Tamil

குடும்பம் மீண்டும் ஒன்றுசேர்தல்:
அகதிகள் அல்லது மனிதநேயப் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்ட மக்கள்

குடும்பம் மீண்டும் ஒன்றுசேர்தல் குறித்து நீங்கள் சட்ட ஆல�ோசகர் அல்லது வழக்குரைஞரர் ஒருவரிடம்
கலந்துரையாட அணுகுவதற்கு முன், நீங்கள் முடிந்த வரை கூடுதலான தகவல்கள் மற்றும் சாட்சியங்களைத்
திரட்ட கீழ்க்காணும் தகவல்கள் உங்களுக்கு உதவும்.
நீங்கள் அகதிகள் நிலை அல்லது மனிதநேயப் பாதுகாப்பை வைத்திருக்கிறீர்கள் மற்றும் உங்களுடைய குடும்ப
உறுப்பினர் ஒருவர் வந்து உங்களுடன் யு.கே-யில் தங்க வேண்டும் என்றாலும், நீங்கள் கீழ்க்காணுபவற்றை
நிரூபிக்க வேண்டியிருக்கும்:
•

அதாவது நீங்கள் அகதிகள் நிலைமையில் உள்ளீர்கள். உதாரணத்திற்கு உங்கள் 				
குடிநுழைவு நிலைமை ஆவணம்.
•
அவர்கள் உங்களிடய உறவினர்கள் மற்றும் நீங்கள் இங்கு வருவதற்கு முன்னர் அவர்கள்
உங்கள் குடும்பத்தில் வசித்து வந்தார்கள். உதாரணத்திற்கு, திருமணம் அல்லது பிறப்பு/
	தத்தெடுப்புச் சான்றிதழ், திருமண அல்லது குடும்பப் புகைப்படங்கள்.
•	நீங்கள் அவர்களுடன் இன்னமும் த�ொடர்ந்து த�ொடர்பில் இருக்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு
	த�ொலைபேசி அட்டைகள், கடிதங்கள், பண பரிமாற்ற இரசீதுகள்.
வெளிநாட்டிலுள்ள உங்களின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் யு.கே. தூதரகத்திடம் மேலும் நிரூபிக்க வேண்டியவை :
1)
கணவர் /மனைவி / சமூகத் துணைவராக இருந்தால்1
• 	நீங்களும் அவரும் 21 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதினர் என்பதை 				
		நிரூபிக்க வேண்டும்.
2)

குழந்தையாக இருந்தால் (தத்து எடுக்கப்பட்டது உட்பட):
•
அவன்/ அவள் 18 வயதிற்குக் கீழ் உள்ளவர் மற்றும் திருமணமாகாதவர் அல்லது 			
		தனியாக வாழ்பவர் அல்ல என்பதை நீருபிக்க வேண்டும்.
		
(உங்கள் குழந்தை 18 வயதை எட்ட இருந்தால், தயவுசெய்து உடனடியாக
		
ஆல�ோசனையைப் பெறவும் – அவர்களது 18 ஆவது பிறந்த நாளுக்கு முன்னர்
		நீங்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்)

3)
•
•

1
2

மற்ற உறவினர்களாக இருந்தால்:
அவர்கள் இன்னமும் உங்களைச் சார்ந்திருக்கிறார்கள், உதாரணத்திற்கு நீங்கள்
அவர்களுக்கு பணம் அனுப்புவது அல்லது அவர்கள் தனியாக இருப்பது அல்லது
முதிய�ோர்கள் அல்லது உங்களுக்கு நெருங்கிய உறவினர்கள், மற்றும்;
அவர்கள் ‘விலக்க முடியாத மற்றும் கருணைத் த�ொகை பெறும்’2. சூழ்நிலையில்
இருக்கிறார்கள். அதன் ப�ொருள் என்னவென்றால், அவர்கள் கடும் துயரங்களை
அனுபவித்து வருகிறார்கள் மற்றும் அவர்களுக்காக அக்கறை க�ொள்ள வேறு யாரும்
இல்லை.

ஒரே பாலினம் சார்ந்த உறவு சட்டப்படி அங்கீகரிக்கப்படுகிறது
உள்துறை அலுவலக க�ொள்கை யூனிட்டில் இருந்து IAT க்கான குறிப்பு, 29 ஜூன் 2004

இதர முக்கிய தகவல்கள் :
•
•
•

எந்த அசல் ஆவணங்களும் ஆங்கிலத்தில் ம�ொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட வேண்டும்
உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர், கடவுச்சீட்டு அல்லது அடையாள ஆவணம் வைத்திருந்தால் 		
அது உங்கள் விண்ணப்பத்திற்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.
அவர்கள் எந்தச் சூழ்நிலைகளில் இப்போது வாழ்ந்து க�ொண்டிருக்கிறார்கள்? யாருடன்? 		
அவர்களை கவனித்துக் க�ொள்வது யார்?

விதிமுறைகளை பூர்த்தி செய்ய நீங்கள் சேகரிக்க வேண்டிய பயனுள்ள ஆதாரங்கள்

விதிமுறைகளுக்கான தேவைகள்
குடிநுழைவு நிலைமை அல்லது மனிதநேயப்
பாதுகாப்பு

சான்றுகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்
உங்கள் குடியேற்ற நிலைமை ஆவணம்
உங்களுடைய பயண ஆவணம்

உறவுமுறை/குடும்பத்தில் அங்கம்

உங்கள் திருமணச் சான்றிதழ்
குழந்தையின் பிறப்பு/தத்தெடுத்தல் சான்றிதழ்
உங்கள் திருமண அல்லது குடும்பப்
புகைப்படங்கள்

வழக்கமான த�ொடர்பு

வேலை ஒப்பந்தம்
சம்பளப் பட்டிகள்
வங்கி அறிக்கைகள்

யார் உதவக் கூடும்?

ஸ்காட்லாந்து அகதிகள் மன்றம் குடும்பம் மீண்டும் ஒன்று சேர்வதற்கான சேவையை இனி
அளிக்காது. எனினும், உங்களது சட்டப் பிரதிநிதி உங்களுக்கு உதவக்கூடும். அப்படி ஒருவர்
உங்களுக்காக இல்லை என்றால் அல்லது உங்களது பிரதிநிதியை நீங்கள் மாற்ற விரும்பினால்,
எங்களால் சட்டப்பிரதிநிதிகளின் பெயர்கள் மற்றும் முகவரிகளை அளிக்க இயலும்.
மேற்குறிப்பிட்டபடி, நீங்கள் இதை ஆராய விரும்பினால், இது த�ொடர்பான தேவைகள்
மற்றும் தேவைப்படும் சான்றுகளை நீங்கள் கருத்தில் க�ொண்டீர்களா என்பதை நீங்கள்
விண்ணப்பிப்பதற்கு முன்பாக உறுதிப்படுத்திக் க�ொள்ளவும்.

Scottish Refugee Council 5 Cadogan Square,
(170 Blythswood Court) Glasgow G2 7PH
இலவச த�ொலைபேசி ஆல�ோசனை: 0800 085 6087
மின்னஞ்சல்: info@scottishrefugeecouncil.org.uk
இணையதளம்: www.scottishrefugeecouncil.org.uk
பதிவுபெற்ற அறக்கட்டளை எண்: SC008639

