IAA யினால் நிராகாிக்ப்பட்ட
பாதுகாப்பு விசா விண்ணப்பம்

IAA யினால் நிராகாிக்கப்பட்டால் விருப்பத்தேர்வுகள்
குடிவரவு மேிப்பீட்டு அேிகாரத்ோல் (IAA) உங்களுடடய பாதுகாப்பு விசா விண்ணப்பம்
நிராகாிக்கப்பட்டால், உங்களுக்கு மூன்று விருப்பத்தேர்வுகள் உள்ளன:

1. ோனாக முன்வந்து ஆஸ்ேிதரலியாடவ விட்டுச் சசல்லுேல்
IOM ஐ (குடிதயற்றத்ேிற்கான சர்வதேச அடமப்பு ) 3211 1396 அல்லது 1300 116 986 ஆகிய
சோடலதபசி எண்களில் அடையுங்கள்

2. புேிய பாதுகாப்பு விசா விண்ணப்பத்டேத் ோக்கல் சசய்யக் தகாாிக்டக
விடுக்க தவண்டும்
உங்களிடம் முன்பு முன்டவக்கமுடியாே குறிப்பிடத்ேக்க புேிய பாதுகாப்புக் தகாாிக்டககள்
இருந்ோல், புேிய பாதுகாப்பு விசாவிற்கு விண்ணப்பிக்க உள்நாட்டலுவல்கள் அடமச்சர்
உங்கடள அனுமேிக்கலாம்.

3. நீேிமன்றத்ேிற்குச் சசல்லுேல் (நீேித்துடற சார்ந்ே மீள்பாிசீலடன)
IAA யின் சசயல்முடற நியாயமற்றது, அல்லது உங்கள் உாிடமக் தகாாிக்டக சாியாகக்
தகட்கப்படவில்டல, அல்லது தவறு சட்டாீேியான பிடை உள்ளது, என நீங்கள் கருேினால்
அடே மீளாய்வு சசய்ய சபடரல் சர்கியூட் நீேிமன்றத்டேக் (FCC) தகட்கலாம்.
சாியான சட்டம் சார்ந்ே சசயல்முடறகடள IAA பின்பற்றியோ என்று நீேிமன்றம் கவனமாக
ஆராயும். ஆஸ்ேிதரலியா உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு விசா சகாடுக்க தவண்டுமா என்பது
பற்றி அது ஆராயாது.
நீங்கள் நீேிமன்றத்ேில் சவற்றி சபற்றால், ஆஸ்ேிதரலியா உங்களுக்குப் பாதுகாப்பு
வைங்கதவண்டிய கடப்பாடு சகாண்டுள்ளோ என்படேப் பற்றி புேிய முடிடவ எடுக்க உங்கள்
வைக்கு மீண்டும் IAA க்கு அனுப்பப்படும். நீேிமன்றத்ேில் தோல்வியுற்றால், சபாிய சட்ட
சசலவினங்கடள நீங்கள் சசலுத்ே தவண்டும்.

நீேிமன்றத்ேிற்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி
IAA யின் முடிவின் ேிகேியிலிருந்து 35 நாட்களுக்குள் நீங்கள் FCC க்கு விண்ணப்பிக்க
தவண்டும் அல்லது நீங்கள் அந்ேக் கால எல்டலக்கு சவளிதய இருந்ோல் கால நீட்டிப்புக்கு
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விண்ணப்பிக்க தவண்டும். நீேித்துடற சார்ந்ே மீள்பாிசீலடன விண்ணப்பம் ஒன்டற நீங்கள்
ோக்கல் சசய்ேவுடன் நீங்கள் ஒரு புேிய இடணப்பு விசாவிற்கு ேகுேியுடடயவராவீர்கள்,
இருப்பினும், IAA முடிடவப் பற்றித் சோிவித்து 28 நாட்களுக்குள் படிவம் 1008 இல் ஒரு புேிய
இடணப்பு விசாவிற்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்க தவண்டும்.
எனதவ ேடுத்து டவக்கப்படுவடேத் ேவிர்க்க சிறந்ே வாய்ப்பாக, IAA முடிவின் 28 நாட்களுக்கு
முன்னோக நீேிமன்றத்ேிற்கும் (நீேிமன்ற மீள்பாிசீலடனக்கு) உள்நாட்டலுவல்கள்
ேிடணக்களத்ேிற்கும் (ஒரு இடணப்பு விசாவிற்கு) விண்ணப்பிக்க தவண்டும்.
நீேிமன்றத்ேிற்குக் சகாடுக்க தவண்டிய படிவங்கள்
நீங்கள் உங்கள் விண்ணப்பத்டே காகிேம் அல்லது இடணயம் மூலமாகச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
நீேிமன்றத்ேிற்கு சகாடுக்க தவண்டிய படிவங்கள்:
சபடரல் சர்கியூட் நீேிமன்றத்ேிற்கு (FCC) 'புலப்சபயர்வுச் சட்ட விண்ணப்பம்' - IAA
யினால் மறுக்கப்பட்ட அடனத்து குடும்ப உறுப்பினர்கடளயும் பாதுகாப்பு விசா
விண்ணப்பப் படிவத்ேில் பட்டியலிடவும். ஒரு உடரசபயர்ப்பாளர் தேடவப்பட்டால்
குறிப்பிடவும்
சத்ேியக் கடுோசி - இது சமாோன நீேவான் (JP) அல்லது வைக்கறிஞருக்கு முன்
டகசயாப்பமிடப்பட்ட உங்கள் நிடலடம பற்றிய ஒரு அறிக்டகயாகும். இது
நீேிமன்றத்ேில் ஒரு சான்றாகப் பயன்படுத்ேப்படுகிறது. ஐ.ஏ.ஏ முடிவின் நகல் ஒன்டற
இேனுடன் இடணக்கவும்.
குடறந்ேபட்சமாக படிவங்களின் இரண்டு பிரேிகடள உருவாக்கி, அவற்டற நீேிமன்றப்
பேிவகத்துக்குக் சகாடுக்கவும். அவர்கள் அவற்றில் முத்ேிடர குத்துவார்கள் அவற்டற நீங்கள்
அரசாங்க வைக்கறிஞர்கள் மற்றும் IAA க்குக் சகாடுக்கவும்
நீேிமன்றக் கட்டணம்
உங்களிடம் சகாஞ்சப் பணம் இருந்ோல், கட்டணம் ஏதும் சசலுத்ோமல் இருப்பேற்கு
விண்ணப்பிக்க முடியும். விண்ணப்பத்ேில் உள்ள ஒவ்சவாரு நபரும் நிேிசார்ந்ே துன்பத்ேிற்கு
விேிவிலக்களித்ேல் படிவத்டே (சபாியவர்களுக்கு) அல்லது சபாது விேிவிலக்களித்ேல்
படிவத்டே (குைந்டேகளுக்கு) நிரப்ப தவண்டும். ஒரு வைக்கறிஞர், சமாோன நீேவான் அல்லது
நீேிமன்றத்ேின் அலுவலாின் முன் இடவ டகசயாப்பமிடப்பட தவண்டும்.
DHA மற்றும் IAA இலிருந்து ேகவல்கடளக் தகாருேல்
பாதுகாப்பிற்கான உங்கள் விண்ணப்பத்டேத் ேீர்மானிக்கும் தபாது உள்நாட்டலுவல்கள்
ேிடணக்களம் (DHA) மற்றும் IAA ஆகிய அடமப்புகள் ஆழ்ந்து ஆராய்ந்ே அடனத்து
ேகவல்களின் பிரேிகடள நீங்கள் சபற்றுக் சகாள்ள முடியுமானால் அது உங்கள் வைக்குக்கு
உேவும். படிவம் 424A (DHA ஆவணங்கள்) மற்றும் படிவம் 6 (IAA ஆவணங்கள்)
பயன்படுத்துங்கள்.
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நீங்கள் நீேிமன்றத்ேிற்கு விண்ணப்பித்ே பிறகு
நீேிமன்றம் உங்களுக்கு முேல் நீேிமன்றத் ேிகேிடய வைங்கும். நீங்கள் சமூகமளிக்கவில்டல
என்றால், உங்கள் விண்ணப்பம் ேள்ளுபடி சசய்யப்படலாம் அத்துடன் சட்ட சசலவுத்
சோடககடள நீங்கள் சசலுத்ே தவண்டும்.
நீங்கள் முேல் நீேிமன்ற ேிகேியில் ஒரு வைக்கறிஞடரக் சகாண்டிராவிட்டால்,
புதுப்பிக்கப்பட்ட தமம்பட்ட விண்ணப்பத்டே நீேிமன்றத்ேில் ோக்கல் சசய்வேற்கு நீேிமன்ற
புத்ேகத்டேப் நீங்கள் சபற்ற ேிகேி முேல் எட்டு முேல் பன்னிரண்டு வாரங்களுக்கு நீங்கள்
தவண்டுதகாள் டவக்க தவண்டும். சவற்றிசபறுவது சோடர்பான வாய்ப்டபப் பற்றி
ஆதலாசடன சசய்ய ஒரு இலவச (சபாது நலத்துக்காக) வைக்கறிஞடரக் கண்டுபிடிக்க முயற்சி
சசய்வேற்கு இது தநரத்டேக் சகாடுக்கும்.
நீங்கள் நீேிமன்றத்ேின் புத்ேகத்டேப் சபறும் தபாது, உங்களுக்கு ஒரு வைக்கறிஞர்
இல்லாவிட்டால், Indooroopilly Uniting Church அல்லது RAILS (கீதை காண்க) ஐ சோடர்பு
சகாள்ளவும்.
உங்கள் சோடர்பு விபரங்கள் மாறினால், நீேிமன்றம் மற்றும் அரசாங்க வக்கீல்கள்
'தசடவக்கான முகவாி அறிவிப்பு' படிவத்ேில் எழுத்துமூலமாக நீேிமன்றம் மற்றும் அரசாங்க
வைக்கறிஞர்கள் ஆகிதயாருக்குத் சோிவியுங்கள் படிவம் 929 இல் DHA க்கும் சோிவியுங்கள் .

சட்டம் சார்ந்ே உேவி
உங்களுடடய பாதுகாப்பு விசா மறுக்கப்பட்டால், நீங்கள் உடனடியாகச் சட்டம் சார்ந்ே
ஆதலாசடனகடள சபற தவண்டும். ஒரு வைக்கறிஞருக்குக் சகாடுக்க உங்களிடம் பணம்
இல்டல என்றால் நீங்கள் இலவச ஆதலாசடன சபறலாம், அத்துடன் நீேிமன்றத்ேிற்கு ஒரு
கட்டணமற்ற (இலவச) வைக்கறிஞாின் தசடவயப் சபறும் வாய்ப்பு இருக்கலாம். உங்கள்
வைக்டக நீேிமன்றத்ேில் சவற்றிகரமாகச் சந்ேிக்கும் வாய்ப்பு இல்டலசயன்றால், நீங்கள்
நீேிமன்றத்ேிற்கு ஒரு இலவச சார்பு வைக்கறிஞடரப் சபறமாட்டீர்கள். நீங்கள்
பின்வருபவர்களிடமிருந்து உேவிடயப் சபறலாம்:
அகேி மற்றும் குடிவரவு சட்டம் சார்ந்ே தசடவ (சரயில்ஸ்) சட்டம் சார்ந்ே ஆதலாசடன
வைங்குகின்றது. சோடலதபசி 07 3846 9300.

Indooroopilly Uniting Church (IUC).

நீேிமன்றப் படிவங்கள், இடணப்பு விசா மற்றும் FOI

படிவங்கடளப் பூர்த்ேி சசய்ய உேவி சசய்வார்கள், அத்துடன் , உங்கடள சால்தவாஸ்
சட்டத்ேிற்கு பாிந்துடரத்து அனுப்புவார்கள். வியாைக்கிைடம அல்லது சனிக்கிைடமகளில் 74
ஸ்தடஷன் தராட்டிலுள்ள, Indooroopilly க்கு மாடல 2 மணி முேல் -5 மணி வடர வருடக
ேரவும்
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Salvos Legal Humanitarian உங்களுடடய நீேிமன்ற வைக்குக்கு ஒரு இலவச வைக்கறிஞடரப்
சபற முயற்சி சசய்வார்கள். முேலில் நீங்கள் ஐயுசி கிளினிக்குக்குச் சசன்று, IUC ஆல் Salvos
க்குப்ப பாிந்துடரத்து அனுப்பப் பட தவண்டும். சோடலதபசி 07 3280 8860.
Federal Circuit Court Registry Level 6, Harry Gibbs Commonwealth Law Courts Building, 119 North
Quay, Brisbane இல் அடமந்துள்ளது Tank வீேியிலிருந்து கட்டிடத்ேிற்கு உட்சசல்ல
தவண்டும். நீேிமன்றப் படிவங்கள் - இடணயத்ேில் தேடுங்கள் ‘சபடரல் சர்கியூட் நீேிமன்ற
விண்ணப்பம் – புலப்சபயர்வுச் சட்டம்’ மற்றும் சபடரல் சர்கியூட் நீேிமன்ற – சத்ேியக்கடுோசி
ஒன்டறத் ேயாாித்ேல்.
www.fedcourt.gov.au/online-services/elodgment எனும் இடணயத்ேில் விண்ணப்பத்டேத்
ோக்கல் சசய்ேல்
www.rails.org.au/publications எனும் இடணயத்ேில் விவரமான ேகவல் சோகுேி
கிடடக்கும்
இது சட்டம் சார்ந்ே ஆதலாசடன அல்ல. குறிப்பிட்ட அறிவுடரக்கு ஒரு
புலப்சபயர்வு முகவடர / வைக்கறிஞடரப் பார்க்கவும்
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