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ஆணையர் என்்ன செயைார்?
ஆளையரின முககிய பஙகு இளேதாம்:
• ஊனமுற்்ற பபரிவயாரகள மற்றும் முதிவயாரகளுககு வீடு
மற்றும் சமூக அளமபபுகளில் இளைககபபடும் பகாடுளம,
உதாசீனம் மற்றும் சுரண்டல் வபான்ற குற்்றச்சாட்டுககளை
விசாரளை பசயதல்.

• விசாரளைககுப பி்றகு பாதிககபபட்ட பபரிவயாரகள மற்றும்
அேரகைது குடும்பஙகள/பராமரிபபாைரகளுககு ஆதரவு
ேைஙகுதல்.

• பகாடுளம, உதாசீனம் மற்றும் சுரண்டல் பதாடரபான
ஆணையர் ஏன் தேணைப்படுகிறார்?
நமது சமூகத்தில் அதிகம் பாதிககபபடககூடிய
உறுபபினரகளைப பாதுகாகக வேண்டிய பபாறுபளப நியூ
சவுத் வேல்ஸ் அரசு தீவிரமாகக ளகயில் எடுத்துளைது.
துரதிருஷடேசமாக பகாடுளம, உதாசீனம் மற்றும் சுரண்டல்
வபான்றேற்்றால் ஊனமுற்வ்றார மற்றும் முதிவயார மிகவும்
பாதிககபபடககூடியேரகள எனபளத நாஙகள அறிவோம்.
இநதப பிரச்சிளனளயத் தீரபபதற்கு நியூ சவுத் வேல்ஸ் இனனும்
பசயேதற்குரிய ோயபபுகளைப பற்றி பல்வேறு மறுஆயவுகள
மற்றும் விசாரளைகள வகாடிட்டுக காட்டுகின்றன. அேற்றுள
ஓம்புட்ஸ்மனின சமீபத்திய அறிகளகயான ‘நியூ சவுத் வேல்ஸில்
பாதிககபபடும் பபரிவயாரகள மீதான பகாடுளம மற்றும்
உதாசீனம் – நடேடிகளக வதளே’ மற்றும் முதிவயார பகாடுளம
பற்றிய பாராளுமன்ற விசாரளை 2016 வபான்றளே அடஙகும்.
ஆளையரின நியமனமானது, ஊனமுற்்ற பபரிவயாரகள
மற்றும் முதிவயாரகளுககு வீடு மற்றும் சமூக அளமபபுகளில்
இளைககபபடும் பகாடுளம, உதாசீனம் மற்றும் சுரண்டளை
எதிரபகாளளும் ேண்ைம் நமது தி்றளன ேலுபபடுத்துேதன மூைம்,
இநத அறிகளககளில் எழுபபபபட்ட பிரச்சிளனகளைத் தீரககும்.

முழுளமயான பிரச்சிளனகளை அரசுககுத் பதரிவித்துப
பரிநதுளர பசயதல்.

• பகாடுளம, உதாசீனம் மற்றும் சுரண்டல் பற்றிய சமூக

விழிபபுைரளே ஏற்படுத்துதல். அேற்ள்ற எவோறு தடுபபது,
அளடயாைம் காண்பது மற்றும் எதிரபகாளேது எனபதும்
இதில் அடஙகும்.

• ஊனமுற்வ்றாரககான வசளேகள மற்றும் உதவியுடன கூடிய
தஙகும் உள்றவிடஙகள பதாடரபான அதிகாரபூரே சமூகப
பாரளேயாைரகள நிகழ்ச்சித் திட்டத்ளத நிரேகித்தல்.

ஆணையரிடம் என்ச்னன்்ன
அதிகாரஙகள் இருக்கும்?
பிரச்சிளனகள முள்றயாக விசாரிககபபடுகி்றதா எனபளத
உறுதி பசயயும் ேளகயில் ஆளையருககுப புதிய, ேலுோன
அதிகாரஙகள பகாடுககபபடும். அேற்றுள பினேருேன அடஙகும்:
• அதன பசாநத இயககத்திவைா அல்ைது பரிநதுளர அல்ைது புகாளர
ளேத்வதா விசாரளைளயத் பதாடஙகுேதற்கான அதிகாரம்.

• ஒரு வதடல் ஆளைககு விண்ைபபித்து, அளத

பசயல்படுத்துதல் மற்றும் விசாரளையின ஒரு பகுதியாக
ஆதாரஙகளைக ளகபபற்றுதல் வபான்றேற்றுககான அதிகாரம்.

• தகேல் வசகரிககும் மற்றும் பகிரநது பகாளளும் அதிகாரஙகள.
முககியமாக, ஆளையர சாரபற்்றேராக இருபபார.
அத்துடன கடளமகளைச் பசயைாற்றுேதில் அளமச்சகத்தின
ேழிகாட்டுதலிவைா மற்றும் கட்டுபபாட்டிவைா இருகக மாட்டார.
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மறற நிறுை்னஙகளுடன் இணைந்து
ஆணையர் எவைாறு ்பணியாறறுைார்?

சேவை

ஒவபோரு நியூ சவுத் வேல்ஸ் காேல்துள்ற ஆளையத்திலும்
உளை புதிய, சி்றபபுநிளை முதிவயார பகாடுளமத் தடுபபு
அதிகாரிகள ஆளையருககு ஆதரவு ேைஙகுேர.
இநத அதிகாரிகள குற்்றவியல் நடத்ளத சம்பநதபபட்ட
விஷயஙகளை விசாரளை புரிேதிலும், குற்்றத் தடுபபு
நடேடிகளககளை வமற்பகாளேதிலும் ஆளையருடன
பநருககமாகப பணிபுரிேர.

நியூ ெவுத் தைல்ஸ் முதிதயார் சகாடுணமத்
ேடுபபு உேவி அணைபபுக்கு மாறறாக
ஆணையர் இருப்பாரா?

ஆளையரின கேனம் மககளுககு அேரகளுளடய வீடுகளிலும்,
சமூகத்திலும் எனன நடககி்றது எனபதில் இருககும்.
இருபபினும், ஊனமுற்வ்றார மற்றும் முதிவயார பரமரிபபு

முதிவயார பகாடுளமத் தடுபபு உதவி அளைபபின பபாறுபபுகள
ஆளையரிடம் பசனறுவிடும். புைனாயவுக கடளமளயக கூடுதைாகச்
வசரககபபடுேதன மூைம் உதவி அளைபபு பைபபடுத்தபபடும்.

ஆளையர நியமனத்துககு முன உஙகளுககு உதவி வதளேபபட்டால், நீஙகள பினேரும் அளமபபுகள ஒனறிலிருநது உதவி
வேண்டுபமனக வகட்கைாம்:

உஙகளுக்கு இைறணறப ்பறறிய
ஆேஙகம் ஏதும் இருந்ோல்

சோடர்பு சகாள்க:

சோடர்பு
விைரஙகள்

முதிவயார பகாடுளம

முதிவயார பகாடுளமத் தடுபபு உதவி அளைபபு

1800 628 221

ஊனமுற்்ற நபர ஒருேர மீதான பகாடுளம

வதசிய ஊனமுற்வ்றார பகாடுளம மற்றும்
பு்றககணிபபு உதவி அளைபபு

1800 880 052

ஊனமுற்வ்றார வசளே ேைஙகுநரின நடத்ளத

NDIS ஆளையம்

1800 035 544

முதிவயார பராமரிபபு வசளே ேைஙகுநரின நடத்ளத

முதிவயார பராமரிபபு முள்றயீடுகள ஆளையர

1800 550 552

அேசர உதவி வதளேபபடும் ஒரு காரியம்

நியூ சவுத் வேல்ஸ் காேல்துள்ற

000

மே
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