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அவுஸ்திரேலிய தலலநகர்ப் பிேரதச நீதிவான் நீதிமன்றத்திற்குச் சசய்யப்பட்ட 
ஒரு தனியாள் பாதுகாப்பு உத்தேவு அல்லது குடும்ப வன்முலற உத்தேவு 

விண்ணப்பத்லதத் சதாடர்ந்த கலந்துலேயாடலுக்கான சசயன்முலற  
காசணாளியின் எழுத்துரு வடிவம் 

 
The conference process following an application for a  

Personal Protection Order or Family Violence order to the ACT Magistrates Court  
Transcript of Video 

 
Translation into Tamil 

 
 

This video explains the conference process following an application for a Personal Protection Order 
or Family Violence Order to the ACT Magistrates Court, the ACT Magistrates Court. 

அவுஸ்திரேலிய தலலநகர்ப் பிேரதச நீதிவான் நீதிமன்றத்திற்கு (ACT Magistrates Court) 
தனியாள் பாதுகாப்பு உத்தேவு அல்லது குடும்ப வன்முலற உத்தேவுக்கான 
விண்ணப்பத்லதத் சதாடர்ந்த கலந்துலேயாடலுக்கான சசயன்முலறலய இக்காசணாளி 
விளக்குகிறது. 
Following the lodgement of an application for a personal protection order or family violence order at 
the ACT Magistrates Court, 
அவுஸ்திரேலிய தலலநகர்ப் பிேரதச நீதிவான் நீதிமன்றத்தில் தனியாள் பாதுகாப்பு 
உத்தேவு அல்லது குடும்ப வன்முலற உத்தேவுக்கான விண்ணப்பத்லத தாக்கல் சசய்தலதத் 
சதாடர்ந்து, 
the parties, both Applicant and Respondent, will be notified to attend Court at a certain date and 
time for a preliminary conference. 
விண்ணப்பதாேர் மற்றும் மறுசமாழியளிப்பவர் ஆகிய இரு தேப்பினரும் ஒரு ஆேம்பக் 
கலந்துலேயாடலுக்காக  ஒரு குறித்த திகதி மற்றும் ரநேத்தில் நீதிமன்றத்தில் 
ஆஜோகுமாறு அறிவிக்கப்படுவார்கள். 
When coming to court, you are required to go through security, take a numbered ticket for the 
Protection Unit and advise the enquiry counter of your arrival.   
நீதிமன்றத்திற்கு வரும்ரபாது நீங்கள் பாதுகாப்பு வழியாக உள்நுலழந்து, பாதுகாப்புப் 
பிரிவுக்கு உரிய இலக்கமிடப்பட்ட ஒரு அனுமதிச் சீட்லட எடுத்து, உங்கள் வருலகலய 
விசாேலணக் கவுண்டருக்குத் சதரியப்படுத்த ரவண்டும். 
The counter officer will advise you where to wait until you are called by a Deputy Registrar. 
நீங்கள் ஒரு துலணப்பதிவாளோல் அலழக்கப்படும் வலே காத்திருக்க ரவண்டிய இடத்லத 
கவுண்டரிலுள்ள அதிகாரி உங்களுக்கு அறிவுறுத்துவார். 
A preliminary conference is where parties meet with a Deputy Registrar to determine whether the 
parties can agree on an outcome. 
ஆேம்பக் கலந்துலேயாடல் என்பது தேப்பினர் ஒரு முடிவுக்கு உடன்பட முடியுமா 
என்பலதத் தீர்மானிக்க ஒரு துலணப்பதிவாளலேச் சந்திப்பதாகும். 
Each party is located in a separate room and the Deputy Registrar will move back and forth between 
the parties to see if an agreement can be reached. 
ஒவ்சவாரு தேப்பினரும் ஒரு தனியலறயில் லவக்கப்பட, ஓர் உடன்பாட்லட அலடய 
முடியுமா எனப் பார்ப்பதற்காக ஒரு துலணப்பதிவாளர்  தேப்பினரிலடரய முன்னும், 
பின்னுமாக நகருவார். 
No evidence is required to be provided by the parties at the conference. 
கலந்துலேயாடலின்ரபாது தேப்பினோல் எந்த ஆதாேமும் வழங்கப்பட ரவண்டியதில்லல. 
At the conference the parties may agree to Final Orders with agreed conditions. Orders are 
enforceable by the police. 
கலந்துலேயாடலின்ரபாது தேப்பினர் ஏற்றுக்சகாண்ட நிபந்தலனகளுடன் இறுதி 
உத்தேவுக்குகளுக்கு உடன்படலாம். உத்தேவுக்குகள் ரபாலீசாரினால் அமல்படுத்தபடக் 
கூடியலவ. 
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Agreed conditions might include things like whether you can contact the other party, attend their 
residence, come within a certain distance or to have contact to enable the handover of children. 
உடன்பட்ட நிபந்தலனகளில் நீங்கள் மற்ற தேப்பினலேத் சதாடர்பு சகாள்ளலாமா, 
அவர்களின் வதிவிடத்துக்குச் சமுகமளிக்கலாமா, ஒரு குறிப்பிட்ட தூேத்திற்குள் வே 
முடியுமா அல்லது குழந்லதகலள ஒப்பலடக்க ஏதுவாகத் சதாடர்பு சகாள்ளலாமா ரபான்ற 
விடயங்கள் இருக்கலாம். 
Another option is that the parties may agree to undertakings. Undertakings are a formal promise to 
the Court. If an undertaking is broken, police cannot enforce it.    
மற்சறாரு சதரிவானது யாசதனில், தேப்பினர் சபாறுப்சபடுத்தலவகளுக்கு உடன்படலாம். 
சபாறுப்சபடுத்தலவ எனப்படுவது நீதிமன்றத்திற்கு அளித்த முலறசார் வாக்குறுதியாகும். 
ஒரு சபாறுப்சபடுப்புப் பணி மீறப்பட்டால், சபாலீசாரினால்  அலத அமுல்படுத்த முடியாது. 
However, a breach of undertakings may be taken into account if the matter comes back to court.   
எவ்வாறாயினும், சபாறுப்சபடுத்தலவ மீறப்படுலகயில், அவ் விவகாேம் மீண்டும் 
நீதிமன்றத்திற்கு வந்தால், மீறல் நடவடிக்லக கவனத்தில் எடுத்துக் சகாள்ளப்படலாம். 
Parties can consent to a final order or undertakings on a 'without admissions' basis. This means the 
respondent agrees to the order or undertaking being made by the Court but does not admit or agree 
to matters that may be outlined in the application.  
'அனுமதிக்காத'' அடிப்பலடயில் தேப்பினர் இறுதி உத்தேவு அல்லது சபாறுப்சபடுப்புகளுக்கு 
ஒப்புதல் அளிக்கலாம். இதன் சபாருள், மறுசமாழியளிப்பவர் நீதிமன்றத்தால் சசய்யப்படும் 
உத்தேவு அல்லது சபாறுப்சபடுப்புக்கு ஒப்புக்சகாள்கிறார், ஆனால் விண்ணப்பத்தில் சுட்டிக் 
காட்டப்படக்கூடிய விடயங்கலள ஒப்புக்சகாள்ளரவா, அனுமதிக்கரவா இல்லல. 
Consenting on a without admissions basis to an order or undertaking means parties can avoid a 
court hearing before a Magistrate.  
ஓர் உத்தேவு அல்லது சபாறுப்சபடுப்புக்கு அனுமதிக்காத அடிப்பலடயில் ஒப்புதல் 
அளித்தல் என்பது ஒரு நீதிபதியின் முன்னிலலயில் தேப்பினர்  நீதிமன்ற விசாேலணக்குச் 
சமுகமளிப்பலதத் தவிர்க்கலாம். 
Respondents are advised to seek legal advice in relation to their personal circumstances before 
consenting to an order.  
ஓர் உத்தேவுக்கு சம்மதம் சதரிவிக்கும் முன்பதாக, தமது தனிப்பட்ட சூழ்நிலலகள் 
சதாடர்பாக மறுசமாழியளிப்பவர்கள் சட்ட ஆரலாசலனலயப் சபற்றுக்சகாள்ளுமாறு 
அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். 
An order may affect the respondent when applying for various licences such as firearms licence or 
undergoing security checks. 
துப்பாக்கி அனுமதிப் பத்திேம் ரபான்ற பல்ரவறு அனுமதிப் பத்திேங்களுக்கு 
விண்ணப்பிக்கும்ரபாது அல்லது பாதுகாப்புச் ரசாதலனகளுக்கு உட்படுத்தப்படும்ரபாது, ஓர் 
உத்தேவானது மறுசமாழியளிப்பவலேப் பாதிக்கலாம். 
If a party does not attend Court to participate in the preliminary conference, the Court may make a 
decision about the application in their absence. 
ஆேம்பக் கலந்துலேயாடல் ஒன்றில் பங்ரகற்க ஒரு தேப்பினர் நீதிமன்றத்திற்கு வேவில்லல 
என்றால், அவர்கள் இல்லாத ரநேத்தில் விண்ணப்பம் குறித்து நீதிமன்றம் ஒரு முடிலவ 
எடுக்கலாம். 
If you have concerns about your safety whilst at Court, please advise the protection unit ahead of 
time so arrangements can be made. 
நீதிமன்றத்தில் இருக்கும்ரபாது உங்கள் பாதுகாப்பு குறித்து உங்களுக்கு கவலலகள் 
இருந்தால், தயவுசசய்து பாதுகாப்புப் பிரிவுக்கு முன்கூட்டிரய அறிவியுங்கள், 
இதன்காேணமாக ஏற்பாடுகள் சசய்யப்படலாம். 
Before the conference you should think about what result you want and what you might agree to.   
கலந்துலேயாடலுக்கு முன்ரப நீங்கள் என்ன முடிலவ விரும்புகிறரீ்கள், மற்றும் நீங்கள் 
எவற்றுக்கு உடன்படலாம் என்பலவ பற்றிச் சிந்திக்க ரவண்டும். 
If the matter is not settled between the parties through the conference process, the application will 
be heard by a Magistrate at a later hearing date.   
கலந்துலேயாடல் சசயன்முலற மூலமாக  குறித்த தேப்பினரிலடரய இந்த விவகாேம் 
தீர்க்கப்படாவிட்டால், விண்ணப்பமானது பிந்திய ஒரு விசாேலணத் திகதியில் ஒரு 
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நீதிபதியினால் விசாரிக்கப்படும். 
Every situation is different, and what happens may not occur exactly as shown in the video.   
ஒவ்சவாரு சூழ்நிலலயும் ரவறுபட்டதாக இருப்பதுடன், என்ன நடக்கிறது என்பது 
காசணாளியில் காட்டப்பட்டுள்ளது ரபான்று சரியாக அரதமாதிரி நடக்காதும் இருக்கலாம். 
 


