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அறிமுைம்

வவிட்டல்சி கம்யூனீட்டி கதனக ஷனஸ் எனேது �கவலையும் ஆ�ரவுச் பசலவகலையும் 
அணுகுவ�ில் உள்ை �லடகலை உலடதது, மனி�லரப லமயபேடுத�ி, 
ஒருங்கிலை்ந� வழியவில் சமூகததுடன இலை்நது பவலை தசய்யும் ஒரு ைொே 
பநொககமற்ற நிறுவனமொகும். அ�ிகமொன நி�ிசொர்்ந� ேொதுகொபலேயும் நைலனயும் 
தேறுவ�றகொக �ங்களுலடய நி�ிசொர்்ந� கல்வவிய்றிலவ பமலும் 
வைர்ததுகதகொள்ளும்ேடி சமூக உறுபேவினர்கலை நொங்கள் ஊககபேடுததுகிப்றொம்.

லகபயட்டுககுள் ேகிரபேட்டிருககும் வைங்கலையும், பசலவ வலககலையும் ேொர்கக 
வொசகர்கள் உள்ைடகக அட்டவலைலயப ேொர்ககைொம். கூடு�ல் �கவலுககு அ்ந�க 
கு்றிபேவிட்ட ேககத�ிறகுச் தசனறு அ�ிகத �கவல்கலைப ேொர்ககைொம். சமூக 
உறுபேவினர்கள் பநரடியொக �ொங்கபை அ்ந�க கு்றிபேவிட்ட பசலவலயத 
த�ொடர்புதகொள்ை வவிரும்ேைொம், அல்ைது கூடு�ல் ஆ�ரவுககு வவிட்டல்சி கம்யூனிட்டி 
கதனக ஷனலஸை அவர்கள் எபபேொதும் த�ொடர்புதகொள்ைைொம்.

சசேலதிறமிகை 
ஆயலாசகனைள்

வவிட்டல்சி நகருககுள் வொழும், சிை நி�ிசொர்்ந� கஷடங்கலை 
அனுேவவிபேவர்களுககுத �கவலையும், வைங்கலையும், 
ஆ�ரலவயும் வழங்குவ�றகொக இ்ந� நி�ிசொர்்ந� கல்வவிக 
லகபயட்டிலன வவிட்டல்சி கம்யூனிட்டி கதனக்ஷனஸ் �யொரிததுள்ைது. 

உங்ைளுககு ஒரு ்மபாழி்பயரததுகரப்பபாளர ்தகவப்பட்்டபால, எம்முக்டய ்தபா்டரபு கமய ஆதரவுப் 
பணியபாளரைளில ஒருவரி்டம் ்தரிவியுங்ைள், TIS ்நஷனல வழியபாை அதற்ைபான ஏற்பபாடு ்சய்து தரப்படும்.

எங்ைகளத ்தபா்டரபு்ைபாள்ளவும்: (03) 9401 6666  
திங்ைள் - ்வள்ளி, ைபாகெ 9:00 - மபாகெ 5:00

்சகவைகள அணுை ஒரு ்மபாழி்பயரததுகரப்பபாளர உங்ைளுககுத ்தகவப்பட்்டபால, நீங்ைள் 
TIS-ஐ ்நரடியபாைவும் அகழகைெபாம்.

131 450 (ஆஸ்தி்ரலியபாவுககுள்)
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சுைாதாரம் மற்றும் மானுட யசகவைள் துகற – 
வீட்டுவசதி VICC
வீட்டுவச�ிககொன DHS அலுவைகம் வீட்டுவச�ி சொர்்ந� �கவல்கலை 
அைிபேப�ொடு அது த�ொடர்ேொன ேை பசலவகலையும் வழங்குகி்றது. 
ேத�ிரக கடனகளுடன உ�வவி, தேொது வீட்டுவச�ி, தநருககடி மறறும் 
அவசரகொை �ங்குமிடங்களுககொன வவிணைபேங்கள், சமூக வீட்டுவச�ி 
�கவல்கள், ஆ�ரிககபேட்ட வவிடு�ி �கவல்கள், ஆபைொசலன, மூவபுள் 
யூனிட்டுகள், பெொம் ஆபஷனஸ் ஃலேணடர், வீட்டு உரிலம மறறும் 
�னியொர் வொடலக �கவல் ஆகியவறறுககொன உ�வவி இ�ில் அடங்கும். 

• www.housing.vic.gov.au/housing-options 

• த�ொலைபேசி: 1300 664 977

சரவிசஸ் ஆஸ்ட்யரலிோ – சசன்டரலிஙக
குல்ற்ந� வருவொயுள்ை மககளுககு வொடலக உ�வவிலய சர்வவிசஸ் 
ஆஸ்ட்பரலயொ - தசனடர்லங்க அைிககி்றது. கூடு�ல் �கவலுககும், 
�கு�ிககும், ஒரு பகொரிகலகலய எழுபேவும், ஃபேமிலீஸ் லைன-ஐ 
அலழககைொம் அல்ைது கீழககொணும் வலைபேககதல�ப ேொர்ககவும்.

• www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/
centrelink/rent-assistance

சடனன்ட்ஸ் விகயடாரிோ
TV எனேது �ங்களுலடய உரிலமகலைப ேற்றி வொடலக�ொரர்களுககு 
வவிைககவும், வவிழிபபுைர்வைிககவும், வொடலக�ொரர்கைின நிலைலய 
பமம்ேடுத�வும் உள்ை ஒரு பசலவயொகும். சட்டத�ிலும், தகொள்லக 
உருவொககத�ிலும் வொடலக�ொரர்கைின ஒட்டுதமொத� நைலன அவர்கள் 
ேவிர�ிநி�ிததுவம் தசய்கின்றனர். ேல்பவறு வலகயொன வொடலக�ொரர்களுககும் 
ஆபைொசலனயும், உ�வவியும், ேரி்நதுப பேசு�லையும் அவர்கள் தசய்கி்றொர்கள். 
இ�ில் �னியொர் மறறும் தேொது குடியவிருபபுகைின, ரூமிங் ெவுஸ்கள், மறறும் 
வொகன நிறுத�ங்கைின வொடலக�ொரர்கள் அடங்குவர்.

• www.tenantsvic.org.au

• த�ொலைபேசி: 1800 068 860

சடனன்சி அசிஸ்டன்ஸ் & அட்யவாகைசி புயராைிராம் 
(TAAP)
ஒரு �னியொர் வொடலக ஒபே்ந�த�ில் ேவிரச்சலனயுள்ை வவிகபடொரிய 
வொடலக�ொரர்கள் வீடற்றவர்கைொவல�த �வவிர்கக TAAP உ�வுகி்றது. 
ேவி்ற பசலவகளுககொன �கவல்கலையும் ேரி்நதுலரகலையும் 
வழங்குகி்றொர்கள், நிை உரிலமயொைர்கள் அல்ைது ரியல் எஸ்படட் 
முகவர்களுடன பேச்சுவொர்தல� நடததுகி்றொர்கள், பமலும் 
வவிகபடொரியன சிவவில் மறறும் நிர்வொக தீர்பேொயத�ில் (VCAT) 
வவிசொரலைகலைத �யொரிககவும் கை்நதுதகொள்ைவும் உ�வுகி்றொர்கள்.

• www.consumer.vic.gov.au/clubs-and-fundraising/funded-
services-and-grants/tenancy-and-consumer-
program-2017-21/tenancy-assistance-and-advocacy-program 

• TAAP வட கிழககு தமல்பேொர்ன த�ொலைபேசி: 1800 002 992

விகயடாரிேன் சிவில & அட்மினிஸ்ட்யரட்டிவ் 
டிரிபியூனல (VCAT)
குடியவிருபபு வொடலகத �கரொறுகள் உட்ேட, ேல்பவறு மககள் த�ொடர்ேொன 
�கரொறுகலை VCAT வவிசொரிததுத தீர்மொனிககி்றது. குத�லக�ொரர் மறறும் 
நிை உரிலமயொைர், நிை உரிலமயொைர் மறறும் குத�லக�ொரர், ரூமிங் 
ெவுசின உரிலமயொைர் மறறும் ரூமிங் ெவுசில் குடியவிருபேவர், மறறும் 
வீட்டுவச�ி இயககுநர் மறறும் குத�லக�ொரர் உள்ைிட்ட 
உடனேொடினலமகலை தரசிதடனஷஷியல் தடனனசீஸ் லஸ்ட் வவிசொரிககைொம். 
தசலுத�பேடொ� வொடலக, ேத�ிர வருமொனம், ேழுது, ேரொமரிபபு, பச�ம் 
அல்ைது தசொத�ில் மொற்றம், தசல்ைபேவிரொைிகள் மறறும் வொடலகககு 
வவிடு�ல், அ�ிகபேடியொன வொடலக அ�ிகரிபபு மறறும் ஒபே்ந� மு்றிவு மறறும் 
ஆககிரமிபபு ஆர்டர் பேொன்ற சிககல்கலை VCAT மூைம் வவிசொரிககைொம்.

• www.vcat.vic.gov.au/adv/disputes/residential-tenancies  

• த�ொலைபேசி: 1300 018 228

யேவன் யோம் யசஃப (HHS) – பிசரஸ்டன்
HHS ேவிதரஸ்டன அலுவைகம்�ொன வவிட்டல்சி நகருககொன வீட்டுவச�ி 
முகலமயொகும். �னியொர் வொடலக தசொததுககலை அணுக மககலை 
ஆ�ரிககும் வவி�த�ில் வீட்டுத த�ொழிைொைர்கள் மறறும் �ரகு நி�ி உள்ைிட்ட 
ேைவவி�மொன வீட்டு பசலவகள் மறறும் ஆ�ரவு �ிட்டங்கலை வீடற்றவர்கள் 
அல்ைது வீடற்ற நிலைககு ஆைொகும் சொத�ியம் உள்ை வொடிகலகயொைர்களுககு 
அவர்கள் வழங்குகி்றொர்கள். வொடலக ேொககிகள் மறறும் குத�லகலயத 
த�ொடங்கத ப�லவயொன ேைத�ிறகு HHS உ�வவி வழங்கைொம்.

• www.havenhomesafe.org.au

• த�ொலைபேசி: (03) 9479 0700

விட்டலசி ைம்யூனிட்டி ைசனக்ஷன்ஸ் (WCC) – 
வீட்டுவசதி தரகுத திட்டம்
வீடற்ற அல்ைது வீடற்ற நிலைககு ஆைொகும் வொய்பபுள்ைவர்கள் 
�னியொர் வொடலக ச்நல�யவில் நுலழவ�றகு ஆ�ரவொக வட்டி இல்ைொ� 
கடலனப தே்ற இ்ந�த �ிட்டம் உ�வுகி்றது. பமலும், ரியல் எஸ்படட் 
மறறும் ேவி்ற வீட்டுவச�ி முகலமகளுடன வவிடயப ேைி, கல்வவி மறறும் 
ஆ�ரிதது வொ�ிடு�ல் பசலவகலையும் வழங்குகி்றொர்கள். இ்ந�த 
�ிட்டத�ிறகொன உங்களுலடய �கு�ிலய ம�ிபேவிடுவ�றகு வவிடயப 
ேைியொைர்கைில் ஒருவரிடம் பேச �யவுதசய்து அலழககவும்.

• www.whittleseacommunityconnections.org.au/housing-
brokerage-project.html 

• த�ொலைபேசி: (03) 9401 6666

விட்டலசி ைம்யூனிட்டி ைசனக்ஷன்ஸ் (WCC) – 
குடும்ப வன்முகற வீட்டுவசதித தரகு (ஃயபமிலி 
வேசலன்ஸ் ேவுசிங புயராகையரஜ்)
வீடற்ற நிலைககு உள்ைொகும் அேொயத�ில் உள்ை குடும்ே வனமுல்றயொல் 
ேொ�ிககபேட்டு �பேவிபேவிலழபேவர்களுககு நி�ி கல்வவிய்றிவு மறறும் 
வொடலகககு வவிடு�ல் சொர்்ந� கல்வவி உட்ேட்ட �றபேொல�ய வவிடய 
பமைொணலம ஆ�ரலவ அைிபேப�ொடு வட்டி இல்ைொ� கடலனப தே்றவும் 
அவர்களுககு உ�வுகி்றது. இ்ந�த �ிட்டத�ிறகொன உங்களுலடய 
�கு�ிலய ம�ிபேவிடுவ�றகு குடும்ே வனமுல்ற சி்றபபு வவிடயப 
ேைியொைர்கைில் ஒருவரிடம் பேச �யவுதசய்து அலழககவும்.

• www.whittleseacommunityconnections.org.au 

• த�ொலைபேசி: (03) 9401 6666

சடலஸ்ட்ரா
�ங்களுலடய நிலுலவயவிலுள்ை தடல்ஸ்ட்ரொ வவிலைபேட்டியலைச் 
தசலுததுவ�றகுக கஷடபேடும் மககளுககு த�ொலைபேசி 
அட்லடகலை அல்ைது நி�ி உ�வவிலய வழங்க உ�வும் 
ைொேபநொககமற்ற முகலமகளுககொன ஒரு �ிட்டதல� தடல்ஸ்ட்ரொ 
லவத�ிருககி்றது. கீழககொணும் �ைங்கைில் தடல்ஸ்ட்ரொ ேவில்ஸ் 
அசிஸ்டனஸ் �ிட்டம் ேற்றிய �கவல்கலைபயொ அல்ைது தடல்ஸ்ட்ரொ 
த�ொலைபேசி அட்லட உ�வவித �ிட்டம் ேற்றிய �கவல்கலைபயொ 
நீங்கள் கொைைொம்.

• www.telstra.com.au/aboutus/community-environment/
community-programs/access-for-everyone/
communityagencies

சரவிசஸ் ஆஸ்ட்யரலிோ – சசன்டரலிஙக
ஆஸ்�ிபரலய சமூகத�ிறகுப ேைம் தகொடுத�லையும் 
பசலவகலையும் வழங்கும் ஒரு அரசுததுல்ற�ொன சர்வவிசஸ் 
ஆஸ்ட்பரலயொ. குல்ற்ந� வருவொய் உள்ை மககள் �ங்களுலடய 
த�ொலைபேசி மறறும் இலையக கட்டைத�ில் சலுலககலைப தே்றத 
�கு�ி தே்றைொம். உங்களுலடய வீட்டில் ஒரு த�ொலைபேசிலயயும் 
இலையச் பசலவலயயும் லவத�ிருககும் தசைவுககு இ்ந� 
த�ொலைபேசிப ேடி உ�வுகி்றது. தசனடர்லங்க ேைனுககொக நீங்கள் 
வவிணைபேவிககும்பேொது �கு�ி ம�ிபபீடு தசய்யபேடுகி்றது, இ�ில் 
கிலடககும் ேடி உங்களுலடய தசனடர்லங்க ேைம் தேறு�லுடன 
பசர்ககபேடுகி்றது.

• www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/
centrelink/telephone-allowance

சடலிைம்யூனிகயைஷன் இன்டஸ்ட்ரி ஆம்புட்ஸ்யமன் 
(TIO)
TIO எனேது EWOV-வுககு ஒத� ஒரு பசலவயொகும், ஆனொல் 
தகொடுககபேடும் �கவல் த�ொலைதத�ொடர்புத துல்றகபகயுரிய�ொக 
இருககும். TIO எனேது �கரொல்ற வவிலரவொகவும், இைவசமொகவும், 
சு�்ந�ிரமொகவும், நடுநிலையொகவும் மறறும் நியொயமொகவும் தீர்ககும் 
பசலவயொகும். இ்ந�ச் பசலவயொனது �ங்களுலடய த�ொலைபேசி 
அல்ைது இலைய பசலவ ேற்றிய தீர்ககபேடொ� புகொலரக 
தகொணடிருககும் குடியவிருபபு வொடிகலகயொைர்களுகபகொ அல்ைது சிறு 
வர்த�க வொடிகலகயொைர்களுகபகொ உரியது.

• www.tio.com.au

• த�ொலைபேசி: 1800 062 058

வீட்டுவச�ி

சசேலதிறமிகை ஆயலாசகனைள்
சதாடரைிறது

பேன்பாட்டு நிவாரண உதவிதசதாகை (யுட்டிலிட்டி ரிலிஃப 
ைிராண்ட்) மற்றும் பிரதானமற்ற பேன்பாட்டு நிவாரண 
உதவிதசதாகை (நான்-சமய்ன்ஸ் யுட்டிலிட்டி ரிலிஃப 

ைிராண்ட்) திட்டம்
ஓய்வூ�ிய�ொரர் சலுலக (Pensioner Concession) அட்லட�ொரர்கள், சுகொ�ொரப 
ேரொமரிபபு (Health Care) அட்லட�ொரர்கள் அல்ைது டி.வவி.ஏ பகொல்டு (DVA Gold) 
அட்லட�ொரர்களுககு ேயனேொட்டு நிவொரை உ�வவிதத�ொலக (யுட்டிலட்டி ரிலஃப 
கிரொணட் (URG)) மறறும் ேவிர�ொனமற்ற ேயனேொட்டு நிவொரை உ�வவிதத�ொலக 
(நொன-தமய்னஸ் யுட்டிலட்டி ரிலஃப கிரொணட் (NURGS)) �ிட்டம் கிலடககும். இ்ந� 
அட்லடகள் உங்கைிடம் இல்ைொவவிட்டொல், ஆனொல் குல்ற்ந� வருமொனம் 
தேறுேவரொக இரு்ந�ொல், நீங்களும் வவிணைபேவிககைொம். ஒரு ேயனேொட்டு 
வவிலைபேட்டியலுககு கிலடககும் அ�ிகேட்ச உ�வவிதத�ொலக $650, இ்ந� 
உ�வவிதத�ொலக வவிலைபேட்டியலுககுச் தசலுத�பேட பவணடிய த�ொலகலயப 
தேொருத��ொக இருககும். உங்கைிடம் ஒபர ஒரு ேவிர�ொன வவிலைபேட்டியல் 
அ�ொவது எரிவொயு மட்டுபம இரு்ந�ொல், அ�ிகேட்ச உ�வவிதத�ொலக $1300-ஆக 
இருககும். இ்ந� உ�வவிதத�ொலகலய வொடிகலகயொைர் �ிருபேவிச் தசலுத� 
பவணடிய�ில்லை. இல� இரணடு ஆணடுகளுககு ஒருமுல்ற மட்டுபம தே்ற 
முடியும். யுஆர்ஜெி-ககு வவிணைபேவிகக வவிரும்ேவினொல், உங்களுலடய ஆற்றல் 
அல்ைது �ணணீர் வவிநிபயொகிபேொைலர நீங்கள் த�ொடர்பு தகொள்ை பவணடும். 
எனயுஆர்ஜெி-ககு வவிணைபேவிகக வவிரும்ேவினொல், வவிகபடொரியன கனதசஷன 
இனஃேர்பமஷன லைன-ஐ நீங்கள் த�ொடர்பு தகொள்ை பவணடும். கூடு�ல் �கு�ி 
வலரகூறுகளுககும், ேரி்நதுலர தசயல்முல்றககும், மறறும் இ்ந� 
உ�வவிதத�ொலககள் ேற்றிய �கவலுககும், �யவுதசய்து கீபழ உள்ை டிஎச்எச்எஸ் 
(DHHS) வலை�ைதல�ப ேொர்ககவும் அல்ைது வவிகபடொரியன கனதசஷனஸ் 
இனஃேர்பமஷன லைன-ஐ அலழககவும்.

உங்களுலடய ஆற்றல் மறறும் �ணணீர் கட்டைத�ில் ஒரு �ள்ளுேடிலயப தே்ற 
ேயனேொட்டு நிறுவனத�ில் உங்களுலடய சலுலக அட்லடலயப ே�ிவு 
தசய்வல�யும் உறு�ிபேடுததுங்கள்.

• www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/financial-support/concessions/hardship/
utility-relief-and-non-mains-utility-grant-scheme

• வவிகபடொரியன கனதசஷன இனஃேர்பமஷன லைன த�ொலைபேசி: 1800 658 521

எனர்ி அன்டு வாட்டர ஆம்புட்ஸ்யமன் விகயடாரிோ (EWOV))
ஒரு ேயனேொட்டிலன அைிபேவருடன (utility provider) ஏறேடும் �கரொ்றிலனத 
தீர்கக EWOV ேயனேடும். எனர்ஜெி அனடு வொட்டர் ஆம்புட்ஸ்பமன வவிகபடொரியொ 
(EWOV) எனேது ஒரு �னித� அலமபேொகும். இது வவிகபடொரியன நுகர்பவொர்கள் 
மறறும் மினசொரம், எரிவொயு, மறறும் �ணணீர் நிறுவனங்களுககிலடபய ஏறேடும் 
�கரொறுகலைத தீர்கக உ�வுகி்றது. EWOV-ன வலைத�ைம் ேயனர்களுககுச் 
சொ�கமொனது, இ�னிடம் ேயனுள்ை நிகழவுகைின வவிைககமும் த�ொடர்பு 
வவிவரங்களும் உள்ைன.

• www.ewov.com.au
• த�ொலைபேசி: 1800 500 509

விகயடாரிேன் எனர்ி ைம்யபர
வவிகபடொரியன எனர்ஜெி கம்பேர் எனேது ஒரு சு�்ந�ிரமொன வவிகபடொரியன அரசின 
ஆற்றல் வவிலை ஒபபீட்டு வலைத�ைமொகும். உங்களுலடய ேயனேொட்டின 
அடிபேலடயவில் மிகச்சி்ற்ந� ஆற்றல் வழங்குநலரக கணட்றிய உங்களுலடய 
எரிவொயு மறறும் மினசொர வவிலைபேட்டியல்கலைப ேவி்ற ஆற்றல் 
வழங்குநர்களுடன ஒபேவிட இ்ந� வலைத�ைம் உ�வுகி்றது. இ்ந�க கருவவிலயப 
ேயனேடுத� உங்கைிடம் ஒரு சமீேத�ிய வவிலைபேட்டியல் இருகக பவணடும்.

• https://compare.energy.vic.gov.au

த�ொலைபேசியும் 
இலையமும்

ஆற்றல்  
மறறும் நீர்

நிதிசார்நத நலன் கையேடு
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http://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/rent-assistance
http://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/rent-assistance
https://www.consumer.vic.gov.au/clubs-and-fundraising/funded-services-and-grants/tenancy-and-consumer-program-2017-21/tenancy-assistance-and-advocacy-program
https://www.consumer.vic.gov.au/clubs-and-fundraising/funded-services-and-grants/tenancy-and-consumer-program-2017-21/tenancy-assistance-and-advocacy-program
https://www.consumer.vic.gov.au/clubs-and-fundraising/funded-services-and-grants/tenancy-and-consumer-program-2017-21/tenancy-assistance-and-advocacy-program
http://www.whittleseacommunityconnections.org.au
https://www.telstra.com.au/aboutus/community-environment/community-programs/access-for-everyone/community-agencies
https://www.telstra.com.au/aboutus/community-environment/community-programs/access-for-everyone/community-agencies
https://www.telstra.com.au/aboutus/community-environment/community-programs/access-for-everyone/community-agencies
http://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/telephone-allowance
http://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/telephone-allowance
http://www.tio.com.au
http://www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/financial-support/concessions/hardship/utility-relief-and-non-mains-utility-grant-scheme
http://www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/financial-support/concessions/hardship/utility-relief-and-non-mains-utility-grant-scheme
http://www.ewov.com.au
https://compare.energy.vic.gov.au


ைலவி மற்றும் பேிற்சித துகற (டிபபாரட்சமண்ட் 
ஆஃப எ்ூயைஷன் & டிசரய்னிங (DET)
குல்ற்ந� வருமொனத�ில் உள்ை மறறும் / அல்ைது தசல்லுேடியொகும் 
தசனடர்லங்க சலுலக அட்லடலய லவத�ிருககும் குடும்ேங்கைின 
கல்வவி தசைவுகளுககு DET நி�ி உ�வவி வழங்குகி்றது. இ�ில் 
ேவினவருவன அடங்கும்: ஸ்படட் ஸ்கூல்ஸ் ரிலஃப (SSR), பகம்பஸ், 
ஸ்பேொர்ட்ஸ் அனடு எகஸ்கர்ஷனஸ் ஃேணடு (CSEF), லசல்டு பகர் 
சபசிடி அனடு ஃபேமில அசிஸ்டனஸ். கூடு�ல் �கவலுககு, 
உங்களுலடய ேள்ைி அல்ைது குழ்நல� ேரொமரிபேொைரிடம் பேசுங்கள்.

• https://www2.education.vic.gov.au/pal/financial-help-
families/policy 

ஸ்யடட் ஸ்கூலஸ் ரிலிஃப (SSR)
கற்றல் சொ�னங்கள் மறறும் வலரேட கைிபபுப தேொ்றிகள் உள்ைிட்ட 
சீருலடகள், கொைைிகள் மறறும் கல்வவி வைங்கலை அணுக அரசு 
ேள்ைி மொைவர்களுககு SSR ஆ�ரவு வழங்குகி்றது. அலனதது 
வவிகபடொரியன ஆரம்ே, இலடநிலை, சி்றபபு மறறும் தமொழி 
ேள்ைிகளுடனும் இலை்நது கஷடங்கலை அனுேவவிககும் எ்ந�தவொரு 
மொைவரிடமும் ேள்ைிககுத ப�லவயொன தேொருட்கள் இருபேல� SSR 
உறு�ிதசய்கி்றது. பமை�ிக �கவல்களுககு, உங்களுலடய 
ேள்ைியவிடம் பேசுங்கள்.

• https://stateschoolsrelief.org.au/

யைம்பஸ் ஸ்யபாரட்ஸ் & எகஸ்ைரஷன்ஸ் ஃபண்டு (CSEF)
CSEF எனேது ேள்ைி முகொம்கள் அல்ைது ேயைங்கள், நீச்சல் மறறும் 
ேள்ைி ஒழுங்கலமககபேட்ட வவிலையொட்டுத �ிட்டங்கள், தவைிபபு்ற 
கல்வவித �ிட்டங்கள் மறறும் உல்ைொசப ேயைங்கள் மறறும் உள் 
ேயைங்கள் பேொன்ற ேள்ைி நடவடிகலககைில் கை்நதுதகொள்ை 
�கு�ியொன மொைவர்களுககு உ�வுவ�றகொக அரசொங்கத�ொல் 
வழங்கபேடும் கட்டைமொகும். ஒரு தசல்ைத�கக சலுலகலயக 
தகொணடிருககும் குடும்ேங்களும், �றகொலக வைர்பபுப தேறப்றொரும் 
வவிணைபேவிபே�றகுத �கு�ி தேறுவர். கொபேொைர் ேரொமரிபபுககு 
உள்பையும் தவைிபயயும் உள்ை மொைவர்கள், சட்டரீ�ியொன உ்றவவினர் 
ேரொமரிபேவில் உள்ை மொைவர்கள், ேவிரிட்ஜெிங் வவிசொவவில் உள்ை 
குடும்ேங்கள், �றகொலக ேொதுகொபபு வவிசொவவில் உள்ை மொைவர்கள், 
சமூக கொவலல் உள்ைவர்கள் அல்ைது புகலடம் பகொருபவொர் 
ஆகிபயொருககும் சி்றபபுக கவனம் தசலுத�பேடுகி்றது. பமை�ிக 
�கவல்களுககு, உங்களுலடய ேள்ைியவிடம் பேசுங்கள்.

• www.education.vic.gov.au/about/programs/Pages/csef.aspx

கசலடு யைர சபசிடி (குழு்நகத பராமரிபபு மானிேம்)
லசல்டு பகர் சபசிடி மறறும் அடிஷனல் லசல்டு பகர் சபசிடி ஆகியலவ அரசு 
நி�ிவழங்கும் மொனியங்கைொகும். �கு�ிவொய்்ந� குடும்ேங்கள் குழ்நல�ப 
ேரொமரிபபுச் தசைவுகலைப தே்ற உ�வுகின்றன. கூடு�ல் �கவலுககும், 
�கு�ிககும், ஒரு பகொரிகலகலய எழுபேவும், ஃபேமிலீஸ் லைன-ஐ 
அலழககைொம் அல்ைது கீழககொணும் வலைபேககதல�ப ேொர்ககவும்.

லசல்டு பகர் சபசிடி (குழு்நல� ேரொமரிபபு மொனியம்)
• www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/

centrelink/child-care-subsidy

கல்வவிச் தசைவுகள்
அடிஷனல் லசல்டு பகர் சபசிடி (கூடு�ல் குழு்நல� ேரொமரிபபு மொனியம்)
• www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/

centrelink/additional-child-care-subsidy

ஃயபமிலி அசிஸ்டன்ஸ் (குடும்ப உதவி)
ஃபேமில அசிஸ்டனஸ் (குடும்ே உ�வவி) பேமணட்ஸ் எனேது 
அரசொங்கத�ொல் நி�ியைிககபேட்ட தகொடுபேனவுகள் ஆகும். 
குழ்நல�கலை வைர்பே�றகொன தசைவவில் குல்ற்ந� வருமொனம் 
தகொணட குடும்ேங்களுககு உ�வும் வலகயவில் 
வடிவலமககபேட்டுள்ைன. கூடு�ல் �கவலுககும், �கு�ிககும், ஒரு 
பகொரிகலகலய எழுபேவும், ஃபேமிலீஸ் லைன-ஐ அலழககைொம் 
அல்ைது கீழககொணும் வலைபேககதல�ப ேொர்ககவும்.

• https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/families 

பிரதரேஹுட் ஆஃப சசேின்ட் லாரன்ஸ் – யசவர பிளஸ்
பசவர் ேவிைஸ் �ிட்டம் ேவிர�ர்ெஹுட் ஆஃப தசயவினட் ைொரனஸினொல் 
நடத�பேடுகி்றது. குல்ற்ந� வருமொனத�ில் குடும்ேங்கள் மறறும் ஒறல்ற 
தேறப்றொர் குடும்ேங்கைின நி�ி �ி்றனகளுககு உ�வுவல�யும் 
பமம்ேடுததுவல�யும் மறறும் தசொததுககலை உருவொககுவ�றகு 
உ�வுவல�யும் பநொககமொகக தகொணடுள்ைது. ஆஸ்�ிபரலயொ 
முழுவதும் 60 தவவபவறு இடங்கைில் இ்ந�த �ிட்டம் வழங்கபேடுகி்றது.

• www.bsl.org.au/services/money-matters/saver-plus

• த�ொலைபேசி: 1300 610 355

• மினனஞசல்: saverplus@bsl.org.au

ஸ்மித ஃயபமிலி – யலரனிங ஃபார கலஃப திட்டம்
ேள்ைிச் தசைவுகலைச் சமொைிகக முடியொமல் உ�வவி ப�லவபேடும் 
மிகவும் ேவின�ங்கிய நிலையவில் உள்ை குடும்ேங்களுககு பைர்னிங் 
ஃேொர் லைஃப �ிட்டமொனது நி�ியொ�ரவொைர்கைிடமிரு்நது உ�வவிலயப 
தேறறு நி�ி உ�வவிலய அைிககி்றது. குழ்நல�லயயும் 
குடும்ேதல�யும் உள்ளூர் கற்றல் வொய்பபுகபைொடு இ்ந�த �ிட்டம் 
இலைபேப�ொடு, ஸ்மித ஃபேமில வழங்கககூடிய எ்ந� ஒரு கல்வவித 
�ிட்டதல� தே்றவும் உ�வுகி்றது. கூடு�ல் �கவல்களுககுத 
�யவுதசய்து குழ்நல�யவின ேள்ைிலயத த�ொடர்பு தகொள்ளுங்கள்:

• https://www.thesmithfamily.com.au/programs/learning-for-life

வட்டிேிலலாக ைடன் திட்டம் (யநா இன்டரஸ்ட் யலான் ஸ்கீம் - NILS)
குல்ற்ந� வருமொனம் தேறும் �னிநேர்களுககும் குடும்ேங்களுககும் 
ேொதுகொபேொன, நியொயமொன மறறும் மலவொன கடலன NILS 
வழங்குகி்றது. $1500-வலர உள்ை கல்வவிச் தசைவுகள், வீட்டு 
சொ�னங்கள், கொர் ேழுதுநீககம் மறறும் மருததுவச் தசைவுகள் பேொன்ற 
அத�ியொவசியப ேணடங்கள் மறறும் பசலவகளுககு கடனகள் 
கிலடககும் 12-18 மொ�ங்கைில் �ிருபேவிச் தசலுததும் வலகயவில் 
உள்ைது. உங்கள் அருகிலுள்ை NILS வழங்குநலரக கணடுேவிடிகக 
�யவுதசய்து கீபழயுள்ை வலைத�ைதல�ப ேொர்ககவும்.

• https://nils.com.au/

• த�ொலைபேசி: 13 64 57

ைம்பயூட்டர யபஙக
கம்பயூட்டர் பேங்க எனேது குல்ற்ந� வவிலையவில் புதுபேவிககபேட்ட 
பமலசககைினி மறறும் மடிககைினிகள் ப�லவபேடுபவொருககு 
அைிககும் ஒரு �னித� ைொே பநொககமற்ற நிறுவனமொகும். கம்பயூட்டர் 
வங்கி புதுபேவிககபேட்ட ஆயவிரககைககொன குல்ற்ந� வவிலை 
கைினிகலை சமூகத�ிறகும் கு்றிபேொக மொைவர்கள் கல்வவி தே்றவும் 
வழங்கியுள்ைது. இ்ந�த �ிட்டதல� அணுக, உங்கைிடம் ஒரு 
தசல்ைத�கக ஆஸ்�ிபரலய சலுலக அட்லட இருகக பவணடும்.

• www.computerbank.org.au/

• த�ொலைபேசி: (03) 9600 9161

மாணவரைளுகைான ைடன்ைள், ைலவி 
உதவிதசதாகைைள் மற்றும் ைட்டண உதவி
ேல்கலைககழகங்கள் மறறும் TAFE-கள் பேொன்ற மூன்றொம்நிலை 
கல்வவி நிறுவனங்கைில் நடத�பேடும் ேொடபேவிரிவுகளுககு 
ஆஸ்�ிபரலயொவவில் மூன்றொம் நிலை கல்வவிக கட்டைங்கள் 
தசலுத�பேடைொம். �கு�ியுள்ை மொைவர்களுககு மூன்றொம் நிலை 
கல்வவிச் தசைவுகலைப பூர்த�ி தசய்ய அரசு கடனகலையும் 
சலுலககலையும் வழங்குகி்றது. ஆஸ்�ிபரலய குடிமககளும் நிர்ந�ர 
வீசொ லவத�ிருபபேொரும் �னிபேடிபபுக கட்டைங்கள், தவைிநொட்டு 
கல்வவிச் தசைவுகள், மொைவர் பசலவகள் மறறும் வச�ிக 
கட்டைங்கலைச் தசலுத� HECS-HELP, FEE-HELP மறறும் VET-HELP 
உட்ேட்ட அரசுக கடனகலைப தே்றைொம். கல்வவி உ�வவிதத�ொலக 
எனேது ஒரு மொைவர் ஒரு �னியொர் த�ொடகக அல்ைது பமல்நிலைப 
ேள்ைியவில் அல்ைது ஒரு �னியொர் அல்ைது தேொது பமல்நிலைககுப 
ேவி்நல�ய கல்லூரி, ேல்கலைககழகம் அல்ைது ேவி்ற கல்வவி 
நிறுவனங்கைில் கல்வவி கறக அைிககபேடும் உ�வவித த�ொலகயொகும். 
கல்வவித �கு�ி, ேனமுகத�னலம மறறும் உள்ைடககம், �டகை �ி்றன 
மறறும் நி�ித ப�லவ பேொன்ற ேல்பவறு அைவுபகொல்கைின 

அடிபேலடயவில் உ�வவிதத�ொலக வழங்கபேடுகி்றது.

கல்வவி உ�வவிதத�ொலககள்
• www.studyassist.gov.au/you-study/scholarships

தெகஸ் தெல்ப (HECS Help)
• www.studyassist.gov.au/help-loans/hecs-help

தவட் தெல்ப (VET Help)
• www.studyassist.gov.au/vet-students/vet-student-loans

ஃபீ தெல்ப (Fee Help)
• www.studyassist.gov.au/help-loans/fee-help 

சசேலதிறமிகை ஆயலாசகனைள்
சதாடரைிறது

சைட் ைிட்ஸ் ஆகடிவ் வவுசசர திட்டம் (Get Kids Active 
Voucher Program)
உறுபேவினரொவது, வவிலையொட்டு உேகரைங்கலை வொங்குவது அல்ைது 
சீருலட தசைவுககு 200 டொைர் வலர வழங்குவ�ன மூைம் 
ஒழுங்கலமககபேட்ட வவிலையொட்டு மறறும் சுறுசுறுபேொன 
தேொழுதுபேொககு நடவடிகலககைில் குழ்நல�கள் ஈடுேடுவ�றகு தகட் 
ஆகடிவ கிட்ஸ் வவுச்சர் �ிட்டம் 100,000 ேறறுச்சீட்டுகலை 
வழங்குகி்றது.

தகட் ஆகடிவ கிட்ஸ் வவுச்சர் �ிட்டம் ேற்றியும், �கு�ி மறறும் எபேடி 
வவிணைபேவிபேது எனேது ேற்றியும் பமலும் த�ரி்நதுதகொள்ை ேொர்கக 
பவணடிய முகவரி

• www.getactive.vic.gov.au/vouchers/

நிதிசார்நத நலன் கையேடு
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நிதிசார்நத ைலவிேறிவு 
என்றால என்ன?

சரவிசஸ் ஆஸ்ட்யரலிோ – ஃபினான்சிேல 
இன்ஃபரயமஷன் சரவிஸ் (FIS)
132 300-ககு எங்கலை அலழதது ஏன நீங்கள் அலழததீர்கள் எனறு 
நொங்கள் பகட்கும்பேொது ‘ஃேவினொனசியல் இனஃேர்பமஷன சர்வவிஸ்’ 
எனறு தசொல்லுங்கள் ஒரு FIS அ�ிகொரி உங்களுலடய அலழபபுககுப 
ே�ிைைிபேொர்.

• வலைத�ைம்: servicesaustralia.gov.au/fis 

• 132 300-ககு எங்கலை அலழதது ‘ஃேவினொனசியல் 
இனஃேர்பமஷன எனறு தசொல்லுங்கள் 

FIS உங்கைிடம் உங்களுலடய ேைிஓய்வு வவிருபேதப�ர்வுகள் ேற்றிப 
பேசைொம். நொலைபய நீங்கள் ேைிஓய்வு தேற்றொலும் அல்ைது 20 
ஆணடுகைில் நீங்கள் ஓய்வு தே்றத �ிட்டமிட்டொலும் FIS உங்களுககு 
�ிட்டமிட உ�வ முடியும். நிகழநிலையவில் �கவலை நீங்கள் தே்றைொம் 
அல்ைது ஒரு FIS அ�ிகொரியவிடம் பேசைொம். ேைிஓய்வவில் வலுவொன 
நி�ி எ�ிர்கொைதல� உருவொககுவ�றகொன வழிகலை அவர்கள் 
உங்களுககுக கொட்டைொம்.

யுகனட்டிங ைிலயடானான் – நாரத ஈஸ்டரன் 
ஃபினான்சிேல ைவுன்சசலிங திட்டம்
நி�ிக கஷடங்கலை அனுேவவிபேவர்களுககு யுலனட்டிங் 
கில்படொனொன ேைவவி�மொன இைவச பசலவகலை வழங்குகி்றது. நி�ி 
ஆபைொசலன உங்கள் நி�ி நிலைலய ம�ிபபீடு தசய்ய உ�வைொம், 
வவிலைபேட்டியல்கள் மறறும் கடனகைில் எ�றகு முனனுரிலம 
அைிபேது எனே�ில் உ�வைொம், கட்டைக கடலமகள் ேற்றிய வவி�ிகள் 
மறறும் சட்டங்கள் ேற்றிய �கவல்கலை வழங்கைொம், கடன 
அைிபேவர்களுடன பேச்சுவொர்தல� நடத� உ�வைொம் மறறும் கட்டை 
ஏறேொடுகலை அலமததுத �ரைொம், ேட்தஜெட் மறறும் ேை பமைொணலம 
ஆ�ரவவிலன அைிககைொம் மறறும் ேவி்ற சி்றபபு பசலவகளுககொன 
ேரி்நதுலரகலை வழங்கைொம்.

• wwww.unitingkildonan.org.au/programs-and-services/
financial-support/financial-counselling/north-eastern-
financialcounselling-program/

• த�ொலைபேசி: 1800 685 682

சசன்டரலிஙக – சரவிசஸ் ஆஸ்தியரலிோ
தசனடர்லங்க எனேது ஒரு அரசொங்க பசலவயொகும், இது நி�ிசொர்்ந� 
கஷடங்கலை எ�ிர்தகொள்ளும் ஆஸ்�ிபரலய சமூகத�ிறகு நி�ி உ�வவி 
வழங்குகி்றது. தசனடர்லங்க ஓய்வு தேற்றவர்கள், பவலையறப்றொர், 
குடும்ேங்கள், ேரொமரிபேொைர்கள், தேறப்றொர்கள், 
மொறறுத�ி்றனொைிகள், ேழங்குடி ஆஸ்�ிபரலயர்கள் மறறும் கைொசொர 
மறறும் தமொழியவியல் ரீ�ியொக மொறுேட்ட ேவினனைிலயச் 
பசர்்ந�வர்களுககு ேைம் மறறும் பசலவகலை வழங்குகி்றது. 
தசனடர்லங்கின ஆ�ரலவப தேறுவ�றகொன உங்களுலடய 
�கு�ிலயச் சரிேொர்கக, கீபழ உள்ை சர்வவிசஸ் ஆஸ்�ிபரலயொ 
வலைத�ைதல�ப ேொர்லவயவிடவும்.

• www.servicesaustralia.gov.au/individuals/centrelink

ஆஸ்ட்யரலிேன் யடகயசஷன் ஆஃபீஸ் (ATO)
வரி எனேது ஒரு நல்ை சுகொ�ொர அலமபபு, �ரமொன கல்வவி, சொலைபேைிகள் 

நி�ிசொர்்ந� பசலவகள் மறறும் 
ஆ�ரவு (ஃேவினொனசியல் 
சர்வவிசஸ் அனடு சபபேொர்ட்)

மறறும் பமம்ேொடுகள் மறறும் ேல்பவறு வலகயொன சமூக வச�ிகலை 
வழங்குவ�றகொக ஆஸ்�ிபரலய அரசொங்கத�ிறகு மககள் மறறும் 
வைிகங்கள் தசலுததும் ேைம் ஆகும். வரிகலைப புரி்நதுதகொள்வ�ன 
மூைம் கழிவுகலைத �பேவவிடுவல�த �வவிர்ககவும் மறறும் வரிக கடன 
ேொககி லவபேல�த �வவிர்ககவும் தேரிதும் உ�வும். பவலைலயத 
த�ொடங்குவ�றகு முனனர், நீங்கள் ATO-உடன பேச பவணடும் எனறு 
ேரி்நதுலரககிப்றொம். அலடயொைபேடுததுவ�றகொகவும் ே�ிபவடு ேரொமரிபபு 
பநொககங்களுககொகவும் �னிநேர்களுககும், த�ொழில்களுககும் மறறும் ேவி்ற 
நிறுவனங்களுககும் TFN-கலை ATO வழங்குகி்றது. 

ஆஸ்தியரலிோவில குடிேிருபபவரைள்

• www.ato.gov.au/individuals/tax-file-number/apply-for-a-tfn/
australian-residents---tfn-application/

தவைிநொட்டுக கடவுச்சீட்லட லவத�ிருபேவர்கள், நிர்ந�ரமொகக 
குடிபய்றியவர்கள் மறறும் �றகொலக வருலகயொைர்கள் கீபழ 
வவிணைபேவிககைொம்

• https://www.ato.gov.au/individuals/tax-file-number/
apply-for-a-tfn/foreign-passport-holders,-permanent-migrants-
and-temporary-visitors---tfn-application/

ஆஸ்�ிபரலயொவுககு தவைிபய வொழும் மககள்

• https://www.ato.gov.au/individuals/tax-file-number/apply-for-
a-tfn/people-living-outside-australia---tfn-application/

உங்கள் வரி வருமொனதல�ச் சமர்பேவிகக உங்களுககு உ�வவி ப�லவபேட்டொல், 
ஒவதவொரு ஆணடும் ஜெூலை மறறும் அகபடொேர் மொ�ங்களுககு இலடயவில் 
வவிட்டல்சி கம்யூனிட்டி கதனக ஷனஸ் ஒரு இைவச வரி உ�வவி �ிட்டதல� 
வழங்குகி்றது. �கு�ிலயச் சரிேொர்கக �யவுதசய்து அலழககவும்.

• வவிட்டல்சி கம்யூனிட்டி கதனக ஷனஸ் (03) 9401 6666

யநஷனல சடபட் சேலபகலன் (NDH)
மககள் �ங்கள் கடனகலை நிர்வகிககவும் அவர்கைின நி�ிகலை 
கட்டுபேொட்டுககுள் தகொணடுவரவும் உ�வும் வலகயவில் NDH ஒரு 
இைவச நி�ி ஆபைொசலன த�ொலைபேசி பசலவலய வழங்குகி்றது, 
சட்ட பசலவகள், தநருககடி பநர உைவு மறறும் வவிடு�ி பசலவகள் 
மறறும் சுகொ�ொர பசலவகள் பேொன்ற ேவி்ற பசலவகளுடனும் நீங்கள் 
த�ொடர்பு தகொள்ை அவர்கள் உங்களுககு உ�வைொம்.

• https://ndh.org.au/

• த�ொலைபேசி: 1800 007 007

ஆஸ்ட்யரலிேன் ஃபினான்சிேல ைம்பசளய்ண்ட்ஸ் 
அததாரிட்டி (AFCA)
வங்கிகள், கடன சங்கங்கள், கட்டிட சங்கங்கள், ஆயுள் கொபபீட்டு 
நிறுவனங்கள், மூபபேொய்வு உ�வவிதத�ொலக வழங்குநர்கள், நி�ித 
�ிட்டமிடுேவர்கள் மறறும் ேை நி�ி நிறுவனங்கள் சொர்்ந� புகொர்கலை 
AFCA லகயொளுகி்றது. ஒரு �கரொல்ற எவவொறு தீர்பேது எனேது 
கு்றிதது நி�ி நிறுவனங்களுடன உடனேடிகலககலை பமறதகொள்ை 
நுகர்பவொர் மறறும் சிறு வைிகங்களுககு AFCA உ�வுகி்றது. 

• www.afca.org.au/about-afca

• த�ொலைபேசி: 1800 931 678

நி�ிசொர்்ந� கல்வவிய்றிவு எனேது தைிறன்கள் மறறும் அது சொர்்ந� 
அறி்வபிடனக தகொணடிருபேது, இது ஒரு �னிநேர் அலனதது 
நி�ி ஆ�ொரங்களுடனும் தை்க்வலறிநதை மறறும் ேயனுள்ை 
முடிவு்கடள எடுகக அனும�ிககி்றது. 

மணி ஸ்மாரட்
மைி ஸ்மொர்ட் எனேது ஆஸ்�ிபரலய சமூகத�ிறகு நி�ி வழிகொட்டு�லை வழங்கும் நம்ேகமொன அரசொங்கத�ின ஆ�ரவுதேற்ற 
முனமுயறசியொகும். வங்கி மறறும் ேட்தஜெட், தேறுகடனகள், கடன வச�ி மறறும் கடன, மு�லீடு தசய்�ல் மறறும் �ிட்டமிடல், கொபபீடு, 
சூபேர் மறறும் ேைிஓய்வு கு்றிதது �கவை்றி்ந� முடிவுகலை எடுகக உ�வும் எைிய கருவவிகள், உ�வவிககு்றிபபுகள், ஒபபீடுகள் மறறும் 
கைககீடுகலை வழங்குகி்றது. நி�ி ஆபைொசலன மறறும் வழிகொட்டு�ல் ப�லவபேட்டொல் நி�ி ஆபைொசகர் வை ேககத�ின மூைம் 
ஆ�ரவும் வழங்கபேடுகி்றது.

• www.moneysmart.gov.au
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விகலபபட்டிேலைளுககுப பணம் சசலுததுதல
ேைம் தசலுத�த த�ொடங்குவ�றகொக உங்களுலடய 
வவிலைபேட்டியல்கள் வரும் வலர நீங்கள் கொத�ிருகக பவணடிய�ில்லை. 
உங்கள் வவிலைபேட்டியல்கள் உங்கலைத துனேத�ில் ஆழத�ொ�ிருகக 
ஒரு சி்ற்ந� வழி, அவறல்ற வழககமொன அடிபேலடயவில் தசலுததுவது, 
எடுததுககொட்டொக, உங்களுககு இரு வொரங்களுககு ஒருமுல்ற ேைம் 
தசலுத�பேட்டொல், உங்கள் வவிலைபேட்டியல்கலை இரு வொரங்களுககு 
ஒருமுல்ற தசலுததுங்கள் அல்ைது உங்களுலடய 
வவிலைபேட்டியல்களுககு அ�ில் ஒரு த�ொலகலய ஒதுககுங்கள். உங்கள் 
ேயனேொட்டு நிறுவனத�ிடம் இரு வொரங்களுககு ஒருமுல்ற கட்டைம் 
தசலுததும் வலகயவில் மொற்றி அலமககச் தசொல்லுங்கள். அவர்கள் கட்ந� 
வருடத�ில் உங்களுலடய வவிலைபேட்டியல்கைின தமொத�த 
த�ொலகலயக கைககிட்டு அல� 26 இரு வொரங்களுககு ேைம் 
தசலுததும் வலகயவில் ேவிரிததுக தகொடுபேொர்கள். இது உங்கள் எல்ைொ 
வவிலைபேட்டியல்களுககும் தேொரு்நதும் எடுததுககொட்டொக உங்கள் வீட்டுத 
த�ொலைபேசி / இலையம், லகபபேசிகள், கடனகள், கடன கொர்டுகள், 
வீட்டுக கடன, கட்டைங்கள் மறறும் கல்வவி கட்டைம். 

விகலபபட்டிேலைளுககுப பணம் சசலுததும் 
முகறைள்
உங்களுலடய வவிலைபேட்டியல்களுககுப ேைம் தசலுத� நீங்கள் ேை 
வழிகலைப ேயனேடுத�ைொம்: வவிலைபேட்டியல் அல்ைது கட்டை 
அட்லடலயப ேயனேடுத�ி �ேொல் அலுவைகம், த�ொலைபேசி அல்ைது 
இலைய வங்கி வழியொக BPAY, இலைய வங்கி (பநரடி ேறறு), 
தசனட்தரபே வழியொக �ொனியங்கி மீணடும் மீணடும் நிகழும் 
ேரிமொற்றங்கள்.

ைடன்வசதி என்றால என்ன?
கடனவச�ி என்றொல் இபபேொது ம�ிபபுள்ை ஒனல்றப தேறுவதும் 
ேவினனர் ேைம் தசலுததுவ�ொக உறு�ியைிபேதும் ஆகும். தேரும்ேொலும் 
கடன வழங்குேவர் அ�றகொன கட்டைதல�யும் பசர்ததுக தகொள்வொர். 
கடலனத �ிருபேவிச் தசலுத� நீங்கள் ஒபபுக தகொள்ளும்பேொது, 
கடனைிபேவருடன நீங்கள் தசய்யும் எ்ந�தவொரு ஒபே்ந�த�ின 
வவி�ிமுல்றகைின கீழ நீங்கள் தசலுத� பவணடிய ேைதல� �ிருபேவிச் 
தசலுததுவ�றகு நீங்கள் தேொறுபேொவீர்கள். �னிநேர் கடனகள் மறறும் 
வீட்டுக கடனகள், கிதரடிட் மறறும் ஸ்படொர் கொர்டுகள், கல்வவி கடனகள், 
வொடலக தகொள்மு�ல்கள், குறுகிய கொை அல்ைது குறுகிய த�ொலகக 
கடனகள், ஒரு லகபபேசி, இலைய பசலவகள், மினசொரம் அல்ைது 
எரிவொயு, நீர் பசலவகள் மறறும் ேைவறல்ற கடன வச�ி உள்ைடககும்.

வட்டிேிலலாத மற்றும் வட்டி ைட்டணக ைாலம் 
என்றால என்ன?
வட்டி இல்ைொ கடன என்றொல் கடன வொங்கிய ேைத�ிறகு வட்டி 
வசூலககபேடுவ�ில்லை. வட்டியவில்ைொக கொைம் எனேது கடன 
வழங்குேவர் கூறும் கொைம்வலர நீங்கள் கடன வொங்கிய ேைத�ிறகு 

வட்டி தசலுத� பவணடிய�ில்லை, ஆனொல் வட்டியவில்ைொக கொைம் 
முடிவலட்நது அ�றகுள் நீங்கள் தசலுத� பவணடிய த�ொலக 
அலனதல�யும் நீங்கள் �ிருபேவிச் தசலுத�வவில்லை என்றொல் அவர்கள் 
வவி�ிககும் ஒரு நிலையொன வட்டி வீ�ம் உங்கைிடம் வசூலககபேடும். 
கட்டைங்கள் வவிலரவொக குவவி்நது வவிடைொம் மறறும் வட்டியவில்ைொக 
கொைகட்டத�ில் நிலுலவத த�ொலகலய நீங்கள் �ிருபேவிச் 
தசலுத�வவில்லை என்றொல், உங்கைிடம் நில்றய வட்டி 
வசூலககபேடைொம், எனபவ வட்டியவில்ைொக கொைம் முடிவலடவ�றகு 
முனபே நீங்கள் கடன வொங்கிய ேைதல� எபபேொதும் தசலுத�ிவவிட 
முயறசிகக பவணடும் என ஊககபேடுத�பேடுகிறீர்கள்.

ைிசரடிட் ஸ்யைார & ைிசரடிட் அறிககைைள்
கடன அ்றிகலககள் எனேது நீங்கள் எ்ந�தவொரு கடன கைககுகலையும் 
எவவொறு லகயொணடீர்கள் எனே�றகொன சுருககமொகும். நீங்கள் 
எபபேொ�ொவது கடன வச�ி அல்ைது கடனுககொக வவிணைபேவித�ிரு்ந�ொல், 
உங்கலைப ேற்றிய கடன அ்றிகலக இருககும். உங்களுககு கடன 
வழங்கைொமொ, எ்ந� வவி�ிமுல்றகைின கீழ எனேல� தீர்மொனிகக 
சொத�ியமொன கடன வழங்குநர்கள் மறறும் கிதரடிட்டர்கைொல் கடன 
அ்றிகலககள் ேயனேடுத�பேடுகின்றன. உங்களுலடய கிதரடிட் ஸ்பகொர் 
எனேது உங்களுலடய கடன அ்றிகலகயவில் உள்ை உங்கலைப ேற்றிய 
�னிபேட்ட மறறும் நி�ித �கவல்கலை அடிபேலடயொகக தகொணடது. 
உங்களுககு கடன வழங்கைொமொ அல்ைது உங்களுககுப ேைம் 
தகொடுககைொமொ எனேல� தீர்மொனிகக கடன வழங்குநர்கள் உங்கள் 
கிதரடிட் ஸ்பகொலர (அல்ைது கடன ம�ிபபீட்லட) ேயனேடுததுகி்றொர்கள். 
உங்களுலடய கிதரடிட் ஸ்பகொலர அ்றி்நதுதகொள்வதும், உங்கள் கடன 
அ்றிகலகலயப புரி்நதுதகொள்வதும் கடன தே்றப பேச்சுவொர்தல� நடத� 
அல்ைது கடனுககொக நீங்கள் ஏன நிரொகரிககபேட்டீர்கள் எனேல�ப 
புரி்நதுதகொள்ை உ�வும். உங்களுககு எ்ந� வலகயொன கடன 
வழங்கபேட்டொலும், உங்களுலடய ஒபே்ந�ம் மறறும் நீங்கள் �ிருபேவிச் 
தசலுததும் கொை அட்டவலைபேடி நட்நது தகொள்ளுவது முககியம், 
ஏதனனில், இது உங்கள் கிதரடிட் ஸ்பகொலரயும் மறறும் கடன 
அ்றிகலகலயயும் ேொ�ிககும். உங்கள் கடன அ்றிகலக மறறும் கிதரடிட் 
ஸ்பகொரின இைவச நகலைப தே்ற கீபழயுள்ை மூனறு கடன 
ேைியகங்கைில் ஒன்றிறகு வவிணைபேவிககைொம்.

இலயன
• www.illion.com.au/#illion-for-individuals

• இலயன த�ொலைபேசி: 1300 734 806

இககிஃபேகஸ்
• www.equifax.com.au/personal/help-centre/credit-reports/

get-my-equifax-credit-report

• இககிஃபேகஸ் த�ொலைபேசி: 13 83 32

எகஸ்பீரியன
• www.experian.com.au/order-credit-report/ 

• எகஸ்பீரியன த�ொலைபேசி: 1300 783 684

நி�ிசொர்்ந� ஆபைொசலனகள்

வட்டிேிலலாக ைடன் திட்டம் (யநா இன்டரஸ்ட் யலான் 
ஸ்கீம் - NILS)
குட் தஷபேர்ட் மூைம் வட்டி இல்ைொக கடன �ிட்டங்கள் 
வழங்கபேடுகின்றன மறறும் குல்ற்ந� வருமொனத�ில் 
உள்ைவர்களுககு வட்டி இல்ைொ� கடனகளுககொன அணுகலை 
வழங்குகி்றது. கடனத�ொலக அ�ிகேட்சமொக $1500 ஆக இருககும். 
NILS ேைியொைர் ஒரு இயைத�கக �ிருபேவிச் தசலுததும் ஏறேொட்டுடன 
உங்கைிடம் பவலை தசய்வொர். கூடு�ல் �கவல்கலைப தே்றவும், 
உங்கள் அருகிலுள்ை வழங்குநலரக கணடுேவிடிககவும் கீபழயுள்ை 
வலைத�ைதல�ப ேொர்ககவும். �கு�ி வலரயல்ற தேொரு்நதும்.

• https://goodshepherdmicrofinance.org.au/services/no-interest-
loan-scheme-nils/

StepUp Loan program 
குட் தஷபேர்ட் மூைம் ஸ்தடப அப கடனகள் வழங்கபேடுகின்றன. 
குல்ற்ந� வருமொனத�ில் உள்ைவர்களுககும் வங்கியவில் கடன 
தேறுவ�ில் சிரமம் உள்ைவர்களுககும் குல்ற்ந� வட்டி 
கடனகளுககொன அணுகலை வழங்குகி்றொர்கள். கடன த�ொலக $800 
மு�ல் அ�ிகேட்சமொக $3000 வலர இருககும், இல� மூனறு ஆணடு 
கொைத�ில் குல்ற்ந� வட்டி வவிகி�த�ில் �ிருபேவிச் தசலுத�ைொம். 
கூடு�ல் �கவல்கலைப தே்றவும், உங்கள் அருகிலுள்ை வழங்குநலரக 
கணடுேவிடிககவும் கீபழயுள்ை வலைத�ைதல�ப ேொர்ககவும். �கு�ி 
வலரயல்ற தேொரு்நதும்.

• https://goodshepherdmicrofinance.org.au/services/stepup-loan/

குறுைிே சதாகைக ைடன்ைள்
பே பட பைொன என அலழககபேடும் குறுகிய த�ொலகக கடனகள் 
எனேது அ�ிகேட்சமொக $2000-வலர கடன தே்ற அனும�ிககி்றது. 16 
நொட்கள் த�ொடங்கி ஒரு ஆணடுககுள் அல�த �ிருபேவிச் தசலுத�ைொம். 
இது ஒரு வவிலரவொன தீர்வொகத ப�ொன்றினொலும், ஒரு குறுகிய 
த�ொலகக கடனுககு நில்றய கட்டைம் உணடு, நீங்கள் கடன 
வொங்கியல� வவிட அ�ிகமொகத �ிருபேவிச் தசலுத� 
பவணடிய�ிருககைொம். உங்களுககுத ப�லவபேடும்பேொது கடன 
வொங்க மலவொன வழிகள் உள்ைன, எனபவ எபபேொதும் முயறசி 
தசய்து வவிசொரலை தசய்து ேவி்ற வவிருபேதப�ர்வுகலை மு�லல் 
ஆரொயுங்கள். வங்கிகைிடமிரு்நது வரும் �னிபேட்ட கடனகலை வவிட 
குறுகிய த�ொலகக கடனகள் அ�ிக வட்டி தகொணடலவ.

சரன்ட் டு கப (வாஙகுவதற்ைாை வாடகைககு 
எடுததல)
வொங்குவ�றகொன வொடலக எனேது ஒரு வலக சட்ட வொைிக 
நடவடிகலக ஆகும், அங்கு நீங்கள் அல்றகைனகள், மினனணு 
சொ�னங்கள், பமொட்டொர் வொகனங்கள், ரியல் எஸ்படட், வீட்டு 
உேகரைங்கள் பேொன்ற தசொததுககலை ஒபே்ந�த�ினபேொது 
ஏப�னும் ஒரு கட்டத�ில் வொங்குவ�றகொன வவிருபேததுடன 
வொரொ்ந�ிரம் அல்ைது மொ�ொ்ந�ிரம் ேைம் தசலுத�ி வொடலகககுப 
தேறுகிறீர்கள். உங்கள் ஒபே்ந� வவி�ிகலைச் சொர்்ந�ிருககும், நீங்கள் 
வொடலக / தகொடுபேனவுகலை சரியொன பநரத�ில் தசலுத�வவில்லை 
என்றொல், நீங்கள் �ொம�க கட்டைங்கலை அ�ிகமொகச் தசலுத� 
பநரிடைொம் அல்ைது அ்ந�ச் தசொதல� வொங்குவ�றகொன உரிலமலய 
இழகக பநரிடைொம்.

வஙைிக ைடன்ைள்
ஒரு வங்கி கடன எனேது நடுத�ர அல்ைது நீணட கொை நி�ிலய 
வழங்குகி்றது, அ�றகுப ே�ிைொக தேறுநர் கடன வொங்கிய 
த�ொலகலயயும் வட்டிலயயும் �ிருபேவிச் தசலுத� பவணடும். கடன 
கொைமும் வட்டித த�ொலகயும் வங்கியொல் தீர்மொனிககபேடுகி்றது 
மறறும் உங்களுலடய வருமொனம், தசைவு, கடன வரைொறு, 
தசொததுககள் மறறும் கடலனத �ிருபேவிச் தசலுததுவ�றகொன 
உங்களுலடய ஒட்டுதமொத� �ி்றன பேொன்ற கொரைிகலை 
அடிபேலடயொகக தகொணபட முடிதவடுககபேடும். எ்ந�தவொரு 
கடலனயும் வொங்குவ�றகு முன, தவவபவறு வங்கி நிறுவனங்கைின 
கடன �ிட்டங்கலை ஆரொய்்நது அ்றிய பவணடும் எனப 
ேரி்நதுலரககபேடுகி்றது, பமலும், உங்களுககு உறு�ியொகத 
த�ரியொவவிட்டொல், சிை ஆபைொசலன மறறும் வழிகொட்டு�லுககு ஒரு 
நி�ி ஆபைொசலன பசலவயுடன பேசுங்கள்.

கடன வலககள்

நிதிசார்நத ைலவிேறிவு என்றால என்ன? 
சதாடரைிறது

நிதிசார்நத நலன் கையேடு

1312

https://www.equifax.com.au/personal/help-centre/credit-reports/get-my-equifax-credit-report
https://www.equifax.com.au/personal/help-centre/credit-reports/get-my-equifax-credit-report
https://www.experian.com.au/order-credit-report/
https://goodshepherdmicrofinance.org.au/services/no-interest-loan-scheme-nils/
https://goodshepherdmicrofinance.org.au/services/no-interest-loan-scheme-nils/
https://goodshepherdmicrofinance.org.au/services/stepup-loan/
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வருவாய் $ சதாகை $ சதாகை $ சதாகை

பிடிததம் ்பபாை உங்ைளுககுக 
ைிக்டககும் சம்பளம்

பிடிததம் ்பபாை உங்ைளுக்டய 
துகணவருககு ைிக்டககும் சம்பளம்

பணிக்ைபாக்டைள் / மிகை ்நர ஊதியம்

்சன்டரலிங்க பெனைள்

குடும்ப வரி பெனைள்

்ப்றப்பட்்ட குழநகத ஆதரவு

சமாதத வருவாய்  A

வீடு மற்றும் பேன்பாடுைள்

வபா்டகை

மினசபாரம்

எரிவபாயு

நீர

இகணயம்

்ப டிவி

வீட்டு ்தபாகெ்பசசி

கைப்்பசசி

பி்ற

ைபாப்பீடு மற்றும் நிதி

ைபார ைபாப்பீடு

வீடு மற்றும் வீட்டுப் 
்பபாருட்ைளுகைபான ைபாப்பீடு

சுைபாதபாரக ைபாப்பீடு

ைபார ை்டன

ை்டன அட்க்டக ்ைபாடுப்பனவுைள்

தனிப்பட்்ட ை்டன

குறுைிய ்தபாகை ை்டனளிப்பவர 
ை்டனைள்

வட்டியிலெபாக ை்டனைள்

குடும்பததிற்குச ்சலுதத 
்வண்டிய பணம் 

மளிகை

சூப்பர மபாரக்ைட்

இக்றசசசி

பபால ்பபாருட்ைள் மற்றும் ்பகைரி

்சலெப் பிரபாணிைளுகைபான உணவு

தனிபபட்ட மற்றும் மருததுவம்சார்நதகவ

ஒப்பகனப் ்பபாருட்ைள் மற்றும் 
ைழிவக்றப் ்பபாருட்ைள்

சசிகை மற்றும் அழகு

மருநதுைள் மற்றும் மருநதைம்

ைண்ணபாடிைளள் மற்றும் ைண் பரபாமரிப்பு

பலமருததுவம்

மருததுவரைள் மற்றும் மருநதுைள்

்பபாழுது்பபாககுைள்

உக்டைள் மற்றும் ைபாெணிைள்

ஆபரணங்ைள் மற்றும் துகணப்்பபாருள்ைள்

ைணினிைள் மற்றும் சசிறு ைருவிைள்

விகளயபாட்டு மற்றும் ்ிம்

்பபாழுது்பபாககு மற்றும் ்வளியில 
உண்ணும் உணவுைள்

ைபாப்பி மற்றும் ்தநீர

வபாங்கும் மதிய உணவுைள்

எடுப்புச சபாப்பபாடு, மற்றும் 
்நபாறுககுத தீனிைள்

சசிை்ரட்டுைள்

பபானங்ைள் மற்றும் மது

பபாரைள் மற்றும் ைிளப்புைள்

உணவைங்ைள்

புததைங்ைள்

்சய்திததபாள்ைள் மற்றும் இதழைள்

ப்டங்ைள் மற்றும் இகச

விடுமுக்ற நபாட்ைள்

விடுமுக்ற நபாட்ைள்

்ைபாண்்டபாட்்டங்ைள் மற்றும் பரிசுைள்

்பபாககுவரதது

சமாதத சசலவினம் B

வருவாய் A

சசலவு B

இருபபு

பணத திட்டம்
உங்கள் பணம் எஙகு தேல்்கிறது எனேல�க 
கணகொைிககவும், �ிட்டமிடவும், முனனுரிலம அைிககவும் 
பணத தைிடைங்கள். சி்ற்ந� வழியொகும். ஒரு ேைத �ிட்டம் 
அல்ைது தசைவுத �ிட்டதல�ப ேவினேறறுவது எனேது நீங்கள் 
கடனில்ைொமல் இருகக உ�வைொம் அல்ைது நீங்கள் �றபேொது 
கடனில் இரு்ந�ொல் அ�ிலரு்நது தவைிபய்ற நீங்கள் 
வழிலயக கணட்றிய உ�வைொம். நீங்கள் ேயனேடுத�ககூடிய 
எைிய ேைத �ிட்டக கருவவி கீபழ தகொடுககபேட்டுள்ைது. 



யசகவ 
வழஙகுபவரைள்

அவசரகொை நிவொரைச் 
பசலவகள் (எமர்தஜெனசி 
ரிலஃப சர்வவிசஸ்)

அவசரகொை நிவொரை பசலவகள் (எமர்தஜெனசி ரிலஃப சர்வவிசஸ்) நி�ி 
தநருககடிலய அனுேவவிககும் மககளுககு நி�ி, தேொருள் உ�வவி, உைவு 
மறறும் உைவு ஆ�ரலவ வழங்குகி்றது. கிலடககககூடிய ஆ�ரவு எனேது 
ஒவதவொரு பசலவககும் மொறுேடும். உைவு தேொட்டைங்கள், உைவு 
வவுச்சர்கள், நி�ி உ�வவி, ேவில் ஆ�ரவு மறறும் ஆலட மறறும் வீட்டு தேொருட்கள் 
பேொன்ற ஆ�ரவுகள் கிலடககைொம். அவர்கள் எ்ந� ஆ�ரலவ வழங்க முடியும் 
எனேல� அ்றியத �னிபேட்ட வழங்குநரிடம் �யவுதசய்து பேசுங்கள்.

விட்டலசி ைம்யூனிட்டி ைசனக்ஷன்ஸ் (விட்டலசி 
சமூைத சதாடரபுைள்)
• த�ொலைபேசி: (03) 9401 6666

புனித வின்சசன்ட் யத பால

• த�ொலைபேசி: 1800 305 330 

இன்ஃபினிட்டி ஆலேம் - ைம்யூனிட்டி மீலஸ் ைிசசன்

• த�ொலைபேசி: 0409 354 633

யசலயவஷன் ஆரமி விட்டலசி சிட்டி ைாரபஸ்

• த�ொலைபேசி: (03) 9437 4997

ைன்ட்ரிஒய்டு ைம்யூனிட்டி மிஷன்ஸ் விக

• த�ொலைபேசி: 0411 394 494

என்ைம்பாஸ் யைர

• த�ொலைபேசி: 0422 461 847 

யைததலிக யைர

• த�ொலைபேசி: (03) 8468 1305 

நாரத பாய்ண்ட் சசன்டர

• த�ொலைபேசி: (03) 9338 1898 

விகயடாரிேன் அயபாரி்ினல கசலடுயைர 
ஏச்ன்சி யைாஆபபயரட்டிவ்
VACCA ேவிதரஸ்டன

• த�ொலைபேசி: (03) 9287 8800

சேவன்லி ஃபீஸ்ட்

• த�ொலைபேசி: 0420 821 646   

• vittlefeastproject@gmail.com

ஃபிரம் அஸ்2யூ

• த�ொலைபேசி: 0412 042 069

விட்டலசி மினிஸ்ட்ரீஸ் இன்க ஃபூட்யஷர

• த�ொலைபேசி: 0407348599 அல்ைது (03) 9716 2340 

பிக குரூப ேக

• Https://biggrouphug.org/

சீக ைம்யூனிட்டி ைசனக்ஷன்ஸ்

• 0476 850 607 (உலர தசய்�ி மட்டுபம)

யோப சசன்டர

• த�ொலைபேசி: 0423 165 320

• john@unihillchurch.com.au

டரபன்ஸ் 4 ஆஸ்ட்யரலிோ

• turbans4australia@gmail.com

உைவு

மில பாரக யபபடிஸ்ட் சரச (தி யஷக)
• த�ொலைபேசி: 0400 072 933 

இன்ஃபினிட்டி சரச தி ைம்யூனிட்டி மீலஸ் ைிசசன்

• த�ொலைபேசி: 0409 354 633 

என்ைம்பாஸ் யைர ைம்யூனிட்டி லஞ்ச

• த�ொலைபேசி: 0422 461 847 

கிலரசிஸ் பேொன 
லைனஸ்

ைாவல/தீ/ஆம்புலன்ஸ்
உடனடி கொவல், தீயலைபபு அல்ைது ஆம்புைனஸ் உ�வவி 
ப�லவபேடும் அவசரநிலைகளுககு,

• த�ொலைபேசி: 000

• 24-மைி பநரமும் வொரத�ின 7நொட்களும்

நாரத ஈஸ்டரன் CAAT சரவிஸ் / ைிகரசிஸ் 
அசசஸ்சமண்ட் & டிரீட்சமண்ட் டீம்
மனநை தநருககடியவில் உள்ைவர்களுககு 24 மைி பநரமும், வொரத�ில் 
7 நொட்களும் உ�வுவ�றகொன அவசர பகொரிகலககளுககு ஒரு CATT 
ே�ிைைிககி்றொர்.

• த�ொலைபேசி: 1300 859 789

• 24-மைி பநரமும் வொரத�ின 7நொட்களும்

கலஃபகலன்
தநருககடி ஆ�ரவு மறறும் �றதகொலை �டுபபு பசலவகலை மன 
உலைச்சலை அனுேவவிககும் அலனதது ஆஸ்�ிபரலயர்களுககும் 24 
மைிபநரமும் அணுகும் வச�ிலய வழங்கு�ல்.

• த�ொலைபேசி: 13 11 14

• 24-மைி பநரமும் வொரத�ின 7நொட்களும்

பணி யநரததுககுப பி்நகதே குழ்நகத பாதுைாபபு 
யசகவ
வழககமொன ேைி பநரமற்ற பநரங்கைில் ஒரு குழ்நல�யவின உடனடி 
ேொதுகொபபு ேற்றிக கவலைபேடுகி்றது

• த�ொலைபேசி: 13 12 78

• மொலை 5:00 - கொலை 9:00 �ிங்கள் - தவள்ைி; 24 மைி பநரமும் 
வொர இறு�ி & தேொது வவிடுமுல்ற நொட்கள்

கம ைம்யூனிட்டி டிசரகடரி
லம கம்யூனிட்டி டிதரகடரி எனேது சமூக �கவல்கைின டிஜெிட்டல் நூைகமொகும். வவிட்டல்சி நகரத�ிறகொன நிகழநிலை பசலவ 
பகொபேகதல� இது வழங்குகி்றது.

• www.mycommunitydirectory.com.au/Victoria/Whittlesea
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யசஃப ஸ்சடபஸ்
வவிகபடொரியொவவின 24/7 குடும்ே வனமுல்ற ஆ�ரவு பசலவ குடும்ே 
வனமுல்றலய அனுேவவிககும் அல்ைது அ�றகொக அஞசும் 
வவிகபடொரியொவவில் உள்ை யொருககும் சி்றபபு ஆ�ரலவ அைிககி்றது. 
குடும்ே வனமுல்ற ஆ�ரவுககொன பவலை பநரத�ிறகுப ேவி்நல�ய பசலவ.

• த�ொலைபேசி: (03) 9928 9600 அல்ைது 1800 015 188

• 24-மைி பநரமும் வொரத�ின 7நொட்களும்

ைிட்ஸ் சேலபகலன்
5 மு�ல் 25 வயதுககுட்ேட்ட இலைபயொருககொன இைவச, �னியொர் 
மறறும் நம்ேகமொன ஆஸ்�ிபரலயொவவின ஒபர 24/7 த�ொலைபேசி 
மறறும் நிகழநிலை ஆபைொசலன பசலவ.

• த�ொலைபேசி: 1800 551 800

• 24-மைி பநரமும் வொரத�ின 7நொட்களும்

சமன்ஸ் கலன்
உைர்வு நைன மறறும் உ்றவுப ேவிரச்சலனகளுடன உள்ை 
ஆணகளுககொன த�ொலைபேசி மறறும் ஆனலைன ஆபைொசலன பசலவ.

• த�ொலைபேசி: 1300 789 978

• 24-மைி பநரமும் வொரத�ின 7நொட்களும்

சபரன்ட்கலன்
வவிகபடொரியொவவில் குழ்நல�கள் மறறும் ே�ினேருவத�ினருலடய 
தேறப்றொர் மறறும் ேரொமரிபேொைர்களுககொக, குழ்நல�லயப 
ேரொமரிபே�ில் உள்ை தேறப்றொர்கைின ேவிரச்சலன ேற்றிய 
ஆபைொசலனகலையும், �கவல்கலையும் ஆ�ரலவயும் வழங்குகிப்றொம்.

• த�ொலைபேசி: 13 22 89 

• கொலை 8:00 - நள்ைிரவு வொரத�ின 7 நொட்களும்

தி விகயடாரிேன் பாய்சன்ஸ் இன்ஃபரயமஷன் 
சசன்டர (VPIC)
ஒரு நேருககு நச்சு ஏ்றியவிரு்ந�ொல், மரு்நது அ�ிகமொக எடுத�ிரு்ந�ொல், 
மரு்நது எடுபே�ில் ஒரு �வறு தசய்�ிரு்ந�ொல், அல்ைது ஒரு ேொம்பேொ, 
ப�பைொ, ப�னீபயொ, குழவவிபயொ தகொட்டியவிரு்ந�ொல் / கடித�ிரு்ந�ொல் 
எனன தசய்வது என்ற ஆபைொசலனலய வவிகபடொரியொவவில் உள்ை 
மககளுககு நொங்கள் வழங்குகிப்றொம்.

• த�ொலைபேசி: 13 11 26

• 24-மைி பநரமும் வொரத�ின 7நொட்களும்

மது, பேொல� மரு்நது & 
சூ�ொட்டம்

ைரனியஷ
ஸ்தேஷலைஸ்டு ஆல்கெொல் அனடு அ�ர் டிரக (AOD) சிகிச்லசப 
ேைி (சி்றபபு ஆல்கெொல் மறறும் ேவி்ற பேொல� மரு்நது (AOD) 
சிகிச்லசப ேைி. 

• த�ொலைபேசி: (03) 9401 0600 

• கொலை 9:00 - மொலை 5:00 �ிங்கள் - தவள்ைி

யபஸ்கலனின் யநரடி கலன்
மது மறறும் ேவி்ற பேொல� மரு்நதுகைொல் (AOD) ேொ�ிககபேட்ட 
வவிகபடொரியொவவில் வொழும் யொருககும் 24/7 இரகசியமொன 
ஆபைொசலன, �கவல் மறறும் ேரி்நதுலர பசலவ.

• த�ொலைபேசி 1800 888 236

• 24-மைி பநரமும் வொரத�ின 7நொட்களும்

ஃயபமிலி டிரக & ஆலைோல சேலபகலன்
ஃபேமில டிரக தெல்ப எனேது ஒருவரின பேொல� மறறும் ஆல்கெொல் 
ேயனேொட்டொல் ேொ�ிககபேட்டுள்ை குடும்ேங்கள் மறறும் நணேர்களுககு 
நலடமுல்ற உ�வவி, �கவல் மறறும் ஆ�ரலவ வழங்கும் ஒரு �ிட்டமொகும்.

• த�ொலைபேசி: 1300 660 068 

• 24-மைி பநரமும் வொரத�ின 7நொட்களும்

யைம்பளரஸ் சேலப
சூ�ொட்டத�ொல் ேொ�ிககபேட்ட குடும்ேங்கள் மறறும் நணேர்கள் உட்ேட்ட 
மககளுககு ஆ�ரவைிககி்றது. �டுபபு, ஆரம்ேகொை �லையீடு 
ஆகியவற்றில் கவனம் தசலுததுகி்றது, பமலும் சூ�ொட்ட தீங்குகைொல் 
ேொ�ிககபேடககூடிய சொத�ியமுள்ைவர்களுககும் ேவிரொ்ந�ிய மறறும் 
கிரொமபபு்ற சமூகங்கைில் வசிபேவர்களுககும் ஆ�ரலவ வழங்குகி்றது.

• த�ொலைபேசி: 1300 133 445

• மினனஞசல்: ghnintake@bchs.org.au

• கொலை 9:00 - மொலை 5:00 �ிங்கள் - தவள்ைி

யுகனட்டிங யைர ரீச்ன்
யுலனட்டிங் பகர் வவிகபடொரிய அனடு டொஸ்பமனீயொவவின ஆல்கெொல் 
மறறும் ேவி்ற பேொல� மரு்நது (AOD) சிகிச்லச மறறும் கல்வவி முகலம. 
ஒரு நிறுவனமொக, சமூகப ேைிகள் துல்றயவில் நடபபு மறறும் 
எ�ிர்கொை மொற்றங்களுககொக எங்கைொல் �யொரிகக முடியும்.

• த�ொலைபேசி: 1800 700 514

• கொலை 9:00 - மொலை 5:00 �ிங்கள் - தவள்ைி

ஊனம் (மொறறுத�ி்றன)

யதசிே மாற்றுத திறனாளிைள் ைாபபீட்டுத திட்டம் 
(யநஷனல டிஸபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் - NDIS) 
- பிரதரேஹுட் ஆஃப சசேின்ட் லாரன்ஸ்
அ்றிவுசொர், உடலயல், புைனசொர், புரி�ல்சொர் மறறும் சமூக உைவவியல்சொர் 
�கு�ிவொய்்ந� மொறறுத �ி்றனொைிகளுககு ஆ�ரவவிலன வழங்குகிப்றொம். 
�கு�ிவொய்்ந� மொறறுத�ி்றனொைிகளுககு அல்ைது வைர்ச்சிக குல்றேொடுள்ை 
குழ்நல�களுககும் �கு்ந� முனகுறுககீடு ஆ�ரவு வழங்கபேடைொம்.

• த�ொலைபேசி: 1300 275 634

• கொலை 8:30 - மொலை 5:30 �ிங்கள் - தவள்ைி

நாரதரன் சபயபாரட் சரவிசஸ் (வடககு ஆதரவு யசகவைள்)
 மொறறுத�ி்றனொைிகள், அவர்களுலடய குடும்ேங்கள், மறறும் 
ேரொமரிபேொைர்களுககு புதுலமயொன மறறும் ஆ�ரவுத �ிட்டங்கலை 
வழங்குகி்றது.

• த�ொலைபேசி: (03) 9486 5077 

• கொலை 8:30 - மொலை 4:30 �ிங்கள் - தவள்ைி

டிஸபிலிட்டி சரவிசஸ் (மாற்றுத திறனாளிைள் யசகவைள்)
அகதகொயர்டு ேவிதரய்ன இனஜெூரி (ேவி்றபேவிறகுப ேவினனர் மூலையவில் 
ஏறேட்ட ஒரு ேவிரச்சலன) உள்ைிட்ட அ்றிவுசொர், உடல் மறறும் உைர்ச்சி 
குல்றேொடுகள் உள்ைவர்களுககு வச�ிகலையும் சமூக 
அடிபேலடயவிைொன பசலவகலையும் வழங்குகி்றது.

• த�ொலைபேசி: (03) 9407 9699 

• கொலை 9:00 - மொலை 5:00 �ிங்கள் - தவள்ைி

குடும்ேம்

டிரம்மன்ட் ஸ்டிரீட் சரவிசஸ்
குடும்ேங்கள் மறறும் �னிநேர்கலை ஆ�ரிககி்றது மறறும் குழ்நல�கள், 
இலைஞர்கள், தேரியவர்கள் மறறும் குடும்ே வொழகலகப ேொல�யவில் உள்ை 
குடும்ேங்கள் மறறும் முககிய குடும்ே மொற்றங்களுககு �டுபபு, ஆரம்ேகொை 
�லையீடு மறறும் இைககுசொர், சி்றபபு ஆ�ரலவ வழங்குகி்றது.

• த�ொலைபேசி: (03) 9663 6733

• கொலை 9:00 - மொலை 5:00 �ிங்கள், வவியொழன & தவள்ைி; 
கொலை 9:00 - மொலை 8:00 தசவவொய் & பு�ன 

ரியலஷன்ஷஷிபஸ் ஆஸ்தியரலிோ (விகயடாரிோ)
�னிநேர்கள், குடும்ேங்கள் மறறும் சமூகங்களுககொன உ்றவு ஆ�ரவு பசலவகலை 
வழங்குகி்றது. பநர்மல்றயொன மறறும் மரியொல�மிகக உ்றவவிலன அலடய 
ஆஸ்�ிபரலயொவவில் வொழும் எல்ைொ மககளுககும் ஆ�ரவைிபேல� பநொககமொகக 
தகொணடுள்ைது. ஆ�ரவு குழுககள், குடும்ேம் மறறும் �னிபேட்ட ஆபைொசலன 
மறறும் உ்றவுகள் கு்றித� கல்வவிலய முல்றயற்ற வவி�த�ில் நட்நதுதகொள்ளும், 
மறறும் அ�னொல் ேொ�ிககபேட்ட துலைகளுககு வழங்குகி்றது.

• த�ொலைபேசி: (03) 9431 7777 

• கொலை 9:00 - மொலை 5:00 �ிங்கள் - தவள்ைி

ஆஙகளியைர விகயடாரிோ
கொபேொைரிடம் மறறும் குடியவிருபபு ேரொமரிபேவில் வொழும் குழ்நல�களுககு 
அவர்கைின கனவுகலை அலடய உ�வுகி்றது, தநருககடிலய அனுேவவிககும் 
குடும்ேங்கலை மீணடும் இலைககி்றது மறறும் குடும்ேங்கலை ஒன்றொக 
லவத�ிருகக மறறும் குழ்நல�கலை ேொதுகொபேொக லவத�ிருகக 
வடிவலமககபேட்ட பு�ிய மறறும் புதுலமயொன �ிட்டங்கலை வழங்க உ�வுகி்றது.

• த�ொலைபேசி: (03) 9412 6133

• கொலை 9:00 - மொலை 5:00 �ிங்கள் - தவள்ைி

கசலடு ஃபரஸ்ட் / ஆரஞ்சு யடார
குடும்ே வனமுல்றலய அனுேவவிககும் தேணகள், குழ்நல�கள் மறறும் 
இலைஞர்கள் அல்ைது குழ்நல�கைின கவனிபபு மறறும் நல்வொழவுககு 
உ�வவி ப�லவபேடும் குடும்ேங்கள் ேொதுகொபேைிககவும் ஆ�ரவைிககவும் 
ப�லவயொன பசலவகலை அணுகககூடிய பு�ிய இடமொக உள்ைது.

• த�ொலைபேசி: (03) 9450 0955

• கொலை 9:00 - மொலை 5:00 �ிங்கள் - தவள்ைி

தாய் யசய் நலன் (மட்டரனல கசலடு சேலத)
வவிகபடொரியன �ொய் பசய் நைன (மட்டர்னல் லசல்டு தெல்த - MCH) 
பசலவ எனேது ஒரு இைவச உைகைொவவிய மு�னலம சுகொ�ொர 
பசலவயொகும், இது ேச்சிைங்குழ்நல�கள் மறறும் சிறு குழ்நல�கலை 
ேள்ைி த�ொடங்கும் வலர கவனிததுகதகொள்வ�றகொக 
குடும்ேங்களுடன இலை்நது தசயல்ேடுகி்றது.

• https://directory.whittlesea.vic.gov.au/family-and-children/
maternal-and-child-health-centres.aspx

• த�ொலைபேசி: 13 22 29 

• 24-மைி பநரமும் வொரத�ின 7நொட்களும்

வவிட்டல்சி கவுனசில்

விட்டலசி நைரக ைவுன்சில
சமூக பசலவகலையும் வச�ிகலையும் நொங்கள் அைிபேப�ொடு, 
உள்ளூர் சட்டங்கலை உருவொககி அல� நலடமுல்றபேடுததுவ�றகும் 
நொங்கள் தேொறுபேொபவொம்.

• த�ொலைபேசி: (03) 9217 2170 | த�ொலைநகல்: (03) 9217 2111

• கொலை 8:30 - மொலை 5:00 �ிங்கள் - தவள்ைி

குடும்ே வனமுல்றச் 
தசயல்

விகயடாரிே ைாவலதுகற
வவிகபடொரியொ கொவல்துல்ற நம்முலடய சமூகதல�ப ேொதுகொபேொக 
லவத�ிருபே�றகொக பவலை தசய்கி்றது.

• த�ொலைபேசி: 000

• 24-மைி பநரமும் வொரத�ின 7நொட்களும்

ஆரஞ்சு யடார
ஆரஞசு படொர் எனேது குடும்ே வனமுல்றலய அனுேவவிககும் 
நேர்களுககு அல்ைது குழ்நல�கள் மறறும் இலைஞர்கைின கவனிபபு 
மறறும் நல்வொழவுககு உ�வவி ப�லவபேடும் நேர்களுககு ப�லவயொன 
ஆ�ரலவ அணுகுவ�றகொன ஒரு பு�ிய வழியொகும்.

• த�ொலைபேசி: 1800 319 355

• கொலை 8:00 - மொலை 5:00 �ிங்கள் - தவள்ைி

யசஃப ஸ்சடபஸ்
குடும்ே வனமுல்றச் தசயல்கலைச் ச்ந�ிககும் தேணகள், இலைபயொர் மறறும் 
குழ்நல�களுககொன மொநிை அைவவிைொன மு�ைொவது ே�ில் பசலவ. பசஃப 
ஸ்தடபஸ் 24/7 மறுதமொழி த�ொலைபேசி இலைபபு அலழபேொைர்கலை சி்றபபு 
ஆ�ரவு ேைியொைர்களுடன இலைககி்றது, அவர்கள் ேல்பவறு வழிகலை 
ஆரொயவும், ேொதுகொபபு �ிட்டதல� உருவொககவும், ஆ�ரவு பசலவகலை 
அணுகவும், அவசரகொை �ங்குமிடங்கலை வழங்கவும் உ�வைொம். குடும்ே 
வனமுல்ற ஆ�ரவுககொன பவலை பநரத�ிறகுப ேவி்நல�ய பசலவ.

• த�ொலைபேசி: (03) 9928 9600 அல்ைது 1800 015 188

• 24-மைி பநரமும் வொரத�ின 7நொட்களும்

யசகவ வழஙகுபவரைள் 
சதாடரைிறது

நிதிசார்நத நலன் கையேடு

1918

mailto:ghnintake@bchs.org.au
https://directory.whittlesea.vic.gov.au/family-and-children/maternal-and-child-health-centres.aspx


சபரரி ஸ்டிரீட்
தேர்ரி ஸ்டிரீட் எனேது ஒரு �னித� சமூக பசலவ நிறுவனமொகவும் 
ஆஸ்�ிபரலய ஈலக அ்றககட்டலையொகவும் உள்ைது. துஷேவிரபயொகம், 
வனமுல்ற மறறும் பு்றககைிபபு ஆகியவற்றொல் ேொ�ிககபேட்ட குழ்நல�கள், 
இலைஞர்கள் மறறும் குடும்ேங்களுககு தேர்ரி ஸ்ட்ரீட் உ�வுகி்றது.

• த�ொலைபேசி: (03) 9450 4700 | த�ொலைநகல்: (03) 9450 4701

• கொலை 9:00 - மொலை 5:00 �ிங்கள் - தவள்ைி

இன்டச
வவிகபடொரியொவவில் குடிபய்றிய மறறும் அக�ி ேவினனைியவில் உள்ை 
தேணகள், அவர்கைது குடும்ேங்கள் மறறும் அவர்கைது சமூகங்களுடன 
இலை்நது தசயல்ேடும் நொடு �ழுவவிய சி்றபபு குடும்ே வனமுல்ற பசலவ. 
சமூகத�ில் குடும்ே வனமுல்ற ேவிரச்சிலனககு தீர்வு கொை தேணகளுககு 
வழககு நிர்வொகதல� வழங்கு�ல், ேயவிறசியைித�ல், ஆரொய்ச்சி தசய்�ல் 
மறறும் சமூக அடிபேலடயவிைொன �ிட்டங்கலை இயககு�ல்.

• த�ொலைபேசி: 1800 755 988

• கொலை 9:00 - மொலை 5:00 �ிங்கள் - தவள்ைி

யசலயவஷன் ஆரமி: ைிராஸ்யராட்ஸ் ஃயபமிலி 
வேசலன்ஸ் சரவிஸ்Service
�டுத�ல், ஆரம்ேகொை �லையீடு மு�ல் தநருககடி பநர ே�ிலருபபுவலர 
தேணகள் மறறும் குழ்நல�களுககொன சி்றபபு குடும்ே வனமுல்ற ஆ�ரவு 
பசலவகலை வழங்குகி்றது. குழு பவலை, அவுட் பேொஸ்டிங், தநருககடி 
மறறும் அ�ிக ஆேதது நில்ற்ந� ே�ில்கள், பசஃப அட் பெொம் பசலவ, 
அவுட்ரீச் வழககு பமைொணலம மறறும் சி்றபபு குடும்ே வனமுல்ற அலடககைம் 
�ங்குமிடம் மறறும் ஆ�ரவு ஆகியலவ இ்ந� பசலவகைில் அடங்கும்.

• த�ொலைபேசி: (03) 9353 1011 | த�ொலைநகல்: (03) 9350 7102

• கொலை 9:00 - மொலை 5:00 �ிங்கள் - தவள்ைி

சசகஸஹுவல அசாலட் ைிகரசிஸ் கலன்
தசகஸைஹுவல் அசொல்ட் கிலரசிஸ் லைன வவிகபடொரியொ (SACL) எனேது 
ஒரு நொடு �ழுவவிய, பவலை பநரமற்ற சமயத�ில் வழங்கபேடும், 
த�ொலைபேசி வழி தநருககடி பநர ஆபைொசலன பசலவயொகும். கட்ந� 
கொைத�ிலும் சமீேத�ிலும் ேொலயல் வன�ொககு�லுககு 
உள்ைொனவர்களுககொக இது நடத�பேடுகி்றது.

• த�ொலைபேசி: 1800 806 292

• மொலை 5:00 - கொலை 9:00 �ிங்கள் – தவள்ைி; 24 மைி பநரமும் 
வொர இறு�ி & தேொது வவிடுமுல்ற நொட்கள்

யநா டு வேசலன்ஸ் - சமன்ஸ் சரஃபரல சரவிஸ் 
(ஆண்ைளுகைான பரி்நதுகர யசகவ)
ஆண குடும்ே வனமுல்றலயத �டுபே�றகொக ேைியொறறும் 
�னிநேர்கள் மறறும் முகவர் அலமபபுகைின வவிகபடொரியன மொநிை 
அைவவிைொன உச்ச அலமபபு. ஆணகைின வனமுல்ற நடதல�லய 
மொற்றவும் முடிவுககுக தகொணடு வரவும் அவர்களுககு உ�வுவது�ொன 
இ�ன கு்றிபேவிட்ட பநொககம்.

• த�ொலைபேசி: 1300 766 491 அல்ைது (03) 9428 2899

• கொலை 8:00 - மொலை 9:00 �ிங்கள் – தவள்ைி; கொலை 9:00 
- மொலை 6:00 சனி & ஞொயவிறு

மன நைம் (தமனடல் 
தெல்த)

கமன்டு
மனநைம், சமூக உைவவியல் மறறும் இரட்லட ஊனமுறப்றொர் ஆ�ரவு பசலவகலை 
நொடு முழுவதும் அைிபேவர். வொழகலகத �ரதல� பமம்ேடுத� உ�வும் வலகயவில் 
நலடமுல்ற சொர்்ந� மறறும் ஊகக ஆ�ரலவ வழங்குகி்றது. �ொங்கு�ி்றலன 
உருவொககவும், கட்டுபேொட்லட எடுககவும் மறறும் சமூக தசயல்ேொடுகைில் 
ேங்பகறகவும் மககளுககு ஆ�ரவைிககி்றது.

• த�ொலைபேசி: 1300 286 463

• கொலை 9:00 - மொலை 5:00 �ிங்கள் - தவள்ைி

யபனியூல ைம்யூனிட்டி சேலத (லிஃபட் திட்டம்)
கவலை, மனச்பசொர்வு, நொள்ேட்ட மனநை ேவிரச்சிலனகள் அல்ைது 
�றதகொலை எணைங்கலை அனுேவவிபேவர்களுககு லஃபட் �ிட்டம் 
மனநை ஆ�ரலவ வழங்குகி்றது.

• த�ொலைபேசி: (03) 9450 2000 

• கொலை 8:00 - மொலை 6:00 �ிங்கள் - வவியொழன; கொலை 8:00 
- மொலை 5:00 தவள்ைி

சேட்டுசேலப
மன உலைச்சல், மனநைமினலம மறறும் / அல்ைது பேொல� ேழககதல� 
அனுேவவிககும் எ்ந� வயல�ச் சொர்்ந� எவருககும் அவர்கைின குடும்ேங்கள் 
மறறும் ேரொமரிபேொைர்களுடன மனநை ஆ�ரலவ தெட்டுதெல்ப 
வழங்குகி்றது. தெட்படொதெல்ப குழுவவிறகுள்ைிரு்நது ஒருவபரொ அல்ைது 
நீணட கொை உ�வவிலய வழங்கககூடிய �னிபேட்ட வொடிகலகயொைர்களுககு 
ஆ�ரவைிகக மிகவும் தேொருத�மொன ேவி்ற சுகொ�ொர வழங்குநர்கலைப 
ேரி்நதுலரபே�ன மூைம் ஆ�ரவு வழங்கபேடைொம். 

• த�ொலைபேசி: 1800 595 212 

• கொலை 8:30 - மொலை 5:00 �ிங்கள் - தவள்ைி

நீமி – தாமஸ்டவுன்
சமூக பமம்ேொட்டு ஆ�ரவு, சமூகம் மறறும் குழு �ிட்டங்கள், வீடற்ற 
நிலை மறறும் வீட்டு ஆ�ரலவ நீமி �ொமஸ்டவுன வழங்குகி்றது.

• த�ொலைபேசி: (03) 9464 6455 அல்ைது 1300 785 358 

• கொலை 9:00 - மொலை 5:00 �ிங்கள் - தவள்ைி

ைிட்ஸ் சேலபகலன் (குழ்நகதைளுகைான உதவி கமேம்)
கிட்ஸ் தெல்பலைன எனேது 5 மு�ல் 25 வயதுககுட்ேட்ட 
இலைபயொருககொன இைவச ஆஸ்�ிபரலய த�ொலைபேசி மறறும் 
நிகழநிலை ஆபைொசலன பசலவயொகும்.

• த�ொலைபேசி: 1800 551 800 

• 24-மைி பநரமும் வொரத�ின 7நொட்களும்

ஆஸ்டின் CAMHS நாரத ஈஸ்ட் சமட்யரா (0-18 வேது)
0-18 வயதுலடய இலைபயொருககு மன ஆபரொககியத�ிறகொன �கவல், 
ம�ிபபீடு மறறும் ேரி்நதுலர ஆகியவறல்ற வழங்குகி்றது. தநருககடி 
பநர ஆ�ரவுகள் கிலடககும்.

• த�ொலைபேசி: (03) 9496 3620 

• கொலை 9:00 - மொலை 5:00 �ிங்கள் - தவள்ைி

வீட்டுவச�ி பசலவகள்

யேவன் யோம் யசஃப
பெவன, பெொம், பசஃப ஆஸ்�ிபரலயொ மட்டுபம வீடற்றவர்களுககும் 
குல்ற்ந� வருமொனமுள்ைவர்களுககும் உ�வவிலய அைிததுவரும் ஒரு 
முழுலமயொன ஒருங்கிலை்ந� வீடற்ற மறறும் மலவு வொடலக வீட்டு 
வழங்குநரொகும்.

• த�ொலைபேசி: (03) 9479 0700 

• கொலை 9:00 - மொலை 5:00 �ிங்கள் - தவள்ைி

லாஞ்ச ேவுசிங
இது, வீடற்றவர்களுககொன பசலவகலையும் வீட்டுவச�ி ஆ�ரவுகலையும் 
வழங்கும் ஒரு சமயச்சொர்ேற்ற தமல்பேொர்லன லமயமொகக தகொணடு 
தசயல்ேடும் நிறுவனம். வீடற்ற நிலை உருவொகும் ஆேதது உங்களுககு 
இரு்ந�ொல், அல்ைது வீடற்ற நிலையவில் நீங்கள் இரு்ந�ொல், �யவுதசய்து 
ஆபைொசலனககொக வீட்டுவச�ி ஆ�ரவுப ேைியொைரிடம் பேசுங்கள்

• த�ொலைபேசி: 1800 048 325 அல்ைது (03) 9288 9611

• த�ொலைநகல்: (03) 9288 9602

• கொலை 9:00 - மொலை 5:00 �ிங்கள் - தவள்ைி

• த�ொலைபேசி: 1800 825 955

• 24-மைி பநரமும் வொரத�ின 7நொட்களும்

அபாரி்ினல ேவுசிங விகயடாரிோ
ேழங்குடியவின வவிகபடொரியர்கள் சி்ற்ந� வொழகலக மறறும் வலுவொன 
சமூகங்களுககொன ேொல�யொக தேொருத�மொன, குல்ற்ந� தசைவுலடய 
வீட்டுவச�ிலயப தே்ற முடியும். ஆ�ரவு அ�ிகம் ப�லவபேடுேவர்கலை 
இைககொகக தகொணடு அ�ன வீட்டுவச�ி பசலவகள் உள்ைன.

• த�ொலைபேசி: (03)9403 2100 அல்ைது 1800 248 842

• கொலை 8:30 - மொலை 4:30 �ிங்கள் - தவள்ைி

ேவுசிங சாய்சஸ் ஆஸ்தியரலிோ
வீடற்ற அல்ைது வீடற்ற நிலைககு உள்ைொகும் ஆேததுள்ை 
மொறறுத�ி்றனொைிகளுககொன வீட்டுவச�ித �கவலையும் ேரி்நதுலர 
பசலவலயயும் நிர்வகிககி்றது. தேொது வீட்டுவச�ி, ரூமிங் ெவுசஸ், 
பகொஆபேபரட்டிவஸ், சமூக வீடுகள், வீட்டுவச�ி சங்கங்கள், �னியொர் 
வொடலக மறறும் ேவி்ற ஆ�ரவு பசலவகலை அணுகுவது ேற்றிய 
�கவல்கலை இ்ந� பசலவ வழங்குகி்றது.

• த�ொலைபேசி: 1300 312 447 | த�ொலைநகல்: 1300 312 737

• கொலை 9:00 - மொலை 5:00 �ிங்கள் - தவள்ைி

வீட்டு வசதி அலுவலைம் (DHS) – வட யமற்கு வட்டாரம் 
(ஆஃபீஸ் ஆஃப ேவுசிங (DHS) நாரத சவஸ்ட் ரீ்ன்)
சுகொ�ொர மறறும் மொனுட பசலவகைின வவிகபடொரியொவுககொன 
துல்றயவினொல் ெவுசிங் வவிக நிர்வகிககபேடுகி்றது. நீங்கள் 
வீடற்றவரொக இரு்ந�ொல் அல்ைது வீடற்ற நிலை ஏறேடும் அேொயம் 
இரு்ந�ொல் அல்ைது குடும்ே வனமுல்ற அேொயத�ில் இரு்ந�ொல், 
�ங்குமிடததுடன உங்களுககு ஆ�ரவைிகக ேை வொய்பபுகள் உள்ைன.

• த�ொலைபேசி: 1300 664 977 

• கொலை 8:45 - மொலை 5:00 �ிங்கள் – தவள்ைி

சடனன்ட்ஸ் யூனிேன் (வாடகைதாரர சஙைம்)
சட்ட பசலவலயயும் உ�வவிலயயும் அைிபே�ன மூைமும் VCAT மறறும் ேவி்ற 
நீ�ிமன்றங்கைில் சட்ட ேவிர�ிநி�ிததுவம் தசய்வ�ன மூைமும் 
தவைியீடுகள், நிகழநிலை உலரகள் மறறும் ேயவிறசி அமர்வுகள் மூைமும் 
மறறும் ேல்பவறு வழிகைில் ஆ�ரிதது வொ�ிடு�ல் பேொன்றவற்றின மூைம் 
வவிகபடொரியொவவில் உள்ை அலனதது குடியவிருபபு குத�லக�ொரர்கைின 
உரிலமகள் மறறும் நைனகலை ஊககுவவிதது ேொதுகொககின்றனர்.

• த�ொலைபேசி: (03) 9416 2577 அல்ைது 1800 068 860
• கொலை 9:00 - மொலை 4:00 �ிங்கள், தசவவொய், வவியொழன & 

தவள்ைி; ேவிறேகல் 12:30 - மொலை 7:30 பு�ன

தி யசலயவஷன் ஆரமி சசேின்ட் ைிலடா ைிகரசிஸ் சசன்டர
ேவிர�ொன சமூக பசலவகளுககொன அணுகலைப தேறுவ�ில் சிரமம் உள்ை 
�னிநேர்கள் மறறும் குடும்ேங்களுககு கிலரசிஸ் சர்வவிசஸ் (தநருககடி 
பசலவகள்) �ிட்டங்கள் ே�ிைைிககின்றன. நைனசொர் உ�வவி, ஆபைொசலன 
மறறும் தேொது ேரி்நதுலர மறறும் ஆ�ரலவ நொடுேவர்களுககு ேர்ந� 
அைவவிைொன �கவல்கலை வழங்குவப� இ�ன பநொககம்.

• த�ொலைபேசி: (03) 9536 7777 அல்ைது 1800 627 72
• த�ொலைநகல்: (03) 9536 7778
• கொலை 9:00 - மொலை 5:00 �ிங்கள் - தவள்ைி

அேொரிஜெினல் 
(ேழங்குடிகள்)

விகயடாரிேன் அயபாரி்ினல கசலடு யைர 
ஏச்ன்சி யைாஆபபயரட்டிவ் லிமிசடட்
குடும்ேம் மறறும் குழ்நல�கள் நைன, குடும்ே உ�வவி மறறும் பூர்வீக 
சமூகத�ிறகுள் ேைபேடுதது�ல் மறறும் மீணடும் ஒன்றிலைத�ல் பசலவகலை 
வழங்குகி்றது. அவவொறு தசய்யும்பேொது, ேழங்குடியவின குழ்நல�கள், �னிநேர் 
மறறும் அவர்கைின சமூகத�ில் உள்ை குடும்ேங்கைின ேொதுகொபபு, நல்வொழவு 
மறறும் கைொச்சொர த�ொடர்லே வலுபேடுததுவப� இ�ன பநொககம்.

• த�ொலைபேசி: (03) 9287 8800 அல்ைது (03) 9480 7300
• த�ொலைநகல்: (03) 9287 8999
• கொலை 9:00 - மொலை 5:00 �ிங்கள் - தவள்ைி

அபாரி்ினல ேவுசிங விகயடாரிோ
சி்ற்ந� வொழகலக மறறும் வலுவொன சமூகங்களுககொன ேொல�யொக 
தேொருத�மொன, குல்ற்ந� தசைவுலடய வீட்டுவச�ிலயப தேறுவது. 
ஆ�ரவு அ�ிகம் ப�லவபேடுேவர்கலை இைககொகக தகொணடு அ�ன 
வீட்டுவச�ி பசலவகள் உள்ைன.

• த�ொலைபேசி: (03)9403 2100 அல்ைது 1800 248 842

• கொலை 8:30 - மொலை 4:30 �ிங்கள் - தவள்ைி

பபப விலம் 
ேேப வவிைம் எனேது ஒரு ேழங்குடி குழ்நல�கள் மறறும் குடும்ே லமயமொகும், 
இது ேழங்குடியவின குழ்நல�கள், குடும்ேங்கள் மறறும் சமூகத�ிறகு 
ஒருங்கிலை்ந� �லையீடு மறறும் �டுபபு �ிட்டங்கள், ஆரம்ேக கல்வவி 
மறறும் சுகொ�ொர மறறும் நல்வொழவு பசலவகள் உள்ைிட்ட ஒருங்கிலை்ந� 
பசலவகள் மறறும் �ிட்டங்களுககொன அணுகலை வழங்குகி்றது.

• த�ொலைபேசி: (03) 8459 4800
• கொலை 7.30 - மொலை 6:00 �ிங்கள் – தவள்ைி

யசகவ வழஙகுபவரைள் 
சதாடரைிறது

நிதிசார்நத நலன் கையேடு
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ைசனகடிங யோம்
கதனகடிங் பெொம் எனேது த�னகிழககு ஆஸ்�ிபரலயொ முழுவதும் 
ேைிபுரியும் �ிருடபேட்ட �லைமுல்றயவினருககொன ஒரு பசலவயொகும், இது 
வய�ொனவர்களுககொன ேரொமரிபபு, மொறறுத �ி்றன மறறும் வவிடய 
பமைொணலம பேொன்ற ேல்பவறு �ிட்டங்கலைப ேயனேடுத�ி இ்ந�ப 
ேயைத�ில் �னிநேர்களுடனும் குடும்ேங்களுடனும் இலை்நது இருபே�ன 
மூைமும், இைககு அலமபபுக பகொட்ேொடுகலைப ேயனேடுததுவ�ன மூைமும் 
�பேவிபேவிலழபேவர்கலைக குைபேடுததும் ேயைத�ில் ஆ�ரிகக உ�வுகி்றது.

• த�ொலைபேசி: (03) 8679 0777

• கொலை 8:00 - மொலை 4:00 �ிங்கள் – தவள்ைி

விகயடாரிேன் அயபாரி்ினல சேலத சரவிஸ் (vahs)
வவிகபடொரியன ேழங்குடி சமூகங்கைின கு்றிபேவிட்ட மருததுவ ப�லவகலை 
VAHS நிவர்த�ி தசய்வப�ொடு சமூகத�ிறகொன வவிரிவொன மருததுவ, 
ேல்சொர்்ந� மறறும் சமூக பசலவகலையும் வழங்குகி்றது.

• VAHS எபேவிங் த�ொலைபேசி: (03) 8592 3920
• VAHS ேவிதரஸ்டன த�ொலைபேசி: (03) 9403 3300 | 

த�ொலைநகல்: (03) 9403 3333
• VAHS ஃேவிட்ஸ்ரொய் த�ொலைபேசி: (03) 9419 3000 | 

த�ொலைநகல்: (03) 8592 3900
• கொலை 9:00 - மொலை 5:00 �ிங்கள் - வவியொழன; கொலை 9:00 

- மொலை 4:00 தவள்ைி; கொலை 9:30 - ேவி.ே 12:30 சனி (VAHS 
ஃேவிட்ஸ்ரொய்-ல் மட்டும் மருததுவமலன)

சட்டம்சொர்

விகயடாரிோ லீைல எய்டு (VLA)
VLA எனேது சட்டச் சிககல்கலைத �டுபே�ிலும் முனகூட்டிபய 
தீர்பே�ிலும் கவனம் தசலுத�ி �கவல், சட்ட ஆபைொசலன மறறும் 
கல்வவிலய வழங்கும் ஒரு நிறுவனமொகும். 

• த�ொலைபேசி: 1300 792 387

• கொலை 8:00 - மொலை 5:00 �ிங்கள் - தவள்ைி

விட்டலசி ைம்யூனிட்டி ைசனக ஷன்ஸ் - ைம்யூனிட்டி 
லீைல சரவிஸ்
வவிட்டல்சி கம்யூனிட்டி கதனக ஷனஸ் - கம்யூனிட்டி லீகல் சர்வவிஸ் நகரம் 
மறறும் சுற்றியுள்ை சமூகங்கைில் வசிககும், பவலை தசய்யும் அல்ைது 
ேடிககும் மககளுககு இைவச சட்ட உ�வவிலய வழங்குகி்றது. 
சட்டதல�ப ேற்றி மககளுககு அ�ிக வவிழிபபுைர்லவ ஏறேடுததுவப� 
இ�ன பநொககம், இ�னொல் அவர்கைொல் �கவல்கலைத 
த�ரி்நதுதகொணடு ேை முடிவுகலை எடுகக முடியும்.

• த�ொலைபேசி: (03) 9401 6655

• கொலை 9:00 - மொலை 5:00 �ிங்கள் - தவள்ைி 

விமன்ஸ் லீைல சரவிஸ் விகயடாரிோ
வவிமனஸ் லீகல் சர்வவிஸ் வவிகபடொரியொ எனேது 1982 மு�ல் தேணகளுககு இைவச 
சட்ட பசலவகலை வழங்கி வருகி்ற ஒரு இைொே பநொககற்ற அலமபேொகும். உ்றவு 
மு்றிவு அல்ைது வனமுல்றயவினொல் எழும் சட்ட சிககல்கலைத தீர்பே�றகு 
ேொ�கதல� அனுேவவிககும் தேணகளுககொக நொங்கள் ேைியொறறுகிப்றொம்.

• த�ொலைபேசி: (03) 8622 0600 அல்ைது 1800 133 302

• த�ொலைநகல்: (03) 8622 0666

• மொலை 5:30 - மொலை 7:30 தசவவொய் & வவியொழன

சமன்ஸ் லீைல சரவிஸ்
ஆணகள் மறறும் அவர்கைது குடும்ேங்கைின வொழகலகயவில் 
�ிருபபுமுலனகைில் ஆணகளுககு கிலடககககூடிய தசைவு குல்ற்ந� 
சட்ட பசலவகலை வழங்குகி்றது. சட்டபேடி தேறப்றொர் ேவிரி்ந� ேவி்றகு, 
�்நல�யர் த�ொடர்்நது �ங்களுலடய குழ்நல�கள் ச்ந�ிபே�றகுக 
கிலடபே�றகும் குழ்நல�கைின வொழகலகயவில் ஈடுேடுவ�றகும் 
உ�வுவ�ில் மு�னலம கவனம் தசலுத�பேடுகி்றது.

• த�ொலைபேசி:1800 463 675

• கொலை 9:00 - மொலை 5.30 �ிங்கள் – தவள்ைி

தேணகள்

விமன்ஸ் இன்ஃபரயமஷன் & சரஃசபரல 
எகஸ்யசஞ்ச (WIRE))
வவிமனஸ் இனஃேர்பமஷன அனடு தரஃதேரல் எகஸ்பசஞச் இனக 
- இபபேொது �ிருநங்லகயர் மறறும் ேொலன பவறுேொடற்ற மககைின 
ப�லவகளுககும் ே�ிைைிககும் வலகயவில் அ�ன பசலவலய நீட்டிததுள்ைது. 
வவிகபடொரியொ அைவவில் தேணகள், �ிருநங்லகயர்கைொல் நடத�பேடும் 
தேணகள், நங்லகயர் மறறும் ேொலன பவறுேொடு தகொணட நேர்களுககொன 
இைவச தேொதுத �கவல், ஆ�ரவு மறறும் ேரி்நதுலர பசலவ.

• த�ொலைபேசி: 1300 134 130 

• கொலை 9:00 - மொலை 5:00 �ிங்கள் - தவள்ைி

விமன்ஸ் லீைல சரவிஸ் விகயடாரிோ
வவிமனஸ் லீகல் சர்வவிஸ் வவிகபடொரியொ எனேது 1982 மு�ல் 
தேணகளுககு இைவச சட்ட பசலவகலை வழங்கி வருகி்ற ஒரு இைொே 
பநொககற்ற அலமபேொகும். உ்றவு மு்றிவு அல்ைது வனமுல்றயவினொல் 
எழும் சட்ட சிககல்கலைத தீர்பே�றகு ேொ�கதல� அனுேவவிககும் 
தேணகளுககொக நொங்கள் ேைியொறறுகிப்றொம்.

• த�ொலைபேசி: (03) 8622 0600 அல்ைது 1800 133 302

• த�ொலைநகல்: (03) 8622 0666

• மொலை 5:30 - மொலை 7:30 தசவவொய் & வவியொழன

பகொவவிட்-19

யைாவிட்-19 ோட்கலன்
 உங்களுககுக தகொபரொனொலவரஸ் த�ொறறு (பகொவவிட்-19) 
இருபே�ொகச் ச்நப�கபேட்டொல் அல்ைது எ்ந�தவொரு பகொவவிட்-19 
ஆ�ரவும் ப�லவபேட்டொல், அ�றகொன ெொட்லைலனத த�ொடர்பு 
தகொள்ைவும் - 24 மைி பநரமும் 7 நொட்களும் கிலடககும் 1800 
675 398 

 www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus#:~:text=If%20you%20
suspect%20you%20may,Share

யபமண்ட் சபயபாரட்
 உங்களுககு ேைம் ப�லவபேட்டொல், ஏறகனபவ தசனடர்லங்கிலரு்நது 
ஒனல்றப தே்றவவில்லை எனில், சர்வீசஸ் ஆஸ்�ிபரலயொ - தசனடர்லங்க 
மூைம் மொனுட பசலவகள் ேைம் தசலுதது�லுககு நீங்கள் �கு�ிதே்றைொம்.

 www.centrelink.gov.au/custsite_pfe/pymtfinderest/
paymentFinderEstimatorPage.jsf?wec-
appid=pymtfinderest&wec-locale=en_US#stay

 தகொபரொனொ லவரஸ் (பகொவவிட்-19) கொரைமொக நீங்கள் வொடலக 
கஷடதல� ச்ந�ிககிறீர்கள் என்றொல், $3000 வலர நீங்கள் 
பகொவவிட்-19 வொடலக நிவொரை மொனியத�ிறகு �கு�ி தே்றைொம்.

 https://rentrelief.covid19.dhhs.vic.gov.au/ 

 உங்கள் தகொபரொனொ லவரஸ் (பகொவவிட்-19) பசொ�லனயவின 
முடிவுகளுககொக நீங்கள் கொத�ிருககும்பேொது நீங்கள் உங்கலைபய 
�னிலமபேடுத�ிகதகொள்ை பவணடியவிரு்ந�ொல், நீங்கள் பகொவவிட்-19 
ேரிபசொ�லன �னிலமபேடுத�ல் மறறும் ஆ�ரவுத த�ொழிைொைர் 
தகொடுபேனவுகள் $450 மறறும் $1500-ககுத �கு�ி தே்றைொம்

 www.dhhs.vic.gov.au/covid-19-worker-support-payment

 நீங்கள் பகொவவிட்-19 ஆல் ேொ�ிககபேடுகிறீர்கள் என்றொல் நீங்கள் 
இவறல்றப தே்ற �கு�ிதே்றைொம்: NILS (வட்டியவில்ைொக கடன �ிட்டம்), 
வொடலக மறறும் ேயனேொட்டுக கடன $3000 வலர (உருவொககபேட்டது, 
பகொவவிட்) - இது நிலையொன NILS கடனிலரு்நது பவறுேட்டது.

 https://householdrelief.org.au/ 

 கொமனதவல்த அரசொங்க வருமொன ஆ�ரவு மறறும் மொநிை அல்ைது 
ேவிரொ்ந�ிய நி�ிகளுககு நீங்கள் �கு�ி தே்றவவில்லை என்றொல் நீங்கள் 
இ�றகு �கு�ிதே்றைொம்: தசஞசிலுலவ சங்க அவசர நிவொரை நி�ி

 www.redcross.org.au/get-help/help-for-migrants-in-
transition/help-for-migrants-in-transition/vic-relief 

 தகொபரொனொ லவரஸ் (பகொவவிட்-19) ேொ�ிபபுகள் கொரைமொக உங்கள் வொடலகலய 
தசலுத� முடியொமல், நீங்கள் சிரமபேடுகிறீர்கள் என்றொல் அல்ைது 2020 மொர்ச் 
29 மு�ல் டிசம்ேர் 31 வலர தவைிபய்ற ஒரு அ்றிவவிபபு வழங்கபேட்டிரு்ந�ொல், 
�யவுதசய்து தமொரொட்படொரியம் (வவிகபடொரியொ) வொடலக அைிககொ��ொல் 
தவைிபயற்றம் தசய்வல� முடககு�ல் ேற்றிய �கவல்கலைப ேொர்ககவும்

 www.consumer.vic.gov.au/resources-and-tools/advice-in-a-
disaster/coronavirus-covid19-and-your-rights/renting-
rules-and-support-during-the-moratorium 

 நீங்கள் பகொவவிட்-19-னொல் பமொசமொக நி�ி தநருககடிககுள்ைொகியவிரு்ந�ொல், 
பகொவவிட்-19 சூபேர்அனனுபவஷன வவிதடிரொவல் �ிட்டத�ின மூைம் 
உங்களுலடய சிை சூபேர்அனனுபவஷலன முனனபர அணுகைொம்.

 https://www.ato.gov.au/individuals/super/in-detail/withdrawing-
and-using-your-super/covid-19-early-release-of-super/ 

 நீங்கள் வவிட்டல்சி நகரில் வசிபேவர்கைொக இரு்ந�ொல், நீங்கள் 
வவிட்டல்சி நகரக கவுனசில் பகொவவிட்-19 உ�வவிககு வவிட்டல்சி 
கம்யூனிட்டி கதனக ஷன வழியொகத �கு�ி தே்றைொம்.

 https://www.whittlesea.vic.gov.au/health-safety/
coronavirus-information-covid-19/

 வவிட்டல்சி நகரத�ில் நீங்கள் வைிகம் தசய்ேவரொக இரு்ந�ொல், 
நீங்கள் வவிட்டல்சி நகரக கவுனசில் பகொவவிட்-19 வைிகத�ிறகொன 
ஆ�ரவவிலனப தே்றத �கு�ிதே்றைொம்

 https://www.whittlesea.vic.gov.au/for-business/covid-19-
information-for-business/support-for-business/ 

 தகொபரொனொ லவரஸின (பகொவவிட்-19) �ொககங்கைொல் உங்களுலடய 
பவலைலய, அல்ைது வைிகதல� இழ்ந�ிரு்ந�ொல் அல்ைது உங்களுககு 
அ�ிகமொன த�ொழிைொைர்கள் ப�லவபேட்டொல், உங்கலை ஒர்ககிங் ஃேொர் 
வவிகபடொரியொ ஜெொப ஸ்கீம் கிலடககககூடிய வொய்பபுகளுடன இலைககும்.

 https://www.vic.gov.au/workingforvictoria 

 உங்களுலடய கட்டைங்கலை தசலுததுவ�ில் உங்களுககு 
சிககல் இரு்ந�ொல், நி�ி தநருககடி ஏறேொடுகள் கு்றிதது சிட்டி 
ஆஃப வவிட்டல்சி கவுனசிலுடன பேசைொம்.

 https://www.whittlesea.vic.gov.au/about-us/rates/paying-your-rates/

 நீங்கள் வவிகபடொரியொவவில் வசிககிறீர்கள் என்றொல், பமலும் தகொபரொனொ 
லவரஸ் (பகொவவிட்-19) கொரைமொக �னலனபய �னிலமபேடுத�ிகதகொள்ை 
பவணடும் அல்ைது �னிலமபேடுத� பவணடும் என்றொல், பமலும் �ங்களுககு 
அல்ைது �ங்களுலடய குடும்ேங்களுககு உைவைிகக பேொதுமொன உைவு 
இல்லை என்றொல், அவசரகொை நிவொரைம் மூைம் அடிபேலட தேொருட்கைின 
அவசர நிவொரை த�ொகுபலேப தே்ற நீங்கள் �கு�ிதே்றைொம். இ்ந�த 
த�ொகுபேவில் ேொ�ிககபேடககூடிய வவிகபடொரியர்களுககு அத�ியொவசிய 
உைவு மறறும் �னிபேட்ட ேரொமரிபபு தேொருட்கள் உள்ைன

 https://www.dhhs.vic.gov.au/self-quarantine-coronavirus-
covid-19#extra-help-and-support

 உங்களுககு மீணடும் ேயனேடுத�ககூடிய முகககவசம் (ஃபேஸ் மொஸ்க) 
ப�லவபேட்டொல், வவிகபடொரியன அரசொங்கம் சமூகத�ின �கு�ியுள்ை 
ேொ�ிககபேடககூடிய உறுபேவினர்களுககு கவுனசிலன பசலவகள் மறறும் 
சமூக முகவர் வழியொக மீணடும் ேயனேடுத�ககூடிய முகககவசங்கலை 
வழங்குகி்றது. �கு�ிலய சரிேொர்கக �யவுதசய்து வவிட்டல்சி கம்யூனிட்டி 
கதனக ஷனஸ்-ஐ த�ொடர்புதகொள்ைவும். 

 https://www.whittleseacommunityconnections.org.au/
contact-us.html

 நீங்கள் வவிட்டல்சி நகரில் வசிபேவர்கைொகவும், �னிலமபேடுத�பேட்டவர்கைொகவும் 
இரு்ந�ொல், சமூகததுடன மீணடும் இலைபே�ில் சிரமங்கள் இரு்ந�ொல் மறறும் 
ேை கைொசொர குழுககள், கல்வவி குழுககள், சமூக குழுககள், நிகழநிலைப புத�க 
கிைபபுகள், உடறேயவிறசி குழுககள் பேொன்றவற்றில் கை்நதுதகொள்ை ஆ�ரவு 
ப�லவபேட்டொல், வவிட்டல்சி கம்யூனிட்டி கதனக ஷனஸின CASI (கம்யூனிட்டி 
ஆகடிபவஷன அனடு பசொசியல் ஐபசொபைஷன இனிஷஷிபயட்டிவ) �ிட்டம் உங்கலை 
மீணடும் இலைகக தேொருைொ�ொர ரீ�ியொக ஆ�ரிகக முடியும். 

 ்மெதிைத தைவலைளுககுத தயவு்சய்து 94016697 என்ற 
எண்ணி்ெபா அலெது hayass@whittleseacc.org.au என்ற 
மினனஞசலி்ெபா ேசிபபா-கவத ்தபா்டரபு ்ைபாள்ளவும்

 நீங்கள் வவிட்டல்சி நகரில் வசிககிறீர்கள் என்றொல், பமலும் பகொவவிட்-19-னொல் 
ேொ�ிககபேட்டிரு்ந�ொல், பமலும் நீங்கள் ஒரு CALD ேவினனைியவில் இரு்நது 
வ்ந�ொல், வவிட்டல்சி கம்யூனிட்டி கதனக ஷனஸ் உங்களுககு PRMC (ேவிலரமரி 
தரஸ்ேொனஸ் டு மல்டிகல்ச்சுரல் கம்யூனிட்டி) �ிட்டத�ின கீழ கைொசொர ரீ�ியொக 
தேொருத�மொன உைவு த�ொகுபபு, ேழங்கள் மறறும் கொய்க்றிகலை வழங்க முடியும்.

 ்மெதிைத தைவலைளுககுத தயவு்சய்து 94016697 என்ற 
எண்ணி்ெபா அலெது hayass@whittleseacc.org.au என்ற 
மினனஞசலி்ெபா ேசிபபா-கவத ்தபா்டரபு ்ைபாள்ளவும் 

யசகவ வழஙகுபவரைள் 
சதாடரைிறது

நிதிசார்நத நலன் கையேடு
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http://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus#:~:text=If%20you%20suspect%20you%20may,Share
http://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus#:~:text=If%20you%20suspect%20you%20may,Share
http://www.centrelink.gov.au/custsite_pfe/pymtfinderest/paymentFinderEstimatorPage.jsf?wec-appid=pymtfinderest&wec-locale=en_US#stay
http://www.centrelink.gov.au/custsite_pfe/pymtfinderest/paymentFinderEstimatorPage.jsf?wec-appid=pymtfinderest&wec-locale=en_US#stay
http://www.centrelink.gov.au/custsite_pfe/pymtfinderest/paymentFinderEstimatorPage.jsf?wec-appid=pymtfinderest&wec-locale=en_US#stay
https://rentrelief.covid19.dhhs.vic.gov.au/
https://www.dhhs.vic.gov.au/covid-19-worker-support-payment
https://householdrelief.org.au/
https://www.redcross.org.au/get-help/help-for-migrants-in-transition/help-for-migrants-in-transition/vic-relief
https://www.redcross.org.au/get-help/help-for-migrants-in-transition/help-for-migrants-in-transition/vic-relief
https://www.consumer.vic.gov.au/resources-and-tools/advice-in-a-disaster/coronavirus-covid19-and-your-rights/renting-rules-and-support-during-the-moratorium
https://www.consumer.vic.gov.au/resources-and-tools/advice-in-a-disaster/coronavirus-covid19-and-your-rights/renting-rules-and-support-during-the-moratorium
https://www.consumer.vic.gov.au/resources-and-tools/advice-in-a-disaster/coronavirus-covid19-and-your-rights/renting-rules-and-support-during-the-moratorium
https://www.ato.gov.au/individuals/super/in-detail/withdrawing-and-using-your-super/covid-19-early-release-of-super/
https://www.ato.gov.au/individuals/super/in-detail/withdrawing-and-using-your-super/covid-19-early-release-of-super/
https://www.whittlesea.vic.gov.au/health-safety/coronavirus-information-covid-19/
https://www.whittlesea.vic.gov.au/health-safety/coronavirus-information-covid-19/
https://www.whittlesea.vic.gov.au/for-business/covid-19-information-for-business/support-for-business/
https://www.whittlesea.vic.gov.au/for-business/covid-19-information-for-business/support-for-business/
https://www.vic.gov.au/workingforvictoria
https://www.whittlesea.vic.gov.au/about-us/rates/paying-your-rates/
https://www.whittleseacommunityconnections.org.au/contact-us.html
https://www.whittleseacommunityconnections.org.au/contact-us.html
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