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பாதுகாப்பு விசாக்கள்
உங்கள் அறிக்கக
பாதுகாப்பு விசா விண்ணப்பத்கைச் சமர்ப்பித்ைல்
ஆஸ்ைிரேலியாவிற்கு வருகக ைரும் நபர் , ைங்களுகைய நாட்டிற்குத் ைிரும்புவைற்கு
அஞ்சுகின்றனர் எனக் ரகாாினால், உள்நாட்ைலுவல்கள் ைிகணக்களத்ைிற்கு (DHA)
பாதுகாப்புக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும்..

உங்கள் அறிக்கக
விண்ணப்பத்ைின் முக்கிய பகுைி உங்களுகைய அறிக்கக அத்துைன் உங்களுகைய ைாய்
நாட்டிற்குத் ைிரும்பிச் சசன்றால் உங்களுக்கு என்ன கடுகமயான ைீங்கு விகளயுசமன்று
காட்டும் சான்றுகள். இங்ரகயுள்ள உங்கள் குடும்பத்ைிலுள்ள மற்சறாரு உறுப்பினர் ைீவிே
ைீங்கின் ஆபத்ைில் இருந்ைால், அவர்கள் என்ன பாைிப்புக்கு உள்ளாகுவார்கள், ஏன் அவற்றால்
பாைிக்கப்படுவார்கள் என்ற ைனி அறிக்கக சமர்ப்பிக்க ரவண்டும்

என்ன விவேம் சமர்ப்பிக்க ரவண்டும்
இந்ை அறிக்கக உங்கள் சசாந்ைக் ககை. பின்வரும் ரகள்விகளுக்குப் பைிலளிக்க மிகவும்
விாிவான ைகவல்ககளக் சகாடுக்க ரவண்டும்:


உங்கள் நாட்கை விட்டு சவளிரயற என்ன நைந்ைது?



உங்களுக்கு இந்ைப் பிேச்சகனகளக விகளவித்ைவர்கள் யார்?



பிற குடும்ப உறுப்பினர்களுக்குப் பிேச்சகனகள் இருந்ைைா?



இந்ைப் பிேச்சகனககள நிறுத்ை நீங்கள் ஏைாவது முயற்சி சசய்ைிருக்கிறீர்களா, அல்லது
உைவி சசய்ய அைிகாாிககளக் ரகட்டீர்களா? இல்கலசயன்றால், ஏன் இல்கல?



உங்கள் நாட்கை விட்டு எப்படி சவளிரயற முடிந்ைது?



இப்ரபாது நீங்கள் பாதுகாப்பாக உங்கள் நாட்டிற்குத் ைிரும்பிச் சசல்ல முடியுமா?



நீங்கள் நாட்டின் மற்சறாரு பகுைிக்கு சசல்ல முடியுமா அத்துைன் பாதுகாக்கப்படுவீர்களா?
இல்கலசயன்றால், ஏன் இல்கல?
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நிகழ்வு ரநே வாிகசயில் விையங்ககள வழங்குங்கள் - முந்ைய காலத்ைிலிருந்து இப்ரபாது வகே
என்ன நைந்ைது . குறிப்பாக உங்களுக்கு என்ன நைந்ைது என்று சசால்லுங்கள். எவ்வளவு
முடியுரமா அவ்வளவு விவேம் சகாடுங்கள் - என்ன பிேச்சகனகள் நைந்ைது, எப்ரபாது, எங்ரக
நைந்ைது, ஏன் அகவகள் நைந்ைது, யார் சபாறுப்பு. உங்கள் நாட்டில் உள்ள சபாது ஆபத்கை
பற்றிய ைகவல்ககள மட்டும் வழங்காைீர்கள்.
இந்ை விண்ணப்பப் படிவம் இந்ை விையங்ககளப் பற்றிய ரகள்விககளக் ரகட்கிறது,
அத்துைன் உங்கள் அகையாளம், ரைசியம், குடும்பம், பயணம், கல்வி, ரவகல மற்றும் நீங்கள்
கைந்ை காலத்ைில் வாழ்ந்ை இைங்ககளப் பற்றிய பல ரகள்விகள் உள்ளன.

உண்கமயானைாகவும், குறிப்பிட்ைைாகவும் இருக்க ரவண்டும்
உங்கள் ககைகய எழுதும் ரபாது அல்லது சசால்லும் ரபாது நீங்கள் உண்கமயாகவும், நீங்கள்
நாட்கை விட்டு சவளிரயற என்ன நிகழ்ந்ைது என்று குறிப்பிட்ை உைாேணங்கள் சகாடுத்து
ஏன் நீங்கள் ைிரும்பிச் சசல்ல முடியாது என்று விளக்க ரவண்டியதும் மிக முக்கியமாகும்.
உங்களால் நிகனவுபடுத்ைிக் சகாள்ளும் அளவுக்கு உங்கள் முழுக் ககைகயயும் சசால்லுங்கள்.
விையங்ககள உருவாக்காைீர்கள் அல்லது மற்றவர்களிைமிருந்து ரகட்ை விையங்ககளச்
ரசர்க்காைீர்கள். உங்களுக்கு நிகனவில் இல்கல என்று சசால்லுங்கள்..
நீங்கள் முன்பு குடிவேவுக்கு வழங்கிய எந்ை ைகவலுைனும் உங்கள் ககையில் ரவறுபாடுகள்
இருந்ைால், ரவறுபாடுகள் ஏன் இருக்கின்றன என்பகை விளக்கவும்.
நிகழ்வுகளின் ைிகைிகள், எங்ரக நிகழ்வுகள் இைம்சபற்றன, யாசேல்லாம் இவற்றில்
சம்பந்ைப்பட்டுள்ளார்கள் என்று நீங்கள் வழங்கிய ைகவல்ககளக் குடிவேவு ைிகணக்களம்
ரசாைித்துப் பார்க்கும். ைகவல்கள் உண்கமயானகவ அல்ல எனக் கண்ைறியப்பட்ைால்
அல்லது அகைிகளின் வகேயகறக்கு சபாருந்ைாைைாக இருந்ைால், உங்களுக்கு விசா வழங்க
முடியாமல் இருக்கும்..
ைிருப்பி அனுப்பப்பட்ைால் ைங்களுக்குத் ைீங்கு விகளவிக்கும் என்ற அச்சம் சகாண்ை
குடும்பத்ைினர் ஒவ்சவாருவரும் ைனி அறிக்கக சமர்ப்பிக்க ரவண்டும். குழந்கைகள் மிக இளம்
வயைிரலரய

இருந்ைால்,

அவர்களுக்கு

என்ன

நைக்கும்

என்று

ஏன்

சபற்ரறார்கள்

பயப்படுகிறார்கள் என்று கூறும் ஒரு அறிக்கககய அவர்களது சபற்ரறார்கள் சசய்யலாம்.

உங்கள் வழக்கக ஆைாிக்க ஆவணங்ககளப் சபறுங்கள்
உங்கள் உாிகமக் ரகாேகல ஆைாிக்கும் எந்ை ஆவணத்கையும் சமர்ப்பியுங்கள். கடிைங்கள்,
புககப்பைங்கள், உறுப்பினர் அட்கைகள், மருத்துவ அறிக்கககள், உங்கள் ககைக்கு
ரநேடியாகத் சைாைபுள்ள ஊைகச் சசய்ைிகள் ரபான்றகவ.
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உங்கள் அகையாளத்கையும் ரைசியத்கையும் நிரூபிக்கும் அசல் ஆவணங்ககள குடிவேவு
ரகட்கும். நீங்கள் அகையாள ஆவணங்ககள சபறுவைற்கான முயற்சிககளச் சசய்ய
ரவண்டும், அவற்கற உங்களால் சபற முடியாவிட்ைால், ஏன் சபறமுடியாது என்பகை நீங்கள்
குடிவேவுக்குச் சசால்ல ரவண்டும்.
ஆவணங்கள் உண்கமயானகவ என்பது உங்களுக்கு உறுைியாகத் சைாிய ரவண்டியது
மிகவும் முக்கியமானைாகும். ைவறான ஆவணங்ககளச் சமர்ப்பித்ைால், உங்கள் விண்ணப்பம்
ரைால்வி அகையும் வாய்ப்பு உள்ளது..
உங்கள் ஆவணங்கள் ஆங்கிலத்ைில் இல்கலசயன்றால், ைகுைிசபற்ற சமாழிசபயர்ப்பாளர்
மூலம் அகவகள் சமாழிசபயர்க்கப்பை ரவண்டும்..

விண்ணப்பிப்பது எப்படி என்ற ைகவல்கள்
பாதுகாப்பு விசாவிற்கு எவ்வாறு விண்ணப்பிக்க ரவண்டும் என்பது பற்றிய ைகவல்கள்
இகணயத்ைில் கிகைக்கின்றன: இங்ரக RAILS இலிருந்து; இங்ரக அகைிகள் ஆரலாசகன
மற்றும் Casework ரசகவ யிலிருந்து; மற்றும் இங்ரக பாதுகாப்புக்காக விண்ணப்பம்
எவ்வாறு சசய்வது என்பது பற்றிய சமாழிசபயர்க்கப்பட்டுள்ள ைகவல்கள் DIBP யிைம்
இருக்கின்றன.
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