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மாற்றுதிைன ஆதரவு ஓய்வூதியம் 
(DSP) சபை நீங்்கள் நானகு 
ொனறு்கறை ்காட்ட வ�ண்டும்:
1. உங்்கள் மருதது� நிற� 

நிரநதரமானது
DSP-்்ய ச்் உங்களுககு ஒரு 
நிைந்தை்மறா் ்மருததுவ நி்லை உள்்ளது 
எனறு நீங்கள் நிரூபிக்க பவண்டும. உங்கள் 
நி்லை ஏற்்க்பவ ்கண்்டறி்யப்டடிருக்க 
பவண்டும. ்ரிநது்ைக்கப்ட்ட நி்யறா்ய்மறா் 
சிகிச்்ச்ய்்த்்தயும நீங்கள் 
ப்மற்ச்கறாண்டிருக்க பவண்டும ்மற்றும 
அந்த சிகிச்்ச்்யப ச்ற்்றாலும உங்கள் 
நி்லையில முனப்ற்்ம எதுவும ்கறாணப்டும 
வறாய்பபு இல்லை எனறு நிரூபிக்க பவண்டும.

நீங்்கள் ஒரு மனந� வநாயால் 
பாதிக்்கபபடடிருநதால் மருதது� 
உைவிய�ாைறரப பார்ததபினபு ஒரு 
மனந� மருதது�ர் அல்�து  உங்்கள் 
சபாது மருதது�ரால் உங்்களுக்கு வநாய் 
்கண்்டறிதல் செய்யபபடடிருக்்க வ�ண்டும்.

சிறிது ்கறாலைம முனபு்தறான நீங்கள் 
சிகிச்்ச்்ய ச்தறா்டஙகியுள்ளீர்்கள் என்றால 
நீங்கள் DSP யி்டம ஒரு ப்கறாை்லை ச்மர்பிககும 
முன இந்த சிகிச்்ச்்ய கு்்ந்த்டசம  
சிலை ்மறா்தங்களுக்கறாவது ச்தறா்டைபவண்டும.

2. உங்்கள் மருதது� பிரச்சிறன்கள் 
உங்்களுக்கு குறைநதபடெம் 20 
புள்ளி்கறை �ழங்குகினைன
உங்கள் ்மருததுவ பிைச்சி்் நிைந்தை்மறா்து 
என்றால சசன்டர்லிஙக அந்த பிைச்சி்்ககு 
சி்பபு ஊ்ககு்்்றாடு அட்டவ்ண்க்்ள 
்்யன்டுததி உங்களுககு புள்ளி்க்்ள 
வைங்கலைறாம. உங்கள் ஒவசவறாரு 
்மருததுவ பிைச்சி்்ககும எத்த்் 
புள்ளி்கள் வைங்கபவண்டும என்்்த 



சசன்டர்லிஙக முடிவு சசய்யும. DSP ச்் 
நீங்கள் கு்்ந்த்டசம 20 புள்ளி்க்்ள 
ச்்பவண்டும.

ஊ்ககு்்்றாடு அட்டவ்ண்கள் 
இ்ண்ய்த்ளததில www.comlaw.gov.au/
Details/F2011L02716 என் மு்கவரியில 
கி்்டக்கபச்றுகின் .்

3. உங்்கைால் பணிக்கு செல்� 
முடியாது அல்�து மறுபயிற்சி 
வமற்ச்காள்ை முடியாது
பினவரு்்வற்்் நீங்கள் ப்மற்ச்கறாள்வ்்த 
உங்கள் ்மருததுவ பிைச்சி்்்கள் ்தடுககின்் 
எனறு நீங்கள் நிரூபிக்க பவண்டும:

●	 வறாைததிற்கு கு்்ந்த்டசம 15 
்மணிபநைங்க்ளறாவது பவ்லை சசய்வது, 
்மற்றும

●	 நீங்கள் இதுவ்ை சசய்திைறா்த ஒரு 
பவ்லை்்ய சசய்்ய ப்த்வ்யறா் 
்யிற்சி்்ய ப்மற்ச்கறாள்வது, உ்தறாைண்மறா்க 
ஒரு ்கலவி ்றா்டததிட்டததில பசர்வது 
அலலைது ்ணியி்ட ்யிற்சி ப்றான்்வ

4. நீங்்கள் ஆதரவு சதா்டர்பான 
திட்டம் ஒனறில் 
்க�நதுக்ச்காண்டிருபபது 
நீங்கள் DSP-்்ய ப்கறாருமுன ஒரு 
பவ்லை பி்ண்ய வைஙகுநர் அலலைது 
ஊ்கு்்்றாடு பவ்லைவறாய்பபு பச்வ்கள் 
வைஙகுநர் மூலைம ஒரு பவ்லை ச்றும 
திட்டததில ்கலைநது ச்கறாண்டிருக்க பவண்டும. 

உங்கள் திட்டம பவ்லை்கள் ப்தடுவது, 
்டிப்து, பவ்லை அனு்வம அலலைது ஒரு 
்மறுவறாழ்வுத திட்டத்்த உள்்ள்டக்கலைறாம.

வைக்க்மறா்க நீங்கள் DSP ப்கறாருமுன மூனறு 
வரு்டங்க்ளறா்க இந்த திட்டததில ச்மறாத்தம 
18 ்மறா்தங்களுககு ஈடு்டடிருக்க பவண்டும. 

http://www.comlaw.gov.au/Details/F2011L02716
http://www.comlaw.gov.au/Details/F2011L02716


இந்தச் சட்டததிற்கு மி்க கு்்ந்த்ளவிபலைப்ய 
விதி விலைககு்கள் உள்்ள .்

இநதத திட்டததில் வெரு�திலிருநது 
உங்்களுக்கு விதிவி�க்கு தரபபட்ட 
்கா�்கட்டங்்கள் இநத 18 மாத ்கா� 
்கணக்கில் �ராது.

உங்களுககு சவறும ஒபைச்யறாரு 
ஊ்கு்்்றாடு அட்டவ்ணயின கீழ் 
20 புள்ளி்கள் அலலைது அ்தற்கும ப்மலைறா்க 
கி்்டத்தறால நீங்கள் ஒரு ஆ்தைவிற்்கறா் 
திட்டததில ்கலைநது ச்கறாள்்ளத ப்த்வயில்லை.

நீங்்கள் சென்டர்லிங்க்கிற்கு 
எனசனனன த்க�ல் �ழங்்க 
வ�ண்டும்?
●	 உங்கள் அ்்தது ்மருததுவ பிைச்சி்்்கள் 

அ்டஙகி்ய ஒரு ்டடி்யல ்மற்றும அவற்றிற்கு 
நீங்கள் ப்மற்ச்கறாண்்ட சிகிச்்ச்கள் ஆகி்ய் 
்ற்றி்ய உங்கள் ச்றாது ்மருததுவரி்டமிருநது 
ஒரு அறிக்்க

●	 பினவரு்வர்்களின அறிக்்க்கள்:

›	 நிபுணர்்கள்

›	 பிசிப்யறாச்தைபிஸ்டு்கள்

›	 உ்ளவி்யலைறா்ளர்்கள்

›	 ்ம்நலை ்மருததுவர்்கள்

●	 CT ஸ்ப்கன்கள், MRIக்கள் ்மற்றும எகஸ்பை 
அறிக்்க்கள்

உங்கள் ்மருததுவரி்டம உங்கள் DSP ப்கறாைலுக்கறா்க 
நீங்கள் ்மருததுவ அறிக்்க்க்்ள ்தை 
ப்கடகுமப்றாது இந்தச் சிற்ப்ட்்ட உங்கள் 
்மருததுவரி்டம ச்கறாடுங்கள்.

இது சசன்டர்லிஙக எதிர்்றார்ககும ஆவணங்கள் 
எனச்ன் எனறு உங்கள் ்மருததுவர் 
அறிநதுகச்கறாள்்ள உ்தவும.



சென்டர்லிங்க் உங்்கள் 
ஊனகுறைபாடு ஆதரவு 
ஓய்வூதியதறத மறுக்்கவ�ா ரதது 
செய்தாவ�ா எனன செய்�து?
நீங்கள் இந்த முடிவிற்கு சம்மதிக்கவில்லை 
என்றால நீங்கள் சசன்டர்லிஙக அஙகீ்கரித்த 
ஒரு ்மதிப்றாய்வு அதி்கறாரியி்டம மு்்யி்டலைறாம. 
நீங்கள் ஒரு ்கடி்தம அனுப்லைறாம அலலைது ஒரு 
சசன்டர்லிஙக அதி்கறாரியி்டம மு்்யீடு சசய்்ய 
ப்றாவ்தறா்க சசறான்றாபலை கூ்ட ப்றாதும.

நீங்கள் மு்்யீடு சசய்்ய விருமபி்றால எத்த்் 
வி்ைவில முடியுப்மறா அத்த்் வி்ைவில 
சசய்்ய பவண்டும. சசன்டர்லிஙக ்தன முடி்வ 
ச்தரி்யப்டுததி்ய ப்ததியிலிருநது 13 வறாைங்களுககுள் 
நீங்கள் மு்்யி்டவில்லை என்றால உங்கள் 
மு்்யீடு சவற்றிச்ற்்றாலும உங்களுககு முந்்த்ய 
்கறாலை நிலு்வ ச்தறா்்க்கள் கி்்டக்கறா்மல ப்றா்கலைறாம.

வமலும் உதவி வதற�யா?
எந்தசவறாரு சசன்டர்லிஙக அலலைது DSP பிைச்சி்் 
ச்தறா்டர்்றா் ்த்கவல அலலைது ஆபலைறாச்்ககும 
லைறாஆகசஸ் NSW ஐ 1300 888 529 என் எண்ணில 
அ்ைக்கவும.
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இந்தப ்திபபு, சட்டம ச்தறா்டர்்றா் ஒரு ச்றாது 
வழி்கறாடடி. இ்்தச் சட்ட ஆபலைறாச்்்யறா்க நீங்கள் 
்கரு்தககூ்டறாது ்மற்றும நீங்கள் ஒரு வைக்கறிஞரி்டம 
உங்கள் சூழ்நி்லை ்ற்றி ப்ச நறாங்கள் 
்ரிநது்ைககிப்றாம.

அச்பசறும வ்ை இந்தத ்த்கவல சரி்யறா்து. 
இருநதும இது ்மறா்லைறாம. ப்மலும அதி்க ்த்கவலுககு 
லைறாஆகசஸ் NSW ஐ 1300 888 529 என் 
எண்ணில ச்தறா்டர்பு ச்கறாள்்ளவும.

This publication is available in Arabic, Dari/
Farsi, Chinese (Sim), English, Tamil and 
Vietnamese.
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எங்்கறை சதா்டர்புச்காள்ை உங்்களுக்கு உதவி 
வதற�யா?

உங்களுககு ஒரு 
ச்மறாழிச்்யர்தது்ைப்றா்ளர் 
ப்த்வச்யன்றால ச்மறாழிச்்யர்பபு 
்மற்றும உ்ை்யறா்டல பச்வ்்ய (TIS 
National) 131 450 என் எண்ணில 
அ்ைதது (்கறா்லை 9-்மறா்லை 5) 
லைறாஆகசஸ் NSW எனறு ப்களுங்கள்.

்காது வ்கடபதிவ�ா �ாய் வபசு�திவ�ா சிக்்க�ா?
உங்களுககு ்கறாது ப்கட்திபலைறா வறாய் 
ப்சுவதிபலைறா சிக்கல இருந்தறால எங்க்்ள 
ப்தசி்ய ரிபலை பச்வ (NRS) மூலைம 133 677 
என் எண்ணில அ்ைதது லைறாஆகசஸ் 
NSW எனறு ப்களுங்கள் அலலைது வரு்்க 
்தறாருங்கள்: www.relayservice.gov.au 
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