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ஆஸ்திரேலியாவில் குடிவேவு உதவியய வழங்குதல்

குடிவேவு உதவி என்றால் என்ன? 

குடிவரவு உதவி என்பது, ஒரு நபர் குடிபபயர்வு பெயல்முலைலயப்

பற்றிய அறிலவ அல்ைது அனுபவத்லதப் பயன்படுத்தி, விொ
விண்ணப்பங்கள் அல்ைது பிை விொ பதாடர்பான விடயங்களுக்கு

பின்வரும் வலகயில் உதவுவது ஆகும்:

 

 

 

• ஒரு விொ விண்ணப்பம் அல்ைது பிை ஆவணத்லதத் தயாரித்தல்
அல்ைது தயாரிக்க உதவுதல்

• விொ விண்ணப்பம் அல்ைது விொ பதாடர்பான விடயத்லதப் பற்றி
ஆலைாெலன வழங்குதல்

• விொ விவகாரம் பதாடர்பான நீதிமன்ைம் அல்ைது மீளாய்வு
அதிகாரத்தின் முன்னான பெயல்முலைகளின்லபாது

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துதல், அல்ைது அதற்குத் தயார்படுத்துதல்.

குடிவேவு உதவி என்பது பின்வருபவற்யற உள்ளடக்காது: 

• ஒரு விண்ணப்பத்லத அல்ைது பிை ஆவணத்லதத் தயாரிப்பதற்கான
(அல்ைது தயாரிக்க உதவுவதற்கான) அலுவைகப் பணிகலளச்

பெய்வது, எடுத்துக்காட்டாக ஆவணங்கலள ஸ்லகன் பெய்தல்
அல்ைது அஞ்ெலிடுதல்

• பமாழிபபயர்ப்பு அல்ைது உலரபபயர்ப்புச் லெலவகலள
வழங்குதல்

• விொவிற்கு கட்டாயம் விண்ணப்பிக்க லவண்டும் என்று மற்பைாரு
நபருக்கு ஆலைாெலன வழங்குதல்

• கணிெமான கருத்து அல்ைது விளக்கம் அளிக்காமல், மூன்ைாம் நபர்

ஒருவர் தயாரித்த தகவல்கலளக் கடத்துதல்.

குடிவேவு உதவியய ஆஸ்திரேலியாவில் யாோல் வழங்க

முடியும்?

 

 

பதிவுபெய்யப்பட்ட புைம்பபயர்வு முகவர்கள் (registered 

migration agents), ஆஸ்திலரலிய ெட்டத் பதாழில் வல்லுநர்கள்
அல்ைது ஒரு விைக்குப் பபற்ை நபர் ஆகிலயாரால் மட்டுலம
ஆஸ்திலரலியாவில் குடிவரவு உதவிலய ெட்டப்பூர்வமாக வழங்க

முடியும்.

 

 

பதிவுசெய்யப்பட்ட புலம்சபயர்வு முகவர்கள் (Registered

migration agents) 

 

Office of the Migration Agents Registration Authority 

(OMARA)-ன் இலணயதளமாகிய www.mara.gov.au-ல்

கிலடக்கும் Register of Migration Agents எனப்படும்
பதிவுபெய்யப்பட்ட புைம்பபயர்வு முகவர்களின் பதிலவட்டில்

பட்டியலிடப்படுவதற்கு, பதிவுபெய்யப்பட்ட புைம்பபயர்வு

முகவர்கள், குறிப்பிட்ட அறிவு மற்றும் குணநைனுக்கான

லதலவகலளக் கட்டாயம் பூர்த்தி பெய்திருக்க லவண்டும்.

 

 

 

 

  

ெட்டத் சதாழில் வல்லுநர்கள்

ஒரு ெட்டத் பதாழில் வல்லுநர் என்பவர், ஒரு ஆஸ்திலரலிய ெட்டப்

பயிற்சி ொன்றிதலழக் பகாண்டிருக்கும் ஒரு வழக்கறிஞர் ஆவார்.
ெட்டத் பதாழில் வல்லுநர்களால் ெட்ட நலடமுலையுடன்

பதாடர்புபட்ட குடிவரவு உதவிலய வழங்க முடியும்.

 

 

  

விலக்கு அளிக்கப்பட்ட நபர்கள்

ஒரு நபர் தன்னுலடய உதவிக்கு கட்டணம் வசூலிக்கவில்லை என்ைால்

மற்றும் அவர் பின்வருமாறு இருந்தால், அவர் ெட்டப்பூர்வமாகக்

குடிவரவு உதவிலய வழங்கைாம்:

 

 

• விொ விண்ணப்பதாரரின் பரிந்துலரயாளர், ஆதரவாளர் (ஸ்பான்ெர்)
அல்ைது பநருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்

 

• ஒரு நாடாளுமன்ை உறுப்பினர், ஒரு இராஜதந்திரப் பணி, தூதரகப்
பதவி அல்ைது ெர்வலதெ அலமப்பின் உறுப்பினர்

• Public Service Act 1999-ன் கீழ் ஈடுபட்டுள்ள ஒருவர், அல்ைது
தமது லவலையின் ஒரு பகுதியாக குடிபபயர்வு உதவிலய
வழங்கும் ஒரு மாநிை அல்ைது பிரலதெத்தின் பபாதுச் லெலவ
உறுப்பினர்

 

• அலமச்ெருக்கான ெமர்ப்பிப்லபத் தயாரிக்க இைவெ உதவி

வழங்கும் ஒருவர்.

ரேலும் தகவல்கள்

குடிவரவு உதவிலய வழங்குபவர்கலளப் பற்றிய ஆதங்கங்கள்

பதாடர்பாக எவ்வாறு புகாரளிப்பது என்பது உட்பட,
ஆஸ்திலரலியாவில் குடிபபயர்வு உதவிலய யார் வழங்கைாம் என்பது

பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, தயவுபெய்து Department of Home 

Affairs-ன் '

 

Who can help you with your application?’ என்ை

வலைத்தளப் பக்கத்லதப் பார்லவயிடவும்.

 

 

கல்வி முகவர்கள்

கல்வி முகவர்கள் விைக்கு அளிக்கப்பட்டவர்கள் அல்ை, அத்துடன்

அவர்கள் பதிவுபெய்யப்பட்ட ஒரு புைம்பபயர்வு முகவர் (registered 

migration agent) அல்ைது ெட்டத் பதாழில் வல்லுநராக

இல்ைாவிட்டால், ஆஸ்திலரலியாவில் குடிவரவு உதவிலய

ெட்டபூர்வமாக அவர்களால் வழங்க முடியாது.

 

 

 

 

ெட்டவிரோத குடிவேவு உதவி வழங்குவதற்கான 
அபோதங்கள்

பதிவுபெய்யப்பட்ட புைம்பபயர்வு முகவர் (registered migration 

agent), ஆஸ்திலரலிய ெட்டத் பதாழில் வல்லுநர் அல்ைது ஒரு 

Language: Tamil

http://www.mara.gov.au/
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview


2 பக்கங்களில் 2 ஆவது ஆஸ்திலரலியாவில் குடிவரவு உதவிலய வழங்குதல்

விைக்குப் பபற்ை நபராக ஒருவர் இல்ைாத பட்ெத்தில், அவர் 

ஆஸ்திலரலியாவில் குடிவரவு உதவிலய வழங்குவது ஒரு குற்ைமாகும். 

ெட்டவிலராதக் குடிவரவு உதவிகலள வழங்குவதற்கான அபராதமாக

10 ஆண்டுகள் வலர சிலைத்தண்டலன விதிக்கப்படைாம். 

ெட்டவிரோதக் குடிவேவு உதவி பற்றிப் புகாேளித்தல்

ஆஸ்திலரலியாவில் ெட்டவிலராதமாகக் குடிவரவு உதவிலய வழங்கும்

எந்தபவாரு நபரும், Department of Home Affairs-ன்

இலணயதளத்திலுள்ள 

 

Border Watch Online Report-ன் ஊடாகப்

புகாரளிக்கப்பட லவண்டும்.

  

 

https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/departmental-forms/online-forms/border-watch?offenceType=immigration



