பதி� ெசய்�ள்ளேதார் �லம்ெபயர்� �கவைர உபேயாகித்�க்
ெகாள்வதற்கான உதவிக் �றிப்�கள்
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OMARA என்றால்

என்ன?

OMARA (Office of the Migration Agents Registration Authority)
என்ப�, DIBP (Department of Immigration and Border
Protection) என்ற ��வர�த் �ைறயின் ஓர் பிாிவா�ம்.
OMARA அ�வலகம் தான், த�தி�ள்ளவர்க�ம்,
ஏற்றவர்க�மாக இ�க்கிறவர்கள் மட்�ேம, பதி�ெசய்�ள்ள
�லம்ெபயர்� �கவர்களாக அங்கீகாிக்கப்ப�கிறார்கள் என்பைத
உ�தி ெசய்�, �கவர்க�க்� எதிராக வ�கிற �கார்கைள
விசாரைண ெசய்கிற ஒ�ங்��ைற அைமப்பா�ம்.

• உங்கள் �கவேரா� நீங்கள் ெகாண்ட உங்கள� விவாதங்கள்
மற்�ம் அ���த்தல்கள் அைனத்ைத�ம் உ�தி ெசய்தல்.
ப�வத்ைத ேவ� எவேர�ம் �ர்த்தி ெசய்தி�ந்தா�ம் �ட,
DIBP �ைறக்� வழங்கி�ள்ள தகவல்க�க்� நீங்கேள
ெபா�ப்பாகிறீர்கள்.
• �கவர் கட்டணங்களின் ஒ� ப�தியாக என்ெனன்ன
ேசைவகள் ேசர்க்கப்ப�கின்றன என்பைதப் �ாிந்� ெகாள்வ�.
OMARA அ�வலகத்தின் இைணயதளத்தில், சராசாி �கவர்
கட்டணங்கள் �றித்தேதார் பட்�யைலக் காணலாம்.

ஒ� �லம்ெபயர்� �கவைரத் ேதர்ந்ெத�ப்ப�

உங்கள் �லம்ெபயர்� �கவர் �றித்த கவைலகள்

• பதி�ெசய்�ள்ள அைனத்�ப் �லம்ெபயர்� �கவர்களிட�ம்
ஒ� தனித்�வமான �லம்ெபயர்� �கவர்கள் பதி� எண்
அல்ல� MARN (Migration Agents Registration Number)
இ�க்கின்ற�.

• �காெரான்ைறத் ெதாிவிப்ப�, உங்கள் �சா
விண்ணப்பத்ைதப் பாதிக்கா�.

• OMARA அ�வலக இைணயதளத்தில் ஒ� நபாின் MARN
எண்ைணத் ேத�ப்பார்ப்பதன் �லம் அவர் பதி�ெசய்�ள்ளவரா
என்பைத நீங்கள் சாி பார்த்�க் ெகாள்ளலாம்.

• உங்க�க்� ஆேலாசைன ேதைவயாக இ�ந்தால்
OMARA அ�வலகத்ைதத் ெதாடர்� ெகாள்�ங்கள்.

• பதி� ெசய்யாத நபர்கள் ஆஸ்திேர�யாவில் ��வர�
உதவிச் ேசைவையக் ெகா�ப்பைதக் �றித்� இத்�ைறக்�
1800 009 623 என்ற எண்ணில் அறிவிக்க ேவண்�ம்.

• ஒ� நபர் பதி� ெசய்�ள்ள �லம்ெபயர்� �கவராகேவ
இ�ந்தா�ம் �ட, நீங்கள் �சா ஒன்ைறப் ெபற்�க்
ெகாள்�ர்கள் என்பதாக அவர் உங்க�க்�
உத்திரவாதமளிக்க ��யா�.

• உங்கள் �லம்ெபயர்� �கவைர இனிேமல் உபேயாகிக்க
ேவண்டாம் என்பதாக நீங்கள் வி�ம்பினால், ப�வம் 956 -ன்
B & C ப�திகைளப் �ர்த்தி ெசய்� அ�ப்�வதன் �லம்
அதைன DIBP �ைறக்�த் ெதாியப்ப�த்�ங்கள்.

• விதிவிலக்� அளிக்கப்பட்��ந்தால் ஒழிய, எந்தெவா� நப�ம்
OMARA அ�வலகத்தில் பதி� ெசய்தி�க்காத பட்சத்தில்,
அவர்கள் ஆஸ்திேர�யாவில் ��வர� ஆேலாசைனையக்
ெகா�ப்ப� சட்டவிேராதமானதா�ம். விதிவிலக்�ப் ெபற்�ள்ள
நபர்கள் �றித்தேதார் பட்�யைல ப�வம் 956-ல் காணலாம்.

ஒ� நபர் தம்ைமப் பதி� ெசய்தி�க்கிறாரா
என்பைத, www.mara.gov.au என்ற
இைணயதளத்திற்�ச் ெசன்� பா�ங்கள்:

�லம்ெபயர்� �கவர் ஒ�வைர உபேயாகிக்�ம் ேபா�
அவசியமாகிற உதவிக்�றிப்�கள் மற்�ம் சி��றிப்�கள்
உங்கள் �கவர் ெசய்தாக ேவண்�யைவ:
• உங்க�க்கான ேவைலையச் ெசய்� தர ஒப்�க் ெகாண்ட�ம்,

உங்க�க்� �கர்ேவார் வழிகாட்�யின் (Consumer Guide)

நகல் ஒன்ைறக் ெகா�ப்ப�. நீங்கள் OMARA அ�வலகத்தின்
இைணயதளத்தில் இ�ந்�ம் நகெலான்ைறப் ெபற்�க்
ெகாள்ளலாம்.
• நீங்கள் பணம் ெச�த்�வதற்� �ன்ேப என்ெனன்ன
ேசைவக�க்காக அவர்கள் உங்க�க்�க் கட்டணம்
விதிப்பார்கள் என்பைதப் பட்�ய��கிறேதார், ேசைவகள்
அறிக்ைகைய (Statement of Services) உங்க�க்�க்
ெகா�ப்ப�.
• நீங்கள் ேகட்�க் ெகாண்டதற்�ப் பிற�,
7 நாட்க�க்�ள்ளாகேவ உங்க�க்�ச் ெசாந்தமான
ஆவணங்கள் எைத�ம் தி�ப்பித் த�வ�.
• உங்கேளா�ம், DIBP �ைறேயா�ம் அவர்கள் ெசய்�
ெகாண்ட, உங்கள� விண்ணப்பம் �றித்த தகவல்ெதாடர்�கள்
அைனத்ைத�ம் பதி�ெசய்� ைவப்ப�.
நீங்கள் ெசய்ய ேவண்�யைவ:
• கட�ச்சீட்�கள் மற்�ம் பிறப்�ச் சான்�கள் ேபான்ற
உங்கள� அசல் ஆவணங்கைள ைவத்தி�த்தல். DIBP
�ைறக்� அவசியமாகிற ெப�ம்பாலான ஆவணங்கைள,
சான்�ெபற்ற நகல்களாகேவ வழங்கலாம்.

இன்�ம் அதிகத் தகவல்கள்
Office of the Migration Agents Registration Authority:
www.mara.gov.au அல்ல�
ெதாைலேபசி: 1300 226 272
Department of Immigration and Border Protection:
www.border.gov.au அல்ல�
ெதாைலேபசி: 131 881
ெமாழிெபயர்ப்பாளர் ஒ�வ�டன் ேபச, 131 450 என்ற
எண்ணில் ெமாழிெபயர்ப்� மற்�ம் ெமாழிமாற்றச் ேசைவைய
(TIS) அைழ�ங்கள்.
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