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சீதனக் ககொடுமை 

சீதனை் கதொடரப்ொன வன்முமை அல்லது கதொந்தரவு ஒரு வமகயொன வீடட்ு, 

குடுை்ப வன்முமையொகுை். 

சீதனப் பொரை்பரியங்கள் நொட்டுக்கு நொடு, கலொசொரத்துக்குக் கலொசொரை் வவறுபடலொை். 

‘சீதனை்’ என்பது கபொதுவொக திருைணதத்ின் வபொது ஒரு கபண்ணின் குடுை்பத்தினரொல், அவளுமடய 

கணவனுக்கு பணை், கசொதத்ு அல்லது பரிசுகள் அனுப்பி மவக்கப்படுை் ஒரு பழக்கைொகுை். சீதனத்மதப் 

பயன்படுதத்ுவது அடிப்பமடயில் ஒரு வமகயொன துஷ்பிரவயொகைல்ல. 

திருைணதத்ுக்கு முன், அதன் வபொது அல்லது அதை்குப் பின் எவ்வவமளயிலொயினுை் சீதனை் வழங்குவது 

அல்லது கபறுவது கதொடரப்ொன கட்டொயப்படுத்தல், வன்முமை அல்லது கதொந்தரவுச ்கசயல் எதுவுை் 

துஷ்பிரவயொகைொகுை். சீதனை் கதொடரப்ொன துஷ்பிரவயொகங்களில் கபொதுவொக சீதனை் வழங்கப்படவில்மல 

எனுை் உரிமை வகொரல்களுை், ஒரு கபண்ணிடமுை் அவளது விரிவொன குடுை்பத்திடமுை் இருந்து வைலதிக 

பணத்மத அல்லது பரிசுகமளக் வகட்டுக் கட்டொயப்படுதத்ுதல்களுை் உள்ளடங்குகின்ைன.  

வீட்டு, குடுை்ப வன்முமைகள் அவுஸ்திவரலியொவில் சட்டத்துக்குப் புைை்பொன குை்ைங்களொகுை். 

இக்குை்ைங்கமள இமழக்குை் ஒருவர ்ஆணொயினுை் கபண்ணொயினுை் அவர ்சிமைக்குச ்கசல்லலொை். 

நீங்கவளொ உங்களுக்குத் கதரிந்த எவருவைொ ஆபதத்ிலிருந்தொல் 000 இல் கபொலிசொமர அமழயுங்கள். 

அவுஸ்திவரலியொவிலுள்ள கபொலிசொர ்பொதுகொப்பொனவரக்ள், நை்பத் தகுந்தவரக்ள். 

இலவச, இரகசியை் வபணுை் ஆவலொசமனக்குை் தகவல்களுக்குைொக 1800 737 732 இல் 1800RESPECT ஐ 

அமழயுங்கள். 

உங்களுக்கு ஓர ்இலவச உமரகபயரப்்பொளர ்வதமவயொயின் 131 450 ஐ அமழயுங்கள். 

அவுஸ்திவரலிய அரசொங்கை் (Australian Government) எசச்ூழ்நிமலயிலுை் சீதனை் 

கதொடரப்ொன வன்முமைமய அல்லது கதொந்தரமவச ்சகித்துக் ககொள்வதில்மல.  

Australian Government சீதனை் கதொடரப்ொன வன்முமையுை் கதொந்தரவுை் உட்பட குடுை்ப வன்முமைப் 

பிரசச்ிமனமய மிகக் கடுமையொனதொகக் கருதுகின்ைது. அவுஸ்திவரலியர ்யொவருக்குை் அவரக்ளின் சைய, 

கலொசொரப் பழக்க வழக்கங்களுை் நை்பிக்மககளுை் யொமவயொக இருந்தொலுை் வன்முமை, அசச்ை் அல்லது 

கட்டொயப்படுதத்ல் இல்லொைல் வொழுை் உரிமையுண்டு. 

சீதனை் கதொடரப்ொன வன்முமையிலுை் கதொந்தரவிலுை் அசச்த்மத ஏை்படுத்தி அல்லது அவரக்ளின் 

பொதுகொப்மப அசச்ுறுதத்ி ஒரு துமணவமர அல்லது அவரது குடுை்பத்மதக் கட்டுப்படுதத்ுை் வநொக்கிலொன 

நடத்மத அல்லது அசச்ுறுதத்ல்கள் உள்ளடங்குகின்ைன. 

நீங்கள் ஒரு விசொவில் இருந்தொலுை் நீங்கள் உதவி கபைலொை். 

ஒரு துமணவர,் குடுை்ப உறுப்பினரக்ள் அல்லது சமூகதத்ிலுள்ள ஏமனய ஆட்கள் உங்களது விசொ நிமலமய 

அசச்ுறுதத் முடியொது. 

நீங்கள் ஒரு தை்கொலிக துமணவர ்விசொமவ (உபவகுப்பு 309 அல்லது 820) அல்லது ஒரு திருைண எதிரப்ொரப்்பு 

விசொமவ (உபவகுப்பு 300) ககொண்டிருந்து சீதனை் கதொடரப்ொன குடுை்ப வன்முமைமய அனுபவிதத்ொல், 

உங்களுக்கு உங்களது நிரந்தரத் துமணவர ்விசொ (உபவகுப்பு 100 அல்லது 801) விண்ணப்பத்மதத் கதொடர 

வழி கசய்யுை் குடுை்ப வன்முமை ஏை்பொடுகள் அவுஸ்திவரலியக் குடிவரவுச ்சட்டங்களில் கொணப்படுகின்ைன. 
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ஒருவமரத் திருைணத்துக்கு வை்புறுத்த சீதனத்மதப் பயன்படுத்த முடியொது. 

ஒருவரின் முழுமையொன சுயொதீனைொன இணக்கமின்றி அவமரத் திருைணதத்ுக்குக் கட்டொயப்படுத்த 

சீதனை் ஒரு சொதனைொகப் பயன்படுத்தப்பட்டொல், இது ஒரு கட்டொயத் திருைணைொகலொை். 

அவுஸ்திவரலியொவில், திருைணை் கசய்வதொ, யொமர, எப்வபொது திருைணை் கசய்வது என்பமதத் கதரிவு 

கசய்ய அமனவருக்குை் சுதந்திரமுண்டு. எவமரவயனுை் திருைணத்துக்கு வை்புறுதத்ுவது, அசச்ுறுதத்ுவது 

அல்லது தந்திரைொகச ்சிக்க மவப்பது அவுஸ்திவரலியொவில் சட்டத்துக்குப் புைை்பொனதொகுை். ஒரு கட்டொயத் 

திருைணத்மதத் தூண்டுவதுை் அல்லது அதமன ஏை்பொடு கசய்ய உதவுவதுை், நீங்கள் பொதிக்கப்பட்டவரொக 

இருந்தொவலயன்றி ஒரு கட்டொயத் திருைணத்தில் ஒரு தரப்பொக இருப்பதுை் கூட சட்டத்துக்குப் 

புைை்பொனதொகுை். இது சட்ட, கலொசொர, சையத் திருைணங்களுக்குப் கபொருந்துை். 

அவுஸ்திவரலியொவில் உதவக்கூடிய கலொசொர அடிப்பமடயில் உணரவ்ுபூரவ்ைொன 

வசமவகள் கொணப்படுகின்ைன.  

1800RESPECT என்பது அவுஸ்திவரலியொவின் வதசிய பொலியல் தொக்குதல், குடுை்ப, வீட்டு வன்முமை 

ஆவலொசமனச ்வசமவயொகுை். அது இலவச, இரகசியை் வபணுை் கதொமலவபசி, இமணயவழி 

ஆவலொசமனமயயுை் தகவல்கமளயுை் வழங்குகிைது. ஆவலொசகரக்ள் உங்களுக்குச ்கசவிைடுதத்ு, 

வகள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பதுடன், உங்களது உள்ளூரப்் பகுதியிலுள்ள ஏமனய உதவிச ்வசமவகளுக்கு 

உங்கமளப் பரிந்துமரக்கலொை். 

1800 737 732 ஐ அமழயுங்கள் அல்லது www.1800RESPECT.org.au என்ை 1800RESPECT வலைத்தளத்துக்குச ்

கசல்லுங்கள். 

My Blue Sky என்பது கட்டொயத் திருைணத் தடுப்பு, தகவல்கள், பரிந்துமரகள், இலவசச ்சட்ட ஆவலொசமன 

என்பவை்றுக்கு அரப்்பணிப்பொன அவுஸ்திவரலியொவிலுள்ள வதசிய வமலதத்ளமுை் உதவிதத்ளமுை் ஆகுை். 

(02) 9514 8115 ஐ அமழயுங்கள், 0481 070 844 இை்குத் தகவலனுப்புங்கள், help@mybluesky.org.au இை்கு 

மின்னஞ்சலிடுங்கள், அல்லது www.mybluesky.org.au என்ை My Blue Sky வலைத்தளத்துக்குச ்கசல்லுங்கள். 

குடுை்ப வன்முமையுை் விசொக்களுை், கட்டொயத் திருைணை், ைனிதக் கடத்தல் என்பன கதொடரப்ொன வைலதிகத் தகவல்கள் 

www.homeaffairs.gov.au என்ை Department of Home Affairs வலைத்தளத்திை் “கட்டொயத் திருைணை்” என்று 

வதடினொல் கிமடக்குை். 

உங்களுக்கு ஓர ்உமரகபயரப்்பொளர ்வதமவயொ? 

131 450 இல் ம ொழிமெயரெ்்பு உலரமெயர்ெ்புச ்சசலவலய (Translating and Interpreting Service (TIS)) 

அமழயுங்கள். TIS ஐச ்வசரந்்த ஓர ்உமரகபயரப்்பொளர ்உங்களுக்கு ஏமனய வசமவகளுடன் கதொடரப்ொடல் 

கசய்ய உதவுவொர,் ஆயினுை் TIS ஆவலொசமன வழங்குவதில்மல. அமழப்புக்கள் யொவுை் இலவசைொனமவயுை் 

இரகசியை் வபணுபமவயுை் ஆகுை். 

http://www.1800respect.org.au/
help@mybluesky.org.au
http://www.mybluesky.org.au/
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/partner-onshore/family-violence-and-your-visa

