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அறிமுகம்
இந்த வழிகாட்டியானது, நியூசிலாந்தின் அகதி ைற்றும் பாதுகாப்பு உரிமைககாரல்
செயல்முமை, அத்துடன் உங்கள் உரிமைகள் ைற்றும் சபாறுப்புகள் பற்றிய தகவல்கமை
வழங்குகிைது.
நியூசிலாந்தில் அகதி ைற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட
நபரின் அந்தஸ்மத எதிர்பார்க்கும் ஒரு நபர்,
"உரிமைககாருபவர்" (புகலிடம் ககாருபவர்
என்றும் அறியப்படுகிைார்) என்று
அமழக்கப்படுகிைார். அங்கீகாரத்மத நாடுவது
என்பது “உரிமைககாரல்” என்று
அமழக்கப்படுகிைது.

நீங்கள் ஒரு அகதி அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட
நபராக அங்கீகரிக்கப்பட்டால், நீங்கள்
நியூசிலாந்தில் தங்க அனுைதிக்கப்படுவீர்கள்.
கைலும், நீங்கள் ஒரு நிரந்தர வதிவிட விொவிற்கு
விண்ணப்பிக்கலாம். நீங்கள் ஒரு அகதி அல்லது
பாதுகாக்கப்பட்ட நபராக
அங்கீகரிக்கப்படாவிட்டால், நீங்கள் நியூசிலாந்மத
விட்டு சவளிகயை கவண்டும்.

நியூசிலாந்தில், குடிவரவுச் ெட்டம் 2009 (ெட்டம்)
எனும் விதிமுமைக்கு இணங்க, உரிமைககாரல்கள்
தீர்ைானிக்கப்படுகின்ைன. இந்தச் ெட்டத்தின்
கநாக்கங்களில் ஒன்று, 1951-ஆம் ஆண்டின்
'அகதிகளின் நிமல' (“அகதிகள் ைாநாடு”), 1984ஆம் ஆண்டின் 'சித்திரவமத, ைற்றும் பிை
சகாடுமை, ைனிதாபிைானைற்ை அல்லது இழிவான
நடத்மத அல்லது தண்டமனக்கு எதிரான ைாநாடு'
("CAT "), அல்லது 1966-ஆம் ஆண்டின் ‘குடிொர்
ைற்றும் அரசியல் உரிமைகள் சதாடர்பான
ெர்வகதெ உடன்படிக்மக’ (“ICCPR”) ஆகியவற்றின்
கீழ், நியூசிலாந்து தனது கடமைகமைப் பூர்த்தி
செய்கிைதா என்பமத உறுதிப்படுத்துவதாகும்.

ெட்டத்தின் பிரிவு 151-ன் படி,
உரிமைககாருபவராகிய உங்கள் அமடயாைம்
ைற்றும் உங்கள் உரிமைககாரலின் விவரங்கள்,
இரகசியைானமவ. உங்கள் உரிமைககாரலின்
கபாது நீங்கள் வழங்கும் தகவல்கள், நியூசிலாந்து
அரசு ைற்றும் அகதிகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின்
உயர் ஆமணயாைர் (UNHCR)1 ஆகிகயாரிமடயில்
இரகசியைாகப் கபணப்படும். ஆனால்,
ெட்டப்பூர்வ கநாக்கங்களுக்காக கதமவயான
இடங்களில் ைற்ைவர்களுக்கு சவளியிடப்படலாம்.
உங்கள் உரிமைககாரமல RSU விொரிக்கலாம்,
ைற்றும் இந்த கநாக்கத்திற்காக அல்லது
குற்ைங்கமை விொரிப்பது கபான்ை பிை
காரணங்களுக்காக சில தகவல்கமை அது
சவளியிடலாம். உங்கைது அல்லது கவறு நபரின்
பாதுகாப்பு ஆபத்தில் இருக்கும் என்பதற்கான
தீவிர ொத்தியம் இல்லாவிட்டால் ைட்டுகை தகவல்
சவளியிடப்படும்.

வணிகம், புதுமையாக்கம், ைற்றும்
கவமலவாய்ப்பு அமைச்ெகத்தில், நியூசிலாந்தின்
குடிவரவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும், அகதிகள்
அந்தஸ்து சதாகுதியிலுள்ை (“RSU”), அகதி ைற்றும்
பாதுகாப்பு அதிகாரி (“RPO”) ஒருவர், உங்கள்
ககாரிக்மக சதாடர்பாக முதலில் முடிசவடுப்பார்
("தீர்ைானிப்பார்").
உங்கள் உரிமைககாரல் தீர்ைானிக்கப்படும்கபாது,
உங்கமை நியூசிலாந்திலிருந்து நாடு கடத்த
முடியாது.

1 UNCHR-ன் பன்னாட்டு பிரதிநிதித்துவ அலுவலகம்,

கான்சபராவில் அமைந்துள்ைது.
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1. ‘ஒரு அகதி’ ைற்றும் ‘ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட நபர்’ என்ைால் என்ன?
'அகதி' அல்லது 'பாதுகாக்கப்பட்ட நபர்' என்ை
அந்தஸ்து, ஒரு ெட்டபூர்வைான அந்தஸ்து ஆகும்.

பாலியல் கநாக்குநிமல, அல்லது அமடயாைம்
கபான்ைமவ) கபான்ைனவாக இருக்கலாம்.
• அவருக்கு நியூசிலாந்தில் பாதுகாப்புத் கதமவ
ைற்றும் அவர் அதற்குத் தகுதியானவர்.

ஒரு அகதி என்பவர், 1967-ஆம் ஆண்டு
சநறிமுமையால் திருத்தியமைக்கப்பட்ட,
'அகதிகள் ைாநாட்டின் பிரிவு 1A'-ல்
வழங்கப்பட்டுள்ை 'அகதி’-யின் வமரயமைமயப்
பூர்த்தி செய்யும் ஒரு நபர் ஆவார். இதன்
சபாருைறிய, இறுதியில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ை
சொற்கைஞ்சியத்மதக் காண்க.

ஒரு நபர், ஒரு கபார்க்குற்ைம், அல்லது
ைனிதகுலத்திற்கு எதிரான குற்ைம், அல்லது
கடுமையான அரசியல் ொராத குற்ைம் கபான்ை
குற்ைங்கமைச் செய்துள்ைார் என்று கருதுவதற்குத்
தீவிர காரணங்கள் இருந்தால், அகதி ைாநாட்டின்
பிரிவு 1F-ன் கீழ், அந்த நபர் அகதி அந்தஸ்திலிருந்து
விலக்கப்படலாம்.

நியூசிலாந்திலிருந்து ஒரு நபமர நாடுகடத்தும்
செயல், CAT அல்லது ICCPR-ன் 6-வது ைற்றும் 7வது பிரிவுகமை அத்துமீறுைாயின், அந்த நபர் ஒரு
பாதுகாக்கப்பட்ட நபர் ஆவார்.

பின்வருவன சபாருந்தும் ஒருவகர
பாதுகாக்கப்பட்ட நபர் ஆவார்:
• நியூசிலாந்திலிருந்து நாடுகடத்தப்பட்டால்,
அவர் சித்திரவமதக்கு உள்ைாகும்,
தன்னிச்மெயான வாழ்க்மகமய இழக்கும்,
அல்லது சகாடூரைாக நடாத்தப்படும்
அபாயத்தில் இருப்பார் என்று நம்புவதற்கு
கணிெைான காரணங்கள் உள்ைன.
• சகாடூரைாக நடாத்தப்படுத்தல் என்பது,
குடிவரவுச் ெட்டம் 2009-ல், சகாடூரைான
முமையில், ைனிதாபிைானைற்ை வமகயில்,
அல்லது இழிவாக நடாத்தப்படுத்தல் அல்லது
தண்டமனக்கு உள்ைாக்கப்படுத்தல் என்று
வமரயறுக்கப்பட்டுள்ைது.2

ஒரு அகதி என்பவர் பின்வருவனவற்மை
உள்ைடக்கிய ஒரு நபர்:
• அவர் தனது சொந்த நாட்டிற்கு அல்லது
வழமையான குடியிருப்புக்கு சவளிகய
இருப்பவர்
• அந்த நாட்டிற்குத் திரும்பினால்,
தீங்கிமழக்கப்படுவதற்கான உண்மையான
ொத்தியத்மத எதிர்சகாள்கிைார், ைற்றும் அவர்
எதிர்சகாள்ளும் தீங்கு தீவிரைானது
• அவ்வாைான தீவிர தீங்கு ஏற்படும்
அபாயைானது, அந்த நபருமடய தனிநபர்
அமடயாைம், அல்லது அவரது நம்பிக்மக
கபான்ை காரணங்கைால் ஏற்படுகிைது.
அக்காரணங்கள், இனம் (அல்லது இனக்குழு),
ைதம், அரசியல் கருத்து, கதசியம் அல்லது ஒரு
குறிப்பிட்ட ெமூகக் குழுவின் உறுப்பினராக
இருத்தல் (குடும்ப நிமல, பாலினம் அல்லது

ஒரு நபரால், தனது நாட்டின் அல்லது மூன்ைாம்
நாசடான்றின் அதிகாரிகளிடமிருந்து திைம்பட
பாதுகாப்மபப் சபை முடிந்தால், அந்த நபமர
பாதுகாக்ககவண்டிய கடமை நியூசிலாந்திற்கு
இல்மல.

2. தீர்ைானித்தலின் செயல்முமை
நியூசிலாந்தில், உங்கள் ககாரிக்மகமய
செயலாக்குவதில் ஈடுபட்டுள்ை அதிகாரிகள்
பின்வருைாறு:

நிராகரிக்கப்பட்டால், அந்த முடிவு சதாடர்பாக
தீர்ப்பாயத்தில் கைல்முமையீடு செய்ய
உங்களுக்குப் சபாதுவாக உரிமை உண்டு.

• வணிகம், புதுமையாக்கம், ைற்றும்
கவமலவாய்ப்பு அமைச்ெகத்தில் (MBIE),
நியூசிலாந்தின் குடிவரவின் (INZ) ஒரு
பகுதியாக இருக்கும், அகதி அந்தஸ்துத்
சதாகுதி (RSU), ைற்றும்
• நீதி அமைச்சின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும்,
குடிவரவு ைற்றும் பாதுகாப்புத் தீர்ப்பாயம்
(தீர்ப்பாயம்).
RSU, உங்கள் ககாரிக்மகமய ஒரு 'அகதி ைற்றும்
பாதுகாப்பு' அதிகாரிக்கு (RPO) ஒதுக்கும். அவர் ஒரு
முடிமவ எடுப்பார், இது "தீர்ைானம்" என்று
அமழக்கப்படுகிைது. உங்கள் உரிமைககாரல்

உரிமைககாரகவண்டுைாயின், நீங்கள் உண்மையில்
நியூசிலாந்தில் இருக்ககவண்டும்.

2

பின்வரும் ெந்தர்ப்பங்களில்,
உரிமைககாருவதற்கான கநாக்கத்மத நீங்கள்
ெமிக்மை செய்யலாம்:
• நீங்கள் நியூசிலாந்மத வந்தமடயும்கபாது
(எடுத்துக்காட்டாக, விைான நிமலயம்
அல்லது துமைமுகத்தில், ஒரு குடிவரவு
அல்லது சுங்க அதிகாரியிடம்)
• உங்கள் வருமகக்குப் பின்னர், ஒரு MBIE
அல்லது INZ ஊழியரிடம் அல்லது ஒரு

பிரிவு 131(6).
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காவல்துமை அதிகாரியிடம் நீங்கள் ஒரு
உரிமைககாரமல விடுக்க விரும்புகிறீர்கள்
என்று சதரிவிப்பதன் மூலம்.

உதவியால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழக்கறிைர்
அல்லது வழங்குநர் உங்களுக்காக இமதச்
செய்யலாம்.

உரிமைககாரும் எண்ணத்மத நீங்கள் ெமிக்மை
செய்தால், நீங்கள் ஒரு ககாரிக்மகமய
முன்மவத்ததாகக் கருதப்படுகிறீர்கள். கைலும், 20
கவமல நாட்களுக்குள் RSU-விடம், நியூசிலாந்தில்
அகதி ைற்றும் பாதுகாப்பு அந்தஸ்திற்குரிய
உரிமைககாரலிற்கான உறுதிப்படுத்தல் படிவத்மத
(உரிமைககாரலிற்கான உறுதிப்படுத்தல்) பூர்த்தி
செய்து, அமதத் தாக்கல் செய்ய கவண்டும்
(கீழுள்ை 2.2-ஐக் காண்க), அல்லது அந்தக்
ககாரிக்மகமய திரும்பப்சபைகவண்டும்.
இல்மலசயனில், தங்களிடமிருக்கும் தகவலின்
அடிப்பமடயில், உரிமைககாரமலப் பற்றி RSU
தீர்ைானிக்கக்கூடும்.

அமனத்து வழக்கறிைர்களும் ெட்ட உதவிப்
பணிகமைச் செய்வதில்மல. நீங்கள் முதலில்
வழக்கறிைமரத் சதாடர்பு சகாள்ளும்கபாது, அவர்
ெட்ட உதவி வழக்கறிைரா / வழங்குநரா என்பமத
நீங்கள் ெரிபார்க்க கவண்டும்.

கமலும் தகவலுக்கு:
நீதி அமைச்ெகம், அதன் இமணயதைத்தில் ெட்ட
உதவி வழக்கறிைர்களின் பட்டியமலக்
சகாண்டுள்ைது: https://www2.justice.govt.nz/find-alegal-aid-lawyer/. அகதிகள் சதாடர்பான
விடயங்களில் அனுபவம் வாய்ந்த
வழக்கறிைர்கமைத் கதட, நீங்கள் கதடல்
செயற்பாட்டில் “Law Type: Refugee & Immigration
(ெட்ட வமக: அகதிகள் ைற்றும் குடிவரவு)”
என்பமத உள்ளிட கவண்டும். ெட்ட உதவி
அமைப்பு எவ்வாறு செயற்படுகிைது என்பது
பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு இங்கக செல்லவும்:
https://www.justice.govt.nz/courts/going-to-court/legal-aid/.

2.1 பிரதிநிதித்துவம்
உங்கள் உரிமைககாரலுக்குப் சபாருந்தக்கூடிய
ெட்டங்கள் ைற்றும் நமடமுமைகள் குறித்து
உங்களுக்கு ஆகலாெமன வழங்கக்கூடிய ஒருவகர
பிரதிநிதி ஆவார். உரிமைககாரலுக்கு முன், ஒரு
பிரதிநிதியுடன் கபெ நீங்கள் விரும்பலாம். கைலும்,
உங்கள் உரிமைககாரமலப் பற்றி ஒரு
வழக்கறிைமரத் சதாடர்பு சகாள்ை உங்களுக்கு
உரிமை உண்டு.

ெமூக ெட்ட மையங்களும் ெட்ட கெமவகளுக்குப்
பணம் செலுத்த முடியாத நபர்களுக்கு, ெட்ட
ரீதியான தகவல்கள் ைற்றும் ஆகலாெமனகள்,
உதவி, ைற்றும் பிரதிநிதித்துவம் கபான்ைவற்மை
வழங்குகின்ைன. கைலும் தகவலுக்கு இங்கக
செல்லவும்: https://communitylaw.org.nz/

உங்களுக்கு ஒரு பிரதிநிதி கதமவப்பட்டால்,
நீங்கள் ஒரு வழக்கறிைமர (நியூசிலாந்து ெட்ட
ெமூகத்தால் வழங்கப்பட்ட, தற்காலத்தில்
பணிபுரிவதற்கான ொன்றிதமழ மவத்திருப்பவர்)
அல்லது குடிவரவு ஆகலாெகர்களின்
அதிகாரெமபயால் உரிைம் சபற்ை ஒரு குடிகயற்ை
ஆகலாெகமரப் பயன்படுத்த கவண்டும். உங்கள்
பிரதிநிதியானவர், ஆகலாெமன வழங்கத்
தகுதியுமடயவர் என்பமதயும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட
தரங்கமைப் பூர்த்தி செய்வமதயும் இது உறுதி
செய்யும்.
உங்களுக்கு ஒரு பிரதிநிதி கவண்டுசைன்ைால்,
நீங்கள் உடனடியாக ஒருவமரக் கண்டுபிடிக்க
கவண்டும். ஏசனனில், நீங்கள் ஒருவமரக்
கண்டுபிடிக்ககவண்டும் என்பதற்காக, தீர்ைான
செயல்முமையானது சபாதுவாக
தாைதிக்கப்படைாட்டாது. நீங்கள் ஒரு பிரதிநிதிமய
ஈடுபடுத்தினால், நீங்கள் உடனடியாக RSU-க்கு
அறிவித்து, உங்கள் பிரதிநிதியின் விவரங்கமை
வழங்க கவண்டும். உங்கைால் ஒரு
வழக்கறிைருக்குப் பணம் கட்ட முடியாவிட்டால்,
'ெட்ட உதவி' எனப்படும் அதிகாரபூர்வ திட்டத்தின்
மூலம் இலவெ ெட்ட ஆகலாெமனக்கு நீங்கள்
தகுதிசபைக்கூடும்.

ஒரு வழக்கறிைமரக் கண்டுபிடிப்பது பற்றிய
தகவமல RSU-வினாலும் உங்களுக்கு வழங்க
முடியும்.
குடிவரவு ஆகலாெகர்கள் ஆமணயத்தின்
இமணயதைத்தில், உரிைம் சபற்ை குடிவரவு
ஆகலாெகமர நீங்கள் கதடலாம்:
https://www.iaa.govt.nz/. உரிைம் சபற்ை குடிவரவு
ஆகலாெகருக்கு நீங்கள் கட்டணம் செலுத்த
கவண்டியிருக்கும்.

ெட்ட உதவி
ெட்ட உதவி என்பது, நிதிசநருக்கடியிலுள்ை
நபர்கள் வழக்கறிைருக்குப் பணம் செலுத்துவதற்கு
உதவும் அரொங்க நிதியுதவி ஆகும். ெட்ட
உதவிமயப் சபை, நீங்கள் ெட்ட உதவி கெமவக்கு
(LAS) விண்ணபிக்க கவண்டும் - ஒரு ெட்ட
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ஏகதனும் சதாடர்புமடய ஆவணங்கள் உட்பட
உங்களிடம் உள்ை அமடயாை ஆவணங்கமையும்
ெைர்ப்பிப்பமத உறுதிசெய்யுங்கள். எந்தசவாரு
ெரியான அமடயாைமும் பயண ஆவணங்களும்
இல்லாைல் நீங்கள் நியூசிலாந்திற்கு
வருமகதந்திருந்தால், உங்கள் உரிமைககாரல்
பரிசீலிக்கப்படும்கவமையில் நீங்கள் தடுத்து
மவக்கப்படலாம். தாக்கல் செய்யும்கபாது,
கடவுச்சீட்டு கபான்ை அெல் ஆவணங்கள்
நகசலடுக்கப்பட்டு திருப்பித் தரப்படும். ஒரு RPO
உடனான எந்தசவாரு திட்டமிடப்பட்ட
கநர்காணலுக்கும் நீங்கள் அவற்மை மீண்டும்
உங்களுடன் எடுத்துவர கவண்டும்.

2.2 உங்கள் ககாரிக்மகமயத் தாக்கல்
செய்தல்
பூர்த்திசெய்யப்பட்ட 'உரிமமககாரலிற்கான
உறுதிப்படுத்தல்' படிவசமான்மை (Confirmation of
Claim form) RSU-விடம் தாக்கல் செய்வதன் மூலம்,
உங்கள் ககாரிக்மகமய எழுத்துபூர்வமாக
உறுதிப்படுத்த கவண்டும்.
இந்தப் படிவத்மத RSU வமலத்தைத்திலிருந்து
தரவிைக்கம் செய்யலாம்:
https://www.immigration.govt.nz/RSU.
'உரிமைககாரலிற்கான உறுதிப்படுத்தல்'
படிவைானது, ஆங்கிலத்தில் பூர்த்தி செய்யப்பட
கவண்டும். கைலும், ஒவ்சவாரு ககள்விக்கும்
நீங்கள் படிவத்தில் பதிலளிக்க கவண்டும்.
அத்துடன், நியமிக்கப்பட்ட இடங்களில் நீங்கள்
மகசயாப்பமிட கவண்டும். உங்களிடம் ஒரு
பிரதிநிதி இருந்தால், 'உரிமைககாரலிற்கான
உறுதிப்படுத்தல்' படிவத்மதப் பூர்த்திசெய்ய அவர்
உங்களுக்கு உதவலாம். படிவத்மத எவ்வாறு
பூர்த்தி செய்யகவண்டும் என்பது குறித்த விரிவான
வழிகாட்டுதல்கள் அந்தப் படிவத்தில் உள்ைன.

உங்கள் சதாடர்பு விவரங்கள்
நீங்கள் நியூசிலாந்தில் தங்கியிருக்கும் முகவரி
ைற்றும் உங்கள் சதாமலகபசி எண்
கபான்ைவற்மை RSU-க்கு நீங்கள் வழங்க
கவண்டும். உங்கள் உரிமமககாரல்
பரிசீலிக்கப்படும்கபாது உங்கள் முகவரிமய நீங்கள்
மாற்றினால், உங்கள் புதிய முகவரிமய RSU-க்கு
நீங்கள் வழங்க கவண்டும்.
கடிதத்சதாடர்பு
உங்களிடம் ஒரு பிரதிநிதி இருந்தால், நீங்கள்
குறிப்பிட்டுக் ககட்டாகல தவிர, உங்கள்
உரிமைககாரல் சதாடர்பான அமனத்துத் தகவல்
சதாடர்புகளும் உங்கள் பிரதிநிதி மூலைாககவ
இருக்கும். உங்களிடம் பிரதிநிதி
இல்மலசயன்ைால், அமனத்துத்
சதாடர்பாடல்களும் உங்களுக்கு கநரடியாக
அனுப்பப்படும்.

நீங்கள் அந்தப் படிவத்மத RSU-விடம் ெைர்ப்பிக்க
கவண்டும். பின்வரும் முகவரிக்கு கநரில்
சென்கைா:
Refugee Status Unit
Blue Tower, Level 5,
167b Victoria Street West
Auckland

உங்களுக்கு ஒரு பிரதிநிதி இல்மல என்ைால்
உங்களுக்கு ஒரு பிரதிநிதி இல்மலசயன்ைால்,
நீங்கள் சதரிந்து சகாள்ை கவண்டிய சில
தகவல்கள் உள்ைன:
• உங்களுக்கு ஒரு தனித்துவைான குடிகயற்ை
வாடிக்மகயாைர் எண் (Client Number)
வழங்கப்படும் (எடுத்துக்காட்டாக “CN:
12345678”). நீங்கள் RSU ைற்றும் INZ-க்கு
அனுப்பும் எந்தசவாரு
கடிதத்சதாடர்பாடலிலும் உங்கள்
வாடிக்மகயாைர் எண்மண எழுத கவண்டும்.
• உங்கள் RSU ககாப்பின் நகசலான்மை நீங்கள்
ககாரலாம். உங்கள் உரிமைககாரமலப் பற்றி
நீங்கள் வழங்கிய தகவல்கள், ைற்றும் விொ
விண்ணப்பங்கள் கபான்ை, INZ
மவத்திருக்கும் பிை சதாடர்புமடய
தகவல்கள் இதில் அடங்கும். உங்கள்
ககாப்பின் நகசலான்மை நீங்கள்
ககாரகவண்டுைாயின், RSU-க்கு கநரில்
சென்கைா, அஞ்ெல் மூலைாககவா, அல்லது
RSU@mbie.govt.nz -க்கு மின்னஞ்ெல்
அனுப்புவதன் ஊடாககவா செய்யலாம்
(மின்னஞ்ெல் தமலப்பில் தயவுசெய்து
பின்வருைாறு எழுதுங்கள்: “File Request"
(ககாப்புக் ககாரிக்மக). அத்துடன், உங்கள்
முழுப் சபயமரயும், INZ வாடிக்மகயாைர்
எண்மணயும் மின்னஞ்ெலில் கெர்க்கவும்).

அல்லது, பின்வரும் முகவரிக்கு தபால் மூலம்
அனுப்புவதனூடாககவா:
Refugee Status Unit
PO Box 90533
Victoria Street
Auckland 1142
RSU@mbie.govt.nz ஊடாக, RSU-க்கு
'உரிமைககாரலிற்கான உறுதிப்படுத்தல்'
படிவத்தின் நகமல நீங்கள் மின்னஞ்ெல்
செய்யலாம். ஆனால், நீங்கள் பின்னர்
உண்மையான படிவத்மத வழங்க கவண்டும்.
நீங்கள் ஒரு குடும்பக் குழுவின் அங்கைாக
இருந்தால், உரிமைககார விரும்பும் ஒவ்சவாரு
குடும்ப உறுப்பினருக்கும் (ஒவ்சவாரு
குழந்மதக்கும் கூட) தனித்தனி
'உரிமைககாரலிற்கான உறுதிப்படுத்தல்'
படிவங்கமைச் ெைர்ப்பிக்க கவண்டும்.

துமை ஆவைங்கள்
உங்களுமடய 'உரிமைககாரலிற்கான
உறுதிப்படுத்தல்' படிவத்துடன், உங்கைது
கடவுச்சீட்டு, ஓட்டுநர் உரிைம், ைற்றும் கவறு
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2.3 அகதி அந்தஸ்துத் சதாகுதியில்
(RSU)

உங்கள் எழுத்துமூல அறிக்மகமய, ஒரு குடும்ப
உறுப்பினகரா அல்லது உங்கள் உரிமைககாரலின்
முடிவில் ஆர்வமுள்ை ஒரு நபகரா
சைாழிசபயர்க்கக்கூடாது.

தீர்ைானசைான்மை எடுக்க, உங்கைது
உரிமைககாரலானது ஒரு RPO-க்கு ஒதுக்கப்படும்.

பிை ொன்றுகள்

உங்கள் ‘உரிமைககாரலிற்கான உறுதிப்படுத்தல்'
படிவத்மத நாங்கள் சபற்ைதன் பின்னர், தீர்ைான
செயல்முமைக்கு நான்கு படிநிமலகள் உள்ைன:

உங்கள் எழுத்துமூல அறிக்மகயுடன், உங்கள்
உரிமைககாரமல ஆதரிக்கும் ஆவணங்கள்
கபான்ை அமனத்துத் தகவல்கமையும் அல்லது
ஆதாரங்கமையும் நீங்கள் வழங்க கவண்டும்.

1. ஒரு எழுத்துமூல அறிக்மகமயச் ெமர்ப்பித்தல்
உங்கள் ‘உரிமைககாரலிற்கான உறுதிப்படுத்தல்'
படிவத்மத நீங்கள் தாக்கல் செய்த பிைகு (பிரிவு 2.2ஐப் பார்க்கவும்), அகதி ைற்றும் பாதுகாப்பு
அந்தஸ்த்மதக் ககாருவதற்கு உங்கமை நிர்பந்தித்த
உங்கள் அனுபவங்கள் ைற்றும் சூழ்நிமலகள்
பற்றிய முழுமையான, எழுதப்பட்ட ஒரு
அறிக்மகமய நீங்கள் வழங்க கவண்டும். உங்கள்
அறிக்மகயில் எமதச் கெர்க்க கவண்டும் என்பது
குறித்து அறிய, 'எழுத்துமூல அறிக்மக வழிகாட்டி
(INZ 1362)'-மயப் பார்மவயிடவும். RSU
இமணயதைத்தில் இந்த வழிகாட்டிமய நீங்கள்
அணுகலாம்: https://www.immigration.govt.nz/RSU.

ெட்டத்தின் பிரிவு 135-ன் கீழ், உங்கள்
உரிமைககாரமல நிறுவுவது உங்கள் சபாறுப்பு.
உங்கள் உரிமைககாரலுக்கு ஆதரவாக நீங்கள்
கருத்தில் சகாள்ை விரும்பும் அமனத்துத்
தகவல்கமையும், ொன்றுகமையும், ைற்றும்
ெைர்ப்பிப்புகமையும் நீங்கள் வழங்க கவண்டும்
என்று ெட்டம் ககாருகிைது.
பயனுள்ை ஆவணங்களின் சில எடுத்துக்காட்டுகள்
பின்வருைாறு:
• உங்கள் கடவுச்சீட்டு, அத்துடன் உங்கள்
வாழ்க்மகத்துமணயின் ைற்றும்
நியூசிலாந்தில் உங்கமைச்ொர்ந்துள்ை
ஏமனயவர்களின் கடவுச்சீட்டு(கள்)
• காவல்துமையின் தமடநீக்க அனுைதி
ொன்றிதழ்கள் (உங்களிடம் அல்லது உங்கள்
குடும்ப உறுப்பினர்கள் எவரிடமும்
இருந்தால்)
• உங்கள் அமடயாைம் ைற்றும் கதசியத்மத
உறுதிசெய்ய எங்களுக்கு உதவும் பிை
ஆவணங்கள் - இதில், அமடயாை
அட்மடகள், பிைப்புச் ொன்றிதழ்கள்,
திருைணச் ொன்றிதழ்கள், பாடொமலச்
ொன்றிதழ்கள், இராணுவ கெமவ
ஆவணங்கள், ைற்றும் உறுப்பினர் அட்மடகள்
ப ான்றன உள்ைடங்கலாம்; ைற்றும்
• உங்கள் உரிமைககாரமல ஆதரிக்கும் கவறு
எந்த ஆவணங்களும்.

உங்கள் அறிக்மகமய எவ்வைவு விமரவாக
இயலுகைா அவ்வைவு விமரவாக RSU-விடம்
ெைர்ப்பிக்க கவண்டும். கைலும்,
'உரிமைககாரலிற்கான உறுதிப்படுத்தல்'
படிவத்மதத் தாக்கல் செய்ததிலிருந்து, 60 கவமல
நாட்களுக்குள் (12 வாரங்கள்) இது ெைர்ப்பிக்கப்பட
கவண்டும். நீங்கள் RSU-க்கு கநரில் சென்கைா,
அஞ்ெல் அல்லது மின்னஞ்ெல் மூலைாககவா
அறிக்மகமய ெைர்ப்பிக்கலாம்.
உங்களிடம் ஒரு பிரதிநிதி இருந்தால், அவர் உங்கள்
எழுத்துமூல அறிக்மகமய எழுத உங்களுக்கு
உதவுவார். உங்கள் அறிக்மக ஆங்கிலத்தில் இருக்க
கவண்டும். கைலும், உங்கள் சொந்த நாட்டிற்குத்
திரும்பிச்செல்வமத எண்ணி ஏன் நீங்கள்
அச்ெைமடகிறீர்கள் என்பதுபற்றி அமனத்துக்
காரணங்கமையும் அதில் விைக்க கவண்டும்.
உங்கள் எழுதப்பட்ட அறிக்மகயின் ஆங்கில
சைாழிசபயர்ப்பு பின்வருைாறு இருக்ககவண்டும்:

நீங்கள் ெைர்ப்பிக்க விரும்பும் அமனத்து
ஆவணங்களின் ொன்ைளிக்கப்பட்ட
சைாழிசபயர்ப்புகமையும் நீங்கள் வழங்க
கவண்டும்.

• இரு சைாழிகமையும் நன்கு அறிந்த, ைற்றும்
சைாழிசபயர்ப்பு கவமலயில் தகுதி வாய்ந்த
ஒருவரால் செய்யப்பட்ட ெரியான
சைாழிசபயர்ப்பாக ொன்ைளிக்கப்பட்டிருக்க
கவண்டும்;
• சைாழிசபயர்ப்பு கெமவயின் அதிகாரபூர்வ,
முகவரி அச்சிடப்பட்ட அஞ்ெல் தாளில்
எழுதப்பட்டிருக்க கவண்டும்; அல்லது
• சைாழிசபயர்ப்பாைரின் முத்திமர அல்லது
மகசயாப்பத்மதக் சகாண்டிருக்ககவண்டும்;
ைற்றும்
• அெல் ஆவணங்கள் அல்லது
ொன்ைளிக்கப்பட்ட நகல்களுடன் கெர்த்து
வழங்கப்படகவண்டும்

2. கேர்காைல்
ஒரு கநர்காணலில் கலந்து சகாள்ளுைாறு உங்கமை
RPO ககட்கலாம். இது, உங்கள்
'உரிமைககாரலிற்கான உறுதிப்படுத்தல்'
படிவத்மத நீங்கள் தாக்கல் செய்ததிலிருந்து, 14
முதல் 16 வாரங்களுக்குள் திட்டமிடப்படும்.
கநர்காணலில் உங்களிடம் பின்வருவன பற்றிக்
ககட்கப்படும்:
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சிைார்கள் (18 வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள்)
உள்ைடக்கியிருந்தால், அவர்கமைப்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்த ஒரு சபாறுப்புள்ை
வயத்துவந்தவர் கதமவ. குழந்மதகளுக்கு தங்கள்
கருத்துக்கமை சவளிப்படுத்த உரிமை உண்டு. அது
நமடமுமைக்கு ொத்தியைாக இருப்பின் அவ்வாறு
செய்ய ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்பட கவண்டும்.
அவர்களின் வயது ைற்றும் முதிர்ச்சிக்கு ஏற்ப,
அவர்களின் கருத்துக்கள் கணக்கில்
எடுத்துக்சகாள்ைப்படும். இமத செயல்படுத்த,
RPO, சபாறுப்பான வயது வந்தவர், ைற்றும் சிறுவர்
ஆகிகயார் இமணந்து செயற்பட கவண்டும்.

• நீங்கள், உங்கள் குடும்பம், ைற்றும் உங்கள்
சொந்த நாடு; அத்துடன்
• உங்கள் சொந்த நாட்டுக்குத் திரும்புவதற்கு
நீங்கள் ஏன் பயப்படுகிறீர்கள்.
நீங்கள் ஏன் உரிமைககாருகிறீர்கள் என்பமத
விைக்க உங்களுக்குக் கிமடக்கும் வாய்ப்கப இந்த
கநர்காணல் ஆகும்.
கநர்காணலானது, இந்தச் செயல்முமையின் ஒரு
முக்கிய பகுதியாகும். உண்மைமயச் சொல்வது
அவசியம், ஏசனன்ைால் பிமழயான அல்லது
தவைாக வழிநடத்தும் வாக்குமூலங்கள், உங்கள்
ககாரிக்மகயின் நம்பகத்தன்மைமயப்
பாதிக்கலாம்.

தயவுசெய்து கவனிக்கவும், இளம் குழந்மதகள்
உங்களுடன் கேர்காைல் அமையில் இருக்க
முடியாது. நீங்கள் கேர்காைல் செய்யப்படும்கபாது,
உங்கள் பிள்மளமயக் கவனித்துக் சகாள்ள
தயவுசெய்து ஏதாவது ஏற்பாடு செய்யுங்கள்.

தவைான தகவல்கமை வழங்குவது ஒரு
குற்ைைாகும். உங்கள் உரிமைககாரமலப் பற்றி
நீங்கள் RPO-க்கு தவைான தகவமல வழங்கினால்,
நீங்கள் சகாடுத்த பிை தகவல்கமையும் அவர்
ெந்கதகிக்கும்படியாக ஆகிவிடும்.

பிரதிநிதி
உங்களுக்கு ஒரு பிரதிநிதி இருந்தால், அவர்
உங்களுடன் கநர்காணலில் கலந்து சகாள்ைலாம்.

உங்கள் உரிமைககாரலுக்கு ொதகைற்ை (அல்லது
தீங்கு விமைவிக்கும்), ைற்றும் RPO கணக்கில்
எடுத்துக்சகாள்ை விரும்பும் எந்தசவாரு
தகவமலயும் RPO சபற்ைால், அது உங்களுக்குத்
சதரியப்படுத்தப்படும். எனகவ, இது குறித்து
கருத்துத் சதரிவிக்க உங்களுக்கு வாய்ப்பு
வழங்கப்படும். இருப்பினும், சபாதுவான ைற்றும்
பகிரங்கைாகக் கிமடக்கக்கூடிய நாட்டின்
தகவல்கள் இதில் உள்ைடக்கப்படைாட்டாது.

சமாழிசபயர்ந்துமரப்பாளர்
உங்களுக்குத் கதமவப்பட்டால், உங்கைால்
கபெவும் புரிந்துசகாள்ைவும்கூடிய ஒரு
சைாழியில், RSU ஒரு சுயாதீன
சைாழிசபயர்ந்துமரப்பாைமர வழங்கும்.
சைாழிசபயர்ப்பாைர் என்பவர், நீங்கள் சொல்லும்
அமனத்மதயும், அத்துடன் RPO சொல்லும்
அமனத்மதயும் சைாழிசபயர்ப்பார்.
தீர்ைானசைடுக்கும் செயற்பாட்டில்
சைாழிசபயர்ந்துமரப்பாைர் ஈடுபடுவதில்மல.
சைாழிசபயர்ந்துமரப்பாைர், எல்லா
தகவல்கமையும் இரகசியைாக மவத்திருக்க
கவண்டிய கட்டாயம் இருக்கிைது. எனகவ, உங்கள்
உரிமைககாரலின் எந்த விவரங்கமையும் RPO-க்குச்
சொல்ல நீங்கள் பயப்படக்கூடாது.

உங்கள் கநர்காணல் பதிவு செய்யப்படும்,
அத்துடன் பதிவின் நகல் (ைற்றும் கநர்காணலில்
RPO-ஆல் எடுக்கப்பட்ட எந்தவிதைான குறிப்புகள்)
உங்களிடகைா அல்லது உங்கள் பிரதிநிதியிடகைா
வழங்கப்படும்.
சபரும்பாலான கநர்காணல்கள், ஓக்லண்ட்
(Auckland)-ல் உள்ை RSU அலுவலகத்தில்
நமடசபறுகின்ைன. சவலிங்டன் (Wellington)
ைற்றும் கிமரஸ்ட்கெர்ச் (Christchurch)-ல் உள்ை INZ
அல்லது MBIE அலுவலகங்களிலும் கநர்காணல்கள்
ஒழுங்காக நமடசபறுகின்ைன. பிை இடங்களில்
உள்ை உரிமைககாருபவர்கள், பிராந்திய MBIE
அலுவலகத்திற்கு பயணிக்க கவண்டியிருக்கலாம்.

உங்கள் கநர்காணலில், சைாழிசபயர்ந்துமரப்பதில்
ஏகதனும் சிக்கல்கள் இருந்தால், இந்த விடயத்மத
RPO-க்கு அல்லது உங்கள் பிரதிநிதிக்கு
கநர்காணலின்கபாது சதரியப்படுத்துவது
உங்களின் சபாறுப்பு.

உயிரிய அளவியல்
உங்களிடமிருந்து உயிரிய அைவியல் தகவல்கமை
(மககரமககள் ைற்றும் புமகப்படம்) கெகரிக்க
நீங்கள் அனுைதிக்ககவண்டும் என்று RPO
உங்கமைக் ககட்கக்கூடும். இது வழக்கைாக
கநர்காணலின்கபாது நடக்கும், ஆனால் அதற்கு
முன்பும் நடக்கலாம். கநர்காணலுக்கு முன்னர்,
உங்கள் உயிரிய அைவியல் தகவல்கமை வழங்க
RSU அலுவலகத்திற்கு உங்கைால் செல்ல
முடியுசைன்ைால், RSU@mbie.govt.nz -க்கு
தயவுசெய்து மின்னஞ்ெல் அனுப்பவும்.

நீங்கள் தடுத்து மவக்கப்பட்டிருந்தால், நீங்கள்
தடுத்து மவக்கப்பட்டுள்ை இடத்தில் (சிமையில்
அல்லது Te Āhuru Mōwai o Aotearoa
என்ைமழக்கப்படும் ைங்கககர (Mangere) அகதிகள்
மீள்குடிகயற்ை மையத்தில்) கநர்காணலுக்கு
உட்படுத்தப்படுவீர்கள். ெமூகத்திற்குள்
விடுவிக்கப்பட்ட தடுத்து மவக்கப்பட்டிருந்த
நபர்கள், RSU அல்லது பிை MBIE அலுவலகத்திற்கு
அவர்களின் கநர்காணலுக்காகச் செல்லகவண்டும்
என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைார்கள்.

உயிரிய அைவியல் குறித்த கூடுதல் தகவலுக்கு,
கநர்காணலுக்கான திட்டமிடல் கடிதத்துடன்
வழங்கப்படும் 'குடிவரவு மககரமக ைற்றும்
புமகப்பட பரிகொதமன' துண்டுப்பிரசுரத்மதப்
பார்க்கவும்.

நீங்கள் ஒரு குடும்பக் குழுவின் அங்கைாக
இருந்தால், ஒவ்சவாரு வயதுவந்த குடும்ப
உறுப்பினமரயும் RPO தனித்தனியாக கநர்காணல்
செய்யக்கூடும். உங்கள் குடும்பக் குழுவில்
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ஆதரவு ேபர்

2.

உங்கள் கநர்காணலில் கலந்து சகாள்ை, உங்கள்
பிரதிநிதிமயத் தவிர கவறு ஒரு ஆதரவாைமர
நீங்கள் ககாரலாம். அதற்கான உங்கள் ககாரிக்மக,
கநர்காணலுக்கு குமைந்தது 10 கவமல நாட்களுக்கு
முன்னதாககவ எழுத்துமூலம் அனுப்பப்பட
கவண்டும். அத்துடன், உங்களுக்கு ஏன் ஒரு ஆதரவு
நபர் கதமவ, அந்த நபர் யார், ைற்றும் அந்த
நபருடனான உங்கள் உைவு என்ன என்பமத அதில்
விைக்க கவண்டும். எந்தசவாரு ஆதரவு நபரும்
அல்லது பார்மவயாைரும், ஒரு
பார்மவயாைருக்கான இரகசியத்தன்மை
ஒப்பந்தத்தில் மகசயழுத்திட கவண்டும். உங்கள்
கநர்காணலின் கபாது, உங்கள் ஆதரவு நபர்
வரகவற்பு பகுதியில் காத்திருக்கலாம்.

3.
4.

5.

ைருத்துவச் ொன்றிதழ், கைற்கூறிய
நிபந்தமனகமைப் பூர்த்தி செய்கிைது என்று RSU
தீர்ைானித்தால், அதன் பின்னர், கநர்காணல்
மீண்டும் திட்டமிடப்படலாம்.

கேர்காைலில் கலந்துசகாள்ளுதல்
உங்கள் ககாரிக்மகமய நிறுவுவதற்கும்
ஆதரிப்பதற்குைான தகவல்கமை வழங்க, உங்கள்
கநர்காணலில் நீங்கள் கலந்துசகாள்வது மிகவும்
முக்கியம். உங்கள் கநர்காணலில் நீங்கள் கலந்து
சகாள்ைத் தவறினால், தன்னிடமிருக்கும்
தகவல்களின் அடிப்பமடயில் உங்கள்
உரிமைககாரமல RPO தீர்ைானிக்கக்கூடும்.

கநர்காணல் நாைன்று ைாமல 4:00 ைணிக்குள்
உங்கைால் ைருத்துவ ொன்றிதமழ வழங்க
முடியாவிட்டால், நீங்கள் கநர்காணல் நாைன்று
RSU-மவத் சதாடர்புசகாண்டு, என்ன நடந்தது
என்பது பற்றியும், எதாவது ைருத்துவ ெந்திப்புகள்
ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கின்ைனவா என்றும்,
அத்துடன் கதமவயான தகவல்கள் எப்கபாது
வழங்கப்படும் என்பது பற்றியும்
அறியத்தரகவண்டும்.

உங்கள் கேர்காைலில் உங்களால் கலந்து
சகாள்ள முடியாவிட்டால் என்ன செய்வது
கநர்காணலில் உங்கைால் கலந்து சகாள்ை
முடியாவிட்டால், எவ்வைவு விமரவில்
நமடமுமைக்கு ொத்தியைாக இயலுகைா
அவ்வைவு விமரவில், கநர்காணல் திகதிக்குக்
குமைந்தது பத்து (10) கவமல நாட்களுக்கு
முன்னதாககவ, எழுத்துமூலைான துமணத்
தகவல்கள் ைற்றும் ஆதாரங்கள் RSU-க்கு
வழங்கப்பட கவண்டும். ைறு திட்டமிடலுக்கான
உங்கள் ககாரிக்மக ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டால்,
உங்கள் கநர்காணல் அடுத்த ொத்தியைான திகதிக்கு
ைாற்றியமைக்கப்படும்.

3. அறிக்மக மற்றும் பதில்
அறிக்மக
உங்கள் கநர்காணலுக்குப் பின்னர், உங்கள்
உரிமைககாரமலப் பற்றிய அவரின் புரிதமலச்
சுருக்கைாக ஒரு அறிக்மகயாக RPO உங்களுக்கு
அனுப்பக்கூடும். கைலும், கவகைகதனும்
பிற்சதாடர்ச்சிக் ககள்விககைா அல்லது
கவமலககைா இருந்தால் அவற்மையும்
உங்களிடம் முன்மவக்கலாம். கநர்காணல்
முடிந்ததிலிருந்து நான்கு (4) வாரங்களுக்குள் இது
அனுப்பப்படும்.

கேர்காைல் ோளன்று உங்கள் உடல்நிமல
ெரியில்லாமல் இருந்தால் என்ன செய்வது

பதில்

கநர்காணல் நாைன்று, கநாய்வாய்ப்பட்டதனாகலா
அல்லது உடல் ஊனத்தினாகலா உங்கள்
கநர்காணலில் கலந்து சகாள்ை முடியாவிட்டால்,
நீங்கள் 09 928 2236-ஐ அமழப்பதன் மூலம்
உடனடியாக RSU-க்கு சதரியப்படுத்தகவண்டும்.
அத்துடன், பதிவுசெய்யப்பட்ட ைருத்துவ அல்லது
சுகாதார நிபுணரிடமிருந்து, ைருத்துவ ொன்றிதழ்
ஒன்மைப் சபற்று, அமத கநர்காணல் நாைன்று
ைாமல 4:00 ைணிக்கு முன்னதாக நீங்கள்
வழங்ககவண்டும். அந்த ஆவணத்தின் ஊடுகதிர்
(ஸ்ககன்) செய்யப்பட்ட நகமல, RSU@mbie.govt.nz
ஊடாக RSU-க்கு மின்னஞ்ெல் செய்யலாம்.
ஏற்றுக்சகாள்ைப்படகவண்டுைாயின், அந்த
ைருத்துவ ொன்றிதழ் பின்வருவானவற்மைக்
குறிப்பிட கவண்டும்:
1.

உங்கள் கநாய் அல்லது இயலாமை (உடல்
ஊனம்);
கநாய் அல்லது இயலாமை நீடிக்கும் என
எதிர்பார்க்கப்படும் காலம்;
ைருத்துவரின் பார்மவயில், ஏன் உங்கைால்
கநர்காணலில் கலந்து சகாள்ை
முடியவில்மல என்பதற்கான காரணம்;
ைற்றும்
நீங்கள் எப்கபாது நலைமடந்து ஒரு
கநர்காணலில் கலந்து சகாள்ைக்கூடியதாக
இருப்பீர்கள் என்பது பற்றிய ைருத்துவரின்
கருத்து.

அறிக்மகக்குப் பதிமல வழங்கவும், கைலும்
ஏகதனும் ெைர்ப்பிப்புகமைச் செய்யவும், அல்லது
உங்கள் உரிமைககாரலுக்கு ஆதரவாக கைலதிக
தகவல்கமை வழங்கவும் உங்களுக்கு நான்கு (4)
வாரங்கள் உள்ைன. ககாரிக்மக விடுப்பதன் மூலம்,
பதிலளிக்க கூடுதல் கநரம் கிமடக்கும்.
_____________________________________

உங்கைது முகவரி தவறு என்பதாகலா, அல்லது
நீங்கள் இனி அந்த முகவரியில் வசிப்பதில்மல
என்பதாகலா, அத்துடன் RSU-விடம் உங்கைது
தற்கபாமதய முகவரி இல்மல என்பதாகலா,
உங்கள் அறிக்மக RSU-க்குத் திருப்பி
அனுப்பப்பட்டால், உங்கள் உரிமைககாரால்
சதாடர்பான தீர்ைானத்மத RPO எடுக்கக்கூடும்.
உங்கள் முகவரி அல்லது சதாடர்பு விவரங்களில்

நீங்கள் பரிகொதிக்கப்பட்ட திகதி;
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ஏகதனும் மாற்ைங்கள் ஏற்பட்டால், நீங்கள்
கட்டாயம் அமத RSU-க்குத் சதரியப்படுத்த
கவண்டும்.

2.4 தீர்மானம்
உங்கள் ககாரிக்மகமய RPO அங்கீகரிப்பார்
அல்லது நிராகரிப்பார்.

_____________________________________

நீங்கள் ஒரு அகதி அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட
ேபராக அங்கீகரிக்கப்பட்டால்
ஒரு அகதி அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட நபராக
அங்கீகாரம் சபறுவது என்பது, நீங்கள்
நியூசிலாந்தில் தங்க அனுைதிக்கப்படுவதாகும்.
கைலும், நீங்கள் ஒரு தற்காலிக நுமழவுவகுப்பு
விொ அல்லது வதிவிட விொவிற்கு
விண்ணப்பிக்கலாம். அகதிகள் அல்லது
பாதுகாக்கப்பட்ட நபர்கைாக அங்கீகரிக்கப்படும்
வயதுவந்கதாருக்கு, முதலில் பணி விொக்கள்
வழங்கப்படும். பள்ளி வயது குழந்மதகளுக்கு,
சபாதுவாக ைாணவர் விொக்கள் வழங்கப்படும்.
இது, எந்த ஆரம்ப ைற்றும்/அல்லது கைல்நிமலப்
பள்ளியிலும் படிக்க அவர்கமை அனுைதிக்கும்.
பள்ளி செல்லாத, வயதுவந்கதாமரச் ொர்ந்திருக்கும்
குழந்மதகளுக்கு, பார்மவயாைர் விொ
வழங்கப்படும். நீங்கள் நிரந்தர வதிவிட விொவிற்கு
பின்னர் விண்ணப்பிக்கலாம். ஒரு வதிவிட
விொவிற்கான செயலாக்கத்திற்கு ெற்றுக் காலம்
எடுக்கலாம், ைற்றும் இது ஒரு தனிப்பட்ட
அத்துடன் கைலதிகைான படியாகும். அகதி
அல்லது பாதுகாப்பு அந்தஸ்து என்பது, வதிவிட
விொவிற்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது. கைலும்
அறிந்துசகாள்ை, INZ வமலத்தைத்மதப்
பார்மவயிடவும்: www.immigration.govt.nz/new-zealandvisas. உங்களுக்கு கூடுதல் தகவல்கள்
கதமவப்பட்டால், 0508 55 88 55 என்ை
சதாமலகபசி எண் மூலம், INZ-ஐத் சதாடர்பு
சகாள்ைலாம். நீங்கள் அவ்வாறு
அமழப்புவிடுத்தால், ைற்றும் ஆங்கிலத்தில்
சதாடர்புசகாள்வதற்கு உங்களுக்கு உதவி
கதமவப்பட்டால், நீங்கள் கபசும் சைாழிமயக்
கூறுங்கள். INZ உங்கமை ஒரு
சைாழிசபயர்ப்பாைருடன் இமணக்கும் சதாமலகபசி இமணப்பு
ஏற்படுத்தப்பட்டுக்சகாண்டிருக்கும்கபாது
இமணப்மபத் துண்டித்துவிடாதீர்கள். வதிவிட
விொ விண்ணப்பங்கள் ைற்றும் நியூசிலாந்தில்
குடிகயறுவது பற்றிய கூடுதல் தகவல்கமை நீங்கள்
RSU-ல் இருந்தும் சபறுவீர்கள்.

கநர்காணல் அறிக்மகமய நீங்கள் கவனைாகப்
படிப்பது மிகவும் முக்கியம். கைலும், அந்த
அறிக்மகயானது, நீங்கள் RPO-விடம் கூறியவற்றின்
ெரியான சுருக்கம்தான் என்பமத நீங்கள்
ஏற்றுக்சகாள்கிறீர்கைா அல்லது
ஏற்றுக்சகாள்ைவில்மலயா என்பமதயும் உங்கைது
பதிலில் குறிப்பிடகவண்டும். அது ெரியாக
இல்லாவிட்டால், அதில் என்ன தகவல் தவைாக
உள்ைது என்றும், அது உண்மையில் எவ்வாைாக
இருக்ககவண்டும் என்பமதயும் நீங்கள் குறிப்பிட
கவண்டும்.
கநர்காணல் அறிக்மகயில் எழுப்பப்பட்ட
கைலதிகக் ககள்விகளுக்கும் அல்லது
கவமலகளுக்கும் நீங்கள் பதிலளிக்க கவண்டும்.
உங்களுக்கு ஒரு பிரதிநிதி இருந்தால், கநர்காணல்
அறிக்மகக்குப் பதிலளிக்க அவர்கள் உங்களுக்கு
உதவுவார்கள்.
உங்கள் உரிமைககாரமல ஆதரிப்பதற்கான
கைலதிகத் தகவல்கள் உங்களிடம் இருந்தால்,
உங்கள் உரிமைககாரல் சதாடர்பாக RPO
தீர்ைானசைடுப்பதற்கு முன்பு, நீங்கள் அவர்களுக்கு
அமதத் சதரிவிக்க கவண்டும்.

4. தீர்மானம்
கநர்காணல் அறிக்மகக்கான உங்கள் பதில்
கிமடத்த ஆறு (6) வாரங்களுக்குள், உங்கள்
உரிமைககாரல் குறித்த தீர்ைானத்மத RPO
சவளியிடும்.
ஒவ்சவாரு உரிமைககாரமலயும் அதன்
தகுதிகளிற்ககற்ப RPO ைதிப்பீடு செய்வார். நீங்கள்
வழங்கிய அமனத்து தகவல்களின்
அடிப்பமடயிலும், உங்கமைப் பற்றிகயா அல்லது
உங்கள் சொந்த நாட்மடப் பற்றிகயா அவர்
மவத்திருக்கும் கவறு தகவல்களின்
அடிப்பமடயிலும், RPO முடிசவடுப்பார்.
பின்வருபவற்மை RPO ைதிப்பீடு செய்வார்:
1. உங்கள் கூற்றுகள் உண்மையானமவயா /
நம்பகைானமவயா?
2. உங்கள் உரிமைககாரல், அகதி ைாநாட்டின்
பிரிவு 1A(2)-ல் உள்ை நிபந்தமனகமைப் பூர்த்தி
செய்கிைதா, அல்லது பாதுகாக்கப்படகவண்டிய
நபர் என்ை அந்தஸ்திற்கு நீங்கள்
தகுதியுமடயவரா?

நீங்கள் ஒரு அகதி அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட
ேபராக அங்கீகரிக்கப்படாவிட்டால்
அகதியாக அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கான
நிபந்தமனகமை நீங்கள் பூர்த்தி செய்யாவிட்டால்,
ைற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட நபரின் அந்தஸ்தும்
உங்களுக்கு ைறுக்கப்பட்டால், இந்த ைறுப்புக்கான
காரணங்கமை விைக்கும் ஒரு தீர்ைானத்மத நீங்கள்
சபறுவீர்கள்.
RPO-வின் முடிமவ எதிர்த்து கைல்முமையீடு
செய்ய உங்களுக்கு என்ன உரிமைகள் உள்ைன
என்றும் அதற்கான கால அவகாெம் என்ன என்றும்
உங்களுக்குத் சதரிவிக்கப்படும். நிராகரிக்கப்பட்ட

உங்கள் உரிமைககாரலின் முடிவின் நகமல,
உங்களுக்ககா அல்லது உங்கள் பிரதிநிதிக்ககா RPO
அனுப்புவார்.
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உரிமைககாரல்கள், சபாதுவாக தீர்ப்பாயத்தில்
முமையிடப்படலாம்.
உங்களிடம் ஒரு பிரதிநிதி இருந்தால், அவர்
தீர்ப்பாயத்தில் கைல்முமையீடு செய்வதற்கு
உங்களுக்கு உதவலாம்.
நீங்கள் கைல்முமையீடு செய்தால், உங்கள்
உரிமைககாரலுக்கு ஆதரவாக நீங்களும் உங்கள்
பிரதிநிதியும் RSU-க்கு வழங்கிய அமனத்து
தகவல்களும் உள்ைடங்கும் உங்கள் INZ ககாப்பின்
நகல், தீர்ப்பாயத்திற்கு அனுப்பப்படும்.
நீங்கள் கைல்முமையீடு செய்தால், அந்த முமையீடு
தீர்ைானிக்கப்படும் வமர, உங்கமை
நியூசிலாந்திலிருந்து நாடு கடத்த முடியாது.
கைல்முமையீடுகள் பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு,
தீர்ப்பாயத்தின் வமலத்தைத்மதப்
பார்மவயிடவும்:
https://www.justice.govt.nz/tribunals/immigration/

2.5 கூடுதல் தகவல்
நீங்கள் இனி உரிமமககார விரும்பவில்மல
என்ைால் என்ன செய்வது?
செயற்பாட்டின் எந்தக் கட்டத்திலும், நீங்கள்
தானாக முன்வந்து நியூசிலாந்மத விட்டு
சவளிகயைலாம். உங்கள் உரிமைககாரல்
செயற்படுத்தப்படும்கபாது நீங்கள் நியூசிலாந்மத
விட்டு சவளிகயறினால், உங்கள் உரிமைககாரல்
திரும்பப் சபைப்பட்டதாகக் கருதப்படும். நீங்கள்
திரும்பப் சபறுவதற்கான காரணங்கமை
எழுத்துப்பூர்வைாக RPO-க்கு அறிவுறுத்துவதன்
மூலம், எந்தசவாரு கட்டத்திலும் உங்கள்
ககாரிக்மகமய நீங்கள் திரும்பப் சபைலாம். RSU
இமணயதைத்தில் ககாரிக்மகமயத் திரும்பப்
சபறும் படிவத்மத நீங்கள் காணலாம்:
https://www.immigration.govt.nz/RSU.

உங்கள் கமல்முமையீடு சவற்றிகரமாக இருந்தால்
உங்கள் கைல்முமையீடு சவற்றிகரைாக இருந்தால்,
"நீங்கள் அகதி அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட நபராக
அங்கீகரிக்கப்பட்டால்…" என்று சதாடங்கும்
முன்பு குறிப்பிடப்பட்டுள்ை படிநிமலமயத்
சதாடரலாம், அத்துடன் விொவிற்கு
விண்ணப்பிக்கலாம்.

அகதி அல்லது பாதுகாப்பு அந்தஸ்மத இரத்து
செய்தல் மற்றும் நிறுத்துதல்
கைாெடி மூலம் நீங்கள் அகதி அல்லது பாதுகாப்பு
அந்தஸ்மதப் சபற்றுள்ளீர்கள் என்று
நிறுவப்பட்டால், உங்கள் அகதி அல்லது
பாதுகாப்பு அந்தஸ்மத இரத்து செய்ய RSU முடிவு
செய்யலாம். அத்துடன், உதாரணைாக,
நியூசிலாந்தில் ஒரு குற்ைத்மத நீங்கள் புரிந்ததாகக்
குற்ைம் ொட்டப்பட்டதால் நீங்கள் நாடுகடத்தப்பட
கநரிட்டால், உங்கள் அந்தஸ்மத நிறுத்துவது
பற்றியும் RSU பரிசீலிக்கலாம்.

உங்கள் கமல்முமையீடு கதால்வியமடந்தால்
உங்கள் கைல்முமையீடு கதால்வியுற்ைால்,
அத்துடன் நீங்கள் ஒரு அகதி அல்லது
பாதுகாக்கப்பட்ட நபர் அல்ல என்று இறுதியாகத்
தீர்ைானிக்கப்பட்டால், நீங்கள் நியூசிலாந்மத
விட்டு சவளிகயை கவண்டும்.

இரத்துசெய்தல் ைற்றும் நிறுத்துதல்
செயல்முமைகள், RSU குறிப்பிட்ட நபருக்கு ஒரு
அறிவிப்மப அனுப்புவதன் மூலம்
சதாடங்குகின்ைன. இந்த செயல்முமை, பின்னர்,
ஒரு கநர்காணலுக்காக வாய்ப்புடன் சதாடக்கி,
முன்னர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைவாறு
தீர்ைானசைான்மை எடுப்பதற்கான
செயல்முமைமயப் பின்பற்றும்.

INZ சதாடர்பு மையம்: 0508 55 88 55 மூலம் உங்கள்
விருப்பத்கதர்வுகமைப் பற்றி கலந்துமரயாட,
நீங்கள் அல்லது உங்கள் பிரதிநிதி இணக்கத்
சதாகுதியுடன் (Compliance Unit) சதாடர்பு சகாள்ை
கவண்டும்.
அகதி ைற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட நபர் என்ை
அந்தஸ்து ைறுக்கப்பட்ட ஒருவர், நியூசிலாந்தில்
இருக்கும்கபாது கவறு எந்த விொவிற்கும்
விண்ணப்பிக்கக்கூடாது என்பமத நீங்கள்
அறிந்திருக்க கவண்டும். இதில்
பின்வருபவற்றிற்கான விண்ணப்பங்கள்
அடங்கும்: ைாணவர், பணி, வணிகம் ைற்றும்
வதிவிட விொக்கள். அகதி ைற்றும் பாதுகாப்பு
உரிமைககாரல் இறுதியாக நிராகரிக்கப்பட்ட
நபர்களுக்கு ைட்டுகை இது சபாருந்தும்.
இருப்பினும், நிராகரிப்மப எதிர்த்து
கைல்முமையீடு செய்யும், அல்லது தீர்ைானிக்கும்
திகதிக்கு முன்னர் (RSU-வில்) ஒரு ககாரிக்மகமயத்
திரும்பப்சபறும் ஒருவர், நியூசிலாந்தில் கைலும்
விொ விண்ணப்பங்கமை செய்யலாம்.

அகதி ைற்றும் பாதுகாப்பு அந்தஸ்மத
இரத்துசெய்வது அல்லது நிறுத்துவது கபான்ை
முடிவுகள், சபாதுவாக தீர்ப்பாயத்தில்
கைல்முமையிடப்படலாம். உங்கள் அகதி அல்லது
பாதுகாப்பு அந்தஸ்து நிறுத்தப்பட்டால் அல்லது
இரத்துசெய்யப்பட்டால், அந்த முடிமவ எதிர்த்து
கைல்முமையீடு செய்ய உங்களுக்கு என்ன
உரிமைகள் உள்ைன என்பது பற்றியும், அதற்கான
கால அவகாெம் பற்றியும் RSU விைக்கைளிக்கும்.
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o ஒரு அகதி அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட
நபராக அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கான
காரணங்கமை உருவாக்கும் கநாக்கில்.

2.6 அடுத்தபடியான அகதி மற்றும்
பாதுகாப்பு உரிமமககாரல்கள்
அடுத்தபடியான அகதி ைற்றும் பாதுகாப்பு
உரிமைககாரல் என்பது, ஒரு நபரின்
உரிமைககாரல் RSU-ஆல் நிராகரிக்கப்பட்டதன்
பின்னர் (அத்துடன், தீர்ப்பாயத்தில்
கைல்முமையீடும் கதால்வியுற்ை பின்னர்), அந்த
நபர் கைலும் ஒரு அகதி ைற்றும் பாதுகாப்பு
அந்தஸ்துக்கான உரிமைககாரமலத் தாக்கல்
செய்யும் ஒரு சூழ்நிமலமயக் குறிக்கிைது.

அடுத்தபடியான உரிமைககாரமலப்பற்றி
பின்வருைாறு RPO எண்ணினால், அவர் அமதப்
பரிசீலிக்க ைறுக்கலாம்:
• அது சவளிப்பமடயாக ஆதாரைற்ைதாக
அல்லது சதளிவாகப் பழி தூற்றுகிைதாக
இருக்கிைது; அல்லது
• முன்னர் கூைப்பட்ட (அடுத்தபடியான
உரிமைககாரல் உட்பட) எந்தசவாரு
ககாரிக்மகமயயும் திரும்பவும் குறிப்பிடுகிைது.

அடுத்தபடியான உரிமைககாரல்
பரிசீலிக்கப்படகவண்டுைாயின், அது சில
நிபந்தமனகமைக் கட்டாயம் பூர்த்தி செய்ய
கவண்டும். பின்வருபவற்ைால் RPO திருப்தி
அமடய கவண்டும்:

உரிமைககாருபவர், தான் எதன் அடிப்பமடயில்
தனது அடுத்தபடியான ககாரிக்மகமய
முன்மவக்கிைார் என்றும், இது சதாடர்பில் அவர்
கருத்தில் சகாள்ை விரும்பும் ஆதாரங்கள் எமவ
என்றும், கநர்காணலுக்கு முன்னதாககவ,
‘உரிமைககாரலிற்கான உறுதிப்படுத்தல்'
படிவமூடாகவும், ைற்றும் அவரின் எழுத்துமூல
அறிக்மகயின் ஊடாகவும் குறிப்பிட கவண்டும்.

• முந்மதய உரிமைககாரல்
தீர்ைானிக்கப்பட்டதிலிருந்து,
உரிமைககாரலுக்கான சூழ்நிமலகளில்
குறிப்பிடத்தக்க ைாற்ைம் ஏற்பட்டுள்ைது;
ைற்றும்
• அவ்வாறு ஒன்று அல்லது அதற்கு கைற்பட்ட
சூழ்நிமலகளில் ஏற்பட்ட ைாற்ைம், புகலிடம்
ககாருபவரால் பின்வருைாறு
உருவாக்கப்படவில்மல—
o நல் எண்ணத்கதாடு இல்லாைல்
கவறுவிதைாக செயற் டுவதன் மூலம்;
ைற்றும்

3. உரிமைககாருபவர்களின் உரிமைகள் ைற்றும் சபாறுப்புகள்
3.1 உங்கள் உரிமமகள்
•

நியூசிலாந்தில் உரிமைககாருபவர் என்ை வமகயில்,
உங்களுக்கு பின்வரும் உரிமைகள் உள்ைன:
•

•
•

aulca@unhcr.org என்ை இந்த மின்னஞ்ெலூடாக
ஐக்கிய நாடுகளின் (UNHCR)3 அகதிகளுக்கான
உயர் ஆமணயர் அலுவலகத்தின்
பிரதிநிதிமயத் சதாடர்பு சகாள்ளுதல்.
ஒரு வழக்கறிைமரத் சதாடர்பு சகாள்ைல்.
அகதி ைற்றும் பாதுகாப்பு அதிகாரியுடன்
உங்களுக்கு இருக்கும் எந்தசவாரு
கநர்காணலிலும் கலந்துசகாள்ை, அகதி
அந்தஸ்துத் சதாகுதியால்

•

ஒழுங்குபடுத்தப்படும் ஒரு சுயாதீனைான
சைாழிசபயர்ப்பாைமரப் சபறுதல்.
அகதி ைற்றும் பாதுகாப்பு அந்தஸ்திற்கான
உங்கள் உரிமைககாரல் தீர்ைானிக்கப்படும்
வமர, அல்லது நீங்கள் அகதி அல்லது
பாதுகாக்கப்பட்ட நபர் அல்ல என்று
தீர்ைானிக்கப்படும் வமர,
நாடுகடத்தப்படாைல் இருத்தல்.
உங்கள் உரிமைககாரலின் கபாது நீங்கள்
வழங்கிய தகவல்கள், நியூசிலாந்து அரசு
ைற்றும் UNHCR-க்கு ைத்தியில் இரகசியைாக
மவக்கப்பட்டிருத்தல். ஆனால், ெட்டத்தின்
151-வது பிரிவின்படி, ெட்டப்பூர்வ
கநாக்கங்களுக்காகத் கதமவப்படும்கபாது
ைற்ைவர்களுக்கு அது
சவளிப்படுத்தப்படலாம்.

கண்காணிக்கிைது, ைற்றும் புகலிடம் ககாருகவார் ைற்றும் அகதிகளின்
ெர்வகதெ ைனித உரிமைகளுக்கான ைரியாமதமய ஊக்குவிக்க,
அரொங்கத்துடன் இமணந்து செயற்படுகிைது. புகலிட செயல்பாட்டின்
கபாது நியூசிலாந்தில் அத்தியாவசிய ஆதரவு கெமவகமை எவ்வாறு
அணுகுவது என்பது குறித்த சபாதுவான தகவல்கமையும், சில
சூழ்நிமலகளில், ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டால், நியூசிலாந்திற்கு சவளிகய
UNHCR-ருடன் உள்ை ஒரு நபரின் பதிமவ ெரிபார்க்கவும் உதவ முடியும்".

3 கான்சபர்ராமவத் தைைாகக் சகாண்ட, UNHCR-ன் பன்னாட்டு
பிரதிநிதித்துவ அலுவலகம், MBIE ஊழியர்களுக்கு மின்னஞ்ெல் மூலம்
பின்வருவமத உறுதிப்படுத்தியது: “UNHCR-ஆல்
உரிமைககாருபவர்களுக்குத் தனிப்பட்ட உதவிகமை வழங்க முடியாது”.
ைாைாக, "நியூசிலாந்து உள்ைடங்கும் பிராந்தியத்தில், அகதிகளுக்கான
உரிமைகமை முன்னிறுத்துவதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் UNHCR சபாறுப்பு.
நியூசிலாந்தில் தடுப்புக்காவல் ஏற்பாடுகள் உள்ளிட்ட புகலிடம்
ககாருகவாருக்கான செயல்முமைகமை UNHCR உன்னிப்பாகக்

15

•

•
•
•
•
•
•
•

உங்கள் இனம், பாலினம், வயது, ைதம்,
பாலியல் கநாக்குநிமல, அல்லது ஏகதனும்
உடல் இயலாமை ஆகியவற்மைப்
சபாருட்படுத்தாைல், நியாயைாகவும்
ெட்டபூர்வைாகவும் நடத்தப்படுதல்.
நியாயைான முமையில் உங்கள் உரிமைககாரல்
பரிசீலிக்கப்படுதல்.
சபாது நிதியளிக்கப்பட்ட (ஆனால் இலவெம்
அல்லாத) சுகாதார கெமவமய அணுகுதல்.
பள்ளி வயது குழந்மதகளுக்கான கல்விமய
அணுகுதல், ஆனால் கைற்படிப்பு
ைாணவர்களுக்கு அல்ல,
செல்லுபடியாகும் ஒரு விொவில் நீங்கள்
இருந்தால், கவமல ைற்றும் வருைான
ெலுமககமை அணுகுதல்.
உங்கள் விொ உங்கமை அனுைதித்தால்,
கவமல செய்தல்.
உங்கைது சொந்த ைதத்மதப் பின்பற்றுதல்.
உங்களிடம் ஒரு அமடயாை ஆவணம்
இல்மல என்ைால் அதற்கு விண்ணப்பித்தல்.

ஆதரவு கெமவகமைப் பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு,
புகலிடம் ககாருகவார் கெமவகளுக்கான
மககயடுகமைப் பார்க்கவும்.

•

3.2 உங்கள் சபாறுப்புகள்
நீங்கள் புகலிடம் ககாருபவர் என்ை பட்ெத்தில்,
பின்வருவன உங்கள் சபாறுப்புகள் ஆகும்:
• 'உரிமைககாரலிற்கான உறுதிப்படுத்தல்'
படிவம் உள்ளிட்ட கதமவயான படிவங்கமை
பூர்த்தி செய்தல் (நீங்கள் உரிமை
ககாருவதற்கான கநாக்கத்மத ெமிக்மை
செய்திருந்தால்).
• குறிப்பிட்ட காலக்சகடுவிற்குள், நீங்கள் எதன்
அடிப்பமடயில் உரிமைககாருகிறீர்கள்
என்பமத எழுத்துமூல அறிக்மகயாக
வழங்குதல்.
• உரிமைககாரலின் அமனத்து ொத்தியைான
அடிப்பமடகமையும் அறிவுறுத்தல்.
• உங்களுக்கு நியூசிலாந்தில் அகதி அல்லது
பாதுகாக்கப்பட்ட நபர் என்ை
அங்கீகாரத்மதப்சபைவிருக்கும் சநருங்கிய
குடும்ப உைவு இருந்தால், ைற்றும் அந்த
குடும்ப உறுப்பினரின் உரிமைககாரல்
உங்களுமடய உரிமைககாரலின் அடிப்பமடக்
காரணத்திலிருந்து கவறுபட்ட
காரணத்மதக்சகாண்டிருந்தால், அது பற்றி
அறிவுறுத்தல்.
• ஒரு RPO-வுடன் திட்டமிடப்பட்ட
கநர்காணலில் கலந்து சகாள்ைல்
(கதமவப்பட்டால்).
• குறிப்பிட்ட காலக்சகடுவிற்குள், உங்கள்
உரிமைககாரலுக்கு ஆதரவாக நீங்கள் கருத்தில்
சகாள்ை விரும்பும் அமனத்து தகவல்கள்,

•

•
•

ொன்றுகள் ைற்றும் ெைர்ப்பிப்புகமை
வழங்குதல். பின்வருவன இதில் அடங்கும்:
(a) பின்வருபமவ உள்ளிட்ட, உங்கள்
அமடயாைத்தின் ொன்றுகள் —
(i) உங்களுமடய ெமீபத்திய
புமகப்படம் ஒன்று; ைற்றும்
(ii) நீங்கள் பயன்படுத்திய
ைாற்றுப்சபயர் அல்லது
ைாற்றுப்சபயர்களின்
விவரங்கமைக் சகாண்ட
அமடயாை ஆவணங்களின்
ொன்றுகள்; ைற்றும்
(iii) உங்கள் சபயரின் கவறுபட்ட
எழுத்துப்பிமழ சகாண்ட,
அல்லது உங்களின் கவறுபட்ட
பிைந்த திகதிமயக் சகாண்ட
அமடயாை ஆவணங்களின்
ொன்றுகள்.
(b) உங்கள் பிைந்த நாட்டிற்கான ொன்று
(c) உங்கள் உரிமைககாரமல ஆதரிக்கும்
அமனத்து ஆதாரங்கள்.
(d) ெட்டத்தின் பிரிவு 129, 130, அல்லது 131ன் கீழ், உங்களிடம் உள்ை கவறு ஏகதனும்
ொத்தியைான ககாரிக்மகமய ஆதரிக்கும்
ஆதாரங்கள்.
அகதிகள் ைாநாட்டின் 1C முதல் 1F
வமரயிலான பகுதிகளின் கீழ், அகதி
அந்தஸ்திலிருந்து நீங்கள் விலக்கப்படுவதற்கு
வழிவகுக்கும் விடயங்கள் உட்பட, உங்கள்
அகதி அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட நபரின்
அந்தஸ்திற்குத் சதாடர்புமடய தகவல்கமை
வழங்குதல்.
உங்கள் தற்கபாமதய சதாடர்பு முகவரிமய
வழங்குதல், ைற்றும் அதில் ஏகதனும்
ைாற்ைங்கள் ஏற்பட்டால் அமத RSU-க்கு
சதரிவித்தல்.
RSU அல்லது RPO-விடமிருந்து வரும்
அமனத்து தகவல் சதாடர்புகளுக்கும்
உடனடியாகப் பதிலளித்தல்.
உங்களுக்கு ஒரு செல்லுபடியாகும் விொ
கவண்டுசைன்ைால், நியூசிலாந்தின்
ெட்டத்திற்ககற்ப இருக்க கவண்டிய சபாறுப்பு
உங்களுக்கு இருக்கிைது.

3.3 பின்னூட்டக் கருத்து
RSU, கருத்துகமை வரகவற்கிைது. பின்னூட்டக்
கருத்தானது, முமையாக எழுத்துபூர்வைாக அல்லது
இயல்பான முமையில் (ஒரு RSU உறுப்பினருடன்
கபசுவதன் மூலம்) வழங்கப்படலாம். நீங்கள்
அல்லது உங்கள் பிரதிநிதி, எழுத்துமூலைான
கருத்துக்கமை வழங்க விரும்பினால், RSU
வரகவற்பமையில் இதற்கான ஒரு சபட்டி உள்ைது.
இது அநாைகதயைாக (அமடயாைம் சதரியாத
ஒருவராக) வழங்கப்படலாம். இந்த
செயல்முமையில் உங்களுக்கு அல்லது உங்கள்
பிரதிநிதிக்கு ஏகதனும் கவமலகள் இருந்தால்,
அதற்குப் சபாறுப்பான RPO-விடகைா அல்லது
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பணியாைர் ஒருவரிடகைா அமதத்
சதரியப்படுத்தலாம். அமதத் தீர்க்க
முடியாவிட்டால், நீங்கள் RPO-வின் கைலாைருக்கு,
அல்லது RSU@mbie.govt.nz ஊடாக RSU-க்கு
மின்னஞ்ெல் அனுப்பலாம்.

INZ வமலத்தைத்திலும் உங்கள் கருத்மத நீங்கள்
வழங்கலாம். அங்கு நீங்கள் ஒரு முமையான புகார்,
பரிந்துமர, அல்லது பாராட்மட வழங்கலாம்:
https://feedback.immigration.govt.nz/.

தீர்மானித்தலின் செயல்முமைக்கான காலவமரயமைகள்
உங்கள் முக்கிய திகதிகமளக் குறிப்சபடுத்துக்சகாள்ளுங்கள்
1.

உரிமமககாரல் இங்கக சதாடங்கலாம்
நியூசிலாந்தில் அகதி அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட நபர் அந்தஸ்மதக்
ககாருவதற்கான உங்கள் கநாக்கத்மத, நீங்கள் ஒரு காவல்துமை அல்லது
MBIE அதிகாரியிடம் சதரிவிக்கலாம். அவர் RSU-க்கு இதுபற்றி அறிவிப்பார்.

உங்கள் கநாக்கத்மத
ெமிக்மை
செய்வதன்மூலம்,
நீங்கள் உரிமைககாரிய
திகதி

2.

உரிமமககாரல் இங்கக சதாடங்கலாம்
(1) நியூசிலாந்தில் அகதி ைற்றும் பாதுகாப்பு அந்தஸ்திற்கான
உரிமைககாரமல உறுதிப்படுத்தும் படிவத்மத நீங்கள் பூர்த்தி செய்து,
தாக்கல் செய்கிறீர்கள் (உரிமைககாரலிற்கான உறுதிப்படுத்தல்)

'உரிமைககாரலிற்கான
உறுதிப்படுத்தல்'

3.

உரிமமககாரல் உறுதிப்படுத்தமலத் தாக்கல் செய்ததிலிருந்து, 12
வாரங்களுக்குள் (60 கவமல ோட்களுக்குள்): (2) உங்களிடமுள்ை
ஆதாரங்களுடன், உங்கள் உரிமைககாரலின் விவரங்கமை விவரிக்கும்
எழுத்துப்பூர்வ அறிக்மகமய நீங்கள் RSU-க்கு ெைர்ப்பிக்க கவண்டும்

நீங்கள் எழுத்துமூல
அறிக்மகமய
ெைர்ப்பித்த திகதி

4.

உரிமமககாரல் உறுதிப்படுத்தலில் இருந்து 14-16 வாரங்கள் (70 - 80 கவமல
ோட்கள்): (3) கதமவப்பட்டால், நீங்கள் ஒரு RPO உடனான கநர்காணலில்
கலந்து சகாள்ை கவண்டும்

கநர்காணலின் திகதி

5.

கேர்காைலிலிருந்து 4 வாரங்கள் (20 கவமல ோட்கள்): (4) உங்கள்
உரிமைககாரல் குறித்த அறிக்மகமய RPO உங்களுக்கு அல்லது உங்கள்
பிரதிநிதிக்கு அனுப்பும்

அறிக்மகயின் திகதி

அறிக்மகயிலிருந்து 4 வாரங்கள் (20 கவமல ோட்கள்): (5) நீங்கள் / அல்லது
உங்கள் பிரதிநிதி அறிக்மகக்கு பதிலளித்து, கூடுதல் ஆதாரங்கமை
வழங்கலாம்
_________________________________________________________________________

6.

படிவத்மத நீங்கள்
தாக்கல் செய்த திகதி

உங்கள் பதிலின் திகதி

குறிப்பிட்ட காலக்சகடுவிற்கு ஏற்ப நடத்தல், உங்கள் சபாறுப்பு என்பமத நிமனவில் சகாள்க. குறிப்பிட்ட
காலக்சகடுவுடன் இணங்கவில்மல, அல்லது நியாயைான விைக்கம் இல்லாைல் கதமவயான தகவல்கமை
வழங்கத் தவறியது ஆகியமவ பின்வருவனவற்மை ஏற்படுத்தலாம்:
•
•
•

உங்கள் உரிமைககாரமல நிறுவுவதற்கான உங்கள் சபாறுப்புகள் குறித்து எதிர்ைமையான
அனுைானத்திற்கு வழிவகுக்கும்;
நம்பகத்தன்மை சதாடர்பாக எதிர்ைமையான அனுைானத்திற்கு வழிவகுக்கும்;
RPO-விடம் இருக்கும் தகவல்களின் அடிப்பமடயில், உங்கள் உரிமைககாரல் சதாடர்பான
தீர்ைானத்மத எடுக்க வழிவகுக்கும்

ெட்டத்தின் பிரிவு 149(4)-ன் படி, நீங்கள் ஒரு RPO உடனான கநர்காணலில் கலந்து சகாள்ைவில்மல எனில்,
கிமடக்கக்கூடிய தகவல்களின் அடிப்பமடயில் உரிமைககாரல் சதாடர்பாக RPO தீர்ைானம் எடுக்கலாம்.
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சொற்களஞ்சியம்
உரிமமககாருபவர்: நியூசிலாந்தில், அகதி அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட நபர் என்ை அந்தஸ்மத (ஒரு
“உரிமைககாரல்”) எதிர்பார்க்கும் ஒரு நபர். ஆனால், அந்த ககாரிக்மகக்கான முடிவு இன்னும்
எடுக்கப்படாைலிருத்தல்.
உயிரிய அளவியல் தகவல்: ஒரு நபரின் தமல ைற்றும் கதாள்களின் அமனத்துப் பகுதிகளும் உள்ைடங்கிய
அல்லது ஒரு பகுதி ைட்டும் உள்ைடங்கிய புமகப்படம், குறித்த நபரின் மககரமககள், கருவிழி ஊடுகதிர்
(ஸ்ககன்).
மரசபாழுங்கு அகதி: நியூசிலாந்தில் அகதியாக அல்லது பாதுகாக்கப்பட்ட நபராக அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு
உரிமைககாருபவர்.
அகதி என்பவர், இனம், ைதம், கதசியம், ஒரு குறிப்பிட்ட ெமூகக் குழுவின் உறுப்பினத்துவம், அல்லது
அரசியல் கருத்து ஆகியவற்றின் காரணைாகத் துன்புறுத்தப்படுவார் என்ை, நன்கு அறியப்பட்ட அச்ெத்தின்
காரணைாக, அவரது கதசிய நாட்டிற்கு சவளிகய உள்ைவர்; ைற்றும் இயலாமையால் அல்லது அத்தமகய
அச்ெத்தினால், அந்த நாட்டின் பாதுகாப்பில் தான் இருக்க விரும்பாதவர்.
ஒதுக்கீட்டு அகதி: ஐக்கிய நாடுகளின் அகதிகளுக்கான (UNHCR) உயர் ஆமணயரால் அகதி என்று
தீர்ைானிக்கப்பட்ட, ைற்றும் அந்த அங்கீகாரத்தின் அடிப்பமடயில், அரொங்கத்தின் கட்டாயத் திட்டத்தில்
நியூசிலாந்திற்கு வந்த ஒரு நபர். அந்த ‘ஒதுக்கீட்டில்’, அகதிகள் ஒதுக்கீட்டு குடும்ப ைறு
ஒருங்கிமணப்புக்கான விண்ணப்பதாரர்களும் அடங்குவர்.
ெட்ட உதவி கெமவ: தம்மை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த ஒரு வழக்கறிைமர நியமிக்க பணரீதியாக
முடியாதகபாது, அவ்வாைான நபர்களுக்கு ெட்ட ரீதியாக உதவும் வமகயிலான ஒரு அரசு கெமவ ைற்றும்
நிதி.
பாதுகாக்கப்பட்ட ேபர்: ஒரு அகதியாக அங்கீகரிக்கப்பட கதமவயான நிபந்தமனகமைப் பூர்த்தி செய்யாத
ஒரு நபர். ஆனால், நியூசிலாந்திலிருந்து நாடு கடத்தப்பட்டால், தன்னிச்மெயான வாழ்க்மக இழப்பு,
சித்திரவமத அல்லது சகாடூரைான, ைனிதாபிைானைற்ை அல்லது இழிவான நடத்மத அல்லது
தண்டமனக்கு ஆைாக கநரிடும் என்று நம்புவதற்கு கணிெைான காரணங்கள் உள்ை ஒரு நபர். அத்துடன்,
இந்த நபர் தனது சொந்த நாட்டிகலா அல்லது முன்னர் தான் வசித்த நாட்டிகலா ெரியான உள்நாட்டுப்
பாதுகாப்மப அணுக முடியாதவர்.
பிரதிநிதி: உங்கள் அகதி ைற்றும் பாதுகாப்பு உரிமைககாரலுக்கு சபாருந்தக்கூடிய ெட்டங்கள் குறித்து
உங்களுக்கு ஆகலாெமன வழங்கக்கூடிய, ைற்றும் உங்கள் உரிமைககாரல் சதாடர்பாக உதவக்கூடிய ஒரு
நபர். இந்த நபர், ஒரு வழக்கறிைராக இருக்க கவண்டும் (தற்காலத்தில் ஒரு ெட்டத்தரணியாக அல்லது ஒரு
ெட்டத்தரணியாகவும், வழக்குமரைராகவும் பணிபுரியும் தகமையுமடயவர் என்ை நியூசிலாந்து ெட்ட
ெங்கத்தால் வழங்கப்படும் ொன்றிதமழ மவத்திருக்ககவண்டும்) அல்லது குடிவரவு ஆகலாெகர்
அதிகாரத்தால் உரிைம் சபற்ை குடிகயற்ை ஆகலாெகராக இருக்க கவண்டும்.
அகதிகளுக்கான ஐக்கிய ோடுகளின் உயர் ஆமையர் (UNHCR): நியூசிலாந்தில் அகதிகள் அந்தஸ்மத
நிர்ணயம் செய்வமதக் கண்காணிக்கும் அமைப்பாக ஆஸ்திகரலிய UNHCR செயற்படுகிைது. புகலிடம்
ககாரும் செயற்பாட்டின் கபாது, நியூசிலாந்தில் அத்தியாவசிய ஆதரவு கெமவகமை எவ்வாறு அணுகுவது
என்பது குறித்த சபாதுவான தகவல்கமை அவர்கைால் வழங்க முடியும். சில சூழ்நிமலகளில், ஒப்புதல்
வழங்கப்பட்டால், நியூசிலாந்திற்கு சவளிகய UNHCR-ருடன் உள்ை ஒரு நபரின் பதிமவ ெரிபார்க்கவும்
உதவ முடியும். இருப்பினும், அவர்கைால் உரிமைககாருபவர்களுக்கு தனிப்பட்ட உதவிகமை வழங்க
முடியாது. UNHCR பற்றிய கூடுதல் தகவல்கமை அவர்களின் இமணயதைத்தில் காணலாம்: www.unhcr.org.
‘கவமல மற்றும் வருமானம்’ (Work and Income): 'கவமல ைற்றும் வருைானம்' என்ை கெமவ, நியூசிலாந்து
முழுவதும் நிதி உதவி ைற்றும் கவமலவாய்ப்பு கெமவகமை வழங்குகிைது. குமைந்த வருைானத்தில்
உள்ை, அல்லது கவமல செய்யாத நபர்களுக்கு அவர்கைால் நிதி உதவி செய்ய முடியும். அத்துடன்,
கவமலக்குச் செல்ல நபர்கமை ஆதரிக்கவும், ைற்றும் வீட்டுவெதி சதாடர்பாகவும் உதவ இயலும்.
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சதாடர்புகள்
Refugee Status Unit (அகதி அந்தஸ்துத் சதாகுதி)
Level 5
Blue Tower
Spark Centre
167b Victoria Street West
(Hardinge Street ஊடாக நுமழவு)
Auckland
தபால் முகவரி: PO Box 90533, Victoria
Street, Auckland 1142,
சதாமலகபசி: 09 928 2236
மின்னஞ்ெல்: RSU@mbie.govt.nz
இமணயதைம்: https://www.immigration.govt.nz/RSU
Immigration New Zealand (நியூசிலாந்து குடிவரவு)
குடிவரவு சதாடர்பு மையம்
சதாமலகபசி (Auckland-ல் இருந்து): 09 914 4100
சதாமலகபசி (நியூசிலாந்தின் ைற்மைய இடங்களிலிருந்து): 0508 55 88 55
இமணயதைம்: www.immigration.govt.nz
Immigration and Protection Tribunal (குடிவரவு மற்றும் பாதுகாப்புத் தீர்ப்பாயம்)
Chorus House, Level 1, 41 Federal
Street, Auckland 1010,
தபால் முகவரி: DXEX 11086, Auckland
1142, New Zealand
சதாமலகபசி: 09 914 4299
சதாமலநகல்: 09 914 5263
மின்னஞ்ெல்: IPT@justice.govt.nz
இமணயதைம்: https://www.justice.govt.nz/tribunals/immigration/immigration-and-protection/
United Nations High Commissioner for Refugees (அகதிகளுக்கான ஐக்கிய ோடுகளின் உயர் ஆமையர்)
Legal Officer
UNHCR Regional Office for Australia,
New Zealand, Papua New Guinea and
the South Pacific
14 Kendall Lane
New Acton, Canberra ACT, 2601
AUSTRALIA
சதாமலகபசி: 0061 2 6281 9100
சதாமலநகல்: 0061 2 6247 2933
இமணயதைம்: www.unhcr.org
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