ஆங்கிலம் அல்லாத ெமாழி ேப�பவர்க�க்கான
அ�க்க� ேகட்கப்ப�ம் வ�னாக்கள்
தமிழ்
TIS National என்ெனன்ன ேசைவகைள வழங்�கிற�?
TIS National உடன� ெதாைலேபசி, �ன்பதி�ெசய்த ெதாைலேபசி மற்�ம் தலத்தில் உைரெபயர்க்�ம்

ேசைவகைள, தம� ஆங்கிலம் அல்லாத ெமாழிையப் ேப�ம் வா�க்ைகயாளர்க�டன் தகவல்

ெதாடர்�ெகாள்ள ேவண்��ள்ள ஆங்கிலம் ேபசாத மக்க�க்�ம் �கவர் அைமப்�கள் மற்�ம் வ�யாபார
நி�வனங்க�க்�ம் வழங்�கிற�. இந்தச் ேசைவகள் அ�ஸ்திேரலியாவ�ல் ஆங்கிலம் அல்லாத ெமாழி
ேப�பவர்கள் ேசைவகைள�ம் தகவல்கைள�ம் �தந்திரமாக அ��ம் ஆற்றைல அள�க்கின்றன.
ஆங்கிலம் அல்லாத ெமாழி ேப�பவர்கள் 131 450 என்ற இலக்கத்ைத அைழப்பதன் �லம், TIS National

ஊடாக உடன�த் ெதாைலேபசி உைரெபயர்ப்பாளர்கைள அ�கலாம். மாற்றாக, ந�ங்கள் ஒ�

நி�வனத்ைத ேநர�யாகத் ெதாடர்�ெகாண்டால், அவர்கள் உங்கள் சார்பாக ஒ� உைரெபயர்ப்பாளைர
ஏற்பா� ெசய்வர்.

TIS National ஊடாக நான் யாைரத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்?
TIS National-உடன் Department of Immigration and Border Protection உட்பட்ட 20,000 இற்�ம் ேமற்பட்ட ஏெஜன்சி

வா�க்ைகயாளர்கள் தம்ைமப் பதி�ெசய்�ள்ளனர். எங்க�ைடய ஏைனய வா�க்ைகயாளர்கள�ல் சிலர்
வ�மா�:
•

மாநில மற்�ம் �ட்டர� அரசாங்கத் திைணக்களங்கள்

•

உள்�ராட்சி சைபகள்

•

ம�த்�வ மற்�ம் உடல்நல ைவத்தியர்கள்

•

ம�ந்தாளர்கள்

•

பய�ைடைம நி�வனங்கள்

•

ெதாைலத்ெதாடர்�க் கம்பன�கள்

•

அவசர ேசைவகள்

•

சட்ட ேசைவகள்

•

��ேயற்றம் மற்�ம் ச�க ேசைவ வழங்�நர்கள்.

ந�ங்கள் ெதாடர்�ெகாள்ள ேவண்�ய நி�வனம் ஆன� TIS National -இடமி�ந்� உைரெபயர்ப்பாளர்

உதவ��டனான அைழப்�கைள ஏற்�க்ெகாள்கிற� என்பைத TIS National -ஆல் உத்தரவாதமள�க்க

��யா�.
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TIS National -ஐ நான் எப்ேபா� அைழக்கலாம்?
TIS National -இன் உடன�த் ெதாைலேபசி உைரெபயர்ப்பாளர் ேசைவயான� வ�டம் ��வ�ம் தின�ம்

24 மண�த்தியாலங்க�ம் கிைடக்கிற�.

ந�ங்கள் ெதாடர்�ெகாள்�ம் நி�வனம், அவர்கள� வழக்கமான வண�க ேநரங்கள�ல் மட்�ேம கிைடக்கக்
��ம், ேம�ம் வண�க ேநரங்கள், நி�வனங்க�க்� இைடய�ல் ேவ�ப�ம். அ�ஸ்திேரலியாவ��ள்ள
ெப�ம்பாலான நி�வனங்கள் திங்கட்கிழைம ெதாடங்கி ெவள்ள�க்கிழைம வைர, காைல 9 மண�க்�ம்

மாைல 5 மண�க்�ம் இைடய��ள்ள தரநிைலயான வண�க ேநரங்கள�ல் இயங்�கின்றன. பல

நி�வனங்கள் ெபா� வ���ைறகள�ல் கிைடக்கா�.

நான் 131 450 என்ற இலக்கத்ைத அைழக்�ம் ேபா�, எைத எதிர்பார்க்க
ேவண்�ம்?
ந�ங்கள் TIS National -ஐ அைழக்�ம் ேபா�, உங்க�க்� ஆங்கிலம் ேப�கின்ற TIS National ஒப்பேரட்டர்

ஒ�வர் வணக்கம் ��வார், அவர் உங்க�க்� என்ன ெமாழி உைரெபயர்ப்பாளர் ேவண்�ம் என்�
ேகட்பார். ந�ங்கள் ஒ� ெமாழிக்� ேவண்�ேகாள் வ��த்த ப�ன்னர், கிைடக்கின்ற உைரெபயர்ப்பாளர்

ஒ�வைர ஒப்பேரட்டர் ேத�ம் ேபா�, உங்கள் அைழப்� காத்தி�ப்ப�ல் ைவக்கப்ப�ம். காத்தி�ப்� இைச
ேகட்காவ�ட்டா�ம் �ட, தய�ெசய்� ெதாடர்ப�ேலேய இ�ங்கள்.
உங்கள் ெமாழிய�ல் ஒ� உைரெபயர்ப்பாளர் இ�ந்தால், ஒப்பேரட்டர் அந்த உைரெபயர்ப்பாள�டன்
உங்கைள இைணத்�வ��வார் மற்�ம் ந�ங்கள் எந்த நி�வனத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ள ேவண்�ெமன
உங்கள�டம் ேகட்பார். TIS National-ஐ ந�ங்கள் ெதாடர்�ெகாள்�ம் ேபா�, நி�வனத்தின் ெபயர்,

அவர்க�ைடய ெதாடர்�த் ெதாைலேபசி இலக்கம் மற்�ம் அந்த நி�வனத்�டனான உங்கள்
வா�க்ைகயாளர் அல்ல� கணக்� இலக்கம் (ஏ�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறத் தயாராக
ைவத்தி�க்க�ம்.
எங்கள் ஒப்பேரட்டர்கள் ந�நிைலயாக இ�க்க ேவண்�ம் மற்�ம் ந�ங்கள் எந்த நி�வனத்ைதத்
ெதாடர்�ெகாள்ள ேவண்�ெமன அவர்கள் ப�ந்�ைரக்க ��யா�. ந�ங்கள் ஒ� உைரெபயர்ப்பாள�டன்
இைணக்கப்பட்ட�ம், உைரெபயர்ப்பாளர் எல்லா உைரெபயர்ப்� ஒ�க்கீ �கள�ன் ேபா�ம் ந�நிைலயாகேவ
இ�க்க ேவண்�ம் என்பதால், அவர் உங்க�டன் சம்ப�ரதாயமற்ற உைரயாடலில் ஈ�பட மாட்டார்.
உைரெபயர்ப்பாளர் ந�ங்கள் ெதாடர்�ெகாள்ள ேவண்�ய TIS National ஒப்பேரட்ட�டம் ��வார். ஒப்பேரட்டர்
உங்கைள�ம் உைரெபயர்ப்பாளைர�ம் ேவண்�ேகாள் வ��க்கப்பட்ட நி�வனத்ைத அைழத்�,

ெதாடர்�ெகாள்ள ைவப்பதற்�த் ெதாடர்வார்.

உங்கள் ெமாழிய�ல் உைரெபயர்ப்பாளர் எவ�ம் இல்ைலெயன்றால், ம� ண்�ம் வ�ைரவ�ல் அைழக்�மா�
ஒப்பேரட்டர் உங்கள�டம் ேகட்�க்ெகாள்வார். ந�ங்கள் ஒன்�க்� ேமற்பட்ட ெமாழிகைளப் ேபசினால்,
மற்ெறா� ெமாழிய�ல் ஒ� உைரெபயர்ப்பாளைரக் ேகார ந�ங்கள் வ��ம்பக் ��ம்.

TIS National என்ைனத் ெதாடர்�ப�த்�ம் உைரெபயர்ப்பாளைர நான்
அறிந்�ள்ேளன் என்றால், நான் என்ன ெசய்ய ேவண்�ம்?
உைரெபயர்ப்பாளைர உங்க�க்�த் ெத��ம் என்பைத ந�ங்கள் உணர்ந்தால், ந�ங்கள் உைரெபயர்ப்�
அமர்ைவத் ெதாடர வ��ம்�கிற�ர்களா இல்ைலயா என்ப� உங்கள் ��வா�ம். ந�ங்கள் அேத
உைரெபயர்ப்பாள�டன் ெதாடர வ��ம்பவ�ல்ைல என்றால், TIS ஒப்பேரட்ட�டம் அல்ல� நி�வனத்திடம்

�றி, அைழப்ைபத் �ண்��ங்கள்.

நான் ஒ� ஆண் அல்ல� ெபண் உைரெபயர்ப்பாளைர ேவண்�ேகாள்
வ��க்கலாமா?
ஆம். ந�ங்கள் ஒ� �றிப்ப�ட பாலின உைரெபயர்ப்பாளைர வ��ம்ப�னால், TIS National ஒப்பேரட்ட�டம்

அல்ல� ந�ங்கள் ெதாடர்�ெகாள்கின்ற நி�வனத்திடம் ��ந்தவைர வ�ைரவ�ல் ��ங்கள். TIS National

ந�ங்கள் ேவண்�ேகாள் வ��த்த பாலின உைரெபயர்ப்பாளைர உங்க�க்�த் தர �யற்சிப்பார்.

நான் �றிப்ப�ட்ட ஒ� சமயம் அல்ல� கலாச்சாரப் ப�ன்னண��ள்ள
உைரெபயர்ப்பாளைர ேவண்�ேகாள் வ��க்கலாமா?
இல்ைல. TIS National ஆன� உைரெபயர்ப்பாளர்கள�ன் தரநிர்ணய மட்டம் மற்�ம் கிைடக்�ம்தன்ைம
�தலியவற்றின் அ�ப்பைடய�ேலேய அவர்க�க்� ேவைலகைள ஒ�க்கீ � ெசய்கிறார்கள். ேம�ம்

உைரெபயர்ப்பாளர்கள�ன் சமயம் அல்ல� கலாச்சாரப் ப�ன்னண�ய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ெத��ெசய்ய

மாட்டார்கள்.
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நான் ஒ� உைரெபயர்ப்பாளைர ேந�ல் உபேயாகிக்க வ��ம்பலாம். இ�
சாத்தியமா?
ஆம். TIS National ஆன� தளத்தில் இடம்ெப�ம் உைரெபயர்ப்�ச் ேசைவகைள வழங்�கின்றன. உங்க�க்�

தளத்தில் இடம்ெப�ம் உைரெபயர்ப்பாளர் ேதைவ என்றால், ந�ங்கள் தகவல்ெதாடர்� ெகாள்ள ேவண்�ய
நி�வனத்�டன் TIS National ஊடாக ெதாைலேபசிையப் பயன்ப�த்தித் ெதாடர்�ெகாண்�, உங்க�க்காக
தளத்தி�ள்ள உைரெபயர்ப்பாளர் ஒ�வைர ஏற்பா� ெசய்�மா� அவர்கள�டம் ேக�ங்கள்.

நான் அவசர ேசைவகைளத் ெதாடர்�ெகாள்ள ேவண்�ம். நான் என்ன
ெசய்ய ேவண்�ம்?
ந�ங்கள் அவசர அம்�லன்ஸ், காவல்�ைற அல்ல� த�யைணப்�ச் ேசைவகைளத் ெதாடர்�ெகாள்ள
ேவண்�ம் என்றால், எப்ேபா�ேம 000 என்ற இலக்கத்ைத ேநர�யாக அைழ�ங்கள். 000 என்ற அவசர

ேசைவகள் ெதாடர்பான� TIS National-ஐ அைழக்�ம் மற்�ம் ஆண்� ��வ�ம் தின�ம் 24

மண�த்தியால�ம் ஒ� �ன்��ைம வ�ைசையப் பயன்ப�த்தி உைரெபயர்ப்பாள�டன் உங்கைள
இைணக்�ம்.

TIS National ேசைவகள் ஆங்கிலம் அல்லாத ெமாழிையப் ேப�பவர்க�க்�
இலவசமா?
ஆம். ெப�ம்பான்ைமயான TIS National ேசைவகள் ஆங்கிலம் அல்லாத ெமாழிையப் ேப�பவர்க�க்�

இலவசம். ெபா�வாக ந�ங்கள் ெதாடர்�ெகாள்�ம் நி�வனம், ேசைவக்கான கட்டணங்கைள
ஏற்�க்ெகாள்�ம். சில நி�வனங்க�ம் ம�த்�வ ேசைவயள�ப்பவர்க�ம்
TIS National ஊடாக இலவச உைரெபயர்ப்ைபப் ெபறத் த�தியானவர்கள்.

சில நி�வனங்கள், TIS National-இடமி�ந்� வ�ம் அைழப்�கைள ஏற்காமல் ேபாகலாம், என��ம் ந�ங்கள்

நி�வனத்ைத ேநர�யாக அைழத்தால், அவர்கள் ஒ� ெதாைலேபசி உைரெபயர்ப்பாள�டன் உங்கைளத்
தி�ம்ப அைழக்க இயலக் ��ம்.

TIS National வா�க்ைகயாளர் அல்லாத மற்�ம் ேசைவக்கான கட்டணங்கைள ஏற்�க்ெகாள்ளத் தயாராக

இல்லாத ஒ� நி�வனத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ள ந�ங்கள் வ��ம்ப�னால், ந�ங்கள் ஒ� தன�ப்பட்ட கணக்ைக
உ�வாக்கி, அந்தச் ேசைவக்� ந�ங்கேள கட்டணம் ெச�த்த ���ெசய்யலாம். இைதச் ெசய்ய,

ெமாழிெபயர்ப்பாள�டம் ��ங்கள், TIS National-உடன் ஒ� கணக்ைக உ�வாக்�வதற்� எங்கள்

ஒப்பேரட்டர்கள் உங்க�க்� உத�வர். ஒ� தன�ப்பட்ட கணக்ைக உ�வாக்க உங்க�க்� ஒ� கடன்
அட்ைட ேதைவப்ப�ம்.

நான் ெமாழிெபயர்க்கப்பட்ட ஆவணங்கைள TIS National ஊடாகப் ெபற்�க்
ெகாள்ளலாமா?
இல்ைல. TIS National, வர்த்தக ஆவண ெமாழிெபயர்ப்�ச் ேசைவைய வழங்�வதில்ைல.

Department of Social Services (DSS), த�தி�ள்ள அ�ஸ்திேரலிய ��மக்க�க்�ம், அ�ஸ்திேரலியாவ�ல்

நிரந்தரமாகக் ��ேய�கின்ற �லம்ெபயர்ந்தவர்க�க்�ம் இலவச ஆவண ெமாழிெபயர்ப்�ச் ேசைவைய

வழங்�கிற�. இந்தச் ேசைவையப் பற்றி வ�சா�க்க, உங்கள் உள்�ர் Adult Migrant English Program (AMEP)

வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்�ங்கள்.

ந�ங்கள் National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI) ெதாடர்�ெகாள்வதன் �லம் ஏைனய
ெமாழிெபயர்ப்� வ��ப்பங்கைளப் பற்றிய தகவைலக் கண்�ப��க்கலாம்.
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TIS National உைரெபயர்ப்பாள�ன் பங்� என்ன?
உைரெபயர்ப்பாள�ன் பங்� என்னெவன்றால் ேபசப்ப�ம் ெமாழிைய உங்கள் ெமாழிய�ல் ��ந்தவைர
�ல்லியமாக உைரெபயர்ப்ப� ஆ�ம்.
உைரெபயர்ப்பாளர்கள் ஆேலாசைனைய வழங்�வதில்ைல, TIS National ஒப்பேரட்டரால் அல்ல� ந�ங்கள்

ெதாடர்�ெகாள்கின்ற நபரால் ேவண்�ேகாள் வ��க்கப்ப�வ� தவ�ர ேவ� ேகள்வ�கள் எைத�ம் ேகட்கக்
�டா�.

TIS National உைரெபயர்ப்பாளர்கள் ஒ� க�ைமயான நன்ெனறிக் ேகாட்பாட்டால் கட்�ண்�ள்ளனர்.

ேகாட்பாடான� அவர்க�ைடய ெதாழில்சார் நடத்ைதையக் கட்�ப்ப�த்தி, ப�ன்வ�பைவ உட்பட்ட
பல்ேவ� ெபா�ப்�கைள உள்ளடக்�கிற�:
•

நி�ணத்�வ நடத்ைத

•

இரகசியத்தன்ைம

•

திறைம

•

பாரபட்சமின்ைம

•

�ல்லியம்

•

பண� எல்ைலகள�ன் ெதள��

•

ெதாழில்சார் உற�கைளப் ேப�தல்

•

ெதாழில்சார் அப�வ��த்தி

•

ெதாழில்சார் உ�திப்பா�.

நன்ெனறிக் ேகாட்பா� பற்றிய ேம�ம் தகவல், Australian Institute of Interpreters and Translators - (AUSIT) இல்
கிைடக்கிற�.

நான் ஒ� உைரெபயர்ப்பாளைர அதிக வ�ைனத்திறனாக எவ்வா�
பயன்ப�த்த ேவண்�ம்?
ந�ங்கள் ப�ன்வ�பவற்றின் �லம் ஒ� TIS National உைரெபயர்ப்பாளைர அதிக வ�ைனத்திறனாகப்
பயன்ப�த்தலாம்:
•

TIS National-ஐஅைழக்�ம் �ன்னர், உங்கள் அைழப்�க்காக உங்க�க்� ேதைவயான
தகவல் அைனத்ைத�ம் தயார்ெசய்தல்

•

ம� ண்�ம் ேபச �ன்னர், உைரெபயர்ப்பாளர் உைரெபயர்த்� ���ம் வைர
ெபா�ைமயாக இ�த்தல் மற்�ம் காத்தி�த்தல்

•

��கிய வசனங்கைளப் பயன்ப�த்�தல்

•

ெமாழிெபயர்க்கக் க�னமாக இ�க்கக் ��ய ெகாச்ைச ெமாழி அல்ல� வ�ளங்காத

•

உைரெபயர்ப்பாள�ன் பங்ைகப் ��ந்�ெகாள்�தல்

ெசால்ைலப் பயன்ப�த்�வைதத் தவ�ர்த்தல்
•

ஆேலாசைன ��மா� அல்ல� உங்க�க்காக வாதா�மா� உைரெபயர்ப்பாளைரக்
ேகட்காமல் இ�த்தல்

•

உைரெபயர்ப்ைபப் ��ந்�ெகாள்வதில் உங்க�க்�க் கஷ்டம் இ�ந்தால், அைத
உடன�யாக உைரெபயர்ப்பாள�டம், நி�வனத்திடம் அல்ல� TIS National-இடம்

ெத�வ�த்தல்.

நான் TIS National-க்� எவ்வா� ப�ன்�ட்டம் அள�ப்ப�?
TIS National ேசைவ, உைரெபயர்ப்பாளர் அல்ல� ஒப்பேரட்டைரப் பற்றிய ப�ன்�ட்டத்ைத அள�க்க, 131 450

என்ற இலக்கத்தில் TIS National-ஐஅைழக்க�ம். ந�ங்கள் ஒ� உைரெபயர்ப்பாள�டன் இைணக்கப்பட்ட�ம்,
ந�ங்கள் TIS நஷன�க்� ப�ன்�ட்டம் அள�க்க வ��ம்�வதாக ஒப்பேரட்ட�டம் ��ங்கள். உங்கள்

ப�ன்�ட்டமான� பதி�ெசய்யப்பட்�, க�த்திெல�ப்பதற்காக TIS National-இ�ள்ள ெதாடர்பான அண�க்�

அ�ப்பப்ப�ம்.
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