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ஸ்காட்லாந்திய அகதிகள் மன்றம் க டம் ேகா பவர்க
த ம் ஒ

தர்மஸ்தாபனம் ஆகும். நாங்கள் ஒ

உங்க

க்கும் அகதிக

க்கும் பாரபட்சமற்ற ஆேலாசைன, உதவி மற் ம் ஆதர

சுதந்திரமான அைமப்பாகும்.

க்கு பின்வ வனவற்றிற்கு உாிைம ண் :

1

இலவச மற் ம் நம்பகமானெதா

2

எங்க

3

பாரபட்சமற்ற ஆேலாசைன மற் ம் தகவல்

4

ேசைவ

ைடய இலவச ெதாைலேபசி ஆேலாசைன இைணப் ச் ேசைவையப் பயன்ப த் வதற்கு

.ேக. மற் ம் ஸ்காட்லாந்

அரசின் ெகாள்ைக மாற்றங்கள் குறித்த தகவல்கள்

5

அவசியமானால், உைரெபயர்ப்பாளர் ஒ வாின் ேசைவகள்

6

ஆண் அல்ல

ஆண் நிகழ்ச்சிப்பணியாளர் அல்ல

இந்த ேகாாிக்ைகைய ஏற்பதற்கு நாங்கள்
7

உைரெபயர்ப்பாளர் ஒ வாின் ேசைவையக் ேகட் ப் ெபறலாம் மற் ம்

யற்சி ெசய்ேவாம்

தரமான ேசைவகைள நாங்கள் வழங்கவில்ைல என்றால் கார் ெசய்யலாம்

எங்க

ைடய ேசைவகள் வரம்பிற்குட்பட்ட :

1

நாங்கள் ேநர

சந்திப்பின்

லம் அளிக்கும் ஆேலாசைன ேசைவைய ஒவ்ெவா

திங்கள்கிழைம, ெசவ்வாய்க்கிழைம,

வியாழக்கிழைம மற் ம் ெவள்ளிக்கிழைமகளில் காைல 9.30 -12.30 மணி வைர வழங்குகிேறாம். திங்கள், ெசவ்வாய், தன்
மற் ம் ெவள்ளிக்கிழைமகளில் மதிய ேவைளகளில், 14.00-16.00 மணி வைர ஆேலாசைன நியமனசந்திப்

லமாகத்தான்

உள்ள .
2

எங்களால் உங்க

3

எங்களால்

4

எங்களால் உங்க

ட் க்கு வ ைக அளிக்க

நீங்கேள உங்க
அைனத்
1.

ைடய குழந்ைதகைளப் பார்த் க்ெகாள்ள
க்கு ெவவ்ேவ
க்காக ேதர்

யா

ேதர் ாிைம அளிக்க

ம், ஆனால் அவற்ைற உங்க

ெசய் ெகாள்வதற்கு உத வ

ஸ்காட்லாந்திய நகரமன்ற நிகழ்ச்சிப் பணியாளர்க
ேநரம் தவறா

யா

மட் ேம எங்கள

க்காக ெசய்ய

பங்காகும்.

ம்:

இ ப்பர் – நாங்கள் தாமதமானால், அ

குறித்

உங்க

க்கு ெதாியப்ப த் ேவாம். ஆனால் மற்ற

வழக்குகளின் நம்பகத்தன்ைம காரணமாக எங்களால் அதற்கான காரணத்ைத உங்களிடம் விளக்க
2.

ெதாைலேபசி அைழப் க

யா .

யா

க்கு 24 மணி ேநரத்திற்குள் தி ப்பி அைழப்பார்கள் (வாரஇ திகள் மற் ம் ெபா

வி

ைறகள்

தவிர) ; மற் ம்
3.

நாங்கள்

ன் ஏற்பா

சாத்தியேமா அவ்வள
எங்க

ைடய ேசைவகேளா

ெசய்த நியமனசந்திப் கைள ரத்

சீக்கிரம் நைட ைறயில்

சீக்கிரமாக நியமனசந்திப்ைப தி ம்ப அட்டவைணப்ப த் வர்

நீங்கள் மகிழ்ச்சியைடயவில்ைல என்றால்

4.

உங்க

5.

நீங்கள் வி ம்பினால், உங்க

நீங்கள் அப்ெபா

ெசய்ய ேநாிட்டால், எவ்வள

ைடய ஆேலாசக டன் ேபச ம் மற் ம் பிரச்சைனகைள அவர்க
ைடய கவைலகைள எம

டன் விவாதிக்க ம்

த்தப் பணியாளர் ஒ வாிடம் எ ப்ப ம்

ம் மகிழ்ச்சியைடயவில்ைல எனில் :

கார் ெசயல் ைறகைள உபேயாகிக்குமா

ேகட் க்ெகாள்ள ம்.

கு ேயற்ற ஆைணயர் அ

வலகத்தி

ம் நீங்கள் கார்

ெசய்யலாம் (OISC): http://www.oisc.gov.uk/
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