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RAILS- ‘அகதியர் மற்�ம் �லப்ெபயர்� சட்ட ேசைவ’ 
 

பட� �லமாக வந்� ேச�ம் அகதிகள் மற்�ம் �கலிடம் 
நா�ேவா�க்கான �க்கியச் ெசய்திகள் 

 
அறிவ�ப்� 
 
பட� �லமாக வந்� ேச�ம் அகதிகள் மற்�ம் நிரந்தர வ�சாக்கள் 
ஆகியவற்ைறப் பற்றிய அறிவ�ப்� ஒன்ைற 12 ஃப�ப்ரவ� 2023 ஞாய�ற்�க் 
கிழைமயன்� ‘�லப்ெபயர்� அைமச்சர்’ ெசய்தார்.  
 
TPV அல்ல� SHEV வ�சா ஒன்ைற எப்ேபாதாவ� 
ைவத்தி�ந்தி�ப்பவர்க�க்� அந்த வ�சா இரத்� 
ெசய்யப்பட்��க்கவ�ல்ைல என்றால் இ� ெபா�ந்�ம்.  
 
14 ஃப�ப்ரவ� 2023-இல் இ�ந்� நிரந்தர வ�சாவ�ற்காக வ�ண்ணப்ப�க்�மா� 
ஒ� சி� எண்ண�க்ைகய�லானவர்கள் ேகட்கப்ப�வார்கள். 2023 மார்ச் 
மாதத்தின் ப�ற்ப�தி வைர ெப�ம்பாலானவர்களால் நிரந்தர வ�சாவ�ற்காக 
வ�ண்ணப்ப�க்க இயலா�. ‘அகதியர் மற்�ம் �லப்ெபயர்� சட்ட ேசைவ’ 
(RAILS)-ய�ன் தகவல் அமர்� ஒன்றிற்� ந�ங்கள் ெசல்லாத வைர, அல்ல� 
எம� சட்டதரண�கள�ல் ஒ�வ�டன் ந�ங்கள் ேபசாத வைர 
‘திைணக்கள’த்�டன் ந�ங்கள் ெதாடர்�ெகாள்ள ேவண்டாம் என்� நாங்கள் 
வ�வாய் சிபா�� ெசய்கிேறாம். தவ� ஒன்ைறச் ெசய்வ� எள��, 
மற்�ம் உங்க�ைடய வ�சா வ�ண்ணப்பத்தின் ம�� இ� தாக்கத்திைன 
ஏற்ப�த்தக்��ம்.  
 
‘அகதியர் மற்�ம் �லப்ெபயர்� சட்ட ேசைவ’ (RAILS)-ய�னால் எவ்வா� 
உதவ இய�ம் 
 
�ய�ன்�லாந்� மாநிலத்தில், அ�த்த வாரத்தில் இ�ந்� (20 ஃப�ப்ரவ� 2023 
–இல் இ�ந்�) RAILS ேசைவ (‘அகதியர் மற்�ம் �லப்ெபயர்� சட்ட 
ேசைவ’) ெமாழி சார்ந்த உதவ��டன் தகவல் அமர்�கைள நடாத்�ம். 
எம� தகவல் அமர்�கள�ல், இந்த அறிவ�ப்� எப்ப� உங்க�க்�ப் 
ெபா�ந்�ம், RAILS ேசைவய�னால் எவ்வா� உங்க�க்� உதவ இய�ம், 



மற்�ம் அ�த்ததாக ந�ங்கள் என்ன ெசய்யேவண்�ம் என்� எம� தகவல் 
அமர்�கள் நைடெப�ம் ெபா�� நாங்கள் உங்க�க்�ச் ெசால்ேவாம்.  
 
இந்த வாரம் �தன் கிழைம (15 ஃப�ப்ரவ� 2023)-க்�ப் ப�ற� 
https://www.rails.org.au/get-involved/events எ�ம் எம� வைலத்தலம் �லமாக 
ந�ங்கள் இவற்றிற்கான �ன்பதி�கைளச் ெசய்�ெகாள்ளலாம்.  
 
tttps:/www.rails.org.au/education/tpv-shev-coversation எ�ம் வைலத்தலப் பக்கத்தில் 
ெமாழிெபயர்க்கப்பட்��க்�ம் எம� தகவல் ஏ�க�ம் இ�க்�ம். Subclass 
851 Resolution of Status (homeaffairs.gov.au) எ�ம் தம� வைலத்தலப் பக்கத்தில் 
‘�லப்ெபயர்�த் திைணக்கள’�ம் தகவல்கைளக் ெகாண்��க்�ம்.  
 
உங்க�க்�த் ேதைவப்பட்டால், RAILS ேசைவ உங்க�க்� இலவச சட்ட 
உதவ�ைய அள�க்�ம். உங்க�க்� உத�வதற்காக சட்டதரண� ஒ�வ�க்� 
ந�ங்கள் பணம் ெச�த்தத் ேதைவய�ல்ைல.  
 
RAILS ேசைவ�டன் ந�ங்கள் ெதாடர்�ெகாள்ள ேவண்�மா?    
 
இச் சமயத்தில் எங்க�க்� பண�கள் மிக�ம் அதிகமாக உள்ளன.  
 
ந�ங்கள் பட� �லமாக வந்� ேசர்ந்த ஒ� அகதி அல்ல� அைடக்கலம் 
நா�பவர் என்றால், அத்�டன் கடந்த 6 மாதங்கள�ல் RAILS ேசைவ�டன் 
ந�ங்கள் ெந�க்கமாகப் பண�யாற்றிய��ந்தால், உங்க�ைடய RAILS ேசைவ 
சட்டதரண� உங்கைள அைழப்பார். 
 
மற்றவர்க�க்�, ப�ன் வ�வன அவர்க�க்�ப் ெபா�ந்தினால் மட்�ம் 
அவர்கள் எம்�டன் ெதாடர்� ெகாள்�ங்கள்:  

 
- அ�த்த �ன்� மாதங்கள�ல் உங்க�ைடய தற்சமய SHEV வ�சா 

��வைடகிற� என்றால், 
- ேவைல ெசய்வதற்கான, அல்ல� அன்றாட வாழ்க்ைகைய 

ேமற்ெகாள்வதற்கான உங்க�ைடய திறன�ல் இைட�� 
ஏற்ப�த்�ம் உடல்சார் ேநாய், இயலாைம அல்ல� நிைல ஒன்� 
உங்க�க்� இ�ந்தால், 

- ெசயல்ப�வதற்கான உங்க�ைடய திறன�ல் இைட�� 
ஏற்ப�த்�ம் மன ேநாய், இயலாைம அல்ல� நிைல ஒன்� 
உங்க�க்� இ�ந்தால், 

- ந�ங்கள் வ �டற்றவராக அல்ல� வ �டற்ற நிைலக்� ஆளா�ம் 
ஆபத்தில் உள்ளவராக இ�ந்தால், 

- ��ம்ப வன்�ைறக்� ந�ங்கள் ஆட்பட்�க்ெகாண்��ந்தால், 
அல்ல� வன்�ைறத்தனமான ெதாடர்�ற� ஒன்றில் இ�ந்� 
ந�ங்கள் சம�பத்தில் ெவள�ேயறிய��ந்தால், 

- ந�ங்கள் 18 வயதிற்�க் கீழ்ப்பட்டவராக, அல்ல� 60 வயதிற்� 
ேமற்பட்டவராக இ�ந்தால், மற்�ம் இங்� ஆஸ்திேரலியாவ�ல் 
��ம்பக் �� ஒன்றின் அங்கமாக இல்லாதவர் என்றால்,  

https://www.rails.org.au/get-involved/events


- ந�ங்கள் (அல்ல� இங்� �ய�ன்�லாந்� மாநிலத்தில் இ�க்�ம் 
உங்க�ைடய ��ம்பத்தில் ஒ�வர்) �ழந்ைத ஒன்ைறப் 
ப�ரசவ�க்�ம் நிைலய�ல் இ�ந்தால், அல்ல� 

- 17 மற்�ம் 23 வயதிற்� உட்பட்ட உங்க�ைடய ப�ள்ைள ஒன்� 
ெவள�நாட்�ல் இ�ந்தால். 

 
மின்னஞ்சல்: pr@rails.org.au (ெத��ெசய்யப்ப�வ�) 
ெதாைலேபசி: 07 3846 9333 
 
ேமேல ெசால்லப்பட்�ள்ளவற்றில் ஒன்� உங்க�க்�ப் 
ெபா�ந்தவ�ல்ைல என்றால், இச் சமயத்தில் ெதாைலேபசி 
�லமாகேவா, மின்னஞ்சல் �லமாகேவா எம்�டன் தய� ெசய்� 
ெதாடர்�ெகாள்ளாத�ர்கள். தகவல் அமர்�கள் ஒன்றில் 
கலந்�ெகாள்வதற்காக (ேமேல ெசால்லப்பட்�ள்ளவா�) �ன்பதி� 
ெசய்�ெகாள்�ங்கள். எம� தகவல் அமர்�கள�ல், இந்த அறிவ�ப்� 
எப்ப� உங்க�க்�ப் ெபா�ந்�கிற� என்�ம், RAILS ேசைவய�னால் 
உங்க�க்� எவ்வா� உதவ இய�ம் என்�ம், அ�த்ததாக ந�ங்கள் 
என்ன ெசய்யேவண்�ம் என்�ம் நாங்கள் உங்க�க்�ச் ெசால்ேவாம்.  
 
உங்க�ைடய உணர்�கள் எப்ப� இ�க்கின்றன என்பைதப் பற்றி 
ேபசேவண்�ய ேதைவ உங்க�க்� இ�ந்தால் அதற்கான ஆதர�தவ� 
 
இந்தத் தகவல் ந�ண்ட காலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட� என்பைத�ம், 
மக்கள் மி�ந்த மன அ�த்தத்திற்� ஆட்பட்ட நிைலய�ல் இ�க்கின்றர் 
மற்�ம் கவைல�டன் காத்தி�க்கின்றனர் என்ப� எம� ��தல். ��ய 
வ�ைரவ�ல் இ� நடந்ேத�வ� இந்த ெசயல்�ைற ெசயல்�ைறையப் 
பற்றி�ம், இதில் அடங்கி�ள்ள வ�டயங்கைளப் பற்றி�மான 
நிம்மதிைய�ம், ஆர்வத்ைத�ம் ஆஸ்திேரலியாவ�ல் இ�ப்பதற்கான 
வழிப்பாைத ஒன்� உள்ளவர்க�க்� அள�க்�ம் என்ப� எம� 
��தலா�ம். ஆஸ்திேரலியாவ�ல் இ�ப்பதற்கான வழிப்பாைத ஒன்� 
இன்�ம் இல்லாதவர்க�க்� இந்த அறிவ�ப்பான� ேமலதிகத் 
�யரத்ைத அள�க்�ம் சாத்தியம் இ�க்கிற� என்ப� எம� ��தல்.  
 
QPASTT ேசைவய�ன் தற்ேபாைதய ேசைவெப�நர்கள் அவர்க�ைடய 
QPASTT ேசவக�டன் ேநர�யாகத் ெதாடர்� ெகாள்�மா� 
ஊக்�வ�க்கப்ப�கின்றனர். த�ப்ப��ம், ச�கத்தி�ம் இ�ப்பவர்கள் 
உள்ளடங்க, வைத மற்�ம் அதிர்ச்சிகள�ல் இ�ந்� ப�ைழத்தவர்கைள, 
அவர்க�ைடய வ�சா நிைல எ�வாக இ�ப்ப��ம், QPASTT ேசைவ 
ெதாடர்ந்� பார்த்�வ�ம். QPASTT ேசைவகைள எவெரா�வ�ம் 
நா�னால், அல்ல� அவர்கள� உணர்�கைளப் பற்றி 
யாராவெதா�வ�டன் ேபச வ��ம்ப�னால், பண�ய�ல் இ�க்�ம் 
அறி�ைர-ஆேலாசகர் ஒ�வ�டன் ேபச QPASTT ஆதர�தவ� 
இைணப்ப�ைன திங்கள் கிழைம �தல் ெவள்ள�க் கிழைம வைர காைல 
9 மண�ய�ல் இ�ந்� மாைல 5 மண� வைரக்�ம் (07) 33916677 எ�ம் 
இலக்கத்தில் அவர்கள் அைழக்கலாம்.  

 



 
 
 
 
 


