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உங்களுக்ரகொே் பெய்தி

அவுஸ�திதரலிேக் குடிம்கைோ்க தவண்டுசமன்று நீங்கள முடிவு செய�னமக்கு எமது வோழ்ததுக்்கள. பு�திே ஒரு நோட்டில் 
வோழ்வ�றகும், அந� நோட்டின் குடிம்கன் என்ற முனறேில் முழுப ்பஙத்கற்ப�றகும் ன�ரிேமும், முேறெியும், ்பறறுறு�தியும் த�னவ. 
எங்களது அனம�திேோை, ஜைநோே்க ெமூ்கத�திறகு நீங்கள ஆறறும் ்பங்களிப்பினை நோங்கள த்போறறு்கதிதறோம்.

அவுஸ�திதரலிேக் குடியுரினம என்்பது உங்களது புலம்ச்பேரவுப ்போன�ேில் ஒரு முக்்கதிேமோை ்கட்ைமோகும். அவுஸ�திதரலிேக் 
குடிம்கைோவச�ன்்பது அவுஸ�திதரலிே நோட்னையும் இந� நோட்டின் விழுமிேங்கனளயும் ச�ோைரநது ம�திததுக் ்கோப்ப�ற்கோை 
்பறறுறு�தினே நீங்கள தமறச்கோள்கதிறீர்கள என்தற ச்போருளோகும். அதத�ோடு அவுஸ�திதரலிே ெமூ்கத�தினுல் ஒரு 
முனறப்படிேோை அங்கததுவம் ச்பறுவ�ற்கோை ஆரம்்பமுமோகும். ‘நோன் ஒரு அவுஸ�திதரலிேன்’ என்று ச்பருமி�மோ்க நீங்கள 
செோல்வ�றகு வேி வகுக்கும் ்படி�ோன் இது. 

அவுஸ�திதரலிேக் குடியுரினம என்்பது ச்பரும் ்பலன்்கனள வேங்கவல்லத�ோர ெிறபபுரினமேோகும். அவுஸ�திதரலிேக் 
குடிம்கைோவ�ன் மூலம் நீங்கள �ைிததுவம் வோயந� ஒரு த�ெிே ெமூ்கத�திைருைன் ஒன்றினண்கதின்றீர்கள. நமது பூரவீ்கக் 
குடிமக்்கள, ்பிரிட்ைைில் இருநது நோம் சுவீ்கரித� ஜைநோே்க அனமபபு்கள மறறும் உலச்கஙகும் இருநது ்பின்ைர வந� 
மக்்கள ஆ்கதிதேோரது இனணந� ்பங்களிபபு்களிைோதலதே நமது நோடு நதிறுவப்பட்டுளளது. நமது ்பரநது்பட்ை �ன்னமனே நோம் 
ச்கோண்ைோடும் அத� தவனளேில், ஒருமித�மோை, ஒறறுனமமிக்்க த�ெமோ்க �தி்கேவும் நோம் ்போடு்படு்கதிதறோம்.

நமது ்பிரச்ெினை்கனளத �ீரக்்க நோம் இனணவோ்க முேல்்கதிதறோம் என்்பன�யும், இப்படிப்பட்ைத�ோர மோச்பரும் நோைோ்க, 
அவுஸ�திதரலேோ உருவோ்க நோமனைவரும் உனேக்்கதிதறோம் என்்பன�யுதம அவுஸ�திதரலிே ெமூ்கத�திைரது வலினம 
்கோட்டு்கதிறது. நம்மினைதே நதினலேோைத�ோர ஆட்ெி அனமபபு இருக்்கதிறது, அத�ோடு அவுஸ�திதரலிேோவில் வெிபத்போர அரெின் 
அ�தி்கோரதன�யும் ெட்ைங்கனளயும் ம�திதது நைக்்கதிறோர்கள. நமது நதினலபபுத�ன்னம, நமது ்கலோச்ெோரம் மறறும் நமது ெட்ைங்கள 
ஆ்கதிேனவ நமது வரலோறறில் இருநது உருபச்பறறனவேோகும். அவுஸ�திதரலிே ெமூ்கத�திைதரோடு ெங்கமிப்ப�ன் மூலமோ்க, 
நீங்கள அவுஸ�திதரலிேோவின் வரலோறதறோடு இன்னும் ச்கோஞெம் கூட்டி, அன� உருவோக்்க உ�வும் ஒரு நதினலேில் இருபபீர்கள.

அவுஸ�திதரலிேோ ஓர ்பண்னைே நோைோகும். இது ்போரிேதும் �ைிததுவமும் வோயந�து. இது ்பசுனமேோை மனேக்்கோடு்களும், 
வைங்களும் நதினறந� நோைோகும் ச்போன்ைிறக் ்கைற்கனர்களும், வரண்ை ்போனல்களும் இஙகுண்டு. நம் பூரவீ்கக் குடி்களது 
்கலோச்ெோரங்கள உல்கதின் மி்கப ்பனேே, ச�ோைரந�திருக்்கதின்ற ்கலோச்ெோரங்களோகும். நோம் புலம்ச்பேரநது வந�வர்களோல் 
நதிரமோணிக்்கப்பட்ைத�ோர இனளே த�ெமும் ஆதவோம். அவுஸ�திதரலிேோவில் ஐதரோப்பிேக் குடிேமரவு 1788-ஆம் ஆண்டு 
ச�ோைங்கதிேது, நோம் ச�ோைரநதும் பு�தி�ோயப புலம் ச்பேரதவோனர வரதவற்கதிதறோம். 

200-க்கும் தமற்பட்ை நோடு்களிலிருநது வநதுளதளோர அவுஸ�திதரலிேோனவத �ம் இல்லமோக்்கதிக் ச்கோண்டுளளைர. இ�ன் 
வினளவோ்க, உல்கதின் மி்கப ்பரநது்பட்ை ெமூ்கங்களில் ஒன்றோ்க நமது ெமூ்கம் �தி்கழ்்கதிறது. ்பல இைத�திைனரயும், ்பல 
்கலோச்ெோரத�திைனரயும் த�ெிே ஒருனமப்போட்டுைன் அவுஸ�திதரலிேோ சவறறி்கரமோய இனணவோக்கு்கதிறது. குடியுரினம என்ற 
்பினணபத்ப எம்மனைவனரயும் ஓன்றினணக்்கதிறது.

அவுஸ�திதரலிேோ ஒரு ஜைநோே்க நோைோகும். எமது ஜைநோே்க நோட்னை நதிரமோைிக்கும் ்பணிேில் முழுப ்பஙத்கறகும் வோயப்பினை 
குடியுரினம உங்களுக்கு வேஙகு்கதிறது. அவுஸ�திதரலிே ெமூ்கத�திைரின் ெம்்பிர�ோேப்படிேோை ஒரு அங்கத�திைர என்ற 
முனறேில் உங்களது ச்போறுபபுக்்கனள நதினறதவறற நீங்கள ஆேத�மோேிருக்்கதிறீர்கள என்்பன�தே இது குறிக்்கதிறது. 
ஒவசவோரு மைி�ைின் ச்கௌரவம் மறறும் சு�ந�திரம், ஆைவர மறறும் ம்களிரது ெமததுவம் மறறும் ெட்ைத�தின் ஆட்ெி 
ஆ்கதிேவறறில் அவுஸ�திதரலிேர்கள நம்்பிக்ன்க ச்கோண்டுளளைர. அவுஸ�திதரலிேக் குடியுரினம என்்பது உங்கள அன்றோை 
வோழ்வில் இபச்பறுமோைங்கனள நீங்கள ்கனைப்பிடிப்பன�தே குறிக்்கதிறது.
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அவுஸ்திரரலியக் குடிமகனாகுதல்
அவுஸ�திதரலிேக் குடிம்கைோகு�ல் என்்பது ஒரு முக்்கதிேமோை நனைமுனறேோகும், இ�தில் ஒருவர �ைது விசுவோெதன� 
அவுஸ�திதரலிேோவிறகும், அ�ன் மக்்களுக்கும் உறு�திசமோேிேளிக்்கதிறோர அ�ன்்பின் அவர நமது நோட்டின் ஒரு குடிம்கைோ்க 
அவரது உரினமனளயும் ச்போறுபபு்கனளயும் நதினறதவறறக் உரினமயுளளவரோ்கதிறோர. 

அவுஸ்திரரலியக் குடியுரிசமப் பரீட்சை
அவுஸ�திதரலிேோனவப ்பறறியும், அ�ைது ஜைநோே்க அனமபபு, நம்்பிக்ன்கள மறறும் ம�திபபு்கள, மறறும் குடியுரினமேின் 
ச்போறுபபு்கள மறறும் சு�ந�திரங்கள குறிததும் த்போ�திே அறிவு உங்களுக்கு உண்ைோ எை ம�திப்பிடும் வன்கேில் 
‘அவுஸ�திதரலிேக் குடியுரினமப ்பரீட்னெ’ வடிவனமக்்கப்பட்டுளளது.

‘குடியுரினமப ்பரீட்னெ’ என்்பது நீங்கள ஆங்கதில சமோேிேில் இருக்கும், ்கணிைிேில் தமறச்கோளளும் ‘்பல விருப்பத ச�ரிவு’ 
ச்கோண்ை ்பரீட்னெ ஆகும். இ�தில் �றத்போக்்கோ்கத த�ரநச�டுக்்கப்பட்ை 20 த்களவி்கள இருக்்கதின்றை. 15 நவம்்பர 2020 
அன்றின்்படி, இ�தில் அவுஸ�திதரலிே ம�திபபு்கள குறித� ஐநது த்களவி்களும் அைஙகும். 

இந�ப ்பரீட்னெேில் த�ரச்ெிேனைவ�றகு, ம�திபபு்கள குறித� அனைதது ஐநது த்களவி்களுக்கும் நீங்கள ெரிேோ்கப ்ப�திலளிதது, 
ஒட்டுசமோத�மோ்கக் குனறந�து 75 ெ�வீ� ம�திபச்பண் ச்பறறோ்க தவண்டும். 

குடியுரினமச் ்பரீட்னெ்கனள, அவுஸ�திதரலிேோ எங்கதிலுமுளள உளதுனற அனமச்ெ்கத துனற அலுவல்கங்களில் 
நைதது்கதிறோர்கள. அவுஸ�திதரலிேோ சநடு்கதிலும் உளள்கப ்பகு�தி்களில் ்பல இைங்களிலும், சவளிநோடு்களிலுளள ெில 
தூ�ர்கங்களிலும் இப்பரீட்னெ்கனள நைத�த �திட்ைமிைப்பட்டுளளது. 

அவுஸ்திரரலியக் குடியுரிசமப் பரீட்சைக்கு ஆயத்தமாதல்
குடியுரினமப ்பரீட்னெக்கு உங்கனள ஆேத�ப்படுத�திக் ச்கோளள நீங்கள, அவுஸ�திதரலிேக் குடியுரினம: நமது ச்போதுப 
்பினணபபு: என்ற மூலவளப புத�்கத�தினைப ்படிக்்க தவண்டும்:

இந� புத�்கத�தில், ்பரீட்னெ செயேக்கூடிே ்பகு�தியும், ்பரீட்னெக்கு அப்போற்பட்ை ்பகு�தியும் உளளை.

பரீட்சை சைய்யக்கூடிய பகுதி
குடியுரினமப ்பரீட்னெேில் த�ரச்ெிேனைே நீங்கள ச�ரிநது ச்கோளள தவண்டிே அனைததுத �்கவல்்களும் இந� நூலின் மு�ல் 

நோன்கு ்போ்கங்களில் உளளை:

• ்பகு�தி 1 – அவுஸ�திதரலிேோவும் அ�ன் மக்்களும்

• ்பகு�தி 2 – அவுஸ�திதரலிேோவின் ஜைநோே்க நம்்பிக்ன்க்கள, உரினம்கள மறறும் சு�ந�திரங்கள

• ்பகு�தி 3 – அவுஸ�திதரலிே அரெோங்கமும் அ�ன் ெட்ைங்களும்

• ்பகு�தி 4 – அவுஸ�திதரலிே ம�திபபு்கள

குடியுரினமப ்பரீட்னெேில் இருக்கும் விைோக்்களுக்கு வினைேளிக்்க இந� ்பரீட்னெ செயேக் கூடிே ்பகு�திேிலுளள 
விைேங்கனள நீங்கள ச�ரிநதும், புரிநதும் ச்கோளள தவண்டிேது அவெிேமோகும்.

பரீட்சைக்கு அப்பாற்பட்ட பகுதி
்பரீட்னெக்கு அப்போற்பட்ை ்பகு�திேில், அவுஸ�திதரலிேோவின் வரலோறு மறறும் ்கலோச்ெோரத�தினைப புரிநது ச்கோளள உங்களுக்கு 
உ�வும் முக்்கதிேமோ்க �்கவல்்கள உளளை. இந�த �்கவல்்களில் உங்களுக்குப ்பரீட்னெ இருக்்கோது.

• ்பகு�தி 5 – இன்னறே அவுஸ�திதரலிேோ

• ்பகு�தி 6 – நமது அவுஸ�திதரலிே வரலோறு

பயிற்ைி வினாக்கள் 
்பரீட்னெசெயேக் கூடிே ்பகு�திேின் இறு�திேில், குடியுரினமச் ்பரீட்னெக்கு உங்கனள நீங்கள �ேோர்படுத�திக் ச்கோளள உ�வும் 
ச்போருட்டு, 20 ்பேிறெி விைோக்்கள இருக்்கதின்றை.

அருஞ்சைாற்சபாருள் பட்டியல்
்பரீட்னெ செயேக் கூடிே ்பகு�தி மறறும் ்பரீட்னெக்கு அப்போற்பட்ை ்பட்�தி இரண்டின் முடிவிலும் அருஞசெோறச்போருள ்பட்டிேல் 
(்பிர�ோை செோற்கள மறறும் அவறறின் அரத�ங்கள) ஒன்று உளளது.

ரமலதிகத் தகவல்கள்
மூலவளப புத�்கத�தின் ்பின்்பக்்கத�தில், தமல�தி்கத �்கவல்்கனள எஙகு ச்பறுவது என்்பது குறித� ஆதலோெனை இருப்பன� 
நஙீ்கள ்கோணலோம்.
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குடியுரிசமப் பரீட்சை நசடசபறும் ரபாது உதவி 
அவுஸ�திதரலிேக் குடிமக்்கள அந�ஸ�தினைப ச்பற இருக்கும் ச்பரும்்போலோைவர்களுக்கு, உ�வி ஏதும் இல்லோமதலதே 
இக்குடியுரினமப ்பரீட்னெனே நதினறவு செயவ�றகுத த�னவேோை ்கல்வித �திறன்்கள இருக்கும் எைதவ எ�திர்போரக்்கதிதறோம். 
நீங்கள த்களவி்கனளயும், ்ப�தில் வோயபபு்கனளயும் ்படிக்்கக் த்கட்்க உ்பதேோ்கதிக்்கக்கூடிே, எழுத�திலிருநது-த்பச்சுக்்கோை 
ச�ோேில்நுட்்பமும் ்கதினைக்்கதிறது. 

அவுஸ்திரரலியக் குடியுரிசமப் பரீட்சைக்குப் பிறகு
நீங்கள இப்பரீட்னெேில் த�ரச்ெிேனை்கதிற ்பட்ெத�தில், நோங்கள ச�ோைரநது உங்கள விண்ணப்பத�தின் மீது நைவடிக்ன்க 
எடுபத்போம். உங்களது விண்ணப்பதன� அங்கீ்கரிதது, நீங்கள குடியுரினமச் ெைங்கதில் ்கலநது ச்கோளள தவண்டிேிருந�ோல், 
அச்ெைங்கதில் ்கலநது ச்கோளவ�ற்கோை அனேபபுக் ்கடி�ம் ஒன்று உங்களுக்கு வரும். ச்போதுவோ்கதவ, உங்களது 
விண்ணப்பதன� அங்கீ்கரித� தநரத�தில் இருநது ஆறு மோ�ங்களுக்குள உங்கள ெைஙன்க னவபத்போம். 

அவுஸ்திரரலியக் குடியுரிசம உறுதிசமாழி
நோம் ்பிறப்பின் ்கோரணமோ்கதவோ அல்லது விருப்பின் ்கோரணமோ்கதவோ அவுஸ�திதரலிேரோ்க இருக்்கலோம், ஆைோல் அனைதது 
அவுஸ�திதரலிேக் குடிமக்்களும் நமது ச்போறுபபுக்்கனளயும் சு�ந�திரங்கனளயும் புரிநது ச்கோளளவதும், ஒரு குடிம்கைோ்க 
இருப்பது என்றோல் என்ை ச்போருள என்்பன�யும் புரிநது ச்கோளவது அவெிேமோை�ோகும். இது நமது நோட்டின் ச�ோைர சவறறிக்கு 
மி்கவும் இன்றிேனமேோ��ோகும்.

அவுஸ�திதரலிேக் குடியுரினமச் ெைங்கதிறகு செல்லும் த்போது நீங்கள அவுஸ�திதரலிேக் குடியுரினம உறு�திப்பிரமோணம் ஒன்னற 
தமறச்கோளவீர்கள.

அப்படிச் செயவ�ன் மூலம், உங்களது ்பறறுறு�தினே அவுஸ�திதரலிேோவிறகு நீங்கள ்ப்கதிரங்கமோ்க சவளிப்படுத�தி, 
குடியுரினமேின் ச்போறுபபுக்்கனளயும், சு�ந�திரங்கனளயும் ஏறறுக்ச்கோள்கதிறீர்கள. 

இந� உறு�திப்பிரமோணத�தில் அைங்கதியுளளனவ:

கைவுள் ைீது உறுதியொக, இக்கைத்திலிருந்து இனி வருை் கொலபைல்லொை்,*

அவுஸ்திரேலியொவிற்குை், அதன் ைக்களுக்குை்,

அவே்களின் ஜனநொயக நை்�ிக்மககமள�் �கிே்ந்து பகொள்வதொகவுை்,

அவே்களின் உேிமைகமளயுை், சுதந்திேத்மதயுை் ைதித்பதொழுகுவதொகவுை்,

அவே்களின் ெை்ைங்கமள ைதித்து�் �ின்�ற்றுவதொகவை் உறுதி�் 

�ிேைொைை் அளிக்கின்ரறன்.

*்கைவுள மீது உறு�திேோ்க என்ற வோரதன�்கனள உ்பதேோ்கதிப்ப�ோ அல்லது தவண்ைோமோ என்்பன� ஒருவர ச�ரிவு செயது ச்கோளளலோம்.

இபபுத�்கத�தினை நீங்கள தமலும் ்படிக்கும் தவனளேில், உறு�திப்பிரமோணத�தின் முழு அரத�த�தினையும் அவுஸ�திதரலிே 
ெமூ்கத�தில் உங்கள ்பங்கதினை எவவோறு தமம்்படுத�லோம் எை்பன�யும் நீங்கள புரிநது ச்கோளளலோம்.
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அவுஸ்திரரலியக் குடியுரிசமை் ைடங்கு 
அவுஸ�திதரலிே குடியுரினமச் ெைஙகு்கள, 
ெிறிேனவேோ்கவும், சவகு ெிலனர மட்டுதம 
ஈடு்படுததுவ�ோ்கவும் இருக்்கலோம், அல்லது அனவ 
மி்கப ச்பரிேனவேோ்கவும், நூறறுக்்கணக்்கோை அல்லது 
ஆேிரக்்கணக்்கோை மக்்கனளயும் கூை ஈடு்படுததுவ�ோ்கவும் 
இருக்்கலோம். பு�திே குடிமக்்களினைதேயும், ெைங்கதினை 
நதினறதவறறும் அ�தி்கோரி்களினைதேயும் ்கோணப்படும் 
உணரச்ெிேின் ஆேமும், ச்பருமி�மும் இந�ச் ெைஙன்க 
மி்கவும் ம்கதிழ்ச்ெிேோைத�ோர ச்கோண்ைோட்ைமோக்கு்கதிறது. 

குடியுரினமச் ெைங்கதின் துவக்்கத�தில், உங்கள ்பகு�திேின் 
்போரம்்பரிே உரம்னமேோளர்களோை பூரவீ்கக் குடி்கள மறறும் 
த�ோர ஸட்சரேிட் �ீவுமக்்களின் ்பிர�திநதி�திேோளர ஒருவர 
உங்கனள வரதவற்கலோம். இப்படி நோட்டிறகு வரதவறகும் 
நதி்கழ்ச்ெி நதிரனல பூரவீ்க அவுஸ�திதரலிேர்கதள, 
அவர்களது ்போரம்்பரிே செோந� நதிலங்களுக்கு ்பேக்்கமோ்க 
னவததுளளோர்கள. நீங்கள இருக்கும் ெமு�ோேத�தின் 
மறற �னலவர்களிைமிருநது அல்லது அரெோங்கப 
்பிர�திநதி�தி்களிைமிருநது வரதவறபு உனர்கனள அல்லது 
ஊக்்க உனர்கனளச் செோல்லக் த்கட்பீர்கள. 

அவுஸ�திதரலிேக் குடிமக்்களோவறகு விருப்பம் 
ச�ரிவிதது, உறு�திப்பிரமோணம் எடுததுக் ச்கோளளும் 
மறறவர்களுைன் தெரநது அவுஸ�திதரலிேக் குடியுரினம 
உறு�திப ்பிரமோணதன� நீங்கள வோெிபபீர்கள அல்லது 
மறறவர்கள வோெிக்்கக் த்கட்டு அன� உரத� குரலில் 
�திரும்்பச் செோல்லுவீர்கள. இது இச்ெைங்கதின் மி்க 
முக்்கதிேமோை ்பகு�திேோகும். அவுஸ�திதரலிேோவின் மீ�ோை 
உங்கள அரப்பணிபபு உறு�தி சமோேினே நீங்கள வேஙகும் 
வனரேில் நீங்கள ஒரு அவுஸ�திதரலிேக் குடிமைோ்க 
மோட்டீர்கள. 

தவ� நூல் ஒன்னறதேோ அல்லது தவ�வோெ்கம் ஒன்னறதேோ 
நீங்கள உங்களுைன் எடுதது வர வரதவற்கதிதறோம், ஆைோல் 
அப்படிச் செயே தவண்டும் என்ற அவெிேம் இல்னல. 

குடியுரினமேின் அரத�ம் என்ை என்்பது குறிதது 
உங்களது ெமூ்கத�திலுளள முக்்கதிே ்பிரமு்கர்களும், அரசுப 
்பிர�திநதி�தி்களும் ெிறறுனர்கள ஆறறுவர. உங்களுனைே 
அவுஸ�திதரலிேக் குடியுரினமச் ெோன்றினை நீங்கள 
ச்பறுவீர்கள, அததுைன் ெமூ்கத�திைரிைமிருநது ெிறு 
அன்்பளிபபு ஒன்னறயும் நீங்கள ச்பறக்கூடும். எல்தலோரும் 
அட்வோன்ஸ அஸட்ரோலிேோ ஃச்பேர எனும் அவுஸ�திதரலிே 
த�ெிே ்கீ�த�தினை ்போடுவோர்கள. 

இந� அவுஸ�திதரலிேக் குடியுரினமச் ெைங்கதிறகுப ்பிறகு, 
உங்களுக்கு கூை இருக்கும் ெ்க அவுஸ�திதரலிேர்கனள 
ெந�திதது அவர்களுைன் இந� நதி்கழ்னவ ம்கதிழ்வோயக் 
ச்கோண்ைோடும் வோயபபு ்கதிட்டும். 

நீங்கள அவுஸ�திதரலிேக் குடிமக்்களோ்க ஆை�றகும், 
அவுஸ�திதரலிேோவில் அனம�திேோை மறறும் ்பேன் 
மிக்்க வோழ்க்ன்க ஒன்றினைத துவஙகுவ�றகும் எமது 
நல்வோழ்ததுக்்கள.

ரமலதிகத் தகவல் சபற 
எங்களது www.citizenship.gov.au எனும் அவுஸ�திதரலிேக் 
குடியுரினம இனணே�ளத�திறகுச் சென்று ்போருங்கள.

http://www.citizenship.gov.au
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�ேீை்மெக்குேிய  

�குதியின் துவக்கை்
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பகு்தி ஒன்று

அவுஸ்திரேலியொவுை் 
அதன் ைக்களுை்
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அவுஸ்திரேலியொவுை்  

அதன் ைக்களுை்

குடியுரினமச் ெைங்கதில், நீங்கள அவுஸ�திதரலிேோவிறகும், அ�ன் மக்்களுக்கும் விசுவோெமோ்க நைநது ச்கோளவ�ோ்க 
உறு�திேளிக்்கதிறீர்கள. ஆ்கதவ, நமது சுத�ெப ்போரம்்பரிேம் உளளிட்ை, அவுஸ�திதரலேோவின் ெமு�ோேம் மறறும் மக்்கட்ச�ோன்க 
குறித�த�ோர புரிநது ச்கோளளு�ல் உங்களுக்கு இருப்பது முக்்கதிேமோை�ோகும். அவுஸ�திதரலிேோவின் வரலோறனறயும், 
எவவி�மோ்க நோங்கள ஒரு நதினலேோைதும், சவறறி்கரமோை ்பல்்கலோச்ெோர த�ெமோ்க உருவோதைோம் என்்பன�யும் புரிநது 
ச்கோளவதும், முக்்கதிேமோை�ோகும்.

இந�ப ்பிரிவில், நோம் நமது வரலோறறுக்குப ்பங்களிததுளள ஒருெில நதி்கழ்வு்கனளக் குறிததுப ்படிததுப ்போரபத்போம். இ�தில், 
நமது மோ்கோணங்கள மறறும் ்பிரத�ெங்கள குறித� �்கவல்்களும், �ைிததுவமோ்க அவுஸ�திதரலிேரோ்க இருப்ப�ோ்க நோம் 
ச்பருனமயுைன் அனைேோளம் ்கோட்டிக்ச்கோளளும் ்போரம்்பரிேங்கனளயும், அனைேோளங்கனளயும் குறித� �்கவல்்களும் 
இருக்்கதின்றை.

பூர்வீகக் குடிகள் மற்றும் ரதார்ஸ் ஸ்ட்சரயிட் தீவு மக்கள்
அவுஸ�திதரலிேோவின் மு�ல் குடி்கள என்த்போர பூரவீ்கக் குடி்களும், த�ோரஸ ஸட்சரேிட் �ீவு வோெி்களுதமேோவர, இவர்களிைம் 
�ோன் உல்கதின் மி்கப்பேனமேோை, ச�ோைரச்ெிேோை ்கலோச்ெோரங்களும், ்போரம்்பரிேங்களும் உளளை. 

வரலோறறு ரீ�திேோ்க, பூரவீ்கக் குடி்கள, அவுஸ�திதரலிேப ச்பரும்்பரப்பில் இருநதும், �ோஸமோைிேோவிலிருநதும் வந�வர்களோவர. 
ச�ோல்ச்போருள ஆரோயச்ெிப ்ப�திதவடு்கள, இத�ன்கே பூரவீ்கக் குடி்கள 65,000 ஆண்ை்களுக்கும் 40,000 ஆண்டு்களுக்கும் 
இனைப்பட்ை ்கோலத�திறகு முன்த்ப அவுஸ�திதரலிேோவிறகு வந�னைந��ோ்கச் செோல்்கதின்றை; இருந�ோலும், பூரவீ்கக் குடி்கதளோ, 
இந� மண் உருவோை வரலோறறிறத்க இவர்கள �ோன் மு�ன்னமேோைவர்கள என்்ப�ோ்கவும், இவர்களது ஆக்்க வரலோறு ்கோலம் 
ஆரம்்பிப்ப�திலிருநது துவஙகு்கதிறது என்்ப�ோ்கவும் நம்பு்கதிறோர்கள. த�ோரஸ ஸட்சரேிட் �ீவுவோெி்கள, குேின்ஸலோந�தின் வை 
முனைக்கும், ்பபபுவோ நதியூ ்கதிைிேோவிறகும் இனைப்பட்ை �ீவு்களில் இருநது வந�வர்களோவர.

பூரவீ்கக் குடி்களிைத�திலும், த�ோரஸ ஸட்சரேிட் �ீவு வோெி்களிைத�திலும், இன்னறக்கும் அவர்கனள வேிநைத�திச் செல்்கதிற புர�ோை 
்கோல நம்்பிக்ன்க்களும், ்போரம்்பரிேங்களும் இருக்்கதின்றை. அவர்களுக்கு இந� மண்தணோடு ஆேமோை ச�ோைரபு இருக்்கதிறது, 
அவறனற அவர்கள �ங்களது வரலோறறிலும், ்கனலேிலும், நைைத�திலும் சவளிப்படுதது்கதிறோர்கள. சுத�ெ ்கலோச்ெோரங்கள, 
்பல்தவறு வன்கேோைனவயும், அவுஸ�திதரலிே நோட்டு அனைேோளத�தின் முக்்கதிேமோைத�ோர ்பஙகுமோ்கதவ இருக்்கதின்றை. 

பூரவீ்கக் குடி்கள மறறும் த�ோரஸ ஸட்சரேிட் �ீவுவோெி்கள குறித� இன்னும் அ�தி்கத �்கவல்்கனள ்பகு�தி 5, இன்னறே 
அவுஸ�திதரலிேோ மறறும் ்ப்கதி 6, நமது அவுஸ�திதரலிே வரலோறு ஆ்கதிேவறறில் ்கோணலோம். 

ஐரராப்பியக் குடிரயற்றங்களின் ஆரம்ப காலங்கள்
ஐதரோப்பிேக் குடிதேறறங்கள, ்கதிதரட் ்பிரிட்ைைில் இருநது, ஜைவரி 26, 1788 ஆம் த��திேில், ‘மு�ல் ்கப்பல் ்பனை’ என்்ப�ோ்கத 
ச�ரிே வந�, மு�ல் 11 �ண்ைனைக் ன்க�தி்கனளக் ச்கோண்ை ்கப்பல்்களின் வரதவோடு ஆரம்்பித�ை. 

இந�க் ்கோலத�தில் �ோன், ்பிரிட்டிஷ் ெட்ைங்கள ்கடுனமேோைனவேோ்க இருந�ை, அ�ைோல், குறறங்களுக்்கோ்கக் ன்கது 
செயேப்பட்ை ச்பரும் எண்ணிக்ன்கேிலோைவர்கனள அஙகுளள ெினர்களோல் ச்கோளளமுடிேோமல் இருந�து. இந�ப 
்பிரச்ெினைனேச் ெமோளிப்ப�ற்கோ்க, ்பிரிட்டிஷ் அரெோங்கம், �ண்ைனைக் ன்க�தி்கனள உல்கதின் மறு ்பக்்கங்களுக்கு; அ�ோவது 
நதியூ ெவுத தவல்ஸின் பு�திே குடிதேறறங்களுக்கு அனுப்பி னவக்்க முடிவு செய�து.

நதியூ ெவுத தவல்ஸ குடிதேறறங்களின் மு�ல் ்கவரைர, த்கபைன் ஆர�ர ஃ்பிலிப என்்பவரோவோர. அந�க் குடிதேறறம் நீண்ை 
்கோலம் நதினலதது வந�து, அத�ோடு அ�தி்கம�தி்கமோ்க பு�திே �ண்ைனைக் குறறவோளி்களும், சு�ந�திரமோ்க வநது �ஙகுதவோரும் 
வரவர, அது வளரநது, உருவோ்கதி வந�து. அவுஸ�திதரலிேோவின் மறற ்பகு�தி்களிலும் அ�தி்கம�தி்கமோை குடிதேறறங்கனளத 
த�ோறறுவித�ோர்கள.

ஆரம்்ப்கோலத�தில் சு�ந�திரமோ்க வநது குடிேமரந�வர்கள, ்கதிதரட் ்பிரிட்ைைில் இருநதும் அேரலோந�திலிருநது வந�வர்களோவர. 
இந� ்பிரிட்டிஸ மறறும் அேரலோநது ்போரம்்பரிேம், அவுஸ�திதரலிேோவின் ெமீ்பத�திே வரலோறறிலும், ்கலோச்ெோரத�திலும், 
அரெிேலிலும் ச்பரிே அளவிலோை �ோக்்கதன� ஏற்படுத�திேிருக்்கதிறது.

1851 ஆம் ஆண்டில், நதியூ ெவுத தவல்ஸ மறறும் விக்தைோரிேோ குடிதேறறங்களில் �ங்கம் இருப்பன�க் ்கண்டு்பிடித� த்போது, 
‘�ங்க தவட்னை’ ஆரம்்பமோைது. உலச்கங்கதிலும் இருநது வந� மக்்கள, �ங்களுக்கு இருக்கும் அ�திரஷ்ைதன�ப ்போரப்ப�ற்கோ்க, 
இக்குடிதேறறங்களுக்கு வநது தெரந�ோர்கள. இந�க் ்கோலத�தில் வநது தெரந� ெீைர்கள �ோன் ஐதரோப்போவில் இருநது வரோ� 
மு�லில் குடிதேறிே ச்பரும் குழுக்்களோவர. 10 ஆண்டு்களில், அவுஸ�திதரலிே மக்்கட்ச�ோன்க இருமைங்கதிறகும் அ�தி்கமோைது.
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அவுஸ்திரரலிய ரதைம்
1901 ஆம் ஆண்டில், �ைித�ைிேோ்க இருந� 
குடிதேறறங்கனள ஒன்றினணதது, ்கோமன்சவல்த ஆஃப 
அவுஸ�திதரலிேோ என்று செோல்லும், மோ்கோணங்களின் 
கூட்ைனமப்போக்்கதிைோர்கள. இந�ச் ெமேத�தில் �ோன் 
நமது த�ெிே ஜைநோே்க அனமபபு்கள, நமது த�ெிே 
்போரோளுமன்றம், அரெோங்கம் மறறும் உேரநீ�தி மன்றம் 
உட்்பை, பு�திே அவுஸ�திதரலிே அரெிேலனமப்பின் 
்கீழ் நதிரமோணிக்்கப ச்பறறது. 1901 ஆம் ஆண்டில், 
அவுஸ�திதரலிேோவின் மக்்கட்ச�ோன்க சுமோர நோற்பது 
இலட்ெமோ்க இருந�து. இந� எண்ணிக்ன்கேில், பூரவீ்கக் 
குடி்கனளயும், த�ோரஸ ஸட்சரேிட் �ீவுவோெி்கனளயும் 
தெரக்்கவில்னல, ஏசைன்றோல் 1967 ஆம் ஆண்டில் 
எடுத�த�ோர �ீரமோைத�திறகுப ்பிறகு �ோன் அவர்கனள 
அவுஸ�திதரலிே மக்்கட்ச�ோன்கேின் அ�தி்கோரபபூரவக் 
்கணக்கு்களில் தெரத�ோர்கள.

20 ஆம் நூறறோண்டின் மு�ல் ்போ�தி முழுவ�திலும், குடிதேறற 
அளவு்கள அ�தி்கரிததும், குனறநதும் வந�ை. ்பிரிட்டிஷ் 
குடிவரவோளர்கனள இஙகு வநது குடிேமரச் செயே 
ஊக்குவிப்ப�ற்கோை �திட்ைங்கள இருந�ை, அ�ன்்படி  
்பலர குடிமரந�ைர.

2 ஆம் உல்கபத்போருக்குப ்பிறகு, ்பல 
இலட்ெக்்கணக்்கோைவர்கள ஐதரோப்போவில் �ங்களது 
செோந� நோடு்கனள விட்டு சவளிதேற தவண்டிே 
நதினல வந� த்போது, அனலேனலேோ்க ்பிரிட்டிஷ் 
அல்லோ� குடிவரவோளர்கள வநது தெரந�ைர. 
ச்பரும் எண்ணிக்ன்கேிலோை ஐதரோப்பிேர்கள, 
பு�திேத�ோர வோழ்னவ அனமததுக் ச்கோளவ�ற்கோ்க 
அவுஸ�திதரலிேோவிறகு வநது தெரந�ைர.

ெமீ்பத�திே ஆண்டு்களில், நமது குடிவரவு மறறும் 
அ்க�தி �திட்ைங்கள, உலச்கங்கதிலும் இருநது 
அவுஸ�திதரலிேோவிறகு மக்்கனளக் ச்கோண்டு வநது 
தெரத�திருக்்கதிறது. குடும்்பதத�ோடு இனணவ�றகும், 
பு�திே வோழ்னவத துவஙகுவ�றகும், வறுனம, த்போர 
அல்லது ச்கோடுனமேில் இருநது �பபுவ�றகும் இஙகு 
வந�திருக்்கதிறோர்கள.

அவுஸ�திதரலிே மக்்கட்ச�ோன்கேின் தவறறுனம, 
்கைந� இரு்ப�ோண்டு்களில் அ�தி்கரித�திருக்்கதிறது. இந� 
தவறறுனமேோை, வளமோை ெமு�ோேதம, உலத்கோடு 
அவுஸ�திதரலிேோவின் இனணபன்ப விரிவோக்கு்கதிறது. 
அவுஸ�திதரலிேம்க்்களின் தவறறுனமனே நோம் 
ச்கோண்ைோடும் அத� தவனளேில், நோம் ஒன்றினணந�தும், 
்பின்ைிப ்பினணந�துமோைத�ோர த�ெதன� அனமத�திைதவ 
குறிக்த்கோள ச்கோண்டுளதளோம்.

அவுஸ�திதரலிேோவின் த�ெிே சமோேி ஆங்கதிலமோகும். 
இது நமது த�ெிே அனைேோளத�தின் அங்கமோகும். 
அவுஸ�திதரலிே ம�திபபு்களுக்கு இணங்க, 
அவுஸ�திதரலிே ெமு�ோேத�தில் அவர்கள ்பஙகுச்பற 
உ�வு�றகு, குடிவரவோளர்கள ஆங்கதில சமோேினேக் 
்கறறுப ்பேன்்படுத� தவண்டும். ஆங்கதிலத�தில் �்கவல் 
ச�ோைரபு ச்கோளவது, ஆஸ�திதரலிேோவில் ்பினேபன்ப 
நைததுவ�றகும், உனேப்ப�றகும் முக்்கதிேமோை�ோகும்.

100 க்கும் தமற்பட்ை �ைிததுவமோை பூரவீ்கக் குடி்கள மறறும் 
த�ோரஸ ஸடிசரய �ீவு வோெி்கள சமோேி்கள உளளிட்ை, மறற 
சமோேி்களுக்கும் ம�திப்பளிக்்கதிதறோம்.
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அவுஸ்திரரலியாவின் மாகாணங்கள் மற்றும் பிரரதைங்கள்
�தி ்கோமன்சவல்த ஆஃப அவுஸ�திதரலிேோ என்்பது மோ்கோணங்கள மறறும் ்பிரத�ெங்கனளக் ச்கோண்ைத�ோர கூட்ைனமப்போகும். 
இஙகு ஆறு மோ்கோணங்களும், இரண்டு ச்பருநதிலப்பகு�தி ்பிரத�ெங்களும் இருக்்கதின்றை. த்கன்ச்பரோ �ோன் 
அவுஸ�திதரலிேோவின் �னலந்கரமோகும், அத�ோடு ஒவசவோரு மோ்கோணத�திறகும் ச்பருநதிலப ்பிரத�ெங்களுக்கும் அ�ை�ன் 
�னலந்கரங்கள இருக்்கதின்றை.

மாகாணம் தசலநகரம்

நதியூ ெவுத தவல்ஸ (NSW) ெிட்ைி

விக்தைோரிேோ (Vic.) சமல்த்போரன்

குேின்ஸலோநது (Qld) ்பிரிஸத்பன்

சவஸைரன் அவுஸ�திதரலிேோ (WA) ச்பரத

ெவுத அவுஸ�திதரலிேோ (SA) அடிசலயடு

�ோஸமோைிேோ (Tas.) த�ோ்பரட்

பிராந்தியம் தசலநகரம்

அவுஸ�திதரலே �னலந்கரப ்பிரோந�திேம் (ACT) த்கன்ச்பரரோ

வைக்குப ்பிரோந�திேம் (NT) ைோரவின் 

ைோரவின்

்பிரிஸத்பன்

த�ோ்பரட்

சமல்த்போரன்

அவுஸ்தியேல� 

்தளலநகேப் பிேய்தசம்

ச்பரத

அடிசலயடு

கு�ின்ஸலோந்து

நியூ சவுத 

யேல்ஸ

ேடக்கு 

பிேய்தசம்

யமற்கு 

அவுஸ்தியேலி�ோ

த்தற்கு 

அவுஸ்தியேலி�ோ

்தோஸமோனி�ோ்தோஸமோனி�ோ

ேிக்யடோேி�ோ

த்கன்ச்பரரோ

ெிட்ைி
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மாகாணங்கள்

நியூ சவுத யேல்ஸ �ோன் ்பிரிட்டிஷோர த�ோறறுவித� மு�ல் குடிதேறறமோகும். ெிட்ைி �ோன் நதியூ 
ெவுத தவல்ஸின் �னலந்கரமும், நோட்டின் மி்கபச்பரிே ந்கரமுமோகும். ெிட்ைி �ோர்பர ்பிரிட்ஜ் 
மறறும் ஓச்பரோ �வுஸ ஆ்கதிேனவ த�ெிேச் ெின்ைங்களோகும்.

தபருனில மோகோணஙகைியலய� ேிக்யடோேி�ோ �ோன் மி்கச் ெிறிே�ோகும். விக்தைோரிேோவின் 
�னலந்கரம் சமல்த்போரன் ஆகும். விக்தைோரிேோவில் இருக்்கதிற அதந்க அருனமேோை 
்கட்டிைங்கள, 1850 ஆம் ஆண்டு்களில் நதி்கழ்ந� �ங்க தவட்னைேோல் உருவோை 
செோததுக்்களிைோல் ்கட்ைப்பட்ைனவேோகும். விக்தைோரிேோவின் ெின்ைங்களில், சமல்த்போரன் 
்கதிரிக்ச்கட் ்கதிரவுண்ட், �தி 12 அபத்போஸடில்ஸ, மறறும் �தி ரோேல் எக்ஸி்பிஷன் ்பில்டிங ஆ்கதிேனவ 
அைஙகு்கதின்றை.

கு�ின்ஸலோந்து ்தோன் இரண்ைோவது மி்கபச்பரிே மோ்கோணமோகும். குேின்ஸலோந�தின் 
�னலந்கரம் ்பிரிஸத்பன் ஆகும். த�ோரஸ ஸடிசரயட் �ீவு்கள, மோ்கோணத�தின் வைக்த்க 
அனமநதுளளை, அத�ோடு உல்கப ்பிரெித�தி ச்பறற ்கதிதரட் த்பரிேர ரீஃப இ�ன் ்கதிேக்குக் 
்கைற்கனர சநடு்கதிலும் அனமநதுளளது. குேின்ஸலோந�தில் சவப்பமண்ைல மனேக்்கோடு்களும், 
மி�சவப்பமோை ்கைற்கனரப ்பகு�தி்களும், ச்பரும்்போலும் வறண்ை உளநதிலப்பகு�தியும் 
இருக்்கதிறது. 

யமற்கு அவுஸ்தியேலி�ோ ்தோன் மி்கபச்பரிே மோ்கோணம். ச்பரத �ோன் தமறகு 
அவுஸ�திதரலிேோவின் �னலந்கரமோகும். இம்மோ்கோணத�தின் ்கதிேக்குப ்பகு�தி ச்பரும்்போலும் 
்போனலவைமோகும், அத� தவனளேில் ச�ன்–தமறகுப ்பகு�தி வளமோை விவெோே மறறும் 
�திரோட்னெ வினளயும் ்பகு�திேோகும். இம்மோ்கோணம், ச்பரிே அளவிலோை சுரங்கத �திட்ைங்களுக்கு 
அனமவிைமோகும். தமறகு அவுஸ�திதரலிேோவின் ெின்ைங்களில், நதிங்கோலூ ்கைற்கனர, 
மோர்கசரட் ஆறு, மறறும் ்கதிம்்பரலி ்பிரோந�திேம் ஆ்கதிேனவ அைஙகு்கதின்றை.

த்தற்கு அவுஸ்தியேலி�ோேில் ்கரடுமுரைோை ்கைற்கனரப ்பகு�தியும், அதந்க ்பிரெித�திச்பறற 
�திரோட்னெப ்பிரோந�திேங்களும் இருக்்கதின்றை. �னலந்கரமோை அடிசலயடில், நுட்்பமோை 
்கோலைி ்கோல ்கட்டிைக்்கனலக்்கோை அதந்க உ�ோரணங்கள அனமநதுளளை. ச�றகு 
அவுஸ�திதரலிேோவின் ெின்ைங்களில், ்பதரோஸோ ்பளளத�ோக்கு மறறும் ஃபளிண்ைரஸ 
மனலதச�ோைர்கள அைஙகு்கதின்றை.

்தோஸமோனி�ோ �ோன், மி்கச்ெிறிே மோ்கோணமோகும், இது ச்பருநதிலப்பகு�திேில் இருநது 
்போஸ நீரச்ெந�திேிைோல் ்பிரிக்்கப்பட்ை�ோகும். �ோஸமோைிேோவின் �னலந்கரம் த�ோ்போரட் 
ஆகும். இத�ீவின் ச்பரும்்போலோை ்பகு�தி ்போழ்்பைோ� வைோந�திர நதிலமோகும். �ோஸமோைிேச் 
ெின்ைங்களில், ்கதிதரடில் மவுண்சையன், த்போரட் ஆர�ர, மறறும் த்ப ஆஃப ்பேரஸ  
ஆ்கதிேனவ அைஙகு்கதின்றை.

பிரரதைங்கள்

அவுஸ்தியேலி� ்தளலநகேப் பிேய்தசம் ெிட்ைிக்கும், சமல்த்போரனுக்கும் இனைதே 
அனமநதுளளது. இ�தில் �ோன் த�ெத�தின் �னலந்கரோை த்கன்ச்பரரோ அனமநதுளளது. ்பற்பல 
த�ெிே நதிறுவைங்கள த்கன்ச்பரரோவில் அனமநதுளளை, இ�தில் ்போரலிசமண்ட் �வுஸ மறறும் 
அவுஸ�திதரலிே ன� த்கோரட் ஆ்கதிேனவ அைஙகு்கதின்றை.

ேடக்குப் பிேய்தசத்தில் மோ்கோணத�தின் வைக்்கதில் சவப்பமண்ைலச் சூேல் நதிலவு்கதிறது அத�ோடு 
ச�ற்கதில் வறண்ை ெிவந� ்போனலவைம் அனமநதுளளது. ைோரவின் �ோன் �னலந்கரமோகும். 
வைக்குப ்பிரத�ெத�தின் ெின்ைங்களில், உளுரு, ்கட்ைோ ஜுட்ைோ மறறும் ்கதிஙஸ த்கன்ேோன் 
ஆ்கதிேனவ அைஙகு்கதின்றை.
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பாரம்பரியங்கள்

நாட்டிற்கு வரரவற்றல் மற்றும் 
நாட்டின் ஏற்பு நிகழ்ை்ைி நிரல்கள்
நோட்டிறகு வரதவறறல் என்்பது, இப்பகு�திேின் 
்போது்கோவலர்களோை பூரவீ்கக் குடி்கள அல்லது த�ோரஸ 
ஸட்சரேிட் �ீவு வோெி்கள, �ங்களது ்போரம்்பரிே 
மண்ணிறகு பு�தி�ோ்க வரு்பவர்கனள வரதவறறு 
நைததும் ஒரு ்கலோச்ெோரச் ெைங்கோகும். இது, பு�தி�ோ்க 
வரு்பவர்கள இம்மண்ணில் ்போது்கோப்போைதும், 
்போது்கோக்்கபச்பறறதுமோைத�ோர ்பேணதன� 
தமறச்கோளவன� உறு�தி செயயும் வன்கேில், 
்போரம்்பரிேமோ்க நைத�பச்பறுவ�ோகும்.

நோட்டிறகு வருவன� வரதவறகும் ெைஙகு, ்போைல்்கள, 
நைைங்கள, புன்கசேழுபபும் ச்கோண்ைோட்ைங்கள அல்லது 
்போரம்்பரிே சமோேி அல்லது ஆங்கதிலத�தில் உனரவீச்சுக்்கள 
உட்்பை, ்பல வி�ங்களில் இைம்ச்பறலோம்.

நோட்டிறகு வரதவறகும் ெைஙகு �ோன், நதி்கழ்ச்ெினேத 
துவஙகுவ�ற்கோை நதி்கழ்வு்களில் மு�ல் நதி்கழ்வோ்க இருக்கும்.

நோட்டின் ஏறபு என்்பது, இந�க் கூட்ைம் பூரவீ்கக் 
குடி்கள அல்லது த�ோரஸ ஸட்சரேிட் �ீவுவோெி்களின் 
நதிலத�தில் நனைச்பறு்கதிறது என்்பன�ப புரிநதுணரநது 
ச்கோளவ�றகும்; ்போரம்்பரிேப ்போது்கோவலர்களுக்கு, 
குறிப்போ்க ்கைந� ்கோல மறறும் �ற்கோல மு�திதேோர்களுக்கு 
மரிேோன� செலுததுவ�றகும்; கூடியுளள பூரவீ்கக் குடி்கள 
மறறும் த�ோரஸ ஸட்சரேிட் �ீவு வோெி்களுக்கு மரிேோன� 
செலுததுவ�றகுமோைத�ோர ெந�ரப்பமோகும்.

நோட்டின் ஏறபு என்்பன� வேக்்கமோ்க கூட்ைங்களிலும், 
நதி்கழ்ச்ெி்களிலும் வரதவறபு மறறும் ஒழுஙகு்படுத�லின் 
ஒரு ்பகு�திேோ்கதவ நைதது்கதிறோர்கள. நோட்டின் ஏறபு 
நதி்கழ்ச்ெினே எவர தவண்டுமோைோலும் நைத�லோம். 
கூட்ைங்களில்/நதி்கழ்ச்ெி்களில், இன�ப ச்போதுவோ்க 
அக்ச்கோண்ைோட்ைங்களின் �னலவர அல்லது மு�ல்வதர 
செய்கதிறோர.

இச்ெைஙகு்கனள பூரவீ்கக் குடி்கள மறறும் த�ோரஸ 
ஸட்சரேிட் �ீவு வோெக்ளுக்குக் மரிேோன� செயயும் 
மு்கமோ்கதவ நைதது்கதிறோர்கள.
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அவுஸ்திரரலியரது முக்கிய தினங்கள்

அவுஸ்திரரலிய தினம்
ஒவசவோரு ஆண்டும் ஜைவரி 26 ஆம் �தி்க�திேில் நோம் 
அவுஸ�திதரலிே �திைதன�க் ச்கோண்ைோடு்கதிதறோம். 
அவுஸ�திதரலிே �திைம், அவுஸ�திதரலிேோவில்  
இருக்்கதிற ஒவசவோரு மோ்கோணத�திலும், ்பிரத�ெத�திலும்  
ஒரு ச்போது விடுமுனற நோளோகும். இது, 1788 ஆம் ஆண்டில், 
்கதிதரட் ்பிரிட்ைைில் இருநது, மு�ல் ்கப்பற்பனை வநது  
தெரந� நோளோகும். 

அவுஸ�திதரலிே �திைத�ன்று, அவுஸ�திதரலிேோ 
முழுவ�திலும் இருக்்கதிற ெமு�ோேங்கள 
நமது வரலோறனறயும், நமது ்ப்கதிரநது 
ச்கோள்கதிற ெோ�னை்களுக்குப ்பங்களித� 
மக்்கனளயும் ்பிர�தி்பலிக்்கதிறோர்கள. இது �ோன் 
அவுஸ�திதரலிேோவிதலதே மி்கபச்பரிே ச்போது  
விடுமுனற நோளோகும். 

அவுஸ�திதரலிேோ �திைம் என்்பது, நமது ெம்கோல 
மறறும் சுறுசுறுப்போை த�ெத�திறகு ஒவசவோரு 
அவுஸ�திதரலிேரும்: ்கதிட்ைத�ட்ை 65,000 ஆண்டு்களோ்க 
இஙத்கதே இருநது வரும் - பூரவீ்கக் குடி்கள மறறும் 
த�ோரஸ ஸட்சரேிட் �ீவு வோெி்களில் இருநது – ெந��தி 
்பின் ெந��திேோ்க இஙத்க வோழ்ந�திருக்்கதிறவர்கள, 
மறறும் பூத்கோளத�தின் அனைதது மூனல்களில் இருநது 
நமது நோட்டிறகு வந�திருக்்கதிறவர்கள வனரக்கும் 
- ஒவசவோருவரும் செயயும் ்பங்களிபன்ப ஏறறு, 
அன�க் ச்கோண்ைோடுவது குறித�த�ோர �திைமோகும். 
அவுஸ�திதரலிேோ எங்கதிலும், ்பிரத�திதே்கக் குடியுரினம 
விேோக்்கள உட்்பை நனைச்பறும் ்பல்தவறு நதி்கழ்ச்ெி்களோல் 
அவுஸ�திதரலிே �திைம் ச்கோண்ைோைப்படு்கதிறது.

அவுஸ�திதரலிே �திை’த�ன்று, இரவு ஆண்டின் ெிறந� 
அவுஸ�திதரலிேர விருது்கனள ்பிர�மர ச்கன்்பரோவில் 
அறிவிப்போர.

ஆன்ஸக் தினம
ஆன்ஸக் �திைதன� ஒவசவோரு வருைமும் ஏபரல் மோ�ம் 
25-ஆம் த��தி அனுெரிக்்கதிதறோம். மு�லோம் உல்கப 
த்போரின் த்போது, 1915-ஆம் ஆண்டு ஏபரல் மோ�ம் 25-ஆம் 
த��தி துருக்்கதிேில் உளள ்கலிச்போலி எனும் இைத�தில் 
அவுஸ�திதரலிே மறறும் நதியூஸீலோநதுப ்பனைேிைர 
�னரேிறங்கதிே �திைதன�த �ோன் ஆன்ஸக் �திைம் 
எைபச்பேரிட்டுளளோர்கள. 

யுத�ங்கள ெண்னை்கள மறறும் அனம�தி ்கோக்கும் 
்பணி்களில் தெனவேோறறும் த்போது உேிரத �திேோ்கம் செய� 
அனைதது அவுஸ�திதரலிேர்கனளயும் நோம் அனம�திேோ்க 
நதினைவு கூறும் �ைிச்ெிறந� நோதள ஆன்ஸக் �திைமோகும். 
அனைதது இரோணுவ வீரர்கள மறறும் வீரோங்கனை்களது 
ன�ரிேதன�யும், நோட்டுப்பறனறயும் நோம் மரிேோன� 
ம�திபபுைன் நதினைவு கூர்கதிதறோம்.

அவுஸ�திதரலிே �திைம், ஆன்ஸக் �திைம் மறறும் 
முக்்கதிேமோை த�ெிே �திைங்கள மறறும் ச்கோண்ைோட்ைங்கள 
்பறறிே தமல�தி்கத �்கவல்்கனள ்பகு�தி 5 இல் ‘ன்னறே 
அவுஸ�திதரலிேோவில் ்கோணலோம். 
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அவுஸ்திரரலியக் சகாடிகள்
அவுஸ�திதரலிே த�ெிேக் ச்கோடி �ோன் நமது த�ெத�தின் அ�தி்கோரபபூரவக் ச்கோடிேோகும். அ�தி்கோரபபூரவமோ்க 
அங்கீ்கரிததுளளதும், ெமு�ோேங்களில் ்பறக்்க விைக்கூடிேனவயுமோை மறற ச்கோடி்களில், அவுஸ�திதரலிே பூரவீ்கக் குடி்களின் 
ச்கோடியும், த�ோரஸ ஸட்சரேிட் �ீவு வோெி்களின் ச்கோடியும் அைஙகு்கதின்றை.

ஒவசவோரு மோ்கோணத�திறகும், ்பிரத�ெத�திறகுசமை செோந�க் ச்கோடி்களும்ம் உளளை. அவறனறப ்பக்்கம் 11இல் ்கோணலோம். 

அவுஸ்திரரலிய ரதைியக் சகாடி

அவுஸ�திதரலிே த�ெிேக் ச்கோடிேில் நீலம், சவளனள மறறும் 

ெிவபபு வண்ணங்கள உளளை.

• ஐக்்கதிே இரோஜ்ஜிேத�தின் ச்கோடிேோை, ‘யூைிேன் தஜக்’, தமல் 

இைது மூனலேில் உளளது. இது, நமது ்பிரித�ோைிே குடிதேறற 

வரலோறறினையும், அ�ன் வினளவோ்க நோம் சு�ந�ரித� 

ெட்ைங்கனளயும், அனமபபு்கனளயும் இது குறிக்்கதிறது.

• ச்போதுநல நட்ெத�திரம், யூைிேன் தஜக்- இன் ்கீதே உளளது. 

இந� நட்ெத�திரத�தில் ஏழு முனை்கள உளளை, ஒவசவோரு 

முனையும் ஆறு மோ்கோணங்களில் ஒவசவோன்னறயும், ஒரு 

முனை ்பிரத�ெங்கனளயும் குறிக்்கதின்றது.

• வலது ்பக்்கத�தில் உளள, ச�ன் ெிலுனவ என்்பது, ச�றகு 

வோைில் ்கோணபச்பறும் நைத�திரக்கூட்ைங்களோகும்.

அவுஸ்திரரலிய பூர்வீகக் குடிகள் சகாடி

அவுஸ�திதரலிே பூரவீ்கக் ச்கோடிேில், ்கருபபு, ெிவபபு மறறும் 

மஞெள நதிறங்கள உளளை.

• தமல் ்போ�திப்பகு�தி ்கருப்போகும், அது அவுஸ�திதரலிேோவின் 

பூரவீ்கக் குடி்கனளக் குறிக்்கதிறது.

• அடிப ்போ�திப்பகு�தி ெிவப்போகும், அது நதிலதன�க் குறிக்்கதிறது, 

இது ெம்்பிர�ோே முக்்கதிேததுவம் ச்பறற�ோகும்.

• மஞெல் நதிற வட்ைம் சூரிேனைக் குறிக்்கதிறது.

ரதார்ஸ் ஸ்ட்சரயிட் தீவு வாைிகள் சகாடி

த�ோரஸ ஸட்சரேிட் �ீவு வோெி்களின் ச்கோடி, ்பச்னெ, நீலம், ்கருபபு 

மறறும் சவளனள நதிறங்கனளக் ச்கோண்ை�ோகும்.

• ்பச்னெ நதிறப ்பட்னை்கள நதிலதன�க் குறிக்்கதின்றை.

• மத�திேில் இருக்்கதிற நீலைிறப ்பல்கம் ்கைனலக் குறிக்்கதிறது.

• ்கருபபுக் த்கோடு்கள, த�ோரஸ ஸடிசரேிட் �ீவு வோெி்கனளக் 

குறிக்்கதிறது.

• மத�திேில் இருக்்கதிற சவளனள நதிற நைைக் ்கனலஞரின் 

�னலேணி, அனைதது த�ோரஸ ஸடிசரேிட் �ீவு 

வோெி்களுக்குமோை ெின்ைமோகும்.

• சவளனள நட்ெத�திரத�தின் புளளி்கள, த�ோரஸ ஸடிசரேிட்டில் 

இருக்்கதிற �ீவுக் கூட்ைங்கனளக் குறிக்்கதிறது, அந� சவளனள 

நதிறம் அனம�தினேக் குறிப்போ்கக் ்கோட்டு்கதிறது.
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அவுஸ்திரரலியாவின் ைின்னங்கள்

காமன்சவல்த் ரகாட் ஆஃப் ஆம்ஸ் 

்கோமன்சவல்த த்கோட் ஆஃப ஆம்ஸ என்்பது, அவுஸ�திதரலிே 

்கோமன்சவல்த�தின் அ�தி்கோரபபூரவ அனைேோளச் ெின்ைமோகும். 

இது நமது த�ெிே ஒறறுனமனேக் குறிக்்கதிறது. இது, 

அவுஸ�திதரலிே ்கோமன்சவல்த�தின் அ�தி்கோரதன�யும், 

செோதன�யும் அனைேோளப்படுதது்கதிறது.

• மத�திேில் இருக்்கதிற த்கைேம், ஆறு மோ்கோணங்கனளயும், 

கூட்ைனமபன்பயும் குறிக்்கதிறது.

• அந�க் த்கைேதன� ஒரு ்கங்கோருவும், ஒரு ஈமுவும் �ோங்கதிப 

்பிடிக்்கதின்றை. இனவ இரண்டுதம அவுஸ�திதரலிேோனவச் 

ெோரந� விலங்கதிைங்களோகும்.

• ஒரு �ங்க ்கோமன்சவல்த நட்ெத�திரம் அந�க் த்கைேத�தின் 

தமதல அமரந�திருக்்கதிறது.

• ்பின்ைணிேத�தில் அவுஸ�திதரலிே த�ெிே மலரோை த்கோல்ைன் 

தவட்டில் இருக்்கதிறது.

அவுஸ்திரரலிய ரதைிய மலர்

அவுஸ�திதரலிேோவின் த�ெிே மலர த்கோல்ைன் வோட்டில் 
ஆகும். இந�ச் ெிறிே மரம், மு�ன்னமேோ்க ச�ன்-்கதிேக்கு 
அவுஸ�திதரலிேோவிதலதே வளர்கதிறது. இ�றகு, ்பிர்கோெமோை 
்பச்னெ நதிற இனல்களும், வெந� ்கோலத�தில் அதை்க மஞெள 
நதிற மலர்களும் இருக்்கதின்றை. அவுஸ�திதரலிேோவின் 
ஒவசவோரு மோ்கோணத�திறகும், ்பிரத�ெத�திறகுசமை 
செோந�மோ்கத �ைித�ைி மலரச் ெின்ைங்கள இருக்்கதின்றை.

அவுஸ்திரரலியாவின் ரதைிய நிறங்கள்

அவுஸ�திதரலிேோவின் த�ெிே நதிறங்கள ்பச்னெயும், 
�ங்க நதிறமுமோகும் – இனவ த்கோல்ைன் வோட்டில் 
மலரின் நதிறங்களோகும். நமது த�ெிே வினளேோட்டுக் 
குழுக்்களின் ெீருனை்கள வேக்்கமோ்கதவ ்பச்னெயும் �ங்க 
நதிறமுமோைனவேோகும்.

அவுஸ்திரரலியாவின் ரதைிய நவரத்தினக்கல்

த்கோதம�்கம் �ோன் அவுஸ�திதரலிேோவின் த�ெிே 
நவரத�திைக்்கல் ஆகும். பூரவீக்க் குடி்கள வீர�ீரக் 
்கன�்களின்்படி, வோைவில் ஒன்று பூமினேத ச�ோட்டு, 
த்கோதம�்கத�தின் நதிறங்கனள உருவோக்்கதிே�ோம்.
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Advance Australia Fair

Australians all let us rejoice,

For we are young and free;

We’ve golden soil and wealth for toil;

Our home is girt by sea;

Our land abounds in nature’s gifts

Of beauty rich and rare;

In history’s page, let every stage

Advance Australia Fair.

In joyful strains then let us sing,

Advance Australia Fair.

Beneath our radiant Southern Cross

We’ll toil with hearts and hands;

To make this Commonwealth of ours

Renowned of all the lands;

For those who’ve come across the seas

We’ve boundless plains to share;

With courage let us all combine

To Advance Australia Fair.

In joyful strains then let us sing,

Advance Australia Fair.

அவுஸ்திரரலியாவின் ரதைிய கீதம்
’அட்வோன்ஸ அவுஸ�திதரலிேோ ஃத்பர’ என்்பது �ோன் அவுஸ�திதரலிேோவின் த�ெிே ்கீ�மோகும். 

இன�, அவுஸ�திதரலிே குடியுரினமக் ச்கோண்ைோட்ைங்கள மறறும் ச்பரிே அளவிலோை வினளேோட்டு 
நதி்கழ்ச்ெி்கள உளளிட்ை, த�ெிே முக்்கதிேததுவம் வோயந� நதி்கழ்வு்களின் த்போது ்போடு்கதிறோர்கள. 
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பகு்தி இேண்டு

அவுஸ்திரேரேலிய 
ஜனநாயக நம்பிக்ககள், 

உரி்ைகள் ைற்றும் 
சுதந்திேஙகள்
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அவுஸ்திரேரலலிய ஜனநொயக 

நை்�ிக்மககள், உேிமைகள்  

ைற்றுை் சுதந்திேங்கள்

குடியுரினமச் ெைங்கதில், நீங்கள அவுஸ�திதரலிேோவின் ஜைநோே்க நம்்பிக்ன்க்கனளப ்ப்கதிரநது ச்கோண்டு, அ�ன் 
உரினம்கனளயும், சு�ந�திரங்கனளயும் ம�திதது நைபபீர்கள என்று உறு�திேளிக்்கதிறீர்கள. நீங்கள அவுஸ�திதரலிேர்கள 
்ப்கதிரநது ச்கோள்கதிற, அவுஸ�திதரலிேோவின் ஜைநோே்க நம்்பிக்ன்க்கனளயும், உரினம்கனளயும், சு�ந�திரங்கனளயும் புரிநது 
ச்கோள்கதிறீர்கள என்்பது மி்கவும் முக்்கதிேமோை�ோகும்.

இச்ெிறதறட்டின் இந�ப ்பகு�தி, இத�ன்கே நம்்பிக்ன்க்கள, உரினம்கள மறறும் சு�ந�திரங்கனளப ்பட்டிேலிடு்கதிறது. இன்னும் 
அ�தி்கத �்கவல்்களுக்கு, ்பகு�தி 4 – அவுஸ�திதரலிே ம�திபபு்கள என்்பன�ப ்போருங்கள.

நமது ஜனநாயக நம்பிக்சககள்

பாராளுமன்ற ஜனநாயகம்
அவுஸ�திதரலிேோவின் அரெோங்க அனமபபு ்போரோளுமன்ற ஜைநோே்கமோகும். இந� அனமப்பின் ஒரு ்பகு�திேோ்க, அரெோங்க 
அ�தி்கோரம் அவுஸ�திதரலிே மக்்களிைமிருநத� வரு்கதிறது, ஏசைன்றோல் அவுஸ�திதரலிேக் குடிமக்்கள, ்போரோளுமன்றத�தில் 
அவர்களது ்பிர�திநதி�திேோ்கச் செேல்்படுவ�ற்கோ்க மக்்களுக்கு வோக்்களிக்்கதிறோர்கள. ்போரோளுமன்றத�திலிருக்்கதிற ்பிர�திநதி�தி்கள, 
த�ர�ல்்கள வோேிலோ்க, அவர்கள எடுக்்கதிற முடிவு்களுக்கு, மக்்களுக்குப ்ப�திலளித�ோ்க தவண்டும்.

ைட்டத்தின் ஆட்ைி
அனைதது அவுஸ�திதரலிேர்களும் ெட்ைத�தின் ெமமோைவர்கதள. ெட்ைத�தின் ஆட்ெி என்்ப�ன் ச்போருள, எவருதம, எந�க் குழுவுதம, 
அல்லது ம� வி�தியுதம ெட்ைத�திறகு தமலோைவர அல்ல. அவுஸ�திதரலிே ெமு�ோேத�தில் அ�தி்கோரப ்ப�வினே வ்கதிப்பவர்கள 
உட்்பை, ஒவசவோருவரும், அவுஸ�திதரலிே ெட்ைங்களுக்குக் ்கீழ்ப்படிந�ோ்க தவண்டும். இ�தில், அரெோங்க, ெமு�ோே மறறும் ெமேத 
�னலவர்கள, அத� த்போல விேோ்போரி்கள மறறும் ்கோவல்துனறேிைர ஆ்கதிதேோர அைஙகுவர.

அசமதியாக வாழ்தல்
அவுஸ�திதரலிேர்கள, நதினலேோை அரெோங்க அனமபத்போடு கூடிேத�ோர அனம�திேோை நோட்டில் வோழ்வ�தில் ச்பருமி�ம் 
ச்கோள்கதிறோர்கள. அவுஸ�திதரலிேர்கள, மோறறம் என்்பது, விவோ�ம் வோேிலோ்கவும், அனம�திேோ்கச் ெம்ம�திக்்கச் செயவ�ன் 
வோேிலோ்கவும், ஜைநோே்க நனைமுனறேிலும் நனைச்பற தவண்டுசமன்று நம்பு்கதிறோர்கள. ஒருவரின் மைன� அல்லது ெட்ைதன� 
மோறறுவ�றகு வன்முனறனே ஒரு வேிேோ்கக் ச்கோளவன� நோங்கள நதிரோ்கரிக்்கதிதறோம்.

பின்னணியத்சதப் சபாருட்படுத்தாமல் அசனவருக்கும் 
மரியாசதயளித்தல்
அவுஸ�திதரலிேோவின் ஜைநோே்க அனமப்போைது, ஒவசவோரு �ைிந்பருக்கும், அவர்களது ்பின்ைணிேதன�ப 
ச்போருட்்படுத�ோமல், அவுஸ�திதரலிே ெட்ைத�தின் ்கீழ் உரினம்கள மறறும் ெமததுவம் இருக்்கதிறது, என்ற ச்கோளன்கேின் 
அடிப்பனைேிலோை�ோகும். அனைதது அவுஸ�திதரலிேர்களும், இைம், பூரவீ்க நோடு, ்போலிைம், ்போலிேல் ெோரபு, �திருமண 
நதினல, வேது, ஊைம், ்போரம்்பரிேம், ்கலோச்ெோரம், அரெிேல், செோதது அல்லது ம�ம் ஆ்கதிேவறனறப ச்போருட்்படுத�ோமல், 
ஒருவனரசேோருவர, ்கண்ணிேதத�ோடும், மரிேோன�தேோடும் நைத�திக்ச்கோளள தவண்டும் என்தற எ�திர்போரக்்கதிதறோம்.
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நமது சுதந்திரங்கள்

ரபை்சு சுதந்திரம் மற்றும்  
கருத்து சுதந்திரம்
்கருததுரினம என்்பது ஒரு னமே அவுஸ�திதரலிே 
ம�திப்போகும், இதுதவ நமது ஜைநோே்க அனமப்பின் 
அடித�ளமோ்கதிறது. த்பச்சு சு�ந�திரம் என்்ப�ன் ச்போருள, 
மக்்கள �ோங்கள நதினைப்பன� செோல்லவும் எழு�வும் 
முடியும், அத�ோடு அவர்களது தேோெனை்கனள 
மறறோவர்கதளோடு விவோ�திக்்கவும் முடியும் என்்பத�ேோகும். 
உ�ோரணமோ்க, மக்்கள, அவுஸ�திதரலிே ெட்ைங்களுக்கு 
இன்ைமும் ்கீழ்ப்படிநது நைக்்கதிற வனரேில், எல்லோ 
தநரங்களிலும், அரெோங்கதன� விமரெிக்்கலோம், அரெோங்க 
முடிவு்களுக்கு எ�திரோ்க அனம�திேோை முனறேில் எ�திரபபுத 
ச�ரிவிக்்கலோம், அத�ோடு ெட்ைதன� மோறறுவ�ற்கோ்கப 
்பிரச்ெோரம் செயேலோம். 

்கருததுச் சு�ந�திரம் என்்ப�ன் ச்போருள, மக்்கள �ங்களது 
்கருததுக்்கனள, ்கனல, ெிைிமோ, இனெ மறறும் இலக்்கதிேம் 
உட்்பட்ைவறறின் வோேிலோ்க சவளிப்படுத�லோம் 
என்்பத�ேோகும். மக்்கள, ெமு�ோே அல்லது அரெிேல் 
விவோ�ங்களுக்்கோ்கப ச்போது அல்லது �ைிேோர 
இைங்களில் கூடுவ�றகுச் சு�ந�திரமுளளவர்களோவர.

எல்லோ தநரங்களிலும், த்பச்சு மறறும் ்கருததுச் 
சு�ந�திரங்களில் ஈடு்பட்டிருக்கும் தவனளேிலும் 
கூை, அவுஸ�திதரலிே ெட்ைங்களுக்குக் ்கீழ்ப்படிந�ோ்க 
தவண்டும். நோம், மறறவர்களின் த்பச்சு மறறும் ்கருதது 
சு�ந�திரங்கனலயும் ம�தித�ோ்க தவண்டும்.

ைங்க சுதந்திரம்
ெங்க உரினம என்்பது, ச்போதுவோை குறிக்த்கோள்கனள 
அனைவ�ற்கோ்க ெங்கங்கனள அனமப்பது அல்லது 
ெங்கங்களில் தெரவ�ற்கோை உரினமேோகும். 
உ�ோரணமோ்க, அவுஸ�திதரலிேோவில் மக்்கள, அரெிேல் 
்கட்ெி, ச�ோேிலோளர ெங்கம், ம�, ்கலோச்ெோர அல்லது 
ெமு�ோேக் குழுக்்கள த்போன்ற, எந� ெட்ைபபூரவமோை 
ஸ�ோ்பைத�திலும் தெரநது ச்கோளவ�றகு 
சு�ந�திரமோைவர்களோவர. மக்்கள தெர தவண்ைோம் 
எைவும் முடிசவடுக்்கலோம், அத�ோடு அபபடிச் செயேக் 
்கட்ைோேப்படுத� முடிேோது.

அவுஸ�திதரலிேர்கள, அரெோங்க நைவடிக்ன்க அல்லது ஒரு 
ஸ�ோ்பைத�திறகு எ�திரோ்க த்போரோட்ைம் நைததுவ�ற்கோ்க 
மறறோவர்களுைன் தெரநது கூைலோம். இருந�ோலும், 
எல்லோ தநரங்களிலும், அவுஸ�திதரலிே ெட்ைங்களுக்குக் 
்கீழ்ப்படிந�ோ்க தவண்டும். இ�ன் ச்போருள, அது த்போன்ற 
கூட்ைங்கள அனம�திேோைனவேோ்க இருந�ோ்க தவண்டும், 
அத�ோடு அனவ எவனரயும் ்கோேப்படுத�க்கூைோது அல்லது 
செோதன�ச் தெ�ப்படுத�க்கூைோது.

மதை் சுதந்திரம் 
அவுஸ�திதரலிேோவில் ஜதைதவோ-்கதிறிஸ�வப ்போரம்்பரிேம் 
இருக்்கதிறது, அத�ோடு அதை்க அவுஸ�திதரலிேர்கள �ங்கனள 
்கதிறிஸ�வர்கள என்தற செோல்லிக்ச்கோள்கதிறோர்கள, 
ஆைோலும், அவுஸ�திதரலிேோவில் எல்லோ ச்பரிே 
ம�ங்கனளச் தெரந�வர்களும் இருக்்கதிறோர்கள. 
்கதிறிஸ�வப ்பண்டின்க்களோை புைி� சவளளி, 
ஈஸைர ஞோேிறு மறறும் ்கதிறிஸதுமஸ �திைங்கள 
அவுஸ�திதரலிேோவில் ச்போது விடுமுனற நோட்்களோகும். 

அரெோங்கமும், ெட்ைமும், மக்்களின் ம�ம் அல்லது 
நம்்பிக்ன்க்கள எதுவோ்க இருந�ோலும், அனைததுக் 
குடிமக்்கனளயும் ெமமோ்கதவ நைதது்கதிறது. 
அவுஸ�திதரலிேோவில் இருக்்கதிற அரெோங்கம் 
ம�ெோர்பறற�ோகும், இ�ன் ச்போருள இது த�வோலேங்கள 
அல்லது மறற ம� அனமபபு்களிலிருநது �ைிப்பட்ட்�ோ்க 
இேஙகு்கதிறது என்்ப�ோகும். அவுஸ�திதரலிேோவிறச்கன்று 
எவவி� அ�தி்கோரபபூரவ த�ெிே ம�மும் ்கதினைேோது. 
அவுஸ�திதரலிேோவில் இருக்்கதிறவர்கள, அவர்களுக்குப 
்பிடிக்்கதிற எந� ம�தன�யும் ்பின்்பறறிக்ச்கோளளச் 
சு�ந�திரமோைவர்கள. அவர்கள எந� ம�தன�யும் 
்பின்்பறறோமலும் இருநது ச்கோளளலோம். 

எல்லோ தநரங்களிலும், ம�ச் ெைஙகு்களில் ஈடு்பட்டிருக்கும் 
தவனளேிலும் கூை, அவுஸ�திதரலிே ெட்ைங்களுக்குக் 
்கீழ்ப்படிந�ோ்க தவண்டும். அவுஸ�திதரலிே ெட்ைத�திறகும், 
ம�ப ்பேக்்கத�திறகும் இனைதே ஒரு முரண்்போடு எழும் த்போது, 
அவுஸ�திதரலிே ெட்ைதம தமதலோங்கதிே�ோ்க இருக்கும்.
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நமது ைமத்துவங்கள்
ஒருவரது ்போலிைம், இைம், ஊைம் அல்லது வே�தின் ்கோரணமோ்க, அவனர மறறவனரக் ்கோட்டிலும் வித�திேோெமோ்க 
நைத�வில்னல என்்பன� உறு�தி செய்கதிற அதை்க ெட்ைங்கள அவுஸ�திதரலிேோவில் இருக்்கதின்றை.

பாலின ைமத்துவம்
ஆண்்களுக்கும், ச்பண்்களுக்கும் அவுஸ�திதரலிேோவில் ெம உரினம்கள உளளை. ஒருவரிைம், அவரது ்போலிைத�தின் 
்கோரணமோ்க ்போகு்போடு ்கோட்டுவது ெட்ைத�திறகு விதரோ�மோை�ோகும்.

ைந்தர்ப்ப ைமத்துவம் மற்றும் நியாயமாக நடத்துதல்
அவுஸ�திதரலிேர்கள நமது ெமு�ோேத�தில் ெம அளவு ெந�ரப்பம் ச்கோடுப்பன� ம�திக்்கதிறோர்கள; இன�த �ோன் ச்பரும்்போலும் 
நதிேோேமோ்க நைதது�ல் என்்கதிறோர்கள. இ�ன் ச்போருள, வோழ்க்ன்கேில் ஒருவர ெோ�திக்்கதிறோர என்றோல், அது அவரது �திறனம்கள, 
உனேபபு மறறும் முேறெிேின் ்பலைோல் வர தவண்டுதமசேோேிே, அவரது செோதது அல்லது ்பின்ைணிேத�தின் ்கோரணமோ்க 
வரக்கூைோது என்்பத�ேோகும். இது, அவுஸ�திதரலிே ெமு�ோேத�தில் முனறப்படிேோை வகுபபுப ்பிரிவினை்கள இல்னல என்்பன� 
உறு�தி செயவ�ற்கோைத�ேோகும். 

அவுஸ்திரரலியக் குடியுரிசமயின்  
சபாறுப்புக்களும், சுதந்திரங்களும்
நஙீ்கள ஒரு அவுஸ�திதரலிேக் குடிம்கைோ்க ஆ்கதிவிடும் த்போது, உங்களுக்குக் கூடு�ல் ச்போறுபபு்களும், சு�ந�திரங்களும் இருக்கும். 

சபாறுப்புகள்-அவுஸ்திரரலியாவிற்கு நீங்கள் என்ன சகாடுப்பீர்கள்
ஒரு அவுஸ�திதரலிேக் குடிம்கைோ்க நீங்கள செய�ோ்க தவண்டிேனவ:

• அவுஸ�திதரலிேச் ெட்ைங்களுக்குக் ்கீழ்ப்படி�ல்

• மத�திே மறறும் மோ்கோண அல்லது ்பிரத�ெத த�ர�ல்்களிலும், �ீரமோைத�திலும் வோக்்களித�ல்

• த�னவ எழும் நதினலேில் அவுஸ�திதரலிேோவிறகுத துனண நதிறறல்

• அனேக்கும் ்பட்ெத�தில் நீ�திமன்றத�தில் தெனவபுரி�ல்

சுதந்திரங்கள்-அவுஸ்திரரலியா உங்களுக்கு என்ன சகாடுக்கும்
ஒரு அவுஸ�திதரலிேக் குடிம்கைோ்க நீங்கள செயதுச்கோளளக் கூடிேனவ:

• மத�திே மறறும் மோ்கோண அல்லது ்பிரத�ெத த�ர�ல்்களிலும், �ீரமோைத�திலும் வோக்்களித�ல்

• சவளிநோடு்களில் ்பிறந� குேநன�்களுக்கு, வோரிெோ்க அவுஸ�திதரலிே குடிம்கன்்களோ்க விண்ணப்பித�ல்

• அவுஸ�திதரலிே அரசுப ்பணிேில் அல்லது அவுஸ�திதரலிே ்போது்கோபபுப ்பனைேில் தவனலசேோன்றுக்கு விண்ணப்பித�ல் 

• ்போரோளுமன்றத�திறகுத த�ரநச�டுக்்கபச்பற நோடு�ல்

• ஒரு அவுஸ�திதரலிே ்கைவுச்ெீட்டிறகு விண்ண்பிதது, மறு்படியும் அவுஸ�திதரலிேோவிறகுள சு�ந�திரமோ்க நுனே�ல்

• சவளிநோட்டில் இருக்ன்கேில், ஒரு அவுஸ�திதரலிே அ�தி்கோரிேிைிைத�தில் தூ�ர்க உ�வினேக் த்கட்ைல்.
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சபாறுப்புகள்:

அவுஸ்திரரலியை் ைட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிக
அரெோங்கத�தில் இருக்்கதிற நமது ்பிர�திநதி�தி்கள, 
ஒழுங்கோை, சு�ந�திரமோை மறறும் ்போது்கோப்போை 
ெமு�ோேதன�ப ்பரோமரிப்ப�ற்கோ்கவும், நமது 
உரினம்கனளப த்பணிக்்கோப்ப�ற்கோ்கவும், ெட்ைங்கனள 
உருவோக்கு்கதிறோர்கள. அவுஸ�திதரலிேக் குடிமக்்கள 
அனைவரும், அவுஸ�திதரலிேோவில் இருக்்கதிற மறறவர்களும், 
அவுஸ�திதரலிே ெட்ைங்களுக்குக் ்கழீ்ப்படிந�ோ்க தவண்டும். 

அவுஸ�திதரலிேோவில் இருக்்கதிற ெில முக்்கதிேமோை 
ெட்ைங்கள குறித� இன்னும் அ�தி்கத �்கவல்்கனள 
்பகு�தி 3, அவுஸ�திதரலிேோவில் இருக்்கதிற ெரெோங்கமும், 
ெட்ைமும்என்ற ்பகு�திேில் ்கோணலோம்.

மத்திய மற்றும் மாகாண அல்லது  

பிரரதைத் ரதர்தல்களிலும், ஒரு  

தீர்மானத்திலும் வாக்களித்தல்
18 வேது அல்லது அ�றகு தமற்பட்ை அனைதது 
அவுஸ�திதரலிேக் குடிமக்்களுக்கும், வோக்்களித�ல் என்்பது 
ஒரு முக்்கதிேமோை ச்போறுபபும், உரினமயும், சு�ந�திரமுமோகும். 

18 வேது அல்லது அ�றகு தமற்பட்ை அனைதது 
அவுஸ�திதரலிேக் குடிமக்்களுக்கு, மத�திே மறறும் மோ்கோண 
அல்லது ்பிரத�ெத த�ர�ல்்களிலும், அவுஸ�திதரலிே 
அரெிேலனமபன்ப மோறறுவ�ற்கோை வோக்்களிப்போை, ஒரு 
�ீரமோைத�திலும் வோக்்களித�ல் என்்பது ஒரு ச்போறுப்போகும். 
இப்படிச் செயவ�ன் வோேிலோ்க, அவுஸ�திதரலிேோனவ 
எவவி�ம் அரெோளு்கதிறோர்கள, அ�ன் எ�திர்கோலத�திறகு 
எவவி�ம் ்பங்களிக்்கதிறோர்கள என்்ப�தில் அவுஸ�திதரலிேக் 
குடிமக்்களுக்கு ஒரு குரல் இருக்கும். 

மத�திே மறறும் மோ்கோண அல்லது ்பிரத�ெத த�ர�ல்்களில் 
வோக்்களிப்பது என்்பது ்கட்ைோேமோை�ோகும். ெில 
மோ்கோணங்களில், உளளோட்ெி அரெோங்கத த�ர�ல்்களில் 
வோக்்களிப்பது ்கட்ைோேமோந�ோ்க இல்லோமல் இருக்்கலோம். 

அவுஸ�திதரலிேோவின் அரெிேலனமபபு குறித�  
இன்னும் அ�தி்கத �்கவல்்கனள ்பகு�தி 3, 
அவுஸ�திதரலிேோவில் இருக்்கதிற அரெோங்கம் மறறும்  
ெட்ைம் என்ற ்பகு�திேில் ்கோணலோம்.

ரதசவ எழும் நிசலயில் 

அவுஸ்திரரலியாவிற்குத் துசண நிற்றல்
அவுஸ�திதரலிே ்போது்கோபபுப ்பனைேில் �ன்ைோரவதத�ோடு 
தெனவேோறறும் தவனளேில், த�னவ எழும் தநரத�தில் 
அவுஸ�திதரலிேோனவத �ற்கோப்பது ஒரு அவுஸ�திதரலிே 
குடிம்கைின் ்கைனமேோகும். அவெிேமோைோல், 
அவுஸ�திதரலிே குடிமக்்கள அனைவரும், ஒன்றோ்கச் 
தெரநது த�ெதன�யும், அ�ன் வோழ்க்ன்க முனறனேயும் 
�ரக்்கோப்ப�றகுத �ங்கனள அரப்பணிததுக் ச்கோளவது 
இன்றிேனமேோ��ோகும். 

அசழக்கும் பட்ைத்தில் நடுவர்  

மன்றத்தில் ரைசவபுரிதல்
த்கட்்கதிற ்பட்ெத�தில், நடுவர மன்ற தெனவ புரிவது, 18 
வேது அல்லது அ�றகு தமற்பட்ை அவுஸ�திதரலிேக் 
குடிமக்்களின் ச்போறுப்போகும். ஒரு நடுவர மன்றம் 
என்்பது, ெோ�ோரண அவுஸ�திதரலிே ஆண்்கள மறறும் 
ச்பண்்கனளக் ச்கோண்ைத�ோர குழுவோகும், இவர்கள 
நீ�திமன்ற வேக்ச்கோன்றில் ெோட்ெிேதன� த்கட்டு, ஒருவர 
குறறவோளிேோ இல்னலேோ என்்பன� முடிவு செய்கதிறோர்கள. 

த�ர�ல் ்பட்டிேலில் இருக்்கதிற அவுஸ�திதரலிே குடிமக்்கனள 
நடுவர மன்றசமோன்றில் ்பணிபுரியுமோறு த்கட்்கலோம். நடுவர 
மன்ற தெனவ, நீ�திமன்ற அனமபபு சவளிப்பனைேோைதும், 
நதிேோேமோைதுமோ்க இருக்்கதிறது என்்பன� உறு�தி 
செயவ�ற்கோைத�ேோகும்.
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சுதந்திரங்கள்

அவுஸ்திரரலிய அரசுப் பணியிலும், அவுஸ்திரரலிய பாதுகாப்புப் பசடயிலும் பணிபுரிய 

விண்ணப்பித்தல்
அவுஸ�திதரலிே குடியுரினமேின் ஒரு சு�ந�திரமோைது, அவுஸ�திதரலிே அரசுப ்பணிேில் ஒரு தவனலக்்கோ்க விண்ண்பிதது, 
அவுஸ�திதரலிே அரெோங்கத�திற்கோ்கப ்பணிேோறறுவத�ேோகும், உ�ோரணமோ்க, ெரவீெஸ அவுஸ�திதரலிேோவில் அல்லது 
அவுஸ�திதரலிே வரி (ATO) அலுவல்கத�தில் ்பணிபுரிவ�ோகும்.

அவுஸ�திதரலிே குடிமக்்களுக்கு, அவுஸ�திதரலிே ்போது்கோபபுப ்பனைேில் (இரோணுவம், ்கப்பற்பனை, மறறும் விமோைப்பனை) 
தவனலசேோன்றுக்்கோ்க விண்ணப்பிப்ப�ற்கோை உரினமயும் உளளது.

பாராளுமன்றத்திற்குத் ரதர்ந்சதடுக்கப்பட நாடுதல்
18 வேது அல்லது அ�றகு தமற்பட்ை வேதுனைே அவுஸ�திதரலிே குடிமக்்களும், இரட்னைக் குடியுரினம இல்லோ�வர்களுமோைவர்கள, 
மத�திே, மோ்கோண அல்லது ்பிரத�ெ அளவில் ்போரோளுமன்றத�திறகுத த�ரநச�டுக்்கப்பை நோைலோம். அவுஸ�திதரலிே 
்போரோளுமன்றத�தில் தெனவபுரிவது என்்பது மரிேோன�க்குரிேதும், ்கடும் ச்போறுபபுளளதுமோகும்.

ஒரு அவுஸ்திரரலிய கடவுை்ைீட்டிற்கு விண்ணபித்து, மறுபடியும் அவுஸ்திரரலியாவிற்குள் 

சுதந்திரமாக நுசழதல்
நீங்கள ஒரு அவுஸ�திதரலிேக் குடிம்கைோ்க ஆ்கதிவிடும் த்போது, நீங்கள அவுஸ�திதரலிேோவில் சு�ந�திரமோ்கப ்பணிேோறறுவ�ற்கோை 
உரினமயுளளது. அவுஸ�திதரலிே ்கைவுச்ெீட்டு ஒன்றுக்கு விண்ண்பிப்ப�ற்கோை சு�ந�திரமும் உங்களுக்குளளது. நீங்கள, 
ஒரு அவுஸ�திதரலிேக் குடிம்கைோ்க சவளிநோட்டிறகுப ்பேணிக்கும் த்போது, வீெோ த�னவேில்லோமதலதே அவுஸ�திதரலிேோ 
�திரும்புவ�ற்கோை சு�ந�திரம் உங்களுக்குளளது.

சவளிநாட்டில் இருக்கும் ரபாது, ஒரு அவுஸ்திரரலிய அதிகாரியிடம் தூதரக உதவிசயக் ரகட்பது
அதை்க நோடு்கலில், அவுஸ�திதரலிேோவிறகு தூ�ர்கம், துனணததூ�ர்கம், தூ�ர்க அலுவல்கம் இருக்்கதிறது. நீங்கள சவளிநோட்டில் 
இருக்கும் தவனளேில், த�னவ ஏற்படும் ்கோலத�தில், ஒரு அவுஸ�திதரலிே அரெோங்க அ�தி்கோரிேிைமிருநது, உங்களோல் உ�வி த்கடுப 
ச்பற முடியும். இ�தில், உளநோட்டுக் குேப்பம் மறறும் இேறன்கப த்பரிைர்கள த்போன்ற அவெர்கோல நதினலனம்கள அைஙகு்கதிறது. 

அவுஸ�திதரலிே அலுவலர்களோல், சவளிநோட்டில் இருக்கும் அவுஸ�திதரலிே குடிமக்்களுக்கு அவெர ்கோல ்கைவுச்ெீட்டு 
ச்கோடுப்ப�திலும், வி்பதது, ்கடும் சு்கவீைம் அல்லது மரணம் எனும் நதினலேில் ஆதலோெனையும், ஆ�ரவு �ருவ�திலும் உ�வ முடியும். 

இன்சைோரு நோட்டில் இருக்கும் த்போது, நீங்கள அந� நோட்டின் ெட்ைங்களுக்குக் ்கீழ்ப்படிந�ோ்க தவண்டும்.

சவளிநாடுகளில் பிறந்த குழந்சதகளுக்கு, வாரிைாக அவுஸ்திரரலிய குடிமகன்களாக 

விண்ணப்பித்தல்
அவுஸ�திதரலிே குடிமக்்கள, சவளிநோடு்களில் ்பிறந� குேநன�்களுக்கு, வோரிெோ்க அவுஸ�திதரலிே குடிம்கன்்களோ்க 
விண்ணப்பிக்்கலோம். 

அவுஸ்திரரலிய ைமுதாயத்தில் பங்ரகற்றல்
அனைததுக் குடிமக்்களும், ெமு�ோேத�தில் �ீவிரமோ்கப ்பஙத்கறகுமோறு அவுஸ�திதரலிேோ ஊக்குவிக்்கதிறது. சுறுசுறுப்போை 
குடிமக்்கள, அவுஸ�திதரலிேோவின் எ�திர்கோலதன� வடிவனமப்ப�தில் ச்போறுபபும் சு�ந�திரமும் எடுததுக்ச்கோள்கதிறோர்கள. 
உ�ோரணமோ்க, நீங்கள உங்களுக்குப ்பக்்கத�தில் உளள அல்லது உங்கள ்பகு�திேில் உளள ெமு�ோே ஸ�ோ்பைங்களில் தெரநது 
ச்கோளளலோம், ெமு�ோே அல்லது ெமூ்கப ்பணி்கனளத �ன்ைோரவதத�ோடு செயேலோம், ஒரு ்கனல்கள அல்லது ்கலோச்ெோர 
ஸ�ோ்பைத�தில் தெரலோம், அத�ோடு, அரெிேல் வோழ்வில் �ீவிரமோ்கப ்பஙத்கற்கலோம்.

வரி செலுததுவதும், அவுஸ�திதரலிே ெமு�ோேத�திறகு தநரடிேோ்கப ்பங்களிக்கும் ஒரு வி�மோகும், அத�ோடு இது ெட்ைப்படி 
அவெிேமோ்கதிறது. வரினே நீங்கள ெம்்போ�திக்்கதிற ்பணத�தில் இருநத� செலுதது்கதிறீர்கள, அது ஒரு தவனலேிலிருநத�ோ, ஒரு 
விேோ்போரம் அல்லது மு�லீட்டிலிருநத�ோ செலுதது்கதிறீர்கள, அத�ோடு அன� (ATO) அலுவல்கதம வசூலிக்்கதிறது. அதை்க ெரக்கு்கள 
மறறும் தெனவ்களிலும் வரி்கள இருக்்கதின்றை. அந� ATO, அனைததுக் குடிமக்்களும் ெரிேோை அளவு வரினேச் செலுததுவ�ற்கோை 
அவர்களது உரினம்கனளயும், ்கைனம்கனளயும் ச�ரிநது னவத�திருக்்கதிறோர்கள என்்பன�ப ்போரததுக் ச்கோள்கதிறது.

அவுஸ�திதரலிேர்கள அனு்பவிக்்கதிற அதை்கப ்பலன்்கள, வரி்கள மூலமோ்கதவ ெோத�திேமோ்கதின்றை. வரி்கனள, அரெோங்கம் 
நதி�திேளிக்்கதிற சு்கோ�ோரக்்கவைிபபு மறறும் ்கல்வி, ்போது்கோபபு, ெோனல்கள மறறும் இருபபுப்போன�்கள மறறும் ெமு�ோேப ்போது்கோபபு 
உளளிட்ை தெனவ்களில் செலவிடு்கதிறோர்கள. 

உனேதது வரி்கனளச் செலுததுவ�ன் மூலமோ்க, நீங்கள இத�ன்கே முக்்கதிேமோை தெனவ்கனள அவுஸ�திதரலிே ெமு�ோேத�திறகு 
வேங்க நீங்கள துனணபுரி்கதிறீர்கள. தெனவ்களுக்குப ்பணம் ச்கோடுப்ப�ற்கோ்க, மோ்கோண மறறும் ்பிரத�ெ அரசு்களும், உளளோட்ெி 
மன்றங்களும் கூை வரி்கனள வசூல் செய்கதின்றை. இச்தெனவ்கள, இன்னறக்கு இருக்கும் அனம�திேோைதும், வளமோைதுமோை 
நோைோ்க அவுஸ�திதரலிேோனவ ஆக்்க உ�வு்கதின்றை. 
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பகு்தி மூன்று

அவுஸ்திரேலியாவில் 
இருககும் அேசாஙகமும் 

சட்டமும்
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அவுஸ்திரேலியொவில் இருக்குை் 

அேெொங்கமுை் ெை்ைமுை்

குடியுரினமச் ெைங்கதில், நீங்கள அவுஸ�திதரலிே ெட்ைங்கனளக் ்கனை்பிடிதது, அவறறுக்குக் ்கீழ்ப்படிே 
உறு�திசமோேிேளிக்்கதிறீர்கள. அவுஸ�திதரலிேோவின் அரெோங்க அனமபபு, ஒரு ்போரோளுமன்ற ஜைநோே்கமோகும். இந� அரெோங்க 
அனமபன்பயும், நமது ்போரோளுமன்ற ஜைநோே்கத�தில் எவவி�மோ்கச் ெட்ைங்கனள இேறறு்கதிறோர்கள என்்பன�யும், அவறனற 
எவவி�மோ்க நதிரவ்கதிக்்கதிறோர்கள என்்பன�யும் புரிநது ச்கோளவது உங்களுக்கு முக்்கதிேமோை�ோகும். ஒரு குடிம்கைோ்க, நீங்கள 
எவவி�ம் நோட்ை நைததுவ�தில் குரல் ச்கோடுபபீர்கள என்்பன�ப புரிநது ச்கோளவதும் முக்்கதிேமோை�ோகும்.

நான் எவ்விதம் குரல் சகாடுப்பது?

வாக்களித்தல்
்பகு�தி 2 இல் த்கோடிட்டுக் ்கோண்்பிததுளள்படி, அவுஸ�திதரலிேோவில், 18 வேது அல்லது அ�றகு தமற்பட்ை வேதுனைே குடிமக்்கள, 
மத�திே, மோ்கோண, மறறும் ்பிரத�ெத த�ர�ல்்களிலும், அரெிேலனமபபு மோறறம் குறித� �ீரமோைத�திலும் வோக்்களிக்்க ்ப�திவு 
செயதுச்கோண்ைோ்க தவண்டும். 

அவுஸ�திதரலிே ்போரோளுமன்ற ஜைநோே்கத�தில், ்போரோளுமன்றத�தில் �ங்களுக்குப ்பிர�திநதி�திேோ்கச் செேல்்பை ஒருவருக்கு 
வோக்்களிப்ப�ன் மூலமோ்க எவவி�ம் அவுஸ�திதரலிேோனவ ஆளு்கதிறோர்கள என்்ப�தில் குடிமக்்கள குரல் ச்கோடுக்்க முடியும். நீங்கள 
ெரிேோை முனறேில் ்ப�திவுசெயது ச்கோளளவில்னல என்றோல், உங்களோல் த�ர�சலோன்றில் வோக்்களிக்்க இேலோது. 

வோக்்களிப்பது என்்பது அவுஸ�திதரலிே த�ர�ல்்களில், அல்லது அரெிேலனமபபு மோறறம் குறித�த �ீரமோைங்கள இருந�ோல், 
அவறறில் ்கட்ைோேமோை�ோகும்.

அவுஸ�திதரலிே த�ர�ல் ஆனணேம் (AEC) ஒரு ்கோமன்சவல்த மு்கனமேோகும், இதுதவ மத�திேத த�ர�ல்்கனளயும், 
�ீரமோைங்கனளயும் நைததுவ�றகும், ்கோமன்சவல்த த�ர�ல் ்பட்டிேனலப ்பரோமரிப்ப�றகும் ச்போறுப்போை�ோகும். இந� AAA 
அரெோங்க ெோர்பறற�ோகும். அரெிேல் ்கட்ெி்கதளோ அல்லது அரெோங்கத�தில் இருப்பவர்கதளோ, AAA ேின் முடிவு்களில் �னலேிை 
முடிேோது.

அவுஸ�திதரலிேோவில், த�ர�ல் ஒன்றில் வோக்்களிப்பது என்்பது இர்கெிே ஓட்சைடுபபு முனறேிலோை�ோகும், ஆ்கதவ எந� 
வோக்்கோளருக்கும் வோக்்களிப்ப�றகு உங்களுக்கு சு�ந�திரமும், ்போது்கோபபும் உண்டு. நீங்கள ேோருக்கு வோக்்களித�திருக்்கதிறீர்கள 
என்்பன� நீங்கள ச�ரிவு செய�ோசலோேிே, தவறு எவரும் ச�ரிநதுச்கோளள அனும�திேில்னல. நீங்கள த�ர�ல் ஒன்றில் 
வோக்்களிக்்கவில்னல என்றோதலோ அல்லது வோக்்களிக்்கோமல் இருந��றகு ெரிேோை ்கோரணம் இல்னல என்றோதலோ, நீங்கள 
அ்பரோ�ம் செலுத� தவண்டிேிருக்்கலோம். ்கட்ைோே வோக்்களிபச்பன்்பது, ேோர ஆட்ெி செயவது மறறும் ்போரோளுமன்றத�தில் 
அவர்களுக்கு ேோர ்பிர�திநதி�திேோ்க இருப்பது என்்ப�தில் மக்்கள குரல் ச்கோடுக்்க முடியும் என்்பன�ப ்போரததுக் 
ச்கோளவ�றத்கேோகும். 

உங்களது பிரதிநிதிகளிடம் விஷயங்கசள எழுப்புதல்
அவுஸ�திதரலிேக் குடிமக்்கள, அரெோங்கக் ச்கோளன்க குறிதது அவர்களுக்கு இருக்்கதிற ்கவனல்கனள எழுபபுவ�றகு அவர்களது 
த�ரநச�டுத� ்பிர�திநதி�தினேத ச�ோைரபு ச்கோளளலோம். இந� வி�த�தில், ஒரு ெட்ைங்கனள இேறறுவ�திலும், ஒரு அரெோங்கத�தின் 
ச்கோளன்க்களிலும், எல்லோ அவுஸ�திதரலிேர்களும் குரல் ச்கோடுக்்க முடியும். ஒரு ெட்ைதன� மோறற தவண்டிேிருப்ப�ோ்க 
குடிமக்்களில் ஒருவர அவரது த�ரநச�டுத� ்பிர�திநதி�திேிைம் செோல்்கதிற ்பட்ெத�தில், அவர என்ை ஆதலோெனை செோல்்கதிறோர 
என்்பன� த�ரநச�டுததுளள அந�ப ்பிர�திநதி�தி ்பரிெீலிக்்க தவண்டும். 
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நமது அரைாங்க அசமப்சப நாம் எவ்விதம் 
நிசலநாட்டுகிரறாம்?

கூட்டசமப்பு
்பிரிட்டிஷ் குடிதேறறத�திறகுப ்பிறகும், 1901 ஆம் ஆண்டிறகு முன்னும், அவுஸ�திதரலிேோ ஆறு �ைித�ைிேோை, சுே ஆட்ெி ச்பறற 
்கோலைி்களோல் ஆை�ோ்கதவ இருந�து.

ஒவசவோரு ்கோலைிக்கும், அ�றச்கை, ்போது்கோபபு, குடிவரவு, �்போல், வரத�்கம் மறறும் த்போக்குவரதது ெம்்பந�மோ்க, செோந�மோ்க 
அரெிேலனமபபும், ெட்ைங்களும் இருந�ை. ஆேினும், இது ்கோலைி்களுக்கு இனைதே ெிரமங்கனள உண்ைோ்கதிேது. உ�ோரணமோ்க, 
்கோலைி்களுக்கு இனைதே நனைச்பறற வரத�்கமும், த்போக்குவரததும், அ�தி்க செலவு ்பிடிப்ப�ோ்கவும், சமதுவோ்கவும் 
இருந�து, அத�ோடு எல்னல்களுக்கு இனைதே ெட்ைதன� அமல்்படுததுவதும் ெிரமமோை�ோ்கதவ இருந�து. அத�ைித�ைி 
்கோலைி்களிைத�தில், வலுவிேந� ்போது்கோபபு அனமபத்ப இருந�து. 

அ�ன் வினளவோ்க, மக்்கள ்கோலைி்கனள இனணதது, ஒதர ஒறனற த�ெமோ்க ஆக்்க விரும்்பிைோர்கள. அ�தி முக்்கதிேமோ்க, 
அவுஸ�திதரலிேோவின் த�ெிே அனைேோளம் உருவோ்க ஆரம்்பித�து. வினளேோட்டு அணி்கள ெரவத�ெ அளவில் 
அவுஸ�திதரலிேோவின் ்பிர�திநதி�திேோ்கச் செேல்்பட்ைை, அத�ோடு அவுஸ�திதரலிேோவின் ்கலோச்ெோரம், ்பிர்பல ்போைல்்கள, 
செயயுள்கள, ்கன�்கள மறறும் ்கனலேில் உருவோ்கதி வந�து.

த�ெதன� இனணப்பது என்்பது ஒரு ெிரமமோை ்பணிேோகும், ஆைோல் ்கோலபத்போக்்கதில், ஒதர அவுஸ�திதரலிேோ என்ற தேோெனை 
உண்னமேோ்கதிப த்போைது. ஜைவரி 1, 1901 அன்று, மோ்கோணங்களின் கூட்ைோட்ெிேின் ்கீழ் ்கோலைி்கனள ஒன்றினணதது, 
அவுஸ�திதரலிே ்கோமன்சவல்த என்றோைது. 

அவுஸ்திரரலிய அரைியலசமப்பு
அவுஸ�திதரலிே ்கோமன்சவல்த அரெிேலனமபபுச் ெட்ைம் 1900 
(அவுஸ�திதரலிே அரெிேலனமபபு) �ோன் அவுஸ�திதரலிே 
அரெோங்கத�திற்கோை அடிப்பனை வி�தி்கனள அனமததுத 
�ரு்கதிற ெட்ைபபூரவ ஆவணமோகும். அவுஸ�திதரலிே 
அரெிேலனமபன்ப உளள்படி, 1900 ஆம் ஆண்டில் 
்பிரிட்டிஷ் ்போரோளுமன்றச் ெட்ைத�தின் ஒரு ்பகு�திேோ்கதவ 
நதினறதவறறிைோர்கள. ஜைவரி 1, 1901 ஆம் ஆண்டில், 
அவுஸ�திதரலிே அரெிேலனமபபு அமலுக்கு வந�து, 
அவுஸ�திதரலிே ்கோலைி்கள ஒதர சு�ந�திரமோை த�ெமோ்கதிேது: 
அதுதவ அவுஸ�திதரலிே ்கோமன்சவல்த ஆகும்.

அவுஸ�திதரலிே அரெிேலனமபபு �ோன், ்பிர�திைி�தி்கள 
ென்பனேயும், செைட் சென்பனேயும் ச்கோண்ை, 
அவுஸ�திதரலிே ்கோமசவல்த ்போரோளுமன்றதன� 
அனமத�து. இந� அரெிேலனமபபு, அவுஸ�திதரலிே 
உேர நீ�திமன்றதன�யும் அனமத�து, இ�றகுத �ோன் 
அவுஸ�திதரலிே ெட்ைங்கனளப ்பேன்்படுததுவறகும், 
ச்போருள்படுததுவ�றகும் உச்ெ்கட்ை அ�தி்கோரம் இருக்்கதிறது.

அவுஸ�திதரலிே மக்்கள, 1967 ஆம் ஆண்டில், பூரவீ்கக் 
குடி்கனள மக்்கட்ச�ோன்கக் ்கணக்ச்கடுப்பில் தெரததுக் 
ச்கோளள அனும�திக்்க 90 ெ�வீ� மக்்கள ‘ஆம்’ என்று செோன்ை 
�ீரமோைம் த்போன்று, �ீரமோைம் ஒன்றுக்கு வோக்்களிப்ப�ன் 
வோேிலோ்க அவுஸ�திதரலிே அரெிேலனமபன்ப 
மோறறிக்ச்கோளளலோம். 

�ீரமோைம் ஒன்றில், அவுஸ�திதரலிே அரெிேலனமபன்ப 
மோறறுவ�றகு ‘இரட்னைப ச்பரும்்போன்னம’ இருந�ோ்க 
தவண்டும். அ�ோவது, ச்பரும்்போன்னம மோ்கோணங்களில் 
இருக்்கதிற ச்பரும்்போன்னம வோக்்கோளர்களும், 
த�ெம் முழுவ�திலும் இருக்்கதிற ச்பரும்்போன்னம 
வோக்்கோளர்களுமோ்கதிே இருவரும், அம்மோறறத�திற்கோ்க 
வோக்்களித�ோ்க தவண்டும்.

அவுஸ�திதரலிே அரெிேலனமபபு
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அரைாங்க அதிகாரத்சத எவ்விதம் 
கட்டுப்படுத்துகிறார்கள்?
அவுஸ�திதரலிே அரெிேலனமபபு, எல்லோ அ�தி்கோரதன�யும் ஒருவதர, ஒரு குழுதவ ்பிடிதது னவததுக் ச்கோளவன�த 
�டுப்ப�ற்கோ்க, அரெோங்க அ�தி்கோரதன�, ெட்ைம் இேறறும் (்போரோளுமன்றம்), நதிரவோ்கம் செயயும் (உ�ோரணமோ்க ்பிர�மர மறறும் 
அனமச்ெரனவ) மறறும் நீ�திமன்ற அ�தி்கோரங்கள (நீ�தி்ப�தி்கள) ஆ்கதிதேோருக்்கதினைதே ்ப்கதிரநது ச்கோடுக்்கதிறது.

ைட்டம் இயற்றும் அதிகாரம்
ெட்ைம் இேறறும் அ�தி்கோரம் என்்பது ெட்ைங்கனள உருவோக்குவ�ற்கோை அ�தி்கோரமோகும். அவுஸ�திதரலிேோவில், 
்போரோளுமன்றத�திறகுத �ோன் ெட்ைங்கனள இேறறவும், மோறறவும் அ�தி்கோரம் உளளது. ்போரோளுமன்றமோைது, அவுஸ�திதரலிே 
மக்்கள த�ரநச�டுத� ்பிர�திநதி�தி்களோல் ஆை�ோகும்.

நிர்வாக அதிகாரம்
நதிரவோ்க அ�தி்கோரம் என்்பது, ெட்ைங்கனளப புேக்்கத�தில் ச்கோண்டுவருவ�ற்கோை அ�தி்கோரமோகும். நதிரவோ்கதி்களில், ்பிர�மர 
அவுஸ�திதரலிே அரெோங்க அனமச்ெர்கள மறறும் ்கவரைர சஜைரல் ஆ்கதிதேோர அைஙகுவர. அனமச்ெர்கதள அரெோங்கத 
துனற்களுக்குப ச்போறுப்போைவர்களோவர.

நீதித்துசற அதிகாரம்
நீ�தி்ப�தி்களுக்த்க ெட்ைத�திறகுப ச்போருள ச்கோடுதது அன� அமல்்படுததுவ�ற்கோை அ�தி்கோரம் உளளது. நீ�திமன்றங்களும், 
நீ�தி்ப�தி்களும், ்போரோளுமன்றம் மறறும் அரெோங்கதன�ச் ெோரோ�வர்களோவர.

இத�ன்கே அ�தி்கோரங்கனள, அவுஸ�திதரலிே அரெிேலனமப்பில் எழு�திேிருக்்கதிறோர்கள.

அவுஸ்திரரலியாவின் தசலசம அதிகாரி யார்?
அவுஸ�திதரலிேோவின் �னலனம அ�தி்கோரி, அவுஸ�திதரலிே இரோணி ஆவோர, அவதர ம்கோ ்கைம் ச்போருந�திே இரோணி 2 ஆம் 
எலிெச்பத ஆவோர.

அவுஸ�திதரலிே இரோணி �ோன், அவுஸ�திதரலிே ்பிர�மரின் 
ஆதலோெனைேின் த்பரில், அவுஸ�திதரலிேோவில் ்கவரைர 
சஜைரலோ்க �ைது ்பிர�திநதி�தினே அமரதது்கதிறோர. ்கவரைர 
சஜைரல், அனைதது அரெிேல் ்கட்ெி்களுக்கும் ெோர்பில்லோமல் 
செேல்்படு்கதிறோர. இரோணிக்கு, அரெோங்கத�தின் அன்றோைப 
்பணி்களில் ்பங்கதிருக்்கோது. 

ஒவசவோரு மோ்கோணத�திலும் ஒரு ்கவரைர இருக்்கதிறோர, அவர 
்கவரைர-சஜைரனல ஒத�த�ோர ்போங்கதில், இரோணிேின் 
்பிர�திநதி�திேோ்கச் செேல்்படு்கதிறோர.

அரைியலசமப்பு ைார்ந்த முடியாட்ைி
அவுஸ�திதரலிேோ ஒரு அரெிேலனமபபு ெோரந� 
முடிேோட்ெிேோகும், இ�ன் ச்போருள, இரோணி �ோன் 
அவுஸ�திதரலிேிஆவின் �னலனம நதிரவோ்கதிேோவோர, ஆைோல் 
அவர அரெிேலனமப்பிறகு ஏற்பதவ செேல்்பை தவண்டும். 
இரோணி அவுஸ�திதரலிேோவில் வெிப்ப�தில்னல என்்ப�ோல், 
அவரது அ�தி்கோரங்கனள அவுஸ�திதரலிேோவில் இருக்்கதிற 
்கவரைர-சஜைரலுக்கு ்ப்கதிரந�ளிததுளளோர. 

அவுஸ�திதரலிேோவின் ்போரோளுமன்ற ஜைநோே்க அனமபபு, 
�ைிததுவமோ்க அவுஸ�திதரலிேோ ெோரந� ஒரு வி�த�தில் 
்பிரிட்டிஷ் மறறும் வை அசமரிக்்கப ்போரம்்பரிேங்கனளப 
்பிர�தி்பலிக்்கதிறது. அவுஸ�திதரலிே அனமப்பில், 
அவுஸ�திதரலிே அரெோங்கத�தின் �னலவர �ோன் 
்பிர�மரோவோர.

ம்கோ ்கைம் ச்போருந�திே இரோணி 2 ஆம் எலிெச்பத
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கவர்னர் சஜனரலின் பங்கு
்கவரைர சஜைரல் அரெோங்கத�தின் ஒரு அங்கமல்ல, அத�ோடு அவர நடுநதினலேோைவரோ்கதவ இருந�ோ்க தவண்டும்.

்கவரைர-சஜைரலின் ்பங்கதில் அைஙகு்பனவ:

• அவுஸ�திதரலிே ்போரோளுமன்றம் நதினறதவறறு்கதிற அனைதது மதெோ�ோக்்களிலும் ன்கசேோப்பமிட்டு ெட்ைமோக்கு�ல் (இன�த �ோன் அரெ 

இனெவு என்்கதிதறோம்)

• ெைங்கோச்ெோரமோை ்கைனம்கனளச் செயது முடிப்பது

• அவுஸ�திதரலிே அரெோங்கம் மறறும் அ�ன் அனமச்ெர்கள, மத�திே நீ�தி்ப�தி்கள மறறும் மறற அ�தி்கோரி்களின் நதிேமைதன� 

அங்கீ்கரித�ல்

• மத�திே த�ர�லுக்்கோை நனைமுனறனே ஆரம்்பித�ல்

• அவுஸ�திதரலிே ்போது்கோபபுப ்பனைேின் �னலமக் ்கட்டுப்போட்டுன அ�தி்கோரிேோ்கச் செேல்்படு�ல்

்கவரைர சஜைரலுக்கு, குறிப்பிட்ை சூழ்நதினல்களில் மட்டுதம உ்பதேோ்கதிக்்க முடி்கதிற ‘�ைி அ�தி்கோரங்கள’ என்று செோல்்கதிற 
்பிரத�திதே்க அ�தி்கோரங்களும் இருக்்கதின்றை.

அவுஸ்திரரலிய தசலவர்களில் ஒருைிலர் யாவர்?

தசலசம அரசு நிர்வாகி
அவுஸ�திதரலிே இரோணி

கவர்னர் சஜனரல்
அவுஸ�திதரலிே அரசு �னலனம நதிரவோ்கதிேின் ்பிர�திநதி�தி

கவர்னர்
ஒவசவோரு அவுஸ�திதரலிே மோ்கோணத�திலும் இருக்்கதிற 
அரசு �னலனம நதிரவோ்கதிேின் ்பிர�திநதி�தி

பிரதமர்
அவுஸ�திதரலிே அரெோங்கத �னலவர

முதல்வர்
மோ்கோண அரெோங்கத �னலவர

முதலசமை்ைர்
்பிரத�ெ அரெோங்கத �னலவர

அரைாங்க அசமை்ைர்
அரெோங்கத�தின் ஒரு ்பகு�திக்குப ச்போறுப்போ்க இருக்்க 
ஒரு அரெோங்கத �னலவர ச�ரிவு செயதுளள ஒரு 
்போரோளுமன்ற உறுப்பிைர

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (MP)
இவர, அவுஸ�திதரலிே ்போரோளுமன்றத�தில், அல்லது 
மோ்கோணப ்போரோளுமன்றத�தில், அவுஸ�திதரலிே மக்்கள 
ச�ரிநச�டுத� ்பிர�திநதி�திேோவோர

சைரனட்டர்
இவர, அவுஸ�திதரலிே ்போரோளுமன்றத�தில், 
ஒரு மோ்கோணம் அல்லது ்பிரத�ெத�தின் மக்்கள 
ச�ரிநச�டுத� ்பிர�திநதி�திேோவோர

ரமயர் அல்லது சஷயர் பிரைிசடண்ட்
உளளோட்ெி அரெின் �னலவர

கவுன்ைிலர்
உளளோட்ெி மன்றம் ஒன்றின் மக்்கள ச�ரிநச�டுத� 
உறுப்பிைர

அவுஸ்திரரலியாசவ எவ்விதம் அரைாளுகிறார்கள்

அவுஸ்திரரலிய அரைாங்கம்
அவுஸ�திதரலிே அரெோங்கதன� கூட்ைோட்ெி அரெோங்கம் அல்லது ்கோமன்சவல்த அரெோங்கம் என்று செோல்்கதிறோர்கள. அரெோங்கம் என்்பது, 

அவுஸ�திதரலிே ்போரோளுமன்ற உறுப்பிைர்களோல் ஆைது, அது இரண்டு அனவ்கனளக் ச்கோண்ைது:

• ்பிர�திநதி�தி்கள ென்ப

• செதைட்.

மத�திே த�ர�ல் ஒன்றில், அவுஸ�திதரலிே குடிமக்்கள, ்போரோளுமன்றத�தின் ஒவசவோரு அனவக்குமோை ்பிர�திநதி�தி்கனளத 
ச�ரிநச�டுக்்க வோக்்களிக்்கதிறோர்கள. 
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பிரதிநிதிகள் ைசப
்பிர�திநதி�தி்கள ென்ப என்்பது அவுஸ�திதரலிே ்போரோளுமன்றத�தில் 
இருக்்கதிற இரு அனவ்களில் ஒன்றோகும். ்பிர�திநதி�தி்கள ென்பேின் 
மறற ச்பேர்கள, ்கீழ் அனவ அல்லது மக்்கள அனவ ஆகும். 

அவுஸ�திதரலிேோனவ மத�திே த�ர�ல் ச�ோகு�தி்களோ்கப 
்பிரிததுளளோர்கள. ்போரோளுமன்ற உறுப்பிைர்கள (MPs) 
அவர்களது த�ர�ல் ச�ோகு�திேில் மக்்களுக்குப ்பிர�திநதி�தி்களோ்கச் 
செேல்்படு்கதிறோர்கள. 

ஒவசவோரு மோ்கோணத�திறகும், ்பிரத�ெத�திறகுமோை MP-்களின் 
எண்ணிக்ன்க, அந�ந� மோ்கோணம் அல்லது ்பிரத�ெத�தில் 
இருக்்கதிற மக்்களின் எண்ணிக்ன்க அடிப்பனைேிலோை�ோகும். 
ஒட்டுசமோத�த�தில், ்பிர�திநதி�தி்கள ென்பக்கு 150-க்கும் தமற்பட்ை 
உறுப்பிைர்கள ச�ரிவு செயேப்படு்கதிறோர்கள.

்போரோளுமன்ற உறுப்பிைர்களும், செதைட்ைர்களும், அவுஸ�திதரலிே 
்போரோளுமன்றத�தில் இேறறு்கதிற பு�திே ெட்ை முன்மடிவு்கனள 
விவோ�திக்்கதிறோர்கள ்பிர�திநதி�தி்கள ென்பேின் ்பஙகு, பு�திே 
ெட்ைங்களுக்்கோை முன்மடிவு்களில் அல்லது ெட்ைங்களில் செய்கதிற 
மோறறங்கனளப ்பரிெீலிதது, விவோ�திதது, வோக்்களிப்பதும், த�ெிே 
முக்்கதிேததுவம் வோயந� விஷேங்கனள விவோ�திப்பதுமோகும்.

சைரனட்
செதைட் என்்பது, அவுஸ�திதரலிே ்போரோளுமன்றத�தில் 
இருக்்கதிற இன்சைோரு அனவேோகும். செதைட்னை ெில 
தநரங்களில் தமல் அனவ என்றும், மறுஆயவு அனவ என்றும் 
அல்லது மோ்கோண அனவ என்றும் செோல்்கதிறோர்கள. ஒவசவோரு 
மோ்கோணத�தில் இருநதும், வோக்்கோளர்கள, செதைட்டில் 
�ங்களுக்குப ்பிர�திநதி�தி்களோ்க இருக்்க செதைட்ைர்கனளத 
ச�ரிவு செய்கதிறோர்கள மோ்கோணங்களின் அளவு அல்லது 
மக்்கட்ச�ோன்கனேப ச்போருட்்படுத�ோமல், அனைதது 
மோ்கோணங்களுக்கும் ெம அளவில் ்பிர�திநதி�தி்கள இருக்்கதிறோர்கள. 
சமோத�ம் 76 செதைட்ைர்கள இருக்்கதிறோர்கள. ஒவசவோரு 
மோ்கோணமும் 12 செதைட்ைர்கனளத ச�ரிவு செய்கதிறது, 
அவுஸ�திதரலிே �னலந்கரப ்பிரத�ெமும், வைக்குப ்பிரத�ெமும் 
இரண்டிரண்டு செதைட்ைர்கனளத ச�ரிவு செய்கதின்றை. 

செதைட்ைர்கள, பு�திே ெட்ைங்களுக்்கோை முன்மடிவு்களில் அல்லது 
ெட்ைங்களில் செய்கதிற மோறறங்கனளப ்பரிெீலிதது, விவோ�திதது, 
வோக்்களிக்்கதிறோர்கள அத�ோடு், த�ெிே முக்்கதிேததுவம் வோயந� 
விஷேங்கனள விவோ�திக்்கதிறோர்கள. 

மாகாண மற்றும் பிரரதை அரைாங்கம்
அவுஸ�திதரலிேோவில் ஆறு மோ்கோணங்களும், இரண்டு ச்பருநதிலப ்பிரத�ெங்களும் இருக்்கதின்றை. ஒவசவோரு மோ்கோண 
அரெோங்கத�திறகும் அ�றச்கன்ற ்போரோளுமன்றமும் அரெிேலனமபபும் இருக்்கதின்றை. மோ்கோண மறறும் ்பிரத�ெ அரெோங்கங்கள 
அவறறின் �னலை்கரங்களின் அடிப்பனைேிலோைனவேோகும். மோ்கோண அரெின் �னலவர மு�ல்வர ஆவோர, ்பிரத�ெ அரெின் 
�னலவர மு�லனமச்ெர ஆவோர.

மோ்கோண அரெோங்கங்கள, அவுஸ�திதரலிே அரெோங்கதன�ப த்போன்று அத� வித��திதலதே செேல்்படு்கதின்றை. ஒவசவோரு 
மோ்கோணத�திலும், ்கவரைர ஒருவதர அவுஸ�திதரலிே இரோணிக்குப ்பிர�திநதி�திேோ்கச் செேல்்படு்கதிறோர. வைக்குப ்பிரத�ெத�தில், 
்கவரைர சஜைரல் ஒரு நதிரவோ்கதினே நதிேமிக்்கதிறோர. அந� நதிரவோ்கதிேின் ்பஙகும், ச்போறுபபு்களும், மோ்கோண ்கவரைரின் ்பஙகு 
மறறும் ச்போறுபபு்கனள ஒத�த�ேோகும்.

மோ்கோணங்களுக்கு அரெிேலனமபபு அங்கீ்கரித� உரினம்கள உளளை, ்பிரத�ெங்களுக்கு அப்படிேல்ல. மோ்கோணங்களுக்கு, 
�ங்களது செோந� உரினமேில் ெட்ைங்கனள நதினறதவறறுவ�ற்கோை அ�தி்கோரம் உளளது, அத�தவனளேில் சுே ஆட்ெியுளள 
்பிரத�ெ ெட்ைதன� எந� தநரத�திலும் அவுஸ�திதரலிே அரெோங்கம் மோறறிக் ச்கோளளலோம் அல்லது �திரும்்பப ச்பறறுக்ச்கோளளலோம்.

மோ்கோண மறறும் ்பிரத�ெத த�ர�ல்்களில், அவுஸ�திதரலிே குடிமக்்கள �ங்களது ்பகு�திக்்கோைத�ோர ்பிர�திநதி�தினேத ச�ரிவு 
செயே வோக்்களிக்்கதிறோர்கள. இப்பிர�திநதி�தி்கள, உரிே மோ்கோண அல்லது ்பிரத�ெ ்போரோளுமன்றத�தின் உறுப்பிைர்களோ்கதிறோர்கள.

உள்ளாட்ைி அரைாங்கம்
மோ்கோணங்கனளயும், வைக்கு ்பிரத�ெதன�யும் உளளோட்ெி அரெோங்கப ்பகு�தி்களோ்கப ்பிரிதது னவததுளளோர்கள, அவறனற 
ந்கரங்கள, னஷேர்கள, ஊர்கள அல்லது ந்கரோட்ெி்கள எை அனேக்்கலோம். ஒவசவோரு ்பகு�திக்கும் அ�றச்கை செோந� 
உளளோட்ெி மன்றம் இருக்்கதிறது. மன்றங்கள �ோன் �ங்களது உளளோட்ெி ெமு�ோேத�திறகு தெனவ்கனளத �திட்ைமிடுவ�றகும், 
செயது ச்கோடுப்ப�றகும் ச்போறுப்போை�ோகும். ஒவசவோரு உளளோட்ெி அரெோங்கப ்பகு�திேிலும் இருக்்கதிற குடிமக்்கள �ங்களது 
உளளோட்ெி மன்றங்களுக்கு வோக்்களிக்்கதிறோர்கள.

செதைட்

்பிர�திநதி�தி்கள ென்ப
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இந்த மூன்றடுக்கு அரைாங்கம் என்ன சைய்கிறது?
இந� மூன்று அடுக்கு அரெோங்கங்களுக்கு இனைதேேோை முக்்கதிமோை வித�திேோெதம, ஒருெல் ச்போறுபபு்கள ஒன்றன்  
மீது ஒன்று அனமவ�ோ்க இருக்்கலோம் என்்கதிற த்போ�திலும், ச்போதுவோ்க, ஒவசவோரு அரெோங்க அடுக்கும் சவவதவறு  
தெனவ்கனள வேஙகு்கதின்றை. 

அவுஸ்திரரலிய அரைாங்கத்தின் சபாறுப்புகளாவன:

வரி வி�தித�ல்

த�ெிேப ச்போருளோ�ோர தமலோண்னம

குடிவரவு மறறும் குடியுரினம

தவனலவோயபபு உ�வி

�்போல் தெனவ்கள மறறும் �்கவல்ச�ோைரபுக் ்கட்ைனமபபு

ெமு�ோேப ்போது்கோபபு (ஓயவூ�திேங்கள மறறும் குடும்்ப ஆ�ரவு)

்போது்கோபபு

வரத�்கம் மறறும் வணி்கம்

விமோை நதினலேங்கள மறறும் வின் ்போது்கோபபு

சவளி விவ்கோரங்கள (மறற நோடு்களுைைோை உறவு்கள).

மருததுவமனை்கள மறறும் சு்கோ�ோரப ்பணி்கள

்போைெோனல்கள

ெோனல்கள மறறும் ச�ோைரவண்டி்கள

வைம்

்கோவல்துனற மறறும் அவெர்கோல ஊர�தி தெனவ்கள

ச்போதுபத்போக்குவரதது.

மாகாண மற்றும் பிரரதை அரைாங்கங்களின்  

முதன்சமயான சபாறுப்புகளாவன:

ெோனல அனைேோளங்கள, த்போக்குவரததுக் ்கட்டுப்போடு்கள

உளளூரச் ெோனல்கள, நனை்போன�்கள, ்போலங்கள

வடி்கோல்்கள

பூங்கோக்்கள, வினளேோட்டுத �திைல்்கள, நீச்ெல் குளங்கள, வினளேோட்டுபத்போட்டி 

அரஙகு்கள

கூைோரம் அனமக்கும் �திைல்்கள, நோதைோடி வண்டிப பூங்கோக்்கள

உணவு மறறும் இனறச்ெி ஆயவு

ெப�ம் மறறும் விலங்கதிைக் ்கட்டுப்போடு

குபன்ப தெ்கரிபபு

உளளூர நூல்கங்கள, அரஙகு்கள மறறும் ெமு�ோே னமேங்கள

ஒருெில குேநன�ப ்பரோமரிபபு மறறும் வே�ோதைோர ்பரோமரிபபுப ்பிரச்ெினை்கள

்கட்டிை அனும�தி்கள

ெமு�ோேத �திட்ைமிடு�ல்

உளளூர சுறறுச்சூேல் ்பிரச்ெினை்கள.

உள்ளாட்ைி அரைாங்கங்களின் (மற்றும் அவுஸ்திரரலிய 

தசலநகரப் பிரரதை அரைாங்கத்தின்) சபாறுப்புகளாவன:
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அவுஸ்திரரலியாசவ அரைாளும் விதத்தில் அரைியல் 
கட்ைிகள் எவ்விதம் பங்காற்றுகின்றன?
ஒரு அரெிேல் ்கட்ெி என்்பது ஒரு நோட்னை எவவி�ம் ஆட்ெி புரிே தவண்டும் என்்பது குறிதது ஒதர வி�மோை தேோெனை்கனளப 

்ப்கதிரநது ச்கோள்கதிற மக்்கள குழுவோகும். அவுஸ�திதரலிேோவில் இருக்்கதிற மு�ன்னமேோை அரெிேல் ்கட்ெி்கள, அவுஸ�திதரலே 

சு�ந�திரக் ்கட்ெி, ச�ோேிலோளர ்கட்ெி, த�ெிேவோ�தி்கள மறறும் அவுஸ�திதரலிே ்பசுனமவோ�தி்கள ஆ்கதிேனவேோகும்.

ச்பரும்்போலோை ்போரோளுமன்ற உறுப்பிைர்கள அரெிேல் ்கட்ெி்கனளச் தெரந�வர்களோவர. ெில எந� அரெிேல் ்கட்ெினேயும் 

தெரோ�வர்களோவர, அத�ோடு அவர்கனளச் ‘சுதேட்னெ்கள’ என்று செோல்்கதிதறோம். 

அவுஸ�திதரலிேோவில், மக்்கள அரெிேல் ்கட்ெிேில் தெர விரும்்பிைோல் அவர்கள சு�ந�திரமோ்கச் தெரநது ச்கோளளலோம். 

அவுஸ்திரரலிய அரைாங்கத்சத எவ்விதம் 
அசமக்கிறார்கள்?
மத�திே த�ர�லுக்குப ்பிறகு, ்பிர�திநதி�தி்கள ென்பேில் ச்பரும்்போன்னம உறுப்பிைர்கனளக் ச்கோண்டுளள ்கட்ெி அல்லது 

கூட்ைணிக்க்ட்ெி்கதள ச்போதுவோ்க அவுஸ�திதரலிே அரெோங்கதன� அனமக்்கதிறோர்கள. இந�க் ்கட்ெிேின் �னலவதர, 

அவுஸ�திதரலிே அரெோங்கத�தின் �னலவர: ்பிர�மர ஆ்கதிறோர.

மத�திே த�ர�லுக்குப ்பிறகு, ்பிர�திநதி�தி்கள ென்பேில் இரண்ைோவது அ�தி்க எண்ணிக்ன்க உறுப்பிைர்கனளக் ச்கோண்டுளள ்கட்ெி 

அல்லது கூட்ைணிக் ்கட்ெி்கள எ�திர்கட்ெிேோ்க அனம்கதிறது. அ�ன் �னலவனரதே எ�திரக்்கட்ெித �னலவர என்்கதிதறோம்.

்பிர�மர, ்பிர�திநதி�தி்கள ென்ப உறுப்பிைர்கள அல்லது செதைட்ைர்கனள அவுஸ�திதரலிே அரெோங்கத�தில் அனமச்ெர்களோ்க 

ெி்போரிசு செய்கதிறோர. ்கவரைர சஜைரல், ்பிர�மர மறறும் அனமச்ெர்களின் நதிேமைதன� அங்கீ்கரிக்்கதிறோர.

அரெோங்க அனமச்ெர்கதள, தவனலவோயபபு, உளதுனற அல்லது நதி�தி த்போன்ற, அரெோங்கத�தின் ஒரு ்பகு�திக்கு (இன� துனற 

என்்கதிதறோம்) ச்போறுப்போைவர்களோவர. மி்க முக்்கதிே துனற்கனளயுனைே அனமச்ெர்கள �ோன் த்க்பிைட்னை அனமக்்கதிறோர்கள, 

இது �ோன் அரெோங்கத�தின் அ�தி முக்்கதிே முடிவு்கனள எடுக்கும் அனமப்போகும்.

ைட்டங்கசள எவ்விதம் இயற்றுகிறார்கள்?
அவுஸ�திதரலிே ்போரோளுமன்றத�திறகு, த�ெ நலைில் அவுஸ�திதரலிேோவில் ெட்ைதன� இேறறதவோ அல்லது மோறறதவோ  

அ�தி்கோரம் உளளது.

்கவரைர சஜைரல், அது ஒரு ெட்ைமோகும் வன்கேில் அ�தில் ன்கசேோப்பமிடு்கதிறோர.  
இன�த �ோன் ‘அரெ இனெவு’ என்்கதிதறோம்.

அவுஸ�திதரலிே ்போரோளுமன்ற உறுப்பிைர பு�திே ெட்ைம் ஒன்னற அறிமு்கம் செயே அல்லது ஏறச்கைதவ இருக்கும் ஒன்னற 
மோறற முன்வந�ோல், இந� முன்மடினவ ‘மதெோ�ோ’ என்்கதிதறோம்.

்பிர�திநதி�தி்கள ென்ப அல்லது செதைட், அந� மதெோ�ோனவ ஒபபுக்ச்கோள்கதிறோர்களோ இல்னலேோ என்்பன�ப ்பரிெீலிதது, 
விவோ�திதது, வோக்்களிக்்கதிறோர்கள.

்போரோளுமன்றத�தின் ஒவசவோரு அனவேிலும் இருக்கும் ச்பரும்்போன்னமேோை உறுப்பிைர்கள, அந� மதெோ�ோனவ 
ஆ�ரித�ோல், அது ்கவரைர சஜைரலிைம் செல்்கதிறது. 

இத� வி�த�தில் மோ்கோண மறறும் ்பிரத�ெ ்போரோளுமன்றங்களும் �ங்களது ெட்ைங்கனள இேறறு்கதின்றை. 



அவுஸ�திதரலிேக் குடியுரினம: நம்மினைதே உளள ச்போதுப்பினணபபு        31

ைட்டங்கசள எவ்விதம் அமல்படுத்துகிறார்கள்?

நீதிமன்றங்கள்
அவுஸ�திதரலிேோவில் இருக்்கதிற நீ�திமன்றங்கள 
சு�ந�திரமோைனவேோகும். ஒருவர ெட்ைதன� 
மீறிேிருக்்கதிறோரோ இல்னலேோ என்்பன�யும், அ�ற்கோை 
அ்பரோ�தன�யும் நீ�திமன்றதம முடிவு செயயும். 
நீ�திமன்றங்கள அவறறின் முடினவ, அவறறுக்கு முன் 
னவக்்கபச்பறும் �ைேத�தின் அடிப்பனைேிதலதே எடுக்கும். 

நதீிபதிகள் மற்றும் மாவட்ட நதீிபதிகள்

நீ�தி்ப�தி அல்லது மோவட்ை நீ�தி்ப�தி �ோன் ஒரு 
நீ�திமன்றத�தில் மி்க உேரந� அ�தி்கோரிேோவோர. அவர்கள 
சு�ந�திரமோைவர்கள அத�ோடு என்ை முடிசவடுக்்க 
தவண்டும் எைட்ன� எவரும் அவர்களுக்குச் செோல்ல 
முடிேோது.

நீ�தி்ப�தி்கனளயும், மோவட்ை நீ�தி்ப�தி்கனளயும், அரெோங்கதம 
நதிேமிக்்கதிறது, ஆைோல் நீ�தி்ப�தி்களின் முடிவு்கள ெம்ம�தி 
இல்னலசேன்்கதிற ்பட்ெத�தில் அவர்களின் தவனல்கனள 
அரெோங்கத�ோல் ்பறிக்்க முடிேோது.

நடுவர் மன்றங்கள்
அவுஸ�திதரலிே நீ�திமன்ற அனமப்பில், ஒரு நீ�திமன்றத�தில் 
குறறவோளி எைக் ்கோணபச்பறோ� வனரேில் மக்்கனள 
குறறமினேக்்கோ�வர்கள என்தற ்கருது்கதிதறோம். 
ஒவசவோருவருக்கும், நீ�திமன்றத�தில் வேக்்கறிஞர 
ஒருவனரப ்பிர�திநதி�திேோ்க னவததுக் ச்கோளவ�ற்கோை 
உரினம உளளது.

ெில வேக்கு்களில், ஒரு நீ�திமன்றம், ஒருவர ெட்ைதன� 
மறீிேிருக்்கதிறோரோ என்்பன� முடிவு செயவ�ற்கோ்க ஒரு நடுவர 
மன்றதன� உ்பதேோ்கதிக்கும். அந� நடுவர மன்றத�தின் ்பஙகு, 
ஒருவர குறறமறறவரோ அல்லது குறறவோளிேோ என்்பன� 
முடிவு செயவத�ேோகும். நடுவர மன்றம் என்்பது, ச்போதுவோை 
மக்்கட்ச�ோன்கேில் இருநது, �றத்போக்்கோ்கத ச�ரிவு செய� 
ெோ�ோரண அவுஸ�திதரலிேக் குடிமக்்கனளக் ச்கோண்ட்த�ோர 
குழுவோகும். நீ�தி்ப�தி ெட்ைதன� நடுவர மன்றத�திறகு 
விளக்்கதிச் செோல்்கதிறோர. ஒரு குறறவிேல் வேக்கு 

விெோரனணேில், ஒருவனர குறறமுளளவர என்்ப�ோ்க 
நடுவர மன்றம் ்கோண்்கதிற ்பட்ெத�தில், நீ�தி்ப�தி அ�ற்கோை 
�ண்ைனைனே முடிவு செய்கதிறோர.

காவல்துசற
்கோவல்துனற, ெமு�ோேத�தில் அனம�தினேயும், 
ஒழுஙன்கயும் ்பரோமரிக்்கதிறது. உேினரயும், 
செோததுக்்கனளயும் த்பணிப ்போது்கோப்பது அவர்களது 
தவனலேோகும். அவர்கள அரெோங்கம் ெோரோ�வர்களோவர. 
எவதரோ ஒருவர ெட்ைதன� மீறிவிட்ை�ோ்க ்கோவல்துனற 
நம்பு்கதிற ்பட்ெத�தில், அவர்கள அவனரக் ன்கதுசெயது, 
அவர்கனள நீ�திமன்றத�தில் ெட்ைத�தின் முன் ச்கோண்டு 
வரலோம். ்கோவல்துனறேிைர அ�ற்கோை �னைேதன�க் 
ச்கோடுக்்கலோம், ஆைோலும், ஒருவர குறறமுளளவரோ 
இல்னலேோ என்்பன� நீ�திமன்றதம முடிவு செயயும்.

மோ்கோணங்களுக்கும், வைக்குப ்பிரத�ெத�திறகும் 
அவறறுக்்கோை செோந� ்கோவல் ்பனையுளளது. அவர்கள, 
மோ்கோண மறறும் ்பிரத�ெ ெட்ைங்களின் ்கீழ் குறறங்கனளக் 
ன்கேோளு்கதிறோர்கள.

அவுஸ�திதரலிேோவிறகு, அவுஸ�திதரலிே மத�திே 
்கோவல்துனற (AAA) என்று செோல்்கதிற த�ெிே ்கோவல் ்பனையும் 
உளளது. இந� AAA மத�திே ெட்ைங்களுக்கு எ�திரோை 
குறறங்கனள விெோரனண செய்கதிறது, உ�ோரணமோ்க, 
த்போன� மருநது ்கைத�ல், த�ெிேப ்போது்கோப்பிறகு எ�திரோை 
குறறங்கள மறறும் சுறறுச்சூேலுக்கு எ�திரோை குறறங்கள 
ஆ்கதிேனவ. AAA �ோன், அவுஸ�திதரலிே �னலந்கரப 
்பிரத�ெத�தில் இருக்்கதிற ச்போதுவோை ்கோவல்துனறப 
்பணி்களுக்குப ச்போறுப்போை�ோகும்.

அவுஸ�திதரலிேோவில் ்கோவல்துனறயும், ெமு�ோேமும் 
நல்லத�ோர உறவில் இருக்்கதின்றை. உங்கள ்பகு�தினேச் 
தெரந� ்கோவல்துனறேிைம் நீங்கள குறறங்கனள 
அறிவிதது, உ�வினே நோடிக்ச்கோளளலோம். 

அவுஸ�திதரலிேோவில், ்கோவல்துனறேிைருக்கு இலஞெம் 
ச்கோடுப்பது ஒரு ்கடும் குறறமோகும். ்கோவல்துனற அ�தி்கோரி 
ஒருவருக்கு இலஞெம் �ர முன்வருவதும் குறறமோகும்.
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அவுஸ்திரரலியாவில் குற்றவியல் குற்றங்கள்
அவுஸ�திதரலிேோவில் இருக்்கதிற ெட்ைங்கனளத ச�ரிநது னவததுக் ச்கோளவது உங்களுக்கு முக்்கதிேமோை�ோகும். நீங்கள 
அவுஸ�திதரலிே ெட்ைம் ஒன்னற, அன�ப ்பறறித ச�ரிேோமல் மீறி நைந�ோல், உங்களுக்குத �ண்ைனை வி�திக்்கபச்பறலோம், 
ஏசைன்றோல் ச�ரிேோமல் இருப்ப�றகு மன்ைிக்்கத�க்்க�ல்ல. 

மி்கக் ்கடுனமேோை குறறங்களில் ெிலவறறில், ச்கோனல, அடி�டி, ்போலிேல் வன்முனற, மக்்கள அல்லது செோததுக்்களுக்கு 
எ�திரோை வன்முனற, ஆயு�தமந�திே ச்கோளனள அல்லது �திருட்டு, குேநன�்கள அல்லது ெட்ைபபூரவமோ்க ஒபபு�ல் �ரக்கூடிே 
வே�திறகுக் ்கீேோை வேதுனைே இனளேவர்கதளோடு ்போலிேல் உறவு ச்கோளவது, தமோட்ைோர வோ்கைம் ஒன்னற அ்போே்கரமோ்க 
ஒட்டுவது, ெட்ைவிதரோ� த்போன� மருநது்கனள னவத�திருப்பது மறறும் தமோெடி ஆ்கதிேனவ அைஙகு்கதின்றை.

ஒவசவோருவருக்கும், அவர்களது குடும்்பத�திைர, நண்்பர்கள மறறும் மை�திறகுப ்பிடித�மோைவர்கதளோடு, தநரமனறேோைதும், 
்போது்கோப்போைதுமோைத�ோர உறனவப ச்பறறு ம்கதிழ்வ�ற்கோை உரினம உளளது. மறற நோடு்களில் இருப்பன�ப த்போலதவ, 
இன்சைோரு ந்பரின் ்போல் வன்முனறேில் ஈடு்படுவது ெட்ை விதரோ�மும், மி்கக் ்கடும் குறறமுமோகும். இ�தில், வீட்டு வன்முனற 
அல்லது குடும்்ப வன்முனற என்று செோல்லும், வீட்டிறகுள நனைச்பறும் வன்முனற மறறும் �திருமண ்பந�த�தில் ஏற்படும் 
வன்முனறயும் அைஙகு்கதிறது. வீட்டு அல்லது குடும்்ப வன்முனறேில், ்பேதன� உண்ைோகுவ�ன் வோேிலோ்க அல்லது 
்போது்கோப்பிறகு அச்சுறுத�னல உண்ைோக்குவ�ன் வோேிலோ்க, துனண ஒருவனரக் ்கட்டுப்படுததும் தநோக்்கதிலோை ்பேக்்கவேக்்கம் 
அல்லது அச்சுறுத�ல்்கள அைஙகு்கதிறது. வீட்டு மறறும் குடும்்ப வன்முனறேில், அடித�ல், குடும்்ப உறுப்பிைர ஒருவனர 
நண்்பர்கள மறறும் குடும்்பத�திைரிைமிருநது ்பிரிதது னவத�ல், அல்லது குேநன�்கள அல்லது வளரபபுப ்பிரோணி்கனள 
அச்சுறுதது�ல் ஆ்கதிேனவ அைஙகு்கதின்றை. 

வீட்டு அல்லது குடும்்ப வன்முனற்கனள ஏறறுக்ச்கோளவ�தில்னல அத�ோடு அனவ ெட்ைத�திறகு எ�திரோைனவேோகும். 

இத�ன்கே குறறங்கனளச் செய்கதிற ஒருவர, அவர ஆணோ்க இருந�ோலும், ச்பண்ணோ்க இருந�ோலும், ெினரச்ெோனலக்குச்  
செல்ல தநரலோம். எவருதம தமோெமோ்க நைத�பச்பறுவன� அல்லது �ீங்கதினேக்்கபச்பறுவன� ஏறறுக்ச்கோளளக்கூைோது.

நீங்கதளோ அல்லது உங்களுக்குத ச�ரிந� ஒருவதரோ ஆ்பத�திலிருந�ோல், நீங்கள ்கோவல்துனறேிைனரத ச�ோைரபு ச்கோளள 
தவண்டும். இன்னும் அ�தி்கத �்கவல்்கள www.respect.gov.au மறறும் www.1800respect.org.au ்பக்்கங்களில் ்கதினைக்்கதின்றை. 

ரபாக்குவரத்துக் குற்றங்கள்
ெோனல மறறும் த்போக்குவரதது வி�தி்கனள, மோ்கோண மறறும் ்பிரத�ெ அரெோங்கங்கதள ்கட்டுப்படுதது்கதின்றை. த்போக்குவரததுச் 
ெட்ைங்கனள வி�திமீறிே�ற்கோ்க மக்்களுக்குத �ண்ைனை வி�திக்்கபச்பறலோம் அல்லது ெினறச்ெோனலக்கு அனுப்பபச்பறலோம். 
அவுஸ�திதரலிேோவில் வோ்கைம் ஒன்னற ஓட்டுவ�றகு, உங்களுக்கு இப்பகு�திக்்கோை வோ்கை ஓட்டுைர உரிம்ம் அவெிேமோகும், 
அத�ோடு அந� வோ்கைதன�ப ்ப�திவு செய�திருக்்க தவண்டும்.

்கோரில் ்பேணம் செயயும் ஒவசவோருவரும் ெீட் ச்பல்ட் அணிே தவண்டும். ்பிளனள்களும், ெிறு குேநன�்களும் அங்கீ்கோரம் 
ச்பறற ்கோர இருக்ன்கேில் அமரந�திருந�ோ்க தவண்டும். த்போக்குவரதது ெட்ைங்கள மி்கவும் ்கண்டிப்போைனவேோகும். த்போன� 
மருநது்கனள உட்ச்கோண்ை ்பிறகு அல்லது உங்களது இரத�த�தில் வரம்்பிறகு மீறி மது இருந�ோல், வோ்கைம் ஓட்டுவது ெட்ை 
விதரோ�மோகும். வோ்கைம் ஒட்டும் த்போது ன்கேில் ்பிடிததுக் ச்கோளளும் சமோன்பல் ்கருவினே உ்பதேோ்கதிப்பதும் ெட்ைத�திறகு 
எ�திரோை�ோகும்.
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பகு்தி நோன்கு

அவுஸ்திரேலிய ைதிப்புகள்
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அவுஸ்திரேலிய ைதி�்புகள்

சு�ந�திரம், மரிேோன�, நதிேோேம் மறறும் ெம வோயபபு 
ஆ்கதிேவறறின் அடிப்பனைே ிலோை அவுஸ�திதரலிே 
ம�திபபு்கள �ோன் அவுஸ�திதரலிேோ ச�ோைரநது 
்போது்கோப்போை, வளமோை, மறறும் அனம�திேோை ெமு�ோேமோ்க 
நதினலச்பறதறோஙகுவ�றகு னமேமோை�ோகும். 

நமது ம�திபபு்கள நமது நோட்னை வனரேறுததுச் செோல்லி, 
வடிவனமக்்கதின்றை, அத�ோடு அனவ �ோன் ஏன் நதினறே த்பர 
அவுஸ�திதரலிேர்களோ்க வ ிரும்பு்கதிறோர்கள என்்ப�ற்கோை 
்கோரணமுமோகும்.

அவுஸ�திதரலிேக் குடியுரினம என்்பது, உங்களது அன்றோை 
வோழ்வ ிலும், உங்கள ்பகு�தி ெமு�ோேத�திலும் இத�ன்கே 
ம�திபபு்கனள வோழ்நது ்கோட்டுவத�ேோகும். ஆ்கதவ, நஙீ்கள, 
அனைதது அவுஸ�திதரலிேர்களும் ம�திததுப ்ப்கதிரநது 
்கனை்ப ிடிக்்க தவண்டும் எை எ�திர்போரக்்கதிற, இத�ன்கே 
ம�திபபு்கனளப புரிநது ச்கோளவது மி்க முக்்கதிேமோை�ோகும். 

நமது மதிப்புகள்

ைட்டத்தின் ஆட்ைிக்கு 
அர்ப்பணித்தல்
எல்லோ அவுஸ�திதரலிேர்கனளயும் நமது ெட்ைங்கனளயும், 
ெட்ை அனமபபு்கனளயும் ச்கோண்டு ்போது்கோக்்கதிதறோம். 
அவுஸ�திதரலிேர்கள, அனம�திேோை, ஒழுக்்கமோை 
ெமு�ோேதன�ப ்பரோமரிப்ப�தில், ெட்ைத�தின் 
முக்்கதிேததுவதன�ப புரிநதுணரநது ச்கோள்கதிறோர்கள. 

ெட்ைத�தின் ஆட்ெிே ின் ்கழீ், அனைதது 
அவுஸ�திதரலிேர்களும் ெட்ைதன�ப ச்போருத� வனரே ில் 
ெமதம, எவருதம, எந�க் குழுவுதம ெட்ைத�திறகு தமலோைவர 
அல்ல. அவுஸ�திதரலிேோவ ில், ஒவசவோருவரும் 

ெட்ைத�திறகுக் ்கழீ்ப்படிந�ோ்க தவண்டும், அன� எந� 
தநரத�திலும் மறீக்கூைோது, மறீிைோல் உங்களுக்கு அ்பரோ�ம் 
வ ி�திக்்கபச்பறலோம். ேோருதம உங்கனளக் ்கவைிக்்கவ ில்னல 
என்றோலும் கூை நஙீ்கள ெட்ைதன�ப ்ப ின்்பறற தவண்டும்.

அவுஸ�திதரலிே ெட்ைம், அவுஸ�திதரலிேோவ ில் 
இருக்்கதிற எல்லோருக்கும் ச்போருநதும். இ�ன் ச்போருள, 
உங்களது ்ப ின்ைணிேம் அல்லது ்கலோச்ெோரதன�ப 
ச்போருட்்படுத�ோமல், நஙீ்கள அவுஸ�திதரலிே ெட்ைதன�ப 
்ப ின்்பறறிேோ்க தவண்டும்.

பாராளுமன்ற ஜனநாயகம்
அவுஸ�திதரலிேோவ ின் அரெோங்க அனமபபு, ஒரு 
்போரோளுமன்ற ஜைநோே்கமோகும். நமது ெட்ைங்கனள மக்்கள 
த�ரநச�டுத� ்போரோளுமன்றங்கதள �ரீமோைிக்்கதின்றை. 
இ�ன் ச்போருள, நோட்னை எவவ ி�ம் ஆளு்கதிறோர்கள 
என்்ப�தில் அவுஸ�திதரலிே மக்்கள ஈடு்பட்டிருக்்கதிறோர்கள 
என்்பத�ேோகும். அரெோங்க அ�தி்கோரம் அவுஸ�திதரலிே 
மக்்களிைமிருநத� வரு்கதிறது, ஏசைன்றோல் அவுஸ�திதரலிேக் 
குடிமக்்கள, ்போரோளுமன்றத�தில் அவர்களது ்ப ிர�திநதி�திேோ்கச் 
செேல்்படுவ�ற்கோ்க மக்்களுக்கு வோக்்களிக்்கதிறோர்கள.

வோக்்களிப்பது என்்பது அவுஸ�திதரலிேோவ ில் 
்கட்ைோேமோை�ோகும். இது, த�ர�ல்்களில் ்பஙத்கற்ப�ன் 
முக்்கதிேததுவதன�க் ்கோண்்ப ிக்்கதிறது.
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ரபை்சு சுதந்திரம்
அவுஸ�திதரலிேோவ ில் மக்்கள �ங்களது ெிந�னை்கனள, அனவ ெட்ைத�திறகு உட்்பட்டிருக்கும் வனரக்கும், சு�ந�திரமோ்க 
சவளிப்படுத� இேல தவண்டும். அவுஸ�திதரலிேோவ ில், மக்்கள, ெமு�ோே அல்லது அரெிேல் வ ிவோ�ங்களுக்்கோ்கப ச்போது 
அல்லது �ைிேோர இைங்களில் கூடுவ�றகுச் சு�ந�திரமுளளவர்களோவர. மக்்களுக்கு, எந�த �னலபபு குறிததும் அவர்கள என்ை 
நதினைக்்கதிறோர்கள என்்பன�ச் செோல்லவும், எழு�வும், அத� த்போல �ங்களது ெிந�னை்கனள மறறவர்கதளோடு வ ிவோ�திக்்கவும் 
சு�ந�திரமுண்டு. செய�தித�ோட்்கள, ச�ோனலக்்கோட்ெி மறறும் வோசைோலி னமேங்களுக்கும் அத�ேளவு சு�ந�திரம் உண்டு.

அவுஸ�திதரலிேர்களுக்கு, அரெோங்க நைவடிக்ன்க்களுக்கு எ�திரோ்கப அனம�திேோை த்போரோட்ைம் நைத� அனும�தியுண்டு, ஏசைன்றோல் 
அனம�திேோை முனறே ில் ச்போதுமக்்கள த்போரோட்ைம் நைததுவன�ச் ெ்கதிததுக் ச்கோளவது ஜைநோே்கத�தின் ஒரு அத�திேோவெிேமோை 
்பகு�திேோகும்.

இன்சைோரு ந்பர அல்லது மக்்கள குழுவ ிறகு எ�திரோ்க (அவர்களின் ்கலோச்ெோரம், பூரவீ்கம், ம�ம் அல்லது ்ப ின்ைணிேம் ்கோரணமோ்க 
த்போன்று) வன்முனறனேத தூண்டுவது ஏறறுக்ச்கோளளத�க்்க�ல்ல, ஏசைன்றோல் அது அவுஸ�திதரலிே ம�திபபு்கள மறறும் 
ெட்ைத�திறகு எ�திரோை�ோகும். த்போலிேோை குறறச்ெோட்டுக்்கனளக் கூறுவது அல்லது மறறவர்கனள ெட்ைதன� மறீ ஊக்குவ ிப்பதும் 
ெட்ை வ ிதரோ�மோை�ோகும். மறறவர்களின் த்பச்சு மறறும் ்கருதது சு�ந�திரங்கள ெட்ைபபூரவமோ்க இருக்கும் வனரே ில், அவறனற 
ம�தித�ோ்க தவண்டும்.

ைங்க சுதந்திரம்
அவுஸ�திதரலிேோவ ில், ெட்ைத�திறகு உட்்பட்டிருக்கும் வனரே ில், மக்்கள எந�க் குழுவ ில் தெரவும், அல்லது அ�திலிருநது 
சவளிதேறவும் சு�ந�திரமுளளவர்கள. மக்்கள, அரெிேல் ்கட்ெி, ச�ோேிலோளர ெங்கம், ம�, ்கலோச்ெோர அல்லது ெமு�ோேக் குழுக்்கள 
த்போன்ற, எந� ெட்ைபபூரவமோை ஸ�ோ்பைத�திலும் தெரநது ச்கோளவ�றகு சு�ந�திரமோைவர்களோவர. �ைிந்பர்கனள ஒரு அனமப்ப ில் 
தெரக் ்கட்ைோேப்படுத� முடிேோது அல்லது அ�திலிருநது வ ில்கவும் வறபுறுத� முடிேோது.

அவுஸ�திதரலிேர்கள, அரெோங்க நைவடிக்ன்க அல்லது ஒரு ஸ�ோ்பைத�திறகு எ�திரோ்க த்போரோட்ைம் நைததுவ�ற்கோ்க உட்்பை 
மறறவர்களுைன் சு�ந�திரமோ்க தெரநது கூைலோம். இருந�ோலும், எல்லோப த்போரோட்ைங்களும் ெட்ைத�திறகுட்்பட்தை இருந�ோ்க 
தவண்டும். இ�ன் ச்போருள, அது த்போன்ற கூட்ைங்கள அனம�திேோைனவேோ்க இருந�ோ்க தவண்டும், அத�ோடு அனவ எவனரயும் 
்கோேப்படுத�க்கூைோது அல்லது செோதன�ச் தெ�ப்படுத�க்கூைோது.

மதை் சுதந்திரம்
அவுஸ�திதரலிேோவ ிறச்கன்று அ�தி்கோரபபூரவ ம�ம் ்கதினைேோது அத�ோடு அவுஸ�திதரலிேோவ ில் இருக்்கதிறவர்கள, அவர்களுக்குப 
்ப ிடிக்்கதிற எந� ம�தன�யும் ்ப ின்்பறறிக்ச்கோளளச் சு�ந�திரமோைவர்கள. அரெோங்கம், ம�ம் அல்லது நம்்ப ிக்ன்க்கள எதுவோ்க 
இருந�ோலும், அனைததுக் குடிமக்்கனளயும் ெமமோ்கதவ நைதது்கதிறது. இருந�ோலும், ம�ப ்பேக்்கவேக்்கங்கள, அவுஸ�திதரலிே 
ெட்ைங்கனள மறீக்கூைோது.

அவுஸ�திதரலிேோவ ிறகு, ம�ச் ெட்ைங்களுக்கு எவவ ி� ெட்ைபபூரவ அந�ஸதும் ்கதினைேோது. அவுஸ�திதரலிேோவ ில் இருக்கும் 
ஒவசவோருவரும், அது ம�ச் ெட்ைங்களில் இருநது வ ித�திேோெமோை�ோ்க இருக்கும் இைங்களிலும் கூை, அவுஸ�திதரலிே ெட்ைதன�ப 
்ப ின்்பறறிேோ்க தவண்டும். ்பல�ோர மணம் (ஒதர தநரத�தில் ஒன்றுக்கு தமற்பட்ைவர்கனள �திருமணம் செயவது) மறறும் ்கட்ைோேத 
�திருமணம் த்போன்ற ெில ம� அல்லது ்கலோச்ெோரப ்பேக்்கவேக்்கங்கள, அவுஸ�திதரலிேோவ ில் ெட்ைத�திறகு எ�திரோைனவேோகும், 
அத�ோடு அனவ ெினற�ண்ைனை உட்்பை, ்கடுனமேோை ெட்ைபபூரவத �ண்ைனை்கள ்கதினைக்்கபச்பறுவ�திப த்போய முடிநது வ ிைலோம். 
ம�ச் ெ்கதிபபுத�ன்னமே ின்னமனே அவுஸ�திதரலிே ெமு�ோேத�தில் ஏறறுக்ச்கோளவ�தில்னல. 

அவுஸ�திதரலிே ெட்ைத�திறகுக் ்கழீ்ப்படிநது நைக்கும் வனரக்கும், அனைவருக்கும், அவர்களது பூரவீ்கம் அல்லது ம�தன�ப 
ச்போருட்்படுத�ோமல், அவர்களது இலக்கு்கனளயும், ஆரவங்கனளயும் ச�ோைரநது ்பிடிப்ப�ற்கோை ெம ெந�ரப்பதன� வேங்க தவண்டும். 
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ைட்டத்தின் கீழ் எல்லாரும் ைமம்
அவுஸ�திதரலிே ெமு�ோேம், ்போலிைம், ்போல் ெோரபு, வேது, 
ஊைம், ம�ம், இைம், அல்லது த�ெிேம் அல்லது பூரவீ்க 
மூலம் இவறனறப ச்போருட்்படுத�ோமல், அனைவரக்கும் ெம 
உரினம என்்பன� ம�திக்்கதிறது. 

ஒருவனர மறறவர்கனள வ ிை வ ித�திேோெமோ்க 
நைததுவ�திலிருநது ்போது்கோப்ப�றகு அவுஸ�திதரலிேோவ ில் 
அதை்க ெட்ைங்கள இருக்்கதின்றை. சவவதவறு ்ப ின்ைேத�தில் 
இருநது வரு்கதிறவர்கனள முன்னுரினம ச்கோடுதது 
நைத�வ ில்னல, அல்லது ்போகு்போடு ்கோண்்ப ிக்்கவ ில்னல 
எனும் வன்கே ில் அவுஸ�திதரலிேோவ ில் ெட்ைதன� 
அமல்்படுதது்கதிதறோம். 

உ�ோரணமோ்க, ்கதிறிஸ�வர்கனள எவவி�ம் நைதது்கதிதறோதமோ 
அத� வ ி�த�தில் �ோன் புத� ம�த�வர்கனளயும், மறற 
நம்்பிக்ன்கயுளள அனைவனரயும் நைதது்கதிதறோம். ெட்ைத�தின் 
்கழீ், இருவர, ்போலிைதன�ப ச்போருட்்படுத�ோமல், இரண்டு 
ஆண்்களுக்கு அல்லது இரண்டு ச்பண்்களுக்கு இனைதேேோை 
�திருமணம் உட்்பை, � திருமணம் செயது ச்கோளளலோம்.

அவுஸ�திதரலிேோவ ில் ஆண்்களுக்கும், ச்பண்்களுக்கும் 
ெம உரினம உளளது, அவர்களது இலக்கு்கனளயும், 
ஆரவங்கனளயும் ச�ோைரநது ்ப ிடிப்ப�ற்கோை ெம 
ெந�ரப்பதன� வேங்க தவண்டும். ஆண்்களும், 
ச்பண்்களுமோ்கதிே இருவருதம ்கல்வ ி மறறும் தவனல 
வோயபன்பப ச்பறுவ�றகு ெம வோயபபு உளளது, 
த�ர�ல்்களில் வோக்்களிக்்கலோம், ்போரோளுமன்றத�திறகு 
நதிற்கலோம், அவுஸ�திதரலிேப ்போது்கோபபுப ்பனை மறறும் 
்கோவல்துனறேில் தெரநது ச்கோளளலோம், அத�ோடு அவர்கனள 
ந�ீ திமன்றங்களில் ெமததுவமோ்கதவ நைதது்கதிதறோம்.

ஒருவரது ்போலிைத�தின் ்கோரணமோ்க ்போகு்போடு ்கோட்டுவது 
ெட்ைத�திறகு வ ிதரோ�மோை�ோகும். அவுஸ�திதரலிேோவ ில், 
ஒரு ச்பண்ணுக்கு ஒரு ஆனணவ ிை அ�தி்கப ்படிபபும், 
�திறனம்களும் இருக்்கதிற ்பட்ெத�தில், ஒரு ஆணுக்கு 
முன்ை�ோ்கதவ தவனலனேப ச்பறறுக் ச்கோளவது ஒரு 
ச்பண்ணின் உரினமேோகும்.

�திருமணம் மறறும் ம�ம் த்போன்ற, �ைிப்பட்ை வ ிைேங்கள 
குறிதது, �ங்களது செோந�த �ைிப்பட்ை வ ிருப்பங்கனள 
ச�ரிவு செயவ�ற்கோை உரினம ஆண்்கள மறறும் ச்பண்்கள 
இருவருக்கும் உண்டு, அத�ோடு அவர்கள தூண்டு�ல் 
அல்லது வன்முனறே ிலிருநது ்போது்கோக்்கபச்பறு்கதிறோர்கள. 
இல்வோழ்க்ன்கத துனண அல்லது கூட்ைோளி ஒருவருக்கு 

எ�திரோ்க, உைல் ரீ� திேோ்க வன்முனறே ில் ஈடு்படுவன�, 
அவுஸ�திதரலிேோவ ில் ஒருத்போதும் ஏறறுக்ச்கோளவ�தில்னல 
அத�ோடு அது ஒரு குறறவ ிேல் செேலோகும்.

அவுஸ�திதரலிேோவ ில் வ ிவோ்கரதன� ஏறறுக்ச்கோள்கதிதறோம். 
்கணவதரோ அல்லது மனைவ ிதேோ, மறற இல்வோழ்க்ன்கத 
துனண �திருமணதன�த ச�ோைர வ ிரும்்ப ிைோலும் கூை, 
ந�ீ திமன்றத�தில் வ ிவோ்க இரத�திற்கோ்க வ ிண்ண்ப ிக்்கலோம்.

ைந்தர்ப்ப ைமத்துவம் மற்றும் 
நியாயமாக நடத்துதல்
நதிேோேமோ்க நைத�பச்பறுவ�றகு ஒவசவோருவருக்கும் 
உரினமயுண்டு என்றும், அவர்கனள எந� வன்கே ிலோை 
வகுபபு ்பிரிவினைேிைோலும் ்கட்டுப்படுத�க்கூைோது என்றுதம 
நோங்கள நம்பு்கதிதறோம். ஒவசவோருவருக்கும், அவர்களது 
்ப ின்ைணிேதன�ப ச்போருட்்படுத�ோமல், வோழ்க்ன்கே ில் 
சவறறிேனைவ�ற்கோைத�ோர ெம அளவு ெந�ரப்பதன�க் 
ச்கோடுக்்கதிதறோம், அத�ோடு, ஒவசவோருவருக்கும் ெம 
அளவ ிலோை ெட்ை உரினம்கள உளளை என்்பன�ப ்போரததுக் 
ச்கோளவதும், அவுஸ�திதரலிே ெமு�ோேத�தில் இருக்கும் 
நதிேோேத�தின் ஒரு முக்்கதிேமோை த்கோணமோகும்.

ஒருவர வோழ்க்ன்கே ில் ெோ�திப்பது என்்பது அவர்களது 
்கடிை உனேபபு மறறும் �திறனம்களின் ்பலைோ்கதவ 
இருக்்க தவண்டும். இ�றகு, ஒருவர �திறனம்கள 
மறறும் அனு்பவத�தின் அடிப்பனைே ில் தவனல ச்பற 
தவண்டுதமசேோேிே, அவர்களது ்போலிைம், செோதது அல்லது 
பூரவீ்கம் ்கோரணமோ்கப ச்பறக்கூைோது. 

ஒரு ஸ�ோ்பைம் ஒரு தவனல ்கோலிே ிைதன� நதிரப்ப 
தவண்டிே ிருந�ோல், அந� தவனலக்்கோை மி்கச்ெிறந� 
�திறனம்கள மறறும் அனு்பவமுளள ஒருவனரத ச�ரிவு 
செயதுளள ெட்ைம் துனணபுரி்கதிறது.

அவுஸ�திதரலிேோவ ில், அதை்கப பு�திே குடிவரவோளர்கள 
வ ிேோ்போரத�தில், �ங்கள ச�ோேிலில், ்கனலே ில், 
ச்போதுச் தெனவே ில் மறறும் வ ினளேோட்டில், அவர்களது 
்கடிை உனேபபு மறறும் ச�ோேில்முேறெி ்கோரணமோ்கத 
�னலவர்களோ்க ஆ்கதிே ிருக்்கதிறோர்கள.

மற்றவர்களுக்கான பரஸ்பர 



அவுஸ�திதரலிேக் குடியுரினம: நம்மினைதே உளள ச்போதுப்பினணபபு        37

மரியாசத மற்றும் ைகிப்புத்தன்சம
அவுஸ�திதரலிேோவ ில், �ைிந்பர்கள, மறறவர்களது 
சு�ந�திரம் மறறும் ்கண்ணிேதன�யும், அவர்களது 
்கருததுக்்கனளயும், வ ிருப்பங்கனளயும் ம�தித�ோ்க தவண்டும்.

இன்சைோருவரின் ்போல் வன்முனறேோ்க நைநது ச்கோளவது 
ெட்ைத�திறகு எ�திரோை�ோகும். வோரதன� மூலமோ்க, உைல் 
துஷ்்ப ிரதேோ்கம் உளளிட்ை, எவவன்கே ிலோை வன்முனறயும் 
ெட்ைவ ிதரோ�மோைத�. அவுஸ�திதரலிேவர்கள ெமோ�ோைமோ்க 
முரண்்படுவ�திலும், எல்லோ உரினம்களுக்கும் தமலோ்க, 
வன்முனறே ில்லோமலும், அச்ெமின்றியும், ்போது்கோப்போ்கவும், 
சு�ந�திரமோ்கவும் இருப்ப�திதலதே நம்்ப ிக்ன்க 
னவத�திருக்்கதிறோர்கள.

அவுஸ�திதரலிேோவ ில், ்போலுறவ ிறகு ெம்ம�ம் ச�ரிவ ிக்கும் 
வேது ெம்்பந�மோ்க மி்கக் ்கண்டிப்போை ெட்ைங்கள 
உளளை, அது நஙீ்கள எந� மோ்கோணத�தில் வெிக்்கதிறரீ்கள 
என்்பன�ப ச்போருதது 16 அல்லது 17 ஆகும். உ�ோரணமோ்க, 
அவுஸ�திதரலிேோவ ில், 20 வேதுனைே ஒருவன் 15 வேதுனைே 
ச்பண்தணோடு ்போலுறவு ச்கோளள முடிேோது, ஏசைன்றோல் 
அது அனைதது அவுஸ�திதரலிே மோ்கோணங்கள மறறும் 
்ப ிரத�ெங்களிலும் ெட்ைத�திறகு எ�திரோை�ோகும்.

அவுஸ�திதரலிேோவ ில், ்கோவல்துனறே ிைரின் ெட்ைப்படிேோை 
நைவடிக்ன்க்களுக்கு ஆ�ரவு ச�ரிவ ிக்்க தவண்டும். 
்கோவல்துனறே ிைரின் ெட்ைபபூரவமோை தவண்டுத்கோளுக்கு 
நஙீ்கள ்கழீ்ப்படிே தவண்டும், ஏசைன்றோல் அனைதது 
அவுஸ�திதரலிேர்களும் ெட்ைதன�ப ்ப ின்்பறற 
அரப்பணிததுக் ச்கோண்டுளளோர்கள.

்பரஸ்பர மரிேோன� மறறும் ெ்கதிபபுத�ன்னம என்ற 
த்கோட்்போடு்கனள அவுஸ�திதரலிேோ ம�திக்்கதிறது இ�ன் 
ச்போருள, மறறவர்கள செோல்வன�க் ்கோதுச்கோடுததுக் 
த்கட்்பதும், அவர்களது ்கருததுக்்கனளயும், 
அ்ப ிப்ப ிரோேங்கனளயும், அவர்களது வ ித�திேோெமோை�ோ்க 
இருந�ோலும் கூை, அவறனற ம�திப்பதுதமேோகும். மக்்கள, 
மறறவர கூறனற ஒபபுக்ச்கோளளோ� த்போதும், ஒருவனர 
ஒருவர ெ்கதிததுக்ச்கோள்பவர்களோ்க இருக்்க தவண்டும்.

அவுஸ�திதரலிேோவ ில் இைப்போகு்போட்டிறகு இைதமே ில்னல. 
இ�தில், இனணேத�தில், அல்லது மறற ்ப ிரசுரங்களில் 
இை ரீ� திேோ்க த்கோ்பமூட்டும் வ ிஷேங்கனள உருவோக்கு�ல் 
அல்லது ்ப்கதிர�ல் மறறும் ஒரு ச்போது இைத�தில் அல்லது 
ஒரு வ ினளேோட்டு நதி்கழ்ச்ெிே ில் இை ரீ� திேோ்க தமோெமோை 
்கருததுக்்கனள சவளிே ிடுவது அைஙகு்கதிறது.
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நமது ைமுதாயம்

பங்களிப்சபை் சைய்வது 
குடியுரினமேோைது, உங்களுக்குத த�ெித�தின் வோழ்வ ிலும், ெமு�ோேத�தில் முழுனமேோ்கப ்பஙத்கற்ப�ற்கோை ெந�ரப்பதன�க் 
ச்கோடுக்்கதிறது. ஒரு அவுஸ�திதரலிே குடிம்கன் என்ற முனறே ில் உங்களது ச்போறுபபுக்்கனள நதினறதவறற நஙீ்கள 
ஆேத�மோே ிருக்்கதிறரீ்கள என்்பன�தே இது குறிக்்கதிறது. அவுஸ�திதரலிேோவ ில் வெிக்்கதிற ஒவசவோருவரும் ெமு�ோேத�தில் 
்பஙகுச்கோண்டு, நமது ெமு�ோேத�திறகுப ்பங்களிக்்க தவண்டும் என்தற அவுஸ�திதரலிேர்கள எ�திர்போரக்்கதிறோர்கள. ஒவசவோருவருக்கும், 
�ங்களோல் முடியும் த்போது �ங்கனளயும், �ங்கள குடும்்பங்கனளயும் ்போரததுக்ச்கோண்டு, ்கோப்போறறுவ�ற்கோை ச்போறுபபு இருக்்கதிறது.

ரதசவயில் இருப்பவர்களுக்கான கரிைசன
அவுஸ�திதரலிேர்கள ‘த�ோேனமனே’ ம�திக்்கதிறோர்கள. த�னவேோை தநரங்களில் நோம் ஒருவருக்கு ஒருவர உ�வ ி செய்கதிதறோம். 
உ�ோரணமோ்க, இது, அேல்கத�தில் இருக்கும் வே�ோை ஒருவவருக்கு உணவு ச்கோண்டு த்போயக் ச்கோடுப்பது, மருததுவர ஒருவனரப 
்போரப்ப�ற்கோ்க நண்்பனரக் ்கோரில் அனேததுச் செல்வது, அல்லது சு்கவீைமோ்க, நைக்்க முடிேோமல் அல்லது �ைினமே ில் வோடும் 
ஒருவனரப த்போயப ்போரப்ப�ோ்கக்கூை இருக்்கலோம்.

த�ோேனம என்ற உணரவ ில், அவுஸ�திதரலிேோவ ிறகு ெமூ்க தெனவ மறறும் �ன்ைோரவத ச�ோண்டு புரிவ�தில் – ஒருவனர ஒருவர 
்போரததுக் ச்கோண்டு, ெமு�ோேதன� வலுப்படுததுவ�தில் - வலுவோை ்போரம்்பரிேம் இருக்்கதிறது. �ன்ைோரவத ச�ோண்டுபுரிவச�ன்்பது, 
அறினவப ்ப்கதிரநது ச்கோளவ�றகும், பு�திே �திறனம்கனளக் ்கறறுக்ச்கோளவ�றகும், அவுஸ�திதரலிே ெமு�ோேத�திறகுள 
நஙீ்கள ஒருங்கதினணத�திருப்பன�யும், அன�ச் தெரந�வர என்ற உணரனவயும் அ�தி்கப்படுததுவ�றகும் இது ஒரு அறபு�மோை 
ெந�ரப்பமோகும். அவுஸ�திதரலிேோவ ில் �ன்ைோரவதச�ோண்டு புரிவ�றகு அதை்க ெந�ரப்பங்கள இருக்்கதின்றை.

ரதைிய சமாழியாக ஆங்கிலம்
அவுஸ�திதரலிே ெமு�ோேம், ஆங்கதில சமோேினேதே அவுஸ�திதரலிேோவ ின் த�ெிே சமோேிேோ்கவும், ெமு�ோேதன� 
ஒருங்கதினணக்கும் ஆக்்கக்கூறோ்கவும் ம�திக்்கதிறது. அவுஸ�திதரலிேோவ ில் வெிப்பவர்கள, ஆங்கதிலதன�க் ்கறறுக்ச்கோளவ�ற்கோை 
முேறெினே எடுக்்க தவண்டும்.

ஆங்கதிலதன�ப த்பெக் ்கறறுக்ச்கோளவது முக்்கதிேமோை�ோகும், அது ்கல்வ ி, தவனல, மறறும் ெமு�ோேத�திறகுள நன்கு 
ஒருங்கதினணவ�றகு உ�வு்கதிறது. ச்போருளோ�ோரத�தில் ்பஙத்கற்பதும், ெமு�ோே ஒருங்கதினணப்ப ில் இருப்பதும் 
அத�திேோவெிேமோகும். அவுஸ�திதரலிே குடியுரினமக்கு வ ிண்ணப்ப ிப்பவர்கள, ஆங்கதிலம் அவர்களது �ோயசமோேிேோ்க இல்லோ� 
்பட்ெத�தில், அன�க் ்கறறுக்ச்கோளவ�றகு நதிேோேமோை அளவ ிறகு முேறெினே முன்சைடுத�ோ்க தவண்டும்.

நமது ைமுதாயத்சதப் பாதுகாப்பாக சவத்துக்சகாள்ள உதவுதல்
அவுஸ�திதரலிேோவில், அவுஸ�திதரலிே ெமு�ோேதன�ப த்பணிப்போது்கோப்ப�ற்கோை ச்போறுபபு நம் ஒவசவோருவருக்கும் இருக்்கதிறது. 
உ�ோரணமோ்க, அவுஸ�திதரலிேோவ ில் இருக்்கதிறவர்கள, �ங்களது நண்்பர அல்லது அேல்கத�ோர ்கடும் குறறச்செேல் ஒன்னறத 
�திட்ைமிட்டுக்ச்கோண்டிருக்்கதிறோதரோ எைச் ெநத�்கதிக்்கதிற ்பட்ெத�தில், அவர்கள இன� கூடிே வ ினரவ ில் அவுஸ�திதரலிே அரெோங்க 
அ�தி்கோரி்களுக்கு அறிவ ித�திை தவண்டும். இவவ ி�த�தில், நோம் நமது ெமு�ோேத�தின் ்போது்கோபன்பப த்பணிக்்கோத�திை உ�வ முடியும்.

இன�பத்போலதவ, அவுஸ�திதரலிேோவில் இருக்்கதிற ஒருவர, ஒரு குேநன�னேத துஷ்்பிரதேோ்கம் செயவன�ப ்போரக்ன்கேில் அல்லது 
அது குறிததுத ச�ரிேவருன்கே ில், அவர்கள இன� வ ிெோரனண செயவ�ற்கோ்க ்கோவல்துனறே ிைரிைம் அறிவ ித�திை தவண்டும்.

அவுஸ�திதரலிேோவ ில், இனணே வோே ிலோ்க துஷ்்ப ிரதேோ்கம் செயவன� ஏறறுக்ச்கோளவ�தில்னல. இன� ெில தநரங்களில் 
இனணே துஷ்்ப ிரதேோ்கம் என்்கதிதறோம். இ�ற்கோை உ�ோரணங்களில், ஒபபு�ல் இல்லோமல் ்போலிேல் ரீ� திே ிலோை புன்கப்பைங்கனள 
அல்லது வீடிதேோக்்கனளப ்ப்கதிர�ல், ஒருவனர இனணேத�திதலதே ்ப ின்ச�ோைர�ல், அல்லது ஒருவனரக் குறிதது இனணேத� தில் 
இை ரீ� திேோ்க துஷ்்ப ிரதேோ்கமோை ்கருததுக்்கனள சவளிே ிடு�ல் ஆ்கதிேனவ அைஙகு்கதின்றை. அவுஸ�திதரலிேோவ ில், அதை்க 
வடிவ ிலோை இனணே துஷ்்ப ிரதேோ்கங்கள ெட்ைவ ிதரோ�மோைனவேோகும். 

அவுஸ்திரரலியாவிற்கு விசுவாைமாக நடத்தல்
குடியுரினம உறு�திசமோேிே ில், அவுஸ�திதரலிேோவ ிறகும், அ�ன் மக்்களுக்கும் வ ிசுவோெமோ்க நைநது ச்கோளள அவுஸ�திதரலிேக் 
குடிமக்்கள உறு�திேளிக்்கதிறோர்கள. அவுஸ�திதரலிேர்கள, இன்சைோரு நோட்டின் அல்லது நோடு்களின் குடியுரினமனேயும் 
னவததுக்ச்கோளளலோம், அநநோடு்களின் ெட்ைங்கள அனும�தித�ோல். இன�த �ோன் இரட்னை, அல்லது ்பன் குடியுரினம 
என்்கதிதறோம். இருந�ோலும், ஒருவர இன்சைோரு நோட்டின் குடிம்கைோ்க இருந�ோலும் கூை, ஒரு அவுஸ�திதரலிேக் குடிம்கன், 
அவுஸ�திதரலிேோவ ிறகுள, எல்லோ தநரங்களிலும் அனைதது அவுஸ�திதரலிே ெட்ைங்கனளயும் ்ப ின்்பறறிேோ்க தவண்டும். ெ ில 
அவுஸ�திதரலிே ெட்ைங்கனள, அவுஸ�திதரலிே குடிமக்்கள சவளிநோடு்களில் இருந�ோலும் கூைப ்ப ின்்பறறிேோ்க தவண்டும். 
உ�ோரணமோ்க, அவுஸ�திதரலிேர்கள, இஙத்கோ அல்லது சவளிநோட்டிதலோ, 16 வே�திறகுக் ்கேீோை ஒரு குேநன�தேோடு, ்போலுறோவ ில் 
ஈடு்படுவது ெட்ைவ ிதரோ�மோை�ோகும்.

அவுஸ�திதரலிே ெமு�ோேமோைது, அவுஸ�திதரலிேோவ ின் நலன்்கனளயும், ்போது்கோபன்பயும் குனறதது ம�திப்ப ிைக்கூைோது என்்கதிற, 
நமது ்ப்கதிரநது ச்கோண்ை ்கைனம்களின் அடிப்பனைே ிலோைது. உ�ோரணமோ்க, அ�தி்கோரபபூரவ அரெோங்க இர்கெிேங்கனளப ்ப்கதிரந�திை 
ெமூ்க ஊை்கதன� உ்பதேோ்கதிப்பது, அவுஸ�திதரலிே நலன்்கனளக் குனறதது ம�திப்ப ிடுவ�ோகும். அன�பத்போலதவ, ஒரு பூரவீ்க 
ெமு�ோேத�தில் அவநம்்ப ிக்ன்கனே அல்லது ்பேதன� அ�தி்கரிப்பது, அவுஸ�திதரலிே ெமு�ோே உறவு்கனளச் தெ�ப்படுத�திவ ிடும்.
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முடிவில் 
அனம�தியும், ஸ�திரமும் ச்கோண்ைச�ோரு ெமு�ோேதன� நமது ஜைநோே்க அனமபபுமுனற்கள உருவோக்்கதியுளளை. 

்ப்கதிரநதுச்கோளவ�றச்கை நம்மிைம் �ைிததுவம் வோயந�, செேிப்போை ்கலோெோரம் ஒன்றுண்டு. ஓர அவுஸ�திதரலிேப ்பிரனெ 
எனும் முனறேில், நமது த�ெத�தின் ்கன�ேில் நீங்கள ஒரு அங்கமோ்கதி, நமது எ�திர்கோலத�திறகுப ்பங்களிப்போறறுவீர்கள. 
அவுஸ�திதரலிேோ உங்கனள வரதவற்கதிறது. குடியுரினம எமது ச்போதுப ்பினணப்போகும். 

்பிரெோஉரினமப ்பரீட்னெக்கு ஆேத�மோகும் வன்கேில், 44-46-ஆம் ்பக்்கங்களில் �ரப்பட்டுளள ்பேிறெிப ்பரீட்னெ விைோக்்கனளச் 
செயயுங்கள.

அவுஸ�திதரலிேோவ ில், இக்்கட்டுக் ்கோலங்களில் நோம் 
ஒன்றுகூடி, நல்ல ்கோலங்களிலும், ச்கட்ை ்கோலங்களிலும் 
ஒருவனர ஒருவர ்போரததுக்ச்கோள்கதிதறோம். 
உே ிரிேபன்பயும், செோதது தெ�தன�யும், வை 
உே ிர்களின் இேபன்பயும் ஏற்படுத�தி, சுறறுச்சூேல் 
த்பரேினவ உண்ைோக்்கதிே, அவுஸ�திதரலிேவ ின் 
2019-20 ஆம் ஆண்டின், மி்கக் ்கடுனமேோை 
பு�ரக்்கோடு்கள �வீ ி்பததுக் ்கோலத�தின் த்போது, அதை்கப 
்பன்்கலோச்ெோர ெமு�ோேங்கள, ்பணம், உனை்கள 
மறறும் உணவு அன்்பளிபபு்கனள வசூல் செயேவும், 
பு�ரக்்கோட்டுத �வீ ி்பத�தில் ்போ�திக்்கப்பட்ைவர்களுக்குக் 
ச்கோடுதது�வவும் கூடி உனேத�ோர்கள. உ�ோரணமோ்க, 
வ ிக்தைோரிேோவ ில் இருக்்கதிற ெீை, வ ிேோட்ைோமிே, 
்கம்த்போடிே ெமு�ோேங்களில் இருநது வந�வர்கள, 
வணி்க னமேங்களில் நன்ச்கோனை்கனள வசூல் செயது, 
உளளூர ெமு�ோேக் குழு நதி்கழ்ச்ெி்கள வோே ிலோ்க நதி�தி 
� திரட்டித �ந�ோர்கள, அத�ோடு, ெீக்்கதிே ெமு�ோேத�திைர 
குே ின்ஸலோந�தில் இருந� ெமு�ோேங்கலுக்கும், 
�ேீனணபபு வீரர்களுக்கும், ஆே ிரக்்கணக்்கோை �ண்ணீர 
புட்டி்கனள �ோைமோ்க வேங்கதிைோர்கள.
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’�ேீை்ெிக்க�்�ைக் கூடுைொன 

�குதி’க்கொன பெொல் அை்ைவமை 

பூரவீ்கக் குடி்கள மறறும் த�ோரஸ ஸட்சரேிட் �ீவு மக்்கள

பூரவீ்கக் குடி்கள மறறும் த�ோரஸ ஸட்சரேிட் �ீவு மக்்கள �ோன் அவுஸ�திதரலிேோவில் இருக்கும் மண்ணின் மு�ல் குடி்களோவர
அவுஸ�திதரலிேோவின் பூரவீ்கக் குடி்கள மறறும் த�ோரஸ ஸட்சரேிட் �ீவு மக்்கள மக்்கட்ச�ோன்கேில் ்கதிட்ைத�ட்ை மூன்று 
ெ�வீ�மளவிறகுக் இருக்்கதிறோர்கள

அவுஸ�திதரலிே மைி� உரினம்கள ஆனணேம் 

இது, ்போகு்போடு ்கோண்்பித�ல் மறறும் மைி� உரினம மீறல்்கள குறித� பு்கோர்கனள விெோரனண செய்கதிறத�ோர சு�ந�திரமோை 
ஆனணேமோகும். 
இைசவறி குறித� நதி்கழ்வு்கனள அவுஸ�திதரலிே மைி� உரினம்கள ஆனணேத�திைம் பு்கோர செயேலோம். 

அவுஸ�திதரலிே அரெோங்க தெனவ

அரெோங்கத �தினணக்்களங்களும் அவறறோல் தவனலக்கு அமரத�ப்படுதவோரும்
அவுஸ�திதரலிே அரெின் ச்போதுச் தெனவேில் செரவீெஸ அவுஸ�திதரலிேோ ்பணிேோளரோ்கத்போலுக்கு தவனல ்கதினைததுளளது.

உளநோட்டுக் ்கலவரம்

ச்போதுவோ்க அரெோங்கத�தின் முடிவு்கள அல்லது ச்கோளன்க்கள ஆ்கதிேவறனற எ�திரதது ச்பரும் மக்்கள �திரள்களோல் நைத�ப்படும் 
ஆரப்போட்ைங்கள மறறும் ்கலவரங்கள
மக்்கள விரும்்போ� ெட்ைங்கனள அரெோங்கம் நதினறதவறறிேத்போது உளநோட்டுக் ்கலவரம் ஏற்பட்ைது.

கூட்ைணி

ச்போதுவோ்க அரெோங்கதன� அல்லது எ�திரக்்கட்ெினே அனமப்ப�றச்கை இரண்டு அல்லது அ�றகு தமற்பட்ை அரெிேல் ்கட்ெி்கள 
ஒன்றோயச் தெரவது
த�ர�லுக்குப ்பிறகு, ்பிர�திநதி�தி்கள ென்பேில் எந�க் ்கட்ெிக்கும் ச்பரும்்போன்னமப ்பலம் ்கதினைக்்கவில்னல, எைதவ ஒருமித� 
்கருததுக்்கனளயுனைே இரு ்கட்ெி்கள கூட்ைணி அனமப்ப�ற்கோ்க ஒன்று தெரந�ை.

ஆனணேம் 

அ�தி்கோரபபூரவமோை ச்போறுபன்பக் ச்கோண்தைோரது குழு
சு�ந�திரமோயத �ைித�திேஙகும் ஆனணேம் ஒன்று த�ர�ல்்கனள ஏற்போடு செய்கதிறது.

அரெிேலனமபபு

அரெோங்கம் இணங்கதி நைந�ோ்க தவண்டிே அவுஸ�திதரலிேோவின் உச்ெநதினல ெட்ைம் 
அரெிேலனமபபு �ோன், ெட்ை, நதிரவோ்க மறறும் நீ�திமன்ற அ�தி்கோரங்கனள அனமததுக்ச்கோடுக்்கதிறது.

அரெிேல் ெட்ைப்படிேோை முடிேரசு 

அரெிேல் ெோெைத�திைோல் அ�தி்கோரம் ்கட்டுப்படுத�ப்படும் அரெர அல்லது அரெிேோனர நோட்டின் �னலனம அ�தி்கோரிேோ்கக்  
ச்கோண்ை நோடு
ஐக்்கதிே இரோச்ெிேத�தின் அரெர அல்லது அரெிேோனரத த�ெத �னலவரோ்கக் ச்கோண்ை அரெிேல் ெோெை முடிேரெோ்க 
அவுஸ�திதரலிே ச்போதுநல அரெினை நமது அரெிேல் ெோெைம் ஸ�ோ்பி�ம் செய�து. 

நீ�திமன்றம் 

நீ�தி்ப�தி அல்லது குறறவிேல் நடுவர ஒருவரோல் ெட்ை ெம்்பந�ப்பட்ை வேக்கு்கள த்கட்்கப்படும் இைம்
ெட்ைதன� மக்்கள மீறும்த்போது, அவர்கள நீ�திமன்றத�திறகுச் செல்ல தநரிைலோம்.

குறற விெோரனண

ஒருவர குறறவோளிேோ அல்லது நதிர்பரோ�திேோ என்்பன�த �ீரமோைிக்கும் ச்போருட்டு சுமத�ப்பட்ை குறறம் குறித� உண்னம்கனள 
நீ�திமன்றத�தில் த்கட்ைல்
குறறவேக்கு விெோரனணக்குப ்பிறகு, வங்கதித �திருைன் ெினறக்கு அனுப்பப்பட்ைோன்.

இனணே துஷ்்பிரதேோ்கம் 

ஒருவனர, அவர்களுக்குத �ீங்கதினேக்்க தவண்டும் என்ற தநோக்்கதில், அச்சுறுத�, மிரட்ை, துன்புறுத� அல்லது அவமோைப்படுத� 
ச�ோேில்நுட்்பதன� உ்பதேோ்கதிக்்கதிற ்பேக்்கவேக்்கம். 
அவுஸ�திதரலிேோவில் அதை்க வி�மோை இனணே துஷ்்பிரதேோ்கங்கள ெட்ை விதரோ�மோைனவேோகும், அத�ோடு அவறனற 
்கோவல்துனறேிைரிைமும், அது நனைச்பறற ெமூ்க ஊை்க தமனை த்போன்ற இனணே தெனவேிைத�திலும் பு்கோர ச�ரிவிக்்க 
தவண்டும்.

ஜைநோே்கம்

த�ரநச�டுக்்கப்பட்ை ்பிர�திநதி�தி்கள மூலம் மக்்களோல் நைத�ப்படும் அரசு
�ோன் விரும்பும் ஒருவனரப ்போரோளுமன்றப ்பிர�திநதி�திேோ்கத த�ரநச�டுக்்க �ோன் வோக்்களிக்்க வன்க செயயும் ஜைநோே்க 
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நோட்டில் வெிப்பது குறிதது ்கதிதரஸ ம்கதிழ்ச்ெிேனை்கதிறோள.

வீட்டு அல்லது குடும்்ப வன்முனற 

இது, ்பேதன� உண்ைோகுவ�ன் வோேிலோ்க அல்லது ்போது்கோப்பிறகு அச்சுறுத�னல உண்ைோக்குவ�ன் வோேிலோ்க, துனண 
ஒருவனரக் ்கட்டுப்படுததும் தநோக்்கதிலோை ்பேக்்கவேக்்கம் அல்லது அச்சுறுத�ல்்களோகும். 
வீட்டு அல்லது குடும்்ப வன்முனற்கனள ஏறறுக்ச்கோளவ�தில்னல அத�ோடு அனவ ெட்ைத�திறகு எ�திரோைனவேோகும். 

வீட்டு அல்லது குடும்்ப வன்முனற்கள ெட்ைத�திறகு எ�திரோைனவேோகும், அத�ோடு அவறனறக் ்கோவல்துனறேிைரிைம் பு்கோர 
ச�ரிவிக்்க தவண்டும்.

த்போன�வஸது ்கைத�ல்

ெட்ைவிதரோ� விற்பனைக்ச்கை த்போன�வஸதுக்்கனள எடுததுச் செல்லு�ல் அல்லது வோஙகு�ல்
த்போன�வஸது ்கைத�லுக்்கோ்க சஜஸ ெினறக்கு அனுப்பப்பட்ைோள.

த�ர�ல்

்போரோளுமன்றத�தில் �ம்னமப ்பிர�திநதி�திததுவப்படுத� மக்்கள ஒருவனரத த�ரநச�டுக்கும் நதி்கழ்ச்ெி
18 வே�ோை அல்லது அ�றகு தமற்பட்ை அவுஸ�திதரலிேப ்பிரனெ்கள த�ர�லில் ்கட்ைோேம் வோக்்களிக்்கதவண்டும்.

வோக்்கோளர ்பட்டிேல

த�ர�ல் அல்லது ்கருததுக்்கணிபபு ஒன்றில் வோக்்களிக்கும் உரினம ச்பறறுளளவர்களது அட்ைவனண
வோக்குச்ெோவடிக்கு தஜன் வந�த்போது, அவள ச்பேனர வோக்்கோளர ்பட்டிேலில் அ�தி்கோரி த�டிைோர.

த�ர�ல் ச�ோகு�தி

்பிரி�திநதி�தி்கள ென்பேில் அரெிேல்வோ�தி்கனளத த�ரநச�டுப்ப�ற்கோ்க வோக்்களிக்கும் வோக்்கோளர்களோலோை மோவட்ைங்கள
த�ர�ல் ச�ோகு�தி்கனள த�ர�ல் மோவட்ைங்கள, ்பிரிவு்கள, அல்லது இைங்கள என்று செோல்்கதிறோர்கள.

ெமததுவம்

அந�ஸ�தில் ஒதர வி�ம்
அவுஸ�திதரலிேர்கள எல்லோரும் ெமம் என்்ப�தில் நம்்பிக்ன்க ச்கோள்கதிறோர்கள.

ெட்ைதன� நனைமுனறப்படுத�ல்

மக்்கள ெட்ைதன�ப ்பின்்பறறுவன� உறு�திசெய�ல்
த்போலிஸ்கோரர்கள ெட்ைதன� நனைமுனறப்படுத�தி அனம�தினேக் ்கோக்்கதின்றைர.

ெட்ைதன� நதினறதவறறும் அ�தி்கோரம்

ெட்ைதன� நதினறதவறறுவ�ற்கோை அ�தி்கோரம், அவுஸ�திதரலிே அரெிேல் ெோெைத�தின் ்கீழ் அளிக்்கப்படும் முவவன்க 
அ�தி்கோரங்களில் ஒன்று
அவுஸ�திதரலிேப ்போரோளுமன்றத�ோல் இேறறப்பட்ை ெட்ைங்கனள நனைமுனறப்படுததுவ�ற்கோை நதினறதவறறு அ�தி்கோரம் 
அவுஸ�திதரலிே அரெோங்க மந�திரி்களுக்கும், ்கவரைர-சஜைரலுக்கும் உண்டு.

நதிேோேமோ்க நைத�பச்பறு�ல்

ஒவசவோருவருக்கும், அவர்களது ்பின்ைணிேதன�ப ச்போருட்்படுத�ோமல், வோழ்க்ன்கேில் சவறறிேனைவ�ற்கோைத�ோர ெம 
அளவு ெந�ரப்பதன�க் ச்கோடுக்்கதிதறோம்.
அவுஸ�திதரலிேோவில், ஒவசவோருக்கும், ‘நதிேோேமோ்க நைத�பச்பறு�ற்கோை’ உரினமயுண்டு என்தற நோம் நம்பு்கதிதறோம்.

கூட்ைரசு 

�ம் ன்கேில் குறிப்பிட்ை ெில அ�தி்கோரங்கனள னவததுக்ச்கோண்டு, குடிதேறறங்கள அனைததும் ஒதர த�ெமோ்க ஒன்று்படுவது
1901-ஆம் ஆண்டு குடிதேறறங்கள ஒன்றினணநது அவுஸ�திதரலிேப ச்போதுநல அரசு எனும் கூட்ைரெோ்க மோறிேது.

மு�லோம் ்கப்பல் ச�ோகு�தி 

நதியூ ஸவுத தவல்ஸ-இல் �ண்ைனைக் ன்க�தி்களது குடிதேறறம் ஒன்னற அனமப்ப�ற்கோ்க த்கபைன் ஆர�ர ஃ்பிலிப 
�னலனமேில் ்பிரட்ைைிலிருநது புறப்பட்ை 11 ்கப்பல்்களின் ச�ோகு�தி 
1788-ஆம் ஆண்டு ஜைவரி மோ�ம் 26-ஆம் த��தி ஸிட்ைி வனளகுைோவில் ‘மு�லோம் ்கப்பல்ச�ோகு�தி’ வநது இறங்கதிேன� 
‘அவுஸ�திதரலிே �திை’த�ன்று நோம் நதினைவு கூர்கதிதறோம்.

மலரச் ெின்ைம் 

த�ெிே மலர
�ங்க வோட்டில் எனும் மலர அவுஸ�திதலpேோவின் த�ெிே மலரோகும்.

்கட்ைோேத �திருமணம்

இது, �திருமணத�தில் இனணயும் ஒருவர அல்லது இருவருக்குதம மைம் ஒப்பவில்னல
அவளுக்கு அவளது ்கட்ைோேத �திருமணத�தில் ஒருத்போதும் நதிம்ம�திேில்னல, ஆ்கதவ அவள அ�திலிருநது சவளிதேற 
விரும்்பிைோள.

இந� தநரத�தில் இருநது இைிதமல் 

இபத்போ�திருநது எ�திர்கோலத�தில்
குடியுரினமச் ெைங்கதில், நீங்கள இந� தநரத�தில் இருநது இைிதமல் அவுஸ�திதரலிேோவிறகு விசுவோெமோ்க நைநது ச்கோளள 



42        அவுஸ�திதரலிேக் குடியுரினம: நம்மினைதே உளள ச்போதுப்பினணபபு

வோக்குறு�திேளிக்்கதிறீர்கள.

ெின்ைம்

மி்கச் ்பிர்பலமோை ஒரு உருவம் 
‘ஓ்பரோ �வுஸ’ ஸிட்ைி ந்கரின் பு்கழ்ச்பறற அனைேோளச் ெின்ைமோகும்.

பூரவீ்கவோெி்கள

அவுஸ�திதரலிேோவின் பூரவீ்கக் குடி்கள மறறும் த�ோரஸ ஸட்சரேிட் �ீவு மக்்கள
அவுஸ�திதரலிே நோட்டு மண்ணில் ஆரம்்பம் ச�ோட்டு வெிக்கும் பூரவீ்கக் குடி்களோவர.

ஒருங்கதினணபபு

குடிவரவோளர்கள, �ங்களது பு�திே, உருவோ்கதிவரும் ெமு�ோேத�தில் ்பஙத்கறறு, அ�றகுப ்பங்களிக்்க முடி்கதிற வன்கேில், அவர்கள 
ஏறறுக்ச்கோளளும் ஒரு நனைமுனற
்கோலபத்போக்்கதில், குடிவரவோளர்கள அவுஸ�திதரலிேோவிறகுளளும், அவர்கள இருக்கும் ெமு�ோேத�திறகுளளும் 
ஒருங்கதினணவ�ோல் ்பலைனை்கதிறோர்கள.

நீ�திததுனற அ�தி்கோரம்

ெட்ைங்களின் அரத�தன� எடுததுனரதது, ெட்ைங்கனள A;ெேல்முனறப்படுததுவ�ற்கோை அ�தி்கோரம், அரெிேல் ெோெைத�தின் 
்கீழ்வரும் மூவன்க அ�தி்கோரங்களில் ஒன்று
அவுஸ�திதரலிேோவில், அ�தி்கோரம் நீ�திமன்றங்களின் ன்கேில் உளளது.

ெட்ைமிேறறும் அ�தி்கோரம்

ெட்ைங்கனள இேறறவும், ெட்ைங்களில் மோறறதன� ஏற்படுததுவ�றகுமோை அ�தி்கோரம், அரெிேல் ெோெைத�திைோல் வேங்கப்படும் 
மூன்று அ�தி்கோரங்களில் ஒன்று
அரெிேல் ெோெைத�தின்்படி ெட்ைங்கனள இேறறுவ�ற்கோை அ�தி்கோரம் ்போரோளுமன்றத�திறகு உண்டு. 

சு�ந�திர உரினம்கள

�ைிப்பட்ை சு�ந�திரம் மறறும் சுேெோரபு
நமது ஜைநோே்க ெமூ்கத�தில் மக்்களுக்கு த்பச்சுச் சு�ந�திரம், ்கருதது சவளிப்படுததும் சு�ந�திரம், ெமே சு�ந�திரம் மறறும் 
ஒன்றுகூடுவ�ற்கோை சு�ந�திரம் ஆ்கதிேனவ உண்டு. இச்சு�ந�திர உரினம்கனள நோம் ம�திததுப த்பணு்கதிதறோம். 

குறறவிேல் நடுவர

்கீழ் நீ�திமன்றம் ஒன்றின் நீ�தி்ப�தி 
குறறவிேல் நடுவர �திருைனை குறறவோளி எைக் ்கண்டு ெினறக்கு அனுப்பிைோர.

த�ோேனம

மறறவருக்கு உ�வி செயவது மறறவரிைமிருநது உ�வி ச்பறுவது, குறிப்போ்க ்கஷ்ை்கோலங்களில்
எைது ்கோர ச்கட்டுபத்போய நதின்றத்போது, மறற ஓட்டுநர்கள த�ோேனம உணரவில் என் ்கோனரத �ளள உ�விைர.

த�ெிே ்கீ�ம் 

த�ெிேப ்போைல் 
‘அட்வோன்ஸ அஸட்ரோலிேோ ஃச்பேர’ என்்பது அவுஸ�திதரலிேோவின் த�ெிே ்கீ�மோகும். 

்போரோளுமன்ற ஜைநோே்கம்

்பிரனெ்களோல் வேக்்கமோ்கப ்போரோளுமன்றத�திறகுப ்பிர�திநதி�தி்கள த�ரநச�டுக்்கப்படுவன� அடிப்பனைேோயக் ச்கோண்ை  
அரெோங்க முனற
்போரோளுமன்ற ஜைநோே்க முனறேில் �ோம் விரும்பும் ்பிர�திநதி�தி்களுக்கு மக்்கள வோக்்களிப்பர.

அரெிேல் ்கட்ெி

நோடு எப்படி ஆளப்பைதவண்டும் என்்பது ்பறறி ஒதர மோ�திரிேோை ்கருததுக்்கனளக்ச்கோண்ை மக்்களது குழு
அரெிேல் ்கட்ெி ஒன்றின் உறுப்பிைர்கள ்கோலம் �வறோது ஒன்று கூடிச் ெந�திப்பர, உ�ோரணத�திறகு, ச்போதுப த்போக்குவரதது 
வெ�தி்கனள தமம்்படுததுவது எப்படி என்்பது குறிதது ்கலநதுனரேோடுவ�றகு. 

இைசவறி 

இது, ஒருவரின் ்போல், அவரது இைம், நதிறம், த�ெிே இைம், அல்லது பூரவீ்க மூலம் ்கோரணமோ்க, �ப்ப்பிப்பிரோேம், ்போகு்போடு, 
துன்புறுத�ல் அல்லது சவறுபபு ்கோண்்பிப்ப�ோகும். 
இைசவறிேோைது, ெட்ைத�திறகு எ�திரோைனவேோகும், அத�ோடு அவறனறக் ்கோவல்துனறேிைரிைம் பு்கோர ச�ரிவிக்்க தவண்டும். 
பு்கோர்கனள அவுஸ�திதரலிே மைி� உரினம்கள ஆனணேத�திைம் செயேலோம்.

்கருததுக்்கணிபபு

முன்சமோேிேப்பட்டுளள அவுஸ�திதரலிே அரெிேல் ெோெை மோறறத�தின் மீது அனைதது வோக்்கோளர்களும் வோக்்களித�ல்
1967-ஆம் ஆண்டு நைந� ்கருததுக்்கணிபபு வோக்ச்கடுப்பில் பூரவீ்க அவுஸ�திதரலிேனரயும் மக்்கள ச�ோன்கக் ்கணக்ச்கடுப்பில் 
தெரததுக்ச்கோளள தவண்டுசமை மக்்கள வோக்்களித�ைர.

்பிர�திநதி�தி 

மறறவர ெோர்போ்கப த்பசு்பவர அல்லது செேலோறறு்பவர 
எைது உளளுர ந்கரனவப ்பிர�திநதி�திக்கு என்னுனைே ்கருதது ்பிடித�திருந�து, அன� அவர ந்கரனவக் கூட்ைத�தில் ெமரப்பித�ோர.
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மரிேோன�

ஒருவனர ஒரு மைி�ைோ்க அல்லது அவர்கள எடுக்கும் ஒரு முடினவப ்பரிெீலிப்பன�க் ்கோண்்பியுங்கள
எமிலி புத� ம�த�திறகு மோறும் முடினவ, அவளது குடும்்பத�திைர ம�தித��ோல், அவளுக்கு ம்கதிழ்ச்ெி.

ெட்ைத�தின் ஆட்ெி

குடிமக்்களும் அரெோங்கமுமோ்கதிே எல்தலோரும் ெட்ைத�திறகுக் ்கட்டுப்பட்ைவர்கள
அவுஸ�திதரலிேோவில் இருக்கும், ்பிர�மர உளளிட்ை, ஒவசவோருவரும், ெட்ைத�தின் ஆட்ெிேின் ்கீழ் அனைதது அவுஸ�திதரலிேச் 
ெட்ைங்களுக்கும் ்கட்டுப்பட்ைவர்கள.

செரவீெஸ அவுஸ�திதரலிேோ 

இது, ்பல்தவறு வி�மோை சு்கோ�ோர, ெமு�ோே மறறும் நலவோழ்வுப ்பணப்பட்டுவோைோக்்கள மறறும் தெனவ்கனள, சமடிக்த்கற, 
செண்ைரலிஙக் மறறும் னெல்டு ெபத்போரட் வோேிலோ்கக் ச்கோடுதது�வு்கதிறத�ோர அவுஸ�திதரலிே அரெோங்க மு்கனமேோகும். 
செரவீெஸ அவுஸ�திதரலிேோ, துனணபுரியும் தெனவ்கனள, செண்ைரலிஙக் மறறும் மறற தெனவ்கள வோேிலோ்கக் 
ச்கோடுதது�வு்கதிறது.

இர்கெிே வோக்்களிபபு

குறிப்பிட்ை முனறேில் ஓட்டு செலுததுமோறு வோக்்கோளர்கனள மறறவர்கள ்கட்ைோேப்படுத�ோ� வன்கேில் மக்்கள மனறவோ்க 
வோக்்களிக்கும் முனற
இர்கெிே வோக்்களிபபு முனறேில் நீங்கள வோக்குச் செலுததும்த்போது தவறு ேோரும் ்போரக்்க இேலோது.

ெமேெோர்பறற

ெமேத�திறகு அப்போற்பட்ைது
ெமேெோர்பறற ெமூ்கத�தில் அ�தி்கோரபபூரவமோை ெமேம் எதுவும் ்கதினைேோது. 

�ன்ைினறவு

மறறவர்களின் உ�விேின்றி, உங்களது சுே த�னவ்கனளச் ெமோளிக்்க இேலுவது.
தவனலேிருந�து என்்ப�ோல் அவைோல் அவனுக்்கோை உணனவ வோங்கதிக் ச்கோண்டு, அவைது வோைன்கனேச் செலுத� முடிந�து. 
அவன் �ன்ைினறவு ச்பறறவைோ்க இருந�ோன்.

அனமத�ல் 

நதிரமோணித�ல், ஸ�ோ்பித�ல், துவக்கு�ல்
மு�ல் குடிதேறறதன� ஆளுநர ஃ்பிலிப நதியு+ செௌத தவல்ஸ- இல் அனமத�ோர.

ஷேர 

உளளுர நதிரவோ்கப ்பகு�தி
எைது ஷேர ்பகு�திேில் உளள ெோனல்கள ்போது்கோப்போைனவ.

ெமூ்கப ்போது்கோபபு 

தவனலேில்லோ�வர்கள, உைலிேலோனம உனைேவர்கள, வே�ோைவர்கள மறறும் த�னவேிலிருபத்போருக்கு உ�வுவ�றச்கை 
வேங்கப்படும் அரசு ஓயவூ�திேங்கள அல்லது ஆ�ோேங்கள
டிரோங �ைது தவனலனே இேந�த்போது, ெமூ்கப ்போது்கோபபு உ�விக்ச்கை விண்ணப்பிக்்க தவண்டிேிருந�து.

அவுஸ�திதரலிே வரிேிறுபபு அலுவல்கம் (ATO) 

இது, அவுஸ�திதரலிேர்களுக்்கோை தெனவ்களுக்கு துனணபுரிநது, நதி�திேளிக்்கதிற வரி மறறும் ்பணி ஓயவு அனமபபு்கனள 
தமலோண்னம செய்கதிறத�ோர அவுஸ�திதரலிே அரெோங்க மு்கனமேோகும். 
ஒவசவோரு ஆண்டும், ச்பரும்்போலோை அவுஸ�திதரலிேர்கள, அவுஸ�திதரலிே வரி வசூல் அலுவல்கத�திறகு வரிக் ்கணக்ன்க 
ெமரப்பிக்்கதிறோர்கள. 

ம�திபபு்கள

எது ெரி, எது �வறு என்்பன� முடிவு செயவ�றகும், ்பல்தவறு வி�மோை சூேல்்களில் எவவி�ம் செேல்்படுவது எைவும் 
ஒருவருக்கு உ�வும் ச்கோளன்க
அவுஸ�திதரலிேோவிறகு ்ப்கதிரநது ச்கோண்ை ம�திபபு்கள ச�ோகு�திசேோன்று உளளது, அன� நோம் அவுஸ�திதரலிே ம�திபபு்கள 
என்்கதிதறோம்.

சுேவிருபபுதச�ோண்ைர 

ஒரு ந்பருக்த்கோ அல்லது அனமபபுக்த்கோ ஊ�திேம் எதுவும் எ�திர்போரக்்கோமல் �ைது தெனவனே அளிப்பவர
ரோஸோ மறறவரது இல்லங்களுக்குச் சென்று அவர்களுக்கு ஆங்கதிலம் செோல்லித�ரும் சுேவிருப்பதச�ோண்ைரோவோர.
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ரெொதமனக்கொன �யிற்ெி வினொக்கள்

அவுஸ்திரரலியாவும் அதன் மக்களும்

1.  ‘அன்ஸக்’ �திைதன�க் ச்கோண்ைோை நோம் செயவச�ன்ை?

 அ.  1 ஆம் உல்கப த்போரின் த்போது, ்கலிச்போலி, துருக்்கதிேில் அவுஸ�திதரலிே, நதியு+ஸிலோநது இரோணுவ வீரர்கள 

வந�திறங்கதிேனம

 ஆ.  ்பிரிட்ைோைிேப த்பரரெிலிருநது மு�ல் சு�ந�திரக் குடி்களது வருன்க

 இ.  ஸிட்ைி வனளகுைோவில் மு�லோம் ்கப்பல் ச�ோகு�தி வந�திறங்கதிேனம

2.  அவுஸ�திதரலிே அத்போரிஜிைி்கள ச்கோடிேில் உளள நதிறங்கள ேோனவ?

 அ.  ்கருபபு, ெிவபபு மறறும் மஞெள

 ஆ.  ்பச்னெ, சவளனள மறறும் ்கருபபுன

 இ.  நீலம், சவளனள மறறும் ்பச்ெ

3.  ச்போதுநல அரெின் ெின்ைம் என்ை?

 அ.  த�ெிே ்கீ�ம்

 ஆ.  அவுஸ�திதரலிேோவின் த�ெிே மலர

 இ.  இது, அவுஸ�திதரலிேோவின் அ�தி்கோரபபூரவமோை ெின்ைமோகும், இது ச்போதுநல அரனெ குறிக்கும்

4.  1901-ஆம் ஆண்டு ஜைவரி 1-ஆம் �தி்க�தி அவுஸ�திதரலிேோவில் நைந� நதி்கழ்ச்ெி என்ை?

 அ.  ்கருததுக்்கணிபபு ஒன்றின் மூலம் அவுஸ�திதரலிே அரெிேல் ெோெைம் மோறறப்பட்ைது

 ஆ.  �ைித�ைிேோ்க இருந� குடிதேறறங்கனள ஒன்றினணதது, ்கோமன்சவல்த ஆஃப அவுஸ�திதரலிேோ என்று 

செோல்லும், மோ்கோணங்களின் கூட்ைனமப்போக்்கதிைோர்கள.

 இ.  அவுஸ�திதரலிே-நதியூஸிலோநது இரோணுவப்பனை அனமக்்கப்பட்ைது

5.  தமறகு அவுஸ�திதரலிேோவின் �னலந்கரம் எது?

 அ.  ்பிரிஸத்பன்

 ஆ.  த்கன்ச்பரரோ

 இ.  ச்பரத

அவுஸ்திரரலியாவின் ஜனநாயக நம்பிக்சககள், 

உரிசமகள் மற்றும் சுதந்திரங்கள் 

6.  ்ீகழ்வருவைவறறில் எது த்பச்சு சு�ந�திரததுக்கு உ�ோரணமோகும்?

 அ.  அரெின் நைவடிக்ன்க்களுக்கு மக்்கள அனம�திேோை முனறேில் எ�திரபபு ச�ரிவிக்்கலோம்.

 ஆ.  நீ�திமன்றத�தில் ஆண்்களும் ச்பண்்களும் ெமமோ்க நைத�ப்படுவர

 இ.  எச்ெமேதன�யும் ்பின்்பறறோ�திருக்கும் உரினம அவுஸ�திதரலிேருக்குண்டு

7.  ்ீகழ்வரும் கூறறு்களில் எது அவுஸ�திதரலிே அரெோங்கதன�ப ்பறறி ெரிேோை�ோகும்?

 அ.  ெில ம�ங்கனள அரசு அனும�திப்ப�தில்னல

 ஆ.  அவுஸ�திதரலிேோவில் இருக்்கதிற அரெோங்கம் ம�ெோர்பறற�ோகும்

 இ.  ம�ச் ெட்ைங்கள ்போரோளுமன்றத�ோல் நதினறதவறறப்படு்கதின்றை
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8.  ்கீழ்வருவைவறறுள எது அவுஸ�திதரலிேோவிலுளள ெமததுவத�திறகு உ�ோரணமோகும்?

 அ.  ஒவசவோருவரும் ஒதர ெமேதன�ப ்பின்்பறறு்கதின்றைர

 ஆ.  ஆண்்களுக்கும், ச்பண்்களுக்கும் ெம உரினம்கள இருக்்கதின்றை.

 இ.  ஓவசவோருவரும் ஒதர அரெிேல் ்கட்ெினேச் ெோரந�வர்கள

9.  ்கீழ்க் ்கோணப்படும் விைேங்களில் எது 18 அல்லது அ�றகு தமற்பட்ை வேதுனைே அவுஸ�திதரலிேர்களது ்கைனமேோகும்?

 அ.  உளளுர ந்கரனவக் கூட்ைங்களுக்குச் செல்வது

 ஆ.  மத�திே மறறும் மோ்கோண அல்லது ்பிரத�ெத த�ர�ல்்களிலும், �ீரமோைத�திலும் வோக்்களிக்்க

 இ.  செல்லு்படிேோ்கக்கூடிே அவுஸ�திதரலிேக் ்கைவுச்ெீட்டு ஒன்னற னவத�திருப்பது

10.  ்கைவுச்ெீட்டு்கனளக் குறித� ்கீழ்வரும் கூறறு்களில் எது ெரிேோை�ோகும்?

 அ.  அவுஸ�திதரலிேப ்பிரனெ்கள அவுஸ�திதரலிேக் ்கைவுச் ெீட்டிறச்கை விண்ணப்பிக்்கலோம்

 ஆ.  நதிரந�ரக் குடி்கள அவுஸ�திதரலிேக் ்கைவுச்ெீட்சைோன்னற னவததுக்ச்கோளளலோம்

 இ.  அவுஸ�திதரலிேோவுக்குத �திரும்்பி வர, அவுஸ�திதரலிேக் குடிமக்்களுக்கு ்கைவுச்ெீட்டும் விெோவும் த�னவ

அவுஸ்திரரலிய அரைாங்கமும் அதன் ைட்டங்களும்

11.  அவுஸ�திதரலிேத த�ர�ல்்களில் வோக்்களிப்பது குறித� ்கீழ்வரும் கூறறு்களில் எது ெரிேோைது?

 அ.  எந� தவட்்போளருக்கும் ்போது்கோப்போ்கவும் சு�ந�திரமோ்கவும் வோக்்களிக்கும் உரினம மக்்களுக்கு உண்டு

 ஆ.  ன்கனேக் ்கோட்டுவ�ன் மூலமோ்க வோக்்களிக்்கப்படு்கதிறது

 இ.  வோக்குச்ெீட்டின் மீது மக்்கள �ம் ச்பேனரக் ்கட்ைோேம் எழு�தவண்டும்

12.  அவுஸ�திதரலிே அரெோங்கத�திற்கோை அடி்பபனை வி�திமுனற்கனள எடுததுக்்கோட்டும் ெட்ைபபூரவமோை ஆவணத�தின்  

ச்பேர என்ை?

 அ.  அவுஸ�திதரலிேக் கூட்ைரசு

 ஆ.  அவுஸ�திதரலிேப ச்போதுநல அரசு

 இ.  அவுஸ�திதரலிே அரெிேல் ெோெைம்

13.  ்கருததுக்்கணிபபு என்றோல் என்ை?

 அ.  அரெோங்கதன� மோறறுவ�ற்கோை ஒரு வோக்ச்கடுபபு

 ஆ.  அவுஸ�திதரலிே அரெிேல் ெோெைதன� மோறறுவ�ற்கோை ஒரு வோக்ச்கடுபபு

 இ.  ்பிர�மனர மோறறுவ�ற்கோை வோக்ச்கடுபபு

14.  ெட்ைங்களின் அரத�தன� விளக்்கதி ெட்ைங்கனள செேற்படுததும் அ�தி்கோரம் அரெின் எந� அங்கத�திறகு உண்டு?

 அ.  ெட்ைம் இேறறும் அங்கம்

 ஆ.  நதிரவோ்க அங்கம்

 இ. நீ�திததுனற

15.  ்கீழ்வருவைவறறுள எது ்கவரைரசஜ ைரலின் ்பங்கோகும்?

 அ.  மோநதில மு�ல்வர்கனள நதிேமிப்பது

 ஆ.  அவுஸ�திதரலிே ்போரோளுமன்றம் நதினறதவறறு்கதிற அனைதது மதெோ�ோக்்களிலும் ன்கசேோப்பமிடு�ல்

 இ.  நோட்டின் �னலனம அ�தி்கோரினே நதிேமைம் செயவது
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அவுஸ்திரரலிய மதிப்புகள்

16.   ்கருதது சு�ந�திரம் குறித� அவுஸ�திதரலிே ம�திபபு்கனளப இவறறில் எந�க் கூறறு மி்கச்ெிறப்போ்க விளக்்கதிச் செோல்லும்?

 அ.  ெட்ைத�திறகுட்்பட்டு ஒவசவோருவரும் அனம�திேோ்க �ங்கள அ்பிப்பிரோேங்கனள சவளிப்படுதலோம்

 ஆ.  என்ைிலிருநது தவறு்பட்ை ்கருததுக்்கனளக் ச்கோண்ைவர்கள வோனே மூடிக்ச்கோண்டு இருக்்க தவண்டும்

 இ.  அங்கீ்கரித� �னலபபு்களில் மட்டுதம விவோ�திக்்க முடியும்

17.   அவுஸ�திதரலிேோவில் உளளவர்கள, ஆங்கதிலதன�க் ்கறறுக்ச்கோளவ�ற்கோை முேறெினே எடுக்்க தவண்டுமோ?

 அ.  அவுஸ�திதரலிேோவிலுளளவர்கள, அவர்கள வெிக்கும் அேல்கப ்பகு�தி்களில் எந� சமோேினே மி்கப ச்போதுவோ்கப 

த்பசு்கதிறோர்கதளோ அந� சமோேினேதே த்பெ தவண்டும்

 ஆ.  அவுஸ�திதரலிேோவில் எந�சவோரு குறிப்பிட்ை சமோேினேயும் ்கறறுக்ச்கோளவ�றகு எவவி� எ�திர்போரபபும் இல்னல

 இ.  ஆம், அவுஸ�திதரலிேோவின் த�ெிே சமோேி ஆங்கதிலதமேோகும், அத�ோடு இது ்கல்வி, தவனல ச்பறறுக்ச்கோளளவும், 

ெமு�ோேதன� ஒருங்கதினணக்்கவும் உ�வு்கதிறது

18.   அவுஸ�திதரலிேோவில், உங்கனள அவமோைப்படுத�தி விட்ைோர்கள என்்ப�ற்கோ்க, உங்களோல் ஒரு ந்பர அல்லது ஒரு குழுவிறகு 

எ�திரோ்க வன்முனறனேத தூண்ை முடியுமோ?

 அ.  முடியும், உங்களுக்கு அந� வன்முனறனே முன்சைடுதது நைத� எண்ணமில்னல என்றோல்

 ஆ.  முடிேோது, அது அவுஸ�திதரலிே ம�திபபு்களுக்கும், ெட்ைங்களுக்கும் எ�திரோைது

 இ.  ெில தநரங்களில், உங்கனள மி்கவும் சவறுபத்பறறிே�ோ்க நதினைத�ோல்

19.  மக்்கள, மறறவர கூறனற ஒபபுக்ச்கோளளோ� த்போதும், ஒருவனர ஒருவர ெ்கதிததுக்ச்கோளள தவண்டுமோ?

 அ.  ஒருவனர ஒருவர அவமோைப்படுததுவது ெட்ைத�திறகு எ�திரோைது

 ஆ.  கூைோது, ஒருவர செோல்வன� ஒருவர ஏறறுக்ச்கோள்கதிற ்பட்ெத�தில் மட்டுதம, அவர்கனள அவர்கள மரிேோன�தேோடு 

நைத� தவண்டும்

 இ.  ஆம், ெமோ�ோைமோை முனறேில் மோறறுக்்கருட்துக்்கனளத ச�ரிவி்பட்து, ்பரஸ்பர மரிேோன� ச�ோைர்போை 

அவுஸ�திதரலிே ம�திபபு்கனளப ்பிர�தி்பலிக்்கதிறது

20.  ்பின்வருவ�தில் எது, அவுஸ�திதரலிே ெமு�ோேத�திறகுப ்பங்களிப்ப�ற்கோைத�ோர உ�ோரணமோகும்?

 அ.  நற்பணி இேக்்கம் ஒன்றுக்குத �ன்ைோரவத ச�ோண்டு புரிவது அல்லது நதி�தி �திரட்டுவது என்்பது, நமது 

ெமு�ோேதன�ப ்பலப்படுததுவ�ற்கோைத�ோர ச்பரும் ெந�ரப்பமோகும்

 ஆ.  மறறவர்கனளப ்பறறித ச�ரிநதுச்கோளள நோன் எந� முேறெினேயும் எடுக்்கக் கூைோது

 இ.  அவுஸ�திதரலிேோ ஒரு சு�ந�திர நோைோகும், அவுஸ�திதரலிேர்கள ெமு�ோேத�திறகுப ்பங்களிக்்கக் கூைோது

பதில்கள்

1அ, 2அ, 3இ, 4ஆ, 5ஆ, 6அ, 7ஆ, 8ஆ, 9ஆ, 10அ, 11அ, 12இ, 13ஆ, 14இ, 15ஆ, 16அ, 17இ, 18ஆ, 19இ, 20ஆ
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ரெொதமனக்குேிய �குதி 

முடிவமைகிறது
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