நிதிசார்ந்த
நலன்
கையேடு
உங்களுடைய பணத்தை
நிர்வகிக்கவும், த�ொடர்பில்
இருக்கவும் உதவுவதற்கான
வளங்களும் சேவைகளும்

விட்டல்சி நகரில் வாழ்பவர்களுக்குத் தகவலை அளிப்பதும் நிதிசார்ந்த திறனை
வளர்ப்பதுமே இந்தக் கையேட்டின் ந�ோக்கமாகும்.
நீங்கள் நிதிசார்ந்த விலைப்பட்டியல்களுக்குப்
உங்களுக்கு
மன அழுத்தத்தை
பணம் செலுத்தும்
நிதிசார்ந்த சில
அனுபவிக்கிறீர்களா?
பிரச்சனையைச்
ஆல�ோசனைகள்
சந்திக்கிறீர்களா?
தேவைப்படுகிறதா?

உங்களுக்கு சிறிது
ஆதரவு
தேவைப்படுகிறதா?

உள்ளடக்கம்

அறிமுகம்
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கெட் கிட்ஸ் ஆக்டிவ் வவுச்சர் திட்டம் (Get Kids Active Voucher Program)
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செயல்திறமிக்க
ஆல�ோசனைகள்
அறிமுகம்
விட்டல்சி நகருக்குள் வாழும், சில நிதிசார்ந்த கஷ்டங்களை
அனுபவிப்பவர்களுக்குத் தகவலையும், வளங்களையும்,
ஆதரவையும் வழங்குவதற்காக இந்த நிதிசார்ந்த கல்விக்
கையேட்டினை விட்டல்சி கம்யூனிட்டி கனெக்ஷன்ஸ் தயாரித்துள்ளது.
விட்டல்சி கம்யூனீட்டி கனெக்ஷன்ஸ் என்பது தகவலையும் ஆதரவுச் சேவைகளையும்
அணுகுவதில் உள்ள தடைகளை உடைத்து, மனிதரைப் மையப்படுத்தி,
ஒருங்கிணைந்த வழியில் சமூகத்துடன் இணைந்து வேலை செய்யும் ஒரு லாப
ந�ோக்கமற்ற நிறுவனமாகும். அதிகமான நிதிசார்ந்த பாதுகாப்பையும் நலனையும்
பெறுவதற்காக தங்களுடைய நிதிசார்ந்த கல்வியறிவை மேலும்
வளர்த்துக்கொள்ளும்படி சமூக உறுப்பினர்களை நாங்கள் ஊக்கப்படுத்துகிற�ோம்.
கையேட்டுக்குள் பகிரப்பட்டிருக்கும் வளங்களையும், சேவை வகைகளையும் பார்க்க
வாசகர்கள் உள்ளடக்க அட்டவணையைப் பார்க்கலாம். கூடுதல் தகவலுக்கு அந்தக்
குறிப்பிட்ட பக்கத்திற்குச் சென்று அதிகத் தகவல்களைப் பார்க்கலாம். சமூக
உறுப்பினர்கள் நேரடியாக தாங்களே அந்தக் குறிப்பிட்ட சேவையைத்
த�ொடர்புக�ொள்ள விரும்பலாம், அல்லது கூடுதல் ஆதரவுக்கு விட்டல்சி கம்யூனிட்டி
கனெக்ஷன்ஸை அவர்கள் எப்போதும் த�ொடர்புக�ொள்ளலாம்.

உங்களுக்கு ஒரு ம�ொழிபெயர்த்துரைப்பாளர் தேவைப்பட்டால், எம்முடைய த�ொடர்பு மைய ஆதரவுப்
பணியாளர்களில் ஒருவரிடம் தெரிவியுங்கள், TIS நேஷனல் வழியாக அதற்கான ஏற்பாடு செய்து தரப்படும்.
எங்களைத் த�ொடர்புக�ொள்ளவும்: (03) 9401 6666
திங்கள் - வெள்ளி, காலை 9:00 - மாலை 5:00
சேவைகளை அணுக ஒரு ம�ொழிபெயர்த்துரைப்பாளர் உங்களுக்குத் தேவைப்பட்டால், நீங்கள்
TIS-ஐ நேரடியாகவும் அழைக்கலாம்.
131 450 (ஆஸ்திரேலியாவுக்குள்)
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நிதிசார்ந்த நலன் கையேடு

செயல்திறமிக்க ஆல�ோசனைகள்
த�ொடர்கிறது

ஆற்றல்
மற்றும் நீர்
பயன்பாட்டு நிவாரண உதவித்தொகை (யுட்டிலிட்டி ரிலிஃப்
கிராண்ட்) மற்றும் பிரதானமற்ற பயன்பாட்டு நிவாரண
உதவித்தொகை (நான்-மெய்ன்ஸ் யுட்டிலிட்டி ரிலிஃப்
கிராண்ட்) திட்டம்
ஓய்வூதியதாரர் சலுகை (Pensioner Concession) அட்டைதாரர்கள், சுகாதாரப்
பராமரிப்பு (Health Care) அட்டைதாரர்கள் அல்லது டி.வி.ஏ க�ோல்டு (DVA Gold)
அட்டைதாரர்களுக்கு பயன்பாட்டு நிவாரண உதவித்தொகை (யுட்டிலிட்டி ரிலிஃப்
கிராண்ட் (URG)) மற்றும் பிரதானமற்ற பயன்பாட்டு நிவாரண உதவித்தொகை
(நான்-மெய்ன்ஸ் யுட்டிலிட்டி ரிலிஃப் கிராண்ட் (NURGS)) திட்டம் கிடைக்கும். இந்த
அட்டைகள் உங்களிடம் இல்லாவிட்டால், ஆனால் குறைந்த வருமானம்
பெறுபவராக இருந்தால், நீங்களும் விண்ணப்பிக்கலாம். ஒரு பயன்பாட்டு
விலைப்பட்டியலுக்கு கிடைக்கும் அதிகபட்ச உதவித்தொகை $650, இந்த
உதவித்தொகை விலைப்பட்டியலுக்குச் செலுத்தப்பட வேண்டிய த�ொகையைப்
ப�ொருத்ததாக இருக்கும். உங்களிடம் ஒரே ஒரு பிரதான விலைப்பட்டியல்
அதாவது எரிவாயு மட்டுமே இருந்தால், அதிகபட்ச உதவித்தொகை $1300-ஆக
இருக்கும். இந்த உதவித்தொகையை வாடிக்கையாளர் திருப்பிச் செலுத்த
வேண்டியதில்லை. இதை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே பெற
முடியும். யுஆர்ஜி-க்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பினால், உங்களுடைய ஆற்றல்
அல்லது தண்ணீர் விநிய�ோகிப்பாளரை நீங்கள் த�ொடர்பு க�ொள்ள வேண்டும்.
என்யுஆர்ஜி-க்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பினால், விக்டோரியன் கன்செஷன்
இன்ஃபர்மேஷன் லைன்-ஐ நீங்கள் த�ொடர்பு க�ொள்ள வேண்டும். கூடுதல் தகுதி
வரைகூறுகளுக்கும், பரிந்துரை செயல்முறைக்கும், மற்றும் இந்த
உதவித்தொகைகள் பற்றிய தகவலுக்கும், தயவுசெய்து கீழே உள்ள டிஎச்எச்எஸ்
(DHHS) வலைதளத்தைப் பார்க்கவும் அல்லது விக்டோரியன் கன்செஷன்ஸ்
இன்ஃபர்மேஷன் லைன்-ஐ அழைக்கவும்.
உங்களுடைய ஆற்றல் மற்றும் தண்ணீர் கட்டணத்தில் ஒரு தள்ளுபடியைப் பெற
பயன்பாட்டு நிறுவனத்தில் உங்களுடைய சலுகை அட்டையைப் பதிவு
செய்வதையும் உறுதிப்படுத்துங்கள்.

•
•

www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/financial-support/concessions/hardship/
utility-relief-and-non-mains-utility-grant-scheme
விக்டோரியன் கன்செஷன் இன்ஃபர்மேஷன் லைன் த�ொலைபேசி: 1800 658 521

எனர்ஜி அன்டு வாட்டர் ஆம்புட்ஸ்மேன் விக்டோரியா (EWOV))
ஒரு பயன்பாட்டினை அளிப்பவருடன் (utility provider) ஏற்படும் தகராறினைத்
தீர்க்க EWOV பயன்படும். எனர்ஜி அன்டு வாட்டர் ஆம்புட்ஸ்மேன் விக்டோரியா
(EWOV) என்பது ஒரு தனித்த அமைப்பாகும். இது விக்டோரியன் நுகர்வோர்கள்
மற்றும் மின்சாரம், எரிவாயு, மற்றும் தண்ணீர் நிறுவனங்களுக்கிடையே ஏற்படும்
தகராறுகளைத் தீர்க்க உதவுகிறது. EWOV-ன் வலைத்தளம் பயனர்களுக்குச்
சாதகமானது, இதனிடம் பயனுள்ள நிகழ்வுகளின் விளக்கமும் த�ொடர்பு
விவரங்களும் உள்ளன.

•
•

www.ewov.com.au
த�ொலைபேசி: 1800 500 509

விக்டோரியன் எனர்ஜி கம்பேர்
விக்டோரியன் எனர்ஜி கம்பேர் என்பது ஒரு சுதந்திரமான விக்டோரியன் அரசின்
ஆற்றல் விலை ஒப்பீட்டு வலைத்தளமாகும். உங்களுடைய பயன்பாட்டின்
அடிப்படையில் மிகச்சிறந்த ஆற்றல் வழங்குநரைக் கண்டறிய உங்களுடைய
எரிவாயு மற்றும் மின்சார விலைப்பட்டியல்களைப் பிற ஆற்றல்
வழங்குநர்களுடன் ஒப்பிட இந்த வலைத்தளம் உதவுகிறது. இந்தக் கருவியைப்
பயன்படுத்த உங்களிடம் ஒரு சமீபத்திய விலைப்பட்டியல் இருக்க வேண்டும்.

•
6

https://compare.energy.vic.gov.au

த�ொலைபேசியும்
இணையமும்
டெல்ஸ்ட்ரா
தங்களுடைய நிலுவையிலுள்ள டெல்ஸ்ட்ரா விலைப்பட்டியலைச்
செலுத்துவதற்குக் கஷ்டப்படும் மக்களுக்கு த�ொலைபேசி
அட்டைகளை அல்லது நிதி உதவியை வழங்க உதவும்
லாபந�ோக்கமற்ற முகமைகளுக்கான ஒரு திட்டத்தை டெல்ஸ்ட்ரா
வைத்திருக்கிறது. கீழ்க்காணும் தளங்களில் டெல்ஸ்ட்ரா பில்ஸ்
அசிஸ்டன்ஸ் திட்டம் பற்றிய தகவல்களைய�ோ அல்லது டெல்ஸ்ட்ரா
த�ொலைபேசி அட்டை உதவித் திட்டம் பற்றிய தகவல்களைய�ோ
நீங்கள் காணலாம்.

•

www.telstra.com.au/aboutus/community-environment/
community-programs/access-for-everyone/
communityagencies

சர்விசஸ் ஆஸ்ட்ரேலியா – சென்டர்லிங்க்
ஆஸ்திரேலிய சமூகத்திற்குப் பணம் க�ொடுத்தலையும்
சேவைகளையும் வழங்கும் ஒரு அரசுத்துறைதான் சர்விசஸ்
ஆஸ்ட்ரேலியா. குறைந்த வருவாய் உள்ள மக்கள் தங்களுடைய
த�ொலைபேசி மற்றும் இணையக் கட்டணத்தில் சலுகைகளைப் பெறத்
தகுதி பெறலாம். உங்களுடைய வீட்டில் ஒரு த�ொலைபேசியையும்
இணையச் சேவையையும் வைத்திருக்கும் செலவுக்கு இந்த
த�ொலைபேசிப் படி உதவுகிறது. சென்டர்லிங்க் பலனுக்காக நீங்கள்
விண்ணப்பிக்கும்போது தகுதி மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது, இதில்
கிடைக்கும் படி உங்களுடைய சென்டர்லிங்க் பணம் பெறுதலுடன்
சேர்க்கப்படுகிறது.

•

www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/
centrelink/telephone-allowance

டெலிகம்யூனிக்கேஷன் இன்டஸ்ட்ரி ஆம்புட்ஸ்மேன்
(TIO)
TIO என்பது EWOV-வுக்கு ஒத்த ஒரு சேவையாகும், ஆனால்
க�ொடுக்கப்படும் தகவல் த�ொலைத்தொடர்புத் துறைக்கேயுரியதாக
இருக்கும். TIO என்பது தகராறை விரைவாகவும், இலவசமாகவும்,
சுதந்திரமாகவும், நடுநிலையாகவும் மற்றும் நியாயமாகவும் தீர்க்கும்
சேவையாகும். இந்தச் சேவையானது தங்களுடைய த�ொலைபேசி
அல்லது இணைய சேவை பற்றிய தீர்க்கப்படாத புகாரைக்
க�ொண்டிருக்கும் குடியிருப்பு வாடிக்கையாளர்களுக்கோ அல்லது சிறு
வர்த்தக வாடிக்கையாளர்களுக்கோ உரியது.

•
•

www.tio.com.au
த�ொலைபேசி: 1800 062 058

வீட்டுவசதி
சுகாதாரம் மற்றும் மானுட சேவைகள் துறை –
வீட்டுவசதி VICC
வீட்டுவசதிக்கான DHS அலுவலகம் வீட்டுவசதி சார்ந்த தகவல்களை
அளிப்பத�ோடு அது த�ொடர்பான பல சேவைகளையும் வழங்குகிறது.
பத்திரக் கடன்களுடன் உதவி, ப�ொது வீட்டுவசதி, நெருக்கடி மற்றும்
அவசரகால தங்குமிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள், சமூக வீட்டுவசதி
தகவல்கள், ஆதரிக்கப்பட்ட விடுதி தகவல்கள், ஆல�ோசனை, மூவபுள்
யூனிட்டுகள், ஹ�ோம் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபைண்டர், வீட்டு உரிமை மற்றும்
தனியார் வாடகை தகவல் ஆகியவற்றுக்கான உதவி இதில் அடங்கும்.

•
•

www.housing.vic.gov.au/housing-options
த�ொலைபேசி: 1300 664 977

சர்விசஸ் ஆஸ்ட்ரேலியா – சென்டர்லிங்க்
குறைந்த வருவாயுள்ள மக்களுக்கு வாடகை உதவியை சர்விசஸ்
ஆஸ்ட்ரேலியா - சென்டர்லிங்க் அளிக்கிறது. கூடுதல் தகவலுக்கும்,
தகுதிக்கும், ஒரு க�ோரிக்கையை எழுப்பவும், ஃபேமிலீஸ் லைன்-ஐ
அழைக்கலாம் அல்லது கீழ்க்காணும் வலைப்பக்கத்தைப் பார்க்கவும்.

•

www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/
centrelink/rent-assistance

டெனன்ட்ஸ் விக்டோரியா
TV என்பது தங்களுடைய உரிமைகளைப் பற்றி வாடகைதாரர்களுக்கு
விளக்கவும், விழிப்புணர்வளிக்கவும், வாடகைதாரர்களின் நிலையை
மேம்படுத்தவும் உள்ள ஒரு சேவையாகும். சட்டத்திலும், க�ொள்கை
உருவாக்கத்திலும் வாடகைதாரர்களின் ஒட்டும�ொத்த நலனை அவர்கள்
பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்றனர். பல்வேறு வகையான வாடகைதாரர்களுக்கும்
ஆல�ோசனையும், உதவியும், பரிந்துப் பேசுதலையும் அவர்கள் செய்கிறார்கள்.
இதில் தனியார் மற்றும் ப�ொது குடியிருப்புகளின், ரூமிங் ஹவுஸ்கள், மற்றும்
வாகன நிறுத்தங்களின் வாடகைதாரர்கள் அடங்குவர்.

•
•

www.tenantsvic.org.au
த�ொலைபேசி: 1800 068 860

டெனன்சி அசிஸ்டன்ஸ் & அட்வோக்கசி புர�ோகிராம்
(TAAP)
ஒரு தனியார் வாடகை ஒப்பந்தத்தில் பிரச்சனையுள்ள விக்டோரிய
வாடகைதாரர்கள் வீடற்றவர்களாவதைத் தவிர்க்க TAAP உதவுகிறது.
பிற சேவைகளுக்கான தகவல்களையும் பரிந்துரைகளையும்
வழங்குகிறார்கள், நில உரிமையாளர்கள் அல்லது ரியல் எஸ்டேட்
முகவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறார்கள், மேலும்
விக்டோரியன் சிவில் மற்றும் நிர்வாக தீர்ப்பாயத்தில் (VCAT)
விசாரணைகளைத் தயாரிக்கவும் கலந்துக�ொள்ளவும் உதவுகிறார்கள்.

•
•

www.consumer.vic.gov.au/clubs-and-fundraising/fundedservices-and-grants/tenancy-and-consumerprogram-2017-21/tenancy-assistance-and-advocacy-program
TAAP வட கிழக்கு மெல்போர்ன் த�ொலைபேசி: 1800 002 992

விக்டோரியன் சிவில் & அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்
டிரிபியூனல் (VCAT)
குடியிருப்பு வாடகைத் தகராறுகள் உட்பட, பல்வேறு மக்கள் த�ொடர்பான
தகராறுகளை VCAT விசாரித்துத் தீர்மானிக்கிறது. குத்தகைதாரர் மற்றும்
நில உரிமையாளர், நில உரிமையாளர் மற்றும் குத்தகைதாரர், ரூமிங்
ஹவுசின் உரிமையாளர் மற்றும் ரூமிங் ஹவுசில் குடியிருப்பவர், மற்றும்
வீட்டுவசதி இயக்குநர் மற்றும் குத்தகைதாரர் உள்ளிட்ட
உடன்பாடின்மைகளை ரெசிடென்ஷியல் டெனன்சீஸ் லிஸ்ட் விசாரிக்கலாம்.
செலுத்தப்படாத வாடகை, பத்திர வருமானம், பழுது, பராமரிப்பு, சேதம்
அல்லது ச�ொத்தில் மாற்றம், செல்லப்பிராணிகள் மற்றும் வாடகைக்கு
விடுதல், அதிகப்படியான வாடகை அதிகரிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த முறிவு மற்றும்
ஆக்கிரமிப்பு ஆர்டர் ப�ோன்ற சிக்கல்களை VCAT மூலம் விசாரிக்கலாம்.

•
•

www.vcat.vic.gov.au/adv/disputes/residential-tenancies
த�ொலைபேசி: 1300 018 228

ஹேவன் ஹ�ோம் சேஃப் (HHS) – பிரெஸ்டன்
HHS பிரெஸ்டன் அலுவலகம்தான் விட்டல்சி நகருக்கான வீட்டுவசதி
முகமையாகும். தனியார் வாடகை ச�ொத்துக்களை அணுக மக்களை
ஆதரிக்கும் விதத்தில் வீட்டுத் த�ொழிலாளர்கள் மற்றும் தரகு நிதி உள்ளிட்ட
பலவிதமான வீட்டு சேவைகள் மற்றும் ஆதரவு திட்டங்களை வீடற்றவர்கள்
அல்லது வீடற்ற நிலைக்கு ஆளாகும் சாத்தியம் உள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு
அவர்கள் வழங்குகிறார்கள். வாடகை பாக்கிகள் மற்றும் குத்தகையைத்
த�ொடங்கத் தேவையான பணத்திற்கு HHS உதவி வழங்கலாம்.

•
•

www.havenhomesafe.org.au
த�ொலைபேசி: (03) 9479 0700

விட்டல்சி கம்யூனிட்டி கனெக்ஷன்ஸ் (WCC) –
வீட்டுவசதி தரகுத் திட்டம்
வீடற்ற அல்லது வீடற்ற நிலைக்கு ஆளாகும் வாய்ப்புள்ளவர்கள்
தனியார் வாடகை சந்தையில் நுழைவதற்கு ஆதரவாக வட்டி இல்லாத
கடனைப் பெற இந்தத் திட்டம் உதவுகிறது. மேலும், ரியல் எஸ்டேட்
மற்றும் பிற வீட்டுவசதி முகமைகளுடன் விடயப் பணி, கல்வி மற்றும்
ஆதரித்து வாதிடுதல் சேவைகளையும் வழங்குகிறார்கள். இந்தத்
திட்டத்திற்கான உங்களுடைய தகுதியை மதிப்பிடுவதற்கு விடயப்
பணியாளர்களில் ஒருவரிடம் பேச தயவுசெய்து அழைக்கவும்.

•
•

www.whittleseacommunityconnections.org.au/housingbrokerage-project.html
த�ொலைபேசி: (03) 9401 6666

விட்டல்சி கம்யூனிட்டி கனெக்ஷன்ஸ் (WCC) –
குடும்ப வன்முறை வீட்டுவசதித் தரகு (ஃபேமிலி
வயலென்ஸ் ஹவுசிங் புர�ோக்கரேஜ்)
வீடற்ற நிலைக்கு உள்ளாகும் அபாயத்தில் உள்ள குடும்ப வன்முறையால்
பாதிக்கப்பட்டு தப்பிப்பிழைப்பவர்களுக்கு நிதி கல்வியறிவு மற்றும்
வாடகைக்கு விடுதல் சார்ந்த கல்வி உட்பட்ட தற்போதைய விடய
மேலாண்மை ஆதரவை அளிப்பத�ோடு வட்டி இல்லாத கடனைப் பெறவும்
அவர்களுக்கு உதவுகிறது. இந்தத் திட்டத்திற்கான உங்களுடைய
தகுதியை மதிப்பிடுவதற்கு குடும்ப வன்முறை சிறப்பு விடயப்
பணியாளர்களில் ஒருவரிடம் பேச தயவுசெய்து அழைக்கவும்.

•
•

www.whittleseacommunityconnections.org.au
த�ொலைபேசி: (03) 9401 6666
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நிதிசார்ந்த நலன் கையேடு

செயல்திறமிக்க ஆல�ோசனைகள்
த�ொடர்கிறது

கல்விச் செலவுகள்
கல்வி மற்றும் பயிற்சித் துறை (டிப்பார்ட்மெண்ட்
ஆஃப் எஜூகேஷன் & டிரெய்னிங் (DET)
குறைந்த வருமானத்தில் உள்ள மற்றும் / அல்லது செல்லுபடியாகும்
சென்டர்லிங்க் சலுகை அட்டையை வைத்திருக்கும் குடும்பங்களின்
கல்வி செலவுகளுக்கு DET நிதி உதவி வழங்குகிறது. இதில்
பின்வருவன அடங்கும்: ஸ்டேட் ஸ்கூல்ஸ் ரிலிஃப் (SSR), கேம்ப்ஸ்,
ஸ்போர்ட்ஸ் அன்டு எக்ஸ்கர்ஷன்ஸ் ஃபண்டு (CSEF), சைல்டு கேர்
சப்சிடி அன்டு ஃபேமிலி அசிஸ்டன்ஸ். கூடுதல் தகவலுக்கு,
உங்களுடைய பள்ளி அல்லது குழந்தை பராமரிப்பாளரிடம் பேசுங்கள்.

•

https://www2.education.vic.gov.au/pal/financial-helpfamilies/policy

அடிஷனல் சைல்டு கேர் சப்சிடி (கூடுதல் குழுந்தை பராமரிப்பு மானியம்)

•

www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/
centrelink/additional-child-care-subsidy

ஃபேமிலி அசிஸ்டன்ஸ் (குடும்ப உதவி)
ஃபேமிலி அசிஸ்டன்ஸ் (குடும்ப உதவி) பேமண்ட்ஸ் என்பது
அரசாங்கத்தால் நிதியளிக்கப்பட்ட க�ொடுப்பனவுகள் ஆகும்.
குழந்தைகளை வளர்ப்பதற்கான செலவில் குறைந்த வருமானம்
க�ொண்ட குடும்பங்களுக்கு உதவும் வகையில்
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. கூடுதல் தகவலுக்கும், தகுதிக்கும், ஒரு
க�ோரிக்கையை எழுப்பவும், ஃபேமிலீஸ் லைன்-ஐ அழைக்கலாம்
அல்லது கீழ்க்காணும் வலைப்பக்கத்தைப் பார்க்கவும்.

ஸ்டேட் ஸ்கூல்ஸ் ரிலிஃப் (SSR)

•

கற்றல் சாதனங்கள் மற்றும் வரைபட கணிப்புப் ப�ொறிகள் உள்ளிட்ட
சீருடைகள், காலணிகள் மற்றும் கல்வி வளங்களை அணுக அரசு
பள்ளி மாணவர்களுக்கு SSR ஆதரவு வழங்குகிறது. அனைத்து
விக்டோரியன் ஆரம்ப, இடைநிலை, சிறப்பு மற்றும் ம�ொழி
பள்ளிகளுடனும் இணைந்து கஷ்டங்களை அனுபவிக்கும் எந்தவ�ொரு
மாணவரிடமும் பள்ளிக்குத் தேவையான ப�ொருட்கள் இருப்பதை SSR
உறுதிசெய்கிறது. மேலதிக தகவல்களுக்கு, உங்களுடைய
பள்ளியிடம் பேசுங்கள்.

பிரதர்ஹுட் ஆஃப் செயின்ட் லாரன்ஸ் – சேவர் பிளஸ்

•

https://stateschoolsrelief.org.au/

கேம்ப்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் & எக்ஸ்கர்ஷன்ஸ் ஃபண்டு (CSEF)
CSEF என்பது பள்ளி முகாம்கள் அல்லது பயணங்கள், நீச்சல் மற்றும்
பள்ளி ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட விளையாட்டுத் திட்டங்கள், வெளிப்புற
கல்வித் திட்டங்கள் மற்றும் உல்லாசப் பயணங்கள் மற்றும் உள்
பயணங்கள் ப�ோன்ற பள்ளி நடவடிக்கைகளில் கலந்துக�ொள்ள
தகுதியான மாணவர்களுக்கு உதவுவதற்காக அரசாங்கத்தால்
வழங்கப்படும் கட்டணமாகும். ஒரு செல்லத்தக்க சலுகையைக்
க�ொண்டிருக்கும் குடும்பங்களும், தற்காலிக வளர்ப்புப் பெற்றோரும்
விண்ணப்பிப்பதற்குத் தகுதி பெறுவர். காப்பாளர் பராமரிப்புக்கு
உள்ளேயும் வெளியேயும் உள்ள மாணவர்கள், சட்டரீதியான உறவினர்
பராமரிப்பில் உள்ள மாணவர்கள், பிரிட்ஜிங் விசாவில் உள்ள
குடும்பங்கள், தற்காலிக பாதுகாப்பு விசாவில் உள்ள மாணவர்கள்,
சமூக காவலில் உள்ளவர்கள் அல்லது புகலிடம் க�ோருவ�ோர்
ஆகிய�ோருக்கும் சிறப்புக் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. மேலதிக
தகவல்களுக்கு, உங்களுடைய பள்ளியிடம் பேசுங்கள்.

•

www.education.vic.gov.au/about/programs/Pages/csef.aspx

சைல்டு கேர் சப்சிடி (குழுந்தை பராமரிப்பு மானியம்)
சைல்டு கேர் சப்சிடி மற்றும் அடிஷனல் சைல்டு கேர் சப்சிடி ஆகியவை அரசு
நிதிவழங்கும் மானியங்களாகும். தகுதிவாய்ந்த குடும்பங்கள் குழந்தைப்
பராமரிப்புச் செலவுகளைப் பெற உதவுகின்றன. கூடுதல் தகவலுக்கும்,
தகுதிக்கும், ஒரு க�ோரிக்கையை எழுப்பவும், ஃபேமிலீஸ் லைன்-ஐ
அழைக்கலாம் அல்லது கீழ்க்காணும் வலைப்பக்கத்தைப் பார்க்கவும்.

சைல்டு கேர் சப்சிடி (குழுந்தை பராமரிப்பு மானியம்)

•
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சேவர் பிளஸ் திட்டம் பிரதர்ஹுட் ஆஃப் செயின்ட் லாரன்ஸினால்
நடத்தப்படுகிறது. குறைந்த வருமானத்தில் குடும்பங்கள் மற்றும் ஒற்றை
பெற்றோர் குடும்பங்களின் நிதி திறன்களுக்கு உதவுவதையும்
மேம்படுத்துவதையும் மற்றும் ச�ொத்துக்களை உருவாக்குவதற்கு
உதவுவதையும் ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டுள்ளது. ஆஸ்திரேலியா
முழுவதும் 60 வெவ்வேறு இடங்களில் இந்தத் திட்டம் வழங்கப்படுகிறது.

•
•
•

www.bsl.org.au/services/money-matters/saver-plus
த�ொலைபேசி: 1300 610 355
மின்னஞ்சல்: saverplus@bsl.org.au

ஸ்மித் ஃபேமிலி – லேர்னிங் ஃபார் லைஃப் திட்டம்
பள்ளிச் செலவுகளைச் சமாளிக்க முடியாமல் உதவி தேவைப்படும்
மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ள குடும்பங்களுக்கு லேர்னிங்
ஃபார் லைஃப் திட்டமானது நிதியாதரவாளர்களிடமிருந்து உதவியைப்
பெற்று நிதி உதவியை அளிக்கிறது. குழந்தையையும்
குடும்பத்தையும் உள்ளூர் கற்றல் வாய்ப்புகள�ோடு இந்தத் திட்டம்
இணைப்பத�ோடு, ஸ்மித் ஃபேமிலி வழங்கக்கூடிய எந்த ஒரு கல்வித்
திட்டத்தை பெறவும் உதவுகிறது. கூடுதல் தகவல்களுக்குத்
தயவுசெய்து குழந்தையின் பள்ளியைத் த�ொடர்பு க�ொள்ளுங்கள்:

•

https://www.thesmithfamily.com.au/programs/learning-for-life

வட்டியில்லாக் கடன் திட்டம் (ந�ோ இன்டரஸ்ட் ல�ோன் ஸ்கீம் - NILS)
குறைந்த வருமானம் பெறும் தனிநபர்களுக்கும் குடும்பங்களுக்கும்
பாதுகாப்பான, நியாயமான மற்றும் மலிவான கடனை NILS
வழங்குகிறது. $1500-வரை உள்ள கல்விச் செலவுகள், வீட்டு
சாதனங்கள், கார் பழுதுநீக்கம் மற்றும் மருத்துவச் செலவுகள் ப�ோன்ற
அத்தியாவசியப் பண்டங்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கு கடன்கள்
கிடைக்கும் 12-18 மாதங்களில் திருப்பிச் செலுத்தும் வகையில்
உள்ளது. உங்கள் அருகிலுள்ள NILS வழங்குநரைக் கண்டுபிடிக்க
தயவுசெய்து கீழேயுள்ள வலைத்தளத்தைப் பார்க்கவும்.

•
•

கம்ப்யூட்டர் பேங்க்
கம்ப்யூட்டர் பேங்க் என்பது குறைந்த விலையில் புதுப்பிக்கப்பட்ட
மேசைக்கணினி மற்றும் மடிக்கணினிகள் தேவைப்படுவ�ோருக்கு
அளிக்கும் ஒரு தனித்த லாப ந�ோக்கமற்ற நிறுவனமாகும். கம்ப்யூட்டர்
வங்கி புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான குறைந்த விலை
கணினிகளை சமூகத்திற்கும் குறிப்பாக மாணவர்கள் கல்வி பெறவும்
வழங்கியுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தை அணுக, உங்களிடம் ஒரு
செல்லத்தக்க ஆஸ்திரேலிய சலுகை அட்டை இருக்க வேண்டும்.

•
•

www.computerbank.org.au/
த�ொலைபேசி: (03) 9600 9161

மாணவர்களுக்கான கடன்கள், கல்வி
உதவித்தொகைகள் மற்றும் கட்டண உதவி

கெட் கிட்ஸ் ஆக்டிவ் வவுச்சர் திட்டம் (Get Kids Active
Voucher Program)
உறுப்பினராவது, விளையாட்டு உபகரணங்களை வாங்குவது அல்லது
சீருடை செலவுக்கு 200 டாலர் வரை வழங்குவதன் மூலம்
ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட விளையாட்டு மற்றும் சுறுசுறுப்பான
ப�ொழுதுப�ோக்கு நடவடிக்கைகளில் குழந்தைகள் ஈடுபடுவதற்கு கெட்
ஆக்டிவ் கிட்ஸ் வவுச்சர் திட்டம் 100,000 பற்றுச்சீட்டுகளை
வழங்குகிறது.
கெட் ஆக்டிவ் கிட்ஸ் வவுச்சர் திட்டம் பற்றியும், தகுதி மற்றும் எப்படி
விண்ணப்பிப்பது என்பது பற்றியும் மேலும் தெரிந்துக�ொள்ள பார்க்க
வேண்டிய முகவரி

•

www.getactive.vic.gov.au/vouchers/

பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் TAFE-கள் ப�ோன்ற மூன்றாம்நிலை
கல்வி நிறுவனங்களில் நடத்தப்படும் பாடப்பிரிவுகளுக்கு
ஆஸ்திரேலியாவில் மூன்றாம் நிலை கல்விக் கட்டணங்கள்
செலுத்தப்படலாம். தகுதியுள்ள மாணவர்களுக்கு மூன்றாம் நிலை
கல்விச் செலவுகளைப் பூர்த்தி செய்ய அரசு கடன்களையும்
சலுகைகளையும் வழங்குகிறது. ஆஸ்திரேலிய குடிமக்களும் நிரந்தர
வீசா வைத்திருப்போரும் தனிப்படிப்புக் கட்டணங்கள், வெளிநாட்டு
கல்விச் செலவுகள், மாணவர் சேவைகள் மற்றும் வசதிக்
கட்டணங்களைச் செலுத்த HECS-HELP, FEE-HELP மற்றும் VET-HELP
உட்பட்ட அரசுக் கடன்களைப் பெறலாம். கல்வி உதவித்தொகை
என்பது ஒரு மாணவர் ஒரு தனியார் த�ொடக்க அல்லது மேல்நிலைப்
பள்ளியில் அல்லது ஒரு தனியார் அல்லது ப�ொது மேல்நிலைக்குப்
பிந்தைய கல்லூரி, பல்கலைக்கழகம் அல்லது பிற கல்வி
நிறுவனங்களில் கல்வி கற்க அளிக்கப்படும் உதவித் த�ொகையாகும்.
கல்வித் தகுதி, பன்முகத்தன்மை மற்றும் உள்ளடக்கம், தடகள திறன்
மற்றும் நிதித் தேவை ப�ோன்ற பல்வேறு அளவுக�ோல்களின்
அடிப்படையில் உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது.

கல்வி உதவித்தொகைகள்

•

www.studyassist.gov.au/you-study/scholarships

ஹெக்ஸ் ஹெல்ப் (HECS Help)

•

www.studyassist.gov.au/help-loans/hecs-help

வெட் ஹெல்ப் (VET Help)

•

www.studyassist.gov.au/vet-students/vet-student-loans

ஃபீ ஹெல்ப் (Fee Help)

•

www.studyassist.gov.au/help-loans/fee-help

https://nils.com.au/
த�ொலைபேசி: 13 64 57

www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/
centrelink/child-care-subsidy

9

நிதிசார்ந்த கல்வியறிவு
என்றால் என்ன?
நிதிசார்ந்த கல்வியறிவு என்பது திறன்கள் மற்றும் அது சார்ந்த
அறிவினைக் க�ொண்டிருப்பது, இது ஒரு தனிநபர் அனைத்து
நிதி ஆதாரங்களுடனும் தகவலறிந்த மற்றும் பயனுள்ள
முடிவுகளை எடுக்க அனுமதிக்கிறது.
மணி ஸ்மார்ட்
மணி ஸ்மார்ட் என்பது ஆஸ்திரேலிய சமூகத்திற்கு நிதி வழிகாட்டுதலை வழங்கும் நம்பகமான அரசாங்கத்தின் ஆதரவுபெற்ற
முன்முயற்சியாகும். வங்கி மற்றும் பட்ஜெட், பெறுகடன்கள், கடன் வசதி மற்றும் கடன், முதலீடு செய்தல் மற்றும் திட்டமிடல், காப்பீடு,
சூப்பர் மற்றும் பணிஓய்வு குறித்து தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க உதவும் எளிய கருவிகள், உதவிக்குறிப்புகள், ஒப்பீடுகள் மற்றும்
கணக்கீடுகளை வழங்குகிறது. நிதி ஆல�ோசனை மற்றும் வழிகாட்டுதல் தேவைப்பட்டால் நிதி ஆல�ோசகர் வள பக்கத்தின் மூலம்
ஆதரவும் வழங்கப்படுகிறது.

•

www.moneysmart.gov.au

நிதிசார்ந்த சேவைகள் மற்றும்
ஆதரவு (ஃபினான்சியல்
சர்விசஸ் அன்டு சப்போர்ட்)
சர்விசஸ் ஆஸ்ட்ரேலியா – ஃபினான்சியல்
இன்ஃபர்மேஷன் சர்விஸ் (FIS)
132 300-க்கு எங்களை அழைத்து ஏன் நீங்கள் அழைத்தீர்கள் என்று
நாங்கள் கேட்கும்போது ‘ஃபினான்சியல் இன்ஃபர்மேஷன் சர்விஸ்’
என்று ச�ொல்லுங்கள் ஒரு FIS அதிகாரி உங்களுடைய அழைப்புக்குப்
பதிலளிப்பார்.

•
•

வலைத்தளம்: servicesaustralia.gov.au/fis
132 300-க்கு எங்களை அழைத்து ‘ஃபினான்சியல்
இன்ஃபர்மேஷன் என்று ச�ொல்லுங்கள்

FIS உங்களிடம் உங்களுடைய பணிஓய்வு விருப்பத்தேர்வுகள் பற்றிப்
பேசலாம். நாளையே நீங்கள் பணிஓய்வு பெற்றாலும் அல்லது 20
ஆண்டுகளில் நீங்கள் ஓய்வு பெறத் திட்டமிட்டாலும் FIS உங்களுக்கு
திட்டமிட உதவ முடியும். நிகழ்நிலையில் தகவலை நீங்கள் பெறலாம்
அல்லது ஒரு FIS அதிகாரியிடம் பேசலாம். பணிஓய்வில் வலுவான
நிதி எதிர்காலத்தை உருவாக்குவதற்கான வழிகளை அவர்கள்
உங்களுக்குக் காட்டலாம்.

யுனைட்டிங் கில்டோனான் – நார்த் ஈஸ்டர்ன்
ஃபினான்சியல் கவுன்செலிங் திட்டம்
நிதிக் கஷ்டங்களை அனுபவிப்பவர்களுக்கு யுனைட்டிங்
கில்டோனான் பலவிதமான இலவச சேவைகளை வழங்குகிறது. நிதி
ஆல�ோசனை உங்கள் நிதி நிலையை மதிப்பீடு செய்ய உதவலாம்,
விலைப்பட்டியல்கள் மற்றும் கடன்களில் எதற்கு முன்னுரிமை
அளிப்பது என்பதில் உதவலாம், கட்டணக் கடமைகள் பற்றிய விதிகள்
மற்றும் சட்டங்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்கலாம், கடன்
அளிப்பவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த உதவலாம் மற்றும் கட்டண
ஏற்பாடுகளை அமைத்துத் தரலாம், பட்ஜெட் மற்றும் பண மேலாண்மை
ஆதரவினை அளிக்கலாம் மற்றும் பிற சிறப்பு சேவைகளுக்கான
பரிந்துரைகளை வழங்கலாம்.

•
•

wwww.unitingkildonan.org.au/programs-and-services/
financial-support/financial-counselling/north-easternfinancialcounselling-program/
த�ொலைபேசி: 1800 685 682

சென்டர்லிங்க் – சர்விசஸ் ஆஸ்திரேலியா
சென்டர்லிங்க் என்பது ஒரு அரசாங்க சேவையாகும், இது நிதிசார்ந்த
கஷ்டங்களை எதிர்கொள்ளும் ஆஸ்திரேலிய சமூகத்திற்கு நிதி உதவி
வழங்குகிறது. சென்டர்லிங்க் ஓய்வு பெற்றவர்கள், வேலையற்றோர்,
குடும்பங்கள், பராமரிப்பாளர்கள், பெற்றோர்கள்,
மாற்றுத்திறனாளிகள், பழங்குடி ஆஸ்திரேலியர்கள் மற்றும் கலாசார
மற்றும் ம�ொழியியல் ரீதியாக மாறுபட்ட பின்னணியைச்
சேர்ந்தவர்களுக்கு பணம் மற்றும் சேவைகளை வழங்குகிறது.
சென்டர்லிங்கின் ஆதரவைப் பெறுவதற்கான உங்களுடைய
தகுதியைச் சரிபார்க்க, கீழே உள்ள சர்விசஸ் ஆஸ்திரேலியா
வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடவும்.

•

www.servicesaustralia.gov.au/individuals/centrelink

ஆஸ்ட்ரேலியன் டேக்சேஷன் ஆஃபீஸ் (ATO)
வரி என்பது ஒரு நல்ல சுகாதார அமைப்பு, தரமான கல்வி, சாலைப்பணிகள்
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மற்றும் மேம்பாடுகள் மற்றும் பல்வேறு வகையான சமூக வசதிகளை
வழங்குவதற்காக ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கத்திற்கு மக்கள் மற்றும்
வணிகங்கள் செலுத்தும் பணம் ஆகும். வரிகளைப் புரிந்துக�ொள்வதன்
மூலம் கழிவுகளைத் தப்பவிடுவதைத் தவிர்க்கவும் மற்றும் வரிக் கடன்
பாக்கி வைப்பதைத் தவிர்க்கவும் பெரிதும் உதவும். வேலையைத்
த�ொடங்குவதற்கு முன்னர், நீங்கள் ATO-உடன் பேச வேண்டும் என்று
பரிந்துரைக்கிற�ோம். அடையாளப்படுத்துவதற்காகவும் பதிவேடு பராமரிப்பு
ந�ோக்கங்களுக்காகவும் தனிநபர்களுக்கும், த�ொழில்களுக்கும் மற்றும் பிற
நிறுவனங்களுக்கும் TFN-களை ATO வழங்குகிறது.

ஆஸ்திரேலியாவில் குடியிருப்பவர்கள்

•

www.ato.gov.au/individuals/tax-file-number/apply-for-a-tfn/
australian-residents---tfn-application/

வெளிநாட்டுக் கடவுச்சீட்டை வைத்திருப்பவர்கள், நிரந்தரமாகக்
குடியேறியவர்கள் மற்றும் தற்காலிக வருகையாளர்கள் கீழே
விண்ணப்பிக்கலாம்

•

https://www.ato.gov.au/individuals/tax-file-number/
apply-for-a-tfn/foreign-passport-holders,-permanent-migrantsand-temporary-visitors---tfn-application/

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வெளியே வாழும் மக்கள்

•

https://www.ato.gov.au/individuals/tax-file-number/apply-fora-tfn/people-living-outside-australia---tfn-application/

உங்கள் வரி வருமானத்தைச் சமர்ப்பிக்க உங்களுக்கு உதவி தேவைப்பட்டால்,
ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூலை மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களுக்கு இடையில்
விட்டல்சி கம்யூனிட்டி கனெக்ஷன்ஸ் ஒரு இலவச வரி உதவி திட்டத்தை
வழங்குகிறது. தகுதியைச் சரிபார்க்க தயவுசெய்து அழைக்கவும்.

•

விட்டல்சி கம்யூனிட்டி கனெக்ஷன்ஸ் (03) 9401 6666

நேஷனல் டெப்ட் ஹெல்ப்லைன் (NDH)
மக்கள் தங்கள் கடன்களை நிர்வகிக்கவும் அவர்களின் நிதிகளை
கட்டுப்பாட்டுக்குள் க�ொண்டுவரவும் உதவும் வகையில் NDH ஒரு
இலவச நிதி ஆல�ோசனை த�ொலைபேசி சேவையை வழங்குகிறது,
சட்ட சேவைகள், நெருக்கடி நேர உணவு மற்றும் விடுதி சேவைகள்
மற்றும் சுகாதார சேவைகள் ப�ோன்ற பிற சேவைகளுடனும் நீங்கள்
த�ொடர்பு க�ொள்ள அவர்கள் உங்களுக்கு உதவலாம்.

•
•

https://ndh.org.au/
த�ொலைபேசி: 1800 007 007

ஆஸ்ட்ரேலியன் ஃபினான்சியல் கம்ப்ளெய்ண்ட்ஸ்
அத்தாரிட்டி (AFCA)
வங்கிகள், கடன் சங்கங்கள், கட்டிட சங்கங்கள், ஆயுள் காப்பீட்டு
நிறுவனங்கள், மூப்போய்வு உதவித்தொகை வழங்குநர்கள், நிதித்
திட்டமிடுபவர்கள் மற்றும் பல நிதி நிறுவனங்கள் சார்ந்த புகார்களை
AFCA கையாளுகிறது. ஒரு தகராறை எவ்வாறு தீர்ப்பது என்பது
குறித்து நிதி நிறுவனங்களுடன் உடன்படிக்கைகளை மேற்கொள்ள
நுகர்வோர் மற்றும் சிறு வணிகங்களுக்கு AFCA உதவுகிறது.

•
•

www.afca.org.au/about-afca
த�ொலைபேசி: 1800 931 678
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நிதிசார்ந்த நலன் கையேடு

நிதிசார்ந்த கல்வியறிவு என்றால் என்ன?
த�ொடர்கிறது

நிதிசார்ந்த ஆல�ோசனைகள்
விலைப்பட்டியல்களுக்குப் பணம் செலுத்துதல்
பணம் செலுத்தத் த�ொடங்குவதற்காக உங்களுடைய
விலைப்பட்டியல்கள் வரும் வரை நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை.
உங்கள் விலைப்பட்டியல்கள் உங்களைத் துன்பத்தில் ஆழ்த்தாதிருக்க
ஒரு சிறந்த வழி, அவற்றை வழக்கமான அடிப்படையில் செலுத்துவது,
எடுத்துக்காட்டாக, உங்களுக்கு இரு வாரங்களுக்கு ஒருமுறை பணம்
செலுத்தப்பட்டால், உங்கள் விலைப்பட்டியல்களை இரு வாரங்களுக்கு
ஒருமுறை செலுத்துங்கள் அல்லது உங்களுடைய
விலைப்பட்டியல்களுக்கு அதில் ஒரு த�ொகையை ஒதுக்குங்கள். உங்கள்
பயன்பாட்டு நிறுவனத்திடம் இரு வாரங்களுக்கு ஒருமுறை கட்டணம்
செலுத்தும் வகையில் மாற்றி அமைக்கச் ச�ொல்லுங்கள். அவர்கள் கடந்த
வருடத்தில் உங்களுடைய விலைப்பட்டியல்களின் ம�ொத்தத்
த�ொகையைக் கணக்கிட்டு அதை 26 இரு வாரங்களுக்கு பணம்
செலுத்தும் வகையில் பிரித்துக் க�ொடுப்பார்கள். இது உங்கள் எல்லா
விலைப்பட்டியல்களுக்கும் ப�ொருந்தும் எடுத்துக்காட்டாக உங்கள் வீட்டுத்
த�ொலைபேசி / இணையம், கைப்பேசிகள், கடன்கள், கடன் கார்டுகள்,
வீட்டுக் கடன், கட்டணங்கள் மற்றும் கல்வி கட்டணம்.

விலைப்பட்டியல்களுக்குப் பணம் செலுத்தும்
முறைகள்
உங்களுடைய விலைப்பட்டியல்களுக்குப் பணம் செலுத்த நீங்கள் பல
வழிகளைப் பயன்படுத்தலாம்: விலைப்பட்டியல் அல்லது கட்டண
அட்டையைப் பயன்படுத்தி தபால் அலுவலகம், த�ொலைபேசி அல்லது
இணைய வங்கி வழியாக BPAY, இணைய வங்கி (நேரடி பற்று),
சென்ட்ரெபே வழியாக தானியங்கி மீண்டும் மீண்டும் நிகழும்
பரிமாற்றங்கள்.

கடன்வசதி என்றால் என்ன?
கடன்வசதி என்றால் இப்போது மதிப்புள்ள ஒன்றைப் பெறுவதும்
பின்னர் பணம் செலுத்துவதாக உறுதியளிப்பதும் ஆகும். பெரும்பாலும்
கடன் வழங்குபவர் அதற்கான கட்டணத்தையும் சேர்த்துக் க�ொள்வார்.
கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த நீங்கள் ஒப்புக் க�ொள்ளும்போது,
கடனளிப்பவருடன் நீங்கள் செய்யும் எந்தவ�ொரு ஒப்பந்தத்தின்
விதிமுறைகளின் கீழ் நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய பணத்தை திருப்பிச்
செலுத்துவதற்கு நீங்கள் ப�ொறுப்பாவீர்கள். தனிநபர் கடன்கள் மற்றும்
வீட்டுக் கடன்கள், கிரெடிட் மற்றும் ஸ்டோர் கார்டுகள், கல்வி கடன்கள்,
வாடகை க�ொள்முதல்கள், குறுகிய கால அல்லது குறுகிய த�ொகைக்
கடன்கள், ஒரு கைப்பேசி, இணைய சேவைகள், மின்சாரம் அல்லது
எரிவாயு, நீர் சேவைகள் மற்றும் பலவற்றை கடன் வசதி உள்ளடக்கும்.

வட்டி செலுத்த வேண்டியதில்லை, ஆனால் வட்டியில்லாக் காலம்
முடிவடைந்து அதற்குள் நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய த�ொகை
அனைத்தையும் நீங்கள் திருப்பிச் செலுத்தவில்லை என்றால் அவர்கள்
விதிக்கும் ஒரு நிலையான வட்டி வீதம் உங்களிடம் வசூலிக்கப்படும்.
கட்டணங்கள் விரைவாக குவிந்து விடலாம் மற்றும் வட்டியில்லாக்
காலகட்டத்தில் நிலுவைத் த�ொகையை நீங்கள் திருப்பிச்
செலுத்தவில்லை என்றால், உங்களிடம் நிறைய வட்டி
வசூலிக்கப்படலாம், எனவே வட்டியில்லாக் காலம் முடிவடைவதற்கு
முன்பே நீங்கள் கடன் வாங்கிய பணத்தை எப்போதும் செலுத்திவிட
முயற்சிக்க வேண்டும் என ஊக்கப்படுத்தப்படுகிறீர்கள்.

கிரெடிட் ஸ்கோர் & கிரெடிட் அறிக்கைகள்
கடன் அறிக்கைகள் என்பது நீங்கள் எந்தவ�ொரு கடன் கணக்குகளையும்
எவ்வாறு கையாண்டீர்கள் என்பதற்கான சுருக்கமாகும். நீங்கள்
எப்போதாவது கடன் வசதி அல்லது கடனுக்காக விண்ணப்பித்திருந்தால்,
உங்களைப் பற்றிய கடன் அறிக்கை இருக்கும். உங்களுக்கு கடன்
வழங்கலாமா, எந்த விதிமுறைகளின் கீழ் என்பதை தீர்மானிக்க
சாத்தியமான கடன் வழங்குநர்கள் மற்றும் கிரெடிட்டர்களால் கடன்
அறிக்கைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உங்களுடைய கிரெடிட் ஸ்கோர்
என்பது உங்களுடைய கடன் அறிக்கையில் உள்ள உங்களைப் பற்றிய
தனிப்பட்ட மற்றும் நிதித் தகவல்களை அடிப்படையாகக் க�ொண்டது.
உங்களுக்கு கடன் வழங்கலாமா அல்லது உங்களுக்குப் பணம்
க�ொடுக்கலாமா என்பதை தீர்மானிக்க கடன் வழங்குநர்கள் உங்கள்
கிரெடிட் ஸ்கோரை (அல்லது கடன் மதிப்பீட்டை) பயன்படுத்துகிறார்கள்.
உங்களுடைய கிரெடிட் ஸ்கோரை அறிந்துக�ொள்வதும், உங்கள் கடன்
அறிக்கையைப் புரிந்துக�ொள்வதும் கடன் பெறப் பேச்சுவார்த்தை நடத்த
அல்லது கடனுக்காக நீங்கள் ஏன் நிராகரிக்கப்பட்டீர்கள் என்பதைப்
புரிந்துக�ொள்ள உதவும். உங்களுக்கு எந்த வகையான கடன்
வழங்கப்பட்டாலும், உங்களுடைய ஒப்பந்தம் மற்றும் நீங்கள் திருப்பிச்
செலுத்தும் கால அட்டவணைப்படி நடந்து க�ொள்ளுவது முக்கியம்,
ஏனெனில், இது உங்கள் கிரெடிட் ஸ்கோரையும் மற்றும் கடன்
அறிக்கையையும் பாதிக்கும். உங்கள் கடன் அறிக்கை மற்றும் கிரெடிட்
ஸ்கோரின் இலவச நகலைப் பெற கீழேயுள்ள மூன்று கடன்
பணியகங்களில் ஒன்றிற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

இலியன்

•
•

வட்டியில்லாக் கடன் திட்டம் (ந�ோ இன்டரஸ்ட் ல�ோன்
ஸ்கீம் - NILS)

ரென்ட் டு பை (வாங்குவதற்காக வாடகைக்கு
எடுத்தல்)

குட் ஷெப்பர்ட் மூலம் வட்டி இல்லாக் கடன் திட்டங்கள்
வழங்கப்படுகின்றன மற்றும் குறைந்த வருமானத்தில்
உள்ளவர்களுக்கு வட்டி இல்லாத கடன்களுக்கான அணுகலை
வழங்குகிறது. கடன்தொகை அதிகபட்சமாக $1500 ஆக இருக்கும்.
NILS பணியாளர் ஒரு இயலத்தக்க திருப்பிச் செலுத்தும் ஏற்பாட்டுடன்
உங்களிடம் வேலை செய்வார். கூடுதல் தகவல்களைப் பெறவும்,
உங்கள் அருகிலுள்ள வழங்குநரைக் கண்டுபிடிக்கவும் கீழேயுள்ள
வலைத்தளத்தைப் பார்க்கவும். தகுதி வரையறை ப�ொருந்தும்.

வாங்குவதற்கான வாடகை என்பது ஒரு வகை சட்ட வாணிக
நடவடிக்கை ஆகும், அங்கு நீங்கள் அறைகலன்கள், மின்னணு
சாதனங்கள், ம�ோட்டார் வாகனங்கள், ரியல் எஸ்டேட், வீட்டு
உபகரணங்கள் ப�ோன்ற ச�ொத்துக்களை ஒப்பந்தத்தின்போது
ஏதேனும் ஒரு கட்டத்தில் வாங்குவதற்கான விருப்பத்துடன்
வாராந்திரம் அல்லது மாதாந்திரம் பணம் செலுத்தி வாடகைக்குப்
பெறுகிறீர்கள். உங்கள் ஒப்பந்த விதிகளைச் சார்ந்திருக்கும், நீங்கள்
வாடகை / க�ொடுப்பனவுகளை சரியான நேரத்தில் செலுத்தவில்லை
என்றால், நீங்கள் தாமதக் கட்டணங்களை அதிகமாகச் செலுத்த
நேரிடலாம் அல்லது அந்தச் ச�ொத்தை வாங்குவதற்கான உரிமையை
இழக்க நேரிடலாம்.

•

https://goodshepherdmicrofinance.org.au/services/no-interestloan-scheme-nils/

StepUp Loan program
குட் ஷெப்பர்ட் மூலம் ஸ்டெப் அப் கடன்கள் வழங்கப்படுகின்றன.
குறைந்த வருமானத்தில் உள்ளவர்களுக்கும் வங்கியில் கடன்
பெறுவதில் சிரமம் உள்ளவர்களுக்கும் குறைந்த வட்டி
கடன்களுக்கான அணுகலை வழங்குகிறார்கள். கடன் த�ொகை $800
முதல் அதிகபட்சமாக $3000 வரை இருக்கும், இதை மூன்று ஆண்டு
காலத்தில் குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் திருப்பிச் செலுத்தலாம்.
கூடுதல் தகவல்களைப் பெறவும், உங்கள் அருகிலுள்ள வழங்குநரைக்
கண்டுபிடிக்கவும் கீழேயுள்ள வலைத்தளத்தைப் பார்க்கவும். தகுதி
வரையறை ப�ொருந்தும்.

•

https://goodshepherdmicrofinance.org.au/services/stepup-loan/

குறுகிய த�ொகைக் கடன்கள்
பே டே ல�ோன் என அழைக்கப்படும் குறுகிய த�ொகைக் கடன்கள்
என்பது அதிகபட்சமாக $2000-வரை கடன் பெற அனுமதிக்கிறது. 16
நாட்கள் த�ொடங்கி ஒரு ஆண்டுக்குள் அதைத் திருப்பிச் செலுத்தலாம்.
இது ஒரு விரைவான தீர்வாகத் த�ோன்றினாலும், ஒரு குறுகிய
த�ொகைக் கடனுக்கு நிறைய கட்டணம் உண்டு, நீங்கள் கடன்
வாங்கியதை விட அதிகமாகத் திருப்பிச் செலுத்த
வேண்டியதிருக்கலாம். உங்களுக்குத் தேவைப்படும்போது கடன்
வாங்க மலிவான வழிகள் உள்ளன, எனவே எப்போதும் முயற்சி
செய்து விசாரணை செய்து பிற விருப்பத்தேர்வுகளை முதலில்
ஆராயுங்கள். வங்கிகளிடமிருந்து வரும் தனிப்பட்ட கடன்களை விட
குறுகிய த�ொகைக் கடன்கள் அதிக வட்டி க�ொண்டவை.

வங்கிக் கடன்கள்
ஒரு வங்கி கடன் என்பது நடுத்தர அல்லது நீண்ட கால நிதியை
வழங்குகிறது, அதற்குப் பதிலாக பெறுநர் கடன் வாங்கிய
த�ொகையையும் வட்டியையும் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும். கடன்
காலமும் வட்டித் த�ொகையும் வங்கியால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது
மற்றும் உங்களுடைய வருமானம், செலவு, கடன் வரலாறு,
ச�ொத்துக்கள் மற்றும் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கான
உங்களுடைய ஒட்டும�ொத்த திறன் ப�ோன்ற காரணிகளை
அடிப்படையாகக் க�ொண்டே முடிவெடுக்கப்படும். எந்தவ�ொரு
கடனையும் வாங்குவதற்கு முன், வெவ்வேறு வங்கி நிறுவனங்களின்
கடன் திட்டங்களை ஆராய்ந்து அறிய வேண்டும் எனப்
பரிந்துரைக்கப்படுகிறது, மேலும், உங்களுக்கு உறுதியாகத்
தெரியாவிட்டால், சில ஆல�ோசனை மற்றும் வழிகாட்டுதலுக்கு ஒரு
நிதி ஆல�ோசனை சேவையுடன் பேசுங்கள்.

இக்கிஃபேக்ஸ்

•

வட்டியில்லாத மற்றும் வட்டி கட்டணக் காலம்
என்றால் என்ன?

•

வட்டி இல்லா கடன் என்றால் கடன் வாங்கிய பணத்திற்கு வட்டி
வசூலிக்கப்படுவதில்லை. வட்டியில்லாக் காலம் என்பது கடன்
வழங்குபவர் கூறும் காலம்வரை நீங்கள் கடன் வாங்கிய பணத்திற்கு

•
•

12

www.illion.com.au/#illion-for-individuals
இலியன் த�ொலைபேசி: 1300 734 806

கடன் வகைகள்

www.equifax.com.au/personal/help-centre/credit-reports/
get-my-equifax-credit-report
இக்கிஃபேக்ஸ் த�ொலைபேசி: 13 83 32

எக்ஸ்பீரியன்
www.experian.com.au/order-credit-report/
எக்ஸ்பீரியன் த�ொலைபேசி: 1300 783 684
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பணத் திட்டம்

மளிகை
சூப்பர் மார்க்கெட்

உங்கள் பணம் எங்கு செல்கிறது என்பதைக்
கண்காணிக்கவும், திட்டமிடவும், முன்னுரிமை அளிக்கவும்
பணத் திட்டங்கள். சிறந்த வழியாகும். ஒரு பணத் திட்டம்
அல்லது செலவுத் திட்டத்தைப் பின்பற்றுவது என்பது நீங்கள்
கடனில்லாமல் இருக்க உதவலாம் அல்லது நீங்கள் தற்போது
கடனில் இருந்தால் அதிலிருந்து வெளியேற நீங்கள்
வழியைக் கண்டறிய உதவலாம். நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய
எளிய பணத் திட்டக் கருவி கீழே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
$ த�ொகை

வருவாய்

$ த�ொகை

$ த�ொகை

இறைச்சி
பால் ப�ொருட்கள் மற்றும் பேக்கரி
செல்லப் பிராணிகளுக்கான உணவு
தனிப்பட்ட மற்றும் மருத்துவம்சார்ந்தவை
ஒப்பனைப் ப�ொருட்கள் மற்றும்
கழிவறைப் ப�ொருட்கள்
சிகை மற்றும் அழகு
மருந்துகள் மற்றும் மருந்தகம்
கண்ணாடிகளள் மற்றும் கண் பராமரிப்பு

பிடித்தம் ப�ோக உங்களுக்குக்
கிடைக்கும் சம்பளம்

பல்மருத்துவம்

பிடித்தம் ப�ோக உங்களுடைய
துணைவருக்கு கிடைக்கும் சம்பளம்

ப�ொழுதுப�ோக்குகள்

மருத்துவர்கள் மற்றும் மருந்துகள்

பணிக்கொடைகள் / மிகை நேர ஊதியம்
சென்டர்லிங்க் பலன்கள்

ஆபரணங்கள் மற்றும் துணைப்பொருள்கள்
கணினிகள் மற்றும் சிறு கருவிகள்

குடும்ப வரி பலன்கள்

விளையாட்டு மற்றும் ஜிம்

பெறப்பட்ட குழந்தை ஆதரவு
ம�ொத்த வருவாய்

உடைகள் மற்றும் காலணிகள்

A

ப�ொழுதுப�ோக்கு மற்றும் வெளியில்
உண்ணும் உணவுகள்
காப்பி மற்றும் தேநீர்

வீடு மற்றும் பயன்பாடுகள்
வாடகை

வாங்கும் மதிய உணவுகள்

மின்சாரம்

எடுப்புச் சாப்பாடு, மற்றும்
ந�ொறுக்குத் தீனிகள்

எரிவாயு

சிகரெட்டுகள்

நீர்

பானங்கள் மற்றும் மது

இணையம்
பே டிவி
வீட்டு த�ொலைபேசி
கைப்பேசி

பார்கள் மற்றும் கிளப்புகள்
உணவகங்கள்
புத்தகங்கள்

பிற

செய்தித்தாள்கள் மற்றும் இதழ்கள்

காப்பீடு மற்றும் நிதி

படங்கள் மற்றும் இசை

கார் காப்பீடு

விடுமுறை நாட்கள்

வீடு மற்றும் வீட்டுப்
ப�ொருட்களுக்கான காப்பீடு

விடுமுறை நாட்கள்

சுகாதாரக் காப்பீடு

க�ொண்டாட்டங்கள் மற்றும் பரிசுகள்

கார் கடன்

ப�ோக்குவரத்து

கடன் அட்டைக் க�ொடுப்பனவுகள்

ம�ொத்த செலவினம்

தனிப்பட்ட கடன்

B

குறுகிய த�ொகை கடனளிப்பவர்
கடன்கள்

வருவாய்

A

வட்டியில்லாக் கடன்கள்

செலவு

B

குடும்பத்திற்குச் செலுத்த
வேண்டிய பணம்

இருப்பு

14
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சேவை
வழங்குபவர்கள்

அவசரகால நிவாரணச்
சேவைகள் (எமர்ஜென்சி
ரிலிஃப் சர்விசஸ்)
அவசரகால நிவாரண சேவைகள் (எமர்ஜென்சி ரிலிஃப் சர்விசஸ்) நிதி
நெருக்கடியை அனுபவிக்கும் மக்களுக்கு நிதி, ப�ொருள் உதவி, உணவு
மற்றும் உணவு ஆதரவை வழங்குகிறது. கிடைக்கக்கூடிய ஆதரவு என்பது
ஒவ்வொரு சேவைக்கும் மாறுபடும். உணவு ப�ொட்டலங்கள், உணவு
வவுச்சர்கள், நிதி உதவி, பில் ஆதரவு மற்றும் ஆடை மற்றும் வீட்டு ப�ொருட்கள்
ப�ோன்ற ஆதரவுகள் கிடைக்கலாம். அவர்கள் எந்த ஆதரவை வழங்க முடியும்
என்பதை அறியத் தனிப்பட்ட வழங்குநரிடம் தயவுசெய்து பேசுங்கள்.

விட்டல்சி கம்யூனிட்டி கனெக்ஷன்ஸ் (விட்டல்சி
சமூகத் த�ொடர்புகள்)

•
மை கம்யூனிட்டி டிரெக்டரி
மை கம்யூனிட்டி டிரெக்டரி என்பது சமூக தகவல்களின் டிஜிட்டல் நூலகமாகும். விட்டல்சி நகரத்திற்கான நிகழ்நிலை சேவை
க�ோப்பகத்தை இது வழங்குகிறது.

•

www.mycommunitydirectory.com.au/Victoria/Whittlesea

த�ொலைபேசி: (03) 9401 6666

புனித வின்சென்ட் தே பால்

•

த�ொலைபேசி: 1800 305 330

இன்ஃபினிட்டி ஆலயம் - கம்யூனிட்டி மீல்ஸ் கிச்சன்

•

ஹ�ோப் சென்டர்

•
•

டர்பன்ஸ் 4 ஆஸ்ட்ரேலியா

•

மில் பார்க் பேப்டிஸ்ட் சர்ச் (தி ஷேக்)

•
•
•

•

த�ொலைபேசி: 0422 461 847

கேத்தலிக் கேர்

•

த�ொலைபேசி: (03) 8468 1305

நார்த் பாய்ண்ட் சென்டர்

•

த�ொலைபேசி: (03) 9338 1898

காவல்/தீ/ஆம்புலன்ஸ்
உடனடி காவல், தீயணைப்பு அல்லது ஆம்புலன்ஸ் உதவி
தேவைப்படும் அவசரநிலைகளுக்கு,

•
•

த�ொலைபேசி: 000
24-மணி நேரமும் வாரத்தின் 7நாட்களும்

நார்த் ஈஸ்டர்ன் CAAT சர்விஸ் / கிரைசிஸ்
அசெஸ்மெண்ட் & டிரீட்மெண்ட் டீம்

விக்டோரியன் அப�ோரிஜினல் சைல்டுகேர்
ஏஜென்சி க�ோஆப்பரேட்டிவ்

மனநல நெருக்கடியில் உள்ளவர்களுக்கு 24 மணி நேரமும், வாரத்தில்
7 நாட்களும் உதவுவதற்கான அவசர க�ோரிக்கைகளுக்கு ஒரு CATT
பதிலளிக்கிறார்.

VACCA பிரெஸ்டன்
• த�ொலைபேசி: (03) 9287 8800

•
•

ஹெவன்லி ஃபீஸ்ட்

லைஃப்லைன்

•
•

நெருக்கடி ஆதரவு மற்றும் தற்கொலை தடுப்பு சேவைகளை மன
உளைச்சலை அனுபவிக்கும் அனைத்து ஆஸ்திரேலியர்களுக்கும் 24
மணிநேரமும் அணுகும் வசதியை வழங்குதல்.

த�ொலைபேசி: 0420 821 646
vittlefeastproject@gmail.com

ஃபிரம் அஸ்2யூ

•

த�ொலைபேசி: 0412 042 069

விட்டல்சி மினிஸ்ட்ரீஸ் இன்க் ஃபூட்ஷேர்

•

த�ொலைபேசி: 0407348599 அல்லது (03) 9716 2340

பிக் குரூப் ஹக்

•

Https://biggrouphug.org/

சீக் கம்யூனிட்டி கனெக்ஷன்ஸ்

•
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த�ொலைபேசி: 0422 461 847

கிரைசிஸ் ப�ோன்
லைன்ஸ்

த�ொலைபேசி: (03) 9437 4997

என்கம்பாஸ் கேர்

த�ொலைபேசி: 0409 354 633

என்கம்பாஸ் கேர் கம்யூனிட்டி லஞ்ச்

த�ொலைபேசி: 0409 354 633

த�ொலைபேசி: 0411 394 494

த�ொலைபேசி: 0400 072 933

இன்ஃபினிட்டி சர்ச் தி கம்யூனிட்டி மீல்ஸ் கிச்சன்

கன்ட்ரிஒய்டு கம்யூனிட்டி மிஷன்ஸ் விக்

•

turbans4australia@gmail.com

உணவு

சேல்வேஷன் ஆர்மி விட்டல்சி சிட்டி கார்ப்ஸ்

•

த�ொலைபேசி: 0423 165 320
john@unihillchurch.com.au

0476 850 607 (உரை செய்தி மட்டுமே)

•
•

த�ொலைபேசி: 1300 859 789
24-மணி நேரமும் வாரத்தின் 7நாட்களும்

த�ொலைபேசி: 13 11 14
24-மணி நேரமும் வாரத்தின் 7நாட்களும்

பணி நேரத்துக்குப் பிந்தைய குழந்தை பாதுகாப்பு
சேவை
வழக்கமான பணி நேரமற்ற நேரங்களில் ஒரு குழந்தையின் உடனடி
பாதுகாப்பு பற்றிக் கவலைப்படுகிறது

•
•

த�ொலைபேசி: 13 12 78
மாலை 5:00 - காலை 9:00 திங்கள் - வெள்ளி; 24 மணி நேரமும்
வார இறுதி & ப�ொது விடுமுறை நாட்கள்
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நிதிசார்ந்த நலன் கையேடு

சேவை வழங்குபவர்கள்
த�ொடர்கிறது

சேஃப் ஸ்டெப்ஸ்

பேஸ்லைனின் நேரடி லைன்

விக்டோரியாவின் 24/7 குடும்ப வன்முறை ஆதரவு சேவை குடும்ப
வன்முறையை அனுபவிக்கும் அல்லது அதற்காக அஞ்சும்
விக்டோரியாவில் உள்ள யாருக்கும் சிறப்பு ஆதரவை அளிக்கிறது.
குடும்ப வன்முறை ஆதரவுக்கான வேலை நேரத்திற்குப் பிந்தைய சேவை.

மது மற்றும் பிற ப�ோதை மருந்துகளால் (AOD) பாதிக்கப்பட்ட
விக்டோரியாவில் வாழும் யாருக்கும் 24/7 இரகசியமான
ஆல�ோசனை, தகவல் மற்றும் பரிந்துரை சேவை.

•
•

த�ொலைபேசி: (03) 9928 9600 அல்லது 1800 015 188
24-மணி நேரமும் வாரத்தின் 7நாட்களும்

கிட்ஸ் ஹெல்ப்லைன்
5 முதல் 25 வயதுக்குட்பட்ட இளைய�ோருக்கான இலவச, தனியார்
மற்றும் நம்பகமான ஆஸ்திரேலியாவின் ஒரே 24/7 த�ொலைபேசி
மற்றும் நிகழ்நிலை ஆல�ோசனை சேவை.

•
•

த�ொலைபேசி: 1800 551 800
24-மணி நேரமும் வாரத்தின் 7நாட்களும்

மென்ஸ் லைன்
உணர்வு நலன் மற்றும் உறவுப் பிரச்சனைகளுடன் உள்ள
ஆண்களுக்கான த�ொலைபேசி மற்றும் ஆன்லைன் ஆல�ோசனை சேவை.

•
•

த�ொலைபேசி: 1300 789 978
24-மணி நேரமும் வாரத்தின் 7நாட்களும்

பெரன்ட்லைன்
விக்டோரியாவில் குழந்தைகள் மற்றும் பதின்பருவத்தினருடைய
பெற்றோர் மற்றும் பராமரிப்பாளர்களுக்காக, குழந்தையைப்
பராமரிப்பதில் உள்ள பெற்றோர்களின் பிரச்சனை பற்றிய
ஆல�ோசனைகளையும், தகவல்களையும் ஆதரவையும் வழங்குகிற�ோம்.

•
•

த�ொலைபேசி: 13 22 89
காலை 8:00 - நள்ளிரவு வாரத்தின் 7 நாட்களும்

தி விக்டோரியன் பாய்சன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்
சென்டர் (VPIC)

•
•

ஃபேமிலி டிரக் & ஆல்கஹால் ஹெல்ப்லைன்
ஃபேமிலி டிரக் ஹெல்ப் என்பது ஒருவரின் ப�ோதை மற்றும் ஆல்கஹால்
பயன்பாட்டால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள குடும்பங்கள் மற்றும் நண்பர்களுக்கு
நடைமுறை உதவி, தகவல் மற்றும் ஆதரவை வழங்கும் ஒரு திட்டமாகும்.

•
•

த�ொலைபேசி: 13 11 26
24-மணி நேரமும் வாரத்தின் 7நாட்களும்

மது, ப�ோதை மருந்து &
சூதாட்டம்
கரனிஷே
ஸ்பெஷலைஸ்டு ஆல்கஹால் அன்டு அதர் டிரக் (AOD) சிகிச்சைப்
பணி (சிறப்பு ஆல்கஹால் மற்றும் பிற ப�ோதை மருந்து (AOD)
சிகிச்சைப் பணி.

•
•
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த�ொலைபேசி: (03) 9401 0600
காலை 9:00 - மாலை 5:00 திங்கள் - வெள்ளி

அக்கொயர்டு பிரெய்ன் இன்ஜூரி (பிறப்பிற்குப் பின்னர் மூளையில்
ஏற்பட்ட ஒரு பிரச்சனை) உள்ளிட்ட அறிவுசார், உடல் மற்றும் உணர்ச்சி
குறைபாடுகள் உள்ளவர்களுக்கு வசதிகளையும் சமூக
அடிப்படையிலான சேவைகளையும் வழங்குகிறது.

•
•

த�ொலைபேசி: 1300 660 068
24-மணி நேரமும் வாரத்தின் 7நாட்களும்

சூதாட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் மற்றும் நண்பர்கள் உட்பட்ட
மக்களுக்கு ஆதரவளிக்கிறது. தடுப்பு, ஆரம்பகால தலையீடு
ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துகிறது, மேலும் சூதாட்ட தீங்குகளால்
பாதிக்கப்படக்கூடிய சாத்தியமுள்ளவர்களுக்கும் பிராந்திய மற்றும்
கிராமப்புற சமூகங்களில் வசிப்பவர்களுக்கும் ஆதரவை வழங்குகிறது.

•
•
•

த�ொலைபேசி: 1300 133 445
மின்னஞ்சல்: ghnintake@bchs.org.au
காலை 9:00 - மாலை 5:00 திங்கள் - வெள்ளி

யுனைட்டிங் கேர் ரீஜென்
யுனைட்டிங் கேர் விக்டோரிய அன்டு டாஸ்மேனீயாவின் ஆல்கஹால்
மற்றும் பிற ப�ோதை மருந்து (AOD) சிகிச்சை மற்றும் கல்வி முகமை.
ஒரு நிறுவனமாக, சமூகப் பணிகள் துறையில் நடப்பு மற்றும்
எதிர்கால மாற்றங்களுக்காக எங்களால் தயாரிக்க முடியும்.

•
•

த�ொலைபேசி: 1800 700 514
காலை 9:00 - மாலை 5:00 திங்கள் - வெள்ளி

ஊனம் (மாற்றுத்திறன்)
தேசிய மாற்றுத் திறனாளிகள் காப்பீட்டுத் திட்டம்
(நேஷனல் டிஸபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் - NDIS)
- பிரதர்ஹுட் ஆஃப் செயின்ட் லாரன்ஸ்
அறிவுசார், உடலியல், புலன்சார், புரிதல்சார் மற்றும் சமூக உளவியல்சார்
தகுதிவாய்ந்த மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு ஆதரவினை வழங்குகிற�ோம்.
தகுதிவாய்ந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அல்லது வளர்ச்சிக் குறைபாடுள்ள
குழந்தைகளுக்கும் தகுந்த முன்குறுக்கீடு ஆதரவு வழங்கப்படலாம்.

•
•

த�ொலைபேசி: 1300 275 634
காலை 8:30 - மாலை 5:30 திங்கள் - வெள்ளி

நார்தர்ன் சப்போர்ட் சர்விசஸ் (வடக்கு ஆதரவு சேவைகள்)
மாற்றுத்திறனாளிகள், அவர்களுடைய குடும்பங்கள், மற்றும்
பராமரிப்பாளர்களுக்கு புதுமையான மற்றும் ஆதரவுத் திட்டங்களை
வழங்குகிறது.

த�ொலைபேசி: (03) 9486 5077
காலை 8:30 - மாலை 4:30 திங்கள் - வெள்ளி

டிஸபிலிட்டி சர்விசஸ் (மாற்றுத் திறனாளிகள் சேவைகள்)

த�ொலைபேசி: (03) 9407 9699
காலை 9:00 - மாலை 5:00 திங்கள் - வெள்ளி

தாய் சேய் நலன் (மட்டர்னல் சைல்டு ஹெல்த்)
விக்டோரியன் தாய் சேய் நலன் (மட்டர்னல் சைல்டு ஹெல்த் - MCH)
சேவை என்பது ஒரு இலவச உலகளாவிய முதன்மை சுகாதார
சேவையாகும், இது பச்சிளங்குழந்தைகள் மற்றும் சிறு குழந்தைகளை
பள்ளி த�ொடங்கும் வரை கவனித்துக்கொள்வதற்காக
குடும்பங்களுடன் இணைந்து செயல்படுகிறது.

•
•
•

குடும்பம்

கேம்ப்ளர்ஸ் ஹெல்ப்

ஒரு நபருக்கு நச்சு ஏறியிருந்தால், மருந்து அதிகமாக எடுத்திருந்தால்,
மருந்து எடுப்பதில் ஒரு தவறு செய்திருந்தால், அல்லது ஒரு பாம்போ,
தேள�ோ, தேனீய�ோ, குழவிய�ோ க�ொட்டியிருந்தால் / கடித்திருந்தால்
என்ன செய்வது என்ற ஆல�ோசனையை விக்டோரியாவில் உள்ள
மக்களுக்கு நாங்கள் வழங்குகிற�ோம்.

•
•

த�ொலைபேசி 1800 888 236
24-மணி நேரமும் வாரத்தின் 7நாட்களும்

•
•

டிரம்மன்ட் ஸ்டிரீட் சர்விசஸ்
குடும்பங்கள் மற்றும் தனிநபர்களை ஆதரிக்கிறது மற்றும் குழந்தைகள்,
இளைஞர்கள், பெரியவர்கள் மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கைப் பாதையில் உள்ள
குடும்பங்கள் மற்றும் முக்கிய குடும்ப மாற்றங்களுக்கு தடுப்பு, ஆரம்பகால
தலையீடு மற்றும் இலக்குசார், சிறப்பு ஆதரவை வழங்குகிறது.

•
•

த�ொலைபேசி: (03) 9663 6733
காலை 9:00 - மாலை 5:00 திங்கள், வியாழன் & வெள்ளி;
காலை 9:00 - மாலை 8:00 செவ்வாய் & புதன்

விட்டல்சி கவுன்சில்
விட்டல்சி நகரக் கவுன்சில்
சமூக சேவைகளையும் வசதிகளையும் நாங்கள் அளிப்பத�ோடு,
உள்ளூர் சட்டங்களை உருவாக்கி அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும்
நாங்கள் ப�ொறுப்பாவ�ோம்.

•
•

•
•

த�ொலைபேசி: (03) 9431 7777
காலை 9:00 - மாலை 5:00 திங்கள் - வெள்ளி

ஆங்க்ளிகேர் விக்டோரியா
காப்பாளரிடம் மற்றும் குடியிருப்பு பராமரிப்பில் வாழும் குழந்தைகளுக்கு
அவர்களின் கனவுகளை அடைய உதவுகிறது, நெருக்கடியை அனுபவிக்கும்
குடும்பங்களை மீண்டும் இணைக்கிறது மற்றும் குடும்பங்களை ஒன்றாக
வைத்திருக்க மற்றும் குழந்தைகளை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க
வடிவமைக்கப்பட்ட புதிய மற்றும் புதுமையான திட்டங்களை வழங்க உதவுகிறது.

•
•

த�ொலைபேசி: (03) 9412 6133
காலை 9:00 - மாலை 5:00 திங்கள் - வெள்ளி

த�ொலைபேசி: (03) 9217 2170 | த�ொலைநகல்: (03) 9217 2111
காலை 8:30 - மாலை 5:00 திங்கள் - வெள்ளி

குடும்ப வன்முறைச்
செயல்

ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஆஸ்திரேலியா (விக்டோரியா)
தனிநபர்கள், குடும்பங்கள் மற்றும் சமூகங்களுக்கான உறவு ஆதரவு சேவைகளை
வழங்குகிறது. நேர்மறையான மற்றும் மரியாதைமிக்க உறவினை அடைய
ஆஸ்திரேலியாவில் வாழும் எல்லா மக்களுக்கும் ஆதரவளிப்பதை ந�ோக்கமாகக்
க�ொண்டுள்ளது. ஆதரவு குழுக்கள், குடும்பம் மற்றும் தனிப்பட்ட ஆல�ோசனை
மற்றும் உறவுகள் குறித்த கல்வியை முறையற்ற விதத்தில் நடந்துக�ொள்ளும்,
மற்றும் அதனால் பாதிக்கப்பட்ட துணைகளுக்கு வழங்குகிறது.

https://directory.whittlesea.vic.gov.au/family-and-children/
maternal-and-child-health-centres.aspx
த�ொலைபேசி: 13 22 29
24-மணி நேரமும் வாரத்தின் 7நாட்களும்

விக்டோரிய காவல்துறை
விக்டோரியா காவல்துறை நம்முடைய சமூகத்தைப் பாதுகாப்பாக
வைத்திருப்பதற்காக வேலை செய்கிறது.

•
•

த�ொலைபேசி: 000
24-மணி நேரமும் வாரத்தின் 7நாட்களும்

ஆரஞ்சு ட�ோர்
ஆரஞ்சு ட�ோர் என்பது குடும்ப வன்முறையை அனுபவிக்கும்
நபர்களுக்கு அல்லது குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களின் கவனிப்பு
மற்றும் நல்வாழ்வுக்கு உதவி தேவைப்படும் நபர்களுக்கு தேவையான
ஆதரவை அணுகுவதற்கான ஒரு புதிய வழியாகும்.

•
•

த�ொலைபேசி: 1800 319 355
காலை 8:00 - மாலை 5:00 திங்கள் - வெள்ளி

சைல்டு ஃபர்ஸ்ட் / ஆரஞ்சு ட�ோர்

சேஃப் ஸ்டெப்ஸ்

குடும்ப வன்முறையை அனுபவிக்கும் பெண்கள், குழந்தைகள் மற்றும்
இளைஞர்கள் அல்லது குழந்தைகளின் கவனிப்பு மற்றும் நல்வாழ்வுக்கு
உதவி தேவைப்படும் குடும்பங்கள் பாதுகாப்பளிக்கவும் ஆதரவளிக்கவும்
தேவையான சேவைகளை அணுகக்கூடிய புதிய இடமாக உள்ளது.

குடும்ப வன்முறைச் செயல்களைச் சந்திக்கும் பெண்கள், இளைய�ோர் மற்றும்
குழந்தைகளுக்கான மாநில அளவிலான முதலாவது பதில் சேவை. சேஃப்
ஸ்டெப்ஸ் 24/7 மறும�ொழி த�ொலைபேசி இணைப்பு அழைப்பாளர்களை சிறப்பு
ஆதரவு பணியாளர்களுடன் இணைக்கிறது, அவர்கள் பல்வேறு வழிகளை
ஆராயவும், பாதுகாப்பு திட்டத்தை உருவாக்கவும், ஆதரவு சேவைகளை
அணுகவும், அவசரகால தங்குமிடங்களை வழங்கவும் உதவலாம். குடும்ப
வன்முறை ஆதரவுக்கான வேலை நேரத்திற்குப் பிந்தைய சேவை.

•
•

த�ொலைபேசி: (03) 9450 0955
காலை 9:00 - மாலை 5:00 திங்கள் - வெள்ளி

•
•

த�ொலைபேசி: (03) 9928 9600 அல்லது 1800 015 188
24-மணி நேரமும் வாரத்தின் 7நாட்களும்
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நிதிசார்ந்த நலன் கையேடு

சேவை வழங்குபவர்கள்
த�ொடர்கிறது

பெர்ரி ஸ்டிரீட்

மன நலம் (மென்டல்
ஹெல்த்)

பெர்ரி ஸ்டிரீட் என்பது ஒரு தனித்த சமூக சேவை நிறுவனமாகவும்
ஆஸ்திரேலிய ஈகை அறக்கட்டளையாகவும் உள்ளது. துஷ்பிரய�ோகம்,
வன்முறை மற்றும் புறக்கணிப்பு ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள்,
இளைஞர்கள் மற்றும் குடும்பங்களுக்கு பெர்ரி ஸ்ட்ரீட் உதவுகிறது.

•
•

த�ொலைபேசி: (03) 9450 4700 | த�ொலைநகல்: (03) 9450 4701
காலை 9:00 - மாலை 5:00 திங்கள் - வெள்ளி

இன்டச்

ஹேவன் ஹ�ோம் சேஃப்

மனநலம், சமூக உளவியல் மற்றும் இரட்டை ஊனமுற்றோர் ஆதரவு சேவைகளை
நாடு முழுவதும் அளிப்பவர். வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்த உதவும் வகையில்
நடைமுறை சார்ந்த மற்றும் ஊக்க ஆதரவை வழங்குகிறது. தாங்குதிறனை
உருவாக்கவும், கட்டுப்பாட்டை எடுக்கவும் மற்றும் சமூக செயல்பாடுகளில்
பங்கேற்கவும் மக்களுக்கு ஆதரவளிக்கிறது.

ஹேவன், ஹ�ோம், சேஃப் ஆஸ்திரேலியா மட்டுமே வீடற்றவர்களுக்கும்
குறைந்த வருமானமுள்ளவர்களுக்கும் உதவியை அளித்துவரும் ஒரு
முழுமையான ஒருங்கிணைந்த வீடற்ற மற்றும் மலிவு வாடகை வீட்டு
வழங்குநராகும்.

•
•

•
•

கவலை, மனச்சோர்வு, நாள்பட்ட மனநல பிரச்சினைகள் அல்லது
தற்கொலை எண்ணங்களை அனுபவிப்பவர்களுக்கு லிஃப்ட் திட்டம்
மனநல ஆதரவை வழங்குகிறது.

சேல்வேஷன் ஆர்மி: கிராஸ்ரோட்ஸ் ஃபேமிலி
வயலென்ஸ் சர்விஸ்Service
தடுத்தல், ஆரம்பகால தலையீடு முதல் நெருக்கடி நேர பதிலிருப்புவரை
பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான சிறப்பு குடும்ப வன்முறை ஆதரவு
சேவைகளை வழங்குகிறது. குழு வேலை, அவுட் ப�ோஸ்டிங், நெருக்கடி
மற்றும் அதிக ஆபத்து நிறைந்த பதில்கள், சேஃப் அட் ஹ�ோம் சேவை,
அவுட்ரீச் வழக்கு மேலாண்மை மற்றும் சிறப்பு குடும்ப வன்முறை அடைக்கலம்
தங்குமிடம் மற்றும் ஆதரவு ஆகியவை இந்த சேவைகளில் அடங்கும்.

•
•

த�ொலைபேசி: (03) 9353 1011 | த�ொலைநகல்: (03) 9350 7102
காலை 9:00 - மாலை 5:00 திங்கள் - வெள்ளி

செக்ஸுவல் அசால்ட் கிரைசிஸ் லைன்
செக்ஸுவல் அசால்ட் கிரைசிஸ் லைன் விக்டோரியா (SACL) என்பது
ஒரு நாடு தழுவிய, வேலை நேரமற்ற சமயத்தில் வழங்கப்படும்,
த�ொலைபேசி வழி நெருக்கடி நேர ஆல�ோசனை சேவையாகும். கடந்த
காலத்திலும் சமீபத்திலும் பாலியல் வன்தாக்குதலுக்கு
உள்ளானவர்களுக்காக இது நடத்தப்படுகிறது.

•
•

த�ொலைபேசி: 1800 806 292
மாலை 5:00 - காலை 9:00 திங்கள் – வெள்ளி; 24 மணி நேரமும்
வார இறுதி & ப�ொது விடுமுறை நாட்கள்

ந�ோ டு வயலென்ஸ் - மென்ஸ் ரெஃபரல் சர்விஸ்
(ஆண்களுக்கான பரிந்துரை சேவை)
ஆண் குடும்ப வன்முறையைத் தடுப்பதற்காக பணியாற்றும்
தனிநபர்கள் மற்றும் முகவர் அமைப்புகளின் விக்டோரியன் மாநில
அளவிலான உச்ச அமைப்பு. ஆண்களின் வன்முறை நடத்தையை
மாற்றவும் முடிவுக்குக் க�ொண்டு வரவும் அவர்களுக்கு உதவுவதுதான்
இதன் குறிப்பிட்ட ந�ோக்கம்.

•
•

த�ொலைபேசி: 1300 766 491 அல்லது (03) 9428 2899
காலை 8:00 - மாலை 9:00 திங்கள் – வெள்ளி; காலை 9:00
- மாலை 6:00 சனி & ஞாயிறு
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வீட்டுவசதி சேவைகள்

மைன்டு

விக்டோரியாவில் குடியேறிய மற்றும் அகதி பின்னணியில் உள்ள
பெண்கள், அவர்களது குடும்பங்கள் மற்றும் அவர்களது சமூகங்களுடன்
இணைந்து செயல்படும் நாடு தழுவிய சிறப்பு குடும்ப வன்முறை சேவை.
சமூகத்தில் குடும்ப வன்முறை பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண பெண்களுக்கு
வழக்கு நிர்வாகத்தை வழங்குதல், பயிற்சியளித்தல், ஆராய்ச்சி செய்தல்
மற்றும் சமூக அடிப்படையிலான திட்டங்களை இயக்குதல்.
த�ொலைபேசி: 1800 755 988
காலை 9:00 - மாலை 5:00 திங்கள் - வெள்ளி

டெனன்ட்ஸ் யூனியன் (வாடகைதாரர் சங்கம்)

த�ொலைபேசி: 1300 286 463
காலை 9:00 - மாலை 5:00 திங்கள் - வெள்ளி

பேனியூல் கம்யூனிட்டி ஹெல்த் (லிஃப்ட் திட்டம்)

•
•

த�ொலைபேசி: (03) 9450 2000
காலை 8:00 - மாலை 6:00 திங்கள் - வியாழன்; காலை 8:00
- மாலை 5:00 வெள்ளி

ஹெட்டுஹெல்ப்
மன உளைச்சல், மனநலமின்மை மற்றும் / அல்லது ப�ோதை பழக்கத்தை
அனுபவிக்கும் எந்த வயதைச் சார்ந்த எவருக்கும் அவர்களின் குடும்பங்கள்
மற்றும் பராமரிப்பாளர்களுடன் மனநல ஆதரவை ஹெட்டுஹெல்ப்
வழங்குகிறது. ஹெட்டோஹெல்ப் குழுவிற்குள்ளிருந்து ஒருவர�ோ அல்லது
நீண்ட கால உதவியை வழங்கக்கூடிய தனிப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கு
ஆதரவளிக்க மிகவும் ப�ொருத்தமான பிற சுகாதார வழங்குநர்களைப்
பரிந்துரைப்பதன் மூலம் ஆதரவு வழங்கப்படலாம்.

•
•

த�ொலைபேசி: 1800 595 212
காலை 8:30 - மாலை 5:00 திங்கள் - வெள்ளி

நீமி – தாமஸ்டவுன்
சமூக மேம்பாட்டு ஆதரவு, சமூகம் மற்றும் குழு திட்டங்கள், வீடற்ற
நிலை மற்றும் வீட்டு ஆதரவை நீமி தாமஸ்டவுன் வழங்குகிறது.

•
•

த�ொலைபேசி: (03) 9464 6455 அல்லது 1300 785 358
காலை 9:00 - மாலை 5:00 திங்கள் - வெள்ளி

கிட்ஸ் ஹெல்ப்லைன் (குழந்தைகளுக்கான உதவி மையம்)
கிட்ஸ் ஹெல்ப்லைன் என்பது 5 முதல் 25 வயதுக்குட்பட்ட
இளைய�ோருக்கான இலவச ஆஸ்திரேலிய த�ொலைபேசி மற்றும்
நிகழ்நிலை ஆல�ோசனை சேவையாகும்.

•
•

த�ொலைபேசி: 1800 551 800
24-மணி நேரமும் வாரத்தின் 7நாட்களும்

ஆஸ்டின் CAMHS நார்த் ஈஸ்ட் மெட்ரோ (0-18 வயது)
0-18 வயதுடைய இளைய�ோருக்கு மன ஆர�ோக்கியத்திற்கான தகவல்,
மதிப்பீடு மற்றும் பரிந்துரை ஆகியவற்றை வழங்குகிறது. நெருக்கடி
நேர ஆதரவுகள் கிடைக்கும்.

•
•

த�ொலைபேசி: (03) 9496 3620
காலை 9:00 - மாலை 5:00 திங்கள் - வெள்ளி

•
•

த�ொலைபேசி: (03) 9479 0700
காலை 9:00 - மாலை 5:00 திங்கள் - வெள்ளி

லாஞ்ச் ஹவுசிங்
இது, வீடற்றவர்களுக்கான சேவைகளையும் வீட்டுவசதி ஆதரவுகளையும்
வழங்கும் ஒரு சமயச்சார்பற்ற மெல்போர்னை மையமாகக் க�ொண்டு
செயல்படும் நிறுவனம். வீடற்ற நிலை உருவாகும் ஆபத்து உங்களுக்கு
இருந்தால், அல்லது வீடற்ற நிலையில் நீங்கள் இருந்தால், தயவுசெய்து
ஆல�ோசனைக்காக வீட்டுவசதி ஆதரவுப் பணியாளரிடம் பேசுங்கள்

•
•
•
•
•

த�ொலைபேசி: 1800 048 325 அல்லது (03) 9288 9611
த�ொலைநகல்: (03) 9288 9602
காலை 9:00 - மாலை 5:00 திங்கள் - வெள்ளி
த�ொலைபேசி: 1800 825 955
24-மணி நேரமும் வாரத்தின் 7நாட்களும்

அபாரிஜினல் ஹவுசிங் விக்டோரியா
பழங்குடியின விக்டோரியர்கள் சிறந்த வாழ்க்கை மற்றும் வலுவான
சமூகங்களுக்கான பாதையாக ப�ொருத்தமான, குறைந்த செலவுடைய
வீட்டுவசதியைப் பெற முடியும். ஆதரவு அதிகம் தேவைப்படுபவர்களை
இலக்காகக் க�ொண்டு அதன் வீட்டுவசதி சேவைகள் உள்ளன.

•
•

த�ொலைபேசி: (03)9403 2100 அல்லது 1800 248 842
காலை 8:30 - மாலை 4:30 திங்கள் - வெள்ளி

ஹவுசிங் சாய்சஸ் ஆஸ்திரேலியா
வீடற்ற அல்லது வீடற்ற நிலைக்கு உள்ளாகும் ஆபத்துள்ள
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வீட்டுவசதித் தகவலையும் பரிந்துரை
சேவையையும் நிர்வகிக்கிறது. ப�ொது வீட்டுவசதி, ரூமிங் ஹவுசஸ்,
க�ோஆப்பரேட்டிவ்ஸ், சமூக வீடுகள், வீட்டுவசதி சங்கங்கள், தனியார்
வாடகை மற்றும் பிற ஆதரவு சேவைகளை அணுகுவது பற்றிய
தகவல்களை இந்த சேவை வழங்குகிறது.

•
•

த�ொலைபேசி: 1300 312 447 | த�ொலைநகல்: 1300 312 737
காலை 9:00 - மாலை 5:00 திங்கள் - வெள்ளி

வீட்டு வசதி அலுவலகம் (DHS) – வட மேற்கு வட்டாரம்
(ஆஃபீஸ் ஆஃப் ஹவுசிங் (DHS) நார்த் வெஸ்ட் ரீஜன்)
சுகாதார மற்றும் மானுட சேவைகளின் விக்டோரியாவுக்கான
துறையினால் ஹவுசிங் விக் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. நீங்கள்
வீடற்றவராக இருந்தால் அல்லது வீடற்ற நிலை ஏற்படும் அபாயம்
இருந்தால் அல்லது குடும்ப வன்முறை அபாயத்தில் இருந்தால்,
தங்குமிடத்துடன் உங்களுக்கு ஆதரவளிக்க பல வாய்ப்புகள் உள்ளன.

•
•

த�ொலைபேசி: 1300 664 977
காலை 8:45 - மாலை 5:00 திங்கள் – வெள்ளி

சட்ட சேவையையும் உதவியையும் அளிப்பதன் மூலமும் VCAT மற்றும் பிற
நீதிமன்றங்களில் சட்ட பிரதிநிதித்துவம் செய்வதன் மூலமும்
வெளியீடுகள், நிகழ்நிலை உரைகள் மற்றும் பயிற்சி அமர்வுகள் மூலமும்
மற்றும் பல்வேறு வழிகளில் ஆதரித்து வாதிடுதல் ப�ோன்றவற்றின் மூலம்
விக்டோரியாவில் உள்ள அனைத்து குடியிருப்பு குத்தகைதாரர்களின்
உரிமைகள் மற்றும் நலன்களை ஊக்குவித்து பாதுகாக்கின்றனர்.
• த�ொலைபேசி: (03) 9416 2577 அல்லது 1800 068 860
• காலை 9:00 - மாலை 4:00 திங்கள், செவ்வாய், வியாழன் &
வெள்ளி; பிற்பகல் 12:30 - மாலை 7:30 புதன்

தி சேல்வேஷன் ஆர்மி செயின்ட் கில்டா கிரைசிஸ் சென்டர்
பிரதான சமூக சேவைகளுக்கான அணுகலைப் பெறுவதில் சிரமம் உள்ள
தனிநபர்கள் மற்றும் குடும்பங்களுக்கு கிரைசிஸ் சர்விசஸ் (நெருக்கடி
சேவைகள்) திட்டங்கள் பதிலளிக்கின்றன. நலன்சார் உதவி, ஆல�ோசனை
மற்றும் ப�ொது பரிந்துரை மற்றும் ஆதரவை நாடுபவர்களுக்கு பரந்த
அளவிலான தகவல்களை வழங்குவதே இதன் ந�ோக்கம்.
• த�ொலைபேசி: (03) 9536 7777 அல்லது 1800 627 72
• த�ொலைநகல்: (03) 9536 7778
• காலை 9:00 - மாலை 5:00 திங்கள் - வெள்ளி

அபாரிஜினல்
(பழங்குடிகள்)
விக்டோரியன் அப�ோரிஜினல் சைல்டு கேர்
ஏஜென்சி க�ோஆப்பரேட்டிவ் லிமிடெட்
குடும்பம் மற்றும் குழந்தைகள் நலன், குடும்ப உதவி மற்றும் பூர்வீக
சமூகத்திற்குள் பலப்படுத்துதல் மற்றும் மீண்டும் ஒன்றிணைத்தல் சேவைகளை
வழங்குகிறது. அவ்வாறு செய்யும்போது, பழங்குடியின குழந்தைகள், தனிநபர்
மற்றும் அவர்களின் சமூகத்தில் உள்ள குடும்பங்களின் பாதுகாப்பு, நல்வாழ்வு
மற்றும் கலாச்சார த�ொடர்பை வலுப்படுத்துவதே இதன் ந�ோக்கம்.
• த�ொலைபேசி: (03) 9287 8800 அல்லது (03) 9480 7300
• த�ொலைநகல்: (03) 9287 8999
• காலை 9:00 - மாலை 5:00 திங்கள் - வெள்ளி

அபாரிஜினல் ஹவுசிங் விக்டோரியா
சிறந்த வாழ்க்கை மற்றும் வலுவான சமூகங்களுக்கான பாதையாக
ப�ொருத்தமான, குறைந்த செலவுடைய வீட்டுவசதியைப் பெறுவது.
ஆதரவு அதிகம் தேவைப்படுபவர்களை இலக்காகக் க�ொண்டு அதன்
வீட்டுவசதி சேவைகள் உள்ளன.

•
•

த�ொலைபேசி: (03)9403 2100 அல்லது 1800 248 842
காலை 8:30 - மாலை 4:30 திங்கள் - வெள்ளி

பபப் விலம்
பபப் விலம் என்பது ஒரு பழங்குடி குழந்தைகள் மற்றும் குடும்ப மையமாகும்,
இது பழங்குடியின குழந்தைகள், குடும்பங்கள் மற்றும் சமூகத்திற்கு
ஒருங்கிணைந்த தலையீடு மற்றும் தடுப்பு திட்டங்கள், ஆரம்பக் கல்வி
மற்றும் சுகாதார மற்றும் நல்வாழ்வு சேவைகள் உள்ளிட்ட ஒருங்கிணைந்த
சேவைகள் மற்றும் திட்டங்களுக்கான அணுகலை வழங்குகிறது.
• த�ொலைபேசி: (03) 8459 4800
• காலை 7.30 - மாலை 6:00 திங்கள் – வெள்ளி
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நிதிசார்ந்த நலன் கையேடு

சேவை வழங்குபவர்கள்
த�ொடர்கிறது

கனெக்டிங் ஹ�ோம்

மென்ஸ் லீகல் சர்விஸ்

கனெக்டிங் ஹ�ோம் என்பது தென்கிழக்கு ஆஸ்திரேலியா முழுவதும்
பணிபுரியும் திருடப்பட்ட தலைமுறையினருக்கான ஒரு சேவையாகும், இது
வயதானவர்களுக்கான பராமரிப்பு, மாற்றுத் திறன் மற்றும் விடய
மேலாண்மை ப�ோன்ற பல்வேறு திட்டங்களைப் பயன்படுத்தி இந்தப்
பயணத்தில் தனிநபர்களுடனும் குடும்பங்களுடனும் இணைந்து இருப்பதன்
மூலமும், இலக்கு அமைப்புக் க�ோட்பாடுகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும்
தப்பிப்பிழைப்பவர்களைக் குணப்படுத்தும் பயணத்தில் ஆதரிக்க உதவுகிறது.

ஆண்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களின் வாழ்க்கையில்
திருப்புமுனைகளில் ஆண்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய செலவு குறைந்த
சட்ட சேவைகளை வழங்குகிறது. சட்டப்படி பெற்றோர் பிரிந்த பிறகு,
தந்தையர் த�ொடர்ந்து தங்களுடைய குழந்தைகள் சந்திப்பதற்குக்
கிடைப்பதற்கும் குழந்தைகளின் வாழ்க்கையில் ஈடுபடுவதற்கும்
உதவுவதில் முதன்மை கவனம் செலுத்தப்படுகிறது.

•
•

த�ொலைபேசி: (03) 8679 0777
காலை 8:00 - மாலை 4:00 திங்கள் – வெள்ளி

•
•

த�ொலைபேசி:1800 463 675
காலை 9:00 - மாலை 5.30 திங்கள் – வெள்ளி

விக்டோரியன் அப�ோரிஜினல் ஹெல்த் சர்விஸ் (vahs)
விக்டோரியன் பழங்குடி சமூகங்களின் குறிப்பிட்ட மருத்துவ தேவைகளை
VAHS நிவர்த்தி செய்வத�ோடு சமூகத்திற்கான விரிவான மருத்துவ,
பல்சார்ந்த மற்றும் சமூக சேவைகளையும் வழங்குகிறது.
• VAHS எப்பிங் த�ொலைபேசி: (03) 8592 3920
• VAHS பிரெஸ்டன் த�ொலைபேசி: (03) 9403 3300 |
த�ொலைநகல்: (03) 9403 3333
• VAHS ஃபிட்ஸ்ராய் த�ொலைபேசி: (03) 9419 3000 |
த�ொலைநகல்: (03) 8592 3900
• காலை 9:00 - மாலை 5:00 திங்கள் - வியாழன்; காலை 9:00
- மாலை 4:00 வெள்ளி; காலை 9:30 - பி.ப 12:30 சனி (VAHS
ஃபிட்ஸ்ராய்-ல் மட்டும் மருத்துவமனை)

சட்டம்சார்
விக்டோரியா லீகல் எய்டு (VLA)
VLA என்பது சட்டச் சிக்கல்களைத் தடுப்பதிலும் முன்கூட்டியே
தீர்ப்பதிலும் கவனம் செலுத்தி தகவல், சட்ட ஆல�ோசனை மற்றும்
கல்வியை வழங்கும் ஒரு நிறுவனமாகும்.

•
•

த�ொலைபேசி: 1300 792 387
காலை 8:00 - மாலை 5:00 திங்கள் - வெள்ளி

விட்டல்சி கம்யூனிட்டி கனெக்ஷன்ஸ் - கம்யூனிட்டி
லீகல் சர்விஸ்
விட்டல்சி கம்யூனிட்டி கனெக்ஷன்ஸ் - கம்யூனிட்டி லீகல் சர்விஸ் நகரம்
மற்றும் சுற்றியுள்ள சமூகங்களில் வசிக்கும், வேலை செய்யும் அல்லது
படிக்கும் மக்களுக்கு இலவச சட்ட உதவியை வழங்குகிறது.
சட்டத்தைப் பற்றி மக்களுக்கு அதிக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதே
இதன் ந�ோக்கம், இதனால் அவர்களால் தகவல்களைத்
தெரிந்துக�ொண்டு பல முடிவுகளை எடுக்க முடியும்.

•
•

த�ொலைபேசி: (03) 9401 6655
காலை 9:00 - மாலை 5:00 திங்கள் - வெள்ளி

விமன்ஸ் லீகல் சர்விஸ் விக்டோரியா
விமன்ஸ் லீகல் சர்விஸ் விக்டோரியா என்பது 1982 முதல் பெண்களுக்கு இலவச
சட்ட சேவைகளை வழங்கி வருகிற ஒரு இலாப ந�ோக்கற்ற அமைப்பாகும். உறவு
முறிவு அல்லது வன்முறையினால் எழும் சட்ட சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதற்கு
பாதகத்தை அனுபவிக்கும் பெண்களுக்காக நாங்கள் பணியாற்றுகிற�ோம்.

•
•
•

த�ொலைபேசி: (03) 8622 0600 அல்லது 1800 133 302
த�ொலைநகல்: (03) 8622 0666
மாலை 5:30 - மாலை 7:30 செவ்வாய் & வியாழன்
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பெண்கள்
விமன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் & ரெஃபெரல்
எக்ஸ்சேஞ்ச் (WIRE))
விமன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அன்டு ரெஃபெரல் எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்க்
- இப்போது திருநங்கையர் மற்றும் பாலின வேறுபாடற்ற மக்களின்
தேவைகளுக்கும் பதிலளிக்கும் வகையில் அதன் சேவையை நீட்டித்துள்ளது.
விக்டோரியா அளவில் பெண்கள், திருநங்கையர்களால் நடத்தப்படும்
பெண்கள், நங்கையர் மற்றும் பாலின வேறுபாடு க�ொண்ட நபர்களுக்கான
இலவச ப�ொதுத் தகவல், ஆதரவு மற்றும் பரிந்துரை சேவை.

•
•

த�ொலைபேசி: 1300 134 130
காலை 9:00 - மாலை 5:00 திங்கள் - வெள்ளி

விமன்ஸ் லீகல் சர்விஸ் விக்டோரியா
விமன்ஸ் லீகல் சர்விஸ் விக்டோரியா என்பது 1982 முதல்
பெண்களுக்கு இலவச சட்ட சேவைகளை வழங்கி வருகிற ஒரு இலாப
ந�ோக்கற்ற அமைப்பாகும். உறவு முறிவு அல்லது வன்முறையினால்
எழும் சட்ட சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதற்கு பாதகத்தை அனுபவிக்கும்
பெண்களுக்காக நாங்கள் பணியாற்றுகிற�ோம்.

•
•
•

த�ொலைபேசி: (03) 8622 0600 அல்லது 1800 133 302
த�ொலைநகல்: (03) 8622 0666
மாலை 5:30 - மாலை 7:30 செவ்வாய் & வியாழன்

க�ோவிட்-19
க�ோவிட்-19 ஹாட்லைன்
உங்களுக்குக் க�ொர�ோனாவைரஸ் த�ொற்று (க�ோவிட்-19)
இருப்பதாகச் சந்தேகப்பட்டால் அல்லது எந்தவ�ொரு க�ோவிட்-19
ஆதரவும் தேவைப்பட்டால், அதற்கான ஹாட்லைனைத் த�ொடர்பு
க�ொள்ளவும் - 24 மணி நேரமும் 7 நாட்களும் கிடைக்கும் 1800
675 398
www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus#:~:text=If%20you%20
suspect%20you%20may,Share

பேமண்ட் சப்போர்ட்
உங்களுக்கு பணம் தேவைப்பட்டால், ஏற்கனவே சென்டர்லிங்கிலிருந்து
ஒன்றைப் பெறவில்லை எனில், சர்வீசஸ் ஆஸ்திரேலியா - சென்டர்லிங்க்
மூலம் மானுட சேவைகள் பணம் செலுத்துதலுக்கு நீங்கள் தகுதிபெறலாம்.
www.centrelink.gov.au/custsite_pfe/pymtfinderest/
paymentFinderEstimatorPage.jsf?wecappid=pymtfinderest&wec-locale=en_US#stay
	க�ொர�ோனா வைரஸ் (க�ோவிட்-19) காரணமாக நீங்கள் வாடகை
கஷ்டத்தை சந்திக்கிறீர்கள் என்றால், $3000 வரை நீங்கள்
க�ோவிட்-19 வாடகை நிவாரண மானியத்திற்கு தகுதி பெறலாம்.
https://rentrelief.covid19.dhhs.vic.gov.au/
உங்கள் க�ொர�ோனா வைரஸ் (க�ோவிட்-19) ச�ோதனையின்
முடிவுகளுக்காக நீங்கள் காத்திருக்கும்போது நீங்கள் உங்களையே
தனிமைப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டியிருந்தால், நீங்கள் க�ோவிட்-19
பரிச�ோதனை தனிமைப்படுத்தல் மற்றும் ஆதரவுத் த�ொழிலாளர்
க�ொடுப்பனவுகள் $450 மற்றும் $1500-க்குத் தகுதி பெறலாம்
www.dhhs.vic.gov.au/covid-19-worker-support-payment
நீங்கள் க�ோவிட்-19 ஆல் பாதிக்கப்படுகிறீர்கள் என்றால் நீங்கள்
இவற்றைப் பெற தகுதிபெறலாம்: NILS (வட்டியில்லாக் கடன் திட்டம்),
வாடகை மற்றும் பயன்பாட்டுக் கடன் $3000 வரை (உருவாக்கப்பட்டது,
க�ோவிட்) - இது நிலையான NILS கடனிலிருந்து வேறுபட்டது.
https://householdrelief.org.au/
காமன்வெல்த் அரசாங்க வருமான ஆதரவு மற்றும் மாநில அல்லது
பிராந்திய நிதிகளுக்கு நீங்கள் தகுதி பெறவில்லை என்றால் நீங்கள்
இதற்கு தகுதிபெறலாம்: செஞ்சிலுவை சங்க அவசர நிவாரண நிதி
www.redcross.org.au/get-help/help-for-migrants-intransition/help-for-migrants-in-transition/vic-relief
க�ொர�ோனா வைரஸ் (க�ோவிட்-19) பாதிப்புகள் காரணமாக உங்கள் வாடகையை
செலுத்த முடியாமல், நீங்கள் சிரமப்படுகிறீர்கள் என்றால் அல்லது 2020 மார்ச்
29 முதல் டிசம்பர் 31 வரை வெளியேற ஒரு அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தால்,
தயவுசெய்து ம�ொராட்டோரியம் (விக்டோரியா) வாடகை அளிக்காததால்
வெளியேற்றம் செய்வதை முடக்குதல் பற்றிய தகவல்களைப் பார்க்கவும்
www.consumer.vic.gov.au/resources-and-tools/advice-in-adisaster/coronavirus-covid19-and-your-rights/rentingrules-and-support-during-the-moratorium
நீங்கள் க�ோவிட்-19-னால் ம�ோசமாக நிதி நெருக்கடிக்குள்ளாகியிருந்தால்,
க�ோவிட்-19 சூப்பர்அன்னுவேஷன் வித்டிராவல் திட்டத்தின் மூலம்
உங்களுடைய சில சூப்பர்அன்னுவேஷனை முன்னரே அணுகலாம்.
https://www.ato.gov.au/individuals/super/in-detail/withdrawingand-using-your-super/covid-19-early-release-of-super/
நீங்கள் விட்டல்சி நகரில் வசிப்பவர்களாக இருந்தால், நீங்கள்
விட்டல்சி நகரக் கவுன்சில் க�ோவிட்-19 உதவிக்கு விட்டல்சி
கம்யூனிட்டி கனெக்ஷன் வழியாகத் தகுதி பெறலாம்.
https://www.whittlesea.vic.gov.au/health-safety/
coronavirus-information-covid-19/

விட்டல்சி நகரத்தில் நீங்கள் வணிகம் செய்பவராக இருந்தால்,
நீங்கள் விட்டல்சி நகரக் கவுன்சில் க�ோவிட்-19 வணிகத்திற்கான
ஆதரவினைப் பெறத் தகுதிபெறலாம்
https://www.whittlesea.vic.gov.au/for-business/covid-19information-for-business/support-for-business/
க�ொர�ோனா வைரஸின் (க�ோவிட்-19) தாக்கங்களால் உங்களுடைய
வேலையை, அல்லது வணிகத்தை இழந்திருந்தால் அல்லது உங்களுக்கு
அதிகமான த�ொழிலாளர்கள் தேவைப்பட்டால், உங்களை ஒர்க்கிங் ஃபார்
விக்டோரியா ஜாப் ஸ்கீம் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளுடன் இணைக்கும்.
https://www.vic.gov.au/workingforvictoria
உங்களுடைய கட்டணங்களை செலுத்துவதில் உங்களுக்கு
சிக்கல் இருந்தால், நிதி நெருக்கடி ஏற்பாடுகள் குறித்து சிட்டி
ஆஃப் விட்டல்சி கவுன்சிலுடன் பேசலாம்.
https://www.whittlesea.vic.gov.au/about-us/rates/paying-your-rates/
நீங்கள் விக்டோரியாவில் வசிக்கிறீர்கள் என்றால், மேலும் க�ொர�ோனா
வைரஸ் (க�ோவிட்-19) காரணமாக தன்னையே தனிமைப்படுத்திக்கொள்ள
வேண்டும் அல்லது தனிமைப்படுத்த வேண்டும் என்றால், மேலும் தங்களுக்கு
அல்லது தங்களுடைய குடும்பங்களுக்கு உணவளிக்க ப�ோதுமான உணவு
இல்லை என்றால், அவசரகால நிவாரணம் மூலம் அடிப்படை ப�ொருட்களின்
அவசர நிவாரண த�ொகுப்பைப் பெற நீங்கள் தகுதிபெறலாம். இந்தத்
த�ொகுப்பில் பாதிக்கப்படக்கூடிய விக்டோரியர்களுக்கு அத்தியாவசிய
உணவு மற்றும் தனிப்பட்ட பராமரிப்பு ப�ொருட்கள் உள்ளன
https://www.dhhs.vic.gov.au/self-quarantine-coronaviruscovid-19#extra-help-and-support
உங்களுக்கு மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய முகக்கவசம் (ஃபேஸ் மாஸ்க்)
தேவைப்பட்டால், விக்டோரியன் அரசாங்கம் சமூகத்தின் தகுதியுள்ள
பாதிக்கப்படக்கூடிய உறுப்பினர்களுக்கு கவுன்சிலின் சேவைகள் மற்றும்
சமூக முகவர் வழியாக மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய முகக்கவசங்களை
வழங்குகிறது. தகுதியை சரிபார்க்க தயவுசெய்து விட்டல்சி கம்யூனிட்டி
கனெக்ஷன்ஸ்-ஐ த�ொடர்புக�ொள்ளவும்.
https://www.whittleseacommunityconnections.org.au/
contact-us.html
நீங்கள் விட்டல்சி நகரில் வசிப்பவர்களாகவும், தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்களாகவும்
இருந்தால், சமூகத்துடன் மீண்டும் இணைப்பதில் சிரமங்கள் இருந்தால் மற்றும்
பல கலாசார குழுக்கள், கல்வி குழுக்கள், சமூக குழுக்கள், நிகழ்நிலைப் புத்தக
கிளப்புகள், உடற்பயிற்சி குழுக்கள் ப�ோன்றவற்றில் கலந்துக�ொள்ள ஆதரவு
தேவைப்பட்டால், விட்டல்சி கம்யூனிட்டி கனெக்ஷன்ஸின் CASI (கம்யூனிட்டி
ஆக்டிவேஷன் அன்டு ச�ோசியல் ஐச�ோலேஷன் இனிஷியேட்டிவ்) திட்டம் உங்களை
மீண்டும் இணைக்க ப�ொருளாதார ரீதியாக ஆதரிக்க முடியும்.
	மேலதிகத் தகவல்களுக்குத் தயவுசெய்து 94016697 என்ற
எண்ணில�ோ அல்லது hayass@whittleseacc.org.au என்ற
மின்னஞ்சலில�ோ ஹிபா-வைத் த�ொடர்பு க�ொள்ளவும்
நீங்கள் விட்டல்சி நகரில் வசிக்கிறீர்கள் என்றால், மேலும் க�ோவிட்-19-னால்
பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், மேலும் நீங்கள் ஒரு CALD பின்னணியில் இருந்து
வந்தால், விட்டல்சி கம்யூனிட்டி கனெக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு PRMC (பிரைமரி
ரெஸ்பான்ஸ் டு மல்டிகல்ச்சுரல் கம்யூனிட்டி) திட்டத்தின் கீழ் கலாசார ரீதியாக
ப�ொருத்தமான உணவு த�ொகுப்பு, பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை வழங்க முடியும்.
	மேலதிகத் தகவல்களுக்குத் தயவுசெய்து 94016697 என்ற
எண்ணில�ோ அல்லது hayass@whittleseacc.org.au என்ற
மின்னஞ்சலில�ோ ஹிபா-வைத் த�ொடர்பு க�ொள்ளவும்
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