பிாி

4 உதவி

ஏப்ரல் 2011
பிாி

4 உதவி என்ப

உங்க
அ

Section 4 support - Tamil
என்ன?

ைடய க டத்திற்கான ேகாாிக்ைக

வலகத்தி

ந்

ைமயாக ம க்கப்பட்டால், நீங்கள் உள் ைற

ெப கிற க ட உதவி நின் ேபாகும். நீங்கள் உள் ைற அ

இைதத் ெதாிவிக்கும் க தம் ஒன்ைறப் ெப

ர்கள். எனி

ம் பிாி

என்ப உள் ைற அ வலகம் அளிக்கிற கு கியகால உதவியாகும், ஆனால் அ
உதவிகளி
ந் பல விதங்களில் மா பட்ட .
1.

அஸ் ர் அட்ைட (Azure Card): நீங்கள் ெராக்கம் எ

வலகத்தி

ந்

4 உதவிக்கு நீங்கள் தகுதி ெபறக் கூ ம். பிாி
நீங்கள்

ம் ெபறமாட்டீர்கள். உங்க

ன் ெபற்

4 உதவி

வந்த

ைடய வாராந்தர ஆதர

ஒ

'அஸ் ர்' அட்ைடயில் ஏற்றப்ப ம். இந்த அஸ் ர் அட்ைடைய அஸ்டா மற் ம் ெடஸ்ேகா உள்ளிட்ட
அத்தியாவசியப் ெபா ட்கைள, உதாரணமாக, உண , குளியலைறப் ெபா ட்கள், சுத்தப்ப த் ம் ெபா ட்கள்
வாங்குவதற்காக சில கைடகளில் உபேயாகப்ப த்தலாம்.
2.

பகிர்ந் ெகாள்ளப்ப ம்
மற்றவர்க

3.

ட் வசதி: நீங்கள் ஒற்ைற ஆளாக இ ந்தால், உங்கள் பா னத்ைதச் ேசர்ந்த

டன் கு யி ப்ைப நீங்கள் பகிர்ந் ெகாள்ள ேவண் ய

ேதர் ாிைம இல்லாத

ட் வசதி: பிாி

வழங்கப்ப ம். நீங்கள் ஏதாவ
உங்க
4.

4 தங்குமிட வசதிப்ப

அவசியமாகலாம்;

ஒேர ஒ

கு யி ப் தான் உங்க

காரணத்திற்காக இந்த வழங்குதைல ம த்தால், உள் ைற அ

க்கு

வலகம்

க்கான ஆதரைவ நி த்தக் கூ ம்; மற் ம்.

'உதவி மட் ம்' என்ற ேதர் ாிைம கிைடக்கப் ெபறா : நீங்கேள உங்க
ெசாந்தமாக ெசய் ெகாள்வதற்கு மற் ம் பிாி

4 பணம் வழங்க

க்கான கு யி ப் ஏற்பாட் ைனச்

க்கான ெராக்கச்சீட்ைடப் ெப வதற்கான

ேதர் ாிைம கிைடயா .

பிாி

4 உதவிக்கு தகுதி ெப பவர் யார்?

நீங்கள் ைகவிடப்பட்டவராக ம் கீழ்க்கா
ஸ்காட்லாந்

அகதிகள் மன்றம் உங்க

ம் கட்டைளவிதிகளில் ஒன்றிற்குத் தகுதி ள்ளவராக ம் இ ந்தால்,

க்கு பிாி

4 உதவிக்காக விண்ணப்பிக்க உதவக்கூ ம்:

1.

திய க டம் ேகாரல்/ மனித உாிைமகள் ேகாரல்: உங்க ைடய சட்டப்பிரதிநிதி க டம் அல்ல தாமதமான
ேமல் ைறயீ ஒன் க்கு திய ேகாரைலத் தாக்கல் ெசய்தி ந்தால், இக்ேகாாிக்ைக ஏற்கனேவ அ ப்பப்பட்
க்க
ேவண் ம் மற் ம் அ ப்பப்பட்ட அைனத் தாள்களின் பிரதிக ம் எமக்கு ஒ பிரதி தரேவண் யி க்கும்;

2.

நீதிமன்ற மீளாய் : உங்க ைடய சட்டப்பிரதிநிதி நீதிமன்ற மீளாய் ஒன்றிற்காக அமர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல்
ெசய்தி ந்தால். உங்க ைடய வழக்கறிஞாிடமி ந் தய ெசய் அைனத் தாள்களின் பிரதி ஒன்ைற வாங்கி வர ம்.

3.

பயணம் ெசய்வதற்கான உடற்தகுதியின்ைம: உங்க
ெசய்கிற ம த் வக் காரணம் ஒன்

ைடய ெசாந்த நாட் ற்கு நீங்கள் பயணம் ேமற்ெகாள்வைதத் தைட

உள்ள . ஆனால் இதற்கான கட்டைள விதி மிக ம் க ைமயான . நீங்கள் 7

மாதங்கள் கர்ப்பமாக இ ந்தால் அல்ல

ேம

ம் 'பயணம் ெசய்யத் தகுதியில்ைல' என்

எ த்
லமான அறிக்ைக உங்களிடம் இ ந்தால் மட் ேம இதற்கு தகுதி ெப
பிரச்சிைனகள் ேபா மான அள தீவிரமானைவ எனக் க தப்பட மாட்டா.

ம த் வர் ஒ வாின்

ர்கள். ெப ம்பாலான ம த் வ

4.

பா காப்பான வழித்தடம் இல்ைல: இந்த கட்டைளவிதிக்குப் ெபா ந் வ
அ

வலகத்தின்ப , தற்ெபா

உங்க
5.

இதற்குப் ெபா ந்தி வ கிற நா

ைடய சட்டப்பிரதிநிதி இ

எ

மாறி ள்ளதா என்பைத உங்க

மிக ம் க னமான . உள் ைற

ம் இல்ைல. எம
க்குக் கூற இய

ஆேலாசகர்கள் அல்ல

ம்; அல்ல

தன்னார்வத் டன் தி ம் தல்: நீங்கள் ெசாந்த நாட் ற்குத் தி ம் வதற்கான நடவ க்ைககள் எ த் க் ெகாண்
வ கிறீர்களா என்பைத உங்களால் நி பிக்க

ய ேவண் ம். ('உங்க

ைடய ெசாந்த நாட் ற்குத் தி ம்பப் பயணித்தல்'

என்பைத கீேழ பார்க்க ம்)
ைகவிடப்ப வதற்கான அத்தாட்சி
பிாி

4 உதவிக்கான தகுதி ெபற நீங்கள் ேவ

நண்பர்கள், கு ம்பம் அல்ல
ெதாடர்ந்
இ

ஆதர

உங்க

தர

ஒ

மதக் கு வினரால் உதவப்பட்

ந்தீர்கள் என்றால், அவர்களால் ஏன் உங்க

க்கு எவ்வா

ெசய்

உங்க

க்கு உதவிக் ெகாண்

உதவி வந் ள்ளனர், எவ்வள

க்கு

4 க்கான விண்ணப்பம் எவ்வள

க்கும் நபர்களிடமி ந் , அவர்கள் யார்,

காலமாக, மற் ம் ஏன் அவர்களால் உதவிையத் ெதாடர

யவில்ைல என்பைதக் கூ கிற க தங்கைள எங்களிடம் ெகாண்
பிாி

ைடய

யவில்ைல என்பைத விளக்க ேவண் யி க்கும்.

ைடய நிைலைம என்றால், தய

அவர்கள் உங்க

எந்த விதமான ஆதர ம் இன்றி இ த்தல் ேவண் ம். நீங்கள் உங்க

வர ம். கைடசி அம்சம் மிக ம்

க்கியமாகும்.

காலம் எ த் க் ெகாள்கிற ?

உங்க ைடய விண்ணப்பத்ைத தயார்நிைலப்ப த்த உள் ைற அ வலகத்திற்கு பல வாரங்கள் ஆகலாம். நாங்கள்
ன்ேனற்றத்ைத ஒ ங்காக சாிபார்ப்ேபாம் மற் ம்
ெதாிந்த டன் கூ ய விைரவில் உங்கேளா ெதாடர்
ெகாள்ேவாம். எனேவ, உங்க ைடய ெதாடர் விவரங்கள் எங்களிடம் இ க்குமா உ திப்ப த்திக் ெகாள் ங்கள்.
ேம ம், அைவ மாறினால் அ குறித் எங்க க்குத் ெதாிவிக்க ம். நீங்கள் எம அ வலகத்திற்கு உங்க ைடய
விண்ணப்பத்தின்

ன்ேனற்றத்ைத சாிபார்க்க ேநாில் வ வ

அவசியமில்ைல. நீங்கள் வி ம்பினால், எங்க

ெதாைலேபசி எண் 0800 085 6087 யில் எங்கைள அைழக்கலாம் (தைரவழி ெதாைலேபசியி
ைகேபசியி
நீங்கள் பிாி

ந்

ந்

ைடய இலவச

இலவசமாகும், ஆனால்

அல்ல).

4 உதவிக்காக ஏற்கப்ப கிறீர்கள் என்றால், எங்க

இடத்திற்குச் ெசல்ல ஒ

ேததிைய ஏற்பா

ெசய் ம் ெபா ட்

ைடய தங்குமிட அளிப்பவரால் நீங்கள் வசிக்கப் ேபாகும்
நீங்கள் ெதாடர் ெகாள்ளப்ப

ர்கள்.

பிரதிநிதி உங்க க்கு இடத்ைதக் காண்பித் அவர்க ைடய ெதாடர் விவரங்கைளத் த வார். ேம ம், ஒ தங்குமிட
ஒப்பந்தத்தில் ைகெயாப்பமி மா உங்கைளக் ேகட் க் ெகாள்வார். உங்க க்கு தங்குமிடம் அளிப்பவர் உங்க ைடய
தங்குமிடத்தின் பராமாிப்பிற்குப் ெபா ப்பாகிறார். உங்க
அளிக்கப்பட் ள்ள விவரங்கைளப் பயன்ப த்தி உங்க

க்கு தங்குமிடம் பற்றிய ேகள்விகள் இ க்குமானால், உங்க

க்கு

ைடய பிரதிநிதி டன் ெதாடர் ெகாள்ள ம்.

ேமல் ைறயீ கள்
உங்க

ைடய விண்ணப்பம் ம க்கப்ப மானால், உங்கள் சார்பில் ஒ

அ உங்க க்கான ஆதரவிைன ம த்
உள்ள க்ராய்டைன தளமாகக் ெகாண்ட
அைமப் ச்கு ேமல் ைறயீ

ெசல்

ம். நீங்கள் உங்க

உங்கள

தாக்கல் ெசய்ய எங்களால் இய

ம்.

ைடய வழக்கில் வாதாட ேவண் ெமன்றால், ேமல் ைறயீட் ல்

நீங்கள் கலந் ெகாள்வதற்குக் ேகட் க் ெகாள்ளலாம். ேமல்
ெசான்னால் உள் ைற அ

ேமல் ைறயீ

உள் ைற அ வலகம் த கின்ற காரணங்கைளப் ெபா த்ததாகும். லண்டனில்
தலாம் நிைல தீர்ப்பாயம் என் அைழக்கப்ப ம் ( க ட ஆதர ) தன்னிச்ைசயான

வலகம் உங்க

ைறயீட் ல் கலந் ெகாள்ள நீங்கள் வி ம் கிறீர்கள் என்பைதச்

ைடய பயணத்திற்கும் தங்குமிடத்திற்கும் பணம் வழங்கும்.

ெசாந்த நாட் ற்குத் தி ம் தல்?

உங்க ைடய ெசாந்த நாட் ற்குத் தி ம் வதற்கு எம உதவி ேதைவப்பட்டால், பின்வ ம் கவாியில் உள்ள
இன்டர்ேநஷனல் ஆர்க்கைனேசஷன் ஆஃப் ைமக்ேரஷனின் (IOM) க்ளாஸ்ேகா அ வலகத்ைத நீங்கள் ெதாடர்
ெகாள்ளலாம்.

International Office of Migration (IOM)
38 Queen Street, Glasgow
ன்பதி க்கு அைழக்கேவண் ய ெதாைலேபசி எண்: 0141 548 8116

ஆேலாசைனக

ம் கார்க

ம்

உங்க ைடய க த் ைர எப்ெபா
ம் வரேவற்கப்ப கின்றன. அைவ எங்க
ேசைவகைள ேமம்ப த்திக்ெகாள்ள எங்க க்கு உதவி ம்.
நாங்கள் எவ்வா

எம

தகவல் மற் ம் ேசைவகைள ேமம்ப த்திக் ெகாள்ளக் கூ ம் என்ப

ஆேலாசைன கூற வி ம்பினால், தய
நீங்கள் எம அ
இைணயதளத்தி

ைடய தகவல் மற் ம்

ெசய்

எம

க த் ைரப் ப வத்ைத

ர்த்தி ெசய்

பற்றி நீங்கள
அ

ப்ப ம்.

வலகத்தி ள்ள பணியாளாிடமி ந் விண்ணப்பம் ஒன்றிைனப் ெபறலாம் அல்ல
ந் தரவிறக்கம் ெசய் ெகாள்ளலாம்:

எம

http://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/assets/0000/0183/Complaint_leaflet_English_March_2010.pdf

ர்த்தி ெசய்த ப வத்ைத எங்கள் அ
கு ேயற்ற ஆைணயர் அ

வலகத்தி

வலகத்தில் தய ெசய்

தி ப்பித் தர ம்.

ம் (OISC) நீங்கள் காரளிக்கலாம்: http://www.oisc.gov.uk/

