
                                                        www.rails.org.au         இற்றைப்படுத்தப்பட்டது ஜூறை 2018                                                  

1 
 

 
 

 

 

 

நீங்கள் எப்ப ோது SHEV அல்லது TPV ஐ ப ற முடியும்? 

விசோ இல்லோமல் ஆஸ்திபேலியோவிற்கு வருகக தந்திருக்கும் புகலிடக் பகோோிக்ககயோளர்கள் 

( டகு மூலம் வந்து பசர்ந்தவர்கள்)  தங்களுக்குப்குப்  ோதுகோப்புத் பதகவப் ட்டோல் 

உள்நோட்டலுவல்கள் திகைக்களத்திற்கு (DHA)  விண்ைப் ிக்க பவண்டும். உங்களுக்கு 

அேசோங்கம்  ோதுகோப்பு வழங்கபவண்டிய கடப் ோட்கடக் பகோண்டுள்ளது என்று நீங்கள் 

நிரூ ித்தோல், அத்துடன்  சுகோதோேம்,  ண்பு மற்றும்  ோதுகோப்புச் பசோதகைககளப் பூர்த்தி 

பசய்தோல் தற்கோலிகமோை   ோதுகோப்க ப் ப றலோம்  -  ோதுகோப்பு புகலிட முயற்சி விசோ 

(SHEV) அல்லது தற்கோலிகமோை  ோதுகோப்பு விசோ (TPV).  

 

புகலிடம் பகோரும் ஒருவர் விசோ இல்லோமல் வந்து பசர்ந்து  SHEV அல்லது TPV  க்கு 

விண்ைப் ிக்கோவிட்டோல் அவகே தடுப்புக்கோவலில் கவக்கப் டும் வோய்ப்புள்ளது அத்துடன் 

ஆஸ்திபேலியோவிலிருந்து பவளிபயற்றப் டுவோர்.  

 

SHEV யும் TPV யும் எவ்வோறு வித்தியோசமோைகவ? 

 TPV SHEV 
 

எவ்வளவு கோலம் விசோ நீடித்திருக்கும் 

 
 3ஆண்டுகள் வகே 

 

5 5ஆண்டுகள் வகே 

TPV அல்லது SHEV -  ோதுகோப்பு விசோவிற்கு மீண்டும் 

விண்ைப் ிக்கலோமோ 

ஆம் ஆம் 

பவறு சில (SHEV pathway) விசோக்களுக்கு 

விண்ைப் ிக்கலோமோ 

இல்கல ஆம் 

 அணுக முடியும்; பவகல உோிகமகள், பசன்டர்லிங்க், 

பமடிபகர், பவகல பதடு வர் உதவி மற்றும் குறுகிய 

கோல ஆபலோசகை வழங்கல் 

ஆம் ஆம் 

குழந்கதகள்(18 வயதிற்குட் ட்ட)   ோடசோகலக்குச் 

பசல்லலோமோ 

ஆம் ஆம் 

18 வயதிற்கு பமற் ட்டவர்கள் வயது வந்பதோர் புலம் 

ப யர்ந்த ஆங்கிலத் திட்டத்கத அணுகலோமோ 

 

ஆம் ஆம் 

ப ோதுநல அேசின் நிதியுதவி வழங்கப் ட்ட 

மோைியங்கள் மற்ற கல்விக்கோக 

இல்கல  இல்கல 

நீங்கள் குடும்  உறுப் ிைர்ககள ஆஸ்திபேலியோவுக்கு இல்கல இல்கல 

SHEV மற்றும் TPV 

 ோதுகோப்பு விசோக்கள் 

SHEV மற்றும் TPV 
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TPV அல்லது SHEV க்கு இகடபய நோன் எப் டி முடிவு 

பசய்வது? 

 டகு மூலம் வந்துபசர்ந்த புகலிடம்  பகோருபவோர்  TPV அல்லது SHEV க்கு விண்ைப் ிக்க 

பவண்டும். எந்த விசோவுக்கு விண்ைப் ிப் து  என் து உங்கள் முடிவோகும். நீங்கள் 

 ின்வருவை ற்கறப்  ற்றிச் சிந்திக்க பவண்டும்:  

 நீங்கள் அல்லது உங்கள் குடும் திைர் ஒரு  ிேோந்திய  குதியில் பவகல பசய்ய அல்லது 

கல்வி கற்க  முடியும் 

 உங்கள்  ோதுகோப்புக் பகோோிக்ககககள 3 அல்லது 5 ஆண்டுகளில் மீண்டும் மதிப் ிட 

பவண்டுபமை ப ோிதும் விரும்புகிறீர்கள் 

  ிேோந்தியப்  குதியில் கல்வி கற் தற்கு கட்டைத்கதச் பசலுத்த உங்களோல் முடியும் 

 5 ஆண்டுகளில் பவகல, மோைவர் அல்லது குடும்  விசோக்களின் பதகவககளப் பூர்த்தி 

பசய்யும் வோய்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது 

 உங்களுக்கு ஆதேவு பசகவகள் பதகவ அத்துடன் அகவ  ிேோந்தியப்  குதியில் 

இருந்தோல்.  

SHEV வழிமுகற (Pathway) விசோக்கள் என் து என்ை? 

SHEV –  ோதுகோப்பு புகலிட முயற்சி விசோக்கள் எனும் RAILS இன் தைியோை தகவல் தோகளப் 

 ோர்க்கவும் 

SHEV / TPV முடியும் ப ோது என்ை நடக்கும்? 
 

 3-ஆண்டு TPV அல்லது 5-ஆண்டு SHEV கோலோவதியோகும் முன்பு, நீங்கள் மற்பறோரு TPV 

அல்லது SHEV க்கு விண்ைப் ிக்க முடியும். உங்களுக்கு  இன்ைமும்  ோதுகோப்புக் கடப் ோடு 

இருப் தோக  நீங்கள் நிரூ ித்தோல் இேண்டோவது முகற TPV அல்லது SHEV விசோ ப றலோம். 
உங்கள் TPV அல்லது SHEV கோலோவதியோகும் முன்பு சட்ட ஆபலோசகைகயப் ப றவும். TPV 

மற்றும் SHEV க்கோக மீண்டும் விண்ைப் ித்தல்  ற்றி RAILS இன் தைியோை தகவல் தோகளப் 

 ோர்க்கவும் 
 

பகோண்டு வே முடியுமோ? 

நீங்கள் பசோந்த நோட்டிற்குச் பசன்று திரும் லோமோ? இல்கல  இல்கல 

மற்ற நோடுகளுக்குப்  யைிக்கவும் திரும் வும் முடியமோ?  

- நீங்கள்  யைம் பசய்யும்  முன்பு அகமச்சோிடம் 

எழுத்துப்பூர்வ அனுமதி ப ற்றோல்  மட்டுபம 

ஆம்  ஆம்  

குடியுோிகம இல்கல  இல்கல   

28 நோட்களுக்குள் முகவோி மோற்றத்கத DIBP க்கு 

அறிவிக்க பவண்டும் 

ஆம்   ஆம்  
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நோன் TPV இலிருந்து SHEV க்கு மோறலோமோ? 

நீங்கள் ஏற்கைபவ TPV க்கு விண்ைப் ித்திருந்தோல், எந்த முடிவும் எடுக்கப் டவில்கல எைில், 

நீங்கள் SHEV விண்ைப் த்திற்கு மோறலோம். உங்கள் TPV விண்ைப் த்கத  அகற்றுவதற்கோக 

துகறக்கு  ஒரு கடிதம் அனுப்  பவண்டும் மற்றும் நீங்கள் எதற்கோக ஒரு அகதி என்ற அபத 

தவல்களுடன் ஏதோவது  புதிய தகவல்கள் இருப் ின் அவற்கறயும் பசர்த்து    டிவம் 790 SHEV 

விண்ைப் த்கதப் பூர்த்தி பசய்து அதகையும் அனுப் பவண்டும். முதலில் புலப்ப யர்வு 

முகவோின் / வழக்கறிஞோின் ஆபலோசகைகய நீங்கள் ப ற பவண்டும். 

 

நீங்கள் ஏற்கைபவ மதிப்பீடு பசய்யப் ட்டு  ஒரு TPV  வழங்கப் ட் டிருந்தோல், அத்துடன் 

SHEV க்கு விண்ைப் ிக்க விரும் ிைோல், நீங்கள் ‘ஒரு  ின்பதோடர்கிற தற்கோலிகமோை 

 ோதுகோப்பு விசோ அல்லது  ோதுகோப்பு புகலிட முயற்சி  விசோவிற்கோை விண்ைப் ம் ‘  டிவம் 

1505 ஐ பூர்த்தி பசய்ய பவண்டும், உங்களுகடய  அகதிக் பகோோிக்கக  திகைக்களத்திைோ 

மறு டியும் மதிப்பீடு பசய்யப் டும், அத்துடன் நீங்கள் ஒரு முடிகவக் கோத்துக்பகோண்டிருக்கும் 

ப ோது உங்கள் TPV பதோடரும் 

 

உங்களுக்கு  இன்ைமும்  ோதுகோப்பு வழங்கபவண்டிய கடப் ோடு உள்ளது என்று திகைக்களம் 

தீர்மோைித்தோல், நீங்கள் SHEV ப றுவீர்கள். ஆைோல்  உங்கள் நிகலகம மோறிவிட்டது 

அத்துடன்  இைிபமல் உங்களுக்குப்  ோதுகோப்புத் பதகவப் டோது என்று திகைக்களம் 

தீர்மோைித்தோல் உங்கள் SHEV விண்ைப் ம் பதோல்வியகடயும், நீங்கள் அகதிகளோக இருக்க 

மோட்டீர்கள். ஆககயோல் முதலில் குடிபயற்ற முகவோின் / வழக்கறிஞோின் ஆபலோசகைகயப் 

ப றுவது முக்கியமோைது. 

 

நீங்கள் SHEV ஐ ப ற்றோல், நீங்கள் SHEV ஐ ப றும்  ப ோதுதோன்  3.5 வருட கோல 'SHEV 

pathway’  கோலம் பதோடங்குகிறது. 

 

இந்தத் தகவல் தோள் சட்டத் தகவல்ககளக் பகோண்டிருக்கின்றது , சட்ட ஆபலோசகை அல்ல. 

துல்லியமோை ஆபலோசகைக்குப்  திவுபசய்யப் ட்ட குடிவேவு முகவகே / வழக்கறிஞகேப் 

 ோர்க்கவும் 
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