TAMIL

புதிதாக வந்துேசர்ந்த வதிவாளர்களுக்கான தாமதிப்புக்காலம்
நீங்கள் அண்ைமயில் அவுஸ்திேரலியாவுக்கு வந்திருந்தால், எமது வருமான ெபருமளவுஆதரவு
பணக்ெகாடுப்பனவுகள் மற்றும் அதிகளவு குடும்ப ெகாடுப்பனவுகைள நீங்கள் ெபற்றுக்ெகாள்ள முன்னர்
நீங்கள் ெபாதுவாக சிறிது காலம் காத்திருக்கேவண்டும்.

காத்திருக்கும் காலம்
உங்களது குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவர் இங்ேக வசித்தாலும்கூட, காத்திருக்கும் காலம் உங்களுக்கும் ெபாருந்தும்.
ஒரு நிரந்தர விசாவுடன் ஒரு வதிவாளராக அவுஸ்திேரலியாவில் நீங்கள் கழித்த ஏதாவது ஒரு காலப்பகுதி
காத்திருப்புக் காலமாகக் கருதப்படும். இந்தக் காத்திருப்புக் காலப்பகுதியில், ஒரு ெதாழிைல ேதடுவதற்கான
உதவிக்கு jobactive இல் அல்லது Community Development Programme இல் நீங்கள் பதிவு ெசய்யலாம். எமது
ேசைவ நிைலயங்களில் கிைடக்கும், நீங்கேள சுயமாக ஆற்றக்கூடிய ெதாழில் வாய்ப்புக்கைள நீங்கள்
பயன்படுத்திக்ெகாள்ளலாம்.

தாமதிப்புக்காலத்துக்கான விலக்களிப்புகள்
எப்ெபாழுதுேம Newly Arrived Resident’s Waiting Period ஏற்புைடயதாகாமல் ேபாகலாம். உதாரணமாக,
அவுஸ்திேரலியாவினது Humanitarian Programme இன் கீழ் ஒர் அகதியாக நீங்கள் வந்து ேசர்ந்திருந்தால்.

ேமலதிக தகவல்களுக்கு


ஆங்கிலத்தில் அதிக தகவல்களுக்கு humanservices.gov.au/newresidentswaiting க்குப்
ேபாய்ப்பாருங்கள்



humanservices.gov.au/yourlanguage



Centrelink



131 450



ஒரு ேசைவ ைமயத்திற்கு ெசல்லவும்.

எனும் இைணய முகவரியில் உங்களுைடய ெமாழியில்
தகவல்கைள நீங்கள் படிக்கேவா, ேகட்கேவா அல்லது பார்க்கேவா முடியும்
இன் பணம் மற்றும் ேசைவகள் பற்றி உங்கள் ெமாழியில் எங்களுடன் ேபச 131 202
இல் அைழக்கவும்
இல் Translating and Interpreting Service (TIS National) என்ற ெமாழிெபயர்ப்பு மற்றும்
உைரெபயர்ப்பு ேசைவைய அைழத்து Medicare அல்லது Child Support அல்லது பணம் மற்றும்
ேசைவகள் பற்றி உங்கள் ெமாழியில் எங்களுடன் ேபச அைழக்கவும்

குறிப்பு: ஓஸ்ேரலியாவில் எங்கு இருந்தும் உங்கள் வீட்டு ெதாைலேபசியிலிருந்து ‘13’ எண்களுக்கு
அைழப்புகள் எடுத்தால், ஒரு நிைலயான விகிதத்தில் கட்டணம் விதிக்கப்படும். இந்த விகிதம், ஒரு உள்ளூர்
அைழப்பின் விைல, மற்றும் ெதாைலேபசி ேசைவ வழங்குநர்களிற்கு ஏற்ப மாறுபடலாம். உங்கள்
வீட்டு ெதாைலேபசியிலிருந்து ‘1800’ எண்களுக்கு அைழப்புகள் இலவசம். ெபாது மற்றும் ைகத்
ெதாைலேபசிகளில் இருந்து அைழப்புகள் ேநரக் கட்டுப்பாடுடன், அதிக விகிதத்தில் கட்டணம் விதிக்கப்படும்.

ெபாறுப்பாகாைம
இந்த ெவளியீட்டில் உள்ள தகவல்கள் பணம் மற்றும் ேசைவகளுக்கான ஒரு வழிகாட்டியாக மட்டுேம
கருதப்படுகிறது. உங்கள் குறிப்பிட்ட சூழ்நிைலகளில் பிரகாரம், நீங்கள் பணம் ெபற்றுக்ெகாள்ள
விண்ணப்பிக்க விரும்பினால், அதற்கான ெபாறுப்ைப நீங்கள் ஏற்க ேவண்டும்.
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Waiting periods for newly arrived residents
If you recently arrived in Australia, you will generally have to wait some time before you can get
most of our income support payments and most family payments.

Waiting period
A waiting period will apply to you even if you have a family member living here. This waiting period
will consider any time you have spent in Australia as a resident with a permanent visa. During this
waiting period, you can register with jobactive or the Community Development Programme to help
find work. You can also use the employment self-help facilities available in our service centres.

Exemptions to the waiting period
The Newly Arrived Resident’s Waiting Period may not always apply. For example, if you arrive as a
refugee under Australia’s Humanitarian Programme.

For more information


go to humanservices.gov.au/newresidentswaiting for more information in English



go to humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language



call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services



call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with us in
your language about Medicare and Child Support payments and services



visit a service centre.

Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.

Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It is your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.
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