உங்க

ைடய விண்ணப்பப் பதி

அட்ைட டன்

(ARC) நீங்கள் பிரச்சைனையக் ெகாண்

ந்தால்

நீங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்?
ஏப்ரல் 2010

உங்க

Problems with your ARC - Tamil

ைடய விண்ணப்பப் பதி

அட்ைட அல்ல

விண்ணப்பித்தி க்கிறீர்கள் என்பைதக் காட் கிற

’ARC’

க்கியமானதாகும். அ

மற் ம் உங்க

நீங்கள் க டத்திற்காக

ைடய தனிப்பட்ட விவரங்கள் மற் ம்

ைகப்படத்ைத உள்ளடக்கி ள்ள .
அைத உங்களால் மட் ேம பயன்ப த்த

ம். உங்கள

ARC உங்க

ைடய அைடயாளத்ைத நி பிக்கிற

உள் ைற அ

வலகத்தினால் நியமிக்கப்பட்ட அஞ்சலகம் ஒன்றில் ெராக்க உதவிக்காக நீஙக்ள் அ

உங்கைள அ

மதிக்கிற .

இச்சிற்ேற

உங்க

ைடய ARC ேவைல ெசய்வ

நின்

ேபானாேலா அல்ல

ெதாைலந்

ேபானாேலா நீங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என்பைத ம் அதற்கு நாங்கள் எவ்வா

குவதற்கும்

அல்ல

உதவ

மற் ம்

தி

ம் என்பைத ம்

அைடயாளம் காட் கிற :
அஞ்சலகத்தில் எனக்கான பண உதவிைய நான் ெபற

யற்சிக்கும் ேவைளயில் என்

ைடய ARC ேவைல ெசய்யாமற்

ேபானால் நான் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்?
ஏதாவ

காரணத்திற்காக உங்க

வாங்கிக் ெகாண்

உங்கள

அட்ைடைய இ

ைற

ைடய ARC ேவைல ெசய்யாமற் ேபானால், அஞ்சலக பணியாளாிடம் ஒ

அட்ைடைய பிாிெதா

நிராகாிக்கப்ப மானால், அஞ்சலகம் இரண்டாவ
உங்களிடம் இரண்
இ

உள் ைற அ

இரண்

வலகத்திற்கு உங்கள
டன் எ த்

க்கியம். உங்க

ைடய அ

உங்க

க்கு உதவிட இய

க்கியம், ஏெனனில் உள் ைற அ

வரலாம்.
ம். நீங்கள்

வலகத்திற்கு இ

யற்சித்ததில் ேதால்வியைடந்தி க்கிறீர்கள் என்பதற்கான

ரசீ கைள அவ்வாரத்தில் எவ்வள

விைரவாக ெகாண் வர ம். நீங்கள் ஒ

ைடய

ைற

வலகத்திற்கு அவற்ைறக் ெகாண்

பிரச்சைனைய நாங்கள் ெதாிவித்
வ வ

யற்சிக்க ம். உங்க

ைடய அட்ைட இரண்

ஒன்றிைனத் த வைத உ திப்ப த்திக் ெகாள்ள ம்.

சந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் பண உதவிையப் ெபற

நி பணம் ேதைவப்ப ம். தய ெசய்
அ

ரசீ

ரசீ கள் இ க்குமானால், நீங்கள் எங்க

ரசீ கைள ம் உங்க

ெவவ்ேவ

ேநரத்தில் மீண் ம் உபேயாகிக்க

யற்சிப்பதற்கு அஞ்சலகத்தில் ேகட்ப

ரசீ

விைரவாக இய

ேமா அவ்வள

வாரம் கடந்தபிறேக பிரச்சிைனையத் ெதாிவித்தீர்களானால், உள் ைற

லவகத்தினால் நீங்கள் தவறவிட் ள்ள பணம் எைத ம் தி ப்பித் தர இயலா .

என்
உங்க

ைடய ARC ெதாைலந்

அல்ல

தி ட்

ேபானால் நான் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்?

ைடய ARC -ைய நீங்கள் ெதாைலத் விட்டாேலா அல்ல

ெகாள்வதற்கு

யாேரா தி

விட்டாேலா, எங்க

டன் ெதாடர்

ன்பாக காவல் ைறயிடம் ெதாிவிக்க ேவண் ம். நீங்கள் பின்வ வனவற் டன் காவல் ைற

அறிக்ைகையப் ெபற ேவண் யி க்கும்:
•

காவல் நிைலயத்தினால் அளிக்கப்ப ம் (உங்க

•

உங்க

•

நீங்கள் ெதாிவித்த காவல் நிைலயத்தின் ெபயர்

ைடய அறிக்ைகையப் பதி

க்கு ஒன்

தரப்பட்

ந்தால்) குற்ற ேமற்ேகாள் எண்

ெசய்த காவல் ைற அதிகாாியின் ெபயர் அல்ல

எண் மற் ம்
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0141 532 2000 என்ற எண்ணில் ஸ்ட்ேரத்க்ைளட் காவல் ைற டன் ெதாடர் ெகாள்ள ம். அவர்கள் உங்க
உள்
பதி

ர் காவல் ைறயின் ெதாடர் விவரங்கைள அளிப்பர். உள்

ர் காவல் ைற உங்க

க்கு ஒ

ைடய

அறிக்ைகையப்

ெசய்ய உத வர்.

நீங்கள் அறிக்ைகைய எம
இழப் அல்ல

தி

அ

வலகத்திற்கு எ த்

வர ம். நாங்கள் உள் ைற அ

ேபானைத ெதாிவிக்க உங்க

வாரங்கள் ஆகலாம் என்பைத தய ெசய்

க்கு உத ேவாம். ஒ

கவனத்தில் ெகாள்ள ம். நீங்கள் திய அட்ைடக்காக காத்தி க்கும்ேபா ,

லவகத்திடம் அவசரகால உதவி ேடாக்கன்கைள உங்க

இய

ைடய

நான் ம த் வமைனயில் அ
உதவிைய அ

க

ட்

க்கும் ேவைளயில் என்

ேகட் க் ெகாள்ள

ைடய ARC -ையப் பயன்ப த்தி என

யாவிட்டால் நான் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்?
மதிக்கப்பட்

ந் , உங்க

உதவிையப் ெபற உங்களால் அஞ்சலகத்திற்குச் ெசல்ல
ஒ வர் இ ந்தால், அல்ல

ைடய ARC -ையப் பயன்ப த்தி உங்க
யாவிட்டால், உங்க

ெசவி ைய எங்களிடம் ெதாடர் ெகாள்

வலகத்திற்கு உடன யாக அறிவிக்க

க்கியம், ஏெனனில் உள் ைற அ

வலகம் உங்கள

மா

ைடய ச

ைடய பண

க ஊழியைர, உங்க

ெசால்ல ம். நாங்கள் அ

க்கு

குறித்

ம். நீங்கள் இைத கூ மான வைரயில் சீக்கிரம் ெசய்வ
சூழ்நிைலைய அறிந்

இலவச ெதாைலேபசி எண் 0800 085 6087 ைய அைழத்
எங்க

க்குத் த மா

கவாிக்கு DX என்கிற கூாியர் நி வனம் ஒன்றினால் ஒப்பைடக்கப்ப ம்.

மதிக்கப்பட்

நீங்கள் ம த் வமைனயில் அ

உள் ைற அ

ைடய

திய ARC- ைய வழங்குவதற்கு பல

நாங்கள் உள் ைற அ
ம். இைவ உங்க

வலகத்திற்கு உங்க

பணியி

ெகாள்ள ேவண் ம். நீங்கள் எம

ள்ள ேநர் ப்பணியாளாிடம் ேபச ம்.

ைடய இலவசத் ெதாைலேபசியிைன தைரவழி ெதாைலேபசியி

ந்

தான் அ

க

ம் என்பைதக்

கவனத்தில் ெகாள்ள ம்.
நாங்கள் உள் ைற அ

வலகத்திடம் உங்கள

ெதாிவிக்காவிட்டால், உங்க
ேததியில் உங்களால் அ
நான் ஒ

க்கான உதவி நி த்தப்படலாம்; பண உதவி

க

ன்ென த் ச் ெசல்லப்பட்

க்குத்
பின்ெனா

யாமற் ேபாகலாம்.

தற்கா க ஓட் னர் உாிமத்திற்கு விண்ணப்பிக்க ேவண் ம். நான் என்

வண் க்கான உாிமம் வழங்கும்
உங்க

சூழ்நிைல மாற்றங்கைளக் கூ ம்ப யாக நீங்கள் எங்க

ைடய ARC -ைய ஓட் னர் மற் ம்

கைமக்கு (DVLA)அைடயாள நி பணமாக அ

ைடய ARC -ைய தற்கா க ஓட் னர் உாிமம் ெப வதற்கான உங்க

ப்ப இய

மா?

ைடய விண்ணப்பத்தின் ஒ

பகுதியாக

DVLA- க்கு அ ப்ப ேவண்டாம். நீங்கள் ஒவ்ெவா வார ம் அஞ்சலகத்தி
ந் பண உதவி ெப வதற்கு
உங்க ைடய ARC ேதைவயாகும். அ இன்றி உங்களால் எந்த பண ம் ெபற் க் ெகாள்ள
யா .
மார்ச் 25, 2010 அன்ைற ேததிப்ப , நீங்கள்

.ேக-வில் க டத்திற்கு விண்ணப்பித்தி ந் , இன்ன ம் தங்குவதற்கான

வி ப் ெபறவில்ைல என்றால், உங்களால் இனி

.ேக- க்கான ஓட் னர் உாிமத்திற்கு விண்ணப்பிக்க

அரசாங்க சட்டங்களின் சமீபத்திய மாற்றங்களின் அர்த்தம் என்னெவனில்,
நாட்கள் இ ப்பதற்காக ஏதாவ

யா .

.ேக-வில் குைறந்தபட்ச காலமாக 185

ஒ வைக வி ப் அளிக்கப்பட்டவர்கள் மட் ேம

.ேக ஓட் ந க்கான உாிமத்திற்கு

விண்ணப்பிக்க தகுதி ைடயவராவர்.
இம்மாற்றம் மார்ச் 25, 2010க்கு

ன்பாக

.ேக. ஓட் னர் உாிமத்திற்கு விண்ணப்பித்தவர்கைளப் பாதிக்கா .
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