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 பக்கம் 1-ல் 5 

TPV/SHEV நிரந்தர  சாக்களாக 

நிைல மாற்றம் 

அ ஸ் ேர ய அரசாங்கம்,  ைணப் ரி  785 Temporary Protection visa (தற்கா கப் 

பா காப்   சா (TPV)) மற் ம்  ைணப் ரி  790 Safe Haven Enterprise visa (பா காப் ப் 

 க டப்  ரேவ ப்   சா (SHEV)) ைவத்  ப்ேபாைர நிரந்தர  சா க்  

 ண்ணப் க் ம் த   ைடேயாராக ஆக்  ள்ள . 

த    

நீங்கள் Subclass 785 ( ைணவ ப்  785) Temporary Protection visa (TPV) (தற்கா கப் 

பா காப்   சா) அல்ல  Subclass 790 ( ைணவ ப்  790) Safe Haven Enterprise visa (SHEV) 

(பா காப் ப்  க டப்  ரேவ ப்   சா)-ைவ 2023  ப்ரவரி 14ஆம் ேத க்   ன்பாக 

ைவத்  ந்தால் அல்ல   ண்ணப் த்  ந்தால், permanent Subclass 851 Resolution of Status 

(RoS) (நிரந்தர  ைணவ ப்  851 நிைலக்கான  ர ்)  சா க்  நீங்கள் 

த   ைடயவரக்ளாக இ க்கலாம். 

பா காப் க் கடைமகளில் நீங்கள் ஈ பட ல்ைலெயனில், த  க்காக நீங்கள் 

காத்  க்கேவா அல்ல  நீ மன்ற  ராய்     க்காகேவா காத்  க்க ல்ைல எனில், 

மற் ம் அ ஸ் ேர யா ல் ெதாடரந்்  இ ப்பதற்கான அைனத்  வ க ம் 

 ரந்்  ட்  ந்தால், அ ஸ் ேர யாைவ  ட ்  யமாக ெவளிேயற 

எ ரப்ாரக்்கப்ப   ரக்ள். நீங்கள் ெவளிேயறத் ேதைவயான உத  வழங்கப்படக்  ம்.  

அ ஸ் ேர யா க்  ஒ ங்கற்ற  ைறப் பயணம் 

எல்ைலகளின் இைறயாண்ைமையச ்ெசயல்ப த் வ ல் இந்த அரசாங்கம் 

உ   ண் ள்ள . அ ஸ் ேர யா ன் எல்ைலப் பா காப் க் ெகாள்ைககள் 

மாற ல்ைல; மாற ம் ெசய்யா . ஒ ங்கற்ற  ைற ல் அ ஸ் ேர யா க் ள் 

பயணிக்க  யற் க் ம் யா ம் இங்  நிரந்தரமாகத் தங்க   யா .  

ெசல்லத்தக்க  சா இன்  அ ஸ் ேர யா க் ப் பட   லம் பயணிக்க  யற் க் ம் 

யாரா  ம், அவரக்ள்: 

  றப்பட்ட இடத் க் த்   ப்  அ ப்பப்ப வாரக்ள்  

 தாய் நாட ்க் த்   ப்  அ ப்பப்ப வாரக்ள் அல்ல   

 அவரக்ள  பா காப்  உரிைமேகாரல்கைள ம ப் ட  ராந் யச ்ெசயலாக்க 

நாட ்க்  அ ப்பப்ப வாரக்ள்.  

அ ஸ் ேர யா ன் க னமான எல்ைலப் பா காப் க் ெகாள்ைககள் 

அ ஸ் ேர யா ன் எல்ைலகைளக் காக்க ம், கடத்தல் ேபரவ் க க்ெக ராகப் 

ேபாராட ம், ஆபத்தான பட ப் பயணங்கள்  லம்  றந்த கட ல் மக்கள் பயணம் 

ெசய் ம்  யற் ையத் த ப்பைத ம் ேநாக்கமாகக் ெகாண்டைவ. 
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RoS  சா க்   ண்ணப் ப்ப  எப்ப  

 

TPV/SHEV  ண்ணப்பதாரரக்ள் (அைதத் ெதாடர்ந்   ண்ணப் ப்பவரக்ள் உட்பட) 

 ண்ணப்ப 

நைட ைற 

2023  ப்ரவரி 14ஆம் ேத க்   ன்பாக நீங்கள்  ைணக்களத் ல் 

ஒ  TPV/SHEV  ண்ணப்பத்ைதப் ப  ெசய்  ந்தால் 

(அ த்த த்த TPV/SHEV  ண்ணப்பம் உட்பட), நீங்கள் எ  ம் 

ெசய்ய ேவண் ய ல்ைல.  ைணக்களமான  உங்கள் TPV/SHEV 

 ண்ணப்பத்ைத RoS  சா  ண்ணப்பமாக மாற்   ம். 

என   ண்ணப்பம் 

மாற்றப்பட் ள்ளைத 

நான் எவ்வா  

ெதரிந் ெகாள்வ ? 

 ைணக்களமான  உங்கள் TPV/SHEV  ண்ணப்பத்ைத 

தானாகேவ RoS  சா  ண்ணப்பமாக மாற்   ம். உங்கள் 

 ண்ணப்பத்ைத  ைணக்களம் மாற்   ந்தால், உங்க க்  

அ  ப்  எ  ம் வரா . ஏேத ம் ேமல க தகவல்கள் 

ேதைவெயனில் அல்ல  உங்கள் RoS  சா வழங்கப்ப ம்ேபா  

 ைணக்களம் உங்கைளத் ெதாடர ்ெகாள் ம். 

 

TPV/SHEV ைவத்  ப்ேபார் ( ைணக்களத் டன் அ த்த த்த TPV/SHEV 

 ண்ணப்பத்ைதக் ைகவசம் ைவத்  க்காேதார்) 

 ண்ணப்ப 

நைட ைற 

2023  ப்ரவரி 14ஆம் ேத க்   ன்பாக அ ஸ் ேர யா வந்த 

TPV/SHEV ைவத்  ப்ேபார ்( ைணக்களத் ல் 

 ண்ணப் க்காேதார)் ImmiAccount வா லாக RoS  சா க்  

இைணயவ  ல்  ண்ணப் க்கலாம்.  ண்ணப்பத்தைட 

நீக்கப்பட்டைமக்கான அ  ப்  உங்க க் த் ேதைவப்படா . 

இ   ன்ன  ப வத் ல் அடங்  ள்ள .  

எவ்வா   ண்ணப் ப்ப  என்ப  பற் ய ேமல க தகவல்கள் RoS 

 சா பக்கத் ல் உள்ள .  

காலக்ெக  உங்கள் நடப்  TPV/SHEV காலாவ யா ம்  ன்பாக RoS 

 சா க்  நீங்கள்  ண்ணப் க்க ேவண் ம். அவ்வா  

ெசய்யா ட்டால், நீங்கள் சட்டத் க் ப்  றம்பானவராக ஆக ம் 

அரசாங்கச ்ேசைவகைளப் ெப வைத இழக்க ம்   ம்.  

என   ண்ணப்பம் 

ெபறப்பட் ள்ளைத 

நான் எவ்வா  

ெதரிந் ெகாள்வ ? 

ஒ  ெசல்லத்தக்க  ண்ணப்பத்ைத நீங்கள் ெசய் ம்ேபா , 

உங்கள்  ண்ணப்பம் ெபறப்பட்டதற்கான ஒப் ைகக் க தத்ைதப் 

ெப  ரக்ள். ெசல்லத்தக்க  ண்ணப்பமாக அ  இல்லா  ல், அ  

ஏன் ெசல்லத்தக்கதல்ல என்பதற்கான காரணம் உங்க க் த் 

ெதரியப்ப த்தப்ப ம்.  

 

  

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resolution-of-status-851
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resolution-of-status-851
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 ன்  TPV/SHEV ைவத்  ந்ேதார்  

 ண்ணப்ப 

நைட ைற 

நீங்கள்  ன்  TPV/SHEV ைவத்  ந்தவராக 2023  ப்ரவர ்14ஆம் 

ேத க்   ன்பாக உங்கள்  சா காலாவ யா   ந்தால், 

ImmiAccount  லம் RoS  சா க்  நீங்கள் இைணயவ  ல் 

 ண்ணப் க்கலாம். உங்கள்  ண்ணப்பமான  ஒ  bridging visa 

(இைணக் ம்  சா) ஆக ம் க தப்ப ம்.  

என   ண்ணப்பம் 

ெபறப்பட் ள்ளைத 

நான் எவ்வா  

ெதரிந் ெகாள்வ ? 

ஒ  ெசல்லத்தக்க  ண்ணப்பத்ைத நீங்கள் ெசய் ம்ேபா , 

உங்கள்  ண்ணப்பம் ெபறப்பட்டதற்கான ஒப் ைகக் க தத்ைதப் 

ெப  ரக்ள். ெசல்லத்தக்க  ண்ணப்பமாக அ  இல்லா  ல், அ  

ஏன் ெசல்லத்தக்கதல்ல என்பதற்கான காரணம் உங்க க் த் 

ெதரியப்ப த்தப்ப ம். 

 

அைனத்  RoS  சா  ண்ணப்பதாரரக் க் மான  க் ய தகவல்கள்  

ெசல  RoS  சா க்   சா  ண்ணப்பக் கட்டணம்  ைடயா .  

எங்  

 ண்ணப் ப்ப  

 ைணக்களம் கா த  ண்ணப்பப் ப வத்ைதப் ப  ெசய்ய 

அங் கரித் ராத படச்த் ல், ImmiAccount வா லாக நீங்கள் 

இைணயவ  ல்  ண்ணப் க்க ேவண் ம். 

 சா ேதைவகள் அைனத்  RoS  சா  ண்ணப்பதாரரக் ம் ஆேராக் யம், ேதசப் 

பா காப்  மற் ம் நடத்ைத ெதாடரப்ான ேதைவகைளப்  ரத்்  

ெசய்ய ேவண் ம்.  ண்ணப்பதாரரக் க்  18 அல்ல  அதற்  

ேமற்பட்ட வய  க்க ேவண் ம். அத் டன் அ ஸ் ேர ய    ய 

அ க்ைக ல் ைகெயாப்ப ட ம் ேவண் ம். 

 சா  ண்ணப்பதாரரக்ள் ேமல க பா காப் க் கடைமக க்கான 

ம ப் ட ்க்  உட்பட ேவண் ய ல்ைல. ெப ம்பாலான 

 ண்ணப்பதாரரக்ள் ேநரக்ாண ல் கலந் ெகாள்ள 

ேவண்   க்கா . 

  ம்பம் அேத  ண்ணப்பப் ப வத் ல்   ம்ப உ ப் னரக் ம் ஒன்றாக 

 ண்ணப் க்கலாம். எனி ம் ஒவ்ெவா   ண்ணப்பதாரரின் ெசாந்த 

உரிைம ம் ம ப் டப்ப ம். 

 றப் ச ்

 ழ்நிைலகள் 

உங்க க்   றப்  அல்ல  தனித் வமான  ழ்நிைலகள் ஏற்பட ் 

உத  ேதைவப்பட்டால், உங்கள் மாகாணத் ல் அல்ல  எல்ைலக் ள் 

உள்ள ச க அக   றப்  நி ணைர ம்   ேயற்ற சட்டச ்ேசைவ 

வழங் நைர ம் ெதாடர ்ெகாள் ங்கள் ( ேழ ேசைவ 

வழங் நரக்ளின் பட் யைலக் காணலாம்). 

  



 

 
 

      
பக்கம் 4-ல்

5

TPV/SHEV நிரந்தர  சாக்களாக நிைல 

மாற்றம் 

 ழ்நிைலகளில் 

மாற்றம் 

தகவ க்கான  ைணக்களத் ன் ேகாரிக்ைகக க்    ப் ட்ட 

காலவைரயைறக் ள் ப லளிப்பதன்  லம் உங்கள் RoS  சா 

 ண்ணப்பத் ன் நிைல  ன்ேனற்றத் க்  உதவ    ம். உங்கள் 

 ழ்நிைலகளில் அல்ல  ெதாடர ்  பரங்களில் ஏற்ப ம் 

மாற்றங்கைள உடன யாக  ைணக்களத் க் ச ்ெசால் ங்கள் 

(https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/contact-details). 

ெசயலாக்கக் 

காலக்ெக  

ெப ம்பாலான வழக் கள் ெதாடங் ய 12 மாதங்க க் ள் 

  க்கப்ப ம். 

 

இலவச  சா  ண்ணப்ப உத  

இலவச  சா  ண்ணப்ப உத  ல் இந்த நைட ைறக்ெகன இந்த அரசாங்கம் $9.4 

 ல் யைன இ  ஆண் களில் வழங்  ள்ள . அ ஸ் ேர யா  ள்ள  றப்  நி ணர ்

ச க அக  மற் ம்   ேயற்ற சட்டச ்ேசைவ வழங் நரக்ள் இந்த உத ைய இலவசமாக 

வழங் வர.் 

கட்டாய ல்ைல எனி ம், உத  ேதைவெயனில் RoS  சா க்   ண்ணப் க் ம் 

TPV/SHEV ைவத்  ப்ேபார ்தங்கள  மாகாண அல்ல   ரேதசத் க் ட்பட்ட சட்டச ்

ேசைவ வழங் நைரத் ெதாடர ்ெகாள்ளலாம். 

ேசைவ வழங் நர் ேசைவெப ம் 

மாகாணங்கள்/ ரேதசங்கள் 

இைணயதளம் 

அக கள் சட்டம்  க்ேடாரியா  www.refugeelegal.org.au  

Refugee Advice and Casework Service 

(RACS) (அக  ஆேலாசைன 

மற் ம் வழக் ப்பணி ேசைவ) 

நி  ச த் ேவல்ஸ் www.racs.org.au 

RACS NSW வச  ந்  

பரிந் ைர ன் ேபரில் Immigration 

Advice and Rights Centre (  ேயற்ற 

ஆேலாசைன மற் ம் உரிைமகள் 

ைமயம் (IARC)) 

நி  ச த் ேவல்ஸ் www.iarc.org.au 

சட்ட உத   அ ஸ் ேர ய தைலநகரப் 

 ரேதசம் 

www.legalaidact.org.au 

Refugee and Immigration Legal Service 

(அக  மற் ம்   ேயற்ற சட்டச ்

ேசைவ (RAILS)) 

  ன்ஸ்லாந்  www.rails.org.au 

சரக்் ள்  ரீன் ேமற்  அ ஸ் ேர யா www.circlegreen.org.au 

சட்டச ்ேசைவகள் ஆைணயம் ெதற்  அ ஸ் ேர யா www.lsc.sa.gov.au 

டாஸ்ேமனியன் அக கள் சட்டச ்

ேசைவ  

டாஸ்ேமனியா www.trls.org.au 

சட்ட உத  வடக் ப்  ரேதசம் www.legalaid.nt.gov.au 

*   ப் : உள்  வகாரத்  ைணக்களம்  சாைவ  ைர ப த்த கட்டணம் 

  ப்ப ல்ைல. இந்தச ்ேசைவைய யாேர ம் அளிப்பதாகச ்ெசான்னால், அ  ஒ  

ேமாச . 

  

https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/contact-details
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/contact-details
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/contact-details
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/contact-details
http://www.refugeelegal.org.au/
http://www.racs.org.au/
http://www.iarc.org.au/
http://www.legalaidact.org.au/
http://www.rails.org.au/
http://www.circlegreen.org.au/
http://www.lsc.sa.gov.au/
http://www.trls.org.au/
http://www.legalaid.nt.gov.au/
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TPV/SHEV நிரந்தர  சாக்களாக நிைல 

மாற்றம் 

 

RoS  சாதாரரக் க்கான ேசைவக ம் பலன்க ம் 

நிரந்தர RoS  சா அ ம  ெபற்ேறார ்அைனத்  நிரந்தரக்     ப்ேபாரின் அேத 

உரிைமகைள ம் பலன்கைள ம் ெப வாரக்ள். இ ல் காத்  ப் க் காலம் இ க்கா  

என்ப டன்  ழ்க்கண்டவற் க்கான உடன த் த   ெப வாரக்ள்:  

 அைனத்  ச கப் பா காப்  ெச த் ைககள் (www.servicesaustralia.gov.au),  

 ேத ய இயலாேதார் காப் ட் த்  ட்டம் (www.ndis.gov.au), மற் ம்  

 உயர் கல்  உத  (www.studyassist.gov.au).  

RoS  சாதாரரக்ள்  ன்வ ம் த   ெப வாரக்ள்: 

     ப்  மற் ம்  ற ேதைவகைள அவரக்ள்  ரத்்  ெசய்த ம் அவரக்ள் 

அ ஸ் ேர யக்   மக்கள் ஆவாரக்ள். 

   ேயற்றத்  ட்டத் ன்   ம்ப  சா ஓட்டத் ன் ழ்   ம்பத்ைத 

அ ஸ் ேர யா க் க் ெகாண் வர நல்ைகயாளராக இ ப்ப . 

அங் கரிக்கப்படாமல் கடல்வ யாக (UMA) அ ஸ் ேர யா க் ள்  ைழந்த 

நல்ைகயாளரக்ள் அல்ல   ன்ெமா ேவார ்இனி   ேயற்றத்  ட்டத் ன்   ம்ப  சா 

ஓட்டத் க்   ைறவான நைட ைறயாக்க  ன் ரிைமையப் ெபற மாட்டாரக்ள். 

RoS  சாதாரரக்ளால் ெதாடரந்்  ெம ேகர் மற் ம் இலவச மனநல நி ணரின் 

உத ைய ம்  த் ரவைத மற் ம் அ ரச் ்   ந்  தப் த்ேதா க்கான 

உத த் ட்டம் வா லாக அ க    ம் (www.health.gov.au). 

 

 

ேமல க தகவல்கள் 

 ைணக்கள இைணயதளத் ல் ேமல க  பரங்கள் உள்ளன: 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resolution-of-status-851 

 

http://www.servicesaustralia.gov.au/
http://www.ndis.gov.au/
http://www.studyassist.gov.au/
http://www.health.gov.au/
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resolution-of-status-851
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