சிறப்பளிக்கப்பட்ட மற்றும் தீவிரமான
சசவவகள்

சிைப்பைிக்கப்பட்ட மற்றும் தீவிரமான தசறவகள் இந்த தகாவிட்-19ன் கட்டவிழ்ந்த
நிறலயிலும், வாடிக்றகயாைர்களுக்கு கதாடர்ந்து கிறடக்கின்ைன. இருப்பினும்

அதிகாரபூர்வமான சுகாதார அைிவுறரக்கு ஏற்ைவாறு, தசறவகள் வழங்கப்படும் முறை
மாைலாம்.

இப்புதிய ஏற்பாடுகறை கலந்துறரயாடுவதற்கு தயவுகசய்து உங்கள் சசவவ வழங்குநவர
தநரடியாக கதாடர்பு ககாள்க.

சகாவிட்-19 மற்றும் அதன் அறிகுறிகள் பற்ைி அைிந்து ககாள்க

பபாருளடக்கம்
மனிதாபிமான குடியமர்வு திட்டமுறையானது (எச்.எஸ்.பி. - HSP) மனிதாபிமான அடிப்பறடயில்
உள்வந்தவர்களுக்கும் சிக்கலான ததறவகறைக் ககாண்டிருக்கும் இதர தகுதிகபறும் விசா

றவத்திருப்பவர்களுக்கும் சிைப்பைிக்கப்பட்ட மற்றும் தீவிரமான தசறவகறை (எஸ்.ஐ.எஸ். - SIS)
வழங்குகிைது.
எஸ்.ஐ.எஸ். வாடிக்றகயாைர்களுக்கு கபாருத்தமான பிரதானவழி தசறவகறை அணுகவும்,
தங்கைது ததறவகறை தன்னிச்றசயாக சமாைிப்பதற்கு அவசியமான திைன்கறை தமம்படுத்திக்
ககாள்ைவும், அவர்களுக்கு உதவும் கபாருட்டு குறுகிய கால ததறவயின் அடிப்பறடயிலான

ஆதரறவ முன்றவக்கிைது. எஸ்.ஐ.எஸ். தசறவயானது உள்துறைத் திறைக்கைத்தின் சார்பாக
எச்.எஸ்.பி. தசறவ வழங்குநர்கைால் அைிக்கப் படுகிைது.

எச்.எஸ்.பி. (HSP) தசறவ வழங்குநர்கைது சந்திப்பங்காடி அறமவிடங்களும், கதாடர்புத்
தகவல்களும் இங்தக கிறடக்கின்ைன.

தகுதிபபறல்
கீ ழ்காணும் விசாக்கைில் ஒன்ைிறன றவத்திருக்கும் மக்கள் எஸ்.ஐ.எஸ். க்கு தகுதி கபைக் கூடும்:


அகதி (உள்பிரிவு 200, 201, 203 மற்றும் 204)



உலகைாவிய சிைப்பு மனிதாபிமானம் (உள்பிரிவு 202)



பாதுகாப்பு (உள்பிரிவு 866)



தற்காலிக பாதுகாப்பு (உள்பிரிவு 785), தற்காலிக மனிதாபிமான தங்கல் (உள்பிரிவு 449),

தற்காலிக மனிதாபிமான அக்கறை (உள்பிரிவு 786) மற்றும் பாதுகாப்புப் புகலிட முறனப்பு
விசா (உள்பிரிவு 790).
இவ்விசாக்கறை றவத்திருப்பவர்கள் ஆஸ்திதரலியாவில் அவர்கைது வருறகக்குப் பிைகு ஐந்து
ஆண்டுகள்

வறரதயா, நாட்டிற்குள்ைிருந்த நிறலயில் தகுதிகபறும் விசா அவர்களுக்கு

வழங்கப்பட்ட பிைகு ஐந்து ஆண்டுகள் வறரதயா எஸ்.ஐ.எஸ். க்கு தகுதி கபைக்கூடும்.

விதிவிலக்கான சூழ்நிறலகைில், இவ்வாைான விசாக்கள் றவத்திருப்பவர்கள் இந்த கால

வறரயறரக்கு அப்பாற்பட்டும் எஸ்.ஐ.எஸ். க்கு தகுதி கபைக்கூடும் அல்லது இதர உட்பிரிவுகைில்
விசா றவத்திருப்பவர் தகுதிகபைல் விரிவாக்கப்படலாம். ஆஸ்திதரலிய பிரறசகள்
எஸ்.ஐ.எஸ்.க்கு தகுதி கபற்ைவர்கைல்ல.

எஸ்.ஐ.எஸ். க்கு தகுதிகபறும் மக்கள் கண்டிப்பாக கபாருத்தமான ஆதரவுகதைாடு தன்னிச்றசயாக
ஈடுபடுத்திக்ககாள்ை ஓர் இயலாறமறய நிரூபித்துக்காட்டுவததாடு, கீ ழ்க்காண்பவற்றை

உள்ைடக்கக் கூடிய பலமடங்கான அல்லது சிக்கலான தறடகைின் பாதிப்புக்குள்ைாகியிருக்க
தவண்டும்:


மாற்றுத்திைன்



கடுறமயான, பாதிப்பான விறைவுகறையுறடய, நீண்ட கால மற்றும்/அல்லது அததனாடு
கூடிய தமலாண்றம கசய்யப்படாத மருத்துவத் ததறவகள்



மன நலப் பிரச்சிறனகள்



இருப்பிட வசதியின்றம அல்லது இருப்பிடம் நிறலப்பின்றம



வட்டிலும்
ீ
குடும்பத்திலும் வன்முறை



பிள்றை மற்றும் இறைஞர் நல்வாழ்வு பற்ைி கவறலயூட்டும் அக்கறைகள்



குடும்பத்தின் மற்றும்/அல்லது அததனாடு கூடிய உைவுமுறைகைின் சீர்குறலவு



சமுதாயத்தில் தனிறமயாதல்



பை இடர்பாடு



சட்டப் பிரச்சிறனகள்

எஸ்.ஐ.எஸ். க்கு ஒருவவர யார் பரிந்துவரக்க முடியும் ?
எந்த அறமப்தபா தனிநபதரா எஸ்.ஐ.எஸ். க்காக ஒருவறர பரிந்துறரக்க முடியும்.
இது சுய-பரிந்துறரறய அடக்கும்.

எஸ்.ஐ.எஸ். க்காக ஒரு நபவர எவ்வாறு பரிந்துவரப்பது?
எஸ்.ஐ.எஸ். க்காக ஒரு நபறர பரிந்துறரக்க, தயவுகசய்து இறையதை எஸ்.ஐ.எஸ். பரிந்துவரப்
படிவத்வத நிரப்பிடுக.

எஸ்.ஐ.எஸ். க்காக ஒரு நபர் தகுதியுறடயவரா என்பதில் நீங்கள் நிச்சயமில்லாமல் இருந்தாதலா
இந்தப் படிவத்றத நிரப்ப உங்களுக்கு உதவி ததறவப்பட்டாதலா, தயவுகசய்து எஸ்.ஐ.எஸ்.

விசாரறை கதாறலதபசியிறன 1300 855 669 என்ை எண்ைில் அலுவலக தநரங்கைின் (AEST)
தபாது அறழத்து கதாடர்பு ககாள்க. (ஆஸ்திதரலியாவினுள் இலவச அறழப்பு)

இறையதை படிவத்திறன நிரப்புவதில் நீங்கள் கதாழில்நுட்ப இடர்பாடுகறைச் சந்தித்தால்,

எச்.எஸ்.பி. (HSP) அறமப்புமுறை உதவித்தைத்றத அலுவலக தநரங்கைின் தபாது 1800 020 283
என்ை எண்ைில் அறழப்பது அல்லது hspsystem.helpdesk@dss.gov.au க்கு மின்னஞ்சலிடுவது வழியாக
உதவி கிறடக்கிைது.

இறையதை பரிந்துறரப் படிவத்றத அணுக இயலாத பட்சத்தில் நீங்கள் ஒரு காகிதப்
படிவத்திவன பூர்த்தி கசய்யலாம்.

ஒரு பரிந்துவர சமர்பிக்கப்பட்ட பிறகு என்ன நடக்கிறது ?
திறைக்கைமானது ஒரு நிரப்பப்பட்ட படிவம் கபைப்பட்டவுடன், பரிந்துறரக்கபட்டவர்கைினது
தகுதிகபறுதலிறன அது மதிப்பீடு கசய்யும், மற்றும் அம்முடிவிறன பரிந்துறரத்தவருக்கு

அைிவிக்றக கசய்யும். இந்த நபர்(கள்) எஸ்.ஐ.எஸ். க்கான தகுதிகபைல் ததறவப்பாடுகறை

நிறைவு கசய்துள்ைதாக கண்டைியப்படின், திறைக்கைமானது அந்த நபர்(களு)க்கு எஸ்.ஐ.எஸ்.
அைித்திட ஒரு எச்.எஸ்.பி. தசறவ வழங்குநறர அமர்த்தும்.
ஒரு வாடிக்றகயாைர் எஸ்.ஐ.எஸ். கபறுகின்ை கால நீைமானது தனிப்பட்ட ததறவயின்
அடிப்பறடயில் இருக்கும், ஆனால் கபாதுவாக ஆறு மாதங்கள் வறர இருக்கும்.

