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A Abuse Refer to the definition for Violence and Abuse. துஷ்பிரய�ோகம்: வன்முறை மற்றும் துஷ்பிரய�ோகத்துககோன 
ப்ோருள் வபிளககத்றதைப் ்ோரககவும்.

Access and  
communication needs

Access and communication needs are any adjustments you need to 
help you share your story, access information, attend a hearing, or get 
counselling or emotional support. For example, if you are nonverbal 
or have other communication needs, online chat facilities and email 
are available.

அணுகுதல் மற்றும் தகவல் ததோடர்புககோன யதவவகள்: 
அணுகுதைல் மற்றும் தைகவல் பதைோடரபுககோன யதைறவகள் என்்றவ 
உஙகள் கறதைற�ப் ்கிரந்து பகோள்ள, தைகவல்கறளப் ப்ை, 
வழககு வபிசோரறை�பில் கலந்துபகோள்ள, அல்லது ஆயலோசறன 
அல்லது உைரவுபூரவமோன ஆதைரறவப் ப்ை உதைவபிடும் 
வறக�பில் அறமயும் உஙகளுககுத் யதைறவ�ோன அனுசரிப்்ோகும். 
எடுத்துககோடடோக, நீஙகள் வோயபமோழி�பில்லோமயலோ அல்லது 
யவறுவபிதைமோன தைகவல் பதைோடரபு சம்்ந்தைப்்டட யதைறவகறளக 
பகோணடவரோகயவோ இருந்தைோல், இறை�வழி அரடறட வசதைிகள் 
மற்றும் மின்னஞசல் ய்ோன்ைறவ கிறடககும்.

All settings and contexts The words ‘all settings and contexts’ are used in the Disability Royal 
Commission Terms of Reference. It means that the Disability Royal 
Commission can investigate people’s experiences and conditions in many 
different places, like schools, workplaces, jails and detention centres, 
group homes, family homes, hospitals, and mental health facilities.

அவனத்து அவமப்புகளும், சூழல்களும்: ‘அறனத்து 
அறமப்புகளும் சூழல்களும்’ என்ை பசோற்கள் ஊனமுற்யைோர ரோ�ல் 
ஆறை�க குைிப்பு வபிதைிமுறைகளில் ்�ன்்டுத்தைப்்டுகின்ைன. 
இதைன் ப்ோருள் என்னபவன்ைோல் ்ள்ளிகள், ்ைி�பிடஙகள், 
சிறைசசோறலகள் மற்றும் தைடுப்பு றம�ஙகள், குழு இல்லஙகள், 
குடும்் இல்லஙகள், மருத்துவமறனகள் மற்றும் மனநல வசதைிகள் 
ய்ோன்ை ்ல்யவறு இடஙகளில் ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�ம் 
(Disability Royal Commission) மககளின் அனு்வஙகறளயும், 
நிறலறமகறளயும் ஆரோ� முடியும்.
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Application for leave to appear An application for leave to appear is a form that people, organisations, 
and lawyers need to fill out to allow them to speak, and ask witnesses 
questions, during a Royal Commission public hearing. People who 
the Disability Royal Commission asks to speak at a public hearing are 
called witnesses and do not need to complete this form, although their 
lawyers may. 

ஆஜரோகும் அனுமதிககோன வபிண்ணப்்ம்: ஆஜரோகும் 
அனுமதைிககோன வபிணைப்்ம் என்்து ஒரு வபிணைப்்ப் 
்டிவமோகும். அரச ஆறை�ம் ்கிரஙக வபிசோரறை�பின்ய்ோது 
மககள், அறமப்புகள் மற்றும் வழககைிஞரகள் ய்ச, சோடசிகறளக 
யகள்வபிகள் யகடக அனுமதைிப்்தைற்கு இந்தைப் ்டிவத்றதை நிரப்் 
யவணடி�பிருககலோம். ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�த்தைோல் 
ப்ோது வபிசோரறை�பில் ய்சும்்டி யகடடுகபகோள்ளப்்டட 
ந்ரகள் சோடசிகள் என்று அறழககப்்டுகிைோரகள். அவரகள் 
இந்தைப்்டிவத்றதை நிரப்்யவணடி� யதைறவ�பில்றல. ஆ�பினும் 
அவரகளது வழககைிஞரகள் நிரப்் யவணடி�தைிருககலோம். 

B

C Community Forum A community forum is a public event where the Disability Royal 
Commission can hear from people with disability and their families and 
supporters about their experiences and views.

சமூக மன்றம்: சமூக மன்ைம் என்்து ஊனமுற்யைோர மற்றும் 
அவரகளது குடும்்த்தைினர மற்றும் ஆதைரவோளரகளிடமிருந்து 
அவரகளின் அனு்வஙகள் மற்றும் கருத்துகறள ஊனமுற்யைோர 
அரச ஆறை�ம் யகடகககூடி� ஒரு ப்ோது நிகழசசி�ோகும்.
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Commissioner Commissioners are the people the Government has chosen to lead a 
Royal Commission. Commissioners investigate the issues related to 
a Royal Commission in different ways, like talking to individuals and 
experts, asking for research, and asking questions in public hearings. 
Seven Commissioners are leading the Disability Royal Commission.

ஆவ்ண�ர்: ஆறை�ரகள் என்்வரகள் அரச ஆறை�த்றதை 
வழிநடத்தை அரசோஙகம் யதைரந்பதைடுத்தை ந்ரகளோவர. 
ஆறை�ரகள் அரச ஆறை�ம் பதைோடர்ோன ்பிரசசிறனகறள 
தைனிந்ரகளுடனும், நிபுைரகளுடனும் ய்சுவது, ஆயவுகறளப் 
்ற்ைிக யகட்து, மற்றும் ்கிரஙக வபிசோரறை�பில் யகள்வபிகள் 
யகட்து ய்ோன்ை ்ல்யவறு வழிகளில் வபிசோரிககின்ைனர. 
ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�த்றதை ஏழு ஆறை�ரகள் 
வழிநடத்துகிைோரகள்.

Chair The Chair of the Disability Royal Commission is the leader of the 
Commissioners. The Chair is Hon. Ronald Sackville AO QC, who was a judge.

தவைவர்: ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�த்தைின் தைறலறமப் 
்தைவபி�பில் இருப்்வரதைோன் ஆறை�ரகளின் தைறலவரோவோர. 
தைறலறமப் ்தைவபி�பில் இருப்்வர மோணபுமிகு பரோனோல்ட சோகவபில் 
AO QC. இவர முன்னோள் நீதைி்தைி.
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Confidential Information Confidential information is information that you want to be kept private 
when you share your story with the Disability Royal Commission. There 
are different ways to make sure that the information that you give to the 
Disability Royal Commission cannot be seen by anyone else. This includes 
after the Disability Royal Commission ends. If you want to keep the whole 
or parts of your story private, you should get independent legal advice. 
Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice. 

இரகசி�த் தகவல்: இரகசி�த் தைகவல் என்்து உஙகள் 
கறதைற� ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�த்தைிடம் நீஙகள் ்கிரந்து 
பகோள்ளும்ய்ோது இரகசி�மோக றவத்தைிருககப்்ட யவணடும் 
என்று நீஙகள் வபிரும்பும் தைகவலோகும். ஊனமுற்யைோர அரச 
ஆறை�த்துககு நீஙகள் வழஙகும் தைகவல்கறள யவறு �ோரோலும் 
்ோரககமுடி�ோது என்்றதை உறுதைிப்்டுத்தை ்ல்யவறு வழிமுறைகள் 
உள்ளன. இதைில் ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�ம் முடிவுறுவதும் 
அடஙகும் உஙகள் கறதைற� முழுவதைறதையுயமோ அல்லது ஒரு சில 
்குதைிகறளய�ோ இரகசி�மோக றவத்தைிருகக நீஙகள் வபிரும்்பினோல், 
சு�ோதீன சடட ஆயலோசறனற� நீஙகள் ப்ை யவணடும். ‘உஙகள் 
கறதை ஊனமுற்யைோர சடட உதைவபி’ என்ை அறமப்பு உஙகளுககு 
இலவச சடட ஆயலோசறனற� வழஙக முடியும். 

Counsel Assisting Counsel is the name for lawyers who speaks in a courtroom or public 
hearing. Counsel Assisting are the lawyers working for the Disability 
Royal Commission who speak and ask questions at public hearings. 
Counsel Assisting also talk to witnesses before public hearings.

ஆயைோசவன உதவபி: ஆயலோசகர என்்து நீதைிமன்ை அறை�பில் 
அல்லது ்கிரஙக வபிசோரறை�பில் ய்சும் வழககைிஞரகளுககோன 
ப்�ரோகும். ஆயலோசறன உதைவபி�ோளரகள் என்்வரகள் 
ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�த்துககோகப் ்ைி�ோற்றும் 
வழககைிஞரகள் ஆவர. அவரகள் ்கிரஙக வபிசோரறைகளில் 
ய்சுவோரகள். அத்துடன் யகள்வபிகறளயும் யகட்ோரகள். 
ஆயலோசறன உதைவபி�ோளரகள் ்கிரஙக வபிசோரறைகளுககு 
முன்னோல் சோடசிகளுடனும் ய்சுவோரகள்.
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Counselling and support Counselling and support services are available to support you with 
any difficult feelings you might have because of the Disability Royal 
Commission. The Disability Royal Commission has staff who can 
provide some counselling and support to people. There are also free 
independent counselling and support services offered nationally 
(BlueKnot) and in every state and territory. 

ஆயைோசவன மற்றும் ஆதரவு: ஊனமுற்யைோர அரச 
ஆறை�த்தைோல் கடினமோன உைரவுகள் உஙகளுககு 
ஏற்்டககூடி� யநரத்தைில் உஙகளுககு ஆதைரவளிகக ஆயலோசறன 
மற்றும் ஆதைரவுச யசறவகள் கிறடககின்ைன. ஊனமுற்யைோர 
அரச ஆறை�மோனது மககளுககுச சில ஆயலோசறனகறளயும், 
ஆதைரறவயும் வழஙகககூடி� உள்ள ஊழி�ரகறள 
றவத்தைிருககிைது. யதைசி� அளவபிலும் (BlueKnot) மற்றும் ஒவபவோரு 
மோநிலத்தைிலும், ்பிரயதைசத்தைிலும் இலவசமோக வழஙகப்்டும் 
சு�ோதீன ஆயலோசறன மற்றும் ஆதைரவு யசறவகளும் உள்ளன. 

D Disability Disability is defined by the Royal Commission as any kind of impairment, 
whether a person was born with it, or whether it happened because 
of illness, accident, or old age. Disability can change the way a person 
thinks, moves, speaks, feels, sees, hears, and communicates.

உடல் ஊனம்: ஒரு ந்ருககுப் ்பிைப்்பிலிருந்யதை பகோணடிருந்தை 
அல்லது யநோய, வபி்த்து அல்லது முதுறம�பினோல் ஏற்்டட 
எந்தைவபிதை குறை்ோடறடயும் உடல் ஊனம் என்று அரச ஆறை�ம் 
வறர�றுககிைது. உடல் ஊனமோனது ஒரு ந்ர எணணுவறதை, 
நகரவறதை, ய்சுவறதை, உைரவறதை, ்ோரப்்றதை, யகட்றதை மற்றும் 
பதைோடரபு பகோள்ளும் வபிதைத்றதை மோற்ைககூடும்.
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E Exploitation Exploitation is when a person or organisation takes advantage of you. 
Examples of exploitation are: 

- Misusing or stealing your money or belongings
- Not paying you the correct wages
- Taking advantage of you sexually
- Preventing you from getting job promotions or work

சுரணடல்: சுரணடல் என்்து ஒரு ந்ர அல்லது அறமப்பு 
உஙகறளப் ்�ன்்டுத்தைிக பகோள்வதைோகும். சுரணடலுககோன 
எடுத்துககோடடுகள்: 

 - �உஙகள் ்ைம் அல்லது உறடறமகறளத் தைவைோகப் 
்�ன்்டுத்துதைல் அல்லது தைிருடுதைல்

 - சரி�ோன ஊதைி�த்றதை உஙகளுககு வழஙகோதைிருத்தைல்

 - ்ோலி�ல் ரீதைி�ோக உஙகறளப் ்�ன்்டுத்தைிக பகோள்ளுதைல்

 - �யவறல�பில் ்தைவபி உ�ரறவ அல்லது யவறலற�ப் 
ப்ைவபிடோமல் தைடுத்தைல்

Evidence Evidence is any of the stories shared, witness statements, information or 
other documents given in a Disability Royal Commission public hearing.

சோனறு: சோன்று என்்து ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�த்தைின் 
்கிரஙக வபிசோரறை�பில் ்கிரப்்டட கறதைகள், வழஙகப்்டட சோடசி 
அைிகறககள், தைகவல்கள் அல்லது மற்ை ஆவைஙகள் ஆகும்.
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F Freedom of Information (FOI) Freedom of Information gives anyone the right to ask to view copies 
of documents held by the Government about you or about Government 
policies or decisions. This can include documents held by the Disability 
Royal Commission after it ends, although there are some exceptions. 
A Government officer will decide if a person can view documents 
requested under Freedom of Information.

தகவல் சுதநதிரம் (FOI): தைஙகறளப் ்ற்ைி அரசோஙகத்தைிடம் 
உள்ள ஆவைஙகளின் நகல்கறளக கோையவோ அல்லது 
அரசோஙகத்தைின் பகோள்றககள் அல்லது முடிவுகறளப் ்ற்ைி 
அைி�யவோ எவருககும் தைகவல் சுதைந்தைிரம் உரிறம அளிககிைது. 
சில வபிதைிவபிலககுகள் இருந்தைோலும், ஊனமுற்யைோர அரச 
ஆறை�ம் முடிவுககு வந்தை்பின்னர அதைன் வசமுள்ள 
ஆவைஙகளும் இதைில் அடஙகும். தைகவல் சுதைந்தைிரத்தைின் கீழ 
யகோரப்்டட ஆவைஙகறள ஒரு ந்ர ்ோரககமுடியுமோ என்்றதை 
ஓர அரசு அதைிகோரி முடிவு பசயவோர.

G Group Home A group home is a shared house where several people with disability 
live long-term. A group home has staff who care for the residents, clean 
the house, and support the residents get to activities and appointments.

குழு இல்ைம்: குழு இல்லம் என்்து ஊனமுற்யைோர ்லர 
நீணட கோலமோய ்கிரந்து வசிககககூடி� வீடோகும். ஒரு குழு 
இல்லமோனது குடி�பிருப்ய்ோறரப் ்ரோமரிககவும், வீடறடச சுத்தைம் 
பசய�வும், அத்துடன் குடி�பிருப்ய்ோரின் பச�ல்்ோடுகளுககும் 
மற்றும் சந்தைிப்பு ஏற்்ோடுகளுககும் உதைவும் வறக�பில் 
ஊழி�ரகறள றவத்துள்ளது.
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H Health Settings Health settings are the places people can visit to get health care, like:

- Medical Centres
- GP clinics 
- Hospitals 
- Dentists
- Optometrists 
- Physiotherapists
- Occupational therapists
- Specialists

சுகோதோர அவமப்புகள்: சுகோதைோர அறமப்புகள் என்்றவ 
்பின்வருவன ய்ோன்ை, மககள் சுகோதைோரப் ்ரோமரிப்புகறளப் ப்ைச 
பசல்லககூடி� இடஙகளோகும்: 

 - மருத்துவ றம�ஙகள்

 - ப்ோது மருத்துவ சிகிசறச�கஙகள் 

 - மருத்துவமறனகள் 

 - ்ல் மருத்துவரகள்

 - கண்ோரறவற� யசோதைிப்்வரகள் 

 - இ�ன் மருத்துவரகள்

 - பதைோழில்சோர சிகிசறச�ோளரகள்

 - மருத்துவ வல்லுநரகள்
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I Identity Protection Identity protection is something you can ask for if you do not want your 
identity shared with anyone outside the Disability Royal Commission. 
Even if you speak as a witness at a public hearing you can ask that your 
identity be kept private. This means that your name will not be used and 
your identity will not be put on the internet. If you are worried about 
people knowing your identity, you should get independent legal advice. 
Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice. 

அவட�ோளப் ்ோதுகோப்பு: அறட�ோளப் ்ோதுகோப்பு என்்து 
ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�த்றதைத் தைோணடி யவறு �ோருடனும் 
உஙகள் அறட�ோளத்றதைப் ்கிரந்து பகோள்ள நீஙகள் 
வபிரும்்வபில்றல என்ைோல், நீஙகள் யகடகககூடி� ஒன்ைோகும். 
்கிரஙக வபிசோரறை�பில் நீஙகள் ஒரு சோடசி�ோகப் ய்சினோலும், 
உஙகள் அறட�ோளத்றதை இரகசி�மோக றவத்தைிருககுமோறு 
நீஙகள் யகடகலோம். இதைன் ப்ோருள் என்னபவன்ைோல், 
உஙகள் ப்�ர ்�ன்்டுத்தைப்்ட மோடடோது. அத்துடன் உஙகள் 
அறட�ோளம் இறை�த்தைில் பவளி�பிடப்்ட மோடடோது. உஙகள் 
அறட�ோளத்றதை மககள் அைிந்து பகோள்வோரகயளோ என 
நீஙகள் கவறலப்்டுகிறீரகள் என்ைோல், நீஙகள் சு�ோதீன சடட 
ஆயலோசறனற�ப் ப்ை யவணடும். ‘உஙகள் கறதை ஊனமுற்யைோர 
சடட உதைவபி’ என்ை அறமப்பு உஙகளுககு இலவச சடட 
ஆயலோசறனற� வழஙக முடியும். 

Inclusive Education Inclusive education is where children, young people or adult students with 
disability are in the same classroom with other students in the community.

உள்ளடககி� கல்வபி: உள்ளடககி� கல்வபி என்்து ஊனமுற்ை 
குழந்றதைகள், இறளஞரகள் அல்லது வ�து வந்தை மோைவரகள் 
அறனவரும் சமூகத்தைில் உள்ள மற்ை மோைவரகளுடன் ஒயர 
வகுப்்றை�பில் இருப்்தைோகும்.

J
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K

L Legal Financial Assistance 
Scheme

The Legal Financial Assistance Scheme is the financial assistance 
available to cover your legal costs in some situations. Legal costs 
will be covered when you are formally asked by the Disability Royal 
Commission to:

- Appear as a witness at a public hearing.
- Attend an interview with them.
- Give them information or documents.

சடட நிதியுதவபித் திடடம்: சடட நிதைியுதைவபித் தைிடடம் என்்து சில 
சூழநிறலகளில் உஙகள் சடடச பசலவுகறள ஈடுகடடக கிறடககும் 
நிதைியுதைவபி�ோகும். ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�ம் மூலம் நீஙகள் 
்பின்வருவனவற்றுககோக முறை�ோகக யகடகப்்டும்ய்ோது சடடச 
பசலவுகள் ஈடுபசய�ப்்டும்: 

 - ்கிரஙக வபிசோரறை�பின்ய்ோது சோடசி�ோகத் யதைோன்ைினோல்

 - அவரகளுடன் ஒரு யநோகோைலில் கலந்து பகோணடோல்

 - �அவரகளுககு தைகவல்கள் அல்லது ஆவைஙகறள 
வழஙகினோல்.

M Media Restrictions Media restrictions are the limits placed on journalists reporting on a 
Royal Commission. Journalists can attend public hearings. They are not 
allowed to film or interview anyone inside the public hearing room. The 
Disability Royal Commission can also stop journalists from sharing a 
person’s name or identity. 

ஊடகக கடடுப்்ோடுகள்: ஊடகக கடடுப்்ோடுகள் என்்றவ 
அரச ஆறை�த்றதைப் ்ற்ைி� பசயதைிகறள பவளி�பிடுவதைில் 
ஊடகவபி�லோளரகளுககு வபிதைிககப்்டட வரம்புகளோகும். 
ஊடகவபி�லோளரகள் ்கிரஙக வபிசோரறைகளில் கலந்து 
பகோள்ளலோம். ்கிரஙக வபிசோரறை அறைககு உள்யள �ோறரயும் 
்டபமடுககயவோ அல்லது யநரகோைல் பசய�யவோ அவரகளுககு 
அனுமதைி இல்றல. ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�ம் ஒரு ந்ரின் 
ப்�றர அல்லது அறட�ோளத்றதை ்த்தைிரிகறக�ோளரகள் 
்கிரவறதையும் தைடுககலோம். 
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N National Legal Advisory Service Your Story Disability Legal Support (or Your Story) is the national legal 
advisory service set up to support people engage with the Disability 
Royal Commission. It is free and independent from the Disability Royal 
Commission. Your Story gives legal information and advice to people 
to empower them to safely share their story with the Disability Royal 
Commission. This includes people with disability, their families, carers, 
supporters and advocates.

யதசி� சடட ஆயைோசவன யசவவ: ‘உஙகள் கறதை 
ஊனமுற்யைோர சடட உதைவபி’ (அல்லது உஙகள் கறதை) என்்து 
ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�த்துடன் ஈடு்டும் வறக�பில் 
மககளுககு உதைவபிபுரி� அறமககப்்டட யதைசி� சடட ஆயலோசறனச 
யசறவ�ோகும். இது இலவசமோனது. யமலும் இது ஊனமுற்யைோர 
அரச ஆறை�த்றதைச சோரோது தைனிப்்டடு இ�ஙகுகிைது. 
ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�த்துடன் தைஙகளது கறதைற�ப் 
்ோதுகோப்்ோகப் ்கிரந்து பகோள்வதைில் மககளுககு அதைிகோரம் 
அளிககும் வறக�பில் ‘உஙகள் கறதை’ சடடத் தைகவல்கறளயும், 
ஆயலோசறனகறளயும் வழஙகுகிைது. இதைில் ஊனமுற்யைோர, 
அவரகளது குடும்்த்தைினர, ்ரோமரிப்்ோளரகள், ஆதைரவோளரகள் 
மற்றும் வழககைிஞரகள் ஆகிய�ோர அடஙகுவர.
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Neglect Neglect is when a person does not provide you with help the way they 
are supposed to. Neglect can be something that happens once, or it can 
happen repeatedly over time. A person can neglect you without meaning 
to cause you harm. 

Examples of neglect are not providing you with:

- Food and water
- Clothing
- Accommodation
- Health Care
- Medical treatment or medications
- Emotional support
- Education
- Appropriate supports to help you communicate with others
- Appropriate supports to help you get around

பு்றகக்ணிப்பு: புைககைிப்பு என்்து ஒரு ந்ர உஙகளுககு 
எந்தை வறக�பில் வழஙகி�பிருகக யவணடுயமோ அந்தை வறக�பில் 
உஙகளுககு உதைவபி வழஙகோதையதை ஆகும். புைககைிப்பு 
என்்து ஒரு முறை நறடப்ைககூடி�தைோக இருககலோம், 
அல்லது அது கோலப்ய்ோககில் மீணடும் மீணடும் நிகழலோம். 
ஒரு ந்ர உஙகளுககுத் தீஙகு வபிறளவபிகக யவணடும் என்ை 
யநோககமில்லோமல் உஙகறளப் புைககைிககககூடும். 

்பின்வருவனவற்றை உஙகளுககு வழஙகோதைிருத்தைல் 
புைககைிப்புககோன எடுத்துககோடடுகள் ஆகும்:

 - உைவு மற்றும் தைணணீர

 - ஆறட

 - தைஙகுமிடம்

 - சுகோதைோரப் ்ரோமரிப்பு

 - மருத்துவச சிகிசறச அல்லது மருந்து வறககள்

 - உைரவுபூரவமோன ஆதைரவு

 - கல்வபி

 - �மற்ைவரகளுடன் நீஙகள் பதைோடரபு பகோள்வதைற்கு உதைவபிடும் 
வறக�பில் உஙகளுககுத் யதைறவ�ோன ஆதைரவுகள்

 - �நீஙகள் பசன்றுவர உதைவபிடும் வறக�பில் யதைறவ�ோன ஆதைரவுகள்
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Notice to Produce A notice to produce is a formal document sent by the Disability Royal 
Commission requiring a person or organisation to give it information or 
documents. If you get a Notice to Produce, you should get independent 
legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free 
legal advice. 

ஒப்்வட அ்றிகவக: ஒப்்றட அைிகறக என்்து தைகவல்கள் 
அல்லது ஆவைஙகறள ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�த்துககுத் 
தைரகயகோரி ஒரு ந்ர அல்லது அறமப்புககு அது அனுப்பும் ஒரு 
முறைசோரந்தை ஆவைமோகும். ஒப்்றட அைிகறக ஒன்றை நீஙகள் 
ப்ற்ைோல், சு�ோதீன சடட ஆயலோசறனற�ப் ப்ை யவணடும். 
‘உஙகள் கறதை ஊனமுற்யைோர சடட உதைவபி’ என்ை அறமப்பு 
உஙகளுககு இலவச சடட ஆயலோசறனற� வழஙக முடியும். 

Complying with a 
Notice to Produce

Complying with a notice to produce means providing the information or 
documents required by the Disability Royal Commission. It is a criminal 
offence not to give the Disability Royal Commission information or 
documents it requires in a notice to produce. If you get a Notice to 
Produce, you should get independent legal advice. Your Story Disability 
Legal Support can provide you free legal advice. 

ஒப்்வட அ்றிகவகககுக கீழப்்டிதல்: ஒப்்றட 
அைிகறகககுக கீழப்்டிதைல் என்்தைன் ப்ோருள் ஊனமுற்யைோர 
அரச ஆறை�த்துககுத் யதைறவ�ோன தைகவல்கள் தைல்லது 
ஆவைஙகறள வழஙகுவதைோகும். ஒப்்றட அைிகறக�பில் 
யதைறவப்்டும் தைகவல்கள் மற்றும் ஆவைஙகறள 
ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�த்துககுக பகோடுககோதைிருப்்து 
ஒரு குற்ைசபச�லோகும். ஒப்்றட அைிகறக ஒன்றை நீஙகள் 
ப்ற்ைோல், சு�ோதீன சடட ஆயலோசறனற�ப் ப்ை யவணடும். 
‘உஙகள் கறதை ஊனமுற்யைோர சடட உதைவபி’ என்ை அறமப்பு 
உஙகளுககு இலவச சடட ஆயலோசறனற� வழஙக முடியும். 
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O Office of the Solicitor Assisting The lawyers who work in the Office of the Solicitor Assisting provide 
legal advice and support to the Disability Royal Commission. 

வழககுவரஞர் உதவபி அலுவைகம்: வழககுறரஞர உதைவபி 
அலுவலகத்தைில் ்ைிபுரியும் வழககைிஞரகள் ஊனமுற்யைோர 
அரச ஆறை�த்துககுச சடட ஆயலோசறன மற்றும் ஆதைரறவ 
வழஙகுகின்ைனர. 

P Personal Information Personal information is information about you that can be used to 
identify you. This can include your name, or information about:

- your health
- where you work
- where you live
- where you study. 
You can ask the Disability Royal Commission to keep your personal 
information private. If you are worried about protecting your personal 
information, you should get independent legal advice. Your Story 
Disability Legal Support can provide you free legal advice. 

தனிப்்டட தகவல்: தைனிப்்டட தைகவல் என்்து உஙகறள 
அறட�ோளம் கோைப் ்�ன்்டும் உஙகறளப் ்ற்ைி� தைகவல். 
இதைில் உஙகள் ப்�ர அல்லது ்பின்வரும் தைகவல்கள் ்ற்ைி�றவ 
அடஙகும்:

 - உஙகள் உடல்நலம்

 - நீஙகள் யவறல பசயயுமிடம்

 - நீஙகள் வசிககுமிடம்

 - நீஙகள் கல்வபி கற்குமிடம் 

உஙகள் தைனிப்்டட தைகவல்கறள அந்தைரஙகமோக றவத்தைிருககும்்டி 
ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�த்றதை நீஙகள் யகடடுகபகோள்ளலோம். 
உஙகள் தைனிப்்டட தைகவல்கள் ்ோதுகோககப்்டுவறதைப் ்ற்ைி 
நீஙகள் கவறலப்்டுகிறீரகள் என்ைோல், நீஙகள் சு�ோதீன சடட 
ஆயலோசறனற�ப் ப்ை யவணடும். ‘உஙகள் கறதை ஊனமுற்யைோர 
சடட உதைவபி’ என்ை அறமப்பு உஙகளுககு இலவச சடட 
ஆயலோசறனற� வழஙக முடியும். 
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Private Session A private session is a confidential meeting with a Commissioner and 
Disability Royal Commission officers where you can share your story. 
Private sessions can happen via telephone, video link and in person 
around Australia. A private session usually takes about one hour.

தனிப்்டட அமர்வு: தைனிப்்டட அமரவு என்்து உஙகள் 
கறதைற�ப் ்கிரந்து பகோள்ள ஒரு ஆறை�ர மற்றும் 
ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை� அதைிகோரிகளுடன் உஙகள் 
கறதைற�ப் ்கிரந்து பகோள்ளககூடி� ஒரு இரகசி� சந்தைிப்்ோகும். 
தைனிப்்டட அமரவுகள் ஆஸதைியரலி�ோ முழுவதும் பதைோறலய்சி, 
கோபைோளி இறைப்பு மூலமும் மற்றும் யநரடி�ோகவும் நடககலோம். 
ஒரு தைனிப்்டட அமரவு ப்ோதுவோக ஒரு மைி யநரம் நடககும்.

Public Hearing A public hearing is a formal event, like a court hearing, where people 
give evidence about events and issues relevant to the Disability Royal 
Commission. The Disability Royal Commission will invite some people to 
share their story at a public hearing. If you are invited to share your story 
at a public hearing, you should get independent legal advice. Your Story 
Disability Legal Support can provide you free legal advice. 

்கிரஙக வபிசோரவ்ண: ்கிரஙக வபிசோரறை என்்து ஒரு 
நீதைிமன்ை வபிசோரறைற�ப் ய்ோன்று முறை�ோக நடககும் 
நிகழவோகும். அஙகு ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�ம் பதைோடர்ோன 
நிகழவுகள் மற்றும் ்பிரசசிறனகள் ்ற்ைி� ஆதைோரஙகறள மககள் 
வழஙகுகிைோரகள். ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�மோனது ஒரு 
்கிரஙக வபிசோரறை�பில் தைஙகள் கறதைற�ப் ்கிரந்துபகோள்ள 
சிலறர அறழககும். ஒரு ்கிரஙக வபிசோரறை�பில் உஙகள் 
கறதைற�ப் ்கிரந்துபகோள்ள நீஙகள் அறழககப்்டடோல், நீஙகள் 
சு�ோதீன சடட ஆயலோசறனற�ப் ப்ை யவணடும். ‘உஙகள் கறதை 
ஊனமுற்யைோர சடட உதைவபி’ என்ை அறமப்பு உஙகளுககு இலவச 
சடட ஆயலோசறனற� வழஙக முடியும். 
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Practice Guidelines Practice guidelines are documents created by the Disability Royal 
Commission that explain how they will approach things, like public 
hearings. There are seven Practice Guidelines which talk about the 
practices and procedures of the Disability Royal Commission. 

நவடமுவ்ற வழிகோடடல்கள்: நறடமுறை வழிகோடடல்கள் 
என்்றவ ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�த்தைோல் உருவோககப்்டட, 
்கிரஙக வபிசோரறைகள் ய்ோன்ை கோரி�ஙகறள ஆறை�ம் 
எவவோறு அணுகும் என்்றதை வபிளககுகின்ை ஆவைஙகளோகும். 
ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�த்தைின் நறடமுறைகள் 
மற்றும் பச�ல்்ோடுகறளப் ்ற்ைிப் ய்சும் ஏழு நறடமுறை 
வழிகோடடல்கள் உள்ளன. 

Q

R Restrictive practices Restrictive practices are actions that limit the rights or freedom of 
movement of a person. They can include the use of physical restraints, 
such as holding a person down on the ground, or the use of medication 
to sedate a person.

கடடுப்்ோடடு நவடமுவ்றகள்: கடடுப்்ோடடு நறடமுறைகள் 
என்்றவ ஒரு ந்ரின் உரிறமகள் அல்லது அவரசுதைந்தைிரமோகத் 
தைிரிவறதைக கடடுப்்டுத்தும் பச�ல்களோகும் ஒரு ந்றரத் 
தைறரய�ோடு அழுந்தைப் ்பிடித்துக பகோள்வது, அல்லது ஒரு ந்றர 
ம�ககமறட�ச பசய� மருந்துகறளப் ்�ன்்டுத்துவது ய்ோன்ை 
உடல்சோரந்தை கடடுப்்டுத்தைறல உ்ய�ோகிப்்தும் அவற்ைில் 
அடஙகும்.
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Retribution Retribution is when somebody harms or punishes you, or threatens to, 
because you shared your story with the Disability Royal Commission. 
For example, somebody that employs you or provides you with care may 
commit retribution if they punish you for speaking with the Disability 
Royal Commission.

்ழிவோஙகல்: உஙகள் கறதைற� ஊனமுற்யைோர அரச 
ஆறை�த்துடன் நீஙகள் ்கிரந்து பகோணடதைன் கோரைமோக, 
�ோரோவது உஙகளுககுத் தீஙகு வபிறளவபித்தைல் அல்லது உஙகறளத் 
தைணடித்தைல் அல்லது அசசுறுத்தைல் ய்ோன்ைறவ ்ழிவோஙகலோகும். 
எடுத்துககோடடோக, ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�த்துடன் நீஙகள் 
ய்சி�தைற்கோக உஙகறள யவறலககு அமரத்தைி� ஒருவர அல்லது 
உஙகளுககு ்ரோமரிப்ற் வழஙகும் ஒருவர ்ழிவோஙகக கூடும்.

Protection from retribution Protection from retribution are the things that can keep you safe 
from harm if you choose to share your story. If you are worried about 
retribution, you should you should get independent legal advice. Your 
Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.

்ழிவோஙகலில் இருநது ்ோதுகோப்பு: ்ழிவோஙகலில் இருந்து 
்ோதுகோப்பு என்்து உஙகள் கறதைற�ப் ்கிரந்து பகோள்வதைோக 
நீஙகள் பதைரிவுபசயதைோல், உஙகறளத் தீஙகிலிருந்து ்ோதுகோப்்ோக 
றவத்தைிருககககூடி� கோரி�ஙகளோகும். ்ழிவோஙகறலப் ்ற்ைி 
நீஙகள் கவறலப்்டுகிறீரகள் என்ைோல், நீஙகள் சு�ோதீன சடட 
ஆயலோசறனற�ப் ப்ை யவணடும். ‘உஙகள் கறதை ஊனமுற்யைோர 
சடட உதைவபி’ என்ை அறமப்பு உஙகளுககு இலவச சடட 
ஆயலோசறனற� வழஙக முடியும். 

Royal Commission A Royal Commission is an independent investigation into a matter 
of great importance. Royal Commissions make recommendations to 
government about what should change.

அரச ஆவ்ண�ம்: அரச ஆறை�ம் என்்து மிகவும் 
முககி�த்துவம் வோயந்தை ஒரு கோரி�ம் பதைோடர்ோன சு�ோதீனமோன 
வபிசோரறை அறமப்்ோகும். என்ன மோற்ைம் நிகழ யவணடும் 
என்்து குைித்து அரச ஆறை�ஙகள் அரசோஙகத்துககுப் 
்ரிந்துறரகள் வழஙகுகின்ைன.
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S Special Education Special education is where children and young people with disability are 
taught separately from other students in the community. Students with a 
disability may be taught in separate programs or attend different schools. 

சி்றப்புக கல்வபி: சிைப்புக கல்வபி என்்து உடல் ஊனமுற்ை 
குழந்றதைகள் மற்றும் இறளஞரகள் சமூகத்தைின் மற்ை 
மோைவரகளிடமிருந்து ்பிரிககப்்டடுத் தைனி�ோன முறை�பில் கல்வபி 
கற்்பிககப்்டுவயதை ஆகும். ஊனமுற்ை மோைவரகள் தைனி�ோன 
தைிடடஙகளில் கற்்பிககப்்டலோம் அல்லது யவறு ்ள்ளிகளுககுச 
பசல்லலோம். 

Solicitor A solicitor is another name for a lawyer. A solicitor provides legal advice 
and support to clients in different areas of law. Your Story Disability 
Legal Support can provide you with free independent legal advice. The 
lawyers who work in the Office of the Solicitor Assisting provide legal 
advice and support to the Disability Royal Commission.

வழககுவரஞர் (Solicitor): வழககுறரஞர என்்து 
வழககைிஞரின் மற்பைோரு ப்�ர. வழககுறரஞர சடடத்தைின் 
்ல்ய்று துறைகளில் உள்ள வோடிகறக�ோளரகளுககுச சடட 
ஆயலோசறனற�யும், உதைவபிற�யும் வழஙகுகிைோர. உஙகளுககு 
இலவச சு�ோதீன சடட ஆயலோசறனற� ‘உஙகள் கறதை 
ஊனமுற்யைோர சடட உதைவபி’ வழஙக முடியும். வழககுறரஞர உதைவபி 
அலுவலகத்தைில் ்ைிபுரியும் வழககைிஞரகள் ஊனமுற்யைோர அரச 
ஆறை�த்துககு ஆயலோசறனயும், உதைவபியும் வழஙகுகிைோரகள். 
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Submission A submission is a way for you to tell your story to the Disability Royal 
Commission. You can write, record, or draw your story in your own 
language and send it to the Disability Royal Commission. You can also 
ask the Disability Royal Commission for some or parts of your story to 
be kept private. 

சமர்ப்்பிப்பு: சமரப்்பிப்பு என்்து உஙகள் கறதைற� ஊனமுற்யைோர 
அரச கமிஷனுககு நீஙகள் பசோல்வதைற்கோன ஒரு வழிமுறை�ோகும். 
நீஙகள் உஙகள் கறதைற� உஙகள் பசோந்தை பமோழி�பில் எழுதைிய�ோ, 
்தைிவு பசயயதைோ அல்லது வறரந்யதைோ ஊனமுற்யைோர அரச 
ஆறை�த்துககு அனுப்்லோம். உஙகள் கறதை�பில் சிலவற்றை 
அல்லது ஒரு சில ்குதைிகறள அந்தைரஙகமோக றவத்தைிருககுமோறும் 
ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�த்றதைக யகடடுகபகோள்ளலோம். 

Submission (Anonymous - 
published on website) 

You get to choose whether your submission can be shared with lots 
of people or is kept private. If you choose “Anonymous – published on 
website”, parts of your submission may be published on the Disability 
Royal Commission website or in their reports. The Disability Royal 
Commission will not publish anything that can be used to identify you, 
like your name or address. If you are unsure, you can get independent 
legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free 
legal advice. 

சமர்ப்்பிப்பு (த்�ரில்ைோதது – இவ்ண�தளத்தில் 
தவளி�பிடப்்டடது): உஙகள் சமரப்்பிப்ற் அயநக ந்ரகளுடன் 
்கிரப்்டலோமோ அல்லது அந்தைரஙகமோக றவத்தைிருககப்்ட 
யவணடுமோ என்்றதை நீஙகள் பதைரிவு பசயது பகோள்ளமுடியும். 
நீஙகள் “ப்�ரில்லோதைது – இறை�தைளத்தைில் பவளி�பிடப்்டடது” 
என்்றதைத் பதைரிவு பசயதைோல், உஙகள் சமரப்்பிப்்பின் ஒரு சில 
்குதைிகள் ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�த்தைின் இறை�தைளத்தைில் 
அல்லது அவற்ைின் அைிகறககளில் பவளி�பிடப்்டலோம். 
உஙகள் ப்�ர அல்லது முகவரி ய்ோன்ை உஙகறள அறட�ோளம் 
கோைப் ்�ன்்டும் எறதையும் ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�ம் 
பவளி�பிடோது. உஙகளுககு நிசச�மோகத் பதைரி�ோதை்டசத்தைில், 
நீஙகள் சு�ோதீன சடட ஆயலோசறனற�ப் ப்ைலோம். ‘உஙகள் கறதை 
ஊனமுற்யைோர சடட உதைவபி’ என்ை அறமப்பு உஙகளுககு இலவச 
சடட ஆயலோசறனற� வழஙக முடியும். 
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Submission (Anonymous – not 
published on website)

You get to choose whether your submission can be shared with lots of 
people or is kept private. If you choose “Anonymous – not published 
on website”, parts of your submission may be used in Disability Royal 
Commission reports but will not be published on their website. The 
Disability Royal Commission will not publish anything that can be used 
to identify you, like your name or address. If you are unsure, you can 
get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can 
provide you free legal advice. 

சமர்ப்்பிப்பு (த்�ரில்ைோதது – இவ்ண�தளத்தில் 
தவளி�பிடப்்டவபில்வை): உஙகள் சமரப்்பிப்பு அயநக 
ந்ரகளுடன் ்கிரப்்டலோமோ அல்லது அந்தைரஙகமோக 
றவத்தைிருககப்்ட யவணடுமோ என்்றதை நீஙகள் பதைரிவு பசயது 
பகோள்ளமுடியும். நீஙகள் “ப்�ரில்லோதைது – இறை�தைளத்தைில் 
பவளி�பிடவபில்றல” என்்றதைத் பதைரிவு பசயதைோல், உஙகள் 
சமரப்்பிப்்பின் ஒரு சில ்குதைிகள் ஊனமுற்யைோர அரச 
ஆறை�த்தைின் அைிகறககளில் ்�ன்்டுத்தைப்்டலோம். ஆனோல் 
அவற்ைின் இறை�தைளத்தைில் பவளி�பிடப்்ட மோடடோது. உஙகள் 
ப்�ர அல்லது முகவரி ய்ோன்ை உஙகறள அறட�ோளம் 
கோைப் ்�ன்்டும் எறதையும் ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�ம் 
பவளி�பிடோது. உஙகளுககு நிசச�மோகத் பதைரி�ோதை்டசத்தைில், 
நீஙகள் சு�ோதீன சடட ஆயலோசறனற�ப் ப்ைலோம். ‘உஙகள் கறதை 
ஊனமுற்யைோர சடட உதைவபி’ என்ை அறமப்பு உஙகளுககு இலவச 
சடட ஆயலோசறனற� வழஙக முடியும். 
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Submission (Public – published 
on website) 

You get to choose whether your submission can be shared with 
lots of people or is kept private. If you choose “Public- published on 
website”, parts of your submission may be published on the Disability 
Royal Commission website, or referred to in their public documents 
and reports. The Disability Royal Commission may publish your name 
and personal information details, but they won’t publish your contact 
details, like your phone number and address. If you are unsure, you can 
get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can 
provide you free legal advice. 

சமர்ப்்பிப்பு (த்ோது - இவ்ண�தளத்தில் தவளி�பிடப்்டடது): 
உஙகள் சமரப்்பிப்பு அயநக ந்ரகளுடன் ்கிரப்்டலோமோ 
அல்லது அந்தைரஙகமோக றவத்தைிருககப்்ட யவணடுமோ 
என்்றதை நீஙகள் பதைரிவு பசயது பகோள்ளமுடியும். நீஙகள் 
“ப்ோது – இறை�தைளத்தைில் பவளி�பிடப்்டடது” என்்றதைத் 
பதைரிவு பசயதைோல், உஙகள் சமரப்்பிப்்பின் ஒரு சில ்குதைிகள் 
ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�த்தைின் இறை�தைளத்தைில் 
பவளி�பிடப்்டலோம்அல்லது அவற்ைின் ப்ோது ஆவைஙகள் 
மற்றும் அைிகறககளில் குைிப்்பிடப்்டலோம். ஊனமுற்யைோர அரச 
ஆறை�ம் உஙகள் ப்�ர மற்றும் தைனிப்்டட தைகவல் வபிவரஙகறள 
பவளி�பிடலோம். ஆனோல் அறவ உஙகள் பதைோறலய்சி எண மற்றும் 
முகவரி ய்ோன்ை உஙகள் பதைோடரபு வபிவரஙகறள பவளி�பிடோது. 
உஙகளுககு நிசச�மோகத் பதைரி�ோதை்டசத்தைில், நீஙகள் சு�ோதீன சடட 
ஆயலோசறனற�ப் ப்ைலோம். ‘உஙகள் கறதை ஊனமுற்யைோர சடட 
உதைவபி’ என்ை அறமப்பு உஙகளுககு இலவச சடட ஆயலோசறனற� 
வழஙக முடியும். 
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Submission (Restricted) You get to choose whether your submission can be shared with lots of 
people or is kept private. If you choose “Restricted”, your submission 
will not be published at all by the Disability Royal Commission. After 
the Disability Royal Commission ends, people may be able to view a 
restricted submission in certain circumstances. If you are unsure, you 
can get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support 
can provide you free legal advice. 

சமர்ப்்பிப்பு (கடடுப்்டுத்தப்்டடது): உஙகள் சமரப்்பிப்பு 
அயநக ந்ரகளுடன் ்கிரப்்டலோமோ அல்லது அந்தைரஙகமோக 
றவத்தைிருககப்்ட யவணடுமோ என்்றதை நீஙகள் பதைரிவு பசயது 
பகோள்ளமுடியும். “கடடுப்்டுத்தைப்்டடது” என்்றதை நீஙகள் 
பதைரிவு பசயதைோல், உஙகள் சமரப்்பிப்பு ஊனமுற்யைோர அரச 
ஆறை�த்தைோல் பவளி�பிடப்்ட மோடடோது. ஊனமுற்யைோர 
அரச ஆறை�ம் முடிவுற்ை்பின், மககள் சில சூழநிறலகளில் 
கடடுப்்டுத்தைப்்டட சமரப்்பிப்ற்க கோை முடியும். உஙகளுககு 
நிசச�மோகத் பதைரி�ோதை்டசத்தைில், நீஙகள் சு�ோதீன சடட 
ஆயலோசறனற�ப் ப்ைலோம். ‘உஙகள் கறதை ஊனமுற்யைோர சடட 
உதைவபி’ என்ை அறமப்பு உஙகளுககு இலவச சடட ஆயலோசறனற� 
வழஙக முடியும். 
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Subpoena A subpoena is a formal document that orders a person or organisation to 
hand over documents. They are usually issued by a court. It is possible 
that someone may try to get the information you give the Disability 
Royal Commission through a subpoena and try to use your information 
in a court case. If you are worried about a subpoena you should get 
independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can 
provide you free legal advice. 

ஆவ்ணப்்த்திரம் (Subpoena): ஆறைப்்த்தைிரம் என்்து ஒரு 
ந்ர அல்லது அறமப்புககு ஆவைஙகறள ஒப்்றடகககயகோரி 
உத்தைரவபிடும் முறைசோரந்தை ஆவைம் ஆகும். அறவ வழககமோக 
ஒரு நீதைிமன்ைத்தைோல் வழஙகப்்டுகின்ைன. ஊனமுற்யைோர 
அரச ஆறை�த்துககு நீஙகள் பகோடுககும் தைகவல்கறள ஒரு 
ஆறைப்்த்தைிரம் மூலம் ப்ை �ோரோவது மு�ற்சி பசய�ககூடி� 
சோத்தைி�ம் உணடு. அத்துடன் நீதைிமன்ை வழககில் உஙகள் 
தைகவல்கறளப் ்�ன்்டுத்தை அவரகள் மு�ற்சி பசய�லோம். 
ஆறைப்்த்தைிரம் ்ற்ைி நீஙகள் கவறலப்்டுகிறீரகள் என்ைோல், 
நீஙகள் சு�ோதீன சடட ஆயலோசறனற�ப் ப்ை யவணடும். ‘உஙகள் 
கறதை ஊனமுற்யைோர சடட உதைவபி’ என்ை அறமப்பு உஙகளுககு 
இலவச சடட ஆயலோசறனற� வழஙக முடியும். 

Summons A summons is a formal document that requires a person to give evidence 
at a public hearing. The Disability Royal Commission can issue a 
summons. If you get a summons you should get independent legal advice. 
Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice. 

நீதிமன்ற அவழப்்ோவ்ண (Summons): நீதைிமன்ை 
அறழப்்ோறை என்்து ஒரு முறைசோரந்தை ஆவைமோகும். 
இதைன்்டி ஒரு ந்ர ்கிரஙக வபிசோரறை�பில் சோடசி�ஙகறள 
வழஙக யவணடும். ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�ம் நீதைிமன்ை 
அறழப்்ோறைற� அனுப்் முடியும். நீஙகள் நீதைிமன்ை 
அறழப்்ோறை ஒன்றைப் ப்ற்ைோல், நீஙகள் சு�ோதீன சடட 
ஆயலோசறனற�ப் ப்ை யவணடும். ‘உஙகள் கறதை ஊனமுற்யைோர 
சடட உதைவபி’ என்ை அறமப்பு உஙகளுககு இலவச சடட 
ஆயலோசறனற� வழஙக முடியும். 
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T Terms of Reference The Terms of Reference tells the Disability Royal Commission what it 
should look at as part of their investigation. 

கு்றிப்பு உதவபி வபிதிமுவ்றகள்: குைிப்பு உதைவபி வபிதைிமுறைகள் 
ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�த்துககு அவற்ைின் 
வபிசோரறை�பின் ய்ோது எவற்றைப�ல்லோம் ்ோரககயவணடும் 
என்்றதைக கூறுகின்ைன. 

Transcript A transcript is a record of what is said during a public hearing, private 
session or community forum. The Disability Royal Commission will put 
the transcript of each day of a public hearing on their website as soon as 
possible. The Disability Royal Commission will not make the transcripts 
of private sessions and community forums public.

எழுத்து நகல்: எழுத்து நகல் என்்து ஒரு ்கிரஙக வபிசோரறை, 
சு�ோதீன அமரவு அல்லது ஒரு சமூக மன்ைத்தைின் ய்ோது 
கூைப்்டடறவகளின் ்தைிவோகும். ஊனமுற்யைோர அரச 
ஆறை�மோனது ஒரு ்கிரஙக வபிசோரறை�பின் ஒவபவோரு 
நோளுககுமோன எழுத்து நகறலயும் உடனடி�ோகத் தைஙகள் 
இறை�தைளத்தைில் பவளி�பிடும். ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�ம் 
சு�ோதீன அமரவுகள் மற்றும் சமூக மன்ைஙகளின் எழுத்து 
நகல்கறளப் ்கிரஙகமோக பவளி�பிடோது.

U
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V Violence and Abuse Violence is when someone hurts your body. Abuse is when someone 
treats you badly. Some examples of violence and abuse are:

- physical harm
- sexual harm
- being forcibly separated from others 
- restrictive practices-like being held down or sedated
- being forced to undergo treatments or take medications 
- being made fun of or threatened 
- stealing or mismanaging your money
- taking away your privacy and disrespecting you 
- limiting your visitors or activities

வனமுவ்ற மற்றும் துஷ்பிரய�ோகம்: வன்முறை என்்து 
�ோரோவது உஙகள் உடறலக கோ�ப்்டுத்துதைல் ஆகும். 
துஷ்பிரய�ோகம் என்்து �ோரோவது உஙகறள யமோசமோக நடத்துதைல் 
ஆனும். வன்முறை மற்றும் துஷ்பிரய�ோகத்தைிற்கோன சில 
எடுத்துககோடடுகள் ்பின்வருமோறு: 

 - உடல்ரீதைி�ோன தீஙகு

 - ்ோலி�ல்ரீதைி�ோன தீஙகு

 - மற்ைவரகளிடமிருந்து வலுககடடோ�மோகப் ்பிரிககப்்டுதைல் 

 - �கடடுப்்டுத்தும் நறடமுறைகள் – கீயழ வபிழறவத்தைல் அல்லது 
ம�ககமுை றவத்தைல் ய்ோன்ைறவ

 - �கடடோ�ப்்டுத்தைி சிகிசறசககு உட்டுத்தைல் அல்லது மருந்து 
வறககறள உடபகோள்ள றவத்தைல் 

 - யகலி பசயதைல் அல்லது அசசுறுத்தைல் 

 - உஙகள் ்ைத்றதைத் தைிருடுதைல் அல்லது தைவைோக நிரவகித்தைல்

 - �உஙகள் தைனியுரிறமற�ப் ்ைித்தைல் மற்றும் உஙகறள 
அவமதைித்தைல் 

 - �உஙறளப் ்ோரகக வருயவோறரய�ோ அல்லது உஙகள் 
பச�ல்்ோடுகறளய�ோ கடடுப்்டுத்துதைல்



GLOSSARY OF TERMS
DISABILITY ROYAL COMMISSION

Copyright © NEDA 2020  PH: +612 62626867   POST: PO Box 971, Civic Square, ACT, Australia 2608   Web: www.neda.org.au   Email: ppo@neda.org.au   The National Ethnic Disability Alliance is funded by the Department of Social Services (DSS).

ச�ொற்களஞ�சியம்
ஊனமுற்றொர் அர� ஆணையம்

Letter Term Definition Tamil | தமிழ்

W Witness A witness is someone who speaks at a public hearing at a Royal 
Commission. They may be a person with a disability, a carer, or a family 
member sharing their personal experience. A witness can also be a 
professional who is asked to provide evidence and answer questions 
like a doctor, politician, or CEO. 

சோடசி: சோடசி எனப்்டு்வர அரச ஆறை�த்தைின் ஒரு ்கிரஙக 
வபிசோரறை�பில் ய்சும் ஒருவர ஆவோர. அவரகள் தைஙகள் பசோந்தை 
அனு்வத்றதைப் ்கிரந்து பகோள்ளும் ஓர ஊனமுற்ை ந்ரோகயவோ, 
்ரோமரிப்்ோளரோகயவோ, அல்லது குடும்் அஙகத்தைினரோகயவோ 
இருககலோம். சோடசி எனப்்டு்வர ஒரு மருத்துவர, 
அரசி�ல்வோதைி, அல்லது தைறலறம நிரவோக அதைிகோரி ய்ோன்ை 
ஒரு பதைோழில்முறை நிபுைரோகவும் இருககலோம். ஆதைோரஙகறள 
வழஙகவும், யகள்வபிகளுககுப் ்தைிலளிககவும் அவரகள் யகடடுக 
பகோள்ளப்்டுவர. 

Compelling a witness Compelling a witness is when the Disability Royal Commission requires 
a person to speak at a public hearing and give evidence. It is a criminal 
offence not to attend a hearing after you have been compelled to do 
so by a Royal Commission. The Disability Royal Commission has said it 
will not force people with a disability, their carers or family members to 
speak at a public hearing.

ஒரு சோடசிவ�க கடடோ�ப்்டுத்துதல்: ஒரு சோடசிற�க 
கடடோ�ப்்டுத்துதைல் என்்து ஊனமுற்யைோர அரச 
ஆறை�மோனது ஒரு ந்றரப் ்கிரஙக வபிசோரறை ஒன்ைில் 
ய்சவும், சோடசி�ஙகறள வழஙகவும் யவணடுவதைோகும். அரச 
ஆறை�த்தைோல் வபிசோரறைககு நீஙகள் கடடோ�ப்்டுத்தைப்்டட 
்பின்னர, நீஙகள் வபிசோரறை�பில் கலந்து பகோள்ளோமல் 
இருப்்து ஒரு குற்ைச பச�லோகும். ஊனமுற்யைோர, அவரகளது 
்ரோமரிப்்ோளரகள் அல்லது குடும்் அஙகத்தைினரகறளப் ்கிரஙக 
வபிசோரறை ஒன்ைில் ய்சும்்டி ஆறை�ம் கடடோ�ப்்டுத்தைோது 
என்று ஊனமுற்யைோர அரச ஆறை�ம் பதைரிவபித்துள்ளது. 
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Witness Statement A witness statement is a formal document outlining events or issues 
relevant to your story. You are usually asked to prepare a witness 
statement if you are a witness at a public hearing. You can ask a 
lawyer to help you prepare a witness statement. If you are asked to be 
a witness you should get independent legal advice. You can get legal 
advice through the Legal Financial Assistance Scheme. Your Story 
Disability Legal Support can connect you with a lawyer. 

சோடசி அ்றிகவக: ஒரு சோடசி அைிகறக என்்து உஙகள் 
கறதையுடன் பதைோடரபுறட� நிகழவுகள் அல்லது ்பிரசசிறனகறளக 
யகோடிடடுக கோடடும் முறைசோரந்தை ஆவைமோகும். நீஙகள் 
ஒரு ்கிரஙக வபிசோரறை�பில் ஒரு சோடசி�ோக இருந்தைோல், 
சோடசி அைிகறக ஒன்றைத் தை�ோரிககும்்டி ப்ோதுவோக 
யகடடுகபகோள்ளப்்டுவீரகள். சோடசி அைிகறக ஒன்றைத் 
தை�ோரிகக உதைவும்்டி நீஙகள் ஒரு வழககைிஞறரக யகடகலோம். 
நீஙகள் ஒரு சோடசி�ோக இருககுமோறு யகடடுகபகோள்ளப்்டடோல், 
நீஙகள் சு�ோதீன சடட ஆயலோசறனற�ப் ப்ை யவணடும். சடட 
நிதைியுதைவபித் தைிடடத்தைின் மூலம் நீஙகள் சடட ஆயலோசறனற�ப் 
ப்ைலோம். ‘உஙகள் கறதை ஊனமுற்யைோர சடட உதைவபி’ என்ை 
அறமப்பு உஙகறள ஒரு வழககைிஞருடன் இறைகக முடியும். 

X

Y Your Story Disability Legal 
Support

Refer to the definition for National Legal Advisory Service ‘உஙகள் கவத ஊனமுற்ய்றோர் சடட உதவபி’: யதைசி� சடட 
ஆயலோசறனச யசறவககோன ப்ோருள் வபிளககத்றதைப் ்ோரககவும்.

Z
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்பி்ற இவ்ணப்புகள்
ஊனமுற்யைோர ஆஸதைியரலி�ோ பதைோடர்ோன. சிைப்பு நிபுைத்துவச பசோற்கறள வபிளககும் இறைப்புகள்: 

DRC சிறப்பு நிபுணத்துவச் சசொற்களின் விளக்கம்

்கலவி பறறிய சசொற்கள்

வீட்டுவசதி பறறிய சசொற்கள்

சு்கொதொரப் பரொமரிப்பு பறறிய சசொறa்கள்

்பி்ற தமோழிகளில் ஊனமுற்ய்றோர் அரச ஆவ்ண�ம் ்ற்்றி� அவனத்து தகவல்களுககும் ்பினவரும் 
இவ்ண�தளத்துககுச் தசல்ைவும்: www.neda.org.au


