
புலம்பபயர்்்்தோர் ்ேவைகள்

• ப�ோலிப�ோவிலிருந்து உ�ிர் �ிழைத்த வவளிநோட்டவர்கள் �லர் ஆஸ்திபரலி�ோவில் உள்ளனர்

• குடிவந்தவர்களுக்கு உதவுகின்ற பேழவகள் மற்றும் வள ஆதோரங்கள் உள்ளன

• பேழவ வழலத்தளங்கழள வவவ்பவறு வமோைிகளில் �ோர்க்கலோம்

்போலி்யோைிலிரு்்து உயிர் பிவைத்தைர்களின் ‘அடுத்த 
தவலமுவையினர்’பபரும்போலும் ்போலி்யோ இன்னும் 
தீைிரமோக உள்ள, அல்லது ேமீபத்தில் ்போலி்யோ இல்லோததோக 
அைிைிக்கப்பட்ட ்ோடுகளிலிரு்்து ை்்துள்ளனர்.
்போலி்யோைிலிரு்்து உயிர் பிவைத்த எத்தவன்பர் 
பைளி்ோடுகளிலிரு்்து குடிபபயர்்்தனர் என்பது குைித்த 
தகைல்கள் ஏதும் இல்வல. இருப்பினும், ‘்போலி்யோ ேர்ைேீஸ் 
ைிக்்டோரியோ’ (Polio Services Victoria) ்ேவையினர் 2016 
இல் ்போலி்யோ ேிகிே்வேக்குப் பிைகு போர்த்த  ்்ோயோளிகளில் 
கிட்டத்தட்ட போதிப் ்பர் பைளி்ோடுகளில் பிை்்தைர்கள்.
புலம்பபயர்்்்தோர் மை்றும் அகதிகளுக்கோன 
்ேவைகள் கீ்ை உள்ளன. பக்கம் இரண்டில் குைிப்போகப் 
புலம்பபயர்்்்தோருக்கோன அல்லது குைிப்போக 
அகதியர்களுக்கோன ்ேவைகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

வமோைிே் பேழவகள்
• பமோைிபபயர்ப்பு மை்றும் உவரபபயர்ப்பு ்ேவை 

(TIS National): இது தனி்பர்களுக்கும் ்ிறுைனங்களுக்கும் 
உவரபபயர்ப்பு ்ேவைகவள ைைங்குகிைது
பதோவல்பேி: 131 450
இவணயதளம்: www.tisnational.gov.au

• தகுதி பபறுைர்ீகளோயின், உங்களுக்கு ேமூக ்ேவைகள் 
திவணக்களம் (Department of Social Services – DSS) 
இலைே பமோைிபபயர்ப்பு ்ேவைவய ைைங்குகிைது
பதோவல்பேி: 1800 962 100
இவணயதளம்: www.translating.dss.gov.au

�ுலம்வ��ர்ந்பதோர் மற்றும் அகதிகளுக்கோன 
பேழவகள்
வ�ோதுே் பேழவகள்
• ‘ஆஸ்தி்ரலிய குடியமர்ைு கைுன்ேில்’ (Settlement Council 

of Australia – SCOA): இது புதிய ்ோட்டிை்கு ்ீங்கள் 
்ிவலமோறுைதை்கு உதைுகிைது
பதோவல்பேி: 02 6282 8515
இவணயதளம்: www.scoa.org.au/find-a-member

நிதி�ுதவி
• ‘ஆஸ்தி்ரலிய அரே மனித ்ேவைகள் துவை’ (Australian 

Government Department of Human Services): ்ிதி உதைி 
மை்றும் ்ேவைகள் பை்ைிய தகைல்கள் இங்கு கிவடக்கும்
பதோவல்பேி: 131 202
இவணயதளம்: www.humanservices.gov.au/ 
individuals/migrants-refugees-and-visitors

�ரிந்துழர�ளி�்�ு
• ‘இயலோவமயுவட்யோருக்கோன பரி்்துவரப்பு ்ேவைகள்’ 

(Disability Advocacy Finder) ‘்தேிய இயலோவமயுவட்யோர் 
கோப்பட்ீடுத் திட்டம்’ (National Disability Insurance Scheme 
– NDIS) இை்கோன ைிண்ணப்பம் பதோடர்போக உங்களுக்கு 
உதைக்கூடிய ்ிறுைனங்கவள இது கோட்டுகிைது 
இவணயதளம்: disabilityadvocacyfinder.dss.gov.au/
disability/ndap/organisations

• ‘ஆஸ்தி்ரலிய இன ேமூகக் கூட்டவமப்புக் குழு’ (Federation 
of Ethnic Communities’ Council of Australia – FECCA): 
இது ஒை்பைோரு மோ்ிலத்திலும் கிவடக்கக்கூடிய பலைிதமோன 
பரி்்துவரப்பு ்ேவைகவள பட்டியலிடுகிைது
பதோவல்பேி: 02 6282 5755
இவணயதளம்: www.fecca.org.au/about/membership

• ‘்தேிய பல்லின ஊனமுை்்ைோர் கூட்டவமப்பு’ (National 
Ethnic Disability Alliance – NEDA): பரி்்துவரத்துப் 
்பசு்ைோரின் உதைி பபை உதைும் பல்்ைறு அவமப்புகவள 
இது பட்டியலிடுகிைது
பதோவல்பேி: 02 6262 6867 அல்லது 0407 878 933
இவணயதளம்: www.neda.org.au/about-us/member-
organisations

Tamil

்ேவைகள்

https://www.polioaustralia.org.au/next-generation-polio-survivors/
https://www.polioaustralia.org.au/next-generation-polio-survivors/
https://www.svhm.org.au/health-professionals/aged-and-community-care/health-independence-program/complex-disability-services/polio-services-victoria
https://www.svhm.org.au/health-professionals/aged-and-community-care/health-independence-program/complex-disability-services/polio-services-victoria
https://www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers/Help-using-TIS-National-services
http://www.translating.dss.gov.au/
http://www.scoa.org.au/find-a-member/
http://www.humanservices.gov.au/individuals/migrants-refugees-and-visitors
http://www.humanservices.gov.au/individuals/migrants-refugees-and-visitors
https://www.polioaustralia.org.au/services-NDIS/
https://www.polioaustralia.org.au/services-NDIS/
https://www.polioaustralia.org.au/services-NDIS/
https://disabilityadvocacyfinder.dss.gov.au/disability/ndap/organisations
https://disabilityadvocacyfinder.dss.gov.au/disability/ndap/organisations
http://www.fecca.org.au/about/membership/
http://www.neda.org.au/about-us/member-organisations
http://www.neda.org.au/about-us/member-organisations


அகதிகள் பேழவகள்
வ�ோதுே் பேழவகள்

• ‘ஆஸ்தி்ரலிய அகதிகள் கைுன்ேில்’ (Refugee Council of 
Australia – RCOA): அகதிகள் மை்றும் அவமப்புகளுக்கோன 
பபோது ்ேவைகள்

பதோவல்பேி: 02 9211 9333

இவணயதளம்: https://www.refugeecouncil.org.au/
services-by-location/

ேட்ட அறிவுழர

• ‘பரபியூஜி லகீல்’ (Refugee Legal): புகலிடம் ்கோரு்ைோர், 
அகதிகள் மை்றும் பின்தங்கிய புலம்பபயர்்்்தோருக்கு இலைே 
்ிபுணத்துை ேட்ட உதைி

பதோவல்பேி: 03 9413 0100

இவணயதளம்: www.refugeelegal.org.au

சுகோதோர பேழவகள்

• ‘ஆஸ்தி்ரலிய அகதியர் சுகோதோர ைவலயவமப்பு’ (Refugee 
Health Network of Australia – RHeaNA): அகதிகளுக்கோன 
சுகோதோரக் கைனிப்பு பை்ைிய தகைல்கள்
இவணயதளம்: www.refugeehealthaustralia.org

�ுலம்வ��ர்ந்பதோர் பேழவகள்
ஆங்கில வமோைி வகு�்�ுகள்

• ‘ையது ை்்த குடி்யைி்யோருக்கோன ஆங்கில பமோைித் 
திட்டம்’ (Adult Migrant English Program (AMEP)): ஆங்கில 
பமோைி ைகுப்புகள். குடும்பம், திைன் அடிப்பவட மை்றும் 
மனிதோபிமோன ைிேோக்களில் குடி்யறுபைர்களுக்கு 
இது கிவடக்கிைது. ைிேோ பதோடங்கியது முதல், அல்லது 
ஆஸ்தி்ரலியோைுக்குள் ை்்ததிலிரு்்து ஐ்்து ஆண்டுகளில் 
இது கிவடக்கும்

பதோவல்பேி: 13 38 73

இவணயதளம்: www.education.gov.au/adult-migrant-
english-program-0

�ுலம்வ��ர்வு பேழவகள்

• ‘ஆஸ்தி்ரலிய புலப்பபயர்ைு ்ிறுைனம்’ (Migration Institute 
of Australia – MIA): ைிேோ ைிண்ணப்பங்கள் மை்றும் பிை 
இடம்பபயர்ைு பை்ைிய தகைல்களுக்கு இது உதைும்

பதோவல்பேி: 02 9249 9000

இவணயதளம்: www.mia.org.au/public-resources/
migrating-to-australia

வ�ோறு�்�ுத்துற�்�ு: இ்்த பைளியட்ீடில் பைளிப்படுத்தப்பட்ட கருத்துக்கள் ்போலி்யோ ஆஸ்தி்ரலியோைின் (Polio Australia) கருத்துக்களோக  
இருக்க்ைண்டும் என்பதில்வல, ்மலும் ைிைரிக்கப்பட்டுள்ள உை்பத்திகள், ்ேவைகள் அல்லது ேிகிே்வேகள் எவையும் ்போலி்யோ 
ஆஸ்தி்ரலியோைோல் அங்கீகரிக்கப்பட்டதோக்ைோ அல்லது பரி்்துவரக்கப்பட்டதோக்ைோ இருக்க்ைண்டும் என்பதில்வல.

்ேவைகள்
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