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ீங்கள் தற்சநனம் உள்துர அலுயகத்திலிருந்து (யு.டக. எல்ர பகரந) புகலி

ஆதபரய (பன்தோக

NASS என்து) கற்றுக் ககோண்டிருக்கிீர்கள் நற்றும் உங்களுர ன கணயர், நரயி அல்து துரணயர்
உங்களு ன் ஸ்கோட்ோந்தில் டசர்ந்துககோண் ோகபில், ீங்கள் கறுகின் ஆதபவுக்கோக அயர்கர
யனதுக்குயந்த சோர்ந்துயோழ்யர் ஒருயபோக டசர்த்துக்ககோள்யது சோத்தினநோகோம்.
ஆனினும், உங்களுர ன புகலி

ஆதபயில் ஒரு புதின யனதுக்குயந்த சோர்ந்துயோழ்யரப டசர்த்துக்

ககோள்ளும்கோருட்டு, உள்துர அலுயகம் சி ஆயணங்கர அிக்குநோறு உங்கரக் டகட்டுக்
ககோள்கிது. இந்த ஆயணங்கள் இல்ோது சநர்ப்ிக்கப்ட் யிண்ணப்ங்கள் டதர்ச்சினர ன நோட் ோ.
கீடம டகோடி ப்ட்டுள் தகயல்கர ீங்கள் திபட்டின ிகு, ஸ்கோட்ோந்து அகதிகள் நன்த்திலுல் உள்
எங்களுர ன அலுயகத்திற்கு திரும்ி யோருங்கள். ோங்கள் உங்களுக்கு சந்திப்புினநம் ஒன்ர ஏற்ோடு
கசய்து தருடயோம்.
யனதுக்குயந்த சோர்ந்துயோழ்யர் ஒருயரப ீங்கள் கறுகின் ஆதபடயோடு டசர்ப்து என்து அயர்கள்
உங்களுர ன புகலி க் டகோோிக்ரகனில் டசர்க்கப்ட்டிருக்கிோர்கள் என்று அர்த்தம் அல் என்ரதக்
குித்துக் ககோள்வும். ீங்கள் இரத எப்கோழுதும் உங்களுர ன சட் ப்ிபதிிதியு ன் யியோதிக்குநோறு
ோங்கள் ஆடோசர கூறுகிடோம். ஏகில் உங்களுர ன குடும்ச் சூழ்ிர நோறுதல்கோல்
உங்களுர ன குடிநுரமவு யமக்கில் தோக்கம் இருக்கக் கூடும்.
ஆயணங்கின் சோிோர்ப்புப் ட்டினல்
கீழ்க்கோணம் சோிோர்ப்புப் ட்டினல் உங்களுர ன யிண்ணப்த்திற்குத் டதரயனோ ஆயணங்கர ீங்கள்
திபட்டுயதற்கு உதவும். ீங்கள் எங்களுர ன அலுயகத்திற்குத் திரும்பும்டோது ஒவ்கயோரு ிோியிலும்
கூடுநோயரபனில் அரத்து ஆயணங்கரயும் எடுத்து யபவும். இதோல் உங்களுர ன யிண்ணப்ம்
அங்கீகோிக்கப்டுயதற்கு டநலும் ல் யோய்ப்பு உண்டு.
புகலி ம்
ீங்களும் உங்களுர ன துரணயரும் ஒடப புகலி க் டகோோிக்ரகனில் ட்டினலி ப்டுயதற்கோ
உறுதிடுத்தும் ஆயணங்கள், அரயனோய:


உங்களுர ன அல்து உங்கது துரணயருர ன புகலி க் டகோோிக்ரகனில் ீங்கள்
ஒருயருக்ககோருயர் சோர்ந்துள்தோக உங்களுர ன சட் ப்ிபதிிதினோல் அர னோம் கோட் ப்ட்டு
உள்துர அலுயகத்திற்கு சநர்ப்ிக்கப்ட்



சோர்ந்துயோழ்யர்கர யியோிக்கின் நற்றும் உங்களுர ன உரய உறுதிப்டுத்துகின்
உனில்யமிக்ககோர



ஏடதனும் புதின தகயல்கின் ிபதி ஒன்று

யிோப்ட்டினலின் ிபதி ஒன்று

ஒருயரப ஒருயர் குிப்ிடுகின், உங்கரர ன அல்து உங்களுர ன துரணயோின்
தகுதிகண் ிதல்/புகலி

டர்கோணலின் ிபதி ஒன்று,

உவுபர


ீங்கள் திருநணம் ஆயபோக இருந்தோல், உங்களுர ன திருநணச் சோன்ிதழ் ிபதி ஒன்று



ீங்கள் திருநணம் ஆகோதயபோக இருந்தோல், இதற்கு பந்ரதன பன்று ஆண்டுகில் இபண்டு ஆண்டு
கோம் ீங்களும் உங்கது துரணயரும் இரணந்து யோழ்ந்து யந்திருப்தற்கோ ஆயண சோட்சினம்,
அரயனோய:
o
o
o
o



உங்கள் இருயோின் கனர்கிலும் இருக்கும் னன்ோட்டு கட் ணப் ட்டிகள்
உள்துர அலுயகத்திலிருந்து (UKBA) உங்களுக்கு நற்றும் உங்கது துரணயருக்கு
பகயோினி ப்ட்டுள் கடிதங்கள்
உங்களுர ன சட் ப்ிபதிிதினி நிருந்து கடிதங்கள்
நருத்துய கதோமில்கிஞர் ஒருயோி நிருந்து கடிதங்கள்

ீங்களும் உங்கது துரணயரும் க ந்த பன்று ஆண்டுகில் இபண்டு ஆண்டு கோம் கதோ ர்ந்த
உடயோடு இருந்து யந்திருப்ரத உறுதிப்டுத்துகி உங்களுர ன குமந்ரதனின் ிப்புச் சோன்ிதழ்
ிபதி ஒன்று

டயரயோய்ப்பு

உங்களுர ன துரணயர் யு.டக அபசோங்கத்தின் அனுநதி உ ன் சட் ோீதினோக
ணினோற்ிக்ககோண்டிருந்தோல், ீங்கள் அிக்க டயண்டினரய:


கோயோிரசப்டி, நிகச் சநீத்தின ணினநர்த்துோில் ஆபம்ித்து, பந்ரதன ணினநர்த்துர்கள்
அரயருர ன எழுத்துபப் ட்டினல் ஒன்று,



ணினநர்த்துோின் யியபங்களு ன் க ந்த 3 நோதங்கின் சம்ப்ட்டி அல்து 12 யோப
சம்ப்ட்டினல்



ணினநர்த்துோி நிருந்து ணினிலிருந்து ிறுத்தப்ட்டுயிட் தற்கோ அயர்களுர ன P45 டியம்
அல்து ி ஆயணச் சோட்சினம்



டதசின கோப்பீட்டு எண்



அயர்கள் ணினோற்ின டததிகள்



அயர்கள் கசய்து யந்த டயரனின் யரக

உங்களுர ன துரணயர் யு.க.- அபசோங்கத்தி நிருந்து அனுநதி இன்ி ணினோற்ி யந்தோபோனின், ீங்கள்
அிக்க டயண்டினரய:


கோயோிரசப்டி, எழுத்துப்பூர்யநோக பந்ரதன ணினநர்த்துர்கள் அரயபது ட்டினல்



அயர்கள் ணினோற்ின டததிகள்



அயர்கள் ணினோற்ின டயரனின் யரக

உங்களுர ன துரணயர் ஒருகோழுதும் ணி கசய்திபோயிடில், ீங்கள் அிக்க டயண்டினரய:


அயர்கள் யு.டக-னில் எவ்யோறு தங்கர போநோித்துக் ககோண் ர் என்தற்கோ யிக்கம்



ண்ர்கள் னோபோயது அயர்களுக்கு உதயினிருந்தோல், அயர்கோல் ஏன் டநற்ககோண்டு உதய
படினயில்ர என்தன் யிக்கத்து ன் அயர்கி நிருந்து கடிதங்கள், உதயினின் இனல்பு நற்றும்
உதயி கசய்த கோம்,

பந்ரதன பகயோிகள்




யு.டக-யில் உங்கது நிக அண்ரநக்கோ பகயோினிலிருந்து ஆபம்ித்து உங்கது துரணயர் யு.டகனில் தங்கினிருந்த பந்ரதன பகயோிகள் அரத்திற்கோ கோயோிரசப்டினோ எழுத்து பப்
ட்டினல்,
ஒவ்கயோரு இ பம் னோருக்குச் கசோந்தநோது நற்றும் அங்கு யசிப்தற்கோக ீங்கள் ஏடதனும் ணம்
கசலுத்திீர்கோ என்தற்கோ எழுத்து ப யிக்கம்.

யங்கிக் கணக்கு


ீங்கள் அல்து உங்கள் துரணயர் ரயத்துள் யங்கிக்கணக்குகள் அரத்திற்குநோ



பழுரநனோ, க ந்த 6 நோதங்களுக்கு ோதுயரபனிோ யங்கி இருப்புிரத் தகயல்,
கணக்குகளுக்கு இர டன நோற்ப்டுகி ணம் டோன் ஏதோயது கோின ோியர்த்தரகளுக்கோ
எழுத்துபநோ யிக்கம்
உங்களுர ன கணக்கில் ணம் கசலுத்தினயர்கள் எயோி நிருந்தும் அயர்கள் இந்த ணத்ரதக்
கட்டினரத உறுதிகூறும் கடிதங்கள்
ீங்கள் னோருக்கோகயோயது ணம் எடுத்திருந்தோல், அயர்கள் உங்கி நிருந்து ணம் கற்றுக்
ககோண் ரத உறுதிப்டுத்துகி கடிதங்கள்




யு.டக.யில் உள் உங்கது யங்கினிலிருந்து, பந்ரதன கணக்குகள் ஏதோகிலும் படிக்கப்ட்டிருந்தோல்
அரத உறுதிப்டுத்தும் கடிதம் ஒன்று

பக்கினம்: ீங்கள் அிக்கி கடிதங்கள் ஆங்கித்தில் இருக்க டயண்டும், என்ோலும் உங்களுக்கோக
கடிதங்கள் அிக்கி போல் ஆங்கித்தில் எழுத படினோயிட் ோல், ீங்கள் அயற்ர
எங்களு ோ ினநசந்திப்ின் டோது எடுத்துயருநோறு ஆடோசர கூறுகிடோம்,
அப்கோழுது அயர் உங்களுக்கோக கடிதம் ஒன்ர எழுத ோங்கள் அயர்களுக்கு உதய படியும்.
கடிதத்தில் குிப்ிட்டுள் பகயோிகள் நற்றும் ணினி ங்கின் ட்டினல்கர உங்கோல்
ஆங்கித்தில் எழுத படினோயிட் ோல், அரய உங்களுர ன கநோமினிடடன எழுதோம்.
ீங்கள் எநது அலுயகத்திற்கு யரும்டோது, டநட ட்டினலி ப்ட் அரத்து கோருத்தநோ
சோட்சினங்கரயும் அயசினம் ககோண்டுயபடயண்டும், இல்ோயிடில் எங்கோல் உங்கது
யிண்ணப்த்தில் உங்களுக்கு உதய படினோநற் டோகும்.

