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SHEV யைப் பெறுதல் 
விசா இல்லாமல் ஆஸ்திரேலிைாவிற்கு வந்து ரசரும்  புகலிடக் ரகாாிக்யகைாளர்கள் (ெடகு 

மூலம் வந்து ரசர்ந்தவர்கள்)  தங்களுக்குப்குப் ொதுகாப்புத் ரதயவப்ெட்டால் ெடிவம் 866 இல் 

உள்நாட்டலுவல்கள் தியைக்களத்திற்கு  (DHA)  விண்ைப்ெிக்க ரவண்டும். நீங்கள் 

விண்ைப்ெம் பசய்ை  அனுமதிக்க  முதலில் அயமச்சர் ‘தயடயை அகற்ற ரவண்டும்’ 

உங்களுக்கு அேசாங்கம் ொதுகாப்பு வழங்கரவண்டிை கடப்ொட்யடக் பகாண்டுள்ளது என்று 

நீங்கள் நிரூெித்தால், அத்துடன்  சுகாதாேம், ெண்பு மற்றும் ொதுகாப்புச் ரசாதயைகயளப் 

பூர்த்தி பசய்தால் தற்காலிகமாை  ொதுகாப்யெ பெறலாம்  - ொதுகாப்ொை புகலிட முைற்சி 

விசா (SHEV) அல்லது தற்காலிகமாை ொதுகாப்பு விசா (TPV).  

 

SHEV க்காை நிெந்தயைகள்:  

 ஐந்து ஆண்டு விசா. TPV அல்லது SHEV விசா காலாவதிைாகும் முன்பு இன்னுபமாரு 

TPV அல்லது SHEV க்கு மீண்டும் விண்ைப்ெிக்கலாம். 

 DHA  க்கு  28 நாட்களுக்குள் முகவாி மாற்றம் அறிவிக்க ரவண்டும்(ெடிவம் 929) 

 DHA  க்கு  விண்ைப்ெ ெடிவத்தில் பகாடுக்கப்ெட்ட விவேங்கள் குறித்த மாற்றங்கள் 

ெற்றி அறிவிக்க ரவண்டும்(ெடிவம் 1022) 

 ரவயல உாியமகள், பசன்ேலிங், பமடிபகைர், ரவயல ரதடுவதற்காை உதவி மற்றும் 

குறுகிை கால அறிவுயே / ஆரலாசயை 

 18 வைதிற்குட்ெட்ட குழந்யதகள் ெள்ளிக்குச் பசல்லலாம்.  

 18 வைதிற்கும் அதற்கு ரமற்ெட்டவர்களுக்கும் வைது வந்ரதாருக்காை புலம்பெைர்வு 

ஆங்கிலம் திட்டம் கியடக்கும். மற்றக் கல்விக்கு  எந்த அேசு மாைிைங்களும் இல்யல 

 குடும்ெ உறுப்ெிைர்கயள ஆஸ்திரேலிைாவுக்குக் பகாண்டு வே முடிைாது 

 தாய் நாட்டிற்குச் பசன்று, திரும்ெி வே முடிைாது 

 நீங்கள்  மற்ற நாடுகளுக்குச் பசன்று திரும்ெி வருவதற்கு, நீங்கள் ெைைம் பசய்வதற்கு 

முன்பு அயமச்சாிடம் இருந்து எழுதப்ெட்ட அனுமதி ரதயவ 

 சில மற்ற (SHEV வழிப்ொயத) விசாக்களுக்கு விண்ைப்ெிக்க முடியும் 

ொதுகாப்பு புகலிட முைற்சி 

விசாக்கள் (SHEV) 

SHEV மற்றும் TPV 
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SHEV  முடியும் ரொது என்ை நடக்கும்? 
 

 SHEV யவத்திருப்ெவர்கள் தங்களுயடை  தற்ரொயதை விசா காலாவதிைாகும் முன்பு 

இன்ைபமாரு  TPV அல்லது SHEV க்கு விண்ைப்ெிக்கலாம் (ெடிவம் 1505). உங்களுக்கு  

இன்ைமும் ொதுகாப்புக் கடப்ொடு இருப்ெதாக  அவர்கள் நிரூெித்தால் நீங்கள் இேண்டாவது  

TPV அல்லது SHEV விசாயவப் பெறலாம். பேைில்ஸ் (RAILS) இன் தகவல் தாயளப் 

ொர்க்கவும். 

 

விசா காலாவதிைாவதற்கு  3 மாதங்களுக்கு முன்ைர் விசா யவத்திருப்ெவருக்கு  மின்ைஞ்சல் 

அல்லது பதாயலரெசி மூலம்  DHA ஒரு நியைவூட்டயல அனுப்பும். விசா 

யவத்திருப்ெவர்களின் பதாடர்பு விவேங்கள் மாறிைால் அவர்கள்  DHA க்குத் பதாிவிக்க 

ரவண்டும் அல்லாவிட்டால் அவர்கள் நியைவூட்டயல பெறும் வாய்ப்பு இல்லாமல் 

ரொகலாம். 

 

நடப்ெிலுள்ள  SHEV காலாவதிைாகும் முன்பு ரமலும் விண்ைப்ெம் பசய்தால், முடிபவடுக்கும் 

வயே தற்ரொயதை விசா பதாடரும். அயைத்து நன்யமகளும்  ரவயல / கல்வி கற்கும் 

உாியமகளும் பதாடரும், ஆைால் தற்ரொயதை விசா காலாவதிைாகும் முன் புதிை ெடிவங்கள் 

பமடிபகைாில் தாக்கல் பசய்ை   ரவண்டும் (ெடிவம் MS 004) அத்துடன்  centrelink க்கும் 

பகாடுக்க ரவண்டிைிருக்கும். 

 

சில SHEV யவத்திருப்ெவர்கள் ரவயல / கல்வி கற்றல் பதாடர்ொை  'SHEV வழிப்ொயத' 

விதிகயள (கீரழ ொர்க்கவும்) நியறவு பசய்தால் , ரவயல, மாைவர் அல்லது குடும்ெ 

விசாக்களுக்கு (இன்பைாரு TPV அல்லது SHEV க்குப் ெதிலாக) விண்ைப்ெிக்க முடியும். 

 
 

ரவறு விசாக்களுக்கு 'SHEV Pathway’ (வழிப் ொயத)  
 

 SHEV விண்ைப்ெத்தில் உள்ள SHEV யவத்திருப்ெவர் அல்லது ஒரு குடும்ெ உறுப்ெிைர் 

ெிோந்திைப் ெகுதி ஒன்றில்  3.5 ஆண்டுகள் ரவயல அல்லது ெடிப்யெ  நியறவு பசய்தால், 

நீங்கள் சில ரவயல, மாைவர் அல்லது குடும்ெ விசாக்களுக்கு விண்ைப்ெிக்கக் கூடிைதாக 

இருக்கும். 
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3.5 ஆண்டுகளின் ரொது, நீங்கள் அல்லது ஒரு குடும்ெ உறுப்ெிைர் ெின்வருவைவற்யற 

நியறரவற்றி இருக்க ரவண்டும்:  

 SHEV ெிோந்திை ெகுதிைில் (முழுரநே, ெகுதி ரநே, தற்காலிக, நிேந்தேமற்ற அல்லது 

ெருவகால) ரவயலைில் ஈடுெட்டிருக்க ரவண்டும் அத்துடன்  பசன்ேலிங் சிறப்புக் 

பகாடுப்ெைவுகள் எயதயும் பெறவில்யல.; அல்லது 

 ெிோந்திை ஆஸ்திரேலிைாவில் முழுரநேக் கல்வி கற்யகைில் ரசர்ந்து மற்றும் 

உடல்ாீதிைாக கலந்துபகாள்ளல்; அல்லது ரமரல கூறப்ெட்ட ெைி அல்லது கல்வி 

ஆகிைவற்றின்  ரசர்க்யக.  

அந்த 3.5 ஆண்டுகளும்  நீங்கள் DHA  ெடிவம் 1465 இல் உங்கள் ெைி மற்றும் கல்வி கற்றல்  

ெற்றிை ெதிவுகயள யவத்திருக்க ரவண்டும் 

 

 ெிோந்திைப் ெகுதி 
 

நீங்கள் ஒரு ெிோந்திை அஞ்சல் குறியீட்டு ெகுதிைில் வசிக்க ரவண்டும் அல்லது ரவயல 

அல்லது கல்வி கற்ெதற்காக அந்தப்  ெகுதிக்குப் ெைைம் பசய்ை  ரவண்டும். ெிோந்திை ெகுதி 

அஞ்சல் குறியீடுகள் DHA ைின்  இயைைதளத்தில் உள்ளை . அயவ மாறுவதற்காை வாய்ப்பு 

இருப்ெதால் எப்ரொதும் சாிொர்க்கவும். 

 

 'வழிப்ொயத விசாவிற்கு' (pathway) ைார் விண்ைப்ெிக்கலாம்? 

 

புதிை வழிப்ொயத விசா விண்ைப்ெத்தில்  ரசர்க்கக்கூடிை குடும்ெ அலகின் ஒரு உறுப்ெிைர் 

மட்டுரம ரவயல / கல்வி கற்றல் குறித்த விதிகளில் சித்தி அயடை  ரவண்டும். எைரவ, 

ரவயல / கல்வி கற்றல்  ரதயவகயளப் பூர்த்தி பசய்யும் முதல் SHEV விண்ைப்ெத்தில் 

ரசர்க்கப்ெட்ட குயறந்தது ஒரு குடும்ெ உறுப்ெிைர், வழிப்ொயத  வீசா விண்ைப்ெத்தில் ஒரு 

குடும்ெ அங்கத்தவோக  ரசர்க்கப்ெட ரவண்டும் அல்லது பசய்ை முடியும். 

‘Pathway விசா’ ஒன்றுக்கு நீங்கள் எப்ரொது விண்ைப்ெம் 

பசய்ைலாம்? 
 

 3.5  ஆண்டுகள் முடிந்தவுடன், நீங்கள் மற்ற விசாக்களில் ஒன்றுக்கு விண்ைப்ெிக்கலாம். 

நீங்கள் பவவ்ரவறு SHEV களில் 3.5 வருடப் ெைி / கல்வி கற்றல் ரதயவகயளப் 

நியறரவற்றலாம். உதாேைமாக, நீங்கள் உங்கள் முதல் SHEV இல் 2 ஆண்டுகள் ரவயல 

பசய்ைலாம் அத்துடன் 3.5 ஆண்டுகயள நியறரவற்றுவதற்கு  இேண்டாவது SHEV ைில்  1.5 

வருடக் கல்வி கற்றயல ரமற்பகாள்ளலாம்.  
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நான் SHEV pathway யை நியறரவற்றவில்யல என்றால் என்ை 

நிகழும்? 
 

நீங்கள் 5 வருடங்களுக்குள் 3.5 வருட ெைி / கல்வி கற்றல்  SHEV pathway  (வழிப்ொயத) 

ரதயவகயள நியறவு பசய்ைாவிட்டால், நீங்கள் ரவயல / கல்வி கற்றல்  வழிப்ொயதயைத் 

(pathway) திருப்தி பசய்ை உண்யமைாை முைற்சி எடுத்திருப்ெதாகக் காட்டிைால், மற்பறாரு 

SHEV க்கு விண்ைப்ெிக்க DHA உங்களுக்கு அனுமதி வழங்கலாம். ஆைால் நீங்கள் 

ெிோந்திைப் ெகுதிைில் ரவயல பசய்ைரவா அல்லது ெடிக்கரவா முைலவில்யல என்றால், 

நீங்கள் ஒரு TPV க்கு மட்டுரம விண்ைப்ெிக்க முடியும் 

 

உங்களுக்கு SHEV வழங்கப்ெட்டு, நீங்கள் ெிோந்திை ெகுதிக்குச்  பசல்லவில்யலபைன்றால், 

உங்கள் SHEV யை  இேத்து பசய்ை முடிைாது. 

 

நான் ஒரு வழிப்ொயத (pathway) விசா பெறுவதற்காை 

வாய்ப்புகள் என்ை? 

 

வழிப்ொயத  விசாக்கள் கீரழ ெட்டிைலிடப்ெட்டுள்ளை. அயவகயளப்  பெறுவது  மிகவும் 

கடிைமாக உள்ளது அத்துடன் அயவக்காை விண்ைப்ெக் கட்டைம் அதிகம். நீங்கள் 3.5 

வருடங்களுக்குப் ெிறகு குடும்ெ, கல்வி கற்றல் அல்லது, ரவயல விசாக்களுக்கு 

விண்ைப்ெித்தால், நீங்கள் விசாயவப் பெறுவீர்கள் என்று அர்த்தமில்யல. ெல விசாக்களுக்கு 

உைர் ஆங்கிலத் திறயமகளும்  ெைி தகுதிகளும் ரதயவ 

 

நீங்கள் அனுெவம் வாய்ந்த புலப்பெைர்வு  முகவர்களிடம் / வழக்கறிஞர்களிடம் இந்த 

விசாக்கயளப் ெற்றி அறிவுயே பெற ரவண்டும், ஏபைைில் அயவ ெல விதிமுயறகயளக் 

பகாண்டிருக்கின்றை. அேசாங்கம் சில ரநேங்களில் இந்த விசாக்களுக்காை விதிகயள மாற்றிக் 

பகாள்கிறது மற்றும் SHEV யவத்திருப்ெவர்களுக்கு நிேந்தே வதிவிடம் பெற கடிைமாகரவா 

அல்லது எளிதாகரவா பசய்ைலாம்.  

 

குடும்ெ, கல்வி அல்லது ெைி விசாக்கள் ெற்றிை தகவல்கள்  DHA ைினுயடை  வயலத்தளத்தில் 

உள்ளை.  

. 

பசைல்திறனுயடை விசாக்கள் 

189 (பசைல்திறனுயடைது – சுதந்திேமாைது) 

190 (பசைல்திறனுயடைது – நிைமிக்கப்ெட்டது) 

476 (பசைல்திறனுயடைது –அங்கீகாிக்கப்ெட்ட இளநியலப் ெட்தாாி) 

489 (பசைல்திறனுயடைது – ெிோந்திை ( தற்காலிகமாைது) 
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858 ( சிறந்த திறயம) 

 

ரவயல வழங்குெவோல் ஆதேவளிக்கப்ெட்ட விசாக்கள் 

186 (ரவயல வழங்குெவாின்  நிைமைத் திட்டம்) 

187 ( ெிோந்திை ஆதேவளிக்கப்ெட் புலப்பெைர்வுத் திட்டம்)  

482 (தற்காலிக திறயமக் குயறவு) 

 

வைிக விசாக்கள் 

132 (வைிகத் திறயம) 

188 (வைிகக் கண்டுெிடிப்பும் முதலீடும் (தற்காலிகம்) 

405 (முதலீட்டாளர் ெைி ஓய்வு) 

 

குடும்ெ விசாக்கள் 

143 (ெங்களிப்பு பெற்ரறார்)  

445 (சார்ந்துள்ள குழந்யத) 

801 ( துயைவர்) 

802 (குழந்யத) 

804 (வைதாை பெற்ரறார்) 

820 (துயைவர்)  

835 (மீதமுள்ள உறவிைர்)  

836 (ரெணுநர்)  

837 (அைாயத உறவிைர்)  

838 (வைது சார்ந்த உறவிைர்) 

858 ( சிறந்த திறயம) 

864 (ெங்களிப்பு வைதாை பெற்ரறார்)  

884 (ெங்களிப்பு வைதாை பெற்ரறார் ( தற்காலிகம்)  

 

மாைவர் விசாக்கள் 

402 (ெைிற்சியும் ஆோய்ச்சியும்) 

500 (மாைவர்) 

590 (மாைவர் ொதுகாப்ொளர்) 
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நான் TPV இலிருந்து SHEV க்கு மாற்றலாமா? 

நீங்கள் ஏற்கைரவ TPV யவத்திருந்தால் அத்துடன்  SHEV க்கு விண்ைப்ெிக்க விரும்ெிைால், 

நீங்கள் ‘ஒரு ெின்பதாடர்கிற தற்காலிகமாை ொதுகாப்பு விசா அல்லது ொதுகாப்பு புகலிட 

முைற்சி  விசாவிற்காை விண்ைப்ெம் ‘ ெடிவம் 1505 ஐ பூர்த்தி பசய்ை ரவண்டும், 
உங்களுயடை  அகதிக் ரகாாிக்யக  தியைக்களத்திைால் மறுெடியும் மதிப்பீடு பசய்ைப்ெடும், 

அத்துடன் நீங்கள் ஒரு முடியவக் காத்துக்பகாண்டிருக்கும் ரொது உங்கள் TPV பதாடரும் 

 

 

நீங்கள் ஏற்கைரவ TPV ஒன்றுக்கு  விண்ைப்ெித்து, எந்த முடிவும் எடுக்கப்ெடவில்யல எைில், 

நீங்கள் SHEV விண்ைப்ெத்திற்கு மாறலாம். உங்கள் TPV விண்ைப்ெத்யத  அகற்றுவதற்காக 

DHA க்கு  ஒரு கடிதம் அனுப்ெ ரவண்டும் அத்துடன் நீங்கள் எதற்காக ஒரு அகதி என்ற அரத 

தவல்களுடன் ஏதாவது  புதிை தகவல்கள் இருப்ெின் அவற்யறயும் ரசர்த்து   ெடிவம் 790 SHEV 

விண்ைப்ெத்யதப் பூர்த்தி பசய்து அதயையும் அனுப்ெரவண்டும். முதலில் புலப்பெைர்வு 

முகவாின் / வழக்கறிஞாின் ஆரலாசயையை நீங்கள் பெற ரவண்டும். 

 

  

 

நீங்கள் SHEV ஐ பெற்றால், நீங்கள் SHEV ஐ பெறும்  ரொதுதான்  3.5 வருட கால 'SHEV 

pathway’  காலம் பதாடங்கும். 

 

இந்தத் தகவல் தாள் சட்டத் தகவல்கயளக் பகாண்டிருக்கின்றது , சட்ட ஆரலாசயை அல்ல. 

துல்லிைமாை ஆரலாசயைக்குப் ெதிவுபசய்ைப்ெட்ட குடிவேவு முகவயே / வழக்கறிஞயேப் 

ொர்க்கவும். 

 

ஜூயல 2018 ல் இற்யறப்ெடுத்தப்ெட்டது 
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