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

කරුුණු:

පැැමිණිල්ලක් කිරීම ගැැන

ආබාාධිත පුද්ගලයින් වෙ�නුවෙ�න් �ුඩකරුන වෙ��කවෙ�කුවෙ� හුසිංරීම පිළිබාඳ� ඔබාට ඇති 
ගුටලු �ම්බාන්ධවෙ�න් වික්වෙටෝරි�ානු ආබාාධිත වෙ��ක වෙකාමිෂන් �භාා�ට කටයුතු කළ හුකි�. 
මක්නි�ාද �ත් ආබාාධ �හිත පුද්ගලයින්ට ද ආරුක්ෂිත බා�ක් දුනීමට අ�ශ් � නි�ා�. 

අපැගේ� පැැමිණිලි ගේ�වාාවා ගැැන
අපවෙ� පුමිණිලි වෙ��ා� රුහසිංගත� �හ වෙනාමිවෙ� 
�න අතරු ඕනෑම වෙකවෙනකුට වෙ��ා ලබාා ගත 
හුකි�. ආබාාධිත පුද්ගලයින් වෙ�නුවෙ�න් �ුඩකරුන 
වෙ��කවෙ�කුවෙ� හුසිංරීම, ආරුක්ෂා� වෙහෝ ඔවුන්වෙ� 
කාර්�වෙ� ගුණාාත්මකභාා�� පිළිබාඳ� ඔබාට ගුටලු 
ඇත්නම්, ඔබා වෙ�නුවෙ�න් අපි වෙමහි සිංටින්වෙනමු.

අපවෙ� අ�ධාන� තනි තනි ආබාාධිත පුද්ගලයින් 
වෙ�නුවෙ�න් �ුඩකරුන වෙ��කයින් �ම්බාන්ධවෙ�න් �න 
බාුවින් අප සුවිවෙශ්ෂ නි�ාමකවෙ�කු වෙ�. 

වික්ගේ�ෝරියාාගේ� ඕනෑම අබාාධිත 
පුද්ගැලයින් ගේවානුගේවාන් වාැඩකරන 
ගේ�වාකගේයාකු සම්බාන්ධගේයාන් ඔබා� 
පැැමිණිල්ලක් කළ හැැකියා
ආබාාධිත වෙ��ා� �ඳහා අරුමුද� �ුපවෙ�න ආකාරු� 
වෙහෝ ආබාාධිත පුද්ගලයින් වෙ�නුවෙ�න් �ුඩකරුන 
වෙ��ක�ා නි�ුලී සිංටින ආකාරු� වෙනා�ලකා 
වික්වෙටෝරි�ාවෙ� ඕනෑම ආබාාධිත වෙ��කවෙ�කු  
ගුන ඔබාට පුමිණි�ලක් කළ හුකි�.

පුමිණි�ලක් කිරීමට අ�ශ් � දුයි ඔබාට විශ්�ා� 
නුතිනම්, ඔබාවෙ� ගුටලු� �ම්බාන්ධවෙ�න් අප 
ඇමතීමට අප ඔබා දිරිමත් කරුන්වෙනමු. 

ඔබාට �හා� වීමට වෙකාමි�මට හුකි�ා�ක් වෙනාවෙ� 
නම්, වෙ�ාමු කිරීම් සිංදු කිරීවෙමන් හා ඔවෙ� ගුටලු�ට 
උපකාරු කළ හුකි �ංවිධාන වෙ�ත ඔබා �ම්බාන්ධ 
කිරීවෙමන් අපට ත� දුරුටත් උපකාරු කිරීමට හුකි 
වීමට ඉඩ ඇත. 

ආබාාධිත පුද්ගැලයින් ගේවානුගේවාන් 
වාැඩ කරන ගේ�වාකගේයාකු ගැැන 
පැැමිණිලි කිරීම සුදුසුද?

ඔ�, වෙ��කවෙ�ක් ගුන පුමිණිලි කළාට කමක් නුත. 
ඔබා තෘප්ති�ට පත් වෙනා�න්වෙන් නම් වෙහෝ කිසිං�ක් 
�ුරුදි නම් ආබාාධිත පුද්ගලයින් වෙ�නුවෙ�න් �ුඩකරුන 
වෙ��කයින් දුන ගුනීම �ුදගත්�. පුමිණි�ලක් 
ඉදිරිපත් කිරීම මගින් ආබාාධිත පුද්ගලයින් වෙ�නුවෙ�න් 
�ුඩකරුන වෙ��කයින්ට ඔවුන්වෙ� �ුඩ �හ පුරුුදු�ල 
ධනාත්මක වෙ�න�කම් සිංදු කරු ගුනීමට �හා� වි� 
හුකි�. ි

�ෑම වෙකවෙනකු වෙ�නුවෙ�න්ම වෙ��ා �ුඩිදියුණු කිරීම 
�ඳහා පුමිණි�ලක් කිරීම ඉතා වෙහාඳ මාර්ග�කි.

පැැමිණිලි වාර්ගැ?

වික්වෙටෝරි�ාවෙ� ඕනෑම අබාාධිත පුද්ගලයින් 
වෙ�නුවෙ�න් �ුඩකරුන වෙ��කවෙ�කු �ම්බාන්ධවෙ�න් 
ඔබාට පුමිණි�ලක් කළ හුකි�. පහත දුක්වෙ�න වෙද් 
�ම්බාන්ධවෙ�න් ඔබාට පුමිණිලි කළ හුකි�:

• ඔවුන්වෙ� �ුඩ ප් රුමිති� ගුන

• ආබාාධිත පුද්ගලයින් වෙ�නුවෙ�න් �ුඩකරුන
වෙ��ක�ාවෙ� දුනුම, කු�ලතා වෙහෝ විනිශ්ච� ගුන

• ආරුක්ෂිත� වෙ��ා �ුපයීමට ඔවුන්වෙ� ඇති
හුකි�ා� ගුන

• ආබාාධිත වෙ��ා ආරුක්ෂණා පනත 2018 (Vic) වෙහෝ
ආබාාධිත වෙ��ා ආරුක්ෂණා චර්�ා ධර්ම �ංගරහ�
උ�ලංඝන� කිරීමක් ගුන.

https://www.vdwc.vic.gov.au/
https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/disability-service-safeguards-act-2018/001
https://www.vdwc.vic.gov.au/rights-and-responsibilities/disability-worker-code-of-conduct
https://www.vdwc.vic.gov.au/rights-and-responsibilities/disability-worker-code-of-conduct


වඩාා ආරක්ෂිතව ගො�ාඩානැැගීමට උපකාාරී වීමට,
වඩාා ශක්තිමත්, ආබාාධිත අංංශයක්

මා මගේ� පුද්ගැලික ගේතාරතුරැ ලබාා  
දියා යුතුද?

අපි නිර්නාමික පුමිණිලි භාාරු ගන්වෙනමු. ඔබාවෙ� 
අනන් �තා�� රුහසිංගත� තබාා ගන්නා වෙල� ඔබාට ඉ�ලා 
සිංටි� හුකි�. අපවෙ� මාර්ගගත පිවිසුම භාාවිතවෙ�න් 
පුමිණි�ලක් කිරීවෙම් දී ඔබා �ුපයි� යුතු �න්වෙන් මු� නම 
පමණාකි.  ඔබා නිර්නාමික� සිංටීමට වෙතෝරුා ගන්වෙන් නම්, අප 
ඔබාවෙ� ගුටලු� �ම්බාන්ධවෙ�න් කටයුතු කරුන ආකාරු� හා 
එමගින් ඇති වි� හුකි ප් රුතිඵල� සීමා කිරීමට ඉඩ ඇත.

ඔබා විසිංන් ඔවෙ� වෙතාරුතුරුු අපට ලබාා දීමට වෙතෝරුා 
ගතවෙහාත් අපි ඔබාවෙ� වෙපෞද්ගලික වි�තරු එක්රුැ� 
කිරීම, භාාවිත කිරීම, ගබාඩා කිරීම හා ආරුක්ෂා කිරීම 
නීත් �ානුකූල� අ�ශ් � පරිදි සිංදු කරුන්වෙනමු.

පැැමිණිල්ලක් සිදු කරන්ගේන් ගේකගේ�ද?
පහත ආකාරු�ලින් ඔබාට පුමිණිලි කළ හුකි�:

• vdwc.vic.gov.au හි මාර්ග ගත වෙපෝරුම�ක් �ම්පූර්ණා 
කිරීවෙමන්

• 1800 497 132 ඔ�වෙ� අප ඇමතීවෙමන්

• වෙල�� 20, 570 Bourke Street, Melbourne VIC 3000 
ලිපින�ට අපට ලිවීවෙමන්

• Auslan පරි�ර්තක�න් ඇතුළු� ජාාතික Relay  
වෙ��ා� හරුහා අප� �ම්බාන්ධ කරු ගුනීමට: 
https://nrschat.nrscall.gov.au/nrs/internetrelay ,  
1300 555 727 ඇමතීවෙමන් වෙහෝ 0423 677 767 ට  
SMS කිරීවෙමන්

• අපට භාාෂණා පරි�ර්තකයින් ලබාා දි� හුකි�  

• අපට ඔබා� මුහුණාට මුහුණා හමුවීමට කටයුතු කළ 
හුකි�    

වික්ගේ�ෝරියාානු ආබාාධිත පුද්ගැලයින් ගේවානුගේවාන් වාැඩකරන ගේ�වාක ගේකාමිසම ගැැන
වික්වෙටෝරි�ානු ආබාාධිත පුද්ගලයින් වෙ�නුවෙ�න් �ුඩකරුන වෙ��ක වෙකාමි�ම, ආබාාධිත පුද්ගලයින්� �ඩා වෙහාඳින් ආරුක්ෂා 
කිරීමට �හ �ඩාත් ශක්තිමත්, �ඩා සුරුක්ෂිත ආබාාධිත අ� �ඳහා �න අංශ�ක් වෙගාඩනුගීමට පිහිටු�ා ඇති ��ාධීන 
ආ�තන�කි. ආබාාධිත වෙ��ා ආරුක්ෂණා චර්�ාධර්ම �ං� රුහ�, ආබාාධ �හිත පුද්ගලයින්ට �හ� �න වික්වෙටෝරි�ා හි සිං�ලුම 
වෙ��කයින්වෙගන් වෙහාඳ වෙ��ා�ක් ලබාාගුනීම �හ පුමිණිලි වෙ��� �ඳහා �ග කි� යුතු වෙ�. පුද්ගල�න්වෙ� ආරුක්ෂා� 
ආ�දානමට ලක් කරුන වෙ��කයින් පිළබාඳ� විමර්ශන� කිරීමට �හ ඔවුන් වෙනරුපා හුරීම �ඳහා �න පුමිණිලි හා දුනුම් දීම් 
භාාරු ගුනීමට එ�ට හුකි�.

අපවෙ� වෙ�� අඩවි� වෙ�න vdwc.vic.gov.au වෙ�ත පිවිවෙ�න්න වෙහෝ 1800 497 132 ට කතා කරුන්න
අපවෙ� පු�ත් �ඟරුා�ට ලි�ාපදිංචි වෙ�න්න
අප� අනුගමන� කරුන්න

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

https://www.vdwc.vic.gov.au/
https://www.facebook.com/VDWCommission
https://twitter.com/vdwcommission?lang=en
https://www.linkedin.com/company/vdwcommission/
https://mailchi.mp/0b946807739a/newsletter-subscription
http://www.vdwc.vic.gov.au
https://nrschat.nrscall.gov.au/nrs/internetrelay
https://www.vdwc.vic.gov.au/
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