கடம் பம் மற் றம் கடம் ப
வன்மறறகளக்கான
நித உதவ தட்டம

ஆஸ்தரேலய செஞ் சலவை ெங் கம் (The Red Cross) கடம் பம் மற் றம் கடம் ப
ைன் மவறகளக்கான (FDV) நித உதவ தட்டம் இப் சபாழத உதவ ரதவைப் படம்
தனி நபே்களக்க மற் றம் ரெவைகள் ைழங் கம் நிறைனங் களக்க தறந்த
வடப் பட்டள் ளத.
இத்தட்டம் தற் காலக வொ வைத்தரக்கம் அவனைரக்கம் மற் றம் வொ ரமலம்
கடம் பம் மற் றம் கடம் பம் ைன்மவறகளக்க ஆளானைே்கள் மற் றம் சபாரளாதாே
உதவ ரதவைப் படபைே்களக்கம் ைழங் கப் படம் .
இத்தட்டம் எை் ைாற எனக்க உதவம் ?
இத்தட்டம் கழ் க்கண்டைே்களக்க உதவயாக இரக்கம் :
•
ஆஸ்தரேலய கடமக்கள் அல் லத நிேந்தே
கடரயறகளாக இல் லாமல் இரத்தல்
•

கடம் பம் மற் றம் கடம் ப ைன் மவறகளில்
தன் பப் படரைாே்

•

சபாரளாதாே பேெ்ெவனகவள சக்க
தயேப் படரைாே்.

எபஂ படபஂ படஂட உதவகவள நான் சபற மடயம் ?
தட்டத்தல் ைழங் கப் படம் உதவகள் :
•
சபாரளாதாே உதவ
•

உதவ செய் யம் நிறைனங் களக்க சதாடே்ப
ஏற் படத்தக் சகாடத்தல்

•

ைழக்க சதாடே்பான உதவகள் (3 மாதங் களக்க
மட்டம் )

நிதயதவ சபறைதற் க கழ் க்கண்ட வபேங் கவள
ைழங் க ரைண்டம் :
•
வொ ொன் ற:- பாஸ்ரபாே்ட் நம் பே் அல் லத
இமகரேஷன் காே்ட நம் பே் அல் லத தற் ெமயம்
எந்தசைார வொ இல் லாமல் இரந்தால் நீ ங் கள்
வொவற் கான மனவை ெமே்ப்பக்கலாம் .
செஞ் சலவைெ் ெங் கம் தங் கவள அவழத்த இத
சதாடே்பாக வைாதக்கம் .

•

ரபங் க் ஸ்ரடட்சமன் ட்:- தங் கள் சபயேில் ரபங் க்கல்
அக்சகௗன்ட் இல் லாவட்டால் தாங் கள் பததாக
அக்சகௗன்ட் சதாடங் க மனெ் செயலாம் .

என் னவடய சொந்த தகைல் கள் யாவம் பாதகாப் பாக
இரக்கமா ?
•
தங் களவடய சொந்த வபேங் கள் மற் றம் வொ
தகைல் கவள செஞ் சலவைெ் ெங் கம்
அேொங் கத்தடன் பகே்ந்த சகாள் ளாத.
செஞ் சலவைெ் ெங் கத்தடன் தங் களவடய
சதாடே்ப ேகசயமாக இரக்கம் தாங் கள் ைழங் கம்
வபேங் கள் எக்காலத்தலம் ேகசயமாக
வைக்கப் படம் .
•

மன்னஞ் ெல் (email) மலம் எந்த வதமான சொந்த
தகைல் கள் அடங் கய மனவை அனப் பக்கடாத.

மனெ்செய் ய உதவ ரதவை
•
தங் களக்க சமாழ சபயே்ப்பாளே் ரதவைப் பட்டால் TIS – 131 450 என்ற எண்ணடன்
சதாடே்ப சகாண்ட ரபெ வரம் பம் சமாழவயக்
கறப் பட ரைண்டம் .
•

மனெ் செய் ைதற் க உதவ ரதவைப் பட்டால்
தாங் கள் கழ் க்கண்ட மகைேியல் இரக்கம்
செஞ் சலவைெ் ெங் கத்தடன் சதாடே்ப
சகாள் ளலாம் . அலைலக ரநேத்தல் 1800 733 276
தங் கள் மதல் சைள் ளி ைவே அல் லத மன்னஞ் ெல்
(email) மலமஂ சதாடேஂவ செயஂ யலாமஂ .
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