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பாதுகாப்பு விசாக்கள்
திணணக்களத்தின்
நேர்காணல்
நேர்காணலுக்கு முன்
உள்ோட்டலுவல்கள் திணணக்களத்தில் (DHA) உங்கள் பாதுகாப்பு விசா நேர்காணலில் கலந்து
ககாள்ளுமாறு ேீங்கள் ஒரு அறிவிப்ணபப் கபறும்நபாது, எங்கு கசல்ல நவண்டும், அங்நக
ேீங்கள் எப்படி நேரத்திற்குச் கசல்வீர்கள் மற்றும் குழந்ணதப் நபணல் நபான்றவற்ணற
ஒழுங்குபடுத்தியுள்ளீர்களா என்பணத ேீங்கள் உறுதிகசய்து ககாள்ளுங்கள்,
நேர்காணலுக்கு முன்னர், ேீங்கள் DHA க்கு வழங்கிய உங்கள் விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிட்ட
அறிக்ணகணய மறுபடியும் வாசிப்பணத உறுதிப்படுத்தவும், அத்துடன் அதில் என்ன
கூறப்பட்டிருக்கின்றது என்பணதச் சாியாகத் கதாிந்து ணவத்திருங்கள். ேீங்கள் புதிய
தகவல்கணளக் கண்டறிந்திருந்தால், நேர்காணலுக்கு முன்னர் ேீங்கள் அணத அனுப்ப
நவண்டும் அல்லது நேர்காணலின் கதாடக்கத்தில் DHA அதிகாாிக்கு சமர்ப்பிக்க நவண்டும்.

நேர்காணலில்
1. குடிவரவு அதிகாாி உங்களுக்கு உணரகபயர்ப்பாளணர அறிமுகம்
கசய்வார்.உணரகபயர்ப்பாளணர உங்களால் புாிந்து ககாள்ள முடியாவிட்டால், ேீங்கள்
முதலில் ஆறுதலாகச் கசால்லும் படியும், அவர்கள் கசான்னணத மீண்டும் கூறும் படி
நகட்க நவண்டும். இது உதவாது என்றால், அல்லது நவறு பிரச்சணனகள் இருந்தால்,
ேீங்கள் அந்த அலுவலாிடம் கசால்ல நவண்டும், ஏன் என்று கசால்லுங்கள். நேர்காணல்
இன்கனாரு ோளுக்கு ணவக்கப்பட்டு நவறு உணரகபயர்ப்பாளருடன் ஆரம்பிக்கப்படும்
என்ற அர்த்தமாகும்..
2.

குடிவரவு அதிகாாி வழக்கமாக, ஆனால் எப்நபாதும் இல்ணல, விசா விண்ணப்ப
கசயல்முணற மற்றும் ஒரு அகதி என்றால் யார் என்பணவ பற்றிக் கூறி நேர்காணணல
ஆரம்பிப்பார்.

3. ேீங்கள் உண்ணமணயச் கசால்ல நவண்டும். ேீங்கள் ஒரு சமய ேம்பிக்ணகயாளர் என்றால்
ஒரு மதப் புத்தகத்தின்மீது உண்ணம கசால்லப் நபாவதாகச் சத்தியத்ணதச் கசய்யப்
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நபாகிறீர்களா அல்லது ஒரு வாக்குறுதிணய ேீங்கள் கசய்யப்நபாகிறீர்களா என்று குடிவரவு
அதிகாாி உங்கணளக் நகட்கலாம்.
4. அதிகாாி நசாதித்துப் பார்ப்பதற்காகப் பல விவரமான நகள்விகணளக் நகட்பார்:


உங்கள் அணடயாளம்



ேீங்கள் உண்ணமணயக் கூறுகின்றீர்களா



உங்கள் கசாந்த ோட்டிற்குத் திருப்பி அனுப்பப்பட்டால் ேீங்கள் தீங்கினால் துன்புறும்
சாத்தியக்கூறு எவ்வாறு உள்ளது



அந்தத் தீங்கு உங்களுக்குக் கடுணமயானதாக இருந்தால் உங்களுக்குப் பாதுகாப்புக்
ககாடுக்க நவண்டியிருக்கும்.

5. அதிகாாி பின்வருவனவற்ணறச் நசாதித்துப் பார்க்கக் நகள்விகணளக் நகட்பார்:


ேீங்கள் ஏற்கனநவ உங்கள் அறிக்ணகயில் ககாடுத்துள்ள தகவல்கணளச் நசாதித்துப்
பார்க்க



ேீங்கள் முன்னர் கூறியுள்ளவற்றிற்கும் இப்நபாது கூறுவதற்கும் ஏதாவது வித்தியாசம்
இருக்கின்றதா என்பணதச் நசாதித்துப் பார்க்க



DIBP அதன் ஆராய்ச்சி மூலம் கபற்ற தகவல்களுக்கு எதிராக உங்கள் கணதணய
நசாதித்துப் பார்க்க

6. உங்களால் ஞாபகப்படுத்திக் ககாள்ளும் அளவுக்கு உங்கள் முழுக் கணதணயயும்
கசால்லுங்கள். மற்றவர்களிடமிருந்து நகட்ட தகவல்கணள உருவாக்காதீர்கள் அல்லது
நசர்க்காதீர்கள். ஏதாவது உங்கள் ேிணனவில் இல்ணல என்றால், அணத உருவாக்க
நவண்டாம். உங்கள் ேிணனவில் இல்ணல என்று கசால்லுங்கள்.
7. ேீங்கள் முன்னர் குடிவரவுக்கு வழங்கிய தகவல்களுடன் உங்கள் கணதயில் நவறுபாடுகள்
ஏதாவது இருந்தால், நவறுபாடுகள் ஏன் இருக்கின்றன என்பணத விளக்கவும்.
8.

குடிவரவு அதிகாாி பல விடயங்கணளப் பற்றி உங்களிடம் நகள்விகணளக் நகட்கலாம்.
அதிகாாி பின்வருவனவற்ணற ணவத்திருப்பார்:


ஆஸ்திநரலியாவில் கசயலாக்கம் கசய்யும் அணனத்து கட்டங்களிலும் ேீங்கள்
வழங்கிய தகவல்கள்



ஆஸ்திநரலியா தவிர நவறு ோடுகளுக்குச் கசய்த அணனத்துப் பயணப்
பதிநவடுகள்.



சமூக ஊடகத்தில் ேீங்கள் பகிர்ந்துள்ள தகவல்கள் (எ.கா. முகநூல்)



பிற தரப்பினர்களிடமிருந்து கபற்ற தகவல்கள்

9. உங்கள் கணதயில் சந்நதகத்ணத ஏற்படுத்தும் ஏதாவது தகவல்கள் அதிகாாியிடம் இருந்தால்
அவற்ணற அவர் உங்களிடம் கசால்ல நவண்டும், நமலும் விளக்கிக்ககாள்ள உங்களுக்கு
ஒரு வாய்ப்பளிக்கவும் நவண்டும். அவர்கள் தவறான தகவல்கணளக்
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ககாண்டிருக்கிறார்கள் அல்லது முழு கணதயும் அவர்களிடம் இல்ணல என்று ேீங்கள்
ேிணனத்தால், ேீங்கள் அதணனச் கசால்ல நவண்டும் அத்துடன் உங்களால்
முடியகமன்றால் அவர்கள் தவறு என்று ஏன் ேீங்கள் ேிணனக்கிறீர்கள் என்பணதயும்
விளக்குங்கள்.
10. குடிவரவு அலுவலாின் கவணலகள் குறித்து பதில் வழங்கக்கூடிய தகவல்கணள
நேர்காணலுக்குப் பின்னர் உங்களால் வழங்கமுடியுகமன்றால் அவ்வாறு கசால்லுங்கள்.
பின்னர் அந்த நேர்காணலுக்குப் பிறகு அந்தத் தகவல்கணள வழங்க நவண்டும். தவறான
அல்லது தயாாிக்கப்பட்ட தகவல்கணள ேீங்கள் ககாடுத்தால், வழக்கமாகக்
கண்டுபிடிக்கலாம் என்றால் ேீங்கள் விடயங்கணள உருவாக்கியதாக அதிகாாி ேிணனத்தால்
அது உங்கள் வழக்ணக மிகவும் நமாசமாகப் பாதிக்கும்.
11. நேர்காணலுக்குப் பிறகு ேீங்கள் நமலும் தகவல்கணள அனுப்ப நவண்டுகமன்று அதிகாாி
விரும்பினால் ேீங்கள் அனுப்ப நவண்டிய காலத்ணத உங்களுக்கு வழங்குவார். ேீங்கள்
நேரம் நபாதாது என்று ேிணனத்தால், அதிகாாிக்குச் கசால்லுங்கள். கூடுதலான நேரம்
வழங்கமுடியுமா என்று நகழுங்கள்.

நேர்காணலுக்குப் பிறகு
நேர்காணலுக்குப் பிறகு, அதிகாாி முடிகவடுக்கும் முன், ேீங்கள் கபற்ற புதிய தகவல்கணள
ேீங்கள் ககாடுக்கலாம், ஆனால் அணவ உண்ணமயானணவ என்பணத ேீங்கள் உறுதிப்படுத்த
நவண்டும்l.
தவறான அல்லது மிணகப்படுத்தப்பட்டதாகத் நதான்றும் தகவல்கணள ேீங்கள் வழங்கினால்,
( இப்கபாழுது இருப்பணத விட நமாசமாக்கப்பட்டால்) அது உங்கள் வழக்ணக ேன்றாக
ஆக்குவதற்காகச் கசய்தால், ேீங்கள் உண்ணமயிநலநய வாய்ணம இல்லாதவர் என்று அதிகாாி
சிந்திக்கக் கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது. அத்துடன் உங்கள் கணதகளின் மற்றப் பகுதிகணள
ேம்பக்கூடிய வாய்ப்புக் குணறவாக இருக்கும்.
நேர்காணலுக்கு முன்பு உங்கள் தகவல்கள் அணனத்ணதயும் வழங்குவது சாத்தியம் என்றால்
இச் கசயல் மிகவும் ேன்றாக இருக்கும்
நேர்காணலுக்குப் பிறகு குடிவரவு நமலும் தகவல்கணளக் நகட்டு உங்களுக்குக் ஒரு கடிதம்
அனுப்பினால் அணத உங்களால் புாிந்து ககாள்ள முடியாவிட்டால் புலப்கபயர்வு
முகவாிடமிருந்து அறிவுணர கபற நவண்டும்..

முடிவு
ேீங்கள் மறுப்புக் கடிதத்ணதப் கபற்றால், விணரவில் குடிவரவு ஆநலாசணன கபற நவண்டும்.
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