ககொர ொனொ வை ஸ் (COVID-19) ரபரிடர் கொல நிைொ ண உதைி திட்டம்
உங்கள் ைிண்ணப்பத்வத எப்படி சமர்ப்பிப்பது
இந்தப் பக்கம் பாரசீ கம், நேபாளம், தமிழ் மற்றும் உருது ஆகிய மமாழிகளிலும் கிடைக்கிறது.

அவசரகால ேிவாரண உதவி திட்ைம் பற்றி ஒரு அறிமுகம்
அவசரகால ேிவாரண உதவி என்பது உணவு, மருந்து அல்லது தங்குமிைம் நபான்ற மக்களின் அடிப்படைத் நதடவகடளப் பூர்த்தி மசய்ய
உதவுவநத ஆகும்.
காமன்மவல்த் வருமான உதவி (Jobseeker மற்றும் Job Keeper உட்பை) அல்லது விக்நைாரியன் அரசின் சர்வநதச மாணவர் அவசரகால ேிதி
உதவிக்கான அணுகல் இல்லாதவர்களுக்கு ஆதரவளிக்க ஆஸ்திநரலிய Red Cross ஆனது விக்நைாரியன் அரசின் ேிதியுதவிடயப் மபற்றுள்ளது.
இந்த ஆதரவானது மிகவும் பாதிக்கப்பைக்கூடிய ேிடலயில் இருக்கும் தற்காலிக விசா டவத்திருப்பவர்கள் மற்றும் ஆவணமற்ற
புலம்மபயர்ந்நதாடர இலக்காகக் மகாண்டுள்ளது. தனிப்பட்ை நதடவடயப் மபாறுத்து, அடுத்த ஆறுமாத காலத்தில் ஒரு ேபர் அல்லது
குடும்பத்திற்கு அதிகபட்சமாக மூன்று சிறிய அவசரகால ேிவாரணத் மதாடககள் வழங்கப்பைலாம்.

உங்கள் விண்ணப்பத்டத ேிரப்பும் முன்பு
உங்கள் விண்ணப்பத்டத விண்ணப்பிக்கும் முன்பு, அவசரகால ேிவாரண உதவி இடணயதளத்தில் தகுதி வரம்புகடளப் பற்றி அறிந்து
மகாள்ளவும்.

எவ்வாறு விண்ணப்பிப்பது?
இந்த ஆவணம் உங்கள் விண்ணப்பத்டத அவசரகால ேிவாரண உதவி இடணயதளம் வழியாகச் சமர்ப்பிப்பதற்கான படிப்படியான
வழிமுடறகடள வழங்குகிறது. இந்த இடணயதள விண்ணப்பம் எளிடமப்படுத்தப்பட்ை சீ ன, மலாய், ஸ்பானிஷ் மற்றும் வியட்ோமிய
மமாழிகளிலும் கிடைக்கிறது. பைம் 1 இல் நகாடிட்டுக் காட்ைப்பட்டுள்ளபடி ோன்கு படிகடள முடிப்பீர்கள்.
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பைம் 1. உங்கள் ைிண்ணப்பத்வதச் சமர்ப்பிப்பதற்கொன நொன்கு படிகள்

1. விண்ணப்பிக்கத்
மதாைங்கவும்
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2. உங்கடளப் பற்றி
மசால்லவும்

3. நதடவப்படும்

ஆவணங்கடளப்
பதிநவற்றவும்

4. விண்ணப்பத்டத
உறுதிமசய்து
சமர்ப்பிக்கவும்

படி 1: விண்ணப்பிக்கத்

உள்நுழைக

மதாைங்கவும்
உள்நுழை

பதிவுசெய்

A. அவசரகால ேிவாரண உதவி
இடணயதள நபார்ட்ைடலப்

புதிய உள்ளூர் கணக்கிற்கு பதிவுமசய்யுங்கள்

பார்டவயிடுங்கள் (ஆங்கிலம்,

* மின்னஞ்ெல் *

மலாய், சீ ன மற்றும்
வியட்ோமிய மமாழிகளில்
நபார்ட்ைல் கிடைக்கிறது)

* கடவுச்செொல்*
* கடவுச்செொல்ழை உறுதிசெய்க*

dane1@hotmail.com
**********

**********
பதிவுசெய்

B.

பதிவு தாவடலக் கிளிக்
மசய்வதன் மூலம், Red Cross
உைன் ஒரு கணக்டகப்
பதிவுமசய்யவும்

எண்கள், குறியீடுகள், சிறிய எழுத்து
மற்றும் மபரிய எழுத்துக்கள்
அைங்கிய குடறந்தது எட்டு
எழுத்துக்கள் ேீளமுள்ள

கைவுச்மசால்டல ேீங்கள் உருவாக்க
நவண்டும் என்படத ேிடனவில்
மகாள்ளவும்.
C.

வழங்கப்பட்ை தகவல்கடள

விக்நைாரியன் அவசரகால ேிவாரண உதவி விண்ணப்பம்
0%

பின்வரும் வடகடய சார்ந்த மக்களுக்கு அவசரகால ேிவாரண உதவிகடள வழங்க Red Cross ேிதி
மபற்றுள்ளது:
A.

ஆஸ்திநரலிய குடிமக்களல்லாதவர்கள் அல்லது ேிரந்தரக் குடியுரிடம இல்லாதவர்கள்; மற்றும்

B.

தற்காலிக விசா டவத்திருப்பவர்களுக்கு (Red Cross மூலம் வழங்கப்பட்ைவர்கள் தவிர) என வழங்கப்படும்
மாேில அல்லது பிராந்திய ேிதி உதவிகளுக்குத் தகுதி மபறாதவர்கள்; மற்றும்

C.

வருமானம் இல்லாத அல்லது மிகக் குடறந்த வருமானம் மகாண்ைவர்கள், நசமிப்பு இல்லாத அல்லது
குடறவான நசமிப்பு மகாண்ைவர்கள் மற்றும் துடணவர், குடும்ப உறுப்பினர்கள் அல்லது சமூகத்தின் பிற
ஆதரடவ அணுக முடியாத ேிடலயில் உள்ளவர்கள்.

மதிப்பாய்வு மசய்து, அடுத்து

இந்த ேிவாரண உதவிகடளப் மபற ேீங்கள் சில தகவல்கடளயும் ஆவணங்கடளயும் வழங்க நவண்டும், எனநவ

என்படதக் கிளிக் மசய்யவும்

தயவுமசய்து உங்களால் முடிந்தவடர பூர்த்தி மசய்து விண்ணப்பத்டத சமர்ப்பிக்கவும், மதாடலநபசியில்

உங்கள் விண்ணப்பத்டத மதிப்பாய்வு மசய்ய முடியும். விண்ணப்பத்தில் உங்களுக்கு ஏநதனும் சிரமம் இருந்தால்,
விண்ணப்பத்டதப் பூர்த்திமசய்ய உங்களுக்கு ஆதரவளிக்க ோங்கள் மதாைர்புமகாள்நவாம்.
அடுத்து
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படி 2: உங்கடளப் பற்றி
மசால்லவும்

25%

முதல் சபயர்

கழடசி சபயர் *

வில்

ஸ்மித்

முதன்மை ஃபபொன் எண் (பேண்ட்மேன் எனில், பகுதிக் குறியீட்மடச் பெர்க்கவும்)

A. உங்கள் தனிப்பட்ை
தகவல்கடளப் படிவத்தில்
உள்ளிைவும்

மின்னஞ்ெல்
johntest@hotmail.com

0402160987

சமொழிசபயர்ப்பொளர் தெழை

பிறந்த பததி (DD/MM/YYYY)

ஆம்

10/12/1967

செொந்த சைொழி

பொலினம்

செர்மன்

ஆண்

புறநகர்

சதரு முகவரி

பொக்ஸ் ஹில், சமல்தபொர்ன்

90 அல்பியன் செரு

ைொநிேம்

அஞ்ெல் குறியீடு
3128

VIC

உங்கள் தகுதிமய ைதிப்பிடுவதற்கு விெொ நிமேமய நீங்கள் ெரிபொர்க்க பவண்டும்
விெொ நிழை

B.

படிவத்தில் உங்கள் விசா
தகவல் மற்றும் குடும்ப
விவரங்கடள உள்ளிைவும்

பயண ஆைண ைழக

ஆவண எண்

உங்கள் பயண ஆைணத்தின்படி நொட்டுரிழம

குடும்ப அழமப்பு
ஆஸ்திதேலியொவில் உங்களுடன் ைசிக்கும் குடும்பத்ழெப் பற்றி சிறப்பொக விைரிக்கும் விருப்பத்ழெத் தெர்ந்செடுக்கவும்

இந்ெ விண்ணப்பத்தில் ஒவ்சைொரு கூடுெல் நபருக்கும் விெொ விைேங்கழள உள்ளிடவும்
முெல் சபயர்

கழடசி சபயர்

பிறந்ெ தெதி

நொட்டுரிழம

பயண ஆைண ைழக

Document Number

கொண்பிக்க பதிவுகள் எதுவும் இல்ழை
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ஆைண எண்

செொடர்புழடயழெச் தெர்

உருைொக்கு

C.

படிவத்தில் உங்கள் விசா தகவல்

முெல் சபயர் *

மற்றும் குடும்ப விவரங்கடள

கழடசி சபயர் *

உள்ளிைவும்

பிறந்ெ தெதி

பயண ஆைண ைழக

ஆைண எண்

நொட்டுரிழம

ெமர்ப்பி

உங்களுக்கு எதன் கொரணைொக அவெரகொே நிவொரண உதவி பதமவப்படுகிறது (சபொருந்தும் அமனத்மதயும் டிக் செய்யவும்)?
எனது தைழைழய இைந்தென்
குடும்ப முறிவு

சைளிநொடுகளில் உள்ள எனது குடும்பத்தினேொல் எனக்கு உெை முடியொது
தெமித்ெத் செொழக அழனத்தும் செைைொகியது
பயன்பொட்டுக் கட்டணம் அதிகமொனது

D. அவசரகால உணவு ேிவாரணம்
நதடவப்படுவதற்கான
காரணங்கடளயும், எதற்மகல்லாம்
ேீங்கள் கட்ைணம் மசலுத்த
நவண்டியதுள்ளது என்படதயும்
டிக் மசய்யவும்.

எதிர்பொேொ செைவுகள்
மற்றழை

உங்களுக்கு எதன் கொரணைொக அவெரகொே நிவொரண உதவி பதமவப்படுகிறது (சபொருந்தும் அமனத்மதயும் டிக் செய்யவும்)?
அடிப்பழடத் தெழைகள்
உணவு
ைொடழக
மருத்துைச் செைவு
ஆழடகள்
மருந்துச் செைவு
நீதிமன்றச் செைவு
பள்ளி செைவுகள்
தபொக்குைேத்து
அபேொெம்
குைந்ழெப் பேொமரிப்புச் செைவு
மற்றழை
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படி 3: நதடவப்படும்
ஆவணங்கடளப்

முகப்பு > எனது விண்ணப்பம் > ைழேவு விண்ணப்பம் > விக்தடொரியன் அைெேகொை நிைொேண விண்ணப்பம்

விக்தடொரியன் அைெேகொை நிைொேண விண்ணப்பம்

பதிநவற்றவும்

75%

உங்கள் ைங்கிக் கணக்கிற்கொன விைேங்கழள ைைங்கவும்
வங்கி அறிக்மகக்கொன பதமவகள்

A.

பின்வரும் உங்கள் வங்கி விவரங்கடள
உள்ளிைவும்:





கணக்கு டவத்திருப்பவரின் மபயர்
BSB எண்

கணக்கு எண்

உங்கள் ெகுதிழய மதிப்பிடுைெற்கு உங்கள் ைங்கி அறிக்ழக எங்களுக்குத் தெழைப்படுகிறது, ெகுதியுள்ளெொகக் கண்டறியப்பட்டொல், உங்கள் ைங்கி
விைேங்கழளக் சகொண்டு நொங்கள் பணம் செலுத்துதைொம். ஆஸ்திதேலிய ைங்கிக் கணக்கில் மட்டுதம பணம் செலுத்ெ முடியும். பின்ைருபழை ைைங்கப்பட
தைண்டும்:

D.
E.
F.

குடும்பத்தின் அழனத்து ையதுைந்ெ உறுப்பினர்களும் விண்ணப்பித்ெ தெதியிலிருந்து மூன்று மொெங்களுக்கு முந்ழெய நடப்பு
ைங்கிக் கணக்கின் அறிக்ழகழயச் ெமர்ப்பிக்க தைண்டும்.
நீங்கள் மற்சறொரு ைங்கிக் கணக்கிற்கு செொடர்ச்சியொக பணப் பரிைர்த்ெழன செய்திருந்ெொல், அந்ெக் கணக்கிற்கொன ைங்கி
அறிக்ழகழய ைைங்க தைண்டும்
உங்கள் சபயர், கணக்கு எண் மற்றும் முகைரிழயக் கொட்டுைெொக இருந்ெொல் மட்டுதம ஸ்கிரீன் ஷொட்கள் ஏற்றுக்சகொள்ளப்படும்

கணக்கு ழைத்திருப்பைரின் சபயர்

Please upload bank statement below
BSB எண்

B.

உங்கள் சமீ பத்திய வங்கி அறிக்டகயின்
ேகடல வழங்க பதிரைற்று என்படதக்

கணக்கு எண்

கிளிக் மசய்யவும்

பதிதைற்று

ஆைணத்ழெப் பதிதைற்ற இங்தக இழுத்து விடவும்

இது இரண்டு வாரங்களுக்கு

குடறவானதாகவும், மூன்று மாதங்களுக்கான

பரிவர்த்தடனகடளக் மகாண்ைதாகவும் இருக்க
நவண்டும் என்படத ேிடனவில் மகாள்ளவும்

C.

உங்கள் விசாவின் ேகடல வழங்க
பதிரைற்று என்படதக் கிளிக்

கூடுெல் ஆைணங்கள்

அடனத்து ஆவணங்கடளயும்

உங்கள் விண்ணப்பத்திற்கு ஆெேைளிக்கும் ைழகயில், கூடுெல் ஆைணங்கழள
ைைங்கும்படி உங்களிடம் தகட்கப்படைொம்.

மசய்யவும்
D.

பதிநவற்றியதும், நமலும் மதாைர

அடுத்து என்படதக் கிளிக் மசய்யவும்
பதிதைற்று
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ஆைணத்ழெப் பதிதைற்ற இங்தக இழுத்து விடவும்

படி 4: விண்ணப்பத்டத

100%

உறுதிமசய்து சமர்ப்பிக்கவும்

உறுதிசைொழி
இந்ெ விண்ணப்பத்ழெ ெமர்ப்பிப்பென் மூைம் பின்ைருைனைற்ழற நீங்கள் உறுதிசெய்கிறீர்கள்:

A.
B.

1. இவ்விண்ணப்பத்தின் ஒருபகுதியொக ஆஸ்திதேலியன் Red Crossக்கு நீங்கள் ைைங்கிய அழனத்து ெகைல்களும் உண்ழமயொனழை மற்றும் ெரியொனழை.

உறுதிமமாழிப் படிவத்டத

2. உங்களது விண்ணப்பத்தில் உள்ள ெகைல்கள் அல்ைது ஆைணங்கள், ெைறொகதைொ, எந்ெசைொரு சபொருத்ெமொன சூழ்நிழைழயயும் மழறப்பது உட்பட ெைறொனெொகதைொ, ெைறொக
சுட்டிக்கொட்டும் விெமொக இருந்ெொதைொ, உங்கள் விண்ணப்பம் நிேொகரிக்கப்படும்.

வாசிக்கவும்

உறுதிமமாழிடயப் புரிந்து,

3. நீங்கள் ஆஸ்திதேலியக் குடிமகதனொ நிேந்ெேமொக குடிதயறுபைதேொ இல்ழை.

அதடன ஏற்றுக்மகாண்ைால்,
ஸ்கிரீனில் கீ நழ உள்ள
C.

கட்ைத்டத டிக் மசய்யவும்
சமர்ப்பி என்படதக் கிளிக்

4. இந்ெ விண்ணப்பத்தின் மூைமொக நீங்களும் உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்/கள் எைரும்:
(a)
விக்தடொரியொ மொகொணத்தில் ைசிக்கிதறொம்; தமலும்
(b)
COVID-19 தநொய்த்செொற்றின் விழளைொக சிை நிதி சநருக்கடிகழளச் ெந்தித்து ைருகிதறொம், தமலும், விண்ணப்பித்ெ தநேத்திலிருந்து சபறப்பட்ட எந்ெ ைருமொனமும் ஒரு
குடும்பத்திற்கு Centrelinkக்குச் ெமமொனெொகும்; தமலும்
(c)
சபொதுநைைொய மூைமொக ைருமொனம் சபறுைெற்தகொ விக்தடொரியன் அேசின் ெர்ைதெெ மொணை அைெேகொை நிைொேணத் செொழக சபறுைெற்தகொ எந்ெ அணுகலும் இல்ழை;
மற்றும்
(d)

விண்ணப்பிக்கும் தபொது மற்சறொரு குடும்பத்திலிருந்து, நிறுைனத்திலிருந்து, ெமுெொயத்திலிருந்து, குடும்ப உெவி சபறவில்ழை..

மசய்து படிவத்டத ேிடறவு

5. உங்களுக்கு ைைங்கப்பட்ட நிதியொனது உணவு, மருந்து தபொன்ற அத்தியொைசிய தெழைகழளப் பூர்த்தி செய்யும் தநொக்கத்துடன் பயன்படுத்ெப்படும்.

மசய்யவும்.

6. உங்கள் விண்ணப்பத்தில் உள்ள அழனத்து ெனிப்பட்ட ெகைல்களும் தெகரிக்கப்பட்டு, எங்கள் ெனியுரிழம தெகரிப்பு அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி பயன்படுத்ெப்படும்.
7. நீங்கள் ைைங்கிய ெகைல்கள் ெரியொனது என்பழெ உறுதிசெய்ைெற்கொக ஆஸ்திதேலிய Red Cross இன் பிேதிநிதிகள், உங்கள் விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மூன்றொம் ெேப்பு
அழமப்புகழளத் செொடர்பு சகொள்ளைொம், தமலும் அந்ெ மூன்றொம் ெேப்பினர் அத்ெழகய ெகைல்கழள ஆஸ்திதேலிய Red Crossக்கு செொல்ைக்கூடும்.

நீ ங்கள் இப்ரபொது உங்கள்

8. ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு விண்ணப்பம் மட்டுதம பரிசீலிக்கப்படும் என்பழெ நீங்கள் புரிந்துசகொண்டீர்கள்.

ைிண்ணப்பத்வத கைற்ைிக மொக
முடித்துைிட்டீர்கள்.

இந்ெப் சபட்டிழய டிக் செய்ைென் மூைம், உறுதிசமொழிழய நொன் புரிந்து சகொண்டழெயும் ஏற்றுக்சகொள்ைழெயும் உறுதிப்படுத்துகிதறன் *
முந்ழெயது

ெமர்ப்பி

அடுத்தது என்ன?


Red Cross உங்களுடைய விண்ணப்பம் முழுடமயானது மற்றும் சரியானது என்படதச் சரிபார்க்கும், நமலும் தகவல் நதடவப்பட்ைால்
உங்கடளத் மதாைர்பு மகாள்ளும்.



ேீங்கள் தகுதியற்றவராக இருந்தால்,



ேீங்கள் தகுதியுள்ளவராக இருந்தால்,

Red Cross உங்களுக்கு 5 நவடல ோட்களுக்குள்ளாக மின்னஞ்சல் அனுப்பித் மதரியப்படுத்தும்.
Red Cross உங்களுக்கு ஒரு மின்னஞ்சல் அனுப்பி, 5 நவடல ோட்களுக்குள்ளாக, ேீங்கள் பரிந்துடரத்த

வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாகப் பணம் மசலுத்தும்.
கூடுதல் தகைலுக்கு, சமூக நலத்துவையின் இவணயதளத்திற்குச் கசன்று, ரபரிடர் கொல நிைொ ண உதைி திட்டத்தின் முகப்புவைவயப்
பொர்வையிடவும்.
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