
 

 

ந் த் கவல், வவகத் ட றை ல் செ க்கப் டுகன்ை புகலிடம் வ டு வர்களுக்க து - 
வது, 2012 கஸ்ற் 13 ம் க க் ம் 2013 டிெம் ர் 31 ம் க க் ம் றட ல் ட  
ம் வந் றடந்து, ஸ்  ல் து ச ௌருக் க் ட்டிச் 

செல் ப் ட்டி வர்களுக்க து. 
 

ந் க் ழுவலுள்  ல் ருக் ம் வர்களுறட  ற்க லிகப் துக ப்பு வெ க்  
(Temporary Protection Visa (TPV)) ல் து துக ப்புப் புகலிட  றுவ  வெ க்  (Safe 
Haven Enterprise Visa (SHEV)) வண் ப் க் று வர்கற  றைக் ம் கடி ம் 
னுப் ப் ட்டுள் து.  உங்களுறட  TPV ல் து SHEV-க்  வண் ப் ப் ற்  60 

 ட்கள் உள்  ன்று ந்  றைப்புக் கடி ங்கள் ைப் டுகன்ை .  
 

2015- ல் ல் து வ  - ன், 2016-க்  றடப் ட்ட க த் ல் த் றக  றைப்புக் 
கடி த்ற ப் ச ற்ைவர்கள், TPV ல் து SHEV-க்  வண் ப் க் று  ற ட்டுகன்ை 
ன்ச ரு கடி த்ற த் ற க்க த் ட ருந்து வற வல் ச ைக் டும். TPV ல் து 

SHEV-க்க  உங்கள் வண் ப் த்ற ச் ெ ர்ப் க்க உங்களுக்  60 ல் து 30  ட்கள் 
உள்  ன்று கடி ம் றுகைது. ந் க் கடி ங்க ன்  வ . 
 

 ங்கள் ற க்க த் ட ருந்து ந்   ற ட்டல் கடி ங்க ல் ன்றைப் ச ற்ை ல், 
டிந் வற  வற வல் ASRC- த் ச டர்புசக ள்  வவண்டும்.  

 

ற க்க த் ட ருந்து  ற ட்டல் கடி த்ற ப் ச ற்ைவர்களுக் : 

  ங்கள் ரு கற ன்ட க ருந் ல்:  ங்கள் ற்க வவ ASRC ெட்டத் ட்டத் ல் 
ருந்து, ங்களுறட  க த் ருப்வ ர் ட்டி லில் ருக்கைர்கள் ன்ை ல், 
ங்கற  (03) 9274 9889 ன்ை க்கத் ல் றைத்து, ற க்க த் ட ருந்து 

 ற ட்டல் கடி த்ற ப் ச ற்ைர்க  ன்று ங்க டம் ை வவண்டும். 
உங்களுறட  கடி த் ன் ற  ந்  கவ க்  ன் ஞ்ெலிலும் 
னுப் ம்: legal_ft@asrc.org.au . டிந் வற  வற வல் உங்களுறட  

வண் ப் த்ற ச் ெ ர்ப் ப் ற்க க ெந் ப்பு  த் ற்  உங்கற  ன்  
செய்வவ ம். 

  ங்கள் ரு கற ன்ட் ல்  ன்ை ல்:  ங்கள் ற்க வவ ASRC ெட்டத் ட்டத் ல் 
வெ லும், ன்ச ரு ெட்டச் வெறவ ட ருந்து உ வற ப் ச ை லும் 
ருந் ல், உங்களுக்   ற ட்டல் கடி ம் கறடத் ல், ங்கட்கைற க லும் 

வ ைக்கைற க லும் .  2 க் ம் 4 க் ம் றட ல் (03) 9274 9827 
ன்ை க்கத் ல் ங்கற  றை ங்கள்.  
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