NSW Refugee Health Service: INFORMATION SHEET

Date issued: Jan 2021

TAMIL

ப ொதுச் சுகொதொரக் கவனிப்ப அணுகல்
புகலிடம் ககொரும், பெடிககர் அட்பட இல்லொதவர்களுக்கொனது
பெடிககர் அட்பட இல்லொத, ஆஸ்திகரலியொவில் புகலிடம் ககொரு வர்கள், நியூ சவுத்
கவல்ஸ்-இல் உள்ள ப ொது ெருத்துவெபனகபள இலவசெொகப் யன் டுத்தலொம்.
ெருத்துவெபனக்குச் பசல்லும் ஒவ்பவொரு தடபவயும், தயவுபசய்து ின்வரு வற்பை
ஊழியர்களுக்குச் பசொல்லவும்:
 உங்கள் ப யர் ெற்றும் ிைந்த திகதி
 உங்கள் பதொடர்பு விவரங்கள்
 நீங்கள் புகலிடம் ககொரும் ந ர் என் பத
 சர்வகதச சுகொதொர ெற்றும் ெருத்துவ கசபவ (International Health and Medical Service -IHMS),
அல்லது நிபல தீர்ெொன ஆதரவு கசபவகள் (Status Resolution Support Services -SRSS)
வழங்குநொிடெிருந்து, ஆதரவுஉதவி ெற்றும் சுகொதொர கசபவகபளப் ப றுகிைீர்கள் என்ைொல்
அபதப் ற்ைி
நியூ சவுத் கவல்ஸ் ெருத்துவெபன ஒன்ைிற்குச் பசல்லும் ஒவ்பவொரு தடபவயும், நீங்கள் இந்தத்
தகவல்கபள வழங்க கவண்டியிருக்கும். ெருத்துவெபனகள், தகவல்கபள வழங்கப் ொதுகொப் ொன
இடங்கள் ஆகும். உங்கள் தனிப் ட்ட தகவல்கபள உங்கள் அனுெதியின்ைிப் கிர
ஊழியர்களுக்கு அனுெதி இல்பல.

நீங்கள் புகலிடம் ககொருகிைீர்கள் என் பதக் கொட்டும் ஆவணம் ஒன்பைக் பகொண்டு வொருங்கள்.
ெருத்துவெபனயில் கசபவகபளப் ப றுவதற்கு நீங்கள் ணம் பசலுத்த கவண்டியதில்பல என் பத
இது உறுதி பசய்யும். ின்வரும் ஆவணங்களில் ஒன்பைகயொ அல்லது ஒன்ைிற்கு
கெற் ட்டபவபயகயொ பகொண்டு வொருங்கள்:



ிொிட்ஜிங் விசொ E, அல்லது ிொிட்ஜிங் விசொ A அல்லது C

 உங்களது தற்க ொபதய விசொ நிபலபய உறுதிப் டுத்தும் உள்துபை திபணக்களம் (Department
of Home Affairs), குடிவரவு ெதிப்பீட்டு ஆபணயம் (Immigration Assessment Authority),
நிர்வொக கெல்முபையீட்டு தீர்ப் ொயம் (Administrative Appeals Tribunal), அல்லது ஒரு
நீதிென்ைம் (எ.கொ. கூட்டொட்சி நீதிென்ைம்) ஆகியவற்ைின் கடிதம்
 நிபல தீர்ெொன ஆதரவு கசபவகளின் (SRSS) கடிதம் அல்லது சர்வகதச சுகொதொர ெற்றும்
ெருத்துவ கசபவ (IHMS) அட்பட (உங்கள் வருபகக்குொிய ணத்பத அவர்ககள பசலுத்த
ெருத்துவெபன ஏற் ொடு பசய்யக்கூடும்)
 நியூ சவுத் கவல்ஸ் அகதிகள் சுகொதொர கசபவ (NSW Refugee Health Service), ிை நியூ சவுத்
கவல்ஸ் அகதிகள் சுகொதொர திட்டம், அல்லது STARTTS க ொன்ை சம் ந்தப் ட்ட சுகொதொர
கசபவயின் கடிதம்
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 அகதிகள் ஆகலொசபன ெற்றும் விவகொர கசபவ (Refugee Advice and Casework Service RACS), குடிவரவு ஆகலொசபன ெற்றும் உொிபெகள் பெயம் (Immigration Advice and Rights
Centre), அல்லது சட்ட உதவி நியூ சவுத் கவல்ஸ் (Legal Aid NSW) க ொன்ை ஒரு சட்ட
ிரதிநிதியிடெிருந்து ப ற்ை ஆவணம்
 தஞ்சம் ககொருகவொர் பெயம் (Asylum Seekers Centre), ஆஸ்திகரலிய பசஞ்சிலுபவ சங்கம்
(Australian Red Cross), வரகவற்பு ென்ைம் (House of Welcome), கஜசுட் அகதிகள் கசபவ
(Jesuit Refugee Service), பலப் வித்தவுட் ொியர்ஸ் (Life without Barriers), அல்லது சர்வகதச
குடியெர்வு கசபவகள் (Settlement Services International - SSI) க ொன்ைவற்ைிலிருந்து ப ற்ை
கடிதம்.
உங்கபளக் கவனித்துக் பகொள்ள எங்களுக்கு உதவ:
 உங்களிடம் உள்ள ஏபனய ெருத்துவப் திவுகபளயும் பகொண்டு வொருங்கள்
 நீங்கள் எடுக்கும் ெருந்துகளின் ட்டியபலயும் பகொண்டு வொருங்கள்
 உங்களிடம் ஒரு ‘ ொிந்துபரக் கடிதம்’ இருந்தொல், அபதக் பகொண்டு வொருங்கள் (அவசர
சூழ்நிபல என்ைொல் கதபவயில்பல)
 உங்களுக்கு ஒரு பெொழிப யர்ந்துபரப் ொளர் கதபவப் ட்டொல், நீங்கள் விரும்பும் பெொழிபய
ஊழியர்களுக்குத் பதொியப் டுத்துங்கள். இது இலவசம் ஆகும்.
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