TAMIL

Assurance of Support
சில
விசா
விண்ணப் பதாரர்களைப்
பபாருத்த
வளரயில் ,
அவர்களுக்கு
ஆஸ்திரரலியாவில் வசிப் பதற் ககு விசா பகாடுப் பதற் கு முன்ரப, அவர்கை் Assurance
of Support ஒன்ளறப் பபற ரவண்டியுை் ைது.

ஒரு Assurance of Support என்பது என்ன?
ஒரு Assurance of Support (AoS ) என்பது ஆஸ்திரேலியாவில் வசிக்கும் ஒருவருக்கும் (the
assurer) எங் களுக்கும் இடைரய செய் து சகாள் கிறர ாே் ெை்ைப் பூே்வ ஒப் பந் மாகும் .
AoS

சகாடுப் பவே்

அல் லது

சகாடுக்கும்

செய் துள் ளவருக்கு (the assuree), இவே்

நிறுவனம்

விொ

விண்ணப்பம்

ான் AoS-இன் கீழ் இருப் பவே், நிதி ேீதியாக

ஆ ேவளிப் ப ற் கு ஒப் புக்சகாள் கிறாே் அல் லது ஒப் புக் சகாள் கிறது. இது, விொ
விண்ணப் பம்

செய் துள் ளவே்

Centrelink

பணப் பை்டுவாடாக்களைச்

சார்ந்திருக்காமல் இருப் பதற் ரகயாகும் .
ஒரு AoS ஒப் பந் மானது, விொ வடகடயப்

சபாறு து
்
1, 2, 4 அல் லது 10

ஆண்டுகளுக்கான ாக இருக்க முடியும் .
விசா விண்ணப் பம் பசய் துை் ைவர் ஆஸ்திரரலியாவில் இருந்தால் , புதிய விொடவ
வழங் குகிற ர தியிலிருந்து AoS ஒப் பந் ம் பதாடங் கும் . விொ விண்ணப் ப ாேே்
ஆஸ்திரேலியாவில் இல் டல என்றால் , அவே்கள் ஆஸ்திரேலியாவிற் கு வந்து ரெரும்
ர தியிலிருந்து AoS ஒப் பந் ம் துவங் கும் .

யாருக்கு Assurance of Support அவசியமாகிறது
ஒருவர் விசா ஒன்றுக்கு விண்ணப் பித்த பிறகு, Department of Home Affairs அவருக்கு
AoS ஒப் பந் ம் ஒன்று அவசியமா என்பட

் ச ேியப் படு து
் ம் .

எப் படி AoS ஒப் பந் தம் ஒன்றறச் சசய் து ச ாடுப் பது
இடணய வாயிலாக விண்ணப் பியுங் கள் அல் லது எங் களது இடணய ள ்தில்
உள் ள படிவ ்ட
உபரயாகி ்து விண்ணப்பியுங் கள் . அது குறி து
் ப் ரபெ,
ச ாடலரபசி
ரநே்காணலுக்காக
நாங் கை்
உங் களைத்
பதாளலரபசியில்
அளைத்துப் ரபசுரவாம் :
•

நீ ங் கை் AoS ஒப் பந் ம் ஒன்டறெ் செய் து சகாடுக்க என்ன செய் ய ரவண்டும்
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•

உங் கைிடம்

ஆதரளவக்

அர ாடு அ ற் கான
நிடறரவற் றி ்

பகாடுப் பதற் கான

ெை்ை மற் றும்

நிதி

ஆதாரம்

மற் ற நிதி ொே்ந்

இருக்கிறதா,

கைப் பாடுகடள

ே முடியுமா.

நீ ங் கை் ஒரு AoS ஒப்பந்
்ட ெ் செய் து சகாடு ்து விை்ை பிறகு, உங் களால் அட
இே ்து செய் ய முடியாது.

வங் கி உத்தரவாதம் என்றால் என்ன?
சில AoS ஒப் பந் ங் களுக்கு Commonwealth Bank of Australia வழங் குகிறர ாே் வங் கி
உ ் ேவா ம் அவசியமாகிறது.

இ ன் சபாருள் ,

AoS

ஒப் பந் ம் இருக்கும்

கால ்திற் கு நீ ங் கள் அந்
வங் கியில் பணம் ரபாை்டு டவக்க ரவண்டும்
என்பர யாகும் . அந் வங் கி உ ்திேவ
்ட , நாங் கள் AoS கால ்தின் ரபாது விொ
விண்ணப் ப ாேே் சில வடகயான பணப் பை்டுவாைாக்கடளெ் செய் கிரறாம்
என்றால்
அவற் டற ்
திரும் பப்
சபற் றுக்
சகாள் வ ற் கு
உபரயாகி ்துக்
சகாள் ளலாம் .
வங் கி
உத்தரவாதத்
சபாரு ்ர யிருக்கும் :
•

பதாளகயின்

அைவானது,

பின்வருவனவற் டறப்

நீ ங் கை் ஒரு தனிநபராக விண்ணப் பிக்கிறீர்கைா அல் லது ஒரு நிறுவனமாக
விண்ணப்பிக்கிறீர்கைா

•

நீ ங் கை் உத்திரவாதம் தரவிருக்கிற ஆட்கைின் எண்ணிக்ளக, மற் றும்

•

அவர்கை் விண்ணப்பித்துை் ை விசாவின் வளக.

எங் களிடமிருந் து
பசலுத்துதல்

பபற் ற

பணத்ததத்

திருப் பிச்

ஒரு Aos ஒப் பந் க் கால ்தின் ரபாது, நாங் கை் புலம் பபயர்ந்தவர் ஒருவருக்கு நிதி
ஆதரளவக் பகாடுக்கலாம் . இது AoS சகாடுக்கிறவரோ அல் லது நிறுவனரமா
ஆ ேடவ வழங் க முடியாமல் ரபாகிற ால் இருக்கலாம் . அல் லது ஆ ேடவ
ஏற் றுக்சகாள் வது புலம் சபயே்ந்ர ாருக்கு நியாயமற் ற ாக இருக்கிறது என்ப ால்
இருக்கலாம் . நிதி ஆ ேடவ ் ருவ ற் கு முன்பாக, சபாதுவாகரவ நாங் கள் உங் கள்
இருவேிைமும் ரபசி விடுரவாம் .
விசா விண்ணப் பதாரருக்குக் பகாடுத்த ஒருசில பணப் பட்டுவாடாக்களை, AoS
சகாடுக்கிறவரோ அல் லது நிறுவனரமா எங் களுக்கு ் திருப் பிெ் செலு ்தியாக
ரவண்டும் . அவே்கள் , விொ விண்ணப் ப ாேேின் குழந்ட களுக்கு நாங் கள்
பகாடுக்கிற
உதவித்
பதாளக
எளதயும்
கூடத்
திருப் பிச்
பசலுத்த
ரவண்டியிருக்கலாம் .
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Assuree -க்குக் சகாடு ்

திரும் பப் சபறக்கூடிய பணப் பை்டுவாைாக்கடள assurer

எங் களுக்கு ் திருப்பிெ் செலு ்தியாக ரவண்டும் . இவற் றில் அைங் குபடவ:
•

Austudy Payment

•

Newstart Allowance

•

Parenting Payment (Partnered)

•

Parenting Payment (Single)

•

Sickness Allowance

•

Special Benefit

•

Widow Allowance

•

Youth Allowance.

கூடுதல்
பணப் பட்டுவாடாக்கைான Rent Assistance மற் றும்
ஆகியடவயும் திரும் பப் சபறக்கூடியடவயாக இருக்கலாம் .

Crisis

Payment

மமலும் தகவலுக்கு
•

ஆங் கிலத்தில் ரமலும்
என்பதில் பார்க்க

தகவல் கை்

பபற

humanservices.gov.au/assurance

•

நீ ங் கை் humanservices.gov.au/yourlanguage என்பதில் , உங் களால்
சமாழியில் வாசிக்க, ரகை்க அல் லது பாே்க்கவும் முடியும் .

•

Centrelink பணப் பை்டுவாைாக்கள் மற் றும் ரெடவகள் குறி ்து உங் கள்
சமாழியிரலரய எங் களிைம் ரபச 131 202 என்ற எண்ணில் பதாளலரபசியில்
அளைத்துப் ரபசுங் கை்

•

Medicare மற் றும் Child Support பணப் பை்டுவாைாக்கள் மற் றும் ரெடவகள்
குறி ்து உங் கள் சமாழியிரலரய எங் களிைம் ரபெ 131 450 என்ற எண்ணில்
Translating and Interpreting Service (TIS National) அடமப் டப ் ச ாடலரபசியில்

உங் கள்

அளைத்துப் ரபசுங் கை்
•

ரசளவ ளமயம் ஒன்றுக்கு ரநரில் பசன்று வாருங் கை் .

குறிப் பு : ஆஸ்திரேலியாவில் எங் கிருந்தும் , உங் கள் வீை்டு ச ாடலரபசியிலிருந்து
'13'
எண்களுக்குெ் செய் யும் ச ாடலரபசி அடழப் புகளுக்கு ஒரே குறி ்
விகி
்தில் கை்ைணம் விதிக்கிறாே்கள் . அக்கை்ைண விகிதம் , ஒரு உள் ளூே்
அடழப் புக் கை்ைண ்திலிருந்து ரவறுபை்ை ாக இருக்கலாம் , அர ாடு அது
ச ாடலரபசி ரெடவ வழங் கும்
நிறுவன ்திற் கு நிறுவனம்
ரவறுபைவும்
செய் யலாம் . உங் கள் வீை்டு ் ச ாடலரபசியில் இருந்து ‘1800’ எண்களுக்குெ்
செய் யும்
ச ாடலரபசி
அடழப் புகள்
இலவெமானடவயாகும் .
சபாதுத்
பதாளலரபசிகை் மற் றும் ளகரபசிகைில் இருந்து பசய் யும் அளைப் புகளுக்கு,
இட விை அதிகமானர ாே் கை்ைண ்ட விதிக்கலாம் .
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பபாறுப் பறிவிக்ளக
இந்தப் பிரசுரத்தில் இருக்கிற தகவல் கை் , பணப் பை்டுவாைாக்கள்
மற் றும்
ரெடவகளுக்கானர ாே் வழிகாை்டியாக இருக்கும் ரநாக்க தி
் ற் கானடவ மை்டுரம.
நீ ங் கள் பணப் பை்டுவாைா ஒன்றுக்காக விண்ணப்பிக்க விரும் புகிறீே்களா என்றும் ,
உங் களது குறிப் பான சூழ் நிடலகள் ெம் பந் மாக விண்ணப் பம் ஒன்டறெ்
செய் கிறீே்களா என்றும் முடிவு செய் வது உங் களது சபாறுப் ரபயாகும் .
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