
 

 
 

  
 

தகவல் ஏடு 
 

30 ஜூன் 2021-இற்குள் நேர்காணல் செய்யப்படும் ‘துரித-வழி’ 
விண்ணப்பதாரிகளுக்கான ெட்ட உதவி  

 
மத்தியக் கூட்டரசினது ‘துரித-வழி மதிப்படீ்டு சசயல்பாட்டு முறையின் கீழ் தமது 
முதலாவது ‘தற்காலிகப் பாதுகாப்பு விசா’ (Temporary Protection visa (TPV) அல்லது 
‘பாதுகாப்புப் புகலிட முயற்சி விசா’ (Safe Haven Enterprise Visa (SHEV))விற்காக 
விண்ணப்பித்திருந்து ஆனால் இதுவறர அவர்களுறடய விண்ணப்பத்றதப் பற்ைி 
நேர்காணல் சசய்யப்படாமல் இருப்பவர்களுக்கான  முக்கியத் தகவல்கறை இந்தத் 
தகவநலடு நகாடிட்டுக் காண்பிக்கிைது.  
 
இந்த சூழ்ேிறலயில் இருக்கும் ஒவ்சவாருவரும் 30 ஜுன் 2021-இற்குள்ைாக 
நேர்காணல் சசய்யப்படுவார்கள் என்று ‘உள்ோட்டு விவகாரத் திறணக்கைம்’  
சுட்டிக்காண்பித்துள்ைது. இந்த சூழ்ேிலையில் இருக்கும் எவச ாருவரும் அவெ  
ெட்ட உதவிலய ோடநவண்டியது முக்கியம். 

 
 
நேர்காணல் ஒன்றிற்காக யார் அலழக்கப்படுவார்கள்? 
2015 மற்றும் 2017-ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இறடப்பட்ட காலத்தில் ேீங்கள் ஒரு TPV 

அல்லது SHEV விசாவிற்காக விண்ணப்பித்திருந்து ‘திறணக்கை’த்துடனான  
பாதுகாப்பு விசா நேர்காணல் ஒன்ைிற்கு ேீங்கள் சமூகம் அளித்திருக்கவில்லை 
என்ைால், 30 ஜூன் 2021-இற்கு முன்பு நேர்காணல் ஒன்ைிற்காக ேீங்கள் 
அறழக்கப்படுவதற்கான சாத்தியம் இருக்கிைது. உங்களுறடய நேர்காணலுக்கான 
நேரம் மற்றும் திகதி ஆகியவற்ைிற்கான விபரங்கறைத் ‘திறணக்கைம்’ எழுத்து 
மூலமாக உங்களுக்குத் சதரிவிக்கும்.   

 
பாதுகாப்பு விொ விண்ணப்ப நேர்காணல் என்பது என்ன? 
உங்களுறடய ோட்டிற்கு ேீங்கள் திரும்பிச் சசல்வதற்கு ேீங்கள் 
வலுக்கட்டாயப்படுத்தப்பட்டால் உங்களுக்குத் தீங்கிறழக்கப்படும் என்று ேீங்கள் 
ஏன் அஞ்சுகிைரீ்கள் என்பதற்கான காரணங்கறைத் ‘திறணக்கை’ அதிகாரி 
ஒருவருக்கு ேீங்கள் விைக்கிச் சசால்லவும், உங்களுலடய விடயத்திற்கு 
ஆதா மாக இருக்கும் எவ்சவாரு கூடுதல் தகவல்கலளயும் அளிப்பதற்கும் இந்த 
நேர்காணல் முக்கியமானசதாரு வாய்ப்பு ஆகும்.  

 
இந்த நேர்காணலுக்கு ேீங்கள் சமூகம் அைிக்க நவண்டியது முக்கியம். நேர்காணல் 
ஒன்ைில் உங்களுறடய விடயங்கறைப் பற்ைி விைக்கிச் சசால்வதற்கு உங்களுக்கு 
இருக்கும் ஒந  வாய்ப்பாக இந்த நேர்காணநல எனும் சாத்தியம் இருக்கிைது.  

 
ேீங்கள் இப்நபாது செய்ய நவண்டிய விடயங்கள்? 
உங்களுறடய TPV/SHEV  விசாவிற்கான முதலாவது விண்ணப்பத்றதப் பற்ைி ேீங்கள் 
இன்னும் நேர்காணல் சசய்யப்படாமல் இருந்தால், பின் வருவனவற்றை ேீங்கள் 
சசய்யநவண்டியது முக்கியம்:  
1. உங்களுறடய நேர்காணலுக்கான அறழப்புக் கடிதம் உங்களுக்கு வந்து 



Refugee Legal (‘சரஃப்யூஜ ீலீகல்’)  காறல 9 மணி முதல் மாறல 5 மணி வறர வார ோட்கைில்      
03 9413 0101-ஐ அறழயுங்கள் அல்லது clinic@refugeelegal.org.au எனும் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் 
சசய்யுங்கள் (விக்நடாரியா மற்றும் சவுத் ஆஸ்திநரலியா மாேிலங்கைில் உள்ைவர்களுக்காக) 
ASRC காறல 9 மணி முதல் மாறல 5 மணி வறர வார ோட்கைில் 0422035324-ஐ அறழயுங்கள் 
அல்லது legal@asrc.org.au  எனும் முகவரிக்கு சபாருள் குைிப்பிடப்பட நவண்டிய இடத்தில் "Fast Track 

Interview" எனும் வாசகத்திறன உள்ைடக்கி மின்னஞ்சல் சசய்யுங்கள் (விக்நடாரியா மற்றும் சவுத் 
ஆஸ்திநரலியா மாேிலங்கைில் உள்ைவர்களுக்காக) 
RACS திங்கள் முதல் சவள்ைி காறல 10 மணியிலிருந்து மதியம் 1 மணி வறர மற்றும் மதியம் 2 
மணியிலிருந்து மாறல 4 மணி வறர (02) 8355 7227-ஐ அறழயுங்கள் அல்லது admin@racs.org.au எனும் 
முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் சசய்யுங்கள் (ேியூ சவுத் நவல்ஸ் மாேிலத்திலும் வட 
எல்றலப்பகுதியிலும் உள்ைவர்களுக்காக)  

CIRCLE GREEN (‘ெர்க்கிள் க்ரீன்’) 08 6148 3648-ஐ அறழயுங்கள் அல்லது migration@circlegreen.org.au எனும் 
முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள் அல்லது நேரடி வருறக நசறவக்கு 1 சதாநராகுட் சாறல, 

பர்ஸ்வுட்-இல் அறமந்துள்ை ‘ரிவர்வியூ சர்ச்’ ‘புகலிடம் ோடுநவார் றமய’த்திற்கு ஒவ்சவாரு 
சசவ்வாய்க் கிழறமயும் மாறல 2 மணி முதல் மாறல 5 மணி வறர சசல்லுங்கள் (நமற்கு 
ஆஸ்திநரலியா மாேிலத்தில் உள்ைவர்களுக்காக).  

‘RLS TAS டாஸ்நமனியன் சரஃப்யூஜ ீலீகல் சர்வஸீ்’ 03 6169 9473-ஐ அறழயுங்கள் அல்லது info@trls.org.au 
எனும் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் சசய்யுங்கள் திைப்பு நேரம் காறல 9 மணி முதல் மாறல 5 மணி 
வறர (டாஸ்நமனியா மாேிலத்தில் உள்ைவர்களுக்காக) 
RAILS திங்கள் முதல் சவள்ைி காறல 9.00 மணியிலிருந்து மாறல 5.00 மணி வறர (07) 3846 9300  

ஐ அறழயுங்கள் அல்லது  paralegal2@rails.org.au  எனும் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் சசய்யுங்கள் 
(மின்னஞ்சல் சதரிவு சசய்யப்படும் வழியாகும்) (க்வனீ்ஸ்லாந்து மாேிலத்தில் 
உள்ைவர்களுக்காக) 

நசர்வறத உறுதிப்படுத்த உங்களுலடய தற்ெமயத்தியத் சதாடர்பு விப ங்கள் 
திலணக்களத்திடம் இருப்பலத உறுதிப்படுத்திக்சகாள்ளுங்கள். இறத ேீங்கள் 
சசய்வதற்கு எம்முறடய அறமப்பினால் உங்களுக்கு உதவ இயலும்.  

2. உங்களுறடய நேர்காணலுக்கு ஆயத்தம் சசய்வறதப் பற்ைிய ெட்ட உதவிலய 
கூடிய வில வில் சபறுங்கள். சட்ட உதவி உதவிக்காக, கீநழ 
பட்டியலிடப்பட்டுள்ை அறமப்புகைில் ஏதாவசதான்றுடன் சதாடர்புசகாள்ளுங்கள், 
அத்துடன் உங்களுறடய TPV/SHEV  விண்ணப்பம் சம்பந்தப்பட்ட, உங்கைிடம் 
இருக்கக்கூடிய எவ்சவாரு ஆவணங்கறையும் எமக்கு அனுப்பிறவயுங்கள்.  

3. உங்களுலடய விடயத்லதப் பற்றிய புதிய தகவல்கள் மற்றும் 
ஆதா ங்கலளச் நெகரியுங்கள். உங்களுறடய விடயத்றதப் பற்ைி உங்களுடன் 
நபசிய பிைகு எந்த வறகப்பட்ட ஆதாரங்கறைத் திரட்டி ேீங்கள் 
திறணக்கைத்திற்குக் சகாடுக்கநவண்டும் என்பறதப்பற்ைி உங்களுக்கு 
அைிவுறரக்க எம்மால் இயலும்.  

இைவெ ெட்ட உதவிக்காக தயவு செய்து பின்வரும் இைவெ 
ெட்ட அலமப்புகளில் ஒன்றுடன் சதாடர்புசகாள்ளுங்கள் 
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