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பாதுகாப்பு விசாக்கள்  

விண்ணப்பச் சசயல்முறை 
 

பாதுகாப்றப யார் சபை முடியும்?  
 

ஆஸ்திரேலியாவிற்கு வருறக தரும் நபர் , தனது நாட்டிற்குத் திரும்புவதற்கு அஞ்சுகின்ைார் 

எனக் ரகாாினால், உள்நாட்டலுவல்கள் திறணக்களத்திற்குப் (DHA) பாதுகாப்புக்காக 

விண்ணப்பிக்க முடியும்.  

 

நீங்கள் ஒரு 'அகதி' என்று DHA க்குக் காட்ட முடியுசென்ைால் அேசாங்கம் பாதுகாப்பு வழங்க 

ரவண்டும் – இதன் சபாருள் என்னசவன்ைால், நீங்கள் உங்கள் நாட்டிற்குத் திருப்பி 

அனுப்பப்பட்டால் உங்கள் இன, ெத, ரதசிய, அேசியல் கருத்து அல்லது ஒரு சமூகக் குழுவின் 

அங்கத்தினர் என்பதன் விறளவாக  நீங்கள் கடுறெயான தீங்றக அனுபவிப்பீர்கள்.   

 

 நீங்கள் அகதிக்கான  வறேயறைகறளப் பூர்த்தி  சசய்யவில்றல என்ைால், நீங்கள் 'குறை 

நிேப்பு' பாதுகாப்புக்காக ெதிப்பீடு சசய்யப்படுவீர்கள் – அதாவது நீங்கள் உங்கள் நாட்டிற்குத் 

திருப்பி அனுப்பப்பட்டால்,  சர்வரதச சட்டத்திற்கு எதிோன கடுறெயான ெனித உாிறெ 

ெீைல்களினால் துன்பப்படுவீர்கள் என்று  நீங்கள் காண்பித்தால் இது சகாடுக்கப்படும் 

 

 உங்கள் நாட்டில், நீங்கள் வாழக்கூடிய பாதுகாப்பான பகுதி இல்றல, அத்துடன்  நீங்கள் 

வாழக்கூடிய ரவறு எந்த பாதுகாப்பான நாடும் இல்றல, ரெலும் நீங்கள் கடுறெயான 

குற்ைங்கறள சசய்யவில்றல என்று நீங்கள் நிரூபிக்க ரவண்டும். 

 

உங்களுக்குப் பாதுகாப்புக் கடப்பாடு இருப்பதாக நீங்கள் நிரூபித்தால், சுகாதாேம் ,ஒழுக்கம்  

ெற்றும் பாதுகாப்புச் ரசாதறனகள் ஆகியவற்றைப் பூர்த்தி சசய்தால் நீங்கள் 

பின்வருவனவற்றைப் சபற்றுக் சகாள்ளலாம்: 

  நீங்கள் சட்டப்படி ஏற்கத்தக்க விசாவுடன் ஆஸ்திரேலியா வந்து அதன் பின்னர் , தஞ்சம் 

வழங்குொறு ரகாாினால்,  நிேந்தேப் பாதுகாப்பு விசா (PPV) .  

 நீங்கள் விசா இல்லாெல் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்து ரசர்ந்தால்  தற்காலிக பாதுகாப்பு 

விசா (TPV) அல்லது ஒரு பாதுகாப்பான புகலிட விறனத்திட்ப விசா (SHEV).  

 

 

 

என்ன படிவங்கறளப் பயன்படுத்த ரவண்டும் 
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சட்டப்படி ஏற்கத்தக்க  விசாவுடன் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்து ரசர்ந்து  அதன் பின்  தஞ்சம் 

ரகாரும் ஒரு நபர், படிவம் 866 இல் நிேந்தே, பாதுகாப்பு விசாவிற்கு DHA க்கு 

விண்ணப்பிக்கலாம். 

 

விசா இல்லாெல் ஆஸ்திரேலியாவிற்கு வருறக தந்திருக்கும் புகலிடம் ரகாருரவார், DHA 

உடன் பாதுகாப்பிற்காக ஒரு விண்ணப்பத்றதச் செர்ப்பிக்க ரவண்டும் அத்துடன் ஒரு TPV 

க்கா அல்லது ஒரு SHEV க்கா விண்ணப்பிப்பதா என்பறதக் கட்டாயொக முடிவு சசய்ய 

ரவண்டும். அவர்கள்  படிவம் 866 ஒன்ைில் விண்ணப்பிக்க ரவண்டும். 

 

ஏற்கனரவ SHEV அல்லது TPV உறடய நபர்கள், 1505 என்ை படிவத்தில் ரெலும் TPV அல்லது SHEV 

க்கு ெீண்டும் விண்ணப்பிக்கலாம். தற்ரபாறதய TPV or SHEV காலாவதியாகும் முன் அவர்கள் 

விண்ணப்பிக்க ரவண்டும்.  

 

SHEVக்கு விண்ணப்பிக்க, நீங்கரளா அல்லது ஒரு குடும்ப அங்கத்தினரோ 'ெிகக் குறைவான சமூக 

பாதுகாப்பு நலன்கறள' சபறும் சபாழுது 'நியெிக்கப்பட்ட பிோந்திய SHEV பகுதியில்' பணியாற்ை 

அல்லது படிக்க விரும்புவதாக உறுதி ஆவணத்தில்  றகசயாப்பெிட ரவண்டும். இதன் அர்தம் 

நீங்கரளா அல்லது ஒரு குடும்ப உறுப்பினரோ அந்தப் பிோந்திய பகுதிகளில் ரவறல சபை அல்லது 

கல்வி கற்க முயற்சி சசய்வீர்கள் என்பதாகும். 

 

ஒரு விண்ணப்பத்திற்கான  சசலவு $ 35 அல்லது, நீங்கள் தடுப்புக் காவலில் இருந்தால், 

கட்டணம் இல்றல. விண்ணப்பப் படிவங்கறள  கறேயிலுள்ள பாதுகாப்பு றெயத்திலுள்ள 

DHA  அலுவலகத்தில் செர்ப்பிக்க ரவண்டும். விண்ணப்பங்கள் விறேவில் DHA 

வறலத்தளத்தின் மூலம் இறணயத்தில் சசய்ய முடியும் ெற்றும் படிவம் 866 ெட்டுரெ.  

விண்ணப்பத்றதப் பூர்த்தி சசய்தல்  
 

 உங்கள் விண்ணப்பத்றதப் பூர்த்தி சசய்து, அதறனத் தாக்கல் சசய்ய  முன்னர் அனுபவம் 

வாய்ந்த புலப்சபயர்வு முகவாியிடெிருந்து அைிவுறே சபை ரவண்டும். 
 

எவ்வாறு விண்ணப்பிப்பது என்பது  பற்ைிய சில தகவல்கள் இறணயத்தில் கிறடக்கின்ைன: 

இங்ரக RAILS ல் இருந்து; இங்ரக அகதிகள் ஆரலாசறன ெற்றும் சமூக (Casework)  ரசறவ 

யிலிருருந்து. இங்ரக பாதுகாப்புக்காக விண்ணப்பிப்பதற்கான சொழிசபயர்க்கப்பட்ட 

தகவல்கறள DHA  றவதத்திருக்கிைது.  

திறணக்களத்தின் ரநர்காணல்  
 

உங்கள் விண்ணப்பம் தாக்கல் சசய்யப்பட்ட பிைகு நீங்கள் ஒரு DHA அதிகாாியினால்  ரபட்டி 

காணப்படுவீர்கள். நீங்கள் முன்பு சசய்திருந்த அறனத்து தகவல்களும் அவர்களிடெிருக்கும், 

சவளிநாடுகளிலிருந்து சசய்த விண்ணப்பங்களும் அவர்களிடெிருக்கும். உங்கள் 

அறடயாளத்றத, உங்கள் நம்பகத்தன்றெறய (நீங்கள் உண்றெறயச் சசால்கிைீர்களா 

என்பறத) ெற்றும் உங்கள் அகதி ரகாாிக்றககறளச் சாிபார்க்க பல ரகள்விகறள அவர்கள் 
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ரகட்பார்கள். புதிய தகவல்கறளப் சபற்ைிருந்தால் நீங்கள் ரநர்காணலுக்கு முன்பு  

செர்ப்பிக்கலாம். முடிசவடுத்தவுடன், நீங்கள் புதிய தகவல்கறள அரநகொகச் செர்பிக்க 

முடியாது.  

 

திறணக்கள ரநர்காணலுக்குப் பிைகு என்ன நிகழும்?  

உங்கள் விண்ணப்பம் ெறுக்கப்படுகிைரதா அல்லது விசாரவா என்று ஒரு கடிதத்றத நீங்கள் 

சபறுவீர்கள். ஒரு விசா வழங்குவதற்கு முன்னர் DHA  உங்களுறடய ெற்றும் உங்கள் 

விண்ணப்பத்தின் பகுதியாக உள்ள ெற்ைவர்களுறடய சுகாதாேம், ஒழுக்கம் ெற்றும் 

பாதுகாப்புச் ரசாதறனகறள முடிக்க ரவண்டும். இது நீண்ட காலம் எடுக்கலாம். 

என்னுறடய விண்ணப்பம் ரதால்வியறடந்தால் என்ன 

சசய்வது? 
 

 உங்கள் விண்ணப்பொனது TPV அல்லது SHEV க்காக இருந்தால், அது DHA யால் 

ெறுக்கப்படுகிைது என்ைால், அது ஏன் ெறுக்கப்படுகிைது என்பறதயும், உங்கள் வழக்கு ஐ.ஏ.ஏ 

(குடிவேவு ெதிப்பீட்டு ஆறணயம்) ெதிப்பாய்வு சசய்யப்படுவதற்கு அனுப்பப்பட்டதா எனக் 

கூறும் கடிதத்றதப் சபறுவீர்கள். நீங்கள் டி.பீ.பீ.பீ. முடிவுடன் உடன்படவில்றல, ரெலும் எந்த 

புதிய தகவறலயும் அளிக்கிைீர்கள் என்று IAA க்கு எழுத 21 நாட்கறளக் சகாண்டிருக்கிைீர்கள். 

'விதிவிலக்கான காேணங்கள்'  இருந்தால் புதிய தகவல்கறள IAA ஏற்கும். எனரவ 

சதாடக்கத்தில் முழுறெயாக உங்கள் உாிறெக் ரகாேல்கறளப் பற்ைிய அறனத்துத் 

தகவல்கறளயும் செர்பிப்பது ெிகவும் முக்கியம்.  

 

நீங்கள் ஒரு சசல்லுபடியாகும் விசாவுடன் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்திருந்தால், உங்கள் 

விண்ணப்பம் நிேந்தே பாதுகாப்பு விசாவிற்காகச் செர்பிக்கப்பட்டிருந்து, அது ெறுக்கப்பட்டால், 

அது ஏன் ெறுக்கப்படுகிைது என்று ஒரு கடிதத்றத நீங்கள் சபறுவீர்கள். இது ெீளாய்வு 

சசய்யப்பட ரவண்டும் என்று  நீங்கள் விரும்பினால் 28 நாட்களுக்குள் நிர்வாக 

ரெல்முறையீட்டுத் தீர்ப்பாயத்திற்கு  விண்ணப்பம் சசய்ய ரவண்டும். 

 

உங்களுறடய விண்ணப்பம் ெறுக்கப்பட்டால் , நீதிென்ைம் ('நீதித்துறை ெறுஆய்வு' என்று 

அறழக்கப்படும்) மூலம் ெறு பாிசீலறன சசய்யக் ரகாேலாம், ஆனால் இது ெிகவும் 

சிக்கலானது ெற்றும் ெிக விறலயுயர்ந்ததாக இருக்கலாம்..  

 

எந்த ெறுப்புப் பற்ைியும் நீங்கள் உடனடியாகச் சட்ட ஆரலாசறன சபை ரவண்டும்.. 
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