
Final apprehended domestic violence order  
Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007  

 
இந்த ஆவணம் ஒ� சட்ட ஆவணம் அல்ல.  நீதிமன்றத்தின் உத்தரைவ நீங்கள் 

�ாிந்�ெகாள்வதற்� உத�ம் ேநாக்கம் ெகாண்��க்கின்ற�. 
நீங்கள் காவல்�ைற / நீதிமன்ற உத்தர�கைளப் பின்பற்ற ேவண்�ம். காவல்�ைற / நீதிமன்ற 

உத்தர�கைளப் பின்பற்றாைம  ஒ� �ற்றவியல் �ற்றம் ஆ�ம். 

 
நீங்கள் கீழ்க்கா�ம் ஆைணகைளப் பின்பற்ற ேவண்�ம். இந்த 
ஆைணகைளப் பின்பற்றாைம சட்டத்�க்� எதிரான� ஆ�ம். நீங்கள் 
காவல் �ைறயினரால் ைக� ெசய்யப்பட்�, �ற்றம் சாட்டப்பட்�  
நீதிமன்றத்தில் �ன்னிைலப்ப�த்தப்படலாம். நீங்கள் நீதிமன்றத்தால் 
�ற்றவாளியாகக் காணப்பட்டால், 2 வ�டங்கள் வைர சிைற ெசல்ல 
ேநாிடலாம். அத்�டன்  5,500 டாலர் வைர அபராதம் விதிக்கப்படலாம். 
 
நீங்கள் ஏைனய �ற்றச் ெசயல் ெதாடர்பாக�ம் �ற்றம்சாட்டப்பட்�, 
நீதிமன்றத்தில் �ன்னிைலப்ப�த்தப்படலாம். இந்தக் �ற்றங்கள் 
ெதாடர்பாக நீதிமன்றத்தினால் நீங்கள் �ற்றவாளி எனக்  காணப்பட்டால், 
உங்க�க்�  அதிக அபராதம் விதிக்கப்ப�ம் வாய்ப்�ள்ள� . 
 
நீங்கள் ஆைணயில் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள ேததி வைர அதி�ள்ள  உத்தர�கைளப் பின்பற்ற 
ேவண்�ம். 
 
இந்த ஆைணகள் அதில் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள நபர்கைளப் பா�காப்பதற்காக 
வழங்கப்பட்�ள்ள�.   
 
பா�காப்பளிக்கப்பட்ட நபர் நீங்கள் இந்த ஆைணகைளப் பின்பற்ற ேவண்�யதில்ைல எனக் 
க�தினாேலா  அல்ல� �றிப்பிட்ட ஆைணகைள நீங்கள் பின்பற்றத் ேதைவயில்ைல என்� 
உங்களிடம் ெசான்னா�ம்�ட, நீங்கள் இந்த உத்தர�கைளப் பின்பற்ற ேவண்�ம். நீங்கள் 
கீேழ �றிப்பிடப்பட்�ள்ள விடயங்கைளச்  ெசய்ய �யற்சித்தால் ஆைணைய மீ�தல் என 
அைழக்கப்பட்� சட்டத்திற்� எதிரானதாகக் க�தப்ப�ம்.   
 
நடத்ைத பற்றிய ஆைணகள்   
1. பா�காப்பளிக்கப்பட்டவர்க�க்� அல்ல� அவர்கள் ��ம்ப உறைவப் ேப�ம் 

எவ�க்காவ� நீங்கள் பின்வ�வனவற்ைறச் ெசய்யக்�டா�: 

A) அவர்கைளத் தாக்�தல் அல்ல� மிரட்�தல், 
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�ாிந்�ெகாள்வதற்� உத�ம் ேநாக்கம் ெகாண்��க்கின்ற�. 
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B) அவர்கைளப் பின்ெதாடர்தல், ெதால்ைல ெகா�த்தல் அல்ல�  பயப்ப�த்�தல், 

மற்�ம் 
C) பா�காப்பளிக்கப்பட்ட நப�க்�ச் ெசாந்தமான ஏதாவ� ெசாத்�க்கைள அல்ல� 

அவ�ைடய உைடைமகைள ேவண்�ெமன்ேறா அல்ல� ெபா�ப்பற்ற 
�ைறயிேலா அழித்தல் அல்ல� ேசதப்ப�த்தல். 

 

உதாரணமாக: 

• நீங்கள் இந்த விடயங்கைள ேநர�யாகேவா, மற்ெறா� நபர் �லேமா, அல்ல� 

மின்ன� தகவல் மற்�ம் சாதனங்கள் �லமாகேவா ெசய்யக்�டா�.( உதாரணமாக 

ெதாைலேபசி, ��ஞ்ெசய்திகள், மின்னஞ்சல்கள், ேபஸ்�க் அல்ல� மற்ற ச�க 

ஊடகங்கள், அல்ல� ஜிபிஎஸ் �லம் பின்ெதாடர்தல்).   

• எந்த வழியி�ம் தங்க�ைடய உடைமகள் பாதிக்கப்படலாம் அல்ல� அவர்க�க்�த் 
தீங்� ெசய்யப்படலாம்  என பா�காப்� வழங்கப்பட்�ள்ள நபர்  பயப்ப�ம் அல்ல� 
உண�ம் வைகயில் நீங்கள்  எைத�ம் ெசய்யேவா ெசால்லேவா  �டா� . இதில் 

�ட்டாகச் ெசாந்தமான ெசாத்�க்கள் மற்�ம் ெசல்லப்பிராணிக�ம் அடங்�ம். 

 
ெதாடர்� பற்றிய ஆைணகள்  
2.  ஒ� வழக்கறிஞர் �லேமயன்றி, பா�காக்கப்பட்டவர்கைள, நீங்கள் அ�கேவா அல்ல� 

எந்த வழியி�ம் அவர்க�டன் ெதாடர்� ெகாள்ளேவா ��யா�. 

 

உதாரணமாக : 

• பா�காக்கப்பட்டவைர ேநர�யாகேவா அல்ல� மின்ன� தகவல் மற்�ம் சாதனங்கள் 

�லமாகேவா (உதாரணமாக, ெதாைலேபசி, ��ஞ்ெசய்திகள், மின்னஞ்சல்கள் 
அல்ல� �க�ல்  அல்ல� மற்ற ச�க ஊடகங்கள்) அல்ல� அவர்கைளத் ெதாடர்� 
ெகாள்ள ேவ� யாைரயாவ� ேகட்டல் உட்பட  ேவ� எந்த விதமாக�ம்  நீங்கள் 
அவர்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்ளேவா அ�கேவா ��யா�. 
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�ாிந்�ெகாள்வதற்� உத�ம் ேநாக்கம் ெகாண்��க்கின்ற�. 
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• காக்கப்பட்ட நபர் உங்கைளத் ெதாடர்� ெகாண்� நீங்கள் அதற்�ப் பதிலளித்தால், 
அவர்கள் எத்தைன �ைற  ெதாடர்� ெகாண்டா�ம் அல்ல� அப்ப�ச் ெசய்வதற்�க் 
காரணமி�ந்தா�ம் நீங்கள் இந்த ஆைணைய மீ�பவர் ஆ�ர்கள். 

 

3.  நீங்கள் பின்வ�வனவற்ைற அ�கக்�டா�:  

           A) பா�காக்கப்பட்ட நபர் கல்வி கற்பதற்காகச்  ெசல்லக்��ய பள்ளி அல்ல� ேவ� 
இடம், 

           B) �ழந்ைதகைளக் கவனித்�ப் ேப�வதற்காக அவர்கள் ெசல்லக்��ய ஏதாவ� 
இடம் அல்ல� 

C) ஆைணயில் பட்�ய�டப்பட்ட ேவ� ஏதாவ� இடம்.  

 

உதாரணமாக : 

• இந்த இடங்கைள நீங்கள் ேநர�யாக அ�கக்�டா�,  

• பள்ளி நிகழ்ச்சி, பள்ளிச் சிறப்� நிகழ்� அல்ல� பள்ளியில் நைடெப�கிற ஆசிாியர் 
ெபற்ேறார் இர� ெசயல்பா� ஆகியவற்றில் நீங்கள் கலந்�ெகாள்ள  ��யா� என்ப� 

தான் அர்த்தம். 

 
4.  நீங்கள் ம� அ�ந்திய பின் அல்ல� சட்டவிேராதமான ேபாைத ம�ந்�கள் எ�த்த 

பின்னர், �ைறந்த� 12 மணித்தியாலங்கள் பா�காக்கப்பட்ட நபைர அ�கக்�டா�  
அல்ல� அவ�டன் இ�க்கக் �டா�. 

 

உதாரணமாக : 

• நீங்கள் ம� அ�ந்திய பின்னேரா அல்ல� சட்டவிேராதமான ேபாைத ம�ந்�கள் 
எ�த்த பின்னேரா �ைறந்த� 12 மணித்தியாலங்கள் பா�காக்கப்பட்ட  ஆைள 

3 
 



Final apprehended domestic violence order  
Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007  
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அ�கக் �டா� அல்ல� அவ�டன் இ�க்கக் �டா�. உதாரணமாக, நீங்கள் இர� 9 

மணிக்� உங்கள் கைடசி ம�பானத்ைத அ�ந்தினால் அ�த்த நாள் காைல 9  வைர  

நீங்கள் அவர்கைளேயா, அவர்க�ைடய �ட்ைடேயா  அல்ல� அவர்க�ைடய 

ெதாழிைலேயா  அ�க ��யா�. நீங்கள் ஒன்றாக வாழ்ந்தால்  இந்த 12 மணி 
ேநர�ம் நீங்கள் தங்�வதற்� ேவ� எங்காவ� இடம் கண்�பி�க்க ேவண்�ம். 

• நீங்கள் பா�காக்கப்பட்ட நப�டன் ம� அ�ந்தக் �டா� அல்ல�  சட்டவிேராதமான 
ேபாைத ம�ந்�கள் எ�க்கக் �டா�. 

• நீங்கள் அப்ப� விலகியி�க்கத் ேதைவயில்ைல என்� அவர்கள் ெசான்னா�ம்�ட 

நீங்கள் விலகிேய இ�க்க ேவண்�ம். 

 

5. ஒ� நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டால் அன்றி பா�காக்கப்பட்ட நபைரக் கண்�பி�க்க 
�யற்சி ெசய்யக் �டா�. 

உதாரணமாக: 

• நீங்கள் பா�காக்கப்பட்ட நபைர மின்ன�த் தகவல் ெதாடர்� �லம் 

எ�த்�க்காட்டாக ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல்கள், ��ஞ்ெசய்திகள், �க�ல் அல்ல� 

மற்ற ச�க ஊடகங்கள் �லம்) இைணயம் அல்ல� அவர்கள் இ�க்�மிடம் ெதாிந்த 

எவாிட�ம் ேகட்�க் கண்�பி�க்கக் �டா�. 

 

��ம்பச் சட்டம் மற்�ம் �ழந்ைத வளர்ப்� பற்றிய ஆைணகள் 

6. ெதாடர்� பின்வ�ம் வழியில் இ�ந்தாலன்றி நீங்கள் பா�காக்கப்பட்ட நபைர 
அ�கக்�டா� அல்ல� எந்த வழியி�ம் அவர்க�டன் ெதாடர்� ெகாள்ள ��யா�. 

         A) ஒ� வழக்கறிஞர் �லம், அல்ல� 
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 B) சான்��தி ெபற்ற அல்ல� நீதிமன்றத்தினால் ஒப்�க்ெகாள்ளப்பட்ட அறி�ைர 

/ஆேலாசைன, மத்தியஸ்தம் மற்�ம் / அல்ல� சமரசம், ஆகியவற்றில் கலந்� ெகாள்ள 
அல்ல� 

 C) �ழந்ைத / கள் உடன் ெதாடர்� ெகாள்தல் ெதாடர்பாக இந்த அல்ல� மற்ெறா� 
நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதற்� அைமய அல்ல� 

 D) �ழந்ைத / கள் உடன் ெதாடர்� ெகாள்தல் ெதாடர்பாக ெபற்ேறார் (கள்) மற்�ம் 
உங்க�க்� இைடேய உள்ள எ�த்��ர்வமான உடன்பா�  

அல்ல�   
 E) �ழந்ைத / கள் உடன் ெதாடர்� ெகாள்தல் ெதாடர்பாகப் ெபற்ேறார் (கள்) 
மற்�ம் �ழந்ைத / கள் ெதாடர்� பற்றிப் ெபா�ப்� ெகாண்ட நபர் மற்�ம் உங்க�க்� 

இைடேய ெசய்�ெகாள்ளப்பட்ட எ�த்��ர்வமான உடன்பா�,  

 

உதாரணமாக: 

• பா�காக்கப்பட்டவைர ேநர�யாகேவா  அல்ல� மின்ன� தகவல் மற்�ம் 

சாதனங்கள் �லமாகேவா (உதாரணமாக, ெதாைலேபசி, ��ஞ்ெசய்திகள், 
மின்னஞ்சல்கள் அல்ல� �க�ல்  அல்ல� மற்ற ச�க ஊடகங்கள்) அல்ல� 
அவர்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்�மா� ேவ� யாைரயாவ� ேகட்டல் உட்பட  ேவ� 
எந்த விதமாக�ம்  நீங்கள்அவர்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்ளேவா அ�கேவா ��யா�. 

• காக்கப்பட்ட நபர் உங்கைளத் ெதாடர்� ெகாண்�, நீங்கள் அதற்�ப் பதிலளித்தால், 
அவர்கள் எத்தைன �ைற  ெதாடர்� ெகாண்டா�ம் அல்ல� அப்ப�ச் ெசய்வதற்�க் 
காரணமி�ந்தா�ம் நீங்கள் இந்த ஆைணைய மீ�பவர் ஆ�ர்கள். இதற்காக நீங்கள் 
நீதிமன்றத்தில் �ன்னிைலப்ப�த்தப்படலாம். 

• உங்கள் �ழந்ைத / கள் ெதாடர்பான ேப�தல் பற்றி  ஒ� ��ம்பச் சட்ட ஆைண 

அல்ல� ேவ� ஏதாவ� நீதிமன்ற உத்தர� இ�ந்தால், நீங்கள் என்ன ெசய்யலாம் 
மற்�ம் என்ன ெசய்ய ��யா� என்ப� பற்றி ஏதாவ� சந்ேதகம் இ�ந்தால் நீங்கள் 

ஒ� வழக்கறிஞ�டன் ெதாடர்� ெகாள்ள ேவண்�ம். 
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Final apprehended domestic violence order  
Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007  

 
இந்த ஆவணம் ஒ� சட்ட ஆவணம் அல்ல.  நீதிமன்றத்தின் உத்தரைவ நீங்கள் 

�ாிந்�ெகாள்வதற்� உத�ம் ேநாக்கம் ெகாண்��க்கின்ற�. 
நீங்கள் காவல்�ைற / நீதிமன்ற உத்தர�கைளப் பின்பற்ற ேவண்�ம். காவல்�ைற / நீதிமன்ற 

உத்தர�கைளப் பின்பற்றாைம  ஒ� �ற்றவியல் �ற்றம் ஆ�ம். 

 

(B): ��ம்பச் சட்ட விடயங்க�க்காக, சான்றளிப்� என்பதன் அர்த்தம் ��ம்பச் சட்டம் 1975 
கீழ் சான்றளிப்�ப் ெபற்ற� என்பதா�ம். 

(E): உதாரணமாக: உங்க�க்�ம் பா�காக்கப்பட்ட நப�க்�ம் ஒ� �ழந்ைத / கள் இ�ந்தால் 

ஆனால் உங்கள் �ழந்ைதக்� /க�க்� ேவ� ஒ�வாிடம் ெபற்ேறார் ெபா�ப்� உள்ள� 

என்றால், �ழந்ைத / கள் உைடய ெதாடர்� பற்றி அவர்களின் ஒப்பந்தத்ைத எ�த்தில் ெபற 

ேவண்�ம். மற்ற நபர் ��ம்ப மற்�ம் ச�க ேசைவகள் மந்திாியின் பிரதிநிதியாகேவா, 
நீதிமன்ற உத்தரவினால் நியமிக்கப்பட்ட சட்டப்�ர்வ பா�காவலராகேவா அல்ல� ஒ� 
வளர்ப்� ெபற்ேறாராகேவா  இ�க்க ���ம் 

 

நீங்கள் எங்ேக ேபாக ��யா� என்ப� பற்றிய ஆைணகள்  

7.  நீங்கள் பின்வ�ம் இடங்களில் வாழக் �டா�: 

A) பா�காக்கப்பட்ட நப�ைடய �கவாி, அல்ல� 

B) இந்த ஆைணயில் பட்�ய�டப்பட்ட எந்த இடத்தி�ம்.  

உதாரணமாக: 

• நீங்கள் இந்த �கவாியில் வாழ்ந்� ெகாண்��ந்தால், உங்கள் உடைமகள் அல்ல� 

ெசாத்�க்கைள எ�க்க ேவண்�ம் எனில், இதற்காக நீங்கள் ஒ� ஆைணக்� 

நீதிமன்றத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம், இ� ஒ� ெசாத்� மீட்� ஆைண என்� 
அைழக்கப்ப�ம். அல்ல� நீங்கள் காவல்�ைறைய ெதாடர்� ெகாள்ளலாம். 

 
8.  நீங்கள் பின்வ�ம் இடங்க�க்�ப் ேபாகக் �டா�: 

A) பா�காக்கப்பட்ட நபர் வசிக்�ம் இடம், அல்ல� 

B) அவர்கள் ேவைலெசய்�ம் இடம், அல்ல� 

C) இந்த ஆைணயில் பட்�ய�டப்பட்ட இடம்: 
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Final apprehended domestic violence order  
Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007  

 
இந்த ஆவணம் ஒ� சட்ட ஆவணம் அல்ல.  நீதிமன்றத்தின் உத்தரைவ நீங்கள் 

�ாிந்�ெகாள்வதற்� உத�ம் ேநாக்கம் ெகாண்��க்கின்ற�. 
நீங்கள் காவல்�ைற / நீதிமன்ற உத்தர�கைளப் பின்பற்ற ேவண்�ம். காவல்�ைற / நீதிமன்ற 

உத்தர�கைளப் பின்பற்றாைம  ஒ� �ற்றவியல் �ற்றம் ஆ�ம். 

 

உதாரணமாக: 

• நீங்கள் அந்த இடங்களின் எல்ைலக்�ள் ெசல்ல அ�மதி இல்ைல. 

• நீங்கள் இந்த �கவாியில் வாழ்ந்� வந்தால், உங்கள் உடைமகைள  எ�க்க ேவண்�ம் 

எனில், நீங்கள் ஒ� ெசாத்� மீட்� ஆைணக்� நீதிமன்றத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். 
அல்ல� நீங்கள் காவல்�ைறைய ெதாடர்� ெகாள்ளலாம்.  

 
9. இந்த ஆைணயில் மீட்டர் அளவில் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள �ர எல்ைலக்�ள் 

ேபாகேவண்டாம்: 

A) பா�காக்கப்பட்ட நபர் வசிக்�ம் எந்த இடத்திற்�ம், அல்ல� 

B) அவர்கள் ேவைல ெசய்�ம் எந்த இடத்திற்�ம், அல்ல� 

C) ஆைணயில் பட்�ய�டப்பட்�ள்ள எந்த இடத்திற்�ம்.   

உதாரணமாக : 

• நீங்கள் அந்த இடங்களின் எல்ைலயின் 100 மீட்ட�க்கள் ெசல்ல அ�மதி இல்ைல. 

• நீங்கள் இந்த �கவாியில் வாழ்ந்� வந்தால், உங்கள் உடைமகைள  எ�க்க ேவண்�ம் 

எனில், நீங்கள் ஒ� ெசாத்� மீட்� ஆைணக்� நீதிமன்றத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். 
அல்ல� நீங்கள் காவல்�ைறைய ெதாடர்� ெகாள்ளலாம்.  

 

ஆ�தங்கள் பற்றிய ஆைணகள் 

10. ஆ�தங்கள் தைடச் சட்டம் 1998 இல் பட்�ய�டப்பட்ட �ப்பாக்கி அல்ல� 

ஆ�தங்கள் எைத�ம் ைவத்தி�க்க அ�மதி இல்ைல. 

உதாரணமாக : 
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Final apprehended domestic violence order  
Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007  

 
இந்த ஆவணம் ஒ� சட்ட ஆவணம் அல்ல.  நீதிமன்றத்தின் உத்தரைவ நீங்கள் 

�ாிந்�ெகாள்வதற்� உத�ம் ேநாக்கம் ெகாண்��க்கின்ற�. 
நீங்கள் காவல்�ைற / நீதிமன்ற உத்தர�கைளப் பின்பற்ற ேவண்�ம். காவல்�ைற / நீதிமன்ற 

உத்தர�கைளப் பின்பற்றாைம  ஒ� �ற்றவியல் �ற்றம் ஆ�ம். 

 

• நீங்கள் ஆ�தங்கள் தைடச் சட்டம்  1998 ன் கீேழ அ�மதி இல்ைல எனப் 
பட்�ய�டப்பட்ட �ப்பாக்கி மற்�ம் அைனத்� ஆ�தங்கைள�ம் காவல்�ைறயிடம் 
ஒப்பைடக்க ேவண்�ம். அவற்ைற ைவத்தி�ப்ப� ஒ� தனிக் �ற்றமா�ம். நீங்கள் 
ைவத்தி�க்கக் �டா� என்� �றிப்பிடப்ப�ம்  ஆ�தங்கள் பற்றி உங்க�க்� 
உ�தியாகத் ெதாியவில்ைல என்றால் காவல்�ைற அதிகாாிையக் ேக�ங்கள். 

 

பிற உத்தர�கள் 

11. காவல்�ைற மற்�ம் நீதிமன்றம் உங்க�க்� அல்ல� உங்கள் ��ம்பத்திற்� ஏைனய சில 
�றிப்பிட்ட உத்தர�கைள�ம் வழங்க���ம்.   

ெப�ம்பாலான உற�கள் பயம், கட்�ப்பா� அல்ல� வன்�ைற 
ஆகியவற்ைற உள்ளடக்�வதில்ைல. எனேவ உங்கள் ெசயற்பா�கைள 
ஏற்�க்ெகாள்ள ��யா�. இப்ேபா�  இந்த ஆைண உங்க�க்� உாிய�. 

நீங்கள் இதற்�க் கீழ்ப்ப�ய ேவண்�ம்.  இந்த ஆைண NSW காவல்�ைற 
கணினியில் உள்ள�.  

�ட்�ல் ஏற்ப�ம் வன்�ைற எல்ேலாைர�ம் பாதிப்ப�டன் சஞ்சலத்திற்�ம் 

உள்ளாக்�கின்ற�. �ழந்ைதகள் �ட்�ல் வன்�ைறைய எதிர்ப்ப�ம் ேபா�, அவர்கள் 

மிக�ம் மன அ�த்தம், கவைல மற்�ம் ஆக்ேராஷம் ஆகியவற்றினால் பாதிக்கப்ப�ம் 

வாய்ப்� உள்ள�, அத்�டன்  பள்ளியி�ம் சிரமத்ைத எதிர்ெகாள்ளலாம். 

இ� மாற்றம் ெசய்வதற்காக உங்க�க்� வழங்கப்ப�ம் ஒ� வாய்ப்�. 
 
நீங்கள் உங்கள் உணர்�கைள அல்ல� அ�த்தங்கைள எவ்வா� நிர்வகிக்கலாம் 

என்ப� ெதாடர்பில் யா�டனாவ� ேபச வி�ம்பினால், அதற்கான உதவி 
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Final apprehended domestic violence order  
Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007  

 
இந்த ஆவணம் ஒ� சட்ட ஆவணம் அல்ல.  நீதிமன்றத்தின் உத்தரைவ நீங்கள் 

�ாிந்�ெகாள்வதற்� உத�ம் ேநாக்கம் ெகாண்��க்கின்ற�. 
நீங்கள் காவல்�ைற / நீதிமன்ற உத்தர�கைளப் பின்பற்ற ேவண்�ம். காவல்�ைற / நீதிமன்ற 

உத்தர�கைளப் பின்பற்றாைம  ஒ� �ற்றவியல் �ற்றம் ஆ�ம். 

 
கிைடக்கிற�. அைழ�ங்கள்: 

• Men’s Referral Service on 1300 766 491 ஆண்கள் ஆதரைவ அ��வதற்கான 
ஒ� பாிந்�ைரச் ேசைவ 

• Relationships Australia on 1300 364 277 ஒ� ��ம்ப ஆதர�ச் ேசைவ 
• The Parent Line on 1300 1300 52 ெபற்ேறார்க�க்� ஆதர� வழங்�ம்  ேசைவ 

இந்த ஆைணயில் ெசால்லப்பட்�ள்ளவற்ைற நீங்கள் ெசய்யவில்ைலெயன்றால்: 

• நீங்கள் 2 வ�டங்கள் வைர சிைற ெசல்ல ேநாி�ம். மற்�ம் 5,500 டாலர்  அபராதம் 
விதிக்கப்படலாம். 

• நீங்கள் �ற்றம் சாட்டப்பட்� பிற கிாிமினல் �ற்றங்க�டன் நீதி மன்றத்தில் 

�ன்னிைலப்ப�த்தப்படலாம்.  (உதாரணமாக, தாக்�தல் அல்ல� அச்��த்தல்), அேத 
ேபால் இந்த ஆைணைய மீறியதற்காக�ம்.  உங்கள் மீதான  �ற்றங்கள் நீதிமன்றத்தில் 

நி�பிக்கப்பட்டால், மறிய�ல் இ�த்தல் ேபான்ற  அதிக தண்டைனகைள நீங்கள் ெபற 
ேநாி�ம்: 

ஆ�தங்கள் தைடச் சட்டம் 1998 பட்�ய�ல் அ�மதிக்கப்படாத �ப்பாக்கி மற்�ம் 

ஆ�தங்கைள உடன�யாகத் ெதாடர்�ைடய உாிமங்க�டன் இைணத்�, நீங்கள் 

காவல்�ைறயிடம் ெகா�க்க  ேவண்�ம்.  இவற்ைற  ைவத்தி�ந்தால், நீங்கள் இந்த 

ஆைணைய மீறியதாகக் க�தப்பட்� , ேமலதிக கிாிமினல் �ற்றச்சாட்�கைளச் சந்திக்க 
ேநாி�ம். 

உங்களிடம் இந்த ஆைண பற்றி ஏேத�ம் ேகள்விகள் இ�ந்தால், பின்வ�பவர்க�டன் 
நீங்கள் ெதாடர்� ெகாள்ள ���ம்: 

• ஒ� வழக்�ைரஞர்  

• சட்ட உதவி NSW on (02) 9219 5000 

• உள்�ர் ெபா�ஸ் நிைலயத்ைத அைழத்�  ��ம்ப வன்�ைற ெதாடர்� அதிகாாிையக் 
ேகட்க�ம் (நீங்கள் பா�காக்கப்பட்ட நபராக இ�ந்தால்) 

•  சட்டம் அ�கல், NSW அல்ல� 1300 888 529 மீ� www.lawaccess.nsw.gov.au  

• 131 450 அல்ல� www.tisnational.gov.au  உைரெபயர்ப்� ேசைவகள் 
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