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உங்களால் அதை நிறுதைிவிட முடியும்

நீங்கள் வன்முதை அல்்லது நீங்கள் வன்முதை அல்்லது 
துஷ்ிரய�ா்கததை துஷ்ிரய�ா்கததை 

அனு்விக்கிைீர்களா?அனு்விக்கிைீர்களா?

வ�ைானவர்களுக்கான சடடப் ்ிரசசிதன்கள்வ�ைானவர்களுக்கான சடடப் ்ிரசசிதன்கள்
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ஒவ்வாருவருககும் மாி�ாதையுள்ளதும், 
்ாது்காப்்ானதுமானயைார சூழலில் 
வாழவைற்கான உாிதமயுள்ளது. சி்லருககுப் 
்ாது்காப்்ா்க இருப்்ைா்கத ்ைாிவைில்த்ல. 
அவர்கள் இல்வாழகத்கத துதை, இன்்னாரு 
குடும்் உறுப்்ினர அல்்லது அவர்கள் வீடடில் 
அல்்லது வசிப்்ிட வசைி�ில் வசிக்கிை 
இன்்னாருவாிடமிருந்து வன்முதை அல்்லது 
துஷ்ிரய�ா்கததை அனு்விக்க்லாம். அவர்கள் 
அணதடவீடடார ஒருவாிடமிருந்து, அல்்லது 
அவர்கதளக ்கவனிததுக ்்காள்வைற்கா்க 
அமரதைி� ்ராமாிப்்ாளர ஒருவாிடமிருந்து 
துஷ்ிரய�ா்கததை அனு்விக்க்லாம்.
வன்முதை அல்்லது துஷ்ிரய�ா்கதைிலிருந்து 
உங்கதளப் ்ாது்காததுக்்காள்ள நீங்கள் 
்சய�முடி்கிை ்்ல ்காாி�ங்களுணடு.

ஒரு உணதமக ்கதை...ஒரு உணதமக ்கதை...
யோிடயடட (Harriette) என்ை ஒரு விைதவப் 
்ாடடிககு, 85 வ�து. அவருதட� ம்கள், யமானா 
(Mona), ைனது வாழகத்க முழுவதும் அந்ைக 
குடும்்தைிய்லய� வசிதது வந்ைாள். யமானாவிறகு 
யவத்ல�ில்த்ல அயைாடு அவளுககு மதுப்்ழக்கப் 
்ிரசசிதனயும் இருந்ைது. அவள் வீடடிறகு வாடத்கய�ா 
அல்்லது நிைி ாீைி�ா்க எவவிைப் ்ங்களிப்த்ய�ா 
்சயவைில்த்ல. 

யமானா குடிய்ாதை�ில் இருககும் ய்ாது அவள் 
வன்முதை�ில் ஈடு்டு்வளா்கவும், அவளது 
அம்மாதவக ்்கடட வாரததை�ால் 
ைிடடு்வளா்கவுமா்க இருந்ைாள். அவள், 
வன்முதைய�ாடு அவதர அசசுறுததுவதும், எள்ளி 
நத்க�ாடுவதும், ்்கான்றுவிடுவைா்க மிரடடுவதும், 
அவதரத ைள்ளி அடிப்்வளுமா்க இருந்ைாள். அவள் 
ைனககுப் ்ைம் ்்காடுககுமாறும் யோிடயடடடுககு 
்நருக்கடி ்்காடுதது வந்ைாள். அவளுககுக 
்கடன்்களும் இருந்ைன, அயைாடு ்கடன்்கதள 
அதடக்கப் ்ைம் ைரயவணடு்மன்றும் 
யோிடயடடதட மிரடடு்கிைாள்.

யோிடயடடடுககு இரவில் தூக்கம் வருவைில்த்ல 
அயைாடு அவருககு மனசயசாரவு ஏற்டு்கிைது. அவர, 
யமானாவிடமிருந்து வி்ல்கி�ிருக்க அவரால் முடிந்ை 
எல்்லாவறதையும் ்சய்கிைார. என்ன ்சயவ்ைன்று 
்ைாி� வழி�ில்்லாமல் இருக்கிைார.

துஷ்ிரய�ா்கம் என்ைால் என்ன? துஷ்ிரய�ா்கம் என்ைால் என்ன? 
துஷ்ிரய�ா்கம் என்்து ்்ரும்்ாலும் உடல் 
ாீைி�ானைா்கயவ இருக்கிைது - அதைவைன் மூ்லமா்க, 
அடிப்்ைன் மூ்லமா்க, ைள்ளி விடுவைன் மூ்லமா்க , ்ாலி�ல் 
ாீைி�ா்கத துஷ்ிரய�ா்கம் அல்்லது ைடுப்்ைன் மூ்லமா்க 
உங்கதள ஒருவர உடல் ாீைி�ா்க யவைதனப் ்டுததும் 
ய்ாது இது யநர்கிைது. ஆ�ினும், ஒருவர ்ின்வருமாறு 
்சயயும் ய்ாதும் அது துஷ்ிரய�ா்கமா்க இருக்க்லாம்:

■	 உங்கதள ்்�ர ்சால்லி குைிப்்ிடு்கிைார, உங்கதள 
அசசுறுதது்கிைார, மிரடடு்கிைார, ஒழிதது விடுவைா்க 
ச்ைம் ்சய்கிைார, ்கதது்கிைார அல்்லது 
அவமானப்்டுதது்கிைார.

■	 ைங்களுககுப் ்ைம் ்்காடுககுமாறு உங்களுககு  
்நருக்கடி ்்காடுக்கிைார, உங்கள் ்ைம் அல்்லது  
்சாதைின் ்கடடுப்்ாடதட எடுததுக்்காள்்கிைார,  
அல்்லது உங்களுககுப் புாி�ாை விஷ�ங்களில்  
த்க்�ாப்்மிட உங்கதளக ்கடடா�ப்்டுதது்கிைார.

■	 உங்கதள ்வளி�ில் ய்ா்க விடவும், ்காாி�ங்கதளச 
்சய�வும் அல்்லது உங்களுதட� நண்ர்கள்,  
குடும்் உறுப்்ினர்கள் அல்்லது ஆைரவு யசதவ்கதளத 
்ைாடரபு ்்காள்ளவும் மறுக்கிைார.

■	 உங்கதளப் ்ராமாிததுக ்்காள்ள யவணடி�வர,  
ஆனால் உங்களுககு சாி�ான உைதவ, உதடத�  
அல்்லது ைனிப்்டட ்ராமாிப்த்க ்்காடுப்்ைில்த்ல.  
இது யவணடு்மன்று அல்்லது அதுய்ான்று  
இல்்லாமய்லா இருக்க்லாம்.

நீங்கள் இதைத ைனி�ா்கச சமாளிக்க நீங்கள் இதைத ைனி�ா்கச சமாளிக்க 
யவணடி�ைில்த்லயவணடி�ைில்த்ல
இதவ உங்களுககு யநரந்து ்்காணடிருந்ைால், இவறதைக 
குைிததுப் ய்சுவது சிரமமானைா்க இருக்கககூடும்.  
இப்்டி நடந்து ்்காணடிருப்்து உங்களுககு அவமானைா்க 
இருக்க்லாம், அல்்லது இது குைிதது எதை�ாவது ்சயதுவிட 
நீங்கள் விரும்்ினால், எல்்லாம் யமாசமா்கிப் ய்ாயவிடுயமா 
என்று நீங்கள் ்�ப்்ட்லாம். உங்கதள ைவைா்க 
நடதது்கிைவதர நீங்கள் யநசிக்கவும் ்சயது, அவர்கதள 
சிக்கலில் மாடடிவிட விரும்்ாலும் இருக்க்லாம்.  

இசசூழத்ல மாறறுவைற்கான வழி்கதளக ்கணடைி�வும், 
உங்களது ்கவத்ல்கதளத ைீரக்கவும், ஆைரவளிததுத 
துதைபுாிவைற்கா்கயவ அயந்க யசதவ்கள் இருக்கின்ைன. 
இசயசதவ்கள் இ்லவசமானதவயும், இர்கசி�மானதவயுமா
கும். அவர்களது ்ைாடரபு விவரங்கதள இந்ைக 
த்கய�டடின் முடிவில் ்டடி�லிடடுள்யளாம்.

சடடம் உங்கதளப் ்ாது்காக்க முடியும்சடடம் உங்கதளப் ்ாது்காக்க முடியும்
உடல் ாீைி�ி்லான அல்்லது ்ாலி�ல் ைாககுைல் ய்ான்ை சி்ல 
துஷ்ிரய�ா்கமான ்ழக்கவழக்கங்கள் ஒரு குறைச 
்ச�்லாகும். அந்ை வத்க�ான ்ழக்கவழக்கததை 
்காவல்துதை�ிடம் பு்காரளிக்க்லாம், அயைாடு உங்களின் 
்ால் வன்முதை�ில் ஈடு்டும் அந்ை ந்ர யமல் குறைவி�ல் 
்ச�லில் ஈடு்டடைா்க வழககுப் ்ைி�்லாம்.

அயைாடு, Apprehended Violence Orders (AVOs) என்்தவ, 
உங்கதளத துஷ்ிரய�ா்கம் ்சய்கிை அந்ை ந்ாின் 
்ழக்கவழக்கததைத ைதட ்சய்கிை அல்்லது 
்கடடுப்்டுதது்கிை நீைிமன்ை உதைரவு்களாகும். நீங்கள் ஒரு 
AVO உதைரதவ ்வறைி்கரமா்கப் ்்றறுவிடடீர்கள் 
என்ைால், நீங்கள் வசிக்கிை வசிப்்ிடதைிலிருந்து அந்ை 
ந்தர அ்கறை யவணடும் என்்து ைான் உங்கள் விருப்்ம் 
என்ைால், அவதர அவவிைம் அ்கறைிவிடவும் ்சய�்லாம். 
அல்்லது அவர்கள் ்ைாடரந்து ைங்கி�ிருந்ைால், அவர்கள் 
உங்களிடம் ைங்களது ்ழக்கததை மாறைிக்்காள்ள 
யவணடி�ிருககும், அல்்லது அவர்கள்  
AVO உதைரதவ மீைி�ைா்க அவர்கள் மீது வழககுப் ்ைிவு 
்சய�்லாம், உதைரதவ மீறுவது ஒரு குறைச ்ச�்லாகும். 

உங்கள் வங்கிக ்கைக்கிலிருந்து ்ைததை எடுப்்து 
அல்்லது ஒரு ஆவைதைில் உங்கள் த்க்�ழுததை 
ைிருடடுதைனமா்கப் ய்ாடுவது ய்ான்ை சி்லவத்கப் 
்ழக்கவழக்கங்களும், குறைச ்ச�ல்்களாகும், அயைாடு 
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அந்ை ந்ர மீது ைிருடடு அல்்லது யமாசடி என குறைம் 
சாடடி வழககுப் ்ைிவு ்சய�்லாம். உங்கள் அதட�ாள 
ஆவைங்கதள அல்்லது உங்கள் ்சாததுக்கான உாிதமச 
சான்ைிைதழ ைாங்கள் தவதைிருப்்ைா்கச ்சால்லி 
வலியுறுததுவது ய்ான்ை மறை ்ழக்கவழக்கங்கள், 
உங்களது ்ைததை அல்்லது வீடதடய� இழந்து  
விடுவைற்கான ஆ்தைில் ்்காணடுய்ாய விடடுவிட்லாம்.

இந்ைக த்கய�டடின் முடிவில் ்டடி�லிடடுள்ள 
யசதவ்கள், உங்களுககுள்ள வழிவத்க்கள் குைிதது 
உங்கயளாடு ய்சி, நீங்கள் என்்னன்ன நடவடிகத்க்கதள 
எடுக்க விரும்பு்கிைீர்கள் என்்தைத ைீரமானிக்க உைவும். 
இதவ, உங்கதள ஒரு வழக்கைிஞர அல்்லது நீங்கள் ஒரு 
AVO உதைரதவப் ்்ை விரும்்ினால் அைறகு 
விணைப்்ிக்க உைவ முடி்கிை மற்ைாரு ந்தரத ்ைாடரபு 
்்காள்ளவும் வசைி ்சயது ைர்லாம். 

நீங்கள் ஆய்லாசதன மறறும்/அல்்லது நீங்கள் ஆய்லாசதன மறறும்/அல்்லது 
நிைியுைவிககும் ைகுைி்்ை்லாம்நிைியுைவிககும் ைகுைி்்ை்லாம்
வன்முதைச ்ச�ல் ஒன்ைின் விதளவா்க நீங்கள் உடல் 
ாீைி�ா்க அல்்லது மன ாீைி�ா்கக ்கா�மதடந்ைிருக்கிைீர்கள் 
என்ைால், நீங்கள் ்ாைிக்கப்்டடவர்கள் யசதவ்கள் 
அதமப்்ிலிருந்து ஆய்லாசதன மறறும்/அல்்லது 
நிைியுைவிககுத ைகுைி்்ை்லாம். 

இைறகு விணைப்்ிக்க உங்களுககு வழக்கமா்கயவ,  
அந்ை வன்முதைச ்ச�ல் நடந்ை யைைி�ிலிருந்து 2 
ஆணடு்கள் ்கா்லமுள்ளது, ஆனால் இந்ைக ்கா்ல வரம்த் 
ஒருசி்ல நித்ல்களில் நீடடிததுக்்காள்ள்லாம். 
்ாைிக்கப்்டடவர்கள் யசதவ்கள் அதமப்்ிடமிருந்து 
நிைியுைவி ்்றுவைறகு நீங்கள் ைகுைி�தட்கிைீர்களா 
என்்தைத ்ைாிந்து ்்காள்ள, நீங்கள் சடட 
ஆய்லாசதனத�ப் ்்றறுக ்்காள்ள யவணடும்.

எனககு எஙய்க இன்னும் அைி்க உைவி எனககு எஙய்க இன்னும் அைி்க உைவி 
்கிதடககும்?்கிதடககும்?
முைி�வர்கள் உாிதம்கள் யசதவமுைி�வர்கள் உாிதம்கள் யசதவ
இது, சடடதைின் ்்லவிைமான ்குைி்களில் முைி�வர்களுககு 
இ்லவசமா்க சடட ஆய்லாசதனத�யும், உைவித�யும் 
வழஙகு்கிைது. ்ைாத்லய்சி: 1800 424 079
www.seniorsrightsservice.org.au

LawAccess NSW
உங்கள் அரு்கிலுள்ள சடட உைவி NSW அலுவ்ல்கம்,  
சமூ்க சடட தம�ங்கள், ைனி�ார வழக்கைிஞர்கள் மறறும் 
உைவககூடி� ்ிை நிறுவனங்கள் உட்ட ்ிை 
யசதவ்களுக்கான இ்லவச ்ைாத்லய்சி சடடத ை்கவல், 
ஆய்லாசதன மறறும் ்ாிந்துதர்கதள இது வழஙகு்கிைது.
்ைாத்லய்சி: 1300 888 529
www.lawaccess.nsw.gov.au

வ�து முைிரந்யைார மறறும் ஊனமுறயைார துஷ்ிரய�ா்க வ�து முைிரந்யைார மறறும் ஊனமுறயைார துஷ்ிரய�ா்க 
்ைாத்லய்சி உைவி்ைாத்லய்சி உைவி
இது, ைவைான ்�ன்்ாடதட அனு்விதை, அல்்லது  
சமுைா�தைில் வசிக்கிை வ�து முைிரந்ை ஒருவதர ைவைா்கப் 
்�ன்்டுததுவதைப் ்ாரதை, அல்்லது அப்்டி நடப்்ைா்க 
சந்யை்கம் ்்காள்்கிைவர்களுககு, இர்கசி�மான ை்கவல்்கள்,  
ஆைரவு மறறும் ்ாிந்துதரதது அனுப்பும் யசதவ்கதளத 
ைரு்கிைது. ்ைாத்லய்சி: 1800 628 221
www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au

http://www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au
http://www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au
http://www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au
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்கிதடக்கககூடி� ஏதன� த்கய�டு்கள்:்கிதடக்கககூடி� ஏதன� த்கய�டு்கள்:

வீடடில் வசிக்கிை வ�து வந்ை குழந்தை்கள்வீடடில் வசிக்கிை வ�து வந்ை குழந்தை்கள்
அவர்கள் வீடதட விடடுச ்சன்றுவிட 
யவணடும் என்று நீங்கள் விரும்்ினால் என்ன 
்சயவது?

அவர்கள் என்தன வீடதட விடடு  அவர்கள் என்தன வீடதட விடடு  
்வளிய�ைச ்சால்்கிைார்கள்்வளிய�ைச ்சால்்கிைார்கள்
உங்களது இல்வாழகத்கத துதை இைககும்  
ய்ாது உங்கள் வீடடிய்லய� இருதைல்

ஏன் உ�ில் எழுை யவணடும்?ஏன் உ�ில் எழுை யவணடும்?
உ�ில் எழுதுவைற்கானயைார வழி்காடடி

உங்களுக்கா்க நீங்கள் முடி்வடுக்க முடி�ாை உங்களுக்கா்க நீங்கள் முடி்வடுக்க முடி�ாை 
்டசதைில் �ார முடி்வடுப்்ார்கள்?்டசதைில் �ார முடி்வடுப்்ார்கள்?
முன்கூடடிய� ைிடடமிடுவது குைிதது 
சிந்ைியுங்கள்

நீங்கள் ைாதைா/்ாடடி�ா?நீங்கள் ைாதைா/்ாடடி�ா?
உங்களது சடடக ய்கள்வி்களுககுப் 
்ைி்லளிக்கியைாம்

உங்கள் வீடும், முைிய�ார உைவித்ைாத்கயும்உங்கள் வீடும், முைிய�ார உைவித்ைாத்கயும்
நீங்கள் ்ைாிந்து்்காள்ள யவணடி�து என்ன?

உங்கள் குடும்்தைிறகு நிைி ாீைி�ா்க உங்கள் குடும்்தைிறகு நிைி ாீைி�ா்க 
உைவி்சய்கிைீர்களா?உைவி்சய்கிைீர்களா?
ஆ்ததுக்கதளப் புாிந்து்்காள்ளுங்கள்

குடும்்தைினயராடு ்சல்லுைல்குடும்்தைினயராடு ்சல்லுைல்
உங்களது ந்லன்்கதளப் ்ாது்காக்கிைார்கள் 
என்்தைப் ்ாரததுக்்காள்ளுங்கள்

இந்ைக த்கய�டு சடடதைிற்கானயைார ்்ாதுவான வழி்காடடி�ாகும். நீங்கள் இதை ஒரு சடட ஆய்லாசதன என்று 
நம்்ிச சாரந்ைிருக்கககூடாது, அயைாடு உங்களது சூழநித்ல குைிதது நீங்கள் வழக்கைிஞர ஒருவாிடம் ய்ாய 
விசாாிததுக்்காள்ள யவணடும் என்யை நாங்கள் சி்ாாிசு ்சய்கியைாம்.

அசசிடும் யநரதைில் இதை்கவல்்கள் சாி�ானதவ�ா்கயவ இருந்ைன, ஆனாலும் இதவ மாை்லாம். இன்னும் அைி்கத 
ை்கவல்்களுககு, 1300 888 529 எணைில் LawAccess NSW துதைத�த ்ைாடரபு ்்காள்ளுங்கள்.
This publication is available in Arabic, English, Farsi, Sim Chinese, Spanish, Tamil, Vietnamese.
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இகத்கய�டதட இதை� வா�ி்லா்கப் ்்ை: www.legalaid.nsw.gov.au/publications

எங்கதள சமூ்க ஊட்கதைில் ்காை: 

எங்கதளத ்ைாடரபு ்்காள்வைறகு உங்களுககு உைவி யைதவ�ா?எங்கதளத ்ைாடரபு ்்காள்வைறகு உங்களுககு உைவி யைதவ�ா?

உங்களுககு ்மாழி்்�ரததுதரப்்ாளர ஒருவர யைதவ்�ன்ைால், ்மாழி்்�ரப்பு மறறும் உதர்்�ரப்புச 
யசதவ (TIS National)-த� 131 450 என்ை எணைில் (்காத்ல 9 மைி முைல் மாத்ல 5 மைி வதர) அதழதது, 
LawAccess NSW-இல் ய்ச யவணடு்மனச ்சால்லுங்கள்.

உங்களுககுக ய்கட்ைறகு அல்்லது ய்சுவைறகு சிரமமா்க இருப்்ைா்கத ்ைாி்கிைைா?உங்களுககுக ய்கட்ைறகு அல்்லது ய்சுவைறகு சிரமமா்க இருப்்ைா்கத ்ைாி்கிைைா?

உங்களுககுக ய்கட்ைறகு அல்்லது ய்சுவைறகு சிரமமா்க இருந்ைால், யைசி� ாிய்ல சரவீஸ் (NRS) வா�ி்லா்க 
133 677 எணைில் எங்கதள அதழதது, LawAccess NSW-இல் ய்ச யவணடு்மனச ்சால்லுங்கள் அல்்லது  
்சன்று ்ாருங்கள்: www.relayservice.gov.au

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

