
 
 
 
 
 
 
TPV / SHEV வ�சா ��வ�ன�க்கான நிரந்தர வ�சாக்கள் 

 
ந�ங்கள் ‘தற்காலிகப் பா�காப்� வ�சா’ (Temporary Protection Visa (TPV)) 
அல்ல� ‘பா�காப்�ப் �கலிட �யற்சி வ�சா’ (Safe Haven Enterprise Visa 
(SHEV).) ஒன்ைற ைவத்தி�ப்பவர் அல்ல� எப்ேபாதாவ� 
ைவத்தி�ந்தவர் என்றால், நிரந்தர வ�சா ஒன்ைறப் பற்றிய 
வ�தி�ைறகைள இந்தத் தகவல் ஏ� வ�ளக்கிச் ெசால்�ம்.  
 
14 ஃப�ப்ரவ� 2023-இற்� �ன்� TPV அல்ல� SHEV வ�சா ஒன்ைற 
ந�ங்கள் ைவத்தி�ந்த�ர்கள் என்றால், அல்ல� TPV அல்ல� SHEV 
ஒன்றிற்காக ந�ங்கள் வ�ண்ணப்ப�த்த�ர்கள் என்றால் இந்தத் தகவல்கள் 
உங்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம்.  
 
TPV அல்ல� SHEV வ�சா ஒன்ைற ைவத்தி�க்�ம் அைனவைர�ம் 
ஆஸ்திேரலியாவ�ல் ெதாடர்ந்� இ�ப்பதற்கான நிரந்தர வ�சா ஒன்றிற்கான 
த�திையப் ெபற அ�மதிக்�ம் வ�தமாக 14 ஃப�ப்ரவ� 2023 அன்� சட்டம் 
மாறிய�. இந்த நிரந்தர வ�சாவான� ‘த�நிைலத் த�ர்மான�ப்� வ�சா 
(உபப��� 581) (RoS Visa)’ (Resolution of Status Visa (Subclass 581) (RoS Visa)) 
என்� ெசால்லப்ப�கிற�.  
 
நிரந்தரமான ‘RoS வ�சா’ ஒன்� உங்க�க்� வழங்கப்ப�ம் வைர 
உங்க�ைடய TPV மற்�ம் SHEV வ�சாக்கள�ல் உள்ள நிபந்தைனகள் 
அைனத்�ம் ெதாடர்ந்� நைட�ைறய�ல் இ�க்�ம் என்பைதக் 
கவன�க்கேவண்�ய� �க்கியம். ‘திைணக்கள’த்திடமி�ந்� அ�மதி 
ெபறாமல் ஆஸ்திேரலியாவ�ற்� ெவள�ேய உங்களால் பயண�க்க இயலா� 
என்ப� இதன் அர்த்தமா�ம்.  
 

நிரந்தர வ�சா ஒன்றிற்காக வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ெசயல்�ைற 

 
TPV அல்ல� SHEV  வ�சாவ�ற்கான உங்க�ைடய �தலாவ� 
வ�ண்ணப்பத்தின் ம�தான ��� ஒன்றிற்காக ந�ங்கள் இன்ன�ம் 
காத்�க்ெகாண்��க்கிற�ர்கள் என்றால் 
 
உங்க�ைடய �வக்க நிைல TPV அல்ல� SHEV  வ�சாவ�ற்கான 
வ�ண்ணப்பத்தின் ம�தான ��� ஒன்றிற்காக ந�ங்கள் இன்ன�ம் 
காத்�க்ெகாண்��ப்ப�ர்கேளயானால், உங்க�ைடய TPV அல்ல� SHEV  
வ�சாவ�ற்கான வ�ண்ணப்பத்திைன ந�ங்கள் ெதாடரேவண்�ம். TPV அல்ல� 
SHEV  வ�சாவ�ற்கான த�தித்ேதைவகைள ந�ங்கள் �ர்த்தி ெசய்�ம் 
பட்சத்தில், நிரந்தர ‘RoS வ�சா’ ஒன்� உங்க�க்� வழங்கப்ப�ம்.   
 
RAILS ேசைவய�ன் தகவல் அமர்� ஒன்றிற்�ச் ெசல்�ங்கள், அல்ல� 
உங்க�ைடய TPV/SHEV வ�சாைவப் பற்றிய க�தம் ஒன்ைறச் சம�பத்தில் 



ந�ங்கள் ‘திைணக்கள’த்திடமி�ந்� ெபற்றி�ந்தால் RAILS ேசைவ�டன் 
ெதாடர்�ெகாள்�ங்கள். 
 
உங்க�ைடய �தலாவ� TPV அல்ல� SHEV வ�சா இன்�ம் 
காலாவதியாகாமல் இ�ந்தால் 
 
TPV அல்ல� SHEV  வ�சா ஒன்ைற ந�ங்கள் ைவத்தி�ந்தால், நிரந்தர ‘RoS 
வ�சா’ ஒன்றிற்காக வ�ண்ணப்ப�க்க ந�ங்கள் அ�மதிக்கப்ப�வ �ர்கள்.  
 
நிரந்தரமான ‘RoS வ�சா’ ஒன்றிற்காக ந�ங்கள் வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ெபா�� 
உங்க�ைடய பா�காப்�க் ேகா�க்ைககள் ம�ள்-மதிப்ப�� ெசயப்ப�ம், 
ஆனால் பா�காப்� மற்�ம் நன்னடத்ைத �றித்த ேதைவப்பா�கைள 
ந�ங்கள் �ர்த்தி ெசய்யேவண்�ய��க்�ம், மற்�ம் ��வர� ம�த்�வ 
ேசாதைன ஒன்ைற ந�ங்கள் ஏற்கனேவ ேமற்ெகாண்��க்கவ�ல்ைல 
என்றால், அந்த ேசாதைன ஒன்ைற ந�ங்கள் ேமற்ெகாள்ள 
ேவண்�ய��க்�ம்.  
 
RAILS ேசைவய�ன் தகவல் அமர்� ஒன்றிற்�ச் ெசல்�ங்கள், அல்ல� 
RAILS ேசைவ�டன் ெதாடர்�ெகாள்�ங்கள்.  
 
உங்க�ைடய இரண்டாவ� TPV அல்ல� SHEV வ�சாவ�ற்கான 
வ�ண்ணப்பத்திைன (அ�த்த வ�ண்ணப்பம்) ந�ங்கள் ஏற்கனேவ 
இட்��ந்தால் 
 
�தலாவ� TPV அல்ல� SHEV வ�சா ஒன்� உங்க�க்� 
வழங்கப்பட்��ந்தால், மற்�ம் இரண்டாவ� TPV அல்ல� SHEV வ�சா 
ஒன்றிற்காக ந�ங்கள் ஏற்கனேவ ம�வ�ண்னப்பம் ெசய்தி�ந்தால், நிரந்தர 
‘RoS வ�சா’ ஒன்றிற்காக ந�ங்கள் வ�ண்ணப்ப�க்க ேவண்�யதில்ைல. அ�த்த 
ஒ� TPV அல்ல� SHEV வ�சாவ�ற்கான உங்க�ைடய வ�ண்ணப்பமான� 
நிரந்தர ‘RoS வ�சா’ ஒன்றிற்கான வ�ண்ணப்பமாகத் தானாகேவ 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம்.  
 
RAILS ேசைவய�ன் தகவல் அமர்� ஒன்றிற்�ச் ெசல்�ங்கள், அல்ல� 
நிரந்தர ‘RoS வ�சா’ ஒன்ைறப் பற்றிய ‘திைணக்கள’த்தின் க�தம் ஒன்� 
உங்கள�டம் இ�ந்தால் RAILS ேசைவ�டன் ெதாடர்� ெகாள்�ங்கள். 
 
TPV அல்ல� SHEV வ�சா ஒன்� உங்கள�டம் இ�ந்� அ� 
காலாவதியாகிய��ந்தால் 
 
TPV அல்ல� SHEV வ�சா ஒன்� உங்கள�டம் இ�ந்�, உங்க�ைடய வ�சா 
காலாவதியாவதற்� �ன்பாக அ�த்த ஒ� வ�சாவ�ற்காக ந�ங்கள் 
வ�ண்ணப்ப�க்கவ�ல்ைல என்றால், நிரந்தரமான ‘RoS வ�சா’ ஒன்றிற்கான 
த�திைய ந�ங்கள் ெபறக்��ம். உங்க�ைடய �றிப்ப�ட்ட �ழ்நிைலகைளப் 
பற்றிய சட்ட அறி�ைரைய ந�ங்கள் நாடேவண்�ய� �க்கியம்.  
 
சட்ட அறி�ைரக்காக RAILS ேசைவ�டன் உடன�யாகத் 
ெதாடர்�ெகாள்�ங்கள். 
 
TPV அல்ல� SHEV வ�சா ஒன்ைற ந�ங்கள் ைவத்தி�ந்� அ� இரத்� 
ெசய்யப்பட்��ந்தால் 
 



TPV அல்ல� SHEV வ�சா ஒன்ைற ந�ங்கள் ைவத்தி�ந்�, நன்னடத்ைதக் 
காரணங்கைளேயா, மற்ற காரணங்கைளேயா �ன்ன�ட்� அ� இரத்� 
ெசய்யப்பட்��ந்தால், அந்த இரத்� ெதாடர்ந்� ந��க்�ம், மற்�ம் 
நிரந்தரமான ‘RoS வ�சா’ ஒன்றிற்காக உங்களால் வ�ண்ணப்ப�க்க இயலா�.  
 
ASRA ைமயம் ஒன்றிற்�ச் ெசல்�ங்கள், அல்ல� RAILS ேசைவய�ன் 
சட்டதரண� ஒ�வ�டன் ேப�ங்கள். வ�பரங்கள் இங்ேக: www.rails.org.au/our-
legal-services/programs/asylum-seeker-and-refugee-assistance-program 

 
TPV அல்ல� SHEV வ�சா ஒன்றிற்கான உங்க�ைடய வ�ண்ணப்பம் 
ம�க்கப்பட்��ந்தால் 
 
TPV அல்ல� SHEV வ�சா ஒன்� உங்க�க்� ம�க்கப்பட்��ந்தால், இந்த 
மாற்றம் உடன�யாக உங்கைளப் பாதிக்கா�. உங்க�ைடய வ�டயம் 
‘��வர� மதிப்ப�ட்� அதிகாரம்’ (Immigration Assessment Authority (IAA)) அல்ல� 
‘நிர்வாக ேமல்�ைறய�ட்� மன்ற’(Administrative Appeals Tribunal (AAT))த்திற்� 
�ன்� இ�ந்தால், அல்ல� உங்க�ைடய வ�சா ம�ப்ப�ைன 
ந�திமன்றங்கள�ல் ந�திமன்ற ம�ளாய்� ெசய்யேவண்�ெமன ந�ங்கள் 
ேகட்��ந்தால், நிரந்தரமான ‘RoS வ�சா’ ஒன்றிற்காகக் க�த்தில் 
ெகாள்ளப்ப�வதற்� �ன்� இந்த �ைறய��கள�ல் ந�ங்கள் ெவற்றி 
ெபறேவண்�ம். உங்க�ைடய வ�டயமான� ‘திைணக்கள’த்திற்�த் தி�ப்ப� 
அ�ப்பப்பட்� TPV அல்ல� SHEV வ�சா ஒன்றிற்கான த�தித்ேதைவகைளப் 
�ர்த்தி ெசய்பவராக ந�ங்கள் காணப்பட்டால், நிரந்தர ‘RoS வ�சா’ ஒன்� 
உங்க�க்� வழங்கப்ப�ம்.  
 
ேமல்�ைறய�ட்�ல் ந�ங்கள் ெவற்றி ெபறாமல் இ�ந்தி�ந்�, 
பா�காப்ப�ற்காக ம�ண்�ம் வ�ண்ணப்ப�க்க உங்கைள அ�மதித்�த் 
தைலய��மா� அைமச்சர் அவர்கைள ந�ங்கள் ேவண்�ய��ந்தால், அந்த 
ெசயல்பாட்�ைன ந�ங்கள் ெதாடர்ந்� ேமற்ெகாண்�வர ேவண்�ய��க்�ம். 
TPV அல்ல� SHEV வ�சா ஒன்றிற்காக வ�ண்ணப்ப�க்க அைமச்சர் உங்கைள 
அ�மதித்தால், மற்�ம் உங்க�க்�ப் பா�காப்� அள�க்கேவண்�ய கடைம 
இ�க்கிற� என்� ‘திைணக்களம்’ த�ர்மான�த்தால், மற்�ம் TPV அல்ல� 
SHEV வ�சா ஒன்றிற்கான த�தித் ேதைவகைள ந�ங்கள் �ர்த்தி ெசய்தால், 
நிரந்தர ‘RoS வ�சா’ ஒன்� உங்க�க்� வழங்கப்பட இய�ம்.  
 
TPV அல்ல� SHEV வ�சா ஒன்� உங்க�க்� ம�க்கப்பட்��ந்�, ‘நற்�� 
ம�ளாய்� �ைறய��’ (IAA அல்ல� AAT) ஒன்�, ந�திமன்ற ம�ளாய்� �றித்த 
வ�டயம் ஒன்� அல்ல� அைமச்சக ேவண்�ேகாள் ஒன்� தற்சமயம் 
நைட�ைறய�ல் இல்ைல என்றால் இந்த மாற்றங்கள் உங்க�க்�ப் 
ெபா�ந்தா�. ‘RoS வ�சா’ ஒன்றிற்காக உங்களால் வ�ண்ணப்ப�க்க இயலா�.  
 
ந�ங்கள் ‘ந��’ அல்ல� ‘ப�.என்.ஜ�’ -க்� அைழத்�ச் ெசல்லப்பட்��ந்தால், 
மற்�ம் TPV அல்ல� SHEV வ�சா ஒன்றிற்காக வ�ண்ணப்ப�ப்பதற்காக 
அ�மதிக்கப்படவ�ல்ைல என்றால் இந்த மாற்றம் உங்க�க்�ப் 
ெபா�ந்தா�.  
 
உங்க�ைடய TPV/SHEV வ�சா வ�ண்ணப்பம் ம�க்கப்பட்��ந்தால், RAILS 
சட்டதரண� ஒ�வ�டன் ேப�வதற்காக ASRA ைமயம் ஒன்றிற்�ச் 
ெசல்�ங்கள். வ�பரங்கள் இங்ேக: www.rails.org.au/our-legal-
services/programs/asylum-seeker-and-refugee-assistance-program 
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த� நிைலத் த�ர்மான�ப்� வ�சா (உபப��� 851) 
(Resolution of Status Visa (Subclass 851)) 

ெவள�நாட்�ப் பயணம் 

 

இந்த நிரந்தர வ�சா உங்க�க்� வழங்கப்ப�ம் ெபா��, 

ஆஸ்திேரலியாவ�ல் நிரந்தரமாக இ�க்க ந�ங்கள் அ�மதிக்கப்ப�வ �ர்கள், 

ஆனால், 5 வ�டங்க�க்� மட்�ேம ஆஸ்திேரலியாவ�ற்� ெவள�ேய 
பயணம் ெசய்ய�ம் ஆஸ்திேரலியாவ�ற்�ள் வர�ம் ந�ங்கள் 
அ�மதிக்கப்ப�வ �ர்கள்.  

உங்க�ைடய நிரந்தர வ�சா வழங்கப்பட்டதிலி�ந்� 5 ஆண்�க�க்�ப் 
ப�ற� ஆஸ்திேரலியாவ�ற்� ெவள�ேய ந�ங்கள் பயணம் ெசய்ய 
வ��ம்ப�னால் – மற்�ம் ந�ங்கள் ஒ� ஆஸ்திேரலியப் ப�ரைச அல்ல 
என்றால் – ‘தங்�நர் தி�ம்பல் வ�சா (உபப��� 155)’ (Resident Return Visa 
(Subclass 155)) ஒன்றிற்காக ந�ங்கள் வ�ண்ணப்ப�க்க ேவண்�ய��க்�ம். 
ஒப்ப�ட்டளவ�ல், இ� வ�ைரவான மற்�ம் எள�தான ஒ� 
ெசயல்�ைறயா�ம், இ�ந்தா�ம், ஆஸ்திேரலியாவ�ற்�த் தி�ம்�வதில் 
உள்ள சிரமத்ைத மட்�ப்ப�த்�வதற்காக, ந�ங்கள் ெவள�ேய பயண�ப்பதற்� 
�ன்பாக இைதச் ெசய்யேவண்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் 
ெகாள்ளேவண்�ய� �க்கியம்.  

அச் சமயத்தில் ந�ங்கள் ஒ� அஸ்திேரலியப் ப�ரைசயாக இ�ந்தால், 

‘தங்�நர் தி�ம்பல் வ�சா’ (Resident Return Visa) ஒன்றிற்காக ந�ங்கள் 
வ�ண்ணப்ப�க்க ேவண்�ய��க்கா�.   

��ம்ப ம�ள�ைண� 

இந்த நிரந்தர வ�சா உங்க�க்� வழங்கப்ப�ம் ெபா��, 

‘வாழ்ைகத்�ைணவர் வ�சா’ (Partner Visa),  ‘�ழந்ைத மற்�ம் அநாைத உற� 
வ�சா’ (Child and Orphan Relative Visa) ஆகிய வ�சாக்கள் உள்ளடங்க,  
‘ஆஸ்திேரலிய ��ம்பப் ப��� வ�சா’ (Australia’s Family Stream Visa) எ�ம் 
திட்டம் �லமாக ��ம்ப அங்கதவர்க�க்� ஏற்பாதர� ெகா�த்� 
அவர்கைள ‘ஸ்பான்சர்’ ெசய்ய ந�ங்கள் த�தி ெபறக்��ம். நிரந்தர ‘RoS 
வ�சா’ ஒன்ைற ைவத்தி�க்�ம் ெப�ம்பான்ைமயானவர்களால் ‘ப�ள�க் 
��ம்ப’ (split family) ஏற்பா�கள�ன் கீழ் மன�தாப�மான வ�சாக்க�க்காக 
வ�ண்ணப்ப�க்க இயலா�. ‘��ம்பப் ப��� வ�சா’ (Family Stream visa) 
ஒன்றிற்காக வ�ண்ணப்ப�க்க RAILS ேசைவய�னால் உங்க�க்� உதவ 
இய�மாகலாம். உங்க�ைடய ‘RoS வ�சா’ வழங்கப்ப�ம் ெபா�� இைதப் 
பற்றிய ��தல் தகவல்கைள நாங்கள் உங்க�க்�க் ெகா�ப்ேபாம்.  

‘ெம�ெகயர்’, ‘ெசண்ட்டர்லிங்க்’ மற்�ம் ‘என்.�.ஐ.எஸ்’ 
 

நிரந்தரமான ‘RoS வ�சா’ ஒன்� உங்க�க்� வழங்கப்பட்டால், ‘ெம�ெகயர்’, 
‘ெசண்ட்டர்லிங்க்’, மற்�ம் ‘ேதசிய இயலாைமக் காப்ப�ட்�த் திட்டம்’ (National 
Disability Insurance Scheme) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கிய அரசாங்க 
ேசைவக�க்கான உ�மம் உங்க�க்� இ�க்�ம்.  

RAILS ேசைவய�டமி�ந்� உதவ� ெபறல் 
 



நிரந்தர ‘RoS வ�சா’ ஒன்றிற்காக வ�ண்ணப்ப�க்க RAILS ேசைவய�னால் 
உங்க�க்� உதவ இய�ம். உங்க�ைடய வ�சாைவப் பற்றி 
‘திைணக்கள’த்திடமி�ந்� வ�ம் க�தங்க�க்� ம�ெமாழியள�க்க 
எம்மால் உங்க�க்� உதவ இய�ம்.  

RAILS ேசைவயான� �ற்றி�ம் ‘திைணக்கள’த்ைதச் சாராத�. எம� 
உதவ� இலவசம்.  

அறி�ைரேயா, உதவ�ேயா உங்க�க்�த் ேதைவப்பட்டால், எம� தகவல் 
அமர்�கள�ல் ஒன்றிற்� ச�கம் அள�க்க தய� ெசய்� �ன்பதி� 
ெசய்�ங்கள். https://www.rails.org.au/get-involved/events என்ற எம� வைலத்தலப் 
பக்கம் �லமாக ந�ங்கள் பதி� ெசய்யலாம். இந்த அமர்�கள�ன் ெபா��, 
இந்த ெசயல்�ைறையத் �வங்க எம்மால் உங்க�க்� உதவ இய�ம்.  

உங்க�ைடய TPV அல்ல� SHEV வ�சா வ�ைரவ�ல் காலாவதியாகிற� 
என்றால், அல்ல� உங்க�ைடய ‘RoS வ�சா’-வ�ற்கான வ�ண்ணப்பம் 
சம்பந்தமாகக் ��தல் தகவல்கைளக் ெகா�க்�மா� ‘திைணக்களம்’ 
உங்கைளக் ேகட்��ந்தால், (07) 3846 9333  எ�ம் இலக்கத்தில் ந�ங்கள் 
எம்�டன் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம், அல்ல�  PR@rails.org.au எ�ம் 
�கவ�க்� மின்னஞ்சல் அ�ப்பலாம்.  

�ய�ன்�லாந்� மாநிலத்திற்� ெவள�ேய உங்க�க்� உதவ� 
ேதைவப்ப�கிறதா?  

• வ�க்ேடா�யா (Victoria) 
 

‘ெரஃப்�ஜ� �கல்’ (Refugee Legal) 
ெதாைலேபசி: (03) 9413 0101 | மின்னஞ்சல்: clinic@refugeelegal.org.au |  
வைலத்தலம்: https://refugeelegal.org.au/ 
 
‘�கலிடம் நா�ேவார் �லவள ைமயம்’  
(Asylum Seeker Resource Centre (ASRC))  
ெதாைலேபசி: (03) 9252 2534 | மின்னஞ்சல்: legalcasework@ASRC.ORG.AU |  
வைலத்தலம்: https://asrc.org.au/ 

 
• நி� ச�த் ேவல்ஸ் (New South Wales) 

 
‘ெரஃப்�ஜ� அட்ைவஸ் அண்ட் ேகஸ்ெவார்க் சர்வ �ஸ்’  
(Refugee Advice and Casework Service) 
ெதாைலேபசி: (02) 8317 6505 | மின்னஞ்சல்: admin@rails.org.au | 
வைலத்தலம்: www.rails.org.au 

 
• ெவஸ்டர்ன் ஆஸ்திேரலியா (Western Australia) 

 
‘சர்க்கிள் க்�ன் கம்�ன�� �கல்’ (Circle Green Community Legal) 
ெதாைலேபசி: (08) 6148 3636 | மின்னஞ்சல்: enquiries@circlegreen.org.au |  
வைலத்தலம்: https://circlegreen.org.au/  

 
• டாஸ்ேமன�யா (Tasmania) 

 
‘டாஸ்ேமன�யன் ெரஃப்�ஜ� �கல் சர்வ �ஸ்’ (The Tasmanian Refugee 
Legal Service (TRLS)) 
ெதாைலேபசி: (03) 6169 9473 | மின்னஞ்சல்: info@rlstas.com | 
வைலத்தலம்: www.rlstas.com 
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