
அடைக்கலம்  
க்கோருக�ோர்களுக்கோன  
கேட�்கள்
வ�லிஙைன்

நியூேிலோந்ில் அ்க்ி அல்லது போது்கோக்கபபடை நபருக்கோன  
நிடலடைக க்கோரும் நபர்களுககு (“அடைக்கலம் க்கோருக�ோர” என்று 
அறிைபபடுப�ர்கள்) ்கிடைககும் கேட�்கள் மற்றும் ஆ்ரவு பற்றிை 
்்க�ல்்கடை இந் ேிற்கறடு வ்கோண்டிருககும். 

கல்வி

ஆஙககில ்குப்புகள்

நீங்கள் ஆங்கில வமோழி �குபபு்கைில் ்கலநது வ்கோள்ைவும் 
�ிண்்ணபபிக்கலோம். ஆகலோநது வ்ோழில்நுடபப பல்்கடலக்கழ்கம், 
கமல்நிடலப பள்ைி்கள், �டீடு ஆேிரிைர்கள் மற்றும் ேமூ்க ்கல்�ி 
டமைங்கடை உள்ைிடடு, ஆங்கில �குபபு்கடை ்கற்பிககும் பல்க�று 
நிறு�னங்கள் உள்ைன. இந்ப பைிற்ேி்கைில் ்கலநது வ்கோள்ை நீங்கள் 
ஒரு ்கடைட்ண வேலுத்லோம். 

உங்கள் அ்க்ி மற்றும் போது்கோபபுக்கோன க்கோரு்ல் 
வேைல்முடறைிலிருககும் கபோது, உங்களுககு க�டலக்கோன �ிேோ 
�ழங்கபபடைோல் இரண்ைோம் வமோழிைோ்க ஆங்கிலப பைிற்ேிைில் 
்கலநது வ்கோள்�்ற்்கோன அனும்ி மடடும் �ழங்கபபடும் மற்றும் 
க�று எந்ப பைிற்ேிககும் ்கிடைைோது.

கமலும் �ி�ரங்களுககு ஆங்கில வமோழி கூடைோைர்கடை  
http://englishlanguage.org.nz/ என்ற �டலத்ைதட்ப போரக்கவும்.

ஆரம்ப மற்றும மமனிலலப் ்பள்்ிகள்

நியூேிலோந்ில் 6 மற்றும் 16 �ைதுககு இடைபபடை அடனதது 
குழநட்்களும் பள்ைிககு வேல்லக�ண்டும். அடைக்கலம் 
க்கோருக�ோரின் குழநட்்களுககுப வபோது�ோ்க மோ்ண�ர �ிேோ 
�ழங்கபபடும்.

சுகாதாரம

நியூேிலோந்ில் வபோது சு்கோ்ோர அடமபபு மோனிைத்ில் சு்கோ்ோரப 
பரோமரிபடப அைிக்கிறது. அடைக்கலம் க்கோருப�ர இ்ற்கு ்கு்ி 
வபறு்கிறோர.

மருதது�ரிைம் �ருட்கக்கோன வேலவு உங்கள் �ைது, இைம் மற்றும் 
்னிபபடை சூழநிடல்கடைப வபோருதது இருககும். 6 �ைதுககு 
உடபடை குழநட்்களுககு மருதது�ரிைமோன �ருட்க்கள் 
இல�ேமோகும்.

மானிய சுகாதாரப் ்பராமரிப்ல்பப் ்பராமரிப்்பதற்காக சகிககிசலசயகம 
அலலது மருத்து்மலனக்கு உஙகளுடன் அகதகி மற்றும ்பாதுகாப்பு 
நகிலலக்கு ஒரு மகாருதலலப் ்பதகிவு சசய்துள்்லத 
உறுதகிப்்படுத்து்தற்கான RSBயவிடமகிருநதான ஒரு கடிதத்லத 
நீஙகள் எடுத்து சசலல ம்ண்டும. 

மருதது�மடன்கள் மற்றும் வபோது சு்கோ்ோர கேட�்கள் ஒரு 
வமோழிபவபைரபபோைடர அைிக்கலோம். 

அ்சர மருத்து்ப் ்பராமரிப்பு

அ�ேர்கோலத்ில் ஒரு ஆம்புலன்்ில் உங்கடை மருதது�மடனககு 
அடழதது வேல்�்ற்கு வ்ோடலகபேி மூலம் 111ஐ அடழக்கவும், 
அல்லது உங்கள் �டீடுககு அரு்கில் உள்ை ஒரு மருதது�மடனககு 
கநரடிைோ்க வேல்லவும்.

ச்பாது சுகாதாரப் ்பரிமசாதலன

ஒரு இல்ச ச்பாது சுகாதார ்பரிமசாதலனலயப் ச்பறுமாறு 
உஙகளுக்கு உறுதகியாக அறகிவுறுத்தப்்படுககிறது. ஒரு ேந்ிபபு 
கநரத்ிற்கு ஏற்போடு வேய�்ற்கு, ்ீகழுள்ை டமைதட் வ்ோைரபு 
வ்கோள்ைவும். வமோழிபவபைரபபோைர்கள் அைிக்கபபடு�ோர்கள்.  

ச்லகிஙடன்
அ்க்ி வபோது சு்கோ்ோரம்
வ்ோடலகபேி: 04 570 9002 அல்லது www.rph.org.nz 
�டலத்ைதட்ப போரட�ைிைவும்.

ஒரு இல�ே வபோது பரிகேோ்டனடை வேயதுவ்கோள்ளுமோறு 
உங்களுககுப பரிநதுடரக்கபபடு்கிறது. ஆனோல் குடிைமரவு 
மருதது�ப பரிகேோ்டனடை அல்ல என்பட் மன்ில் வ்கோள்ைவும்.

ஆதரவு முகலமகள்

ஆ்ரவு கேட�்கடை �ழஙகும் பல மு்கடம்கள் உள்ைன, 
அ�ற்டற அடைக்கலம் க்கோருப�ர்கள் அணு்கலோம்.

ஆக்லாநது சரஃப்யூஜகி கவுன்சகில இன்காரப்்பமரடடட

அடைக்கலம் க்கோருப�ர்களுககு �ேிபபிை மற்றும் ஆ்ரவு 
கேட�்கடை �ழஙகு்கிறது.
�டலத்ைம்: http://www.rc.org.nz/index.html 
மசஞ்ச மமக்கரஸ் சரஃப்யூஜகி ஃம்பாரம

ேமு்ோை கமம்போடு, ஆரோய்சேி மற்றும் ஆகலோேடன மூலம் 
நியூேிலோந்ில் ஆயுள் முழு�தும் பஙக்கற்ப்ற்்கோன அ்க்ி 
பின்புலத்ில் மக்களுககு உ்வு�்ற்்கோ்க.
�டலத்ைம்: http://crf.org.nz/ 
சரஃப்யூஜகிஸ் டமராமா சரக்க்ரி

ேிதர�ட்ைோல் போ்ிக்கபபடை�ர்களுககு ேிறபபு மனநல 
கேட�்கடை அைிக்கிறது.
�டலத்ைம்: http://www.refugeetraumarecovery.org.nz
வ்ோடலகபேி: 04 805 0350
சமுதாயச சடடம

ேடைப பிர்சேடன்கடைத ்ீரபப்ற்கு உ்வு�்ற்்கோ்க இல�ே ஆரம்ப 
ேடை உ்�ிடை அைிக்கிறது.  
�டலத்ைம்: http://www.communitylaw.org.nz/
வ�லிஙைன் ேமு்ோை ேடைடமைம் குடிைமரவு க்கள்�ி்களுைன் 
உள்ை மக்களுககு கநரடிைோன ஆகலோேடன கேட�டை 
நைதது்கிறது. �ி�ரங்களுககு அ�ர்கைின் �டலத்ைதட்ப 
போரக்கவும்: http://www.wclc.org.nz/
சகிடடிஸன் அடல்ஸ் ்பவியூமரா

இல�ே ்்க�ல், ஆகலோேடன மற்றும் ஆ்ரட� அைிக்கிறது.
�டலத்ைம்: http://www.cab.org.nz/Pages/home.aspx



FOLD FOLD

நகியூசகிலாநதகில உஙகள் நகிலலலய உறுதகி சசய்தல

நியூேிலோந்ில் நீங்கள் அ்க்ி மற்றும் போது்கோபபு க்கோரு்லுக்கோ்க 
ப்ிவு வேயதுள்ைட் உறு்ிபபடுததும் ஒரு ்கடி்தட் அ்க்ி நிடலக 
்கிடைைிலிருநது (RSB) வபறு�ரீ்கள்.

இநதக் கடிதத்லத ல்த்தகிருப்்பதும நீஙகள் ்பவிற அரசாஙக 
முகலமகள், சுகாதாரம மற்றும கல்வி அ்ிப்்ப்ரகள், மற்றும 
மசல் அ்ிப்்ப்ரக்ிடம சசலலும ம்பாது எடுத்து சசல்து 
முக்ககியமானதாகும.

மதல்ப்்படடால, இநத சகிற்மறடடில ்படடியலகிடப்்படடுள்் 
அரசாஙக முகலமகளுக்கு மநரடியாக உஙக்ின் நகிலலலய 
அலடக்கலம மகாரும்ாருக்கான நகிலலயாக RSB 
உறுதகிப்்படுத்தலாம. முகலமகள் RSBஐ இநத எண்்வில 
அலைக்கலாம: (09) 914 5999 அலலது மகின்னஞ்சல சசய்யலாம: 
RSB@mbie.govt.nz

சமாைகி ச்பயரப்பு மசல்கள்

சமாைகி இல்ப்பு

வமோழி இட்ணபபு என்பது வ்ோடலகபேி வமோழிபவபைரபபு கேட� 
என்பது ்ிங்கள் மு்ல் வ�ள்ைி �டர ்கோடல 9 ம்ணி மு்ல் 
ம்ிைம் 2 ம்ணி �டர ்கிடைக்கபவபறும். ஒரு வமோழி இட்ணபடப 
குடிைமரவு, உள்நோடடு �ரு�ோய, உள்நோடடு �ி�்கோரங்கள், ்கல்�ி, 
ப்ணி மற்றும் �ரு�ோய, �ோழகட்கப ப்ணி கேட�்கள் மற்றும் 
்கோ�ல்துடற உள்ைிடை அரசு மு்கடம்களுைன் கபசும்கபோது 
பைன்படுத்லோம். இந் வமோழி இட்ணபடபப பைன்படுதது�்ற்கு 
உங்களுககு க்ட�ைோன அரசு மு்கடமககு �ருட்க ்நது அல்லது 
ஃகபோன் வேயது வமோழி இட்ணபடபயும் நீங்கள் �ிரும்பும் 
வமோழிடையும் க்கட்கவும். கமலும் ்்க�ல்்களுககு மற்றும் 
பஙக்கற்கும் மு்கடம்கைின் முழு படடிைலுககு போரக்கவும்: 

�டலத்ைம்: www.languageline.govt.nz
இல�ே வ்ோடலகபேி: 0800 656 656

அலடயா் ஆ்்ஙகள்

கேட�்கடை அணுகு�்ற்கு, உங்களுககு ஒரு அடைைோை ஆ�்ணம் 
(ID) க்ட�. �ழக்கமோ்க, வபரும்போலோன நிறு�னங்கைில் உங்கள் 
அடைைோைதட் நிடலநோடை ஒரு போஸகபோரட கபோதுமோனது.

அலடயா்ச சான்று

உங்கைிைம் ஒரு போஸகபோரட இல்டலவைன்றோல், ஒரு இமிககரஷன் 
நியூேிலோநது (INZ) ்கிடைைிலிருநது ஒரு அடைைோை்ச ேோன்டறப 
(COI) வபறவும். COI என்பது ஒரு INZைினோல் �ழங்கபபடும் ஒரு 
ஆ�்ணம் அது உங்கள் புட்கபபைம் மற்றும் உங்கள் வபைர மற்றும் 
பிறந் க்்ி கபோன்ற �ோழகட்கக குறிபபு்கடையும் வ்கோண்டிருககும். 
ஒரு COIைினோல் ஒரு �ிேோட�யும் INZ �ழங்கலோம். ப்ணி மற்றும் 
�ரு�ோய கபோன்று பிற மு்கடம்கள் மற்றும் �ங்கி்கள் COIடை ஒரு 
அடைைோை்ச ேோன்றோ்க ஏற்கும்.

ஒரு COI ேந்ிபபு கநரததுககு �ிண்்ணபபிக்க அரு்கில் உள்ை INZ 
்கிடைககு �ருட்க ்ரவும். ்கிடை்களுக்கோன ஒரு படடிைடல நீங்கள்  
INZைின் �டலத்ைத்ில் அறிைலோம்:  
http://www.immigration.govt.nz

இருப்்பவிட முக்ரி

வபரும்போலோன அரேோங்க மு்கடம்கள் மற்றும் கேட� அைிபப�ர்கள் 
(�ங்கி்கள், மின்ேோரம் மற்றும் வ்ோடலகபேி நிறு�னங்கள் 
கபோன்ற�ற்றிற்கு) உங்கள் இருபபிை மு்க�ரி க்ட�பபடும். இது 
உங்களுககு �ிலோேம் குறிபபிைபபடை ஒரு அ்ி்கோரபபூர� ்கடி்மோகும் -  
உ்ோர்ணததுககு, ஒரு க்கோரு்டல நீங்கள் ப்ிவுவேயதுள்ைட் 
உறு்ிபடுததும் RSBைின் ்கடி்மோகும். உங்கைின் ேரிைோன மு்க�ரியுைன் 
ஒரு அ்ி்கோரபபூர�க ்கடி்ம் உங்கைிைம் இல்டலவைன்றோல், அ்ற்்கோ்க 
நீங்கள் RSBடைக க்கட்கலோம்.

இருப்்பவிட ்சதகி

ஒரு இருபபிை �ே்ிடை நீங்கள் அறிை க�ண்டுவமன்றோல், பல உள்ளூர 
வேய்ித ்ோள்்கள், �ோைட்க இருபபிைதட் �ிைம்பரம் வேய்கின்றன – 
“ஃபிைோட” அல்லது ஒரு ப்கிரநது வ்கோள்ைபபடும் �டீடின் அடற. 
டிகரட மீ (www.trademe.co.nz) ஒரு �ோைட்க இருபபிை �ே்ிடைக 
வ்கோண்டிருககும். உங்கள் உள்ளூர சூபபர மோரகவ்கட, நூல்கம் அல்லது 
ேமு்ோை டமைம் ஒரு அறி�ிபபுப பலட்கடைக வ்கோண்டிருக்கலோம், 
அ்ில் மக்கள் அடற்கள் மற்றும் ஃபிைோடடு்கடை �ிைம்பரம் 
வேயைலோம். ரிைல் எஸகைட ஏவெண்டு்கள் மற்றும் �ோைட்கககு 
�ிடும் டமைங்கள் ஒரு இருபபிை �ே்ிடை ்கண்ைறிை உங்களுககு 
உ்�லோம். இந் கேட�க்கோ்க அ�ர்கள் ்கடை்ணம் �சூலிக்கலோம். 
ஒரு இருபபிைதட்க ்கண்ைறிை நீங்கள் கபோரோடினோல் க�டல மற்றும் 
�ரு�ோடைத வ்ோைரபு வ்கோள்ைவும்: www.workandincome.govt.nz 

்ஙககி

�ரிகநோக்கங்களுக்கோ்கவும் ஊ்ிைங்கள் மற்றும் �ருமோனங்கடைப 

வபறு�்ற்்கோ்கவும் ஒரு �ங்கிக ்க்ணகட்க நீங்கள் ்ிறக்க க�ண்டும். 

வபரும்போலோன �ங்கி்களுககுத க்ட�பபடு�து:

› இரண்டு ்லகயான அலடயா் அடலடகள், போஸகபோரட மற்றும் 
�ோ்கன ஓடடுனர உரிமம் அல்லது பிறபபு ேோன்றி்ழ, மற்றும்

› உஙகள் முக்ரி சான்று, அரேோங்க மு்கடம அல்லது கேட� 
�ழஙகுனரிைமிருநது ்கடி்ம் (உ்ோர்ணமோ்க மின்ேோர நிறு�னம்)

உங்கள் உள்ளூர �ங்கி அல்லது உங்கள் க�டலககு அரு்கில் உள்ை 
ஒன்றுககு ஒரு ்க்ணகட்கத து�ககு�்ற்்கோ்க �ருட்க ்ரவும்.

உள்நாடடு ்ரு்ாய்த் துலற

நியூேிலோந்ில் க�டல வேய�்ற்கு, அல்லது க�டல மற்றும் 
�ருமோனத்ிலிருநது ஆ்ரட�ப வபறு�்ற்கு, உள்நோடடு 
�ரு�ோைிலிருநது (IR) உங்களுககு ஒரு �ரி எண் க்ட�பபைலோம்.

IR எண்ட்ணப வபறு�்ற்கு ஒரு IR595 படி�தட் நிரபபவும். 
இந்ப படி�த்ின் பிர்ிடைப வபறு�்ற்கு, 0800 257 773ைில் 
வ்ோடலகபேிைில் அடழக்கவும் அல்லது �டலத்ைத்ில் இருநது 
்ர�ிறக்கம் வேயைவும்: www.ird.govt.nz/how-to/irdnumbers. 
உங்கள் அரு்கில் உள்ை IR அலு�ல்கத்ிற்கு IR595 படி�தட்ப 
வபறு�்ற்கு உங்கள் போஸகபோரட மற்றும் உங்கள் மு்க�ரிைின் 
அடைைோை ேோன்றிட்ண எடுதது்ச வேல்லவும். உங்கள் ஆ�்ணங்கள் 
ேரிபோரக்கபபடடு ஒரு IR எண்ட்ண IR �ழஙகும்.

�டலத்ைம்: www.ird.govt.nz
இல�ே வ்ோடலகபேி: 0800 377 774  

ம்லல்ாய்ப்பு

உங்கள் அ்க்ி மற்றும் போது்கோபபு க்கோரு்ல் வேைல்முடறைிலிருககும் 
கபோது உங்களுககு க�டலக்கோன �ிேோ �ழங்கபபடைோல் உங்கைோல் 
நியூேிலோந்ில் க�டல வேயை முடியும்.

வேய்ித்ோள்்கள் மற்றும் ஆன்டலன் கபோன்ற, நீங்கள் க�டலடை 
்கண்ைறி�்ற்்கோன பல இைங்கள் உள்ைன.

்லலத்த்ஙகள்

வபரும்போலோன க�டல்கள் ஆன்டலனில் �ிைம்பரம் 
வேயயபபடு்கின்றன மற்றும் உங்கைின் பிரோந்ிைம், �ட்க மற்றும் 
உங்கள் ்ிறன்்கள் மற்றும் ்கு்ி்களுககு ஏற்ப க�டலடைத 
க்டு�்ற்்கோன பல்க�று பைனுள்ை �டலத்ைங்கள் உள்ைன. ேில 
பிரபலமோன �டலத்ைங்கள்:
www.seek.co.nz
www.trademejobs.co.nz
சசய்தகித்தாள்

வேய்ித்ோள்்கைில் க�டல்கள் �ழக்கமோ்க 
“ேி்சசுக�ஷன்ஸக�்கன்ட” (situations vacant) என்று 
அடழக்கபபடும் மற்றும் வேய்ித்ோள்்கைில் இட� கபோன்ற �ரி 
�ிைம்பரப பகு்ி்கைில் க்ோன்றும்:
்ி ைோமினிைன் கபோஸட – www.dompost.co.nz
அரசாஙக முகலமகள்

பைிற்ேிபபடைடற, பைிற்ேி �ோயபபு்கள், க�டலபபடடிைல்்கள், 
க�டல க்டு்ல் ்ிறன்்கள் மற்றும் �ோழகட்க குறிபபு எழுது்ல் (CV) 
கபோன்ற, ஒரு க�டலடைக ்கண்ைறி�்ற்கு உங்களுககு உ்வும் 
நடைமுடற ஆகலோேடனயுைன் �ோழகட்கபப்ணி கேட�்கள் மற்றும் 
க�டல மற்றும் �ருமோனம் உ்�ககூடும். அ�ர்கைின் 
�டலத்ைத்ிற்கு �ருட்க ்ரவும்:
�ோழகட்கப ப்ணி கேட�்கள்: www.careers.govt.nz
க�டல மற்றும் �ருமோனம்: www.workandincome.govt.nz

நகிதகி ஆதரவு

உங்கைிைம் ஒரு வேல்லுபடிைோ்கிற மற்றும் ்றகபோட்ை �ிேோ 

இருந்ோல் உங்கள் அ்க்ி மற்றும் போது்கோபபு க்கோரு்ல் 

வேைல்படுததும் கபோது நியூேிலோந்ின் க�டல மற்றும் 

�ருமோனத்ிலிருநது அ�ேர்கோலப பலன்்கடை வபறு�்ற்கு நீங்கள் 

்கு்ிவபறககூடும்.

நீங்கள் �ேிககும் இைத்ிற்கு அரு்கில் உள்ை ்கிடைைில் ஒரு �ழககு 

கமலோைடர போரபப்ற்்கோ்க ஒரு ேந்ிபபு கநரததுக்கோ்க நீங்கள் 

க�டல மற்றும் �ருமோனதட் வ்ோைரபு வ்கோள்ை க�ண்டும்.

கமலும் ்்க�ல்்களுககு உங்கள் உள்ளூர க�டல மற்றும் �ருமோன 

அலு�லதட்த வ்ோைரபு வ்கோள்ைவும் அல்லது அ�ர்களுககு  

0800 559 009ககு ஃகபோன் வேயைவும் அல்லது அ�ர்கைின் 

�டலத்ைத்ிற்கு வேல்லவும்: www.workandincome.govt.nz. 
நீங்கள் ேிறி்ைவு ஆங்கிலம் கபேினோகலோ அல்லது கபே�ில்டல 

என்றோகலோ க�டல மற்றும் �ருமோனம் ்்க�ல்்கடை பிற 

வமோழி்கைில் �ழங்கலோம்:

› மோண்டிரின் – 0800 661 001

› ்கோன்கைோனிஸ – 0800 664 004

› இந்ி – 0800 993 003

› ஃபோர்ி – 0800 996 006

› அரபு – 0800 668 008

› ்கிமர – 0800 994 004

› கேோமோலி – 0800 997 007

› பஞேோபி – 0800 995 005

› �ிைடநோமிஸ – 0800 665 005


