
குடிவரவு மற்றும் எல்லைப் பாதுகாப்புத் தி்ைககளம் (Department of 
Immigration and Border Protection) என்ற பபயர் இப்பபாழுது உளவிவகாரத் 
தி்ைககளம் (Department of Home Affairs) என்ற பபயரால அ்ைககப்படுகி்றது.



Code of Behaviour என்றால் என்ன?
Code of Behaviour �ன� நீங்கள் அ��திே��யச் சட்டங்க-
ைள�ம் விதிகைள�ம் பின்பற்��ர் எ�ம் �� வாக்��தி ��ம். 
அ� நீங்கள் �ப்பமி�ம் �� ப�வம் ��ம். உங்கள�  Bridging 
�isa �* ஐப் ெப�வதற்காக அல்ல� ��ப்பிப்பதற்காக நீங்கள் 
Code of Behaviour இல் �ப்பமிட்டாக ேவ��ம்.  Code of 
Behaviour இ�வாறாகத் ேதான்�ம்.

எனக்� அ��திே��யச் சட்டங்க-
ைள�ம் விதிகைள�ம் பற்றி அ�வள� 
ெதாியாவி�ன் என்ன ெசய்வ�?
அ��திே��யாவில் எத்தைனேயா சட்டங்க�ம் விதிக�ம் 
இ�க்கின்றன. அ��திே��யாவி�ள்ள அைனவ�ம் 
இச்சட்டங்கைள�ம் விதிகைள�ம் பின்பற்றியாக ேவ��ம். 
சட்டத்தின் கீ� அைனவ�க்�ம் உாிைமகள் உ��.

நீங்கள் எந்தச் சட்டங்கைளப் பின்பற்ற ேவ���ள்ள� 
என்பைதத் ெதாிந்� ெகாள்வ� உங்கைளப் ெபா�த்த�. அ� 
நியாயமானதாகத் ெதன்படாதி�க்கலாம்� �யி�ம் �நான் 
சட்டத்ைதப் பற்றி அறியவில்ைல� என்� ��வ� ெபா�த்தமற்ற�.  
இந்தத் தகவல் இத�களின் இ�தியில் பட்�ய�டப்பட்�ள்ள 
ேசைவகளி��ந்�� உங்க�க்�த் ேதைவயாயின் இலவச சட்டத் 
தகவல்கைள�ம் உதவிைய�ம் ெபறலாம்.

சட்டங்கைள நான் பின்பற்றாவிட்டால் 
என்ன நிக�ம்?
இதன் ெபா�ள் நீங்கள் Code of Behaviour ஐ மீறிவிட்�ர்கள் 
என்பதாவ�டன்�  �epart�ent of I��igration உங்க�ைடய 
விசாைவ இ�த்�ச் ெசய்யலாம்.

நீங்கள் இத்தைகய சட்டங்கைள மீறினால் அவர்கள் இைதச் 
ெசய்யலாம்: 

  �பத்தானவா� வாகனம் �ட்�வ� அல்ல� உம�
கார் ெச�த்�வதற்�ப் பா�காப்பானெதன்பைத உ�தி
ெசய்யாம��ப்ப�

  எவை�ேய�ம் ேவதைனப்ப�த்�வ� அல்ல� அவர்
மீ� வன்�ைறையப் பி�ேயாகிப்ப�.

நீங்கள் பின்வ�மா� நடந்� ெகா�டா�ம் �epart�ent of 
I��igration உம� விசாைவ இ�த்�ச் ெசய்யலாம்:

  ச�தாயம் மிக�ம் பா�காப்பின்ைமைய உ�� 
ைவப்பவற்ைறச் ெசய்வ�

  �க்கியான சந்திப்ெபான்�க்�ச் ெசல்வ� ேபான்��
திை�க்களம் உங்கைளச் ெசய்�மா� ெசால்வைதச்
ெசய்யாதி�ப்ப�.

என� விசா இ�த்�ச் ெசய்யப்பட்டால் 
என்ன நிக�ம்?
விசா �ன்� இ�த்�ச் ெசய்யப்ப�வதற்� �ன்னர்� திை�க்களம் 
உங்க�க்� �ர் எச்சாிக்ைகைய வி�க்கலாம் அல்ல� விசா 
நிபந்தைனகள் சிலவற்ைற மாற்றலாம்.

இை�ப்� விசா �ன்� இ�த்�ச் ெசய்யப்ப�ம் ேபா�� நீங்கள் 
��வ��த் த�ப்�க் காவ�க்�ச் ெசல்�ம் சாத்திய�ள்ள�.

நான்  Code of Behaviour ஐப் பற்றி ேம�ம் 
��தலாகத் ெதாிந்�ெகாள்ளலாமா?
நீங்கள் என்ன ெசய்ய ேவ��ெமன்பதில் உங்க�க்� 
உ�தியில்லாவி�ன்� உதவிக்காக உம� வ�க்� ப�ியாளாிடம் 
ேகட்க.  Code of Behaviour ஐப் பற்றி உங்களிடம் ேகள்விகள் 
எைவேய�ம் இ�ந்தால்� நீங்கள் எங்கி�ந்� ேமலதிக 
தகவல்கைளப் ெபறலாம் என உம� வ�க்� ப�ியாளாிடம் 
ேகட்க� அல்ல� பின்வ�ம் ேசைவகைளத் ெதாடர்� ெகாள்க.

சட்டத்த��ி ��வர் எனக்� உதவலாமா?
நீங்கள் இலவச உதவி ெபறக்��ய நிைலைமகளாவன:

  நீங்கள் சட்டச் சிக்க�ல் அகப்பட்�ள்ளீர் அல்ல� அ�வா�
அகப்ப��ர் என நிைனக்கிறீர்கள்

  உம� விசா விை�விேலேய ��வைடவ�டன்� கடந்த
காலத்தில் நீங்கள் சிக்க�ல் அகப்பட்�ர்கள்

  திை�க்களம் உம� விசாைவ இ�த்�ச் ெசய்யலாெமன
நீங்கள் நிைனக்கிறீர்கள்

  �விசாைவ இ�த்�ச் ெசய்�ம் ேநாக்கத்ைதப் பற்றி அறிவித்தல்�
�ன்ைற நீங்கள் ெப�கிறீர்.

சட்டச் ேசைவகள் �ற்றவியற் சட்டங்கைள�ம் �ைனய சட்டச் 
சிக்கல்கைள�ம் பற்றி �ேலாசைன வ�ங்க�ம்� நீங்கள் 
�லப்ெபயர்�ச் சட்ட �ேலாசைனைய எங்� ெபறலாம் என்பைத 
விளக்க�ம் ���ம்.

காத்தி�க்க ேவ�டாம். சட்ட �ேலாசைனைய விை�வாகப் 
ெப�வ� �க்கியம்.

*உங்க�க்� என்ன விசா இ�க்கிற� என்பைதப் பற்றி உங்க�க்�த்
ெதாியாவி�ன் �epart�ent of I��igration மற்�ம் Border �rotection இற்
சாி பார்க்க அல்ல� அைதத் ெதாிந்�ெகாள்ள உங்க�க்� உத�மா�
உம� வ�க்� ப�ியாளாிடம் ேகட்க.

இலவச சட்டத் தகவல்க�க்�ம் �ேலாசைனக்�மாகத் 
ெதாடர்� ெகாள்க:

Translating and Interpreting Service (TIS) ஐ 13 14 50 இல் 
அை�த்�� உங்க�க்காக சட்டச் ேசைவ எ�ை� அை�க்�மா� 
உை�ெபயர்ப்பாளர் ��வை�க் ேகட்க. சட்டச்      ேசைவயினர் உங்க�க்�ச் 
சாியான தகவைலத் த�வதற்காக அவர்க�க்� உம� விசாைவப் 
பற்றிக் ��க. அ� அவச�ம் என்பைத அவர்க�க்�க் ��க.
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Victoria Legal Aid
1300 792 387
www.legalaid.vic.gov.au

Refugee and Immigration Legal Centre
(03) 9413 0100
www.rilc.org.au

Asylum Seeker Resource Centre
(03) 9274 9827
www.asrc.org.au
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