மனிதாபிமான குடியமர்வுத் திட்டமுறை

மனிதாபிமான குடியமர்வுத் திட்டமுறையின் (ஹெச்.எஸ்.பி. – HSP) கீழ், ரகாவிட்-19ன் கட்டவிழ்ந்த
நிறலயிலும், வாடிக்றகயாளர்களுக்கு ஆதேவுகள் ஹதாடர்ந்து கிறடக்கின்ைன. இருப்பினும் அதிகாேபூர்வமான
சுகாதாே அறிவுறேக்கு ஏற்ைவாறு, ரசறவகள் வழங்கப்படும் முறை மாைலாம்.
இப் புதிய ஏற்பாடுகறள கலந்துறேயாடுவதற்கு தயவுஹசய்து உங்கள் பெச்.எஸ்.பி. சேறை ைழங்குநறை
ரநேடியாக ஹதாடர்பு ஹகாள்க.
சகாவிட்-19 மற்றும் அதன் அறிகுறிகள் பற்றி அறிந்து ஹகாள்க.

ப ாருளடக்கம்
மனிதாபிமான குடியமர்வுத் திட்டமுறையானது (ஹெச்.எஸ்.பி. - HSP) மனிதாபிமானரீதியில் உள்வந்தவர்கள்
தற்சார்புறடயவர்களாகவும், ஆஸ்திரேலிய சமூகத்தில் ஆர்வமிக்க உறுப்பினர்களாகவும் ஆக்கிக் ஹகாள்வதற்கு,
அவர்களுக்கு ரதறவப் படுகிை ஆற்ைல்கறளயும் அறிவுறடறமறயயும் வளர்த்ஹதடுக்க ஆதேவு வழங்குகிைது.
ஹெச்.எஸ்.பி. யானது ஆஸ்திரேலிய அேசாங்கத்தின் சார்பாக ஒப்பந்தம் ஹசய்யப்பட்ட ரசறவ வழங்குநர்களால்
ஆஸ்திரேலியாவின் அறனத்துப் பகுதிகளிலும் வழங்கப் படுகிைது. இந்த ஹெச்.எஸ்.பி. யில் பங்குஹபறுவது
சுயவிருப்பதுடனானது; மற்றும் வாடிக்றகயாளர்களுக்கு ரதறவயின் அடிப்பறடயிலான விடய ரமலாண்றம
அணுகுமுறையினூடாக ரசறவகள் அளிக்கப்படுகின்ைன.
ஹெச்.எஸ்.பி. ரசறவ வழங்குநர்கள் ஹவற்றிகேமான குடியமர்வுக்கு ஓர் அஸ்திவாேமாக கீழ்க்காணும் முன்னுரிறம
விடயங்களில் விறளவுகறள ஹவற்றிகேமாக அறடந்திட வாடிக்றகயாளர்களுக்கு ஆதேவளிக்கிைார்கள்:
•

ரவறலவாய்ப்பு

•

கல்வி மற்றும் பயிற்சி

•

ஹமாழி ரசறவகள்

•

வீட்டுவசதி

•

பண ரமலாண்றம

•

உடல் மற்றும் மனநலத்ரதாடு நல்வாழ்வு

•

சமூகப் பங்ரகற்ைல் மற்றும் வறலப்பின்னல் இறணப்புகள்

•

குடும்ப இயக்கம் மற்றும் சமூக ஆதேவு

•

நீதி

ஹெச்.எஸ்.பி. யானது இதே குடியமர்வு மற்றும் பிேதானவழி ரசறவகரளாடு ஒன்றுரசர்ந்து ஹசயல்பட
வடிவறமக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டமுறையானது ஆங்கிலம் கற்கவும், இன்றியறமயாத கல்வி மற்றும் ரவறலத்
திைன்களில் முன்ரனறுவதற்கும் இவ்வாைான விடயங்களில் ரநர்மறையான விறளவுகள் மனிதாபிமானரீதியில்
உள்வந்தவர்கள் ஆஸ்திரேலிய வாழ்க்றக முறையில் ஒருங்கிறணய உதவிடும் என்பறத அங்கீகரிக்கும் வறகயில்
வாடிக்றகயாளர்களுக்கு ஹசயலுபகாேம் அளிப்பதில் திடமான கவனம் ஹகாண்டுள்ளது.
ஹெச்.எஸ்.பி. ரசறவ வழங்குநரின் ஹதாடர்பங்காடி அறமவிடங்கள் மற்றும் தகவல்கள் இங்சக கிறடக்கின்ைன.

தகுதிப ைல்
ஒரு நபருக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் மீள்குடியமே கீரழயுள்ள விசாக்களில் ஒன்று வழங்கப்படும் ரபாது, அவர்கள்
ஆஸ்திரேலியாவில் வந்தறடந்ததும் ஹெச்.எஸ்.பி. யின் கீழ் ஆதேவு அணுகிட, உள்துறைத் திறணக்களத்தினால் அவர்கள்
ஒரு ஹெச்.எஸ்.பி. ரசறவ வழங்குநருக்கு பரிந்துறேக்கப்படுகிைார்கள்.
•

அகதி (உள்பிரிவு 200, 201, 203 மற்றும் 204) விசா; மற்றும்

•

உலகளாவிய சிைப்பு மனிதாபிமான (உள்பிரிவு 202) விசா (சமூக ஆதேவுத் திட்ட பங்ரகற்பாளர்கள் தவிர்த்து).

சேறைகள்
ஹெச்.எஸ்.பி. விவகாே ரமலாளர்கள் வாடிக்றகயாளர்கரளாடு ஒன்றுரசர்ந்து, தனிநபருக்ஹகன அறமக்கப்பட்ட விவகாே
ரமலாண்றம திட்டஹமான்றிறன உருவாக்க, இறணந்து ஹசயலாற்றுவரதாடு, அவர்களின் இனங்காணப்பட்ட
ரதறவகளுக்கு ஹபாருத்தமான ரசறவகளின் ஹதாகுப்ஹபான்றை வழங்குகிைார்கள்.
ரசறவகள் கீழ்க்காண்பன ரபான்ைதான ஆேம்பநிறல காரிய சாத்திய ஆதேறவ உள்ளடக்குகின்ைன:
•

விமானநிறலய வேரவற்பு

•

வந்தறடந்தவுடன் தங்குமிடவசதி மற்றும் உறடறமகள் குறித்த உள்ரசர்க்றக அறிவுறுத்தல்கள்

•

முதற்கட்ட உணவு மற்றும் அத்தியாவசியப் ஹபாருட்களின் ஹதாகுப்ஹபான்றிறன வழங்குதல்

•

ஹசன்டர்லிங்க், ஹமடிக்ரகர் மற்றும் ஒரு வங்கிரயாடு பதிவதற்கு ஹசயலுபகாேமளித்தல்

•

உடனடி மருத்துவத் ரதறவகறள கவனித்தல்

•

ஓர் அவசே சூழ்நிறலயில் என்ன ஹசய்துஹகாள்வஹதன்பது பற்றியும் உறேஹபயர்ப்பு ரசறவகறள எவ்வாறு
அணுகுவஹதன்பது குறித்தும் அறிவுறுத்தல்கள்

•

உள்ளூர் ரசறவகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தல்.

வாடிக்றகயாளர்கள் அவர்களது குடியமர்வு விறளவுகறள அறடந்திட உதவுவதற்காகக் கிறடக்கும் இதே ரசறவகள்:
•

வாடிக்றகயாளர்களின் ஆஸ்திரேலிய வாழ்வு முறை மற்றும் விழுமியங்கள் பற்றி அறிவுறடறமறய
வளர்த்ஹதடுக்கும் வறகயில் நாட்டிற்குள்ளிருந்த நிறலயில் சூழ்நிறலபற்றி அறிமுகப்படுத்தும் திட்டத்றத
அளித்தல்

•

நீண்டகால தங்குமிட வசதிறய ரதடிப்ஹபை ஹசயலுபகாேம்

•

சுகாதாே மற்றும் குடும்ப ஆதேவு ரசறவகள் உள்ளிட்ட பிேதானவழிமுறை ரசறவகறள அணுக ஆதேவு

•

உள்ளூர் சமூகக் குழுக்களுக்கும் ஹசயற்பாடுகளுக்கும் இறணப்புகள்

•

வயதுவந்த குடிரயறிகளுக்கான ஆங்கில திட்டமுறை (ஏ.எம்.இ.பி. - AMEP) இல் பதிவதற்கும் வகுப்புகளில்
கலந்துஹகாள்ளவும் ஆதேவு

•

ஹபாருத்தமான கல்வி மற்றும் பயிற்சி ரசர்க்றகக்கும், வந்தறடவதற்கு முன்னதான திைன்கள் மற்றும் தகுதிகளின்
அங்கீகாேத்திற்கான உதவி

•

ரவறலவாய்ப்பு ரசறவகளுடன் ஈடுபடுத்திக்ஹகாள்ள, ரவறலவாய்ப்புக்கான யுக்திகறள ஹசயற்படுத்த, மற்றும்
ஒரு வியாபாேத்றத ஸ்தாபித்துக் ஹகாள்வதற்கு ஆதேவு ரசறவகறள அணுக ஹசயலுபகாேம்.

இறணயதளத்தில் தாக்கல் ஹசய்ய இயலாத தகுதிஹபற்ை இலவச ஹமாழிஹபயர்ப்பு ரசறவ (எஃப்.டி.எஸ். - FTS)
வாடிக்றகயாளர்களுக்கு, எஃப்.டி.எஸ். விண்ணப்பங்களின் தாக்கறலயும் கூட ஹெச்.எஸ்.பி. ரசறவ வழங்குநர்கள்
எளிதாக்க முடியும்.
ஹெச்.எஸ்.பி. திட்டமுறையிலிருந்து ஹவளிரயறுவது, வாடிக்றகயாளர்கள் அவர்களது விவகாே ரமலாண்றமத்
திட்டத்தில் இனங்காணப்பட்ட குடியமர்வு விறளவுகறள அறடந்து ஹகாள்வதின் அடிப்பறடயில் இருக்கும். அரநகமான
வாடிக்றகயாளர்களுக்கு, இந்த விறளவுகள் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்தறடந்த 6 முதல் 18 மாதங்களுக்குள்ளாக
அறடயப்பட்டுவிடும்.

