிைாலும் நீங்கள 
காெல்துதறயிைருைன் வ்தாைர்புவகாணடு உத்்தரதெ மாற்ற விரும்புெ்தற்காை காரணங்கதள 
அெர்களுககுச் வொல்்ல்ெணடும். 

• வ்பருநகர்ப ்பகுதியில், ‘குழநத்த மற்றும் குடும்்ப ஆயவு பிரி’வுைன் வ்தாைர்புவகாளளுங்கள.

• நாட்டுப ்பகுதியில், உங்களுதைய உளளூர் காெல் நித்லயத்துைன் வ்தாைர்புவகாளளுங்கள.

உத்்தரவு ஒன்தற மாற்றுெ்தற்கு அல்்லது இரத்து வெயெ்தற்கு இன்வைாரு நீதிமன்ற 
விொரதணககுத் திகதி குறிபபிைப்பை்ெணடும். நீதிமன்ைததி்னால் மட்டு்ம உத்்தரவு ஒன்தற 
மாற்ற அல்்லது இரத்து வெயய இயலும் என்்பத்த நீங்கள விளங்கிகவகாளெது முககியம். 
நீங்களும் மற்ற ந்பரும் மாற்றம் ஒன்றிற்கு ெம்மதிப்ப்தால் மட்டும் உங்களுதைய உத்்தரதெ மாற்ற 
இய்லாது. 

உங்களுககும் மற்ற ந்பருககும் நீதிமன்ற விொரதணயின் ் நரமும் திகதியும் வ்தரியப்படுத்்தப்படும். 
இ்தற்கு நீங்கள நீதிமன்றத்தில் ெமூகமளிகக யவண்டியிருககும். வ்பரும்்பாலும், அடுத்்த ந்பரும் 
ெமூகம் அளிகக ்ெணடியிருககும், ஆைால் அதைத்து ்ெதளகளிலும் அல்்ல. 

ெிையவல்ளக்ளில் சூழநிலைகள் நல்ை நிலைலமககு மாறும், மறறும் உததரவுகளும் 
மாை யவண்டியிருககும் என்்பலதக காவல்துலையி்னரும், நீதிமன்ைஙகளும் 
அைியும். இரு்ப்பினும், நீஙகள் ்பாதுகா்ப்பாக இருககிைரீ்கள், மறறும் உஙகளுககும் 
உஙகளுலடய குடும்்பததி்னருககும் அதிக ஆ்பதது ஏற்படுததும் வலகயில் 
மாறைஙகல்ள ஏற்படுததுவதறகாக உஙகளுககு அழுததம் தர்ப்படவில்லை என்்பதில் 
காவல்துலையி்னருககுத திரு்பதி ஏற்படயவண்டும். 

ெிை யவலைக்ளில், தலையடீ்டு உததரலவ மாறறுவதறகா்ன அல்ைது இரதது 
வெயவதறகா்ன விண்்ண்ப்பததில் காவல்துலையி்னர் நீதிமன்ைததிறகு வருவதால் 
நீஙகள் அல்ைது உஙகளுலடய குடும்்பததி்னர் இன்னும் அதிகக குடும்்ப வன்முலைககு 
ஆ்ளாவரீ்கள் என்று காவல்துலையி்னர் கருதி்னால் அவர்கள் நீதிமன்ைததிறகு வர 
ெம்மதிககமாட்டார்கள். 
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உதவிககு யாலர அலை்ப்பது?

அெெரகா்ல சூழநித்லகளுககு 000

காெல்துதறயிைரது உ்தவி/ெருதகககு 131 444

வ்பருநகர்ப ்பகுதியில், உளளூர் ‘குைநலத மறறும் குடும்்ப ஆயவு ்பிரி‘  
வுைன் வ்தாைர்புவகாளளுங்கள.

ஈஸ்ைர்ன் டிஸ்ட்ரிகட் 7322 4890  
அலுெல் இல்்லா ்நரத்தில் 7322 4800 

நார்்தர்ன் டிஸ்ட்ரிகட் 8207 9381  
அலுெல் இல்்லா ்நரத்தில் 8207 9411 

ஸ்தர்ன் டிஸ்ட்ரிகட் 8392 9172  
அலுெல் இல்்லா ்நரத்தில் 8392 9000 

வெஸ்ைர்ன் டிஸ்ட்ரிகட் 8207 6413  
அலுெல் இல்்லா ்நரத்தில் 8207 6444

நாட்டுப ்பகுதிகளில் உங்களுதைய உளளூர் காெல் நித்லயத்துைன் 
வ்தாைர்புவகாளளுங்கள.

உங்களுதைய உளளூர் காெல் நித்லயம் இருககும் இைத்திதை அறிய  
www.police.sa.gov.au எனும் ெத்லத்்தளத்திற்குச் வெல்லுங்கள.

குடும்்ப 
ென்முதறககு ஆளாை 
நீங்கள ஆங்கி்லம் ்்பொ்த பின்பு்லத்த்தச் 
்ெர்ந்தெர் என்றால், ்தத்லயீட்டு உத்்தரவு வெயல்முதற 
என்ை என்று வ்தரிநதுவகாளெதில் ஆ்தரவு்தவி வ்பற ்தயவுவெயது ‘புைம்வ்பயர்நத 
மக்ளிர் ஆதரவுதவித திட்டம்’ எனும் ்ெதெயுைன் 08 8152 9260 எனும் இ்லககத்தில் 
வ்தாைர்புவகாளளுங்கள (இது ‘SA மகளிர் ்பாதுகாபபு ்ெதெகள’என்்ப்தன் ஒரு ்பகுதி). 

நீங்கள குடும்்ப ென்முதறககுப ்பலியாைெர் என்ற ெதகயில் உங்களுககு ்ம்லதிகமாய 
உ்தெககூடிய முகதமகளின் அட்ைெதண ஒன்று உங்களுதைய உளளூர் காெல்நித்லயத்தில் 
கிதைககும்.
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குைி்பபுகள்




