உங்க

ைடய க ட ஆதர

ஏற்பா களில், வய க்கு

வந்த சார்ந் வாழ்பவர் ஒ வைரச் ேசர்த்தல்
ஜனவாி 2009

Adding an adult dependant - Tamil

நீங்கள் தற்சமயம் உள் ைற அ
என்ப ) ெபற் க் ெகாண்

வலகத்தி

ந்

( .ேக. எல்ைல

க்கிறீர்கள் மற் ம் உங்க

கைம) க ட ஆதரைவ ( ன்னதாக NASS

ைடய கணவர், மைனவி அல்ல

ைணவர் உங்க

டன்

ஸ்காட்லாந்தில் ேசர்ந் ெகாண்டாெரனில், நீங்கள் ெப கின்ற ஆதர க்காக அவர்கைள ேசர்த் க்ெகாள்வ
சாத்தியமாகலாம்.
வய க்குவந்த சார்ந் வாழ்பவர் ஒ வைர உங்க க்கான ஆதரவில் ேசர்த் க்ெகாள்வ என்ப அவர் உங்க
க டக் ேகாாிக்ைகயில் ேசர்க்கப்பட்
க்கிறார் என் அர்த்தம் அல்ல என்பைதக் குறித் க் ெகாள்ள ம்.

ைடய

நீங்கள் உள் ைற அ வலகத்தி
ந் ெப ம் க ட ஆதரவிற்காக ஒ வய க்குவந்த சார்ந் வாழ்பவராக யாைர
உங்க டன் ேசர்க்கலாம். உங்க ைடய ேவண் ேகா க்கு ஆதரவாக என்ெனன்ன ஆவணங்கள் ேதைவப்ப கிற
மற் ம் நாங்கள் எவ்வா உதவக்கூ ம் என்பைத இச்சிற்ேற அைடயாளம் காட் கிற .
உங்க

ைடய ஆதர க்கு யாைர வய க்குவந்த சார்ந் வாழ்பவர் ஒ வராக ேசர்க்கலாம்?

உங்க

ைடய க ட ஆதர க்காக வய க்குவந்த சார்ந் வாழ்பவர் ஒ வைர நீங்கள் ேசர்க்க

என்றால், அவர் உள் ைற அ
அ

வலகத்ேதா

யற்சிக்கிறீர்கள்

வலகத்திற்குத் ெதாிந்தவராக அவசியம் இ க்க ேவண் ம். அவர்கள் உள் ைற

இன்ன ம் ெதாடர் ெகாள்ளாதவராக இ ந்தாேலா அல்ல

ேகாராதவர் என்றாேலா, நீங்கள் சட்டப்பிரதிநிதி ஒ வாிடம் ேமற்ெகாண்

.ேக-யில் ஒ ேபா ம் க டம்

நடவ க்ைக எ ப்பதற்கு

ேவண் ம்.
உள் ைற அ வலகத்தி
ந் நீங்கள் ெப ம் க ட ஆதர க்காக ேசர்க்கப்ப ம்ெபா ட் உங்க
ைணவர் கீழ்க்கா ம் கட்டைள விதிக ள் ஒன்றிற்கு ெபா ந்த ேவண் ம். அவர்கள் கண் ப்பாக:
• உங்கைளத் தி மணம் ெசய் ெகாண்
• உங்க
• உங்க

ைடய

க்க ேவண் ம் அல்ல

டன் தி மணமாகாத இைணயாக

இைணந்

ன்பாக ேபச

.ேக-வில் கடந்த 3 ஆண் களில் குைறந்த

இரண்

ஆண்

காலம்

வாழ்ந்தி க்க ேவண் ம்; அல்ல

ைடய க டக் ேகாாிக்ைகயில், அ

ம க்கப்ப வதற்கு

ன் , உங்கைளச் சார்ந் வாழ்பவராக

இ ந்தி க்க ேவண் ம்.
என்

ைடய

ைணவைர ஒ

சார்ந்

வாழ்பவராக ேசர்ப்பதற்கு நான் என்ெனன்ன ஆவணங்கைள அளிக்க

ேவண் ம்?
உங்க

ைடய ஆதர

உள் ைற அ

ஏற்பா களில் வய க்குவந்த சார்ந் வாழ்பவர் ஒ வைரச் ேசர்க்கும்ெபா ட் , நீங்கள்

வலகத்திற்கு எ த்

லமான, நீங்க

ம் உங்க

ைடய

ைணவ ம் இ வ மாக ைகெயாப்பமிட்ட

ஒ க தத்ைத அளிக்க ேவண் ம். நீங்கள் உங்க ைடய ெதாடர்பிற்கான சான்ைற ம் அளிக்க ேவண் ம்.
ஏற்கக்கூ ய சான் களில் பின்வ வன ம் அடங்கும்:
• உங்க

ைடய தி மணச் சான்றிதழ்

• உங்க

ைடய மைனவி, கணவர் அல்ல

ைணவைர ெபற்ேறாெரனக் குறிக்கும் உங்க

ைடய குழந்ைதயின்

பிறப் ச் சான்றிதழ்.
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உங்க

க்கு தி மணம் ஆகவில்ைல என்றால் அல்ல

உங்க

ைடய தி மணச் சான்றிதழ் அல்ல

உங்க

ைடய

குழந்ைதயின் பிறப் ச் சான்றிதழ் நீங்கள் இன்ன ம் ெபறவில்ைல என்றால், நீங்கள் அளிக்கக் கூ யைவ:
• உள் ைற அ

வலகத் டனான உங்களின் ேநர்காணல்(களில்) அல்ல

விண்ணப்பத்தில் நீங்கள் குறிப்பிட்ட உங்க

ைடய

உங்க

ைடய க ட ஆதரவிற்கான

ைணவர் பற்றிய ஆவணப்ப த்தப்பட்ட எ த்

லமான

சான்
• ெபா த்தமான

கவாி ஒன்றில் உங்கள் இ வ ைடய ெபயர்கள் குறிப்பிடப்பட் ள்ள க தங்கள் அல்ல

பயன்பாட் க் கட்டணப் பட் கள்
•

க டத்திற்கான உங்க ைடய திய ேகாாிக்ைகயின் பிரதிகள் அல்ல உங்கைளச் சார்ந் ள்ளவர்கைளப் பற்றிய
விவரங்கள் மற் ம் உங்க ைடய உறைவ உ திப்ப த் ம் ஒ உயில்வழிக்ெகாைட ேகள்விப்பட் யல்

நாங்கள் எவ்வா

உதவக் கூ ம்?

நாங்கள் உள் ைற அ

வலகத்திற்கான உங்க

ைடய ஆரம்ப எ த்

லக் ேகாாிக்ைகைய

உங்க

ைடய

ைணவ க்கும் உதவியளிக்கக்கூ ம். ேவண் ேகாைள சமர்ப்பிப்பதற்கு

உங்க

ைடய

ைணவாிடத்தி

ம் தனித்தனியாகப் ேபசுவ

எங்க

ப்பதற்கு உங்க

ன்பாக உங்களிடத்தி

ைடய ெகாள்ைக என்பைத தய

ெசய்

க்கும்
ம்

குறித் க்

ெகாள்ள ம்.
உங்க

ைடய ேவண் ேகாைள ெசயல் ைறப்ப த் வதற்கு உள் ைற அ

உள் ைற அ

வலகம் உங்க

நீங்கள் உள் ைற அ
நீங்கள் உங்க
குறித்த ஏேத

க்கு அவர்கள

வலகத்தி

ந்

யாெதா

ைடய ெதாடர் விவரங்கைள
ம் தகவல்கைள எங்க

ேநர யாக எ

ெதாைலேபசி தைரவழி ெதாைலேபசியி

ப்பிக்க ேவண் மானால், அல்ல

பணியி
ந்

வார்கள், 4 வாரங்க

க த ம் ெபறவில்ைல எனில் எங்க

க்கு அறிவிக்க ேவண் மானால், எங்க

0800 085 6087 -ஐ அைழக்கலாம் அல்ல

என்

ைவ ெதாிவித்

வலகத்திற்கு பல வாரங்கள் ஆகலாம்.
டன் ெதாடர் ெகாள்ள ம்.

உங்க

ைடய சூழ்நிைல மா தல்

ைடய இலவச ெதாைலேபசி எண்ணான

ள்ள ேநர் ப்பணியாளாிடம் ேபசலாம். எங்க

மட் ேம அ

கக் கூ ய

க்குப் பிறகு

ைடய இலவசத்

என்பைதக் குறித் க் ெகாள்ள ம்.

ைடய விண்ணப்பம் ம க்கப்பட்டால் என்ன நடக்கும்?

உங்க

ைடய விண்ணப்பம் ம க்கப்பட்டால், க ட ஆதர

தன்னிச்ைசயான அைமப்பிற்கு (AST) ஒ
உங்க

ேமல் ைறயீ

தீர்ப்பாயம் என்

அைழக்கப்ப கிற ஒ

தாக்கல் ெசய்வதற்கு நாங்கள் உங்க

ைடய ேமல் ைறயீட் ன் விவரங்கள், உள் ைற அ

க்கு உதவிடக் கூ ம்.

வலகம் ஆதரைவ ம ப்பதற்கு அளிக்கிற காரணங்கைளப்

ெபா த்தி க்கும்.
நீங்கள் உங்க

ைடய வழக்ைக தீர்ப்பாயத்தில் ேநர யாக

ேமல் ைறயீட் ல் கலந்
அ

வலகத்திற்கு

ன்ைவக்க ேவண் ெமன நிைனத்தால், லண்டனில்

ெகாள்வதற்குக் ேகாரலாம். நீங்கள் கலந் ெகாள்ள வி ம் வதாக உள் ைற

ன்னதாகேவ கூறினால், அவர்கள் உங்க

ைடய பயணத்திற்காக பணம் த வர்.
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