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කරැණු:

පැැමිණිල්ලක් කිරීගේමන් අනතුරැව කුමක්  
සිදු ගේ�ද

වික්වෙ�ෝරියාානු ආබාාධිත පුද්ගලයින් වෙ�නුවෙ�න් �ැඩකරන වෙ��ක වෙකාමි�ම, ආබාාධිත පුද්ගලයින් වෙ�නුවෙ�න් 
�ැඩකරන වෙ��කයාන්වෙ� චර්යාා� �ම්බාන්ධවෙයාන් තිවෙබාන ��ාධීන පැැමිණිලි වෙ��ා�කි. 

ආබාාධිත පුද්ගලයින් වෙ�නුවෙ�න් �ැඩකරන වෙ��කයාන්� අරමුදල් �ැපැවෙයාන ආකාරයා ගැන වෙනා�ලකා 
වික්වෙ�ෝරියාාවෙ� සිටින ඕනෑම ආබාාධිත වෙ��කවෙයාකු ගැන එයා� පැැමිණිලි භාාර ගත හැැකියා. 

වික්වෙ�ෝරියාානු රජයා විසින් ආබාාධ �හිත පුද්ගලයින්� සිදු�න හිං�ා �ම්බාන්ධවෙයාන් "කිසිවෙ�ත් ම වෙනාඉ�සීවෙම්" 
ප් රවෙ�ශයාක් අනුගමනයා කරයි. අපැවෙ� පැැමිණිලි වෙ��ා� වෙමම ප් රවෙ�ශයා ක් රියාා�� නං�යි.

මගේ� පැැමිණිල්ල සම්බන්ධගේ�න් 
කටයුතු කරන්ගේන් කවුද?
ඔබා පැැමිණිල්ලක් කරන වි� අපි ඔබා �මඟ ක�යුතු කරන්වෙනමු. 

අපි ඔවෙ� පැැමිණිල්ල පිළිබාඳ වෙතාරතුරැ වෙබාදා ගත හැැකි ආරක්ෂිත 

පැරි�රයාක් ඔබා� ලබාා වෙදන්වෙනමු.

ඔබා ආබාාධිත පුද්ගලවෙයාකු වෙ�නුවෙ�න් පැැමිණිල්ලක් කරන්වෙන් 

නම්, එයා ඉදිරියා� කරවෙගන යාාම �ඳහැා ඔවුන්වෙ� කැමැත්ත 

ලබාා ගැනීම� හැැකි �ෑම අ��ථාා�කදී ම අපි ඔවුන් �මග කතා 
කරන්වෙනමු. අපැවෙ� අ�ධානයා වෙයාාමු �න්වෙන් ආබාාධිත පුද්ගලයාා 
�හැ ඔවුන්වෙ� අ�ශ් යාතා වෙකවෙරහි �න අතර, අපි ඔවුන්� 

ක් රියාා�ලියා� �ම්බාන්ධ කර ගැනීම� උත්�ාහැ කරන්වෙනමු.

ඔබගේ� පැැමිණිල්ල කුමක් සම්බන්ධගේ�න් 
ද �න බව තහවුරැ කරන ගේලස අපි ඔගේබන් 
ඉල්ලා සිටින්ගේනමු.

අපි ඔබා �මඟ පැැමිණිල්ල �ම්බාන්ධ වි�තර තහැවුරැ කර ගන්වෙනමු. 

ඔවෙ� පැැමිණිල්ල ඉදිරියා� කරවෙගන යාාම �ඳහැා ඔබා පැැමිණිලි කරන 

ගැ�ලු� වෙහැෝ ගැ�ලු තහැවුරැ කර ගන්නා වෙල� ඔවෙබාන් ඉල්ලා සිටිනු 

ඇත. 

ඔබට විගේ�ෂිත ප් රතිඵල�ක් අව� � දැයි 
අපි විමසා සිටින්ගේනමු.

ඔබා ලබාා ගැනීම� අ�ශ් යා ප් රතිඵලයා ගැන ඔවෙබාන් අ�නු ඇත. 

ඔබා� විවෙශ්ෂිත ප් රතිඵලයාක් අ�ශ් යා නැතිනම් කමක් නැත. 

ඔබා� විශ්�ා� නැත්නම්, ප් රතිඵල �ම්බාන්ධවෙයාන් අපැ� ඔබා� 

වෙයාෝජනා ඉදිරිපැත් කළ හැැකියා. වෙ��කවෙයාකු ල�ා �මා� අයාැදීමක් 

වෙහැෝ වෙ��කවෙයාකු �මඟ එකඟතා�යාකින් පැැමිණිල්ලක් වි�ඳීම 

�මහැර උදාහැරණ වෙ� දැක්වියා හැැකියා. ඔබා එකඟ වීම� කැමති �න 

ප් රතිඵල වෙමාන�ාදැයි අපැ� පැැ�සීම� ඔබා� හැැකියාා� ඇත. 

ි

ඔවෙ� පැැමිණිල්ල ඉල්ලා අ�කර ගැනීම� ඔබා තීරණයා කරන්වෙන් 

නම්, අපි� ත� දුර�ත් ඒ ගැන වෙ�ායාා බාැලීම� හැැකියා.

අපැ �මග �ැඩ කිරීවෙමන් ඔබා වෙහැෝ ඔබා වෙ�නුවෙ�න් පැැමිණිල්ලක් 

කරන පුද්ගලයාා� වෙබාාවෙහැෝ පැැමිණිලි වි�ඳා ගත හැැකි අතර, 

එක් එක් පුද්ගලයාා �ෑහීමක� පැත්�න ආකාරවෙ� ප් රතිඵල ලබාා 
ගැනීම� ආබාාධිත පුද්ගලයින් වෙ�නුවෙ�න් �ැඩ කරන වෙ��කයාා� 

හැැකි වෙ�.

ඔබට භාාෂාා, ලිවීම ගේහෝ 
සන්නිගේ�දන� සම්බන්ධගේ�න් 
උද� අවශ්යය නම්
අපැ� භාාෂණ පැරි�ර්තකයින් ලබාා දියා හැැකියා, නැතවෙහැාත් ඔබා� 

පැැමිණිල්ලක් කිරීම� �හැ ඕනෑම වෙ�ලා�ක ඔබා� �හැායා වීම� 

Auslan පැරි�ර්තකයාන් ඇතුළු� ජාතික රිවෙල් වෙ��ා� හැරහැා අපැ හැා 
�ම්බාන්ධ වියා හැැකියා. ඔබා හැමු වී කතා කිරීම� �ඩාත් කැමති නම් 

අපැ� ඔබා� මුහුණ� මුහුණ හැමුවියා හැැක.

පැැමිණිල්ලක් සම්බන්ධගේ�න් ඔබ 
අපැව හමු වූ විට බලාගේපැාගේරාත්තු 
වි� හැක්ගේක් කුමක්ද?
ඔබා� කැමති නම් අපැ� හැමුවීම� ඔබා� වෙතෝරා ගැනීම� හැැකියා. 

වෙමම හැමුවීම, ඔවෙ� පැැමිණිල්ල කුමක් ගැනද යාන්න �හැ ඔබා� 

අ�ශ් යා විවෙශ්ෂිත ප් රතිඵල තිවෙ�ද යාන්න පිළිබාඳ �ඩා වෙහැාඳ 

අ�වෙබාෝධයාක් වෙකාමි�ම� ලබාා ගැනීම �ඳහැායා. 

https://www.vdwc.vic.gov.au/


හමුවීමට සහභාාගී වන්ගේන් කවුද?

ආබාාධිත පුද්ගලයින් වෙ�නුවෙ�න් �ැඩ කරන වෙ��කයාා වෙහැෝ 
වෙ��කයින් �හැභාාගී වෙනා�නු ඇත. පැැමිණිලි �ම්බාන්ධවෙයාන් 

ක�යුතු කිරීම පිළිබාඳ පැළපුරැදු කාර්යා මණ්ඩලවෙ� �ාමාජිකවෙයාක් 

�හැභාාගී වීම සිදු වෙ�. ඔබා� අ�ශ් යා නම් �හැායාකයාකු රැවෙගන එන 

වෙල� අපි ඔබා� දිරිමත් කරන්වෙනමු. වෙමයා මිතුවෙරකු වෙහැෝ පැවුවෙල් 

�ාමාජිකවෙයාකු, උපැකාරක වෙ��කවෙයාකු වෙහැෝ ඔවෙ� ගැ�ලු පැැහැැදිලි 

කිරීවෙම් දී ඔබා� �හැායා වීම� ඔබා� පැහැසු යාැයි හැැවෙඟන වෙකවෙනකු 

වියා හැැකියා. ඔබා� �හැායාක පුද්ගලයාන් එක් අවෙයාකු� �ඩා �හැභාාගි 

කර ගත හැැකිියා. 

ඔබාවෙ� දැන� පැ�තින ආධාරක ජාලවෙ� සිටින ඔබා� �හැායා දීම� 

සුදුසු කවුරැන්ද යාන්න ගැන ඔබා� අපැ �මග �ාකච්ඡාා කිරීම� 

හැැකියා.

හමුවීගේම් දී සාකච්ඡාා කරන්ගේන් ගේමානවාද
ඔවෙ� පැැමිණිල්ල� උපැකාරී වියා හැැකියාැයි ඔබා විශ්�ා� කරන ඕනෑම 

වෙතාරතුරක් ඇතුළු�, ඔවෙ� ගැ�ලු පිළිබාඳ වෙතාරතුරැ වෙබාදා ගැනීම� 

ඔබා� අ��ථාා� ලැවෙබානු ඇත.

හමුවීම සඳහා සූදානම් වන්ගේන් 
ගේකගේ�ද

මා සූදානම් කර ගත යුතු ගේහෝ මා ගේගන ආ 
යුතු ගේතාරතුරැ ගේමානවාද?

ඔබා අපැ හැමුවීම� වෙපැර, ඔවෙ� රැ�වීවෙම්දී ඔබා �ැපැයීම� කැමති 

අමතර වෙතාරතුරැ තිවෙ�දැයි �ලකා බාැලීම� ඔබා කැමති වියා හැැක. 

සිදු වූ වෙද් වෙත්රැම් ගැනීම� අපැ� උපැකාරී වියා හැැකි යාැයි ඔබා සිතන 

ඕනෑම උපැකාරක වෙතාරතුරක් වෙහැෝ ඕනෑම වෙදයාක් වෙමයා� ඇතුළත් 

වියා හැැකියා. 

ඔබා හැමු වීවෙම් දී ඇසීම� කැමති ප් රශ්න කිහිපැයාක් වෙගන ඒම� 

ඔබා� �ලකා බාැලියා හැැකියා.

හමුවීගේමන් පැසු කුමක් සිදුගේ�ද?
මීළඟ පියා�ර පිළිබාඳ� ඔබා� උපැවෙද� දීම �ඳහැා හැමුවීවෙමන් පැසු� 

අපි ඔබා� �ම්බාන්ධ කර ගන්වෙනමු. 

ඔබගේ� පැැමිණිල්ල පැහත ක් රමවලින් 
එකකින් ගේමගේහ�වි� හැකි�.

• එකඟතා�යාකින් වි�ඳීම - උදාහැරණයාක් වෙල� වෙ��කවෙයාකු 

විසින් �මා� අයාදීමක් වෙහැෝ ඔවුන් �හැ ඔබා අතර ගිවිසුමක්

• �මථාකරණයා - වෙමයා ගිවිසුමක� එළඹීම අරමුණු කරගත් 

�ඩාත් විධිමත් ක් රියාා�ලියාකි. වෙමයා සිදු කළ හැැක්වෙක් 

පැැමිණිල්වෙල් පැාර්ශ්�යාන් �මථායාක� පැත් වීම� එකඟ වු�වෙහැාත් 

පැමණි. ඉන්පැසු පැාර්ශ�යාන්� 2018 ආබාාධිත වෙ��ා ආරක්ෂණ 

පැනත යා�වෙත් යාම් යාම් අයිති�ාසිකම් �හැ �ගකීම් තිවෙබානු ඇත. 

• උපැවෙද්ශනයා - වෙකාමිෂන් �භාා� විසින් භාාවිතා කරන 

අධ් යාාපැනික වෙම�ලමකි, උදාහැරණයාක් වෙල� ආබාාධිත 

වෙ��කයින්� ආබාාධිත වෙ��ා ආරක්ෂණ ආචාර ධර්ම �ං� රහැයා 

අනුගමනයා කළ යුතු බා� මතක් කිරීම 

• විමර්ශනයා - විමර්ශන පිළිබාඳ �ැඩිදුර වෙතාරතුරැ �ඳහැා 
කරැණාකර පිවිවෙ�න්න: https://www.vdwc.vic.gov.au/what-

happens-when-commission-decides-to-investigate

වික්ගේටෝරි�ානු ආබාධිත පුද්ගලයින් ගේවනුගේවන් වැඩකරන ගේ�වක ගේකාමිසම ගැන
වික්වෙ�ෝරියාානු ආබාාධිත පුද්ගලයින් වෙ�නුවෙ�න් �ැඩකරන වෙ��ක වෙකාමි�ම, ආබාාධිත පුද්ගලයින්� �ඩා වෙහැාඳින් ආරක්ෂා කිරීම� �හැ 

�ඩාත් ශක්තිමත්, �ඩා සුරක්ෂිත ආබාාධිත අයා �ඳහැා �න අංශයාක් වෙගාඩනැගීම� පිහිටු�ා ඇති ��ාධීන ආයාතනයාකි. ආබාාධිත වෙ��ා 
ආරක්ෂණ චර්යාාධර්ම �ං� රහැයා, ආබාාධ �හිත පුද්ගලයින්� �හැයා �න වික්වෙ�ෝරියාා හි සියාලුම වෙ��කයින්වෙගන් වෙහැාඳ වෙ��ා�ක් 

ලබාාගැනීම �හැ පැැමිණිලි වෙ��යා �ඳහැා �ග කි� යුතු වෙ�. පුද්ගලයාන්වෙ� ආරක්ෂා� ආ�දානම� ලක් කරන වෙ��කයින් පිළබාඳ� 

විමර්ශනයා කිරීම� �හැ ඔවුන් වෙනරපැා හැැරීම �ඳහැා �න පැැමිණිලි හැා දැනුම් දීම් භාාර ගැනීම� එයා� හැැකියා.

අපැවෙ� වෙ�� අඩවියා වෙ�න vdwc.vic.gov.au වෙ�ත පිවිවෙ�න්න වෙහැෝ 1800 497 132 � කතා කරන්න
අපැවෙ� පු�ත්	�ඟරා��	ලියාාපැදිංචි	වෙ�න්න
අපැ� අනුගමනයා කරන්න

vdwc.vic.gov.au වෙ�ත පිවිවෙ�න්න
1800 497 132 අමතන්න

https://www.vdwc.vic.gov.au/
https://www.vdwc.vic.gov.au/what-happens-when-commission-decides-to-investigate
https://www.vdwc.vic.gov.au/what-happens-when-commission-decides-to-investigate
https://www.facebook.com/VDWCommission
https://twitter.com/vdwcommission?lang=en
https://www.linkedin.com/company/vdwcommission/
https://mailchi.mp/0b946807739a/newsletter-subscription
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