
	

 
 

‘!"வர% ஆேலாசைன ம/01 

வ23ண5ப உதவ29 தி;ட1’(IAAAS) 
தகவேல> [TAMIL] 
 

IAAAS எ@பA எ@ன? 
ஆ"திேரலியாவ+,-. ச1ட34வமாக 7ைழ:; தைகைம< ேத4=கைள(criteria)? 
34<திெசABC பா;கா?E வ+சா வ+Fண?பதாHகIJ-C அLல; (ஆ"திேரலியாவ+L 

எ:தெவாO வ+சாவ+,ேகPC வ+Fண?ப+J-C) வயதிL -ைற:ேதாOJ-C ;ைறசா4 

தைகைம ெகாFட -Sவர= ஆேலாசைன ம,UC வ+Fண?ப உதவ+ைய? 

ெப,UJெகா.ள அரச நிதிBதவ+யளXJக?ப1ட வாA?ைப ‘!"வர% ஆேலாசைன 

ம/01 வ23ண5ப உதவ29 தி;ட1’ (IAAAS) வழY-கிற;. ‘சிUவ4கIJகான  

-Sவர=? பா;காவல4 (IGOC) ச1டC 1946’ இ]பS இ<தைகய சிUவ4கIJ- 

அைம^சேர பா;காவலராவ4. 

IAAAS- ைய எவEகF ெபறலா1? 
ப+]Oவன ெபாO:;மாய+] IAAAS -இ] கீa நbYக. -Sவர= ஆேலாசைனI!9 த-தி 

ெபறJcdC: 

• ெசLfபSயான வ+சா ஒ]Uட] ச1ட34வமாக ஆ"திேரலியாவ+,-. நbYக. 

வ:திO<தL.  

• ெகாdைமJ- உ.ளாகJ cdC எ]ற த-:த காரணYகளX] அS?பைடய+லான 

அ^சC காரணமாக ஆ"திHயாவ+L பா;கா?E வ+சா ேகாOதL.  

• ‘பதி=ெசAய?ப1ட -Sவர= hகைமயாள4’ ஒOவைர அம4<திJெகா.ளாமL 

இO:திO<தL அLல; த,ேபா;C அ<தைகய ஒO ஏ,பா1SL 

இLலாமலிO<தL.  

• ஏ,கனேவ ெசLfபSயா-C ஒO பா;கா?E வ+Fண?பC ஆ"திேரலியாவ+L 

பHசீலைனJ- எd<;Jெகா.ள?படாதிO<தL. 

• நிதி ெநOJகSய+L இO<தL. 



	

ப+]Oவன ெபாO:;மாய+] IAAAS -இ] கீa hkைமயான வ23ண5ப உதவ2I! 

நbYக. த-தி ெபறJcdC: 

• ேமf.ள தைகைம< ேத4=கைள (criteria) நbYக. ெப,றிO<தL ேவFdC; 

ேமfC  

• ப+]வOC maநிைலக. காரணமாக நbYக. வ+திவ+லJகி]றி பாதி?ப+,- 

உ1படJ cSயவராக இO<தL ேவFdC 

– அறி:;ண4 ெசயLகைள? பாதிJகJ cSய நிைலைமக. (உதாரணமாக, 

மனநலி= ேநாA [ட=] சி]றC], ஆ1SசC [ெதாட4E< திற] -ைறபாd], 

மறதிேநாA) 

– மன ேநாAக.  

– கட:த கால சி<திரவைத ம,UC ேபரதி4^சி அPபவYக.  

– இயலாைமைய ஏ,பd<தJ cSய qகயrனYக.  

– ேபாைத?ெபாO. 7க4வ+L தYகிய+OதL. 

• ‘-ழ:ைதகIJகான -Sவர=? பா;காவல4 (IGOC) ச1டC 1946’- இ] கீk.ள 

சிUவ4, இைளேயாOJகான தகவேல1ைட? பா4Jக. 

ஆேலாசைன வழKகLI!1 உதவ2 வளKகLI!1 

இைடேயயான ேவ0பா> எ@ன? 
IAAAS -Sவர= ‘ஆேலாசைன’ எ]ப; IAAAS ேசைவ வழY-ந4, ஒOவOJ- அவர; 

பா;கா?E வ+சா வ+Fண?பC ெதாட4பான தகவLகைளBC ஆேலாசைனையBC 

ேநரSயாகேவா அLல; காெணாளXJ கல:;ைரயாடL sலேமா அLல; ெதாைலேபசி 

வாய+லாகேவா வழY-வதா-C. இtவாேலாசைன உதவ+ ஒO நபOJேகா, ஒO 

-dCப<தி,ேகா அLல; ஒO -kவ+னOJேகா வழYக?படலாC. 

IAAAS -Sவர= ‘உதவ+’ எ]ப; IAAAS ேசைவ வழY-ந4, ஒO வ+சா வ+Fண?பதாH 

தன; வ+சா வ+Fண?ப<ைத? 3ரண?பd<த=C அதைன^ சம4?ப+Jக=C உத=வைதJ 

-றிJ-C. 

IAAAS - இO - SSI இ@ பK! எ@ன?  
IAAAS ேசைவகைள வழY-வத,காக ‘உ.வ+வகார திைணJகள<தினாL’ ஒ?ப:தC 

ெசA;ெகா.ள?ப1ட ஒO இலாபேநாJக,ற அைம?ேப Settlement Services International 
(SSI) ஆ-C. ஆ"திேரலியாெவY-C உ.ள சிற?E< தைகைம வாA:த பYகாளX 

அைம?EகளXனாL ேசைவக. வழYக?பdவைத SSI ஒOYகிைணJ-C.  	



	

IAAAS ேசைவைய5 ெபற நா@ யாைர அைழIக ேவ3>1?  
SSI - ைய 1800 932 082 இL இலவசமாக அைழJக=C அLல; எம; 

வைல<தள<திuடாக இ^ேசைவJகாக வ+Fண?ப+Jக=C www.ssi.org.au/ 

அத]ப+] உYகள; த-தி< தைகைமைய மதி?பrd ெசAவத,காக உYக. உ.v4 

ேசைவ வழY-நOJ- SSI உYகைள? பH:;ைரJ-C.  

IAAAS இ/! நா@ த!தி ெபறி@ அ>9த க;ட1 எ@ன? 
IAAAS - இ,- நbYக. த-திB.ளவராய+] உYகIJெகன நியமிJக?ப1d.ள -Sவர= 

hகாைமயாளOட] ெதாட4Eெகா.ள=C. 

உYக. IAAAS ேசைவ வழY-நOடனான hதலாவ; ச:தி?ப+,-C, அத,கd<;< 

ெதாட4:; வOC ச:தி?EகIJ-C பல வ+O?ப<ெதH=க. உ.ளன. ஒO ேந4hக^ 

ச:தி?ப+,காக உYகIJ- அFைமய+f.ள ஒO ேசைவ வழY-நH] 

காHயாலய<தி,- நbYக. ெசLலலாC அLல; காெணாளXJ கல:;ைரயாடL 

வசதிகைள பய]பd<தலாC அLல; ெதாைலேபசி வாய+லாக அவ4கைள< ெதாட4E 

ெகா.ளலாC.  

இவ,றிL எ;=ேம உYகIJ- சா<தியமிLைலெய]றாL, ேவU ஏேதPC ஒO 

hைறய+L இ^ேசைவைய நbYக. ெபUவத,கான ஏ,பாdகைள^ ெசA; இத,கான 

ஒO தb4ைவ SSI ேம,ெகா.IC. 

எ@னாO ஆKகில1 சRயாக5 ேபச S"யவ2Oைலெய@றாO 

எ@ன ெசTவA?  
SSI -Bட] ேபqவத,- ஒO உைரெபய4?பாள4 உYகIJ-< ேதைவெய]றாL, 

‘ெமாழிெபய4?E ம,UC உைரெபய4?E ேசைவ’ைய (TIS National) இலவசமாக 131 450 
இL அைழ<; SSI -ைய 1800 932 082 இL அைழJ-மாU ேக1க=C. நbYக. 

ேவFSJெகாFடாL, -Sவர= hகைமயாளOட] உைரயாdவத,- 

உைரெபய4?பாள4 ஒOவOC உYகIJ- வழYக?பdவா4. 

IAAAS உடனான எனA அUபவ1 ப/றி நா@ எ@ன 

நிைனIகிேற@ எ@0 எVவா0 உKகளWட1 ெசாOவA?  
IAAAS - இ] ேசைவக. ெதாட4பான உYக. அPபவC ப,றிய ப+]u1டL ஒ]ைற 

வழYக நbYக. வ+OCப+னாL SSI- ைய 1800 932 082 இL அைழJக=C அLல; எ:த 

ஒO ெமாழிய+fC உYக. ப+]u1டைல info@ssiiaaas.org.au எ]ற மி]னwசL 

hகவHJ- அP?ப=C. 

உYக. கO<;JகIJ- மதி?பளXJ-C வ+த<திL நாYக. அவ,ைறJ ைகயா.ேவாC 

ம,UC hைற?பாdக. ஏ;C இO?ப+] அவ,ைற வ+சாரைண ெசAேவாC. 


