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தகவல் ககயேடு 1 – ஆஸ்தியேலிோவில் மாற்றுத்திறன் குகறோளர் 

(Disability) பற்றிக் குறிப்பறிதல். 

பண்பாடு மற்றும் மமாழிவாாிோக யவறுபட்ட  பல்லினச் சமூகங்ககளச் சார்ந்த மக்களுக்கு மாற்றுத்திறனாளர்  குறித்து 

மமாழிமபேர்க்கப்பட்ட தகவல்ககள அளிப்பதற்காக அம்பாயோ காப்பு நிறுவனம் (AMPARO Advocacy) இந்தத் தகவல் 

ககயேட்கட உருவாக்கி உள்ளது.  

1. மாற்றுத்திறன் என்றால் என்ன?

2. ஆஸ்தியேலிோவில் மாற்றுத்திறன்.

3. மாற்றுத்திறனின் வகககள்.

4. ஆேம்ப நிகைேில் உதவி மபறுதல்.

5. யதகவோன உதவி மபறுதல்.

6. எங்யக உதவி மபறைாம்.

7. மாற்றுத்திறன் யசகவேில் மசய்ேப்பட்ட

மாற்றங்கள்

8. மமாழிமபேர்ப்பாளர்ககள அணுகுதல்.

9. யபசுவதற்கு உதவி மபறுதல்.

1) மாற்றுத்திறன் என்றால் என்ன?

தன்கனத்தாயன கவனித்துக் மகாள்வதற்யகா, நடமாடுவதற்யகா, யகட்பதற்யகா, பார்ப்பதற்யகா, மதளிவாகச் 

சிந்திப்பதற்யகா கற்பதற்யகா கடினமாக உள்ளதாக ஒருவர் உணர்வாயேோனால், அவர் மாற்றுத்திறனுகடேவோக 

இருக்கைாம். அன்றாட நடவடிக்ககககள யமற்மகாள்வதில் அவர்களுக்கு சிக்கல் இருக்கைாம். 

விபத்தினாயைா, அதிர்ச்சிேினாயைா, யநாேினாயைா மாற்றுத்திறன் ஏற்படைாம் அல்ைது பிறக்கும்யபாயத 

மாற்றுத்திறனுடன் பிறக்கைாம். மபாதுவாக மாற்றுத்திறன் என்பது ஒரு மனிதனின் வாழ்நாள் முழுவதும் மதாடர்ந்து 

அகமந்திருக்க வாய்ப்புள்ளது. ஆதைால், ஒன்றிேண்டு மாதங்கள் மட்டுயம உடல்நைமின்றி இருப்பதும், 

எலும்புமுறிவிகனப் மபற்றிருப்பதும் மாற்றுத்திறன் என்று மபாருள்படாது. 

மற்றவர்கள் சிந்தகனகளாலும், சுற்றுச்சூழைாலும் (Home, workplace, environment) ஒரு மனிதனின் மசேல்பாடு 

பாதிக்கப்படைாம்.  உதாேணமாக அவர்கள் வசிக்கும் வீட்டில் நடமாட இேலுதல், சூழல் பணிேிடம் அல்ைது சூழல் 

வாழ்விடம்.   
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2) ஆஸ்தியேலிோவில் மாற்றுத்திறன்.

ஆஸ்தியேலிோவில் உள்ள மபாதுமக்கள் மபற்றிருக்கும் உாிகமககளப் யபாை  மாற்றுத்திறனாளிகளும் உாிகமகள் பெற 

தகுதியுடையார். யமலும், பிறர் மசய்யும் மசேல்ககள, மாற்றுத் திறனாளிகள் மசய்வதற்கு அனுமதிக்கப்படுவர். 

உதாேணமாக, கண்ணிேமாக நடத்தப் படுவதற்கும், கல்வி கற்பதற்கும், பணிோற்றுவதற்கும், தங்கள் வாழ்விடத்கதத் 

மதாிவுமசய்து மகாள்வதற்கும், தங்களுகடே வாழ்க்கக முகறககள அகமத்துக் மகாள்வதற்கும் அவர்களுக்கு முழு 

உாிகம உண்டு. 

மாற்றுத் திறனாளிகள் சிறப்பாக வாழவும், தங்கள் குறிக்யகாள்ககளயும், கனவுககளயும் நிகறயவற்றிக் மகாள்ளவும், 

சமுதாேத்திற்குத் தங்களுகடே பங்களிப்கப வழங்கவும் இவர்களால் இேலும். மாற்றுத்திறனாளிகள் வலிகமயும், 

ஆற்றலும் மிக்கவர்கள். புதிே திறன்ககளக் கற்றுக்மகாள்ளும் ஆற்றல் மபற்றவர்கள். 

குடும்பத்திலும், சமுதாேத்தின் அகனத்துப் பிாிவுகளிலும் தங்ககள இகணத்துக்மகாள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் 

விகழகிறார்கள். யமலும், ஆஸ்தியேலிேச் சட்டம் இதற்கு உறுதுகணோக இருக்கிறது. ஆஸ்தியேலிோவில், மாற்றுத் 

திறனாளிககள மற்றவர்களிடமிருந்து யவறுபடுத்திப் பார்ப்பது சட்டத்திற்கு எதிோனது. 

ஒரு நபர் மாறுபட்ட விதத்தில் மசேற்பட்டால், அவர் மாற்றுத்திறனாளிோகக் கருதப்படைாம். யமலும் பல்யவறு 

வககேிைான உதவிகள் அவர்களுக்குத் யதகவப்படைாம்.  

அகவோவன:- 

· குளிப்பதற்கு அல்ைது நீோடுவதற்கு

· ஆகட அணிவதற்கு

· படுக்ககேில் படுப்பதற்கு மற்றும் படுக்ககேிலிருந்து எழுவதற்கு

· யபசுவதற்கும், புாிந்து மகாள்வதற்கும்

· ககடக்குச் மசல்வதற்கு

· சமுதாேத்யதாடு இகணந்திருப்பதற்கு

· பணிேிடம் அல்ைது மருத்துவமகனகளுக்குச் மசல்வதற்கு

· சக்கே நாற்காலி யபான்ற கருவிகள் வாங்கிப் பேன்மகாள்ள

· தங்களுகடே குடும்பத்கதக் கவனித்துக் மகாண்டு நல்வாழ்வு வாழ்வதற்கு

அவர்களுக்குப் பிறருகடே உதவி யதகவப்படைாம். 



3 

3. மாற்றுத்திறன்களின் வகககள்

அறிவுசார்ந்த மாற்றுத்திறன் (Intellectual Disability) 

இத்தககே அறிவுசார்ந்த மாற்றுத்திறன் உகடேவர்கள், புதிேவற்கறக் கற்றுக் மகாள்வதிலும், சிக்கல் தீர்ப்பதிலும், 

கூர்ந்து கவனிப்பதிலும், நிகனவுகூர்வதிலும் பிறகேக் காட்டிலும் கடினப்படுவர்.  

இதற்கான காேணங்கள் பின்வருமாறு:- 

· மாற்றுத்திறனுடன் பிறத்தல்

· கருவுறுதலின்யபாது ஏற்படும் இகடயூறுகள் (எ.கா, யபாதிே பிோணவாயு (ஆக்ஸிஜன்) கிகடக்கப் மபறாகம)

· உடல்நைம் சார்ந்த இகடயூறுகள்

· யபாதிே உணவு அல்ைது நல்ைமருத்துவ வசதி கிகடக்கப் மபறாகம,

உடல் சார்ந்த மாற்றுத்திறன் 

உடல்சார்ந்த மாற்றுத்திறனானது, உடற்மசேற்பாடுககளயோ, நகரும் திறயனா, சிறுநீர்ப்கப கட்டுப்பாட்கடயோ 

பாதிக்கைாம் அல்ைது அது உடலில் ஒரு பகுதிகேப் பாதிக்கைாம். உதாேணமாக, ஒரு கால் அல்ைது ஒரு கக இல்ைாமல் 

இருப்பது. உடல் சார்ந்த மாற்றுத்திறனுக்குப் பல்யவறு காேணங்கள் உள்ளன. ஒருவர் பிறக்கும்யபாயத மாற்றுத்திறனுடன் 

பிறக்கைாம் அல்ைது விபத்தினாயைா, யநாய்களின் மூைமாகயவா மாற்றுத்திறன் ஏற்படைாம். தண்டுவடபாதிப்பு (Spinal 

injury),  மற்றும் மூகளத் தண்டுவட பாதிப்பு (Cerebral Palsy) யபான்றகவ உடல்சார்ந்த மாற்றுத்திறனில் அடங்கும். 

நேம்பிேல் சார்ந்த மாற்றுத்திறன் 

நேம்பிேல் சார்ந்த மாற்றுத்திறன் என்பது, மூகளேின் தகவல்ககளக் ககோளும் விதத்கதயும், அது உடலின் மற்ற 

பாகங்கயளாடு மதாடர்புமகாள்ளும் விதத்கதயும் பாதிக்கிறது. உதாேணமாக; யபசுதல், சிந்தித்தல் மற்றும் நகர்தல். மக்கள் 

பிறக்கும் யபாயத இத்தககே மாற்றுத்திறனுடன் பிறக்கைாம் அல்ைது சிறிது காைம் கழித்யதா, விபத்தினாயைா இத்தககே 

மாற்றுத்திறன் ஏற்படைாம். 

மனயநாய் (Mental Illness) 

மனயநாோல் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சிந்திப்பதிலும், உணர்தலிலும் மற்றும் பிறருடன் பழகுவதிலும் இடர்ப்பாடு 

அகடேக்கூடும். இந்நிகைோல் அவர்களுகடே உறவுமுகறககளப் பாதிப்பயதாடு, பணிபுாியும் திறகனயும், வாழும் 

திறகனயும் மவகுவாக பாதிக்கைாம். இத்தககே நபர்கள் மிகுந்த மனஉகளச்சலுக்கு ஆளாகி அன்றாட வாழ்க்ககேில் 

பங்குமகாள்ளும் திறனும் பாதிக்கப்படுகிறது. இதனால் அவர்களின் உறவு முகற, பணி மற்றும் வாழ்க்கககே 

அனுபவிக்க முடிோமல் இருக்கைாம். 

உணர்திறன் சார்ந்த மாற்றுத்திறன் 

காது யகளாகம,  பார்கவக் குகறபாடு மற்றும் வாய் யபசாகம யபான்றகவ இதில் அடங்கும். 
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மபறப்பட்ட மூகள பாதிப்பு (Acquired Brain Injury) 

பிறந்த பின்பு மூகளேில் ஏற்படும் எந்தவித பாதிப்புயம,  ‘மபறப்பட்ட மூகள பாதிப்பு’  எனப்படுகிறது. இது வாகன 

விபத்தினாயைா,  விகளோட்டின் யபாயதா அல்ைது பிற விபத்துக்களினாயைா, பக்கவாதத்தாயைா, 

மூகளக்கட்டிேினாயைா, மது மற்றும் யபாகதப்பழக்கத்தாயைா, நச்சுப்மபாருட்களாயைா ஏற்படைாம். மபறப்பட்ட மூகள 

பாதிப்பானது, சிறிே காேயமா, குறுகிே பாதிப்பாகயவா மற்றும் வாழ்நாள் முழுவதும் மதாடரும் கடும் பாதிப்பாகயவா, 

தீவிே பாதிப்பாகயவா இருக்கைாம். 

ககை அறிவிேல்பு இறுக்கம் (Autism) 

ககை அறிவிேல்பு இறுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், மமாழிசார்ந்த இடர்ப்பாடுககளக் மகாண்டிருப்பயதாடு,  கருத்துப் 

பாிமாற்றம் மற்றும் சமூகத் திறன்ககளக் வளர்த்துக் மகாள்வதிலும் தடுமாறுவர். அவர்கள் ஒலி, மதாடுகக, சுகவ, மணம், 

ஒளி மற்றும் வண்ணங்கள் யபான்றவற்றில்  அதீத உணர்வு மிக்கவர்களாக இருப்பர். 

4. மதாடக்கத்தியையே அறிதல்

உங்கள் குழந்கதக்கு மாற்றுத்திறன் உள்ளது என நீங்கள் நிகனத்தால், இேன்றவகே, விகேந்து அதற்கான உதவிககள 

நாடிப்மபறைாம். அப்படிோன உதவி அவர்களின் வளர்ச்சிக்கும், யமம்பாட்டிற்கும் பேனளிக்கும். இதன்மூைம், 

பிற்காைத்தில் அவர்கள் குகறந்தளவு உதவிககள நாடிப் மபறுவயத யபாதுமானதாக இருக்கும். 

உதவிககள முன்கூட்டியே விகேந்து மபறுவதால், குடும்பத்தினர் தங்கள் குழந்கதேின் மாற்றுத்திறகன அகடோளம் 

கண்டு,  சிறந்த முகறேில் யபணிக் காக்கைாம். 

5. யதகவோன உதவிககளப் மபறுதல்

சிை மாற்றுத்திறனாளிகளும், அவர்களின் குடும்பத்தாரும் தங்களுக்குத் யதகவோன உதவிககளப் மபற 

அவதிப்படுகிறார்கள். எவ்வககோன மாற்றுத்திறன் தங்களுக்கு உள்ளது என்பகத முதலில் புாிந்துமகாள்வது 

அவசிேமாகும். ஏயதனும் ஒரு திறன் குன்றிேிருப்பதாகில்,  அகத எவ்வாறு கண்டறிவது என்பது குறித்து மருத்துவாிடம் 

யபசித் மதளிவு மபறைாம். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும், அவர்களின் குடும்பங்களுக்கும் உதவ பல்யவறு வககேிைான 

யசகவகளும், ஆதேவும் உள்ளன. 

6. எங்யக உதவி மபறைாம்?

குயீன்ஸ்ைாந்தில் வாழ்பவோக இருந்து, தங்களுக்யகா, தங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவருக்யகா உதவி யதகவப்படின், 13 74 68 

என்ற பதாடைபெசி எண்கண அகழத்து, தங்களின் நிகைகம குறித்து மாற்றுத்திறன் யசகவ அகமப்பிலுள்ள 

ஒருவருடன் மதாடர்பு மகாண்டு யபச இேலும். 

7. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் யசகவகளில் மசய்ேப்பட்ட புதிே

மாற்றங்கள் 

அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில்,  மாற்றுத்திறனாளிகளும் அவர்களின் குடும்பங்களுக்கும்,  யதகவோன உதவிககளக் 

யகாாிப்மபறும் முகறகளில் மபாிே அளவிைான மாற்றமும், யமம்பாடும் மசய்ேப்படும். இதுகுறித்து தகவல்ககளத் 
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மதாிந்துமகாள்ள யதசிே மாற்றுத்திறன் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின்  www.ndis.gov.au வகைதளத்கத நாடைாம், (அ) 1800 

800 110 என்ற பதாடைபெசி எண்கண அகழத்து யபசைாம்  (அ) தங்களுக்கு மமாழிமபேர்ப்பாளர் யதகவமேனில் (TIS) 

131 450 எனும் மதாகையபசி எண்ககளத் மதாடர்பு மகாள்ளைாம். 

8.தங்களுக்கு மமாழிமபேர்ப்பாளயோ அல்ைது

மமாழிமபேர்க்கப்பட்ட தகவல்கயளா யதகவோ? 

குயீன்ஸ்ைாந்து மாநிை அேசின் வழிோக நிதியுதவி மபறும் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான 

அகனத்துச் யசகவ கமேங்களும், யதகவ ஏற்படும்யபாது மமாழிமபேர்ப்பாளர்ககள 

வழங்கயவண்டும். எனயவ, தங்களுக்கு உகேமபேர்ப்பாளர் (Interpreter) யவண்டுமமனில் யகாாிப்மபறைாம். யதசிே 

மாற்றுத்திறன் காப்பீட்டுத் திட்டம் மமாழிமபேர்ப்பாளர் (Translator) வசதிககளயும் வழங்குகிறது. 

உகேமபேர்ப்பாளர்கள் யபாதிே பேிற்சி மபறுவயதாடு தங்கள் விவேங்ககளப் பாதுகாப்பாக கவத்திருக்க யவண்டும். 

தாங்கள் புாிந்துமகாள்ளும் வககேில் யசகவகள்/உதவிகள் வழங்கப்பட யவண்டும். எ.கா, தகவல்ககளத் தங்கள் 

மமாழிேில் மமாழிமபேர்த்துத் தருமாறு யகாேைாம். 

9. ஆதாித்து உதவுதல் (Advocacy Support)

தங்களுக்குத் யதகவோன உதவிககளப் ஒரு சட்ட முககமேிடமிருந்து யகாாிப் மபறைாம். 

குயீன்ஸ்ைாந்தில் பின்வரும் முககமககளத் மதாடர்பு மகாள்ளைாம்:- 

AMPARO Advocacy (Brisbane)  

Capricorn Citizen Advocacy (Rockhampton) 

Gold Coast Advocacy 

Independent Advocacy Townsville 

Ipswich Regional Advocacy Service 

Mackay Advocacy Inc  

Queensland Advocacy Incorporated 

Rights In Action Incorporated (Cairns)  

Speaking Up For You (Brisbane/ Caboolture) 

Sunshine Coast Citizen Advocacy 

The Advocacy and Support Centre (Ipswich) 

The Advocacy and Support Centre (Toowoomba) 

3354 4900
4922 0299 

5564 0355 

4725 2505 

3281 6006 

4957 8710  

3844 4200 

4031 7377 

3255 1244 

5442 2524 

3812 7000 

4616 9700 

People with Disability Australia  1800 422 015  

 (Bundaberg, Fraser Coast, Logan, Mt Isa, Sunshine Coast) 
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புகார்ககளப் பதிவு மசய்ேைாம் 

தாங்கள் உதவிக்காக ஒரு நிறுவனத்கதத் மதாடர்பு மகாண்டு, அவர்கள் உதவிமசய்ே மறுத்த பின்னரும், தாங்கள் 

அவர்களிடம் மீண்டும் உதவி யகாேைாம் அல்ைது அந்நிறுவனத்தின் மீது புகார் பதிவு மசய்ேைாம். 

தங்ககள பண்பாட்டின் அடிப்பகடேியைா, மாற்றுத்திறன் அடிப்பகடேியைா பேறுபாட்டுடன் நடத்தப்படுவதாக 

உணர்ந்தால், குயீன்ஸ்ைாந்தின் பேறுபாட்டிற்கு எதிோன ஆகணேத்திகன 1300 130 670 என்ற மதாகையபசி எண்ணில் 

மதாடர்பு மகாள்ளைாம். 

பொறுப்புத்துறப்பு (Disclaimer)

இந்த தகவல் Amparo Advocacy Inc-ஆல் உருவாக்கப் பட்டுள்ளது. எவ்வித தவறும் யநோவண்ணம், மிகுந்த கவனத்துடன் 

மவளிேிடப்பட்டுள்ளது. இக்ககயேடு தங்கள் சூழகைப் மபாதுவாகக் யகாடிட்டுக்காட்டும் வககேில் 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளயத தவிே, மிகத் துல்லிேமானதாகயவா, நடப்பிலுள்ளதாகயவா அல்ைது முழுகமோனதாகயவா 

இல்ைாமல் இருக்ைகாம்.  தங்களின் தனிப்பட்ட பாிந்துகே வேயவற்கப்படும். 


