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ஒரு உயில் என்பது ஒரு ேடை ஆவணைரகும், 
இது, நீஙகேள் இறக்கும் ்பரது உஙகேளுக்குச் 
தேரந்தைரன தபரருடகேடள நீஙகேள் 
எவவிதைரகே வினி்யரகேிததுக் தகேரடுக்கே 
விரும்புகேிறீரகேள் என்படத அடைததுக் 
தகேரடுக்கேிறது. உயில்கேள் என்படவ, தேரதது 
டவததுள்ளவரகேள் அல்லது நிடறய பணம் 
டவததுள்ளவரகேளுக்கு ைடடுைரனதல்ல.

உயில் எழுதுவது என்பது, உயில் எழுதுவது என்பது, 
பின்வருவனவற்றுக்கேரகே நீஙகேள் பின்வருவனவற்றுக்கேரகே நீஙகேள் 
எடுக்கேிற்தரர ்நரைடறயரன எடுக்கேிற்தரர ்நரைடறயரன 
நைவடிக்டகேயரகும்:நைவடிக்டகேயரகும்:
■	 நீஙகேள் பைரைரிததுவருகேிற ைக்கேளுக்கு வேதி தேயது 

தகேரடுப்பதற்கு
■	 குறிப்பிடை தபரருடகேடள குறிப்பிடைவரகேளுக்கு  

விடடுச் தேல்வதற்கு
■	 உஙகேள் உயிலில் உள்ள அறிவுறுததல்கேடள 

்ைற்தகேரணடு தேயது முடிக்கே நீஙகேள் நம்புகேிற 
ஒருவடை நியைிப்பதற்கு (உஙகேளுடைய 
நிடற்வற்றுநர) 

■	 உஙகேளிைம் இருக்கேக்கூடிய ்வறு எந்த 
அறிவுறுததல்கேடளயும் (உதரைணைரகே, உஙகேள் 
இறுதிச்ேைஙகு ஏற்பரடுகேள்)  
விடடுச் தேல்லுதல், அல்லது

■	 நீஙகேள் விரும்பினரல் அறக்கேடைடள ஒன்றுக்கு 
நன்தகேரடையரகே வழஙகுதல்.

உயில் எழுதுவது, ைைணைடைந்தவரின்விருப்பஙகேளுக்கேரன 
தையம் எதுவும் இல்லரத ்பரது எழும் ேந்்தகேஙகேடளயும், 
ேிைைஙகேடளயும் அகேற்றுகேிறது. 
உஙகேளிைம் நிடறயப் பணம் இல்லரைல் இருந்தரலும் கூை, 
அல்லது தேரந்தைரகே வீடு இல்லரைல் இருந்தரலும் கூை, 
உஙகேளரல், கேடல ்வடலப்பரடுகேள், நரணயஙகேள், 
நடகேகேள், புைதரன தபரருடகேள், கேடிதஙகேள் அல்லது 
புடகேப்பைஙகேள் ்பரன்ற ைற்ற ைதிப்புள்ளடவ அல்லது 
ைனதிற்குப் பிடிததவற்டற ைற்றவரகேளுக்கு விடடுச் 
தேல்லலரம்.
உஙகேள் ைைணததிற்குப் பிறகு உஙகேள் தேரதடதயும், 
உைடைகேடளயும் நீஙகேள் விடடுச்தேல்லும் தேரதது  
என்்ற தேரல்வரரகேள்.

எனக்கு ஏன் உயில் எழுதுவது எனக்கு ஏன் உயில் எழுதுவது 
அவேியைரகேிறது?அவேியைரகேிறது?  
நீஙகேள் உயில் எழுதிடவக்கேவில்டல என்றரல், நீஙகேள் 
விடடுச்தேல்லும் தேரதடத எவவிதம் பிரிததுக்தகேரடுப்பது 
என்பது குறிதது நீஙகேள் எடதயும் தேரல்லரைல் விடடுச் 
தேல்கேிறீரகேள். உயில் எழுதரை்ல்ய நீஙகேள் 
ைரிததுப்்பரனரல் (‘விருப்புறுதி ஆவணம் எழுதரைல் 
இறததல்’ என்று தேரல்வரரகேள்), ேடை முடறக்கு (‘இடத 
விருப்புறுதி ஆவணம் எழுதரைல் விடடுச் தேன்றதற்கேரன 
விதிகேள்’ என்று தேரல்வரரகேள்) ஏற்ப நீஙகேள் விடடுச் 
தேல்லும் தேரததுக்கேடள உஙகேள் உறவினரகேளுக்குப் 
பிரிததுக் தகேரடுப்பரரகேள். இது, நீஙகேள் எப்படி இருக்கே 
்வணடுதைன விரும்பினீரகே்ளர அல்லது 
நிடனததிருந்தீரகே்ளர அடதவிை ைிகேவும் ்வறரனதரகே 
இருக்கேலரம். ‘விருப்புறுதி ஆவணம் எழுதரைல்’ 
ைைணைடைவது, நீஙகேள் விடடுச் தேல்பவரகேளுக்கு 
ேிக்கேல்கேடளயும், தரைதஙகேடளயும், கூடுதல் 
தேலவுகேடளயும் உணைரக்கும். நீஙகேள் விருப்புறுதி 
ஆவணம் எழுதி டவக்கேரைலும், உஙகேளுக்கு முதல் 



ே்கேரதைரின் பிள்டளகேள் தவிை தநருஙகேிய உறவினரகேள் 
யரரும் இல்லரைல் இருக்கும் படேததில், நீஙகேள் விடடுச் 
தேன்ற தேரதது அைேரஙகேததிற்குச் தேன்றுவிடும். 
நீஙகேள் ைைணைடைந்த பிறகு ைடடு்ை உஙகேள் உயில் 
தேல்லுபடியரகும். நீஙகேள் உயி்ைரடிருக்கும் ்பர்த,  
உஙகேளரல் இயலரைல் ்பரய, உஙகேள் நிதிகேடளப் பரரததுக் 
தகேரள்ளவும், அது குறிதத முடிவுகேடள எடுக்கேவும் ஒருவடை 
நியைிக்கே விரும்பினரல், அதற்கு நீஙகேள் ஒரு நீணைகேரலம் 
நீடிக்கும் ேடைப்பூரவ அதிகேரைைளிப்டபச் தேயதுதகேரள்ள 
்வணடும். நீணைகேரலம் நீடிக்கும் ேடைப்பூரவ அதிகேரைைளிப்பு 
குறிதது இன்னும் அதிகேைரன தகேவல்கேளுக்கு, ‘உஙகேளுக்கேரகே 
நீஙகே்ள முடிதவடுக்கேரைல் ்பரயவிடும் படேததில், 
உஙகேளுக்கேரகே யரர முடிதவடுப்பரரகேள்? (Who will decide for 
you if you can’t decide for yourself?’) என்ற ேடை உதவி NSW 
டகே்யடடைப் பரருஙகேள்.

யரர உயில் எழுதலரம்?யரர உயில் எழுதலரம்?
18 வயதிற்கு ்ைற்படை எவரும், அவரகேளுக்கு ைனநலம் 
ேரியரகே இருக்கும் வடையில், எவர ்வணடுைரனரலும் உயில் 
எழுதலரம். இ்லேரன அறிவுேரரந்த இயலரடை அல்லது 
முதுடை ைறதி ்நரயின் ஆைம்பகேடை நிடலகேளில் இருக்கும் 
ஒருவர, உயில் எழுதும் ்நைததில் அவரகேளுக்கு உயில் 
எழுதுவதற்கேரன திறன் இருந்தரல், அவரகேளரல் அப்்பரதும் 
உயில் எழுத முடியும். அவரகேளுடைய திறன் குறிதது 
ேந்்தகேம் இருந்தரல், அவரகேளது புரிந்து தகேரள்ளுதடலக் 
குறிதத்தரர ைதிப்பீடடை, ஒரு ைருததுவர, ை்னரதததுவ 
நிபுணர அல்லது ைன்நரய ைருததுவர ்பரன்ற உரிய நபர 
ஒருவர தேயய ்வணடியுள்ளது. 18 வயதிற்குக் கேீழுள்ள ஒரு 
நபர எழுதும் உயிடல உச்ேநீதிைன்றம் அஙகேீகேரிக்கேலரம்.

நரன் எவவிதம் உயில் எழுதுவது?நரன் எவவிதம் உயில் எழுதுவது?
உயில் எழுதுவது ஒரு எளிடையரன நடைமுடற தரன் 
அதற்கு தேலவு அதிகேம் பிடிப்பதரகே இருக்கே ்வணடிய 
அவேியைில்டல. ஒரு உயில் ேடைப்பூரவைரகேச் 
தேல்லுபடியரகே ்வணடுதைன்றரல், அதில் உரிய விதததில் 
ேரடேிக் டகேதயரப்பம் இடடிருந்தரகே ்வணடும். யரருக்கு 
என்ன கேிடைக்கே ்வணடும் என்பது குறிதது விவரதம் எதுவும் 
எழுந்து விடுவதற்கேரன வரயப்டபக் குடறப்பதற்கு, உஙகேளது 
எணணஙகேடளத ததளிவரகேச் தேரல்லிவிடுவதும் 
முக்கேியைரனதரகும். 
ஆகே்வ, உஙகேளுக்கு உயில் எழுதிக்தகேரடுக்கே ஒரு 
வழக்கேறிஞர, NSW கேரப்பரளர ைற்றும் பரதுகேரவலர ஒருவடை 
அல்லது ஒரு டிைஸ்டீ நிறுவனதடத அைரததிக் தகேரள்வ்த 
ைிகேச் ேிறந்ததரகும். நீஙகே்ள உயில் எழுதலரம் என்பது 
்பரன்ற உதவிக்குறிப்புகேள் கேிடைக்கேிற அ்த ்வடளயில், 
உயிடல முடறயரகே எழுதுவடதயும், அது உஙகேளது 
்தடவக்கு ஏற்றதரகே இருக்கேிறது என்படதயும் உறுதி தேயது 
தகேரள்வதற்கு உயில் எழுதுவதற்கேரகே ஒரு நிபுணடை 
டவததுக்தகேரள்வ்த பரதுகேரப்பரனதரகும். நீஙகேள் உஙகேள் 
உயிடல எழுதும் ்பரது, நீஙகேள் கேணக்கேில் எடுததுக்தகேரள்ள 
்வணடிய, வரிப் பிைச்ேிடனகேள் குறிததும், நிபுணர 
ஒருவைரல் உஙகேளுக்கு ஆ்லரேடன தகேரடுக்கே முடியும்.

ஒரு உயிடல எழுதுவதற்கு எவவளவு ஒரு உயிடல எழுதுவதற்கு எவவளவு 
தேலவரகேிறது?தேலவரகேிறது?
வழக்கேறிஞரகேளின் கேடைணஙகேள் ஆளுக்கு ஆள் 
ைரறுபடுகேிறது அ்தரடு அது அந்த உயில் எந்தளவிற்குச் 
ேிக்கேலரகே இருக்கேிறது என்படதப் தபரறுததும் இருக்கேலரம். 
வழக்கேறிஞரகேள் எவவளவு கேடைணம் ்கேடகேிறரரகேள் 
என்படதத ததரிந்து தகேரள்வதற்கு நீஙகேள் தவவ்வறு 
வழக்கேறிஞரகேளிைம் விேரரிததுப் பரரததுக்தகேரள்ளலரம். 
டிைஸ்டீ நிறுவனஙகேள் உஙகேளது உயிடலத தயரரதேயது 
தகேரடுக்கேவும், உஙகேள் ைைணததிற்குப் பிறகு நீஙகேள் விடடுச் 

தேல்லும் தேரததுக்கேடள நிரவகேிக்கேவும் கேடைணம் 
வசூலிக்கேிறரரகேள். 
NSW டிைஸ்டீ ைற்றும் பரதுகேரவலர (NSWTAG) அடைப்பு, 
உஙகேள் உயிடலத தயரரிக்கேவும், அவவப்்பரது 
தகேவல்கேடளச் ்ேரக்கேவும் ஒரு குறிப்பிடை கேடைணதடத 
விதிக்கேிறது, நீஙகேள் முழு Centrelink Age Pension திடைததில் 
இருந்தரல், உஙகேளுக்கு இலவேைரகே்வ உயிடலத 
தயரரிததுத தருவரரகேள். NSW டிைஸ்டீ ைற்றும் பரதுகேரவலர 
அடைப்டப உஙகேளது உயிடல நிடற்வற்றிக் தகேரடுக்கும் 
அடைப்பரகே நியைிக்கும் படேததில், நீஙகேள் ைைணைடைந்த 
பிறகு நீஙகேள் விடடுச் தேன்ற தேரததுக்கேடள நிரவகேிக்கும் 
்பரது கேடைணம் தபரருந்துவதரகே இருக்கும். NSWTAG 
கேடைணஙகேள் குறிதத இன்னும் அதிகேத தகேவல்கேளுக்கு, தேன்று 
பரருஙகேள்: www.tag.nsw.gov.au/fees-and-charges-wills.html

என்னுடைய உயில் எவவளவு கேரலததிற்கு என்னுடைய உயில் எவவளவு கேரலததிற்கு 
நிடலததிருக்கும்?நிடலததிருக்கும்?
உஙகேளது உயிடல, நீஙகேள் ைரற்றவில்டல, புதியதரகே 
உருவரக்கேவில்டல அல்லது திரும்பப் தபற்றுக்தகேரள்ளத  
(இைதது தேயயரத) வடையில், அது நீஙகேள் ைைணைடையும்  
வடை நிடலததிருக்கும்.
குறிப்பிடை திருைணதடத எதிரபரரதது அந்த உயில் 
எழுதப்படைரல் அன்றி திருைணம் உயிடல இைதது தேயயும். 
நீஙகேள் திருைணம் தேயது தகேரள்ள்வர அல்லது  
விவரகேைதது தேயய்வர விரும்பினரல், உஙகேளது உயிடலப் 
புதுப்பிததுக்தகேரள்ள ்வணடியிருக்கும். உஙகேளது சூழநிடல 
குறிதது நீஙகேள் ேடைப்பூரவ ஆ்லரேடனடயப் 
தபற்றுக்தகேரள்ள ்வணடும்.
 உதரைணைரகே, உஙகேளுக்குக் குழந்டதகேள் அல்லது ்பைன் 
்பததிகேள் பிறந்தரல் அல்லது உஙகேளுடைய இல்வரழக்டகேத 
துடண ைைணைடைந்தரல், ைற்ற விதஙகேளில் உஙகேளது 
சூழநிடலகேள் ைரறும் படேததில் நீஙகேள் உயிடலப் 
புதுப்பிததுக்தகேரள்வது குறிததும் ேடைப்பூரவ 
ஆ்லரேடனடயப் தபற்றுக்தகேரள்ள ்வணடும்.

எனது உஎனது உயிடல நிடற்வற்றுபவைரகே நரன் யிடல நிடற்வற்றுபவைரகே நரன் 
யரடை நியைிக்கே ்வணடும்? யரடை நியைிக்கே ்வணடும்? 
உஙகேள் உயிலில் தபயரிைப்படை நப்ை நிடற்வற்றுநர. 
நீஙகேள் ைைணைடைந்த பிறகு, உஙகேள் தேரததுக்கேடளக் 
டகேயரளுவதற்கு இவர தபரறுப்பரகே இருப்பரர. இவர, 18 
வயதிற்கு ்ைற்படை, நீஙகேள் நம்பக்கூடிய, இந்தப் 
தபரறுப்டப ஏற்றுக்தகேரள்ளத தயரைரகே உள்ள ஒருவைரகே 
இருக்கே ்வணடும். அல்லது NSW டிைஸ்டீ ைற்றும் 
பரதுகேரவலர அடைப்பு அல்லது ஒரு வழக்கேறிஞர ்பரன்ற 
ஒரு நிபுணடை நீஙகேள் நியைிததுக் தகேரள்ளலரம், 
அந்நிடலயில், அவரகேள் உஙகேளுக்குக் கேடைணஙகேடள 
விதிப்பரரகேள். உஙகேளது உயிடல எஙகு டவததிருக்கேிறீரகேள் 
என்பது உஙகேளது உயிடல நிடற்வற்றிக் 
தகேரடுப்பவருக்குத ததரிந்திருப்படத நீஙகேள் உறுதி 
தேயதுதகேரள்ள ்வணடும்.

எனது உயிடல நரன் எஙகு டவக்கே எனது உயிடல நரன் எஙகு டவக்கே 
்வணடும்?்வணடும்?
தபரும்பரலரன வழக்கேறிஞரகேள் அவரகேளது 
வரடிக்டகேயரளருக்குக் கேடைணம் எதுவுைில்லரை்ல்ய அேல் 
உயிடல பரதுகேரப்பரகேப் பததிைப்படுததி 
டவததுக்தகேரள்வரரகேள். இது தரன் ைிகேப் பரதுகேரப்பரன 
வழிமுடறயரகும், ஏதனன்றரல், அந்த உயில் கேரணரைல் 
்பரனரல், அடத நீஙகேள் இைதது தேயவவதற்கேரகேக் 
கேிழிததுப்்பரடடு விடடீரகேள் என்்ற கேருதுவரரகேள். 

http://www.tag.nsw.gov.au/fees-and-charges-wills.html


உஙகேளரல் அடத ஒரு வஙகேியில் இருக்கும் பரதுகேரப்புப் 
தபடைகே வேதியி்லர அல்லது வீடடில் ஒரு பரதுகேரப்பரன 
இைததி்லர டவததுக்தகேரள்ளலரம்.  
அேல் உயில் எஙகேிருக்கேிறது என்படத விளக்கேி எழுதி, 
டகேதயரப்பைிடை நகேல்கேடள உஙகேளது தனிப்படை 
ஆவணஙகே்ளரடு டவததிருப்பதும் ஒரு நல்ல 
்யரேடன்ய. நீஙகேள் ஒரு நகேடல, அந்த உயிடல 
நிடற்வற்றித தருபவருக்கும் தகேரடுததிை ்வணடும் 
(நீஙகேள் விரும்பினரல் ஒரு முததிடையிடை உடறயில்) 
அல்லது அவரகேளிைம் அேல் உயில் எஙகேிருக்கேிறது 
என்படதச் தேரல்லிவிை ்வணடும்.

நரன் எனது ைனடத ைரற்றிக்தகேரணைரல் நரன் எனது ைனடத ைரற்றிக்தகேரணைரல் 
எனது உயிடல ைரற்றிக்தகேரள்ளலரைர?எனது உயிடல ைரற்றிக்தகேரள்ளலரைர?
உஙகேளுக்கு ைனநலத திறன் இருக்கும் வடையில், நீஙகேள்  
எந்த ்நைததில் ்வணடுைரனரலும் உஙகேள் உயிடல 
ைரற்றிக் தகேரள்ளலரம். ஆயினும், உஙகேள் உயிலில் 
ஒன்டற அடிததுக் ்கேரடு்பரடடு, அதில் உஙகேள் 
சுருக்தகேரப்பதடத இடுவதன் மூலைரகே்வர, அல்லது அந்த 
இைததில் விததியரேைரன ்வதறரன்டற எழுதுவதன் 
மூலைரகே்வர அடத ைரற்ற முடியரது. உஙகேளரல் ஒரு 
‘்கேரடிேில்’ (உஙகேள் உயிலுக்கு ைரற்றதடதச் தேயகேிற ஒரு 
தனி ஆவணம்) ஆவணம் ஒன்டற உருவரக்கேலரம், இதில், 
நீஙகேள் உஙகேள் உயிடல எழுதும் ்பரது தேயத அ்த 
்பரன்்ற டகேதயரப்பைிடடு, ேரடேிக் டகேதயரப்பைிை 
்வணடியிருக்கும். தபரதுவரகே முற்றிலும் ஒரு புது 
உயிடல எழுதிவிடுவ்த ைிகேச் ேிறந்தரகே இருக்கும்.

நரன் அறக்கேடைடள ஒன்றுக்கு எனது நரன் அறக்கேடைடள ஒன்றுக்கு எனது 
பரிேரகே விடடுச் தேல்லலரைர?பரிேரகே விடடுச் தேல்லலரைர?
நற்பணி இயக்கேம் ஒன்றுக்கு உஙகேள் உயிலில் தகேரடை  
ஒன்டற விடடுச் தேல்வததன்பது (ஒரு ‘தபக்தவஸ்ட), 
உஙகேளுக்கு முக்கேியைரகேப் படுகேிற கேரரியம் ஒன்றுக்கு 
நீஙகேள் ஆதைவளிப்படதத ததரிவிப்பதற்கேரன நல்ல்தரர 
வித்ையரகும். நீஙகேள் பின்வருவனவற்டற 
விடடுச்தேல்லத ்தரந்ததடுக்கேலரம்:

■	 ஒரு ‘தைேிடுயல் தபக்தவஸ்ட’ (நீஙகேள் விடடுச்தேன்ற 
தேரததிலிருந்து, அடனததுக் தகேரடைகேள் ைற்றும் 
தேலவுகேடளக் கேழிதத பிறகு ைீதம் என்னவிருக்கேிற்தர  
அடவ)

■	 நீஙகேள் விடடுச் தேன்ற தேரததில் ஒரு பகுதி
■	 ஒரு குறிப்பிடை ததரடகே, அல்லது 
■	 ஒரு தேரதது அல்லது பஙகுகேளின் பரிதேரன்று.

இடதச் ேரியரகேச் தேயகேிறீரகேள் (அறக்கேடைடள ஒன்டறக் 
குறிதது ேரியரகே விவரிததுச் தேரல்லியரகே ்வணடும்) 
என்படதயும், உஙகேளுக்குப் பிடிததைரனவரகேடள 
முடறயரகேக் கேவனிததுக் தகேரள்கேிறரரகேள் என்படதயும் 
உறுதி தேயவதற்கு, ேடை ஆ்லரேடனதயரன்டறப் 
தபற்றுக்தகேரள்வது முக்கேியைரனதரகும்.



எனக்கு எங்கே இன்னும் அதிகே  எனக்கு எங்கே இன்னும் அதிகே  
உதவி கேிடைக்கும்?உதவி கேிடைக்கும்?
முதியவரகேள் உரிடைகேள் ்ேடவமுதியவரகேள் உரிடைகேள் ்ேடவ
இது, ேடைததின் பலவிதைரன பகுதிகேளில், 
முதியவரகேளுக்கு இலவேைரகே ேடை ஆ்லரேடனடயயும், 
உதவிடயயும் வழஙகுகேிறது.
ததரடல்பேி: 1800 424 079
www.seniorsrightsservice.org.au

LawAccess NSW
உஙகேள் அருகேிலுள்ள ேடை உதவி NSW அலுவலகேம்,  
ேமூகே ேடை டையஙகேள், தனியரர வழக்கேறிஞரகேள் ைற்றும் 
உதவக்கூடிய பிற நிறுவனஙகேள் உடபை பிற 
்ேடவகேளுக்கேரன இலவே ததரடல்பேி ேடைத தகேவல், 
ஆ்லரேடன ைற்றும் பரிந்துடைகேடள இது வழஙகுகேிறது.
ததரடல்பேி: 1300 888 529
www.lawaccess.nsw.gov.au

வயது முதிரந்்தரர ைற்றும் ஊனமுற்்றரர துஷபிை்யரகே வயது முதிரந்்தரர ைற்றும் ஊனமுற்்றரர துஷபிை்யரகே 
ததரடல்பேி உதவிததரடல்பேி உதவி
இது, தவறரன பயன்பரடடை அனுபவிதத, அல்லது 
ேமுதரயததில் வேிக்கேிற வயது முதிரந்த ஒருவடை தவறரகேப் 
பயன்படுததுவடதப் பரரதத, அல்லது அப்படி நைப்பதரகே 
ேந்்தகேம் தகேரள்கேிறவரகேளுக்கு, இைகேேியைரன தகேவல்கேள், 
ஆதைவு ைற்றும் பரிந்துடைதது அனுப்பும் ்ேடவகேடளத 
தருகேிறது.
ததரடல்பேி: 1800 628 221
www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au

எனது உயிடல எதிரதது முடறயிை எனது உயிடல எதிரதது முடறயிை 
முடியுைர?முடியுைர?
ஒரு உயிடல அது தேல்லுபடியரகேரதது என்ற 
அடிப்படையில், அடத எதிரதது முடறயிை முடியும். 
தேல்லுபடியரகேரத உயில் ஒன்டற எதிரதது முடறயிடுகேிற 
ஒருவர, பின்வருபவற்டறக் கேரணபிததிை ்வணடும்:
■	 அது உஙகேளது கேடைேி உயில் இல்டல (நீஙகேள் 

பின்தனரரு ்ததியில் ்வதறரரு உயிடல 
எழுதியிருக்கேிறீரகேள்)

■	 அது முடறயரகேக் டகேதயரப்பைிடடு, 
ேரடேிக்டகேதயரப்பைிைவில்டல

■	 அடத எழுதும் ்பரது உஙகேளுக்கு ைனநலத திறன்  
இல்டல (இதனரல் தரன் நீஙகேள் நன்றரகே இருக்கும் 
்பர்த, உஙகேள் ைனநலத திறன் குறிததுக் ்கேள்வி 
எதுவும் இல்லரத ்பர்த, ஒரு உயிடல எழுதுவது 
முக்கேியைரனதரகும்)

■	 அதில் அேலரகேக் டகேதயரப்பைிடை பிறகு அடத 
ைரற்றியிருக்கேிறரரகேள், அல்லது

■	 அந்த உயிடல எழுதுைரறு உஙகேடளக் கேடைரயப் 
படுததினரரகேள் அல்லது தநருக்கேடி தகேரடுததரரகேள் 
(உஙகேடள ஊக்குவிப்பதற்குப் பதிலரகே).

ஒருேில வகுப்புகேடளச் ்ேரந்தவரகேள் (தபரும்பரலும் 
குடும்பததினர), அந்த உயிலில் தஙகேளுக்கு முடறயரகே  
ஒதுக்கேீடு தேயதிருக்கேவில்டல என்பதரகே நம்பினரல்,  
அவரகேள் உஙகேள் ைைணததிற்குப் பிறகு 12 ைரதஙகேளுக்குள்  
அந்த உயிடல எதிரதது முடறயிைலரம். இடதத தரன்  
‘குடும்ப ஒதுக்கேீடடுக் ்கேரரிக்டகே’ என்று தேரல்கேிறரரகேள்.  
ஒரு வழக்கேறிஞடை டவதது உஙகேள் உயிடல எழுதச் 
தேயவது, இப்படி நைப்பதற்கேரன வரயப்டபக் குடறததிை 
முடியும்.

http://www.seniorsrightsservice.org.au
http://www.lawaccess.nsw.gov.au
http://www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au
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கேிடைக்கேக்கூடிய ஏடனய டகே்யடுகேள்:கேிடைக்கேக்கூடிய ஏடனய டகே்யடுகேள்:

வீடடில் வேிக்கேிற வயது வந்த குழந்டதகேள்வீடடில் வேிக்கேிற வயது வந்த குழந்டதகேள்
அவரகேள் வீடடை விடடுச் தேன்றுவிை 
்வணடும் என்று நீஙகேள் விரும்பினரல் என்ன 
தேயவது?

அவரகேள் என்டன வீடடை விடடு  அவரகேள் என்டன வீடடை விடடு  
தவளி்யறச் தேரல்கேிறரரகேள்தவளி்யறச் தேரல்கேிறரரகேள்
உஙகேளது இல்வரழக்டகேத துடண இறக்கும்  
்பரது உஙகேள் வீடடி்ல்ய இருததல்

நீஙகேள் வன்முடற அல்லது முடற்கேரைரன நீஙகேள் வன்முடற அல்லது முடற்கேரைரன 
பயன்பரடடை அனுபவிக்கேிறீரகேளர?பயன்பரடடை அனுபவிக்கேிறீரகேளர?
உஙகேளரல் அடத நிறுததிவிை முடியும்

உஙகேளுக்கேரகே நீஙகேள் முடிதவடுக்கே முடியரத உஙகேளுக்கேரகே நீஙகேள் முடிதவடுக்கே முடியரத 
படேததில் யரர முடிதவடுப்பரரகேள்?படேததில் யரர முடிதவடுப்பரரகேள்?
முன்கூடடி்ய திடைைிடுவது குறிதது 
ேிந்தியுஙகேள்

நீஙகேள் தரததர/பரடடியர?நீஙகேள் தரததர/பரடடியர?
உஙகேளது ேடைக் ்கேள்விகேளுக்குப்  
பதிலளிக்கேி்றரம்

உஙகேள் வீடும், முதி்யரர உதவிதததரடகேயும்உஙகேள் வீடும், முதி்யரர உதவிதததரடகேயும்
நீஙகேள் ததரிந்துதகேரள்ள ்வணடியது என்ன?

உஙகேள் குடும்பததிற்கு நிதி ரீதியரகே உஙகேள் குடும்பததிற்கு நிதி ரீதியரகே 
உதவிதேயகேிறீரகேளர?உதவிதேயகேிறீரகேளர?
ஆபததுக்கேடளப் புரிந்துதகேரள்ளுஙகேள்

குடும்பததின்ைரடு தேல்லுதல்குடும்பததின்ைரடு தேல்லுதல்
உஙகேளது நலன்கேடளப் பரதுகேரக்கேிறரரகேள் 
என்படதப் பரரததுக்தகேரள்ளுஙகேள்

இந்தக் டகே்யடு ேடைததிற்கேரன்தரர தபரதுவரன வழிகேரடடியரகும். நீஙகேள் இடத ஒரு ேடை ஆ்லரேடன என்று 
நம்பிச் ேரரந்திருக்கேக்கூைரது, அ்தரடு உஙகேளது சூழநிடல குறிதது நீஙகேள் வழக்கேறிஞர ஒருவரிைம் ்பரய 
விேரரிததுக்தகேரள்ள ்வணடும் என்்ற நரஙகேள் ேிபரரிசு தேயகேி்றரம்.

அச்ேிடும் ்நைததில் இததகேவல்கேள் ேரியரனடவயரகே்வ இருந்தன, ஆனரலும் இடவ ைரறலரம். இன்னும் அதிகேத 
தகேவல்கேளுக்கு, 1300 888 529 எணணில் LawAccess NSW துடறடயத ததரைரபு தகேரள்ளுஙகேள்.
This publication is available in Arabic, English, Farsi, Sim Chinese, Spanish, Tamil, Vietnamese.
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இக்டகே்யடடை இடணய வரயிலரகேப் தபற: www.legalaid.nsw.gov.au/publications

எஙகேடள ேமூகே ஊைகேததில் கேரண: 

எஙகேடளத ததரைரபு தகேரள்வதற்கு உஙகேளுக்கு உதவி ்தடவயர?எஙகேடளத ததரைரபு தகேரள்வதற்கு உஙகேளுக்கு உதவி ்தடவயர?

உஙகேளுக்கு தைரழிதபயரததுடைப்பரளர ஒருவர ்தடவதயன்றரல், தைரழிதபயரப்பு ைற்றும் உடைதபயரப்புச் 
்ேடவ (TIS National)-டய 131 450 என்ற எணணில் (கேரடல 9 ைணி முதல் ைரடல 5 ைணி வடை) அடழதது, 
LawAccess NSW-இல் ்பே ்வணடுதைனச் தேரல்லுஙகேள்.

உஙகேளுக்குக் ்கேடபதற்கு அல்லது ்பசுவதற்கு ேிைைைரகே இருப்பதரகேத ததரிகேிறதர?உஙகேளுக்குக் ்கேடபதற்கு அல்லது ்பசுவதற்கு ேிைைைரகே இருப்பதரகேத ததரிகேிறதர?

உஙகேளுக்குக் ்கேடபதற்கு அல்லது ்பசுவதற்கு ேிைைைரகே இருந்தரல், ்தேிய ரி்ல ேரவீஸ் (NRS) வரயிலரகே  
133 677 எணணில் எஙகேடள அடழதது, LawAccess NSW-இல் ்பே ்வணடுதைனச் தேரல்லுஙகேள் அல்லது  
தேன்று பரருஙகேள்: www.relayservice.gov.au

http://www.legalaid.nsw.gov.au/publications
http://www.relayservice.gov.au

