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உங்களுடைய விசாவிற்கான 
சரிபார்ப்பு அட்ைவடன  

உங்களுடைய விசா தகு-நிடை 
என்ன என்பது உங்களுக்குத் 
ததரியுமா?  

Visa Entitlement Verification Online (VEVO) 
(‘இணைய-வழி- விசா உரிம சரிபார்ப்பு’) 
மூலமாக இணைய-வழியில் 
உங்களுணைய விசா தகு-நிணை என்ன 
என்பணத நீங்கள் பார்த்துத் 
ததரிந்துதகாள்ளைாம். நீங்கள் 
ணவத்துள்ள விசா எது, அது எப்பபாது 
இறுதியுறுகிறது, மற்றும் உங்களுணைய 
விசா நிபந்தணனகள் என்ன என்பணத 
VEVO உங்களுக்குச் தசால்லும்.  

VEVO-ணவ அணுகுவதில் உங்களுக்கு 
உதவி பதணவதயனில், Department of Home 

Affairs (‘உள்-நாட்டு விவகாரத் 
திணைக்களம்’)-ஐ நீங்கள் 131 881-இல் 
அணழக்கைாம். 

வடைத்தைம்: 
immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-
visa/check-visa-details-and-conditions/overview 

உங்களுடைய அடையாள 
ஆவணங்கடளப் தபறும் வசதி 
உங்களுக்கு இருக்கிறதா? 

உங்களுணைய கைவுச்சீட்ணைப் தபறும் 
வசதி உங்களுக்கு இருக்கிறதா? 
உங்களுக்கு உதவி பதணவப்பட்ைால், 
உங்கள் நாட்டின் உதவித் 
தூதரலுவைகம் அல்ைது தூதரகத்துைன் 
நீங்கள் ததாைர்புதகாள்ளைாம். விசா 
விண்ைப்பம் ஒன்றிற்கு ஆதாரமாக, 
ஒருவணரப் பற்றிய மற்ற 
ஆவைங்கணளயும் நாங்கள் 
பகட்கக்கூடும்.  

வடைத்தைம்: 
protocol.dfat.gov.au/Public/MissionsInAustralia 

நினைவில் ககாள்ளுங்கள், யாராவகதாருவருக்குப் பாரதூரமாை காயம் ஏற்பட்டிருந்தால், 
அல்லது அவருக்கு அவசர மருத்துவ உதவி ததனவப்பட்டால், அல்லது 

யாராவகதாருவருனடய உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தப்பட்டால், அல்லது தகாத 
நிகழ்வு ஒன்னை நீங்கள் கண்ணுற்ைால், ‘மூன்று பூஜ்ய’(000)த்தினை அனையுங்கள். 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/overview
https://protocol.dfat.gov.au/Public/MissionsInAustralia
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உங்களுக்கான ImmiAccount 

ஒன்று உங்களிைம் 
இருக்கிறதா? 

உங்களுணைய விசா விண்ைப்பத்ணதப் 
பற்றித் திணைக்களத்துைன் 
ததாைர்பாைல் தகாள்ள உங்களுக்குச் 
தசாந்தமான ImmiAccount ஒன்ணற நீங்கள் 
ஏற்படுத்திக்தகாள்ள பவண்டியது 
முக்கியம். வாழ்க்ணகத்துணை விசா 
விண்ைப்பதாரியாக, அல்ைது 
வாழ்க்ணகத்துணை விசா ஒன்ணற 
ணவத்திருப்பவராக நீங்கள் இருந்தால், 
மற்ற எந்த ImmiAccounts -இல் இருந்தும் 
நிலுணவயிலுள்ள உங்களுணைய விசா 
விண்ைப்பத்திணன நீங்கள் 
நீக்கிவிைைாம். இப்படிச் தசய்வதற்கு, 
கீழ்க் காணும் இரண்ணையும் பூர்த்தி 
தசய்யுங்கள்: 

 உங்களுக்கான ImmiAccount ஒன்ணற 
ஏற்படுத்திக் தகாள்ளுங்கள், 

 முகவர் ஒருவருணைய அல்ைது 
உங்களுணைய 
‘ஏற்பாதரவாள’(sponsor)ருணைய 
ImmiAccount-இல் இருந்து 
உங்களுணைய விண்ைப்பத்திணன 
நீக்குமாறு பகளுங்கள், மற்றும் 
இணைய-வழியிைான ImmiAccount 

Technical Support Form எனும் 
படிவத்திணனப் பூர்த்தி தசய்து 
உங்களுணைய விண்ைப்பத்திணன 
உங்களுணைய புதிய கைக்கிற்கு 
மாற்றிக்தகாள்ளுங்கள். 

உங்களுணைய 
கைவுச்தசால்(password)ணையும் நீங்கள் 
மாற்றபவண்டும்.  

வடைத்தைம்: online.immi.gov.au 

எம்மிைமுள்ள உங்கடளப் 
பற்றிய தகவல்கடள நீங்கள் 
புதுப்பித்துவிட்டீர்களா? 

உங்களுணைய ததாணைபபசி இைக்கம், 
வடீ்டு விைாசம் அல்ைது அஞ்சல் தபட்டி 
விைாசம் பபான்ற உங்களுணைய 
தற்பபாணதயத் ததாைர்பு விபரங்கள் 
எம்மிைம் இருக்கபவண்டும் என்பது 
முக்கியம். 

உங்கணளப் பற்றிய விபரங்கணள நீங்கள் 
உங்களுணைய ImmiAccount-இல் 
புதுப்பிக்கைாம், அல்ைது 
ததாைர்பு/கைவுச்சீட்டு விபர 
மாற்றத்திற்கான படிவம் ஒன்ணற எமக்கு 
அனுப்புவதன் மூைம் அவற்ணறத் 
ததரிவிக்கைாம். எம்மிைமிருந்து வரும் 
கடிதத் ததாைர்பாைணை நீங்கள் 
தபறுகிறரீ்கள் என்பணத இது உறுதி 
தசய்யும்.  

வடைத்தைம்: immi.homeaffairs.gov.au/form-

listing/forms/929.pdf 

மற்றவர்களுைன் நீங்கள் ததாைர்பில் 
இருக்க உதவவும், உங்களுணைய 
தபால்கள் உங்களுக்கு வந்து பசர்வணத 
உறுதிப்படுத்தவும், குடும்ப 
வன்முணறக்கு ஆட்பட்ைவர்களுக்கு 
இைவச அஞ்சல் தபட்டி அணுகு 
வசதிகணள ‘ஆஸ்திபரைியா பபாஸ்ட்’ 
அளிக்கிறது.  

வடைத்தைம்: 
auspost.com.au/receiving/manage-your-

mail/redirect-hold-mail/redirect-mail/free-mail-

redirection-and-po-boxes 

https://online.immi.gov.au/
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/929.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/929.pdf
https://auspost.com.au/receiving/manage-your-mail/redirect-hold-mail/redirect-mail/free-mail-redirection-and-po-boxes
https://auspost.com.au/receiving/manage-your-mail/redirect-hold-mail/redirect-mail/free-mail-redirection-and-po-boxes
https://auspost.com.au/receiving/manage-your-mail/redirect-hold-mail/redirect-mail/free-mail-redirection-and-po-boxes
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குடிவரவு சம்பந்தப்பட்ை 
விையங்களில் யாராவததாருவர் 
உங்களுக்கு 
உதவிக்தகாண்டிருக்கிறார்களா?  

குடிவரவு சம்பந்தப்பட்ை அறிவுணரணயப் 
தபறவும், பதணவப்பட்ைால், விசா 
ஒன்றிற்காக விண்ைப்பிப்பதற்கான 
உதவிணயப் தபறவும் உங்களால் 
இயலும். புைப்தபயர்வு முகவராக, 
அல்ைது சட்ைதரைியாக அந்த நபர் 
இருப்பாபரயானால், அவர் பதிவு 
தபற்றிருக்கபவண்டியது முக்கியமாகும். 
Department of Home Affairs- இன் 
வணைத்தைத்தில் பதிவுதபற்ற 
முகவர்களது அட்ைவணை ஒன்று 
உள்ளது. 

வடைத்தைம்: immi.homeaffairs.gov.au/help-

support/who-can-help-with-your-

application/overview  

புைப்தபயர்வு சம்பந்தப்பட்ை அறிவுணர 
உங்களுக்குத் பதணவப்பட்ைால், 
சிறப்புத்துவம் வாய்ந்த சட்ை பசணவ 
வழங்குநர்களிைமிருந்து கிணைக்கும் 
இைவச சட்ை உதவியும் இருக்கிறது.  

வடைத்தைம்: familyviolencelaw.gov.au 

எம்முடைய தகவல்கடள 
விளங்கிக்தகாள்வதில் 
உங்களுக்கு உதவி ததடவயா? 

Translating and Interpreting Service (TIS National) 
(‘தமாழிதபயர்ப்பு மற்றும் உணரதபயர்ப்பு 
பசணவ’ (‘டிஸ் பநஷனல்’)) ஆங்கிைம் 
பபசாதவர்களுக்கு உணரதபயர்ப்பு 
பசணவகணள அளிக்கிறது. 131 450-இல் 
நீங்கள் அவர்களுைன் 
ததாைர்புதகாள்ளைாம். 

வடைத்தைம்: tisnational.gov.au 

இடணயத்தில் நீங்கள் 
பாதுகாப்பாக இருக்கிறரீ்களா?  

உங்களுணைய தசாந்தப் பாதுகாப்ணப 
அதிகரித்துக்தகாள்ளவும், 
மற்றவர்களுைன் ததாைர்பில் இருக்க 
ததாழில் நுட்பத்ணதத் ததாைர்ந்து 
பயன்படுத்த இயலுவணத 
உறுதிப்படுத்தவும் நீங்கள் 
பமற்தகாள்ளக்கூடிய நைவடிக்ணககணள 
அணையாளம் காை உதவுவதற்கு 
இணைய-வழியில் கிணைக்கும் ‘eSafety 
ஆணைய’ரது சரிபார்ப்பு அட்ைவணைணய 
நீங்கள் பயன்படுத்தைாம். 

வடைத்தைம்: esafety.gov.au/key-

issues/domestic-family-violence/online-safety-

planning/online-safety-checklist 

பதிவுகடள நீங்கள் 
டவத்திருக்கிறரீ்களா? 

உங்களுக்கும், துஷ்ப்பிரபயாகம் 
தசய்யும், அல்ைது அச்சுறுத்தும் 
எவ்தவாரு நபருக்கும் இணைபய 
இைம்தபறும் விையங்களின் பதிவு 
ஒன்ணற நீங்கள் ணவத்திருப்பது 
நல்ைததாரு பயாசணனயாகும். 
காவல்துணறக்குப் புகார் ஒன்ணற 
ஏற்படுத்தபவா, பாதுகாப்பு உத்தரவு 
ஒன்ணறப் தபறபவா அல்ைது 
குழந்ணதகணளப் பாதுகாப்பதற்கான 
உத்தரணவ நாைபவா பவண்டிய பதணவ 
உங்களுக்கு எப்பபாதாவது ஏற்பட்ைால் 
இணத நீங்கள் ஆதாரமாகப் பயன்படுத்த 
இயலும்.  

தசால்ைப்பட்ை விையங்கள் என்ன 
என்பணதப் பற்றிய பதிவு ஒன்ணற 
ணவத்துக்தகாள்ள முக்கியமான 
உணரயாைல்கணள மின்னஞ்சல் அல்ைது 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview
https://familyviolencelaw.gov.au/
https://www.tisnational.gov.au/
https://www.esafety.gov.au/key-issues/domestic-family-violence/online-safety-planning/online-safety-checklist
https://www.esafety.gov.au/key-issues/domestic-family-violence/online-safety-planning/online-safety-checklist
https://www.esafety.gov.au/key-issues/domestic-family-violence/online-safety-planning/online-safety-checklist
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குறுஞ்தசய்தி மூைமாக பமற்தகாள்வது 
உதவைாம். 

துஷ்ப்பிரபயாக நபரால் இது 
கண்டுபிடிக்கப்பை, அல்ைது அழிக்கப்பை 
இயைாத பாதுகாப்பான இைம் ஒன்றில் 
இந்தப் பதிணவ ணவப்பணத 
உறுதிப்படுத்துங்கள். 

COVID-19-இன் காரணமாக 
நீங்கள் 
தாக்கமுற்றிருக்கிறரீ்களா?  

COVID-19 கட்டுப்பாடுகள் எதுவும் 
இருக்கும் தபாழுது கூை, குடும்ப 
வன்முணற சம்பந்தப்பட்ை தீங்கு அல்ைது 
தீங்கு ஏற்படும் ஆபத்திைிருந்து 
தப்பிப்பதற்காக உங்களுணைய வடீு 
அல்ைது தங்குமிைத்திைிருந்து 
உங்களால் தவளிபயற இயலும் 
என்பணதத் ததரிந்துதகாள்ள பவண்டியது 
முக்கியம். விபரங்களுக்கு உங்களுணைய 
மாநிை/எல்ணைப்-பிரபதசத்தினது 
வணைத்தைத்திணனப் பாருங்கள்.  

வடைத்தைம்: australia.gov.au/states 

australia.gov.au/states 

நீங்கள் தவடை 
தசய்துதகாண்டிருந்தால், 
உங்களுக்குள்ள தவடை 
தசய்வதற்கான உரிடமகள் 
என்ன என்பது உங்களுக்குத் 
ததரியுமா?  

சம்பளம் தகாடுக்கப்பைாத குடும்ப 
வன்முணற விடுப்பிணன நீங்கள் 
எடுக்கவும், வணளந்துதகாடுக்கும் 
தன்ணமயுள்ள பவணை ஏற்பாடுகள் 
பவண்டுதமனக் பகட்கவும் உங்கணள 
அனுமதிக்குமாறு Fair Work Act அணனத்து 
முதைாளிகணளயும் பவண்டுகிறது 

என்பணத நீங்கள் அறிவரீ்களா? 
பமைதிகத் தகவல்களுக்கு Fair Work 

Ombudsman வணைத்தைத்திணனப் 
பாருங்கள்.  

வடைத்தைம்: fairwork.gov.au/leave/family-

and-domestic-violence-leave 
வரித் திருப்பல் (tax return) ஒன்ணறச் 
தசலுத்துவதில் அல்ைது சமர்ப்பிப்பதில் 
உங்களுக்கு உதவி பதணவப்பட்ைால், 
‘ஆஸ்திபரைிய வரியிறுப்பு 
அலுவைக’த்திைம் வரி சம்பந்தப்பட்ை 
ஆதரவுதவிகள் உள்ளன.  

வடைத்தைம்: ato.gov.au/General/Support-in-

difficult-times/Personal-crisis-

support/#Familyanddomesticviolence 

உங்களுடைய பண 
விையங்களில் உங்களுக்கு 
ஒத்தாடச ததடவப்படுகிறதா? 

மீண்டும் பணழய நிணைக்குத் திரும்ப 
உங்களுக்கு உதவவும், கைன் ஒன்ணறக் 
ணகயாள்வதற்காக உங்களுக்குள்ள 
ததரிவுகணளப் பற்றிக் கைந்து-பபசவும் 
உங்களுக்கு உதவுவதற்காக 
சுயாதீனமான, மற்றும் அந்தரங்கமான 
பசணவகணள நிதிநிணை ஆபைாசகர்கள் 
அளிப்பர்.  

நிதிநிணை ஆபைாசகர் ஒருவருைன் பபச, 
1800 007 007-இல் ‘பதசிய கைன்-ததாணக 
உதவி-இணைப்பு’(National Debt Helpline)ைன் 
ததாைர்புதகாள்ளுங்கள். இந்த இைவச 
அவசர அணழப்பு காணை 9:30 மைி 
முதல் மாணை 4:30 மைி வணர 
இயக்கத்தில் இருக்கும். பமைதிக 
சாதனங்களும், மூைவளங்களும் National 

Debt Helpline வணைத்தைத்திலும் உள்ளன. 

வடைத்தைம்: ndh.org.au/ 

https://www.australia.gov.au/states
https://www.australia.gov.au/states
https://www.fairwork.gov.au/leave/family-and-domestic-violence-leave
https://www.fairwork.gov.au/leave/family-and-domestic-violence-leave
https://www.ato.gov.au/General/Support-in-difficult-times/Personal-crisis-support/#Familyanddomesticviolence
https://www.ato.gov.au/General/Support-in-difficult-times/Personal-crisis-support/#Familyanddomesticviolence
https://www.ato.gov.au/General/Support-in-difficult-times/Personal-crisis-support/#Familyanddomesticviolence
https://ndh.org.au/
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நீங்கள் ஒரு மாணவ-
மாணவியாக இருந்தால், 
உங்களுக்குக் கிடைக்கக் கூடிய 
ஆதரவுதவி தசடவகடளப் 
பற்றி உங்களுக்குத் ததரியுமா?  

அணனவணரயும் வரபவற்பதாகவும், 
பதாழணம மிக்கதாகவும் மற்றும் 
ஆதரவுதவியளிப்பதாகவும் இருக்கும் 
கல்வி அனுபவம் ஒன்ணறப் பன்னாட்டு 
மாைவ-மாைவியருக்கு உருவாக்கித் 
தருவதில் ஆஸ்திபரைியக் கல்விச் 
பசணவ வழங்குநர்கள் தபருமிதம் 
தகாள்கின்றனர். 

உங்களுக்கு உதவக் கூடிய பை 
வணகயான சிறப்புத்துவ பசணவகள் 
உள்ளன. 

வடைத்தைம்: 
studyaustralia.gov.au/english/live/support-services 

மற்ற ஆதரவுதவி 
தசடவகடளப் பற்றிய 
தகவல்கடள எங்தக 
காணைாம் என்பது 
உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

பதசிய, மாநிை மறும் எல்ணைப்-பிரபதச 
இல்ை மற்றும் குடும்ப வன்முணற 
ஆதரவுதவி பசணவகள் பை கிணைக்கும்.  

National Sexual Assault, Domestic and Family 

Violence Counselling Service (பாைியல் 
தாக்கல், குடும்ப வன்முணற - பதசிய 
அறிவுணரயாபைாசணன பசணவ) 
மூைமாக ததாணைபபசி மற்றும் 
இணையவழியிைான இைவச 
அறிவுணரயாபைாசணன கிணைக்கும். 1800 

737 732-ஐ அணழயுங்கள் 

தற்காைிக விசாவில் இருந்துதகாண்டு 
நிதிநிணைச் சிரமத்திற்கு ஆட்பட்டுவரும் 

தகுதி தபறும் நபர்களுக்கு 
‘ஆஸ்திபரைிய தசஞ்சிலுணவ’யினால் 
நிதியுதவியளிக்க இயலும். 
தகவல்களுக்கு Family and Domestic Violence 

Financial Assistance Program -இற்குச் 
தசல்லுங்கள். பதணவப்பட்ைால், சட்ை 
மற்றும் புைப்-தபயர்வு ஆதரவுதவிணயப் 
தபறுவதற்காகவும் அவர்கள் உங்கணளப் 
பரிந்துணரக்கைாம். 

வடைத்தைம்: redcross.org.au/get-help/help-

for-migrants-in-transition/family-and-domestic-

violence-financial-assistance 

 
உணரதபயர்ப்பாளருக்கா
ன இந்த அணையாளக்-
குறியடீ்ணை நீங்கள் 
பார்த்தால், நீங்கள் 

விரும்பும் தமாழியில் 
பபசுவதற்கான உதவி 
பவண்டுதமன நீங்கள் 

பகட்கைாம். 

https://www.studyaustralia.gov.au/english/live/support-services
https://www.redcross.org.au/migration/family-and-domestic-violence-financial-assistance-program/
https://www.redcross.org.au/migration/family-and-domestic-violence-financial-assistance-program/
https://www.redcross.org.au/migration/family-and-domestic-violence-financial-assistance-program/

