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Red Cross - மிகிரேஷன் சப்ரபோே்ட் ப்ரேோக்ேோம்ஸ் 

FDV அப்பிளிகேஷன் ககரேடு 

1. மனு செய்வதற்கு முன் Google Chrome பயன்படுத்துவதுடன் விவரங்களை 

படித்து புரிந்து சகொண்டடன் 

 

 

 
2. i.  

இதற்கு முன் இத்திட்டத்தில் மனுெ ்செய்து 

இருந்தொல் தயவு செய்து Sign In கிைிக் செய்து 

உங்கை் விபரங்களை பதிவு செய்யவும். 

 

 

கடவு செொல்ளல மறந்துவிட்டொல் “Forget your 

password?” சென்று  ரீசெட் செய்யவும்.   

 

 

ii. 

இந்த இளணய முகப்புக்கு புதியவரொக 

இருந்தொல் "Register" கிளிக் செய்து email முகவரி 

மற்றும் கடவுெெ்ச்ெொல்லல பதிவு செய்யவும். 

 

 

 

3.  இந்த முதல் பக்கதத்ில் தங்களுளடய சபயர,் சதொளலடபசி எண், email, 

பிறந்த டததி, பொலினம், விரும்பும் சமொழி மற்றும் முழுளமயொன 

முகவரிளய பூரத்்தி செய்யவும். 
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மிக ெரியொன ச ொலலபபசி 

எண்கலள சகொடுக்கவும் 

மனு ச ொடரப்ொன பமலும் 

விபரங்கலள அறிய உ வும். 

 
(*) அடையாளமிட்ை 
அடைத்து பகுதிகடள 
பூர்த்தி செய்து சதாைர 
வேண்டும். 
 NEXT கிளிக் செய்யவும்.  

 

4. தங்களுளடய வொங்கி 

(ஸ்டடட்சமண்ட்) 

அறிக்ளகயில் உை்ைபடி 

விபரங்களை அப்டலொட் 

செய்யவும். 

 

இந்  மனுவில் உள்ள  ங்கள் சபயரும் வங்கி ஸ்படட்சமண்ட்டில் உள்ள 

சபயரும் ஒன்றொக இருப்பல  உறுதி செய்து சகொள்ளுங்கள். (மூன்றொவது 

படிலய பொரக்்கவும்) 

 

'UPLOAD' கிளிக் செய்து வங்கி ஸ்படட்சமண்லட பதிபவற்றம் செய்யவும். 
 

 ங்களுலடய வங்கி கணக்கு விபர ்தின் அந்சநடிட்படட் ஸ்க்ரீன் ஷொட்லட பதிபவற்றம் 

செய்யலொம். அதில்  ங்கள் சபயர,் BSB மற்றும் அக்சகௌன்ட் நம்பர ்இருக்க பவண்டும். 

ஆவணங்கலள பதிபவற்றம் செய்யும் சபொழுது சிரமம் ஏற்பட்டொல் Nat_FDV_Pilot@redcross.org.au  
 ங்களுலடய FILES அனுப்பவும். 
 

5.  தங்களுளடய தற்கொலிக விெொ தகுதிளய ஆதொரங்களுடன் வழங்கவும். 

 

 கிளிே் செய்து விொ மாதிரியய 

கேர்வு செய்யவும். 

 
ஸ்ே்கராலிங் செய்து ேங்ேளுே்கு மிே 

சபாருே்ேமான விொயை கேர்வு 

செய்து "டிே்" செய்யவும். 

 

ேற்ெமயம் உள்ள விொ பற்றி 

ஐயப்பாடு அல்லது 

ஆைணப்படுே்ேல் படாமல் 

இருந்ோல் "uncertain"  கேர்வு 

செய்யவும். 
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"Travel Document Type" ல் drop down 

கிளிே் செய்து ஏற்ற 

விருப்பே்யே கேர்வு செய்யவும். 

 

Document Number   ேண்டிப்பாே 

பயண ஆைணே்தில் 

உள்ளைாறு இருே்ே 

கைண்டும். 

 கிளிே் செய்து "Nationality " 

நாட்டுரியம கேர்வு 

செய்யவும். 
 
ஸ்ே்கராலிங் செய்து 

சபாருே்ேமான விொயை கேர்வு 

செய்யவும். 

 

பகுதி ேேையல அறிய (*) 

பயன்படுே்ேவும் 

 

Select கிளிே் செய்யவும் 

 
ேங்ேளுயடய ஆைணே்யே 

பதிகைற்றம் செய்ய "UPLOAD " கிளிே் 

செய்யவும்.   

 

6. ஏதொவது ஒரு FDV 

ஏசென்ஸி உடன் 

சதொடரப்ில் 

இருந்தொல் Red 

Cross பரிந்துளர 

பொரத்ளத UPLOAD செய்யவும். 

 
பரிந்துயர பாரம் கமற்ேண்ட ைடட்மிடப் படட் லிங்ே் கிளிே் செய்து அறியலாம். 

 

7. பதிடவற்றம் செய்யப்பட்ட ஆவணங்கை் 

இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் குறிப்பிடப் 

படட்ுை்ைளத உறுதி செய்யவும். 
 
ஆவண ்ல  அப்புறப்படு ்  சிகப்பு குப்லப ச ொடட்ிலய 

சபொரு ் மொன ஆவண ்ல  சென்று கிளிக் செய்யவும். 

 

பிறகு NEXT கிைிக் செய்யவும். 
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8.  1 முதல் 7 வளரயில் உை்ை விதிமுளறகை் மற்றும் 

நிபந்தளனகளை படிக்கவும். 
தங்களுக்கு ஏதாேது ெந்வதகங்கள் ஏற்பட்ைால் 1800 RED CROSS சதாைர்பு சகாள்ளவும். அதிகாரி 
உங்களுக்கு வேண்டிய உதேிகடள செய்ோர்.  

  
5 ம் எண் கிளிக் செய்தால் எங்களுடைய பிடரேெி கசெக்ஷன் வ ாட்டீஸ் காணொம். 
 

9. இந்த அறிவிப்பின் 

கொணப்படும் 

விதிகை் மற்றும் 

நிபந்தளனகை் 

புரிந்து சகொண்டொல் 

ஏற்று சகொை்கிடறன் 

என்று அளடயொைம் 

இடுக. 

Then click SUBMIT. 

பிறகு SUBMIT கிைிக் 

செய்யவும் 

 

10.  தொங்கை் மனுளவ பூரத்்தி செய்து உை்ைீரக்ை்.  

 

 
       மனுளவ ெமரப்்பித்த தங்களுக்கு நன்றி. 

 

ேங்ேளுயடய பதிவு செய்யப்பட்ட email முேைரிே்கு உறுதிே் ேடிேம் அனுப்பப்படும். 

 

 

 

 

 
இந்த ஆட்வைாவமட்ைட் email க்கு பதில் அனுப்ப வேண்ைாம். 
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          எங்களுடைய அதிகாரி தங்களுடைய மனுடே பரிெீெித்து அவ்ேப்வபாது ஏற்படும்  

                  தகேல்கடள தங்களுக்கு email மூெம் சதரிேிக்கப்படும்.    
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மனுேின் STATUS அறிதல் 
 

ேெது பக்கத்தில் ெிகப்பு ேட்ைத்தில் காணப்படும் "DASHBOARD "  கிளிக் செய்யவும் மூெம் ேிபரங்கள் 
அறியொம்.   

 

 

 

Draft Applications -  ங்கள் மனுவில் பமலும்  கவல்கள் ப லவப்பட்டொல் இங்கு கொடட்ப்படும். 

 

1. Application ID கிளிக் செய்யவும் கீவே ேட்ைமிைப்பட்டுள்ளது. 
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2.  கீவே ேட்ைமிைப்பட்டுள்ள ேிதிமுடறகடள ோெிக்கவும். தங்கள் 

மனுேிற்கு வதடேப்படும் ஆேடணகளும் இதன் மூெம் அறியொம்.   

 

3.  NEXT கிளிக் செய்து வதடேப்படும் ஆேணங்கடள update செய்யவும். 
 

4.  வதடேப்படும் ஆேணங்கடள NEXT கிளிக் செய்து upload செய்யவும்.     
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5.  Declaration (அறிேிப்பு) படித்து புரிந்து சகாண்ை பின் டிக் செய்யவும். 
அதற்கு முன் NEXT கிளிக் செய்யவும். 
 

6.  மனுடே பரிெீெடைக்கு SUBMIT என்று கிளிக் செய்து ரீெப்மிட் 
செய்யவும். 
 
மனுேின் தகேல்கடள அவ்ேப்வபாது email மூெம் தங்களுக்கு சதரிேிக்கப்படும்.   

                

 

 

ெமர்ப்பிக்கப்பட்ை மனு தங்களுடைய மனுடே ெம்மந்தப்பட்ை அதிகாரி பரிெீெிப்பார். தாங்கள் 
எதுவும் செய்ய வதடேயில்டெ.    
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