அ க்க க் ேகட்கப் ப
ேகள் கள்
த

ம்

ழ்

ெமா ெபயர்ப் மற் ம் உைரெபயர்ப் ச் ேசைவ (TIS ேநஷனல் ), ஆங் ல ெமா
ேபசாதவர்களின்
ல ெபா வான ேகள் க க் அவர்களின் ெசாந்த ெமா
ல்
ைடயளிக்க வ வைமக்கப் பட்ட, அ க்க ேகட்கப் ப ம் ேகள் களின் ெதா ப் ைப
உ வாக்
ள் ள .

TIS ேநஷனல் வழங்

ம் ேசைவகள் என்ெனன்ன?

TIS ேநஷனல் , ஆங் லம் ேபசாதவர்க க்காக ம் , ஆங் லம் ெமா ேபசாத தங் கள்
வா க்ைகயாளர்க டன் ெதாடர் ெகாள் ள
ம் ம்
கவர்கள் மற் ம்
வணிகங் க க்காக ம் உைரெபயர்ப் ேசைவகைள அளிக் ற . இந்தச் ேசைவகளான
ஆங் லம் ேபசாதவர்கள் ஆஸ் ேர யா ல் உள் ள ேசைவகள் மற் ம் தகவைல தந் ரமாக
அ
க உத
ற .
TIS ேநஷனல் ஆஸ் ேர யா
வ
ம் 150க் ம் ேமற் பட்ட ெமா
உைரெபயர்ப்பாளர்க டன் ஒப் பந்தம் ெசய் ள் ள .

களில் 2500க்

ம் ேமற் பட்ட

ஆங் லம் ேபசாதவர்கள் 131 450 என் ற எண்ணில் அைழப் பதன்
லம் TIS ேநஷனல்
ஃேபான் வ உைரெபயர்ப்பாளர்கைள உடன யாக அ
கலாம் .

லமாக

மாற் றாக, நீ ங் கள் ேநர யாக ஒ அைமப் ைபத் ெதாடர் ெகாண்டால் , அவர்கள் உங் கள்
சார்பாக ஒ ெமா ெபயர்ப்பாளைர ஏற் பா ெசய் யலாம் .

TIS ேநஷனல்

லமாக நான் யாைர ெதாடர் ெகாள் ள

ம் ?

உள் ைற அைமச்சகம் உட்பட 60,000க் ம் அ கமான நி வனங் கள் TIS ேநஷன
ெசய் யப் பட் ள் ளன. ேநஷன ன்
ற வா க்ைகயாளர்களில் ல:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

மாநில மற் ம் மத் ய அர
ைறகள்
உள்
ர் க ன் ல் கள்
ம த் வம் மற் ம் காதாரப் ப ற் யாளர்கள்
ம ந்தா னர்
பயன் பாட் நி வனங் கள்
ெதாைலத்ெதாடர் நி வனங் கள்
அவசரச் ேசைவகள்
சட்டச் ேசைவகள்
ர் மற் ம் ச க ேசைவ வழங் நர்கள் .

டன் ப

நீ ங் கள் ெதாடர் ெகாள் ள ேவண் ய அைமப் TIS ேநஷனி
ந் ெமா ெபயர்ப்பாளர்
உத
டன்
ய அைழப் கைள ஏற் க்ெகாள் வைத TIS ேநஷனல் உத்தரவாதம் அளிக்க
யா .

நான் எப் ேபா

TIS ேநஷனைல அைழக் கலாம் ?

TIS ேநஷனல் உைரெபயர்ப் ச் ேசைவைய 24 மணி ேநர
ெபறலாம் .

ம் , ஆண்

ேதா

ம் ஒவ் ெவா

நா

ம்

நீ ங் கள் ெதாடர் ெகாள் ம் அைமப் ைப அவர்களின் வழக்கமான வணிக ேநரங் களில் மட் ேம
ெதாடர் ெகாள் ள
வதாக இ க்கலாம் . ேம ம் வணிக ேநரங் கள் அைமப் க க் இைடேய
மா படலாம் . ஆஸ் ேர யா ல் உள் ள ெப ம் பாலான அைமப் கள் 9 am–5 pm, ங் கள் –
ெவள் ளி என் ற நிைலயான வணிக ேநரங் களில் ெசயல் ப
ன் றன. பல நி வனங் கள் ெபா
ைற நாட்களில் ெசயல் ப வ ல் ைல.

131 450 என்ற எண்ைண அைழத்தால் என்ன நடக் ம் ?
1. TIS ேநஷனைல 131 450 என் ற எண்ணில் அைழக்க
அ க்ைகைய ேகட் ர்கள் .

ம் . TIS ேநஷனல் தனி

ரிைம

2. ‘உைரெபயர்ப்பாளர் எந்த ெமா
ெமா ையச் ெசால் ல ம் .

ம் ’ எனக் ேகட்கப் ப

ர்கள் ? உங் கள்

ல் ேபச ேவண்

3. ‘நீ ங் கள் TIS ேநஷன ன் வர்த்தக வா க்ைகயாளரா?’ எனக் ேகட்கப் ப
எனப் ப லளிக்க ம் .

ர்கள் . ‘இல் ைல’

4. நீ ங் கள் ஆங் லம் ேப ம் TIS ேநஷனல் ெதாைலேப ஆபேரட்ட க் மாற் றப் ப
ர்கள் .
காத்
க் ம் ேபா ‘ெதாைலேப ஆபேரட்டைர நாங் கள் ெதாடர் ெகாள் ம் வைர
காத்
க்க ம் ’ என உங் கள் ெமா
ல் ெசால் லக் ேகட் ர்கள் .
5. TIS ேநஷனல் ெதாைலேப
உ
ப் ப த் வார்.

ஆபேரட்டர் உங் கள் ெமா

ைய

ண்

6. ெதாைலேப ஆபேரட்டர் உங் கைளக் காத்
ப் ல் ைவத்
ட்
ெதாடர் ெகாள் வார். நீ ங் கள் ன் வ ம் ெசய் ைய உங் கள் ெமா
‘உைரெபயர்ப்பாளைர நாங் கள் ெதாடர் ெகாள் ம் வைர காத்




ம் ஒ

ைற

, உைரெபயர்ப்பாளைரத்
ல் ேகட் ர்கள் ,
க்க ம் ’.

உங் கள் ெமா க் உைரெபயர்ப்பாளர் இ ந்தால் , TIS ேநஷனல் ெதாைலேப
ஆபேரட்டர் உங் கைள உைரெபயர்ப்பாள டன் இைணப் பார் ற நீ ங் கள் எந் த
அைமப் டன் ெதாடர் ெகாள் ள
ம்
ர்கள் என்
ேகட்பார்.
o TIS ேநஷனைல அைழக் ம் ேபா , அைமப் ன் ெபயர், அதைன ெதாடர் எண்
மற் ம் அைமப் டனான உங் கள் வா க்ைகயாளர் அல் ல கணக் எண்
(இ ந்தால் ) அவற் ைறத் தயாராக ைவத்
க்க ம் .
o நீ ங் கள் யாைரத் ெதாடர் ெகாள் ள
ம்
ர்கள் என் பைத
உைரெபயர்ப்பாளர் TIS ேநஷனல் ெதாைலேப ஆபேரட்ட க் த் ெதரி ப் பார்.
ன் னர், ஆபேரட்டர் ேகட் க்ெகாண்ட அைமப் ைப அைழத் உங் கைள ம்
உைரெபயர்ப்பாளைர ம் அத டன் இைணக்க
யற் ப் பார்.
உங் கள் ெமா க் உைரெபயர்ப்பாளர் இல் ைலெயனில் , ஆபேரட்டர் உங் கைள
ைர ல் ண் ம் அைழக் ம் ப ேகட்பார். நீ ங் கள் ஒன் க் ம் ேமற் பட்ட
ெமா ையப் ேப பவராக இ ந் தால் , ேவெறா ெமா
ல் உைரெபயர்ப்பாளைர
நீ ங் கள் ேகட்கலாம் .

TIS ேநஷனல் ெதாைலேப

ஆபேரட்டர் அல் ல
எந் த அைமப் டன் ேபச ேவண்
ம் எனப் பரிந்

உைரெபயர்ப்பாளர், நான்
ைரப் பார்களா?

இல் ைல. TIS ேநஷனல் ெதாைலேப ஆபேரட்டர், பா பா இல் லாமல் ெசயல் பட ேவண் ம்
ேம ம் நீ ங் கள் எந்த அைமப் ைபத் ெதாடர் ெகாள் ளலாம் என் பைதப் பரிந் ைரக்க மாட்டார்.
நீ ங் கள் உைரெபயர்ப்பாள டன் இைணக்கப் பட்ட ற , உைரெபயர்ப்பாளர் உங் க டன்
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ைறசாரா வ களில் உைரயாடைல ேமற் ெகாள் ள மாட்டார். ேம
ேசைவகளின் ேபா ம் பா பா இல் லாமல் ெசயல் ப வார்.

ம் எல் லா உைரெபயர்ப்

TIS ேநஷனைல அைழக் ம் ேபா , அைமப் ன் ெபயர், அதைன ெதாடர் எண் மற் ம்
அைமப் டனான உங் கள் வா க்ைகயாளர் அல் ல கணக் எண் (இ ந்தால் ) அவற் ைறத்
தயாராக ைவத்
க்க ம் .

நான் இைணக் கப் பட்ட உைரெபயர்ப்பாளர் எனக்
இ ந் தால் நான் என்ன ெசய் ய ேவண்
ம் ?

த் ெதரிந் தவராக

உங் க க் உைரெபயர்ப்பாளர் ஏற் கனேவ அ
கமானவர் என் பைத நீ ங் கள் அ ந் தால் ,
உைரெபயர்ப் அமர்ைவத் ெதாடர ேவண் மா என் பைத நீ ங் கேள ர்மானித் க்ெகாள் ளலாம் .
அேத உைரெபயர்ப்பாள டன் ெதாடர
ம் ப ல் ைல எனில் , TIS ேநஷனல் ெதாைலேப
ஆபேரட்டரிடம் அல் ல அைமப் டம் ெதரி த்
ட் அைழப் ைபத் ண் க்கலாம் .

நான் ஆண் அல் ல

ெபண் உைரெபயர்ப்பாளைரக் ேகட்கலாமா?

ேகட்கலாம் .
ப் ட்ட பா னத் ல் உைரெபயர்ப்பாளர் ேவண் ம் என
ம் னால் ,
ந்தவைர
ய
ைர ல் TIS ேநஷனல் ெதாைலேப ஆபேரட்டரிடம் அல் ல அைமப்
ெதரி க்க ம் . நீ ங் கள் ேகட் க்ெகாண்ட பா னத் ல் உைரெபயர்ப்பாளைர அளிக்க TIS
ேநஷனல்
யற் க் ம் .

டம்

ப் ட்ட மதம் அல் ல கலாச்சாரப்
ன்னணி ெகாண்ட ஒ
உைரெபயர்ப்பாளைர நான் ேகட்கலாமா?
இல் ைல. உைரெபயர்ப்பாளரின் ெமா ெபயர்ப்பாளர்கள் மற் ம்
உைரெபயர்ப்பாளர்க க்கான ேத ய அங் காரம் ஆைணயம் (NAATI) (https://www.naati.com.au/)
த
(கல் ) நிைல மற் ம் நீ ங் கள்
க ம் த
வாய் ந்த உைரெபயர்ப்பாளைரப் ெப வைத
உ
ெசய் வதற் கான வாய் ப் ன் அ ப் பைட ல் உைரெபயர்ப்பாளர்க க் TIS ேநஷனல்
ெதாைலேப ஆபேரட்டர்கள் பணிகைள ஒ க் வார்கள் . கலாச்சாரப் ன் னணி அல் ல மத
அ ப் பைட ல் TIS ேநஷனல் உைரெபயர்ப்பாளைர நிய க்கா .

உைரெபயர்ப்பாளைர ேநர யாகப் பயன்ப
ெசய் யலாமா?

த்த

ம்

ேறன். அப் ப

ெசய் யலாம் . ேநஷனல் ஆன் -ைசட் உைரெபயர்ப் ச் ேசைவகைள வழங்
ற . ஆன் -ைசட்
உைரெபயர்ப்பாளர் ேதைவஎனில் , ெதாைலேப
லம் TIS ேநஷனல் வ யாக நீ ங் கள்
உைரயாட
ம் ம் அைமப் டன் ெதாடர் ெகாண் , அவர்களிடம் ஆன் -ைசட்
உைரெபயர்ப்பாளைர ஏற் பா ெசய் மா ேகட்க ேவண் ம் .

நான் அவசர ேசைவகைளத் ெதாடர் ெகாள் ள
ெசய் ய ேவண்
ம் ?

ம்

ேறன். என்ன

அவசரகால ஆம் லன் ஸ், காவல் நிைலயம் அல் ல
அைணப் ச் ேசைவக க் எப் ேபா ம்
ேநர யாக 000 என் ற எண்
க் அைழக்க ம் . 000 அவசரகால ேசைவகள் ைலன் ஆன
ன் ரிைம ைலன்
லம் TIS ேநஷனைலத் ெதாடர் ெகாண்
உங் கைள
உைரெபயர்ப்பாள டன் இைணக் ம் . இந் தச் ேசைவ, நா க் 24 மணி ேநர ம் , ஆண் ன்
ஒவ் ெவா நா ம்
ைடக் ம் .

ஆங்

லம் அல் லாத ெமா

இலவசமாகக்

ைடக்

ேப பவர்க

க்

TIS

ேநஷனல் ேசைவகள்

மா?

ைடக் ம் . ெப ம் பாலான TIS ேநஷனல் உைரெபயர்ப் ச் ேசைவகள் ஆங் லம் அல் லாத
ெமா ேப பவர்க க் இலவசமா ம் . ெபா வாக, நீ ங் கள் ெதாடர் ெகாள் ம் அைமப் கள்
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ேசைவக்கான கட்டணத்ைத ஏற் ம் . ல அைமப் கள் மற் ம் ம த் வ ப
TIS ேநஷனல் வ யாக இலவச உைரெபயர்ப்ைபப் ெப ம் த
ள் ள .

ற்

ல அைமப் கள் TIS ேநஷனல் இட
ந் அைழப் கைள ஏற் ப ல் ைல, இ ப்
அந்த அைமப் கைள ேநர யாகத் ெதாடர் ெகாண்டால் , அவர்கள் ெதாைலேப
உைரெபயர்ப்பாள டன் உங் கைள ண் ம் அைழக்கலாம் .

யாளர்க

க்

ம் நீ ங் கள்

TIS ேநஷன ன் வா க்ைகயாளர் அல் லாத ஒ அைமப் டன் நீ ங் கள் ெதாடர் ெகாள் ள
ம் னால் ேம ம் அந்த அைமப் ேசைவக்கான கட்டணத்ைத ஏற் க ம த்தால் , நீ ங் கள்
தனிப் பட்ட கணக்ைக உ வாக் நீ ங் களாகேவ ேசைவக் பணம் ெச த் வதற் த்
ேதர் ெசய் யலாம் . இைதச் ெசய் ய, உைரெபயர்ப்பாளரிடம் ெதரி க்க ம் , TIS ேநஷனல்
ெதாைலேப ஆபேரட்டர் நீ ங் கள் கணக்ைக உ வாக்க உத
ெசய் வார். தனிப் பட்ட கணக்ைக
உ வாக்க, உங் களிடம் ெர ட் கார் இ க்க ேவண் ம் .

TIS ேநஷனல்

லமாக ஆவணங் கைள ெமா

இல் ைல. TIS ேநஷனல் வணிக ரீ
வழங் வ ல் ைல.

யான ஆவண ெமா

ெபயர்க்கலாமா?

ெபயர்ப் ச் ேசைவைய

ஆஸ் ேர யா ல் நிரந்தரமாக
ேய யவர்க க்காக, உள் ைற அைமச்சக ஆவண
ெமா ெபயர்ப் ச் ேசைவைய இலவசமாக வழங்
ற . நிரந்தர
மக்கள் மற் ம்
ப் ட்ட தற் கா க அல் ல இைடக்கால VISA ைவத்
ப் பவர்கள் , VISA அ ம க்கப் பட்ட
ேத
ன்
தல் இரண்
ஆண் க க் , பத் த
ெப ம் ஆவணங் கைள ஆங் லத் ல்
ெமா ெபயர்த் க்ெகாள் ளலாம் .
இலவச ெமா ெபயர்ப் ச் ேசைவகள் பற் ய
தல்
வரங் கைள உள்
இைணயதளத் ல் பார்க்கலாம் (https://translating.homeaffairs.gov.au/en).

ைற அைமச்சக

ெமா ெபயர்ப்பாளர்கள் மற் ம் உைரெபயர்ப்பாளர்க க்கான ேத ய அங் கார
ஆைணயத்ைதத் (NAATI) (https://www.naati.com.au/) ெதாடர் ெகாண்
மற் ற ெமா ெபயர்ப்
ப் பங் கள் பற் ய தகவல் கைளக் கண்ட யலாம் .

ெதாைலேப
உைரெபயர்ப்பாளைர அ
ஆவணங் கைளத் த
ர்களா?

க உத

க்

ய உத

ஆம் . ஆங் லம் அல் லாத ெமா ேப பவர்கள் உைரெபயர்ப்பாளைர அ
க உத ம் வைக ல்
TIS ேநஷனல் ெமா ெபயர்க்கப் பட்ட பலதரப் பட்ட உத
ஆவணங் கைள வழங்
ற .
ஆங் லம் அல் லாத ெமா ேப பவர்க க்கான உத
ஆவணங் கைள
ளம் பரப் ெபா ட்கள்
பட் ய ல் (https://www.tisnational.gov.au/About-TIS-National/Materials-to-help-you-access-an-interpreter)
பார்க்க ம் .

TIS ேநஷன

டம் உத

கரமான

ேயாக் கள் உள் ளனவா?

உள் ள . வா க்ைகயாளர்கள் எங் கள் ேசைவகைளப் பயன் ப த் வ ல் உத ம்
தமாக, TIS
ேநஷனல் வ காட் ம்
ேயாக்கைள உ வாக்
ள் ள (https://www.tisnational.gov.au/Help-usingTIS-National-services/Videos/New-Standard-page-base.aspx).

TIS உைரெபயர்ப்பாள

க் கான பணி என்ன?

ேப ய வார்த்ைதகைள உங் கள் ெமா
உைரெபயர்ப்பாளரின் பணியா ம் .

ல்

ந்தள

ல்

யமாக ெமா

ெபயர்ப்பேத

உைரெபயர்ப்பாளர்கள் அ
ைரகள் வழங் வ ல் ைல. அத் டன் TIS ேநஷனல் ெதாைலேப
ஆபேரட்டர்
லம் ேதைவப் ப ம் அல் ல நீ ங் கள் ெதாடர் ெகாள் ம் நப க் த் ேதைவப் ப ம்
ேகள் கைளத் த ர ேவ ேகள் கள் எைத ம் ேகட்கமாட்டார்.
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TIS ேநஷனல் உைரெபயர்ப்பாளர் கண் ப் பான ெந
ைறக க் க் கட் ப் பட் ள் ளனர்.
ெந
ைறகள் அவர்களின் ெதா ல் ைற நடத்ைத நிர்வ ப் ப டன் , ன் வ வ ல் அடங்
பல் ேவ கடைமகைள உள் ளடக் ய :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ெதா ல் ைற நடத்ைத
இரக யத்தன் ைம
றன்
பா பா பார்க்காமல் இ ப் ப
ல் யத்தன் ைம
பணி வரம் கள் பற் ய ெதளி
ெதா ல் ைற உற கைளக் கைடப்
ெதா ல் ைற வளர்ச்
ெதா ல் ைற ஒற் ைம.

த்தல்

ெந
ைறகள் பற் ய
தல்
வரங் கள் பற் ய
தல் தகவல் கைள
உைரெபயர்ப்பாளர்கள் மற் ம் ெமா ெபயர்ப்பாளர்கள் (AUSIT) இைணயதளத்
(https://ausit.org/code-of-ethics/) பார்க்கலாம் .

உைரெபயர்ப்பாளைரச்
நீ ங் கள் உைரெபயர்ப்பாளைர
பயன் ப த்தலாம் .
•
•
•
•
•
•
•

றந் த
ன் வ

ம் வ

ம்

ைற

ல் பயன்ப

கள்

லம் ேம

த்

வ

ம் பலன் ெப

ல்

எப் ப
ம் வைக

?
ல்

TIS ேநஷனைல அைழக் ம்
ன் உங் க க் த் ேதைவயான எல் லாத் தகவல் கைள ம்
ைவத் க்ெகாள் தல்
ண் ம் ேபசத் ெதாடங் வதற்
ன் , உைரெபயர்ப்பாளர் ேப
க் ம் வைர
ெபா ைம டன் காத்
த்தல்
ய வாக் யங் கைளப் பயன் ப த் தல்
ெமா ெபயர்க்க க னமான வட்டார வழக் அல் ல
ரியாத வார்த்ைதகைளத்
த ர்த்தல்
உைரெபயர்ப்பாளரின் பணிையப் ரிந் ெகாள் தல்
உைரெபயர்ப்பாளரிடம் அ
ைர அல் ல உங் கள் சார் ல் ேப ம் ப ேகட்காமல்
இ த்தல்
உைரெபயர்ப்பாளைரப் ரிந் ெகாள் வ க னமாக இ ந்தால் , உைரெபயர்ப்பாளர்,
அைமப் அல் ல TIS ேநஷன டம் உடன யாகத் ெதரி த்தல்

TIS ேநஷன

க்

என் க

த்ைத எப் ப

ெதரி

ப் ப

?

TISேநஷனல் நி வனம் ,உள் ைற
வகாரங் கள் அைமச்சகத் ல் ெமா ச்ேசைவ வழங் ம்
நி வனமா ம் The Global Feedback Unit (GFU) (https://www.homeaffairs.gov.au/help-and- .
support/departmental-forms/online-forms/complaints-compliments-and-suggestions)தான் TIS ,ேநஷனல்
வழங்
ற ேசைவகள் உள் ளிட்ட ,அைனத் த் ைறப் ன்
ட்டக் க த் க்கைள ம்
ெபற் க்ெகாள் வதற் கான ைமயமா ம் .
TISேநஷன ல் ,எங் கள வா க்ைகயாளர்களிட
ந் வ ம் ன்
ட்டக் க த் க்கள்
எங் கள பணிைய ேமம் ப த் க் ெகாள் ள எங் க க் உத
,அரசாங் கத் ற் ம் ,ெதா ல்
நி வனங் க க் ம் ,ச தாயங் க க் ம் ,நம் பகமாக் ய ,ைகயடக்க
ைல ல் ,
பா காப் பான ெமா ச் ேசைவகள் வா லாக ,நாங் கள் ெகா க் ம் ெமா மாற் றச்
ேசைவகளின் தரத்ைத அ கரிப் பதால் ,அவற் ைற நாங் கள் ெபரி ம் ம க் ேறாம் .
ஆங் ல ெமா த் றைமகள் ைறவாக ள் ள அல் ல
த்தமாக இல் லாத TIS ேநஷனல்
வா க்ைகயாளர்கள் ,இைணயம் வா லாக அல் ல ெதாைலேப வா லாக TIS ேநஷனல்
த்த ன்
ட்டக் க த் க்கைளச் சமர்ப் க்கலாம் .இைணய வா லாகப் ன்
ட்டக்
க த் க்கைளத் தர ,தய ெசய் இத் ைற ன் பாராட் க்கள் , கார்கள் மற் ம்
ஆேலாசைனகள் ரிைவ அ
ங் கள் https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/departmental-)
.(forms/online-forms/complaints-compliments-and-suggestionsஉங் க க் ெமா ெபயர்ப்பாளர் ஒ வர்
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ேதைவயாக இ ந்தால் ,தய ெசய் TIS ேநஷனல் நி வனத்ைத 450 131 எண்ணில் அைழத் ,
ெதா ேப உத யாளரிடம் TIS ேநஷனல்
த்
ன்
ட்டக் க த் ெகா க்க
ேவண் ெமன்
ெசால் ங் கள் .எங் கள ெதாைலேப உத யாளர்கள் உங் கள
ன்
ட்டக்
க த்ைத ஆவணப் ப த் ,நடவ க்ைக எ ப் பதற் காக அைத TIS ,ேநஷன ல் இ க் ம் உரிய
னரிடம் அைத அ ப் ைவப் பார்கள் .

ம் ப வன் ைறத் ெதாடர்பான
ஷயங் கைளப் ேப வதற் காக
உைரெபயர்ப்பாளைரப் பயன்ப த்த
ம்
ேறன். எனக் உதவக்
உத
ஆவணங் கள் உள் ளனவா?

ய

ட் வன் ைற ம்
ம் ப வன் ைற ம் , பா யல் தாக் தல் மற் ம் கட்டாய
மணம் ,
மற் ம் பா காப் க்கான ஒ ெபண்ணின் உரிைமத் ெதாடர்பாக ஆஸ் ேர ய சட்டங் கள்
பற் ய தகவல் கள் ெகாண்ட
ம் பப் பா காப் த் ெதா ப் ைப ஆஸ் ேர ய அரசாங் கம்
உ வாக்
ள் ள . இந் தத் ெதா ப் ல் , 46 ெமா களில் ெமா ெபயர்க்கப் பட்ட நான்
வரத்
தாள் கள் மற் ம் ஒ ஸ்ேடாரிேபார் உள் ளடக்
ள் ள . ச கச் ேசைவத் ைற ன்
இைணயதளத் ல்
ம் பப் பா காப் த் ெதா ப் ைபப் (https://www.dss.gov.au/family-safety-pack)
பார்க்கலாம் .
ம் பப் பா காப் த் ெதா ப் ைப
ைமயாக் ம்
தமாக, ட் வன் ைறச் ழல் களில்
உைரெபயர்ப் ெசய் தல் (https://www.dss.gov.au/women-programs-services-reducing-violence-family-safetypack/interpreting-in-domestic-violence-situations) மற் ம் உைரெபயர்ப்பாளர்க ம்
ம் பப்
பா காப் ம் (https://www.dss.gov.au/settlement-and-multicultural-affairs/publications/interpreters-and-familysafety) என் ற
வரத்தாள் கள் ,
ம் ப வன் ைற ழல் களில் உைரெபயர்ப்பாளர்களின் பங்
மற் ம் ெபா ப் பற் ய
ப் ணர்ைவ அ கரிப் பைத ேநாக்கமாகக் ெகாண் ள் ளன.

எனக் இலவசமாக ஆங் லம்
கற் க்ெகாள் ளத் த
இ க் றதா?
) அடல் ட் ைமக்ரண்ட் இங் ளீஷ் ேராக்ராம் The Adult Migrant English Program (AMEP( (என் ற ட்டம் ,
அ ஸ் ேர ய ச தாயத் ல்
யமர்ந் ,அ ல் பங் ேகற் க் ெகாள் ள உத வதற் காகத் ,
த
யைட ற
வரவாளர்க க் இலவச ஆங் ல ெமா த் தனிப் ப ற் ையத் த
ற
. (https://immi.homeaffairs.gov.au/settling-in-australia/amep/about-the-program)
AMEP ட்டம் ,
ம் ப , றன் வாய் ந்ேதார் மற் ம் மனிதா மான சா வைககளில் இ ந்
வ ம் 18 வய ற் ேமற் பட்ட
வரவாளர்க க் க் ைடக் ற ,இ ல் நிரந்தர சாக்கைள
ைவத்
ப் ேபா ம் , லவைக தற் கா க சாக்கைள ைவத்
ப் ேபா ம் அடங் வர் .
த
யைட ற சாக்களில் இ க் ற அவர்கைளச் சார்ந்
ப் ேபார் இ ல் கற் க்ெகாள் ள
இய ம் ,அேதா 17 – 15 வய ைடய
வரவாளர்க ம் , ல ழ் நிைலகளில் பங் ேகற் க்
ெகாள் ளலாம் .பள் ளி ெசல் ம் வயைத டக் ைறவான வய ைடய ழந் ைதகைள
ைவத்
ப் ேபா க் க் ,ேநரில் நைடெப ம் வ ப் க க் வ ைக ல் ,இலவசக் ழந் ைதப்
பராமரிப் வச
ைடக் ற .
நீ ங் கள் ஆங் லம் கற் க்ெகாள் ள உத வதற் காக AMEP , ட்டத் ல் பல் ேவ
தமான ,
வச க்ேகற் ப கற் க்ெகாள் ம் வ வைககள் உள் ளன ,அ ல் ேநரில் கற் க்ெகாள் ம்
)ேகா ட்-பா காப் பான (வ ப் கள் ,இைணய வ ப் கள் ,தன் னார்வத் ெதாண்டர்
தனிப் ப ற் த் ட்டம் மற் ம் ெதாைல ரக் கல் த் ட்டம் ஆ யைவ அடங்
ன் றன .
நீ ங் கள் வ க் ம் இடத்ைதப் ெபா த் ,
ேநர ,ப
ேநர ,மாைலேநர மற் ம் வார இ
வ ப் க ம்
ைடக்கலாம் .
இலவசமாக எவ் தம் ஆங் ல கற் க ஆரம் ப் ப என் பைதத் ெதரிந் ெகாள் ள ,உங் க க்
அ காைம ல் இ க் ற AMEP ட்டம் வழங் ம் நி வனத்ைதத் ெதாடர் ெகாள் ங் கள்
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(https://immi.homeaffairs.gov.au/settling-in-australia/amep/service-providers)அல் ல
www.homeaffairs.gov.au/amepஇைணயதளம் ெசன்
பா ங் கள்

இந் த
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