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இன்னுமமாரு TPV அல் து
SHEV க்கு விண்ணப்பித்தல்

மதாடர்பு விவரங்கள் மாறிைால் DHA க்குச் மசால்லுங்கள். சட்ட ஆச ாசவை
மபறுங்கள். TPV / SHEV கா ாவதியாகு முன்ைர் விண்ணப்பம் மசய்யுங்கள்
SHEV EXPIRES க்கு முன் விண்ணப்பிக்கவும்

இன்னுமமாரு SHEV / TPV க்கு விண்ணப்பிப்பது எப்மபாழுது?
3 வருட தற்காலிகமாை பாதுகாப்பு விசா (TPV) அல் து 5 வருட பாதுகாப்புப் புகலிட முயற்சி
விசா (SHEV) வவத்திருக்கும் நபர்கள் தங்களது தற்சபாவதய விசாக்கள் சட்டப்பூர்வமாக
இருக்க அவவ கா ாவதியாகும் முன்ைர் சமலும் TPV அல் து SHEV க்கு விண்ணப்பிக்க
சவண்டும்.
விசா கா ாவதியாவதற்குக் கிட்டத்தட்ட 3 மாதங்களுக்கு முன்பு உள்நாட்டலுவல்கள்
திவணக்களம் (DHA) ஒரு நிவைவூட்டுக் குறிப்வப விசா வவத்திருப்பவருவடய மின்ைஞ்சல்
அல் து மதாவ சபசிக்கு அனுப்பும். விசா வவத்திருப்பவர் தங்களுவடய மதாடர்பு
விவரங்கள் மாறிைால் அதவை DHA க்குத் மதாிவிக்க சவண்டும் இல்வ மயன்றால் அவர்கள்
நிவைவூட்டவ ப் மபறமாட்டார்கள்.
தற்சபாவதய TPV அல் து SHEV கா ாவதியாகும் முன்பு சமலும் விண்ணப்பம் மசய்தால்,
ஒரு முடிவு எடுக்கும் வவர தற்சபாவதய விசாத் மதாடரும். அவைத்து நன்வமகளும் சவவ /
கல்வி கற்றல் உாிவமகளும் மதாடரும். ஆைால் தற்சபாவதய விசா கா ாவதியாகும் முன்பு
புதிய படிவங்கவள மமடிமகயர் (படிவம் எம் 004) மற்றும் சி

சவவள Centrelink

ஆகியவற்றிற்குத் தாக்கல் மசய்ய சவண்டும்.

எப்படி விண்ணப்பம் மசய்வது
தகவல் சுதந்திரம் மூ ம் முதலில் உங்களுவடய DHA சகாப்வபப் மபறவும். படிவம் 424A
(இவணப்பு) இல் அஞ்சல் அல் து மின்ைஞ்சல் மூ மாக நீங்கள் விண்ணப்பிக்க ாம்.
உங்கள் விசாவின் கா ம் முடிவுக்கு வர முன் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட 5 மாதங்களுக்கு முன்ைர்
விண்ணப்பிக்க சவண்டும்.
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நீங்கள் இன்னுமமாரு TPV அல் து SHEV க்கு அஞ்சல் வழியாக (அணுகல் படிவம் 1505
இங்சக) அல் து இவணயத்திலுள்ள ImmiAccount மூ ம் விண்ணப்பிக்க முடியும்
உங்களுவடய DHA சகாப்பிற்கு அணுகவ ப் மபற்று மீண்டும் விண்ணப்பம் மசய்ய சட்டம்
சார்ந்த உதவி மபற சவண்டியது முக்கியமாைது (கீசழ உள்ள ‘சட்டம் சார்ந்த உதவிவயப்’
பார்க்கவும்)

இன்னுமமாரு விண்ணப்பத்வத மதிப்பிடுதல்
பின்வரும் விடயங்கவளக் கவைமாகத் மதாடர்ந்து கவைிப்சபாம் என்று DHA மசால்கின்றது:
*மசாந்த நாட்டில் நிவ வம மாறிவிட்டதா? *ஏதாவது குற்றம் சார்ந்த
குற்றச்சாட்டுகள் அல் து பாதுகாப்பு பிரச்சிவைகள் இருந்ததா? *மசாந்த நாட்டிற்கு
மவளிநாட்டு பயணம் சமற்மகாள்ளப்பட்டதா? *குடும்பக் குழுவில் மாற்றங்கள்
உள்ளதா? *பாதுகாப்வபக் சகாாியதற்காை காரணங்கள் மாறிவிட்டதா?
நாட்டின் நிவ வம மாறியிருந்தால் அல் து நம்பகத்தன்வம அல் து அவடயாளம் பற்றி
அறிய DHA மக்கவள சநர்காணல் மசய்ய ாம்.
விண்ணப்பம் ஏற்றுக் மகாள்ளப்பட்டால், இன்னுமமாரு TPV அல் து SHEV அசத
நிபந்தவைகளுடனும் நன்வமகளுடனும் வழங்கப்படும். DHA விண்ணப்பத்வத
நிராகாித்தால், தகுதி மீள் பாிசீ வை கிவடக்க ாம்.

சட்டம் சார்ந்த உதவி
மீண்டும் விண்ணப்பம் மசய்வதற்கு முன்ைதாக DHA இலிருந்து உங்கள் சகாப்வபப்
மபறுதலும் சட்ட ம் சார்ந்த ஆச ாசவை மபறுவதும் மிகவும் முக்கியம்.
மரயில்ஸ் நிறுவைத்திைால் (அகதிகள் மற்றும் குடிவரவு சட்ட சசவவ - மதாவ சபசி 3846
9300 www.rails.org.au/contact) ஒரு TPV அல் து SHEV க்கு விண்ணப்பிப்பது மதாடர்பாை
இ வச சட்டம் சார்ந்த உதவி அளிக்க முடியும்.
பிாிஸ்சபைில் வசிக்கும் மக்கள் 74 ஸ்சடஷன் சராடு, Indooroopilly யில் அவமந்துள்ள
Indooroopilly Uniting Church மருந்தகத்தில் ஒவ்மவாரு வியாழக்கிழவமயும் சைிக்கிழவமயும்
மாவ

2 முதல் -5 மணி வவர DHA சகாப்புகளுக்காை அணுகவ ப் மபறுவதற்காை தகவல்

சுதந்திரப் படிவங்கவளப் மபற உதவி மபற ாம்
www.homeaffairs.gov.au/temporaryprotection என்னும் DHA யின்வவ த்தளத்தில்
தகவல்கள் இருக்கின்றது
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TPV அல் து SHEV க்கு இவடசய நான் எப்படி முடிவு
மசய்வது?
முக்கிய சவறுபாடுகளாவை ஒரு TPV 3 ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு SHEV 5 ஆண்டுகளுக்கும்
மசல்லுபடியாகும் மற்றும் SHEV வவத்திருப்பவர், அல் து SHEV விண்ணப்பத்தில் ஒரு
குடும்ப உறுப்பிைராக இருந்து , ஒரு பிராந்திய பகுதியில் 3.5 ஆண்டுகள் சவவ
கல்வி கற்றவ

நிவறவு மசய்தால் , அவர்கள் சி

அல் து

திறவமமகாண்ட, மாணவர் அல் து குடும்ப

விசாவுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும். (மரயில்ஸின் SHEV தகவல் தாவளப் பார்க்கவும்).
எந்த விசாவுக்கு விண்ணப்பிப்பது என்பது உங்கள் முடிவாகும். நீங்கள் பின்வருவைபற்வறப்
பற்றிச் சிந்திக்க சவண்டும்:
 நீங்கள் அல் து உங்கள் குடும்பதிைர் ஒரு பிராந்திய பகுதியில் சவவ மசய்ய அல் து
கல்வி கற்க முடியும்


உங்கள் பாதுகாப்புக் சகாாிக்வககவள 3 அல் து 5 ஆண்டுகளில் மீண்டும் மதிப்பிட



சவண்டுமமை மபாிதும் விரும்புகிறீர்கள்
பிராந்தியப் பகுதியில் கல்வி கற்பதற்கு கட்டணத்வதச் மசலுத்த உங்களால் முடியும்



5 ஆண்டுகளில் சவவ , மாணவர் அல் து குடும்ப விசாக்களின் சதவவகவளப் பூர்த்தி



மசய்யும் வாய்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது
உங்களுக்கு ஆதரவு சசவவகள் சதவவ அத்துடன் அவவ பிராந்தியப் பகுதியில்
இருந்தால்.

SHEV யும் TPV யும் எவ்வாறு வித்தியாசமாைவவ?
TPV

எவ்வளவு கா ம் விசா நீடித்திருக்கும்

3ஆண்டுகள் வவர

TPV அல் து SHEV - பாதுகாப்பு விசாவிற்கு மீண்டும்



SHEV

5 5ஆண்டுகள் வவர
✓

விண்ணப்பிக்க ாமா
சவறு சி

(SHEV pathway) விசாக்களுக்கு

✕

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

விண்ணப்பிக்க ாமா
சவவ

உாிவமகள், மசன்டர்லிங்க், மமடிசகர், சவவ

சதடுபவர் உதவி மற்றும் குறுகிய கா ஆச ாசவை
வழங்கல்முதலியவற்வற அணுக முடியுமா
குழந்வதகள்(18 வயதிற்குட்பட்ட) பாடசாவ க்குச்
மசல்

ாமா

18 வயதிற்கு சமற்பட்டவர்கள் வயது வந்சதார் பு ம்
மபயர்ந்த ஆங்கி த் திட்டத்வத அணுக ாமா
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✕

✕

✕

✕

நீங்கள் மசாந்த நாட்டிற்குச் மசன்று திரும்ப ாமா?

✕

✕

மற்ற நாடுகளுக்குப் பயணிக்கவும் திரும்பவும் முடியமா?

✓

✓

✕
✓

✕
✓

ஏவைய கல்விக்காை மபாதுந அரசின் நிதியுதவி
வழங்கப்பட்ட மாைியங்கள்
நீங்கள் குடும்ப உறுப்பிைர்கவள ஆஸ்திசரலியாவுக்கு
மகாண்டு வர முடியுமா?

- நீங்கள் பயணம் மசய்யும் முன்பு அவமச்சாிடம்
எழுத்துப்பூர்வ அனுமதி மபற்றால் மட்டுசம
குடியுாிவம
28 நாட்களுக்குள் முகவாி மாற்றத்வத DIBP க்கு
அறிவிக்க சவண்டும்

சட்டம் சார்ந்த ஆச ாசவை மபறவும். உங்களுவடய TPV / SHEV கா ாவதியாகு
முன்ைதாகசவ விண்ணப்பிக்கவும்
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