நுகர்வ ோர் ழிகோட்டி
பதிவுசெய் துள் ள புலம் சபயர்வு முகவர்கள்
என்பவர்கள் திறமம வாய் ந் த ஆட்களும் , சதாழில் முமறயிலான
தரநிமலகமளெ் ெந் தித்து, நடத்மத விதிமயப் பின்பற் றி, புலம் சபயர்வுெ் ெட்டம் மற் றும் நமடமுமற குறித்த நாளது
தததிவமரயிலான அறிமவக் கமடபிடித்தாக தவண்டியவர்களுமாவர்.
உங் கள் முகவர் OMARA (Office of the Migration Agents Registration Authority) அலுவலகத்தில் தம் மமப் பதிவு செய் தாக தவண்டும் ,
இது சபாருத்தமான ஆட்கமளதய குடிவரவுெ் தெமவ உதவிமய வழங் குவதற் குப் பதிவு செய் கிதறாம் என்பமத உறுதி
செய் யும் . ஒரு நபர் தன்மனப் பதிவு செய் திருக் கிறாரா என்பமத ெரி பார்த்துக் சகாள் ள, OMARA அலுவலக
இமணயதளத்திற் குெ் சென்று பாருங் கள் : www.mara.gov.au.
புலம் சபயர்வு முகவர்களும் , நடத்மத விதியும்
உங் களது பதிவுசெய் துள் ள புலம் சபயர்வு முகவர்
பின்வரும் பண்புள் ளவராக இருக்கிறார் என்பமத
இந் நடத்மத விதி உறுதி செய் கிறது:

Office of the Migration Agents
Registration Authority (OMARA)
ஆஸ்திதரலியெ் ெட்டத்தின் கீழ் , OMARA அலுவலகம்
பின்வரும் நடவடிக் மககமள எடுக் கிறது:



வீொ ஒன்மறப் சபறுவதற் கு உங் களுக்குள் ள
வாய் ப் புகள் குறித்து உங் களிடம் தநர்மமயாக
இருப் பது;



ஒரு புலம் சபயர்வு முகவராக பதிவு செய் து
சகாள் வதற் கான விண்ணப் பங் கமள மதிப் பீடு
செய் து, முடிவு செய் கிறது;



உங் கள் விண்ணப் பத்தின் முன்தனற் றம் குறித்தும்
அதமனப் பாதிக்கக் கூடிய வாய் ப் புகள் எமதயும்
குறித்தும் உங் களுக் கு அவ் வப் தபாது தகவல்
சதரிவிப் பது;



முகவர்களுக் கான சதாழில் முமறயிலான சதாடர்
தமம் பாட்டுெ் செயல் பாடுகமள அங் கீகரிக்கிறது;



பதிவுசெய் துள் ள குடிவரவு முகவர்களின்
நடத்மதமயக் கண்காணிக் கிறது; தமலும்



பதிவுசெய் துள் ள குடிவரவு முகவர்களுக் கு எதிராக
வரும் புகார்கமள விொரமண செய் கிறது, தமலும்
ஏற் ற தநரத்தில் அவர்கமள ஒழுங் குபடுத்தும் .



அலுவல் தநரங் களின் தபாது சதாடர்பு சகாள் ளக்
கூடியவராக இருப் பததாடு, அவர்கள் தங் களது
சதாடர்பு விபரங் கமள மாற் றுகிற பட்ெத்தில்
அதமன உங் களிடம் சொல் வது;



ெட்டத்திற் குட்பட்டும் , உங் கள் நலனிற் காகவும்
செயல் பட்டு, உங் கள் அந் தரங் கத்மதப் தபணிக்
காப் பது;



உங் கள் விண்ணப் பத்மதப் பாதிக்கக் கூடிய வமகயில்
அவர்களுக் கு இருக் கக் கூடிய எந் தவித தனிப் பட்ட
நலமனயும் சொல் லி, நலன் முரண்பாடு எதுவும்
இருக் கும் பட்ெத்தில் உங் களுக்காகெ் செயல் படாமல்
இருப் பது;



தவமலமய ஆரம் பிப் பதற் கு முன்தப —
வழங் கவிருக்கிற தெமவகள் குறித்தும் ,
கணக்கிட்டுள் ள கட்டணங் கள் மற் றும் மற் ற
செலவுகள் குறித்தும் உங் களுக் கு எழுத்துப் பூர்வமான
அறிக்மக ஒன்மற வழங் குவது;



நியாயமானததார் கட்டணத்மத விதித்து, நீ ங் கள்
முன்னதாகதவ பணம் செலுத்துகிறீர்கள் என்றால் ,
அதமனத் தனியானததார் வங் கிக் கணக் கில்
மவத்திருப் பது;



உண்மமயாகெ் செய் து முடித்துள் ள தெமவகள் மற் றும்
செலுத்த தவண்டிய சதாமக ஆகியவற் மறப்
பட்டியலிட்டு விமலப் பட்டியல் ஒன்மற உங் களுக் கு
வழங் குவது;



ஏற் ற தநரத்திலானதும் , ெரியானதுமான
ஆதலாெமனமய வழங் கி, கூடிய விமரவில் உங் கள்
விண்ணப் பத்தின் பலன் குறித்து உங் களிடம்
எழுத்துப் பூர்வமாகெ் சொல் வது.

OMARA அலுவலகத்தால் , உங் களது வீொ விண்ணப் பத்தில்
அல் லது ஆதரவளிப் பு விடயத்தில் உங் களுக் கு உதவதவா,
உங் களது பதிவுசெய் துள் ள புலம் சபயர்வு முகவரிடம்
பணத்மதத் திருப் பிக் சகாடுத்துவிடுமாறு உத்தரவிடதவா
முடியாது.
இன்னும் அதிகத் தகவல் கமள www.mara.gov.au
என்ற இமணயதளத்தில் காணலாம் :


நடத்மத விதி



பதிவுசெய் துள் ளததார் புலம் சபயர்வு முகவமர
உபதயாகித்துக் சகாள் வதற் கான உதவிக் குறிப் புகள்

ஒரு நபர் தம் மமப் பதிவு செய் திருக்கிறாரா என்பமத,
www.mara.gov.au என்ற இமணயதளத்திற் குெ் சென்று
பாருங் கள் :

புகார்கள்
உங் களது பதிவுசெய் துள் ள புலம் சபயர்வு முகவதராடு
உங் களுக் குப் பிரெ்சிமனசயான்று ஏற் படுகிறசதன்றால் ,
நீ ங் கள் அதமன அவர்கதளாடு தபசிப் பார்த்துத் தீர்த் துக்
சகாள் ள முயற் சிக்க தவண்டும் . உதவிக்கு, OMARA
அலுவலகத்மதத் சதாடர்பு சகாள் ளுங் கள் .

OMARA அலுவலகத்திற் கு புகாசரான் மறத் சதரிவிப் பது,
உங் கள் வீொ விண்ணப் பத்மதப் பாதிக்காது.

Office of the Migration Agents Registration Authority

www.mara.gov.au

1300 226 272
Tamil

