‘குடிவரவு ஆல ோசனை மற்றும்
விண்ணப்ப உதவித் திட்டம்’(IAAAS) –
இனைல ோர்
தகவல
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IAAAS என்பது என்ை?
‘குடிவரவு ஆல

ோசனை மற்றும் விண்ணப்ப உதவித் திட்டம்’ (IAAAS) என்பது அரச

நிதியுதவியளிக்கப்பட்டு உள்விவகாரத் திணைக்களத்தால் நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு
சசணவயாகும்.

18 வயதிற்கு கீ ழ்ப்பட்ட இணளசயாருக்கு சுதந்திரமான துணைசார் தணகணம ககாண்ட
குடிவரவு ஆச ாசணன மற்றும் விண்ைப்ப உதவிணய IAAAS வழங்குகிைது.
‘சிறுவர்களுக்கான குடிவரவுப் பாதுகாவ ர் (IGOC) சட்டம் 1946’ இன்படி இத்தணகய
சிறுவர்களுக்கு குைித்த அணமச்சசர பாதுகாவ

IAAAS- ன

ராவர்.

என்ைோல் பபற முடியுமோ?

நீங்கள் (18 இலும் குணைந்த வயதுணடய) இணளயவராக இருந்து ‘சிறுவர்களுக்கான

குடிவரவுப் பாதுகாவ

ர் (IGOC) சட்டம் 1946’ இற்கு உட்படுபவராகவும் இருந்தால்

நீங்கள் IAAAS இன் கீ ழ் ஆல

ோசனை மற்றும் உதவி ஆகிய இரண்ணடயும் கபை

இயல்பாகசவ தகுதி கபறுவர்கள்.
ீ

IAAAS - இல் - SSI இன் பங்கு என்ை?
IAAAS சசணவகணள வழங்குவதற்காக ‘உள்விவகார திணைக்களத்தினால்’ ஒப்பந்தம்
கசய்துககாள்ளப்பட்ட ஒரு இ ாபசநாக்கற்ை அணமப்சப Settlement Services International
(SSI) ஆகும். ஒவ்கவாரு ஆஸ்திசர ிய மாநி த்திலும் உள்ள சிைப்புத் தணகணம
வாய்ந்த பங்காளி அணமப்புகளினால் சசணவகள் வழங்கப்படுவணத SSI
ஒருங்கிணைக்கும்.

ஆல ோசனை வழங்களுக்கும் உதவி வைங்களுக்கும்
இனடல
ோை லவறுபோடு என்ை?
IAAAS குடிவரவு ‘ஆச

ாசணன’ என்பது IAAAS சசணவ வழங்குநர், ஒருவருக்கு அவரது

பாதுகாப்பு விசா விண்ைப்பம் கதாடர்பான தகவல்கணளயும் ஆச ாசணனணயயும்
சநரடியாகசவா அல் து காகைாளிக் க ந்துணரயாடல் மூ சமா அல் து கதாண
வாயி ாகசவா வழங்குவதாகும். இவ்வாச ாசணன உதவி ஒரு நபருக்சகா, ஒரு
குடும்பத்திற்சகா அல் து ஒரு குழுவினருக்சகா வழங்கப்பட ாம்.

சபசி

IAAAS குடிவரவு ‘உதவி’ என்பது IAAAS சசணவ வழங்குநர், ஒரு விசா விண்ைப்பதாரி

தனது விசா விண்ைப்பத்ணதப் பூரைப்படுத்தவும் அதணனச் சமர்ப்பிக்கவும் உதவுவணதக்
குைிக்கும்.

IAAAS லசனவன ப் பபற நோன்

ோனர அனழக்க லவண்டும்?

SSI - ணய 1800 932 082 இல் இ வசமாக அணழக்கவும் அல்
வண

து எமது

த்தளத்தினூடாக இச்சசணவக்காக விண்ைப்பிக்கவும் www.ssi.org.au/

அதன்பின் உங்களது தகுதித் தணகணமணய மதிப்பீடு கசய்வதற்காக உங்கள் உள்ளூர்
சசணவ வழங்குநருக்கு SSI உங்கணளப் பரிந்துணரக்கும்.

அடுத்த கட்டம் என்ை?
நீங்கள் IGOC இற்கு உட்பட்ட ஒரு இணளயவர் என்ை தகுதிநிண

உறுதிப்பாடு

உள்விவகாரத் திணைக்களத்தி ிருந்து கிணடக்கப் கபற்ைதும் உங்களுக்கான IAAAS
வழங்குநர் ஒருவர் நியமிக்கப்படுவார்.

IAAAS வழங்குநர் ஒருவருடனான உங்களது முத ாவது சந்திப்பிற்கும் அதணனத்
கதாடர்ந்த மற்ணைய சந்திப்புகளுக்குமான ப

விருப்பத் கதரிவுகள் உள்ளன.

உங்களுக்கு அருகிலுள்ள ஒரு சசணவ வழங்குனரின் காரியா யத்திற்கு ஒரு சநர்முகச்
சந்திப்புக்காக நீங்கள் கசல்
ாம் அல் து வடிசயா
ீ
மூ மான க ந்துணரயாடல்
ஒன்ணை சமற்ககாள்ள

ாம் அல்

து அவர்கணள கதாண

சபசியில் அணழக்க

ாம்.

இவற்ைில் எதுவும் உங்களுக்கு சாத்தியமில்ண யாயின் சசணவணயப் கபறுவது பற்ைிய
விடயத்திற்கு தீர்வு காைக் கூடிய விதத்தில் SSI உதவ முடியும்.

என்ைோல் ஆங்கி
என்ை பசய்வது?

ம் சரி

ோகப் லபச முடி

வில்ன

ப

ன்றோல்

SSI -யுடன் சபசுவதற்கு ஒரு உணரகபயர்ப்பாளர் உங்களுக்குத் சதணவகயன்ைால்,
‘கமாழிகபயர்ப்பு மற்றும் உணரகபயர்ப்பு சசணவ’ணய (TIS National) இ வசமாக 131 450
இல் அணழத்து SSI -ணய 1800 932 082 இல் அணழக்குமாறு சகட்கவும். நீங்கள்
சவண்டிக்ககாண்டால், குடிவரவு முகணமயாளருடன் உணரயாடுவதற்கு
உணரகபயர்ப்பாளர் ஒருவரும் உங்களுக்கு வழங்கப்படுவார்.

IAAAS உடைோை எைது அனுபவம் பற்றி நோன் என்ை

நினைக்கிலறன் என்று எவ்வோறு உங்கைிடம் பசோல்வது?
IAAAS - இன் சசணவகள் கதாடர்பான உங்கள் அனுபவம் பற்ைிய பின்னூட்டல் ஒன்ணை
வழங்க நீங்கள் விரும்பினால் SSI- ணய 1800 932 082 இல் அணழக்கவும் அல் து எந்த
ஒரு கமாழியிலும் உங்கள் பின்னூட்டண
info@ssiiaaas.org.au என்ை மின்னஞ்சல்
முகவரிக்கு அனுப்பவும்.

உங்கள் கருத்துக்களுக்கு மதிப்பளிக்கும் விதத்தில் நாங்கள் அவற்ணைக் ணகயாள்சவாம்
மற்றும் முணைப்பாடுகள் ஏதும் இருப்பின் அவற்ணை விசாரணை கசய்சவாம்.

