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முறைப்பாடுகள் மற்றும் பின்னூட்டங்கள் படிவம் 

 

Settlement Services International (SSI) சேவையானது முவைப்பாடுகள் மற்றும் 

பின்னூட்டங்கவை ைரசைற்கிைது அத்துடன் நாம் நன்ைாகச் சேயற்படுகின்சைாமா அல்லது 

எம்மிடம் இன்னும் முன்சனற்ைம் சேவைப்படுகின்ைோ என நாம் அைிந்துசகாள்ைது அைேியம் 

என்று நாம் கருதுகின்சைாம்.    

 

இப்படிைத்வே நிரப்புைேில் அல்லது எம்முடன் சநரடியாகத் சோடர்பு சகாள்ைேில் உங்களுக்கு 

உேைி சேவையாயின், கீழுள்ை ேகைல்கவை பார்க்க: 

 

ATIS என்பது, சோவலசபேி உவரசபயர்ப்பாைர் ஒருைவரத் சேவைப்படும் முகைர் நிவலய 

ைாடிக்வகயாைர்களுக்கான ஓர் உடனடித் ோனியங்கி உவரசபயர்ப்பு சேவையாகும். 

ோனியங்கித் சோவலசபேி உவரசபயர்ப்பு சேவைகள்: (ATIS) சோ. சப. 1800-131-450 

காதுசகைாவம, சேைிப்புலன் அல்லது சபச்சுக் குவையுவடய ைாடிக்வகயாைர்களுக்கானது 

நஷனல் ாிசல சேவைகள் (NRS) அவைப்புகள் TTY/Voice  சோ. சப. 133-677 

 சபசுங்கள் மற்றும் சேைிமடுங்கள்  சோ. சப. 1300-557-727 

 SMS ாிசல  சோ. சப. 0423-677-767  

ஆங்கிலம் சபோே ைடிக்வகயாைர்களுக்கான உவர சபயர்ப்பு சேவைகள்  

சமாைிசபயர்ப்பு மற்றும் உவர சபயர்ப்பு சேவைகள் (TIS) சோ. சப. 131-450 

  

நான் சமற்சகாள்ை ைிரும்புைது: 

☐ ஒரு முவைப்பாடு சேய்ேல் ☐ பின்னூட்டம் ைைங்குேல்  ☐ அனாமசேயமாக இருத்ேல்  

SSI சேவையுடனான உங்கள் சோடர்பு எத்ேவகயது? 

☐ைாடிக்வகயாைர் ☐கைனிப்பாைர்   ☐ ேமூக உறுப்பினர்  ☐ சைறு   

கலாோர மற்றும் சமாைிப் பன்முகத்ேன்வம  

உங்களுக்கு ஏதும் இயலாவம இருக்கின்ைோ? ☐ ஆம்   ☐  இல்வல  

'ஆம்' என்ைால், ைிபரங்கவைத் ேருக  

ஆங்கிலமல்லாே சைசைாரு சமாைிவய வீட்டில் சபசுகிைீர்கைா? ☐ ஆம்   ☐  இல்வல 

'ஆம்' என்ைால், ைிபரங்கவைத் ேருக  

நீங்கள் ஒரு அசபாாிஜினி அல்லது சடாசரஸ் ஸ்ட்சரய்ட் 

ேீைகத்ேைரா? 
☐ ஆம்   ☐  இல்வல 

'ஆம்' என்ைால், எது என்று அல்லது இரண்டுசம என்று குைிப்பிடுக  
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பகுேி 1:  உங்கள் ைிபரங்கள் 

ேகுேி நிவல ☐ ேிரு  ☐ ேிருமேி  ☐ சேல்ைி  ☐ சேல்ைி  

முேற்சபயர்  குடும்பப்சபயர்  

முகைாி  

புைநகர்ப்பகுேி   அஞ்ேல் குைி  

சோவலசபேி  மின்னஞ்ேல்  

18 ையேிலும் 

குவைந்ேைரா? 

☐ ஆம்    18 ையேிலும் குவைந்ேைராயின், உங்கள் 

ையது என்ன? 

 

☐ இல்வல    

SSI சேவைத் 

ேிட்டம்  

☐ Ability Links       ☐ ESS        ☐ HSP        ☐ Foster      ☐ SRSS      

☐ சைறு         

படகு ID   

 

 பகுேி 2:  முவைப்பாடுகள் மற்றும் பின்னூட்டல் ேகைல்கள் 

இது ேம்பந்ேமாக SSI சேவையுடன் நீங்கள் ஏற்கனசை சோடர்பு 

சகாண்டிருக்கிைீர்கைா? 
☐ ஆம்   ☐  இல்வல  

'ஆம்' என்ைால் யாருடன் சோடர்பு 

சகாண்டீர்கள்? 

 

உங்கள் முவைப்பாட்வட அல்லது பின்னூட்டவல சைறு ஏதும் 

முகவமகைிடம் சோிைித்ேிருக்கிைீர்கைா?  
☐ ஆம்   ☐  இல்வல  

'ஆம்' என்ைால் எந்ே முகைருடன் நீங்கள் 

சோடர்பு சகாண்டீர்கள்?  
 

உங்கள் முவைப்பாடு அல்லது பின்னூட்டல் சோடர்பாக உங்களுடன் 

சோடர்பு சகாள்ைப்பட ைிரும்புகிைீர்கைா? 
☐ ஆம்   ☐  இல்வல  

 

பகுேி 3:  முவைப்பாடு / பின்னூட்டல் ைிபரங்கள் – நீங்கள் எம்மிடம் என்ன சோல்ல 

ைிரும்புகிைீர்கள்? 
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நீங்கள்  எேிர்பார்க்கும் பலாபலன் என்ன? 

 

வகசயாப்பம்  ேிகேி   

 

பூரணப்படுத்ேப்பட்ட படிைங்கவை எங்சக அனுப்ப சைண்டும் 

 

 ேபால் மூலம்:  SSI Investigation & Compliance Officer 

 Level 2, 158 Liverpool Rd, Ashfield NSW 2131 

 சோவலநகல் மூலம்: SSI Investigation and Compliance Officer 

 (02) 8799-6799  

 மின்னஞ்ேல் மூலம்: feedback@ssi.org.au 

 சநரடியாக: பின்ைரும் இடங்கைிலுள்ை உங்கள் உள்ளூர்  SSI சேவையின்  

 அலுைலகம் ஒன்ைிற்கு ைருைேன் மூலம் 

 அஷ்பீல்ட் அலுைலகம் 

 Level 2, 158 Liverpool Rd, Ashfield NSW 2131 

 சபங்க்ஸ் டவுன் அலுைலகம் 

 Level 2, 462 Chapel Rd, Bankstown NSW 2200 

 சகாஃப்ஸ் ஹார்பர் அலுைலகம் 

 2/126 West High Street, Coffs Harbour, NSW 2450 

 லிைர்பூல் அலுைலகம் 

 2/45-47 Scott Street, Liverpool NSW 2170 

 பரமட்டா அலுைலகம் 

 Level 1, 81 George St, Parramatta NSW 2150 

 சோவலசபேி மூலம் 1800-916-857 

 

உங்கள் முவைப்பாட்வட அல்லது பின்னூட்டவல நாம் கிவடக்கப் சபற்ைதும் என்ன நடக்கும்? 

உங்கள் படிைம் கிவடக்கப்சபற்று இரண்டு (2) அலுைலக நாட்களுக்குள் நாம் உங்கவைத் 

சோடர்பு சகாண்டு உங்கள் முவைப்பாட்வட அல்லது பின்னூட்டவல எவ்ைாறு ேீர்க்கலாம் 

அல்லது அணுகலாம் என்று சபசுசைாம். 

 

mailto:feedback@ssi.org.au

