�ைறப்பா�கள் மற்�ம் ப�ன்�ட்டங்கள் ப�வம்
Settlement Services International (SSI) ேசைவயான� �ைறப்பா�கள் மற்�ம்
பின்�ட்டங்கைள வரேவற்கிற� அத்�டன் நாம் நன்றாகச் ெசயற்ப�கின்ேறாமா அல்ல�
எம்மிடம் இன்�ம் �ன்ேனற்றம் ேதைவப்ப�கின்றதா என நாம் அறிந்�ெகாள்வ� அவசியம்
என்� நாம் க��கின்ேறாம்.
இப்ப�வத்ைத நிரப்�வதில் அல்ல� எம்�டன் ேநர�யாகத் ெதாடர்� ெகாள்வதில் உங்க�க்�
உதவி ேதைவயாயின், கீ�ள்ள தகவல்கைள பார்க்க:
ATIS என்ப�, ெதாைலேபசி உைரெபயர்ப்பாளர் ஒ�வைரத் ேதைவப்ப�ம் �கவர் நிைலய
வா�க்ைகயாளர்க�க்கான ஓர் உடன�த் தானியங்கி உைரெபயர்ப்� ேசைவயா�ம்.
தானியங்கித் ெதாைலேபசி உைரெபயர்ப்� ேசைவகள்: (ATIS)

ெதா. ேப. 1800-131-450

கா�ேகளாைம, ெசவிப்�லன் அல்ல� ேபச்�க் �ைற�ைடய வா�க்ைகயாளர்க�க்கான�
நஷனல் ாிேல ேசைவகள் (NRS) அைழப்�கள்

ெதா. ேப. 133-677

TTY/Voice

ேப�ங்கள் மற்�ம் ெசவிம�ங்கள்

ெதா. ேப. 1300-557-727

SMS ாிேல

ெதா. ேப. 0423-677-767

ஆங்கிலம் ேபசாத வ�க்ைகயாளர்க�க்கான உைர ெபயர்ப்� ேசைவகள்
ெமாழிெபயர்ப்� மற்�ம் உைர ெபயர்ப்� ேசைவகள் (TIS)

ெதா. ேப. 131-450

நான் ேமற்ெகாள்ள வி�ம்�வ�:

☐ ஒ� �ைறப்பா� ெசய்தல்

☐ பின்�ட்டம் வழங்�தல்

☐ அனாமேதயமாக இ�த்தல்

SSI ேசைவ�டனான உங்கள் ெதாடர்� எத்தைகய�?

☐வா�க்ைகயாளர் ☐கவனிப்பாளர்

☐ ச�க உ�ப்பினர்

☐ ேவ�

கலாசார மற்�ம் ெமாழிப் பன்�கத்தன்ைம
உங்க�க்� ஏ�ம் இயலாைம இ�க்கின்றதா?

☐ ஆம் ☐ இல்ைல

'ஆம்' என்றால், விபரங்கைளத் த�க
ஆங்கிலமல்லாத ேவெறா� ெமாழிைய �ட்�ல் ேப�கிறீர்களா?

☐ ஆம் ☐ இல்ைல

'ஆம்' என்றால், விபரங்கைளத் த�க
நீங்கள் ஒ� அேபாாிஜினி அல்ல� ெடாெரஸ் ஸ்ட்ெரய்ட்
தீவகத்தவரா?

☐ ஆம் ☐ இல்ைல

'ஆம்' என்றால், எ� என்� அல்ல� இரண்�ேம என்� �றிப்பி�க
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ப�தி 1: உங்கள் விபரங்கள்
த�தி நிைல

☐ தி�

☐ தி�மதி

�தற்ெபயர்

☐ ெசல்வி

☐ ெசல்வி

��ம்பப்ெபயர்

�கவாி
�றநகர்ப்ப�தி

அஞ்சல் �றி

ெதாைலேபசி

மின்னஞ்சல்

18 வயதி�ம்
�ைறந்தவரா?
SSI ேசைவத்
திட்டம்

☐ ஆம்

18 வயதி�ம் �ைறந்தவராயின், உங்கள்
வய� என்ன?

☐ இல்ைல
☐ Ability Links

☐ ESS

☐ HSP

☐ Foster

☐ SRSS

☐ ேவ�

பட� ID
ப�தி 2: �ைறப்பா�கள் மற்�ம் பின்�ட்டல் தகவல்கள்
இ� சம்பந்தமாக SSI ேசைவ�டன் நீங்கள் ஏற்கனேவ ெதாடர்�
ெகாண்��க்கிறீர்களா?

☐ ஆம் ☐ இல்ைல

'ஆம்' என்றால் யா�டன் ெதாடர்�
ெகாண்�ர்கள்?
உங்கள் �ைறப்பாட்ைட அல்ல� பின்�ட்டைல ேவ� ஏ�ம்
�கைமகளிடம் ெதாிவித்தி�க்கிறீர்களா?

☐ ஆம் ☐ இல்ைல

'ஆம்' என்றால் எந்த �கவ�டன் நீங்கள்
ெதாடர்� ெகாண்�ர்கள்?
உங்கள் �ைறப்பா� அல்ல� பின்�ட்டல் ெதாடர்பாக உங்க�டன்
ெதாடர்� ெகாள்ளப்பட வி�ம்�கிறீர்களா?

☐ ஆம் ☐ இல்ைல

ப�தி 3: �ைறப்பா� / பின்�ட்டல் விபரங்கள் – நீங்கள் எம்மிடம் என்ன ெசால்ல
வி�ம்�கிறீர்கள்?
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நீங்கள் எதிர்பார்க்�ம் பலாபலன் என்ன?

ைகெயாப்பம்

திகதி

�ரணப்ப�த்தப்பட்ட ப�வங்கைள எங்ேக அ�ப்ப ேவண்�ம்
•

தபால் �லம்:

SSI Investigation & Compliance Officer
Level 2, 158 Liverpool Rd, Ashfield NSW 2131

•

ெதாைலநகல் �லம்:

SSI Investigation and Compliance Officer
(02) 8799-6799

•

மின்னஞ்சல் �லம்:

feedback@ssi.org.au

•

ேநர�யாக:

பின்வ�ம் இடங்களி�ள்ள உங்கள் உள்�ர் SSI ேசைவயின்
அ�வலகம் ஒன்றிற்� வ�வதன் �லம்

அஷ்�ல்ட் அ�வலகம்
Level 2, 158 Liverpool Rd, Ashfield NSW 2131
ேபங்க்ஸ் ட�ன் அ�வலகம்
Level 2, 462 Chapel Rd, Bankstown NSW 2200
ெகாஃப்ஸ் ஹார்பர் அ�வலகம்
2/126 West High Street, Coffs Harbour, NSW 2450
�வர்�ல் அ�வலகம்
2/45-47 Scott Street, Liverpool NSW 2170
பரமட்டா அ�வலகம்
Level 1, 81 George St, Parramatta NSW 2150
•

ெதாைலேபசி �லம்

1800-916-857

உங்கள் �ைறப்பாட்ைட அல்ல� பின்�ட்டைல நாம் கிைடக்கப் ெபற்ற�ம் என்ன நடக்�ம்?
உங்கள் ப�வம் கிைடக்கப்ெபற்� இரண்� (2) அ�வலக நாட்க�க்�ள் நாம் உங்கைளத்
ெதாடர்� ெகாண்� உங்கள் �ைறப்பாட்ைட அல்ல� பின்�ட்டைல எவ்வா� தீர்க்கலாம்
அல்ல� அ�கலாம் என்� ேப�ேவாம்.
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