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முன்னுகே 
‘ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு வாழ்க்கைகய ஆேம்பித்தல்’ (Beginning a Life in Australia (BaLIA)) 

சிறுநூல் Department of Social Services (DSS) ஆல் தயாாிக்ைப்பட்டு ரநேடியாை (online) 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia இல் 

பிேசுாிக்ைப்படுைிறது. 

பை இகையத்தளங்ைளுடன் வதாடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளதால், நீங்ைள் இந்தச் சிறு நூகைக் 

ைைிைியிரைா அல்ைது ரவறு சாதைத்திரைா பார்க்ை முடியும். நீைக்ரைாடிடப்பட்ட வாசைத்தில் 

வசாடுக்ைிைால், அது உங்ைகளக் குறித்த தளம், அல்ைது இகைப்பிற்கு இட்டுச் வசல்லும். 

நீங்ைள் BaLIA இைது அச்சிடப்பட்ட ஒரு பதிப்கபப் பாவிப்பதாை இருந்தால், முழு இகைய 

விைாசமும் தேப்பட்டுள்ளது.  

உங்ைளுக்கு ஓர் உகேவபயர்ப்பாளர் ரதகவப்பட்டால், 131 450 இல் வமாைிவபயர்ப்பு மற்றும் 

உகேவபயர்ப்புச் ரசகவகய (TIS National) அகையுங்ைள். ரமலும் தைவல்ைளுக்ைாை அத்தியாயம் 

3, ஆங்ைிை வமாைி இகையும் பாருங்ைள். BaLIA இைது வமாைிவபயர்ப்புைள் எமது 

இகையத்தளமாை www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-

australia இல் ைிகடக்கும். 

பின்வரும் தகையங்ைங்ைளில் இந்தச் சிறுநூல் தைவல்ைகளத் தருைிறது: 

1. வந்து ரசர்ந்தவுடன் என்ை வசய்யரவண்டும்  

2. உதவி வபறுவது 

3. ஆங்ைிை வமாைி 

4. ைல்வியும், பயிற்சியும் 

5. வதாைில் 

6. ஆஸ்திரேலியச் சட்டம் 

7. வீட்டுவசதி 

8. ரபாக்குவேத்து 

9. ஆரோக்ைியமும், நைன்புாியும் 

10. உங்ைள் குடும்பம் 

11. பைம் 

12. குடிமக்ைளுடன் ஒன்றுகூடல் 

www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-complaints-and-enquiries இல் ‘ஆஸ்திரேலியாவில் 

வாழ்க்கை ஆேம்பம்’ சிறுநூல் பற்றிய ைருத்துக்ைகளயும், அபிப்பிோயங்ைகளயும் ‘ஒன்கைன்’ 

பின்னூட்டப் படிவம் ஐப் பூர்த்திவசய்து வைங்ைைாம். 

  

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
https://www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-complaints-and-enquiries
https://www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-complaints-and-enquiries
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அறிமுைம் 
 

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வருை. 

இந்தச் சிறுநூல், ஆஸ்திரேலியாவுக்குப் புதிதாை வந்துரசர்ந்த நிேந்தே மற்றும் தற்ைாலிைமாைக் 

குடிவபயர்ந்ரதாருக்கும், இைிரமல் வேவிருப்ரபாருக்ைாைவும் ஆகும். அனுசேகை 

வைங்குரவாருக்கும் இந்நூல் பிேரயாசைமாகும். Department of Immigration and Border Protection 

(DIBP) மற்றும் Department of Social Services (DSS) ஆல் குறிப்பாை அைதி மற்றும் மைிதாபிமாை 

அடிப்பகடயில் வருகைதந்ரதாருக்ைாை வவளியிடப்பட்ட இத்தைவல்ைகள அவர்ைளும் 

பார்க்ைரவண்டும்.  

அேசாங்ை மற்றும் சமூை ஸ்தாபைங்ைள் ஆஸ்திரேலியக் குடியிருப்பாளருக்குப் பல்ரவறு 

ரசகவைகளச் வசய்ைிறது. வபறக்கூடிய ரசகவைள் மற்றும் உதவிைளுக்ைாை ஒர் 

அறிமுைத்கதயும் அத்துடன் ஆரைாசகைகயப் வபற எங்ரை நீங்ைள் ரபாைரவண்டும் 

என்பகதயும் இச் சிறுநூல் உங்ைளுக்கு வைங்கும். 

இந்தப் புத்தைத்தில் விபாிக்ைப்பட்டுள்ள எல்ைாவித ரசகவைகளயும் வபறுவதற்குச் சிை 

நிேந்தேக் குடிரயற்றவாசிைள் மற்றும் தற்ைாலிை வீசா கவத்திருக்கும் அரநைமாைவர்ைள் 

தகைகம வபற்றிருக்ைமாட்டார்ைள் அல்ைது அதற்ைாைப் பைம் வசலுத்தரவண்டி ஏற்படும்  

தயவுவசய்து இப் புத்தைத்கத ைவைமாை வாசியுங்ைள். ஆஸ்திரேலியாவில் உங்ைள் புதிய 

வாழ்க்கைகய ஆேம்பிக்கும்ரபாது இது மிைவும் பயனுள்ளதாை இருப்பகத அறிவீர்ைள். 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia 

இகையத்தளத்தில் ‘Settle in Australia’ இகையப்பக்ைத்தில் பதிப்கப நீங்ைள்  

பாவிக்ை ரவண்டும். 

ஆஸ்திரேலியாவுக்குப் ரபாைதும் உங்ைள் முதல் வாேங்ைளில் நீங்ைள் வசய்யரவண்டிய முக்ைிய 

ைருமங்ைகள 1-2 அத்தியாயங்ைள் வதாிவிக்ைின்றை. குடிரயற்றம் வவற்றியளிக்ை நீங்ைள் 

வசய்யரவண்டிய முக்ைிய விடயங்ைகள - ஆங்ைிை வமாைி, ைல்வி, மற்றும் ரவகைவாய்ப்பு - 

எங்ைிருந்து வபறுவது என்பது 3-5 அத்தியாயங்ைளில் இருக்ைிறது. 

ஆஸ்திரேலியாவில் உங்ைளது புது வாழ்க்கைகய ஆேம்பிக்கும்ரபாது நீங்ைள் முைம்வைாடுக்ை 

இருக்கும் பிேச்சகைைள் உங்ைள் நாட்டில் இருப்பகதவிடவும் வித்தியாசமாைகவயாகும். 

எவ்வாறாயினும், நீங்ைள் வருவதற்கு முன் ஆஸ்திரேலியாகவ வந்தகடந்த ரைாடிக்ைைக்ைாை 

மக்ைகளப்ரபாை நீங்ைளும் வவற்றிைேமாைக் குடிரயறி ஆஸ்திரேலிய சமுதாயத்தில் ஒரு 

வபறுமதிமிக்ை உறுப்பிைோை வருவதற்கு உதவுவதற்ைாைப் பை ரசகவைள் உண்டு. 

  

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
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1 வந்து ரசர்ந்தவுடன் என்ை வசய்யரவண்டும் 

இந்தப் பகுதியில் 

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்துரசர்ந்த பின்ைர் கூடிய விகேவில் நீங்ைள் வசய்யரவண்டிய சிை 

முக்ைிய விடயங்ைகள இந்த அத்தியாயம் குறிப்பிடுைிறது. அகவ எல்ைாரம உங்ைளுக்கு 

ஏற்புகடயதாைாது, ஆைால், நீங்ைள் அவற்கறப்பற்றி ஆரைாசிக்ைரவண்டும். 

 நீங்ைள் வதாிந்துவைாள்ள ரவண்டியது என்ை 

 ஒரு வாிக் ரைாகவ இைக்ைத்திற்கு விண்ைப்பித்தல்  

 Medicare உடன் பதிவுவசய்தல் 

 Centrelink ஐத் வதாடர்புவைாள்ளவும் 

 Health Undertaking Service ஐத் வதாடர்பு வைாள்ளவும் 

 உங்ைள் குைந்கத/குைந்கதைகளப் பாடசாகையிற் ரசர்த்தல் 

 உங்ைள் குைந்கத/குைந்கதைகளப் பாடசாகையிற் ரசர்த்தல் 

 சாேதி அனுமதிப் பத்திேத்திற்கு விண்ைப்பித்தல் 

 வங்ைிக் ைைக்கை ஆேம்பித்தல் 

 Family Doctor ஒரு குடும்ப கவத்தியகேக் ைண்டுபிடிக்ைவும் 

 முக்ைிய வதாடர்புைள் 

 வசய்யரவண்டியகவக்ைாை சாிபார்த்தல் அட்டவகை 

ஆவைங்ைகள வமாைிவபயர்ப்பிக்ை அல்ைது ஒரு உகேவபயர்ப்பாளர் ரதகவயாயின், 

அத்தியாயம் 3, ஆங்ைிை வமாைி  

நீங்ைள் வதாிந்துவைாள்ள ரவண்டியது என்ை 

ஆஸ்திரேலியாவின் அேசாங்ைம் 

ஆஸ்திரேலிய அேசாங்ைம் மூன்று படிநிகைைகளக் வைாண்டது - வபாதுநைம் (அல்ைது மத்திய 

அேசாங்ைம்), மாநிைம் அல்ைது பிேரதசம் அத்துடன், குடிவபயர்ந்து வந்ரதாருக்கும், 

குடியிருப்பாளருக்கும் ரசகவைகள வைங்குவது உள்ளூர் அேசாங்ைம் ஆகும். 

மாநிைங்ைளாை நியூ சவுத் ரவல்ஸ் (New South Wales (NSW)), குயின்ஸ்ைாந்து (Queensland 

(Qld)), வதன் ஆஸ்திரேலியா (South Australia (SA)), தஸ்ரமைியா (Tasmania (Tas.)), விக்ரடாாியா 

(Victoria (Vic.)) மற்றும் ரமல் ஆஸ்திரேலியா (Western Australia (WA)), அத்துடன் வட பிேரதசம் 

(Northern Territory (NT)) ரபான்றகவ பை உள்ளூர் அேசாங்ைங்ைளாைப் பிாிக்ைப்பட்டு உள்ளூர் 

சகபைளால் (ைவுன்சில்) பாிபாைைம் வசய்யப்படுைின்றை. ஆஸ்திரேலிய தகைநைர் 

பிேரதசமாை (Australian Capital Territory (ACT)) ைான்வபோவில், மாநிை அேசாங்ைங்ைள் 

வைங்குவதுரபான்ற வைகமயாை பை ரசகவைகள வைங்குவதுடன் உள்ளூர் அேசாங்ை 

ரசகவைகளயும் வைங்குைிறது. 
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எவ்வாறு அேசாங்ைம் இயங்குைிறவதன்பகதப் பற்றிய அதிை தைவல்ைளுக்ைாைப் பார்க்ைவும்: 

www.australia.gov.au/about-government 

வதாகைரபசி - அகைப்புைகள ரமற்வைாள்ளல் 

ஆஸ்திரேலியாவில், வதாகைரபசி அகைப்புக்ைகள வபாருத்தப்பட்ட வதாகைரபசித் வதாடர்பு 

(வீட்டில் இகைக்ைப்பட்ட வதாடர்பு), பைம்வைாடுத்துப் ரபசுதல் அல்ைது கைப்ரபசியில் 

ரபசைாம். வதாகைரபசித் வதாடக்ை இைக்ைங்ைள்: 

 13/1300 (உள்ளூர்க் ைட்டைம்) 

 1800 (இைவச அகைப்பு) 

 04 (கைத் வதாகைரபசி) அல்ைது 

 02, 03, 07, 08 (உள்ளூர் அல்ைது புவியியல் சார்ந்த பிேரதசக் குறியீடு). 

ஒரே பிேரதசக் குறியீட்டுடைாை இைக்ைத்திலிருந்து அரத பிேரதசத்திலுள்ள இைக்ைத்துடன் 

ரபசுவதாைால் பிேரதசக் குறியீடு ரதகவப்படாது. ஒரு கைப்ரபசியிலிருந்து 

இன்வைான்றிற்குப் பிேரதசக் குறியீடு ரதகவப்படாது. 

நீங்ைள் அகைக்கும் வதாகைரபசியின் வகை, நீங்ைள் பாவிக்கும் வதாகைரபசி நிறுவைம் 

அத்துடன் நீங்ைள் வதாிவுவசய்த அகைப்புத் திட்டத் (call plan)கதப் வபாறுத்து வதாகைரபசிக் 

ைட்டைங்ைள் ரவறுபடுைின்றை. அகைப்புக் ைட்டைம் குறித்து உங்ைளுக்கு நிச்சயமாைத் 

வதாியாவிடின், உங்ைள் வதாகைரபசி நிறுவைத்துடன் ைட்டாயம் சாிபார்க்ை ரவண்டும். 

ஆஸ்திரேலியாவில் 13/1300 அல்ைது 1800 இைக்ைங்ைளுக்ைாை அகைப்புக் ைட்டைங்ைள் 

பற்றிய தைவல்ைளுக்குப் பாருங்ைள் www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-

numbers/Special-numbers/charges-for-calls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma 

ஓர் அகைப்கப, 13,1300 அல்ைது 1800 இைக்ைங்ைளுடன் ஆேம்பிக்ைாத வதாகைரபசி 

இைக்ைத்துடன் ரபசுவதற்கு: 

 ஆஸ்திரேலியாவுக்குள் இருந்து வதாகைரபசியில் ரபசுவதாைால், பிேரதச 

குறியீட்வடண்கைத் வதாடங்ைிவிட்டுப் பிறகு இைக்ைத்கதக் குறிப்பிடவும். 

உதாேைமாை, வமல்வபர்ைிலிருந்து சிட்ைிக்கு அகைப்பதற்கு, பிேரதசக் குறியீட்வடண் 

02 (சிட்ைிக்கு) ஐயும் பின்ைர் இைக்ைத்கதக் குறிப்பிடுங்ைள். 

 ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வவளியிலிருந்து அகைப்பதாைால்: 

o வீட்டுடைாை வதாகைரபசிகய உபரயாைிப்பதாைால், நீங்ைள் அகைக்கும் அந்த 

நாட்டுக்ைாை சர்வரதச வதாகைரபசிக் குறியீட்வடண்கைக் குறிப்பிட்டுவிட்டுத் 

வதாடர்ந்து பிேரதசக் குறியீட்வடண்ைாை ஆஸ்திரேலிய முதல் எண்ைள் 61 ஐத் 

வதாடர்ந்து, 0 இல்ைாமல் பிேரதசக்குறியீடு, அதன் பின்ைர் அந்த இைக்ைம்.  

http://www.australia.gov.au/about-government
http://www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Special-numbers/charges-for-calls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma
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o கையடக்ைத்வதாகைரபசிகயப் பாவிக்கும்ரபாது, +61 ஐக் குறியுங்ைள், 

அகதத்வதாடர்ந்து 0 இல்ைாமல் பிேரதசச் குறியீட்வடண்,  

பின்ைர் அந்த இைக்ைம். 

o ஆஸ்திரேலிய கைப்ரபசி இைக்ைத்துக்ைாை அகைப்புைளுக்கு, சர்வரதச 

வதாகைரபசி அகைப்புக்ைாை குறியீடு ரதகவப்படுமா என்பதகை உங்ைள் 

உள்ளூர் வைங்குரைாாிடம் சாிபார்த்துவிட்டு +61 ஐக் குறிப்பிடவும். 

அகதத்வதாடர்ந்து, பிேரதசக் குறியீட்டு இைக்ைத்தில் 0 இல்ைாமல் அகையுங்ைள். 

ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து ஒரு சர்வரதச இைக்ைத்கத அகைக்ைரவண்டுமாயின், 

ஆஸ்திரேலியாவின் சர்வரதச அகைப்பிற்ைாை குறியீட்டு இைக்ைமாை - 0011 ஐ பாவியுங்ைள். 

வதாகைரபசி விபேக்வைாத்துைள் 

பிேதாைமாை இேண்டு ஆஸ்திரேலிய வதாகைரபசி விபேக்வைாத்துைள் உண்டு. ரசகவைள் 

அல்ைது உற்பத்திப்வபாருட்ைளின் வகைைளுக்ரைற்றபடி ைகடைள் மற்றும் வர்த்தைர்ைள் 

ரபான்ரறாாின் வியாபாே இைக்ைங்ைகள Yellow Pages பட்டியலிடுைின்றை. 

வியாபாேங்ைகளயும் மற்றும் வதிவாளர்ைகளயும் வபயர் குறிப்பிட்டு White Pages 

பட்டியலிடுைிறது. உள்ளூர், மாநிைம் அத்துடன் பிேரதசம் மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அேசாங்ை 

முைவர்ைளுக்ைாை வதாடர்பு விபேங்ைளுடன் ஒரு அேசாங்ைப் பிாிவு ஒன்றும் White Pages 

இல் உண்டு. இந்தச் சிறுநூல் முற்றிலும் அகவ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளை. 

ஒவ்வவாரு ஆண்டும் இந்தத் வதாகைரபசிப் புத்தைங்ைள் ஒவ்வவாரு வீட்டிற்கும் இைவசமாை 

விநிரயாைிக்ைப்படுைின்றை. தபால் நிகையங்ைளிலும், நூல் நிகையங்ைளிலும் கூட இவற்கறப் 

வபற்றுக்வைாள்ளைாம். ைைிைியில் ரநேடியாைவும் www.yellowpages.com.au இல் Yellow Pages 

அத்துடன் www.whitepages.com.au இல் White Pages இலும் வபறைாம், அல்ைது 1223 (இைவச 

அகைப்பு). இல் விபே உதவிக்கு அகைக்ைவும். 

ரநேம் வகையங்ைள் 

மூன்று ரநே வகையங்ைள் ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ளை - ஆஸ்திரேலிய ைிைக்கு வகேயகற 

ரநேம் (Australian Eastern Standard Time (AEST அல்ைது EST)), ஆஸ்திரேலிய மத்திய வகேயகற 

ரநேம் (Australian Captial Standard Time (ACST)) மற்றும் ஆஸ்திரேலிய ரமற்ைத்கதய வகேயகற 

ரநேம் (Australian Western Standard Time (AWST)). 

அக்ரடாபாிலிருந்து ஏப்ேல் வகே பைல் வபாழுகதச் ரசமிக்கும் ரநேம் சிை மாநிைங்ைளுக்குப் 

வபாருந்தும். தைவல்ைளுக்ைாைப் ரபாய்ப் பாருங்ைள் www.australia.gov.au/about-australia/facts-

and-figures/time-zones-and-daylight-saving  

  

http://www.yellowpages.com.au/
http://www.whitepages.com.au/
http://www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-zones-and-daylight-saving
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சுய ரசகவ 

பை ஸ்தாபைங்ைள் விருப்பத்வதாிவுைகளக் வைாண்டிருப்பதால் உங்ைள் பிேச்சிகைகயத் 

தீர்ப்பதற்கு அல்ைது ஒரு ரசகவக்ைாைப் பதிவு வசய்வதற்கு நீங்ைள் அவர்ைளது 

ைாாியாையங்ைளுக்கு வேரவண்டியதில்கை. வதாகைரபசி வதாடர்புைள் மற்றும் ைைிைிமூை 

ைைக்குைள் சுயரசகவக்ைாை வதாிவுைளுக்குள் அடங்கும். 

பின்வருவைவற்றினூடாை உங்ைளது அரநை Centrelink, Medicare மற்றும் Child Support 

ரவகைைகளப் பின்வருவைவற்றினூடாை நீங்ைளாைரவ வசய்யைாம்: 

 myGov இல் www.my.gov.au 

 Express Plus www.humanservices.gov.au/expressplus இல்  

கைப்ரபசி விண்ைப்பங்ைள் (mobile apps) 

 நீங்ைளாைரவ வசயைாற்ற அகையுங்ைள் 136 240 அல்ைது 

 வருகை தாருங்ைள் www.humanservices.gov.au/selfservice 

ஒரு வாிக் ரைாகவ இைக்ைத்திற்கு விண்ைப்பித்தல் 

ஆஸ்திரேலியர்ைள் தங்ைள் வருமாைத்தில் அேசாங்ைத்திற்கு வாி வசலுத்துைிறார்ைள். 

ஆஸ்திரேலியாவில் வருமாைத்கதப் வபறுவற்கு உங்ைளுக்கு ஒரு வாிக் ரைாகவ 

இைக்ைம் ரதகவ (TFN). 

TFN என்பது அேசாங்ைம் வாிகயயும், ஏகைய அேச திட்டங்ைகளயும் நிர்வைிக்ை 

உதவுவதற்ைாைத் தைிநபர்ைளுக்கும், வியாபாேங்ைளுக்கும் விநிரயாைிக்ைப்படும் ஒரு 

தைிச்சிறப்புவாய்ந்த இைக்ைமாகும். அேச திட்டங்ைள் மற்றும் பாகதைள், பாடசாகைைள், 

கவத்தியசாகைைள் ரபான்ற ரசகவைளுக்கு முதலிடுவதற்கு வாிைளிலிருந்து ரசைாிக்ைப்படும் 

பைம் பாவிக்ைப்படுைிறது. 

உகைப்பூதியம் அல்ைது உத்திரயாைத்திலிருந்து வரும் சம்பளம், அேசாங்ைக் வைாடுப்பைவுைள் 

மற்றும் ரசமிப்புக் ைைக்குைளிலிருந்து வரும் வட்டி அடங்ைைாை முதலீடுைளிலிருந்து 

வபற்றுக்வைாண்ட பைம் வருமாைம் ஆகும். 

வாிக் ரைாகவ இைக்ைம் ஒன்றிற்கு எப்படி விண்ைப்பிப்பது  

நீங்ைள் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இடம்வபயர்ந்து வருவீர்ைளாைால் அல்ைது ஆஸ்திரேலியாவில் 

ரவகைவசய்யக்கூடிய தற்ைாலிை வதிவிட வீசா இருப்பின். Australian Taxation Office (ATO) 

இகையத்தளத்திற்கு வருகை தந்தும், ATO ஐ வதாகைரபசியில் வதாடர்புவைாண்டும் அல்ைது 

சிை ATO ரசகவ நிகையங்ைளுக்குப் ரபாயும் ஒரு TFN இைக்ைத்திற்கு நீங்ைள் 

விண்ைப்பிக்ைைாம். TFN ஒன்கறப்வபறுவதற்ைாை மிை விகேவாை வைி, www.ato.gov.au/tfn 

இல் ரநேடிக் ைைிைிமூைம் ரநேடியாை - உங்ைள் ைடவுச்சீட்டும், ஆஸ்திரேலிய முைவாியும் 

உங்ைளுக்குத் ரதகவப்படும்.  

நீங்ைள் ஆங்ைிைம் நன்றாைப் ரபசுவதில்கையாைால், 131 450 இல் வமாைிவபயர்ப்பு மற்றும் 

உகேவபயர்ப்புச் ரசகவ (TIS National) ஐத் வதாடர்பு வைாள்ளவும். 

http://www.my.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/expressplus
http://humanservices.gov.au/selfservice
http://www.ato.gov.au/tfn
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Australian Taxation Office  வதாடர்புத் தைவல்ைள் 

வதாகைரபசி 132 861 

ைாாியாையத்திற்கு வருகை தேவும் www.ato.gov.au/visitus 

ஆங்ைிைம் தவிர்ந்த ஏகைய வமாைிைளில் www.ato.gov.au/General/Other-languages  

ATO இகையத்தளத்தில் தைவல்ைள் 

 

 

 

வமாைி வமாைிக் 

 வமா வமாவமாைிைள் 

www.ato.gov.au  

ரமலும் தைவல்ைளுக்குப் பார்க்ைவும் அத்தியாயம் 11, பைம் 

Medicare உடன் பதிவுவசய்தல் 

ஆஸ்திரேலியர்ைளுக்கும், நிேந்தே வதிவாளர்ைளுக்கும் இைவச அல்ைது உதவிநிதியளிக்ைப்பட்ட 

ஆஸ்திரேலியாவின் ரதசிய சுைாதாேப் போமாிப்பு முகறதான் Medicare ஆகும். சிை தற்ைாலிைப் 

புைம்வபயர்ந்ரதாரும் Medicare ரசகவைளுக்குத் தகுதி வபறைாம். 

Medicare க்கு நீங்ைள் தகுதியுகடயவோைால், சுைாதாேப் போமாிப்புச் ரசகவைள் மற்றும் 

திட்டங்ைளுக்கு உடைடியாை நீங்ைள் ரபாைைாம். இைவச வபாது கவத்தியசாகைப் போமாிப்பு, 

கவத்தியசாகைக்கு வவளிரய ஏற்படும் வசைவுைளுக்ைாை உதவி, உதவிநிதியளிக்ைப்பட்ட 

மருந்துைள் என்பகவ இதில் அடங்கும். 

Medicare ரசகவைள் குறித்த தைவல்ைளுக்குப் ரபாய்ப் பார்க்ைவும்: 

www.humanservices.gov.au/medicare அல்ைது உங்ைள் உள்ளூர் Medicare ரசகவ 

நிகையத்திற்கு வருகை தேவும். 

Medicare உடன் எவ்வாறு ரசர்ந்துவைாள்வது. 

Medicare உடன் ரசர்வதற்கு, உங்ைள் ைடவுச்சீட்டு மற்றும் ரவறு பிேயாை ஆவைங்ைளுடன் 

Medicare ரசகவ நிகையத்திற்குப் ரபாைவும். அகைத்துத் தகைகமைளும் உங்ைளுக்கு 

இருந்தால், ஒரு தற்ைாலிை Medicare அட்கடவயான்று உங்ைளுக்குக் வைாடுக்ைப்படும். 

ைிட்டத்தட்ட மூன்று வாேங்ைளின் பின் உங்ைளுகடய Medicare அட்கடகய நீங்ைள் 

வபறுவீர்ைள். உங்ைள் வசிப்பிடத்கத அல்ைது தபால் முைவாிகய மாற்றிைால் Medicare க்கு 

நீங்ைள் ைட்டாயம் வதாியப்படுத்த ரவண்டும். 

வபாது கவத்தியசாகை, அவசேைாைப் பிாிவில் நாவளான்றின் 24 மைித்தியாைங்ைளும் அவசே 

கவத்திய சிைிச்கச வபறைாம். 

Medicare  வதாடர்புத் தைவல்ைள் 

Medicare ‘வமடிவையர்’ இகையத்தளம் www.humanservices.gov.au/medicare  

குடிரயறிைள், அைதிைள் மற்றும் 

பார்கவயாளர்ைளுக்ைாை தைவல்ைள்  
www.humanservices.gov.au/multicultural 

http://www.ato.gov.au/visitus
http://www.ato.gov.au/General/Other-languages
http://www.ato.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
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Medicare  வதாடர்புத் தைவல்ைள் 

ஆங்ைிைம் தவிர்ந்த ஏகைய வமாைிைளில் 

தைவல்ைள் 
www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

வதாகைரபசி 132 011 

ஒரு ரசகவ நிையத்திற்கு வருகை தேவும் http://humanservices.gov.au/findus 

Medicare ஆல் பாதுைாக்ைப்படாத ரசகவைளுக்ைாைப் பை தைியார் சுைாதாேக் ைாப்புறுதி 

நிதியங்ைள் ைாப்பீடுைகள வைங்குைின்றை, உதாேைமாை, அரநைமாை பல் போமாிப்பு, 

அரநைமாை ைண் போமாிப்பு மற்றும் வபரும்பாைாை மாநிைங்ைள், பிோந்தியங்ைளில் 

அம்புைன்ஸ் ரபாக்குவேத்து. 

ரமைதிை தைவல்ைளுக்ைாைப் பார்க்ைவும்: அத்தியாயம் 9, ‘சுைாதாேம் மற்றும் நல்வாழ்வு’ 

Centrelink ஐத் வதாடர்புவைாள்ளவும் 

Centrelink ஊடாை சமூை பாதுைாப்பு வைாடுப்பைவுைகளயும், ரசகவைகளயும் Department of 

Human Services வைங்குைிறது. புதிதாை வந்து ரசர்ந்த நிேந்தே வதிவாளேது வவளிநாட்டு 

திறகமைகள அங்ைீைாிப்பதற்ைாைவும் ரவகை ரதடுவதற்ைாைவும், பாடப்பிாிவு அல்ைது 

பயிற்சிகயக் ைண்டறியவும், Centrelink உதவுைிறது. நீங்ைள் சமூை பாதுைாப்புக் 

வைாடுப்பைவுக்குத் தகுதியாைவோவவைப் பார்ப்பதற்கு Centrelink ஐத் வதாடர்பு வைாள்ளவும். 

உங்ைள் வீசாகவப் வபாறுத்து நீங்ைள் பைத்கதப் வபறுவதற்கு முன்ைர் ஒரு ைாத்திருப்புக் 

ைாைம் இருக்ைைாம். 

நீங்ைள் தகுதியுகடயவோைால், Centrelink ஐத் வதாடர்புவைாள்ளும் நாளிலிருந்து 

வைாடுப்பைவுைள் ரமற்வைாள்ளப்படைாம். நீங்ைள் ஆஸ்திரேலியாகவ வந்தகடந்த 

நாளிலிருந்து பைம் வசலுத்தப்படுவதற்கு, நீங்ைள் அல்ைது உங்ைள் சார்பாை ஒருவர், 

உதாேைமாை, உங்ைள் Humanitarian Settlement Services (HSS) வைங்குரநார் அல்ைது 

பிரோித்தவர் நீங்ைள் வந்த நாளன்று Centrelink ஐத் வதாடர்புவைாண்டு 14 நாட்ைளுக்குள் ஒரு 

ரைாாிக்கைகயச் சமர்ப்பிக்ை ரவண்டும். 

ஏகைய சமூை பாதுைாப்பு வைாடுப்பைவுைளுக்கும் ரமைாை, மைிதாபிமாை வருகையாளர்ைள் 

ஒருரவகள Crisis Payment க்குத் தகுதி உகடயவர்ைளாைைாம். நீங்ைள் மைிதாபிமாை 

திட்டத்தின்ைீழ் வந்து ரசர்ந்திருந்தால், நீங்ைள் ைட்டாயம்: 

 ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து ரசர்ந்து ஏழு நாட்ைளுக்குள் ரைாேரவண்டும், அல்ைது 

 ரைாரும் விருப்பத்துடன் வந்து ரசர்ந்து ஏழு நாட்ைளுக்குள் Centrelink உடன் வதாடர்பு 

வைாள்ளவும் அத்துடன் வதாடர்பு வைாண்டு 14 நாட்ைளுக்குள் உங்ைள் ரைாாிக்கைகயச் 

சமர்ப்பிக்ைவும். 

http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://humanservices.gov.au/findus
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உங்ைளுக்குக் குைந்கதைள் இருந்தால், அேச வபாது நிதியில் குைந்கதைகள வளர்ப்பதற்ைாை 

வசைவுக்கு (பார்க்ைவும் www.humanservices.gov.au/ftb) அல்ைது குைந்கத போமாிப்புக் 

ைட்டைங்ைளுக்கு (பார்க்ைவும்: www.humanservices.gov.au/childcare) நீங்ைள் 

தகைகமயுகடயவோைைாம். 

Centrelink வசன்ேர்லிங்க் வதாடர்புத் தைவல்ைள் 

Centrelink இகையத்தளம் www.humanservices.gov.au/centrelink 

வந்ரதறிைள், அைதிைள் மற்றும் சுற்றுைா 

வருகையாளர்ைளுக்ைாை தைவல்ைள் 
www.humanservices.gov.au/multicultural  

ரவற்று வமாைிைளில் தைவல்ைள் www.humanservices.gov.au/yourlanguage 

வதாகைரபசி சுய ரசகவைள் 136 240 

ரவகை ரதடுரவார் 132 850 

இயைாகமயுடன் இருப்ரபார்  

மற்றும் போமாிப்பாளர்  
132 717 

வயதாை ஆஸ்திரேலியர்ைள் 132 300 

மாைவர்ைளும், பயிற்சி வபறுபவர்ைளும் 132 490 

ரநேடி ைைக்கு ஆதேவு 132 307 

முகறப்பாடுைளும், பின்னூட்டமும் 1800 132 468 

ஆஸ்திரேலிய ரவகை பைகுரவார் 133 633 

குடும்பங்ைள் 136 150 

ரவறு வமாைிைளில் தைவல்ைளுக்ைாை 131 202  

ரசகவ நிகையத்திற்கு வருகை தேவும் http://humanservices.gov.au/findus  

ரவறு Centrelink வதாகைரபசி 

இைக்ைங்ைளுக்கு 
www.humanservices.gov.au 

 

பார்க்ைவும்: அத்தியாயம் 5, வதாைில் மற்றும் அத்தியாயம் 10, உங்ைள் குடும்பம். 

Health Undertaking Service ஐத் வதாடர்பு வைாள்ளவும் 

Department of Immigration and Border Protection இன் ரவண்டுரைாளின் பிேைாேம் ஒரு Health 

Undertaking Service (Form 815) இல் கைவயாப்பமிட்டிருந்தால், நீங்ைள் வந்துரசர்ந்து 28 

நாட்ைளுக்குள் உள்நாட்டில் உங்ைகளத் வதாடர்புவைாள்ளும் தைவல்ைகளக் குறிப்பிட நீங்ைள் 

ஒத்துக்வைாண்டவர் ஆவீர்ைள். ரமலும் அதிை தைவல்ைளுக்ைாைப் ரபாைவும் 

www.bupamvs.com.au/faqs 

  

http://www.humanservices.gov.au/ftb
http://www.humanservices.gov.au/ftb
http://www.humanservices.gov.au/childcare
http://www.humanservices.gov.au/childcare
http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://humanservices.gov.au/findus
http://www.humanservices.gov.au/
http://www.bupamvs.com.au/faqs
http://www.bupamvs.com.au/faqs
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Health Undertaking ரசகவ வைங்குைோை Bupa Medical Visa Services (BUPA) இல் 

பதிவுவசய்யவும், உங்ைளுக்ைாை முன்பதிகவ ஒழுங்குவசய்யவும் நீங்ைள் ைட்டாயம் 28 

நாட்ைளுக்குள் வதாடர்புவைாள்ள ரவண்டும். வதாகைரபசி 1300 794 919 (திங்ைள் முதல் 

வவள்ளிவகே EST ைாகை 8.00 இலிருந்து மாகை 6.00 வகே) அல்ைது மின் அஞ்சல். 

hus@bupamvs.com.au அவர்ைள் மிை அண்கமயிலுள்ள Health Authority Clinic க்குச் சிபாாிசு 

வசய்வார்ைள். அவர்ைள் ஒரு முன்பதிகவ ஒழுங்கு வசய்ய உங்ைளுடன் வதாடர்பு வைாள்வார்ைள். 

மைிதாபிமாை வீசா ஒன்றில் நீங்ைள் வந்து ரசர்ந்திருந்தால், நீங்ைள் ஒரு Health Undertaking இல் 

ஒப்பமிட்டுள்ளீர்ைள் என்பகத உங்ைளுகடய Humanitarian Settlement Services க்குச் வசால்ைவும். 

நீங்ைள் BUPA வுடன் வதாடர்புவைாள்ள அவர்ைள் உதவுவார்ைள். 

ஆங்ைிை வமாைி வகுப்புைளுக்குப் பதிவுவசய்தல் 

உங்ைள் குடிரயற்றம் வவற்றிைேமாவதற்கு, ஆங்ைிைத்தில் வதாடர்பாடல் அவசியமாகும். 

உங்ைளால் ஆங்ைிைம் ரபச முடியாவிட்டால், இயலுமாைளவு விகேவில் ைற்றுக்வைாள்ளுமாறு 

உறுதியாை உற்சாைமூட்டப்படுைிறீர்ைள். 

புதிதாை வந்ரதாருக்ைாைஆங்ைிை வமாைிக் ைற்கை வநறிைகள Adult Migrant English Program 

(AMEP) வைங்குைிறது. 510 மைித்தியாைங்ைள் வகேயாை இைவச ஆங்ைிைவமாைி 

ைற்பித்தகைப்வபற்றுக்வைாள்ள நீங்ைள் தகைகமயுகடயவோைைாம். உங்ைளுக்கு ரவகை, 

குடும்பம் அல்ைது ரவறு ைடப்பாடுைளிருப்பினும், இகசந்துவைாடுக்ைக்கூடிய ைற்கைவநறி 

ரநேங்ைள் மற்றும் குைந்கதப் போமாிப்கப AMEP வைங்குவதால், நீங்ைள் ஆங்ைிைம் ைற்ைைாம். 

பார்க்ைவும் அத்தியாயம் 3, ஆங்ைிை வமாைி 

உங்ைள் குைந்கத/குைந்கதைகளப் பாடசாகையிற் ரசர்த்தல் 

சாத்தியப்படக்கூடியளவு விகேவில் நீங்ைள் உங்ைள் பிள்கள அல்ைது பிள்களைகளப் 

பாடசாகையில் ைட்டாயம் ரசர்க்ைரவண்டும். ஆட்ரசர்ப்புப் படிவங்ைகளப் வபறுவதற்ைாை, 

உங்ைள் பிள்களைகள நீங்ைள் ரசர்க்ை விரும்பும் பாடசாகையுடன் வதாடர்புவைாள்ளவும். 

உங்ைள் பிேயாை ஆவைங்ைகளயும், உங்ைள் பிள்களயின் தடுப்பூசி அறிக்கைைகளயும் 

நீங்ைள் ைாட்ட ரவண்டும். பாடசாகைக்குப் ரபாவதாைால் ரதகவப்படும் தடுப்பூசி 

ரபாட்டுக்வைாள்வது அவசியமாகும். அவர்ைளது முன்கைய ைல்விபற்றிய எந்தவவாரு 

பாடசாகைச் சான்றிதழ்ைகளயும், அறிக்கைைகளயும் வைாண்டுவேவும். 

ஆஸ்திரேலியாவில், ஐந்து வயதிலிருந்து ஆண்டு 10 ஐ முடிக்கும்வகே பிள்களைள் ைட்டாயம் 

பாடசாகைக்குச் சமூைமளிக்ைரவண்டும். ஆண்டு 10 ஐ முடித்த இகளஞர்ைள் முழுரநேக் ைல்விப் 

பயிற்சி அல்ைது வதாைில் (ஆைக் குகறந்தது வாேம் ஒன்றிற்கு, 25 மைித்தியாைங்ைள்) அல்ைது 

இகவ எல்ைாம் ரசர்ந்த வசயற்பாடுைளில் அவர்ைள் 17 வயகத அகடயும்வகே 

பங்குபற்றரவண்டும். 

mailto:hus@bupamvs.com.au
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ஆங்ைிைம் படிக்ை ரவண்டிய சிறுவர்ைளுக்ைாைத் தீவிே ஆங்ைிை வமாைி உதவி 

வபற்றுக்வைாள்ளைாம். 

பார்க்ைவும்: அத்தியாயம் 4, ைல்வியும் பயிற்சியும்  

சாேதி அனுமதிப் பத்திேத்திற்கு விண்ைப்பித்தல் 

ஆஸ்திரேலியாவில் வாைைங்ைள் பதிவுவசய்யப்படரவண்டும் அத்துடன் வசலுத்துவதற்கு 

உங்ைளிடம் சாேதி அனுமதிப்பத்திேம் இருக்ைரவண்டும். சாேதி அனுமதிப் பத்திேம் இல்ைாமல் 

ஓட்டிைால் அல்ைது பதிவு வசய்யப்படாத வாைைத்கத ஓட்டிைால் உங்ைளுக்கு அபோதம் 

விதிக்ைப்படைாம் அத்துடன் உங்ைள் சாேதி அனுமதிப்பத்திேம் இேத்துச் வசய்யப்படைாம். 

மாநிை மற்றும் பிோந்திய அேசாங்ைங்ைளால் சாேதி அனுமதிப்பத்திேமும், ரமாட்டார்ைாருக்ைாை 

பதிவுைளும் வைங்ைப்படுைிறது. 

நீங்ைள் ஒரு நிேந்தே வதிவாளோைவும், ஆங்ைிைத்தில் அல்ைது உத்திரயாைபூர்வமாை 

வமாைிவபயர்க்ைப்பட்ட சாேதி அனுமதிப்பத்திேம் உங்ைளிடம் இருந்தால் இன்ரைார் 

நாட்டிலிருந்து வந்துரசர்ந்து முதல் மூன்று மாதங்ைளுக்கு அரநை மாநிைங்ைள் மற்றும், 

பிேரதசங்ைள், வாைைம் ஓட்ட உங்ைகள அனுமதிக்கும். ஆவைங்ைகள வமாைிவபயர்ப்பது 

பற்றிய தைவல்ைளுக்கு அத்தியாயம் 3, ஆங்ைிைவமாைி கயப் பார்க்ைவும். 

இந்த ஆேம்ப ைாைைட்டத்திற்குப் பின்ைர், நீங்ைள் வாைைம் ஓட்ட விரும்பிைால் அதற்ைாை 

சாேதி அனுமதிப்பத்திேத்கத நீங்ைள் வபற்றுக்வைாள்ள ரவண்டும். ஒரு அறிவுச் ரசாதகை, 

ஓட்டுைர் பயிற்சிச் ரசாதகை, மற்றும் ைண்பாிரசாதகையில் நீங்ைள் சித்தியகடயரவண்டும். 

ஆஸ்திரேலியாவில் நீங்ைள் ைட்டாயம் ைகடப்பிடிக்ைரவண்டிய ைடுகமயாை ரபாக்குவேத்து 

மற்றும் ஒட்டும்ரபாதிைாை மதுபாவகைச் சட்டங்ைள் உண்டு.  

உங்ைளது மாநிைம் அல்ைது பிேரதசத்தில் உள்ள அதிைாாியுடன் நீங்ைள் எப்வபாழுதும் 

சாிபார்த்துக்வைாள்ள் ரவண்டும். 

மாநிைம் 

அல்ைது 

பிேரதசம் 

உாிமம் அளித்தல் மற்றும் 

ரமாட்டார் வாைைப் பதிவு 

வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

ACT Road Transport Authority 02 6207 7000 www.rego.act.gov.au 

NSW Roads and Maritime Services 13 2213 www.rms.nsw.gov.au 

NT Department of Transport 1300 654 628 https://nt.gov.au/driving 

Qld 

Department of Transport and 

Main Roads 13 2380 
http://www.tmr.qld.gov.au/ 

SA Transport 13 1084 www.transport.sa.gov.au 

Tas. Transport Tasmania 1300 851 225 www.transport.tas.gov.au 

Vic. VicRoads 13 1171 www.vicroads.vic.gov.au 

WA Department of Transport 13 1156 www.transport.wa.gov.au/index.asp 

http://www.rego.act.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/driving
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.transport.sa.gov.au/
http://www.transport.tas.gov.au/
http://www.vicroads.vic.gov.au/
http://www.transport.wa.gov.au/index.asp
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சாேதி அனுமதிப்பத்திேம் ஒன்கறப் வபறுவதற்ைாை அேசாங்ை உத்திரயாைத்தர் ஒருவருக்கு 

நன்வைாகட அல்ைது இைஞ்சம் வைங்குவது சட்டவிரோதமாைதாகும். 

பார்க்ைவும் அத்தியாயம் 8, ரபாக்குவேத்து 

வங்ைிக் ைைக்கை ஆேம்பித்தல் 

ஆஸ்திரேலியாவில், வங்ைி, ைட்டிடக் கூட்டுறவுச் சங்ைம் அல்ைது ைடன் வைங்கும் சங்ைங்ைளில் 

மக்ைள் தமது பைத்கத கவப்பிலிடுைிறார்ைள். அரநைமாைச் சம்பளம், ரவதைம் மற்றும் 

அேசாங்ை சலுகைைள் ரநேடியாை உங்ைள் வபயாிலுள்ள ைைக்ைிற்குச் வசலுத்தப்படுைிறது. 

தங்ைள் வங்ைிக் ைைக்குைளிலிருந்து பைத்கத மீளப்வபறவும், பல்ரவறு 

வைாள்வைவுைளுக்ைாைவும் ஆஸ்திரேலியர்ைள் தமது பற்று அட்கட (Debit Cards) ைகளப் 

பயன்படுத்துைிறார்ைள். 

சாத்தியப்படுமாைால், நீங்ைள் ஆஸ்திரேலியாகவச் வசன்றகடந்ததிலிருந்து 6 வாேங்ைளுக்குள் 

ைட்டிடக் கூட்டுறவுச் சங்ைம், அல்ைது ைடன் வைங்கும் சங்ைங்ைளில் ஒரு ைைக்கைத் திறக்ைவும். 

அகடயாளம் ைாைப்படுவதற்ைாை வைக்ைமாை உங்ைளது ைடவுச்சீட்டு மாத்திேம் ரதகவ.  

ஆறு வாேங்ைளின்பின் உங்ைளுக்கு ரமைதிை அகடயாளப் பத்திேங்ைள் ரதகவப்படும். 

உங்ைகள அகடயாளம் ைாண்பதற்குப் பை ஆவைங்ைள் உங்ைளிடம் இல்கையாைால் இது 

ைடிைமாைைாம். நீங்ைள் சம்பாதித்த வட்டியில் கூடிய வீத வாி அறவிடப்படுவகதத் 

தவிர்ப்பதற்கு, வங்ைியிடம் உங்ைள் வாிக் ரைாகவ இைக்ைத்கதக் (TFN) வைாடுக்ைவும். 

பார்க்ைவும்: அத்தியாயம் 11 பைம் 

Family Doctor ஒரு குடும்ப கவத்தியகேக் ைண்டுபிடிக்ைவும் 

ஒரு ‘குடும்ப கவத்தியர்’ (‘family doctor’) உங்ைள் குடும்பத்கதயும், அவர்ைளது சுைாதாே 

ரதகவைகளயும் வதாிந்து வைாள்வதுடன் மருத்துவ விடயங்ைளுக்ைாை முதலில் வதாடர்பு 

வைாள்ளரவண்டியவோவார். இந்த கவத்தியர்ைள் General Practitioners அல்ைது GPs மார்ைள் 

எை அகைக்ைப்படுைிறார்ைள். வபாதுவாை ரநாய்ைளுக்கும், வீட்டில் வாழும் தீோத 

ரநாய்ைளுடைாை ஆட்ைளுக்ைாைவும் வபாதுவாை மருத்துவ உதவிைகள இவர்ைள் 

வைாடுக்ைிறார்ைள். 

கவத்தியகேப் பார்ப்பதற்கு கவத்தியசாகைக்குப் ரபாவது அவசியமாைதாயிருக்கும் சிை 

நாடுைகளப் ரபாைன்றி, புறநைேங்ைளில், அலுவைைங்ைள் அல்ைது ைிளிைிக்குைளிலிருந்து 

ஆஸ்திரேலிய GPs மார் வைக்ைமாை ரவகை வசய்ைிறார்ைள்.மக்ைள் தமது வசிப்பிடத்திற்கு 

அருைாகமயில் இருக்கும் கவத்தியர்ைகள வைக்ைமாைப் ரபாய்ப்பார்க்ைிறார்ைள். அவர்ைள் 

தருைின்ற ரசகவ உங்ைளுக்கு வசதியாை அல்ைது திருப்தியாை இல்கையாைால், 

கவத்தியர்ைகள நீங்ைள் மாற்ற முடியும்.  

சுைாதாேமும் நைன்புாியும், அத்தியாயம் 9 ஐப் பார்க்ைவும் 
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முக்ைிய வதாடர்புைள் 

வபாருளடக்ைம் இகையத்தளம் 

TIS National இகையத்தளம் www.tisnational.gov.au 

அவசேைாைத் தைவல் www.triplezero.gov.au 

அேசாங்ைத் தைவல் மற்றும் ரசகவைள் www.australia.gov.au 

ஆஸ்திரேலிய வேைாறு, ைைாச்சாேம், விழுமியங்ைள் 
www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-

Australia-book 

வசய்யரவண்டியகவக்ைாை சாிபார்த்தல் அட்டவகை 

 ‘ஆஸ்திரேலியாவில் வாழ்க்கைகய ஆேம்பித்தல்’ ஐ நான் வாசித்து விட்ரடன் 

 நான் ஒரு வாிக் ரைாகவ இைக்ைத்திற்கு விண்ைப்பித்து விட்ரடன்  

(TFN)/இது எைக்குப் வபாருந்தாது 

 Medicare உடன் நான் இகைந்து விட்ரடன்/இது எைக்குப் வபாருந்தாது 

 நான் Centrelink ஐத் வதாடர்புவைாண்டுள்ரளன்/இது எைக்குப் வபாருந்தாது 

 நான் Health Undertaking Service ஐத் வதாடர்புவைாண்டுள்ரளன்/  

இது எைக்குப் வபாருந்தாது 

 ஆங்ைிை வமாைி வகுப்புைளுக்குப் பதிவு வசய்துவைாண்டுள்ரளன்/ 

இது எைக்குப் வபாருந்தாது 

 எைது குைந்கத/குைந்கதைகள ஒரு பாடசாகையில் ரசர்த்துவிட்ரடன்/ 

இது எைக்குப் வபாருந்தாது. 

 நான் சாேதி அனுமதிப்பத்திேத்திற்கு விண்ைப்பித்துள்ரளன்/இது எைக்குப் வபாருந்தாது 

 நான் ஒரு வங்ைிக் ைைக்ைிகை ஆேம்பித்துள்ரளன் 

 நான் ஒரு குடும்ப கவத்தியகேப் பார்த்துள்ரளன் 

  

http://www.tisnational.gov.au/
http://www.triplezero.gov.au/
http://www.australia.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-Australia-book
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2 உதவி வபறவும் 

இந்தப் பிாிவில் 

 அவசேைாை ரசகவைள் 

 குடிரயற்ற உதவி 

 வநருக்ைடியில் உதவி 

அவசேைாை ரசகவைள் 
அவசேைாைத்தில், வதாைரபசி 000  

 வபாலிஸ் 

 அம்புைன்ஸ் 

 தீ அகைக்கும் பகட 

(ைாட்டுத்தீ, புயல் அல்ைது பூமிஅதிர்ச்சி ரபான்ற) இயற்கை அைர்த்தம் அல்ைது 

இயற்கையல்ைாத (இேசாயை சம்பவங்ைள், வாைை விபத்துக்ைள் அல்ைது வன்முகறயாை 

பாாிய குற்றச் வசயல்ைள்) முன் எச்சாிக்கை இல்ைாமல் எந்தவவாரு சமுதாயத்திலும் 

இடம்வபறைாம். எவருக்ைாவது அவசே உதவி ரதகவப்படின் 000 ஐ நீங்ைள் ைட்டாயம் 

அகைக்ைரவண்டும்.  

ஆஸ்திரேலியாவில் எந்தவவாரு வதாகைரபசியிலிருந்தும் 000 (மூன்று பூச்சி யம்) க்கு 

இைவசமாை நீங்ைள் அகைப்கப ரமற்வைாள்ளைாம். உங்ைள் வபயர், நீங்ைள் இருக்கும் இடம், 

அத்துடன் உங்ைளுக்குத் ரதகவப்படும் ரசகவ ஆைியவற்கறச் வசால்வதற்கு நீங்ைள் தயாோை 

இருக்ைரவண்டும். 

உங்ைளால் ஆங்ைிைம் ரபசமுடியாவிட்டால், உங்ைளுக்கு எவ் வகையாை உதவி ரதகவப்படும் 

எை இயக்குபவாிடம் முதலில் வசால்ைவும். உதாேைமாை “Police”, “Ambulance” அல்ைது “Fire” 

பின்ைர் உங்ைள் வமாைிகயச் வசால்ைவும். ஒரு உகேவபயர்ப்பாளருடன் வதாடர்பு 

படுத்தப்படுவீர்ைள், ஆைபடியால் வதாடர்கபத் துண்டிக்ைரவண்டாம். வபாலிசார், அம்புைன்ஸ் 

அல்ைது தீயகைப்புச் ரசகவயுடன் ரபசுவதற்கு உகேவபயர்ப்பாளர் உதவிவசய்வார். 

வீட்டுத் வதாகைரபசிகய நீங்ைள் பாவிப்பதாைால், வதாகைரபசியில் 

ரபசிக்வைாண்டிருக்கும்ரபாது உங்ைளின் இடத்கத அவசேைாைச் ரசகவைளால் ைண்டறிய 

முடியும். ஆைபடியாை, வதாடர்கபத் துண்டிக்ைாதீர்.  

நீங்ைள் ஒரு ‘ஸ்மாட்ரபான்’ ஐப் பாவிப்பீர்ைளாைால், 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn Google Store இல் 

கூகுள் ைளஞ்சியத்திலிருந்து இைவசமாைத் தேவிறக்ைம் வசய்வதற்கு Emergency+ app அத்துடன் 

http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx இல் Attorney General's 

Department Website ‘அப்பிள் அப் ஸ்ரோ’ாிலும் ைிகடக்கும். அவசேைாை ரசகவயிைருக்கு 

உங்ைள் வசிப்பிடத் தைவகைக் வைாடுக்ை இது உதவுைிறது. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn
http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx
http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx
http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx
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000 (மூன்று பூச்சியம்) ரசகவயிைர் பற்றிய தைவல்ைளுக்ைாைப் ரபாய்ப் பார்க்ைவும் (ஆங்ைிைம் 

தவிர்ந்த ஏகைய வமாைிைள் அடங்ைைாை) www.triplezero.gov.au 

வபாலிஸ் (ைாவல்துகற) 

வபாலிசாாிடமிருந்து உதவி ரதகவப்படும் அவசேரவகளயில் வதாகைரபசி 000 இல் “Police” ஐ 

வபற்றுத் தரும்படி ரைளுங்ைள். ஆங்ைிைம் ரபசமுடியாவிட்டால், வதாடர்கபத் துண்டிக்ைாதீர்- 

உங்ைள் வமாைிகயக் கூறுங்ைள், ஒரு உகேவபயர்ப்பாளர் இகைத்துக்வைாள்ளப்படுவார். 

அவசேமற்ற விடயங்ைளாயின், 13 1444 இல் அல்ைது White Pages இல் ‘வபாலிஸ் நிகையங்ைள்’ 

க்குக் ைீரை. பட்டியலிடப்பட்டுள்ள உங்ைள் உள்ளூர் வபாலிஸ் நிகையத்கதத் வதாகைரபசியில் 

அகையுங்ைள். 

சமுதாயத்தில் உயிர்ைகளயும், உகடகமைகளயும் பாதுைாக்ைவும், குற்றங்ைகளக் ைண்டறிந்து 

தடுக்ைவும் அத்துடன் சமாதாைத்கதப் பாதுைாப்பதும்தான் வபாலிசாாின் குறிக்ரைாளாகும். 

உடல் ாீதியாை, பாலியல் அல்ைது உளவியல் துஸ்பிேரயாைம் ரபான்ற பிேச்சிகைைள் அல்ைது 

ைாிசகைைள் குடும்பங்ைளில் ஏற்படும்ரபாது அதில் வபாலிசார் தகையிடக்கூடும்.  

இோணுவப் பகடைளில் ரபாலிசார் வதாடர்புபடுத்தப்படவில்கை. வபாலிசார் அேசியலில்  

பங்கு வைாள்வதில்கை.  

ரமைதிைத் தைவல்ைளுக்ைாை: 

பிோந்தியம் வபாலிஸ் ரசகவ இகையத்தளம் 

ACT ACT Policing www.police.act.gov.au 

NSW New South Wales Police Force www.police.nsw.gov.au 

NT Northern Territory Police   www.pfes.nt.gov.au/police.aspx 

Qld Queensland Police www.police.qld.gov.au 

SA South Australia Police www.sapolice.sa.gov.au 

Tas. Tasmania Police  www.police.tas.gov.au 

Vic. Victoria Police  www.police.vic.gov.au 

WA Western Australia Police www.police.wa.gov.au 

ரதசிய Australian Federal Police   www.afp.gov.au 

அம்புைன்ஸ் 

ைடுகமயாை சுைவீைம், அல்ைது மருத்துவ உதவி ரதகவப்படும் ஒரு ைாயம் ரபான்றகவ 

ஏற்படுைின்ற அவசேமாை ரவகளைளில், 000 ஐ வதாகைரபசியில் அகைத்து ஒரு “Ambulance” 

ஐக்ரைளுங்ைள். கவத்தியசாகைக்கு அவசேப் ரபாக்குவேத்து மற்றும் உடைடியாை மருத்துவ 

ைவைிப்கப அம்புைன்ஸ் வைங்குைிறது. ஞாபைத்தில் கவத்துக்வைாள்ளுங்ைள், நீங்ைள் ஆங்ைிைம் 

http://www.triplezero.gov.au/
http://www.police.act.gov.au/
http://www.police.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/police.aspx
http://www.police.qld.gov.au/
http://www.sapolice.sa.gov.au/
http://www.police.tas.gov.au/
http://www.police.vic.gov.au/
http://www.police.wa.gov.au/
http://www.afp.gov.au/
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ரபசுவதில்கையாைால் வதாகைரபசிகயத் துண்டித்து விடாதீர்ைள்- உங்ைள் வமாைிகயக் 

கூறுங்ைள், ஒரு வமாைிவபயர்ப்பாளர் இகைக்ைப்படுவார். 

நீங்ைள் எங்கு வசிக்ைிறீர்ைள், ‘அம்புைன்ஸ்’ இல் எவ்வளவு தூேம் பயைிக்ைிறீர்ைள்,  

உங்ைள் வருத்தத்தின் தன்கம, சலுகைைகளப் வபறக்கூடிய தகைகம உங்ைளுக்கு உண்டா 

என்பவற்கறப் வபாறுத்து ‘அம்புைன்ஸ்’ ஐப் பாவிப்பதற்ைாை ைட்டைத்கதச் வசலுத்த ரவண்டி 

ஏற்படைாம். அம்புைைஸ் வசைவுைள் Medicare க்குள் அடங்ைாது ஆைாலும் சிை தைியார் 

அம்புைன்ஸ் ைாப்புறுதிைள் மற்றும் அங்ைத்துவ ரசகவைள் வைாடுக்ைக்கூடும்  

(பார்க்ைவும்: அத்தியாயம் 9, சுைாதாேமும் நல்வாழ்வும்) 

அவசேமற்ற ஏகைய மருத்துவ விடயங்ைளுக்கு, அத்தியாயம் 9, ‘சுைாதாேம் மற்றும் நல்வாழ்வு’ 

ஐப் பார்க்ைவும். 

ரமலும் தைவல்ைளுக்ைாை: 

மாநிைம் அல்ைது 

பிேரதசம் 
அம்புைன்ஸ் ரசகவ இகையத்தளம் 

ACT ACT Ambulance Service www.ambulance.act.gov.au 

NSW Ambulance Service of NSW www.ambulance.nsw.gov.au 

NT St John Ambulance Australia www.stjohn.org.au 

Qld Queensland Ambulance Service www.ambulance.qld.gov.au 

SA SA Ambulance Services www.saambulance.com.au 

Tas. Tasmanian Ambulance Service www.dhhs.tas.gov.au 

Vic. Ambulance Victoria www.ambulance.vic.gov.au 

WA St John Ambulance Australia www.stjohn.org.au 

தீ அகைக்கும் பகட 

வீட்டுத் தீ அபாயம் அல்ைது எாிவாயு வவளிரயற்றம் ரபான்ற அவசே ைாைத்தில், 

வதாகைரபசியில் 000 அகைத்து “Fire brigade” ஐக் ரைழுங்ைள். ஞாபைத்தில் 

கவத்துக்வைாள்ளுங்ைள், நீங்ைள் ஆங்ைிைம் ரபசுவதில்கையாைால் வதாடர்கபத்துண்டித்து 

விடாதீர்ைள்- உங்ைள் வமாைிகயச் வசால்லுங்ைள் ஒர் உகேவபயர்ப்பாளர் இகைக்ைப்படுவார்.  

தீயகைக்கும் பகடயிைர் தீகய அகைத்துவிடுவார்ைள், எாிந்துவைாண்டிருக்கும் 

ைட்டடத்திலிருந்து ஆட்ைகள மீட்டுவிடுவார்ைள் அத்துடன், எாிவாயு, அல்ைது இேசாயைப் 

வபாருட்ைள் ஆபத்கத விகளவிக்கும் நிைகமயில் உதவிடுவார்ைள். 

தீ அகைக்கும் ரசகவைள் இைவசமாைகவ. 

http://www.ambulance.act.gov.au/
http://www.ambulance.nsw.gov.au/
http://www.stjohn.org.au/
http://www.ambulance.qld.gov.au/
http://www.saambulance.com.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
http://www.ambulance.vic.gov.au/
http://www.stjohn.org.au/
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தீயிகை எவ்வாறு தடுக்ைைாம் அத்துடன் வநருப்பு உண்டாகும்ரபாது என்ை வசய்வது என்பது 

பற்றிய தைவல்ைகளப் வபற அத்தியாயம் 12, மக்ைள் பங்ைளிப்பு அத்துடன் உங்ைளது மாநிை 

அல்ைது பிேரதச ரசகவ இகையத்தளத்கதப் பாருங்ைள்: 

மாநிைம் 

அல்ைது 

பிேரதசம் 

தீ ரசகவ  இகையத்தளம்  

ACT ACT Fire & Rescue www.esa.act.gov.au/actfr 

NSW Fire and Rescue NSW  www.fire.nsw.gov.au 

 NSW Rural Fire Service www.rfs.nsw.gov.au 

NT NT Police, Fire and Emergency Service 
http://www.pfes.nt.gov.au/Fire-and-

Rescue.aspx 

Qld Queensland Fire and Emergency Services www.fire.qld.gov.au 

SA SA Metropolitan Fire Service  http://www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp  

 SA Country Fire Service www.cfs.sa.gov.au 

Tas. Tasmania Fire Service www.fire.tas.gov.au 

Vic. Metropolitan Fire Board  www.mfb.vic.gov.au 

 Country Fire Authority www.cfa.vic.gov.au 

WA Department of Fire and Emergency Services  www.fesa.wa.gov.au 

இயற்கை அைர்த்தங்ைள் 

ைாட்டுத்தீ, வவள்ளப்வபருக்கு அல்ைது புயல் ரபான்ற இயற்கை அைர்த்தங்ைள் ஏற்படும்ரபாது, 

மாநிை மற்றும் பிோந்திய அேச அதிைாாிைள் அத்தியாவசிய ரசகவைகள 

இகைத்துக்வைாள்ைிறார்ைள். வதாண்டர் ரசகவைளாைிய, மாநிை மற்றும் பிேரதச அவசேைாை 

ரசகவைள் (SES) மற்றும் உள்ளூர் தீயகைப்பு ரசகவைள், தீயகைப்பு, வபாலிஸ் மற்றும் 

மீட்புச் ரசகவைளுக்கு உதவுவார்ைள்.  

ஆஸ்திரேலிய பாதுைாப்புப் பகடைள் உட்பட ஆஸ்திரேலிய அேசாங்ை முைவர்ைள் இயற்கை 

அைிவுைள் மற்றும் ரவறு அவசேைாை நிகையில் உதவி வைங்குவார்ைள். ஆஸ்திரேலியாவில், 

இோணுவப் பகடைள் அேசியலில் பங்கு பற்றுவதில்கை. 

இயற்கை அைிவிலிருந்து மீழுவதற்ைாை உதவிகய நீங்ைள் வபறைாம்.  

ரமலும் தைவல்ைளுக்ைாைப் ரபாய்ப்பாருங்ைள்: www.disasterassist.gov.au 

இயற்கை அைிவுைள் அல்ைது அத்தியாவசியைாைத்தில் ஆஸ்திரேலியாவிலுள்ள எல்ைா 

மட்டத்திலுமாை அேசாங்ைங்ைள் தயார் நிகையில் உள்ளை. ரமலும் தைவல்ைளுக்ைாை உங்ைள் 

மாநிை, அல்ைது பிேரதச வகைத்தளத்கதப் பார்க்ைவும். 

http://www.esa.act.gov.au/actfr/
http://www.fire.nsw.gov.au/
http://www.rfs.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/Fire-and-Rescue.aspx
http://www.fire.qld.gov.au/
http://www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp
http://www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp
http://www.cfs.sa.gov.au/
http://www.fire.tas.gov.au/
http://www.mfb.vic.gov.au/
http://www.cfa.vic.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.disasterassist.gov.au/
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அவசேைாை 

நிகையம் 
இகையத்த்ளம் 

ACT http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergency-arrangements/ 

NSW www.emergency.nsw.gov.au 

NT www.pfes.nt.gov.au/Emergency-Service/Publications-and-forms.aspx 

Qld www.disaster.qld.gov.au 

SA www.safecom.sa.gov.au/site/home.jsp 

Tas. www.ses.tas.gov.au 

Vic. www.igem.vic.gov.au 

WA www.fesa.wa.gov.au 

National Crisis  

Co-ordination 

www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-

management/Australian-Government-Crisis-Coordination-

Centre/Pages/default.aspx 

இயற்கை அைிவு 

பற்றிய தைவல்ைள் 
www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters 

ைாட்டுத்தீ 

ைாட்டுத்தீயாைது, புல், புதர் அல்ைது ைாடு மற்றும் உயிர், ஆதைம் மற்றும் சுற்றுச்சூைகைப் 

பயமுறுத்தும் ஒரு வநருப்பாகும். ஆண்வடான்றின் எந்தக்ைாைத்திலும் ைாட்டுத்தீ 

நிைைைாவமைினும், புதர்ைள், புற்தகேைள் அல்ைது வசடிைள் வேண்டுரபாய் இருக்கும் 

வவப்பமாை மாதங்ைளில் அபாயம் அதிைமாகும். வநருப்பாைது மிைவும் சூடாைவும், 

அதிைாித்தும், விகேவில் பேவக்கூடியதுமாகும். வநருப்பிலிருந்து வரும் புகை அடர்த்தியாை 

இருக்கையில், பார்ப்பகதரயா, சுவாசிப்பகதரயா ைடிைமாக்ைைாம். 

தீ பீடிக்ைக்கூடிய பிேரதசத்தில் நீங்ைள் வசிப்பதாைால், ைாட்டுத்தீயிலிருந்து தப்புவதற்ைாை 

திட்டத்கதத் தீட்டுங்ைள். இது தீப்பிடிக்கையில் என்ை வசய்யரவண்டும் என்பது பற்றிய முக்ைிய 

முடிவிகைச் வசய்ய உதவும் - எப்ரபாது விட்டுச் வசல்வது, எகத எடுத்துச் வசல்வது, ைால் 

நகடைகள என்ை வசய்வது ரபான்றகவ. 

 எவ்வாறு தயார் வசய்வது என்பது உட்பட ைாட்டுத்தீ பற்றிய ரமலும் தைவல்ைளுக்ைாை 

ரமரையுள்ள பட்டியலில் அட்டவகையிடப்பட்டுள்ள உங்ைள் மாநிை அல்ைது பிேரதச 

தீயகைப்பு ரசகவ யுடன் வதாடர்பு வைாள்ளவும்.  

  

http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergency-arrangements/
http://www.emergency.nsw.gov.au/
http://www.emergency.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/Emergency-Service/Publications-and-forms.aspx
http://www.disaster.qld.gov.au/
http://www.disaster.qld.gov.au/
http://www.safecom.sa.gov.au/site/home.jsp
http://www.ses.tas.gov.au/
http://www.ses.tas.gov.au/
http://www.igem.vic.gov.au/
http://www.igem.vic.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-management/Australian-Government-Crisis-Coordination-Centre/Pages/default.aspx
http://www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-management/Australian-Government-Crisis-Coordination-Centre/Pages/default.aspx
http://www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-management/Australian-Government-Crisis-Coordination-Centre/Pages/default.aspx
http://www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-management/Australian-Government-Crisis-Coordination-Centre/Pages/default.aspx
http://www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-management/Australian-Government-Crisis-Coordination-Centre/Pages/default.aspx
http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters
http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters
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ஏகைய அவசேைாை எண்ைள் 

அவசேைாை வதாகைரபசி இைக்ைங்ைள் பின்வருவைவற்கறயும் உள்ளடக்ைி White Pages இல் 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது: 

அவசேைாை ரசகவ 
வதாகைரபசி 24 

மைித்தியாைங்ைள் 
இகையத்தளம் 

Poisons Information 

Centre  
13 1126 http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au  

Child Abuse 

Prevention Service  
1800 688 009 

www.childabuseprevention.com.au/reporting-

abuse.html 

பயங்ைேவாத அச்சுறுத்தல் 

பயங்ைேவாதம் தகைதூக்குவகதத் தடுக்ை ஆஸ்திரேலியா உறுதிபூண்டுள்ளது. வைாள்கை,  

மதம் அல்ைது அேசியல் இைட்சியங்ைகள அகடவதற்குப் பயங்ைேவாதம் பாவிக்ைப்படுைிறது. 

அல்ைது உதவுைிறது. பயங்ைே, தீவிேவாத அச்சுறுத்தகை விளங்ைிக்ைவைாள்வதாலும், 

எச்சாிக்கையாை இருப்பதாலும் ஒவ்வவாருவரும் ஆஸ்திரேலியாவின் பாதுைாப்புக்குப் 

பங்ைளிக்ைைாம்.  

ரமலும் அதிைளவில் அறிந்துவைாள்ளவும் அல்ைது உங்ைள் ைாிசகைைகள அறியத்தேவும்: 

ரதசிய வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

National Security Hotline 1800 1234 00 
www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoing/Pa

ges/TheNationalSecurityHotline.aspx  

Living Safe Together  www.livingsafetogether.gov.au/pages/home.aspx 

Report Online Extremism  www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au 

குடிரயற்ற உதவி 

ஆஸ்திரேலியாவிைது பல்ரவறுபட்ட சமுதாயங்ைளுக்கு ஆஸ்திரேலிய அேசாங்ைம் ஆதேவு 

அளிக்ைிறது. www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-

policy/a-multicultural-australia ஐப் பார்க்ைவும். 

மைிதாபிமாை ாீதியில் வந்ரதாருக்கும், அண்கமயில் ஆஸ்திரேலியாவில் குடிரயறி 

ஆஸ்திரேலிய சமூைத்தில் ஒர் அங்ைத்தவோைப் பங்ரைற்பதற்ைாை வந்துரசர்ந்த தகைகமவபற்ற 

குடிரயற்றவாசிைளுக்கும் ரசகவைகள வைங்குவதற்ைாை ஆஸ்திரேலிய அேசாங்ைம் 

நிதியுதவியளிக்ைிறது.  

 Settlement Service Grants 

 Adult Migrant English Program (AMEP) 

 வமாைிவபயர்ப்பு மற்றும் உகேவபயர்ப்பு ரசகவ (TIS National). 

http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au/
http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoing/Pages/TheNationalSecurityHotline.aspx
http://www.livingsafetogether.gov.au/pages/home.aspx
http://www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au/
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/a-multicultural-australia
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குறிப்பாை மைிதாபிமாை அடிப்பகடயில் வந்து குடிரயறிரயாருக்ைாை குடிரயற்றச் 

ரசகவைளுள் அடங்குபகவ: 

 Humanitarian Settlement Services 

 Complex Case Support Program 

 கூடிவோத மைிதாபிமாை இகளரயாருக்ைாை ஆதேவு. 

Humanitarian Settlement Services மற்றும் Complex Case Support வைங்குபவர்ைகளயும் 

அறிந்துவைாள்ளப் ரபாைவும்: www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-

affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator  

 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/taking-the-

initiative/resources இல் ஏகைய குடிரயறுவதற்ைாை வைிவகைைகள அறிந்துவைாள்ளைாம். 

 

அத்தியாயம் 3, ஆங்ைிை வமாைி, TIS National மற்றும் AMEP ஐ ரமலும் தைவல்ைளுக்ைாைப் 

பாருங்ைள்.  

Humanitarian Settlement Service  

புதிதாை வந்து ரசர்ந்த அைதிைள் மற்றும் மைிதரநய குடிரயறிைள், அவர்ைள் வந்தகடந்ததும் 

அத்துடன் வதாடர்ந்தும் அவர்ைளது ஆேம்பக் குடிரயற்றக் ைாைத்தில் Humanitarian Settlement 

Services (HSS) அதிைளவில் குடிரயற்ற ஆதேகவ வைங்குைிறது. 

இகளஞர்ைளின் குறிப்பிட்ட ரதகவைள் உட்பட, தைிப்பட்டவர்ைளின் ரதகவைளுக்ைாை 

உருவாக்ைப்பட்டதுதான் HSS திட்டமாகும். ஆஸ்திரேலியாவின் வபாருளாதாே, சமூை 

வாழ்க்கையில் ரசகவவபறுரவார் பங்குவைாள்ள HSS உதவுைிறது. எதிர்ைாைத்தில் 

தாங்ைளாைரவ ரசகவைகளப் வபற்றுக்வைாள்ள ரவண்டிய திறகமைகளயும்,  

அறிவிகையும் அது ஊட்டுைிறது. 

HSS திட்டத்தின் ைீழ் வைங்ைப்படும் ரசகவைள் பின்வருவைவற்றிகைக் வைாண்டிருக்ைைாம்: 

 வந்து ரசர்ந்ததும் விமாை நிகைய வேரவற்பு மற்றும் குறுைியைாை  

தங்குமிட அறிவுறுத்தல்ைள். 

 நீண்டைாை வசிப்பிடத்கத அகமப்பதில் உதவி 

 முக்ைிய முைவர்ைள், சமூைத் திட்டங்ைள், சுைாதாே மற்றும் ரவறு குடிரயற்ற 

ரசகவைளுக்குச் சிபார்சு வசய்வதும் அகவபற்றிய தைவல்ைளும். 

 நாட்டினுள் வசயற்பாட்டுத் திட்டம். 

ரசகவவபறுபவர்ைள் வைகமயாை ஆறிலிருந்து 12 மாதங்ைளுக்கு HSS இல் தங்ைியிருப்பார்ைள். 

  

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/taking-the-initiative/resources
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ரமலும் தைவல்ைளுக்குப் பாருங்ைள்: 

Humanitarian Settlement Services 

தைவல் 
இகையத்தளம் 

Humanitarian Settlement Services 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-

multicultural-affairs/programs-policy/settlement-

services/humanitarian-settlement-services-hss  

தற்ரபாதய HSS ரசகவ வைங்குநர்ைளின் 

பட்டியல்  

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-

multicultural-affairs/programs-policy/settlement-

services/settlement-services-locator  

Complex Case Support Program 

ஏகைய குடிரயற்றச் ரசகவவைங்குரநாாின் ரவகைத்திட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்ட 

ரதகவைகளக் வைாண்டுள்ள தகைகமவைாண்ட மைிதரநயக் குடிரயற்ற வாசிைளுக்கு இந்த 

Complex Case Support (CCS) திட்டம் சிறப்புத் ரதர்ச்சி வபற்ற மற்றும் வலுவாை விடய 

முைாகமத்துவ ரசகவைகள வைங்குைிறது. வந்து ரசர்ந்தபின்ைர் ஐந்து ஆண்டுைள் வகே 

ரசகவவபறுரவார் CCS திட்டத்திற்கு தகைகமயுகடயவர்ைளாவர். CCS பற்றிய ரமலும் 

தைவல்ைளுக்குப் பார்க்ைவும்: www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-

affairs/programs-policy/settlement-services/complex-case-support-programme 

இந்த வகையாை உதவி ரதகவப்படுபவர்ரபால் ரதான்றுபவர் அல்ைது அப்படிப்பட்டவர் எை 

உங்ைளுக்குத் வதாிந்தால், Complex Case Support க்குத் வதாகைரபசி 1300 855 669 இல் 

அறிவியுங்ைள். 

Settlement Service Grants 

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு புதிதாை வந்தவர்ைள் குடிரயறுவதற்ைாை உதவும் நிறுவைங்ைளுக்கு 

இந்தத் திட்டம் முதலிடுைிறது. 

ைீரை ைாைப்படும் ைடந்த ஐந்து ஆண்டுைளுக்குள்ரள வந்துரசர்ந்த ஒரு நிேந்தே வதிவாளோை 

நீங்ைள் இருப்பீர்ைளாைால், Settlement Grants இன் ைீழ் நீங்ைள் ரசகவைகளப் வபறைாம்: 

 மைிதரநயக் குடிரயறி 

 அடிமட்ட ஆங்ைிைத் ரதர்ச்சி அறிவுடன் குடும்பம் சார்ந்த குடிரயற்றவாசி. 

 உள்ளூர் அல்ைது பிோந்தியப் பிேரதசத்தில் குடிரயறியுள்ள வதாைில் திறகமயுகடய 

குடிரயற்றவாசியில் தங்ைியுள்ள குகறந்தமட்ட ஆங்ைிைத் ரதர்ச்சியுகடயவர். 

ைடந்த ஐந்து ஆண்டுைளுக்குள் வந்துரசர்ந்த, குகறந்த மட்ட ஆங்ைிைத் ரதர்ச்சியுகடய உள்ளூர் 

மற்றும் பிோந்தியப் பிேரதசங்ைளில் வாழும் தற்ைாலிை வதிவாளர் சிைரும் (நடக்ைவிருக்கும் 

திருமைம் மற்றும் தற்ைாலிைத் துகைவர் வீசா கவத்திருப்பவர்ைளும் அவர்ைளில் தங்ைி 

வாழ்பவர்ைளும்) தகைகம வபறக்கூடும். ஏகைய இகடப்பட்ட அல்ைது தற்ைாலிை வீசா 

கவத்திருப்பவர்ைள் இந்த ரசகவைளுக்குத் தகைகம வபறமாட்டார்ைள். 

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/humanitarian-settlement-services-hss
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/complex-case-support-programme
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/complex-case-support-programme
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/complex-case-support-programme
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ஆேம்பிக்ை, திட்டமிட அத்துடன் ரசகவைகளப் வபற்றுக்வைாள்ளப் பாிந்து ரபச உதவி 

ரதகவப்படும் புதிதாை வந்த சமூைத்தவர்ைளில் குறிப்பிட்ட எண்ைிக்கையாரைாகேப் 

வபறுைின்ற Settlement Grants ஆதேவு வைங்குைிறது. 

வீட்டுவசதிைள், குைந்கதப்போமாிப்பு, வதாைில்வாய்ப்பு மற்றும் பாடசாகை ரபான்ற பிேதாை 

நீரோட்டத்தில் நீங்ைள் ரசர்ந்து வைாள்வதற்ைாை வாய்ப்புைகளப் வபற ரசகவ வைங்குரநார் 

உதவுைிறார்ைள். ஆங்ைிை வமாைிப் பயிற்சி, ைல்வி மற்றும் வதாைில்வாய்ப்புக்கு உதவவுதல் 

மற்றும் சமூைத்தில் நிகைவைாள்ளவதற்ைாை ஆதேவு ரவகைத்திட்டத்தில் உங்ைகள 

அவர்ைளால் இகைத்துக்வைாள்ள முடியும்.  

ரமலும் தைவல்ைளுக்கு: 

குடிரயற்ற ரசகவைள் வைங்கும் தைவல்ைள் இகையத்தளம் 

Settlement Services grants program பற்றியது 
www.dss.gov.au/grants-funding/grant-

programmes/settlement-services-fact-sheet  

DSS Grants Service Directory  http://serviceproviders.dss.gov.au 

கூடிவோத மைிதாபிமாை வயதுவோத சிறுவர்ைளுக்ைாை ஆதேவு 

போமாிப்பு, ரமற்பார்கவ மற்றும் ஆதேவிகைப் வபறத் தகைகமயுள்ள சிறுவர்ைளுக்கு 

(அவர்ைள் ஒன்றில் ஒரு நிேந்தே வதிவாளருக்குாிய, தற்ைாலிை மைிதரநய, தற்ைாலிை பாதுைாப்பு 

வீசாகவ அல்ைது அகதவயாத்த அவசியமாை தற்ைாலிை வீசாகவ கவத்திருப்பவர்ைள்) இத் 

திட்டம் உதவுைிறது. 

எவருகடய துகையுமற்ற மைிதாபிமாை இளம் சிறாருக்ைாை ரமைதிை தைவல்ைகளப் 

வபற்றுக்வைாள்ள, ரபாய்ப் பார்க்ைவும்: www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-

sheets/uhm-programme 

குடியமர்வு டிவிடி (DVD) க்ைள் 

ஆபிாிக்ைா மற்றும் ஆசியா விலிருந்து புதிதாை வந்து ரசர்ந்த அைதிைளுக்ைாை Department of 

Immigration and Border Protection ஆஸ்திரேலியா - ஒரு புதிய வீடு எை அகைக்ைப்படும் ஒரு 

டிவிடி ஐத் தயாாித்துள்ளது. வீட்டுவசதிைள், சுைாதாேம், ைல்வி, பைம், ரவகை, குடும்பம், 

ஆஸ்திரேலிய சட்டமும் ஆஸ்திரேலியாவில் வாழ்க்கைமுகறயும் பற்றிய தைவல்ைகள இந்த 

டிவிடி வைாண்டுள்ளது. 

ஆபிாிக்ை அைதிைளுக்ைாை, அம்ஹாிக், டின்ைா, ைிருண்டி, சூடான் அோபிக், சுவாஹிலி மற்றும் 

ாிைிாிைியா வமாைிைளில் இந்த டிவிடி கயப் வபற்றுக்வைாள்ளைாம். 

ஆசிய அைதிைளுக்ைாை இந்த டிவிடி பர்மிய, சின் (ஹாைா), ைவேன், வநபாலி மற்றும் வோஹிங்யா 

வமாைிைளில் ைிகடக்கும். 

http://www.dss.gov.au/grants-funding/grant-programmes/settlement-services-fact-sheet
http://serviceproviders.dss.gov.au/
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme
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இவ்விேண்டு டிவிடிக்ைளும், ஆங்ைிை வமாைித் வதாிவும் அத்துடன் ஆங்ைிைத் தகைப்புக்ைளும் 

உண்டு. ‘Border TV ைகேரயாேம் ாி.வி’யில் சம்பவங்ைள் ஆங்ைிைத்திலும் ைிகடக்கும். 

ரபாய்ப்பார்க்ைவும்: www.youtube.com/user/ImmiTV அத்துடன் ‘வசயற்பாட்டிற்ைாை தைவல்ைள்’ 

ஐப்வபறத் ரதடவும். 

இந்த டிவிடிக்ைளின் பிேதிைகளப் வபற்றுக்வைாள்ளக் குடியமர்வுச் ரசகவ வைங்குரவாாிடம் 

விசாாிக்ைவும். மின்அஞ்சல் DVD.Requests@border.gov.au அல்ைது Department of Immigration and 

Border Protection ஐ www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia இல் வதாடர்பு 

வைாள்ளவும். 

மாநிை மற்றும் பிேரதசக் குடியமர்வு உதவி 

பல் ைைாச்சாே, குடியமர்வு அலுவல்ைளுக்ைாை அலுவைைங்ைள் எல்ைா மாநிை, பிோந்திய 

அேசாங்ைங்ைளிலும் உண்டு. புதிய வதிவாளர்ைளுக்கு உள்ளூர் அேசாங்ைங்ைளும் ஆதேவு 

வைங்ைக்கூடும். அத்தியாயம் 12, குடியியல் பங்ரைற்கபப் பார்க்ைவும். 

ரமைதிை தைவல்ைகளப் வபறப் பாருங்ைள்:   

மாநிைம் 

அல்ைது 

பிேரதசம் 

முைவர் இகையத்தளம் 

ACT Office of Multicultural Affairs 
http://www.communityservices.act.gov.au/multic

ultural 

 Multicultural Services 
www.communityservices.act.gov.au/multicultural

/services  

NSW 
Multicultural NSW language services www.crc.nsw.gov.au/services 

 
Multicultural NSW Settlement Portal  

http://multicultural.nsw.gov.au/communities/new

_arrivals_to_nsw/ 

 
NSW Community Organisations 

http://multicultural.nsw.gov.au/communities/com

munities/ 

NT 
Office of Multicultural Affairs 

https://dcm.nt.gov.au/strong-

community/multicultural-affairs 

 

NT Multicultural Information Directory 

https://nt.gov.au/community/multicultural-

communities/Contact-a-multicultural-service-or-

community-group 

Qld Multicultural Affairs Queensland www.multicultural.qld.gov.au 

http://www.youtube.com/user/ImmiTV
http://www.youtube.com/user/ImmiTV
mailto:DVD.Requests@border.gov.au
http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia
http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia
http://www.communityservices.act.gov.au/multicultural
http://www.communityservices.act.gov.au/multicultural/services
http://www.crc.nsw.gov.au/services
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/new_arrivals_to_nsw/
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/communities/
https://dcm.nt.gov.au/strong-community/multicultural-affairs
https://nt.gov.au/community/multicultural-communities/Contact-a-multicultural-service-or-community-group
http://www.multicultural.qld.gov.au/
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மாநிைம் 

அல்ைது 

பிேரதசம் 

முைவர் இகையத்தளம் 

 
Queensland Multicultural Resource 

Directory 

www.communities.qld.gov.au/multicultural/multic

ultural-communities/multicultural-resource-

directory  

SA Multicultural SA www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants  

 Multicultural Communities Council of 

SA Directory 
www.mccsa.org.au 

Tas. Multicultural Tasmania www.multicultural.tas.gov.au 

Vic. Victorian Multicultural Commission www.multicultural.vic.gov.au 

 சமூை தைவல் புத்தைம் www.multicultural.vic.gov.au/resources/communi

ty-directory 

WA Office of Multicultural Interests www.omi.wa.gov.au 

 WA Culturally and Linguistically 

Diverse (CaLD) community services 

directory 

www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm  

உள்ளூர் அேசாங்ை ரசகவைள் 

நீங்ைள் வசிக்கும் பிேரதசத்கத உங்ைள் உள்ளூர் சகப போமாிப்பதுடன், உள்ளூர் 

சமூைங்ைளுக்குப் பை முக்ைிய ரசகவைகளயும் வைங்குைிறது. உள்ளூர் வீட்டு 

உாிகமயாளர்ைளால் வசலுத்தப்படும் ைட்டைங்ைள் மூைம் சகபைள் நிதிகயப் வபறுைின்றை. 

உள்ளூர் அேச ரசகவைகளப் வபற்றுக்வைாள்ள நீங்ைள் ஒரு வீட்டு உாிகமயாளோை  

இருக்ைத் ரதகவயில்கை. 

உள்ளூர் ரசகவைள், வசதிைள் (குப்கப ரசைாிப்பு ரநேங்ைள், வபாது சுைாதாேம், வபாழுதுரபாக்கு 

வசதிைள் உட்பட) அடங்ைிய தைவல் சிறுநூல்ைள், அல்ைது புதிய வதிவாளர் தைவல் 

வபாதிைகளப் பை சகபைள் வவளியிடுைின்றை. நீங்ைள் இவற்கறக் ைவுன்சிலில் வபற்றுக் 

வைாள்ளைாம் அல்ைது தபாலிலும் தருவிக்ைைாம். 

ரமலும் தைவல்ைளுக்ைாை உங்ைள் உள்ளூர் ைவுன்சில் அல்ைது நூல் நிகையத்திற்கு வருகை 

தாருங்ைள். ‘ைவுன்சில்’ இன் வதாகைரபசிஇைக்ைங்ைள் மற்றும் விைாசங்ைள் மாவட்டத்தின் 

வபயர் எனும் தகைப்பின் ைீழ் White Pages ைீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

  

https://www.communities.qld.gov.au/multicultural/multicultural-communities/multicultural-resource-directory
https://www.communities.qld.gov.au/multicultural/multicultural-communities/multicultural-resource-directory
http://www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants
http://www.mccsa.org.au/
http://www.mccsa.org.au/
http://www.multicultural.tas.gov.au/
http://www.multicultural.vic.gov.au/
http://www.multicultural.vic.gov.au/resources/community-directory
http://www.omi.wa.gov.au/
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
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ரமலும் தைவல்ைளுக்ைாை: 

பிோந்தியம் உள்ளூர் அேசாங்ைத் தைவல்ைள்  இகையத்தளம் 

ACT 
ACT Government –  

Canberra Connect 
www.act.gov.au 

NSW Office of Local Government www.olg.nsw.gov.au  

NT 
Department of Local Government 

and Community Services 

www.localgovernment.nt.gov.au/council_inform

ation 

Qld 
Department of Infrastructure,  

Local Government and Planning 
http://dilgp.qld.gov.au  

SA 
Department of Planning and  

Local Government 
www.dpti.sa.gov.au/local_govt  

Tas. Local Government Division 
www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_governme

nt  

Vic. Local Government Victoria 
www.delwp.vic.gov.au/local-government/find-

your-council  

WA 
Department of Local Government 

and Communities 
www.dlgc.wa.gov.au/Pages/default.aspx  

National 
Australian Local Government 

Association - இகைப்புைள் 
http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,199,219  

இை மற்றும் சமூை நிறுவைங்ைள் 

ஆஸ்திரேலியாவில், பல்ரவறு ைைாச்சாே, வமாைி மற்றும் மதப் பின்ைைிைகளக் வைாண்ட 

மக்ைளின் நைன்ைகளப் பிேதிநித்துவப்படுத்தவும், அதற்குப் பைியாற்றவும் பை நிறுவைங்ைள் 

இருக்ைின்றை. உங்ைளுக்கு உதவக்கூடிய ஏகையவற்றிற்கு உங்ைகள வைிநடத்தவும், உதவவும் 

இகவைளால் இயைக்கூடும். Yellow Pages இல் ‘மன்றங்ைள்’ மற்றும் ‘நிறுவைங்ைள்’ எனும் 

தகைப்பின்ைீழ், இை மற்றும் சமூை மன்றங்ைள், சங்ைங்ைள், சமய ஸ்தாபைங்ைள் 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளை. 

புைம்வபயர்ரவார் வாய்ப்பு வள நிகையங்ைள் (Migration Resource Centres) உட்பட குடிரயற்றச் 

ரசகவ வைங்குரவார்ைள் பை பிேரதசங்ைளில் இருக்ைின்றைர். இந்த நிறுவைங்ைள் 

அேசாங்ைத்தால் நடாத்தப்படுவதில்கை, ஆைால், குடிரயற்றச் ரசகவைகள வைங்குவதற்ைாைச் 

சிை நிகையங்ைள் பைம் வபறுைின்றை. இகவ உங்ைளுக்கு உதவி யளிக்ைைாம் அல்ைது 

உங்ைள் ரதகவைள் மற்றும் நைன்ைளுக்குப் வபாருந்தக்கூடிய நிறுவைங்ைகளக்  

ைண்டறிய உதவைாம்.  

  

http://www.act.gov.au/
http://www.olg.nsw.gov.au/
http://www.localgovernment.nt.gov.au/council_information
http://www.localgovernment.nt.gov.au/council_information
http://dilgp.qld.gov.au/
http://dilgp.qld.gov.au/
http://www.dpti.sa.gov.au/local_govt
http://www.dpti.sa.gov.au/local_govt
http://www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_government
http://www.delwp.vic.gov.au/local-government/find-your-council
http://dlg.wa.gov.au/Content/Directory/Default.aspx
http://dlg.wa.gov.au/Content/Directory/Default.aspx
http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,199,219
http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,199,219
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ரமைதிைத் தைவல்ைளுக்கு: 

பிேரதசம் முைவர் இகையத்தளம் 

National 
Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia 

(FECCA) 
www.fecca.org.au 

National Settlement Council of Australia www.scoa.org.au 

National Multicultural Youth Advocacy Network www.myan.org.au/ 

வநருக்ைடியில் உதவி 

உங்ைளுக்கு உைவு, உகட, உகறவிடம் அல்ைது மேத்தளபாடம் அவசியமாைத் 

ரதகவப்பட்டால், அேச சார்பற்ற நிறுவைங்ைளிடமிருந்து நீங்ைள் உதவிகயப் 

வபற்றுக்வைாள்ளைாம். உதவி ரைட்பதற்குப் பயப்பட ரவண்டாம். 

குறிப்பிட்ட ரசகவைகளப் வபற்றுக்வைாள்ள நீங்ைள் தகைகமகய அல்ைது குறித்த 

ரவண்டுரைாள்ைகளப் பூர்த்திவசய்ய ரவண்டும். 

ரமைதிைத் தைவல்ைளுக்குப் பாருங்ைள்: 

ரதசிய முைவர்ைள் இகையத்தளம் 

The Salvation Army www.salvos.org.au 

St Vincent de Paul Society www.vinnies.org.au 

The Smith Family www.thesmithfamily.com.au 

Mission Australia www.missionaustralia.com.au 

Anglicare Australia  www.anglicare.asn.au 

Red Cross www.redcross.org.au/contact-us.aspx  

Department of Human Services www.humanservices.gov.au/crisis 

வதாகைரபசியில் வநருக்ைடிைாை (மதிவளத்துகை) உளநை ஆரைாசகை  

நாள் ஒன்றில் 24 மைித்தியாைங்ைள், வாேத்தில் ஏழு நாட்ைள் இைவச வநருக்ைடிைாை உளநை 

ஆரைாசகை வைங்கும் வதாகைரபசி உளநை ஆரைாசகைச் ரசகவைள் உண்டு. 

நீங்ைள் நம்பிக்கையற்ற நிகைகய உைர்ந்தால், ரபசிக்வைாள்வதற்கு யாோவது ஒருவர் 

அல்ைது அவேது சிறப்புத்ரதர்ச்சி ஆரைாசகைச் ரசகவகயப் வபறுவதற்ைாை அகையுங்ைள். 

உதவி ரைட்பகதப்பற்றிப் பிேச்சிகைரய இல்கை. 

  

http://www.fecca.org.au/
http://www.fecca.org.au/
http://www.scoa.org.au/
http://www.myan.org.au/
http://www.salvos.org.au/
http://www.vinnies.org.au/
http://www.thesmithfamily.com.au/
http://www.missionaustralia.com.au/
http://www.anglicare.asn.au/
http://www.redcross.org.au/contact-us.aspx
http://www.humanservices.gov.au/crisis
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ரதசிய முைவர்ைள் 
வதாகைரபசி  

24 மைித்தியாைங்ைள் 
இகையத்தளம் 

Lifeline Helpline 13 1114 www.lifeline.org.au 

Kids Helpline  1800 551 800 www.kidshelp.com.au 

Child Abuse Prevention 

Service 
1800 688 009 www.childabuseprevention.com.au 

Relationships Australia Crisis 

Line 
1300 364 277 www.relationships.org.au 

1800 RESPECT 1800 737 732 www.1800respect.org.au 

  

http://www.lifeline.org.au/
http://www.kidshelp.com.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/
http://www.relationships.org.au/
http://www.relationships.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
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3 ஆங்ைிை வமாைி 

இந்தப் பிாிவில் 

 வமாைிவபயர்ப்பு மற்றும் உகேவபயர்ப்புச் ரசகவ (TIS National) 

 ஆங்ைிைம் ைற்றல் 

வமாைிவபயர்ப்பு மற்றும் உகேவபயர்ப்புச் ரசகவ (TIS National) 

உகேவபயர்த்தல் 

வமாைிவபயர்ப்பு மற்றும் உகேவபயர்ப்புச் ரசகவ (TIS National) உடைடி வதாகைரபசி 

உகேவபயர்ப்பு ரசகவகய வைங்குைிறது. 160 வமாைிைளுக்கும் ரமைாை வமாைிைள்,  

ரபச்சு வைக்குைளுக்ைாை உகேவபயர்ப்பாளர்ைள் இருக்ைின்றார்ைள்.உங்ைள் வமாைிகயப் 

ரபசாத ஒருவருடன் நீங்ைள் வதாடர்புவைாள்ள ரவண்டுமாைால், TIS National  

உங்ைளுக்கு உதவக்கூடும். 

ஒரு நாளில் 24 மைித்தியாை ரநேமும், வாேத்தில் ஏழு நாட்ைளும் வதாகைரபசி 

உகேவபயர்ப்பாளர்ைகளப் வபற்றுக்வைாள்ளைாம் அத்துடன், அவசேைாை நிகையில் 

அவர்ைளால் உங்ைளுக்கு உதவ முடியும். அேச முைவர்ைள், சமூைக் குழுக்ைள் மற்றும் வியாபாே 

நிகையங்ைளுடன் வதாடர்புவைாள்வதற்கு நீங்ைள் TIS National ஐப் பாவித்துக்வைாள்ளைாம். 

வபாதுவாை, ஆங்ைிைம் ரபச முடியாரதாருக்கு TIS National இைவசமாகும். நீங்ைள் ஒரு 

அேசாங்ைத் திகைக்ைைத்துடன் வதாடர்பு வைாள்வீர்ைளாைால், உகேவபயர்ப்பாளருக்குக் 

வைாடுக்ைரவண்டிய பைத்திற்கு அந்த நிறுவைரம வபாறுப்பாகும். சிை வதாைில் நிறுவைங்ைள், 

சமூைரசகவ நிகையங்ைளும் இைவச உகேவபயர்ப்புச் ரசகவகய வைங்ைக்கூடும். 

ஒரு TIS National உகேவபயர்ப்பாளகேப் பாவிப்பதற்கு 131 450 ஐ அகைத்து நீங்ைள் ரபசும் 

வமாைி எதுவவைத் வதாகைரபசி இயக்குநருக்குச் வசால்ைவும். அந்த இயக்குநர் ஒரு 

உகேவபயர்ப்பாளகேத் வதாடர்புவைாள்வார். உகேவபயர்ப்பாளருடன் 

வதாடர்புபடுத்தப்பட்டதும், நீங்ைள் வதாடர்பு வைாள்ள விரும்பும் நிறுவைத்தின் வபயகேயும், 

வதாகைரபசி இைக்ைத்கதயும் வைாடுங்ைள். 

நீங்ைள் வதாடர்பு வைாள்ள விரும்பும் நிறுவைத்கத ரவகை ரநேங்ைளில் அகைக்ை ரவண்டும். 

உங்ைள் கவத்தியகேப் பார்க்ை ஒரு உகேவபயர்ப்பாளர் உங்ைளுடன் ரதகவப்பட்டால், 

கவத்தியர்ைளுகடய முன்னுாிகமத் வதாடர்பில் (Doctor's Priority Line) ஒரு வதாகைரபசி 

உகேவபயர்ப்பாளகே ஒழுங்குபடுத்துவதற்ைாை TIS National ஐத்வதாடர்பு வைாள்ளுமாறு 

உங்ைள் கவத்தியாிடம் ரைளுங்ைள். ரநேடியாை வேக்கூடிய உகேவபயர்பாளகேயும் ஒரு 

கவத்தியர் ஒழுங்குபடுத்தைாம். மருந்துைகளப்பற்றி உங்ைளுடன் ரபசுவதற்கு மருந்தைங்ைள் 

வதாகைரபசி உகேவபயர்ப்பாளர்ைகளப் பாவிக்ைைாம். இது அேசாங்ைத்தால் வைங்ைப்படும் 

ஒரு இைவச ரசகவயாகும். 
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பின்வரும் குழுக்ைளுடன் வதாடர்புவைாள்ள இைவசத் வதாகைரபசி உகேவபயர்ப்பு ரசகவைள் 

ைிகடக்ைக்கூடும்: 

 இைாபமீட்டாத, அேச சார்பற்ற, சமூைத்கதத் தழுவிய நிறுவைங்ைள் 

 பாோளுமன்ற உறுப்பிைர்ைள் 

 உள்ளூர் அேசாங்ை அதிைாாிைள் (ைட்டைங்ைள், குப்கப ரசைாிப்புப் ரபான்ற மற்றும் 

நைேத்திற்ைாை ரசகவைள் வதாடர்பிைாை பிேச்சிகைைள்) 

 வர்த்தை சங்ைங்ைள் 

 ஆதை முைவர்ைள். 

TIS National க்ைாைப் பைியாற்றுதல் 

ஒப்பந்த உகேவபயர்ப்பாளோை ஆை ரவகைவசய்ய விரும்பும் ஆஸ்திரேலிய நிேந்தே வதிவாளர் 

மற்றும் குடிமக்ைளிடமிருந்து விசாேகைைகள TIS National வேரவற்ைிறது.  

ரமைதிை தைவல்ைளுக்ைாைத் www.tisnational.gov.au/en/Interpreters இல் TIS National 

இகையத்தளத்திற்குத் தயவுவசய்து வருகைதேவும். 

உங்ைள் முக்ைிய ஆவைங்ைளின் வமாைிவபயர்ப்பு 

தகைகமயுள்ள குடிவேவாளர்ைள் தமது குடிரயற்றம் வதாடர்பாை வசாந்த ஆவைங்ைகள 

(உதாேைமாை, பிறப்பு அல்ைது திருமைச் சான்றிதழ், சாேதி அனுமதிப்பத்திேங்ைள் மற்றும் 

ைல்வி, வதாைில் பத்திேங்ைள்) ஆங்ைிைத்திற்கு வமாைிவபயர்ப்பிக்ைைாம். ஆஸ்திரேலியாவுக்கு 

வந்து அல்ைது நிேந்தே வதிவிடம் ைிகடத்து முதல் இேண்டு ஆண்டுைளுக்கு இது இைவசமாகும். 

ரமைதிை தைவல்ைளுக்குப் பாருங்ைள்: 

“எைக்கு ஓர் உகேவபயர்ப்பாளர் ரதகவ” அட்கட  

ஆங்ைிைம் ரபசாதவர்ைள், அேசாங்ை முைவர்ைள், சமூைக் குழுக்ைள் மற்றும் வியாபாே 

நிகையங்ைளுடன் வதாடர்புவைாள்ளத் தமக்கு ஓர் உகேவபயர்பாளர் ரதகவப்படும் ரபாது 

‘எைக்கு ஓர் உகேவபயர்ப்பாளர் ரதகவ’ அட்கடகயப் பாவிக்ைைாம். அந்த அட்கடயிரை  

TIS National உகடய வதாடர்புத் தைவல்ைளும், உங்ைளுகடய விருப்புக்குாிய வமாைிகய 

எழுதுவதற்ைாை இடமும் இருக்கும். 

TIS National ரசகவைள்  வதாடர்புத் தைவல்ைள் 

வமாைிவபயர்ப்பு, உகேவபயர்ப்பு 

ரசகவ (TIS National) 24 

மைித்தியாை ரசகவ  

131 450 

TIS National இகையத்தளம்  www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers 

ஆவைங்ைள் வபாைிவபயர்ப்பது 

பற்றிய தைவல்ைள் 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-

multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-

australia/help-with-english/free-translating-service 

http://www.tisnational.gov.au/en/Interpreters
http://www.tisnational.gov.au/en/Interpreters
https://www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-australia/help-with-english/free-translating-service
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-australia/help-with-english/free-translating-service
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தமது ரசகவவபறுரவாருக்குக் வைாடுப்பதற்ைாை TIS National இந்த அட்கடைகள அேசாங்ை 

முைவர்ைள், சமூை குழுக்ைள் மற்றும் இைாபமீட்டாத முைவர்ைளுக்குக் வைாடுக்கும். 

நீங்ைள் ஓர் அட்கடகய தபாலில் வபற விரும்பிைால், tispromo@border.gov.au இல்  

TIS National க்கு மின் அஞ்சல் வசய்யவும் அல்ைது 1300 655 820 இல்  

வதாகைரபசியில் அகைக்ைவும். 

உகேவபயர்ப்பாளர் இைச்சிகை 

 

உகேவபயர்ப்பாளர் சின்ைம், (இந்தச் சிறிய புத்தைத்தின் முன்ைாலும் ஒவ்வவாரு பக்ைத்திலும், 

அேசாங்ை ரசகவைகளப் பாவிக்கும்ரபாது ஆங்ைிைம் நன்றாைத் வதாியாதவர்ைள் வமாைி உதவி 

ரைட்ைைாம் எைத் வதாிந்துவைாள்ள இடமளிக்ைிறது. 

வபாது கவத்தியசாகைைள், வபாலிஸ் நிகையங்ைள், அேச பாடசாகைைள், சமூை நிகையங்ைள், 

வீட்டுவசதி மற்றும் வதாைில் அலுவைைங்ைள், உள்ளூர்க் ைவுன்சில்ைள் மற்றும் குடிவேவு 

வாய்ப்புவளச் ரசகவ (Migrant Resource Centre) ரபான்ற குடிரயற்றச் ரசகவ வைங்குரவாாிடம் 

இந்தச் சின்ைத்கதக் நீங்ைள் ைாண்பீர்ைள். 

ஆங்ைிைம் ைற்றல் 

Adult Migrant English Program (AMEP) 

ஆங்ைிைம், ஆஸ்திரேலியாவின் ரதசிய வமாைி. ஆஸ்திரேலியாவில் மக்ைள் பை வமாைிைகளப் 

ரபசுைிறார்ைள், ஆைால் ஆஸ்திரேலிய வாழ்க்கையில் முற்றாை நீங்ைள் இகைந்துவைாள்ள 

நீங்ைள் ஆங்ைிைத்கதப் ரபசவும், விளங்ைிக்வைாள்ளவும் வதாிந்துவைாள்ளவும் ரவண்டும். 

ஆங்ைிைம் இல்ைாமல், முக்ைிய ரசகவைகளப் வபற்றுக்வைாள்வது அல்ைது பிறர் ஆதேவின்றி 

வாழ்வது ைடிைமாகும். ஆஸ்திரேலியாவில் நீங்ைள் ரவகை வசய்ய விரும்பிைால் ஆங்ைிைத் 

ரதர்ச்சியும் மிை அவசியமாகும். 

நீங்ைள் ஒர் ஆஸ்திரேலிய பிேகையாை வே விரும்பிைால், எவ்வாறு ஆங்ைிைத்கதப் ரபசுவது 

என்பகதத் வதாிந்துவைாள்ள ரவண்டும். 

தகைகமவபற்ற குடிவேவாளர் மற்றும் மைித ரநயத்தில் வந்திருப்பவர்ைளுக்கு 510 

மைித்தியால்ங்ைள்வகேயாை இைவச ஆங்ைிை வகுப்புக்ைகள Adult Migrant English Program 

(AMEP) வைங்குவதற்கு ஆஸ்திரேலிய அேசாங்ைம் நிதி முதலீடு வசய்துள்ளது.  

ஒரு நிேந்தே வீசா அல்ைது வசல்லுபடியாை தற்ைாலிை வீசா உங்ைளுக்கு வைங்ைப்பட்டிருந்தால், 

சிறியளவு ரபசக்கூடியவோை அல்ைது முற்றாை ஆங்ைிைம் ரபசமுடியாதவோைால், நீங்ைள் 

mailto:tispromo@border.gov.au
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ஆஸ்திரேலியாவில் குடிரயறும் வயதாை குடிரயற்றவாசி அல்ைது மைிதரநயத்தில் 

வந்திருப்பவோைால் AMEPக்கு ஒருரவகள நீங்ைள் தகுதியுகடயவோவீர்ைள். ரமலும் 

அதிைளவில் அறியத்தரும் ஒரு தைவல் தாள் http://docs.education.gov.au/node/37165 இல் உண்டு. 

AMEP வகுப்பில் ஆங்ைிை வமாைித்திறகையும், ஆஸ்திரேலிய சமூைத்கதப்பற்றிய 

தைவல்ைகளயும் நீங்ைள் ைற்றுக்வைாள்வீர்ைள். உங்ைகளப்ரபால் அரத பின்புைங்ைள், 

அநுபவங்ைள் மற்றும் இைட்சியங்ைளுடன் புதிதாை வந்த ஏகைரயாகே நீங்ைள் சந்திப்பீர்ைள், 

புதிய நண்பர்ைளாக்ைிக் வைாள்வீர்ைள். 

ஆஸ்திரேலிய அேசாங்ை அங்ைீைாேம் வபற்ற ரசகவ வைங்குரவார் ஊடாை AMEP 

வைங்ைப்படுைிறது. ரவற்று வமாைி ரபசுரவாருக்கு ஆங்ைிைம் ரபாதிக்ைப் பயிற்சியளிக்ைப்பட்ட 

ஆசிாியர்ைளால் வகுப்புக்ைளில் வசால்லிக் வைாடுக்ைப்படுைிறது.  

நீங்ைள் இயைக்கூடிய சிறந்த பைன் அகடவகத உறுதிப்படுத்தக்கூடிய, உங்ைள் ரதகவைளுக்கு 

நன்கு வபாருத்தமாை வகுப்கபத் வதாிவுவசய்ய உங்ைள் ரசகவ வைங்குரவார் உங்ைளுக்கு 

உதவியளிப்பார். உங்ைளுக்குப் வபாருத்தமாை ரநேத்திலும், இடத்திலும் நீங்ைள் 

படிக்ைக்கூடியதாை வவவ்ரவறு ரநேம்ைளிலும் (நாட்ைள், மாகை ரநேங்ைள், வாேஇறுதி நாட்ைள்) 

வவவ்ரவறு இடங்ைளிலும் முழுரநே, பகுதிரநே வகுப்புக்ைள் இருக்ைின்றை. 

உங்ைளுக்குக் குைந்கதைள் இருந்தால் AMEP child care ஐயும் பாருங்ைள். 

AMEP க்ைாை முக்ைிய ரநேக் ைட்டகமப்பு 

AMEP க்கூடாை ஆங்ைிை வமாைி ைல்விகயப் வபற்றுக்வைாள்ள, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு நீங்ைள் 

வந்துரசர்ந்த திைதியிலிருந்து, அல்ைது நீங்ைள் ஏற்ைைரவ ஆஸ்திரேலியாவில் 

இருப்பீர்ைளாைால் உங்ைள் வீசா ஆேம்பித்த திைதியிலிருந்து ஆறு மாதங்ைளுக்குள் ஒரு 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட AMEP இல் நீங்ைள் ைட்டாயம் பதிவு வசய்ய ரவண்டும். 

ஆஸ்திரேலியாவிற்கு வந்துரசர்ந்து அல்ைது உங்ைள் வீசா ஆேம்பித்து ஓர் ஆண்டுக்குள் நீங்ைள் 

ஆங்ைிை வகுப்புக்ைகள ஆேம்பிக்ை ரவண்டும். 

AMEP ஊடாை ஆங்ைிைம் ைற்பதற்கு நீங்ைள் வந்துரசர்ந்த திைதியிலிருந்து அல்ைது வீசா 

ஆேம்பித்த திைதியிலிருந்து உங்ைளுக்கு ஐந்து ஆண்டுைளுண்டு. உங்ைளுக்கு விரேட 

ரதகவைள், குகறந்த ைல்வி குடிவேவுக்கு முன்ைோை அல்ைது ைடிைமாை குடிரயறுவதற்கு 

முன்ைோை அனுபவங்ைள் இருந்தால், ரமைதிை பாடங்ைளுக்கு நீங்ைள் தகுதியுகடயவோைைாம். 

ரமைதிைத் தைவல்ைளுக்கு: 

  

https://docs.education.gov.au/node/37165
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AMEP ஏஎம்ஈபி வதாடர்பு தைவல்ைள் 

வதாகைரபசி 13 38 73 

AMEP இகையத்தளம் www.education.gov.au/amep 

மின்அஞ்சல் skilling@education.gov.au 

ஆங்ைிைம் தவிர்ந்த வமாைிைளில் தைவல்ைள் 
www.education.gov.au/amep-information-other-

languages 

எங்ரை நான் ஆங்ைிைம் படிக்ைைாம்? 

வைங்குபவர்ைள் மற்றும் படிக்கும் 

நிகையங்ைள் AMEP ைைைியில் ரநேடியாை  

www.education.gov.au/adult-migrant-english-

program-service-providers 

AMEP ஒன்கைன்  http://amepdl.net.au 

AMEP ஐ முடித்தபின்ைர் உங்ைள் ரமற்படிப்புக்குத் திட்டமிட உங்ைள் ரசகவ வைங்குபவர் 

உங்ைளுக்கு உதவைாம். 

Skills for Education and Employment (SEE) 

நீங்ைள் ரவகை ரதடுைிறீர்ைளாைால், Skills for Education and Employment (SEE) இந்தத் திட்டம் 

உதவைாம். இைவச வமாைி, எழுத்தறிவு, மற்றும் எண்ைறிவுப் பயிற்சி மற்றும் வதாைிற் 

பயிற்சிகய 800 மைித்தியாைங்ைள் வகேயில், படிப்பறிவு அல்ைது குகறவாை ஆங்ைிை 

வமாைித்ரதர்ச்சி ைாேைமாை ரவகை ரதடச் சிேமப்படும் ரவகை வசய்யும் வயதகடந்த ரவகை 

ரதடுரவாருக்குப் SEE வபற்றுக்வைாடுக்ைிறது. இேண்டு ஆண்டுைள் வகே இந்தத்திட்டம் 

உங்ைளுக்கு உதவும். 

ஊக்ைத்துடன் ரவகை ரதடிக்வைாண்டிருப்ரபார் மற்றும் வருமாை ஆதேவுக் வைாடுப்பைவு 

அல்ைது உதவித்வதாகைகயப் வபறும் தகுதியுகடரயார் SEE க்கும் தகுதியுகடயவோவர். Adult 

Migrant English Program (AMEP) ஐப் பூர்த்திவசய்த பின்ைர் அல்ைது AMEP க்குத் தகுதி வபறாத 

சிைர் SEE ஐ அணுகுைிறார்ைள். 

ரமைதிை தைவல்ைளுக்ைாை, Centrelink ஐ அகையுங்ைள் அல்ைது ரபாய்ப்பாருங்ைள், 

ரவகைவாய்ப்புச் ரசகவ வைங்குைருடன் உகேயாடுங்ைள் அல்ைது www.education.gov.au/skills-

education-and-employment இல் SEE இகையப் பக்ைத்திற்குப் ரபாைவும். 

அத்தியாயம் 5, ரவகைவாய்ப்கபயும் பாருங்ைள். 

  

http://www.education.gov.au/amep
mailto:skilling@education.gov.au
http://www.education.gov.au/amep-information-other-languages
http://www.education.gov.au/adult-migrant-english-program-service-providers
http://www.education.gov.au/adult-migrant-english-program-service-providers
http://amepdl.net.au/
http://www.education.gov.au/skills-education-and-employment
http://www.education.gov.au/skills-education-and-employment
http://www.education.gov.au/skills-education-and-employmen
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4 ைல்வியும், பயிற்சியும் 

இந்தப் பகுதியில் 

 குைந்கதப் போமாிப்பு 

 விகளயாட்டுக் குழுக்ைள் 

 பாடசாகையும் முன்பள்ளியும்  

 வதாைிற்ைல்வியும் பயிற்சியும் 

 National Training Complaints Hotline 

 பல்ைகைக் ைைைங்ைள்  

 ைல்வி அல்ைது பயிற்சி ரநாக்ைங்ைளுக்ைாைத் தகைகமைள் மற்றும் திறன்ைளின் 

அங்ைீைாேம்  

 மாைவர் உதவிப் பைம் 

 மாைவர் சலுகை அட்கடைள் 

 சமுதாயக் குறுைிய பாடவநறிைள் 

ஆங்ைிைம் ைற்பதில் தைவல்ைள் ரதகவப்பட்டால், பார்க்ைவும்: அத்தியாயம் 3, ஆங்ைிை வமாைி. 

குைந்கதப் போமாிப்பு 

உங்ைளுக்கு ரவகை, படிப்பு, அல்ைது ரவறு ைடப்பாடுைள் இருந்தால், வபாருத்தமாை, 

இன்வைாருவருகடய போமாிப்பில்- அதாவது குைந்கதப் போமாிப்பு - உங்ைள் குைந்கதகய 

விடரவண்டிவேைாம். சாியாை குைந்கதப்போமாிப்பு மற்றும் ஆேம்பக் ைல்விச் ரசகவகயத் 

வதாிவுவசய்தல் குடும்பங்ைளுக்குாிய ஒரு ைடிைமாை தீர்மாைமாகும். இது, உங்ைளுகடய 

குடும்பத்தின் ரதகவைகளயும், நீங்ைளும், உங்ைள் குைந்கதயும் மிைவும் வசௌைாியமாை 

உைேக்கூடிய சூைகையும் வபாறுத்ததாகும். குைந்கதப் போமாிப்பு வைங்குரவார் எல்ரைாரும் 

ைட்டாயமாைத் தகைகமயுகடயவோை அல்ைது அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட ைல்வித் தகைகம மற்றும் 

போமாிப்கபப் வபற உகைப்பவர்ைளாை இருக்ைரவண்டும். 

புதிதாை வந்துரசர்ந்த குைந்கதைள் மற்றும் வபற்ரறாருக்குக் குைந்கதப் போமாிப்புப் பை 

நன்கமைகள வைங்குைிறது. இந்தச் ரசகவைகளப் பை ஆஸ்திரேலியக் குடும்பங்ைள் 

பாவிக்ைின்றை. 

சமூை, உைர்வுபூர்வ மற்றும் ைற்கும் ஆற்றல்ைகள ரமம்படுத்த, குைந்கதப் போமாிப்பு மற்றும் 

ஆேம்பக் ைல்வி சிறுவர்ைளுக்கு உதவுைிறது. ரவறுபட்ட பின்புைங்ைளுடன் கூடிய சிறுவர்ைள் 

ஆங்ைிைத்கதக் ைற்று, தமது புதிய சுற்றாடலுக்குப் பைக்ைப்பட்டவர்ைளாை வருவார்ைள். உயர்தே 

குைந்கதப்பருவ ஆேம்பைல்வி மற்றும் குைந்கதப் போமாிப்பு திட்டங்ைள் ஒரு குைந்கதயின் 

முற்றுமுழுதாை அபிவிருத்தி, ைல்வி மற்றும் பிற்ைாைத்தில் வதாைிற் பைாபைன்ைகள 

ரமரைாங்ைச் வசய்யும்.  
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குைந்கதப் போமாிப்பு கவத்திருத்தல் என்பதன் அர்த்தம் நீங்ைள் பயிற்சிக்குப் ரபாைைாம், படிக்ை 

அல்ைது ரவகைக்குப் ரபாைைாம், அதுதான் உங்ைள் குடும்பத்திற்குப் பக்ைபைமாை 

இருக்ைப்ரபாவதுடன் குடிரயற்றம் வவற்றிைேமாவதற்ைாை சந்தர்ப்பத்கதயும் அதிைாிக்கும்.  

பல்ரவறுபட்ட குைந்கதப் போமாிப்புச் ரசகவைகளப் வபற்றுக்வைாள்ளைாம். ஆேம்பப்பள்ளி 

வயகதயகடந்த சிறுவர்ைளுக்ைாை இந்தச் ரசகவைள், நீண்ட நாள் ைவைிப்பு, குடும்பநாள் 

ைவைிப்பு, எப்ரபாதாவது ைவைிப்பு அத்துடன் வீட்டுக்கு வந்து ைவைித்தல் அகதப்ரபால் 

விடுமுகறைாைக் ைவைிப்பு மற்றும் பாடசாகை ரநேத்திற்ைப்பாற்பட்ட ைவைிப்புைகள 

உள்ளடக்கும். 

 நீண்ட நாள் ைவைிப்பு (Long Day Care) என்பது சிைரவகளைளில் நிகையத்கத 

அடிப்பகடயாைக் வைாண்ட ைவைிப்கபக் குறிப்பிடுைிறது. இது வபாதுவாைக் 

குைந்கதப் போமாிப்பு நிகையம் ரபாைப் பாவிப்பதற்ைாை விரசடமாை உருவாக்ைப்பட்ட 

ஒரு ைட்டிடத்திரைா அல்ைது ஒரு ைட்டடத்தின் ஒரு பகுதியிரைா வைங்ைப்படுைிறது.  

 ஒரு பதிவுவசய்யப்பட்ட பயிற்றுவிப்பாளர் தமது வீட்டில் ஏகைய ஆட்ைளின் 

பிள்களைளுக்குப் போமாிப்கப வைங்குவது குடும்ப நாள் ைவைிப்பாகும்  

(Family day care). 

 ஒழுங்ைாை முகறயில் குைந்கதப் போமாிப்புத் (Occasional care) ரதகவப்படாத 

குடும்பங்ைளுக்குத் தற்ைாலிைப் போமாிப்புப் வபாருத்தமாைதாகும். 

 குைந்கதப் போமாிப்புக்ைாை இகசந்து வைாடுக்ைக்கூடிய ஒரு முகற (In-home care), 

வீட்டுப்போமாிப்பாகும். ஒரு அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட ரபைிப் பயிற்றுவிப்பாளர் ஒருவர் 

குைந்கதயின் வீட்டிரை போமாிப்கப வைங்குைிறார். குறிப்பிடக்கூடிய சூழ் நிகையில் 

உள்ள பிள்களைளுக்கு மட்டுரம இது ைிகடக்கும்.  

 பிள்களைகளப் பாடசாகைக்குத் தயார்படுத்துைின்ற குைந்கதப் போமாிப்பு 

நிகையத்திரைரய முன்பள்ளி அல்ைது பாைர் பாடசாகைத் திட்டங்ைளுக்கும் 

பிள்களைள் சமூைமளிக்ைைாம். White Pages தைவல் சுவடியில் இகவ 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளை. 

வதாகைரபசி 1800 670 305 இல் National Child Care Access Hotline ஐ அகையுங்ைள் அல்ைது 

MyChild இகையத்தளம் www.mychild.gov.au இல் பின்வருவை பற்றிக் ைாைவும்: 

 உங்ைள் பிேரதசத்தில் அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட குைந்கதப் போமாிப்பாளர் ரசகவைள் 

 ைிகடக்ைக்கூடிய குைந்கதப் போமாிப்பு வகைைளும் ஏற்படக்கூடிய வவற்றிடங்ைளும் 

 அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட குைந்கதப்போமாிப்புச் வசைவுடைாை அேசாங்ை உதவி 

 விரசட வசதிைள் ரதகவப்படும் சிறுவர்ைளுக்ைாை ரசகவைள் 

 பல்ரவறு ைைாச்சாேப்பின்ைைிைளிலிருந்து வரும் சிறுவர்ைளுக்ைாை ரசகவைள் 

ரதசிய குைந்கதப் போமாிப்புத் தைவல்ைள்  இகையத்தளம் 

உங்ைளுக்கு அண்கமயில் உள்ள குைந்கத 

போமாிப்பு நிகையத்கதக் ைண்டறியுங்ைள் 
www.mychild.gov.au 

http://www.whitepages.com.au/
http://www.whitepages.com.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.mychild.gov.au/
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ரதசிய குைந்கதப் போமாிப்புத் தைவல்ைள்  இகையத்தளம் 

உங்ைளுக்கு அருைாகமயில் உள்ள குைந்கதப் 

போமாிப்பு  
www.humanservices.gov.au/childcare 

மாற்றங்ைளுக்கு அேச உதவி  www.education.gov.au/jobsforfamilies 

Department of Education and Training,  

ஆேம்ப குைந்கதப்பருவ மற்றும் பிள்களப் 

போமாிப்பு 

www.education.gov.au/early-childhood-and-child-

care 

உங்ைள் குடும்பத்திற்குப் வபாருத்தமாை 

குைந்கதயப் பாோமாிப்பு 
http://docs.education.gov.au/node/29716 

AMEP குைந்கதப் போமாிப்பு 

வபற்ரறார் AMEP வகுப்பிற்குச் சமூைமளிக்கும் ரவகளயில் மட்டும் பாடசாகை வயதிற்குக் 

குகறந்த வயதுகடய சிறுவர்ைளுக்ைாை குைந்கதப்போமாிப்கப Adult Migrant English Program 

(AMEP) வைங்குைிறது. ஏகைய திட்டங்ைள் இந்தச் வசைகவ ஏற்ைாதபடியால், நீங்ைள் AMEP ஐ 

பூர்த்திவசய்த பின்ைர் உங்ைள் குைந்கதப் போமாிப்புக்ைாை ஏற்பாடுைகள மீளாய்வு 

வசய்யரவண்டும். 

குைந்கதப்போமாிப்பில் ரவகைவசய்தல் 

குைந்கதைள் சாத்தியப்படக்கூடிய சிறந்த போமாிப்கபப் வபறுவதகை உறுதிப்படுத்த 

ஆஸ்திரேலியாவில் குைந்கதப் போமாிப்பு நன்கு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 

குைந்கதப்போமாிப்புக்கு, ஆஸ்திரேலிய மத்திய அேசாங்ைம், மாநிை மற்றும் பிேரதச 

அேசாங்ைங்ைள் கூட்டாைப் வபாறுப்பாகும். 

குைந்கதப் போமாிப்பு ரசகவ நிகையங்ைளும், அங்கு ைகடகமயாற்றும் 

பயிற்றுவிப்பாளர்ைளும், குைந்கதயின் ைல்வி, பாதுைாப்பு, நல்வாழ்வு அத்துடன் குைந்கதப் 

போமாிப்புக் வைாடுப்பைவுைள் ரபான்றகவ வதாடர்பாை பல்ரவறு சட்ட திட்டங்ைளுக்குக் 

ைட்டாயமாைக் ைட்டுப்பட ரவண்டும்.  

வைகமயாை குைந்கதப்போமாிப்பு வசயற்பாடுைளில் உங்ைகளப் பங்குவைாள்ளக் ரைட்டால், 

இவற்கறப்பற்றியும், ஏகைய ைடப்பாடுைகளப் பற்றியும் வதாிந்து வைாள்ளுங்ைள். அத்துடன் 

Technical and Further Education (TAFE) நிகையங்ைள் ரபான்ற Registered Training Organisation 

நிறுவைங்ைளூடாை ஒரு Certificate III in Children's Services ஐ ஒத்த ைல்வி மற்றும் போமாிப்பில் 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட தகைகமகயயும் வைாண்டிருக்ைரவண்டும் அல்ைது அதற்ைாை 

அலுவல்ைகளச் வசய்துவைாண்டிருக்ை ரவண்டும். 

http://www.humanservices.gov.au/childcare
http://www.humanservices.gov.au/childcare
http://www.education.gov.au/jobsforfamilies
http://www.education.gov.au/early-childhood-and-child-care
http://www.education.gov.au/early-childhood-and-child-care
http://docs.education.gov.au/node/29716
http://docs.education.gov.au/node/29716
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நீங்ைள் Centrelink மற்றும் Australian Taxation Office க்கு உங்ைள் வருமாைத்கதக் ைட்டாயம் 

வவளியிட ரவண்டும். வைகமயாை எல்ைாவித குைந்கதப் போமாிப்புக்கும் இந்த 

ரைாாிக்கைைள் வபாருந்தும். 

தமது ைடப்பாடுைளுக்குப் பைியாத குைந்கதப் போமாிப்புச் ரசகவைள் மற்றும் ரபைிப் 

பயிற்றுவிப்பவர்ைளுக்குப் பைாீதியாை அபோதத்திலிருந்து குற்றமுகறயாை விசாேகை 

மற்றும் வைக்குத்வதாடேல் வகே பாேதூேமாை தண்டகைைளுண்டு. 

ஒரு குைந்கதப் போமாிப்புப் பயிற்றுவிப்பாளர் பற்றிய ரமைதிை தைவகைப்வபற, மாநிை 

அல்ைது பிேரதச அேசாங்ை ைல்வித் திகைக்ைள இகையத்தளத்துகு விையம் வசய்யுங்ைள். 

விகளயாட்டுக் குழுக்ைள் 

ஓய்வாை ஒரு சுற்றாடலில் அம்மாக்ைள், அப்பாக்ைள், பாட்டன் பாட்டிைள், போமாிப்பாளர்ைள், 

சிறுவர்ைள் மற்றும் குைந்கதைள் சந்திக்கும் ஒரு சம்பிேதாயமற்ற ஒரு கூட்டம்தான் 

விகளயாட்டுக் குழு எைப்படும்.  

ஏகைய சிறுவர்ைளுடன் ரசர்ந்து புதிய அனுபவங்ைள் மற்றும் வதாடர்பாடலில் தாமும் 

பங்குபற்றுவதன் மூைம் சிறுவர்ைளின் படிப்பிலும், அபிவிருத்தியிலும் விகளயாட்டுக் குழுக்ைள் 

உதவைாம். குடும்பத்திலிருந்து தைிகமப்படுத்தப்படல் விகளயாட்டுக் குழுக்ைளில் 

பங்குபற்றுவதன் மூைம் குகறைிறது. ஏவைைில், உள்ளூர் சமூைத்துடன் இகைந்து வைாள்ள 

ஒழுங்ைாை சமூைச் வசயற்பாடுைகளயும், வாய்ப்புக்ைகளயும் விகளயாட்டுக் குழுக்ைள் 

வைங்குைின்றை.  

பல்ரவறு இடங்ைளில் விகளயாட்டுக் குழுக்ைள் சந்திக்ைின்றை அத்துடன் வபற் ரோோலும், 

போமாிப்ரபாோலும் ஒழுங்குபடுத்தப்படுைின்றை. வைக்ைமாை, நீங்ைள் இகைந்துவைாள்வதற்கு 

முன்ைர் இைவசமாைப் ரபாய்ப் பார்க்ைைாம். ஒவ்வவாரு தைிப்பட்ட விகளயாட்டுக் 

குழுக்ைகளயும் வபாறுத்து அடுத்தடுத்த வருகையின்ரபாது சிற்றுண்டி அல்ைது ஓவியம் 

வகேதலுக்ைாை உபைேைச் வசைவுைகளச் வசலுத்த ஒரு சிறிதளவு ைட்டைம் அறவிடப்படக் 

கூடும். 

Playgroup Australia கவ 1800 171 882 இல் வதாடர்பு வைாள்ளவும் அல்ைது ஒரு 

விகளயாட்டுக்குழுகவக் ைண்டறிய www.playgroupaustralia.com.au/ க்கு விையம் வசய்யுங்ைள். 

பாடசாகையும் முன்பள்ளியும்  

பாடசாகைக்கு முந்திய ஆண்டில் எல்ைாச் சிறுவர்ைளுக்கும் ஆேம்பப் பள்ளி அல்ைது பாைர் 

பாடசாகை ைிகடக்கும். சிறுவர்ைள் பாடசாகைக்குப் ரபாை முன்ைர் உடல், உள்ளம் மற்றும் 

சமூை ாீதியாை அபிவிருத்தியகடய ஆேம்பப் பள்ளி உதவுைிறது.  

  

http://www.playgroupaustralia.com.au/
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சிறுவர்ைள் ஐந்து வயதிலிருந்து ஆண்டு 10 ஐ அவர்ைள் முடிக்கும் வகே ைட்டாயமாைப் 

பாடசாகைக்குச் சமூைமளிக்ைரவண்டும். ஆண்டு 10 க்குப் பின்ைர், 17 வயதுவகே அவர்ைள் 

முழுரநேக் ைல்வி, பயிற்சி அல்ைது வதாைில் அல்ைது இந்தச் வசய்ற்பாடுைள் ைைந்த ஒன்றில் 

ைட்டாயமாைப் பங்குவைாள்ள ரவண்டும். 

வபாதுவாை, சிறுவர்ைள் 12 அல்ைது 13 வயது வகே ஆேம்பப் பாடசாகைக்கும், பின்ைர் 17 

அல்ைது 18 வயது வகே உயர் பாடசாகை (அல்ைது ‘இேண்டாந்தேப் பாடசாகை) க்கும் 

சமூைமளிக்ைிறார்ைள். இறுதிஆண்டு உயர் பாடசாகை பாீட்கசக்குத் தயார்படுத்தும்  

11ம் 12ம் ஆண்டு மாைவர்ைளுக்ைாை மாத்திேம் சிை ைல்லூாிைள் (உயர்நிகை  

இேண்டாந்தேப் பாடசாகைைள்) இருக்ைின்றை. 

நீங்ைள் உங்ைள் பிள்களைகள ஒரு அேசாங்ை அல்ைது அேச சார்பற்ற பாடசாகைக்கு 

அனுப்பைாம். White Pages இல் பாடசாகைைள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளை. 

அேச பாடசாகைைள் இைவசக் ைல்விகய வைங்குைின்றை. எவ்வாறாயினும், ைல்விக்ைாவும், 

விகளயாட்டு நிைழ்வுைளுக்ைாைவும் ஒரு சிறிய ஆண்டுக்ைட்டைத்கத அரநைமாை 

பாடசாகைைள் ரவண்டுைின்றை. வபன்சில், ரபைா, பாடப்புத்தைங்ைள் மற்றும் பாடசாகைச் 

சீருகடைள் அடங்ைைாை ரமைதிை வபாருட்ைகளப் வபற்றார் வைங்ை ரவண்டி ஏற்படைாம். 

தற்ைாலிை வீசாகவ கவத்திருக்கும் மாைவர்ைள் முழுப் பாடசாகைக் ைட்டைத்கதயும் 

வசலுத்துமாறு ரைட்ைப்படைாம்- பாடசாகையுடன் சாிபார்க்ைவும். 

அேச சார்பற்ற பாடசாகைைள் ைட்டைம் அறவிடுைின்றை, அத்துடன் அகவைள் ஒரு மத 

ஈடுபாடு அல்ைது ஒரு குறிப்பிட்ட ைல்விக்வைாள்கைகயக் வைாண்டகவைளாை இருக்ைைாம். 

தைியார் ைல்விகயப் பற்றி அறிந்துவைாள்ளத் வதாிவுவசய்யப்பட்ட பாடசாகைத் தைவல் 

புத்தைத்கதப் பாருங்ைள் அல்ைது அேச சார்பற்ற ைல்வி அதிைாாிகயச் சந்திப்பதற்ைாை ஒரு 

முன்பதிகவச் வசய்யுங்ைள். 

பாடசாகைக்கு முன்ைோை அல்ைது பின்ைோை போமாிப்பு அல்ைது பாடசாகை 

விடுமுகறயின்ரபாது போமாிப்பு உங்ைளுக்குத் ரதகவயாைால், பாடசாகைகயக் ரைட்ைவும். 

ஆட்ரசர்ப்பு 

குைந்கதகய ஒரு பாடசாகையில் ரசர்ப்பதற்கு, வதாகைரபசியில் ரபசவும் அல்ைது 

பாடசாகைக்குப் ரபாைவும். உங்ைளது வீசா அல்ைது ஆஸ்திரேலிய நுகைவு ஆவைங்ைள், 

உங்ைள் பிள்களயின் பிறந்த ரததிக்குாிய ஆதாேம், பாடசாகை அறிக்கை உட்பட,  

அவர்ைளின் முன்கைய ைல்வி வதாடர்பாை ஏதாவது ஆவைங்ைகள நீங்ைள் எடுத்துச் வசல்ை 

ரவண்டும். தடுப்பூசி ரபாட்ட ஆவைங்ைகளயும் நீங்ைள் ைாண்பிக்ை ரவண்டும்.  

பாருங்ைள்: அத்தியாயம் 9, சுைாதாேமும், நல்வாழ்வும்.  

பாடசாகைகயத் வதாிவுவசய்வது ஒரு ைடிைமாை தீர்மாைமாகும். www.myschool.edu.au/   

இல் ‘MySchool’ இகையத்தளத்திலிருந்து நீங்ைள் உள்ளூர் பாடசாகைைள் பற்றி அதிைளவில் 

அறிந்து வைாள்ளைாம். 

http://www.myschool.edu.au/
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ஆங்ைிைம் ரபசாத பாடசாகைச் சிறுவர்ைள் 

ஆஸ்திரேலியவுக்குள் ஆங்ைிைம் படிக்ை ஆதேவளிக்கும் ரசகவைள் ரவறுபடுைின்றை.  

ரமைதிை தைவல்ைளுக்கு, உங்ைள் மாநிை அல்ைது பிேரதசக் ைல்வி அதிைாாி அல்ைது  

உங்ைள் குைந்கதயின் பாடசாகைகயத் வதாடர்பு வைாள்ளவும். 

மாநிைம் அல்ைது 

பிேரதசம் 
தைவல்ைள் இகையத்தளம் 

ACT 
Education and Training 

Directorate 

www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/e

nglish-as-an-additional-language-or-dialect  

NSW Department of Education 
www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/a-

z/esl.php  

NT Department of Education 

https://nt.gov.au/learning/international-

students-and-migrants/english-as-a-second-

language-students 

Qld 
Department of Education and 

Training 

http://education.qld.gov.au/schools/about/sup

port.html  

SA 
Department for Education and 

Child Development 

www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-

learning/schools/curriculum-and-

learning/student-support-programs/english-

as-a-second-language  

Tas. Multicultural Access Point  
www.multicultural.tas.gov.au/education_and_

english 

Vic. 
Department of Education and 

Training  

www.education.vic.gov.au/school/teachers/te

achingresources/diversity/eal/Pages/ealnewst

udent.aspx  

WA Department of Education 

http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/d

etcms/navigation/program-information/eal-d-

school-programs/  

பாடசாகையில் உகேவபயர்ப்பாளர்ைள் 

குகறந்தளவு அல்ைது முற்றாை ஆங்ைிை அறிவில்ைாத வபற்ரறார் மற்றும் போமாிப்பாளர் தமது 

பிள்களைள் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்ைகளப் பாடசாகையில் ைைந்துகேயாடும்ரபாது, ஓர் 

உகேவபயர்ப்பாளகேத் தம்முடன் கவத்திருக்ைைாம். பாடசாகைகயச் சந்திக்ை முதல்,  

131 450 இல் TIS National ஐத் வதாடர்புவைாள்ளவும் (24 மைித்தியாைங்ைள், வாேத்தில் ஏழு 

நாட்ைள்) அல்ைது www.tisnational.gov.au க்குப் ரபாய்ப்பார்க்ைவும். 

  

http://www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/english-as-an-additional-language-or-dialect
http://www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/english-as-an-additional-language-or-dialect
http://www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/a-z/esl.php
https://nt.gov.au/learning/international-students-and-migrants/english-as-a-second-language-students
http://education.qld.gov.au/schools/about/support.html
http://education.qld.gov.au/schools/about/support.html
http://www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-learning/schools/curriculum-and-learning/student-support-programs/english-as-a-second-language
http://www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-learning/schools/curriculum-and-learning/student-support-programs/english-as-a-second-language
http://www.multicultural.tas.gov.au/education_and_english
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/diversity/eal/Pages/ealnewstudent.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/diversity/eal/Pages/ealnewstudent.aspx
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/detcms/navigation/program-information/eal-d-school-programs/
http://www.tisnational.gov.au/
http://www.tisnational.gov.au/
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வதாைிற்ைல்வியும் பயிற்சியும்  

ஒரு குறிப்பாை ரவகைக்ைாைத் வதாைில்நுட்ப அல்ைது வியாபாேத் திறகமைள் 

ரதகவப்படுபவர்ைளுக்ைாை Vocational Education and Training (VET) இருக்ைிறது.  

தைவல் வதாைில்நுட்பம், வியாபாே ரசகவைள், ைகை மற்றும் ஊடைம், சுற்றுைா மற்றும் 

உபசாிப்பு, பிள்களப் போமாிப்பு, ரபாக்குவேத்து மற்றும் திட்டமிடல் , ைட்டுமாைம், 

சுேங்ைத்வதாைில், உற்பத்தி, ைிோமியக் கைத்வதாைில் ரபான்ற பகுதிைளில் பைவித வதாைில் 

பயிற்சி பாடவநறிைள் உண்டு.  

VET ைல்விகய ஆேம்பிக்ைமுன்ைர், நீங்ைள் வசய்ய விரும்பும் ைற்கை வநறிகய ஆோய்ந்து 

ஆஸ்திரேலியாவில் தற்சமயம் ரவகைக்குத் ரதகவப்படும் திறகமைள் என்ைவவைப் பார்ப்பது 

அவசியம். www.myskills.gov.au இல் MySkills இகையத் தளம் இந்த ஆோய்ச்சிக்கு 

உதவுவதற்ைாை தைவல்ைகளத் தருைிறது. 

ஆஸ்திரேலியாவில் VET ைற்கை வநறிைகளப் ரபாதிக்கும் பயிற்சி நிறுவைங்ைள் பற்றிய 

தைவல்ைகள MySkills இகையத்தளம் வைங்குைிறது. Technical and Further Education (TAFE) 

நிறுவைம், Adult and Community Education (ACE) ஸ்தாபைங்ைள், மற்றும் Private Registered 

Training Organisations (RTOs) இவற்றுள் அடங்கும்.  

பாடசாகையில் இேண்டாந்தேப் பாடசாகை மாைவர்ைள் தமது இறுதியாண்டில் VET பாட 

வநறிைகள எடுக்ைக் கூடும். VET ைற்கை வநறிக்ைாை ைட்டைங்ைள் அறவிடப்படுைின்றை 

அத்துடன் சிை பாட வநறிைளில் தகைகமயகடய, மாைவர்ைள் தமக்குாிய புத்தைங்ைள், 

வபாருட்ைள் அல்ைது உபைேைங்ைகள வாங்ை ரவண்டும். சிை ைற்கை வநறிைளுக்குத் தகுதிவபற 

மாைவர்ைள் இேண்டாந்தேப் பாடசாகைகயக் ைட்டாயம் முடிக்ை ரவண்டும். 

டிப்புரளாமா தேத்தில் ரசர்க்ைப்படும் தகுதியுகடய மாைவர்ைளுக்கு ஆஸ்திரேலிய அேசாங்ைம் 

VET FEE-HELP ைடன் திட்டத்கத வைங்குைிறது. VET FEE-HELP மாைவர்ைளுக்கு நிதிஉதவி 

அளிப்பதால் தமது ைட்டைத்கத முன்கூட்டிரய வசலுத்த ரவண்டியதில்கை. VET FEE-HELP 

ைடகைப் வபறும் மாைவர்ைள் தமது வருமாைம் ஆைக்குகறந்த திருப்பிச் வசலுத்தரவண்டிய 

வதாடக்ைநிகைகய அகடந்ததும் வாித்திட்டத்தினூடாைக் ைட்டாயம் திருப்பிச் வசலுத்த 

ரவண்டும். இந்தக் ைடனுக்கு விண்ைப்பிக்கும்ரபாது, கைவயழுத்திடமுன்ைர் எல்ைாக் 

ைடப்பாடுைகளயும் வதாிந்திருப்பது உங்ைள் வபாறுப்பாகும். VET FEE-HELP பற்றிய ரமைதிை 

தைவல்ைகளப் வபறப் ரபாைவும்: http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees  

பிோந்தியம் VET தைவல்ைள் வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

National 
My Skills Training 

Directory 
 www.myskills.gov.au 

ACT Skilled Capital 02 6205 8555 
www.skills.act.gov.au/?q=skills-

training-act 

NSW Smart and Skilled 1300 772 104 www.smartandskilled.nsw.gov.au 

http://www.myskills.gov.au/
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees
http://www.myskills.gov.au/
http://www.myskills.gov.au/
http://www.skills.act.gov.au/?q=skills-training-act
http://www.smartandskilled.nsw.gov.au/
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பிோந்தியம் VET தைவல்ைள் வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

NT 
Northern Territory Training 

Entitlement 
 

https://nt.gov.au/learning/adult-

education-and-training/vocational-

education-and-training-VET 

 Department of Business 08 8999 5511 http://www.vet.nt.gov.au/ 

Qld Skills Gateway 1300 369 935 
www.skillsgateway.training.qld.gov.

au 

SA Work Ready 1800 506 266 
www.skills.sa.gov.au/training-

learning 

Tas. Skills Tasmania  
http://www.skills.tas.gov.au/learner

s 

Vic. 
Victorian Training 

Guarantee 
13 1823 

www.education.vic.gov.au/training/l

earners/vet/pages/funding.aspx 

WA Future Skills 08 6551 5000 
www.futureskillswa.wa.gov.au/stud

entsparents/Pages/default.aspx 

தகைகமைள், திறகமைளின் அங்ைீைாேம் பற்றிய தைவல்ைளுக்கு, பாருங்ைள்:  

அத்தியாயம் 5 ரவகைவாய்ப்பு 

National Training Complaints Hotline 

National Training Complaints Hotline நுைர்ரவார், வதாைிற்ைல்வி அல்ைது பயிற்சி  

சம்பந்தமாை முகறப்பாடுைகளப் பதிவுவசய்வதற்ைாை ஒரு ரதசிய ரசகவயாகும்.  

அவர்ைளது முகறப்பாடுைளுக்கு உதவுவதற்ைாை நுைர்ரவாகே இந்தச்ரசகவ வபாருத்தமாை 

முைவர்/அதிைாாி/விசாேகை வகேயகறைளுக்குப் பாிந்துகே வசய்யும். 

ஆஸ்திரேலிய மாநிை, பிேரதச அேசாங்ைங்ைள் அடங்ைைாைப் பல்ரவறுபட்ட நிறுவைங்ைளின் 

ஈடுபாட்டுடைாை வதாைிற்ைல்வி மற்றும் பயிற்சிப்பகுதி சிக்ைைாைதாகும். முகறப்பாடுைகள 

அறிவிக்ை ஒரு சீோக்ைப்பட்ட, இைகுவாை வைிகயப்வபற நுைர்ரவார் தகுதியுகடயவோவர் 

Hotline முகறப்பாடுைகள விசாாிப்பதில்கை ஆைால் முகறப்பாடுைகள ஆரைாசிப்பதற்ைாை 

மிைவும் வபாருத்தமாை முைவர், அதிைாாி அல்ைது நியாயாதிக்ைமுகடயவாிடம் 

முன்கவக்ைப்படும். Hotline பற்றிய ரமைதிைத் தைவல்ைகள www.education.gov.au/NTCH இல் 

வபற்றுக்வைாள்ளைாம். 

நாடுமுழுவதும் திங்ைள் வதாடக்ைம் வவள்ளிவகே, ைாகை 8 மைியிலிருந்து மாகை 6 மைிவகே 

Hotline இயங்குைிறது. வதாகைரபசி இைக்ைம் 13 38 73 ஆகும். எழுத்துமூைமாை முகறப்பாடுைள் 

skilling@education.gov.au க்கு மின்அஞ்சல் வசய்யப்படைாம். உங்ைளது வதாடர்புத் தைவல்ைள் 

அடங்ைைாை சாத்தியப்படக்கூடிய அதிைளவு தைவல்ைகள உள்ளடக்ைவும், இதன் பயைாை, 

உங்ைளது முகறப்பாடு முற்றாை ஆரைாசிக்ைப்படைாம். 

https://nt.gov.au/learning/adult-education-and-training/vocational-education-and-training-VET
https://nt.gov.au/learning/adult-education-and-training/vocational-education-and-training-VET
http://www.vet.nt.gov.au/
http://www.skillsgateway.training.qld.gov.au/
http://www.skills.sa.gov.au/training-learning
http://www.skills.tas.gov.au/learners
http://www.education.vic.gov.au/training/learners/vet/pages/funding.aspx
http://www.education.vic.gov.au/training/learners/vet/pages/funding.aspx
http://www.futureskillswa.wa.gov.au/studentsparents/Pages/default.aspx
http://www.education.gov.au/NTCH
https://www.education.gov.au/NTCH
mailto:skilling@education.gov.au
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உகேவபயர்ப்பாளர் ரசகவகய 131 450 ஐ அகைத்து TIS National ஊடாைப் 

வபற்றுக்வைாள்ளைாம். ரைளுங்ைள் National Training Complaints Hotline. 

பல்ைகைக் ைைைங்ைள்  

உைைத்தில் மிைச் சிறந்த பல்ைகைக்ைைைங்ைளுள் ஆஸ்திரேலிய பல்ைகைக் ைைைங்ைள் 

இருக்ைின்றை. இளமாைிப் பட்டப்படிப்புக் ைற்கைவநறி முடிவகடய மூன்று ஆண்டுைள் 

வசல்லும் ஆைால், இேட்கடப் பட்டப்படிப்பு மற்றும் பட்டப் பின்-படிப்புக்ைளுமுண்டு, இகவ 

நீண்ட நாள் எடுக்கும். சிை ைற்கை வநறிைள் வதாகைக்ைல்வி (ஒன்கைன்) மற்றும் பகுதிரநேத் 

வதாிவுைகளக் வைாண்டிருக்கும். குறுைிய வதாைில் விருத்திப் பாடவநறிைளும் பல்ைகைக் 

ைைைங்ைளால் வைங்ைப்படைாம். 

ஆஸ்திரேலிய ைல்விமுகறபற்றி அறிந்துவைாள்ள: 

 ஆஸ்திரேலியாவுக்குக் குடிரயற அல்ைது ஆஸ்திரேலியாவில் ைல்வி பயிை நீங்ைள் 

ைருதிைால், பாருங்ைள்: www.studyinaustralia.gov.au 

 நீங்ைள் ஒர் உள்நாட்டு மாைவர் அல்ைது மைிதரநய வீசா கவத்திருப்பின் பார்க்ைவும்: 

அை இருந்தால் ரபாய்ப்பாருங்ைள் www.studyassist.gov.au 

நீங்ைள் ஆஸ்திரேலிய உயர்ைல்வி, நிறுவைங்ைள் மற்றும் ைல்வித்துகறைகள ஒப்பிட்டுப் பார்க்ை 

விரும்பிைால், www.qilt.edu.au இல் அவ்வாறு வசய்யைாம். 

நுகைவதற்ைாை தகைகமைள், அனுமதிைள் மற்றும் ைற்கை வநறிைள் பற்றிய தைவல்ைளுக்கு 

நீங்ைள் விரும்பும் பல்ைகைக்ைைைம் அல்ைது உங்ைள் மாநிைம் அல்ைது பிேரதசத்திலுள்ள 

பல்ைகைக்ைைை அனுமதிைள் நிகையத்துடன் 

(http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enrolling-in-a-

course  இல்) நீங்ைள் வதாடர்பு வைாள்ள ரவண்டும். 

குகறந்த ஆங்ைிைஅறிவுள்ள மாைவர்ைள் தங்ைளது ைற்கை வநறிக்குத் ரதகவப்படும் ஆங்ைிை 

அறிவின் தேத்கதத் தமது பல்ைகைக் ைைைத்துடன் வதாடர்பு வைாண்டு விசாாிக்ை ரவண்டும். 

இங்ரை ைல்விகய ரமற்வைாள்ள உங்ைளது ஆங்ைிைம் ரபாதியது என்பகத 

நிச்சயப்படுத்திக்வைாள்ள பல்ைகைக்ைைைத்துக்குப் புகுவதற்கு முன்ைர் ஆங்ைிை வமாைித் 

திட்டத்தில் நீங்ைள் ரசர்ந்துவைாள்ள ரவண்டி வேைாம். 

பல்ைகைக்ைைைத்கதயும், பாடவநறிகயயும் வபாறுத்து பல்ைகைக்ைைைப் பாடவநறிச் வசைவுைள் 

ரவறுபடும். நீங்ைள் ரசர்ந்துவைாள்ள முன்ைர், பாட வநறிக்ைாை வசைவு வமாத்தமாை 

எவ்வளவாைைாம், எவ்வாறு நீங்ைள் அகதச் வசலுத்துவீர்ைள் அத்துடன் புத்தைங்ைள், 

தங்குமிடவசதி மற்றும் வபாது வாழ்க்கைச் வசைவுைகள எவ்வாறு நீங்ைள் 

வசலுத்துவீர்ைவளன்பகத நீங்ைள் ஆரைாசித்துப் பார்க்ை ரவண்டும். 

பல்ைகைக்ைைைங்ைளில் உள்ளூர் மாைவர்ைளின் ைல்விக்கு உதவத் தகுதியுகடய 

மாைவர்ைளுக்கு அேசாங்ைம் பல்ைகைக்ைைை இடங்ைளுக்கு ஊக்குவிப்பதுடன் Higher Education 

http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.studyassist.gov.au/
http://www.qilt.edu.au/
http://www.qilt.edu.au/
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enrolling-in-a-course
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enrolling-in-a-course
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enrolling-in-a-course
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Loan Program (HELP) ஊடாை நிதியுதவியுமளிக்ைிறது. தகுதிவபற்றால், ரநேடியாை நீங்ைள் 

படிப்பதற்ைாை வசைகவச் வசலுத்தரவண்டியதில்கை ஆைால் உங்ைளது வருமாைம் 

ஆைக்குகறந்த திருப்பிச் வசலுத்தும் படிநிகைகய அகடந்ததும் HELP ைடகை வாி முகற 

ஊடாைச் வசலுத்தைாம். இந்தப் படிநிகைைள் ஆண்டுரதாறும் குறியீடு வசய்யப்படுைிறது 

அத்துடன் இவற்கற StudyAssist (www.studyassist.gov.au) இல் ைாைைாம். 

சர்வரதச மாைவர் உதவி 

நீங்ைள் ஆஸ்திரேலியாவில் படித்துக்வைாண்டிருக்கும்ரபாது உங்ைளுக்ைாை உதவிக்ைாை 

நீங்ைள் முதலில் சந்திக்ைரவண்டிய இடம் ைல்வி மற்றும் பயிற்சி நிகையம் ஆகும்.  

சர்வரதச மாைவர்ைளுக்குாிய குடிரயற்றத் தைவல்ைகள www.studyinaustralia.gov.au/global/live-

in-australia இலும் இந்தத் தளங்ைளிலும் நீங்ைள் ைாைைாம்:  

சர்வரதச மாைவர்ைளுக்ைாை தைவல்ைள் இகையத்தளம் 

Department of Education and Training www.internationaleducation.gov.au/ 

Future Unlimited www.studyinaustralia.gov.au/  

Immigration information www.border.gov.au/Trav/Stud  

ைல்வி அல்ைது பயிற்சி ரநாக்ைங்ைளுக்ைாைத் தகைகமைள் மற்றும் 

திறன்ைளின் அங்ைீைாேம்  

ஆஸ்திரேலியாவில் நீங்ைள் படிப்கப அல்ைது பயிற்சிகயப் வபற விரும்பிைால் முதலில் ஒரு 

பயிற்சி அளிப்பவர், பல்ைகைக்ைைைம், அல்ைது திறகமைகள மதிப்பிடும் அதிைாாியிைால் 

உங்ைள் தகைகமைள் அல்ைது வவளிநாட்டு ரவகை அனுபவத்கத, சம்பிேதாயப்படி 

அங்ைீைாேம் வசய்விப்பது உதவியாைைாம். இது ைற்கை வநறிக்கு அனுமதிப்பதற்ைாை 

தகைகமைள், அல்ைது பயிற்சிக்குத் ரதகவயாை ைாைத்கதக் குகறக்ை உதவைாம். 

தோதேங்ைள், திறகமைளின் அங்ைீைாேம் பற்றிய தைவல்ைளுக்குப் பாருங்ைள்:  

அத்தியாயம் 5, ரவகைவாய்ப்பு  

மாைவர் உதவிப் பைம் 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட ைல்விகய ரமற்வைாள்பவர்ைளும், ஒரு குறிப்பிட்ட மட்டத்திற்குள்ரள 

வருமாைம் மற்றும் வசாத்துக்ைகள கவத்திருப்பவர்ைளுமாைிய ஆஸ்திரேலிய 

வதிவாளர்ைளுக்கு (16 -24 வயதுகடயவர்ைளுக்கு) Youth Allowance மற்றும்  

(25 வயது மற்றும் அதற்கு ரமற்பட்ரடாருக்கு) Austudy நிதி உதவி வைங்ைப்படுைிறது.  

அரநைமாை, புதிதாை வந்துரசர்ந்த வதிவாளர்ைளுக்கு ஒரு ைாத்திருக்ை ரவண்டிய ைாைம் 

பிேரயாைிக்ைப்படுைிறது. அைதிைளும், மைிதரநய வருகையாளர்ைளுக்கும் இந்தக் ைாத்திருக்கும் 

ைாைம் விைக்ைப்பட்டுள்ளது. ரமைதிை தைவல்ைளுக்கு 

www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-trainees இல் Centrelink ஐத் 

வதாடர்பு வைாள்ளவும். 

http://www.studyassist.gov.au/
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia
http://www.internationaleducation.gov.au/
http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Stud
http://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-trainees
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அத்தியாயம் 10. உங்ைள் குடும்பம் இகதயும் பார்க்ைவும். 

மாைவர் சலுகை அட்கடைள் 

சிை மாநிைங்ைள், பிேரதசங்ைளில் பாடசாகை மற்றும் உயர்ைல்வி மாைவர்ைள் உதாேைமாை 

வபாதுப் ரபாக்குவேத்துக்கு ரசகவைளுக்ைாை ைட்டைத்கதச் வசலுத்த மாைவர் அட்கடைள் 

தள்ளுபடிக்கு அவர்ைகளத் தகைகம வபறச்வசய்ைிறது. ஒரு மாைவர் அட்கட வபறுவது 

குறித்து உங்ைள் பாடசாகை அல்ைது நிறுவைத்கதக் ரைளுங்ைள். 

சமுதாயக் குறுைிய பாடவநறிைள் 

Adult and Community Education (ACE) 15 வயதிற்கும் ரமற்பட்டவர்ைளுக்கு உள்ளூர் 

சமுதாயத்தில் ைல்விக் ைற்கை வநறிைகள வைங்குைிறது. ACE ைற்கை வநறிைள் பல்ரவறு 

திறகமைள், பின்புைங்ைள் வைாண்டவர்ைளுக்குப் வபாருத்தமாைதும், வைக்ைமாை,  

மிைவும் இகசந்து வைாடுக்ைக்கூடியகவயுமாகும். வைகமயாை, பாடவநறிக்ைாைம்,  

ஆறிலிருந்து எட்டு வாேங்ைளுக்குரமல், வாேந்தம் இேண்டு வதாடக்ைம் மூன்று 

மைித்தியாைங்ைள் அல்ைது முழுநாள் வதாைிற் பட்டகறைள் ஆகும். ைற்கை வநறி  

மாகையில் அல்ைது வாே இறுதியில் நடாத்தப்படும். 

ACE ைற்கை வநறிைள் தகைகமைகளத் தருவதல்ை ஆைால், அகவ ரமலும் முகறயாை 

ைல்விக்ைாை வைிகயயும்,வதாைில்சார் பயிற்சிகயயும் வைங்குைின்றை. ACE ரவகை 

வதாடர்பாை திறகமைள், சான்றிதழ்ைகள வைங்ைைாம் அல்ைது வசாந்த, வாழ்க்கைமுகற 

அல்ைது சமூைத் ரதகவைகளத் திருப்தி வசய்யைாம். 

சிை குறுைியைாைக் ைற்கை வநறிைள் அங்ைீைாேம் வபற்றுள்ளதுடன், அறிகவயும் 

திறகமைகளயும் வைாடுப்பதற்ைாை உருவாக்ைப்பட்டகவ, உதாேைமாை, ைகை,  

தைவல் வதாைில் நுட்பம், சிறு வர்த்தைம், ஏகைய வமாைிைள் மற்றும் விகளயாட்டு. 

Technical and Further Education (TAFE) மற்றும் Vocational Education Training (VET) நிறுவைங்ைள் 

குறுைியைாை, அங்ைீைாேம் வபற்ற ைற்கை வநறிைகள வைங்குவதுரபால், வைகமயாை 

மதிப்பீடில்ைாத அங்ைீைாேம் அளிக்ைப்படாத குறுைியைாைக் ைற்கை  

வநறிைகளயும் வைங்ைைாம். 
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5 ரவகைவாய்ப்பு 

இந்தப் பகுதியில் 

 ரவகை ரதடுதல் 

 Centrelink 

 தகைகமைள், திறகமைகள அங்ைீைாித்தல் 

 ரவகை இடத்தில் உாிகமைள் மற்றும் பாதுைாப்பு 

 ரவகை இடத்தில் சுைாதாேம் மற்றும் பாதுைாப்பு 

 வயதுமுதிர்வு ஓய்வூதியம் 

ரவகை ரதடுதல் 

ஆஸ்திரேலியத் வதாைிற் சந்கத மிைவும் ரபாட்டி நிகறந்ததாை இருக்ைைாம். எவ்வளவு 

விகேவில் நீங்ைள் ஒரு ரவகைகய எடுப்பது என்பகத, வபாருளாதாேக் ைாேைிைள், உங்ைளது 

தோதேம், திறகமைள் மற்றும் ஆங்ைிைம் ரபசும் ஆற்றல் அத்துடன் நீங்ைள் ரதடும் ரவகையின் 

மாதிாி என்பகவ பாதிக்ைின்றை. ரவகைகயப் வபற்றுக்வைாள்வது ஆஸ்திரேலியாவின் 

பல்ரவறு பகுதிைளில் ரவறுபட்டுக் ைாைப்படுைிறது. 

நாளாந்த வசய்திப்பத்திாிகைைள் 'Job Vacancies' (அல்ைது ‘Positions Vacant’) ஐப் 

பிேசுாிக்ைின்றை. ரநேடியாைவும் ைைிைியில் ரவகை வவற்றிடங்ைள் பட்டியலிடப்படுைின்றை. 

வதாகைரபசித் தைவல் புத்தைம் மற்றும் ‘ஒன்கைன்’ ஆட்ரசர்ப்பு இகையத்தளங்ைளில் தைியார் 

வதாைில் முைவர்ைள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளைர். 

ஆஸ்திரேலியாவின் மிைப்வபாிய இைவச ரநேடி ரவகை வகைத்தளங்ைள் www.jobactive.gov.au/ 

இல் ஒன்றாை jobactive இல் ஆஸ்திரேலியாவில்  

எப்பகுதியிலும் நீங்ைள் ரவகை ரதடைாம். 

தன்ைார்வத் வதாண்டோை ரவகைவசய்வது வதாைில்வாய்ப்புக்கு வைிவகுக்கும்:  

அத்தியாயம் 12, பாருங்ைள்: மக்ைள் பங்ைளிப்பு 

Centrelink 

ரவகை ரதடுரவாருக்குக் வைாடுப்பைவுைகளயும், ரசகவைகளயும் Centrelink 

விநிரயாைிக்ைின்றது. நீங்ைள் ரவகை ரதடுபவோை இருந்தால், அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட ைல்விகய 

முடித்துக்வைாண்டால், அல்ைது அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட வசயற்பாடுைகளப் பாேவமடுத்திருந்தால் 

நீங்ைள் ஒரு வருமாை ஆதேவுப் படிக்குத் தகுதி வபறக்கூடும். 

Centrelink வதாடர்பு தைவல்ைள் 

Centrelink இகையத்தளம் www.humanservices.gov.au 

குடிரயறிைள், அைதிைள், 

பார்கவயாளர்ைளுக்ைாை தைவல்ைள் 
www.humanservices.gov.au/multicultural 

http://www.jobactive.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
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Centrelink வதாடர்பு தைவல்ைள் 

ரவறுவமாைியிைாை தைவல்ைளுக்கு www.humanservices.gov.au/yourlanguage 

ரவறுவமாைியிைாை தைவல்ைளுக்கு 131 202 

வதாகைரபசியில் ரவகை ரதடுரவார் 132 850 

நீங்ைள் ஒரு ரவகைகயப் வபற்றுக்வைாள்ள, ஒருரவகள Centrelink உங்ைகள jobactive அல்ைது 

Disability Employment Services ரபான்ற ஒரு வதாைில் ரசகவைள் வைங்குரவாாிடம் அனுப்பைாம் 

(Employment Services Provider).. நீங்ைள் வதாகைதூேத்திலுள்ள ஓர் இடத்தில் 

வசிப்பீர்ைளாைால், உங்ைகளச் சமூை அபிவிருத்தித் திட்டம் (Community Development Program) 

வைங்குபவாிடம் ரபாகும்படியும் வசால்ைைாம்.  

jobactive 

ரவகை ரதடுரவாகேத் வதாைில் தருநர்ைளுடன் இகைப்பதுடன் ஆஸ்திரேலியா பூோை 1,700 

க்கும் ரமைாை இடங்ைளில் வைங்குரநாோல் விநிரயாைிக்ைப்படுைிறது. jobactive தைது 

ரசகவவபறுரநாாின் ரதகவைளுக்கு ஏற்றதாை தமது ரசகவைகள உருவாக்ைி 

வைங்குைிறார்ைள். அவர்ைள், ரசகவவபறுரநார் ரவகைகயப் வபற்றுக்வைாள்வதற்ைாை உள்ளூர் 

வதாைில் தருநர், பதிவுவசய்யப்பட்ட பயிற்சி நிறுவைங்ைள், அேசாங்ை, சமூை மற்றும் சுைாதாே 

ஸ்தாபைங்ைளுடன் பைியாற்றுைிறார்ைள். 

பயிற்சிக்கும், ரவகை அனுபவத்திற்கும் வைிைாை உதவி, ரவறிடம்மாற ஒத்தாகச, 

உதவித்வதாகை, வதாைில் பயிற்சி அல்ைது ஒரு புதிய வியாபாேத்கத ஆேம்பிக்ை New Enterprise 

Incentive Scheme இன் உதவிகயப்வபற உங்ைளால் இயலும். www.employment.gov.au/jobactive-

help-job-seekers இல் Help for jobseekers ைிகடக்கும். 

ஒரு ரவகைகயப் வபறவும், அதகை கவத்துக்வைாள்ளவும் நீங்ைள் என்ை வசய்யரவண்டும் 

என்பதகை விபாிக்கும் ஒரு ரவகைத்திட்டத்கதத் தீட்ட உங்ைளது jobactive வைங்குரைார் 

உங்ைளுக்கு உதவுவார். ரவகைக்ைாை விண்ைப்பம் எழுதுதல், ரவகைஅனுபவம் வபறல் 

அத்துடன் புதிய திறகமைள் அல்ைது தோதேங்ைகளப் வபறுதல் இதில் அடங்ைைாம். 

நீங்ைள் ஓர் அைதி, அல்ைது மைிதரைய வருகையாளோைால், நீங்ைள் வந்த திைதியிலிருந்ரத 

எல்ைாவிதத் வதாைில் ரசகவைளுக்கும் தகைகம வபற்றவோவீர்ைள். ஏகைய குடிவேவாளர்ைள் 

மிைவும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வதாைில் ரசகவைளுக்கு தகுதி வபறக்கூடும். 

உங்ைளது உள்ளூர் jobactive வைங்குரைாகேப் பார்ப்பதற்கு www.jobactive.gov.au   

க்குப் ரபாைவும். 

ஆஸ்திரேலியாவில் சட்டாீதியாை ரவகைவசய்யத் தகைகமயுகடய எவரும் (வபாருத்தமாை 

ரவகை வீசாக்ைளுடன் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்த விருந்திைர் அடங்ைைாை) பிோந்தியப் 

பகுதியில் பைம் மற்றும் ஏகைய பயிர்ைகளப் பிடுங்கும் ரவகைகய உள்ளடக்ைிய அறுவகடத் 

http://humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers
http://www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers
http://www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers
http://www.jobactive.gov.au/
http://www.jobactive.gov.au/
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வதாைிகைச் வசய்யைாம். jobactive ஊடாை Harvest Labour Services வைங்குைர் ரசகவைகள 

வைங்குைிறார்ைள். 

jobactive வதாடர்புத் தைவல்ைள் 

Job Seeker Hotline 136 268 

jobactive இகையத்தளம் www.jobactive.gov.au 

jobactive ஆங்ைிைம் தவிர்ந்த வமாைிைளில் 

தைவல்ைள் 

www.employment.gov.au/translated-jobactive-

factsheets 

ஆஸ்திரேலிய Labour Market Update 

பிேசுேங்ைள் 

http://employment.gov.au/australian-labour-

market-update-publication 

Harvest Labour Services தைவல்ைள் www.harvesttrail.gov.au 

பின்வரும் ரசகவைளும் உதவக்கூடும்: 

முைவர் அல்ைது ரசகவ வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

Australian Apprenticeships 13 3873 www.australianapprenticeships.gov.au 

Jobguide – இகளஞர்ைளுக்ைாை 

ரவகை 
 

www.education.gov.au/job-guide 

 

Experience+ – பக்குவ 

வயகதயகடந்தவர்ைளுக்ைாை 

வதாைில் 

13 1764 www.employment.gov.au/job-seekers-0 

MyFuture – ரவகை ரதடுவது 

வதாடர்பிைாை ஆரைாசகை 

வைங்கும் ஒர் இகையத்தளம் 

 http://myfuture.edu.au 

சிறுவதாைில் ஆேம்பிக்ை உதவுதல் 13 62 68 
www.employment.gov.au/self-employment-

new-enterprise-incentive-scheme-neis 

JobAccess – ஊைமுற்ற 

வதாைிைாளருக்ைாைது 
1800 464 800 

www.jobaccess.gov.au/people-with-

disability 

தகைகமைள், திறகமைகள அங்ைீைாித்தல் 

உங்ைளிடம் தகைகமைள், திறகமைள் அல்ைது குறிப்பிட்ட ஒரு ரவகைக்குப் வபாருத்தமாை 

ரவகை அனுபவம் இருந்தால், ஆஸ்திரேலியாவில் முகறப்படி இவற்றிகை அங்ைீைாேம் 

வசய்விப்பதற்கு நீங்ைள் விரும்பக்கூடும். உங்ைள் அறிகவயும், திறகமைகளயும் அங்ைீைாிக்ைச் 

வசய்வித்தைாைது, உங்ைளது எதிர்ைாை ரவகை வாய்ப்புக்ைளுக்கும், வதாைில் அபிவிருத்திக்கும் 

பக்ைபைமாை அகமயும். 

  

http://www.jobactive.gov.au/
http://www.employment.gov.au/translated-jobactive-factsheets
http://www.employment.gov.au/translated-jobactive-factsheets
http://employment.gov.au/australian-labour-market-update-publication
http://www.harvesttrail.gov.au/
http://www.australianapprenticeships.gov.au/
http://www.education.gov.au/job-guide
http://www.employment.gov.au/job-seekers-0
http://myfuture.edu.au/
http://www.employment.gov.au/self-employment-new-enterprise-incentive-scheme-neis
http://www.jobaccess.gov.au/people-with-disability
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ஆஸ்திரேலியாவில் ைல்விகய அல்ைது பயிற்சிகய ரமற்வைாள்ள நீங்ைள் திட்டமிட்டால், 

ைற்கைவநறி அனுமதிக்கு ரவண்டப்படுபகவ அல்ைது படிப்பதற்கு ரதகவப்படும் ைாைத்கதக் 

குகறப்பதற்கு உதவுவதற்ைாை என்றாலும் உங்ைளது தகைகமைள் அல்ைது வவளிநாட்டு 

ரவகை அனுபவங்ைகள மதிப்பீடு வசய்விக்ை நீங்ைள் விரும்பக்கூடும். 

தகைகமைள் அங்ைீைாேம் தைவல்ைளுக்ைாை http://internationaleducation.gov.au/services-and-

resources/pages/qualifications-recognition.aspx க்குப் ரபாைவும். 

உங்ைள் திறகமைள், தோதேங்ைகள மதிப்பீடு மற்றும் அங்ைீைாேம் வசய்விக்ை அரநை  

வைிைள் உண்டு: 

முன்கைய ைல்வியின் அங்ைீைாேம் 

Recognition of Prior Learning (RPL) ஆைது ைல்வி, பயிற்சி, வதாைில் மற்றும் வாழ்க்கை 

அனுபவங்ைளூடாை ஒருவர்அகடந்த அறிவு மற்றும் திறகமைகள மதிப்பீடு வசய்தல், 

அங்ைீைாித்தலுக்ைாை ஒரு வசயற்பாடாகும். ஒரு முழு அல்ைது பகுதி அளவிைாை ஆஸ்திரேலிய 

தோதேத்கத அது உங்ைளுக்கு வைங்ைக்கூடும். 

RPL மதிப்பீடுைள் ஆஸ்திரேலிய Registered Training Organisations (RTOs) ஆல் 

நடாத்தப்படுைிறது. அேசாங்ைத்திற்கு அல்ைது தைிப்பட்ட வைங்குரைார்ைளுக்குச் வசாந்தமாை 

இருக்கும் உயர்ைல்வி வைங்குரைார் (பல்ைகைக்ைைைங்ைள்) மற்றும் வதாைிற்ைல்விப் பயிற்சி 

நிகையங்ைள் RTO க்குள் அடங்கும். 

பின்வருவை உங்ைளிடம் இருந்தால் நீங்ைளும் RPL க்குத் தகுதி உகடயவோைைாம்: 

 வவளிநாட்டுத் தகைகமைள் 

 வபாருத்தமாை ைல்வி அறிக்கை 

 சம்பளத்துடைாை அல்ைது சம்பளமற்ற ரவகையிலிருந்து வபற்ற அனுபவம்,  

வாழ்க்கை அனுபவம் அல்ைது சமூை ரசகவயிலிருந்து வபற்றுக்வைாண்ட  

வதாைில் திறன் மற்றும் அறிவுக்ைாை சான்று. 

RTO க்ைாை அல்ைது அதன் சார்பாைக் ைடகமயாற்றும் ஆஸ்திரேலிய தகைகம வபற்ற 

மதிப்பீட்டாளர்ைள் RPL மதிப்பீட்டிகை நடாத்துவார்ைள். நீங்ைள் வசய்துவைாண்டிருக்ைிற 

குறிப்பாை ரவகைைகள மதிப்பீடு வசய்பவர் அவதாைிக்ைக்கூடும் மற்றும் உங்ைள் திறகமைள் 

குறித்து உங்ைளுடன் ைைந்து ரபசக்கூடும். அத்துடன், உங்ைள் சான்று, அனுபவம் மற்றும் 

திறகமைகளப் (முகறயாை ைல்வி மற்றும் ரவகை அனுபவம் உட்பட) வபாருத்தமாை 

ஆஸ்திரேலியத் தேத்துடன் ஒப்பிடுவார்ைள். ஆஸ்திரேலிய ரதசிய தகைகமைளுக்ைாை 

அடிப்பகட அகமப்பு ஒன்கறக் வைாண்டுள்ளதால், தகைகமைள் அல்ைது தீர்மாைம் எல்ைா 

RTOக் ைளாலும் அங்ைீைாிக்ைப்படும். 

  

http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
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எந்தவிதமாை சான்றுைகள நீங்ைள் தேரவண்டுவமை மதிப்பீட்டாளர் உங்ைளுக்குச் வசால்வார் - 

உதாேைமாை, தகைகமைள் அல்ைது பயிற்சி அத்தாட்சிப்பத்திேங்ைள், வதாைில் தருரைாாின் 

சிபாாிசுைள், வதாைில் விபேக் கூற்றுக்ைள் மற்றும் ரவகை மாதிாிைளின் பிேதிைள் ஒரு 

வபாருத்தமாை பயிற்சி நிகையத்கத நீங்ைள் ைண்டறிந்ததும், உங்ைள் திறகமைள், 

அநுபவங்ைகள மதிப்பிடவும், அங்ைீைாிக்ைவும் ரவண்டப்படும் பைம் பற்றிக் ைைந்துகேயாட 

நீங்ைள் ைட்டாயம். 

பின்வரும் இகையத்தளங்ைளிலிருந்து RTO ைளின் வதாடர்புத் தைவல்ைகளயும், இடங்ைகளயும் 

நீங்ைள் ைாைைாம்: 

 உங்ைள் பிேரதசத்தில் ைிகடக்ைக்கூடிய வதாைில் ைல்வி மற்றும் பயிற்சி (VET) ைற்கை 

வநறிகயத் ரதடுவதற்கு MySkills – www.myskills.gov.au 

 RPL விண்ைப்ப வசயற்பாடு பற்றிய ரமைதிை தைவல்ைள் ரபான்று பல்ைகைக்ைைைம் 

உள்ளிட்ட எல்ைா ஆஸ்திரேலிய RTO க்ைளிைது வதாடர்புத் தைவல்ைளுக்ைாை - MyFuture 

– www.myfuture.edu.au 

திறகமைள் மதிப்பீட்டு அதிைாாிைள் 

குறிப்பிட்ட ஒரு ரவகையில் அல்ைது உயர்வதாைிலில் ஒரு குடிவேவாளருக்கு ஆஸ்திரேலியத் 

தோதேத்திற்ரைற்ப ரவகைவசய்யத் திறகமைள் தோதேங்ைள் இருக்ைிறதாவவைத் தீர்மாைிக்ைத் 

திறகமைள் மதிப்பீட்டு அதிைாாிைள் மதிப்பீடு மற்றும் ரசாதகை நடாத்துவார்ைள். வபாதுவாை 

இந்தச் ரசகவைள் குடிவேவு ரநாக்ைங்ைளுக்ைாை வைங்ைப்பட்டாலும், பை அதிைாாிைள் ரவறு 

ரநாக்ைங்ைளுக்ைாைவும் உங்ைளுக்கு உதவக்கூடிய மதிப்பீடுைகளயும்,  

ரசாதகைைகளயும் வைங்குைிறார்ைள்: 

 Australian Qualification Framework தகைகமகயப் வபறவும்.  

 குறிப்பிட்ட வதாைில்ைளில் அனுமதி மற்றும் பதிகவப் வபறவும். 

 ஒர் உயர்வதாைிற் சங்ைத்தில் உத்திரயாைபூர்வ அங்ைீைாேத்கதப் வபறவும். 

குறிப்பிட்ட வதாைில்ைளில் வவளிநாடுைளில் வபற்ற தகைகமைள், திறகமைள் 

மற்றும்அனுபவங்ைகளப் வபாறுப்புடன் மதிப்பீடு வசய்வதற்ைாைத் தற்சமயம் 37 அதிைாாிைள் 

ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்ைிறார்ைள். ஓர் அதிைாாியின் ைவைத்திற்கு உங்ைள் வதாைில் அல்ைது 

வாழ்க்கைத்வதாைில் வருைிறதாவவைப் பார்ப்பதற்கு  

www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities   

இல் அதிைாாிைளின் பட்டியகைப் பார்க்ைவும். 

வர்த்தைங்ைள் அங்ைீைாேம் ஆஸ்திரேலியா - திறகமைள் அங்ைீைாேம் 

Trades Recognition Australia (TRA) என்பது ஆஸ்திரேலிய அேசாங்ை Department of Education and 

Training இல் அகமந்துள்ள ஒரு வியாபாேப் பகுதியாகும். 

http://www.myskills.gov.au/
http://www.myfuture.edu.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities
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Australian Department of Immigration and Border Protection (DIBP) ஆல் குறிப்பிடப்பட்ட சுமார் 

130 வதாைில்நுட்ப மற்றும் வர்த்தைர்ைள் வதாைில்ைளுக்ைாை திறகமைகள மதிப்பிடும் அதிைாேக் 

குழுவாகும். விண்ைப்பதாாியின் சந்தர்ப்ப, சூழ்நிகைைள் மற்றும் அவர் விரும்பிய குடிரயற்றப் 

பைாபைன் என்பவற்கறப் வபாறுத்து ரவறுபடும் பல்ரவறு வகையாை பை திறகமைகள 

மதிப்பிடும் ரசகவைகள TRA வசய்ைிறது. 

 TRA Trades Recognition Service மற்றும்TRA Optional Skills Assessment Service ரவகைவாய்ப்பு 

மற்றும் உாிமம் வைங்கும் ரநாக்ைத்திற்ைாை திறகமைகள அங்ைீைாிக்கும் வபாறுப்கப ஏற்ைிறது. 

TRA இதைால் ஏற்றுக்வைாள்ளப்பட்ட Registered Training Organisations (RTOs) இந்தச் 

ரசகவைகள ஆஸ்திரேலியா எங்கும் வைங்குைிறது. மதிப்பீட்டின் பின்ைர், நிபந்தகையுடன் 

உங்ைள் திறகமைள் வைகமயாை அங்ைீைாிக்ைப்படைாம். அதாவது, Offshore Technical Skills 

Record அல்ைது ஆஸ்திரேலிய ரவகைத் தேங்ைகள அல்ைது ஒரு உாிமத்கதப் வபற ரமைதிை 

பயிற்சிகயப் வபாறுப்ரபற்ைக் ரைாரும் ரதர்ச்சி அறிக்கை. 

உங்ைளுக்கு ஒரு TRA திறகமைள் மதிப்பீடு வபாருத்தமாகுமா எைப் பார்ப்பதற்கு 

www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx இல்  

TRA Pathfinder க்குப் ரபாைவும். 

அத்துடன் ஒரு வைகமயாை திறகமைள் மதிப்பீடு ஒன்கறப் வபாறுப்ரபற்பதாவவை நீங்ைள் 

முடிவு வசய்ய உதவும் TradeSET இைவசச் ரசகவகய www.tradeset.com.au இல் 

ரதடிப்பார்க்ைவும் நீங்ைள் விரும்பக்கூடும். 

வியாபாே அங்ைீைாேம் 

ஆஸ்திரேலியா 
வதாடர்புத் தைவல்ைள் 

வதாகைரபசி 

(ஆஸ்திரேலியாவுக்கு 

வவளிரய) 

+61 2 6240 8778  

வபாது விடுமுகறைள் தவிே (ைிஎம்ாி + 10 மைிரநேம்) 

திங்ைள் முதல் வவள்ளிவகே, ைாகை 10.00 இலிருந்து மாகை 

12 வகே எஈஎஸ்ாி,  

வதாகைரபசி 

(ஆஸ்திரேலியாவுக்குள்ரள) 

1300 360 992  

ரமலுள்ளவாறு அலுவைை ரநேம். 

மின் அஞ்சல் traenquiries@education.gov.au 

TRA இகையத்தளம் www.tradesrecognitionaustralia.gov.au 

பட்டதாாித் தகைகமைள் அங்ைீைாேம் 

ஆஸ்திரேலிய மாநிைங்ைள், பிேரதசங்ைளில் அகமந்துள்ள Overseas Qualification Units, வபாது 

ரநாக்ைங்ைளுக்ைாை வவளிநாட்டுத் தகைகமைளின் அங்ைீைாேத்கத வைங்குைிறது (அதாவது, 

முக்ைிய ைல்வி, குடிவேவு, அல்ைது வதாைில்வாய்ப்புத் ரதகவைளுக்கு அல்ை). Australian 

Qualification Framework ஐப் பாவித்து உங்ைள் தகைகமைகள, அதற்குச் சமமாை ஆஸ்திரேலிய 

தகைகமைளுடன் ஒப்பிடும் இைவசச் ரசகவகய OQU ைள் வைங்குைின்றை. 

http://www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx
http://www.tradeset.com.au/index.php
mailto:traenquiries@education.gov.au
http://www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/
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வவளிநாட்டுத் தகைகமைள் ஒப்பீட்டில் Department of Education and Training (DET) வபாதுவாை 

தைவல் மற்றும் ஆரைாசகைகய வைங்குைிறது. DET ஐத் வதாடர்புவைாள்ள முன்ைர் உங்ைள் 

மாநிைம் அல்ைது பிேரதசத்திலுள்ள OQU வில் சாிபார்த்துக் வைாள்ளவும். 

முைவர் இகையத்தளம் 

Department of Education and Training https://internationaleducation.gov.au/Services-And-

Resources/services-for-individuals/Pages/Services-for-

individuals.aspx 

State and territory Overseas Qualification 

Units 

http://internationaleducation.gov.au/services-and-

resources/pages/qualifications-recognition.aspx  

தமது தகைகமைகள அங்ைீைாேம் வசய்விப்பதற்ைாை, இகைப்புக் ைல்விகயப் வபறவிரும்பும் 

வவளிநாட்டுப் பயிற்சியுடன் கூடிய வாழ்க்கைத் வதாைிைர், ைல்விக்ைாை ைட்டை உதவிக்குத் 

தகுதிவபறக்கூடும். 1800 020 108 இல் FEE-HELP ஐத் வதாடர்பு வைாள்ளவும் அல்ைது 

http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP க்குப் ரபாைவும். 

ரவகை இடத்தில் உாிகமைள் மற்றும் பாதுைாப்பு 

ஆஸ்திரேலியாவில் ரவகைவசய்யும் ஒவவாவவாருவரும் ரவகையின்ரபாது அடிப்பகட 

உாிகமைளுக்கும் பாதுைாப்புக்கும் தகுதியுகடயவோவர். 

இது ஆைக்குகறந்த ரவதைம், ஓய்வு இகடரவகள, சுைவீை விடுமுகற மற்றும் உடன்படிக்கை 

அல்ைது தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டப்படி குகறந்த பட்ச அல்ைது உங்ைள் வதாைில் பாதுைாப்புக்ைாை 

ஏற்பாடுைகள உள்ளடக்கும். 

www.fairwork.gov.au இல் ஆங்ைிைம் உட்பட ஏகைய வமாைிைள், வதாைில் தருநர், வதாைில் 

வபறுநருக்ைாை ஆஸ்திரேலியாவிைது வதாைிற் சட்டம் பற்றிய இைவச ஆரைாசகை மற்றும் 

தைவல்ைகள Fair Work Ombudsman வைங்குைிறது. 

ஆைக்குகறந்த சம்பளம் 

ஆஸ்திரேலியாவில் எல்ைாத் வதாைிைாளர்ைளும் ஆைக்குகறந்த ரவதைத்கதயாவது வபறத் 

தகுதியுகடயவோவர். எந்த மாநிைத்தில் அல்ைது பிேரதசத்தில் நீங்ைள் ரவகை வசய்ைிறீர்ைள், 

உங்ைள் வயது, எந்தத் தீர்மாைம் வபாருந்தும், மற்றும் ரவகை ஒப்பந்த விபேங்ைளில் 

சம்பளத்தின் அளவு தங்ைியுள்ளது. 

உங்ைள் ரவகை தருநர் ஒழுங்ைாைப் பைம் வசலுத்தரவண்டும் என்பதுடன், உங்ைள் அனுமதி 

இல்ைாமல் உங்ைள் சம்பளத்தில் ைைிக்ைக் கூடாது (வாி மற்றும் ஓய்வுைாைக் வைாடுப்பைவு 

ரநாக்ைங்ைள் தவிே). நீங்ைள் ரவகைவசய்ய ஆேம்பிக்கும்ரபாது, சம்பளக் ைைிப்கபத் வதளிவாை 

உங்ைளுக்கு விபாிக்கும்படி உங்ைள் வதாைில் தருநகேக் ரைளுங்ைள். நீங்ைரளஉங்ைள் சம்பளக் 

ைைிப்புக்ைாை ஏற்பாட்கடச் வசய்யைாம். 

https://internationaleducation.gov.au/Services-And-Resources/services-for-individuals/Pages/Services-for-individuals.aspx
http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP
http://www.fairwork.gov.au/
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சம்பள நாளிலிருந்து ஒரு ரவகை நாளுக்குள் சம்பள விபேத்தாள் உங்ைளுக்குக்  

வைாடுக்ைப்பட ரவண்டும். 

வதாைில் நிபந்தகைைள் 

ஆஸ்திரேலியாவில் எல்ைா ரவகையாட்ைளும் ஆைக்குகறந்த வதாைில் நிபந்தகைைளுக்குத் 

தகுதியுகடயவோவர். இத் தகைகமைள், ரவகை ரநேங்ைள், ரமைதிை ரவகைரநேக் 

வைாடுப்பைவு, ஓய்வு இகடரவகள, சுைவீை விடுமுகற மற்றும் விடுமுகறைகளக் 

வைாண்டதாகும். 

பிேதிநிதித்துவத்துக்ைாை உாிகமைள் 

வதாைிற்சங்ைத்தில் ரசர்ந்துவைாள்ளவும், அதைால் பிேதிநிதித்துவம் வசய்யப்படவும் 

ஆஸ்திரேலியாவில் எல்ைாத் வதாைிைாளர்ைளுக்கும் உாிகமயுண்டு. ரவதைம்,  

வதாைில் நிபந்தகைைள், மற்றும் வதாைிலிட உாிகமைள் குறித்த ஆரைாசகைகயச் சங்ைங்ைள் 

தமது அங்ைத்தவர்ைளுக்குக் வைாடுக்ைிறது. அகவ ரவகை இடத்துப் பிேச்சிகைைளில் 

உதவுைின்றை, அத்துடன் அங்ைத்தவர்ைளின் சம்பளம் மற்றும் வதாைில் நிபந்தகைைள் பற்றி 

வதாைில் தருநருடன் ரபேம்ரபசுைிறது.  

நீங்ைள் ஒரு சங்ை உறுப்பிைவேை உங்ைள் வதாைில் தருநருக்கு நீங்ைள் வசால்ைத் 

ரதகவயில்கை. நீங்ைள் ஒரு வதாைிற்சங்ைத்கதச் சார்ந்தவர் என்ற ைாேைத்தால் உங்ைளுக்குப் 

பாகுபாடு ைாட்டரவாஅல்ைது ரவகையிலிருந்து நீக்ைரவா முடியாது. 

நீங்ைள் ஒரு வதாைிற்சங்ைத்தில் ரசே விரும்புைிறீர்ைள் ஆைால் எந்தச் சங்ைத்தில் ரசர்வவதைத் 

வதாியாவிட்டால் www.australianunions.com.au இல் Australian Unions உடன் வதாடர்பு 

வைாள்ளவும். Australian Unions என்பது Australian Council of Trade Unions ஆல் நடாத்தப்படும் 

அங்ைத்துவம் மற்றும் ஆரைாசகைச் ரசகவயாகும். ரவகை இடத்தில் உங்ைள் உாிகமைள் 

அல்ைது தகைகமைள் பற்றிய ரைள்வி இருந்தால் அது உதவும். 

பாகுபாட்டிலிருந்து பாதுைாப்பு 

உங்ைள் இைம், மதம், பால், ைருத்தாிப்பு, பாலியல் விருப்புக்ைள், இயைாகம (அங்ைவீைம்) 

அல்ைது ஒரு வதாைிற் சங்ைத்தில் உறுப்பிைோை இருக்ைிற ைாேைங்ைளுக்ைாை, பாகுபாடு மற்றும் 

ரவகை இடத்தில் ரவற்றுகம மற்றும் ‘எதிர் நடவடிக்கை’ ைளுக்கு எதிோை நீங்ைள் பாதுைாக்ைப் 

படுவீர்ைள். 

வதாைிைாளர் ஒருவர் ைீழ்க்குறிப்பிட்டவாறு இருப்பது ‘எதிர் நடவடிக்கை’ ஆகும்: 

 ரவகைதே மறுத்தல் 

 ரவகையிலிருந்து நீக்ைப்படல் 

 பயிற்சிக்ைாை வாய்ப்புக்ைகள மறுத்தல் 

 பதவி உயர்வு மறுப்பு அல்ைது 

http://www.australianunions.com.au/
http://www.australianunions.com.au/
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 அனுகூைம் குகறந்த ரவகை வசதிைள் அல்ைது வதாைில்  

நிபந்தகைைளுக்கு ஆளாக்குதல். 

பாகுபாடுைாட்டுதல் சட்டங்ைள் பற்றி ரமைதிைத் தைவல்ைளுக்குப், பார்க்ைவும்:  

www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guide-australian-

discrimination-laws 

ஒரு முகறப்பாட்கடச் வசய்வதற்குப் ரபாைவும்: www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-

guides/what-you-can-complain-about/complaints-about-discrimination-employment 

ஏகைய ரவகையிட உாிகமைள் 

உங்ைள் வதாைில் குறித்து நீங்ைள் ஒரு விசாேகை அல்ைதுமுகறப்பாட்கடச் வசய்த 

ைாேைத்தால் அல்ைது உங்ைள் உாிகமகய நிகைநிறுத்தும்படி ரைட்டதால் உங்ைளது  

வதாைில் தருநர் உங்ைகள அநியாயமாை நடாத்த அல்ைது உங்ைகள ரவகையிலிருந்து  

விைக்ை முடியாது.  

ரமைதிைத் தைவல்ைள் 

சாியாை சம்பளத்கதப் வபறுைிறீர்ைளாவவைத் வதாியாதுவிட்டால், நிபந்தகைைள் மற்றும் 

ரவகையிட உாிகமைள் அல்ைது உங்ைள் வதாைில்தருநர் பற்றி ஒரு புைாகேச் வசய்வது பற்றிய 

ரமைதிைத் தைவல்ைகளப் பின்வருவைவற்றில் ைாைைாம்: 

ரதசிய முைவர்ைள் வதாகைரபசி இகையத்தளமா 

Fair Work Ombudsman 

(ஆங்ைிைம் தவிர்ந்த வமாைிைள்) 

13 1394 www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help  

Fair Work Ombudsman 

குடிரயறிைள் மற்றும் வீசா 

கவத்திருப்ரபார் 

 www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-

and-migrants 

Australian Unions 1300 486 466 www.australianunions.com.au/ 

Fair Work Commission 1300 799 675 www.fwa.gov.au/ 

ஆஸ்திரேலிய அேசாங்ைம்  www.australia.gov.au/information-and-

services/jobs-and-workplace/working-conditions 

Department of Immigration and 

Border Protection 

 http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workpla

ce-rights 

ரவகை இடத்தில் சுைாதாேம் மற்றும் பாதுைாப்பு 

பாதுைாப்பு மற்றும் சுைாதாேமாை ரவகை இடத்தில் ரவகை வசய்வதற்ைாை உாிகம 

உங்ைளுக்கு உண்டு. எல்ைாத் வதாைிைாளர்ைளும் தமது வதாைில்தருைேது சுைாதாேம் மற்றும் 

பாதுைாப்பு நகடமுகறகயப் பின்பற்றரவண்டும். 

http://www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guide-australian-discrimination-laws
http://www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-can-complain-about/complaints-about-discrimination-employment
http://www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help
http://www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-and-migrants
http://www.australianunions.com.au/
http://www.fwa.gov.au/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/jobs-and-workplace/working-conditions
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workplace-rights
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workplace-rights


 

 
அகைப்பு 131 450 

65 

ரவகையின்ரபாது நீங்ைள் ைாயமகடந்தால், வதாைிைாளர்ைளுக்ைாை நட்டவீட்டிற்கு நீங்ைள் 

தகுதி வபறக்கூடும். 

மாநிைங்ைள் மற்றும் பிேரதசங்ைள் (Occupational Health and Safety எைவும் அகைக்ைப்படும்). 

Work Health and Safety (WHS) சட்டங்ைளுக்கு முதன்கமப் வபாறுப்புகடயதாகும். 

வதாைில்தருநர், அேச முைவர்ைள் மற்றும் ரவகை, சுைாதாேம் மற்றும் பாதுைாப்புக்குப் 

வபாறுப்பாை ஏகைரயாாின் ைடகமைகள இந்தச் சட்டங்ைள் குறிப்பிடுைின்றை. 

உங்ைள் ரவகை இடம் பாதுைாப்பற்றவதை நீங்ைள் உைர்ந்தால், ரவகை இடத்திலுள்ள 

வபாருந்தமாை ைட்டுப்பாட்டாளர் அல்ைது சுைாதாே மற்றும் பாதுைாப்புப் பிேதிநிதியுடன் 

வதாடர்பு வைாள்ளவும். உங்ைள் வதாைிற்சங்ைத்கதயும் வதாடர்புவைாள்ள நீங்ைள் 

விரும்பக்கூடும். 

மாநிை மற்றும் பிேரதச பாதுைாப்புக் ைட்டுப்பாட்டாளர்ைள் இருக்கும் இடங்ைள்: 

பிோந்தியம் 
சுைாதாே, பாதுைாப்பு 

ஒழுங்குபடுத்துபவர் 
வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

ACT WorkSafe ACT 02 6207 3000  www.worksafety.act.gov.au 

NSW WorkCover NSW 13 1050 www.workcover.nsw.gov.au 

NT NT WorkSafe  1800 019 115 www.worksafe.nt.gov.au 

Qld WorkCover Queensland 1300 362 128 www.worksafe.qld.gov.au 

SA SafeWork SA 1300 365 255 www.safework.sa.gov.au 

Tas. WorkSafe Tasmania 1300 366 322 www.worksafe.tas.gov.au 

Vic. WorkSafe Victoria 1800 136 089 www.worksafe.vic.gov.au 

WA WorkSafe Western Australia 1300 307 877 www.worksafe.wa.gov.au 

National Comcare 1300 366 979 www.comcare.gov.au 

National Safe Work Australia 1300 551 832 

http://www.safeworkaustralia.gov.

au/sites/whs-information/working-

safely-in-australia/pages/default 

சுேங்ைத்வதாைில், எண்வைய் மற்றும் எாிவாயு ரபான்ற சிை கைத்வதாைில்ைள் பாதுைாப்புக் 

ைட்டுப்பாட்டாளர்ைகளப் புறம்பாைக் வைாண்டுள்ளை. வதாைிைாளர் இைப்பீட்டுக்குக் 

ைட்டுப்பாட்டாளர்ைள் உட்பட ஒரு முழு அளவிைாை ஒழுங்குபடுத்துபவாின் பட்டியல் 

www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whs-regulators 

இல் ைிகடக்கும். 

 

http://www.worksafety.act.gov.au/
http://www.workcover.nsw.gov.au/
http://www.worksafe.nt.gov.au/
http://www.worksafe.qld.gov.au/
http://www.safework.sa.gov.au/
http://www.worksafe.tas.gov.au/
http://www.worksafe.vic.gov.au/
http://www.worksafe.wa.gov.au/
http://www.comcare.gov.au/
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/whs-information/working-safely-in-australia/pages/default
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whs-regulators
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வயதுமுதிர்வு ஓய்வூதியம் 

உங்ைள் ஓய்வுைாைத்துக்ைாைச் ரசமிக்கும் ஒரு வைிதான் வயதுமுதிர்வு 

ஓய்வூதியமாகும்(superannuation fund). நீங்ைளும் உங்ைள் ரவகைதருைரும் அல்ைது உங்ைள் 

ரவகைதருைர் வயதுமுதிர்வு ஓய்வூதிய நிதிக்குச் வசலுத்தைாம். அகத நீங்ைள் சாதாேைமாை 

அறுபது வயகத அகடயும்ரபாது வபறைாம். 

அரநைமாை சந்தர்ப்பங்ைளில், நீங்ைள் விரும்பிய ஒரு வயதுமுதிர்வு ஓய்வூதியத்திற்கு உங்ைள் 

ஊதியத்தின் ஒன்பது வீதத்திற்குச் சமமாை வதாகைகய வசலுத்தரவண்டுவமை உங்ைள் 

வதாைில்தருைர் சட்டப்படி ரவண்டப்படுைிறார். ரமைதிைமாை பைத்கதயும் உங்ைளுகடய 

வயதுமுதிர்வு ஓய்வூதியத்திற்கு நீங்ைள் வசலுத்தைாம். உங்ைள் வதாைில் தருைர் சாியாை 

வதாகைகயச் வசலுத்துைிறாோவவைப் பார்ப்பதற்கு உங்ைள் வயதுமுதிர்வு ஓய்வூதிய 

நிதியத்துடன் சாிபார்த்துக் வைாள்ளவும். 

நீங்ைள் சுயவதாைில் வசய்தால், உங்ைள் ஓய்வு ைாைத்திற்ைாை வயதுமுதிர்வு ஓய்வூதியத்தில் 

பைத்கதச் ரசர்த்து கவப்பது பற்றி ஆரைாசிக்ைவும். 

ரமைதிைத் தைவல்ைளுக்கு: 

மூப்புக்ைாை ஊதியம் - 

தைவல்ைள் 
வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

Australian Taxation Office 13 1020 www.ato.gov.au/super 

Australian Securities and 

Investments Commission  

1300 300 630 www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-

retirement 

  

http://www.ato.gov.au/super
http://www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-retirement
http://www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-retirement
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6 ஆஸ்திரேலியச் சட்டம்  

இந்தப் பகுதியில் 

ஆஸ்திரேலியாவிலுள்ள ஒவ்வவாருவரும் ஆஸ்திரேலியச் சட்டங்ைளுக்குப் பைியரவண்டுவமை 

எதிர்பார்க்ைப்படுைிறார்ைள். ரவறு நாடுைளில் ஏற்றுக்வைாள்ளப்படும் சிை விடயங்ைள் 

ஆஸ்திரேலியாவில் சட்டவிரோதமாகும் என்பதுடன் ைடுகமயாை  

தண்டகைைகள விகளவிக்ைைாம். 

ஆஸ்திரேலியச் சட்டங்ைகளத் வதாிந்திருப்பதாைது, ஆஸ்திரேலிய சமூைத்தில் 

விட்டுக்வைாடுத்து வாைவும், பிேச்சிகைைகளத் தவிர்க்ைவும் உங்ைளுக்கு உதவும்.  

 தண்டகைக்குாிய குற்றச்வசயல் 

 வன்வசயல் 

 வீட்டுக்குாிய மற்றும் குடும்ப வன்வசயல் மற்றும் பாலியல் பைாத்ைாேம் 

 சம்மதம் அளிப்பதற்ைாை சட்டமுகறயாை வயது 

 சிறுவர்ைளின் உாிகமைள் 

 சிறுவர் பாதுைாப்பு 

 பைவந்தமாை மைம் முடித்தல் 

 வபண் இைவிருத்திச் சுைாதாேம் மற்றும் உாிகமைள் 

 துப்பாக்ைிைள் மற்றும் ைத்திைள் 

 மிருைங்ைள் மற்றும் ைாட்டுமிருைங்ைள் 

 புகைத்தல், குடித்தல் மற்றும் ரபாகதவஸ்துைள் 

 தாவே அல்ைது மிருை இறக்குமதிக் ைட்டுப்பாடுைள் 

 ஏகைய சட்டங்ைள் 

 சட்ட உதவி 

தண்டகைக்குாிய குற்றச்வசயல் 

சட்டத்திற்கு மாறாை எந்தவவாரு நடத்கத அல்ைது வசயலும் குற்றமாகும், அது தண்டகைக்கு 

இட்டுச்வசல்ைைாம். 

வைாகை, தாக்குதல், பாலியல் பைாத்ைாேம், வசாத்துக்ைளுக்குச் ரசதம் விகைவித்தல் அல்ைது 

ைளவு, ஆயுதம்தாித்த வைாள்கள, குைந்கதைளுடன் அல்ைது சமமதமளிக்ைச் சட்டப்படி 

வயதகடயாத இளம் சிறுவர்ைளுடன் பாலுறவு கவத்தல், ஆபத்கத விகளவிக்கும் வகையில் 

வாைைம் ஓட்டுதல், சட்டவிரோத, ரபாகதப்வபாருட்ைகள கவத்திருத்தல்,பாவித்தல் அல்ைது 

விற்பகை வசய்தல், ரமாசடி என்பகவ பாேதூேமாை குற்றங்ைளுள் அடங்கும். ஒரு வபாலிஸ் 

உத்திரயாைத்தர், மாநிை, அல்ைது உள்ளூர் அேசாங்ை உத்திரயாைத்தர் ரபான்றவர்ைளுக்கு 

இைஞ்சம் வைாடுத்தல் (பைம் வைாடுத்தல்) அல்ைது இைஞ்சம் வைாடுக்ை முயற்சித்தல் 

பாேதூேமாை குற்றமாகும். அேச உத்திரயாைத்தர்ைளின் தீர்மாைங்ைளில் வசல்வாக்குச் 

வசலுத்துவதற்ைாை அன்பளிப்பு அல்ைது இைஞ்சம் வைாடுத்தல் சட்டவிரோதம் ஆகும் அத்துடன் 

அது அறிவிக்ைப்படும். 
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உாிமம் இல்ைாமல் துப்பாக்ைி ரபான்றவற்கற கவத்திருத்தரைா அல்ைது வைாண்டு வசல்வரதா 

குற்றமாகும். வபாது இடங்ைளில் ைத்தி ரபான்ற ஆபத்கதவிகைவிக்கும் ஏகைய ஆயுதங்ைகளக் 

வைாண்டுவசல்வதில் அரநைமாை மாநிைங்ைள் மற்றும் பிேரதசங்ைள் மட்டுப்பாடுைகள 

விதித்திருக்ைின்றை. 

அவசேைாைத்தில் அல்ைது உங்ைளுக்கு அல்ைது யாேவது ஒருவருக்கு உடைடியாை ஆபத்து 

இருந்தால், “Police” ஐத் வதாகைரபசி 000 இல் அகையுங்ைள். பார்க்ைவும் அத்தியாயம் 2 உதவி 

வபறுதல். 

நீங்ைள் ஒரு குற்றச்வசயகைக் ைண்டால் அல்ைது ஒரு குற்றத்கதத் தீர்க்ை அல்ைது தடுக்ைப் 

வபாலிசாருக்கு உதவக்கூடிய தைவல் உங்ைளிடமிருந்தால், www.crimestoppers.com.au இல் 

Crime Stoppers வதாடர்புவைாள்ளரவண்டும் அல்ைது 1800 333 000 ஐ அகைக்ைரவண்டும். 

உங்ைள் வபயகேக் வைாடுக்ை ரவண்டியதில்கை. 

வன்வசயல் 

இன்வைாருவருக்கு வன்வசயல் புாிதல் ஆஸ்திரேலியாவில் சட்டவிரோதமாைது அத்துடன் 

அது பாேதூேமாை குற்றமாைக் ைருதப்படுைிறது. வைாடுகமயாை குற்றத்கதப் புாியும் ஆரைா 

அல்ைது வபண்ரைா, மறியலுக்குப் ரபாைரவண்டும். 

வீட்டில் நடக்கும் வன்வசயல் உட்பட (வீடு மற்றும் குடும்பக் வைாடுகமைள்) வன்வசயல் 

அல்ைது குற்றச்வசயல்ைளால் பாதிக்ைப்பட்ரடாகே ஆதாிப்பதற்ைாைப் பல்ரவறு ரசகவைள் 

இருக்ைின்றை. 

வீட்டுக்குாிய மற்றும் குடும்ப வன்வசயல் மற்றும் பாலியல் பைாத்ைாேம் 

துகைவர் அல்ைது மற்கறய குடும்ப உறுப்பிைகேக் ைட்டுப்படுத்தும் ரநாக்ைத்துடன் 

அவருக்குப் பயத்கத அல்ைது அவாின் பாதுைாப்புக்கு அச்சுறுத்தகை ஏற்படுத்தும் நடத்கத 

அல்ைது பயமுறுத்தல், குடும்பத்திற்குாிய அல்ைது குடும்ப வன்வசயலில் 

அடங்கும; அகவயாவை: 

 அடித்தல், திைறடித்தல் அல்ைது துகைவர் அல்ைது குடும்ப  

உறுப்பிைருக்குத் தீங்ைிகளத்தல் 

 குடும்ப உறுப்பிைருக்கு அல்ைது துகைவருக்குத் ரதகவப்படும் பைத்கதக்  

வைாடுக்ை மறுத்தல். 

 நண்பர்ைள் மற்றும் உறவிைர்ைளிடமிருந்து துகைவகேத் தைிகமப்படுத்துதல். 

 வதாடர்ச்சியாைத் துகைவகே அவமதித்தல் அல்ைது விமர்சைம் வசய்தல் 

 குைந்கதைள் அல்ைது வசல்ைப்பிோைிைகளப் பயமுறுத்தல் 

ஒருவாின் சம்மதமின்றி அவருடன் பாலியல் நடத்கதயில் ஈடுபடல் பாலியல் பைாத்ைாேமாகும், 

அகவயாவை: 

 பாலுறவு அல்ைது பாலியல் நடவடிக்கைைகள ரமற்வைாள்ளுமாறு  

ஒருவகே வற்புறுத்துவது  

http://www.crimestoppers.com.au/
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 பாலியல் படங்ைகளப் பார்க்கும்படி ஒருவகேக் ைட்டாயப்படுத்துவது. 

 குைந்கதயுடன் பாலுறவு அல்ைது பாலுறவு நடவடிக்கைைகள ரமற்வைாள்ளல். 

ஆஸ்திரேலியாவில், ஒருவகேப் பாலியல் பைாத்ைாேம் வசய்வது சட்ட விரோதமாகும்.  

ஆரைா அல்ைது வபண்ரைா யாோயினும் ஒருவர் பாலியல் குற்றத்கதப் புாிந்தால், 

மறியலுக்குப் ரபாைரவண்டும். திருமைம் வசய்து அல்ைது திருமைமின்றிக் குடும்பம் 

நடாத்துபவர்ைள் இகடயில் பாலியல் பைாத்ைாேம் ஏற்பட்டாலும்கூட அது சட்டத்துக்கு 

முேைாைதாகும்.  

ஆகைப்ரபாைப் வபண்ணுக்கும் அரத உாிகமைள் உண்டு. ஆகையும், வபண்கையும் 

ஆஸ்திரேலியச் சட்டம் சமமாைரவ நடாத்துைிறது. ஒவ்வவாருவரும் வன்வசயலுக்கு 

ஆளாைாமல், மைிழ்ச்சியாை உறவாடி, சமூைத்தில் வாை உாிகமயுண்டு. தைாதமுகறயில்  

அல்ைது தீங்கு ஏற்படும் வகையில் நடாத்தப்படுவகதப் வபண்ைள் ஏற்ைரவண்டியதில்கை. 

நீங்ைரளா அல்ைது உங்ைளுக்குத் வதாிந்த யாோவவதாருவரோ ஆபத்தில் இருந்தால், 

வதாகைரபசியில் 000அகைத்து “Police” ஐக் கூப்பிடவும். ஆஸ்திரேலியாவிலுள்ள வபாலிசார் 

பாதுைாப்பாைவர்ைள் அத்துடன் நம்பத்தகுந்தவர்ைள். 

Family Safety Pack உங்ைள் உாிகமைகள விளங்ைிக்வைாள்ளவும், ரதகவப்படின் எங்ரை 

உதவிகயப் வபறுவவதை அறியவும் உங்ைளுக்கு உதவும். ைைாச்சாே ாீதியில் உைர்வுைகளப் 

பாதிக்ைக் கூடியவற்றிற்ைாை ஆரைாசகைச் ரசகவைள் ஆஸ்திரேலியாவில் உண்டு. இந்தப் 

வபாதி பல்ரவறு வமாைிவபயர்க்ைப்பட்ட வமாைிைளில் www.dss.gov.au/family-safety-pack 

ைிகடக்கும்.  

1800 RESPECT, இைவச, அந்தேங்ை வதாகைரபசி மற்றும் இகையத்தளம் ஊடாை ரநேடி 

அறிவுகேைகளயும், தைவல்ைகளயும் வைங்குைிறது. உங்ைள் உள்ளூாில் அறிவுகே கூறுபவர்ைள் 

நீங்ைள் கூறுபவற்கற உன்ைிப்பாைக் ரைட்டு, ரைள்விைளுக்கு விகட அளிப்பதுடன், உள்ளூாில் 

உள்ள ரவறு ஆதேவு வைங்கும் ரசகவைகளப் வபற உங்ைகள அனுப்புவார்ைள். அகையுங்ைள் 

1800 737 732 அல்ைது www.1800respect.org.au க்குப் ரபாைவும். 

வன்வசயல் பிேச்சிகைைள் அடங்ைைாை குடும்பம் மற்றும் உறவு வைாள்வதில் வரும் 

சிக்ைல்ைகளச் சமாளிக்ை ஆண்ைளுக்கு உதவியளிக்கும் MensLine என்பது ஒரு ஆறுதல் 

வைங்கும் ரசகவயாகும். உதவிகயப் வபற்றுக்வைாள்ள 1300 789 978 ஐ அகையுங்ைள் 

அல்ைது www.mensline.org.au இற்குப் ரபாைவும். 

உங்ைளுக்கு ஓர் உகேவபயர்ப்பாளர் ரதகவப்படின், 131 450 இல் ஓர் இைவச வமாைிவபயர்ப்பு 

மற்றும் உகேவபயர்ப்புச் ரசகவகய Translating and Interpreting Service (TIS National) 

அகையுங்ைள். இது உங்ைளுக்கு ஆறுதல் ரசகவ வைங்ைாது ஆைால், ஏகைய ரசகவைளுடன் 

வதாடர்புவைாள்ள உதவும். 

https://www.dss.gov.au/family-safety-pack
http://www.1800respect.org.au/
http://www.mensline.org.au/
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பிோந்தியம் வீட்டு மற்றும் குடும்ப வன்வசயல் வதாகைரபசி 

National Domestic Violence and Sexual Assault -  

24 மைித்தியாை உதவித் வதாடர்பு அல்ைது  

www.1800respect.org.au 

1800 200 526 

அல்ைது 

1800 737 732 

National Child Abuse Prevention Service  

- 24 மைித்தியாை உதவித் வதாடர்பு அல்ைது 

www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html 

1800 688 009 

National Mensline Australia - 24 மைித்தியாை உதவித் வதாடர்பு 

www.mensline.org.au 

1300 789 978 

National Men’s Referral Service ஆண்ைளுக்ைாை சிபாாிசுச் ரசகவ 

http://mrs.org.au 

1300 766 491 

ACT Domestic Violence Crisis Line 

http://dvcs.org.au 

02 6280 0900 

NSW Domestic Violence Advocacy Service - Sydney Advice Line 

www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-

service 

02 8745 6999 

 Domestic Violence Advocacy Service - சிட்ைிக்கு வவளியில் 

இைவச அகைப்புக்ைள் 

1800 810 784 

 Community Services Domestic Violence Line 

www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-

families/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line 

1800 656 463 

NT Crisis Line 

www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm 

1800 019 116 

 
Domestic Violence Counselling Service 

www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service 
08 8945 6200 

Qld 
Women’s Help Line 

www.dvconnect.org/womensline 
1800 811 811 

 
Men’s Help Line 

www.dvconnect.org/mensline/ 
1800 600 636 

SA Domestic Violence Crisis Services 

www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-

and-in-the-community/domestic-violence 

1300 782 200 

 Domestic Violence Help Line 

www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-to-

about-domestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australia-

counselling-services/ 

1800 800 098 

http://www.1800respect.org.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.mensline.org.au/
http://mrs.org.au/
http://dvcs.org.au/
http://www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service/
http://www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service/
http://www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-families/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line
http://www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm
http://www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service
http://www.dvconnect.org/womensline/?doing_wp_cron=1447302562.0399920940399169921875
http://www.dvconnect.org/mensline/
http://www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-and-in-the-community/domestic-violence
http://www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-to-about-domestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australia-counselling-services/
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பிோந்தியம் வீட்டு மற்றும் குடும்ப வன்வசயல் வதாகைரபசி 

Tas. Family Violence 

www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies 

1800 633 937 

 Response and Referral –  

உளநை ஆரைாசகை மற்றும் ஆதேவு ரசகவைள் 

www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/f

amily_violence_counselling_and_support_service 

1800 608 122 

Vic. Eastern Domestic Violence Service 

திங்ைள் முதல் வவள்ளிவகே ைாகை 9 மைியிலிருந்து மாகை 

5 மைிவகே  

http://edvos.org.au/what-we-do 

03 9322 3555 

 

 Immigrant Women’s Domestic Violence Service 

www.iwss.org.au 

1800 755 988 

 Immigrant Women’s Domestic Violence Service  

திங்ைள் முதல் வவள்ளிவகே ைாகை 9 மைியிலிருந்து மாகை 

5 மைிவகே 

03 9898 3145 

 உள நை ஆரைாசகை மற்றும் ஆதேவு 

www.safesteps.org.au 

1800 015 188 

 Men’s Referral Service, Richmond,  

இைவச அகைப்புக்ைள் 

http://mrs.org.au/about 

 

1800 065 973 

 

 Men’s Referral Service, Richmond, 

திங்ைள் முதல் வவள்ளிவகே ைாகை 9  

இலிருந்து மாகை 9 வகே 

03 9428 2899 

WA Women’s Domestic Violence Crisis Service 

www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27s-

Domestic-Violence-Helpline.aspx 

1800 007 339 

 Women’s Domestic Violence Crisis Service 

ரபர்த்துக்கு வவளியிலிருந்து அகைப்புக்ைள் 

08 9223 1188 

 Men’s Domestic Violence Helpline 

www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27s-

Domestic-Violence-Helpline.aspx 

1800 000 599 

வீட்டு அல்ைது குடும்ப வன்வசயல் பிேச்சிகைைளுக்கு நடவடிக்கை எடுக்ைச் சட்ட உதவி 

ரதகவப்படைாம். ரமைதிை தைவல்ைகள இந்த அத்தியாயத்தின் முடிவில் பார்க்ைவும்.  

  

http://www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies
http://www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/family_violence_counselling_and_support_service
http://edvos.org.au/what-we-do/
http://www.iwss.org.au/
http://www.safesteps.org.au/
http://mrs.org.au/about/
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx
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சம்மதம் அளிப்பதற்ைாை சட்டமுகறயாை வயது 

இன்வைாருவருடன் பாலியல் உறவு கவப்பதற்கு நீங்ைள் ஒத்துக்வைாள்ள (இைங்குதல்) சட்டம் 

அனுமதிக்கும் வயதுதான் சட்டமுகறயாை சம்மதம் அளிக்கும் வயதாகும். 

ஆண்ைளுக்கும், வபண்ைளுக்கும் அரநைமாை மாநிைங்ைள், பிேரதசங்ைளில் 

சம்மதமளிப்பதற்ைாை சட்டமுகறயாை வயது 16 ஆண்டுைளாகும். வதற்கு ஆஸ்திரேலியா 

(South Australia) மற்றும் தஸ்ரமைியாவில் (Tasmania) அது 17 வயதாகும். 

சம்மதமளிப்பதற்ைாை வயகத அகடயாத குைந்கதைளுடன் ஒரு வயதாைவர் பாலுறவு வசய்தல் 

சட்டவிரோதமாகும். சிறுவர் இைங்ைிைாோ, இல்கையா என்பதகைப் வபாருட்படுத்தாது, 

இந்தச் சட்டத்கத மீறுபவருக்குப் பாேதூேமாை தண்டகை வழ்ங்ைப்படும். 

White Pages இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள ஒரு கவத்தியருடன் உகேயாடி அல்ைது பாலியல் 

சுைாதாே கவத்தியசாகை (ைிளிைிக்) அல்ைது குடும்பக் ைட்டுப்பாட்டு கவத்தியசாகை 

(ைிளிைிக்) உடன் வதாடர்பு வைாண்டு அதிைளவில் வதாிந்துவைாள்ளைாம். 

சிறுவர்ைளின் உாிகமைள் 

சிறுவர்ைளின் உாிகமைகளப் பாதுைாப்பதற்கு ஆஸ்திரேலியா வலுவாை  

பற்றுறுதி வைாண்டுள்ளது. 

வீடு, பாடசாகை ஆைிய இேண்டு இடங்ைளிலும், உடல், பாலியல் மற்றும் உைர்பூர்வமாைச் 

சிறுவர்ைள் துஸ்பிேரயாைம் வசய்யப்படுவதிலிருந்து சட்டத்தால் பாதுைாக்ைப்படுைிறார்ைள். 

சிறுவர்ைளின் ரமற்பார்கவக்கும், ைவைிப்புக்கும் ரவண்டிய ஒழுங்குைள் ரமற்வைாள்ளப்பட 

ரவண்டும். அடித்தல் ரபான்ற உடல் ாீதியாை ஒழுங்குநடவடிக்கைகயத் தூண்டக்கூடாது, 

அத்துடன் குறிப்பிட்டளவு தீங்கை விகைவித்தால், அது சட்டவிரோதமாகும். பாடசாகைைளில் 

உடல்ாீதியாை ஒழுங்கு நடவடிக்கை அனுமதிக்ைப்படுவதில்கை. 

ஆஸ்திரேலியாவில், சிறுவர் ஒருவருக்குத் தீங்கு விகைவிக்ைப்படுவதாைக் ைவகைவைாண்டால், 

அகத மாநிை மற்றும் பிேரதசச் சிறுவர் போமாிப்பு அதிைாாிைளுக்கு அறிவிக்குமாறு கவத்தியர், 

ஆசிாியர் ரபான்ற சிைர் ரவண்டப்படுைிறார்ைள். 

சிறுவர் பாதுைாப்பு 
ஒரு சிறுவரோ அல்ைது இளம் வயதிைரோ அவர்ைள் பங்குவைாள்ளும் நடவடிக்கை தீங்கை 

அல்ைது தீங்கு ஏற்படுவதற்ைாை சாத்தியம் இருந்தால், சிறுவாின் பாதுைாப்பு மற்றும் 

உடல்நைத்கத உறுதி வசய்வதற்ைாை சிறுவர் பாதுைாப்புச் ரசகவயிைர் ஈடுபட ரவண்டி 

வேைாம். உங்ைளுக்கு அல்ைது உங்ைளுக்குத் வதாிந்த ஒருவருக்கு வன்வசயல், 

துஸ்பிேரயாைத்திலிருந்து பாதுைாப்புத் ரதகவப்பட்டால், வபாலிசாகே அல்ைது சிறுவர் 

பாதுைாப்புச் ரசகவயுடன் நீங்ைள் வதாடர்பு வைாள்ள ரவண்டும். 
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ரமைதிைத் தைவல்ைளுக்கு: 

பிோந்தியம் குைங்கதப் போமாிப்பு முைவர்ைள் 

வதாகைரபசி  

24 

மைித்தியாை 

ரசகவ 

National Child Abuse Prevention Services 

http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html 

1800 688 009 

ACT Office for Children, Youth and Family Support 

www.communityservices.act.gov.au/ocyfs 

1300 556 729 

NSW Community Services Helpline 

www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-neglect 

132 111 

NT Department of Children and Families 

https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse 

1800 700 250 

Qld Department of Communities, Child Safety and  

Disability Services 

www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services 

1800 811 810 

SA Department for Education and Child Development 

www.families.sa.gov.au/pages/protectingchildren/HowToNotify 

131 478 

Tas. Department of Health and Human Services Hotline 

www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services 

1300 737 639 

Vic. Department of Human Services - Family Services 

www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-young-

people/child-protection 

131 278 

WA Department for Child Protection and Family Support 

www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx 

1800 199 008 

பைவந்தமாை மைம் முடித்தல் 

ஆஸ்திரேலியாவில் ஒவ்வவாருவரும் தாம் திருமைம் புாியரவண்டுமாவவைச் சுதந்திேமாைத் 

தீர்மாைிக்ைைாம். ஆஸ்திரேலியாவில், ஒருவகேத் திருமைம் வசய்யும்படி வற்புறுத்துவது 

குற்றமாகும். ஒருவர் பயமுறுத்தப்பட்டு, ைட்டாயப்படுத்தப்பட்டு அல்ைது ஏமாற்றப்பட்டு அவர் 

முற்றாைவும் சுதந்திேமாைவும் இைங்ைாமல் திருமைம் முடிக்கும்ரபாது அது பைவந்தத் 

திருமைம் எைப்படும். 

எந்த ஒருவகேயும் உடல்ாீதீயாை, உைர்வுபூர்வமாை, அல்ைது உளவியல் ாீதியில் திருமைம் 

முடிக்கும்படி வற்புறுத்த எவரும் அனுமதிக்ைப்பட மாட்டார்ைள். அந்த நபாின் சமய அல்ைது 

இைப் பின்புைம் அவேது பால் அல்ைது பாலியல் விருப்புக்ைள் அல்ைது அவாின் வயது 

எதுவாைாலும் பேவாயில்கை. 

http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.communityservices.act.gov.au/ocyfs
http://www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-neglect
https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse
http://www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services
http://www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services
http://www.families.sa.gov.au/pages/protectingchildren/HowToNotify/?reFlag=1
http://www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services
http://www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-young-people/child-protection
http://www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx
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ஒருவகே வலுக்ைட்டாயமாைத் திருமைம் வசய்விப்பதற்ைாை நாட்கடவிட்டு அனுப்புவது 

அல்ைது வேவகைப்பது அல்ைது ரவவறாருவர் மூைமாை ஒழுங்கு வசய்வது சட்டவிரோதமாகும்.  

16 வயதுக்குக் குகறந்த சிறுவர்ைள் திருமைம் வசய்ய அனுமதிக்ைப்படுவதில்கை. 16 க்கும் 18 

வயதுக்கும் இகடப்பட்டவர்ைள், வபற்றாாின் சம்மதத்துடன் மற்றும் அந்தத் திருமைத்கத 

அனுமதித்து ஒரு நீதவான் அல்ைது நீதிபதியிடமிருந்து வபற்ற ஆஸ்திரேலிய நீதிமன்றக் 

ைட்டகளயுடன் மாத்திேம் திருமைம் வசய்ய முடியும். 

ஆஸ்திரேலியாவில், ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட திருமைங்ைள் சட்டாீதியாைகவயாகும்.  

இேண்டு தேப்பிைரும் இைங்ை ரவண்டும். 

ைட்டாயக் ைல்யாைம் மற்றும் உதவி ரைாேப்படும்ரபாது உங்ைகளயும் ஏகைரயாகேயும் 

நீங்ைள் எவ்வாறு பாதுைாக்ை முடியும் என்பது பற்றி ரமலும் அறிந்துவைாள்ள 

www.ag.gov.au/forcedmarriage க்குப் ரபாைவும். 

ைட்டாய மற்றும் ைாைத்தால் முந்திய ைல்யாைம் பற்றிய தைவல்தாகளக் குடும்பப் பாதுைாப்புப் 

வபாதி (www.dss.gov.au/family-safety-pack) வைாண்டுள்ளது. 

யாோவவதாருவர் ைட்டாயக் ைல்யாைம் வசய்வதற்கு அல்ைது அதுபற்றிய ஆபத்திலிருந்தால், 

131 237 இல் Australian Federal Police ஐத் வதாடர்பு வைாள்ளவும். 

பின்வரும் நிறுவைங்ைளும் உதவக்கூடியதாய் இருக்ைைாம்: 

 

  

பிோந்தியம் நிறுவைம், இகையத்தளம் வதாகைரபசி 

National National Sexual Assault, Domestic and Family Violence 

Counselling Service 

www.1800respect.org.au 

1800 737 732 

National Family Law Information  

http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/family-

law-matters/getting-help/migrants-refugees-language-support  

1300 352 000 

National / 

NSW 

Anti-Slavery Australia 

www.antislavery.org.au 

02 9514 9662 

National / 

NSW 

My Blue Sky 

www.mybluesky.org.au 

02 9515 8815 

அல்ைது 

0481 070 844 

(விடயம்) 

Vic. Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights 

www.ausmuslimwomenscentre.org.au 

03 9481 3000 

http://www.ag.gov.au/forcedmarriage
http://www.ag.gov.au/forcedmarriage
https://www.dss.gov.au/family-safety-pack
https://www.dss.gov.au/family-safety-pack
http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/family-law-matters/getting-help/migrants-refugees-language-support
http://www.antislavery.org.au/
http://www.antislavery.org.au/
http://www.mybluesky.org.au/
http://www.ausmuslimwomenscentre.org.au/
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வபண் இைவிருத்திச் சுைாதாேம் மற்றும் உாிகமைள் 

ஆஸ்திரேலியாவில், வபண்ைளின் இைப்வபருக்ை உறுப்கபச் சிகதக்கும் அல்ைது வவட்டும் 

வசயற்பாடு (FGM/C) சட்டவிரோதமாகும். 

(FGM/C) நடவடிக்கையாைது, மருத்துவக் ைாேைங்ைளுக்ைல்ைாமல், வபண் இைப்வபருக்ை 

உறுப்பின் ஒரு பகுதிகய அல்ைது அதன் வவளிப்பகுதிகய முற்றாை நீக்குதல் அல்ைது வபண் 

இைப்வபருக்ை உறுப்புக்கு ரவறு ைாயம் ஏற்படுத்துதல் என்பவற்கற உள்ளடக்கும். 

FGM/C ஐச் வசய்துவைாள்வதற்ைாை ஒருவகே எடுத்தல் அல்ைது ரவறு நாட்டுக்கு  

அனுப்புதல் அல்ைது இன்வைாருவகேக்வைாண்டு வசய்விப்பதற்ைாை 

ஒழுங்குபடுத்துதலும்கூடசட்டவிரோதமாைதாகும். 

FGM/C, பாேதூேமாை மற்றும் நீண்டைாைமாை நீடிக்ைக்கூடிய விகைவுைகளக் வைாண்டதாகும். 

இந்தச் வசயற்பாடு ைாேைமாை, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வரும் வபண்ைள், சிறுமிைளுக்குச் 

சுைாதாேப் பிேச்சிகைைள் உண்டு. 

ைீரை அட்டவகைப்படுத்தப்பட்டுள்ள சிறப்புத் ரதர்ச்சி வபற்ரறாாின் ரசகவைள் உதவைாம்: 

ோந்தியம் மைளிர் இைப்வபருக்ை உாிகமைள் ரசகவ வதாகைரபசி 

National National Education Toolkit for FGM/C in Australia 

www.netfa.com.au 

 

ACT Sexual Health and Family Planning 

www.shfpact.org.au 

02 6247 3077 

 Women’s Health Service 

www.health.act.gov.au/our-services/women-youth-and-

children/womens-health-service 

02 6205 1078 

NSW Women’s Information and Referral Service 

www.women.nsw.gov.au 

1800 817 227 

 Education Program on FGM 

http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Program-on-

Female-Genital-Mutilation/NSW-Education-Program-on-Female-

Genital-Mutilation/default.aspx 

02 9840 3877 

NT Sexual Assault Referral Centre  

www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services 

Darwin 

Alice Springs 

 

08 8922 6472 

08 8955 4500 

 Family Planning Welfare Association 

www.fpwnt.com.au 

08 8948 0144 

http://www.netfa.com.au/
http://www.shfpact.org.au/
http://www.health.act.gov.au/our-services/women-youth-and-children/womens-health-service
http://www.women.nsw.gov.au/
http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Program-on-Female-Genital-Mutilation/NSW-Education-Program-on-Female-Genital-Mutilation/default.aspx
http://www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services/
http://www.fpwnt.com.au/
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ோந்தியம் மைளிர் இைப்வபருக்ை உாிகமைள் ரசகவ வதாகைரபசி 

Qld Family Planning Queensland (True) 

www.fpq.com.au அல்ைது 

www.true.org.au 

07 3250 0240 

 

 Multicultural Women’s Health – FGM 

www.true.org.au/resources/resources-overview/multicultural-

womens-health-female-genital-mutilation-fgm 

07 3250 0240 

SA Women’s Information Service 

www.wis.sa.gov.au 

1800 188 158 

 Women’s Health Service 

www.whs.sa.gov.au 

08 8444 0700 

Tas. Red Cross - Bicultural Community Health Program 

www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx 

 

 Child protection service 

www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services  

1300 737 639 

 Tasmania police 

www.police.tas.gov.au 

131 444 

 Crime stoppers 

http://crimestopperstas.com.au 

1800 333 000 

Vic. Royal Women's Hospital 

www.thewomens.org.au/health-information/ 

உள்ளூர் இைவச அகைப்பு 

03 8345 3058 

1800 442 007 

 South Eastern Centre Against Sexual Assault 

www.secasa.com.au 

இைவச அகைப்புக்ைள் - 24 மைித்தியாைங்ைள் 

Crisis வநருக்ைடி 

 

1800 806 292 

03 9594 2289 

 Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights 

http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-for-

responsible-reporting-on-female-genital-cutting 

03 9481 3000 

WA Women’s Information Service  

www.communities.wa.gov.au/communities-in-

focus/women/womens-information-service/Pages/default.aspx 

இைவச அகைப்பு திங்ைள் முதல் வவள்ளிவகே, ைாகை 9 

மைியிலிருந்து மாகை 4 மைிவகே 

1800 199 174 

http://www.fpq.com.au/
http://www.true.org.au/resources/resources-overview/multicultural-womens-health-female-genital-mutilation-fgm
http://www.wis.sa.gov.au/
http://www.whs.sa.gov.au/
http://www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx
http://www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services
http://www.police.tas.gov.au/
http://crimestopperstas.com.au/
https://www.thewomens.org.au/health-information/
http://www.secasa.com.au/
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-for-responsible-reporting-on-female-genital-cutting
http://www.communities.wa.gov.au/communities-in-focus/women/womens-information-service/Pages/default.aspx
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ோந்தியம் மைளிர் இைப்வபருக்ை உாிகமைள் ரசகவ வதாகைரபசி 

 WA Health, FGM Program 

www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/gbv.

php 

08 9340 1557 

துப்பாக்ைிைள் மற்றும் ைத்திைள் 

ஆஸ்திரேலியாவில், ைத்திைள், துப்பாக்ைிைள் ரபான்றவற்கறக் ைாவித்திாிதல் சட்டத்திற்கு 

மாறாைதாகும். வைாண்டுதிாிய அல்ைது வசாந்தமாை கவத்திருக்ை உங்ைளிடம்  

அனுமதி இருக்ை ரவண்டும். 

வைகமயாை, துப்பாக்ைிப் பாவகை மற்றும் இகளயவர்ைளுக்குத் துப்பாக்ைி அல்ைது ைத்தி 

விற்பகையில் வயதுக் ைட்டுப்பாடுைள் இருக்ைின்றை. துப்பாக்ைிப் பாவகை அல்ைது 

வசாந்தமாை கவத்திருத்தலில் ஒவ்வவாரு மாநிைம் மற்றும் பிேரதசங்ைளில் ரவறுபட்ட 

ஒழுங்குைகளயும், சட்டங்ைகளயும் வைாண்டுள்ளை. 

மிருைங்ைள் மற்றும் ைாட்டுமிருைங்ைள் 

வபாதுவாை, சுரதச மிருைங்ைள் மற்றும் எந்தவவாரு மிருைத்கதயாவது ரதசிய பூங்ைா அல்ைது 

ரவறு இயற்கை வை, மிருைப் பாதுைாப்பு இடங்ைளில் ரவட்கடயாடுதல் அனுமதிக்ைப்படாது. 

மாநிைம், பிேரதசங்ைளுக்ைிகடயில் ரவட்கட, மீன்பிடிச் சட்டங்ைள் ரவறுபட்டை. உங்ைள் 

பிேரதசத்திற்குப் வபாருத்தமாைகத நீங்ைள் சாிபார்க்ை ரவண்டும். சிை பிேரதசங்ைளில் 

பைக்ைப்படாத ைாட்டு மிருைங்ைகள நீங்ைள் ரவட்கடயாடக்கூடும். நீங்ைள் ஒரு அனுமதி, 

உாிமம் கவத்திருக்ை ரவண்டும் அல்ைது ரவட்கடயாடக் ைட்டைம் வசலுத்தரவண்டும் 

அத்துடன் நீங்ைள் பாவிக்கும் ஆயுதத்திற்கு அனுமதி இருக்ைரவண்டும். 

வைக்ைமாை ஒரு அனுமதி அல்ைது உாிமம் இருந்தால் சமுத்திேத்தில் அல்ைது ஆறுைளில் 

வபாழுது ரபாக்ைாை மீன்பிடிக்ை அனுமதிக்ைப்படைாம். நீங்ைள் பிடிக்கும் மீைின் உருவ  

அளவு மற்றும் எண்ைிக்கைக்குப் வபாதுவாை மட்டுப்பாடுைள் உண்டு. 

ஆஸ்திரேலியாவில் மிருைங்ைகளக் வைாடுகமப்படுத்தல், மற்றும் ைவைியாது விடுவதிலிருந்து 

ைாப்பாற்றச் சட்டங்ைள் உண்டு. மிருைங்ைகளயும், பறகவைகளயும் தவறாை நடாத்தும் 

ஆட்ைளுக்கு அபோதம் விதித்தல் அல்ைது சிகறப்படுத்தல் அல்ைது இேண்டும் நடக்ைைாம். 

வீட்டில் மிருைங்ைகள கவத்திருக்ைச் சட்டம் அனுமதி அளிக்ைிறது ஆைால், வபாதுவாை, 

ஆஸ்திரேலிய சுரதச மிருைங்ைகள கவத்திருக்ை விரேட அனுமதி ரதகவ. 

வைால்கைப் புறத்தில் மிருைங்ைகளக் வைால்லுதல் தடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

அத்தியாயம் 12, மக்ைள் பங்ைளிப்கபயும் பார்க்ைவும். 

  

http://www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/gbv.php
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புகைத்தல், குடித்தல் மற்றும் ரபாகதவஸ்துைள் 

புகைத்தல் ஆரோக்ைியத்திற்கு ஆபத்தாைது அத்துடன் ஆஸ்திரேலியாவில், இறப்பு மற்றும் 

ரநாய்க்ைாை முன்ைைிக் ைாேைங்ைளில் ஒன்றாகும். 

கவத்தியர்ைள் மற்றும் மருந்தாளர்ைள் ரபான்ற வாழ்க்கைத்வதாைில் புாிரவாாிடமிருந்து 

புகையிகை மற்றும் புகைத்தகை எவ்வாறு கைவிடுவது என்பது பற்றிய தைவல்ைகளப் 

வபறைாம். 13 7848 (13 Quit), அல்ைது www.quitnow.gov.au இல் Quitline ரபான்ற 

ரசகவைளிடமிருந்தும் தைவல்ைகளப் வபற்றுக்வைாள்ளைாம். 

சிறுவர்ைள் இருக்கும் வண்டிைள் (ைார்ைள்) மற்றும் அலுவைைங்ைள், ரவகை இடங்ைள், 

வபாருட்ைள் வாங்கும் நிகையங்ைள், கவத்தியசாகைைள், சுைாதாே நிகையங்ைள் (ைிளிைிக்), 

உபசாிப்பு இடங்ைள் மற்றும் சிற்றுண்டிச்சாகைைள் உட்பட அரநைமாை வபாது இடங்ைளில் 

புகைத்தல் அனுமதிக்ைப்படுவதில்கை. 

18 வயதுக்கும் குகறந்த ஒருவருக்கு புகையிகைப் வபாருட்ைகள விற்பது அல்ைது 

விநிரயாைிப்பதும் சட்டவிரோதமாகும். 

ஆஸ்திரேலியாவில் மதுபாைம் அருந்துதல் சட்டமுகறயாைதாகும் ஆைால் குறிப்பிட்ட 

இடத்தில், குறிப்பிட்ட ரநேத்தில் மாத்திேம் அருந்தைாம். எந்தவவாரு நாளிலும் தேமாை இேண்டு 

பாைங்ைளுக்கு ரமல் பருைக்கூடாவதை மதுபாைப் பாவகை வைிைாட்டிைள்  

சிபாாிசு வசய்ைிறது. 

வயது வோத ஒருவருக்கு மதுபாைத்கத ஒருவர் விற்பரதா அல்ைது விநிரயாைிப்பரதா 

சட்டத்திற்கு முேைாைதாகும். தைியார் வீடு ரபான்ற, தைியார் வசாத்தில் தவிே 18 வயதுக்கும் 

குகறவாை எந்தவவாரு நபரும் மது அருந்துவது சட்டத்திற்கு முேைாைதாகும். அரநைமாை 

வபாது இடங்ைளிலும் மது அருந்துவது தகடவசய்யப்பட்டுள்ளது. 

சிை ரபாகத வஸ்துக்ைகள ஆட்ைள் கவத்திருத்தல், விற்றல் அல்ைது பாவித்தகைத் தடுக்ை 

ஆஸ்திரேலியாவில் சட்டங்ைள் உண்டு. ரபாகதப்வபாருட் சட்டங்ைகள மீறுவது அபோதம், 

சிகறவாசம் உட்பட, ைடுகமயாை தண்டகைைளுக்கு இட்டுச் வசல்லும். சட்டவிரோத 

ரபாகதப்வபாருள் பாவகையாளர்ைளுக்கும், மற்றும் விநிரயாைித்தல், உற்பத்திவசய்தல் 

அல்ைது அவற்கற விற்கும் வியாபாேத்கதச் வசய்பவர்ைளுக்கு மிகடயிைாை ரவறுபாட்கட 

ஆஸ்திரேலிய ரபாகதப்வபாருள் சட்டங்ைள் ைாட்டுைிறை. 

ரபாகதப்வபாருள் அல்ைது மதுபாைம் அருந்திவிட்டு வண்டிரயாட்டுவது சட்டவிரோதமாைது. 

ரபாகதவஸ்கத எடுத்தபின்ைர் அல்ைது மதுபாைத்கத அருந்திவிட்டு ஓட்டிைால், உங்ைள் 

சாேதி அனுமதிகய இைக்ை, அபோதம் விதிக்ைப்பட, சிகறக்குப் ரபாை அல்ைது இகவ 

எல்ைாவற்கறயும் அனுபவிக்ை ரவண்டிவேைாம். அத்தியாயம் 8, ரபாக்குவேத்திகையும் 

பார்க்ைவும். 

http://www.quitnow.gov.au/
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நீங்ைள் அல்ைது உங்ைளுக்குத் வதாிந்த ஒருவர் சட்டவிரோத, ரபாகதப்வபாருள் அல்ைது 

மதுபாைம் அருந்துவதால் சிக்ைல்ைளுக்கு உள்ளாைால், உங்ைள் கவத்தியர், உங்ைள் உள்ளூர் 

சமூை சுைாதாே ரசகவ அல்ைது உங்ைள் மாநிைம் அல்ைது பிேரதசத்திலுள்ள மது அல்ைது 

ரபாகதப்வபாருள் ஆதேவுடன் (வஹல்ப் கைன்) ரபசவும்:  

மாநிைம் அல்ைது 

பிோந்தியம் 
மதுபாைம், ரபாகதவஸ்து தைவல் ரசகவக்ைாை வதாகைரபசி  

ACT  02 6207 9977 

NSW  
02 9361 8000 (Sydney)  

1800 422 599 (NSW நாட்டுப்புறம்) 

NT 

08 8922 8399 (Darwin)  

08 8951 7580 (மத்திய ஆஸ்திரேலியா) 

1800 131 350 (பிேரதசம் முழுவதும்) 

Qld 1800 177 833 

SA  1300 131 340 

Vic. 1800 888 236 

Tas. 1800 811 994 

WA 
08 9442 5000 (Perth) 

1800 198 024 (WA நாட்டுப்புறம்) 

ரமைதிைத் தைவல்ைளுக்கு: 

முைவர் அல்ைது இயக்ைம் இகையத்தளம் 

National Tobacco Campaign www.quitnow.gov.au  

Department of Health www.alcohol.gov.au/ 

National Drugs Campaign www.drugs.health.gov.au/ 

Australian Drug Information Network www.adin.com.au/content.asp?Document_ID=38 

தாவே அல்ைது மிருை இறக்குமதிக் ைட்டுப்பாடுைள் 

நீங்ைள் ைைிைி மூைம் ரநேடியாைப் வபாருட்ைகள வாங்ைிைால், அல்ைது 

ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து ரபாய் வந்தால், என்ை தாவேங்ைள் மற்றும் விைங்குைகள நீங்ைள் 

உங்ைளுடன் வைாண்டுவே முடியும் என்பது பற்றி விதிைள் இருக்ைின்றை. பாருங்ைள் ரபாைவும்: 

www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers 

உங்ைளது பயைப்கப வைவிைங்குச் சட்டங்ைகள மீறுைின்றைவா எைப் பார்ப்பதற்குப் 

ரபாைவும்: www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs 

http://www.quitnow.gov.au/
http://www.alcohol.gov.au/
http://www.drugs.health.gov.au/
http://www.adin.com.au/content.asp?Document_ID=38
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs
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ஆஸ்திரேலியாவுக்குள்ரள எவ்வித தாவேங்ைள் மற்றும் விைங்குைகள ஏற்றிச் 

வசல்ைைாவமன்பது பற்றிய சட்டங்ைள் உண்டு. ஆஸ்திரேலியாவுக்குள்ரள பயைம் வசய்யத் 

திட்டமிட்டால், நீங்ைள் ரபாய்ச்ரசேரவண்டிய இடத்திற்குக் வைாண்டுவசல்வதற்ைாை 

ரவண்டுதல்ைகளப் பார்ப்பதற்குப் ரபாைவும்: www.quarantinedomestic.gov.au/ 

ஏகைய சட்டங்ைள் 

ஆஸ்திரேலியாவில் மேைதண்டகை ைிகடயாது. 

குப்கபவீசுதல், மாசுபடுத்துதல் அல்ைது அனுமதி இல்ைாமல் பயைற்ற வபாருட்ைகள கவத்தல் 

அல்ைது கூடுதைாை சத்தத்கத ஏற்படுத்துதலுக்கு எதிோை சட்டங்ைள் உண்டு. 

அயைவருடன் தைோறு 

பல்ரவறு விடயங்ைளில் அயைவர்ைளுக்ைிகடயிைாை தைோறும் சட்டத்தில் இடம்வபறுைிறது. 

நீதிமன்றத்திற்குப் ரபாவதற்குப் பதிைாை இவ்வாறாை பிேச்சிகைைகளத் தீர்ப்பதற்கு உதவும் 

தைோறு தீர்க்கும் மற்றும் நடுவோை இைங்ைித் தீர்க்கும் ரசகவைள் இருக்ைின்றை. 

ரமைதிைத் தைவல்ைளுக்கு:  

மாநிைம் அல்ைது 

பிேரதசம் 
ரசகவ இகையத்தளம் 

ACT Conflict Resolution Service 
www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods

_brochure.pdf 

NSW 
Information about the law in 

NSW 

www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neig

hbours/  

NT Community Justice Centre www.cjc.nt.gov.au/  

Qld Queensland Government www.qld.gov.au/law/housing-and-neighbours/  

SA 
Legal Services Commission 

of SA 
www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php  

Tas. 
Hobart Community Legal 

Service  

www.hobartlegal.org.au/tasmanian-law-

handbook/community-and-

environment/neighbourhood-

disputes/introduction  

Vic. Victoria Legal Aid 
www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-

answers/disputes-with-neighbours 

WA Legal Aid WA 

www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutTh

eLaw/Homes/neighbours/Pages/Neighbours

CommonProblems.aspx  

அத்தியாயம் 12, மக்ைள் பங்ைளிப்கபயும் பார்க்ைவும் 

http://www.quarantinedomestic.gov.au/
http://www.quarantinedomestic.gov.au/
http://www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods_brochure.pdf
http://www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neighbours/
http://www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neighbours/
http://www.cjc.nt.gov.au/
https://www.qld.gov.au/law/housing-and-neighbours/
http://www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php
http://www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php
http://www.hobartlegal.org.au/tasmanian-law-handbook/community-and-environment/neighbourhood-disputes/introduction
http://www.hobartlegal.org.au/tasmanian-law-handbook/community-and-environment/neighbourhood-disputes/introduction
https://www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/disputes-with-neighbours
http://www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutTheLaw/Homes/neighbours/Pages/NeighboursCommonProblems.aspx
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சட்ட உதவி 

மக்ைளின் சட்ட உாிகமைள் மற்றும் வபாறுப்புக்ைள் குறித்து அவர்ைளுக்கு அறிவிப்பதற்கும், 

நீதித்துகறகய அணுகுவதற்குமாை வாய்ப்புக்ைகள ரமம்படுத்துவதற்கும் ஒவ்வவாரு 

மாநிைங்ைள் மற்றும் பிேரதசங்ைளில் நிறுவைங்ைள் இருக்ைின்றை.  

குற்றமுகறயாை விடயங்ைள், குடும்ப முறிவு, குடும்ப வன்வசயல், புைம்வபயர்வு, உளநைம், 

சமூைப் பாதுைாப்பு, ைடன் மற்றும் வாைைப் ரபாக்குவேத்துக் குற்றங்ைள் குறித்து தகுதியுகடய 

ைட்சிக்ைாேர்ைளுக்குச் சட்ட ஆரைாசகைகயச் Legal Aid முைவர்ைள் வைங்குைிறார்ைள்.  

மாநிைம் 

அல்ைது 

பிேரதசம் 

சட்ட உதவி முைவர் வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

ACT Legal Aid ACT 1300 654 314 www.legalaidact.org.au/ 

NSW Legal Aid NSW 1300 888 529 www.legalaid.nsw.gov.au/ 

NT 
Northern Territory Legal Aid 

Commission 
1800 019 343 www.nt.gov.au/ntlac 

Qld Legal Aid Queensland 1300 651 188 www.legalaid.qld.gov.au/ 

SA 
Legal Services Commission of South 

Australia 
1300 366 424 www.lsc.sa.gov.au/ 

Tas. Legal Aid Commission of Tasmania 1300 366 611 www.legalaid.tas.gov.au/ 

Vic. Victoria Legal Aid 1300 792 387 www.legalaid.vic.gov.au/ 

WA Legal Aid Western Australia 1300 650 579 www.legalaid.wa.gov.au/ 

பல்ரவறுபட்ட விடயங்ைளில் சட்ட ஆரைாசகை மற்றும் உதவிகய சமூை, சட்ட நிகையங்ைள் 

வைங்குைின்றை. உங்ைளது சட்ட உாிகமைள், வபாறுப்புக்ைள் பற்றி நீங்ைள் அதிைளவில் 

அறிந்துவைாள்ள, சமூை வகுப்புக்ைகளயும் சிை வைங்குைின்றை.  

ரதசிய சட்ட நிறுவைங்ைள் இகையத்தளம் 

National Association of Community Legal Centres www.naclc.org.au/ 

Children’s and Youth Law Centre www.lawstuff.org.au/ 

Women’s Legal Services www.wlsa.org.au/ 

  

http://www.legalaidact.org.au/
http://www.legalaid.nsw.gov.au/
http://www.nt.gov.au/ntlac
http://www.nt.gov.au/ntlac
http://www.legalaid.qld.gov.au/
http://www.lsc.sa.gov.au/
http://www.lsc.sa.gov.au/
http://www.legalaid.tas.gov.au/
http://www.legalaid.vic.gov.au/
http://www.legalaid.wa.gov.au/
http://www.naclc.org.au/
http://www.lawstuff.org.au/
http://www.wlsa.org.au/
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7 வீட்டு வசதி 

இந்தப் பகுதியில் 

ஆஸ்திரேலியாவில் வீட்கடத் ரதடி எடுப்பது சிேமமாைதாைைாம். மற்றும் வாடகை 

விகைகூடியதாைைாம். குறிப்பாை, வபாிய குடும்பங்ைள், தமது எல்ைாத் ரதகவைளுக்கும் 

வபாருத்தமாை நீண்டைாை தங்குமிட வசதிகயத் ரதடி எடுப்பது சிேமமாைதாைைாம்.  

நீங்ைள் விட்டுக்வைாடுத்துக் ைிகடக்ைக்கூடிய வீட்கடப் வபறரவண்டிவேைாம். 

 குறுைிய ைாைத் தங்குமிடவசதி 

 தைியார் வீடு அல்ைது அடுக்குமாடிவீட்கட வாடகைக்கு எடுத்தல் 

 வீட்டுவசதிக்ைாை உதவி 

 வாடகைக்குடியிருப்பாளர்ைளின் உாிகமைளும், வபாறுப்புக்ைளும் 

 வீடு அல்ைது அடுக்குமாடி குடியிருப்பு வாங்குதல் 

 வீட்டுக்ைாை அவசிய ரசகவைள் 

 வீட்டுக்குாிய குப்கப ரசைாிப்பு மற்றும் மீள்சுைற்சி 

 தபால் (அஞ்சல்) 

குறுைிய ைாைத் தங்குமிடவசதி 

நீங்ைள் முதலில் வந்துரசர்ந்ததும் ஆரைாசிக்ைக்கூடிய குறுைியைாைத் தங்குமிட விருப்புக்ைள் 

பின்வருவைவற்கற உள்ளடக்ைைாம்: 

 விடுதிைள் மற்றும் தள்ளுபடி விகையில் தங்குமிடங்ைள் 

 நீங்ைள் ஆஸ்திரேலியாவில் ைல்விைற்றால், நீங்ைள் குடிரயறத் 

தீர்மாைித்துக்வைாண்டிருக்கையில் தற்ைாலிை மாைவர் விடுதிைளுக்ைாை வாய்ப்பு 

உங்ைளுக்குக் ைிகடக்ைைாம். உங்ைளது நிறுவைத்தின் சர்வரதச ஆதேவு 

உத்திரயாைத்தருடன் ரபசுங்ைள் அல்ைது அவர்ைளது இகையத்தளத்தில் ஆோய்ந்து 

பாருங்ைள். சர்வரதச மாைவர்ைளுக்ைாை தங்குமிட வாய்ப்புக்ைளுக்ைாைப் பார்க்ைவும்: 

www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation 

 ஆஸ்திரேலியாவில், மாைவர் மட்ட வாழ்க்கைச் வசைவு குறித்து ஓர் ஆரைாசகைகயப் 

வபறப் ரபாைவும் www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs 

தைியார் வீடு அல்ைது அடுக்குமாடிவீட்கட வாடகைக்கு எடுத்தல் 

வீட்டுச் வசாந்தக்ைாேருக்ைாைச் வசயற்படும் ஒரு ஆதை முைவாிடமிருந்து ஒரு வீடு அல்ைது 

அடுக்குமாடி வீடு வைகமயாை வாடகைக்கு எடுக்ைப்படுைிறது. வீட்டுச் வசாந்தக்ைாோிடமிருந்து 

நீங்ைளும் ரநேடியாை வாடகைக்கு எடுக்ைைாம். ைைிைியில் ரநேடியாை மற்றும் 

புதிைப்பத்திாிகையில் ‘To let’ மற்றும் ‘Accommodation vacant’ பகுதியில் வாடகை வீடுைள் 

விளம்பேப்படுத்தப்படுைிறை. நீங்ைள் ஆதைமுைவர் பைிமகைக்குச் வசன்று அவர்ைளின் 

வாடகைக்கு விடப்படும் வவற்றிடமாை வீடுைளின் பட்டியகைப் பார்ப்பதற்ைாைக் ரைட்ைைாம்.  

ஒரு ‘குத்தகை (lease)’ அல்ைது ‘குடியிருப்பு வாடகை உடன்படிக்கை (residential tenancy 

agreement)’, வாடகைக்குடியிருப்பாளருக்கும், வீட்டு உாிகமயாளருக்கும் இகடயில் 

http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs
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சட்டாீதியாை எழுதப்பட்ட ஓர் ஒப்பந்தமாகும். ஒப்பமிட முன்ைர் ைாை அவைாசத்கதப்பற்றி 

நீங்ைள் இைக்ைம் ைாை முடியுமாைாலும், வைக்ைமாை இது குறிப்பிட்ட ஒரு ைாைமாை ஆறு 

அல்ைது பன்ைிேண்டு மாதங்ைளுக்ைாைதாை இருக்கும். ைாைம் முடிவகடயும்ரபாது நீங்ைள் 

குத்தகைகயப் புதுப்பிக்ைைாம். ஓர் எழுத்திைாை ஒப்பந்தத்கத கவத்திருப்பதாைது,  

வாடகைக் ைட்டைம், எப்ரபாது அகதச் வசலுத்தரவண்டும், பயன்பாடுைளுக்குப் பைம் 

வசலுத்துபவர் யார் (மின்சாேம், தண்ைீர், எாிவாயு, குப்கப ரசைாிப்பு மற்றும் ஏகைய 

ரசகவைள் ரபான்றகவ) பாிரசாதகைக்ைாைம், வசல்ைப்பிோைி அனுமதிக்ைப்படுைிறதா? 

அத்துடன் எவ்வளவு ைாைம் நீங்ைள் வீட்டில் தங்ைைாம் என்பகவ ரபான்ற குத்தகை 

நிபந்தகைைள் முன்கூட்டிரய இைக்ைம் ைாைப்பட்டுள்ளை எைப் வபாருள்படும்.  

ஒத்துக்வைாள்ளப்பட்ட ைாைத்திற்கு முன்ைர் நீங்ைள் விட்டுச் வசல்வதாைால் (“குத்தகை முறிப்பு” 

(breaking a lease) எைப்படும்), குறித்த வசைவுைள் இருக்ைக்கூடுமாதைால், நீங்ைள் 

இருக்ைக்கூடிய ைாைத்திலும் பார்க்ை அதிைப்படியாை நீடிக்ைக்கூடிய ஒரு குத்தகைக்கு 

உங்ைகளரய நீங்ைள் ஆளாக்ைிக்வைாள்ள ரவண்டாம். 

வைகமயாை வாடகை ஆேம்பத்தில், ஒருமாத வாடகை முற்பைம் மற்றும் வாடகைப் பிகைப் 

பைத்கத நீங்ைள் வசலுத்த ரவண்டும். பிகைப் பைமாவது வீட்டுச் வசாந்தக்ைாேருக்குச் 

வசலுத்தப்படும் கவப்புப் பைமாகும். பல்ரவறு மாநிைங்ைள், பிேரதசங்ைளில் வதாகை 

மாறுபடுைிறது. உங்ைள் மாநிைம் அல்ைது பிேரதசத்தில் குடியிருப்பு குத்தகைக்குப் வபாறுப்பாை 

அதிைாாியிடம் உங்ைள் பிகைப்பைத்கத வீட்டுச் வசாந்தக்ைாேர் அல்ைது ஆதைமுைவர் 

ைட்டாயம் சமர்ப்பிக்ை ரவண்டும். நீங்ைள் விட்டுச் வசல்லும்ரபாது வைாடுக்ைப்படரவண்டிய 

வாடகை இல்ைாமலும், வீடு ரசதப்படுத்தப்படாது சுத்தமாைவும் இருந்தால், பிகைப்பைம் 

உங்ைளுக்குத் திருப்பிச் வசலுத்தப்படும். 

நீங்ைள் வீட்டுக்குள் ரபாைமுன்ைர், வீடு இருக்ைின்ற நிைவேம் மற்றும் வீட்டுக்கு ஏதாவது ரசதம் 

ஏற்ைைரவ ஏற்பட்டிருந்தால் அதகையும் ‘நிைவே அறிக்கை (condition report)’ எை 

அகைக்ைப்படும் ஆவைத்தில் பதிவு வசய்யப்படுைிறது. இது உங்ைளாலும், வீட்டுச் 

வசாந்தக்ைாேோலும் அல்ைது அவேது ஆதைமுைவோல் பூர்த்திவசய்யப்படுைிறது அத்துடன் இது 

நீங்ைள் வீட்கடவிட்டுப் ரபாகும்ரபாது ைருத்து ரவறுபாடுைகளத் தவிர்க்ை உதவும். ஏதாவது 

ரசதம் இருந்தால், வீட்டுச் வசாந்தக்ைாேருக்குக் ைட்டாயம் அகத அறிவித்து ஆதைத்திற்கு 

ஏதாவது மாற்றம் வசய்யவதாயின் அவாின் அனுமதிகயப் வபறரவண்டும். 

திருத்தரவகைைளுக்கு வைகமயாை வீட்டுச் வசாந்தக்ைாேரே வபாறுப்பாவார். 

ஒப்பமிட்டபின் அதற்கு நீங்ைள் சட்டபூர்வமாைக் ைட்டுப்பட ரவண்டுமாகையால், நீங்ைள் 

வீட்கட நன்றாைப் பார்க்ைாது விட்டால் அத்துடன் ஆவைததிலுள்ள விடயங்ைள், 

நிபந்தகைைகள முற்றாை நீங்ைள் விளங்ைிக்வைாள்ளாவிட்டால் குத்தகை ஒப்பந்தத்தில் 

கைவயாப்பமிடரவண்டாம்.  
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வீட்கட இன்வைாருவருக்கு குத்தகைக்குவிடரவா (அதாவது இன்வைாருவருக்குக் குத்தகைக்கு 

விடுவது ஒப்பந்தத்தில் இல்கை), சட்டப்படியாை குடியிருப்பாளாின் எண்ைிக்கைகய 

அதிைாிக்குமாதைால் நீண்டைாை விருந்திைகே வீட்டில் கவத்திருக்ைரவா 

அனுமதிக்ைப்படமாட்டீர்ைள். 

வவளிரயற விரும்பிைால், வீட்டுச் வசாந்தக்ைாேருக்குப் ரபாதிய அறிவிப்புக் வைாடுக்ை 

ரவண்டும் (வபாதுவாை, ஆைக்குகறந்த நான்கு வாேம் அல்ைது குத்தகை ஒப்பந்தத்தில் 

குறிப்பிட்டவாறு). 

வீட்டுவசதிக்ைாை உதவி 

குத்தகைப் பிகைப்பைம் மற்றும் முதல்மாத முற்பைத்கதச் வசலுத்துவதற்கு உதவியாை, 

குகறந்த வருமாைத்திலிருக்கும் மக்ைள் தற்ைாலிை வசிப்பிடம் அல்ைது நிதிஉதவிகய 

அேசாங்ைத்திடமிருந்து வபறத் தகுதியகடயைாம். 

Rent Assistance என்பது, குகறந்த வருமாைத்திலிருக்கும் மக்ைள் தமது வாடகைகயச் வசலுத்த 

உதவுவதற்ைாை அேசாங்ைக் வைாடுப்பைவாகும். (www.humanservices.gov.au/rentassistance). 

அேசாங்ை வீட்டுவசதி 

நீங்ைள் Centrelink வைாடுப்பைவுைகளப் வபறுபவோைால், அல்ைது குகறந்த 

வருமாைத்திலிருந்தால் அேசாங்ைத்திற்குச் வசாந்தமாை வீட்கடக் குத்தகைக்குப் வபற 

விண்ைப்பிக்ைைாம். 

நீங்ைள் அேசாங்ை வீட்டில் இருந்தால், தைியார்க்ைாை வாடகைகய விடவும் குகறந்த 

அளவாை வாடகைப் பைத்கத நிதியுதவியுடன் வசலுத்துவீர்ைள். 

எங்ரை நீங்ைள் வாை விரும்புைிறீர்ைள், வீட்டின் அளவு மற்றும் வீட்டுத்ரதகவக்ைாை 

அவசியத்தின் பிேைாேம் அேசாங்ை வீட்டுக்ைாை ைாத்திருப்புக் ைாைம் ரவறுபடும். 

ரமைதிைத் தைவல்ைளுக்கு: 

மாநிைம் 

அல்ைது 

பிேரதசம் 

வீட்டுவசதிைள் 

அதிைாாிைள் 
வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

ACT 
Housing and 

Community Services 
133 427 www.communityservices.act.gov.au/hcs  

NSW Housing NSW 1300 468 746 www.housing.nsw.gov.au 

NT Department of Housing 08 8999 8814 https://nt.gov.au/property/public-housing 

Qld 
Department of Housing 

and Public Works 
13 74 68 

www.qld.gov.au/housing/public-community-

housing 

SA Housing SA 131 299 www.housing.sa.gov.au 

Tas. Housing Tasmania 1300 135 513 www.dhhs.tas.gov.au/housing 

http://www.humanservices.gov.au/rentassistance
http://www.communityservices.act.gov.au/hcs
http://www.communityservices.act.gov.au/hcs
http://www.housing.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/property/public-housing
http://www.qld.gov.au/housing/public-community-housing
http://www.qld.gov.au/housing/public-community-housing
http://www.housing.sa.gov.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/housing
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மாநிைம் 

அல்ைது 

பிேரதசம் 

வீட்டுவசதிைள் 

அதிைாாிைள் 
வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

Vic. Office of Housing 1300 650 172 www.housing.vic.gov.au/public-housing 

WA Department of Housing 1800 093 325 www.housing.wa.gov.au 

வீடற்றவர்ைளுக்குத் தங்குமிட உதவி 

நீங்ைள் வீடற்றவோைால், அல்ைது வீட்டு வசதிைகள இைக்கும் ஆபத்து வருமாைால்,  

ைீரை அட்டவகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அவசேைாை வீட்டுவசதிைள் அல்ைது அதற்ைாை 

சிபாாிசுைகள வைங்கும். 

 

  

பிேரதசம் ரசகவ மற்றும் இகையத்தளம் வதாகைரபசி 

National 
Homelessness Australia 

www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless 
02 6247 7744 

ACT 
FirstPoint 

www.firstpoint.org.au 
1800 176 468 

NSW 
Link2Home 

www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home 
1800 152 152 

NT 
ShelterMe 

www.shelterme.org.au 
 

Qld 

Homeless Hotline 

www.qld.gov.au/housing/emergency-temporary-

accommodation/homeless-persons-information-qld/ 

1800 474 753 

SA 

Help in Crisis Situations 

www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/emergency-

shelter-and-homelessness/accessing-services 

1800 003 308 

Tas. 
Housing Connect 

www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect 
1800 800 588 

Vic. 
Crisis and emergency accommodation 

www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation 
1800 825 955 

WA 
Homelessness Advisory Service 

www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice 
1800 065 892 

http://www.housing.vic.gov.au/public-housing
http://www.housing.wa.gov.au/
http://www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless
http://www.firstpoint.org.au/
http://www.firstpoint.org.au/
http://www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home
http://www.shelterme.org.au/
http://www.qld.gov.au/housing/emergency-temporary-accommodation/homeless-persons-information-qld/
http://www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/emergency-shelter-and-homelessness/accessing-services
http://www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/emergency-shelter-and-homelessness/accessing-services
http://www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/emergency-shelter-and-homelessness/accessing-services
http://www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect
http://www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation
http://www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice
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வாடகைக்குடியிருப்பாளர்ைளின் உாிகமைளும், வபாறுப்புக்ைளும் 

பைதடகவைள் பல்ரவறு வமாைிைளில் வாடகைக்குடியிருப்பாளர்ைளுக்கு அவர்ைளது 

உாிகமைள், வபாறுப்புக்ைள் பற்றிய அறிவுகேைகள வைங்கும் அேசாங்ை அதிைாாிைள்  

எல்ைா மாநிைங்ைள் மற்றும் பிேரதசங்ைளில் இருக்ைிறார்ைள்: 

மாநிைம் அல்ைது 

பிேரதசம் 
வீட்டுவசதிள் நியாய விகை அதிைாாி வதாகைரபசி 

ACT 

Access Canberra 

www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/fa
vicon.ico 

13 22 81 

NSW 

NSW Fair Trading 

www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/R
enting_a_home.page 

13 32 20 

NT 

Consumer Affairs 

www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTene
ncies 

1800 019 319 

Qld 
Residential Tenancies Authority 

www.rta.qld.gov.au/ 
1300 366 311 

SA 

Consumer and Business Services 

www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-
land/housing/renting-and-letting/renting-privately 

131 882 

Tas. 
Consumer Affairs and Fair Trading 

www.consumer.tas.gov.au/renting 
1300 654 499 

Vic. 

Consumer Affairs Victoria 

www.consumer.vic.gov.au/housing-and-
accommodation/renting/during-a-lease-or-residency/rent-and-
other-payments/rent-receipts 

1300 558 181 

WA 

Department of Commerce 

www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-renting-
home-wa 

1300 304 054 

வாடகைக் குடியிருப்பாளருக்கு அறிவுகே வைங்கும் அேசசார்பற்ற நிறுவைங்ைளும் உண்டு: 

மாநிைம் 

அல்ைது 

பிேரதசம் 

வாடகைக்குடியிருப்பாளர் 

இகையத்தளம் 
வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

ACT Tenants’ Union ACT 02 6247 2011 
www.tenantsact.org.au/contactUs/Ten
ants-Advice-Service 

NSW Tenants NSW  www.tenants.org.au 

NT NT Tenants’ Advice Service 1800 812 953 
www.dcls.org.au/legal-and-advocacy-
services/tenants-advice 

Qld Tenants Queensland 1300 744 263 
http://tenantsqld.org.au/info-for-
tenants 

http://www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favicon.ico
http://www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favicon.ico
http://www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favicon.ico
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Renting_a_home.page
http://www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenencies
http://www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenencies
http://www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenencies
https://www.rta.qld.gov.au/
http://www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/renting-and-letting/renting-privately
http://www.consumer.tas.gov.au/renting
https://www.consumer.vic.gov.au/housing-and-accommodation/renting/during-a-lease-or-residency/rent-and-other-payments/rent-receipts
http://www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-renting-home-wa
http://www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-renting-home-wa
http://www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-renting-home-wa
http://www.tenantsact.org.au/contactUs/Tenants-Advice-Service
http://www.tenants.org.au/
http://www.dcls.org.au/legal-and-advocacy-services/tenants-advice
http://www.tenantsqld.org.au/info-for-tenants
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மாநிைம் 

அல்ைது 

பிேரதசம் 

வாடகைக்குடியிருப்பாளர் 

இகையத்தளம் 
வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

SA 
Tenants Information and Advisory 

Service 
1800 060 462 www.syc.net.au/tias/overview 

Tas. Tenants Union of Tasmania 1300 652 641 http://tutas.org.au 

Vic. Tenants Union of Victoria 03 9416 2577 www.tuv.org.au 

WA 
Tenancy WA 

உள்ளூர் இைவச அகைப்பு 

08 9221 0088 

1800 621 888 
www.tenancywa.org.au 

National Real Estate Institute of Australia   
http://reia.asn.au/consumers/renting-
or-leasing-a-property 

வீடு அல்ைது அடுக்குமாடி குடியிருப்பு வாங்குதல் 

புதிைப்பத்திாிகைைள் அல்ைது ைைிைியில் ரநேடியாை விற்பகைக்ைாை வீடுைள் அல்ைது 

அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புைள் வைக்ைமாை விளம்பேப்படுத்தப்படுைின்றை. விற்பகைக்ைாை 

வீடுைகள ஆதை முைாகமயாளர்ைளும் பட்டியலிடுைிறார்ைள். நீங்ைள் ஆஸ்திரேலியாவில் முதல் 

தடகவயாை ஒரு வீட்கட வாங்குவீர்ைளாைால், முதல் வீட்டு உாிகமயாளர் அேச 

நிதிஉதவிக்குத் தகுதி வபறக்கூடும் (பாருங்ைள்: www.firsthome.gov.au). 

ஆஸ்திரேலியாவின் நிேந்தேக் குடியிருப்பாளோை நீங்ைள் இல்ைாதுவிட்டால்,  

வீவடான்கற வாங்குவதற்கு, வவளிநாட்டு முதலீட்டு அங்ைீைாேம் ரதகவ  

(பார்க்ைவும்: www.firb.gov.au/real-estate). 

நீங்ைள் ஒரு வீடுவாங்குவதற்குக் ைாசு ைடன்பட ரவண்டுமாைால், வங்ைி அல்ைது ரவறு நிதி 

நிறுவைங்ைளுடன் வதாடர்பு வைாள்ளவும். ஆஸ்திரேலியாவில், ஆதைம் வாங்கும்ரபாது, 

வைாடுக்ைல் வாங்ைகைச் சமாளிப்பதற்கு மக்ைள் வைகமயாை ஒரு சட்டவாளர் அல்ைது 

உடகமமாற்றுபவகேப் பாவிக்ைிறார்ைள். நியதிைள், நிபந்தகைைகள நீங்ைள் முற்றாை 

விளங்ைிக்வைாள்ளாது விட்டால், எந்தவவாரு ஒப்பந்தத்திலும் கைவயாப்பமிடரவண்டாம். 

ஆதைம் வாங்குவதுபற்றி ரமைதிை தைவல்ளுக்ைாைப் ரபாைவும்  

www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/housing-and-property 

  

http://www.syc.net.au/tias/overview
http://www.syc.net.au/tias/overview
http://tutas.org.au/
http://www.tuv.org.au/
http://www.tenancywa.org.au/
https://reia.asn.au/consumers/renting-or-leasing-a-property/
http://www.firsthome.gov.au/
http://www.firsthome.gov.au/
http://www.firb.gov.au/real-estate/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/housing-and-property
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வீட்டுக்ைாை அவசிய ரசகவைள் 

நீங்ைள் குத்தகைக்கு எடுத்தாரைா அல்ைது வாங்ைிைாரைா, தண்ைீர், மின்சாேம் மற்றும் 

எாிவாயு ரபான்ற வீட்டுப் பயன்பாட்டுத் வதாகுதிைகள ஆதைத்துடன் இகைத்துக் 

வைாள்வித்தல் அவசியமாகும். நீங்ைள் இருக்கும் இடத்கதப் வபாறுத்து இந்தச் ரசகவைகள 

வைங்குபவர்ைள் ஒருரவகள அேசாங்ை முைவர்ைளாை அல்ைது தைியார் நிறுவைங்ைளாை 

இருக்ைைாம்-வதாகைரபசித் தைவல் புத்தைத்கதப் பாிசீலிக்ைவும். 

புதிய வீவடான்றுக்குப் ரபாைமுன்ைர் வபாதுவாை ஒருசிை நாட்ைள் முன்பதாை அறிவித்தகை 

நீங்ைள் ரசகவ வைங்குரைாருக்குக் வைாடுக்ைரவண்டும். 

வீட்டுப்பாவகைக்குாிய ரசகவைளுக்ைாை ஒப்பந்தத்கதக் கைவயாப்பமிடமுன்ைர்,  

நிச்சயம் இந்தச் ரசகவைள் ரதகவதாைா எை நிச்சயப்படுத்திக் வைாள்ளவும்.  

உதாேைமாை, நீங்ைள் தற்ைாலிை வசிப்பிடத்தில் வசித்துவந்தால் மின்சாே விநிரயாைத்திற்ைாை 

மூன்று ஆண்டுைளுக்குாிய ஒப்பந்தத்தில் ஒப்பமிட ரவண்டாம். விநிரயாைஸ்தர்ைளுடைாை 

ஒப்பந்தவமான்கறக் கைவயாப்பமிட முன்ைர், ஒப்பந்தத்தின் நியதிைள், நிபந்தகைைகள 

விளங்ைிக் வைாள்வது முக்ைியமாகும். வீட்டில் பாவிக்ைக்கூடிய இச் ரசகவைகளச் 

சமாளிப்பதற்கு www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home  

இல் ஒரு உதவி வைிைாட்டி ைிகடக்கும். ஆஸ்திரேலியச் சக்தி ஒழுங்குபடுத்துபவர்  

(Australian Energy Regulator) உம் ரமைதிை தைவல்ைகள  

www.aer.gov.au/consumers/aer-resources இல் தருைிறார். 

நிறுவைம் தங்ைள் ரசகவைளுக்ைாை ைட்டைத்திற்குாிய விகைப்பட்டியகை உங்ைளுக்கு 

ஒழுங்ைாை அனுப்பும். வைாடுக்ைரவண்டிய திைத்தில் பைம் வைாடுக்ை முடியாது ரபாைால், 

அல்ைது வைாடுப்பைவுச் வசயல்முகறயில் மாற்றம் வசய்ய விரும்பிைால், உடைடியாை 

அவர்ைகளத் வதாடர்பு வைாள்ளவும்.  

உங்ைள் ைட்டைங்ைகளச் வசலுத்துவதில் உங்ைளுக்கு சிக்ைல் இருந்தால் உங்ைள் 

விநிரயாைஸ்தர் உங்ைளுக்கு உதவைாம், அத்துடன் உங்ைள் ரசகவைள் துண்டிக்ைப்படுவகத 

நீங்ைள் தவிர்க்ைைாம். 

மின்சாேம், எாிவாயு 

நீங்ைள் ஒரு மின்சாேம் மற்றும் எாிவாயு விநிரயாைஸ்தகேத் வதாிவுவசய்ய உதவுவதற்ைாைவும், 

உங்ைள் உாிகமைகளத் வதாிந்து வைாள்ளவும், ைாவைாளி அடங்ைிய தைவல்ைளுக்ைாை  

Energy Made Easy www.energymadeeasy.gov.au/ இல் ஆஸ்திரேலிய அேசாங்ை 

இகையத்தளத்திற்கு வருகை தேவும். 

ஒரு விநிரயாைஸ்தகேத் வதாிவுவசய்யும் ரபாது பாிசீலிக்ை நிகைவில் இருக்ைட்டும்: 

 ஒப்பந்தம் எவ்வளவு ைாைத்திற்குாியது  

http://www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home
http://www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home
http://www.aer.gov.au/consumers/aer-resources
http://www.aer.gov.au/consumers/aer-resources
http://www.energymadeeasy.gov.au/
http://www.energymadeeasy.gov.au/
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 நீங்ைள் முன்கூட்டிரய வவளிரயறிைால்,  

இகைப்கப ரமற்வைாள்ள ைட்டைம் இருக்ைிறதா, 

 நீங்ைள் சலுகைைள் அல்ைது வருமாை ஆதேவு வபறுைிறீர்ைளாவவன்பது 

விநிரயாைஸ்தருக்குத் வதாியுமா. 

பை எண்ைிக்கையிலும், பல்ரவறு வமாைிைளிலும் (www.energymadeeasy.gov.au/publications-0) 

அத்துடன் உங்ைளது மின்சாே, எாிவாயு விநிரயாைஸ்தருடைாை பிேச்சிகை ஒன்றிகைத் தீர்க்ை 

முடியாதுரபாைால் வதாடர்புவைாள்வதற்கு வலு குகறரைள் அதிைாாிைளின் (energy ombudsmen)   

பட்டியல் ஒன்றுடைாை (www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts)  

தைவல்த் தாளும் Energy Made Easy இல் இருக்ைிறது. 

Centrepay 

Centrelink வாடிக்கையாளருக்ைாை தன்ைார்வக் ைட்டைம் வசலுத்தும்  

ரசகவகய Centrepay இைவசமாைச் வசய்ைிறது. (பார்க்ைவும்: 

www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay). உங்ைள் ைட்டைங்ைள் (bills), 

வசைவுைள் மற்றும் வாடகை, எாிவாயு, மின்சாேம், தண்ைீர், வதாகைரபசி ரபான்ற 

வீட்டுக்ைாை வைாடுப்பைவுைளுக்ைாை Centrelink ைட்டைத்திலிருந்து ஒழுங்ைாைப் பைத்கதக் 

ைைிப்பதற்ைாை ஏற்பாட்கடச் வசய்ய நீங்ைள் Centrepay ஐப் பாவிக்ைைாம். எந்த ரநேமும் நீங்ைள் 

ஆேம்பிக்ைரவா அல்ைது ைைிகவ மாற்றரவா இயலும். www.my.gov.au இல்  

myGov ஊடாை Centrelink ஐப் பாவித்து ரநேடியாைக் ைைைியில் அகதச் வசய்வது  

மிைவிகேவாை வைியாகும். 

வதாகைரபசி, இகையத்தளம் 

ஆஸ்திரேலியாவில், கைரபசிைள் ‘அகைரபசி’ எைவும் உங்ைள் வீட்டில் இகைக்ைப்பட்ட 

வதாகைரபசிைகள ‘நிைக்ைீற்று வதாகைரபசிைள்’ அல்ைது’நிைக்ைீற்றுக்ைள்’ (landlines)  

எைவும் வசால்ைப்படும். 

இந்தச் ரசகவைளுக்ைாை ஒப்பந்தங்ைள் பை ரவகளைளில் ‘திட்டங்ைள்’ (plans) எை 

அகைக்ைப்படும். ‘அகைரபசித் திட்டம் (mobile plan)’, ‘நிைக்ைீற்றுத் திட்டம் (landline plan)’, 

‘இகையத்திட்டம் (internet plan)’ எனும் வார்த்கதைகளப் பதிவுவசய்வதன் மூைம் நீங்ைள் 

ரநேடியாைக் ைைிைியில் வதாகைரபசி மற்றும் இகையத்தளச் ரசகவைகள  

ஒப்பிட்டுப் பார்க்ைைாம். 

ஒப்பந்தத்கதக் கைவயாப்பமிட முன்ைர், நிறுவைத்துடைாை நிபந்தகைைகளக் ைவைமாைச் 

சாிபார்க்ைவும் அத்துடன், சர்கசக்குாிய தைவல் சுருக்ைம் (Critical Information Summary) எை 

அகைக்ைப்படும் சிறிய ஆவைத்கத வாசிக்ைவும். 

  

http://www.energymadeeasy.gov.au/publications-0
http://www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts
http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay
http://www.my.gov.au/
http://www.my.gov.au/
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இகவ ஆஸ்திரேலியாவின் வதாகைரபசி மற்றும் இகையத்தள ஒப்பந்தங்ைள் பற்றிய சிை 

வபாதுவாை விபேங்ைளாகும்: 

 வைகமயாைச் ரசகவைளுக்கு இகைப்புக் ைட்டைம் ரவண்டும். 

 உங்ைளுக்கு ஓர் ஆண்டு அல்ைது இேண்டு ஆண்டு ஒப்பந்தம் வசய்யத் ரதகவப்படைாம். 

 நடமாடும் அைை அகைவாிகச (mobile broadband)க்ைாை அகைப்புைளுக்ைாை 

உதவித்வதாகை அல்ைது ஒரு தைவல் உதவிப்பைத்கத (data allowance) ஒவ்வவாரு 

மாதமும் அரநை நடமாகும் ரசகவைள் வைாண்டிருக்ைின்றை.  

அத்துடன் அனுமதிக்ைப்பட்ட வதாகைகய மீறிைால், நீங்ைள் அதிைம்  

வசலுத்தரவண்டி ஏற்படைாம். 

 அனுமதிக்ைப்பட்ட உங்ைள் மாதாந்த வதாகையில் 50%, 85% அல்ைது 100% ஐக் 

ைடந்துவிட்டீர்ைவளைப் பாவகை அறிவிப்கபச் (spend management service ) -  

குறும் வசய்தி அல்ைது மின்அஞ்சல் பை ரசகவைள் உள்ளடக்கும். 

 முற்பைம் வசலுத்தப்பட்ட ரசகவைகள (பாவகைக்கு முன்ைர் பைம் வசலுத்தப்பட்ட) 

அல்ைது தபால் ைட்டைம் வசலுத்தப்பட்ட (விநிரயாைஸ்தர் ஒழுங்ைாைக் ைட்டைச் 

சீட்கட அனுப்புவார்)ரசகவைளில் இருந்து வதாிவுவசய்யைாம். 

நீங்ைள் ஒரு வதாகைரபசி அல்ைது இகையத்தளக் ைட்டைச் சீட்கடப் வபற்று, அதகைச் 

வசலுத்த ரவண்டிய திைதியில் வசலுத்த முடியாவிட்டால், நீங்ைள் நிறுவைத்துடன் 

வதாடர்ப்புவைாள்ள ரவண்டும். 

மாதாந்தத் வதாகைரபசி உதவிப்பைத் திட்டத்திற்குள், வவளிநாட்டுத் வதாகைரபசி 

அகைப்புைள் பை ரவகளைளில் அடங்ைாது. இந்த அகைப்புைள் விகையுயர்ந்தகவைளாைைாம். 

நீங்ைள் ைவைமாை வவளிநாட்டு அகைப்புைகள அவதாைிக்ைரவண்டி வேைாம்.  

அல்ைது ஏற்ைைரவ பைம் வசலுத்தப்பட்ட அட்கடைகளப் பாவியுங்ைள் (அதிை ரநேம் 

திறந்திருக்கும் ைகடயில் வபறைாம்). 

இகையத்திகை வீட்டில் வபாருத்த அல்ைது அகத வான் அகைவாிகசச் சாதைம் (wireless 

device) ஊடாைப்வபற நீங்ைள் விரும்பிைால், ஒரு இகையத்தளச் ரசகவ விநிரயாைத்தருடன் 

ஒப்பந்தம் வசய்துவைாள்ள ரவண்டும். எந்தவவாரு ஒப்பந்தத்கதயும் கைச்சாத்திட முன்ைர், 

உங்ைளுக்குக் ைட்டுப்படியாகும் அத்துடன் உங்ைள் ரதகவைகள அது பூர்த்தியாக்கும் என்பகத 

நிச்சயப்படுத்திக் வைாள்ளவும். வான் அகைவாிகச இகையத்கத முற்பைம் வசலுத்தியும் 

நீங்ைள் வாங்ைைாம். 

ைட்டுப்படியாைக்கூடிய இகைய வாய்ப்புக்ைள் மற்றும் பயிற்சிைகள இைவசமாைத் தேக்கூடிய 

பை வசயற்திட்டங்ைளுண்டு. உதாேைமாை, வபாது நூல் நிகையங்ைள், உள்ளூர் சகபைள் 

ஒருரவகள இைவச இகைய வாய்ப்புக்ைகள வைங்ைக்கூடும்.  

(www.tio.com.au/members/members-listing இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள) Telecommunications 

Industry Ombudsman (TIO) திட்டத்தில் உறுப்பிைர்ைளாை இருக்கும் வதாகைரபசி மற்றும் 

‘இன்ேர்வநற்’ நிறுவைங்ைகள மாத்திேம் நீங்ைள் பாவிக்ை ரவண்டும். 

file:///C:/Users/Michelle/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.tio.com.au/members/members-listing
http://www.tio.com.au/members/members-listing
http://www.tio.com.au/members/members-listing
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உங்ைள் வதாகைரபசியில் அல்ைது இகையச் ரசகவயில் ஏதாவது தவறு ஏற்பட்டு, அகத 

நிறுவைம் தீர்க்ை முடியாது ரபாைால் TIO ஐத் வதாகைரபசி 1800 062 058 இல் அல்ைது 

www.tio.com.au/making-a-complaint க்குப் ரபாய் ஓர் இைவச முகறப்பாட்கடச் வசய்யைாம்.  

வீட்டுக்குாிய குப்கப ரசைாிப்பு மற்றும் மீள்சுைற்சி 

உள்ளூர் சகபைள் வபாதுவாை ைைிவுப்வபாருள் ரசைாிப்கப நிர்வைிக்ைின்றை. சாதாேை வீட்டுக் 

குப்கபைள் மற்றும் ரபாத்தல்ைள், தைேப்ரபைிைள், ைடதாசி மற்றும் அட்கடப்வபட்டிைள் 

ரபான்ற மீள்சுைற்சிக்குாிய வபாருட்ைளுக்ைாைத் தைியாை வதாட்டிைள் உள்ளை. 

ரசைாிப்புத் திைங்ைகள அறிந்துவைாள்ள, உங்ைள் உள்ளூர் சகபகய அல்ைது உங்ைள் 

அயைவர்ைகளக் ரைளுங்ைள். அத்தியாயம் 12 குடிமக்ைள் பங்ைளிப்கபயும் பாருங்ைள். 

தபால் (அஞ்சல்) 

நீங்ைள், ைடிதங்ைகளயும், வபாதிைகளயும்(பார்சல்) Australia Post வபட்டிைள் அல்ைது 

அலுவைைங்ைள் ஊடாை அனுப்பைாம். வவளிநாட்டு அஞ்சலுக்ைாை முத்திகேைள் ஆஸ்திரேலிய 

அஞ்சலுக்ைாை முத்திகேகயவிட அதிை வசைவாகும். விகைச் சீட்டுக்ைளுக்ைாை(bills) 

பைத்திகைச் வசலுத்துதல், ைடவுச்சீட்டுக்ைாை புகைப்படம் பிடித்தல் ரபான்ற ஏகைய 

ரசகவைகளயும் Australia Post வைங்குைிறது (பாருங்ைள் www.auspost.com.au). 

நீங்ைள் வீட்கட மாற்றிைால், உங்ைள் புதிய முைவாிக்குக் ைடிதங்ைகளத் திருப்பி 

அனுப்புவிக்ைைாம். (பாருங்ைள்; www.auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html). 

வசைவுக்ைாை தள்ளுபடிக்கு நீங்ைள் தகுதியுகடயவோைைாம். உங்ைள் புதிய முைவாிகய ஏகைய 

நிறுவைங்ைளுக்கும் Australia Post அனுப்ப முடியும்.  

http://www.tio.com.au/making-a-complaint
http://www.tio.com.au/making-a-complaint
http://auspost.com.au/
http://auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html
http://auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html
http://www.auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html
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8 ரபாக்குவேத்து 

இந்தப் பிாிவில் 

நீண்ட தூேங்ைளால் பிாிக்ைப்பட்ட மாநைேங்ைகளயும், நைேங்ைகளயும் தைைைத்ரத வைாண்ட 

ஆஸ்திரேலியா ஒரு பாாிய நாடாகும். நைேங்ைளுக்ைிகடயிலும், அல்ைது நாட்டினூடாைவும் 

பயைிக்ைப் பல்ரவறு ரபாக்குவேத்துக்ைகளத் வதாிவுவசய்யைாம்.  

 வபாதுசைப் ரபாக்குவேத்து 

 வாடகை வண்டிச் (டாக்ஸி) ரசகவைள் 

 மிதிவண்டி (கசக்ைிள்) ஓட்டம் 

 நடத்தல் 

 தைியார் வாைைங்ைள் 

வபாதுசைப் ரபாக்குவேத்து 

ஆஸ்திரேலியாவில் ரபருந்துைள், வதாடருந்துைள், ‘ட்ோம்’ மற்றும் படகுப் பயைம் ஆைியை 

வபாதுசைப் ரபாக்குவேத்துக்குள் அடங்கும். அரநைமாை ரசகவைகளப் வபற்றுக்வைாள்ள 

நீங்ைள் ஒரு ைட்டைத்கதச் வசலுத்த ரவண்டும் அல்ைது ஒரு பயைச்சீட்கட வாங்ைரவண்டும். 

வபாதுவாை, மாைவர்ைள், முதியவர்ைள், Health Care Card கவத்திருப்ரபார் சலுகைக் 

ைட்டைங்ைகளப் வபறைாம். நாளாந்த அல்ைது தைியாை பயைச் சீட்டுக்ைகளவிட,  

வாோந்த அல்ைது மாதாந்தப் பயைச்சீட்டுக்ைள் மலிவாைகவ. 

பை உள்ளூர் சகபைள், விருந்திைர் கமயங்ைள், ரநேடிக்ைைைி, வதாடரூந்து நிகையங்ைள், நூல் 

நிகையங்ைள், வபாதுத் தைவல் நிகையங்ைளிலிருந்து தைவல்ைகளயும்,  

ரநே அட்டவகைைகளயும் வபற்றுக்வைாள்ளைாம். 

 

மாநிைம் 

அல்ைது 

பிேரதசம்  

வபாதுசைப் ரபாக்குவேத்து 

முைவர்  
இகையத்தளம் 

ACT ACTION  www.action.act.gov.au  

NSW Transport NSW  www.transport.nsw.gov.au/  

NT Department of Transport  http://nt.gov.au/driving/public-transport-cycling 

Qld Translink  www.translink.com.au 

SA Transport SA  
www.sa.gov.au/topics/transport-travel-and-

motoring/public-transport-and-travel  

Tas. Metro Tasmania  www.metrotas.com.au 

Vic. Metlink  www.metlinkmelbourne.com.au 

WA Public Transport Authority   www.pta.wa.gov.au 

http://www.action.act.gov.au/
http://www.transport.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/driving/public-transport-cycling
http://www.translink.com.au/
http://www.translink.com.au/
http://www.sa.gov.au/topics/transport-travel-and-motoring/public-transport-and-travel
http://www.metrotas.com.au/
http://www.metrotas.com.au/
http://www.metlinkmelbourne.com.au/
http://www.pta.wa.gov.au/
http://www.pta.wa.gov.au/
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வாடகை வண்டிச் (டாக்ஸி) ரசகவைள் 

 ஆஸ்திரேலியாவின் அரநைமாை பகுதிைளில் ‘டாக்ஸி’ அல்ைது வாடகை வண்டிைள் 

நாவளான்றில் 24 மைித்தியாைங்ைள் வசயற்படுைின்றை. முைப்புப்வபட்டி (dashboard) யிலுள்ள 

அளவுக்ைருவி ைட்டைத்கதக் ைாட்டும். Yellow Pages இல் ‘வாடகை வண்டிைள்’ என்பதற்குக் ைீழ் 

டாக்ஸி நிறுவைங்ைள் ரநேடியாை பட்டியலிடப்பட்டிருக்ைின்றை. இயைாகமயுடைாை அல்ைது 

சக்ைேக் ைதிகேகயப் பாவிக்கும் மக்ைளுக்குக் ைிகடக்ைக் கூடியதாை விரசட டாக்ஸிைள் அரநை 

நைேங்ைளில் இருக்ைின்றை. நீங்ைள் குைந்கதப் பிள்களைளுடன் பயைம் வசய்வதாைால், பதிவு 

வசய்யும்ரபாது ஒரு குைந்கத ஆசைம் ரதகவவயை டாக்ஸி நிறுவைத்துக்குத் 

வதாியப்படுத்தவும். 

சிை இடங்ைளில், டாக்ஸி ரபாக்குவேத்துக்குப் பதிைாை ‘ஊபர்’ அல்ைது வைகமக்குமாறாை 

ஆட்ைள் குழுவாைப் பயைிக்கும் ஒழுங்குைகளயும் வபற்றுக்வைாள்ளைாம்.  

மிதிவண்டி (கசக்ைிள்) ஓட்டம் 

வீதி விதிைள் எல்ைாவற்கறயும், குறியீடுைகளயும் மிதிவண்டிரயாட்டிைள் ைட்டாயம் 

ைகடப்பிடிக்ை ரவண்டும். இயக்ைக்கூடிய தடுப்புைள், மைி, உங்ைள் மிதிவண்டியில் இருக்ை 

ரவண்டும். நீங்ைள் ஒரு மிதிவண்டி ஓட்டிைால், நீங்ைளும் எந்தவவாரு பயைியும் ைட்டாயம் ஒரு 

தகைக்ைவசம் அைியரவண்டும். இேவில் ஓட்டும்ரபாது, உங்ைள் மிதிவண்டியில் முைப்பு 

மற்றும் பின்புற விளக்குைள் இருக்ை ரவண்டும். எப்வபாழுதும் மிதிவண்டிகய விட்டுச் 

வசல்லும்ரபாது அகதப் பூட்டிகவக்ைவும். 

மிதிவண்டிரயாட்டிைள், வபாதுமக்ைள் ரபாக்குவேத்துடன் இகையும் மிதிவண்டிைளுக்ைாை 

ஒதுக்ைப்பட்ட நிறுத்துமிடங்ைள் அல்ைது பாகதைள் (வீதியில் அல்ைது வீதிக்ைப்பால்) ரபான்ற 

மிதிவண்டிரயாட்டத்கத ஊக்குவிப்பதற்ைாை ஏற்பாடுைள் உங்ைள் உள்ளூர் பிேரதச அல்ைது 

நைேப்பிேரதசங்ைளில் விரசடமாைச் வசய்யப்பட்டுள்ளை. 

மிதிவண்டிப் பாகத ைிகடக்ைக்கூடியதாை இருந்தால், அது பாதுைாப்பாைதாகையால், நீங்ைள் 

ைட்டாயம் அதில் வசலுத்தரவண்டும், சிை நைேங்ைள் மற்றும் பிேரதசங்ைள் இகதக் 

ரைாருைின்றை. ஒரு மிதிவண்டிப் பாகத இல்ைாது ரபாைால், பாதுைாப்பாை அளவுக்கு நீங்ைள் 

வீதியின் இடது பக்ைத்துக்கு அருைாகமயாை ஓட்டரவண்டும். 
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நடத்தல் 

ஆஸ்திரேலியாவில் நடத்தல் ஒரு பிேபல்யம் வாய்ந்த வபாழுதுரபாக்குச் வசயல்பாடாகும். 

ரபாக்குவேத்து வைிைாட்டி விளக்குைளில் அல்ைது நகடபாகதயில் வீதிகயக் ைடவுங்ைள். 

வாைைத்கத அவதாைிப்பதற்ைாைக் ைவைமாை உங்ைள் இடது, வைது பக்ைங்ைகளப் பார்க்ைவும். 

புதருக்குள் நடக்ை நீங்ைள் திட்டமிட்டால், நீங்ைள் அதற்ைாை ைருவிைகளக் வைாண்டுள்ளீர்ைளா 

என்பகத நிச்சயப்படுத்திக் வைாள்வதுடன் நீங்ைள் எங்ரை ரபாைிறீர்ைவளன்பகத 

யாோவவதாருவருக்குத் வதாிவிக்ைவும். 

தைியார் வாைைங்ைள் 

நீங்ைள் வசாந்தமாை கவத்திருந்து, விரும்புவதுரபால் பாவிக்கும் ரபாக்குவேத்து, தைியார் 

ரபாக்குவேத்தாகும். அரநைமாை ஆஸ்திரேலியர்ைள் வசாந்தப் பாவகைக்ைாைக் ைார்ைள் 

அல்ைது ரமாட்டார் கசக்ைிள்ைகளப் பாவிக்ைிறார்ைள். வசாந்தமாைக் ைார் கவத்திருப்பது 

வசதியாைது ஆைால் விகையுயர்ந்தது. ஆஸ்திரேலியாவில் ைார் வசாந்தமாை கவத்திருப்பதும், 

ஓட்டுவதும் பை வபாறுப்புக்ைளுடன் கூடியதாகும். 

ஓடிப்ரபாகும் ைாாில் இடம் ரைட்பது, அறியாதவருடன் அவாின் ைாாில் அல்ைது பாேஉந்து 

(ட்ேக்)ைில் இைவசமாைப் பயைம் வசய்வது பாதுைாப்பற்றதுடன், சிபாாிசு வசய்யக்கூடியதல்ை. 

வாைை சாேதி அனுமதிப்பத்திேம். 

ஆஸ்திரேலியாவில், ஒரு மைிழுந்து (ைாகே) அல்ைது விகசயுந்து (ரமாட்டார் கசக்ைிகள) 

ஓட்டுவதற்கு உங்ைளிடம் ஒரு சாேதிக்குாிய அனுமதிப்பத்திேம் இருக்ை ரவண்டும்.  

நீங்ைள் ஓட்டும்வபாழுது எப்வபாழுதும் அகத கவத்துக்வைாள்ளுங்ைள்.  

ரவறு நாட்டிலிருந்து வந்த ஒரு சாேதி அனுமதிப்பத்திேம் உங்ைளிடம் இல்கையாைால், ஒரு 

Learner's Permit ஐ எடுப்பதற்கு நீங்ைள் Driver Knowledge Test இல் சித்தியகடய ரவண்டும். 

நீங்ைள் ஒரு அனுமதிவபற்ற சாேதியுடன் ரசர்ந்து பயிலுவதற்கு Learner’s Permit உங்ைகள 

அனுமதிக்கும். நீங்ைள் ஓட்டும்வபாழுது உஙைள் ைாாில் “L” தைடு இருக்ைரவண்டும். 

தகுந்த திறகமைகள நீங்ைள் வபற்றதும், ஒரு Provisional சாேதிக்குாிய அனுமதிக்கு நீங்ைள் 

விண்ைப்பிக்ைைாம். ஒரு Provisional Licence ஐப் வபறுவதற்கு நீங்ைள் குகறந்தது 17 

வயதுகடயவோை, வமாத்தமாை ஆறுமாத ைாைம் சாேதி இகசவு அட்கடகய (permit) 

கவத்திருந்திருக்ை ரவண்டும் அல்ைது ரவறுமாநிை அல்ைது வவளிநாட்டுச் 

 சாேதி அனுமதிப் பத்திேத்கத கவத்திருக்ை ரவண்டும். நீங்ைள் ஓட்டும்ரபாது “P”  

தைட்கடக் ைட்டாயம் கவத்திருக்ை ரவண்டும். 

உங்ைளது Provisional ைாைம் ைடந்துவிட்டால், நீங்ைள் ஒரு தகடைளற்ற அனுமதிக்கு 

விண்ைப்பிக்ைைாம். உங்ைள் அனுமதிப்பத்திேத்தில் நிபந்தகைைள் இருந்தால்,  

அதற்கு நீங்ைள் ைட்டுப்பட ரவண்டும். 
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பார்க்ைவும்: அத்தியாயம் 1, வந்து ரசர்ந்ததும் உடைடியாைச் வசய்யரவண்டியது என்ை 

வாைை ஓட்டத்துக்குப் வபாருந்தக்கூடிய சட்டங்ைள் 

வாைை ஓட்டுதலுக்குப் பிேரயாைிக்ைப்படும் சட்டங்ைகள நீங்ைள் அறிந்திருப்பதுடன் 

அகவற்றிற்குப் பைிந்து நடக்ைவும் ரவண்டும். உதாேைமாை: 

 நீங்ைள் ஓட்டும் வாைைம் ைட்டாயமாை அேசாங்ைத்தில் பதிவு  

வசய்யப்பட்டிருக்ை ரவண்டும். 

 உங்ைள் ைாாில் இருக்கும் ஒவ்வவாருவரும் ைட்டாயமாை ஆசைப்பட்டி அைிய  

அல்ைது சாியாை குைந்கதத் தகடக்ைட்டு இருக்ை ரவண்டும். 

 ஓட்டும்ரபாது அகைரபசி (mobile phone)கயப் பாவிப்பது சட்ட விரோதமாைது. 

 வீதி விபத்தில் நீங்ைள் சம்மந்தப் பட்டால், அகத உடைடியாை நீங்ைள் வபாலிசாருக்கு 

அறிவிக்ை ரவண்டும். 

ஆஸ்திரேலியாவில் வாைைச் சட்டங்ைள் மிைவும் ைடுகமயாைகவ. மாநிைத்துக்கு மாநிைம் 

ஓட்டுைர் சட்டங்ைள் மற்றும் ஒழுங்குவிதிைள் ரவறுபடுைின்றை. வாைைச் சட்டங்ைளுக்குப் 

பைிய மறுத்தால் அல்ைது மீறிைால், அதிை அபோதம், அனுமதிப்பத்திே இைப்பு அல்ைது 

மறியல்வகேயாை விகைவுைகளக் வைாண்டுவரும். சட்டவிரோதமாை வாைைம் 

நிறுத்தப்படுவதும் வபருந்வதாகைப் பைத்துடைாை அபோதத்கத விகைவிக்கும்.  

ரவைக் ைட்டுப்பாடுைள் வலியுறுத்தப்படுைின்றை. ரவைக் ைட்டுப்பாட்கட மீறுரவாகே 

பிடிப்பதற்ைாை ரவைக்ைண்ைாைிப்புக் ைமோக்ைள் பாவிக்ைப்படுைின்றை. 

ஓட்டும்ரபாது மது அருந்துதல், அல்ைது ரபாகதக்குள்ளாதல், அல்ைது ரபாகதப்வபாருளுக்கு 

ஆளாதல் சட்டவிரோதமாைது. மாநிைங்ைள் அல்ைது பிேரதசங்ைள் அத்துடன் கவத்திருக்கும் 

வாைை சாேதி அனுமதிப்பத்திே வகுப்கபப் வபாறுத்து இேத்தத்தில் அனுமதிக்ைப்பட்ட 

மதுசாேத்தின் அளவு ரவறுபடும். வாைைச் சாேதிைள், சட்டமுகறயாை மதுசாே மட்டத்கத 

மீறிவிட்டார்ைளா எைப் பார்ப்பதற்குப் வபாலிசார் திடீவேை அவர்ைகளச் 

ரசாதகையிடுவார்ைள். அத்தியாயம் 6, ஆஸ்திரேலிய சட்டம். 

ரமைதிைத் தைவல்ைளுக்கு: 

மாநிைம் 

அல்ைது 

பிேரதசம் 

வீதிப்ரபாக்குவேத்து 

அதிைாேசகப 
வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

ACT Road Transport Authority 13 22 81 www.rego.act.gov.au 

NSW 
Roads and Maritime 

Services  
13 22 13 www.rms.nsw.gov.au 

NT Department of Transport 1300 654 628 https://nt.gov.au/driving 

Qld 
Department of Transport 

and Main Roads 
13 23 80 www.tmr.qld.gov.au/ 

http://www.rego.act.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/driving
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.tmr.qld.gov.au/
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மாநிைம் 

அல்ைது 

பிேரதசம் 

வீதிப்ரபாக்குவேத்து 

அதிைாேசகப 
வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

SA Transport 13 10 84 www.transport.sa.gov.au 

Tas. Transport Tasmania 1300 135 513 www.transport.tas.gov.au 

Vic. VicRoads 13 11 71 www.vicroads.vic.gov.au 

WA Department of Transport 13 11 56 www.transport.wa.gov.au/index.asp 

 

ஆசைப்பட்டியும், குைந்கதத் தடுப்புக்ைாப்பும் 

உங்ைள் ைாாில் இருக்கும் ஒவ்வவாருவரும் ஆசைப்பட்டி அல்ைது ஒரு சாியாை குைந்கத 

தடுப்புக் ைாப்கபப் பாவிக்ை ரவண்டும். ஆசைபபட்டி அைியாமல் ஓட்டுவதற்கு அபோதம் 

உண்டு, நீங்ைள் உங்ைள் சாேதி அனுமதிப்பத்திேத்கத இைக்ைக்கூடும். சைை ைார்ைளிலும் 

முதியவர்ைள் மற்றும் வயதாை சிறுவர்ைளுக்கு ஆசைப் பட்டிைள் இருக்ைின்றை. 

ஏழு வயது வகேயாை குைந்கதைளுக்கும், இளம் சிறுவர்ைளுக்கும் அேசாங்ைத்தின் விரசட 

அங்ைீைாேம் வபற்ற தடுப்புக் ைாப்புைள் உங்ைளுக்குத் ரதகவ. குைந்கதக்கு அதன் வயதுக்கு 

ஏற்றபடி ஆஸ்திரேலிய தேக்ைட்டுப்பாட்கட அனுசாித்தும், வசம்கமயாை வாைைத்துடன் 

வபாருத்தப்பட்டும், தக்ைவாறு அகமத்துக்வைாள்ளக் கூடியதாைவும் குைந்கதத் தடுப்புக் 

ைாப்புைள் இருக்ைரவண்டும்.  

 ஆறு மாதங்ைள் வகேயாை வயதுகடய குைந்கதைள் பின்புறம் ரநாக்ைிய  

குைந்கதத் தடுப்புக் ைாப்பில், உதாேைமாைத் தைியாை குைந்கத இருக்கை, 

தடுத்துகவக்ைப்பட ரவண்டும். 

 பின் ரநாக்ைிய அல்ைது முன் ரநாக்ைிய குைந்கதத் தடுப்புக் ைாப்பில்,  

உதாேைமாை குைந்கதப் பாதுைாப்பு ஆசைம், ஆறு மாதத்திலிருந்து  

நான்கு வயது வகேயாை குைந்கதைள் பாதுைாக்ைப்பட ரவண்டும். 

 சாியாைச் சீர்ப்படுத்தி, ஆசைப்பட்டி அல்ைது குைந்கதப் பாதுைாப்பு  

நாடாவால் இறுக்ைமாைக் ைட்டப்பட்டு முன்பக்ைம் ரநாக்ைிய அல்ைது 

உந்துவிகசயுடைாை ஆசைத்தில் நான்கு வயதிலிருந்து ஏழு வயதுவகேயாை 

குைந்கதைள் பாதுைாக்ைப் படுைின்றை. 

வாைைத்தின் முன் ஆசைத்தில் இளம் பிள்களைள் இருக்ை அனுமதிக்ைப்படுவதில்கை.  

ஏழு வயதுக்கும் குகறந்த பிள்களைள் ஏகைய பின் ஆசைங்ைளில் அமர்ந்திருந்தாைன்றி 

நான்குக்கும் ஏழுக்கும் இகடப்பட்ட வயதுகடய சிறுவர்ைள் முன்ஆசைத்தில்  

அமே அனுமதிக்ைப்படுவதில்கை. 

குைந்கதப் பாதுைாப்புத் தடுப்புக்ைாப்பு ஆசைங்ைகள வாடகைக்கு வாங்குவதற்கு 

www.kidsafe.com.au ஐப் பார்க்ைவும். 

 

http://www.transport.sa.gov.au/
http://www.transport.tas.gov.au/
http://www.vicroads.vic.gov.au/
http://www.transport.wa.gov.au/index.asp
http://www.kidsafe.com.au/
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ைார் வாங்குதல் 

ைைைியில் ரநேடியாைவும், புதிைப்பத்திாிகை வாயிைாைவும் புதிய, பாவித்த வாைைங்ைள் 

விற்பகைக்ைாை விளம்பேம் வசய்யப்படுைின்றை. அவற்கற, புதிய ைார் ைாட்சிஅகறைள் மற்றும் 

பாவித்த ைார்கவத்திருக்கும் வளவுைளிலும் வபற்றுக்வைாள்ளைாம். 

வைகமயாை, பதிவுக்ைட்டைம், முத்திகேக்ைட்டைம் (இது விற்பகை வாி ரபான்ற),  

ைட்டாயக் ைாப்புறுதி என்பை ைாாின் வைாள்விகைக்குள் அடங்ைாது. இவ்வாறாை வசைவுைள் 

ரவறாைச் வசலுத்தப்படரவண்டும். 

வாைைம் ஒன்றிகை வாங்குவதற்குப் பைம் ைடன் எடுப்பது பற்றிய தைவலுக்கு, உங்ைளது 

வங்ைி, அல்ைது ஒரு நிதிநிறுவைத்துடன் வதாடர்பு வைாள்ளவும். ைடனுக்ைாை ஏதாவவதாரு 

ஒப்பந்தத்தில் கைவயாப்பமிட முன்ைர் எல்ைா நியதிைகளயும் நிபந்தகைைகளயும் நீங்ைள் 

விளங்ைிக்வைாள்வகத நிச்சயப்படுத்துவது நிகைவிலிருக்ைட்டும். 

நீங்ைள் வாங்கும் ைாாின் முன்கைய வசாந்தக்ைாேர் வாைைத்தின் மீதாை ைடகைச் 

வசலுத்தாதிருந்தால், ைடகைப் வபறரவண்டிய நிறுவைத்தால் சட்டமுகறயாை அந்தக்ைாகே 

எடுக்ை அல்ைது மீளவும் வசாந்தம்வைாள்ள இயலும். வாைைத்திற்கு முன்கைய வசாந்தக்ைாேன் 

ைடன்வைாடுக்ை ரவண்டுமா என்பகதச் சாிபார்க்ை Personal Property Securities Register (PPSR) 

ஐத் வதாடர்பு வைாள்ளவும். 

இந்த வாைைம் ைளவாடப்பட்டதாைப் வபாலிசாருக்கு அறிவிக்ைப்பட்டிருந்தால், வாைை 

அபோதங்ைகளச் வசலுத்தாத ைாேைத்தால் பதிவுநீக்ைம் வசய்யப்பட்டிருந்தால், 

பதிவுஅைிக்ைப்பட்டதாைப் பதிவு வசய்யப்பட்டிருந்தால், பிேயாைதூே அளவுைருவியில் 

குறுக்ைீட்டுக்ைாை சாத்தியம் ைாேைமாை (பயைித்த தூேத்தின் அளவில் ரமாசடி மாற்றம்) 

Commissioner for Fair Trading இல் பதியப்பட்டிருந்தால், PPSR உங்ைளுக்குத் வதாிவிப்பார். 

ரமைதிை தைவல்ைளுக்ைாை, வதாகைரபசி 1300 007 777 இல் அகையுங்ைள் அல்ைது 

http://www.ppsr.com.au/individuals க்குப் ரபாைவும்.  

பாவித்த வாைைங்ைகள வாங்ை இருக்கும் வைாள்வைவுக்ைாேருக்ைாை வாைைப் பாிரசாதகை, 

பயைத் தைவல்ைள், ைாப்புறுதி மற்றும் வீதிச் ரசகவ (உங்ைள் வாைைம் பழுதகடய ரநர்ந்தால்) 

ரபான்ற ரசகவைகள எல்ைா மாநிைங்ைள், பிேரதசங்ைளில் இருக்கும் வாைை ஓட்டுைர் 

சங்ைங்ைள் வைங்குைின்றை. அங்ைத்தவர், அங்ைத்தவேல்ைாதவர் எவோயினும் பைவித 

ரசகவைகளப் வபற்றுக்வைாள்ளைாம். 

  

http://www.ppsr.com.au/individuals
http://www.ppsr.com.au/individuals
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பிோந்தியம் ரமாட்டார் உாிகமயாளர் சங்ைம் வதாகைரபசி இகையத்தளம்  

National Australian Automobile Association 02 6247 7311 www.aaa.asn.au 

ACT National Road Motorists Association (NRMA) 132 132 www.nrma.com.au 

NSW National Road Motorists Association (NRMA) 132 132 www.nrma.com.au 

NT Automobile Association of Northern Territory (AANT) 08 8925 5901 www.aant.com.au 

Qld Royal Automobile Club of Queensland (RACQ) 13 1905 www.racq.com.au 

SA Royal Automobile Association (RAA) 08 8202 4600 www.raa.net 

Tas. Royal Automobile Club of Tasmania (RACT) 132 722 www.ract.com.au 

Vic. Royal Automobile Club of Victoria (RACV) 137 228 www.racv.com.au 

WA Royal Automobile Club (RAC) 131 703 www.rac.com.au 

http://www.aaa.asn.au/
http://www.nrma.com.au/
http://www.nrma.com.au/
http://www.aant.com.au/
http://www.racq.com.au/
http://www.raa.net/
http://www.raa.net/
http://www.ract.com.au/
http://www.racv.com.au/
http://www.rac.com.au/
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9 உடல் நைமும் நல்வாழ்வும் 

இந்தப் பகுதியில் 

 அறிமுைம் 

 Medicare 

 Health Care Card 

 தைியார் சுைாதாேக் ைாப்புறுதி 

 மருத்துவ உதவி 

 அம்புைன்ஸ் வசைவுைள் 

 மருந்துைள் 

 மாநிை, பிேரதச சுைாதாே ரசகவைள் 

 இயைாகமக்ைாை ரசகவைள் 

 உளநைச் ரசகவைள் 

 சித்திேவகத, உைர்வதிர்ச்சி உளநை ஆரைாசகை 

 குைந்கதப் பாதுைாப்பும் விபத்துத் தவிர்ப்பும் 

 தடுப்புமருந்து 

 பல் ரசகவைள் 

 ஆஸ்திரேலியாவில் முதிரயார் போமாிப்பு ரசகவைள் 

 முதிரயார் அல்ைது சுைாதாேப் போமாிப்புச் ரசகவைள் பற்றிய முகறப்பாடுைள் 

 ஒரு மேைத்கதத் வதாடர்ந்து 

அறிமுைம் 

ஆஸ்திரேலியாவில், எந்தவவாரு சுைாதாேக் ைவைிப்புச் ரசகவைளுக்கும், அத்தியாவசியம் 

இல்கையாைால், முதலில் சந்திக்ை ரவண்டியவர் உங்ைளது general practitioner (GP) ஆவார். 

உங்ைள் உடல் போமாிப்பு ரதகவைகள மதிப்பிட்டு ஒரு சிைிச்கசக்ைாை நகடமுகறகயத் 

தீர்மாைிப்பார். மருந்து எழுதிக்வைாடுத்தல், ரநாயியல் அல்ைது வியாதிகயக் ைண்டறியும் 

நிகையத்துக்கு சிபாாிசு வசய்தல், அறுகவச்சிைிச்கசயாளர், அல்ைது மருத்துவ ஆரைாசைர் 

ரபான்ற ஒரு சிறப்பு கவத்தியருக்குப் பாிந்துகேத்தல் என்பவற்கற இது உள்ளடக்கும். 

நீங்ைள் உங்ைளது வசாந்த GP ஐத் ரதர்ந்து எடுக்ைைாம். GP பைம் அறவிடும் ஒழுங்குைகளப் 

வபாறுத்து Medicare ஆல் GP யின் ைட்டைத்தில் ஒரு பகுதிரயா அல்ைது முழுவதும் 

உங்ைளுக்குத் திருப்பித் தேப்படும்.  

Medicare 

Medicare எை அகைக்ைப்படும் ஒரு ரதசிய சுைாதாேப் போமாிப்புத் திட்டத்தினூடாை மருத்துவ 

மற்றும் கவத்தியசாகைச் வசைவுைகள நீங்ைள் வசலுத்துவதற்கு ஆஸ்திரேலிய அேசாங்ைம் 

உதவுைிறது. Medicare க்குக் ைீரை, நீங்ைள் கவத்தியசாகையால் நியமிக்ைப்பட்ட ஒரு 

கவத்தியோல் ஒரு வபாது கவத்தியசாகையில் சிைிச்கச வசய்யப்படும் ஒரு வபாது 

ரநாயாளியாைால், சிைிச்கச மற்றும் தங்குமிட வசதிைள் இைவசமாகும். சுைாதாே 

வாழ்க்ைத்வதாைிைாளாிடம் நீங்ைள் ரபாவதற்ைாை வசைவுைளுக்கு (கவத்தியர்ைள், 
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சிறப்புகவத்தியர்ைள், ைண்பாிரசாதைர்ைள் மற்றும் சிைரவகளைளில் பல்கவத்தியர்,  

மற்றும் அதரைாடிகைந்த சுைாதாே உத்திரயாைத்தர்ைள் ரபான்றவர்ைள்) Medicare உதவும். 

நீங்ைள் கவத்தியகே அடிக்ைடி பார்த்தால் அல்ைது பாிரசாதகைைகள ஒழுங்ைாைச் வசய்தால், 

உங்ைளது மருத்துவச் வசைவுைள் அதிைாிக்ைைாம். Medicare Safety Net வதாடக்ைநிகைகய 

அகடந்ததும் சுற்றுைா கவத்தியர் அல்ைது பாிரசாதகைைகள ரமற்வைாள்ளும்  

வசைவு குகறவாைைாம். 

குடிரயற்றவாசிைள்,அைதிைள் மற்றும் மைிதாபிமாை வருகை தந்ரதாாின் வீசாகவப் 

வபாறுத்துப் வபாதுவாை Medicare இன்ைீழ் சுைாதாேப் போமாிப்புக்கு உடைடி  

வாய்ப்புக் ைிகடக்கும். ஏகைய தற்ைாலிை வருகையாளர் தைியார் உடல்நைக் ைாப்புறுதி 

கவத்திருக்ை ரவண்டும். 

சிை கவத்தியர்ைள், சுைாதாே வாழ்க்கைத்வதாைிைர் ைாசில்ைாமல் மருந்து எழுதிக் வைாடுப்பர். 

பைம் வபறாத இந்த கவத்தியர் ரநேடியாை Medicare க்கு அனுபிப் பைத்கதப் வபறுவர், 

நீங்ைள் உங்ைள் பைத்கதக் வைாடுக்ை ரவண்டியதில்கை. ஏகைய கவத்தியர் மற்றும் சுைாதாே 

வாழ்க்கைத் வதாைிைர் தங்ைள் ரசகவக்கு உங்ைளிடம் பைம் அறவிடைாம். அப்படியாைால், 

உங்ைள் உடல்நை வாழ்க்கைத் வதாைிைருடன் ைைந்துகேயாடுங்ைள் அல்ைது  

Medicare நன்கமைகளக் ரைாருவது பற்றிய அதிை தைவல்ைளுக்ைாைப் ரபாைவும்: 

www.humanservices.gov.au/medicare உங்ைள் சுைாதாே வாழ்க்கைத் வதாைிைகேப் பார்க்ைப் 

ரபாகும் வபாழுது நீங்ைள் ைட்டாயம் Medicare அட்கடகயக் (அத்துடன் Health Care Card 

உங்ைளிடம் இருப்பின் அகதயும்) வைாண்டுவே ரவண்டும். 

Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) இன்ைீழ், சிை மருந்துைளின் வசைவுக்கு ஆஸ்திரேலிய 

அேசாங்ைம் உதவுைிறது. உங்ைளுக்கு அதிைளவு மருந்து ரதகவப்பட்டால்,  

டாக்டர் எழுதிக்வைாடுக்கும் மருந்துக்ைாை வசைவுக்கு PBS Safety Net உதவக்கூடும்.  

நீங்ைள் PBS Safety Net வதாகைக்கு வந்துவிட்டால் அத்துடன் ஒரு மருந்தாளர் PBS Safety Net 

Card ஒன்கற உங்ைளுக்குக் வைாடுத்திருந்தால், உங்ைள் PBS மருந்துைள் மலிவாைகவயாகும் 

அல்ைது ஆண்டின் மிகுதியாயிருக்கும் ைாைத்துக்கு இைவசமாகும். மிைவும் விகையுயர்ந்த 

சின்ைம் வபாறித்த மருந்துைள் அல்ைது கவத்தியர் எழுதிக்வைாடுத்த மருந்கத நீங்ைள் 

வதாிவுவசய்தால், அப்பவும் நீங்ைள் அதிை பைம் வசலுத்த ரவண்டிவரும்.  

நீங்ைள் www.pbs.gov.au/pbs/home இல் PBS பற்றிய அதிை தைவல்ைகளக் ைாைைாம். 

தைிப்பட்ட ரநாயாளருக்ைாை அம்புைன்ஸ் பைம், பல் மற்றும் அத்துடன் இகைந்த சுைாதாே 

ரசகவைள், மூக்குக் ைண்ைாடிைள் அல்ைது கவத்தியசாகை தங்குமிட வசதிைளுக்ைாை Medicare 

பைம் வசலுத்தாது. 

  

http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.pbs.gov.au/pbs/home
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Medicare இல் ரசர்ந்துவைாள்ள உங்ைளுக்கு தகுதியிருக்ைிறதாவவை அறிந்துவைாள்ள, 

Department of Immigration and Border Protection அல்ைது Visa Entitlement Verification Online 

இடமிருந்து ஒரு சான்று ரபான்ற தகுதியாக்கும் ஆவைங்ைள், உங்ைள் ைடவுச்சீட்டு அல்ைது 

Immicard உடன் Medicare Service Centre க்குப் ரபாைவும். நீங்ைள் தகுதி வபற்றால், உங்ைளுக்கு 

ஒரு Medicare இைக்ைம் தேப்படும். அகதப்பாவித்து உடைடியாை நீங்ைள் சுைாதாே போமாிப்புச் 

ரசகவைளுக்ைாை வாய்ப்பிகைப் வபறைாம். அரத அட்கடயில் உங்ைள் குடும்ப 

அங்ைத்தவர்ைளும் ரசர்க்ைப்பட்டிருந்தால், உங்ைள் வபயரும் அத்துடன் அவர்ைளின் 

வபயர்ைளுடைாை உங்ைள் Medicare உங்ைளுக்குத் அஞ்சலில் அனுப்பப்படும். 

Medicare பற்றிய ரமைதிை தைவல்ைளுக்கு www.humanservices.gov.au/medicare க்குப் ரபாைவும் 

அல்ைது உங்ைள் Department of Human Services க்கு வருகை தேவும். 

http://findus.humanservices.gov.au/ இல் அகதக் ைாைைாம். 

அத்தியாயம் 1, வந்துரசர்ந்தவுடன் வசய்யரவண்டியது என்ை இகதயும் பார்க்ைவும் 

Health Care Card 

நீங்ைள் Centrelink வைாடுப்பைகவப் வபறுபவோை இருந்தால் அல்ைது நீங்ைள் குகறந்த 

வருமாைத்தில் இருப்பவோைால், நீங்ைள் அேசாங்ை Health Care Card க்குத் 

தகுதியுகடயவோைைாம். (பாருங்ைள் www.humanservices.gov.au/concessioncards).   

மருந்து, கவத்தியர்ைள், பல்கவத்தியர்ைள், மற்றும் அம்புைன்ஸ்க்ைாை வசைவுைள் அடங்ைைாைச் 

சுைாதாே ரசகவைளுக்ைாை சலுகைைளுக்கு இந்த அட்கட உங்ைகளத் தகுதியகடயச் வசய்யும். 

உங்ைளிடம் ஒரு Health Care Card இருந்தாலும், எல்ைா அடிப்பகட கவத்தியசாகை மற்றும் 

மருத்துவச் சிைிச்கசக்கு நீங்ைள் Medicare அட்கடயுடன் Health Care Card ஐயும்  

சமர்ப்பிக்ை ரவண்டும். 

ரமைதிை தைவல்ைளுக்ைாைப் பாருங்ைள்: அத்தியாயம் 10. உங்ைள் குடும்பம்  

தைியார் சுைாதாேக் ைாப்புறுதி 

தைியார் அல்ைது வபாது மருத்துவமகையில் தைிப்பட்ட ரநாயாளருக்ைாை முழு அல்ைது சிை 

சிைிச்கசச் வசைவுகள இகவ உள்ளடக்குவதால், பை ஆஸ்திரேலியர்ைள் தைியார் சுைாதாே 

ைாப்புறுதிைகளத் வதாிவு வசய்ைிறார்ைள். இகவ Medicare க்குள் அடங்ைாத பல் போமாிப்பு, 

அரநைமாை பார்கவப் போமாிப்பு, அம்புைன்ஸ் ரசகவைகள இகவ வைாண்டுள்ளை. 

அதற்ைாை வசைவுைளும், பாதுைாப்புக்ைளுக்ைாை வகைைளும் ரவறுபடுைின்றை, எைரவ 

நீங்ைள் தைியார் சுைாதாதேக் ைாப்புறுதிகய வாங்குவதாை முடிவு வசய்தால், ைாப்புறுதி 

உடன்பாட்டு ஆவைத்கத (Policy) வாங்ை முன்ைர் பல்ரவறாை ைாப்பீடுைளுடன் 

விபேங்ைகளக் ைவைமாைச் சாிபார்த்துக் வைாள்வது மிைவும் முக்ைியமாகும். 

  

http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://findus.humanservices.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/concessioncards
http://www.humanservices.gov.au/concessioncards
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ஊக்குவிப்புச் சலுகைைள் 

தைியார் சுைாதாேக் ைாப்புறுதி எடுத்துச் வசல்வகத ஊக்குவிப்பதற்ைாை ஆஸ்திரேலிய 

அேசாங்ைம் ஊக்குவிப்பு நிதிகய வைங்குைிறது. நீங்ைள் தைியார் சுைாதாே ைாப்புறுதிகய 

வபற்றுக்வைாள்ள ஆரைாசித்தால், நீங்ைள் ைட்டாயம் இவற்கறத் வதாிந்திருக்ை ரவண்டும்: 

 Private Health Insurance Rebate - நீங்ைள் Medicare க்குத் தகுதியுகடயவாோைால், 

அத்துடன் கவத்தியசாகைச் சிைிச்கச, வபாதுவாை சிைிச்கச (அத்துடன் இகைந்த 

அல்ைது ரமைதிை)க் ைாப்பு அல்ைது இேண்டுக்கும் ைட்டுப்படும் சுைாதாேக் ைாப்புறுதி 

ஒப்பந்த ஆவைம் இருந்தால் நீங்ைள் ஒருரவகள Private Health Insurance Rebate  

ஐக் ரைாேைாம். 

 Medicare Levy Surcharge - தைியார் சுைாதாேக் ைாப்புறுதி இல்ைாத, வருமாைம் ஒரு 

குறிப்பிட்ட அளவுக்குரமல் (ஆேம்ப நிகை) வபற்றுக்வைாள்ளாத மக்ைளால் 

வசலுத்தப்படும் ஒரு சத வீத வாி Medicare Levy Surcharge எைப்படும். 

 Lifetime Health Cover - மருத்துவக்ைாப்கப, ஆட்ைளுக்கு வயது வேமுன்ைரே 

எடுத்துக்வைாள்ள இத்திட்டம் தூண்டுைிறது. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்த புதிய 

குடிவேவாளருக்ைாை Lifetime Health Cover முடிவு திைதி பின்வரும்  

ைகடசி இரு திைங்ைளாகும்: 

o 31வது பிறந்தநாளுக்கு அடுத்துவரும் 1 யூகை; அல்ைது,  

o நீங்ைள் 31 வயதுக்கும் ரமற்பட்டவோைால், முழு Medicare பயன்ைகளயும் வபறத் 

தகுதியுகடயவோைப் பதிவுவசய்து முதைாவது ஆண்டு  

பூர்த்தியாை திைம். 

ஒருவர் கவத்தியக்ைாப்கப அவேது Lifetime Health Cover ைாைக்வைடுவின் பின்ைர் 

வபற்றுக்வைாண்டால், கவத்தியக் ைாப்கப முதலில் வாங்கும்ரபாது30 வயதுக்கும் ரமல் 

எவ்வளவு வயது உண்ரடா அதற்ரைற்ப ஒவ்வவாரு ஆண்டுக்கும் ரமைதிை 2% ஐச் வசலுத்த 

ரவண்டும். உதாேைமாை, ஒருவர் தைது 45 ஆவது வயதில் முதல் தடகவயாை கவத்தியக் 

ைாப்புறுதிகய வாங்ைிைால், தைது கவத்தியக் ைாப்புக்கு ரமைதிை 30% ஐச் வசலுத்த ரவண்டும். 

Lifetime Health Cover க்கு ரமைதிைமாைப் பைம் வசலுத்த ரவண்டியகதத் தவிர்க்ை, உங்ைள் 

Lifetime Health Cover ைாைக்வைடுவுக்கு முன்ைர் கவத்தியக் ைாப்புறுதிகய ஒரு ஆஸ்திரேலிய 

பதிவுவபற்ற கவத்தியக் ைாப்பீட்டாளாிடமிருந்து நீங்ைள் வாங்ை ரவண்டும். 

ரமைதிைத் தைவல்ைளுக்கு: 

தைியார் சுைாதாேக் ைாப்புறுதித் தைவல் இகையத்தளம் 

தைியார் சுைாதாேக் ைாப்புறுதி 
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/pri

vate-1 

Lifetime Health Cover 
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/he

alth-privatehealth-lhc-providers-general.htm  

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/private-1
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-privatehealth-lhc-providers-general.htm
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தைியார் சுைாதாேக் ைாப்புறுதித் தைவல் இகையத்தளம் 

Private Health Insurance Ombudsman www.phio.org.au 

சுைாதாே நிதியம் மற்றும் வைாள்கை 

ஒப்பீடு 
www.privatehealth.gov.au 

மருத்துவ உதவி 

குடும்ப கவத்தியகேப் வபற்றுக்வைாள்ளல் 

ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு கவத்தியாிடம் நீங்ைள் பதிவுவசய்து வைாள்ளத் ரதகவயில்கை. 

எவ்வாறாயினும், பைருக்கு ஒரு குடும்ப கவத்தியர் இருக்ைிறார் - இவர், தடுப்புமருந்துைள், 

எழுதிக்வைாடுக்கும் மருந்துைள், மருத்துவச் சான்றுைள், சுைாதாே ப் பாிரசாதகை, உள 

ஆரோக்ைியம், உடல் நை ஆரைாசகை உட்பட வபாதுவாை உடல்நை விடயங்ைளுக்ைாை  

ஒரு மருத்துவோவார்.   

General Practitioners (GPs) எை இவர்ைள் அகைக்ைப்படுைின்றைர். இவர்ைள் ஒரு சிறிய தைியார் 

மருத்துவ நிகையம் அல்ைது வதாைில் நிகையத்கதக் வைாண்டிருப்பர். அல்ைது ஏகைய 

கவத்தியர்ைளுடன் வபாது, அல்ைது தைியார் மருத்துவ நிகையத்தில் ரவகை வசய்வார்ைள். 

நீங்ைள் ரபாைரவண்டிய கவத்தியர் அல்ைது மருத்துவநிகையத்கத நீங்ைள் வதாிவு வசய்யைாம். 

வதாகைரபசி விபேப்பட்டியலில் ‘மருத்துவர்ைள்’ க்குக் ைீரை GP ைள் அட்டவகைப் படுத்தப் 

பட்டுள்ளைர். ஒவ்வவாரு தடகவயும் நீங்ைள் ஒரே கவத்தியகேப் பார்க்ைரவண்டுமா 

அல்ைதுஅரத நிகையத்திரைரய ஏகைய கவத்தியர்ைகளக் வைாண்டு சிைிச்கச வசய்விக்ை 

விரும்புைிறீர்ைளாவவை நீங்ைள் தீர்மாைிக்ைைாம். 

நீங்ைள் விரும்பும் ஒரு குடும்ப கவத்தியகேத் வதாிந்வதடுக்ை நீங்ைள் ஒன்றுக்கு ரமற்பட்ட 

கவத்திய நிகையங்ைளுக்குச் வசல்ைரவண்டி ஏற்படைாம்.  சிை மருத்துவ நிகையங்ைள் புதிய 

ரநாயாளிைகள ஏற்பதில்கை. 

உங்ைளுக்கு அண்கமயில் இருக்கும் ஒரு General Practice இன் ரசகவைகளப் வபற்றுக்வைாள்ள 

www.healthdirect.gov.au இல் இருக்கும் healthdirect இகையத்தளத்திலும் General Practice ஐத் 

ரதடுவதற்ைாை குறிப்புக்ைள் இருக்ைின்றை. 

வைக்ைமாை உடல் நைப் பிேச்சிகைைள் 

உங்ைளுக்கு ஒரு உடல்நைப் பிேச்சிகை இருந்து அது அவசேமாைவதான்றல்ை வவைில் உங்ைள் 

குடும்ப கவத்தியாிடம் அல்ைது ஒரு மருத்துவ நிகையத்துக்குப் ரபாைவும். ஒரு கவத்தியகேப் 

பார்ப்பதற்கு நீங்ைள் ைாத்திருக்ை ரவண்டி ஏற்படைாம். 

http://www.phio.org.au/
http://www.privatehealth.gov.au/
http://www.privatehealth.gov.au/
http://www.healthdirect.gov.au/
http://www.healthdirect.gov.au/
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நீங்ைள் ரபாய்ச்ரசேமுன்ைர் வைகமயாை, வதாகைரபசியில் அல்ைது ரநேடியாைக் ைைிைியில் 

முன்பதிவு ஒன்றிகைச் வசய்ய ரவண்டும். சாியாை ரநேத்தில் உங்ைள் முன்பதிவுக்குப் 

ரபாவகத நிச்சயப்படுத்தவும். 

சுவாசைாசம்  

நீங்ைள் ஆசியா, ஆபிாிக்ைா, இந்திய உபைண்டம், வதன் அவமாிக்ைா அல்ைது ைிைக்கு ஐரோப்பா 

நாட்கடச் ரசர்ந்தவோைால் நீங்ைள் சுவாசைாச ரநாயால் பாதிக்ைப்பட்டிருக்ைக்கூடிய 

வாய்ப்புைள் இருந்திருக்ைைாம் அத்துடன் அதைால் பாதிக்ைப்பட்டு, ரநாய்வாய்படக்கூடிய 

அதிை அபாயத்தில் இருக்ைிறீர்ைள். 

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வேமுன்ைர் சுவாசைாசத்திற்ைாை நீங்ைள் பாிரசாதிக்ைப்பட்டு இருப்பினும், 

ஒரு மார்பு எக்ஸ் ைதிர்ப்படத்தில் ைண்டுவைாள்ள முடியாத, ரநாய்க்குறியற்ற, மகறந்திருக்கும் 

வதாற்றுக்ைிருமி இருக்ைக்கூடும்.  

நீங்ைள் சுைவீைமகடந்தால் அல்ைது உங்ைளுக்குச் சுவாசைாச ரநாய் வதாற்றக்கூடிய சாத்தியம் 

உள்ளது எை நிகைத்தால்  உங்ைள் குடும்ப கவத்தியகேத் வதாடர்பு வைாள்ளுங்ைள் அல்ைது 

ைீரை பட்டியலிடப்பட்டுள்ள வதாகைரபசித் தைவல் மற்றும் ஆரைாசைச் ரசகவைகளத் 

வதாடர்பு வைாள்ளவும். 

சிறப்பு கவத்தியர்ைள் 

முதலில் வபாது கவத்தியகே (குடும்ப கவத்தியர்)ப் பார்க்ைாமல் நீங்ைள் ஒரு சிறப்பு 

கவத்தியருடன் ஆரைாசிக்ை முடியாது. ரமைதிை சிைிச்கசக்ைாை இந்தப் வபாது கவத்தியர் 

உங்ைகள ரவவறாரு மருத்துவ அல்ைது சிறப்பு கவத்தியருக்குப் பாிந்துகேக்ைைாம். 

கவத்தியர்ைளின் உகேவபயர்ப்பு முன்னுாிகம வதாகைரபசித் வதாடர்பு 

ரதகவரயற்படின் TIS National வமாைிவபயர்த்துகேப்பவர்ைகள கவத்தியர்ைள் பாவிக்ைைாம். 

நீங்ைள் ஒரு ஆஸ்திரேலிய பிேகச அல்ைது நிேந்தே வதிவாளோைால் இது ஒரு இைவச 

ரசகவயாகும். அத்துடன், மருத்துவ ஆரைாசகை Medicare க்குள் அடங்கும். ரதகவப்படின் 

உங்ைள் கவத்தியரும் தாைிருக்குமிடத்துக்கு வேவகைக்ை ஒரு உகேவபயர்ப்பாளகேப் பதிவு 

வசய்யைாம். பாருங்ைள்: அத்தியாயம் 3, ஆங்ைிைவமாைி. 

மருத்துவ,அவசேைாைநிகை 

வபாது கவத்தியசாகைைளிலுள்ள அவசேைாை சிைிச்கசப் பகுதிைளில் அவசேைாை மருத்துவ 

சிைிச்கசகய ஒரு நாளில் 24 மைித்தியாைங்ைளும், வாேத்தில் ஏழு நாட்ைளும் 

வபற்றுக்வைாள்ளைாம். ‘கவத்தியசாகைைள்’ இன்ைீழ் வபாது கவத்தியசாகைைள் White Pages 

இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளை. சிை மருத்துவ நிகையங்ைளிலும், சிை தைியார் மருத்துவ 

மகைைளிலும் அவசேைாைச் சிைிச்கச ைிகடக்ைக்கூடும். 

நீங்ைரளா அல்ைது ரவவறாருவரோ பாேதூேமாை ரநாய்வாய்ப்பட்டால், வதாகைரபசியில் 

“Ambulance” ஐக் ரைட்டு உடைடியாை 000 ஐ அகைக்ைவும். கவத்தியசாகைக்குப் 
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ரபாகும்ரபாது, உங்ைளது Medicare , தைியார் மருத்துவக் ைாப்புறுதி அங்ைத்துவம், Health Care 

அல்ைது Pension Concession க் வைாண்டு வேவும். 

இந்த நிைகம அத்தியாவசியமாைதாை இல்கையாைால், உங்ைள் குடும்ப கவத்தியகேத் 

வதாடர்பு வைாள்ளவும். 

வதாகைரபசி உடல்நைத் தைவல்ைளும் ஆரைாசகைச் ரசகவைளும் 

எல்ைா மாநிைங்ைளிலும், பிேரதசங்ைளிலும் ஒரு நாளில் 24 மைித்தியாைங்ைளும், வாேத்தில் ஏழு 

நாட்ைளும் இயங்குைின்ற வதாகைரபசி மூைமாை சுைாதாே ரசகவைள் இருக்ைின்றை. அவர்ைள் 

இைவச வைிைாட்டகை வைங்குைின்றைர் மற்றும் அவர்ைள் உங்ைகள உள்ளூர் சுைாதாே 

ரசகவைளுக்கு வைிைாட்டுவார்ைள். 

உங்ைளுக்கு சுைாதாேப் பிேச்சிகைைள் இருந்தால், நீங்ைள் முதலில் உங்ைள் குடும்ப 

கவத்தியகேத் வதாடர்புவைாள்ள ரவண்டும். ஆைால், அவர்ைள் ைிகடக்ைாது விட்டால், 

உடைடியாை கவத்திய ஆரைாசகைகயத் தேக்கூடிய தகுதிவபற்ற தாதிைள் வதாகைரபசி 

ரசகவயில் இருக்ைிறார்ைள். 

மாநிைம் 

அல்ைது 

பிேரதசம் 

வதாகைரபசி 

சுைாதாே 

ஆரைாசகை ரசகவ 

வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

ACT, NSW, 

NT, Tas., SA 

மற்றும் WA 

healthdirect 1800 022 222 www.healthdirect.gov.au  

Qld 13 HEALTH 13 43 25 84 www.health.qld.gov.au/13health/default.asp 

Vic. NURSE-ON-CALL 1300 606 024 www.health.vic.gov.au/nurseoncall 

அம்புைன்ஸ் வசைவுைள் 

அம்புைன்ஸ் ரபாக்குவேத்துச் வசைவுைள் Medicare க்குள் அடங்ைாது. நீங்ைள் எந்த மாநிைத்தில் 

அல்ைது பிேரதசத்தில் வாழுைிறீர்ைள் என்பகதப்வபாறுத்து அம்புைன்ஸ் வசைவுைள் ரவறுபடும். 

குயின்ஸ்ைாந்திலும், தஸ்ரமைியாவிலும் அம்புைன்ஸ் ரசகவைள் வபாதுவாை உள்ளூர் 

வாசிைளுக்கு இைவசமாை வைங்ைப்படுைிறது. ஏகைய மாநிைங்ைளிலும், பிேரதசங்ைளிலும், 

ைட்டைங்ைள் அறவிடப்படைாம். உங்ைள் பிேயாைம் வசய்யும் தூேம், உங்ைள் வருத்தத்தின் 

தன்கம, சலுகைக்கு நீங்ைள் தகுதியுகடயவோ என்பகதப் வபாறுத்துக் ைட்டைங்ைள் 

ரவறுபடும். 

அம்புைன்ஸ் ைாப்புறுதி உங்ைளிடம் இல்கையாைால், ஒரு சிறிய பயைத்திற்கும் அம்புைன்ஸ் 

வசைவு கூடியதாை இருக்ைைாம். நீங்ைள் குயின்ஸ்ைாந்து அல்ைது தஸ்ரமைியாவுக்கு வவளியில் 

வசித்தால் நீங்ைள் ைாப்புறுதிகய ஒருரவகள வபறரவண்டும். இதகை நீங்ைள் அம்புைன்ஸ் 

http://www.healthdirect.gov.au/
http://www.health.qld.gov.au/13health/default.asp
http://www.health.vic.gov.au/nurseoncall/
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ரசகவ, அல்ைது ஒரு தைியார் சுைாதாேக் ைாப்புறுதி நிதியத்தால் வைங்ைப்படும் அங்ைத்துவத் 

திட்டத்தினூடாைச் வசய்யைாம். 

ரமைதிைத் தைவல்ைளுக்ைாைப் பாருங்ைள் அத்தியாயம் 2 உதவி வபறுதல் 

மருந்துைள் 

உங்ைளுக்கு மருந்து ரதகவப்பட்டால், ஒரு மருந்தைம் அல்ைது மருந்துச்சாகைக்கு எடுத்துச் 

வசன்று வாங்ை உங்ைள் கவத்தியர் மருந்கத எழுதித்தேைாம். கவத்தியாின் துண்டு இருந்தால் 

மட்டும்தான் நுண்ணுயிர்க் ைிருமிைள் )பக்றீாிய( எதிர்ப்பு மருந்கதப் வபறைாம். உங்ைளிடம் 

Health Care Card அல்ைது Pension Concession Card இருந்தால், குறிப்பிட்ட மருந்துைளுக்ைாை 

சலுகைைளுக்கு உங்ைளுக்கு தகுதியுண்டு. மருந்துக்ைகடக்கு உங்ைள் Medicare அட்கடகயக் 

ைட்டாயம் வைாண்டுவேவும். 

மருந்துைளிலுள்ள வபயர்ச்சீட்டுைள், அறிவுறுத்தல்ைகளக் ைவைமாை வாசித்து, உங்ைளுக்கு 

நிச்சயமில்ைாவிட்டால் ரைள்விைகள உங்ைள் கவத்தியர், அல்ைது மருந்தாளாிடம் ரைளுங்ைள். 

உதவிக்கு அல்ைது மருந்துைகளப்பற்றிய தைவல்ைளுக்கு மருந்துக்ைைகவயாளருடன் ரபசவும் 

அல்ைது Medicine Line ஐத் 1300 633 424 இல் அகைக்ைவும். 

அேசாங்ைத்தால் இைவசமாை வைங்ைப்படும் வதாகைரபசி உகேவபயர்ப்பாளகேயும் 

மருந்தாளர்ைள் பாவிக்ைைாம்.  

மருந்துைள், கவத்தியர் 

எழுதிய மருந்துைள் 
வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

NPS MedicineWise Medicine 

Line – மருந்துைள் மற்றும் 

எழுதிக்வைாடுக்ைப்படுபகவ 

பற்றிய தைவல்ைள் 

1300 633 424 திங்ைள் 

முதல் வவள்ளிவகே 

ைாகை 9.00 இலிருந்து 

மாகை 5.00 வகே 

www.nps.org.au/contact-us/medicines-line  

Medicare Australia – 

எழுதிக்வைாடுக்ைப்படும் பி 

பி எஸ் ஐக் 

ரைாருவதற்ைாை தைவல் 

பற்றியது 

 
www.medicareaustralia.gov.au/public/service

s/scripts/index.jsp  

மாநிை, பிேரதச சுைாதாே ரசகவைள் 

மருத்துவ, சமூைசுைாதாே மற்றும் ஆறுதைளிக்கும் ரசகவைகள மாநிை மற்றும் பிேரதச 

அேசாங்ைங்ைள் வைங்குைின்றை. 

  

http://www.nps.org.au/contact-us/medicines-line
http://www.nps.org.au/contact-us/medicines-line
http://www.medicareaustralia.gov.au/public/services/scripts/index.jsp
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சமூை சுைாதாே நிகையம். 

குகறந்த வசைவில் எல்ைா வயதிைருக்குமாை சுைாதாே ரசகவைகளச் சமூை சுைாதாே 

நிகையங்ைள் வைங்குைின்றை. எல்ைா நிகையங்ைளும் இரத ரசகவைகள வைங்குவதில்கை. 

ரநாயாளகேப் போமாிக்கும், சுைாதாேக் ைல்வியும் பதவியுயர்வும், உடற்பயிற்சிச் சிைிச்கச 

)இயன்கவத்தியம்  (, பல் போமாிப்பு, மருத்துவக் ைவைிப்பு, மதிவள ஆரைாசகை, சமூை நைன் 

என்பகவ இந்தச் ரசகவயிைடங்கும். 

இளம் குைந்கதைளுடைாை குடும்பங்ைளுக்ைாை சுைாதாேச் ரசகவைள். 

பிறந்ததிலிருந்து பாடசாகைக்குப் ரபாகும் வயதுகடய சிறுவர்ைளுடைாை குடும்பங்ைளுக்ைாை 

வைகமயாை இைவச மைப்ரபறு, குைந்கத சுைாதாே ரசகவைள் இருக்ைின்றை. அகவ, இளம் 

குைந்கதைளுக்ைாை சுைாதாேத் தைவல்ைள், தடுப்பு மருந்து, குைந்கத ரமம்பாடு பற்றிய 

ஆரைாசகை, குைந்கதப் போமாிப்பும் இளம் பிள்களைளுக்ைாை ஊட்டச்த்துள்ள உைவு 

ரசகவைகள வைங்குைின்றை. 

வபண்ைள் சுைாதாே ரசகவைள் 

வபண்ைளின் பிறப்புறுப்கபச் சிகதத்தல் அல்ைது வவட்டுதல் உட்பட, இைப்வபருக்ை சுைாதாே 

ரசகவைள், ைர்ப்பப்கப மற்றும் மார்பைப் புற்று ஆய்வு, மது, ரபாகதவஸ்துப் பிேச்சிகைைள், 

உளநைச் சிக்ைல்ைள் அத்துடன் பாலியல் பைத்ைாேமும், வீட்டு வன்வசயல்ைளுக்கு வபண்ைள் 

சுைாதாே ரசகவைள் உதவி வைங்குைின்றை. பாருங்ைள்: அத்தியாயம் 6, ஆஸ்திரேலியச் சட்டம்   

பல்ரவறு பின்புைங்ைளுடைாை மக்ைளுக்ைாை ரசகவைள் 

உள்ளூர் புைம்வபயர் சமூைங்ைளுக்ைாை, ரசகவ வைங்கும் சுைாதாே உத்திரயாைத்தர்ைள் பை 

கவத்தியசாகைைளிலும், வபாிய சுைாதாே நிகையங்ைளிலும் இருக்ைின்றைர். உளநை 

ஆரைாசகை, புத்திமதி, சிபாாிசு மற்றும் சுைாதாேத் தைவல்ைள் இந்தச் ரசகவக்குள் அடங்கும்.  

உங்ைள் வமாைிக் குழுவுக்ைாை Multicultural Health Worker இருக்ைிறாோ எைப்பார்ப்பதற்கு 

உங்ைள் உள்ளூர் கவத்தியசாகை அல்ைது சமூை சுைாதாே நிகையத்கதத் வதாகைரபசியில் 

அகைக்ைவும் 

சுைாதாேச் ரசகவகயக் ைண்டறிய: 

மாநிைம் 

அல்ைது 

பிேரதசம் 

ஆஅல்ைது  

சுைாதாே முைவர்ைள் இகையத்தளம் 

ACT ACT Health 
http://health.act.gov.au/our-services/which-health-service-

suits-you-best  

NSW NSW Ministry of Health www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx  

NT Department of Health www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx  

http://health.act.gov.au/our-services/which-health-service-suits-you-best
http://www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx
http://www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx
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மாநிைம் 

அல்ைது 

பிேரதசம் 

ஆஅல்ைது  

சுைாதாே முைவர்ைள் இகையத்தளம் 

Qld Queensland Health www.health.qld.gov.au  

SA SA Health 
www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+Content

/SA+Health+Internet/  

Tas. 
Department of Health and 

Human Services 
https://www.dhhs.tas.gov.au  

Vic. 
Department of Health and 

Human Services 
https://www2.health.vic.gov.au 

WA Department of Health http://ww2.health.wa.gov.au 

இயைாகமக்ைாை ரசகவைள் 

National Disability Insurance Scheme (NDIS), நிேந்தே மற்றும் குறிப்பாை 

குகறபாடுகடயவர்ைளுக்கும் அவர்ைளுகடய குடும்பங்ைள் மற்றும் போமாிப்பாளர்ைள் ஆைிய 

தகுதிவபறக்கூடிய மக்ைளுக்கு அவேவர்ைளுக்கு ஏற்றவாறு ஆதேவு வைங்குைிறது. NDIS ஆைது 

வருமாைத்கதப் பார்க்ைாது, இயைாகமக்ைாை ஆதேவு, ஓய்வூதியம் அல்ைது போமாிப்பாளர் 

வைாடுப்பைவு ரபான்றவற்றால் பாதிப்பகடயாத ஆதேகவ வைங்குைிறது.  

இந்த ரநேத்தில், NDIS க்ைாை வாய்ப்பிகைப்வபற நீங்ைள் வயது, இடம் ரபான்றகவற்றிற்ைாை 

ரவண்டுதல்ைகளப் பூர்த்திவசய்யரவண்டும். www.ndis.gov.au/people-disability/access-

requirements இல் தகைகம பற்றிய தைவல்ைள் இருக்ைிறை. 

நீங்ைள் ஒரு NDIS இடத்தில் இல்கையாைால், தற்ரபாதுள்ள இயைாகமக்ைாை ரசகவைகளப் 

வபறக்கூடியதாை இருக்கும். இந்தச் ரசகவைள் பற்றிய தைவல்ைளுக்குப் ரபாைவும்: 

www.ndis.gov.au/people-disability/other-services 

மாநிைம் மற்றும் பிேரதச சுைாதாே ரசகவைள், இயைாகமயுகடரயார்,  

அவர்ைளது குடும்பங்ைள், போமாிப்பாளர்ைள் வபற்றுக்வைாள்ளக்கூடிய பல்ரவறு  

ஆதேவு பல்ரவறு ரசகவைகள வைங்குைிறது.  

மாநிைம் அல்ைது 

பிேரதசம் 
இயைாகம முைாகம வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

ACT Disability ACT 133 427 
www.communityservices.act.go

v.au/disability_act 

NSW 
Department of Family and 

Community Services (Ageing, 
 

www.adhc.nsw.gov.au/individua

ls/support 

http://www.health.qld.gov.au/
http://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+Content/SA+Health+Internet/
https://www.dhhs.tas.gov.au/
https://www.dhhs.tas.gov.au/
https://www2.health.vic.gov.au/
https://www2.health.vic.gov.au/
http://www2.health.vic.gov.au/
http://ww2.health.wa.gov.au/
http://www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements
http://www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements
http://www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements
http://www.ndis.gov.au/people-disability/other-services
http://www.ndis.gov.au/people-disability/other-services
http://www.communityservices.act.gov.au/disability_act
http://www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support
http://www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support
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மாநிைம் அல்ைது 

பிேரதசம் 
இயைாகம முைாகம வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

Disability and Home Care) 

NT 

Northern Territory 

Government Office of 

Disability 

1800 139 656 

http://health.nt.gov.au/Aged_an

d_Disability/Office_of_Disability/

index.aspx 

Qld 

Department of Communities, 

Child Safety and Disability 

Services 

13 QGOV 

அல்ைது 

13 74 68 

www.communities.qld.gov.au/n

dis 

SA Disability Information Service 1300 786 117 
www.sa.gov.au/topics/communi

ty-support/disability 

Tas. 

Tasmanian Government 

Disability and Community 

Services 

1300 135 513 www.dhhs.tas.gov.au/disability 

Vic. 
Department of Health and 

Human Services 
1300 650 172 www.dhhs.vic.gov.au 

WA 
Disability Services 

Commission 

(08)9426 9200  

இைவச 

அகைப்பு 

1800 998 214  

www.disability.wa.gov.au 

இயைாகமக்ைாை ரசகவைள்பற்றிய ரமைதிைத் தைவல்ைளுக்கு: 

ரதசிய நிறுவைம் இகையத்தளம் 

Department of Social Services –  

சமூைரசகவைள் திகைக்ைைம் 

திட்டங்ைளும், ரசகவைளும் 

https://www.dss.gov.au/disability-and-carers/programs-

services 

Department of Human Services –  

இயைாகமயுடைாை மக்ைைளுக்கு 
www.humanservices.gov.au/disability  

இயைாகம வதாடர்பாை முைவர்ைள் 

மற்றும் தளங்ைள் 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-

carers/related-agencies-sites  

இயைாகமயுகடய மக்ைள், 

அவர்ைகளப் போமாிப்ரபாருக்ைாை 

அேசாங்ை ஆதேவு, நன்கமைள் மற்றும் 

வைாடுப்பைவுைள் பற்றிய தைவல்ைள் 

www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-

and-payments/people-with-disability  

http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.sa.gov.au/topics/community-support/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.vic.gov.au/
http://www.dhhs.vic.gov.au/
http://www.disability.wa.gov.au/
http://www.disability.wa.gov.au/
https://www.dss.gov.au/disability-and-carers/programs-services
http://www.humanservices.gov.au/disability
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/related-agencies-sites
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/related-agencies-sites
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/people-with-disability
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/people-with-disability
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உளநைச் ரசகவைள் 

உங்ைளுக்கு உளநைப் பிேச்சிகைைள் அல்ைது சுைவீைத்திற்கு உதவி ரதகவப்பட்டால், உங்ைள் 

குடும்ப கவத்தியர் அல்ைது சமூை, சுைாதாே நிகையத்கதத் வதாடர்புவைாள்ளவும். 

உங்ைளுக்கு அவசியமாை உதவி ரதகவப்பட்டால், உங்ைள் அருைாகமயிலுள்ள 

கவத்தியசாகை மை ரநாய்க் குழு அல்ைது ைீழுள்ள ‘வஹல்ப் கைன்’ உடன் 

வதாடர்பு வைாள்ளவும்: 

ைீரை தேப்பட்டகவ அடங்ைைாை, சமுதாய மட்டத்திரை Department of Social Services ஆல் 

உளநைத்திற்கு ஆதேவு வைங்குவதற்ைாை ரசகவைளும் திட்டங்ைளும் பற்றிய ரமைதிைத் 

தைவல்ைளுக்கு:  

 Family Mental Health Support Service (FMHSS) 

 Personal Helpers and Mentors (PHaMs) 

 Mental Health Respite: Carers Supports (MHR:CS)  

ரபாைவும்: www.dss.gov.au/mental-health 

சித்திேவகத, உைர்வதிர்ச்சி உளநை ஆரைாசகை 

சிறப்புத்ரதர்ச்சிவபற்ற ரசகவைள், உைர்வதிர்ச்சி, சித்திேவகதகய அனுபவித்தவர்ைளுக்கு 

உதவுைிறது: 

மாநிைம் 

அல்ைது 

பிேரதசம் 

சித்திேவகத மற்ரும் உைர்வதிர்ச்சி 

மதிவளவசஎகவ 
வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

ACT 

Companion House – சித்திேவகத 

மற்றும் உைர்வதிர்ச்சியிலிருந்து 

மீண்ரடாருக்கு உதவுதல் 

02 6251 4550 www.companionhouse.org.au 

உளநை உதவி வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

Lifeline – 24 மைித்தியாைங்ைள்  

உதவித் வதாகைத்வதாடர்பு 
13 1114 www.lifeline.org.au/ 

Kids Helpline – 24 மைித்தியாைங்ைள் 

உதவித்வதாகைத்வதாடர்பு 
1800 55 1800 www.kidshelp.com.au/ 

Mens Helpline Australia – 24 

மைித்தியாைங்ைள் வநருக்ைடிைாைத் 

வதாடர்பு 

1300 789 978 www.mensline.org.au/ 

Suicide Call Back Service – உைைளாவிய 

இைவச ஆரைாசகைச் ரசகவ 
1300 659 467 www.suicidecallbackservice.org.au 

https://www.dss.gov.au/mental-health
http://www.companionhouse.org.au/
https://www.lifeline.org.au/
http://www.kidshelp.com.au/
https://www.mensline.org.au/
http://www.suicidecallbackservice.org.au/
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மாநிைம் 

அல்ைது 

பிேரதசம் 

சித்திேவகத மற்ரும் உைர்வதிர்ச்சி 

மதிவளவசஎகவ 
வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

NSW 

Service for the Treatment and 

Rehabilitation of Torture and Trauma 

Survivors (STARTTS) 

02 9794 1900 www.startts.org.au 

NT 

Melaleuca Refugee Centre – 

சித்திேவகத மற்றும் 

உைர்வதிர்ச்சியிலிருந்து 

தப்பிப்பிகைத்ரதாருக்ைாை 

ஆதேவுரசகவ. 

08 8985 3311 www.melaleuca.org.au 

Qld 

Queensland Program of Assistance to 

Survivors of Torture and Trauma 

(QPASTT) 

07 3391 6677 www.qpastt.org.au 

SA 

Survivors of Torture and Trauma 

Assistance and Rehabilitation Service 

(STTARS) 

08 8206 8900 www.sttars.org.au 

Tas. 

Phoenix Centre – சித்திேவகத மற்றும் 

உைர்வதிர்ச்சியிலிருந்து 

தப்பிப்பிகைத்ரதாருக்ைாை ஆதேவு 

ரசகவ. 

03 6234 9138 
http://mrchobart.org.au/phoen

ix-centre/ 

Vic.  

Foundation House – Victorian Foundation 

for Survivors of  

Torture (VFST) 

03 9388 0022 www.foundationhouse.org.au 

WA 
Association for Services to Torture and 

Trauma Survivors (ASeTTS) 
08 9227 2700 www.asetts.org.au 

குைந்கதப் பாதுைாப்பும் விபத்துத் தவிர்ப்பும் 

ஆஸ்திரேலியாவின் குைந்கத விபத்து தடுப்பு நிதியம், Kidsafe ஒரு அேச சார்பற்ற நிறுவைம் 

ஆகும். இது www.kidsafe.com.au இல் குைந்கதப் பாதுைாப்பு மற்றும் விபத்துத் தவிர்ப்புத் 

தைவல்ைகளயும், ரசகவைகளயும் வபற்ரறாருக்கும், சமூைங்ைளுக்கும் வைங்குைிறது. 

இகையத்தளத்தின் ரமற்கு ஆஸ்திரேலியா, விக்ரடாாியாப் பகுதிைளில் சிை 

வமாைிவபயர்க்ைப்பட்ட தைவல் தாள்ைள் ைிகடக்கும். 

  

http://www.startts.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.melaleuca.org.au/
http://www.qpastt.org.au/
http://www.qpastt.org.au/
http://www.sttars.org.au/
http://www.sttars.org.au/
http://mrchobart.org.au/phoenix-centre/
http://www.foundationhouse.org.au/
http://www.asetts.org.au/
http://www.asetts.org.au/
http://www.kidsafe.com.au/
http://www.kidsafe.com.au/
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தடுப்புமருந்து 

தீங்ைிகைக்கும் வதாற்றுக்ைள், வருத்தங்ைளிலிருந்து குைந்கதைகளயும், வளர்ந்ரதாகேயும் 

தடுப்புமருந்துைள் பாதுைாக்ைின்றை. தடுப்புமருந்து ைட்டாயமாைதல்ை ஆைால் 

குைந்கதைளுக்கும், வளர்ந்ரதாருக்கும் சிபாாிசு வசய்யப்படுைிறது. ஒரு பிள்கள 

குைந்கதப்போமாிப்பு அல்ைது பாடசாகைகய ஆேம்பிக்ை முன்ைர் சிை மாநிைங்ைள் மற்றும் 

பிேரதசங்ைள் குைந்கதயினுகடய தடுப்புமருந்து அறிக்கைகய ரவண்டுைின்றை. 

அரநை தடுப்பு மருந்துைள் உங்ைள் குடும்ப கவத்தியர் அல்ைது உங்ைள் சமூைச் சுைாதாே 

நிகையத்தால் வைாடுக்ைப்படுைிறது. எவ்வாறாயினும், சிை தடுப்புமருந்துைள் பாடசாகையில் 

வைாடுக்ைப்படுைின்றை. ரமலும் அறிந்துவைாள்ள, உங்ைள் குடும்ப கவத்தியர் அல்ைது சமூைச் 

சுைாதாே நிகையத்கதத் வதாடர்பு வைாள்ளவும். 

www.humanservices.gov.au/acir இல் உள்ள The Australian Childhood Immunisation Register 

(ACIR) ஆைது 20 வயதுைளுக்குக் ைீைாை சிறுவர்ைள் மற்றும் வயதுவோரதாருக்குக் 

வைாடுக்ைப்படும் தடுப்புமருந்துைகளப் பதிவுவசய்யும் ஒரு ரதசிய அறிக்கையாகும்.  

Medicare இல் பதியப்பட்ட 20 வயதுக்குக் குகறந்த சிறுவர்ைள் மற்றும் வயதுவோத இகளரயார் 

ACIR இல் தாைாைரவ உள்வாங்ைப்பட்டுக் வைாள்வார்ைள்.  

கவத்தியாிடம் வரும்ரபாது அவர்ைளுகடய தடுப்புமருந்து அறிக்கைகயக்  

வைாண்டுவேவும், அப்வபாழுது அவர் ஏதாவது வவளிநாட்டு தடுப்புமருந்து  

விபேங்ைகளப் பதிவுப்புத்தைத்தில் பதிவுவசய்யைாம். 

சிை அேசாங்ைக் வைாடுப்பைவுைளுக்ைாை, தடுப்புமருந்து வைாடுத்தல் ஒரு ரவண்டுதைாகும். 

(www.humanservices.gov.au/immunisation) மருத்துவக் ைாேைங்ைளுக்ைாை மட்டுரம 

தடுப்புமருந்து ரவண்டுதலில் இருந்து விைக்ைளிக்ைப்படும். 

தடுப்பூசிபற்றிய தைவல்ைள் வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

National Immunisation Information Line  1800 671 811  www.immunise.health.gov.au 

Australian Childhood Immunisation Register  1800 653 809 www.humanservices.gov.au/acir  

பல் ரசகவைள் 

வபாதுவாை சுைாதாேத்துக்கும், உடல்நைத்திற்கும் வாயின் ஆரோக்ைியம் அவசியமாகும். 

தைியார் பல்கவத்தியர்ைள் பல் போமாிப்கப வைக்குவதில் பிேதாைமாைவர்ைளாவர். 

வைகமயாை, தைிப்பட்ட பல்கவத்தியர்ைள் தமது ரசகவக்குப் பைம் அறவிடுைிறார்ைள். 

வதாகைரபசி தைவல் புத்தைத்தில் அவர்ைள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளைர். பல் ரசகவச் 

வசைவுக்ைாை பாதுைாப்பு உதவிக்ைாை தைியார் சுைாதாேக் ைாப்புறுதிகயப் வபற நீங்ைள் 

விரும்பக்கூடும். 

http://www.humanservices.gov.au/acir
http://www.humanservices.gov.au/immunisation
http://www.immunise.health.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/acir
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(www.humanservices.gov.au/childdental  இல்) The Child Dental Benefits Schedule இது, 

அடிப்பகடப் பல் ரசகவைளுக்ைாை, இேண்டுக்கும் 17 வயதுக்கும் இகடப்பட்ட வயதுகடரயார் 

$1,000 வகே சலுகையாைப் வபற்றுக்வைாள்ள அனுமதிக்ைிறது. இந்தச் சலுகை அடுத்துவரும் 

இேண்டு ைைண்டர் ஆண்டுைளுக்கு மட்டுப்படுதப்பட்டுள்ளது. நீங்ைள் தகுதியுகடயவோைால், 

Department of Human Services உங்ைளுடன் வதாடர்பு வைாள்ளும். 

மாநிை மற்றும் பிேரதச அேசாங்ைங்ைள் தகுதியுகடய Centrelink சலுகைக்ைாை அட்கடைகள 

கவத்திருப்ரபாருக்குச் சிை இைவச பல் சுைாதாேப் போமாிப்கப வைங்குைிற்து. உங்ைள் 

பிேரதசத்தில் ரசகவைள் பற்றிய தைவல்ைளுக்ைாை உங்ைளுக்கு அண்கமயில் உள்ள மருத்துவ 

நிகையம் அல்ைது கவத்தியசாகைகயத் வதாடர்புவைாள்ை. நீங்ைள் தகுதியுகடயவோ எைக் 

ைண்டறிய Centrelink உடன் வதாடர்பு வைாள்ளவும். 

ஆஸ்திரேலியாவில் முதிரயார் போமாிப்பு ரசகவைள் 

உங்ைளுக்கு வயதாகும்ரபாது, உங்ைகள யார் ைவைிக்ைப்ரபாைிறார், உங்ைள் வசாந்த வீட்டில் 

தங்குவதா அல்ைது முதிரயார் போமாிப்பு இல்ைத்திற்குப் ரபாவதா, என்பது பற்றிய வதாிவுைள் 

உங்ைளிடம் உண்டு. முதிரயார் போமாிப்பு ரசகவைள் நீங்ைள் சுயாதீைமாை வாழ்வதற்ைாைத் 

திட்டமிடப்பட்டகவயாகும் அத்துடன் உங்ைள் ைவைிப்புப் பற்றிய விருப்பத் வதாிவுைகளக் 

வைாண்டதாகும். 

ஆஸ்திரேலியாவில் பல்ரவறாை முதிரயார் போமாிப்புச் ரசகவைளுக்கு ஆஸ்திரேலிய 

அேசாங்ைம் ஆதேவு வைங்குைிறது. உங்ைள் தைிப்பட்ட சூழ் நிகைைள் இடம்தருமாைால், 

உங்ைகளப் போமாிப்பதற்ைாை வசைவுக்கு நீங்ைள் பங்ைளிக்ை ரவண்டுவமை 

எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது. 

www.myagedcare.gov.au இல் My Aged Care இகையத்தளத்தில், உங்ைள் விருப்பத் ரதர்வுைள், 

அத்துடன் முதிரயார் போமாிப்கப எவ்வாறு வபறுவது என்பது பற்றிய தைவல்ைள் உண்டு. 

முதிரயார் போமாிப்பு முகறகய நீங்ைள் விளங்ைிக்வைாள்ள அது உதவும். 

வமாைிவபயர்க்ைப்பட்ட தைவல்ைகள இகையத்தளத்தில் வபற்றுக்வைாள்ளைாம். முதிரயார் 

போமாிப்புத் ரதகவைகள My Aged Care ஐ 1800 200 422 இல் TIS National ஊடாைத் 

வதாடர்புவைாண்டும் ைைந்துகேயாடைாம்.  

முதிரயார் போமாிப்பு ரசகவைளுக்ைாை இேண்டு விருப்பத்ரதர்வுைளாவை: 

 நீங்ைள் வதாடர்ந்தும் வீட்டில் இருக்ை விரும்பிைால், மின்சாேக் குமிழ் விளக்குைகள 

மாற்றுதல், ரதாட்டரவகை, நீரூற்றுதல், ஆகடஅைிதல் அல்ைது பைசேக்கு வாங்ைக் 

ைகடக்குப் ரபாதல் ரபான்ற நாளாந்த ரவகைைகள இைிரமலும் நீங்ைளாைரவ 

சமாளிக்ை முடியாது விட்டால் நீங்ைள் உதவி வபறைாம். நீங்ைள் நடந்துவசல்ை உதவும் 

ைட்டகமப்பு (walking frame) ரபான்ற உபைேைத்கத வாங்ைைாம்.  

 இைிரமலும் உங்ைள் வசாந்த வீட்டில் வசிக்ை இயைாவதை நீங்ைள் உைர்ந்தால், 

முதிரயார் போமாிப்பு இல்ைத்திற்கு நீங்ைள் ரபாைைாம். 

http://www.humanservices.gov.au/childdental
http://www.humanservices.gov.au/childdental
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/
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My Aged Care நீங்ைள் அேச ஆதேவுடைாை முதிரயார் போமாிப்புச் ரசகவைகளப் வபறத் 

தகுதியுகடயவோ எைப் பார்ப்பதற்ைாைவும், உங்ைள் நிைவேம் பற்றி ரமலும் விபேமாைப் 

ரபசுவதற்கு ஒரு மதிப்பீட்கட ஒழுங்குபடுத்தவும், உங்ைள் ரதகவைகளக் ைைந்துகேயாட 

முடியும் - ரமலும் தைவல்ைளுக்ைாைப் ரபாைவும் www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment 

அல்ைது அகையுங்ைள்: 1800 200 422. 

முதிரயார் அல்ைது சுைாதாேப் போமாிப்புச் ரசகவைள் பற்றிய 

முகறப்பாடுைள் 

Aged Care இல்ைங்ைகளப் பற்றி எவவோருவோவது ஒரு முகறப்பாட்கடச் வசய்ய 

விரும்பிைால், வீட்டுக் ைவைிப்பு வபாதிைள் அல்ைது Commonwealth Home Support Program 

ரசகவைள் Aged Care Complaints Commissioner ஐத் வதாடர்புவைாள்ள உாிகம உண்டு. இது ஒரு 

இைவச ரசகவ. நீங்ைள் Aged Care Commissioner ஐத் வதாடர்பு வைாள்ளவும். 

 ைைிைியில் ரநேடியாை - www.agedcarecomplaints.gov.au/ 

 வதாகைரபசி - அகைக்ைவும் 1800 550 552 

 எழுத்தில் - எழுத்திைாை உங்ைள் முகறப்பாட்டுக்குாிய முைவாி: 

Aged Care Complaints Commissioner 

GPO Box 9848 (உங்ைள் தகை நைேம்,மாநிைம்/பிேரதசம்) 

உங்ைளது My Aged Care அனுபவங்ைள் பற்றிய எதாவது அக்ைகறைள் இருப்பின் நீங்ைள் 

1800 200 422 இல் அல்ைது www.myagedcare.gov.au/ இல் My Aged Care 

இகையத்தள்த்தினூடாை My Aged Care உடன் வதாடர்பு வைாள்ளைாம். 

உங்ைளுக்கு அல்ைது இன்வைாருவருக்குக் வைாடுக்ைப்படும் சுைாதாேக் ைவைிப்பு பற்றிய 

ைவகைைள் இருந்தால், உங்ைள் மாநிை அல்ைது பிேரதசத்திலுள்ள சுயாதீை சுைாதாே 

முகறப்பாடுைள் ஆகையாளருக்கு நீங்ைள் ஒரு முகறப்பாட்கடச் வசய்யைாம். 

மாநிைம் 

அல்ைது 

பிேரதசம் 

சுைாதாேப் போமாிப்பு 

முகறப்பாடுைள் 
வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

ACT Human Rights Commission 02 6205 2222 http://hrc.act.gov.au/olderpeople 

NSW Health Care Complaints 1800 043 159 www.hccc.nsw.gov.au 

NT 
Health and Community Services 

Complaints Commission 
1800 004 474 www.hcscc.nt.gov.au 

Qld Office of the Health Ombudsman 133 646 http://www.oho.qld.gov.au 

SA 
Health and Community Services 

Complaints Commissioner 
1800 232 007 www.hcscc.sa.gov.au 

http://www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment
https://www.agedcarecomplaints.gov.au/
http://www.agedcarecomplaints.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/
http://hrc.act.gov.au/olderpeople/
http://www.hccc.nsw.gov.au/
http://www.hcscc.nt.gov.au/
http://www.hcscc.nt.gov.au/
http://www.oho.qld.gov.au/
http://www.hcscc.sa.gov.au/
http://www.hcscc.sa.gov.au/
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மாநிைம் 

அல்ைது 

பிேரதசம் 

சுைாதாேப் போமாிப்பு 

முகறப்பாடுைள் 
வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

Tas. 
Office of the Health Complaints 

Commissioner 
1800 001 170 www.healthcomplaints.tas.gov.au 

Vic. 
Office of the Health Services 

Commissioner 
1800 136 066 www.health.vic.gov.au/hsc 

WA 
Health and Disability Services 

Complaints Office 
1800 813 583 www.hadsco.wa.gov.au 

ஒரு மேைத்கதத் வதாடர்ந்து 

ஆஸ்திரேலியாவில் யாோவதுஒருவர் மேைமகடயும் வபாழுது கவத்தியர் ஒருவர் மேைத்கத 

உறுதிப்படுத்தும் அத்தாட்சிப்பத்திேத்தில் கைவயாப்பமிடரவண்டும். இந்த அத்தாட்சிப்பத்திேம் 

விநிரயாைிக்ைப்படும் வகே, எந்தவித மேைச்சடங்கு ஏற்பாடுைளும் வசய்யமுடியாது.  

ஆஸ்திரேலியாவில் மேைச்சடங்குைள் வசைவு கூடியகவயாை இருக்ைைாம் அத்துடன் $4, 000 - 

$15,000 க்கு இகடப்பட்ட வசைகவ ஏற்படுத்தக்கூடும். சிைரவகளைளில் மேைத்கதத் 

வதாடர்ந்து ஏற்படக்கூடிய மேைச்சடங்கு மற்றும் ஏகைய வசைவுைகளச் வசய்ய ைாப்புறுதித் 

திட்டங்ைள் உதவுைின்றை. சிைரநேங்ைளில், தைது மேைச்சடங்குக்ைாை வசைகவச் 

வசலுத்துவதற்கு இறந்தவர் தைது வசாந்த ஏற்பாடுைகளச் வசய்திருப்பார் அல்ைது தைது  

Will (உயில்) இல் தைது விருப்பங்ைகளத் வதாிவித்திருப்பார். 

Will என்பது, மேைத்தின் பின்ைர் எவ்வாறு இறந்தவாின் வசாத்துக்ைள் பங்ைிடப்பட ரவண்டும், 

யார் தைது பிள்களைகளக் ைவைிக்ை ரவண்டும் என்பதுடன் தர்மஸ்தாபைங்ைளுக்ைாை 

நன்வைாகடைள், உடலுறுப்புத் தாைம் ரபான்ற ஏகைய அறிவுறுத்தல்ைளுடன் கூடிய ஒரு 

எழுதப்பட்ட, சட்டாீதியாை ஆவைமாகும். இது சட்டபூர்வமாைதாை இருக்ை, Will இலிருந்து 

பயைகடயாத இருவர் அந்த Will க்குச் சாட்சிைளாை இருக்ைரவண்டும். ஒரு Will வபாதுவாை ஒரு 

Executor (நிகறரவற்றுைர்) ஐ நியமிக்கும். 

Will இல் உள்ள அறிவுறுத்தல்ைள் நிகறரவற்றப்படுவகத உறுதிவசயவதுடன், இறந்தவாின் 

வசாத்துைளுக்ைாை வாி அலுவல்ைகளச் நிர்வைிக்ைவும், Will இல் வபயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நபர்ைளுக்கு அவாின் வசாத்துக்ைகளப் பங்ைிடவும் Will இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள Executor 

வபாறுப்புகடயவோவர். ஒவ்வவாரு மாநிைம் மற்றும் பிேரதசங்ைளில், Executor (வபாதுவாைக் 

ைட்டைம் அறவிடப்படும்) ஆை இயங்ைவல்ை Public Trustee (வபாது நம்பிக்கைப் 

வபாறுப்பாளர்) இருக்ைிறார். 

ஒருவர் Will ஐ விட்டுச் வசல்ைவில்கையாைால், சட்டத்தால் உருவாக்ைப்பட்ட ரைாட்பாட்டின் 

ைீழ் ஆதைம் பங்ைிடப்படும். வநருங்ைிய உறவிைர் இல்கையாைால், ஆதைம் மாநிை அல்ைது 

பிேரதச அேசாங்ைத்திற்குச் வசன்றகடயைாம். 

http://www.healthcomplaints.tas.gov.au/
http://www.healthcomplaints.tas.gov.au/
http://www.health.vic.gov.au/hsc
http://www.health.vic.gov.au/hsc
http://www.hadsco.wa.gov.au/
http://www.hadsco.wa.gov.au/
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அன்புக்குாியவாின் இைப்பில் ைைந்து, பங்குவைாள்ள உதவி ைிகடக்கும். 

ரமைதிைத் தைவல்ைளுக்கு: 

ஆரைாசகை இகையத்தளம் 

ஒர் இறப்கபத் வதாடர்ந்து 

வசய்யரவண்டியது என்ை 

www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-following-

death  

ஒர் உயிகை (Will) எழுதுவது www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-and-

power-of-attorney  

அந்தியைாைச் வசைவுைள் www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-

your-funeral 

Public Trustees www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-

community/wills-and-powers-of-attorney/wills  

Organ Donation Register www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-

organ-donor-register 

இைப்பில் உதவுதல் www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-

community/death-and-bereavement  

 

  

https://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-following-death
https://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-following-death
https://www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-and-power-of-attorney
https://www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-your-funeral
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/wills-and-powers-of-attorney/wills
https://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-organ-donor-register
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/death-and-bereavement


 

 
அகைப்பு 131 450 

117 

10 உங்ைளது குடும்பம்  

இந்தப் பகுதியில் 

 திருமைம் மற்றும் ஏகைய உறவுமுகறைள்  

 இகளஞர்ைளுக்ைாை ரசகவைள்  

 வபற்றார் 

 ைகுைந்கத ஆதேவு 

 முதிரயார் 

 உறவிைகேக் ரதடிக்ைண்டுபிடித்தல் 

 உங்ைள் குடும்பம் மற்றும் Centrelink 

ஆஸ்திரேலியாவில், நீங்ைள் பைக்ைப்பட்டதிலிருந்து ஆஸ்திரேலிய குடும்பத்தில் பைகும் முகற 

வித்தியாசமாைதாகும். ஆணும், வபண்ணும் சமமாை உாிகமைள், ைடகமைகளக் 

வைாண்டிருக்ைிறார்ைள். ஆண், வபண் இருவரும் ரவகைக்குப் ரபாவது 

ஏற்றுக்வைாள்ளப்படக்கூடியதும், வபாதுவாைதுமாகும். குைந்கதைகளப் போமாித்தல்,  

சகமயல் மற்றும் துப்புேவுவசய்தல் ரபான்ற வீட்டுப்வபாறுப்புக்ைளிலும் ஆணும்,  

வபண்ணும் பங்ைிட்டுக்வைாள்ைிறார்ைள். 

சிை குடும்ப உறுப்பிைர்ைள், ஏகையவர்ைகளவிடவும் மிை விகேவாை ஆஸ்திரேலியாவில்  

தமது புது வாழ்வுக்குத் தக்ைவாறு தம்கம அகமத்துக்வைாள்ைிறார்ைள். உதாேைமாை, 

வபற்றாகேவிடவும் பைதடகவ மிைவிகேவாைக் குைந்கதைள் ஆங்ைிைத்கதக் 

ைற்றுக்வைாள்ைிறார்ைள். 

ஒரு குடும்பமாை ஒன்றாைச் வசயற்படுவது உங்ைளது புது வாழ்கவ அனுசாித்துப்ரபாை 

முக்ைியமாைதாகும். உங்ைளுக்கு உதவி ரதகவப்படைாம் அத்துடன் இந்த அத்தியாயம் 

ைிகடக்ைக்கூடிய சிை ரசகவைள் பற்றிய தைவல்ைகளத் தருைிறது. ஆஸ்திரேலியாவில், உங்ைள் 

குடும்பத்துக்கு ஆதேவளிக்ை உதவி வபறுவது சாதாேைமாைதும், ஏற்றுக்வைாள்ளப்படக் 

கூடியதுமாகும். அேசாங்ை மற்றும் சமூை ஆதேவுக்குக்ைாை வதாடர்புைளுக்கு ரபாைவும், 

www.humanservices.gov.au/servicefinder 

திருமைம் மற்றும் ஏகைய உறவுமுகறைள் 

குடும்ப, வீட்டு வன்முகற மற்றும் பாலியல் பைாத்ைாேம் பற்றிய விடயங்ைளில் உதவிகய 

அல்ைது தைவல்ைகளத் ரதடும் மக்ைளுக்ைாை உளநை ஆரைாசகைைள், தைவல்ைள் மற்றும் 

சிபாாிசுச் ரசகவைகள 1800RESPECT. வைங்குைிறது. உளநை ஆரைாசகை வைங்குவகதத் 

வதாைிைாைக் வைாண்டவர்ைகள ஒரு நாளில் 24 மைித்தியாைங்ைளும், வாேத்தில் ஏழு நாட்ைளும் 

வபற்றுக்வைாள்ளைாம். நண்பர், உறவிைர், சைபாடி அல்ைது ஒரு ைட்சிக்ைாேனுக்ைாைக் 

ைவகைவைாண்டுள்ள எவருக்ைாயினும் அவர்ைள் உதவைாம். அகையுங்ைள் 1800 737 732 

அல்ைது ரபாைவும் www.1800respect.org.au  

  

http://www.humanservices.gov.au/servicefinder
http://www.1800respect.org.au/
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பிாிவிகைக்குப் பின்ைர் பிள்களவளர்ப்பதற்ைாை ஏற்பாடுைள் குறித்த குடும்ப 

உறவுப்பிேச்சிகைைள் பற்றிய தைவல்ைள் மற்றும் ஆரைாசகைகய Family Relationship Advice 

Line வைங்குைிறது. அத்துடன் குடும்பத்தில் சிறந்த உறகவக் ைட்டிவயழுப்ப அல்ைது 

பிாிந்திருக்கும் வபாழுதும் நடவடிக்கை ரமற்வைாள்ள உதவும் உள்ளூர் ரசகவவைங்குைருக்கு 

தம்மிடம் வருபவர்ைகள இது சிபாாிசு வசய்ைிறது. இந்த ஆரைாசகைச் ரசகவ, ரதசிய வபாது 

விடுமுகறைள் தவிே, திங்ைள் முதல் வவள்ளிவகே ைாகை 8.00 லிருந்து மாகை 8.00 வகே மற்றும் 

சைிைிைகமயில் ைாகை 10.00 லிருந்து மாகை 4.00 வகே வசயற்படுைிறது.  

(இைவச அகைப்பு) வதாகைரபசி: 1800 050 321 அல்ைது ரபாைவும்:  

www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationships-advice-

line.aspx 

குடும்ப உறவுைள் மற்றும் குடும்பப்பிாிவுக்ைாை தைவல்ைகள Family Relationships Online 

வைங்குைிறது. பிாிவிகைக்குப் பின்ைர் குைந்கதைளுக்ைாை ஏற்பாடுைகளயும், உறவுமுகறப் 

பிேச்சிகைகயச் சமாளிக்ைவும் உதவும் ரசகவைகளப்பற்றிக் குடும்பங்ைள் ைண்டறியைாம். 

ரபாைவும் www.familyrelationships.gov.au 

தமது குடும்ப வாழ்வில் அல்ைது முக்ைியமாைக் குடும்ப உறவில் பிேச்சிகையுகடய 

ஆண்ைளுக்கு உதவுவதற்ைாை உளநை ஆரைாசகை, தைவல்ைள் மற்றும் சிபாாிசு ரசகவைகள 

MensLine Australia வைங்குைிறது. தமது துகைவர், ைைவர் அல்ைது தந்கதயர் பற்றிக் 

ைவகைவைாண்டுள்ள வபண்ைள், குடும்ப உறுப்பிைர்ைளுக்ைாைவும் இது ஆதேவு வைங்குைிறது. 

இது ஒரு நாளில் 24 மைித்தியாைங்ைளும், வாேத்தில் ஏழு நாட்ைளும் வசயற்படுைிறது. 

வதாகைரபசி: 1300 789 978 அல்ைது ரபாைவும்: www.mensline.org.au 

இகளஞர்ைளுக்ைாை ரசகவைள் 

25 வயதுக்குக் குகறந்த ஆட்ைளுக்ைாை திட்டங்ைகள சமூை முைவர்ைள் வைங்குைிறார்ைள். 

இகளஞர் ரசகவயாளர்ைள் தகைகம வபற்றவர்ைள் மற்றும் அனுபவமுகடயவர்ைளாவர் 

அத்துடன் இகளஞர் நிகையங்ைள் அல்ைது உள்ளூர் சகபைளில் பைதடகவைள் பாதுைாப்பாை 

சுற்றுச் சூைலில் தைவல், உதவி மற்றும் வசயற்பாடுைகள இவர்ைள் வைங்குைிறார்ைள். 

 

ரமலும் அதிை உதவிக்கு: 

ரதசிய இகள ஞர் ரசகவைள் வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

Kids Helpline – ஐந்துமுதல் 25 

வயது வந்தவர்ைளுக்கு 24 

மைித்தியாை ஆரைாசகை 

1800 551 800 www.kidshelpline.com.au 

Headspace – 12 முதல் 25 வயகத 

அகடந்தவர்ைளுக்கு ஆேம்ப 

ஈடுபாட்டுச் ரசகவைள் 

1800 650 890 https://headspace.org.au 

http://www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationships-advice-line.aspx
http://www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationships-advice-line.aspx
http://www.familyrelationships.gov.au/
http://www.mensline.org.au/
http://www.mensline.org.au/
http://www.kidshelpline.com.au/
https://headspace.org.au/
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ரதசிய இகள ஞர் ரசகவைள் வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

YouthBeyondBlue – மை அழுத்தம், 

மைரநாயுடைாை 

இளவயதிைருக்ைாை 24 

மைித்தியாை உதவி 

1300 22 4636  www.youthbeyondblue.com  

Department of Education and 

Training 
 https://education.gov.au/youth 

Generation Success – இளம் 

வதாைிைாளருக்கு உதவுவதற்கு 

வளங்ைள் 

 
www.employment.gov.au/generation-success-

youth-employment-initiative 

Youth Employment  www.employment.gov.au/job-seekers-0  

Australian Institute of Family 

Studies இருந்து இகைப்புக்ைள் 
 

https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-and-

telephone-counselling-services-children-y  

வீடற்றவர்ைள் அல்ைது வீட்கட 

இைக்கும் ஆபத்கத 

எதிர்ரநாக்கும் 12 – 18 

வயதுகடரயாருக்கு Reconnect 

உதவுைிறது.  

  

www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-

support/programmes-

services/homelessness/reconnect/reconnect-

services  

18 வயதிற்கும் குகறந்த 

சிறுவர்ைகளக் குறிகவத்து 

வைாடூே இகைய 

அடாவடித்தைம் வசய்ரவார் 

முகறயிடுவதற்ைாை - Office of the 

Children’s eSafety Commissioner 

 www.esafety.gov.au/reportcyberbullying 

இகளஞர் ரசகவைகள மாநிை மற்றும் பிேரதசங்ைளும் வைங்குைின்றை. 

மாநிைம் 

அல்ைது 

பிேரதசம் 

இகளஞர் ரசகவ இகையத்தளம் 

ACT Youth InterACT  www.youth.act.gov.au 

NSW Youth NSW  www.youth.nsw.gov.au  

NT Office of Youth Affairs  www.youth.nt.gov.au 

Qld Queensland Youth www.communityservices.qld.gov.au/youth 

SA South Australia Youth Site www.officeforyouth.sa.gov.au 

Tas. Office of Children and Youth Affairs www.linkzone.tas.gov.au 

Vic. Youth Central www.youthcentral.vic.gov.au 

http://www.youthbeyondblue.com/
https://www.youthbeyondblue.com/help-someone-you-know/what-to-do-in-an-emergency/get-immediate-support
https://education.gov.au/youth
https://education.gov.au/youth
http://www.employment.gov.au/generation-success-youth-employment-initiative
http://www.employment.gov.au/job-seekers-0
https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-and-telephone-counselling-services-children-y
https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-and-telephone-counselling-services-children-y
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-support/programmes-services/homelessness/reconnect/reconnect-services
http://www.esafety.gov.au/reportcyberbullying
http://www.esafety.gov.au/reportcyberbullying
http://www.youth.act.gov.au/
http://www.youth.nsw.gov.au/
http://www.youth.nt.gov.au/
http://www.communityservices.qld.gov.au/youth
http://www.officeforyouth.sa.gov.au/
http://www.linkzone.tas.gov.au/
http://www.youthcentral.vic.gov.au/
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மாநிைம் 

அல்ைது 

பிேரதசம் 

இகளஞர் ரசகவ இகையத்தளம் 

WA Office for Youth 
www.wa.gov.au/information-about/your-

community/youth  

இகளஞர்ைளுக்ைாை வபாழுதுரபாக்கு மற்றும் ஏகைய திட்டங்ைளுக்ைாை உள்ளூர் சகப 

(ைவுன்சில்)ைளுடன் வதாடர்பு வைாள்ளவும். 

வபற்றார் 

பிள்களவளர்ப்கப ஆஸ்திரேலியா மதிக்ைிறது ஆைால், ஒரு ‘நல்ை’ வபற்றாோை இருப்பது 

எப்ரபாதும் சுைபமாைதல்ை எைக் ைண்டறிந்துள்ளது. பை நிறுவைங்ைளிலிருந்து தைவலும் 

உதவியும் ைிகடக்கும். 

குைந்கதைளுக்ைாை ைண்டிப்பு, பிள்கள வளர்ப்பில் ஒரு முக்ைிய பங்கை வைிக்ைிறது,  

ஆைால், ஆஸ்திரேலியாவில் உடல்ாீதியாை தண்டகை வைங்குதல் சட்டவிரோதமாைது. 

சிறப்புாிகமகய மீளப்வபறல் அல்ைது உங்ைள் குைந்கதகய அவர்ைளின் அகறக்கு அனுப்புதல் 

ரபான்ற ரவறுவிதமாை ைண்டிப்புைகள நீங்ைள் வைங்ைைாம். 

உங்ைள் குைந்கதைகளக் ைட்டுப்படுத்துவதில் உங்ைளுக்குப் பிேச்சிகை இருப்பின், குடும்ப 

ஆரைாசகை மற்றும் பிள்கள வளர்ப்பு ஆதேவு ரசகவயாளாிடமிருந்து உதவி வபறுங்ைள். 

 

சர்வரதச வபற்ரறார் போமாிப்பு இகையத்தளம் 

Family and Relationship Advice Line 

(வதாகைரபசி 1800 050 321) 
www.familyrelationships.gov.au  

MyChild www.mychild.gov.au/ 

Raising Children Network www.raisingchildren.net.au  

Australian Childhood Foundation – 

வமாைிவபயர்க்ைப்பட்ட தைவல்ைள் 

அடங்ைைாை  

www.kidscount.com.au/en 

வயதுவந்த சிறுவர்ைகள போமாித்து 

வளர்த்தல் 
www.abcdparenting.org 

Kidsafe www.kidsafe.com.au 

ஆஸ்திரேலிய அேசாங்ை இகைப்பு 

www.australia.gov.au/information-and-

services/family-and-community/caring-for-

children 

http://www.wa.gov.au/information-about/your-community/youth
http://www.familyrelationships.gov.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.raisingchildren.net.au/
http://www.kidscount.com.au/en
http://www.abcdparenting.org/
http://www.abcdparenting.org/
http://www.kidsafe.com.au/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/caring-for-children
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குைந்கத ஆதேவு 

பிாிந்து வாழும் வபற்ரறார் தமது பிள்களைளின் நன்கமக்ைாை, குைந்கத ஆதேவு 

வைாடுப்பைவுைகளச் சமாளிக்ை Department of Human Services ஆல் நிர்வைிக்ைப்படும்  

Child Support திட்டம் உதவுைிறது. உங்ைள் குைந்கதக்ைாை ஆதேவு விருப்பத்ரதர்வுைகளக் 

ைைந்துகேயாட திகைக்ைளத்துடன் வதாடர்புவைாள்ளவும். 

குைந்கதப் போமாிப்பு டர்புத் தைவல்ைள் 

Child Support இகையத்தளம் www.humanservices.gov.au/childsupport 

வதாகைரபசி Child Support 131 272 

ரவற்று வமாைியில் தைவல்ைள் www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

வந்ரதறிைள், அைதிைள் மற்றும் விருந்திைர் www.humanservices.gov.au/multicultural 

முதிரயார் 

50 வயதுக்கு ரமற்பட்ரடாருக்குச் ரசகவைகள வைங்கும் பை அேச, தைியார்,  

சமூை நிறுவைங்ைள் இருக்ைின்றை. 

ஆஸ்திரேலிய அேசாங்ைம் பின்வருவைவற்கற வைங்குைிறது: 

 Age Pension - www.humanservices.gov.au/agepension இல் தகைகமயுகடய வயதாை 

ஆஸ்திரேலியர்ைள் சலுகைைகளப் வபற்றுக்வைாள்ளும் வாய்ப்புக்ைள்  

மற்றும் வருமாைஆதேவு. 

 My Aged Care - உங்ைள் விருப்பத்வதாிவுைள் மற்றும் www.myagedcare.gov.au  

இல் எவ்வாறு அணுகுவது என்பது பற்றிய தைவல்ைள், 

அத்தியாயம் 9, சுைாதாேம் மற்றும் நல்வாழ்வு - இகதயும் பார்க்ைவும். 

எல்ைா மாநிைங்ைளிலும், பிேரதசங்ைளிலும் Seniors Card திட்டம் இருக்ைிறது.இந்த அட்கட 

இைவசமாைது அத்துடன் இதகை கவத்திருப்பவர்ைள் தாம் பங்கு வைாள்ளும் வியாபாேங்ைளில் 

சலுகைைளுக்கும், தள்ளுபடிைளுக்கும் தகைகமயுகடயவர்ைளாவர். 

ரமைதிைத் தைவல்ைளுக்கு: 

மூத்ரதார் தைவல் வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

Centrelink  132 300 www.humanservices.gov.au/olderaustralians 

My Aged Care 1800 200 422 www.myagedcare.gov.au  

Seniors Card 

திட்டங்ைள் 

 www.australia.gov.au/information-and-

services/benefits-and-payments/older-

australians/seniors-card  

http://www.humanservices.gov.au/childsupport
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/agepension
http://www.humanservices.gov.au/agepension
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/olderaustralians
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians/seniors-card
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மூத்ரதார் தைவல் வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

ஆஸ்திரேலிய 

அேசாங்ை - வயதாை 

ஆஸ்திரேலியர்ைள் 

 www.australia.gov.au/information-and-

services/benefits-and-payments/older-australians  

உறவிைகேக் ரதடிக்ைண்டுபிடித்தல் 

யுத்தம், உள்நாட்டுக் ைைவேங்ைள், இயற்கை அைிவுைள் ைாேைமாைப் பிாிந்துவிட்ட 

உறவிைகேத் ரதடிக்ைண்டுபிடித்தல் மற்றும் வசய்திப்பாிமாற்றச் ரசகவைகள ஆஸ்திரேலிய 

வசஞ்சிலுகவச் சங்ைம் வைங்குைிறது.வசஞ்சிலுகவச் சங்ைங்ைளின் Australian Red Cross 

உைைளாவிய இகைப்பு, வவளிநாடுைளிலுள்ள ைாைாமல்ரபாை குடும்ப உறுப்பிைகேக் 

ைண்டறிய உதவுைிறது. அத்துடன் ஆஸ்திரேலியாவில் இப்வபாழுது 

வாழ்ந்துவைாண்டிருக்ைிறவர்ைகள, வவளிநாட்டிலுள்ளவர்ைளுக்கு அறிந்துவைாள்ள உதவுைிறது. 

Red Cross International Tracing and Refugee Service யிைது, ைாைாமல் 

ரபாரைாகேத்ரதடும், மற்றும் அைதி ரசகவைளுடன் வதாடர்புவைாள்ள: 

ஆஸ்திரேலியன் 

வசஞ்சிலுகவ 

வதாடர்புத் தைவல்ைள் 

மின் அஞ்சல் natinfo@redcross.org.au 

Red Cross இகையத்தளம்  www.redcross.org.au 

National 03 9345 1800 

ACT 02 6234 7600 

NSW 02 9229 4111 அல்ைது இைவச அகைப்பு 1800 812 028 

NT 08 8924 3900 

Qld 07 3367 7222 அல்ைது இைவச அகைப்பு 1300 554 419 

SA 08 8100 4500 

Tas. 03 6235 6077 

Vic. 03 8327 7700 அல்ைது இைவச அகைப்பு 1800 131 701 

WA 08 9225 8888 அல்ைது இைவச அகைப்பு 1800 810 710 

 

  

http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians
mailto:natinfo@redcross.org.au
http://www.redcross.org.au/
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உங்ைள் குடும்பம் மற்றும் Centrelink 

Centrelink மற்றும் Medicare ஊடாைச் சமூை, சுைாதாே மற்றும் ரவறு வைாடுப்பைவுைகளயும், 

ரசகவைகளயும், Department of Human Services வைங்குைிறது. இது ஒவ்வவாரு 

தைிப்பட்டவர்ைளதும், குடும்பங்ைளிைதும் ரதகவைகளப் வபாறுத்து ரவறுபடும். உங்ைள் 

சந்தர்ப்ப சூழ்நிகை மாறிைால், உதாேைமாை, உங்ைளுக்கு ஒரு குைந்கத ைிகடத்தால், நீங்ைள் 

ரவகைகய இைந்தால், அல்ைது சுைவீைமுற்றால், உதவிக்ைாை, உடைடியாை Centrelink ஐத் 

வதாடர்பு வைாள்ளவும். 

Centrelink, உதவி ரதகவப்படுரவாருக்கு ஆதேவளிக்கும் அரதரநேம், மக்ைள் மிைவும் 

தன்ைிகறவகடய ஆதேவளிப்பதுடன், ரவகை வபற்றுக் வைாள்ள உதவுைிறது.  

ஓய்வுவபறத் திட்டமிடுரவாருக்கு அல்ைது வருத்தத்கத அனுபவிப்பவர்ைளுக்கு அல்ைது ஒரு 

வநருக்ைடி ரபான்ற பல்ரவறுபட்ட வாழ்க்கை நிகைைளில் விரசட உதவி 

ரதகவப்படுறவர்ைளுக்கும் Centrelink ஆதேவளிக்ைிறது. 

இந்தப் பகுதியில் 

 உங்ைள் அகடயாளத்கத உறுதிப்படுத்துதல்  

 ரவறு வமாைிைளில் உதவி 

 Centrelink உடன் வதாடர்பாடலுக்கு உதவி 

 Centrelink ைாத்திருப்புக் ைாைம் 

 Centrelink வைாடுப்பைவுைகளக் ரைாருதல் 

 குடும்பங்ைளுக்ைாை வைாடுப்பைவுைள் 

 நியூஸீைந்து குடிமக்ைள் (ஆஸ்திரேலிய குடிமக்ைள் அல்ைாரதார்)  

 அைதிைள், மைிதரநய வருகையாளர்ைளுக்ைாை Crisis Payment 

 ஏகைய Centrelink ரசகவைள் 

 குகறந்த வருமாைம் வபறுரவாருக்குச் சலுகைைள் 

 சந்தர்ப்பசூைல் மாற்றம் 

 துகைவர் என்பதன் விளக்ைம் 

 மீளாய்வும், ரமன்முகறயீடும் 

 உங்ைள் தைவல்ைளின் இேைசியம் 

 இகளஞர்ைள் 

 ஆதேவுக்ைாை உத்தேவாதம் 

உங்ைள் அகடயாளத்கத உறுதிப்படுத்துதல் 

உங்ைள் அகடயாளத்கத உறுதிப்படுத்த Centrelink இல் கையளிக்ை ரவண்டிய 

ஆவைங்ைளாவை, உதாேைமாை, ைடவுச்சீட்டு, பிேயாை ஆவைங்ைள்,  

வங்ைிக்ைைக்கு விபேங்ைள் அல்ைது வசிப்பிட விபேங்ைள். 

(www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity)  

http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity
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ரவறு வமாைிைளில் உதவி 

ரவறு வமாைிைளில் தைவல்ைள் 

வைாடுப்பைவுைள், ரசகவைள் பற்றி நீங்ைள் வாசிக்ை, பார்க்ை அல்ைது வசவிமடுக்ைக் கூடிய  

ஒரு வதாகுதி வமாைிவபயர்க்ைப்பட்ட தைவல்ைகள http://humanservices.gov.au/yourlanguage  

இல் Centrelink இடம் உண்டு. 

வைாடுப்பைவு, ரவகைரதடல், Medicare அட்கட , Health Care Card ரபான்ற தகைப்புக்ைகள 

உள்ளடக்ைிய ஆஸ்திரேலியாவுக்குப் புதிது பற்றிய10 வமாைிைளில் வபற்றுக்வைாள்ளக்கூடிய, 

ஒரு வதாகுதி ைாவைாளிைள் Centrelink www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

இல் உண்டு. 

பன்வமாைித் வதாகைரபசிச் ரசகவ 

நீங்ைள் ஆங்ைிைம் தவிர்ந்த ஏகைய வமாைியில் ரபசுபவோைால், 131 202 இல் எமது பன்வமாைி 

வதாகைரபசி ரசகவயில், (உள்ளூர் ரநேம் ைாகை 8 - மாகை 5) Centrelink வைாடுப்பைவுைள், 

ரசகவைள் பற்றி உங்ைள் வமாைியில் ரபசும் ஒருவருடன் நீங்ைள் உகேயாடைாம்.  

உகேவபயர்ப்பாளர்ைள் 

நீங்ைள் ஆங்ைிைம் ரபசாதவோைால், உங்ைளது சந்திப்புக்ைாை முன்பதிவுக்கு, இைவசமாை ஒரு 

உகேவபயர்ப்பாளகே Centrelink உங்ைளுக்குப் வபற்றுத்தரும். ஒரு வமாைிவபயர்ப்பாளகே 

ஒழுங்குவசய்வற்கு 131 202 ஐ அகையுங்ைள் அல்ைது உங்ைள் உள்ளூர் Centrelink Service Centre 

இல் ரைளுங்ைள். 

உங்ைள் ஆவைங்ைகள வமாைிவபயர்த்தல் 

எமது வைாடுப்பைவுைள், ரசகவைளுக்கு நீங்ைள் ஒரு ரைாாிக்கை வசய்ய உதவும் உங்ைளுக்குத் 

ரதகவயாை ஆவைங்ைகள இைவசமாை வமாைிவபயர்க்ை Centrelink ஒழுங்குவசய்யும். 131 202 

ஐ அகையுங்ைள் அல்ைது உங்ைள் உள்ளூர் Centrelink Service Centre இல் ரைளுங்ைள். 

பன்வமாைிச் ரசகவ உத்திரயாைத்தர் 

குடிவபயர்ந்த அைதி சமூைங்ைளுக்ைாை Centrelink உகடய திட்டங்ைள், ரசகவைள்  

பற்றிய தைவல்ைகள பன்வமாைி ரசகவைள் உத்திரயாைத்தர்ைள்  

(பாருங்ைள்: www.humanservices.gov.au/mso) வைங்குைிறார்ைள். 

Centrelink ைடிதங்ைள் 

Centrelink உங்ைளுக்கு அனுப்பும் ைடிதங்ைள் முழுவகதயும் நீங்ைள் வாசித்துத் ரதகவயாைால் 

பதில் அளிக்ை ரவண்டும். உங்ைள் வமாைியில் ஒரு ைடிதத்கத விளக்ை ரவண்டுமாைால், 

131 202 ஐ அகைக்ைவும். 

http://humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/mso
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Centrelink உடன் வதாடர்பாடலுக்கு உதவி 

உங்ைள் சார்பாைச் வசயற்பட ஒருவகேரயா அல்ைது நிறுவைத்கதரயா (‘நியமிக்ைப்பட்டவர்’ 

ஒருவர்) நீங்ைள் நியமிக்ைைாம். பார்க்ை: www.humanservices.gov.au/nominees 

Centrelink  வதாடர்புத் தைவல்ைள் 

Centrelink www.humanservices.gov.au/centrelink 

வந்ரதறிைள், அைதிைள் மற்றும் 

பார்கவயாளர்ைளுக்ைாை 

தைவல்ைள் 

www.humanservices.gov.au/multicultural  

ரவறு வமாைிைளில் தைவல்ைள் www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

ரவறு வமாைிைளில் 

தைவல்ைளுக்கு 
131 202 

ரைாருவதற்ைாை எண்ைம் www.humanservices.gov.au/customer/enablers/intent-to-claim  

உங்ைள் அகடயாளத்கத 

உறுதிப்படுத்தல் 
www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity  

ஒரு ரசகவ நிகையத்திற்கு 

வருகைதேல் 
www.humanservices.gov.au/findus 

Centrelink ைாத்திருப்புக் ைாைம் 

அரநை வைாடுப்பைவுைகளயும், நன்கமைகளயும் வபறுவதற்கு முன்ைர் அண்கமயில் 

வந்துரசர்ந்த குடியிருப்பாளர்ைள் அல்ைது தற்ைாலிை புைம்வபயர்ந்ரதார் எல்ரைாரும் 

ைட்டாயமாை 104 வாேங்ைள் ைாத்திருக்ை ரவண்டும். (Newly Arrived Resident's Waiting Period). 

குடும்ப ஆதேவுக் வைாடுப்பைவுைளுக்கு இந்தக் ைாத்திருப்புக் ைாைம் ஏற்புகடயதாைாது. 

(பார்க்ைவும்: Payments for Families). ரமைதிை தைவல்ைளுக்குப் பாருங்ைள்: 

www.humanservices.gov.au/families 

ஆஸ்திரேலியாவில் வந்துரசர்ந்த திைதி மற்றும் எவ்வகையாை நன்கம, யாருக்கு இது 

பிேரயாைிக்ைப்படும் என்பவற்கறப் வபாறுத்துக் ைாத்திருக்கும் ைாைம் ரவறுபடும். உங்ைள் 

வாழ்க்கைக் ைாைத்தில் எவ்ரவகளயிைாவது ஆஸ்திரேலிய வதிவாளோை வாழ்ந்த ைாைம், 

ைாத்திருப்புக் ைாைத்திற்குள் ரசர்த்துக்வைாள்ளப்படும். 

ைாத்திருப்புக் ைாைத்தின்ரபாது, ரவகைரதட உதவிவபற, நீங்ைள் jobactive இல் பதியைாம். 

Centrelink Service Centres இலுள்ள வதாைில் ரதடுவதற்ைாை சுய- உதவிவபறும் வசதிைகளயும் 

வபற்றுக்வைாள்ளைாம்.  

  

http://www.humanservices.gov.au/nominees
http://www.humanservices.gov.au/nominees
https://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/intent-to-claim
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity
http://www.humanservices.gov.au/findus
http://www.humanservices.gov.au/findus
http://www.humanservices.gov.au/families
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Newly Arrived Resident's Waiting Period இலிருந்து விைக்ைளித்தல் 

Newly Arrived Resident's Waiting Period இலிருந்து விைக்ைளிப்புைள் ைீரை 

குறிக்ைப்பட்டவர்ைளுக்குப் வபாருந்தும்: 

 ஆஸ்திரேலியக் குடிமக்ைள். 

 ஆஸ்திரேலியக் குடிமக்ைளின் அல்ைது நீண்டைாை  

வதிவாளாின் குடும்ப உறுப்பிைர்ைள். 

 மைிதாபிமாை வருகையாளர் திட்டத்தின்ைீழ் வந்துரசர்ந்தவாின்  

குடும்ப உறுப்பிைர்ைள் அல்ைது ஒருவர். 

 குறித்த சிை உப பிாிவுைளில் வீசா கவத்திருப்ரபார். 

உங்ைள் சூழ்கையில் ஏற்பட்ட முக்ைியமாை மாற்றம் ைாேைமாை, நீங்ைள் ைஸ்டப்பட்டால், 

உடைடியாை ஒரு விரசட நைகைப்வபற உங்ைளால் முடியும். சாதாேைமாை, ரவகை இைப்பு, 

அல்ைது வவகை ரதடிஎடுக்ை முடியாகம ஒரு முக்ைியமாை சூழ் நிகைமாற்றமாைக் 

ைருதப்படுவதில்கை. நீங்ைள் தகுதியுகடயவோ என்பகதக் ைண்டறிய ஒரு ரைாாிக்கைகய 

Centrelink இல் சமர்ப்பியுங்ைள்  

வசிப்பிடத் தகைகமவபறத் ரதகவயாைகவ  

புதிதாை வந்துரசர்ந்த வதிவாளாின் ைாத்திருக்கும் ைாைத்தில் ஓய்வூதியங்ைள் மற்றும் சிை 

உதவித்வதாகைைகளப் வபறமுடியாது, ஆைால், ‘வசிப்பிடத்துக்ைாை தகைகமயகடதல்’ 

ைாத்திருப்புக் ைாைத்தில் இருக்ைிறது: 

 Parenting Payment and Widow Allowance: 104 வாேங்ைள். 

 Age Pension and Disability Support Pension: 10 ஆண்டுைள். 

சிை விதிவிைக்குைள் உண்டு. உதாேைமாை, ஆஸ்திரேலிய வதிவாளோை வந்த பின்ைர் நீங்ைள் 

ஒரு அைதியாைால் அல்ைது மைிதாபிமாை வருகையாளர், அல்ைது தாேமிளந்தவோதல், 

ஊைமுற்றல் அல்ைது தைியாை வபற்றாோதல். 

நீங்ைள் ரைாருைிற வைாடுப்பைகவ உள்ளடக்ைிய ஒரு சர்வரதச சமூை பாதுைாப்பு ஒப்பந்தம் 

ஒன்கற ஆஸ்திரேலியாவுடன் வசய்துவைாண்டுள்ள ஒரு நாட்டில் நீங்ைள் வாழ்ந்திருந்தால் 

நீங்ைள் ஓய்வூதியத்திற்குத் தகைகம யுகடயவோைைாம். www.humanservices.gov.au/issa இல் 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ள 29 நாடுைளுடன் ஆஸ்திரேலியா சமூை, பாதுைாப்பு ஒப்பந்தங்ைகளச் 

வசய்துள்ளது. 

வவளிநாட்டு ஓய்வூதியம் ரைாருதல் அல்ைது வவளிநாட்டில் இருக்கும்ரபாது ஆஸ்திரேலிய 

ஓய்வூதியத்கதக் ரைாருதல் அடங்ைிய ஒய்வூதியம் பற்றிய ரமைதிை தைவல்ைளுக்குப் ரபாைவும்: 

www.humanservices.gov.au/international 

  

http://www.humanservices.gov.au/issa
https://www.humanservices.gov.au/international
https://www.humanservices.gov.au/international
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Centrelink வைாடுப்பைவுைகளக் ரைாருதல் 

சமூை, பாதுைாப்புக் வைாடுப்பைகவக் ரைாே நீங்ைள் ஒரு ‘ரைாருவதற்ைாை விருப்பம்’  

இல் பதிவு வசய்யரவண்டும். இது, நீங்ைள் வைாடுப்பைவு ஒன்றிற்ைாை விண்ைப்பிக்ை 

விரும்புைிறீர்ைவளன்பகத Centrelink க்கு அறிவிக்கும். இகத ைைிைியில் ரநேடியாைவும், 

ரநரேவசன்றும் அல்ைது வதாகைரபசி மூைம் நீங்ைளாைரவா அல்ைது உங்ைளுக்ைாை 

இன்வைாருவரோ வசய்யைாம்.  

உங்ைள் விண்ைப்பம் அங்ைீைாிக்ைப்பட்டால், Intent to Claim ஐப் பதிவுவசய்த நாளிலிருந்து 

உங்ைளுகடய வைாடுப்பைவு அல்ைது சலுகை அட்கட ஆேம்பிக்கும் (வைாடுப்பைவுக்ைாை 

அல்ைது சலுகை அட்கடக்ைாை அந்த நாளில் நீங்ைள் தகைகம வபறுவதுடன் உங்ைளுகடய 

பூர்த்திவசய்யப்பட்ட ரைாாிக்கைப் படிவம் 14 நாட்ைளுக்குள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டால்). 

ஆஸ்திரேலியாவில் வாழுைின்ற, ஆஸ்திரேலிய வதிவாளர்ைளுக்கு மாத்திேம்  

அரநை Centrelink வைாடுப்பைவுைள் ைிகடக்கும் (ரபாய்ப் பார்க்ைவும்:  

www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions). 

வைாடுப்பைவு வகைகயப் வபாறுத்து குறித்தசிை தற்ைாலிை வீசா கவத்திருப்பவர்ைளும் 

தகைகம வபறக்கூடும். விதிவிைக்கு இல்ைாவிட்டால், தகைகமயளிக்கும் ஒரு வதிவிட ைாைம் 

அல்ைது Newly Arrived Resident's Waiting Period உங்ைளுக்குத் ரதகவப்படைாம். ஏகைய 

ைாத்திருப்புக் ைாைங்ைளும் வபாருந்தும். பார்க்ைவும், பாருங்ைள் Centrelink ைாத்திருப்புக் ைாைம். 

வருமாை ஆதேவுக் வைாடுப்பைகவப் வபற்றுக்வைாள்ள உங்ைளிடம் வாிக் ரைாகவ இைக்ைம் 

(TFN) இருக்ைரவண்டும். 

உங்ைள் நிைவேத்கதப் வபாறுத்து, எவ்வகையாை வைாடுப்பைவுைளுக்கு நீங்ைள் 

தகுதியுகடயவர்ைவளன்பகத ைீழுள்ள அட்டவகை குறிப்பிடும். 

உங்ைள் நிைவேம் வதாகைரபசி வசன்ேர் லிங்க் 

வைாடுப்பைவு 

இந்தக் வைாடுப்பைவு உதவுைிறது 

நான் ரவகை 

ரதடுைிரறன் 
132 850 Newstart 

Allowance 

அத்துடன்/ 

அல்ைது Youth 

Allowance  

நீங்ைள் சம்பளத்துடன் கூடிய ரவகைகயத் 

ரதடிைால்,அல்ைது அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட 

பயிற்சியிரைா அல்ைது ரவறு 

வசயற்பாடுைளிரைா பங்குபற்றிைால், அது 

நீங்ைள் ரவகைகயப் வபற்றுக்வைாள்வதற்ைாை 

வாய்ப்புக்ைகள அதிைாிக்கும். 

நான் 

படித்துக்வைாண்டி

ருக்ைிரறன் 

அல்ைது பயிற்சி 

வபறுைிரறன் 

132 490 Youth  

Allowance  

நீங்ைள் 16 – 24 வயதுகடயவோைால், முழு 

ரநேக்ைல்வி வபறுபவோைால், அல்ைது 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட ஆஸ்திரேலிய வதாைில் 

பயிற்சிகய அல்ைது ரவறு அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட 

வசயற்பாடுைகள ரமற்வைாண்டு 

வருபவோைால். 

http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions
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உங்ைள் நிைவேம் வதாகைரபசி வசன்ேர் லிங்க் 

வைாடுப்பைவு 

இந்தக் வைாடுப்பைவு உதவுைிறது 

  Austudy நீங்ைள் 25 அல்ைது அதற்கும் ரமைாை 

வயதுகடயவோைால், முழுரநேம் 

ைல்விரமற்வைாள்பவோைால் அல்ைது முழுரநே 

ஆத்திரேலிய வதாைில் பயிற்சிகய 

ரமற்வைாள்பவோைால். 

வநருக்ைடியில் 

எைக்கு உதவி 

ரதகவ 

132 850 Crisis  

Payment  

வநருக்ைடிைாைக் வைாடுப்பைவு:  

 நீங்ைள் ஒர் அைதியாை அல்ைது மைித ரநய 

வருகையாளோை அண்கமயில் 

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்துரசர்ந்திருந்தால் 

 வநருப்பு அல்ைது வவள்ளத்திைால் ரசதம் 

ைாேைமாை உங்ைள் வீட்டில் 

வசிக்ைமுடியாவிட்டால், 

 வீட்டு வன்முகறைாேைமாை நீங்ைள் 

உங்ைள் வீட்கடவிட்டு 

வவளிரயறியிருந்தால், 

 தற்சமயம் நீங்ைள் சிகறயிலிருந்து 

வவளிரயறியிருந்தால் ஒரு தடகவ மாத்திேம் 

பைம் வசலுத்தரவண்டியதாகும். 

  Special  

Benefit 

உங்ைள் ைட்டுப்பாட்டுக்கும் அப்பாற்பட்ட 

சந்தர்ப்ப சூைல் ைாேைமாை உங்ைளுக்குக் 

ைடுகமயாை பைத் ரதகவயிலிருந்தால். 

நான் ஒருவகே 

போமாிக்ைிரறன் 
132 717 Carer  

Payment 

உங்ைள் போமாிப்பு ரவகைக்ைாை 

ைட்டாயத்ரதகவைள் ைாேைமாை சம்பளம் 

வபறும் உத்திரயாைத்தின்மூைம் உங்ைகள 

நீங்ைள் ைவைித்துக்வைாள்ள முடியாத ஒரு 

போமாிப்பாளோை நீங்ைள் இருந்தால்  

  Carer  

Allowance  

(வருமாைத்திற்கு

ப்பதிைாை) 

பின்வருரவாருக்கு நாளாந்தம் ரமைதிை 

போமாிப்பு மற்றும் ைவைிப்பிகை வைங்கும் ஒரு 

வபற்ரறாோை அல்ைது ைவைிப்பாளோை நீங்ைள் 

இருந்தால்:  

-  ஒரு வயதாைவர் அல்ைது 

இயைாகமயுடைாை அல்ைது 

மருத்துவத்திற்குாிய நிகையிலுள்ள 

குைந்கத  

- வநாடிந்துரபாை, வயதாை 

வயதுவந்ரதார்ைளுக்ைாை, நாளாந்த 

ரமைதிை ைவைிப்பு மற்றும் போமாிப்கப 

வைங்கும் வபற்ரறார் அல்ைது 

போமாிப்பாளோை நீங்ைள் இருந்தால்  
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உங்ைள் நிைவேம் வதாகைரபசி வசன்ேர் லிங்க் 

வைாடுப்பைவு 

இந்தக் வைாடுப்பைவு உதவுைிறது 

நான் 

சுைவீைமுற்றுள்

ரளன் அல்ைது 

எைக்கு 

இயைாகம 

உள்ளது 

13 2717 Disability 

Support Pension 

அடுத்த இேண்டு ஆண்டுைளுக்ைாை ரவனும் 

நீங்ைள் வதாைில் பார்க்ை முடியாதவாறு உடல், 

உள அல்ைது மைக்ரைாளாறு அல்ைது நீங்ைள் 

நிேந்தே பார்கவயிைப்பு உங்ைளுக்ைிருப்பின் 

  Sickness 

Allowance 

மருத்துவ நிகை ைாேைமாை, நீங்ைள் ரவகை 

அல்ைது முழுரநேப் படிப்பில் இருந்தாலும், 

தற்ைாலிைமாை ரவகைரயா அல்ைது 

ைல்விகயரயா ரமற்வைாள்ள முடியாதிருப்பின் 

அத்துடன் நீங்ைள் குைமகடந்ததும் திரும்பவும் 

ஈடுபட ரவகை அல்ைது ைல்வி உங்ைளுக்கு 

இருந்தால்.  

நான் 

ஓய்வுவபறவுள்ரள

ன் அல்ைது நான் 

ஓய்வு 

வபற்றுவிட்ரடன் 

13 2300 Age Pension ஓய்வுைாைத்தில் உங்ைளுக்கு ஆதேவுதே 

உங்ைளுக்குப் ரபாதிய வருமாைம் 

இல்ைாதிருந்தால். 

ஒருவர் இறந்த 

பின்ைர் எைக்கு 

உதவி ரதகவ 

13 2300 Bereavement 

Payment 

உங்ைளது பங்ைாளர், குைந்கத அல்ைது நீங்ைள் 

போமாித்தவர் இறந்தால் அத்துடன் நீங்ைள் ஒரு 

Centrelink வைாடுப்பைகவப் வபறுபவோை 

இருந்தால். 

  Bereavement 

Allowance 

உங்ைளது பங்ைாளர் அண்கமயில் 

இறந்துவிட்டார் அத்துடன் நீங்ைள் Centrelink 

இலிருந்து வைாடுப்பைகவப் 

வபறவில்கையாைால். 

ஒரு முழு அளவிைாை Centrelink இைது வைாடுப்பைவுப் பட்டியல் 

www.humanservices.gov.au/centrelink இல் இருக்ைிறது. 

குடும்பங்ைளுக்ைாை வைாடுப்பைவுைள் 

உங்ைளில் தங்ைிவாழும் குைந்கதைள் உங்ைளிடம் இருந்தால், ரவகை,  

குடும்பப் வபாறுப்புக்ைளுக்கு உதவிடப் பல்ரவறு வைாடுப்பைவுைகள Centrelink 

குடும்பங்ைளுக்கு வைங்குைிறது. 

ரமைதிைத் தைவல்ைளுக்கு: 

  

http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/centrelink
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வயது, குைந்கதைளின் எண்ைிக்கை, உங்ைள் குடும்ப வருமாைம் உட்பட உங்ைளது குடும்ப 

சூழ்நிகைகயப் வபாறுத்து நீங்ைள் உதவிவபறத் தகுதிவபறக்கூடும். 

வபாதுவாை, குடும்ப உதவிக் வைாடுப்பைவுைகளப் வபறத் தகுதியகடவதற்கு நீங்ைள் நிேந்தே 

வீசா கவத்திருப்பதுடன், ஆஸ்திரேலியாவில் வசிக்ைவும் ரவண்டும், ஆைால் இதற்குச் சிை 

விதிவிைக்குைளும் உண்டு. 

குடும்பம் உதவித்வதாகை  இந்தக் வைாடுப்பைவு உதவுைிறது…  

Family Tax Benefit Part A குைந்கதைகள வளர்ப்பதற்ைாை வசைவுைளுடன். 

Family Tax Benefit Part B பிேதாை ஒரு வருமாைத்துடன் தைிவயாரு வபற்றார் 

வீட்டிரை தங்ை அல்ைது குைந்கதைகளப் 

போமாித்துக்வைாண்டு சிை சம்பளத்துடைாை ரவகைகயச் 

வசய்து சாிக்ைட்டத் வதாிவுவசய்த்தால், தைிப்வபற்றார் 

மற்றும் குடும்பங்ைள் அடங்ைைாை குடும்பங்ைளுக்ைாை 

ரமைதிை உதவிகய வைங்குவதன் முைம்.  

Single Income Family Supplement தைியாை வபற்றாருடைாை குடும்பங்ைள் மற்றும் ஒரு 

பிேதாை வருமாை உகைப்பாளியுடைாை சிை குடும்பங்ைள். 

Child Care Benefit  அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட அல்ைது பதிவுவசய்யப்பட்ட குைந்கதப் 

போமாிப்புைாை வசைவுடன். 

Child Care Rebate  அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட குைந்கதப் போமாிப்புக்ைாை 

வசைவுடைாை தைகமவபற்ற குடும்பங்ைள். 

Parental Leave Pay புதிதாைப் பிறந்த அல்ைது அண்கமயில்  தத்வதடுத்த 

குைந்கதகயப் போமாிப்பதற்ைாை ரவகையிலிருந்து 

விடுப்புப் வபற்ற தகுதியுகடய வபற்ரறார். 

Centrelink தைவல்ைள் வதாடர்புத் தைவல்ைள் 

டும்ப இகையத்தளம் www.humanservices.gov.au/families  

ஏகைய வமாைிைளில் தைவல்ைள் www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

ரவறு வமாைிைளில் உதவிக்ைாை 131 202  

ரசகவ நிகை நிையத்திற்குப் ரபாக் www.humanservices.gov.au/findus 

http://www.humanservices.gov.au/families
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/findus
http://www.humanservices.gov.au/findus
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குடும்பம் உதவித்வதாகை  இந்தக் வைாடுப்பைவு உதவுைிறது…  

Newborn Upfront Payment and 

Newborn Supplement 

தகைகமயுகடய வபற்ரறாருக்கு Family Tax Benefit Part A ஐ 

அதிைாிப்பதன் மூைம் அவர்ைளுக்கு ஒரு புதிய குைந்கத 

பிறக்கும்ரபாது அல்ைது ஒரு குைந்கதகயத் 

தத்வதடுக்கும்ரபாது உதவுதல். 

Dad and Partner Pay ஒரு புதிதாய்ப் பிறந்த அல்ைது அண்கமயில் தத்வதடுத்த 

குைந்கதயின் ைவைிப்புக்ைாை அப்பாக்ைள் அல்ைது 

வபற்ரறார். 

Parenting Payment உங்ைளில் தங்ைிவாழும் குைந்கத அல்ைது குைந்கதைளின் 

பிேதாை போமாிப்பாளோை நீங்ைள் இருந்தால் 

Double Orphan Pension அநாகதைள் இேட்கட ஓய்வூதியம் 

நியூஸீைந்து குடிமக்ைள் (ஆஸ்திரேலிய குடிமக்ைள் அல்ைாரதார்)  

நியூஸீைந்து ைடவுச்சீட்டில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்துரசரும் மக்ைளுக்குப் வபாதுவாை,  

வந்து ரசர்ந்ததும் ஒரு Special Category Visa (SCV) வைங்ைப்படுைிறது. ஆஸ்திரேலிய சமூை 

பாதுைாப்பு ரநாக்ைங்ைளுக்ைாை, 26 வபப்ேவாி, 2001 இல் ஆஸ்திரேலியாவில் SCV 

கவத்திருந்தவர்ைள் வபாதுவில் “பாதுைாக்ைப்பட்ட” SCV கவத்திருப்ரபாவேைக் 

ைருதப்பட்டார்ைள். 26 வபப்ேவாி 2001 க்குப் பின்ைர் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்தவர்ைள் 

வபாதுவாை, “பாதுைாக்ைப்பட்டவர்ைள்” ஆைக் ைருதப்படவில்கை.  

 “பாதுைாக்ைப்பட்ட” SCV கவத்திருப்ரபார், தற்சமயம் ஆஸ்திரேலியாவில் வசிப்பதுடன் 

ைாத்திருக்கும் ைாைம் உட்பட, தகுதி வபறுவதற்ைாை தைகமைகளக் வைாண்டிருந்தால், 

ஆஸ்திரேலிய பிேைைளாவர் என்பதுடன் Centrelink வைாடுப்பைவுைகளப்  

வபற வைி உண்டு. 

 SCVகவத்திருக்கும், “பாதுைாக்ைப்படாத” வர்ைள் ஆஸ்திரேலிய வதிவாளர் அல்ைர். 

வபாதுவாை அவர்ைள் வருமாை உதவிக்கு வைிரதடமுடியாது. 

இந்த விதிைகளயும், ைாத்திருக்கும் ைாைம் ஏதாவதிருப்பின் அவற்கறயும் பூர்த்தி வசய்யும்  

SCV கவத்திருப்ரபார் அகைவரும், குடும்ப உதவி, சலுகை அட்கடைளுக்ைாை  

வாய்ப்பிகைப் வபறைாம். 

“பாதுைாக்ை”ப்படாத ஆைால் 26 வபப்ேவாி, 2001 லிருந்து குகறந்தது ைடந்த பத்து 

ஆண்டுைளாைத் வதாடர்ச்சியாை ஆஸ்திரேலியாவில் வசித்துவந்த SCV கவத்திருப்ரபார் 

Newstart Allowance, Sickness Allowance அல்ைது Youth Allowance இலிருத்து ஒருரவகள 

ஒருதடகவக் வைாடுப்பைகவப் வபற வாய்ப்பிருக்ைைாம். வபறுவதற்குத் 

தகைகமயுகடயவர்ைளுக்ைாை வைாடுப்பைவுைள் ஆைக்கூடிய வதாடர்ச்சியாை 

ைாைப்பகுதியாை ஆறுமாதங்ைள் வகே இடம்வபறும். 
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“பாதுைாக்ைப்பட்டவர்”ைளா, இல்கையா என்பகதப் வபாருட்படுத்தாது, ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் 

நியூஸீைந்துக்குமிகடயிைாை சமூை, பாதுைாப்பு ஒப்பந்தம் சிை SCV கவத்திருப்ரபாகே  

Age Pension, Disability Support Pension அல்ைது Carer Payment க்குத் 

தகைகமயுகடயவர்ைளாக்கும் www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders இல் 

நியூஸீைந்து குடிமக்ைளுக்ைாை அதிை தைவல்ைள் இருக்ைின்றை. 

அைதிைள், மைிதரநய வருகையாளர்ைளுக்ைாை Crisis Payment 

ரமாசமாை சூழ்நிகைைகள அனுபவித்த மக்ைளுக்ைாை ஒரு குகறவாை வைாடுப்பைவு  

Crisis Payment ஆகும். ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்துரசர்ந்து ஏழு நாட்ைளுக்குள் நீங்ைள் 

ரைாேரவண்டும் அல்ைது வந்துரசர்ந்து ஏழு நாட்ைளுக்குள் ‘Intent to Claim’ ஐ நீங்ைள் Centrelink 

இல் தாக்ைல் வசய்யரவண்டும். 

ரமலும் தைவல்ைளுக்ைாை Crisis Payment தைவல்த் தாகள 

www.humanservices.gov.au/crisispayment இல் ரபாய்ப் பாருங்ைள். 

ஏகைய Centrelink ரசகவைள் 

பின்வருவை உட்பட பை ரசகவைகள Centrelink வைங்குைிறது: 

Centrelink ரசகவ வதாகைரபசி உதவி ைிகடக்கும் 

Self Service 136 240 பாருங்ைள் அத்தியாயம் 1, சுயரசகவ 

Online Services Support 132 307 
Centrelink உகடய ரநேடிச் ரசகவைள் முைம்  

உதவி வபறுதல்  

Centrelink International 

Services 
131 673 

இடம்வபயர்தல்,அல்ைது ஆஸ்திரேலியாவுக்கு 

வவளிரய பயைம் ரமற்வைாள்ளல், 

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வவளிரய இருக்கும்ரபாது 

வைாடுப்பைவுைகளக் ரைாருதல்,  

அல்ைது வவளிநாட்டிலிருந்தவாரற பைத்கதப் 

வபறுதல் பற்றிய விசாேகைைள் 

Financial Information 

Service (FIS) பதிவுவசய்யும் 

ரசகவ 

132 300 
ைருத்தேங்கு ஒன்றிற்குப் Financial Information Service 

பதிவுவசய்தல் 

முகறப்பாடுைள் மற்றும் 

பின்னூட்டமும் 
1800 132 468 

பாோட்டுக்ைள், முகறப்பாடுைள் மற்றும் 

அபிப்பிோயங்ைகள வைங்குவதற்கு 

 

  

http://www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders
http://www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders
http://www.humanservices.gov.au/crisispayment
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குகறந்த வருமாைம் வபறுரவாருக்குச் சலுகைைள் 

வருவாய், வதாைில், வயது அல்ைது Centrelink வைாடுப்பைவு வகைகயப் வபாறுத்து,  

குகறந்த வருமாைம் வபறும் மக்ைள் சலுகைைகள மத்திய, மாநிை/பிேரதச மற்றும் உள்ளூர் 

அேசாங்ைங்ைளிடமிருந்தும் அரதரபால் தைியார் துகறயிலிருந்தும் வபற்றுக்வைாள்ளத் தகைகம 

வபறைாம். சுைாதாேம், குடும்பச் வசைவு, ைல்வி மற்றும் ரபாக்குவேத்துச் வசைவுக்குச் சலுகை 

ைிகடக்ைக்கூடும். ரமைதிைத் தைவல்ைளுக்கு www.humanservices.gov.au  க்குப்ரபாய்த் ரதடவும் 

“குகறந்த வருமாைம்”  

சந்தர்ப்பசூைல் மாற்றம் 

நீங்ைள் சாியாை வைாடுப்பைகவப் வபறுவகத நிச்சயப்படுத்திக் வைாள்வதற்ைாை,  

உங்ைள் குடும்பத்தில் ஏற்படும் வதாைில் அல்ைது வாழ்க்கை நிைவே மாற்றங்ைகள இயன்றளவு 

விகேவில் Centrelink க்கு அறிவிக்ைரவண்டும். உங்ைள் தகுதிக்கும் ரமைாை உங்ைளுக்குப் பைம் 

வசலுத்தப்பட்டால், ஓேளகவ அல்ைது முழுப் பைத்கதயும் நீங்ைள் திருப்பிச்  

வசலுத்த ரவண்டும். 

நீங்ைள் Centrelink க்குச் வசால்ைரவண்டிய சிை மாற்றங்ைளாவை: 

 வசாந்த மற்றும் வதாடர்பு விபேங்ைள் 

 வங்ைி விபேங்ைள் 

 உறவுமுகற நிகைகமைள் 

 உங்ைள் குைந்கதைள் உட்பட, உங்ைள் ைவைிப்பிலுள்ள எவோவவதாருவருக்ைாை 

போமாிப்பு ஏற்பாடுைள் 

 வதாைில் நிைவேம் 

 தற்ைாலிைமாை அல்ைது நிேந்தேமாை நாட்கடவிட்டுச் வசல்ைல்,  

 வதாகையாைப் பைம் வபறுதல் 

 உங்ைள் துகைவருகடய வருமாைம், வசாத்துக்ைள் உட்பட வருமாை அல்ைது 

வசாத்துக்ைளின் அதிைாிப்பு அல்ைது இைப்பு 

 ைல்விகய ஆேம்பித்தல் அல்ைது முடித்தல். 

துகைவர் என்பதன் விளக்ைம் 

நீங்ைள் தைித்தவோ அல்ைது துகைவர் (partner) இருக்ைிறாோ என்பகத நீங்ைள் Centrelink க்குக் 

ைட்டாயம் வதாிவிக்ை ரவண்டும். இதகைச் சிைரவகளைளில் ‘ரசாடியில் ஒரு உறுப்பிைர்’ எைச் 

வசால்ைப்படும். ரசாடியிலுள்ள இருவாிைதும் இகைந்த வருமாைம், வசாத்துக்ைகள அரநை 

வைாடுப்பைவுைள் ைைிப்பீட்டுக்கு எடுத்துக்வைாள்ளும். நீங்ைள் தைித்தவோ அல்ைது துகைவர் 

இருக்ைிறாோ என்பகதப்வபாறுத்துச் சிை வைாடுப்பைவுைளின் ைைிப்பு வீதம் மாறுபடும். 

துகைவர் இல்ைாத ஆட்ைளுக்கு மாத்திேம் சிை வைாடுப்பைவுைள் ைிகடக்கும். 

  

http://www.humanservices.gov.au/
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மீளாய்வும், ரமன்முகறயீடும் 

ஒரு தீர்மாைத்தில் உங்ைளுக்குத் திருப்தி இல்கையாைால், அதகை மீளாய்வு வசய்துவைாள்ள 

www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals இல் Centrelink ஐத் வதாடர்பு 

வைாள்ளவும். மீளாய்வுைள், ரமன்முகறயீடுைகள ரமற்வைாள்ளவதற்ைாை  

நகடமுகறைள் உண்டு. 

உங்ைள் தைவல்ைளின் இேைசியம் 

சட்டத்தால் அனுமதிக்ைப்பட்டால், அல்ைது நீங்ைள் சம்மதித்தால் மாத்திேம் உங்ைள் வசாந்தத் 

தைவல்ைள் Centrelink ஆல் வவளியிடப்படும். 

இகளஞர்ைள் 

உங்ைளிடம் 16 வயதுக்கும் ரமைாை சிறுவர்ைள் இருந்தால் Youth Allowance அல்ைது Family Tax 

Benefit க்கு அவர்ைள் தகுதிவபறைாம். இகளஞர்ைளுக்ைாை ரசகவைகளயும் பார்க்ைவும். 

ஆதேவுக்ைாை உத்தேவாதம் 

ஆஸ்திரேலிய வதிவாளர் அல்ைது நிறுவைத்திற்கும் (‘உத்தேவாதம் அளிப்பவர்’), ஆஸ்திரேலிய 

அேசாங்ைத்திற்கும் இகடயில் சட்டமுகறயாைக் ைட்டுப்படுத்தும் ஒர் ஒப்பந்தம்தான் 

ஆதேவுக்ைாை உத்தேவாதம் ஆகும். (www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-

sheets/34aos). ஆஸ்திரேலியாவில் குடிரயறுபவருக்கு ஆதேவளிக்ை உத்தேவாதமளிப்பவர் 

இைங்குைிறார், இதைால் உத்தேவாதம் அளிக்ைப்படுபவர் அேச வைாடுப்பைவுைளில் 

தங்ைியிருக்ைத் ரதகவயில்கை. 

வைங்ைப்பட்ட வீசாவின் வகைகயப்வபாறுத்து ஆதேவுக்ைாை உத்தேவாதம் இேண்டு அல்ைது 

10 ஆண்டுைளுக்கு நீடிக்கும். ஆதேவுக்ைாை உத்தேவாத ஒப்பந்தப் பாதுைாப்பு இருக்கையில், 

நீங்ைரளா அல்ைது உங்ைளில் தங்ைிவாழ்பவரோ குறித்த நல்வாழ்வுக் வைாடுப்பைகவக் 

ரைாாிைால், உத்தேவாதமளித்தவர் அேசாங்ைத்திற்கு முழுத்வதாகைகயயும் திருப்பிச் 

வசலுத்தரவண்டும். 

  

https://www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals
https://www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aos
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11 பைம் 

இந்தப் பகுதியில் 

 நிதிச் ரசகவைள் 

 பைத்கதப் புாிந்துவைாள்ளுதல் 

 வங்ைித்வதாைில்  

 வாிவிதிப்பு 

 சிறு வியாபாேங்ைள் 

 ைடன் மற்றும் வேவுகவத்தல் 

 ைாப்புறுதி 

 நிதி ஆரைாசகை வபறுதல் 

 ைாசுப் பிேச்சிகைைளுக்கு உதவி 

 நுைர்ரவார் பாதுைாப்பு 

நிதிச் ரசகவைள் 

ஆஸ்திரேலியாவில், பை வங்ைி நடவடிக்கைைள், ைாப்புறுதி, ஓய்வுைாைக் வைாடுப்பைவு மற்றும் 

முதலீட்டுப் வபாருட்ைள், ரசகவைள் இருக்ைின்றை. வருவாயுடன்கூடிய வபாருட்ைள், 

ரசகவைகளக் வைாடுக்ைல் வாங்ைல் வசய்ய வியாபாேங்ைள் அேசாங்ை அனுமதி வபற்றிருக்ை 

ரவண்டும். அனுமதியின்றி இவ்வாறு வசய்தல் சட்டவிரோதமாைது. 

பைத்கதப் புாிந்துவைாள்ளுதல் 

உங்ைள் தைிப்பட்ட நிதியிகை நிர்வைித்தல் பற்றிய தைவல்ைள், ைைிப்பீட்டுக் ைருவிைளுடைாை 

இகைப்பு மற்றும் வதாைில்ைருவிைளுக்ைாைப் ரபாைவும்: www.australia.gov.au/information-and-

services/money-and-tax/personal-finance 

குடும்ப வேவு வசைவு, வங்ைிநடவடிக்கை, ைாப்புறுதி மற்றும் ைடன் உள்ளிட்ட பைத்கத 

நிர்வைித்தல், முதலீடுவசய்தல் பற்றிய பயனுள்ள தைவல்ைள் Australian Securities and Investment 

Commission’s Moneysmart (www.moneysmart.gov.au) இகையத்தளத்தில் உண்டு. 

உங்ைள் பைத்கதத் தாம் வபற்றுக்வைாள்ளவதற்ைாை ரநர்கமயற்ற ஆட்ைள் உங்ைகள ஏமாற்ற 

முயற்சிக்ைைாம். பைம் கவப்பிலிடுவது, வியாபாேக்ைடன், ைாப்புறுதி, வயதுமுதிர்வு 

ஓய்வுைாைக் வைாடுப்பைவு, முதலீடு மற்றும் நிதி ஆரைாசகை அல்ைது ஒரு முதலீடுபற்றி 

நிச்சயமின்கம அல்ைது சந்ரதைம் பற்றி உங்ைளிடம் ஒரு முகறப்பாடு இருந்தால், 1300 300 630 

இல் அகையுங்ைள் அல்ைது ரபாைவும், Australian Securities and Investments Commission (ASIC) 

அல்ைது ரபாய்ப்பாருங்ைள் www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-to-complain 

  

http://www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-tax/personal-finance
http://www.moneysmart.gov.au/
http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-to-complain
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வங்ைித்வதாைில் 

வங்ைிைள், ைட்டடக் ைைைங்ைள், ைடன் சங்ைங்ைள் வங்ைி ரசகவகய வைங்குைின்றை. பைத்கத 

மீளப்வபற, ஒரு வங்ைிக்குப் ரபாைவும் அல்ைது ATM (Automatic Teller Machine) இலிருந்து 

பைத்கதப் வபற உங்ைள் ைடன் அட்கடகயயும்,உங்ைளது PIN (Personal Identification Number) 

ஐயும் உபரயாைிக்ைவும். நீங்ைள் உங்ைள் PIN ஐப் பாதுைாக்ை ரவண்டும். உங்ைள் பைப்கப, 

கையடக்ை சிறுகப அல்ைது கைப்ரபசி ரபான்றவற்கறக் ைளவாடப்படக்கூடிய இடத்தில் 

கவக்ைரவா அல்ைது உங்ைள் PIN ஐ ைடன் அட்கடயில் எழுதரவா ரவண்டாம். 

உங்ைளது ைடைட்கட ைளவாடப்பட்ரடா அல்ைது வதாகைந்ரதா ரபாைால், உங்ைள் வங்ைிக்கு 

உடைடியாைச் வசால்ைவும். 

வங்ைியில் உங்ைளால் தீர்த்துக்வைாள்ள முடியாத பிேசிகை இருந்தால், Financial Services 

Ombudsman ஐ www.fos.org.au இல் வதாடர்பு வைாள்ளவும். 

ரமைதிைத் தைவல்ைளுக்கு: 

வங்ைித் வதாைில் தைவல்ைள் இகையத்தளம் 

Australian Bankers Association – 

வங்ைிக் ைைக்கு அடிப்பகடைள் 
www.bankers.asn.au/Consumers/Managing-Your-Money 

உங்ைள் வங்ைிக்ைைக்கை 

நிர்வைித்தல் 
www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/banking 

Australian Competition and 

Consumer Commission –  

இகைய வங்ைித்வதாைில் 

www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internet-banking  

MoneySmart 

வமாைிவபயர்க்ைப்பட்ட 

தைவல்ைள் 

www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/publications  

Financial Service Ombudsman www.fos.org.au 

வாிவிதிப்பு 

ஆஸ்திரேலியாவில், வதாைில், வியாபாேம் அல்ைது முதலீட்டிலிருந்து ைிகடக்கும் பைத்தில் 

அேசாங்ைத்திற்கு நீங்ைள் வாி வசலுத்துைிறீர்ைள். தைிப்பட்டவர்ைள் மற்றும் 

வியாபாேங்ைளிலிருந்து Australian Taxation Office (ATO) வாிகய அறவிட்டு கவத்தியசாகைைள், 

பாடசாகைைள், வீதிைள், வதாடர்வண்டி ரசகவைள் ரபான்ற முக்ைிய சமூைச் ரசகவைளுக்குச் 

வசலுத்துைிறது.  

http://www.fos.org.au/
http://www.fos.org.au/
http://www.bankers.asn.au/Consumers/Managing-Your-Money
http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/banking
http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/banking
http://www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internet-banking
http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/publications
http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/publications
http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/publications
http://www.fos.org.au/
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ஆஸ்திரேலியாவிைது வாி வசூலிப்பு மற்றும் மூப்புக்ைாை ஓய்வூதிய முகற பற்றி மக்ைள் 

அறிந்துவைாள்ள உதவும்முைமாை, ATO http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo  

இல் ைாவைாளிைகள வைங்குைிறது. 

வபாருட்ைள், ரசகவைள் வாி 

அரநைமாை வபாருட்ைள், ரசகவைள் மற்றும் ரவறு விற்ைப்படும் அல்ைது நுைேப்படும் 

வபாருட்ைளின் விகைைள் உட்பட வபாருட்ைள், ரசகவைளுக்ைாை (GST) 10% வாி 

ஆஸ்திரேலியாவில் உண்டு. அடிப்பகட உைவு, அரநை ைல்வி, சுைாதாே ரசகவைள், 

தகைகமயுகடய குைந்கதக்ைாை போமாிப்பு மற்றும் முதிரயார் இல்ைப் போமாிப்பு ரபான்ற சிை 

விடயங்ைளுக்கு (GST) இல்கை. 

வாிக் ரைாகவ இைக்ைம் 

தைிப்பட்டவர்ைளுக்கு அல்ைது நிறுவைங்ைளுக்கு ATO விைால் விநிரயாைிக்ைப்படும் 

வாிக்ரைாகவ இைக்ைம் (TFN) தைித்தன்கமவாய்ந்தது. இது வாிவிதிப்புக்கும், முதிரயார் 

ஓய்வூதியவைாடுப்பைவுைளுக்கும் உங்ைகள அகடயாளப்படுத்துைிறது. இயன்றளவு விகேவாை 

உங்ைள் வாிக்ரைாகவ இைக்ைத்துக்கு விண்ைப்பிக்ைவும். 

TFN வபற்றுக்வைாள்வதற்ைாை மிை விகேவாை வைி ரநேடியாை ஒன்கைன் www.ato.gov.au/tfn 

இல் ஆகும். ஒரு நாளில் 24 மைித்தியாைங்ைளும், வாேத்தில் ஏழு நாட்ைளும்,ரநேடியாைப் 

பதிவுவசய்யைாம். உங்ைளுகடய ைடவுச்சீட்டு விபேங்ைளும், ஆத்திரேலிய முைவாியும் 

ரதகவப்படும். www.ato.gov.au/order-publications இல் விண்ைப்பப் படிவங்ைள் ைிகடக்கும் 

அல்ைது 13 28 61 இல் வாிக்ரைாகவ இைக்ை ‘வஹல்ப்கைன்’ இல் ATO Publication Ordering 

Service ஐத் வதாடர்புவைாண்டும் வபற்றுக்வைாள்ளைாம். உங்ைள் விண்ைப்பம் ைிகடத்து 28 

நாட்ைளுக்குள் ATO இடமிருந்து உங்ைளது TFN இைக்ைம் உங்ைளுக்குக் ைிகடக்ைரவண்டும். 

TFN ஐ மாத்திேம் நீங்ைள் வபறுவீர்ைள். அது வாழ்க்கைபூோை உங்ைளுகடயதும், ைட்டாயமாைப் 

பாதுைாக்ைப்படரவண்டியதுமாகும். நீங்ைள் உங்ைள் வபயர், அல்ைது வதாைில், ரவறு 

மாநிைங்ைளுக்கு இடம்மாறுதல், ஆஸ்திரேலியாகவவிட்டுச் வசன்று மீண்டும் வந்தாலும், 

உங்ைள் TFN அரதமாதிாியாைரவ இருக்கும். ஒவ்வவாருவருக்கும் தங்ைளுகடய வசாந்த TFN 

ரதகவ. உங்ைள் குடும்பத்தின் ஏகைய அங்ைத்தவர்ைளுடன் உங்ைள் TFN ஐ பைிர்ந்து 

வைாள்ளரவண்டாம். 

உங்ைள் பைப்கப, கையடக்ைப்கப, கைரபசி ரபான்ற ைளவாடப்படக்கூடிய இடங்ைளில் 

உங்ைள் வாிக்ரைாகவ இைக்ைத்கத கவக்ைரவண்டாம். 

உங்ைள் TFN ஐ இன்வைாருவருக்குப் பாவிக்ைக் வைாடுப்பது, விற்பது அல்ைது யாருக்ைாவது 

வைாடுப்பது பயங்ைேமாை பிேச்சிகைைகள உருவாக்கும். ரநர்கமயற்றவர்ைள் அகதப் 

பின்வருவைவற்றிற்குப் பயன்படுத்துவர்: 

  

http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo
http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo
http://www.ato.gov.au/tfn
http://www.ato.gov.au/tfn
http://www.ato.gov.au/order-publications
https://www.ato.gov.au/order-publications
https://www.ato.gov.au/order-publications
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 திரும்பிவரும் வாிப் பைத்கதத் திருடுவர் 

 உங்ைள் வங்ைிக் ைைக்கை அணுகுவர் 

 உங்ைள் வபயாில் வங்ைிக்ைைக்கை ஆேம்பித்து உங்ைகளக் ைடைாளியாக்குவர் 

 உங்ைள் வபயாில் அேச நன்கமைகளப்வபற விண்ைப்பம் வசய்வதன் மூைம் 

ரமாசடிகயச் வசய்வர். 

Australian Taxation Office, Centrelink, உங்ைள் ஒய்வுைாை நிதியம், வங்ைி அல்ைது நிதி நிறுவைம் 

அத்துடன் உங்ைளது வதாைில் தருைர் உட்படக் குறித்த சிை ஆட்ைள்தான் உங்ைள் TFN ஐக் 

ரைட்ைத் தகுதியுகடயவர்ைளாவர்.  

ரவகை விண்ைப்பம் ஒன்றில் உங்ைள் TFN ஐச் ரசர்த்துக்வைாள்ளும்படி தந்திேமாைக் ரைட்கும் 

ரநர்கமயற்ற மக்ைகளப்பற்றிக் (ஏமாற்றிப் பைம் பறிப்ரபார் / “scammers”) ைவைமாை 

இருக்ைவும். உங்ைள் அகடயாளத்கதத் திருடுவதற்ைாைவும் வபாய்யாை ரவகை 

விண்ைப்பத்தினூடாை உங்ைள் TFN ஐப் வபற்றுக்வைாள்ள முயற்சிப்பர். உங்ைள் புதிய 

ரவகைகய ஆேம்பித்த பின்ைர் மாத்திேரம நீங்ைள் TFN ரவகை தருநருக்குக் வைாடுக்ைைாம். 

ரவகை ைிகடக்கும்ரபாது ஒரு TFN இல்ைாதுரபாைால் என்ை நடக்கும்? 

நீங்ைள் ரவகைகய ஆேம்பிக்கும்ரபாது, வாிக்ரைாகவ இைக்ை வவளிபபடுத்தல் படிவத்கத 

நிேப்புவதற்குை உங்ைள் வதாைில் தருைர் வைாடுக்கும் ரவகளயில் நீங்ைள் உங்ைள்  

TFN ஐ எழுதரவண்டும். 

உங்ைளிடம் ஒரு TFN இல்கையாயின், உங்ைள் வசாந்த TFN ஐப் விண்ைப்பித்துப் வபறுவதற்கு 

நீங்ைள் ரவகை ஆேம்பித்து 28 நாட்ைள் இருக்ைிறது. 28 நாட்ைளுக்குப் பின்ைரும் உங்ைள் 

வசாந்த TFN இல்கையாயின், உங்ைளுக்குக் வைாடுக்ைப்படும் பைத்திலிருந்து ஆைக்கூடுதைாை 

வதாகை வாிகய உங்ைள் வதாைில் தருநர் ைட்டாயம் எடுக்ைரவண்டும். நீங்ைள் TFN 

இல்ைாமலும் ரவகைவசய்யைாம் ஆைால், உங்ைள் சம்பளத்திலிருந்தும், முதுகமக்ைாை ஓய்வு 

வைாடுப்பைவுைளிலிருந்தும் கூடுதைாை வாி அறவிடப்படும். உங்ைளிடம் ஒரு TFN 

இல்கையாயின் ைைிைியூடாை வாிப்பைம் வசலுத்தரவா, அேச நன்கமைளுக்கு 

விண்ைபிக்ைரவா அல்ைது Australian business number (ABN) வபறரவா முடியாது. 

வருமாை வாி திருப்புதல் 

ஒரு நிதிஆண்டில் (30 ைூன் - 1 ைூகை இகடயில்) நீங்ைள் ஏதாவது வருமாைத்கதச் 

சம்பாதித்தால், அந்த ஆண்டின் 31 ஒக்ரோபருக்குள் வருமாைவாி திருப்பும் அறிக்கைகய ATO 

இல் ைட்டாயமாைச் சமர்ப்பிக்ை ரவண்டும். 

உங்ைளது வாிதிருப்பும் அறிக்கைகயத் தயாாிக்ை ஒரு பதிவுவசய்யப்பட்ட வாி முைவகே நீங்ைள் 

பாவித்தால், 31 ஒக்ரோபருக்குப் பிந்தாமல் நீங்ைள் வருமாைவாி (tax return) அறிக்கைகயச் 

சமர்ப்பிக்ைைாம். சமர்ப்பிக்ைப் வபாருத்தமாை திைதிகய 31 ஒக்ரோபருக்கு முன்ைர் 

வபற்றுக்வைாள்ள ஒரு வாி முைவருடன் நீங்ைள் ஒழுங்குவசய்து வைாள்ள ரவண்டும்.  
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நீங்ைளாைரவ உங்ைள் வருமாைவாி அறிக்கைகயக் ைைிைியில் ரநேடியாை 

www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return இல் வசய்யைாம். இது ATO வால் 

வைங்ைப்படும் இைவசமாை, வசதியாை அத்துடன் பாதுைாப்பாை ரசகவயாகும். உங்ைளது 

வதாைில் தருநர், வங்ைிைள், சுைாதாே நிதியங்ைள், மற்றும் அேசாங்ைத் திகைக்ைளம் வைங்கும் 

தைவல்ைகளப் பாவித்து உங்ைளுக்ைாை வாிதிருப்பல் படிவத்கத ATO பூர்த்தியாக்ை  

இது அனுமதிக்கும். 

ைைிைியில் ரநேடியாை வாி திருப்பகைச் சமர்ப்பிக்ை https://my.gov.au இல் myGov ைைக்கு 

ஒன்கற நீங்ைள் உருவாக்ைரவண்டும். 

வாி உதவி 

ஒவ்வவாரு ஆண்டும் ைூகையிலிருந்து ஒக்ரோபர் வகேக்கும் குகறந்த வருமாைம் வபறுரவார் 

வபற்றுக் வைாள்ளக்கூடிய ஒரு இைவச ரசகவரய “Tax Help” (வாி உதவி) எைப்படும். ‘my Tax’ 

ஐ ரநேடியாைப் பாவித்து வருமாைவாிப் படிவத்கதப் பூர்த்திவசய்து சமர்ப்பிக்ை உங்ைளுக்கு 

உதவுவதற்ைாை ATO வால் பயிற்றப்பட்ட தன்ைார்வத் வதாண்டர்ைள் ‘வாி உதவி’ 

நிகையங்ைளில் இருக்ைிறார்ைள். 

ATO வதாடர்புத் தைவல்ைள் 

வதாகைரபசி  

(Tax Help – (வாி உதவி) உட்பட) 
13 2861 

வியாபாேம் மற்றும் GST 

விசாேகைைள் 
13 2866 

ைைிைியில் ரநேடியாை ஒரு 

வாிக்ரைாகவ இைக்ைத்துக்கு 

விண்ைப்பிக்ைவும் 

www.ato.gov.au/TFN 

ஓர் அலுவைைத்திற்கு வருகை 

தேவும் 
www.ato.gov.au/Visitus 

ATO வமாைிவபயர்க்ைப்பட்ட 

தைவல்ைள் 
www.ato.gov.au/General/Other-languages 

ATO இகையத்தளம் www.ato.gov.au 

வவளிநாட்டு ஆதைங்ைள், முதலீடுைள், வருமாைம் 

ஆஸ்திரேலிய குடியிருப்பாளர்ைள் தமது உைைளாவிய வருமாைத்தில் வாி 

அறவிடப்படுைிறார்ைள். அத்துடன் தமது வருமாை வாி திருப்பிச் வசலுத்தும் வபாழுது ைட்டாயம் 

தமது வவளிநாட்டு வருவாகயக் வவளிப்படுத்தரவண்டும். வாி அறவிடும் ரநாக்ைங்ைளுக்ைாை 

நீங்ைவளாரு ஆஸ்திரேலியோ எைத் தீர்மாைிப்பது தைித்தைி ஒவ்வவாருவகேயும் 

வபாறுத்ததாகும் 

Australian Taxation Office (ATO) தைது இகையத்தளத்தில் தைவல்ைகளக் வைாண்டுள்ளது. 

பின்வருவைவற்றிலிருந்து வரும் வருமாைங்ைள் உட்பட உங்ைள் வாிக் ைடப்பாடுைகள நீங்ைள் 

விளங்ைிக்வைாள்ள இது உதவும்: 

http://www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return/
https://my.gov.au/
https://my.gov.au/
http://www.ato.gov.au/TFN
http://www.ato.gov.au/TFN
https://www.ato.gov.au/Visitus
https://www.ato.gov.au/Visitus
https://www.ato.gov.au/General/Other-languages/
https://www.ato.gov.au/General/Other-languages/
http://www.ato.gov.au/
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 முதலீடுைள் உறுதிச்சீட்டுைள், குத்தகை ஆதைங்ைள் ரபான்ற  

 வட்டி மற்றும் உாிகமத்வதாகை 

 வவளிநாட்டு வியாபாே நடவடிக்கைைள் 

 வவளிநாட்டிலிருந்துவரும் ஓய்வூதியம் 

 ரநேடியாை(ஒன்கைன்) வபாருட்ைள் ரசகவைள் வியாபாேம் ரபான்ற சர்வரதச 

வியாபாேக் வைாடுக்ைல் வாங்ைல்ைள்.  

உங்ைளுக்கு வவளிநாட்டிலிருந்து வருமாைம் ைிகடத்தால், நீங்ைள் அகதச் சம்பாதித்த நாட்டில் 

வாிவசலுத்திைாலும், நீங்ைள் வவளிப்படுத்தரவண்டும். வவளி நாட்டு வருமாைம் 

ஆஸ்திரேலியாவில் ைைிப்பிடக்கூடியதாை இருந்தால், அதற்ைாை வாிகய நீங்ைள் 

வவளிநாட்டில் வசலுத்தியிருந்தால், வவளிநாட்டு வாி வசலுத்தியகமக்ைாை அங்ைீைாேத்திற்கு 

நீங்ைள் தகுதிவபறக்கூடும். 

ஆஸ்திரேலிய வாி அறவிடலிலிருந்து விடுவிக்ைப்பட்ட வவளிநாட்டு வருமாைத்கத நீங்ைள் 

ைட்டாயம் வவளிப்படுத்த ரவண்டும். ஆஸ்திரேலியாவில் நீங்ைள் சம்பாதித்த வருமாைத்தில் 

நீங்ைள் வசலுத்த ரவண்டிய வாித்வதாகைகயக் ைைக்குப்பார்க்கையில் வவளிநாட்டு 

வருமாைமும் ைைக்குக்குள் ரசர்த்துக்வைாள்ளப்படக்கூடும். ஏகைய நாடுைளில் அந்த 

வருமாைத்திற்கு நீங்ைள் வாிவசலுத்த ரவண்டியதில்கையாைாலும்கூட,  

அந்த வருமாை மூைத்கத நீங்ைள் வவளிப்படுத்த ரவண்டும். 

மூன்றாம் தேப்பிைோல் ATO க்கு வைங்ைப்படும் ைகேைடந்த வைாடுக்ைல் வாங்ைல்ைள் பற்றிய 

தைவல்ைகள ஒவ்வவாரு ஆண்டும் அறிக்கையுடன் ATO ஒப்பிட்டுப் பார்க்ைிறது. இந்தத் 

தைவல்ைளுக்கும், உங்ைளுகடய வருமாை வாி அறிக்கைக்குமிகடயில் நீங்ைள் வைாடுத்த 

வதாகைக்குமிகடயில் ஏதாவது ரவறுபாடு ைாைப்பட்டால், ATO உங்ைகளத் வதாடர்பு 

வைாண்டு உங்ைள் வருமாை வாி அறிக்கையுடன் திருத்திக்வைாள்ளும். 

உங்ைளுகடய நிதி அலுவல்ைள் சிக்ைைாைதாை இருந்தால், ஒருரவகள நீங்ைள் ஒரு 

பதிவுவசய்யப்பட்ட வாி முைவகேப் பாவிக்ைரவண்டி வேைாம் அல்ைது ATO இடமிருந்து 

ஆரைாசகை ரைட்ைைாம். 

சிறு வியாபாேங்ைள் 

ஆஸ்திரேலியாவின் வபாருளாதாேத்தில் சிறு வியாபாேங்ைள் முக்ைிய பங்கு வைிக்ைின்றை. 

நீங்ைள் வசாந்த வியாபாேத்கத ஆேம்பித்தால், உதவி ைிகடக்கும். ரபாய்ப்பாருங்ைள்: 

www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx ஒரு சிறு 

வியாபாேத்கத ஆேம்பிப்பதுபற்றி ஆரைாசித்தால், Australian Competition and Consumer 

Commission, வைங்கும் Small Business Education Program பற்றிய தைவல்ைளுக்குப் ரபாைவும் 

www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program 

http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx
http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx
http://www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program
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ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு வியாபாேத்கத ஆேம்பிக்ை விரும்பிைால், Australian business number 

(ABN) க்கு விண்ைப்பிக்ை உங்ைளுக்கு உங்ைளது TFN ரதகவப்படும். ைீரை வைாடுக்ைப்பட்டகவ 

யுடன் ரவறு பதிவுைளும் ரதகவப்படைாம்: 

 GST பதிவு (ஆண்டுக்குாிய கைமாறும் வமாத்தப் பைத்வதாகை AUD75 000 க்கு 

ரமற்பட்டால்) மற்றும்/ அல்ைது டாக்ஸிப் பயைத்கத வைங்ைவும். 

 வதாைில் தருைோைப் பதிவுவசய்தல். 

 ஏகைய அேச முைவர்ைளால் ரைட்ைப்படும் பதிவுைள். 

Australian business number கவத்திருப்பதாைது நீங்ைள் ஒரு வியாபாேத்கத நடாத்துைிறீர்ைள் 

எைப்வபாருள்படும். நீஙைள் ஒரு வியாபாேத்கத நடாத்துைிறீர்ைளா அல்ைது ரவகை 

வசய்வதற்ைாை ABN எடுக்கும்படி வற்புறுத்தப்படுைிறீர்ைளா எை நிச்சயமாைத் 

வதாியாதுவிட்டால், 132 866 ஐ அகையுங்ைள். உங்ைள் வியாபாே வருமாைத்தில் வாிகயச் 

வசலுத்துங்ைள் அத்துடன் உங்ைளது வியாபாேத்கத அல்ைது ஆதைத்கத விற்றால் 

மூைதைத்தில் ஈட்டிய வருமாைத்தில் வாி வசலுத்தரவண்டி வேைாம். உங்ைள் வருமாை 

சம்பாதிப்புடன் வதாடர்புகடய வசைவுைளுக்ைாை ைைிவுைகள நீங்ைள் ரைாேைாம். 

உங்ைளிடம் ரவகையாட்ைள் இருந்தால், அவர்ைளுக்கு மூப்புக்ைாை ஓய்வூதியத்கத நீங்ைள் 

வசலுத்த ரவண்டும் அத்துடன் ATO வுக்கு அனுப்புவதற்ைாை அவர்ைளுகடய சம்பளத்திலிருந்து 

வாிகய அறவிடுங்ைள். அவர்ைள் குடும்ப உறுப்பிைர்ைளாை இருந்தாலும்கூட நீங்ைள் இதகைச் 

வசய்ரத ஆைரவண்டும். 

ஒரு வியாபாேத்கத உருவாக்குவதற்கு நீங்ைள் அேசாங்ை முைவர்ைளிடமிருந்து அங்ைீைாேம் 

வபறரவண்டும். முடிவவான்றுக்ைாைச் வசல்வாக்குச் வசலுத்த அல்ைது விகேவுபடுத்தப் 

பாிசுைரளா அல்ைது பைரமா வைாடுக்ைரவண்டாம். அவ்வாறு ஊக்குவிப்பது 

சட்டவிரோதமாைதுடன், முகறப்பாடு வசய்யப்படும். வியாபாேங்ைளும், தைிப்பட்டவர்ைளும் 

தமது வாிக்ைாை தகைகமைகளயும், வபாறுப்புக்ைகளயும் விளங்ைிக்வைாள்ள உதவும் முைமாை, 

ஆங்ைிைத்திலும் வமாைிவபயர்க்ைப்பட்ட வவளியீடுைளிலும் உதவி, தைவல்ைள் ATO இல் உண்டு. 

நீங்ைள் இைங்ைி ஒத்துப்ரபாைரவண்டிய ஏகைய வபாறுப்புக்ைளுக்கு Australian Business 

License and Information Service (ABLIS) உங்ைளுக்கு உதவும். 

ரமைதிைத் தைவல்ைளுக்கு: 

வபாருள் இகையத்த்ளம் 

ஒரு சிறு வதாைிகை ஆேம்பித்து, 

நடாத்துதல் 

www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-

and-running-your-small-business.aspx  

வியாபாேத்துக்ைாை அேசாங்ைத் 

தைவல்ைள் 

www.australia.gov.au/information-and-services/business-

and-industry  

http://www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-and-running-your-small-business.aspx
http://www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-and-running-your-small-business.aspx
http://www.australia.gov.au/information-and-services/business-and-industry
http://www.australia.gov.au/information-and-services/business-and-industry
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வபாருள் இகையத்த்ளம் 

சிறு வதாைில்ைளுக்ைாை மாைியம் https://www.business.gov.au/assistance 

வியாபாே உாிமம் மற்றும் பதிவு https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx 

சிறு வதாைில் வாித் தைவல்ைள் 
https://www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-

business/ 

Fair Work உங்ைளிடம் 

வதாைிைாள்ர்ைள் இருந்தால் - 

வதாைிலிட உறவு முகற 

www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business  

மாநிைம் மற்றும் பிேரதச ஆதேவு 

மற்றும் தைவல்ைள் 

www.business.gov.au/business-topics/starting-a-

business/Pages/advice-and-support-in-your-state-or-

territory.aspx  

Australian Business License and 

Information Service 
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx 

ைடன் மற்றும் வேவுகவத்தல் 

ைடன் எடுப்பது அல்ைது வங்ைிக்ைைக்கைப் பாவித்து நீங்ைள் பைத்கத வட்டி எைப்படும் 

ரமைதிை ைட்டைத்துடன் பிந்திய ஒரு திைத்தில் வசலுத்த ஒத்துக்வைாண்டு இேவைாை 

வாங்குவதாகும். தைிப்பட்ட ைடன், வீட்டுக்ைடன், ைடன் அட்கட அல்ைது கவப்புத் வதாகைக்கு 

ரமைாை வாங்குவது ைடனுக்ைாை ரவறுபட்ட வகைைளில் சிைவாகும்.  

 

எந்தவகைக் ைடன், ைடன்வைாடுப்பவர், திருப்பிச் வசலுத்த எடுக்கும் ைாைம், வட்டி வீதம், 

ைட்டைங்ைள் மற்றும் கூலி என்பவற்றில் ைடனுக்ைாை வசைவு வபருமளவில் மாறுபடும். 

உங்ைளால் திருப்பிச் வசலுத்த முடியாதுரபாைால், நீங்ைள் ைடன் எடுக்ைரவா அல்ைது ைடன் 

அட்கடகயப் பாவிக்ைரவா கூடாது என்பது முக்ைியமாகும். வங்ைியில் வேவு கவத்தல், ைடன் 

எடுத்தல் மற்றும் இேவைாைப் வபற்றுக்வைாள்ளல் பற்றிய அறிவுகேக்ைாைப், ரபாைவும்: 

www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit 

ைாப்புறுதி 

இைப்பு அல்ைது ரசதத்திலிருந்து நிதிப்பாதுைாப்பிற்ைாை, ஒவ்வவாரு ஆண்டும் ஒருவதாகைப் 

பைத்கத நீங்ைள் வசலுத்தும்ரபாது அது ைாப்புறுதி ஆைிறது. ஏற்படும் இைப்பிற்கு 

நீங்ைளாைரவ பைம் வசலுத்தரவண்டி ஏற்படுவகதத் தவிர்த்து விட்டு அதகைத் தாரை 

வசலுத்த ஒரு ைாப்புறுதியாளர் ஒத்துக்வைாள்ைிறார். 

  

https://www.business.gov.au/assistance
https://www.business.gov.au/assistance
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
https://www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business/
https://www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business/
https://www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business/
http://www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business
http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/advice-and-support-in-your-state-or-territory.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
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சுைாதாேம் (அத்தியாயம் 9, சுைாதாேம் மற்றும் நல்வாழ்வு), வீடு, ைட்டடக் ைாப்புறுதி, பிேயாைம், 

வாழ்க்கை மற்றும் வாைைக் ைாப்புறுதி என்பகவ வபாதுவாை ைாப்புறுதி வகைைளாகும். நீங்ைள் 

ஓர் ஒப்பந்தத்கத ஆேம்பிக்ை முன்ைர், ைாப்புறுதி உடன்பாடு பற்றியும், அதற்கு எவ்வளவு 

வசைவாகும் என்பகதயும் விளங்ைிக் வைாள்வது முக்ைியமாகும். 

பல்ரவறுபட்ட வாைைக் ைாப்புறுதி வகைைகளப் வபற்றுக்வைாள்ளைாம். உங்ைளிடம் ஒரு ைார் 

இருந்தால் மூன்றாம் தேப்புக் ைாப்புறுதி (Compulsory Third Party - “CTP”) ரமற்வைாள்வது 

முக்ைியமாகும். இது விபத்வதான்றில் நீங்ைள் இன்வைாருவருக்குக் ைாயம் விகைவித்தால் 

உங்ைகளக் ைாப்பாற்ற உதவும். முழுகமயாை ைார் ைாப்புறுதிகய வாங்ை நீங்ைள் 

விரும்பக்கூடும். நீங்ைள் விபத்தில் ஈட்பட்டிருந்தால், உங்ைள் ைாருக்கு விகளயும் ஏதாவது சிை 

ரசதங்ைளுக்ைாை வசைவுைளுக்ைாை ைாப்பு. (அல்ைது இன்வைாருவருகடய ைார்) அல்ைது 

உங்ைள் ைார் வதாகைந்து ரபாதலுக்ைாை ைாப்பு ரபான்ற அதிைப்படியாை ைாப்புறுதிப் 

பாதுைாப்கப இது வைங்கும். 

ைாப்புறுதி குறித்த ரமைதிைத் தைவல்ைளுக்ைாை www.moneysmart.gov.au/insurance 

க்குப் ரபாைவும். 

நிதி ஆரைாசகை வபறுதல் 

நிதிப் பிேச்சிகைைள் பற்றிய தைவல்ைகள Financial Information Service (FIS) வைங்குைிறது. FIS 

என்பது, வதாகைரபசியில், ரநருக்கு ரநர் அல்ைது நிதிக் ைல்விக் ைருத்தேங்குைளூடாைப் 

வபற்றுக்வைாள்ளக்கூடிய இைவசமாை, சுயாதீைமாை ரசகவயாகும். வைங்ைப்படும் 

ரசகவைகளப் பற்றி அதிைளவில் அறிந்துவைாள்ள, அகையுங்ைள் 132 300 அல்ைது 

www.humanservices.gov.au/fis இல் FIS இகையத்தளத்திற்கு வருகை தாருங்ைள். 

ஒரு ைருத்தேங்ைில் சமூைமளிக்ை, வதாகைரபசி 136 357 இல் அகையுங்ைள். 

ைாசுப் பிேச்சிகைைளுக்கு உதவி 

உங்ைளுக்குக் ைாசுப்பிேச்சிகை இருந்தால், உதவி நாடுவது ஆஸ்திரேலியாவில் 

ஏற்றுக்வைாள்ளக்கூடியதும், சாதாேைமாைதுமாகும். 

நிதி வநருக்ைடியில் இருக்கும் மக்ைளுக்கு நிதி ஆரைாசைர்ைள் தைவல்ைகள வைங்குைிறார்ைள். 

தைிப்பட்டவர்ைளின் அல்ைது குடும்பங்ைளின் நிைவேங்ைகள மதிப்பீடு வசய்வார்ைள், பின்ைர் 

பல்ரவறு விருப்பத்ரதர்வுைளின் சாதை, பாதைங்ைகள அகடயாளம்ைாண்பார்ைள். 

வதாகைரபசி 1800 007 007 அல்ைது ரபாைவும்: www.moneysmart.gov.au/managing-your-

money/managing-debts/financial-counselling 
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நுைர்ரவார் பாதுைாப்பு 

ரநேடியாை (online) வாங்ைியகவ உட்பட, ஆஸ்திரேலியாவில் நீங்ைள் வபாருட்ைள் அல்ைது 

ரசகவைகளப் வபற்றுக்வைாள்ளும்ரபாது, Australian Consumer Law இன்ைீழ் உங்ைளுக்கு 

உாிகமைள் உண்டு. உதாேைமாை, நீங்ைள் வாங்கும் உற்பத்திப் வபாருட்ைள், ரசகவைகளப் 

பற்றிச் சாியாை, உண்கமயாை தைவல்ைகளப் வபற உங்ைளுக்கு உாிகமயுண்டு.  

நீங்ைள் வாங்ைிய வபாருட்ைளில் உள்ள குகற ைாேைமாை ஏதாவது தவறு ஏற்பட்டால்,  

அகதத் திருத்துவிக்ை, அதற்குப்பதிைாை ரவவறான்கறப்வபற அல்ைது பைத்கதத் 

திருப்பிப்வபற உங்ைளுக்கு உாிகமயுண்டு. ஒரு உற்பத்திப்வபாருள் பாவகைக்குப் 

பாதுைாப்பாைவதை எதிர்பார்க்ை உங்ைளுக்கு உாிகமயுண்டு. வர்த்தைர்ைள் வதாகைரபசியில் 

அல்ைது வீட்டுக்கு வந்தால், நீங்ைள் அவர்ைகள விட்டுப் ரபாகும்படி ரைட்டால் 

ரபாைரவண்டும் என்பது ரபான்ற அவர்ைள் பின்பற்றரவண்டிய விதிைள் உண்டு. 

வைாள்வைவவான்றில் உங்ைளுக்கு பிேச்சிகை இருந்தால், உங்ைள் உாிகமைள் மற்றும் 

வதாிவுைகளப்பற்றிய தைவல்ைளுக்ைாை, உங்ைள் மாநிைம் அல்ைது பிேரதசத்திலுள்ள நுைர்ரவார் 

பாதுைாப்பு முைவகேத் வதாடர்பு வைாள்ளவும். வாடகைக்கு விடுதல், வீட்டு வசதிைள், வீடு 

ஒன்கற வாங்குதல் அல்ைது விற்றல், ைட்டுமாைம் மற்றும் திருத்தரவகைைள், ைார் வாங்குதல், 

வபாருட்ைள்வாங்ைக் ைகடக்குப்ரபாதல், உத்தேவாதங்ைள், தள்ளிகவப்பு,  

மீள் வைாடுப்பைவு, ைடன் மற்றும் வர்த்தைம் வதாடர்பாை பிேச்சிகைைளுக்கு அவர்ைள் 

உதவிவசய்யைாம். ஒரு பிேச்சிகைகயத் தீர்ப்பதற்கு அவர்ைள் உங்ைளுக்கும், விற்றவருக்கும் 

இகடயில் பிேச்சிகைக்கு இைக்ைம் (ரபச்சுவார்த்கத) ைாை நடவடிக்கை ரமற்வைாள்வார்ைள். 

விகைகுறிப்பிடுதல், நியாயமற்ற வியாபாேச் வசயற்பாடு, நியாயத்திற்குப் புறம்பாை மற்றும் 

நியாயமற்ற சந்கதப்படுத்தும் நடவடிக்கைைள் மற்றும் வபாருள் நம்பைத்தன்கமக்கு 

மாறாைவற்றிலிருந்து ஆஸ்திரேலியர்ைகள Australian Competition and Consumer Commission 

(ACCC) பாதுைாக்ைிறது. 

ரமைதிைத் தைவல்ைளுக்கு: 

பிோந்தியம் நுைர்ரவார் முைவர் இகையத்தளம் 

National 

Australian Competition and Consumer 

Commission - வதாகைரபசி 

1300 302 502 

www.accc.gov.au 

National 
ACCC ஆங்ைிைம் தவிர்ந்த ஏகைய 

வமாைிைளில் தைவல்ைள் 

www.accc.gov.au/about-us/information-

for/non-english-speaking-background 

ACT 
Office of Regulatory Service (Access 

Canberra) 
www.ors.act.gov.au 

NSW NSW Fair Trading www.fairtrading.nsw.gov.au 

http://www.accc.gov.au/
http://www.accc.gov.au/
http://www.accc.gov.au/about-us/information-for/non-english-speaking-background
http://www.accc.gov.au/about-us/information-for/non-english-speaking-background
http://www.ors.act.gov.au/
http://www.ors.act.gov.au/
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/
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பிோந்தியம் நுைர்ரவார் முைவர் இகையத்தளம் 

NT Consumer Affairs 
www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsum

ers/ConsumerRights/Pages/default.aspx  

Qld Office of Fair Trading www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.htm 

SA Office of Consumer and Business Affairs 
www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/consu

mer-advice/  

Tas. Consumer Affairs and Fair Trading www.consumer.tas.gov.au  

Vic. Consumer Affairs Victoria www.consumer.vic.gov.au  

WA Consumer Protection 
www.commerce.wa.gov.au/ConsumerProte

ction/ 

 

அேசாங்ை ஸ்தாபைங்ைள் அத்துடன் சிை கைத்வதாைில்ைளில் தைியார் நிறுவைங்ைள் பற்றிய 

முகறப்பாடுைகள விசாேகைவசய்யும் சுயாதீை அதிைாாிைரள குகறரைள் அதிைாாிைளாவர் 

(ஒம்புட்ஸ்மன்). அவர்ைள் சட்டவிரோத, நியாயமற்ற அல்ைது பாகுபாடாை நடாத்துதகை 

நிறுத்த நடவடிக்கை எடுப்பார்ைள் அல்ைது உங்ைளுக்ைாை ஒரு சிறந்த முடிவவடுக்ை முயற்சித்துத் 

தகையிடுவார்ைள். அகையுங்ைள் 1300 362 072 அல்ைது மாநிை, பிேரதச மற்றும் கைத்வதாைில் 

குகறரைள் அதிைாாியின் ைாாியாையத்துடன் வதாடர்புவைாள்ளவதற்குப் ரபாைவும்: 

www.ombudsman.gov.au 

வதாகைக்ைாட்சி, வாவைாலி ரபான்ற ஒலிபேப்பு ரசகவைளில் வபாருத்தமற்ற வபாருளடக்ைம் 

பற்றிய முகறப்பாடுைகள Australian Communications and Media Authority (ACMA) 

விசாேகைவசய்யும். ரசகவக்ைாை வசாந்தக்ைாேருக்கு அல்ைது வைங்குபவருக்கு முதலில் 

முகறயிடரவண்டும். முகறப்பாட்டுக்கு முடிவுைாைப்படாவிட்டால், www.acma.gov.au க்குப் 

ரபாைவும். ACMA ரவண்டாத மின்அஞ்சல்ைள் மற்றும் வதாகைரபசிச் சந்கதப்படுத்தல் 

அகைப்புக்ைகளயும் விசாேகை வசய்வதுடன் “Do Not Call” பதிவுப்புத்தைம்  

ஒன்றிகை நிர்வைிக்ைிறது. 

ஆஸ்திரேலியர்ைள் ‘ஒன்கைன்’ இல் பாதுைாப்பாை இருப்பது பற்றிய தைவல்ைகளயும், 

வைிமுகறைகளயும் www.esafety.gov.au இல் The Office of the Children’s eSafety Commissioner 

வைங்குைிறது. இகையத் வதால்கைைள், குற்றமுகறயாை மற்றும் சட்டவிரோதமாை 

‘ஒன்கைன்’ உருவங்ைள் பற்றிய முகறப்பாடுைகளயும் அவர்ைள்  

விசாேகை வசய்ைிறார்ைள். 

இகையத்தில் உங்ைள் குைந்கத வதால்கைப்படுத்தப்பட்டால், அல்ைது ‘ஒன்கைன்’ இல் 

குற்றமுகறயாைது அல்ைது சட்டவிரோதமாைவதை நீங்ைள் நிகைக்கும் ைாட்சிைகளப் 

பார்த்தால், www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting இல் நீங்ைள் ஒரு 

முகறப்பாட்கடச் வசய்யைாம். 

  

http://www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ConsumerRights/Pages/default.aspx
http://www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.htm
http://www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/consumer-advice/
http://www.consumer.tas.gov.au/
http://www.consumer.vic.gov.au/
http://www.commerce.wa.gov.au/ConsumerProtection/
http://www.ombudsman.gov.au/
http://www.acma.gov.au/
http://www.acma.gov.au/
https://www.esafety.gov.au/
http://www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting
http://www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting
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12 மக்ைள் பங்ைளிப்பு 

இந்தப் பகுதியில் 

ஆஸ்திரேலியச் சமூைவாழ்க்கைக்கு நீங்ைள் உங்ைகள சாிவசய்துவைாள்ள ஆஸ்திரேலிய 

வைக்ைாறுைளும், சட்டங்ைளும் உங்ைளுக்கு உதவும். 

 ஆஸ்திரேலியா பற்றி 

 வபாறுப்புக்ைளும் விழுமியங்ைளும் 

 சமத்துவம் மற்றும் பாகுபாடின்கம 

 தன்ைார்வத்வதாண்டு வசய்தல் 

 மக்ைள் சந்திப்பு 

 சாந்தமாை நடத்கத 

 ஆகட அைிதல் 

 வபாதுவாை ஆஸ்திரேலிய ரபச்சு வைக்ைம் 

 வவளிக்ைளச் வசயற்பாடுைளும் பாதுைாப்பும் 

 வீட்டில் பாதுைாப்பு 

 சுற்றாடல் 

 மிருைங்ைளும், வசல்ைப்பிோைிைளும் 

 புதிைப் பத்திாிகைைள், வதாகைக்ைாட்சி, வாவைாலி 

 சூதாட்டம் 

 இகேச்சல் 

 உள்ளூர் அேசாங்ை ரசகவைள் 

 விசாக்ைள் (நுகைவிகசவு) 

 ஆஸ்திரேலியன் குடியுாிகம 

ஆஸ்திரேலியா பற்றி 

ஆைக் குகறந்தது 40,000 ஆண்டுைளுக்கு முன்ைர் இம்மண்ைில் குடிரயறிய பூர்வீை மற்றும் 

‘வோவேஸ்’ நீாிகை தீகவச்ரசர்ந்த மக்ைள்தான் ஆஸ்திரேலியாவின் முதல் வாழ்ந்ரதாோவர். 

தமக்ரை உாித்தாை தைித்துவம் வாய்ந்த ஆன்மீை நம்பிக்கைைள் மண்ணுடைாை ஓர் ஆைமாை 

உறவு, வசைிப்பாை மற்றும் பல்ரவறுபட்டைைாச்சாே மற்றும் வதாடர்ந்து வைாண்டு ரபாவதும், 

உைைின் மிைப்பைகமவாய்ந்தவற்றில் ஒன்றாை பாேம்பாியம் இந்த மண்ைின் 

கமந்தர்ைளிடமுண்டு, ஆஸ்திரேலியாவின் ரதசிய அகடயாளத்திற்கு மண்ைின் 

ைைாச்சாேங்ைள் முக்ைிய பங்ைளிக்ைின்றை. அத்துடன், ைகை, ஊடைம், ைல்வியறிவு, 

விகளயாட்டு மற்றும் வியாபாேத்திற்குப் பூர்வீை மக்ைள், வோவேஸ்’ நீாிகை தீகவச்ரசர்ந்த 

மக்ைள் குறிப்பிடக்கூடியளவு பங்ைளிப்கப வைங்குைிறார்ைள். ஆஸ்திரேலியாவின் வேைாறு, 

பேம்பகேச் வசாத்து மற்றும் பைங்குடிமக்ைளின் ைைாச்சாேம் பற்றிய தைவல்ைள் 

www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts இல் உண்டு.  

http://www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts
http://www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts
http://www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts
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பல்ரவறுபட்ட ைைாச்சாேங்ைள், மதங்ைள் மற்றும் இைப் பின்புைங்ைளுடன் கூடிய ரவறுபட்ட 

சமுதாயங்ைகள ஆஸ்திரேலியா ஏற்றுக்வைாள்ளக்கூடியதாகும். முழு உைைத்திலிருந்தும் 

ஆஸ்திரேலியர்ைள் வருைிறார்ைள். ைிட்டத்தட்ட 46 சதவீதமாை ஆஸ்திரேலியர்ைள் ஒன்றில் 

வவளிநாட்டில் பிறந்திருக்ைிறார்ைள் அல்ைது வவளிநாடுைளில் பிறந்த வபற்ரறாகேக் 

வைாண்டிருக்ைிறார்ைள். ஆங்ைிைம் ரதசிய வமாைியாை இருந்தரபாதும், சுரதச வமாைிைள் உட்பட 

சுமார் 300 வமாைிைள் ஆஸ்திரேலியாவில் ரபசப்படுைின்றை. உைைின் பிேதாை மதங்ைள் இங்ரை 

பின்பற்றப்படுைின்றை. 

ஆஸ்திரேலியாவில், ஆஸ்திரேலிய சட்டத்துக்கு மாறாை இல்ைாதவகே ஒவ்வவாருவரும் தமது 

ைைாச்சாேங்ைகளயும், சமய சம்பிேதாயங்ைகளயும் பின்பற்றவும், வைாண்டாடவும் 

சுதந்திேமுகடயவர்ைளாவர். ஒவ்வவாருவரும், ஓர்ஆஸ்திரேலியைாைச் சமூைத்கதச் வசாந்தம் 

வைாள்ளவும், பங்குவைாள்ளவும் முடியும். முதலில் அந்த ரவறுபாட்டுக்கு நீங்ைள் பைக்ைப்பட 

மாட்டீர்ைள். எவ்வாறாயினும், ஏகைரயாகேயும், அவர்ைளின் எண்ைங்ைகளயும், மேபுைகளய 

வவளிப்பகடயாைவும், வைௌேவமாமவும் மதித்து நடந்துவைாண்டால், உங்ைள் புதிய வாழ்க்கை 

வபாருத்தமாைவும் வவற்றிைேமாைவும் மாறும். 

ஆஸ்திரேலிய சமூைத்தின் ரவறுபட்ட சமூை அகமப்பிற்கு ஆஸ்திரேலிய அேசாங்ைம் 

ஆதேவளிக்ைிறது. அத்துடன், ஒவ்வவாருவரும் நாட்டின் வாழ்வில் வசாந்தம்வைாள்ளவும், 

பங்குவைாள்வதற்ைாை சந்தர்ப்பத்கதப்வபற்றுக்வைாடுப்பதற்ைாை தைது பற்றுறுதிகய மீளவும் 

உறுதிவசய்துள்ளது. ஆஸ்திரேலியாகவப்பற்றி அதிைளவில் அறிந்துவைாள்ள, ரபாைவும்; 

www.australia.gov.au/about-australia 

வபாறுப்புக்ைளும் விழுமியங்ைளும் 

ஒவ்வவாருவரும் தங்ைள் ைடப்பாடுைகள நிகறரவற்றுவதில்தான் ஆஸ்திரேலியாவில் நாம் 

அனுபவிக்கும் சுதந்திேமும், சமத்துவமும் தங்ைியுள்ளது. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு விசுவாசம், எமது 

ைைநாயை வாழ்க்கைமுகறக்கு ஆதேவு, ஆஸ்திரேலியாவின் விழுமியங்ைள் மற்றும் 

எல்ரைாகேயும் நியாயமாைவும் அேவகைப்புடனும் ஏற்றுக்வைாள்ளும் பாேம்பாியங்ைகளயும், 

பண்பாடுைகளயும் ரபை நீங்ைள் உதவரவண்டுவமை எதிர்பார்க்ைப்படுைிறீர்ைள். 

ஆஸ்திரேலியாவிைது சுதந்திேமாை, ைைநாயைச் சமூைத்திற்கு எமது குடியுாிகம 

விழுமியங்ைள்தான் அடிப்பகடயாகும். 

 பாோளுமன்ற ைைநாயைம் 

 சட்ட ஆட்சி 

 அகமதியாை வாழுதல் 

 பின்புைத்கதப்பற்றிப் வபாருட்படுத்தாது தைி நபர் எல்ரைாகேயும் வைௌேவித்தல் 

 ரதகவப்படுரவாருக்ைாை இேங்குதல் 

 ரபச்சுச் சுதந்திேம் மற்றும் ைருத்து வவளியிடுவதற்ைாை சுதந்திேம் 

 ஒன்றுகூடுவதற்ைாை சுதந்திேம் 

 மத சுதந்திேம் மற்றும் மதம்சாோ அேசாங்ைம் 

http://www.australia.gov.au/about-australia
http://www.australia.gov.au/about-australia
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 ஊைம் மற்றும் வயது ரபான்றவற்கறப் வபாருட்படுத்தாது 

தைிப்பட்டவர்ைளுக்ைிகடயிைாை சமத்துவம். 

 ஆணுக்கும், வபண்ணுக்குமிகடயிைாை சமத்துவம் 

 சமமாை வாய்ப்பு 

ஆஸ்திரேலிய பிேகைைளின் வபாறுப்புக்ைளுள் அடங்குபகவ: 

 சட்டத்கத மதித்தல் 

 வபாது, மாநிை, அல்ைது பிேரதசத் ரதர்தல்ைள் அத்துடன் ஒரு ைருத்துக்ைைிப்பில் 

வாக்ைளித்தல்  

 ரதகவரயற்படின் ஆஸ்திரேலியாகவ ஆதாித்துப் ரபசுதல். 

 அகைக்ைப்பட்டால் நடுவர் (jury) ஆைச் ரசகவயாற்றல் 

ஆஸ்திரேலிய குடியுாிகம பற்றிய ரமைதிைத் தைவல்ைளுக்கு, ரபாைவும்: www.citizenship.gov.au 

ஆஸ்திரேலிய குடியுாிகமப் பாீட்கச வைிமுகறப் பத்தைம் ஆஸ்திரேலிய குடியுாிகம: எமது 

வபாது இகைப்பு. 

சமத்துவம் மற்றும் பாகுபாடின்கம 

எல்ரைாகேயும்ரபால், உங்ைள் ரதகவைள் நியாயமாை ஆரைாசிக்ைப்படவும், நீங்ைள் 

மாியாகதக்குாியவோை நடத்தப்படவும் உங்ைளுக்கு உாிகமயுண்டு. அரதரபால், நீங்ைளும் 

ஆஸ்திரேலியாவில் பிறந்தவர்ைரளா அல்ைது இங்கு வந்ரதறிைரளா, ஏகைய மக்ைள் 

எல்ரைாகேயும் வைௌேவிக்ைரவண்டும். ஆஸ்திரேலியாவில், இைவவறி மற்றும் பாகுபாடு 

எந்தவடிவத்திலும் ஏற்றுக்வைாள்ளப்பட முடியாததாகும். 

பாகுபாட்டிற்வைதிோை சட்டங்ைளின் ைீழ், வயது, இைம், பிறந்தநாடு, பால், திருமை நிைவேம், 

ைர்ப்பம், அேசியல் அல்ைது மத நம்பிக்கைைள், இயைாகம அல்ைது பாலியல் விருப்புக்ைள் 

ைாேைமாை ஏகைரயாகே விடவும் குகறவாை வாய்ப்புடன் நடத்தப்படக்கூடாது.  

இது அரநைமாைத் வதாைில், ைல்வி, வீட்டுவசதி, வபாருட்ைள் வாங்குதல் அத்துடன் 

கவத்தியர்ைள், வங்ைிைள், விடுதிைள் ரபான்ற ரசகவைளுக்ைாை வாய்ப்புைள் உட்பட்ட 

விடயங்ைளுக்குப் வபாருந்தும். சட்டத்தின்ைீழும், ஏகைய எல்ைா ரநாக்ைங்ைளுக்கும் ஆணும், 

வபண்ணும் சமமாைவர்ைளாவர். 

ஆஸ்திரேலியா ரபச்சுச் சுதந்திேப் பாேம்பாியத்கதக் வைாண்டது. ஆைாலும், ரவவறாரு 

நபகேரயா அல்ைது குழுகவரயா அவர்ைளின் வயது, இைம், பிறந்தநாடு, பால், திருமை 

நிைவேம், ைர்ப்பம், அேசியல் அல்ைது மத நம்பிக்கைைள், இயைாகம அல்ைது பாலியல் 

விருப்புைள் அடிப்பகடயில் அவமதித்தல், ஏைைம்வசய்தல், குற்றம் சுமத்துதல் அல்ைது 

பயமுறுத்துதல் சட்டவிரோதமாகும்.  

Australian Human Rights Commission மைித உாிகமைள், பாேபட்ச எதிர்ப்பு மற்றும் சமூைநீதி 

விடயங்ைளில் வபாதுச்சட்டத்கத நிர்வாைம் வசய்ைிறது.  

http://www.citizenship.gov.au/
http://www.citizenship.gov.au/
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Australian Human Rights Commission வதாடர்புத் தைவல்ைள் 

வபாது விசாேகைைள் 

ைாகை 9.00 – மாகை 5.00 AEST 
1300 369 711 

முகறப்பாடுைள் தைவல் வாிகச ைாகை  

9.00 - மாகை 5.00 AEST 

(வசவ்வாய் மாகை 1.00 மைியிலிருந்து 

மூடப்பட்டிருக்கும்) 

1300 656 419 

ரபச்சு, வசவிப்புைன் அற்ரறாருக்ைாை - TTY 1800 620 241 

வமாைிவபயர்க்ைப்பட்ட தைவல்ைள் - மைித 

உாிகமைள் 

www.humanrights.gov.au/about/translated-

information 

Human Rights இகையத்தளம் www.humanrights.gov.au 

ஒவ்வவாரு மாநிைம் மற்றும் பிேரதசம் தமக்ைாை பாேபட்சத்திற்வைதிோை சட்டம் மற்றும் அேச 

முைவகேக் வைாண்டுள்ளது. 

மாநிைம் 

அல்ைது 

பிேரதசம் 

மநைித உாிகமைள் முைவர் வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

ACT 
ACT Human Rights 

Commission 
02 6205 2222 www.hrc.act.gov.au 

NSW 
Anti-Discrimination Board of 

NSW 

02 9268 5544 அல்ைது 

1800 670 812 இல் 

பிோந்திய நிசரவ 

இைவச அகைப்பு 

www.lawlink.nsw.gov.au/adb 

NT 
NT Anti-Discrimination 

Commission 

08 8999 1444 அல்ைது 

1800 813 864 இல் NT 

இைவச அகைப்ப்பு 

www.adc.nt.gov.au/ 

Qld 
Anti-Discrimination 

Commission Queensland 
1300 130 670 www.adcq.qld.gov.au  

SA Equal Opportunity Commission 

08 8207 1977 அல்ைது 

பிோந்திய SA இைவச 

அகைப்பு 

1800 188 163  

www.eoc.sa.gov.au 

Tas. 
Office of the Anti-

Discrimination Commissioner 

03 6165 7515 அல்ைது 

1300 305 062, இல் TAS 

இைவச அகைப்பு 

www.antidiscrimination.tas.gov.au 

Vic. 

Victorian Equal Opportunity 

and Human Rights 

Commission 

1300 292 153 
www.humanrightscommission.vic.

gov.au 

http://www.humanrights.gov.au/about/translated-information
http://www.humanrights.gov.au/about/translated-information
http://www.humanrights.gov.au/
http://www.hrc.act.gov.au/
http://www.hrc.act.gov.au/
http://www.lawlink.nsw.gov.au/adb
http://www.lawlink.nsw.gov.au/adb
http://www.adc.nt.gov.au/
http://www.adc.nt.gov.au/
http://www.adcq.qld.gov.au/
http://www.adcq.qld.gov.au/
http://www.eoc.sa.gov.au/
http://www.antidiscrimination.tas.gov.au/
http://www.antidiscrimination.tas.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
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மாநிைம் 

அல்ைது 

பிேரதசம் 

மநைித உாிகமைள் முைவர் வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

WA Equal Opportunity Commission 

08 9216 3900 அல்ைது 

WA இைவச 

அகைப்புக்கு 

1800 198 149 

www.equalopportunity.wa.gov.au 

தன்ைார்வத்வதாண்டு வசய்தல் 

புதிய திறகமைகளக் ைற்றுக்வைாள்ளவும், உங்ைள் சமூைத்தில் வசிக்கும் மற்றும் 

ரவகைபார்க்கும் மக்ைகளச் சந்திப்பதற்கும், ஏகைரயாருக்கு உதவவும், தாைாை முன்வந்து 

வதாண்டு வசய்தல் ஒரு நல்ை வைியாகும். பை ஆஸ்திரேலியர்ைள் வதாண்டு வசய்ய 

முன்வருைிறார்ைள். வதாண்டர்ைளுக்குப் பைம் வசலுத்தப்படுவதில்கை ஏவைைில் அவர்ைள் 

தமக்ைாைவும், சமூை நன்கமக்ைாைவும் தமது ரநேத்கதயும், திறகமைகளயும் வைாடுக்ைிறார்ைள். 

வதாண்டுவசய்வது எப்வபாழுதும் விருப்பத்துடன் வதாிவு வசய்யப்படுவதாகும், ைட்டாயமல்ை. 

வதாண்டு வசய்தல் சம்பளத்துடைாை ரவகைக்குப் பதிைாை ஒன்றல்ை என்ற வபாழுதும், 

நீங்ைள் ஒரு ரவகைகயப் வபற்றுக்வைாள்ள உதவக்கூடிய திறகமைள், ரவகை அனுபவத்கத 

அது வைங்ைக்கூடும். வதாண்டுரவகை வசய்வதால் உங்ைள் ஆங்ைிைம் ரமம்படும்,  

சமூை மற்றும் சமுதாயத் வதாடர்புைகள உருவாக்ைைாம் அத்துடன் உங்ைள் சுய  

நம்பிக்கைகயப் வபருக்ைைாம். 

வதாண்டாற்றும் சந்தர்ப்பங்ைகளப் பை நிறுவைங்ைளும், இகையத்தளங்ைளும் 

பட்டியலிடுைின்றை. Volunteer Resource Centres ஆஸ்திரேலியா முழுவதும்  

அகமந்துள்ளை அத்துடன் அகவ தன்ைார்வத் வதாண்டர் தைவல்ைள், ரசர்த்துகவத்தல், 

பாிந்துகேச் ரசகவைகள வைங்குைிறார்ைள். 

ரமைதிைத் தைவல்ைளுக்கு: 

பிோந்தியம் நறுவைம் இகையத்தளம் 

ACT Volunteering ACT www.volunteeringact.org.au 

NSW The Centre for Volunteering www.volunteering.com.au 

NT Volunteering SA-NT www.volunteeringsa.org.au  

Qld Volunteering Queensland www.volunteeringqld.org.au 

SA Volunteering SA-NT www.volunteeringsa.org.au  

Tas. Volunteering Tasmania www.volunteeringtas.org.au 

Vic. Volunteering Victoria www.volunteeringvictoria.org.au 

WA Volunteering WA  www.volunteeringwa.org.au 

http://www.equalopportunity.wa.gov.au/
http://www.volunteeringact.org.au/
http://www.volunteering.com.au/
http://www.volunteeringsa.org.au/
http://www.volunteeringqld.org.au/
http://www.volunteeringsa.org.au/
http://www.volunteeringtas.org.au/
http://www.volunteeringvictoria.org.au/
http://www.volunteeringwa.org.au/
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பிோந்தியம் நறுவைம் இகையத்தளம் 

ஆஸ்திரேலியா முழுவதும் 

தன்ைார்வத்வதாண்டுக்ைாை 

சந்தர்ப்பங்ைள்  

GoVolunteer www.govolunteer.com.au 

ஆஸ்திரேலியாவில் 

தன்ைார்வத்வதாண்டு 

வசய்வதற்ைாை  

ரதசிய உச்ச மன்றம் 

Volunteering Australia www.volunteeringaustralia.org 

மக்ைள் சந்திப்பு 

யாோவது ஒருவகே முதல் தடகவயாைச் சந்திக்கும்ரபாது, அந்த ஆளின் வைது ைேத்கத  

உங்ைள் வைது ைேத்தால் கைைாகு (குலுக்குவது) வைாடுப்பது வபாதுவாைதாகும்.  

வபாதுவாை ஒருவருக்வைாருவர் வதாியாதவர்ைள், முதற்சந்திப்பில் முத்தமிடுவரதா  

அல்ைது ைட்டிஅகைப்பரதா இல்கை. 

புதிய ஆட்ைகளச் சந்திக்கும்ரபாது, அவர்ைளின் வயது, மதம், திருமைம், குைந்கதைள்  

அல்ைது பைம் பற்றிய ரைள்விைள் ரைட்ைப்பட்டால் அரநை ஆஸ்திரேலியர்ைள் 

அவசௌைாியப்படுைிறார்ைள். ரவகை இடங்ைளிலும், நண்பர்ைளிடத்தும் ஆஸ்திரேலியர்ைள் 

வைகமயாை அவர்ைளின் முதல் வபயர்ைகளச் வசால்லிக் கூப்பிடுைிறார்ைள். 

அரநை ஆஸ்திரேலியர்ைள் தாம் ைைந்துகேயாடும் ஆளின் ரபச்கச உன்ைிப்பாைக் ரைட்பகதத் 

வதாிவிக்ைவும், மாியாகதயின் அகடயாளமாைவும் அவாின் ைண்ைகள, பார்க்ைிறார்ைள்.  

சாந்தமாை நடத்கத 

ஆஸ்திரேலியர்ைள் வைகமயாை ஏதாவவதான்கறக் ரைட்கும்ரபாது “தயவுவசய்து (please)” 

என்றும், யாோவவதாருவர் ஒரு உதவிகயச் வசய்யும்ரபாது “நன்றி உங்ைளுக்கு (thank you)” 

என்றும் வசால்ைிறார்ைள். தயவுவசய்து, நன்றி உங்ைளுக்கு என்று வசால்ைாகம  

பைிவற்றதாைத் ரதான்றைாம். 

ஆஸ்திரேலியர்ைள் வைகமயாை ஒருவருகடய ைவைத்கதக் ைவே “மன்ைிக்ை ரவண்டும் (sorry)” 

எைவும், யாருடைாவது முட்டுப்பட்டால் “மன்ைிக்ை ரவண்டுைிரறன் (excuse me)” எைவும் 

வசால்ைிறார்ைள். ஆட்ைள் வாிகசயில் நின்றால், வாிகசயில் ைகடசியாை இகைந்துவைாண்டு 

ஒழுங்ைாை முன் நைர்ந்து வசல்வது பண்பட்ட வசயைாகும். 

  

http://www.govolunteer.com.au/
http://www.volunteeringaustralia.org/
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கூட்டங்ைளுக்கும் ஏகைய ரவறு முன்பதிவுைளுக்கும் சாியாை ரநேத்தில் சமூைமளிக்ை 

முயற்சிக்ை ரவண்டும். நீங்ைள் பிந்திைால், மன்ைிப்புக் ரைாருவதற்ைாை அந்த ஆகள அகைத்து 

எந்த ரநேத்தில் நீங்ைள் வசன்றகடவீர்ைவளன்பகதத் வதாியப்படுத்தவும். தாமதமாை 

வந்தகமக்ைாை அல்ைது அவருக்குத் வதாியப்படுத்தாததால் நீங்ைள் அந்த முன்பதிகவத் 

தவறவிடைாம் இதற்ைாை உங்ைள்மீது குற்றம் சாட்டப்படைாம் என்பதைால் வாழ்க்கைத் 

வதாைில்சார்ந்த முன்பதிவுைள் மிை முக்ைியமாைதாகும் (உதாேைமாை ஒரு கவத்தியருடன் 

வசய்துவைாண்ட முன்பதிவு). எப்வபாழுதுரம பிந்திவருபவர், நம்பத்தகுந்தவர் அல்ை 

எைக்ைருதப்படுவார். 

நீங்ைள் எழுத்து மூைமாை அகைப்பிதழ் ஒன்கறப்வபற்றால், “RSVP” எனும் எழுத்துக்ைள் ஒரு 

திைதியுடன் ரசர்க்ைப்பட்டிருக்ைைாம். உங்ைகள அகைப்பவர் நீங்ைள் சமூைமளிப்பீர்ைளா 

இல்கையாவவை அறிய விரும்புைிறார் என்பது இதன் அர்த்தமாகும். அந்தத் திைதியளவில் 

வதாியப்படுத்துவது பண்பாகும். 

சிை பைக்ைங்ைள் பண்பற்றை மாத்திேமல்ைாமல் சட்டத்திற்கு மாறாைதுமாகும். தூேித்தல் 

மற்றும் வபாது இடத்தில் துப்புதல், குப்கப ரபாடுதல் அத்துடன் வபாது அல்ைது தைியார் 

ைைிப்பகற தவிர்ந்த எந்த இடத்திைாவது சிறுநீர் ைைித்தல் அல்ைது மைம் ைைித்தல் ரபான்றகவ 

இவற்றுளடங்கும் சிை பைக்ைங்ைளுக்ைாை உதாேைங்ைளாகும். 

ரமரை குறிப்பிட்ட சமத்துவம் மற்றும் பாேபட்சத்திற்கு எதிோைவற்கறயும் பாருங்ைள். 

ஆகட அைிதல் 

ஆஸ்திரேலியா பல்ரவறு சமூைங்ைகளக் வைாண்டது. பைவகையாை உகடைள் அைிவது 

ரவறுபட்ட சமூைங்ைகளப் பிேதிபலிக்ைிறது. அரநைமாை மக்ைள், சமூை நிைவேம் அல்ைது 

ைாைநிகைக்கு ஏற்றதாை அல்ைது வசதிக்ைாை தற்ைாலிைமாை அல்ைது வைகமக்கு மாறாை 

அைிைிறார்ைள். ஏகைரயார் மதசார்பாை அல்ைது வைக்ைமாை, பாேம்பாிய உகடைகளக் 

குறிப்பாை விரசடமாை ைாைத்தில் வதாிந்து அைிைிறார்ைள். 

ரவறுபட்ட ரவகை இடங்ைளிலும், குறிப்பிட்ட இடங்ைளிலும் அதற்ைாை உடுப்புக்ைகளத்தான் 

அைியரவண்டுவமை ரவண்டப்பட்ட ரபாதிலும், உகடகயப்பற்றிய சிை சட்டங்ைளும், 

விதிைளும் உண்டு. உதாேைமாை, ைட்டட நிர்மாை ரவகை இடங்ைளில் பாதுைாப்புக் 

ைாேைங்ைளுக்ைாை பாதுைாப்பாை பாதைிைளும், உறுதியாை வதாப்பிைளும் அைியரவண்டும். 

அத்துடன் வபாலிஸ், இோணுவம் மற்றும் சிை வதாைில்ைளுக்ைாை உத்திரயாைத்தர்ைள் சீருகட 

அைிைிறார்ைள். 

ஆஸ்திரேலியாவில் தடுக்ைக்கூடிய ரதால் புற்றுரநாய் சம்பவங்ைள் அதிைம் உண்டு. 

பாதுைாப்பாை ஆகடைளும், வதாப்பிைளும் ரதால் புற்றுரநாயின் அபாயத்கதக் 

குகறக்ைின்றை. பை பாடசாகைைள், சீருகடயின் ஒரு பகுதியாை வதாப்பிைகள அைியுமாறு 

சிறுவர்ைகள ரவண்டுைிறது. ரமலும் சூாியப் பாதுைாப்புத் தைவல்ைளுக்கு, ரபாைவும்: 

www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection 

http://www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection/
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மன்றங்ைள், திகேப்பட நிகையங்ைள் மற்றும் ரவறு இடங்ைள், ஒழுங்ைாை, வபாருத்தமாை 

பாதைிைளிடன் இருக்ைரவண்டுவமைத் தமது வாடிக்கையாளகே ரவண்டுைிறது. 

வபண்ைளும், ஆண்ைளும் தமது உடகை முற்றாை மூடாத ஆகடைகள அைியைாம்.  

இது ரமகைத்ரதய நாடுைளில் சாதாேைமாைது அத்துடன் இது ைவைத்கதக் ைவே 

விரும்புைிறார்ைவளைக் ைருதப்படாது. 

வபாதுவாை ஆஸ்திரேலிய ரபச்சு வைக்ைம் 

பை வபாதுவாை ஆஸ்திரேலிய ரபச்சு முகறைள் அல்ைது வைாச்கசயாை ரபச்சுக்ைள் 

புதுகமயாைத் ரதான்றைாம். ஆஸ்திரேலியர்ைள் பை ரவகளைளில் வார்த்கதைகள வவட்டிக் 

குகறக்ைிறார்ைள் (உதாேைமாை, ைால்பந்து (‘football’) க்கு ‘footy’ என்பர்). ரபச்சின் அர்த்தம் 

புாியாது விட்டால், ரைட்டுத் வதாிந்து வைாள்வது ஏற்றுக்வைாள்ளக்கூடியது. சிை வபாதுவாை 

உதாேைங்ைளாவை: 

 ஒரு ரைாப்கப வைாண்டுவா (bring a plate) – ஒரு சமூை அல்ைது ரவகை நிைழ்ச்சிக்கு 

உங்ைகள அகைக்கும்வபாழுது, ‘ரைாப்கப ஒன்று வைாண்டு வேவும் (bring a plate)’ 

என்றால் ஏகைரயாருடன் பங்ைிட ஒரு தட்டு உைகவ எடுத்துவேவும் 

எைப்வபாருள்படும். 

 BYO – இதன் அர்த்தம் உங்ைளுக்ைாை குடிவகைகயக் வைாண்டுவேவும் (Bring your own 

drink) என்பதாகும். உதாேைமாை, மது, பைச்சாறு, வமன்பாைம் அல்ைது தண்ைீர். சிை 

ரபாசைசாகைைள் BYO ஆகும், அதாவது, நீங்ைள் உங்ைளது ரபாத்தலில் 

அகடக்ைப்பட்ட பாைங்ைகளக் வைாண்டுவே முடியும் என்பதாகும். நீங்ைள் BYO ஆைால், 

வைகமயாை வைங்குவதற்கும், ரைாப்கபைகளக் ைழுவுவதற்கும் “corkage” எைப்படும் ஒரு 

ைட்டைம் அறவிடப்படும். 

 Open door policy – ரவகை இடங்ைளில் “Open door policy” என்பதன் வபாருள், 

பிேச்சிகைைள் அல்ைது ரவறு விடயங்ைள் பற்றி வதாைிைதிபருடன் நீங்ைரளா  

அல்ைது ரவறு வதாைிைாளரோ ரபசுவதற்கு வைகமயாை முன்பதிவு ஒன்று 

ரதகவயில்கை என்பதாகும். 

 See you later – (உங்ைகள மீண்டும் சந்திக்ைிரறன்) இது “goodbye” என்று 

வசால்லுவதற்குப் பதிைாை, முகறப்படி அகமயாத வைியாகும்.எதிர் ைாைத்திரை இந்த 

நபர் மீண்டும் திரும்பி வருவாவேை இது வபாருளாைாது. 

ஆஸ்திரேலிய ரபச்சு வைக்கை உங்ைளுக்கு ஆங்ைிை வமாைி ஆசான் வசால்லிக்வைாடுத்து 

உதவுவார். பார்க்ைவும்: அத்தியாயம் 3, ஆங்ைிை வமாைி. 

வவளிக்ைளச் வசயற்பாடுைளும் பாதுைாப்பும் 

நீச்சல், புதர்நகட, முைாமிடல் மற்றும் விகளயாட்டுக்ைள் ரபான்ற வவளிக்ைளச் 

வசயற்பாடுைளுக்கு ஆஸ்திரேலியா மிைவும் வபாருத்தமாைது. நிகைவிலிருக்ைரவண்டிய 

பாதுைாப்பு விதிைள் உண்டு. 
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நீச்சலும் வவளிக்ைளப் பாதுைாப்பும் 

 நீங்ைரளா அல்ைது உங்ைள் குைந்கதைரளா நீந்த முடியாவிட்டால், நீச்சல் மற்றும் 

தண்ைீர்ப் பாதுைாப்பு வகுப்புைளுக்குச் சமூைமளிக்ைவும் 

 சமுத்திேத்தில் நீந்துவது மிைவும் ஆபத்தாைதாை இருக்ைைாம். பாதுைாப்பாைக் 

ைடற்ைகேகய அனுபவிக்ை: 

o உயிர்க்ைாப்பாளோல் ரமற்பார்கவ வசய்யப்படும் பிேரதசத்கதக் குறிக்கும் 

சிவப்பு மற்றும் மஞ்சள் வைாடிைளுக்ைிகடயில் எப்வபாழுதும் நீந்தவும் 

o பாதுைாப்புக் குறிைகளச் வாசிக்ைவும். 

o பிேச்சிகைக்குள் சிக்ைிைால், அகமதியாை இருக்ைவும், கைகய உயர்த்தி 

உதவிக்கு அகைக்ைவும். 

o சிவப்பு, மஞ்சள் வைாடிைகளக்ைாை முடியாவிட்டால் அல்ைது நீந்துதல் 

உைந்ததல்ை எை அல்ைது ைடற்ைகே மூடப்பட்டுள்ளது எை அறிவுறுத்தப்பட்டால் 

ைடலில் நீந்தரவண்டாம் 

 சமுத்திேம் எதிர்வுகூற முடியாததாகும். ைடல் ைற்பாகறயில் வழுக்குதல், அல்ைது வபாிய 

அகைைளால் அல்ைது நீர்மட்டம் உயர்வதால் ைடலுக்குள் அடித்துச் வசல்ைப்படல் 

ரபான்ற விபத்துைகளத் தவிர்ப்பதற்ைாை எச்சாிக்கை அகடயாளங்ைகள 

அவதாைியுங்ைள். வபாிய அகைைளால் பைர் அடித்துச் வசல்ைப்பட்டு ைடலில் 

மூழ்ைிவிட்டபடியால் ைற்பாகறயிலிருந்து மீன்பிடிக்கும்ரபாது மிை அவதாைமாை 

இருங்ைள் 

 ஆறுைள், ஏாிைள், நீர்த்ரதக்ைங்ைளில் நீந்தும்ரபாது ைவைமாை இருக்ைவும்: 

o நீருக்குள் இறங்குமுன்ைர் நீாின் ஆைத்கதயும், அமிழ்ந்திருக்கும் வபாருட்ைகளயும் 

எப்வபாழுதுதும் அவதாைித்துக்வைாள்ளவும் 

o அபாயத்கதக்குறிப்பிடும் அகடயாளங்ைகள அவதாைித்து (முதகைைள், 

மாசுபட்ட நீர் ரபான்றகவ) அவற்றிற்குப் பைியவும். 

 வைால்கைப்புறத்திலுள்ள தடாைம் உட்பட நீந்துைிற அல்ைது தண்ைீருக்ைருைிலுள்ள 

சிறுவர்ைகள எப்ரபாதும் ரமற்பார்கவ வசய்துவைாள்ளவும். தடாைங்ைள் ைட்டாயம் 

ரவலியிடப்பட ரவண்டும். 

 தைியாை நீந்துதல், மீன்பிடித்தல் அல்ைது புதர்நகடரபாடுதகைத் தவிர்க்ைவும். எங்ரை 

ரபாைிறீர்ைள், எப்வபாழுது திரும்பி வருவதாை எதிர்பார்க்ைிறீர்ைவளை யாோவது 

ஒருவருக்குச் வசால்லுங்ைள். உைவும், நீரும் நிகறய எடுத்துச் வசல்ைவும். 

 ஆஸ்திரேலியாவிலுள்ள சிை பாம்புைளும், சிைந்திைளும் நச்சுத்தன்கம வாய்ந்தகவ. 

ைடித்தால், ைடிக்ைப்பட்ட உறுப்பிகை அகசயாமல்வசய்து பூச்சியம் மூன்கற 000 ஐ 

அகைத்து மருத்துவ உதவிகயப் வபறவும்.  

 வசந்த ைாைத்தில் பாடும்பறகவைள் எைப்படும் magpies தமது பிேரதசத்கதப் 

பாதுைாப்பதற்ைாைப் பாகதயில் நடப்ரபார், கசக்ைிரளாட்டிைள் மீது திடீவேைத் 

தாளப்பறந்து தாக்ைவரும். பாடும்பறகவைளிலிருந்து தப்பிக்ைக் குறியீடுைள் 

எச்சாிக்ைைாம். இந்தப் பறகவைள் பாதுைாக்ைப்படுைின்றை. ஆைரவ, அகவ கூடுைட்டும் 
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இடங்ைகளத் தவிர்த்தும், வதாப்பிைள், ைறுப்புக் ைண்ைாடிைகள அைிந்தும் அல்ைது ஒரு 

தடிகய எடுத்துச் வசன்றும் அல்ைது தகைக்குரமரை குகடகயப் பிடித்தும் இகவைளின் 

தாக்குதகைத் தவிருங்ைள். 

 ஆஸ்திரேலியாவில் சூாியன் மிைவும் உக்ைிேமாைது. ரதால் எாிகவத் தடுக்ை வவயில் 

நாட்ைளில் சூாியக்ைதிர் ைாப்புத் திோவைம், பாதுைாப்பாை உகட மற்றும் வதாப்பி 

அைியுங்ைள். இது இளம் சிறுவர்ைளுக்குக் குறிப்பாை முக்ைியமாைதாகும். 

 ைாைநிகை முன்அறிவித்தகைக் ைவைியுங்ைள். வநருப்கபக் ைட்டாயமாைத் தவிர்க்ை 

ரவண்டிய நாட்ைளில் திறந்தவவளி வநருப்புக்ைள், barbeques அனுமதிக்ைப்படுவதில்கை. 

வாைிகையாய்வுச் வசயைைம் www.bom.gov.au/index.php இல் ைாைநிகை 

எச்சாிக்கைைகள வைங்குைிறது. 

 ஆஸ்திரேலிய நைேங்ைளில், அரநை உைை நைேங்ைள்ரபாை, குறிப்பாை இேவு ரநேங்ைளில் 

தாக்குதல்ைள் இடம்வபறத்தான் வசய்ைின்றை. உங்ைள் வசாந்தப்பாதுைாப்புபற்றிக் 

ைவைமாை இருங்ைள். பூங்ைாக்ைள், இருட்டாை இடங்ைள், பிேச்சிகை எைத் வதாிந்த 

இடங்ைகளத் தவிருங்ைள்.  

ரமைதிைத் தைவல்ைளுக்கு: 

தைவல் மூைம் இகையத்தளம் 

Bureau of Meteorology – ைாை நிகை 

முன்ைறிவிப்பு மற்றும் தீ பேவாமல் தடுத்தல் 
www.bom.gov.au/weather  

Royal Life Saving Society – நீச்சல் மற்றும் நீர் 

பாதுைாப்பு 
www.royallifesaving.com.au 

Surf Life Saving Australia www.slsa.asn.au 

Beach Safety – வமாைிவபயர்க்ைப்பட்ட 

தைவல்ைல் அடங்ைைாை 
www.beachsafe.org.au 

Rip Current Safety Tips – ஆங்ைிைம் அல்ைாத 

ரவறு வமாைிைளில் உள்ள தைவல்ைள் உட்பட 
www.ripcurrents.com.au 

Australian Cancer Council – சூாியஒளிப் 

பாதுைாப்பு 
www.cancer.org.au 

வீட்டில் பாதுைாப்பு 

வீட்டுப் பாதுைாப்பு 

வீட்கடவிட்டுப் புறப்படும்வபாழுது எப்வபாழுதும் ைதகவப்பூட்டுங்ைள், யன்ைல்ைகளச் 

சாத்துங்ைள். சாத்தியப்படுமாைால், அகதத் திறக்ை முன்ைர் தடுப்புக் ைதவு அல்ைது பாதுைாப்புச் 

சங்ைிலிகய கவத்திருங்ைள். இதைால், அகதத் திறக்குமுன்ைர் யாவேை நீங்ைள் பார்க்ை முடியும். 

வவளிச்சத்கதப் ரபாட்டுகவத்து, அல்ைது முன்ைதவுக்கு முன்ைால் உைர்ந்து ஒளிரும் 

மின்குமிழ் (sensor light)ப் பாவித்து நீங்ைள் வீட்டுக்குத் திரும்பும்ரபாது அங்ரை இருப்பவர் 

http://www.bom.gov.au/index.php
http://www.bom.gov.au/index.php
http://www.bom.gov.au/weather
http://www.royallifesaving.com.au/
http://www.royallifesaving.com.au/
http://www.slsa.asn.au/
http://www.slsa.asn.au/
http://www.beachsafe.org.au/
http://www.ripcurrents.com.au/
http://www.cancer.org.au/
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யாவேைத் வதாிந்துவைாண்டு சுைபமாை வீட்டுக்ைதகவத் திறக்ைைாம். பைவந்தமாை உள்ரள 

புகுவதற்கு வேக்கூடியவர்ைகள இது தடுக்கும். 

மருந்துைளும் இேசாயைப் வபாருட்ைளும் 

வீட்கடச் சுற்றிவேக் ைாைப்படும் சிை மருந்துைளும், இேசாயைப் வபாருட்ைளும் தீங்கைரயா 

அல்ைது ைடுகமயாை சுைவீைத்கதரயா ஏற்படுத்தைாம். 

 குைந்கதைள், வசல்ைப்பிோைிைள் அணுை முடியாத இடங்ைளில் அல்ைது குைந்கதைள் 

ைண்டுவைாள்ள முடியாத இடங்ைளில் சைை மருந்துைகளயும் கவக்ைவும். 

 மருந்து உட்வைாள்வகத நீங்ைள் நிறுத்திக்வைாண்டால், அல்ைது அகவ 

ைாைாவதியாைிவிட்டால், குப்கபக்குள்ரளா அல்ைது வடிைாலிரைா ரபாடரவண்டாம். 

உங்ைளது மருந்தாளர் எஞ்சிய மருந்கதப் பாதுைாப்பாைவும்,  

ைட்டைமின்றியும் அப்புறப்படுத்துவார். 

 குைந்கதைளும், வசல்ைப்பிோைிைளும் அணுை முடியாதவாறு எல்ைாவிதமாை துப்புேவு 

வசய்யும் மருந்துைகளயும் ஒரு பூட்டிய அைமாாிக்குள் கவக்ைவும். 

குைந்கதப் பாதுைாப்பு உபைேைங்ைகள (அைமாாிப் பூட்டுக்ைள் ரபான்றகவ) 

இரும்புக்ைகடைளில் (hardware shops) வாங்ைைாம்.  

வீட்டில் தீ பாதுைாப்பு 

ஆஸ்திரேலியாவில் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் ைிட்டத்தட்ட 50 இறப்புக்ைகளயும், பை ைடுகமயாை 

ைாயங்ைகளயும் வீட்டுத் தீ ஏற்படுத்துைிறது. 

உங்ைள் உயிகேப் பாதுைாக்ைவும், தீ பேவுவகதத் தடுக்ைவும் ரநேத்ரதாடு அவசேைாை 

ரசகவைகள விைிப்புடைிருக்ைச் வசய்யவும் புகை அபாய அறிவிப்பு ஒலிக்ைருவி ஆேம்ப 

எச்சாிக்கைகய வைங்குைிறது. இந்த எச்சாிக்கை மக்ைள் தூக்ைத்திலிருக்கும் முக்ைியமாம இேவு 

ரநேங்ைளில் முக்ைியமாைதாகும். வீட்டிலுள்ள ஒவ்வவாரு மாடியிலும் ஆைக்குகறந்தது ஒரு 

புகை அபாய அறிவிப்பு ஒலிக்ைருவி பூட்டிகவத்திருக்ை ரவண்டும். ஒவ்வவாரு ஆறு மாதமும் 

அதகைச் சாிபார்த்து, மின்ைைங்ைகள (batteries) மாற்றரவண்டும்.  

பைரவகளைளில் சகமயல்ைட்டில், தவறாை மின்சாே ைம்பிைள், உபைேைங்ைகளப் தவறாைப் 

பாவித்தல் அல்ைது வசயற்படும் உபைேைங்ைகளக் ைவைிக்ைாமல் விடுவதால் வீட்டுத்தீ 

ஆேம்பிக்ைிறது. பின்வரும் முன்வைச்சாிக்கைைகள எடுத்து வீட்டுத்தீகய தடுக்ைவும்: 

வீட்டில் 

 அளவுக்குமீறிச் சூரடறுவகதத் தடுப்பதற்ைாை மின் சாதைங்ைகளச் சுற்றிலும் 

இகடவவளி இருப்பகத நிச்சயப்படுத்துங்ைள். 

 மின்சாேப் பைகைைளில் மின் சக்திகய அதிைாிக்ை ரவண்டாம் (overload) - ஒரு குைிக்குள் 

(socket) ஒரு வசருைி (plug) கய மாத்திேம்தான் பூட்ட ரவண்டும். 
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 வசருைிைகளயும், குைிைகளயும் தூசி அல்ைது பழுது இருக்ைிறதாவவைச் சாிபார்த்து 

ஏதாவது பிேச்சிகையிருந்தால் நிவர்த்தி வசய்யவும். ஒரு தகைகமவபற்ற 

மின்சாேத்வதாைிைாளிகயக் வைாண்டுதான் சைை திருத்த ரவகைைளும்  

வசய்விக்ைப்பட ரவண்டும். 

 திகேச்சீகைைள், துைிமைிைள், மற்றும் படுக்கைவிாிப்புக்ைளுக்கு அப்பால் 

வமழுகுவர்த்திைள், சூடாக்கும் ைருவிைள் கவக்ைப்பட்டிருப்பதகை  

நிச்சயப்படுத்திக் வைாள்ளுங்ைள்.  

 நீங்ைள் அகறயில் இல்ைாதரபாது, வமளுகுவர்த்திைகளரயா அல்ைது 

எாிந்துவைாண்டிருக்கும் தீச்சுவாகைைகளரயா ஒருரபாதும் விட்டுச் வசல்ைரவண்டாம். 

 நீங்ைள் வீட்டில் இருக்கும்ரபாது, உட்பக்ைமாைக் ைதவுைள் பூட்டப்படாது (அதாவது: 

முடக்ைம்) இருப்பகத உறுதிப்படுத்திக் வைாள்ளுங்ைள் எைரவ ஓர் அவசேைாைத்தில் 

உடைடியாை நீங்ைள் அவற்கறத் திறக்ை முடியும். 

 படுக்கையில் புகைக்ைரவண்டாம். 

 குைந்கதைள் தீப்வபட்டிகயரயா அல்ைது தீமூட்டிகயரயா (lighter) அணுைாகமகய 

நிச்சயப்படுத்தவும். 

சகமயல் ைட்டில் 

 ஒருரபாதும் குைந்கதைகளச் சகமயல்ைட்டில் ைவைிக்ைாமல் விடரவண்டாம். 

 ஒரு வபாழுதும் சகமயகைக் ைவைிக்ைாமல் அப்படிரய விட்டுச்வசல்ைரவண்டாம் - 

சமயல்ைட்கட விட்டுப் ரபாவதாைால், நீங்ைள் திரும்ப வரும்வகே  

அடுப்கப அகைத்துவிடுங்ைள். 

 சகமக்கும்ரபாது,சூட்டடுப்பு, மின்அடுப்பு ரமல்பகுதி மற்றும்  

சூகளயிலிருந்து குைந்கதைகளத் தள்ளி கவயுங்ைள். 

 சட்டிப்பிடிகய சூட்டடுபின் ைகேக்கு அப்பால் கவத்துத்திருப்பவும், இதன்பயைாை, 

அகவ அடிபட்டு, வவளியில் சிந்தாது. சுடுநீரும் எாிைாயங்ைகள உருவாக்கும். 

 தீப்பிடிக்ைக்கூடிய வபாருட்ைகள சூட்கட உருவாக்குவைவற்றிற்கு அப்பால் 

கவப்பதகை நிச்சயப்படுத்துங்ைள். 

 உரைாைக்ைிண்ைம், அலுமிைியத் தைடு அல்ைது உரைாைப் பாத்திேங்ைள் உட்பட, 

உரைாைப் வபாருட்ைகள ஒருவபாழுதும் நுண்அகை அடுப்பில் (microwave oven) 

கவக்ைரவண்டாம் 

 சிை சகமயல் ைட்டுைளிலும், ‘பாபிைியூ’ (சூட்டில் ரவை கவப்பது) ைளிலும் எாிவாயு 

பாவிக்ைப்படுைிறது. நீங்ைள் பாவித்து முடிந்ததும் எப்வபாழுதும் எாிவாயு அடுப்பு, 

மின்அடுப்கப அகைத்துவிடுங்ைள். எாிவாயு மைம் வந்தால், தீப்வபட்டிகயப் பற்ற 

கவக்ைரவண்டாம் ஏவைைில் தீச்சுவாகை எாிவாயுகவ வவடிக்ை கவக்கும். எாிவாயு 

வவளிரயறும் இடத்கதப் ரதடிப்பார்த்து, உடைடியாை அகைத்துவிடுங்ைள். உங்ைளால் 

முடியாவிட்டால் மூன்று பூச்சியம் 000 இல் “Fire Brigade” அகையுங்ைள். 
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தீப்பிடித்தால் என்ை வசய்வது: 

 அயைவர் வீடு, வபாது அல்ைது கைரபசி யில் மூன்று பூச்சியத்கத 000 (“Fire Brigade”) 

அகைத்து தீயகைக்கும் பகடகயக் ரைளுங்ைள். எங்ரை வநருப்பு இருக்ைிறவதைவும், 

யாோவது இன்ைமும் உள்ரள இருக்ைிறார்ைளாவவைவும் அவர்ைளுக்குச் வசால்ைவும். 

வதாகைரபசி அகைப்கபத் துண்டிக்ை ரவண்டாம் 

 வநருப்பு ஏற்படும் பட்சத்தில் என்ை வசய்யரவண்டுவமன்பது பற்றிய விபேமாை 

ஆரைாசகைகய அேச தீயகைப்பு ரசகவைள் வைங்குைின்றை. பாருங்ைள்: அத்தியாயம் 

2, உதவி வபறவும். 

ைாட்டுத்தீ பாதுைாப்புத் திட்டம் 

உங்ைள் வீட்டின் பாதுைாப்கப ஆஸ்திரேலியாவிலுள்ள சிை பகுதிைளில் ஏற்படும் ைாட்டுத்தீ 

பாதிக்ைைாம். உள்ளூர் ைாட்டுத்தீ அபாயமுள்ள இடத்தில் நீங்ைள் வசித்தால், ைாட்டுதீயிலிருந்து 

தப்புவதற்ைாை திட்டவமான்கறத் தீட்டுங்ைள். தீயகைப்பு ரசகவைள், ைாட்டுத்தீயிலிருந்து 

தப்புவதற்ைாை திட்டம் ஒன்கற நீங்ைள் தயாாிக்ை உதவுவதற்ைாை தைவல்ைள் மற்றும் 

வைிைாட்டிைகளக் வைாண்டுள்ளது. 

ைாட்டுத்தீ பருவைாைத்திற்கு முன்ைர், ைாட்டுத்தீ ஏற்பட்டுக்வைாண்டிருக்ைிற ைாைத்தில்,  

தீ அபாய நாட்ைகள ரநாக்ைிய அத்துடன் அதற்ைாை உதவித் திட்டத்திற்ைாை 

நடவடிக்கைைகள உங்ைள் திட்டம் வைாண்டிருக்ை ரவண்டும். உங்ைள் ஆதைத்கதப் 

பாிபாைைம் வசய்ய, தீ ஏற்படும் தறுவாயில் ஆதைத்கதத் தயாாிக்ை, தீ ஏற்படும் தறுவாயில் 

தைிப்பட்ட வதாடர்பு விபேங்ைள், அவசேைாைப் வபாதியிலுள்ள வபாருட்ைள், வீட்டில் 

தங்ைியிருக்கும் எல்ரைாருக்குமாை குறிப்பிட்ட ரதகவைள் (உதாேைமாை, குைந்கதைள் 

அல்ைது முதிரயாாின் உடைடி நடமாட்டம்). வீட்டிலுள்ள வசல்ைப்பிோைிைளும்/ அல்ைது 

ைால்நகட ைளுக்ைாை திட்டம், வவளிரயறத் தூண்டுவது, புறப்பாட்டுக்ைாை வைிைள், 

ஆதேவுக்ைாை திட்டம் மற்றும் வீட்டுக்குத் திரும்பி வருவதற்ைாை திட்டம் ரபான்ற விபேங்ைகள 

உள்ளடக்ைியதாை சாிபார்க்கும் பட்டியல் இருக்ைரவண்டும். 

ரமைதிைமாை ைாட்டுத்தீ தைவல்ைள் மற்றும் உள்ளூர் தீ ரசகவைளுக்ைாை வதாடர்புத் 

தைவல்ைளுக்ைாைப் பாருங்ைள்: அத்தியாயம் 2, உதவி வபறவும். 

சுற்றாடல் 

ஆஸ்திரேலியர்ைளுக்கு ஒரு சுத்தமாை சூைலும், இயற்கைப் பாதுைாப்பும் முக்ைியமாகும். 

குப்கபரபாடுதல், மாசுபடுத்துதல் அல்ைது அனுமதியின்றிக் ைைிவுைகள அைற்றுதல் 

சட்டவிரோதமாகும். ைைிவு அைற்றுதல் குறித்த ரமைதிை தைவல்ைளுக்குப் ரபாைவும்: 

www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-waste-management 

அல்ைது Clean Up Australia (www.cleanup.org.au/au) அல்ைது Keep Australia Beautiful 

(http://kab.org.au) குப்கப ரபாடுவதற்வைதிோை இகையத்தளங்ைள். 

http://www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-waste-management
http://www.cleanup.org.au/au/
http://kab.org.au/
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சுரதச விைங்குைள், மீன்,ைடல் வாழ் சிப்பிைள், தாவேங்ைள் சட்டத்தால் பாதுைாக்ைப் படுைின்றை. 

உங்ைளுக்கு அனுமதி ரதகவயா எைச் சாிபார்க்ை முன்ைர் ரவட்கடயாடரவா, மீன்பிடிக்ைரவா 

அல்ைது தாவேங்ைள் அல்ைது ைடல்வாழ் சிப்பிைகள ரசைாிக்ைரவா ரவண்டாம். 

ரதசிய பூங்ைாக்ைள் அைிந்துரபாைாமல் தடுக்ை விரசடமாை விதிைள் பிேரயாைிக்ைப்படுைின்றை. 

அத்துடன் சிைரவகளைளில் அவற்கறத் தாிசிக்ைக் ைட்டைம் அறவிடப்படுைிறது. 

 

ரமைதிைத் தைவல்ைளுக்கு: 

பிேரதசம்ம் முைவர் இகையத்தளம் 

National 
Department of Environment –  

Parks Australia 
www.environment.gov.au/topics/national-parks 

ACT Parks and Conservation 
www.environment.act.gov.au/parks-

conservation/parks-and-reserves 

NSW 
NSW National Parks and Wildlife 

Service 
www.environment.nsw.gov.au/nationalparks 

NT NT parks and reserves  https://nt.gov.au/leisure/parks-reserves 

Qld 
Queensland National Parks, Sport 

and Racing   
www.nprsr.qld.gov.au  

SA National Parks South Australia  www.environment.sa.gov.au/parks 

Tas. 
Parks and Wildlife Service 

Tasmania 
www.parks.tas.gov.au 

Vic.  Parks Victoria www.parkweb.vic.gov.au 

WA Parks and Wildlife  www.dpaw.wa.gov.au  

மிருைங்ைளும், வசல்ைப்பிோைிைளும் 

மிருைங்ைளின் நல்வாழ்வுக்கும் அது வதாடர்பாை சட்டங்ைளுக்கும் மாநிை,  

பிேரதச அேசாங்ைங்ைள் வபாறுப்பாை இருக்கும்வபாழுது வீட்டு மற்றும் ரதாைகம  

விைங்குைகள உள்ளூர் அேசாங்ைங்ைள் பாிபாலிக்கும். 

  

http://www.environment.gov.au/topics/national-parks
http://www.environment.act.gov.au/parks-conservation/parks-and-reserves
http://www.environment.nsw.gov.au/nationalparks/
http://www.environment.nsw.gov.au/nationalparks/
https://nt.gov.au/leisure/parks-reserves
http://www.nprsr.qld.gov.au/
http://www.nprsr.qld.gov.au/
http://www.environment.sa.gov.au/parks
http://www.parks.tas.gov.au/
http://www.parks.tas.gov.au/
http://www.parkweb.vic.gov.au/
http://www.dpaw.wa.gov.au/
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உங்ைளிடம் ஒரு வசல்ைப்பிோைி இருந்தால், அதற்கு உைவூட்டுதல், அகதச் சுத்தமாை 

கவத்திருத்தல் உட்பட அகதச் சாிவேப் போமாிப்பதற்கு நீங்ைள் வபாறுப்புகடயவோவீர்ைள். 

அதன் ைைிவுைகளயும் நீங்ைள் சுத்தப்படுத்த ரவண்டும். பை வசல்ைப்பிோைிைள் ஒழுங்ைாைத் 

தடுப்பு மருந்து வைாடுக்ைப்படுவதுடன், அகவ ரநாய் அல்ைது ைாயம் அகடந்திருக்கும்ரபாது 

ஒரு மிருை கவத்தியோல் சிைிச்கச வசய்யப்பட ரவண்டும். வீட்டில் வளர்க்கும் 

வசல்ைப்பிோைிைள் இைவிருத்தித் தகட மற்றும் சிறு தைடுைள் ரபாடப்பட்டிருக்ை 

ரவண்டுவமை எதிர்பார்க்ைப்படுவதுடன் சட்டத்தாலும் ரவண்டப்படைாம்.இது 

வசாந்தக்ைாோின் வபாறுப்பாகும். ரமலும் தைவல்ைளுக்கு உங்ைள் உள்ளூர் மிருை கவத்தியகேக் 

அல்ைது www.rspca.org.au இல் Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) 

ரைளுங்ைள். 

சிை வீட்டு வசல்ைப்பிோைிைள் உள்ளூர் சகபயில் பதியப்பட்டிருக்ை ரவண்டும். 

வசல்ைப்பிோைிைளின் வதாகையிலும், வகையிலும் ைட்டுப்பாடுைள் இருப்பதுடன்,  

அவற்கற எங்ரை, எப்படி நீங்ைள் கவத்திருக்ை ரவண்டுவமை விதிைள் உண்டு.  

வாடகை வீடுைள் வசல்ைப்பிோைிைகள அனுமதிப்பதில்கை. 

உங்ைள் வசல்ைப்பிோைிகய இைிரமலும் உங்ைளால் ைவைிக்ை முடியாதுவிட்டால், நீங்ைள் 

அகதக் கைவிடரவா, அல்ைது வவளிரயற்றரவா கூடாது. நண்பர்ைள் அல்ைது உறவிைர் அகத 

ஏற்றுக்வைாள்ள முடியுமா எைக் ரைளுங்ைள், வசல்ைப்பிோைி ஏற்றுக்வைாள்ளல் 

இகையத்தளத்தில் விளம்பேம் வசய்யவும், அல்ைது உங்ைள் மிருைகவத்தியாிடம் உதவி 

அல்ைது ஆரைாசகை ரைளுங்ைள். 

மிருைங்ைகள கவத்திருத்தல், அல்ைது மிருை நல்வாழ்வு பற்றி உங்ைளிடம் ரைள்விைள் 

இருப்பின், ரபாைவும்: www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state அல்ைது உங்ைள் 

மிருைகவத்தியகேக் ரைளுங்ைள். 

அத்தியாயம் 6, ஆஸ்திரேலியச் சட்டம்- இதகையும் பார்க்ைவும். 

புதிைப் பத்திாிகைைள், வதாகைக்ைாட்சி, வாவைாலி 

பிேதாைமாை ைகடத் வதாகுதிைளில் பல்ரவறு வமாைிைளில் அரநைமாை புதிைப்பத்திாிகைைள் 

இருக்ைின்றை. உங்ைளுக்கு ரவண்டிய குறிப்பிட்ட வமாைியில் புதிைப்பத்திாிகை அவர்ைளிடம் 

இல்கையாைால், அதற்ைாை ரைாாிக்கைகயச் வசய்யுமாறு ரைளுங்ைள். 

(Australian Broadcasting Corporation (ABC - www.abc.net.au) மற்றும் Special Broadcasting Service 

(SBS - www.sbs.com.au)) இந்த இேண்டு அேசாங்ை ஒலிபேப்பாளர்ைள் உட்படப் பை இைவச 

வதாகைக்ைாட்சி நிகையங்ைள் உண்டு. இவற்கறப் பார்பதற்கு உங்ைளிடம் வதாகைக்ைாட்சி 

அனுமதி அல்ைது சந்தாதாேர் ஆைரவண்டிய ரதகவ இல்கை. 

  

http://www.rspca.org.au/
http://www.rspca.org.au/
http://www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state
http://www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state
http://www.abc.net.au/
http://www.sbs.com.au/
http://www.sbs.com.au/
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ஏகைய வதாகைக்ைாட்சி ரசகவைள் பைம் வைாடுத்துச் (pay TV) சந்தாதாேோை ரவண்டுவமைக் 

ரைட்ைிறது. வதாடர்புச் ரசகவைளுக்ைாை ஏதாவது ஒப்பந்தத்கதக் கைவயாப்பமிட முன்ைர் 

அந்தச் ரசகவைளுக்ைாை பைத்கதச் வசலுத்த முடியுமா எைவும், உங்ைள் ரதகவைள், வாழ்வு 

ஏற்பாடுைகளப் பூர்த்தியாக்குைிறதா என்பகதயும் நிச்சயப்படுத்திக் வைாள்ளுங்ைள். ஒரு சிறு 

ைாைத்திற்கு மாத்திேம் வாடகை வீட்டில் குடியிருப்பதாைால், நீண்டவதாரு ஒப்பந்தத்தில் 

கைச்சாத்திடாதீர்ைள். Free-to-air ைாட்சிைகளப் பார்ப்பதற்ைாைப் பைம் வைாடுத்துச் 

சந்தாதாேோை கைவயாப்பமிடாதீர்ைள். 

நீங்ைள் ‘ஒன்கைன்’ இல் பார்க்ைக்கூடியதாை “catch up” நிைழ்ச்சிைகளப் பை ாி.வி. நிகையங்ைள் 

வைங்குைிறார்ைள். எவ்வாறாயினும், ‘ஒன்கைன்’ இல் பார்ப்பதால் முக்ைியமாை தேவுைள் (data) 

தீர்ந்துவிடும் அத்துடன் உங்ைளுக்கு அனுமதிக்ைப்பட்ட தேவுைளுக்கும் ரமைாைப் ரபாைால், 

மிைக்கூடிய விகை வசலுத்த ரவண்டிவரும். 

Netflix, Presto மற்றும் Stan ரபான்ற “Streaming” ரசகவைகளயும் ஆஸ்திரேலியாவில் 

வபற்றுக்வைாள்ளைாம். நிைழ்ச்சிக் ைளஞ்சிய (library) த்திற்குப் ரபாவதற்கு ஒரு மாதாந்தக் 

ைட்டைத்கத இகவ அறவிடுைின்றை. இந்த ரசகவைகளப் பார்கவயிட உங்ைளிடம் ஒரு துாித 

அைண்ட அகைவாிகச இகைப்புத் (broadband) ரதகவ. குறிப்பாை கைப்ரபசியில் இவற்கறப் 

பார்கவயிட கூடியளவு தேவுைள் ரதகவப்படுவதால் வசைவு அதிைமாைைாம் என்பகத 

அறிந்துவைாள்ளவும். 

பல்ரவறு சமூை வமாைிைளில் வதாகைக்ைாட்சி, வாவைாலி நிகையங்ைள் Special Broadcasting 

Service (SBS) இல் உண்டு. வாோந்த நிைழ்ச்சிைள் மாநைேப் புதிைப்பத்திாிகைைளிலும், 

“ஒன்கைன்” இலும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளை. 

National Ethnic and Multicultural Broadcasters’ Council (www.nembc.org.au) அல்ைது வதாகைரபசி: 

03 9486 9549 இல் இைம்சார்ந்த வாவைாலி நிகையங்ைகள  

அறிந்து வைாள்ளைாம். 

சூதாட்டம் 

சூதாட்டத்தில் வசைவு வசய்யக்கூடிய குறிப்பாை ரநேம் அத்துடன்/அல்ைது பைத்வதாகைகயக் 

ைட்டுப்படுத்துவதில் சிேமப்பட்டால், சிைர் குறிப்பிடத்தக்ை தீங்குைகளச் சூதாட்டத்தால் 

எதிர்வைாள்ளரவண்டி வேைாம். சூதாட்டம் பாேதூேமாை பைப் பிேச்சிகைைகளத் 

ரதாற்றுவிக்ைைாம். அத்துடன், மைநிகை அல்ைது உடல் ஆரோக்ைியம், வதாைில் மற்றும் 

உறவுமுகற ரபான்ற ஏகைய மைிதவாழ்வின் அம்சங்ைளில் பாதிப்கபக் வைாண்டுவேைாம். 

சூதாட்டப் பிேச்சிகைைள் சூதாடுபவகே மட்டுமன்றி அவாின் குடும்ப உறவிைர்,  

வநருங்ைிய நண்பர்ைகளயும் பாதிக்ைிறது. 

சூதாட்டத்தால் பாதிக்ைப்பட்டவர்ைளுக்கும் அவர்ைளின் குடும்பம் மற்றும் நண்பர்ைளுக்கும் 

உளநை ஆரைாசகை உட்பட, நிதி ஆரைாசகை, சட்ட ஆரைாசகைைகள ஆதேவுச்  

http://www.sbs.com.au/
http://www.sbs.com.au/
http://www.nembc.org.au/
http://www.nembc.org.au/
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ரசகவைளில் வபற்றுக்வைாள்ளைாம்: 

இகேச்சல் 

நாய்ைள் குகேத்தல், அல்ைது ஒலி அதிைாித்த இகசகய அயைவர் ரபாட்டுக் ரைட்பது அல்ைது 

மின்சாே ைருவிைளின் பாவகை ரபான்றகவ மக்ைகளக் குைப்பும் பாாிய சத்தங்ைள் எைப்படும் 

இகேச்சைாகும். 

அளவுக்ைதிைமாை சத்தங்ைளிலிருந்து ஆஸ்திரேலியர்ைகளப் பாதுைாக்ைச் சட்டங்ைள் 

இருக்ைின்றை . மாநிைங்ைள மற்றும் பிேரதசங்ைளுக்ைிகடயில் ஒழுங்குவிதிைள் 

ரவறுபடுைின்றை, ஆைால் ைாகை  7.00 மைிக்கும் அதற்குப் பின்ைரும் மாகை  

11.00 மைிக்கும் இகடயில் இகேச்சைாை நடவடிக்கைைள் தவிர்க்ைப்பட ரவண்டும். 

அயைவர்ைளுகடய சத்தம் உங்ைகளப் பாதித்தால், அவர்ைளுடன் ரபசுங்ைள் . அவர்ைளுகடய 

சத்தம் உங்ைகளப் பாதிப்பகத உங்ைள் அயைவர்ைள் அறியாதிருக்ைைாம் . வபாதுவாை, 

ஆஸ்திரேலியர்ைள் எப்ரபாதாவது ஏற்படும் சத்தத்கதப் வபாறுத்துக்வைாள்வார்ைள் அத்துடன் 

அகதப்பற்றிப் ரபசி பிேச்சிகைகயத் தீர்த்துக்வைாள்வார்ைள் . எவ்வாறாயினும், அந்த இகேச்சல் 

அடிக்ைடி, கூடிய ஒலியுடன், அல்ைது அதிைாகை அல்ைது பிந்திய இேவில் ஏற்பட்டால், 

அத்துடன் ரபசியும் பயைளிக்ைவில்கையாைால், உள்ளூர் சகப, மாநிை அல்ைது பிேரதச  

சூைல் பாதுைாப்பு அதிைாேசகபக்கு அல்ைது வபாலிசாருக்கு நீங்ைள் முகறயிடைாம். 

நீங்ைள் ைட்டட திருத்தரவகை, அல்ைது வைாண்டாட்டம் ரபான்ற இகேச்சல் தேக்கூடிய 

வசயற்பாட்டுக்குத் திட்டமிடுவதாைால், அயைவருக்குச் வசால்ைவும் . சத்தம் எப்ரபாது வதாடங்ைி 

எப்ரபாது முடியும் மற்றும் பிேச்சிகை ஒன்று ஏற்பட்டால் யாகே அணுகுவது என்பது குறித்து 

ஏற்ைைரவ வதாியவந்தால் ஆட்ைள் வைகமயாைக் குகறந்தளரவ குைப்பபமகடவார்ைள் . 

பாருங்ைள் : அத்தியாயம் 6, ஆஸ்திரேலியச் சட்டம். 

உள்ளூர் அேசாங்ை ரசகவைள் 

குைந்கத சுைாதாே நிகையங்ைள், குைந்கத போமாிப்பு நிகையம், இகளஞர் வதாைிைாளர், 

முதிரயார் போமாிப்பு மற்றும் இயைாகமக்ைாை ரசகவைள் ரபான்ற பை ஆதேவு ரசகவைகள 

உள்ளூர் சகபைள் வைங்குைின்றை. நீங்ைள் ஆஸ்திரேலியா வாழ்கவ அகமத்துக்வைாள்ளும் 

ரவகளயில் வபறுமதிமிக்ை ஆதேகவயும், அறிவுகேைகளயும் தேவல்ை பல்ரவறு ைைாச்சாே 

அல்ைது சமூை ரசகவயாளர்ைகளப் பை உள்ளுர் சகபைள் வைாண்டுள்ளை. பைரவகளைளில் 

வபாது மண்டபங்ைள், விகளயாட்டு, வபாழுதுரபாக்கு மற்றும் ைைாச்சாே வசதிைகளயும் சமூைக் 

குழுக்ைளின் பயன்பாட்டுக்ைாை உள்ளூர் சகபைள் வைங்குைின்றை. 

முைவர் வதாகைரபசி இகையத்தளம் 

National Problem Gambling Hotline 1800 858 858 www.gamblinghelponline.org.au 

Lifeline 131 114 www.lifeline.org.au 

Gamblers Anonymous 02 9726 6625 http://gaaustralia.org.au/ 

http://www.gamblinghelponline.org.au/
http://www.lifeline.org.au/
http://gaaustralia.org.au/
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ைவுன்சில், உள்ளூர் வீதிைகளப் போமாிக்ைிறது, வபாதுசைக் ைைிப்பகறைகள வைங்குைிறது, 

அத்துடன் சாியாை சுைாதாேத் தேங்ைகளக் ைகடைளும், உைவுச்சாகைைளும் 

ரபணுைின்றைவா என்பகதயும் உறுதிப்படுத்துைிறது. அகவைள் ைட்டட ரமம்பாட்கடக் 

ைட்டுப்படுத்துைின்றை. உங்ைள் வீட்டுக்கு மாற்றம் வசய்ய நீங்ைள் விரும்பிைால், 

அங்ைீைாேத்திற்ைாை உள்ளூர் சகபயுடன் நீங்ைள் ைட்டாயம் சாிபார்த்துக்வைாள்ள ரவண்டும். 

உள்ளூர் சகப ரசகவைளுக்ைாை நீங்ைள் பைம் வசலுத்தரவண்டி ஏற்படைாம். ைட்டைங்ைள் 

துண்டுப் பிேசுேங்ைளிலும், சகபயின் இகையத்தளத்திலும் வவளியிடப்படுைின்றை. ஒரு 

தீர்மாைம் அல்ைது அங்ைீைாேத்கதப் வபற்றுக்வைாள்வதற்ைாை நீங்ைள் ரமைதிை பைத்கத 

அல்ைது பாிசுைகள அேச உத்திரயாைத்தர்ைளுகுக் வைாடுக்ைக்கூடாது. பாிசுப்வபாருட்ைள் 

அல்ைது இைஞ்சம் வைாடுத்தல் சட்டவிரோதமாைது அத்துடன் அது முகறப்பாடு வசய்யப்படும். 

உள்ளூர் அேசாங்ைங்ைளுடைாை வதாடர்புத் தைவல்ைளுக்கு ரபாைவும்,  

அத்தியாயம் 2, உவி வபறுதல். 

நூல் நிகையங்ைள் 

மக்ைள் இைவசமாைப் புத்தைங்ைகள இேவல்வாங்ை இகைந்துவைாள்ள அரநைமாை 

பிேரதசங்ைளில் வபாதுசை நூல்நிகையங்ைள் உண்டு. ஆங்ைிைம் தவிர்ந்த ஏகைய வமாைிைளில் 

சிை புத்தைங்ைள் நூல்நிகையங்ைளில் உண்டு அல்ைது அவற்கறப் வபற்றுக்வைாள்ளக் 

ரைாாிக்கை விடைாம். அரநை நூல் நிகையங்ைளில் இைவச இகையத்தள வசதி உண்டு. 

நூல் நிகையம் ஒன்றிகைக் ைண்டுவைாள்ள www.nla.gov.au/libraries க்குப் ரபாைவும்.  

குப்கப ரசைாிப்பு மற்றும் மறுபயன்பாடு (மீள்சுைற்சி) 

குப்கப ரசைாிப்புக்கும், மீள்பாவகைக்கும் ைவுன்சில் வபாறுப்பாகும்.  

வபாதுவாை ைைிவுைளுக்கும், மீள்சுைற்சி (பத்திாிகை, ‘பிளாஸ்ாிக்’, ைண்ைாடி மற்றும் 

உரைாைம்) க்கும் தைியாை வதாட்டிைகள அரநைமாை ைவுன்சில்ைள் கவத்திருக்ைின்றை. 

அத்துடன் சிை (ரதாட்டக் ைைிவுக்ைாை) அல்ைது வீதிரயாே, வபாியளவிைாை வபாருட்ைளின் 

ரசைாிப்புக்கு (மேத்தளபாடம் ரபான்றகவ) பசுகமக் ைைிவு வதாட்டிைகள வைங்குைின்றை. 

ரசைாிப்பு ரநேங்ைள், வபாறுப்புடன் குப்கபகய அைற்றுதல் பற்றி அறிந்துவைாள்ள 

ைவுன்சிலுடன் அல்ைது உங்ைள் அயைவருடன் சாிபார்த்துக்வைாள்ளவும். ைிகடக்ைக்கூடிய 

குப்கபத் வதாட்டியில் வைாள்ள முடியாதளவு கூடியளவு ைைிவுைள் இருந்தால், நீங்ைள் அகதக் 

குப்கப ரபாடும் இடம் அல்ைது மீள்சுைற்சி நிகையத்திற்கு எடுத்துச் வசன்று ைட்டைம் 

வசலுத்துங்ைள். ைைிவுைகளப் வபாது இடத்திரைா அல்ைது வபாது அல்ைது தைியார் இடத்தில் 

வீசுவது சட்டவிரோதமாைது. 

  

http://www.nla.gov.au/libraries
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வபாதுசை ைைிப்பகறைள் 

ஆஸ்திரேலியாவில் வபாதுசை ைைிப்பகறைள் சாதாேைமாை ஊைியகேக் 

வைாண்டிருப்பதில்கை, வபாதுவாை இைவச பாவகைக்குத் திறந்திருக்கும். குைந்கதைள் ஆகட 

மாற்றும் வசதிைகளக் வைாண்டிருக்ைைாம் மற்றும் குந்திக் வைாண்டிருப்பகவ இல்ைாமல், 

அகவ வைகமயாை அமர்வாசை ைைிப்பகறைள் அல்ைது சிறுநீர் ைைிப்பிடங்ைளாகும். சிை 

தாைாை இயங்கும் மற்றும் இருபால் ைைிப்பிடம் இருந்தாலும், அரநைமாை வபாது 

ைைிப்பகறைள் ஆண் மற்றும் வபண்ைளுக்குத் தைியாை அகமந்துள்ளை. 

பாவித்த ன்ைர், தயவுவசய்து ைைிப்பகறைகளச் சுத்தமாைவும், ஒழுங்ைாைவும் விட்டுச் வசல்ைவும். 

ஆஸ்திரேலியாவில் சிை ைைிப்பகறைள் ைைிவுைள் ைழுவுப்பட்டுச் வசல்ைாமல், அவற்கறக் 

கூட்டுப் பசகளயாக்குைிறது. எைரவ நீங்ைள் ைைிப்பகறயில் ரபாடுவது பற்றி விைிப்புடன் 

இருங்ைள். 

வபாதுைைிப்பகறகயக் ைாண்பதற்கு http://toiletmap.gov.au க்குப் ரபாைவும். 

நீர்ப்பாவகை 

ஆஸ்திரேலியாவில் தண்ைீர் வபாதுவாை நல்ை தேமுகடயது. எவ்வாறாயினும்,  

சிை இடங்ைளில், ைிைற்றுநீர் அல்ைது குடிக்ைக்கூடாத நீர் பாவகையில் உள்ளது.  

அகத நீங்ைள் பருைக்கூடாது. இப்படியாை இடங்ைள் இப்படியாை இைச்சிகைைளால் 

அகடயாளமிடப்பட்டுள்ளை. 

 

தண்ைீர் மட்டுப்பாடு உள்ளூர் பிேரதசங்ைளில் அமுலில் இருக்ைிறது. குறிப்பிட்ட ரநேத்திற்கு 

அல்ைது வசயற்பாடுைளுக்கு உங்ைள் தண்ைீர்ப்பாவகை மட்டுப்படுத்தப்படைாம் என்பது 

இதன் அர்த்தமாகும். உதாேைமாை, உங்ைளால் உங்ைள் ரதாட்டத்திற்கு நீரூற்ற, அல்ைது ைார் 

அல்ைது யன்ைகைக் ைழுவ முடியாமல் ரபாைைாம். உங்ைள் உள்ளூர் ைவுன்சிலுடன் அல்ைது 

www.bom.gov.au/water/restrictions க்குப் ரபாைவும். 

விசாக்ைள் (நுகைவிகசவு) 

Department of Immigration and Border Protection (DIBP) தற்ைாலிை அல்ைது நிேந்தே வதிவு 

விசாக்ைகள விநிரயாைிப்பதுடன், குடியுாிகம விண்ைப்பங்ைகளயும் தீர்மாைிக்ைிறது 

(www.border.gov.au) 

உங்ைளுக்குப் வபாருத்தமாை விசாகவக் ைண்டுவைாள்ள www.border.gov.au/Trav/Visa-1 இல் 

Visa Finder ைருவிகயப் பயன்படுத்தவும். 

www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl  இல் பைவித வீசாக்ைளுக்கு நீங்ைள் ‘ஒன்கைன்’ இல் 

விண்ைப்பிக்ைைாம். 

  

https://toiletmap.gov.au/
http://www.bom.gov.au/water/restrictions/
http://www.border.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1
http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl
http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl
http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJugvdLf-scCFWYdpgodHKECfQ&url=http://www.psr.org/&psig=AFQjCNF6_wyZ94L98sWuk9UiWPrg2ARhlA&ust=1442465164486897
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வதிவாளர் திரும்பிவரும் வீசாக்ைள் 

நீங்ைள் தற்ரபாது அல்ைது முன்ைர் ஆஸ்திரேலிய நிேந்தே வதிவாளோை இருந்து, 

வவளிநாட்டுக்குச் வசன்று நிேந்தே வதிவாளோை ஆஸ்திரேலியாவுக்கு திரும்பிவேவிரும்பிைால், 

Resident Return வீசா (RRV) க்கு விண்ைப்பிக்ை ரவண்டி வேைாம் www.border.gov.au/Trav/Visa-

1/155- 

உங்ைளது தற்ரபாதய நிேந்தே வீசாவில் பிேயாைத்திற்ைாை ைாைம் முடிவகடந்து விட்டதால் 

அல்ைது முடிவகடய இருப்பதால், உங்ைளுக்கு இந்த வீசா ரதகவயாகும். 

பிேயாை வசதிைள் வசல்லுபடியாை ைாைப்பகுதிக்குள் நீங்ைள் ஒரு ஆஸ்திரேலிய நிேந்தே 

வாசியாை வவளிநாட்டுக்குப் பயைம்வசய்து திரும்பிவே அனுமதிக்கும் RRV ஒரு நிேந்தே 

வீசாவாகும். இதகை கவத்திருப்பவகே ஆஸ்திரேலியாவில் ைாைவகேயகறயின்றித் 

தங்ைியிருக்ை இது அனுமதிக்கும். நீங்ைள் வவளிநாட்டுக்குப் ரபாை விரும்பாவிட்டால் RRV க்கு 

விண்ைப்பிக்ை ரவண்டிய அவசியமில்கை. RRV பற்றிய அதிை தைவல்ைள் 

www.border.gov.au/trav/visa-1/155- இல் DIBP இகையத்தளத்தில் ைாைைாம். 

 

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வருகைதே வீசாக்ைள் 

தற்ைாலிைமாை வருகை தருரவார் ஆஸ்திரேலியாவில் தங்ை விரும்பும் முழுக்ைாைத்கதயும் 

உள்ளடக்ைிய விசா ஒன்றுக்கு விண்ைப்பிக்ை ரவண்டும். வருகையின் ரநாக்ைத்கதப் 

வபாறுத்து ஒரு வதாகுதி தற்ைாலிை வீசாக்ைள் உண்டு. ஒவ்வவாரு  

வீசாவுக்கும் விரசட நிபந்தகைைள் இருக்ைின்றை. ரமைதிைத் தைவல்ைளுக்கு  

www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry  

க்குப் ரபாைவும். 

நிேந்தேமாைக் குடிரயறுவதற்ைாை வீசாக்ைள் 

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு நிேந்தேமாைக் குடிரயறுவதற்கு மூன்று வைிமுகறைள் உண்டு: 

 குடும்பக் குடிவபயர்வு (Family migration) - அவர்ைளுக்கு உத்தேவாதம் அளிப்பதற்கு 

(sponsor) ஆஸ்திரேலியாவில் தகைகமவபற்ற உறவிைர் ஒருவகே விண்ைப்பதாாி 

கவத்திருக்ைரவண்டும் 

 திறகமவபற்ற மற்றும் வியாபாே புைம்வபயர்வு (Skilled and business migration) - 

ஆஸ்திரேலிய வாழ்வில் வபாருளாதாேத்திற்கு அல்ைது ரவறு பகுதிைளுக்குப் 

பங்ைளிப்கபச் வசய்யக்கூடிய திறகமைள் அல்ைது விரசட வசயல்திறன்ைள் 

விண்ைப்பதாாியிடம் இருக்ை ரவண்டும்.  

 மைிதரநய குடிவேவாளர் (Humanitarian migration) - தமது வசாந்த நாட்டில் இந்த 

விண்ைப்பதாாி துன்புறுத்தல் அல்ைது அப்பட்டமாை மைித உாிகமைள் மீறகை 

ஏற்படுத்தக்கூடிய பாகுபாட்டுக்கு ஆளாைி இருக்ைரவண்டும், அத்துடன் மீள்குடிரயற்றம் 

வசய்யப்பட ரவண்டிய ரதகவ உள்ளவோை மதிப்பீடு வசய்யப்பட்டிருக்ை ரவண்டும். 

http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155-
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155-
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155-
http://www.border.gov.au/trav/visa-1/155-
http://www.border.gov.au/trav/visa-1/155-
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry
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ஒவ்வவாரு பிாிவும் ைடுகமயாை ரைாாிக்கைைகளக் வைாண்டுள்ளது. வீசாக்ைள் பற்றி 

இற்கறவகேயாை தைவல்ைகளயும், www.border.gov.au இல் உங்ைளுக்குப் வபாருந்தக்கூடிய 

வீசாவுக்ைாை விருப்பத் ரதர்வுைகளக் ைண்டறிய உதவும் “Visa Finder” ைருவி  

DIBP இகையத்தளத்தில் உண்டு.  

பதிவுவசய்யப்பட்ட புைம்வபயர் முைவர்ைள் 

ஒரு ைட்சிக்ைாோின் சார்பாை, குடிவேவு விடயங்ைளிரை ஆரைாசகை வைங்குதல், வீசா 

விண்ைப்பங்ைகளத் தயாாித்தல் மற்றும் தாக்ைல் வசய்ய உதவுதல் அத்துடன் ைட்சிக்ைாேர் 

சார்பாை DIBP உடன் வதாடர்புகவக்கும் ஒருவர் தான் புைம்வபயர் முைவோவார். 

நீங்ைள் ஒரு புைம்வபயர் முைவகேப் பாவிக்ை ரவண்டியதில்கை. நீங்ைள், தைியாை ஒரு 

விண்ைப்பத்கத நம்பிக்ைகையுடன் தாக்ைல் வசய்ய விரும்பாவிட்டால் அல்ைது உங்ைள் விடயம் 

சிக்ைைாைதாை விருந்தால், நீங்ைள் ஒரு பதிவு வசய்யப்பட்ட புைம்வபயர் முைவகேப் பாவிக்ை 

விரும்பைாம். 

ஆஸ்திரேலியாவில் ரவகைவசய்யும் புைம்வபயர் முைவர்ைள் ைட்டாயமாை Office of the Migration 

Agents Registration Authority (OMARA) இல் பதிவு வசய்யப்பட்டிருக்ை ரவண்டும். ஒரு புைம் 

வபயர் முைவகேப் பார்ப்பதற்கு www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/ இல் 

OMARA வகைத்தளத்திற்குப் ரபாைவும். 

‘ஒன்கைன்’இல் உங்ைள் வீசா விபேங்ைகளச் சாிபார்த்தல் 

Visa Entitlement Verification Online (VEVO) வீசா கவத்திருப்பவர்ைள் மற்றும் நிறுவைங்ைள் 

தற்ைாை வீசா கவத்திருப்பவாின் விபேங்ைகள இைவசமாை, ரநேடியாைச் சாிபார்க்கும் ஒரு 

வசயற்பாடாகும். அத்துடன் www.border.gov.au/vevo இல் ரநேடியாை அணுைைாம். 

அப்பிள் ஆக்ைங்ைளில் ைிகடக்ைக்கூடியதும் அப்பிள் கவப்பைத்திலிருந்து இைவசமாைத் 

தேவிறக்ைம் வசய்யக்கூடிய myVEVO விண்ைப்பங்ைளும் இருக்ைின்றை. 

ஆஸ்திரேலியன் குடியுாிகம 

ஒரு குடிமைைாை வருவவதன்பது, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் அது வைாண்டிருக்கும் நிகைப்பாடுைள் 

சைைவற்றிற்குமாை வதாடர்ச்சியாை பற்றுறுதியாகும். ஆஸ்திரேலிய குடியுாிகம என்பது 

வபருந்வதாகையாை வவகுமதிைகள வைங்கும் ஒரு சிறப்புாிகம என்பதுடன் எமது ைைநாயை 

நாட்டில் முற்றாைப் பங்ரைற்பதற்ைாை வாய்ப்பிகை வைங்குவதுமாகும். 

பிேகைைளாை வே விரும்பும் அரநைமாை நிேந்தே வதிவாளர்ைள் குடியுாிகமக்ைாை 

விண்ைப்பிக்ை முன்ைர் குறித்த தகைகமைகளக் வைாண்டிருக்ை ரவண்டும். 

ஆஸ்திரேலியாவில் குறிப்பிட்ட ைாைம் வாழ்ந்தகம மற்றும் நல்ை குைாதிசயங்ைள் 

என்பவற்கற இகவ உள்ளடக்கும். 

www.border.gov.au/Trav/Citi இல் குடியுாிகம பற்றிய தைவல், தகைகம மற்றும் 

விண்ைப்பப்படிவங்ைள் உண்டு. 

http://www.border.gov.au/
http://www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/
http://www.border.gov.au/vevo
http://www.border.gov.au/Trav/Citi
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ஆஸ்திரேலிய குடியுாிகமக்கு விண்ைப்பிக்கும் அரநைமாரைார் குடியுாிகமச் ரசாதகையில் 

ைட்டாயம் சித்தியகடய ரவண்டும். இந்த குடியுாிகமச் ரசாதகையாைது புதிய 

ஆஸ்திரேலியர்ைள் பிேகைைளாை வரும்ரபாது வசய்யும் Pledge of Commitment க்குள் அடங்ைிய 

விழுமியங்ைகளத் தழுவியதாை இருக்கும். ஆஸ்திரேலியாவின் ைைநாயை நம்பிக்கைைள், 

குடியுாிகமயின் வபாறுப்புக்ைள் மற்றும் சிறப்புாிகமைள் அத்துடன் அேசாங்ைம் மற்றும் 

ஆஸ்திரேலிய சட்டம் ரபான்ற தகைப்புக்ைகள உள்ளடக்கும். ரசாதகைக்குத் தயார் வசய்ய 

www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test இல் குடியுாிகமச் ரசாதகை 

வாய்ப்பு வள ஆதாேப் புத்தைத்கதப் படியுங்ைள். 

நீங்ைள் சித்தியகடந்தால், குடியுாிகம கவபவத்துக்கு சமூைமளிக்கும்படி அகைக்ைப்படுவீர்ைள். 

அந்த கவபவத்தில் எல்ைா வயதுவந்த விண்ைப்பதாாிைளும் ஒரு Pledge of Commitment 

வசய்யுமாறு ரைட்ைப்படுவார்ைள். 

ஆஸ்திரேலிய பிேகையாை வந்தபின்ைர், ஆஸ்திரேலிய ைடவுச்சீட்டுக்கு நீங்ைள் 

விண்ைப்பிக்ைக் கூடும். உங்ைள் ஆஸ்திரேலிய குடியுாிகமரபாை ரவரறாரு நாட்டின் 

குடியுாிகமகயயும் கவத்திருந்தால், நீங்ைள் ைட்டாயமாை உங்ைள் ஆஸ்திரேலிய 

ைடவுச்சீட்கடப் பாவித்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வேவும், வவளிரயறவும் ரவண்டும். 

ரமைதிைமாை தைவல்ைள் அல்ைது ஆஸ்திரேலியன் ைடவுச்சீட்டுக்கு விண்ைப்பிக்ை 

www.passports.gov.au/Pages/home.aspx க்குப் ரபாைவும். 

எதிர்ைாை சிறுவர் மற்றும் ஆஸ்திரேலிய குடியுாிகம 

அரநைமாை சந்தர்ப்பங்ைளிரை,நீங்ைள் ஒரு நிேந்தே வதிவாளோை இருக்கையில் உங்ைளுக்கு 

ஆஸ்திரேலியாவில் பிறந்த எந்தவவாரு குைந்கத அல்ைது குைந்கதைள் பிறப்பிரைரயஅவர்ைள் 

ஆஸ்திரேலிய குடியுாிகம வபறுவார்ைள். இந்தக் குைந்கதைளுக்கு ஆஸ்திரேலிய ைடவுச்சீட்டு 

ரதகவயாைால், நீங்ைள் ஆஸ்திரேலிய குடியுாிகமச் சான்றிகைப் வபறுவதற்ைாை 

விண்ைப்பமாைிய Form 119 ஐச் சமர்ப்பித்து அவர்ைளின் ஆஸ்திரேலிய குடியுாிகமக்ைாை 

சான்றிகைப் வபறரவண்டும் 

ரமலும் தைவல்ைள் மற்றும் Form 119 ஐ DIBP இகையத்தளம் www.border.gov.au  

இல் ரபாய்ப்வபற்றுக்வைாள்ளவும். 

வாக்ைளித்தல் 

வாக்ைளிப்பதற்கு 18 அல்ைது அதற்கும் ரமற்பட்ட வயதாை ஆஸ்திரேலிய குடிமக்ைள் பதிவு 

வசய்யரவண்டும். உங்ைள் குடியுாிகமக்ைாை கவபவத்தில் நீங்ைள் வாக்ைாளோைப் 

பதிவுவசய்யைாம். நீங்ைள் 18 வயகதயகடயும்ரபாது வாக்ைளிப்பதற்குத் தயாோவதற்ைாைப் 17 

வயதில்கூட நீங்ைள் வாக்ைாளோைப் பதிவுவசய்துவைாள்ளைாம். 

அஞ்சல் அலுவைைங்ைள், Australian Electoral Commission அலுவைைங்ைள் மற்றும் Australian 

Electoral Commission இகையத்தளத்தில் ரதர்தல் ஆட்ரசர்ப்புப் படிவங்ைள் ைிகடக்ைின்றை. 

http://www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test
http://www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test
http://www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test
http://www.passports.gov.au/Pages/home.aspx
http://www.passports.gov.au/Pages/home.aspx
http://www.border.gov.au/
http://www.border.gov.au/
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மத்திய, மாநிை, பிேரதச ரதர்தல்ைளுக்கும் அத்துடன் அரநைமாை உள்ளூர் அேசாங்ை 

ரதர்தல்ைளுக்ைாை பட்டியலில் ரசர்வதற்கு ஒரு படிவத்கத மட்டுரம பூர்த்திவசய்யரவண்டும். 

உங்ைள் முைவாிகய மாற்றும்ரபாவதல்ைாம், நீங்ைள் ைட்டாயம் ஒரு புதிய ஆட்ரசர்ப்புப் 

படிவத்கதப் பூர்த்தியாக்ை ரவண்டும். 

ரமலும் தைவல்ைளுக்ைாை, 13 2326 இல் Australian Electoral Commission ஐ அகையுங்ைள் அல்ைது 

வருகை தாருங்ைள் www.aec.gov.au 

 

http://www.aec.gov.au/
http://www.aec.gov.au/

