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TPV/SHEV விசா 

வைத்திருப்பைர்களுக்கும், 

விண்ணப்பதாரிகளுக்கும் உள்ள 

நிரந்தர விசா ைழிப்பவதகள் 

 
 
அரசாங்கம் சசய்துள்ள அறிவிப்பு என்ன?  

 

“Temporary Protection Visas மற்றும் Safe Haven Enterprise Visas ஆகிய விசாக்களை ஒழித்து, தகுதி 

பெறும் அகதிகளை நிரந்தர விசாவிற்கு மாற்றும் ஏற்ொடுகளை”ச ்பசய்வதற்கான 

உறுதிபமாழியுடன் ‘லேெர ்கட்சி’ லதரத்ளேச ்சந்தித்தது.  

 

Temporary Protection visa (TPV) (உபபிரிவு 785), மற்றும் Safe Haven Enterprise visa (SHEV) 

(உபபிரிவு 790) ஆகிய விசாக்களை ளைத்திருப்பைரக்ை் நிரந்தரமான Resolution of Status 

(RoS) (‘தகுநிளைத் தீரம்ானிப்பு விசா’) (உபபிரிவு 851) விசா ஒன்றிற்காக 

விண்ணப்பிக்கவும், TPV/SHEV விசாக்களுக்கான விண்ணப்பங்களை RoS (‘தகுநிளைத் 

தீரம்ானிப்பு’) விசாக்களுக்கான விண்ணப்பங்களாக மாற்றுைதற்குமான திட்டம் ஒன்ளற 

அரசாங்கம் இப்பபாது அறிவித்துை்ைது. 

 

‘துரித பசயோக்க முளறளம’ (Fast track system)-யின் காரணமாகத் லதாே்வியுற்ற ஆயிரக் 

கணக்கானவரக்ளுக்கு பதைிவான, பசயே்திறம் வாய்ந்த வழிெ்ொளத எதுவும் இே்ோமே் 

இருக்கிறது. இளதெ் ெற்றிய பதைிவு-விைக்கம் என்ன என்ெளதத் பதரிந்துபகாை்ை 

நாங்கை் அவசரமாக பசயே்ெடட்ுக்பகாண்டிருக்கிலறாம், அத்துடன் அளனவருக்கும் 

நிரந்தரத் தன்ளமளய அைிெ்ெதற்கான வழிெ்ொளத ஒன்று லவண்டுபமன நாங்கை் 

பதாடரந்்து பவைிெ்ெளடயாய்ெ் ெரிந்துளரத்துவருகிலறாம்.  

 

இதனுடைய அர்த்தம் எனக்கு என்னவாக இருக்கும்?  

 
TPV/SHEV விசாக்களை ளவத்திருெ்ெவரக்ை் மற்றும் TPV/SHEV விசாக்களுக்காக 

விண்ணெ்பிெ்ெவரக்ளைத் ‘தகுநிளேத் தீரம்ானிெ்பு விசா’(RoS)க்களுக்காக மதிெ்பீடு 

பசய்வதற்கான வழிெ்ொளதகளை அைிெ்லொம் என்ற அறிவிெ்பிளன அரசாங்கம் 

பசய்துை்ைது. RoS விசாக்கை் என்ென இந்த விசாக்களை ளவத்த்திருெ்ெவரக்ளை 

ஆஸ்திலரலியாவிே் வசிக்கவும், லவளே பசய்யவும், ெடிக்கவும், மற்றும் Medicare மற்றும் 

Centrelink லொன்ற அரசாங்க லசளவகளை அணுகவும், தகுதி பெறும் குடும்ெ 

அங்கத்தவரக்ளை நிரந்தர வதிவிடத்திற்காகெ் பொறுெ்லெற்று ‘ஸ்ொன்சர’் பசய்து 

அளைக்கவும் அனுமதிக்கும் நிரந்தர விசாக்கை் ஆகும்.  

 

களடசிெ் புதுெ்பிெ்பு: 15 ஃபிெ்ரவரி, காளே 9:30 மணி  

 

‘மனித உரிளமகை் சட்ட உதவித் திட்டம்’ (Human Rights Law Program) என்ெது ASRC-

யினாே் அைிக்கெ்ெடும் ஒரு லசளவயாகும். ABN (ஆஸ்திலரலிய வரத்்தக 

இேக்கம்) 64 114 965 815 இன்காரெ்்பொலரஷன் இேக்கம்: A0042918 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resolution-of-status-851#About
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resolution-of-status-851#About
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அரசாங்கத்தின் இந்த அறிப்பு பின்ைருபைாளரப் பாதிக்காது: 

 
- புகலிடம் நாடிக்பகாண்டிருெ்ெவரக்ை், அே்ேது மருத்துவ சிகிசள்சக்காக நவுரு 

அே்ேது பி.என்.ஜி-யிே் இருந்து ஆஸ்திலரலியாவிற்கு இடம் மாற்றெ்ெட்டவரக்ை் 

(அதாவது, ‘இடம்-மாறு நெரக்ை்’ (transitory persons’) என்று ‘திளணக்கை’த்தினாே் 

சுட்டெ்ெட்டவரக்ை்); 

- விமானம் மூேம் ஆஸ்திலரலியாவிற்கு வந்து புகலிடம் நாடிக்பகாண்டிருெ்ெவரக்ை், 

அே்ேது  

- அவரக்ளுளடய நிரந்தர விசாக்கை் அே்ேது மனிதாபிமான விசாக்கை் 

மறுக்கெ்ெட்டவரக்ை் அே்ேது இரத்து பசய்யெ்ெட்டவரக்ை்.  

 

14 ஃபிப்ரவரி 2023 

அன்டைய நிலவரப்படி 

உங்களுடைய தகுநிடல 

இந்த அரசாங்க அறிவிப்பின் விடளவு 

TPV/SHEV ஒன்றிற்காக 

நான் விண்ணெ்பித்லதன், 

மற்றும் அதற்காகக் 

காத்துக்பகாண்டிருக்கிலற

ன். இதற்கு முன்பு 

TPV/SHEV ஒன்று எனக்கு 

எெ்லொதும் 

வைங்கெ்ெட்டதிே்ளே.  

அே்ேது  

TPV/SHEV விசாவிற்கான 

என்னுளடய விண்ணெ்ெம் 

Immigration Assessment 

Authority (IAA)-இனாே் 

‘திளணக்கை’த்திற்குத் 

திருெ்பி அனுெ்ெெ்ெட்டது.  

TPV/SHEV ஒன்றிற்கான தகுதித் லதளவகளை நீங்கை் பூரத்்தி 

பசய்வீரக்லையானாே் (அதாவது, ொதுகாெ்பு 

அைிக்கெ்ெடலவண்டிய கடெ்ொடு உை்ைவராக நீங்கை் 

அளடயாைம் காணெ்ெடட்ாே்), நிரந்தர RoS (‘தகுநிளேத் 

தீரம்ானிெ்பு’) விசா ஒன்றிற்கான விண்ணெ்ெமாக அது 

தானாகலவ மாற்றெ்ெடட்ுவிடும்.  

 

அதற்குெ் பிறகு RoS (‘தகுநிளேத் தீரம்ானிெ்பு’) விசா ஒன்று 

வைங்கெ்ெடுவதற்கான தகுதித் லதளவகளை நீங்கை் 

பூரத்்தி பசய்தாே், நிரந்தர விசா ஒன்று உங்களுக்கு 

வைங்கெ்ெடும்.  

 

இந்தக் கை்ைத்தில் நீங்கள் மமை்சகாள்ள மவண்டிய 

நைவடிக்டககள் எதுவும் இல்டல.  

 

என்னுளடய முதோவது 

TPV/SHEV விசா 

முடிவளடவதற்கு 

முன்ொக என்னுளடய 

TPV/SHEV -விசாளவெ் 

புதுெ்பிெ்ெதற்காக நான் 

விண்ணெ்பித்லதன், 

அத்துடன் என்னுளடய 

TPV/SHEV விசாவிற்கான 

பதாடர ்விண்ணெ்ெத்தின் 

மீதான முடிவிற்காகக் 

காத்துக்பகாண்டிருக்கிலற

ன்.  

உங்களுளடய விண்ணெ்ெம் தானாகலவ ஒரு RoS 

(‘தகுநிளேத் தீரம்ானிெ்பு’) விசாவிற்கான விண்ணெ்ெமாக 

மாற்றெ்ெடும்.  

 

RoS (‘தகுநிளேத் தீரம்ானிெ்பு’) விசா ஒன்று 

வைங்கெ்ெடுவதற்கான தகுதித் லதளவகளை நீங்கை் பூரத்்தி 

பசய்தாே், நிரந்தர விசா ஒன்று உங்களுக்கு வைங்கெ்ெடும்.  

 

இந்தக் கை்ைத்தில் நீங்கள் மமை்சகாள்ள மவண்டிய 

நைவடிக்டககள் எதுவும் இல்டல.  

TPV/SHEV விசா ஒன்ளற 
நான் ளவத்திருக்கிலறன் 

அே்ேது 

முடிவளடந்துவிட்ட 

TPV/SHEV விசா ஒன்ளற 

நான் ளவத்திருந்லதன்  

அளமசச்ர ்அவரக்ை் தளடளய நீக்கும் பொழுது (அதாவது, 

விசா விண்ணெ்ெம் ஒன்ளறத் தாக்கே் பசய்ய உங்களை 

அளைக்கும் பொழுது), நிரந்தர RoS (‘தகுநிளேத் 

தீரம்ானிெ்பு’) விசா ஒன்றிற்காக உங்கைாே் விண்ணெ்பிக்க 

இயலும். 

 

நிரந்தர RoS (‘தகுநிளேத் தீரம்ானிெ்பு’) விசா ஒன்றிற்காக 

உங்கைாே் எெ்லொது விண்ணெ்பிக்க இயலும் என்ெதும், 

விண்ணெ்ெத்திளனத் தாக்கே் பசய்வதற்கான காே 
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வளரயளறளைெ் ெற்றிய விெரங்கை் எதுவும் உங்களுக்கு 

அறிவிக்கெ்ெடும். பெரும்ொன்ளமயானவரக்ளுக்கு மாரச் ்

2023-இே் தளட நீக்கம் பசய்யெ்ெடும் என்று அளமசச்ர ்

அவரக்ை் குறி காண்பித்துை்ைார.்  

 

உங்களுளடய TPV/SHEV விசா இன்னும் முடிவளடயவிே்ளே 

என்றாே், விசா விண்ணெ்ெம் ஒன்ளறத் தாக்கே் 

பசய்வதற்காக அளமசச்ர ்அவரக்ை் உங்களை விளரவிே் 

அளைக்கக்கூடும். உங்களுளடய விசா முடிவளடயும் 

திகதிக்கு முன்ொக நீங்கை் இளதச ்பசய்யலவண்டும். 

லமேதிகத் தகவே்களுக்கு தயவு பசய்து சட்டதரணி 

ஒருவருடன் லெசுங்கை்.  

TPV/SHEV விசாவிற்கான 

என்னுளடய விண்ணெ்ெம் 

ஒன்று 

‘திளணக்கை’த்தினாே் 

மறுக்கெ்ெட்டது, மற்றும் 

Immigration Assessment 

Authority அே்ேது 

நீதிமன்றத்தின் முடிவு 

ஒன்றிற்காக நான் 

காத்துக்பகாண்டிருக்கிலற

ன்  

IAA மீளாய்வு அல்லது நீதிமன்ை சசயல்பாட்டு 

முடையிடன நீங்கள் சதாைந்து 

மமை்சகாண்டுவரமவண்டும். 

 

IAA -வின் முன்ொக உங்களுளடய TPV/SHEV விசா மறுெ்பு 

மீைாய்விே் நீங்கை் பவற்றி பெற்றாே், அத்துடன் TPV/SHEV 

விசாவிற்கான ொதுகாெ்புத் தகுதித் லதளவகளை நீங்கை் 

பூரத்்தி பசய்ெவராகக் காணெ்ெட்டாே், உங்களுளடய 

TPV/SHEV விசாவைப் புதுெ்பிெ்பிற்கான விண்ணெ்ெம் RoS 

(‘தகுநிளேத் தீரம்ானிெ்பு’) விசா ஒன்றிற்கு 

மாற்றெ்ெடக்கூடும்.  

 

IAA அே்ேது நீதிமன்றத்தின் முன்ொக உங்களுளடய 

TPV/SHEV விசா மறுெ்பு மீைாய்விே் நீங்கை் பவற்றி 

பெறாவிட்டாே், RoS (‘தகுநிளேத் தீரம்ானிெ்பு’) விசா 

ஒன்றிற்காக பசே்லுெடியாகும் விண்ணெ்ெம் ஒன்ளற 

இடுவதற்கான தகுதி உங்களுக்கு இருக்காது.  

 

உங்களுளடய பூரவ்ீக நாட்டிை் ஏற்படட்ுை்ை மாற்றங்கை் 

அை்ைது உங்களுளடய சசாந்த சூழ்நிளை மாற்றங்கை் 

ஆகியன உை்ைடங்க, புதிய, நம்பத்தகுந்த பாதுகாப்புக் 

பகாரிக்ளககை் உங்களுக்கு இருக்குபமயானாை், அளமசச்ர ்

அைரக்ளுளடய தளையீட்டிற்கான பைண்டுபகாை் ஒன்ளற 

உங்கைாை் சசய்ய இயலுமாக இருக்கைாம். புதிய 

ொதுகாெ்பு விசா விண்ணெ்ெம் ஒன்ளற இட உங்களை 

அனுமதிெ்ெது, அே்ேது லவறு வளகயான விசா ஒன்ளற 

உங்களுக்கு வைங்குவது ஆகியன உை்ைடங்க, அளமசச்ர ்

அவரக்ளுக்கு ெரந்துெட்ட அதிகாரங்கை் உை்ைன. 

என்னுளடய TPV/SHEV 

விசா விண்ணெ்ெம் 

ஒன்று மறுக்கெ்ெட்டது, 

மற்றும் எனக்காகத் 

பதாடரந்்து 

நளடபெற்றுவரும் 

பசயே்ொடுகை் எதுவும் 

இே்ளே.  

அே்ேது 
என்னுளடய TPV/SHEV விசா 

இரத்து பசய்யெ்ெட்டது 

RoS (‘தகுநிடலத் தீர்மானிப்பு’) விசா ஒன்றிை்காக 

சசல்லுபடியாகும் விண்ணப்பம் ஒன்டை இடுவதை்கான 

தகுதி உங்களுக்கு இருக்காது.  

 

உங்களுளடய பூரவ்ீக நாட்டிை் ஏற்படட்ுை்ை மாற்றங்கை் 

அை்ைது உங்களுளடய சசாந்த சூழ்நிளை மாற்றங்கை் 

ஆகியன உை்ைடங்க, புதிய, நம்பத்தகுந்த பாதுகாப்புக் 

பகாரிக்ளககை் உங்களுக்கு இருக்குபமயானாை், அளமசச்ர ்

அைரக்ளுளடய தளையீட்டிற்கான பைண்டுபகாை் ஒன்ளற 

உங்கைாை் சசய்ய இயலுமாக இருக்கைாம். புதிய 

ொதுகாெ்பு விசா விண்ணெ்ெம் ஒன்ளற இட உங்களை 

அனுமதிெ்ெது, அே்ேது லவறு வளகயான விசா ஒன்ளற 

உங்களுக்கு வைங்குவது ஆகியன உை்ைடங்க, அளமசச்ர ்

அவரக்ளுக்கு ெரந்துெட்ட அதிகாரங்கை் உை்ைன. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/ministerial-intervention
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/ministerial-intervention
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/ministerial-intervention
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/ministerial-intervention
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என்னுளடய விடயத்திே் 

தளேயிடுமாறு 

அளமசச்ர ்அவரக்ளை 

நான் லகட்டிருக்கிலறன் 

புதிய லவண்டுலகாை் ஒன்ளற அளமசச்ர ்அவரக்ளுக்கு 

விடுக்கலவண்டிய லதளவ உங்களுக்கு இே்ளே. தகுந்த 

தகவே்கை் அளனத்ளதயும் அளமசச்ர ்அவரக்ளுக்கு நீங்கை் 

பகாடுத்திருக்கிறீரக்ை் என்ெளத நீங்கை் உறுதிெ்ெடுத்த 

லவண்டும்.  
 

‘தகுநிடலத் தீர்மானிப்பு விசா’ (RESOLUTION OF STATUS VISA) 

ஒன்றிை்கான தகுதித் மதடவகள் என்ன?  

 
RoS (‘தகுநிளேத் தீரம்ானிெ்பு’) விசா விண்ணெ்ெம் என்ெது ொதுகாெ்பு விசாவிற்கான ஒரு 

விண்ணெ்ெத்ளத விட குளறந்த விெரங்களைக் பகாண்டதாகும். உங்களைெ் ெற்றியும், 

லவபறந்த விண்ணெ்ெதாரிகளைெ் ெற்றியுமான அடிெ்ெளடத் தகவே்களை (பெயர,் 

விோசம், பிறந்த திகதி மற்றும் பதாடரப்ு விெரங்கை் லொன்ற தகவே்கை்) இந்தெ் ெடிவம் 

லகடக்ும், அத்துடன் நன்னடத்ளதத் லதளவெ்ொடுகை் மற்றும் ெயண வரோறு 

ஆகியவற்ளறெ் ெற்றிய சிே லகை்விகளையும் இது லகடக்ும். நீங்கை் ளகபயாெ்ெம் 

இடலவண்டிய ‘ஆஸ்திலரலிய விழுமியங்கை் கூற்று’ (Australian Values Statement) ஒன்ளறயும் 

இந்தெ் ெடிவம் உை்ைடக்கியிருக்கும்.  

 

குறிெ்ொக, குற்றச ்பசயே்கை் எதன் காரணமாகவும் நீங்கை் தண்டளன பெற்றிருந்தாே், 

அே்ேது உங்கை் மீது குற்றம் சுமத்தெ்ெட்டிருந்தாே், உங்களுளடய Resolution of Status விசா 

விண்ணெ்ெத்திளனச ்சமரெ்்பிெ்ெதற்கு முன்ொக சட்டதரணி ஒருவரது அறிவுளரளயெ் 

பெறுமாறு உங்களுக்கு சிொரிசு பசய்கிலறாம்.  

 

உடே்நேெ் ெரிலசாதளன ஒன்ளற லமற்பகாை்ளுமாறும் நீங்கை் லவண்டெ்ெடோம். இது 

லதளவெ்ெட்டாே், ‘உை்நாடட்ு விவகாரத் திளணக்கைம்’ அளத உங்களுக்கு அறியத்தரும்.  

 

RoS (‘தகுநிளேத் தீரம்ானிெ்பு’) விசா விண்ணெ்ெத்தின் ெகுதியாக உங்களுளடய 

ொதுகாெ்புக் லகாரிக்ளககளைெ் ெற்றிய தகவே்கை் எளதயும் நீங்கை் பகாடுக்க 

லவண்டியதிே்ளே. லநரக்ாணே் ஒன்றிற்கு நீங்கை் சமுகம் அைிக்க லவண்டியிருக்கும் என 

நாங்கை் எதிரெ்ாரக்்கவிே்ளே.  

 

RoS (‘தகுநிளேத் தீரம்ானிெ்பு’) விசா விண்ணெ்ெம் ஒன்ளற சமரெ்்பிக்குமாறு நீங்கை் 

லவண்டெ்ெடட்ாே், உங்களுளடய விண்ணெ்ெத்ளத நீங்கை் சமரெ்்பிக்கும் பொழுது நீங்கை் 

கட்டாயமாக ஆஸ்திலரலியாவிே் இருக்கலவண்டும் (‘இம்மி-அக்கவுண்ட்’ மூேமாக 

இளணயவழியிே் உங்களுளடய விண்ணெ்ெம் சமரெ்்பிக்கெ்ெடட்ாலும்). உங்களுளடய 

விசா வைங்கெ்ெடும் பொழுதும் நீங்கை் கட்டாயமாக ஆஸ்திலரலியாவிே் 

இருக்கலவண்டும். 

 

RoS (‘தகுநிடலத் தீர்மானிப்பு’) விசா ஒன்றிை்காக விண்ணப்பிப்பதை்குக் கை்ைணம் 

எதுவும் இல்டல.  

 

நான் சதரிந்துசகாள்ள மவண்டிய மவறு விையங்கள் என்ன? 

 
RoS (‘தகுநிளேத் தீரம்ானிெ்பு’) விசா ஒன்று வைங்கெ்ெடுவதற்கானத் லதளவெ்ொடுகளைெ் 

பூரத்்தி பசய்யும் TPV/SHEV விசா ளவத்திருக்கும் பெரும்ொன்ளமயானவரக்ளுக்குெ் பின் 

வரும் காே கட்டத்திற்குை்ைாக RoS (‘தகுநிளேத் தீரம்ானிெ்பு’) விசா ஒன்று வைங்கெ்ெடும்.  

 

• உங்களுளடய TPV/SHEV விசாவிற்கான விண்ணெ்ெமானது RoS (‘தகுநிளேத் 

தீரம்ானிெ்பு’) விசா விண்ணெ்ெமாக மாற்றெ்ெடும் பொழுது 12 மாதங்களுக்குை் 

• உங்களுளடய RoS (‘தகுநிளேத் தீரம்ானிெ்பு’) விசா விண்ணெ்ெத்திளன நீங்கை் 
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சமரெ்்பித்திருக்கும் பொழுது 12 மாதங்களுக்குை். 

 
உங்களுளடய RoS (‘தகுநிளேத் தீரம்ானிெ்பு’) விசா விண்ணெ்ெம் மறுக்கெ்ெடும் பொழுது, 

‘நிரவ்ாக முளறயீடட்ு மன்று’ (Administrative Appeals Tribunal)-இன் முன்ொக மீை்ெரிசீேளன 

ஒன்று லவண்டுபமன நீங்கை் லவணடோம். இந்த மறுெரிசீேளன பசயே்ொட்ளடெ் ெற்றி 

நீங்கை் சட்ட ஆலோசளன நாடலவண்டியது முக்கியம்.  

 

பசயே்முளற அே்ேது முடிவு ஒன்றிற்காக நீங்கை் காத்துக்பகாண்டிருக்கும் பொழுது 

உங்களுளடய விசா நிெந்தளனகளை நீங்கை் பதாடரந்்து பின்ெற்றிவருகிறீரக்ை் என்ெளத 

உறுதிெ்ெடுத்துங்கை்.  

 

என்னுைய குடும்ப மீளிடணவு குறித்து என்ன ஆகும்?  

 
நிரந்தரமான RoS (‘தகுநிளேத் தீரம்ானிெ்பு’) விசா ஒன்று உங்களுக்கு ஒரு முளற 

வைங்கெ்ெட்டதும், நிரந்தர ஆஸ்திலரலிய விசாக்களுக்காக பவைிநாடுகைிலுை்ை குடும்ெ 

அங்கத்தவரக்ளை ஏற்ொதரவு பகாடுத்து அளைக்க (‘ஸ்ொன்சர’் பசய்ய) நீங்கை் தகுதி 

பெறக்கூடும். நிரந்தர விசா ஒன்று உங்களுக்கு அைிக்கெ்ெடும் வளர குடும்ெ 

அங்கத்தவரக்ளை உங்கைாே் ஏற்ொதரவு பகாடுத்து அளைக்க (‘ஸ்ொன்சர’் பசய்ய) 

இயோது.  

 

உங்களுளடய குடும்ெத்திற்கு ஏற்ொதரவு பகாடுத்து அளைக்க (‘ஸ்ொன்சர’் பசய்ய) 

விண்ணெ்பிெ்ெதற்கு முன்பு சட்ட அறிவுளரளய நாடுமாறு உங்களுக்கு சிொரிசு 

பசய்கிலறாம்.  

 

நான் எங்கிருந்து உதவி சபைலாம்? 

 
நன்பனறிகளுக்குக் கடட்ுெ்ெடட், நற்பெயர ்பெற்ற மூேங்கைிலிருந்து நீங்கை் அறிவுளர 

பெறலவண்டியது முக்கியம். அகதியர ்சட்டத்ளதெ் ெற்றிய சிறெ்புத்துவ அறிவு பகாண்ட 

சட்ட நிபுணர ்ஒருவரது அறிவுளரளய நாடுமாறு நாங்கை் சிொரிசு பசய்கிலறாம். 

ஆஸ்திலரலியா முழுதும் உை்ை சிறெ்புத்துவ சட்ட லசளவ வைங்குநரக்ை் மூேம் இரண்டு 

ஆண்டுகைிே் TPV மற்றும் SHEV விசா ளவத்திருெ்ெவரக்ளுக்கு விசா விண்ணெ்ெச ்

பசயே்ொட்டின் ஊடாக ஒத்தாளச பசய்ய 9.4 மிே்லியன் டாேரக்ளை ஆே்ெனீஸ் 

அரசாங்கம் ஒதுக்கியுை்ைது.  

 

ASRC ஒரு சுயாதீன அளமெ்பு, மற்றும் மத்தியக் கூட்டரசின் நிதியுதவிளய இது 

ஏற்ெதிே்ளே. உங்களுளடய சட்டதரணி அணியினரிடமிருந்து எை்ைாறு உதவி சபறுைது 

என்பளத உை்ைடக்கிய சமூகத்தினருக்கு உதவுைதற்கான தகைை் ஏடுகை்  

asrc.org.au/get-help/legal-help/ எனும் ைளைத்தைப் பக்கத்திை் உை்ைன. 

 

நீங்கை் விக்படாரிய மாநிைத்திை் இருப்பைர ்என்றாை், இந்த மாற்றத்திை் உதை ‘ரரஃப்யூஜீ 

லீகல்’ (Refugee Legal) எனும் அளமப்பிற்கு நிதியுதவி அைிக்கப்படுகிறது. இந்த 

அளமப்பினது (03) 9413 0133 எனும் அைசர உதவியிளணப்பு திங்கை் முதை் சைை்ைி ைளர 

காளை 9 மணியிை் இருந்து மாளை 5 மணி ைளர இயக்கத்திை் இருக்கும். 

 

RoS (‘தகுநிளேத் தீரம்ானிெ்பு’) விசா விண்ணெ்ெங்கைிே் ஒத்தாளச பசய்வதற்காக 

நிதியுதவி அைிக்கெ்ெடும் ஆஸ்திலரலியா முழுதும் உை்ை அளமெ்புகை் பின் 

வருவனவாகும்:  

 
Australian Capital Territory (ACT) Legal Aid ACT www.legalaidact.org.au 

https://asrc.org.au/wp-content/uploads/2023/01/HOW-TO-GET-LEGAL-HELP.pdf
http://www.legalaidact.org.au/
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New South Wales (NSW) Refugee Advice and Casework 
Service (RACS) 
RACS NSW -யின் ெரிந்துளர 
அடிெ்ெளடயிே், (Immigration 

Advice and Rights Centre (IARC)) 

www.racs.org.au 
www.iarc.gov.au 

Northern Territory (NT) Northern Territory Legal Aid 
Commission 

www.legalaid.nt.gov.au 

Queensland (QLD) Refugee and Immigration Legal 

Service (RAILS) 

www.rails.org.au 

South Australia (SA) Legal Services Commission of SA www.lsc.sa.gov.au 

Tasmania (TAS) Tasmanian Refugee Legal Service www.trls.org.au 

Victoria (VIC) Refugee Legal www.refugeelegal.org.au 

TPV/SHEV விசா மாற்றே் 
அவசர உதவியிளணெ்பு 

(TPV/SHEV Conversion Hotline): 
03 9413 0133 

Western Australia (WA) Circle Green Community Legal www.circlegreen.org.au 

 

மமலதிகத் தகவல்கடள நான் எங்கிருந்து சபைலாம்?  
 

இந்தத் தகவே் ஏட்டிளனெ் புதுெ்பிெ்ெது மற்றும் சமூகத்தினருக்கான தகவே் 

அமரவ்ுகளை அைிெ்ெது ஆகியன உை்ைடங்க, தகவே்கை் கிளடத்த பிறகு கூடிய 

விளரவிே் ASRC அவற்ளற அைிக்கும். 

 

http://www.racs.org.au/
http://www.iarc.gov.au/
http://www.legalaid.nt.gov.au/
http://www.rails.org.au/
http://www.lsc.sa.gov.au/
http://www.trls.org.au/
http://www.refugeelegal.org.au/
http://www.circlegreen.org.au/

