
குடிலயறுதல் ெற்றி  
ஆல�ாசனன 

லதனவயா?
எங்ளு்டன லெசுங்ள்...

Need immigration advice? Tamil



நாங்ள் யார்
அ்தி மறறும் குடும்ெ விசாக்ள் ெற்றிய இ�வச சட்ட 
ஆல�ாசனன்ன்ள நாங்ள் வழஙகு்ில்றாம்.
நாங்ள் ல�ாம் அஃெயர்ஸ் டிபொர்டபமனடின 
அங்ம் ்ின்டயாது. 

யாருககு நாங்ள் உதவி பசய்ில்றாம்
ஆஸ்திலரலியாவில் குடிலயறுதல்  ெற்றிய ல்ள்வி்ள் 
ப்ாண்்ட மக்ளுககு நாங்ள் உதவமுடியும் 
மறறும் ஆஸ்திலரலியாவில் தங்ள் குடும்ெ 
உறுபெினர்்ள் வாழவதறகு ஏறொதரவு  அ்ளிக் 
விரும்பு்ி்றவர்்ளுககு நாங்ள் ஆல�ாசனன 
அ்ளிக் முடியும். விசாக்ன்ள ரதது பசயவது ெற்றிய 
ஆல�ாசனனயும் கூ்ட நாங்ள் வழஙகு்ில்றாம். 

ெினவருெனவ ெற்றிய ஒரு ல்ள்வி உங்ளுககு 
இருநதால் அவறறுககு நாங்ள் உதவ முடியும்:

 உங்ளுன்டய குடிலயற்ற நின�
	 குடும்ெ உறுபெினர்்ள் ஆஸ்திலரலியா 

வருவதறகு ஏறொதரவு அ்ளிததல்
	 உங்ள் விசானவ ரதது பசயதல்.

உதார்ததிறகு, நாங்ள் உதவ முடி்ின்ற 
விஷயங்ள்:
	 குடும்ெ விசாக்ள்
	 அ்தி மறறும் மனிதாெிமான விசாக்ள்
	 குடும்ெ வனமுன்ற உள்்ளிட்ட துன்வர் 

விசாக்ள்
	 ொர்னவயா்ளர் விசாக்ள்
	 நியூஸீ�ாநது குடிமக்ளுக்ான விசாக்ள்
	 பாிடெிங விசாக்ள்
	 விசாக்ன்ள ரதது பசயதல்
	 ஆஸ்திலரலிய குடியுாினம
	 குடிலயற்றததுன்றயினாின முடிவு்ன்ள 

மீள்ொர்னவயிடுதல்
	 உங்ளுககு ஒரு விசா இல்ன�பயன்றால்

ெினவருெனவ ெற்றிய உங்ள் ல்ள்வி்ளுககு 
நாங்ள் உதவ இய�ாது: 
	 மா்வர் விசாக்ள்
 ெ்ி அல்�து தி்றனப்ாண்்ட விசாக்ள்
 வர்தத்ம் அல்�து முதலீடடு விசாக்ள்
 ெி்ற நாடு்ளுககுக குடிபெயர்தலுக்ான 

விசாக்ள்
 எவலரனும் ஒருவருககு நீங்ள் ஏறொதரனவ 

நிறுதத விரும்ெினால்



நான எபெடி உதவி பெறுவது?
இநத சட்ட உதவி NSW அலுவ�்ங்்ளில் ஒரு 
வழக்்றிஞரு்டன ஒரு இ�வசமான மறறும் 
ர்சியமான சநதிபெினன லமறப்ாள்்ள�ாம்:  

பசனடரல் ஸிடனி சட்ட உதவி அலுவ�்ம்
323 Castlereagh Street
Sydney NSW 2000 
பதா: 02 9219 5790 

லெஙகஸ்்டவுன சட்ட உதவி அலுவ�்ம்
Level 8, Civic Tower
66-72 Rickard Road
Bankstown NSW 2200
பதா: 02 9707 4555
ஃலெயாிபயல்ட சட்ட உதவி அலுவ�்ம் 
Level 2, 25 Smart Street
Fairfield NSW 2165
பதா: 02 9727 3777

ெினவரும்  லசனவ்்ளில்  எங்ளுன்டய 
வழக்்றிஞர்்ள் உங்ன்ளச் சநதிக் முடியும்:   
ஆெர்ன ன்டவர்சிடடி சர்வீசஸ் இனக
17 Macquarie Road
Auburn NSW 2144
பதா: 02 8737 5500
ப்ளாக்டவுன சிடபவஸ்ட மல்டடி்ல்ச்சுரல் 
சர்வீசஸ்   
Level 2,125 Main Street
Blacktown NSW 2148
பதா: 02 9621 6633

பவஸ்்டர்ன சிடனி னமகரண்ட ாிலசார்ஸ் 
பசன்டர் 
108 Moore Street
Liverpool NSW 2170
பதா: 02 8778 1200

�ாஅகசஸ் NSW எனெது இ�வச சட்டத த்வல்்ள் 
அ்ளிக்ின்ற, மற்ற லசனவ்ளுககு ொிநதுனர 
பசய்ின்ற மறறும் சி� நி்ழவு்்ளில் சட்ட 
ஆல�ாசனன வழஙகு்ின்ற ஒரு பதான�லெசி 
லசனவ னமயம் ஆகும்.1300 888 529 எனும் எண்்ில் 
அனழக்வும் அல்�து www.lawaccess.nsw.gov.au  
-ககு வருன் புாியவும்
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சட்ட உதவி NSW-வில் இருக்ின்ற குடிபெயர்தலுக்ான 
ஆல�ாச்ர்்ள் , ெதிவு பெற்ற குடிபெயர்தல் ஏபெண்டடு்ள் 
அல்�து விதிவி�ககு பெற்ற நெர்்ள் ஆவர். 
(MARN: 1278164, 9371699, 1462926, 0324627, 9361671, 9368967, 

1279330, 9576645, 1383899)

இநத ெிரசுாிபொனது சட்டம் ெற்றிய பொதுவான 
வழி்ாடடியாகும். இதனன சட்ட ஆல�ாசனனயா் நீங்ள் 
சார்நதிருக்�ா்ாது, மறறும் உங்ள் நின�னம ெற்றி ஒரு 
வழக்்றிஞாி்டம் நீங்ள் லெசுவதறகு நாங்ள் சிொாிசு 
பசய்ில்றாம்.
இதில் இருககும் த்வல்்ள் அச்சிடும் சமயததில் சாியானது. 
எனினும் இது மா்றககூடும். லமலும் த்வல்்ளுககு 
�ாஅகசஸ் NSW-னவ 1300 888 529 எனும் பதான�லெசி 
எண்்ில் பதா்டர்பு ப்ாள்்ளவும்.

© Legal Aid NSW. 
இநதச் சிறல்றடன்ட வழஙகுமாறு  www.legalaid.nsw.gov.
au/publications எனும் இன்யததில் ல்ார�ாம் அல்�து 
ெினவரும்  மினன்ஞசலில் பதா்டர்பு ப்ாள்்ளவும்: publications@

legalaid.nsw.gov.au

This brochure is also available in: Arabic, Burmese,  
Simplified Chinese, Dari/Farsi, Indonesian, Thai, Tamil,  

and Vietnamese.

சட்ட உதவி NSW லசனவ்ள் ெற்றிய லமலும் த்வல்்ளுககு:

எங்ன்ளத பதா்டர்புப்ாள்வதற்ான உதவி உங்ளுககு 
லவண்டுமா?

உங்ளுககு ஒரு உனரபெயர்பொ்ளர் 
லதனவ என்றால், பமாழிபெயர்பபு மறறும் 
உனரபெயர்பொ்ளர் லசனவனய (TIS லநஷனல்)  
131 450 (்ான� 9 முதல் மான� 5 ம்ி வனர) எனும் 
எண்்ில் அனழதது �ாஅகசஸ் NSW என ல்ட்வும்.
உங்ளுககு லெசுவதில் அல்�து ல்டெதில் 
இய�ானம இருபெின, லநஷனல் ாில� சர்வீஸ் 
(NRS)-ஐ 133 677 எனும் எண்்ில் அனழதது �ாஅகசஸ் 
என ல்ட்வும் அல்�து வருன் புாியவும்:  
www.relayservice.gov.au 


