
உங்களுக்கு, அவர்கள் வீட்டை விடடு வவளியேற 
யவண்டும் எனறறால் என்ன வெயவது?

வீட்டில் வசிக்கும் வயது 
நிெம்பிய பிள்ரைேள்

வயது முதிர்்நதவர்ேளுக்ேொன ெட்�ப் பிெசசிரனேள்

Adult children living at home Tamil



வயது முதிர்ந்தவர்கள் தங்கைது வீட்ரட, 
வயது நிரம்பிய பிள்ரை ஒருவயராடு பகிர்ந்து 
வாழ்வது கபாதுவாக இல்ைாததல்ை. யவரை 
இல்ைாமல் யபாய்விட்டதாயைா அல்ைது 
உறவு முறிந்து விட்டதாயைா அல்ைது யவறு 
ஏயதாகவாரு கார்ணத்திற்காகயவா, அவர்கைது 
கபற்யறாயராடு யசர்ந்து வாழ விரும்பைாம்.

உங்கள் பிள்ரை மறுபடியும் தனரனப பார்த்துக் 
ககாள்ை இயலும் வரர, அவர்களுக்கு ஒரு 
தற்காலிக ‘அரடக்கைமாக’ இடம் ககாடுபபது 
குறித்து நீங்கள் சிந்தித்துக் ககாணடிருக்கைாம்.

ஒருயவரை நீங்கள் ஏற்ககனயவ இதுயபானற 
சூழ்நிரையில் இருக்கைாம். அல்ைது 
ஒருயவரை, ஆரம்பத்திலிருந்யத உங்கள் 
பிள்ரை உங்கள் வீட்டியையய இருந்து வரைாம்.

இருந்தாலும், பிள்ரைகள் வனகசாற்கைால் 
அவமதிக்கிறவர்கைாகவும், துஷ்டர்கைாகவும், 
மரியாரத கதரியாதவர்கைாக இருபபதாலும், 
அவர்கள் வீட்டுச் கசைவுகளுக்குப ப்ணம் 
தராததாலும், அல்ைது வீட்டு யவரைக்குப 
பங்களிக்காததாலும், அல்ைது சாதார்ணமாக 
இபபடி இருபபது இனியமல் சரிபபட்டு வராயதா 
எனறதாலும் தங்கைது வீட்ரட விட்டு கவளியயற 
யவணடும் எனறு முதியவர்கள் விரும்புவது 
ஒனறும் வழக்கத்திற்கு மாறானதல்ை.

வருமுன் தடுப்ேஸத சி்ற்நதது
உங்கள் பிள்ரை வயது நிரம்பியவர் ஆனதும், உங்கைது 
கபற்யறாரியக் கடரமகள் முடிந்துவிட்டாலும் கூட, உங்கைது 
பிள்ரைகரை கதாடர்ந்து நல்வாழ்வு வாழ யவணடும் எனபது 
உங்கைது கதாடர்ச்சியான கவரையாக இருக்கும் எனபது 
புரிந்து ககாள்ைத் தக்கது தான. இருந்தாலும், அயதயைவிற்கு 
நீங்கள் நல்வாழ்வு வாழ்வதும் முக்கியமானயத. வயது 
நிரம்பிய உங்கள் பிள்ரை உங்கள் வீட்டில் இருபபதா, 
யவணடாமா எனறு விரும்புவது உங்கரைப கபாறுத்தது, 
யவணடாம் எனறு கசானனாலும் அது பரவாயில்ரை தான.

உங்கள் பிள்ரை உங்கயைாடு வாழட்டும் எனறு நீங்கள் 
முடிவு கசய்கிறீர்கள் எனறால், இது எபபடி சரிபபட்டு வரும் 
எனபரத நீங்கள் இருவருயம கதளிவுபடுத்திக் ககாள்வது 
முக்கியமானதாகும், அவவரகயில் காைபயபாக்கில் 
எவவித கருத்துயவறுபாடுகளும் இருக்காது.

உங்கள் வீட்ரடப பகிர்ந்து ககாள்ை ஒபபுக்ககாள்வதற்கு 
முனபாக அடிபபரட விதிகரை அரமபபது குறித்துச் 
சிந்தியுங்கள். நீங்கள் இருவரும் யததியிட்டுக் 
ரககயாபபமிடும் வரகயில் இரத ஒரு எழுத்துபபூர்வ 
ஒபபந்தமாகச் கசய்து ககாள்வது ஒரு நல்ை யயாசரனயாகும்.

அந்த ஒபபந்தத்தில் பினவருபரவ யபானறரவ 
அடங்கியிருக்கைாம்:

■	 அவர்கள் எவவைவு காைம் உங்கயைாடு இருக்க நீங்கள் 
விரும்புகிறீர்கள்?

■	 அவர்கள் உங்களுக்குப ப்ணம் ககாடுபபார்கைா?

■	 அவர்கள் வீட்டுக்கு வரும் கசைவுக் கட்ட்ணங்களில் 
பங்களிபபார்கைா?

■	 அவர்கள் நணபர்கரை வீட்டிற்கு அரழத்து வரைாமா 
அல்ைது இரவில் தங்கச் கசய்யைாமா?

■	 அவர்களுக்கு நீங்கள் வீட்டுச் யசரவகள் எரதயும் 
வழங்குவீர்கைா அல்ைது அவர்கள் தங்கைது கசாந்தத் 
துணிகரைத் துரவக்க, சாபபாடுகரைச் கசய்து 
ககாள்ை அவர்கயை கபாறுபபாக இருபபார்கைா?

■	 சுத்தம் கசய்வதில், வீட்ரடப கபாதுவாக நனறாக 
ரவத்துக் ககாள்வதில் அவர்கள் கசைரவப 
பகிர்ந்துககாள்ை யவணடியிருக்குமா?

■	 அவர்கள் வீட்டில் புரகபபிடிக்கைாமா அல்ைது மது 
அருந்தைாமா?

■	  அவர்கள் விதிகரை மீறினால், அவர்கள் வீட்ரடக் 
காலி கசய்து கவளியயற நீங்கள் எவவைவு காை 
அறிவிபரபக் ககாடுபபீர்கள்?

அந்த ஒபபந்தத்தின நகல் ஒனரற நீங்கள் இருவரும் 
ரவத்துக்ககாள்ை யவணடும்.

உங்கள் பிள்ரை உங்களுக்கு வாடரக ஒனரறக் 
ககாடுத்து, உங்கள் வீட்டில் ஒரு வாடரகதாரராக இருக்க 
விரும்பினால், நீங்கள் பிரத்தியயகமான வாடரகக்குக் 
குடியிருபயபார் ஒபபந்தம் எனற ஒனரற உபயயாகித்துக் 
ககாள்ைைாம்.

உங்கைால், கபரும்பாைான கசய்தி நிறுவனங்களில் இருந்து 
அல்ைது பாடபபுத்தக அங்காடிகளில் இருந்து, NSW Fair 
Trading www.fairtrading.nsw.gov.au-இல் இருந்து இர்ணய 
வாயிைாக அல்ைது Real Estate Institute of NSW -  
www.reinsw.com.au - இல் ஒரு வாடரகக்குக் குடியிருபயபார் 
ஒபபந்தப படிவத்ரதப கபற்றுக்ககாள்ை முடியும்

அவர்ேள் ஏற்ரேனஸவ என்ஸனொடு 
தொன் வசித்து வருகி்றொர்ேள். ேொன் 
அவர்ேரை ரவளிஸயற்்றலொெொ?
உங்கள் வீட்டின உரிரமயாைராக அல்ைது வாடரகக்கு 
விட்டிருபபவராக, அங்யக யார் வசிக்க யவணடும் 
எனறு கசால்வதற்கான உரிரம உங்களுக்குள்ைது. 
உங்கள் வீட்டிற்குள் வருமாறு ஒருவருக்கு நீங்கள் 
அரழபபு விடுத்தாலும் கூட, உங்கள் மனரத 
மாற்றிக்ககாள்வதற்கான உரிரம உங்களுக்குள்ைது.

இருந்தாலும், ஒருவர் யபாக மறுத்து விட்டார் எனறால், 
அவர்கரைப யபாகச் கசய்வதற்கு எளிய வழி எனறு 
எதுவுமில்ரை, குறிபபாக அது மகன அல்ைது மகள் எனறு 
வந்துவிடும் யபாது. அவர்கள் கவளியயறி விட யவணடும் 
எனறு நீங்கள் விரும்பியும், அவர்களுரடய நல் வாழ்வு 
குறித்தும், அவர்கயைாடு உங்களுக்குள்ை உறவு குறித்தும் 
கவரையரடந்திருக்கைாம்.

உங்கள் பிள்ரை உங்கரை விட்டுப யபாக யவணடும் எனறு 
நீங்கள் விரும்பினால், உங்களுக்கு ஒருசிை வழிவரககள் 
உள்ைன.

அவர்ேளி�ம் ரவளிஸயறுெொறு ரெொல்லுங்ேள்

உங்கள் பிள்ரையயாடு யபசுவதற்கு ஒரு கபாருத்தமான 
யநரத்ரதத் கதரிவு கசய்யுங்கள் - கூடுமானால் உங்கள் 
இருவரில் எவரும் பதற்றமாகயவா அல்ைது யகாபமாகயவா 
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அல்ைது அவசரமாகயவா இல்ைாத ஒரு யநரத்ரதப பாருங்கள். 
அவர்கள் ஏன கவளியயற யவணடுகமன விரும்புகிறீர்கள் 
எனபது குறித்து யநரடியாகச் கசால்லுங்கள். இதற்ககனறு, 
யபரம் யபசாமல் ஒரு காை வரம்ரப அரமத்திடுங்கள். 
ஞாபகம் ரவத்துக்ககாள்ளுங்கள் - இது உங்கள் வீடு. 

ெத்தியஸ்தரெ ரவத்து முயற்சியுங்ேள்

யபசுவது யவரைக்கு ஆகவில்ரை எனறால், உங்களுக்கு 
ஒரு கம்யூனிட்டி ஜஸடிஸ கசணடர் (Community 
Justice Centre (CJC)) உதவிபுரிய இயைைாம். ஒரு 
CJC எனபது, இைவச அரசாங்க யசரவயாகும், இது, 
குடும்பங்கள் உள்ளிட்ட, மக்களுக்கு, ஒரு பாதுகாபபானதும், 
முரறபபடியல்ைாததுமானயதார் சூழலில் 
ஒவகவாருவரிடமும் யபசுவதன மூைம் தகராறுகரைத் 
தீர்த்துக்ககாள்ை உதவுகிறது. இது தனனார்வ 
அடிபபரடயிைானதாகும், ஆகயவ மக்கரை இதில் கைந்து 
ககாள்ை கட்டாயபபடுத்த முடியாது. CJC-கள் குறித்த 
விவரங்களுக்கு, ‘நான இனனும் அதிக உதவிரய எங்யக 
கபற்றுக்ககாள்ை முடியும்’ எனற பகுதிரயப பாருங்கள்.

ெட்�த்ரத உேஸயொகியுங்ேள்

மத்தியஸதமும் யதால்வியரடந்து விடுகிற பட்சத்தில், 
உங்கள் பிள்ரைக்கு எதிராக நீங்கள் சட்டபபடி நடவடிக்ரக 
எடுக்க யவணடியிருக்கும். உங்கைால் எடுக்கமுடிகிற 
சட்டபபடியான நடவடிக்ரகயின வரக, உங்கள் சூழரைப 
கபாருத்திருக்கும். சட்டம் உங்களுக்கு உதவுமா எனபது 
குறித்து நீங்கள் உங்கள் வழக்கறிஞயராடு யபசித்கதரிந்து 
ககாள்ை யவணடும். 

ெட்� எப்ேடி உதவ முடியும்?
உங்கள் பிள்ரை உங்கள் வீட்டில் வாடரகக்குக் 
குடியிருக்கும் ஒருவராக இருந்து, அவர்கள் உங்கரை 
அச்சுறுத்தினால், அடித்தால் அல்ைது உங்கள் கசாத்தில் 
அத்துமீறி நுரழந்தால், சட்டம் உங்களுக்கு உதவக்கூடைாம்.

உங்ேள் பிள்ரை உங்ேள் வீட்டில் குடியிருக்கும் 
ஒருவெொே இருக்கி்றொர்

உங்கள் பிள்ரைரய நீங்கள் வீட்டில் இருக்க விட, 
அதற்குப பதிைாக அவர் உங்களுக்குப ப்ணம் ககாடுத்து 
விடுகிற, உங்கரைப பார்த்துக் ககாள்கிற அல்ைது 

பராமரிபபு யவரைகரைப கசய்து ககாள்கிற பட்சத்தில், 
சட்டம் உங்கள் பிள்ரை உங்கள் வீட்டில் குடியிருக்கும் 
ஒருவராகயவ கருதும். 

நிரை இபபடி இருந்தால், உங்கைால் NSW சிவில் அணடு 
அட்மினிஸடியரட்டிவ டிரரபியூனல் (NCAT)-இடம் அவர்கரை 
வீட்ரட விட்டு கவளியயற்ற உதவி யகட்க இயலும்.

உங்கள் பிள்ரை வாடரகக்கு இருக்கும் ஒருவரா எனபது 
குறித்து நீங்கள் உங்கள் வழக்கறிஞயராடு யபசித்கதரிந்து 
ககாள்ை யவணடும். அவர்கள் வாடரகக்கு இருக்கும் 
ஒருவராக இல்ைாமல் இருந்து, தங்குபவராகயவா அல்ைது 
உ்ணவு மட்டும் அருந்திக்ககாள்பவராகயவா இருக்கைாம், 
அந்த நிரையில், நீங்கள் யவறுவிதமான நடவடிக்ரககரை 
எடுக்க யவணடியிருக்கும்.

உங்ேள் பிள்ரை உங்ேரை அசசுறுத்துகி்றொர் அல்லது 
அடிக்கி்றொர்

உங்கள் பிள்ரையிடமிருந்யதா அல்ைது யவறு 
எவரிடமிருந்யதா வரும் வனமுரறயான பழக்கவழக்கங்கரை 
நீங்கள் சகித்துக் ககாணடிருக்க யவணடியதில்ரை. அவர்கள் 
உங்களுக்கு அச்சுறுத்தல் விடுத்தார்கள் எனறாயைா அல்ைது 
உங்கள் மீது வனமுரறரய ஏவினாயைா, அபயபாதும் 
உங்கைால் காவல்துரறயில் புகாரளிக்க முடியும், அவர்கள் 
மீது குற்றவியல் நடவடிக்ரக எடுக்க முடியும். 

உங்கள் பகுதி நீதிமனறத்தில், ஒரு ரகதுகசய்யும் 
வனமுரற உத்தரவு (Apprehended Violence Order 
(AVO)) ஒனரறப கபறவும் விண்ணபபிக்கைாம் - இது 
உங்கைது பிள்ரையின நடத்ரதரயத் தடுக்கும் அல்ைது 
கட்டுபபடுத்தும் ஒரு நீதிமனற உத்தரவாகும். இதில் 
காவல்துரறயினரும் உங்களுக்கு உதவைாம் அல்ைது 
நீங்கயை யநரடியாக நீதிமனறத்தில் விண்ணபபிக்கைாம்.

நீதிமனறம் ஒரு ‘விைக்கு உத்தரரவயும்’ பிறபபிக்கைாம். 
இதன கபாருள், உங்கள் பிள்ரை உங்கள் வீட்ரட விட்டு 
கவளியயற யவணடியிருக்கும் எனபதாகும் - அயதாடு 
அந்தச் கசாத்ரத கநருங்குவதிலிருந்து அவர்கரைத் 
தரடகசய்யவும் கசய்யைாம். அவர்கள் உத்தரரவ 
மதிக்கவில்ரை எனறால், அவர்கள் மீது காவல்துரறயினர் 
வழக்குப பதிவு கசய்யைாம். உங்கள் பிள்ரை அந்த வீட்ரட 
உங்கயைாடு யசர்ந்து கசாந்தமாக ரவத்திருந்தாயைா 
அல்ைது யசர்ந்து வாடரகக்கு எடுத்திருந்தாயைா கூட, ஒரு 
விைக்கு உத்தரரவப பிறபபிக்க முடியும். 



வீட்டு வனமுரறக்கு எங்யக உதவி கபறுவது எனபது குறித்த 
விவரங்களுக்கு, ‘இனனும் அதிக உதவிரய நான எங்யக 
கபற்றுக்ககாள்ை முடியும்’ எனற பிரிரவப பாருங்கள்.

 ஸயொெரன

உங்கைது பாதுகாபயப ஆபத்தில் இருந்தால்:

■	 அதில் வனமுரற ஈடுபட்டிருந்தால் 
காவல்துரறயினரரத் கதாடர்பு ககாள்ளுங்கள்.

■	 அந்த அச்சுறுத்தல் அல்ைது துஷ்பிரயயாகம் நிற்கும் 
வரர உறவினர் அல்ைது கநருங்கிய நணபர் 
ஒருவயராடு இருங்கள் அல்ைது விடுதி ஒனறில் தங்கி 
விடுங்கள்.

■	 உங்கள் துஷ்டப பிள்ரை வீட்ரட விட்டு 
கவளியயறியதும், உங்கள் கதாரையபசி எணர்ண 
மாற்றிவிடுங்கள்.

■	 வீட்டின பூட்டுகரை மாற்றிவிடுங்கள்.

உங்ேள் பிள்ரை உங்ேள் வீட்டில் அத்துமீறி நுரைகி்றொர்

ஒருவருக்கு உங்கள் வீட்டில் இருக்க சட்டபபூர்வ உரிரம 
இருந்தால் ஒழிய, ஒபபுதல் இல்ைாமல் உங்கள் வீட்டிற்குள் 
ஒருவர் வருவது எனபது அல்ைது அவர்களிடம் வீட்ரட 
விட்டு கவளியயறுமாறு கசால்லியும் கவளியயற 
மறுபபது - அத்துமீறல் எனறு கசால்கிற - ஒரு குற்றவியல் 
கசயைாகும். (அவர்கள் வாடரகக்குக் குடியிருபபவராக 
இருந்தாயைா அல்ைது வீட்டில் கூட்டுச் கசாந்தம் 
இருந்தாயைா, அவர்களுக்கு சட்டபபூர்வ உரிரம உணடு)

உங்கள் பிள்ரை அத்துமீறினால், உங்கள் கசய்ய முடிகிற 
அயநகக் காரியங்கள் உள்ைன

ேொவல்துர்றயினரி�ம் ஸேசுங்ேள்

ஒரு குறிபபிட்ட யததிவாக்கில் வீட்ரட விட்டு 
கவளியயறுமாறு உங்கள் பிள்ரையிடம் யகட்டு அவருக்குக் 
கடிதம் எழுதுங்கள். நீங்கள் ஒரு அட்ரடக் கடிதத்ரதயும், 
இந்தப பக்கத்தில் இருக்கிற காலிகசய்வதற்கான அறிவிபபு 
மாதிரிகரையும் உபயயாகித்துக் ககாள்ைைாம்.

அவர்கள் வீட்ரட விட்டு கவளியயற மறுத்து விட்டால், 
அவர்கரை கவளியயற்ற உதவுமாறு நீங்கள் 
காவல்துரறயினரரக் யகட்க முயற்சிக்கைாம். இருந்தாலும், 
காவல்துரறயினர் உதவுவார்கைா எனபது, அவர்கள் 
ககாடுக்கும் உதவியின வரகயும் மாறுபடைாம். சிை 
காவல்துரறயினர் இதில் ஈடுபடத் தயங்குவார்கள், அவர்கள் 
இரதக் குடும்ப உறுபபினர்களிரடயய நரடகபறுகிற 
ஒரு தனிபபட்ட தகராறு எனயற கருதுவார்கள். அந்த வீடு 
உங்களுக்குத் தான கசாந்தம் அல்ைது அரத நீங்கள் 
தான வாடரகக்கு எடுத்திருக்கிறீர்கள் எனபதற்கான 
அத்தாட்சிரய காவல்துரறயினர் உங்களிடம் யகட்கைாம். 
நீங்கள் அவர்களிடம், உங்கள் பிள்ரைரய வீட்ரட 
விட்டு கவளியயறச் கசானன கடிதத்தின நகல் ஒனரற 
அவர்களிடம் காணபிக்கவும் யவணடும். காவல்துரறயினர் 
அவர்கரை விட்ரட விட்டுச் கசல்ை வற்புறுத்த முயற்சிக்க 
ஒபபுக்ககாணடால், அது தான உங்கள் பிள்ரைரய உங்கள் 
வீட்டிலிருந்து கவளியயற்றுவதற்கான எளிய முரறயாகும்.

வைக்ேறிஞரி�மிரு்நது ஒரு ேடிதத்ரத அனுப்புங்ேள்

உங்கள் பிள்ரை அத்துமீறுகிறார் எனறு அறிவிபபுக் 
ககாடுத்து, அவர்கள் வீட்ரடக் காலி கசய்யுமாறும், 

மறுத்தால் சட்ட நடவடிக்ரக எடுபபதாகவும் அச்சுறுத்தி, ஒரு 
கடிதத்ரத அனுபபி ரவக்குமாறு வழக்கறிஞர் ஒருவரிடம் 
நீங்கள் யகட்டுக்ககாள்ைைாம்.

முேப்புக் ேடிதம்
[நீங்கள் உங்கள் பிள்ரைக்குக் கடிதம் ககாடுத்த, 
அஞசலிட்ட அல்ைது மினனஞசல் கசய்த யததி]
அனபான [பிள்ரையின கபயர்]
[நான/நாங்கள்], நீங்கள் இந்த [கசாத்து முகவரி] 
-இடத்ரத விட்டு கவளியயற யவணடுகமனறு 
விரும்புகியறாம் 
[நான / நாங்கள்] எங்கள் வீட்ரட விட்டு 
கவளியயறுமாறு உங்களிடம் யகட்டிருந்யதாம், 
ஆனால் அதற்கு நீங்கள் மறுத்துவிட்டீர்கள்.
[எனக்கு / எங்களுக்கு], உங்கரை கவளியயற்ற 
சட்டத்ரத உபயயாகிபபரதத் தவிர யவறு வழி 
எதுவும் இல்ரை.
தயவுகசய்து, காலிகசய்ய இத்துடன 
இர்ணத்துள்ை அறிவிபரபப படித்துபபார்க்கவும்.
[கபற்யறார் ரககயாபபம்] 

ேொலிரெய்வற்ேொன அறிவிப்பு
கபறுதல்: [பிள்ரையின கபயர்]
கபாருள்: [வீட்டு முகவரி]
நீங்கள் [எனது/எங்கைது] வீட்டில் கதாடர்ந்து 
வசிபபதற்குக் ககாடுத்த அனுமதிரய [நான / 
நாங்கள்] திரும்பப கபற்றுக்ககாள்கியறாம்.
நீங்கள் இவவிடத்ரத [யததி] வாக்கில் 
காலிகசய்தாக யவணடும். 
நீங்கள் இந்தத் யததிவாக்கில் வீட்ரட விட்டு 
கவளியயறவில்ரை எனறால், நீங்கள் 
1901 ஆம் ஆணடின சுற்றுச்சுவர் ரவத்த 
நிைங்கள் பாதுகாபபுச் சட்டத்தின 4 ஆம் 
பிரிரவ விதிமீறியவராகி, வீட்டில் அத்துமீறு 
நுரழதவர்கைாவீர்கள். 
[நான/நாங்கள்] நீங்கள் அத்துமீறி நுரழந்தரத 
காவல்துரறயினரிடத்தில் புகார் கசய்து, 
காவல்துரறயினர் உங்கரை வைாகத்தில் 
இருந்து அகற்றக் யகட்டுக்ககாள்யவாம்.
[நான/நாங்கள்] உங்கள் தனிபபட்ட உடரமகரை 
வீட்டிலிருந்து அகற்றி, யமற்ககாணடு உங்களுக்கு 
எச்சரிக்ரக எரதயும் ககாடுக்காமயையய 
பூட்டுக்கரை மாற்றிவிடுயவாம்.

……………………………….... ……../…..…/……..
[கபற்யறார் ரககயாபபம்] [கடிதம் ககாடுத்த /  
 அஞசலிட்ட /   
 மினனஞசல்   
 கசய்த யததி]

முேப்புக் ேடிதம் ெற்றும் ேொலிரெய்வதற்ேொன 
அறிவிப்பிற்ேொன உதொெ்ணங்ேள்



ஏஜிங் அண்டு டிஸேபிலிட்டி அப்யூஸ் உதவி எண்

இது, சமுதாயத்தில் வாழ்கிற வயது நிரம்பிய நபரர 
துஷ்பிரயயாகத்ரத அனுபவித்திருக்கிற, பார்த்திருக்கிற, 
நடந்திருபபதாகச் சந்யதகம் ககாள்கிற எவருக்கும் 
இரகசியத் தகவல், உதவி மற்றும் பரிந்துரரகரை 
வழங்குகிறது.  
கதாரை: 1800 628 221
www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au

ஸேரெர்ஸ் NSW
இது, ஊனமுள்ை, மனநை சுகவீனமுள்ை, யபாரத மருந்து 
மற்றும் மதுவுக்கு அடிரமயானவர்கள், சுகவீனமுள்ைவர்கள் 
அல்ைது உடல் இரைத்தவர்கரைக் கவனித்துக் ககாள்கிற 
உறவினர்கள் மற்றும் நணபர்களுக்கானயதார் சங்கம். 
இது, கவனித்துக் ககாள்பவர்களுக்குத் தகவல்கள், 
பரிந்துரரகள், உதவி மற்றும் ஆயைாசரனரயத் தருகிறது.  
கதாரை: 1800 242 636
www.carersnsw.org.au

NSW சிவில் அண்டு அட்மினிஸ்டிஸெட்டிவ் டிரெபியூனல் 
(NCAT)
கதாரை: 1300 006 228
www.ncat.nsw.gov.au

ர�ொரெஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஸேெடித் ரதொரலஸேசி எண்

இது, இைவச மற்றும் இரகசிய ஆற்றுபபடுத்தல், 
ஆயைாசரன மற்றும் உதவிரய வழங்குகிறது. 
கதாரை: 1800 656 463 கதாரை: 1800 671 442

ஸவஅரெட் ரெண்�ல் ரெல்த் உதவித் ரதொரலஸேசி 
எண்

இது, உங்களுக்கு உங்கள் குடும்பத்திற்கும் மனநை 
ஆயராக்கியப பிரச்சிரனகளில் உதவக்கூடிய தகவல்கள், 
உதவி மற்றும் பரிந்துரரச் யசரவகரைத் தருகிறது - 
இதில் சமுதாய மனநை ஆயராக்கியம், இக்கட்டுக் குறுக்கீடு 
மற்றும் சிகிச்ரச யசரவகள் மற்றும் வசிபபிடம் ஆகியரவ 
அடங்குகினறன.
கதாரை: 1300 794 991
www.wayahead.org.au

ேம்யூனிட்டி ஜஸ்டிஸ் ரெண்�ர்ஸ்

இது, மத்தியஸதம் வாயிைாக தகராறுகரை மக்கள் 
தீர்த்துக்ககாள்ை உதவுகிற இைவச அரசாங்க யசரவ.
கதாரை: 1800 990 777  
www.cjc.justice.nsw.gov.au 

உென்ஸ் ர�ொரெஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஸேொர்ட் அட்வேசி 
ரெர்வீஸ் (WDVCAS)
உங்கள் பகுதியிலுள்ை WDVCAS, யமற்ககாணடு 
வனமுரற, துஷ்பிரயயாகம் நடந்து விடுவதிலிருந்து 
உங்கரைப பாதுகாக்க ஒரு AVO-க்கு விண்ணபபிக்க 
உங்களுக்கு உதவ முடியும் அல்ைது உங்களுக்கு 
எனகனனன வழிவரககள் கிரடக்கினறன எனறு 
கதரிந்து ககாள்ை உதவ முடியும். இது உங்களுக்கு 
வீட்டு வசதி, நிதி உதவி, ஆற்றுபபடுத்தல் மற்றும் அது 
கதாடர்பான சட்டப பிரச்சிரனகளில் உதவ முடியும். 
கதாரை: 1800 WDVCAS (1800 938 227) 

பூட்டுக்ேரை ெொற்றிடுங்ேள்

வீட்டின உரிரமயாைராக, உங்கைால் பூட்டுக்கரை 
மாற்றிவிட்டு, உங்கள் பிள்ரை வீட்டிற்குள் நுரழவதற்கு 
மறுபபுத் கதரிவிக்கைாம்.

உசெ நீதிென்்ற இர�க்ேொல உத்தெவு ஒன்றுக்கு 
விண்்ணப்பியுங்ேள்

இவவழிகள் அரனத்தும் யதால்வியரடகிற பட்சத்தில், 
நீங்கள் இரடக்காை உத்தரவு ஒனரறப பிறபபிக்குமாறு 
உச்ச நீதிமனறத்திடம் யகட்கைாம் - இது உங்கள் 
வீட்டிற்குள் உங்கள் பிள்ரை அத்துமீறி நுரழவரத 
நிறுத்திக்ககாணடு, வீட்ரட விட்டு கவளியயறுமாறு 
கசால்கிறயதார் உத்தரவாகும். அந்த உத்தரரவப 
பிறபபித்தும் அவர்கள் கவளியயற மறுத்துவிட்டார்கள் 
எனறால் அவர்கள் நீதிமனற அவமதிபபிற்கு உள்ைாகி, 
அவர்கரைக் ரகது கசய்து, குறிபபிட்ட காைத்திற்குச் 
சிரறயில் அரடக்க யநரைாம். நீங்கள் இரதச் 
கசய்ய விரும்பினால், உங்களுக்கு ஒரு வழக்கறிஞர் 
அவசியமாவார். நீதிமனற நடவடிக்ரக கசைவுபிடிபபதாகும், 
அயதாடு அது சிக்கைானதும் கூட, ஆகயவ அரத கரடசி 
முயற்சியாகயவ உபயயாகிக்க யவணடும்.

 ஸயொெரன

உங்கள் பிள்ரைக்கு ஒரு மனநை சுகவீனம் 
இருக்கைாம், அது அவர்கரைச் சமுதாயத்தில் 
நனறாகச் கசயல்படுவரத அல்ைது சுதந்திரமாகச் 
கசயல்படுவரதச் சிரமமாக்கைாம். நீங்கள், 
அவர்கரைக் கவனித்துக் ககாள்ைவும், உதவிபுரியவும், 
இருக்க இடமளிக்கவும் யவணடும் எனற 
விருபபத்திற்கும், உங்கரையும், உங்கள் வீட்டில் 
வசிக்கிற மற்றவர்கரையும் அவர்கைது துஷ்ட 
கசயல்பாடுகளில் இருந்து காக்க யவணடியுள்ைதற்கும் 
இரடயய சிக்கித் தவிக்கைாம். 

‘இனனும் அதிக உதவிரய நான எங்யக 
கபற்றுக்ககாள்ை முடியும்?’ பிரிவில், உங்கள் 
பிள்ரைக்கு மனநை சுகவீனம் இருந்தால் எனன 
கசய்வது எனபது குறித்த விவரங்கள் உள்ைன.

இன்னும் அதிே உதவிரய ேொன் 
எங்ஸே ரேற்றுக்ரேொள்ை முடியும்?
சீனியர்ஸ் ரெட்ஸ் ஸெரவ
இது, சட்டத்தின பல்யவறு விதமான பகுதிகளில், வயது 
முதிர்ந்தவர்களுக்கு இைவச ஆயைாசரனரயயும், 
உதவிரயயும் தருகிறது. கதாரை: 1800 424 079
www.seniorsrightsservice.org.au

லொஆக்ெஸ் NSW
இது, கதாரையபசி வாயிைாக இைவச சட்டத் தகவல்கள், 
ஆயைாசரன மற்றும் மற்ற யசரவகளுக்குப பரிந்துரரத்து 
அனுபபுவது யபானறவற்ரறத் தருகிறது, இதில், 
உங்களுக்கு அருகாரமயில் இருக்கிற சட்ட உதவி 
NSW அலுவைகம், சமுதாய சட்ட ரமயங்கள், தனியார் 
வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் உதவக்கூடிய மற்ற நிறுவனங்கள் 
ஆகியரவ அடங்குகினறன. கதாரை: 1300 888 529
www.lawaccess.nsw.gov.au

http://www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au
http://www.carersnsw.org.au
http://www.ncat.nsw.gov.au
http://www.wayahead.org.au
http://www.cjc.justice.nsw.gov.au
http://www.seniorsrightsservice.org.au
http://www.lawaccess.nsw.gov.au


வீட்டில் வசிக்கும் வயது 
நிெம்பிய பிள்ரைேள்

OCTOBER 2021 / அக்யடாபர் 2021 MNLA60687 

கிர�க்கி்ற ெற்்ற ரேயிதழேள்:

ஏன் உயில் எழுத ஸவண்டும்?
உயில் எழுதுவதற்கானயதார் வழிகாட்டி

அவர்ேள் ேொன் ரவளிஸய்ற 
ஸவண்டுரென விரும்புகி்றொர்ேள்
உங்கள் துர்ணவர் இறக்கும் யபாது உங்கள் 
வீட்டில் தங்கியிருத்தல்

நீங்ேள் வன்முர்றரய அல்லது 
துஷ்பிெஸயொேத்ரத அனுேவித்துக் 
ரேொண்டிருக்கிறீர்ேைொ?
உங்கைால் அரதத் தடுத்து நிறுத்த முடியும்

உங்ேளுக்ேொே நீங்ேள் முடிவு எடுக்ே 
முடியொத ஸேொது, ஸவறு யொர் முடிவு எடுப்ேொர்? 
முனகூட்டியய திட்டமிடுவது குறித்துச் 
சிந்தியுங்கள்

நீங்ேள் தொத்தொ/ேொட்டியொ?

உங்கைது சட்டக் யகள்விகளுக்குப 
பதிைளிக்கியறாம்

உங்ேள் வீடும், முதிஸயொர் 
ஓய்வூதியமும்
நீங்கள் கதரிந்து ககாள்ை யவணடியது 
எனன

உங்ேள் குடும்ேத்திற்கு நிதி ரீதியொே 
உதவுதல்?
ஆபத்துக்கரைப புரிந்து ககாள்ளுங்கள்

குடும்ேத்தினஸெொடு குடிஸயறுதல்
உங்கள் நைனகரைப பாதுகாத்துக் 
ககாள்கிறீர்கள் எனபரத உறுதி 
கசய்திடுங்கள்

இந்தக் ரகயிதழ், சட்டத்திற்கானயதார் கபாதுவான வழிகாட்டியாகும். இரத ஒரு சட்ட 
ஆயைாசரனயாக நீங்கள் நம்பிச் சாரக்கூடாது, அயதாடு உங்கள் சூழ்நிரை குறித்து வழக்கறிஞர் 
ஒருவயராடு நீங்கள் யபசிக்ககாள்ை யவணடும் எனயற நாங்கள் சிபாரிசு கசய்கியறாம்.

அச்சிடும் யபாது இத்தகவல்கள் உணரமயுள்ைரவயாக இருந்தன, இருந்தாலும், இது மாறைாம். 
இனனும் அதிகத் தகவல்களுக்குத் கதாடர்பு ககாள்ளுங்கள், ைாஅக்சஸ NSW, 1300 888 529 எனற 
எணணில்.

This publication is available in Arabic, English, Farsi, Sim Chinese, Spanish, Tamil, Vietnamese.
 © Legal Aid Commission of NSW 2021

ரகயிதரழ இர்ணய வாயிைாகப கபற: www.legalaid.nsw.gov.au/publications
சமூக ஊடகத்தில் எங்கரைப பாருங்கள்: 

எங்ேரைத் ரதொ�ர்பு ரேொள்வதில் உங்ேளுக்கு உதவி ஸவண்டுெொ?

உங்களுக்கு கமாழிகபயர்பபாைர் ஒருவர் யவணடுமானால், கமாழிகபயர்பபு மற்றும் கமாழி 
மாற்றச் யசரவரய (TIS National) 131 450 (காரை 9 மணி – மாரை 5 மணி) எணணில் 
அரழத்து, ைாஆக்சஸ NSW யவணடுகமனக் யகளுங்கள்.

உங்ேளுக்குக் ஸேட்ே அல்லது ஸேெக் ேடினெொே இருப்ேதொேத் ரதரிகி்றதொ?

உங்களுக்குக் யகட்க அல்ைது யபசக் கடினமாக இருபபதாகத் கதரிந்தால், எங்கரை  
133 677 எணணில் யநஷனல் ரியை சர்வீஸ (NRS) வாயிைாக அரழத்து, ைாஆக்சஸ NSW 
யவணடுகமனக் யகளுங்கள் அல்ைது www.relayservice.gov.au இர்ணயதைம் கசனறு 
பாருங்கள்
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