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Anglicare Victoria-அறிமுகம் 

Anglicare Victoria-வில் குழந்வதகள், இவளஞரக்ள், பபரியவரக்ள் 
மற்றும் குடும்பங்களுக்கு துவைபுரிந்து அவரக்ளின் வொழ்வில் 
நல்ல மொற்றங்கவள பகொை்டு வர முயல்கிறறொம்.

எங்களின் றேவவகள் பின்வருமொறு:

வீடு ேொர்ந்த மற்றும் குடியிருப்பு கவனிப்பு, குடும்பம் 
மற்றும் குழந்வத வளர்ப்பு உதவிகள், அவேரகொல உதவி, 
இவளறயொருக்கொன திட்டங்கள், மது மற்றும் றபொவதப் 
பபொருட்கள் ஒழிப்புத் திட்டங்கள், கல்விக்கொன உதவி, சிறப்பு 
ஆறலொேவன, திருேே்வப கூட்டுறவு மற்றும் ேமூக றமம்பொடு.

உங்களுடன் பேயல்பட்டு:

• உங்களுக்கு எது முக்கியை் என்று விவொதிப்சபொை்

• உங்கள் ேமூக ைற்றுை் ேமுதொய வொழ்மவ விரிவமடயே ்
தேய்சவொை்

• உங்களின் நமடமுமற வொழ்க்மகக்கொன திறன்களுக்கு வலு 
சேரப்்சபொை்

• கல்விக்கொன அணுகமல அதிகரிப்சபொை்

• உங்கள் குழந்மத வளரப்்புத் திறமன சைை்படுத்துசவொை்

றமலும் நொங்கள்:

• இமளசயொர ்ைற்றுை் குழந்மதகளின் சதமவகள் குறித்து 
தனிப்படட் கவனை் தேலுத்துகிசறொை்

• குடுை்பங்கள் ைற்றுை் பொதுகொவலரக்ளுக்கு துமை 
நிற்கிசறொை்

• உங்களுக்குப் தபொருத்தைொன ைற்றுை் ைொற்றிக்தகொள்ளக்கூடிய 
அணுகுமுமறகளில் சேமவகமள அளிக்கிசறொை் 

எங்கள் பகொள்வககள் 

• எங்கள் வொடிக்மகயொளரக்ளின் வொழ்வில் ஒரு நல்ல 

ைொற்றத்மதக் தகொை்டுவர முயல்கின்சறொை்

• அமனவருை் முக்கியை் என்றுை் அமனவருை் 

ைதிக்கப்பட சவை்டுை் என்றுை் நை்புகிசறொை்

• பிறரிடை் பரிவொய் இருக்கசவை்டுை் என்ற 

கிறிஸ்தவ நற்தேய்திமய நை்புகிசறொை்

• கூடட்ுறவு ைனநிமலயில் ஒன்றொய் பைிபுரிகிசறொை்

• ேமூக நலனுக்கொகத் தமலமை ேொரந்்த 

பிரேே்மனகளுக்குத் தீரவ்ு அளிக்கின்சறொை்
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குழந்மதகள், 

இமளசயொர ்ைற்றுை் 

குடுை்பங்களுக்குத் 

துமை நிற்கின்சறொை்
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கலொேே்ொரத்வத ஆதரித்தல்

கலொேே்ொரத் பதொடர்புகள் 

உங்கள் கலொேே்ொர ைற்றுை் தைொழி வித்தியொேங்கள் எங்கள் 
சேமவகமளப் தபறுவதில் விமளவுகமள ஏற்படுத்துை் என்பமத 
Anglicare Victoria-வில் நொங்கள் அறிந்திருக்கிசறொை்.

உங்கள் பழக்கவழக்கங்கமள ைதித்து, உங்கள் விருப்பத்திற்கு 
ஏற்ப உங்களுடன் பைிபுரிசவொை். நீங்கள் எமத அமடய 
விருை்புகிறீரக்ள் என்பமதக் கை்டறிந்து திடட்மிட நொங்கள் 
உங்களுக்கு உதவுசவொை், சைலுை் நீங்கள் தபொருத்தைொன 
ஆதரமவப் தபறுவமத உறுதிதேய்கிசறொை்.

ஆஸ்திறரலியொவின் பூரவ் குடி மக்கள்

எங்களின் சேமவகள் கலொேே்ொர ரீதியொகப் பொதுகொப்பொனமவ 
ைற்றுை் பழங்குடியினர ்ைற்றுை் டொரஸ் ஸ்டம்ரட ்தீவு ைக்கமள 
வரசவற்பதொகவுை் உள்ளன. சைலுை், எங்களின் பைி எங்கள் 
பூரவ் குடிைக்களின் கலொேே்ொரை் ைற்றுை் பொரை்பரியத்மத 
முற்றிலுை் ைதிப்பதொகவுை் அமைந்தமவ.

ஆங்கிலை் உங்களது தொய்தைொழி இல்மல ைற்றுை் உங்களுக்கு 
தைொழிதபயரப்்பவர ்சதமவ என்றொல் நொங்கசள ஏற்பொடு 
தேய்சவொை். இவ்வொறொன உதவிகள் சதமவப்படுைொயின் 
எங்களுக்குத் ததரியப்படுத்தவுை்.
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பன்முகத்தன்வம மற்றும் 
ஒன்றிவைப்பு
எங்களின் அவனத்து வொடிக்வகயொளரக்ள், 
தன்னொரவ்லரக்ள் மற்றும் பைியொளரக்ளின் நலன்கருதி 
எங்கள் Anglicare Victoria நிறுவனம் முழுவதும் 
பன்முகத்தன்வமயும் உள்ளடக்கவலயும் உறுதி 
பேய்வதில் உறுதியொக உள்ளது.

எங்கள் ைக்கமள எங்களின் மிகப்தபருை் தேொத்தொக நை்பி, 
அவரக்ளுக்குத் துமை நின்று, அவரக்ளின் சவறுபடட் 
திறமைகமளயுை், அறிமவயுை், கை்சைொடட்ங்கள் ைற்றுை் 
அனுபவங்கமளயுை் ஒன்றிமைத்து, ேமூகத்துடனொன 
எங்கள் உறவுகமள உறுதிப்படுத்துகிசறொை்.

நியொயைொன ேமுதொயத்மத உருவொக்குவசத எங்கள் 
சநொக்கை், அதொவது நொங்கள் அளிக்குை் சேமவகள் ைற்றுை் 
பைியிடத்தில் உள்ள ஏற்றத்தொழ்வுகமள நீக்குவசத ஆகுை். 
ஒரு பன்முகத்தன்மை உள்ள ைற்றுை் பலவிதைொன ைக்கமள 
உள்ளடக்கிய நிறுவனை் என்பமத எங்கள் தேயல்களிலுை் 
கொடட்ுகிசறொை் அதனொல், பொதிப்புக்குரிய குழந்மதகள் 
ைற்றுை் அவரக்ளின் குடுை்பங்களுக்கு நல்ல எதிரக்ொலத்மத 
உருவொக்குவதற்கொன எங்களின் திடட்மிடட் சநொக்கத்திற்குத் 
துமை நிற்கிசறொை்.

பன்முகத்தன்வமவயக் பகொை்டொடுவது ஒருவவர 
ஒருவர ்றமலும் புரிந்துபகொள்ளவும், அதிகமொன 
மதிப்வப விவதக்கவும், ஆழமொன பதொடர்புக்கும் 
வழிவகுத்து, எங்கள் றேவவகவளயும் பைியிடத்வதயும் 
வலுப்படுத்தி, பலதரப்பட்ட மக்கவளயும் ஏற்பவத 
உறுதிப்படுத்துகிறறொம்.
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இவைந்து பைிபுரிதல்

எங்கள் பைியொளர ்ஒருவர ்உங்கள் ‘முதன்மைத் ததொடரப்ொளர’் 
இருப்பொர,் அவரிடசை நீங்கள் அதிகை் ததொடரப்ுதகொள்வீரக்ள். 
உங்களுடன் பைிபுரிந்து நல்லுறமவ சைை்படுத்துவது 
எங்களுக்கு முக்கியைொனதொகுை்.

நமது கூட்டுப் பைியின் முக்கிய றநொக்கங்கள்:

• திறன் ைற்றுை் நை்பிக்மக வளரப்்பு

• தனியுரிமை, இரகசியக்கொப்பு ைற்றுை் கை்ைியத்மத 
நிமலநொடட்ுதல்

• தீரப்்பிடொைல் கருத்துக்கமளக் சகடப்து

• ஒரு திடட்த்மத உருவொக்கி, அமத உங்களிடை் ததொடரந்்து 
ைதிப்பொய்வு தேய்வது

• அமனவருக்குை் புரியுை்படி ததளிவொக விளக்குவது

• விருப்பங்கள் ைற்றுை் வழிகொடட்ுதல்கமள சநரை் ஒதுக்கி 
கவனத்தில் தகொள்வது 

• உங்கள் குடுை்ப, நடப்ு ைற்றுை் ேமூகத் ததொடரப்ுகளுக்குத் 
துமை நிற்பது

• ைரியொமதக்குரிய அணுகுமுமறமய சைற்தகொள்வது

உதவியொளரின் பங்கு

Anglicare Victoria-வுடன் முதன்மைத் ததொடரப்ொளருடன் 
இமைந்து திடட்மிடட்ு முடிவுகமள எடுக்குை் சபொது, உங்கள் 
குடுை்ப உறுப்பினருள் ஒருவமரசயொ, பொதுகொவலமரசயொ சவறு 
உதவியொளமரசயொ சேரக்்க சநரிடலொை். உங்கள் உதவியொளர ்
உங்களுக்கொன முடிவுகமள எடுப்பதற்கு அல்ல, உங்கமள 
வழிநடத்தசவ உள்ளொர ்சைலுை் அவர ்இந்தே ்தேயல்பொடுகளில் 
எப்சபொது சவை்டுைொனொலுை் சேரக்்கப்படலொை். தனிப்படட் 
உதவியொளமரத் சதரந்்ததடுக்க விருை்பினொல், சைலுை் 
விவரங்களுக்கு உங்கள் முதன்மைத் ததொடரப்ொளமரத் 
ததொடரப்ுதகொள்ளலொை்.
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உரிவமகளும் பபொறுப்புகளும் 

உங்கள் உரிவமகவளத் பதரிந்து பகொள்ளுங்கள் 

Anglicare Victoria –வுடன் நீங்கள் பைியொற்றுை்சபொது 
உங்களுக்கொன உரிமைகள்: 

• எப்சபொதுசை பைிவுடனுை் ைரியொமதயுடனுை் 
நடத்தப்படுதல்

• ைதிப்புகள் ைற்றுை் நை்பிக்மககளுமடய தனிப்படட் 
நபரொகக் கருதப்படுதல்

• உங்கமள பொதிக்குை் முடிவுகமள உருவொக்குவதில் 
தேய்வதில் பங்தகடுத்தல்

• உங்கள் விபரங்கமளப் பொரம்வயிடுசவொமரயுை், 
உங்கள் பதிவுகளின் நிமலமயயுை் 
அறிந்துதகொள்ளுதல்

• உங்கமளப்பற்றி எழுதப்படட் தகவல்கமளத் 
ததரிந்துதகொள்ளக் சகொருதல்

• உங்கள் கலொேே்ொரை் ஒப்புக்தகொள்ளப்படட்ு 
ைதிக்கப்படுதல்

• தொக்குதல்களில் இருந்து பொதுகொப்பொக இருத்தல் 
 

உங்கள் பபொறுப்புகவளத் பதரிந்து 
பகொள்ளுங்கள்

• Anglicare Victoria-வில் ததொடரப்ில் உள்ள 
ைற்றவரக்ளின் இரகசியத்மத ைதிக்கசவை்டுை்

• உங்களொல் ேந்திப்புகளுக்கு வரமுடியவில்மல 
என்றொல், முன்னசர எங்களுக்குத் தகவல் ததரிவிக்க 
சவை்டுை்

• உங்கள் குடுை்பத்தினமரத் ததொடரப்ுதகொை்டு, 
அவரக்ள் Anglicare Victoria-உடன் உங்களுக்குத் 
துமை நிற்பதில் ஈடுபட தேய்வதில் ஏசதனுை் 
கருத்துக்கள் இருந்தொல் எங்களுக்குத் 
ததரியப்படுத்த சவை்டுை்

• எங்கசளொடு தேய்யப்படட் ஒப்பந்தங்கமள ைதிக்க 
சவை்டுை்

• Anglicare Victoria-வில் உங்கசளொடு பைிபுரியுை் 
ைற்றவரிடை் பைிமவயுை் ைரியொமதமயயுை் 
கொடட்ுதல் சவை்டுை்

• உங்கள் சதரவ்ுகளுக்குை் நடத்மதக்குை் நீங்கசள 
தபொறுப்பொக சவை்டுை்
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உங்கள் பொதுகொப்பு

வன்பகொடுவமகளிலிருந்து பொதுகொப்பு

ைக்கமள வன்தகொடுமையிலிருந்து பொதுகொக்கத் துமை 
நிற்பது Anglicare Victoria-விற்கு மிகவுை் முக்கியைொகுை். உடல், 
தேொல் ைற்றுை் பொலியல் ரீதியொன வன்தகொடுமைகளின்றி வொழ 
உங்களுக்கு உரிமை உை்டு. எவ்வமக வன்தகொடுமை யொரம்ீது 
நடந்தொலுை், ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொது. 

உடல் ரீதியொன வன்தகொடுமையொவது, அடிப்பது, உமதப்பது, 
சுரை்டுவது அல்லது அந்த நபருக்கு வலிசயொ சவதமனசயொ 
ஏற்படுத்துை் வமகயில் தீை்டுவது என அமனத்மதயுை் 
உள்ளடக்கியது.

தேொல் ரீதியொன வன்தகொடுமை என்பது கொயப்படுத்தக்கூடிய 
அவைொனங்கள், தபயரக்ள் மவத்தல், மிரடட்ுதல், அல்லது சகலி 
தேய்தமல உள்ளடக்கியதொகுை்.

உங்கள் எழுத்து மூலைொகசவொ, நீங்கள் குறுந்தகவல், தைசேஜ் 
அல்லது இமையதளை் மூலை் அனுப்புை் படங்கள் மூலைொகசவொ 
பிறமர துன்புறுத்துவசதொ மிரடட்ுவசதொ ஏற்றுக்தகொள்ளப்படொது.

 தபரியவர ்ஒருவசரொ வளர ்இளை் பருவத்தினசரொ, குழந்மதசயொ, 
தனது ஆற்றல் அல்லது அதிகொரை் தகொை்டு ஒரு குழந்மதமய 
பொலியல் தேயல்பொடட்ில் ஈடுபட மவத்தொல் அது, குழந்மதப் 
பொலியல் வன்தகொடுமை ஆகுை். குழந்மதக்கு உடல் ைற்றுை் 
உைரவ்ு ரீதியொன பொதிப்புகமள இந்த வன்தகொடுமை 
ஏற்படுத்துை். இது மிகத் தீவிரைொனதுை் ேடட்த்திற்குப் 
புறை்பொனதுை் ஆகுை்.

உங்கவள யொறரனும் வன்பகொடுவமப்படுத்தினொல் அல்லது 
வன்பகொடுவமப்படுத்த றநரலொம் என்று றதொன்றினொல் 
பேய்ய றவை்டியவவ

நீங்கள் உடல், தேொல் அல்லது பொலியல் ரீதியொக 
வன்தகொடுமைப்படட்ிருந்தொசலொ அல்லது யொசரனுை் உங்கமள 
வந்தகொடட்ுமைப்படுத்தலொை் என்று எை்ைினொசலொ, 
தயவுதேய்து யொசரனுை் Anglicare Victoria பைியொளரிடசைொ 
அல்லது நீங்கள் நை்பக்கூடிய சவறு தபரியவரிடசைொ (ஆசிரியர ்
அல்லது ஆசலொேமன வழங்குபவர ்சபொன்சறொர)் ததரிவிக்கவுை்.

 உங்களின் பொதுகொப்பு எங்களுக்கு முற்றிலுை் அவசியைொகுை். 
உங்கமளப் பொதுகொக்கவுை் உங்கமள பொதுகொப்பொகவுை் 
ைகிழ்ேச்ியொகவுை் உைர மவப்பதற்கு எங்களொல் 
இயன்றவற்மறே ்தேய்ய விருை்புகிசறொை். யொசரனுை் உங்கமள 
வன்தகொடுமை தேய்தொசலொ தேய்யலொை் என்று நிமனத்தொசலொ 
நீங்கள் பொதுகொப்பொகவுை் ைகிழ்ேச்ியொகவுை் உைர முடியொது.
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எங்களிடம் நீங்கள் வன்முவறக்கு உட்படுத்தப்பட்டீரக்ள் 
அல்லது உட்படுத்தப்படலொம் என்றும் கூறுவதொல் என்ன 
நிகழக்கூடும்.

• உங்களுக்குே ்தேவிேொய்ப்சபொை்

• உங்கள் மீது நை்பிக்மக தகொை்டு, உங்கள் மீது கவனை் 
தேலுத்துசவொை்

• நீங்கள் பிரேே்மனக்கு உள்ளொகைொடட்ீரக்ள்

• உங்கமளப் பொதுகொத்து உங்களுக்கு சைலுை் 
வன்தகொடுமைகள் நடக்கொைல் தடுப்சபொை்.

• கொவல் துமறமயசயொ குழந்மதகள் பொதுகொப்மபசயொ நங்கள் 
ததொடரப்ு தகொள்ளுவதுை் இதில் உள்ளடங்குை்.

• உங்கமள பொதிக்குை் முடிவுகளக் குறித்து கருத்து 
ததரிவிக்கலொை்.

• நீங்கள் பொதுகொப்பொக உைர உங்களுக்குத் துமை 
நிற்சபொை். எவ்வொறொக உங்களுக்கு உதவ முடியுை் என்று 
எங்களிடை் கூறினொல், உங்களுக்குே ்தேவிேொய்த்து எங்களொல் 
இயன்றவமர உதவுசவொை்.

• நீங்கள் எங்களிடை் கூறுை் புகொரக்மளயுை் அதற்குப் பதிலொய் 
நொங்கள் தேய்பவற்மறயுை் ஒரு பதிவொய் மவத்திருப்சபொை். 
இப்பதிவுகள் தனிப்படட்மவ ைற்றுை் ேடட்த்திற்கு உடப்டட்ு 
உங்கள் தனியுரிமைமயயுை் கொப்சபொை் 



12

உங்கள் இலக்குகவள அவடதல் 

Anglicare Victoria-வில் உங்களுக்கு எது அவசியை் என்றுை் உங்கள் 
பலை், குறிக்சகொள் ஆகியன என்ன என்பமதயுை் கை்டறிய 
உங்களுக்கு உதவுகிசறொை். நொை் ஒன்றிமைந்து ‘திடட்ை்’ ஒன்மற 
உருவொக்கலொை். 

நீங்கள் எை்ைியவொறு உங்கள் எதிரக்ொலத்மத அமடவதற்கு 
உங்கமளத் தயொரப்டுத்தக்கூடிய இலக்குகள் ைற்றுை் 
ைொற்றங்கள் மூலைொக உங்கள் எதிரக்ொலத்மத அமைத்துக் 
தகொள்வதற்கு இது ஒரு வழிமுமறயொகுை். 

இலக்குகள் என்றொல் என்ன? 

ஒரு வமரபடை் அல்லது ஒரு வழிகொடட்ுை் புத்தகத்மதப் சபொல, 
நீங்கள் எங்கு தேல்ல சவை்டுை் என்று இலக்குகள் வழிகொடட்ுை். 
நீங்கள் Anglicare Victoria-வில் இலக்குகமளப் படட்ியலிடுவதொல், 
உங்கள் எதிரக்ொலத் சதமவகமளக் கைிக்க எங்களுக்கு உதவுை்.

இதனொல்தொன் இந்த “சேமவத் திடட்ை்’ மிகவுை் பயனுள்ளது. 
எளிதில் புரிந்துதகொள்ளுை்படி ததளிவொக எழுதப்படட்ிருக்குை். 
உங்கள் பலங்கமளயுை் ஆற்றல்கமளயுை் தனிப்படுத்திக்கொடட்ி, 
உங்கள் இலக்குகமள அமடய வழிவமக தேய்கிசறொை்

சிறு அடிகளொக எடுத்து மவத்து, உங்களது திடட்ங்கமள 
சைை்படுத்தவுை், உங்கள் வொழ்வில் நீங்கள் ைொற்றை் தேய்ய 
சவை்டுை் என்று விருை்புகின்றவற்மற ைொற்றவுை் உதவுகிசறொை்.

கொலப் சபொக்கில், உங்களது வொழ்வில் ஏற்படட் ைொற்றங்கமளயுை், 
அமடந்த இலக்குகமளயுை் பொரப்்சபொை். 

 உங்கள் விவரங்கள்
Anglicare Victoria-வில் உங்களுடன் நொங்கள் ஆற்றுை் பைி 
பற்றிய தகவல்கமளே ்சேகரிக்கிசறொை். இமதத்தொன் 
வொடிக்மகயொளர ்சகொப்பு அல்லது பதிவு என்று அமழக்கிசறொை்.

இந்த விபரங்கள் பொதுகொப்பொக சேமிக்கப்படட்ு உங்கள் 
இலக்குகள், திடட்ங்கள், முன்சனற்றங்கள் ஆகியவற்றிற்குக் 
குறிப்பொக விளங்குை். 

உங்களுடன் பைியொற்றுை் இந்த கொலகடட்த்தில், 
உங்களின் ைற்றுை் உங்கள் குடுை்பத்தின் விவரங்கமள 
சவறு சேமவகளுக்கொக (பள்ளிகள் அல்லது சவறு சேமவ 
வழங்குநரக்ள் சபொன்றமவக்கொக) உங்களிடை் ஒப்புதல் சகடக் 
சநரிடலொை். உங்களிடை் சகடக்ப்படுை் இந்த அனுைதியொனது, 
ஒப்புதல் விை்ைப்பத்தில் பதிவு தேய்யப்படுை். 

உங்கமளயுை் உங்கள் சதமவகமளயுை் புரிந்து தகொள்ள இது 
எங்களுக்கு உதவுை். உங்கள் விபரங்கள் பகிரப்படுை் ஏதஜன்சி 
ைற்றுை் பிற மூன்றொை் நபர ்ைற்றுை் பகிரப்படுை் விபரத்தின் 
அளவு சபொன்றமவ இவ்விை்ைப்பத்தில் இடை் தபறுை். 
விபரங்கமளப் பகிரத்ல, திடட்மிடுதல் ைற்றுை் சிறப்பொன 
சேமவமய தகொை்டு சேரத்்தல் சபொன்றமவக்கு இது உதவியொக 
இருக்குை்.

எடுத்துக்கொடட்ொக, உங்களது வழக்கு சைலொளரிடசைொ 
தகொடுக்கப்படட்ுள்ள சேமவ வழங்குநரிடசைொ ைருத்துவர ்
அல்லது குடுை்பத்தொர ்அல்லது பொதுகொவலர ்சபொன்ற சவறு 
நபரிடசைொ உங்கள் குறிக்சகொள்கமள சைை்படுத்த உதவ 
முடியுை்.
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உங்கள் விவரங்கள் 

முக்கியைொனமவ ைற்றுை் 

பொதுகொக்கப்பட
ட்மவ
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தனியுரிவம மற்றும் இரகசியக்கொப்பு
Anglicare Victoria-வில் உங்கள் தனியுரிவம எங்களுக்கு 
முக்கியம் மற்றும் உங்களது விவரங்கவள மரியொவதயுடனும் 
றநரவ்மயுடனும் நொங்கள் பொதுகொக்கின்றறொம்.

அமனத்து Anglicare Victoria பைியொளரக்ளுை் தன்னொரவ்லரக்ளுை் 
ேை்ைந்தப்படட் தனியுரிமை ேடட்ங்கள் பற்றியுை் எங்கள் சேமவகள் 
ைற்றுை் நிரவ்ொக அமைப்புகள் இேே்டட்ங்களுக்கு உடப்டட்ு 
உங்களுக்கு சேமவகமள அளிக்கின்றது எனவுை் அறிந்திருக்க 
சவை்டுை்.

எங்கள் தனியுரிவம பகொள்வக மற்றும் இரகசியக்கொப்பில் 
எங்கள் அணுகுமுவற

Anglicare Victoria இவற்மற தேய்யுை்:

• உங்களுக்கு நொங்கள் வழங்க சவை்டிய சேமவயுடனொன 
தகவமல ைடட்ுை் சேகரிப்சபொை். (உங்கமளப் பற்றிய 
விவரங்கமள எங்களுக்குத் தர சவை்டியதில்மல. ஆனொல், 
அவ்வொறு நீங்கள் விவரங்கள் தரொைல் சபொனொல், உங்களுக்கு 
சதமவப்படுகின்ற அல்லது நீங்கள் சகடக்ின்ற சேமவகமள 
வழங்க முடியொைல் சபொகலொை்)

• எங்கள் சேமவகமள உபசயொகிக்குை் எந்த நபருை் நொங்கள் 
ஏன் உங்கள் தேொந்த ைற்றுை் பொதுகொக்கப்பட சவை்டிய 
விவரங்கமளப் தபறுகின்சறொை் என்றுை் அமத எவ்வொறு 
உபசயொகிக்கிசறொை் என்றுை் அறிந்திருக்கிறமத உறுதி 
தேய்யுங்கள்.

• தகவல்கமளப் பொதுகொப்பொக மவத்து, அத்துமீறல்களில் 
இருந்து கொத்துக்தகொள்ளுங்கள்.

• தகவல்கமள அமவ தபறப்படட்தன் முதன்மை 
சநொக்கங்களுக்கொக ைடட்ுை் உபசயொகிக்கவுை் தவளியிடவுை் 
தேய்யலொை். உங்களுக்கு ஒரு சேமவமயத் சதரவ்ு தேய்வசத 
இதன் முதன்மை சநொக்கைொகுை். உங்கள் அனுைதியுடன் 
அல்லது ேடட்த்தினொல் அனுைதிக்கப்படுை் ேையங்களில் 
உங்கள் தகவல்கமள உபசயொகப்படுத்தசவொ தவளியிடசவொ 
சநரலொை் (எகொ. அவேர சேமவக்கு சிலரது பொதுகொப்பிற்கொக 
தகவல்கமள தவளியிட சநரலொை்)

• பப்ளிக் தரக்கொரட்ஸ்் ேடட்ை் 1973 (Vic)-ன் கீழ் 
அனுைதிக்கப்படட் கொலத்திற்கு ைடட்ுசை தகவல்கமள 
மவத்திருக்க முடியுை்

• ேடட்ை் அனுைதிக்கவில்மல என்றொசலொ அனுைதி ைறுப்பது 
நிபுைத்துவக் கடமை ைற்றுை் ேடட்ப்பூரவ்ைொனது என்றொசலொ 
தவிர, எங்கள் பதிவுகளில் இருக்குை் உங்கள் தகவல்கமளப் 
தபறுவதற்கு அனுைதிக்கிசறொை். வொடிக்மகயொளரக்ளுக்கு 
அவரக்மளப் பற்றி நொங்கள் மவத்திருக்குை் தகவல்கமளப் 
தபறுவதற்கு ைற்றுை் அவற்றில் பிமழ இருந்தொல், 
முடிக்கப்படொைல் இருந்தொல், தவறொய் இருந்தொல், 
புதுப்பிக்கப்படவில்மல என்றொல் திருத்தை் தேய்ய தபொது 
அனுைதி உை்டு. 

தனியுரிமை ைற்றுை் இரகசியக்கொப்பு பற்றிய உங்களது 
உரிமைகமளயுை் தபொறுப்புக்கமளயுை் பற்றி சைலுை் அறிந்து 
தகொள்ள, உங்கள் உதவியொளமர அணுகலொை் அல்லது Anglicare 
Victoria-இன் தனியுரிமை தகொள்மகயின் நகமலக் சகடக்லொை்.
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தகவல் பரிமொற்றம்
Anglicare Victoria என்பது, குடுை்ப வன்முமறப் பற்றிய 
தகவல் பரிைொற்றத் திடட்ை் ைற்றுை் குழந்மதத் தகவல் 
பரிைொற்றத் திடட்த்தின் கீழ், பரிந்துமரக்கப்படட் தகவல் 
பரிைொற்ற நிறுவனை் ஆகுை். இத்திடட்ங்களின்படி 
வொடிக்மகயொளரக்ளின் தகவல்கமள, சதமவப்படட்ொல் 
பொதுகொப்பு ைற்றுை் நல்வொழ்வுக்கொக ேடட்த்தின்படி 
பரிைொறலொை். 

ேடட்த்திற்கு உடப்டட்ுை் நமடமுமறக்கு ஏற்றதொகவுை் 
இருந்தொல், உங்களது தகவல்கமள தவளியிட சநருை் 
சபொது, உங்களுடன் விவொதித்து ஒப்புதல் தபறுசவொை். 

ேடட்த்திற்கு அல்லது நமடமுமறக்கு உடப்டொத 
ேையங்களில் ஒப்புதல் விை்ைப்பை் மூலைொகசவொ சவறு 
கொரைங்களினொசலொ ஒப்புதல் தபற இயலொது.

எடுத்துக்கொடட்ொக ஒரு நபரின் பொதுகொப்பு அல்லது 
நல்வொழ்வு ேொரந்்த பிரேே்மனகளில், உங்கள் ஒப்புதல் 
தபற்று தவளியிட இயலொது. ேடட்ை் அனுைதித்தொல் 
ைடட்ுசை எங்களொல் உங்கள் தகவல்கமளப் பகிர முடியுை் 
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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பொதுகொப்புக் கடவம
உங்களுக்சகொ சவறு நபருக்சகொ எந்த தீங்குை் சநரொைல் தடுக்க 
இயன்ற அளவிற்கு நடவடிக்மக எடுப்பது எங்கள் கடமையொகுை்.

Anglicare Victoria-இன் பைியொளர,் உங்களது அல்லது சவறு 
நபரின் பொதுகொப்பில் கவமல தகொை்டொல், அவரக்ள் அமதத் 
தடுப்பதற்கொகே ்தேயலொற்றி ஆபத்தின் விமளவுகமளக் குமறக்க 
சவை்டியது அவரக்ளின் தபொறுப்பொகுை். 

கொவல்துமற, ஆை்புலன்ஸ் அல்லது குழந்மதப் பொதுகொப்புே ்
சேமவகள் ஆகியவற்றுள் ேரியொன ஆமையத்மதத் ததொடரப்ு 
தகொள்ளலொை்.

தகவவல அறிக்வகயிடுதல்

நொங்கள் ஒரு லொப சநொக்கைற்ற அமைப்பு என்பதொல் அரசுத் 
துமறகள் ைற்றுை் ைொனியங்கள், அறக்கடட்மளகள் ைற்றுை் 
ஃபவுன்சடஷன்கள் மூலைொக நிதி உதவி தபறுகிசறொை். குறிப்பிடட் 
கொல இமடதவளிகளில் உங்கள் தபயமர உள்ளடக்கிய 
புள்ளியியல், விபரங்கள் ைற்றுை் அறிக்மககள் ஆகியவற்மற 
வழங்க சநரிடலொை்.

தைிக்மககள் ைற்றுை் Anglicare Victoria-இன் சைலொை்மை 
மூலை் உங்களுக்குே ்சிறந்த சேமவகமள வழங்குவதற்கொக 
வொடிக்மகயொளர ்சகொப்புகளில் சேகரித்த தகவமலயுை் 
பயன்படுத்த சநரிடலொை். 
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பின்னூட்டம் மற்றும் குற்றேே்ொட்டுகள்

பின்னூட்டம்

வொடிக்மகயொளரின் அனுபவை் எங்களுக்கு முக்கியை் என்பதொல், 

உங்கள் பின்னூடட்த்மத வரசவற்கிசறொை். எங்களது உதவி 

பற்றியுை் நொங்கள் தேய்யுை் சேமவயின் தரத்மதப் பற்றியுை் 

எங்களுக்குத் ததரியப்படுத்துங்கள். உங்கள் பின்னூடட்ங்கமள 

எங்கள் நல்ல நமடமுமறகமளக் கை்டறிவதற்குை் சைை்படுத்த 

சவை்டியமவகமள சைை்படுத்துவதற்குை் பயன்படுத்துசவொை்.

குற்றேே்ொடுகள்

உங்கள் குற்றேே்ொடட்ுகள் மீது நொங்கள் கவனை் தேலுத்துவதொல், 

உங்களுக்கு அல்லது உங்கள் குடுை்பத்துக்கு கவமல அளிக்கக் 

கூடிய எமதயுை் எங்களிடை் கூறுங்கள். 

• உங்கள் முதன்மைத் ததொடரப்ொளரிடை் ஆசலொசியுங்கள். 
நீங்கள் சேமவ பற்றி எவ்வொறு உைருகிறீரக்ள் என்று அவரக்ள் 
அறியொைல் இருக்கலொை்.

• Anglicare Victoria-இல் பைிபுரியுை் யொசரனுை் ஒருவரிடை் 
சபசுவது உங்களுக்கு தேௌகரியைொக இருந்தொல், அவரக்ளிடை் 
சபசுங்கள்.

• உங்கள் ேொரப்ொக நீங்கள் நை்புை் சவறு நபர ்எகொ. 
குடுை்பத்தினர,் நை்பர ்அல்லது சவறு உதவியொளர ்மூலைொக 
எங்கமள அணுகுங்கள். 

ஏசதனுை் குற்றேே்ொடட்ு இருந்தொல், பின்வருவனற்மறே ்தேய்ய 
உங்களுக்கு உரிமை உள்ளது:

• கவனிக்கப்படட்ு முமறயொக நடத்தப்படுவீரக்ள்.
• கவமலகமள முமறயிட முமறயொன ைற்றுை் சதமவயொன 

உதவி தேய்யப்படுை். 
• ேரே்ம்ேகள், சைொதல்கள் அல்லது குமறகள் தீரத்்து 

மவக்கப்படுை். 
• உங்கள் தனியுரிமைக் கொக்கப்படுை்.

• நிலுமவயிலுள்ள முடிவுகள் விமரவொக முடிவுக்கு வருை்.

ைற்றுை்,

• நிபுைத்துவத்சதொடு நடந்துதகொள்வது
• தனிப்படட் முமறயில் இயன்றவமர முயன்று 

பிரேே்மனகமளத் தீரப்்பது
• அதிகொரிகளுக்கு, ேடட்ை் மீறப்படட்தொ என்பமதத் 

ததரியப்படுத்துவதுஅமனத்துத் தரப்பினமரயுை்
• உதவியொளமர அணுக அனுைதிப்பது. 

உங்கள் குற்றேே்ொடட்ுகமள நொங்கள் நிரவ்கிக்குை் விதை்:

• நீங்கள் சபே சவை்டியமவகமளக் கவனித்து, விவொதித்து, 
கருத்தில் தகொள்சவொை்

• உங்கள் கவமலகமள அவ்வப்சபொது முற்றிலுைொகப் 
பரிசீலமன தேய்சவொை்

• குறுகிய கொலத்தில் உங்கள் பிரேே்மனகமளத் தீரப்்பசத 
எங்கள் சநொக்கை்

• உங்கள்	கருத்துக்கமளப்	பயன்படுத்தி	எங்கள்	சேமவகமள	
சைை்படுத்துசவொை்

• உங்கள்	குற்றேே்ொடம்ட	யொசரனுை்	ேை்ைந்தப்படட்	ஆமையர	்
அல்லது	குமறசகள்	அதிகொரி	சபொன்ற	அமைப்பு	ேொரொ	
அதிகொரியுடன்	பரிசீலமன	தேய்ய	முடியுை்	என்ற	உங்களது	
உரிமைமய	எடுத்துமரப்சபொை்.
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பின்னூட்டம் மற்றும் குற்றேே்ொட்டுகள் 
பதொடரே்ச்ி
குற்றேே்ொட்வட எவ்வொறு பதிவு பேய்வது?

குற்றேே்ொடட்ுகள் ைற்றுை் பின்னூடட்ங்கமள ஆன்மலனில் (தபயர ்
குறிப்பிடொைல்) www.anglicarevic.org.au -இல் பதிவு தேய்யலொை்.

கூடுதலொக, குற்றேே்ொடம்டசயொ பொரொடம்டசயொ- வொய்தைொழியொக 
அல்லது எழுத்து மூலைொக Anglicare Victoria-இன் பைியொளரக்ள் 
அல்லது அலுவலகத்தில் பதிவு தேய்யலொை்.

Anglicare Victoria-ஐப் பற்றி நீங்கள் எந்றநரமும் கீழ்க்கை்ட 
அதிகொரிகளிடம் குற்றம் ேொட்டலொம்.

சுகொதொர மற்றும் மனிதே ்றேவவகள் ஆவையம்
www.dhhs.vic.gov.au

ஊனமுற்றறொர் றேவவகளுக்கொன ஆவையர்
1800 677 342 • www.odcs.vic.gov.au

Victorian தகவல் ஆவையரின் அலுவலகம் 
www.ovic.vic.gov.au

குழந்வதகள் மற்றும் இவளறயொருக்கொன ஆவையம்
1300 782 978 • www.ccyp.vic.gov.au

பபொது வழக்கறிஞரின் அலுவலகம்
1300 309 337 • www.publicadvocate.vic.gov.au

றதசிய மனநல ஆவையம்
www.mentalhealthcommission.gov.au
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இந்தே ்சிற்றறட்வட 
அறிந்துபகொள்ளுதல்

இந்தே ்சிற்சறடட்ின் பயன்பொடு குறித்து எனக்கு விளக்கப்படட்து 
ைற்றுை் இதில் தகொடுக்கப்படட்ுள்ள விவரங்கமள நொன் 
புரிந்துதகொை்சடன்:

• Anglicare Victoria-இன் சேமவகள்

• Anglicare Victoria பைியொளரக்ளின் பைி

• எனது உரிமைகள் ைற்றுை் கடமைகள்

• தனிப்படட்மவகளொகக் மகயொளப்பட சவை்டியமவ

• என்மனப் பற்றிய தகவல்கள் எவ்வொறு 
ஆவைைொக்கப்படுகின்றன 

• பின்னூடட்ை் வழங்குவதற்குை் எங்கமளத் 
ததொடரப்ுதகொள்வதற்குைொன வழிமுமறகள்

• சேமவப் பதிவுகளுக்கொன இனிவருை் அணுகல்

கிமளயன்ட ்
தபயர:் 

மகதயொப்பை்: 

பைியொளர:்  

மகதயொப்பை்:  

சததி:

(Anglicare Victoria-இன் ேொரப்ொக)

முடிவுவர

எங்கள் சேமவகமள பல்சவறு கொரைங்களுக்கொக 
நிறுத்தலொை்: 

• உங்கள் குறிக்சகொள்கமள அமடந்து, எங்கள் உதவி 
இனிசைல் சதமவப்படொத என்பதொல்

• எங்கள் சேமவமயப் தபறமுடியொத அளவிற்கு 
ததொமலவில் குடி தபயரக்ிறீரக்ள் என்பதொல்

• உங்கள் சதமவகளுக்கு ஏற்றது சபொல, சைை்படட் 
சேமவமயத் சதரந்்ததடுத்து விடட்ீரக்ள் என்பதொல்

ேடட் ரீதியொன கொரைங்களுக்கொக நங்கள் எங்கள் 
வொடிக்மகயொளரின் சகொப்புகமள ஒரு குறிப்பிடட் 
கொலை் வமர மவத்திருக்க சநரிடுை். சைலுை் 
உங்களுக்கு Anglicare Victoria-இன் சேமவகள் மீை்டுை் 

சதமவப்படட்ொல், மீை்டுை் உங்கமள வரசவற்கிசறொை்.

இேச்ிற்றறட்டுடன் நொம் 
ஒன்றொக பைியொற்றுவது 
குறித்த பல தவலப்புகளின் 
முன்றனொட்டத்வத வழங்குகிறது. 
எங்களின் றேவவகள் பற்றிய 
விரிவொன தகவல்கள் நொங்கள் 
தயொரிக்கும் சிற்றறடுகளின் 
பதொடரக்ள், பிரசுரங்கள் 
மற்றும் விளம்பரப் பிரதிகளில் 
இடம்பபற்றிருக்கும். 

இவவ அவனத்தும் எங்கள் 
அலுவலகங்கவள அணுகுவதன் 
மூலம் கிவடக்கும். 
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Anglicare Victoria

வமய அலுவலகம்/CEO
103 ஹூடில் ததரு
சகொலிங்வுட ்VIC 3066
03 9412 6133
*மைய அலுவலகத்திலிருந்து 
எந்த சேமவகளுை் 
தேயல்படுத்தப்பட ைொடட்ொது
அல்பரி
442 ஸ்விப்ட ்ததரு 
அல்பரி NSW 2640
02 6058 6500

றபரன்்ஸ்றடல்
347 பிரதொன ேொமல
சபரன்்ஸ்சடல் VIC 3875
03 5152 1213

றபஸ்வொட்டர்
666 ைவுை்மடன் மஹசவ
சபஸ்வொடட்ர ்VIC 3153
03 9721 3688

பபை்டிறகொ
175-187 ஹரக்ிரவ்ஸ் ததரு 
தபை்டிசகொ VIC 3550
03 5440 1100

பபை்டிறகொ
1௦ ைை்டி ததரு 
தபை்டிசகொ VIC 3550
03 5434 3922

பொக்ஸ் ஹில்
7-11 ஷிப்சல ததரு
பொக்ஸ் ஹில் VIC 3128
03 9896 6322

ப்ரொட்றமறடொவ்ஸ்
32 ரயில்சவ கிதரேன்ட்
ப்ரொடச்ைசடொவ்ஸ் VIC 3047
03 9301 5200
கிறரக்பரன்்
59 கிசரக்பரன்் ேொமல	
கிசரக்பரன்் VIC 3064
03 9483 2401

றடன்டன்நொங் 
131-147 வொக்கர ்ததரு 
சடன்டன்நொங் VIC 3175
03 9293 8500

படனிலிகுயின்
தடனிலிகுயின் ஆரச்கட ்
344 – 356 க்தரஸ்ஸி ததரு 
தடனிலிகுயின் NSW 2710
03 5881 7086

றவை்டுறகொள்கள் அல்லது 
றகள்விகளுக்கு உங்கள் வட்டொர 
அலுவலகத்வதத் பதொடர்பு பகொள்ளவும்

anglicarevic.org.au
info@anglicarevic.org.au
1800 809 722
youtube.com/anglicarevic
twitter.com/anglicarevic
facebook.com/anglicarevic

குழந்வதகள், இவளறயொர், 
குடும்பங்கள் மற்றும் 
பபரியவரக்ளின் 
எதிரக்ொலங்கவள 
மொற்றியவமப்பறத 
எங்கள் றநொக்கம். எங்கள் 
பைி தடுப்பு, பொதுகொப்பு, 
பலப்படுத்துதல் எனும் 
மூன்று வழிகொட்டும் 
தூை்களொல் 
அடிதளமிடப்பட்டது.
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பிரஸ்டன்
42 
பிரஸ்டன் VIC 3072 
03 8470 9999

றரொஸ்பட்
1703 பொயிை்ட ்தநப்பியன் 
ேொமல	
சரொஸ்பட ்VIC 3939 
03 5986 9900 

ேன்வைன்
தடனன்ஸி 2,
159 ஹொரச்வேட்ட்ர ்ேொமல 
ேன்மஷன் VIC 3020

ஸ்வொன் ஹில் 
62 தைக்கொலை் ததரு
ஸ்வொன் ஹில் VIC 3585
03 5036 3200

வொங்கரட்டொ
39 அவன்ஸ் ததரு	
வொங்கரடட்ொ VIC 3677 
03 5723 7900

வரொகல் 
சுவிட ்2, பொரக்்லி ததரு	
வரொகல் VIC 3820 
03 5622 8600 

பவர்ரிபீ
2 ைொரத்கட ்ததரு	
தவரர்ிபீ VIC 3030 
03 9731 2500 

பவொந்தொகி
ஷொப் 7-8/1 பில்ேன் ததரு 
தவொந்தொகி VIC 3995
03 5135 9555

யொரொவவல் 
41 தேொைரம்வல் ேொமல	
யொரொமவல்	
03 9396 7400

லில்லிறடல்
47-51 சகேல்லொ ததரு	
லில்லிசடல் VIC 3140 
03 9735 4188 

றமரிபறரொ
29 டுகொரொ ததரு 
சைரிபசரொ VIC 3465
03 5461 0200

மில்துரொ
138 மபன் நிழற்ேொமல 
மில்துரொ VIC 3500
03 5025 9300
றமொரப்வல்
188-190 கைரஷ்ியல் ேொமல
சைொரத்வல் VIC 3840 
03 5133 9555   

றபக்பகன்ஹொம்
66-68 பிரத்தொன ேொமல
சபக்தகன்ஹொை் VIC 3810
03 5945 2000

எேச்ுகொ
51- 53 தஹய்கொரத்் ததரு
எேச்ுகொ VIC 3564
03 5482 0900

பிரொங்க்ஸ்டன்
60-64 தவல்ஸ் ததரு
பிரொங்க்ஸ்டன் VIC 3199
03 9781 6700

வகன்டன்
1 விக்சடொரியொ ததரு 
மகன்டன் VIC 3444
03 5421 2000

ப்பலன்டி வொலி
8 ஹரட்ில் ததரு	
லொசலொர ்VIC 3075 
03 9465 0322 

லிறயொங்கதொ
5a ேரே் ்ததரு	
லிசயொங்கதொ VIC 3953 
03 5662 4561 
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சுகொதொரம் மற்றும் மனித றேவவகள் துவற

விக்சடொரியொவின் சுகொதொரத்மத 
ஊக்குவிக்குை் ைற்றுை் பொதுகொக்குை் 
சுகொதொரை் ேொரந்்த சேமவகள் ைற்றுை் 
நடவடிக்மககள் பற்றிய தகவல்கமளத் 
தருவது. விக்சடொரியொவில் வழங்கப்படுை் 
ைனநல ைற்றுை் முதிசயொர ்கவனிப்புே ்
சேமவகள் ஆகியனவுை் இதிலடங்குை்.

1300 253 942 • www.dhhs.vic.gov.au

CREATE 

சதசிய நுகரச்வொர ்அமைப்பு வீடட்ு கவனிப்பு 
(out-of-home care )அனுபவத்மதத் தந்து 
குழந்மதகள் ைற்றுை் இமளசயொரின் குரமலக் 
குறித்துக் கொடட்ுகிறது. (உறவினரக்ள் மூலை் 
கவனித்தல், கொப்பகத்தில் மவத்து கவனித்தல் 
ைற்றுை் வீடட்ில் கவனித்தல் ஆகியவற்மற 
உள்ளடக்கியது).

1800 655 105 • www.CREATE.org.au

ஃபொஸ்டர ்றகர் அறேொசிறயைன் ஆஃப் 
விக்றடொரியொ (FCAV)

விக்சடொரியன் குழந்மத வளரப்்புப் 
பரொைரிப்பொளரக்ளின் முதன்மை அமைப்பு.

03 9416 4292 • www.fcav.org.au

பயனுள்ள பதொடர்புகள்

அவேர உதவி

உயிருக்கு ஆபத்து விமளவிக்குை் சபொது 
அவேர உதவிக்கு 

௦௦௦ (மூன்று சீறரொ)

மருத்துவ உதவி (Medicines Line)

ைருந்துே ்சீடட்ு, முகப்பு வழி ைற்றுை் இலவே 
ைருந்துகள் பற்றிய தகவல் தருை் சேமவ

1300 633 424

நரஸ்் ஆன் கொல் (Nurse On Call)

விக்சடொரியன் அரசு சுகொதொர ததொமலசபசி 
சேமவ 24/7 நிபுைத்துவை் வொய்ந்த பதிவு 
தேய்யப்படட் தேவிலியரிடை் அறிவுமர 
தபறுவதற்கு

1300 606 024

கிரஃீப் பஹல்ப்வலன் (Grief Helpline)

இழப்மபயுை் துயரத்மதயுை் அனுபவிக்குை் 
ைக்களுக்கொக ஆசலொேமன வழங்குை் 
பிரத்சயகைொன இலவே  சேமவ

1300 845 745 • www.griefline.org.au

கிட்ஸ் பஹல்ப்வலன் (Kids Helpline)

5 முதல் 25 வமரயொன இள வயதினருக்கு 
இலவே ததொமலசபசி ைற்றுை் இமையவழி 
சேமவகள்

1800 55 1800 • www.kidshelp.com.au

வலஃப்வலன் இடரக்ொல உதவி றேவவ 
(Lifeline Crisis Support Service)

ஆசலொேமன வழங்குை் சேமவகள்

13 11 14 • www.lifeline.org.au

பொரன்ட்வலன் விக்றடொரியொ (Parentline 
Victoria )

ைொகொைை் முழுவதிலுை் உள்ள 18 வயதிற்கு 
உடப்டட் குழந்மதகளின் தபற்சறொர ்ைற்றுை் 
பொதுகொவலரக்ளுக்கொன ததொமலசபசிவழி 
ஆசலொேமன வழங்குை்

13 22 89 • www.parentline.com.au

தற்பகொவல தடுப்பு (Suicide line) 

இலவேைொன அமடயொளமில்லொ 
நிபுைத்துவமிக்க உதவி,  24 ைைி சநரத்திலுை், 
வொரத்தின் ஏழு நொடக்ளிலுை் விக்சடொரியொ 
முழுமைக்குை் 

1300 651 251
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பமன்ஸ் வலன் (Men’s Line)

ஆஸ்திசரலிய ஆை்களுக்கொன 
நிபுைத்துவமிக்க ததொமலசபசி ைற்றுை் 
இமையவழி உதவி ைற்றுை் தகவல் சேமவ

1300 78 99 78 • www.mensline.org.au

1800 RESPECT

சதசிய ஆற்றுப்படுத்துதல் உதவி மையை், 
பொலியல் துன்புறுத்தல்கள் ைற்றுை் வீடு 
ைற்றுை் குடுை்பை் ேொரந்்த வன்முமறகமள 
அனுபவிப்சபொருக்கு, 24/7 தகவல் ைற்றுை் 
உதவி அளிக்கின்றது

1800 737 732 • www.1800respect.org.au

றேஃப் ஸ்படப்ஸ் (Safe Steps)

தபை்கள் ைற்றுை் குழந்மதகமளக் குடுை்பை் 
ேொரந்்த வன்முமறகளில் இருந்து விலகி வொழ 
உதவுகிறது.

1800 015 188 • www.safesteps.org.au

பமொழிபபயர்ப்பொளர் றேவவ TIS

முக்கிய சேமவகமளே ்ேைைொகப் தபற 
இலவே தைொழிதபயரப்்புே ்சேமவ 

131 450 or 1800 131 450   
www.tisnational.gov.au

சுவிட்ேற்பொர்ட் (Switchboard)

Lesbian (தலஸ்பியன்), gay (சக), 
bisexual (மபதேக்ஷுவல்), transgender 
(டர்ொன்ஸ்தஜை்டர)், queer (க்வீர)் 
ைற்றுை் intersex (இன்டரத்ேக்ஸ்) (LGBTQI)
ஆகியவற்மறே ்சேரந்்த ைக்கள் ைற்றுை் 
அவரக்ளின் நை்பரக்ள், குடுை்பத்தினர ்
ைற்றுை் அவரக்மளே ்ேொரந்்சதொருக்கொக 
ைொகொைை்முழுக்கப் பரந்த நிறுவனைொக 
இமை நிமலயினர ்ைற்றுை் 
தன்னொரவ்லரக்மளே ்ேொரந்்து இயக்கப்படுை் 
உதவிே ்சேமவகள்.

1800 184 527 • www.safesteps.org.au

13 அல்லது 13௦௦ எை்கவள அவழப்பதன் விவல
உங்கள் வீடட்ுத் ததொமலசபசியிலிருந்து 
ஆஸ்திசரலியொ முழுவதுை் உள்ள 13 இலக்க 
எை்கமள உள்ளூர ்அமழப்புகளின் விமலயிசலசய 
அமழயுங்கள். உள்ளூர ்அமழப்புக் கடட்ைங்கள், 
ததொமலசபசி சேமவ வழங்குநமரப் தபொறுத்து 
ைொறுபடலொை் ைற்றுை் அதிக கடட்ைை் 
விதிக்கப்படலொை். (அமழப்புக் கடட்ைங்கள் 
உங்களுக்குை் பிசினஸிற்குை் இமடயில் 
பகிரப்படுவதொல் குமறக்கப்படுகிறது).
1800 எை்கள் (இலவே அவழப்புகள்)
1800 எை்களுக்கு உங்கள் வீடட்ுத் 
ததொமலசபசியிலிருந்து இலவே அமழப்புகள். தபொதுத் 
ததொமலசபசியிலிருந்துை் தைொமபலில் இருந்துை் 
வருை் அமழப்புகள் கைக்கிடப்படட்ு, அதிகைொக 
வசூலிக்கப்படலொை்.
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குழந்வதகள், இவளறயொர், குடும்பங்கள் மற்றும் பபரியவரக்ளின் 
எதிரக்ொலங்கவள மொற்றியவமப்பறத எங்கள் றநொக்கம். எங்கள் 
பைி தடுப்பு, பொதுகொப்பு, பலப்படுத்துதல் எனும் மூன்று வழிகொட்டும் 
தூை்களொல் அடிதளமிடப்பட்டது.

anglicarevic.org.au


