� அைசலம் �க்கர் ரிேசார்ஸ் ெசண்டர் -ASRC
ஆஃப் ைசட்டாக �ங் கள் -ெவள் ளி காைல 10
�தல் மாைல 5 மணி வைர ெசயல் ப�ம் .
உத� ேதைவப் பட்டால் 03 9326 6066 என்ற
எண்ைண அைழக்க�ம் .
நீ ங் கள் ஃ�ட்ஸ் �ேர�ல் உள் ள இந்த
ைமயத்�ற் � �ங் கள் , ெசவ் வாய் மற் �ம்
�யாழக்�ழைமகளில் (காைல 10 - மாைல 4)
பார்ைவ�ட வரலாம் . இந்த நாட்களில்
என்ெனன்ன ேசைவகள் �ைடக்�ற�
என்பைத அ�ய, வ�வதற் � �ன்பாக கால்
ெசய் � அ�ந்� ெகாள் ள�ம் (அல் ல� �ேழ
பார்க்க�ம் ).
எங் கள் அ�வலகம் �தன்�ழைம மற் �ம்
ெவள் ளிக்�ழைமகளில் �டப் பட்��க்�ம் .

இந்த நாட்களில் உத� ேதைவப் பட்டால் 03
9326 6066 என்ற எண்ைண அைழக்க�ம் .
___________________________________________
நீ ங் கள் உ�ப் �னர் இல் ைலெயன் றா�ம் எங் களால் உங் க�க்� உதவ
���ம் . ASRC எப் ப� உங் க�க்� உதவ ���ம் என் � அ�ய 03 9326
6066 என்ற எண்ைண காைல 10 மணி �தல் மாைல 5 மணி வைர
(�ங் கள் – ெவள் ளி) அைழத்� அ�யலாம் .
�க�ம் அ�க எண்ணிக்ைக�லான மக்கள் அைழப் பதால் , ASRC
வரேவற் � எண்ைணப் ெபற ��� ேநரம் ஆகலாம் . தய�ெசய் �
ெதாடர்ந்� �யற் �க்க�ம் அப் ப��ம் அைழப் �
�ைடக்க�ல் ைலெயன்றால் , நி�த்� �ட்� ��� ேநரம் க�த்�
�ண்�ம் �யற் � ெசய் ய�ம் . காைல 10.00 மணிக்� ைலன் கள் �த�ல்
�றக்கப் ப�ம் ேபா� அைழப் ப� �றந்த� அல் ல� அேத நாளில் �ன் னர்
அைழக்கலாம் .

ASRC ேசைவகள் உங் க�க் �
உத�வதற் காகேவ ெசயல் ப��ற�.

உண� வங் �
நீ ங் கள் தற் ேபாைதய ASRC உ�ப் �னராக�ம் உண� வங் �ைய அ�கத்
த���ைடயவராக�ம் இ�ந்�, உண� உங் கள் �ட்�ற் � வழங் கப் ப�ம்
ேதைவ ஏற் பட்டால் , தய� ெசய் � 03 8537 9549 என் ற எண்ைண
அைழக்க�ம் அல் ல� foodbankbookings@asrc.org.au என் ற �ன் னஞ் ச�க்�
தகவல் அ�ப் ப�ம் . வாரம் ��வ�ம் �ட்�ற் � உண� ெட�வரி
ெசய் யப்ப�ம் .
உண�த் ேதைவ சம் பந்தமான மற் ற எல் லா�த �சாரைணக�க்�ம் 03
9326 6066 என்ற எண்ைண அைழக்க�ம் , நாங் கள் உங் க�க்�
உத�ேவாம் .
ஃ�ட்ஸ் �ேர�ல் உள் ள ASRC உண� வங் � �ங் கள் , ெசவ் வாய் மற் �ம்
�யாழக்�ழைமகளில் �ழ் க்கண்ட ேநரங் களில் �றந்��க்�ம் :
● காைல 11 மணி - ம�யம் 12:30 மணி
● ம�யம் 1 மணி - மாைல 3:30 மணி
சாப் பா�
பார்சல் சாப் பா� தற் ேபா� �ைடயா�.
ெஹல் த்ேகர்

ெஹல் த் �ளினிக் �ைறந்த �ளினிக் ேநரங் களில் ேநர�
அப் பா�ண்ட்ெமண்ட்�க்காக காைல 10 மணி �தல் மாைல 4 மணி
வைர �ழ் க்கண்ட நாட்களில் �றந்��க்�ம் :
ஆகஸ்�
● ஆகஸ்� மாதத்�ல் ெசவ் வாய் 11, �யாழன் 13
● ஆகஸ்� மாதத்�ல் �ங் கள் 24, ெசவ் வாய் 25, �யாழன் 27
ெசப் டம் பர்
● ெசப் டம் பர் மாதத்�ல் �ங் கள் 7, ெசவ் வாய் 8, �யாழன் 10
மற் ற நாட்களில் உத�க் � ஏற் பா� ெசய் ய நீ ங் கள் ெஹல் த்
�ளினிக்ைக காைல 10 மணி - மாைல 4 மணி வைர (�ங் கள் -ெவள் ளி)
நீ ங் கள் 03 9274 9898 என்ற எண்ைணத் ெதாடர்� ெகாள் ளலாம் அல் ல�
health@asrc.org.au என்ற �ன்னஞ் ச�க்� தகவல் அ�ப் பலாம் .
நீ ங் கள் COVID-19 அ���க�டன் உடல் நலமற் � இ�ந் தால் ,
தய�ெசய் � அ�காரப் �ர்வ ேசாதைன ைமயங் களில் ேசா�த்�க்
ெகாள் ள�ம் . ேமல�க தகவ�க்� இங் � �ளிக் ெசய் ய�ம் அல் ல�
https://www.dhhs.vic.gov.au/getting-tested ஐப் பார்ைவ�ட�ம் . இந்தச் ேசாதைன

அைனவ�க்�ம் இலவசம் (DHHS வ�காட்�தல் கைள இங் �பார்க்க�ம் ).
தய� ெசய் � உங் க�டன் அைடயாளச் சான் ைற எ�த்�ச் ெசல் ல�ம் .

ம�த்�வ அவசரநிைல இ�ந் தால் ேநராக உங் கள் அ���ள் ள ெபா�
ம�த்�வமைன�ன் அவசர ��ச்ைசப் �ரி�க்�ச் ெசல் ல�ம் அல் ல�
000 என்ற எண்ணில் ஆம் �லன் ைஸ அைழக்க�ம் . �க்ேடாரியா�ல் ,
�க�டம் ேகா�பவர்க�க்� ம�த்�வமைன அவசரகால ேசைவகள்
மற் �ம் ஆம் �லன்ஸ்கள் கட்டண�ன் � வழங் கப் ப��ன் றன.
�ட்� வச�
நீ ங் கள் �டற் ற நிைல�ேலா அல் ல� அ� ேபான் ற ஆபத்ைத எ�ர்
ேநாக்�ேயா இ�ந்தால் , தய� ெசய் � 03 9326 6066 என் ற எண்ைண
காைல 10 மணிக்�ம் மாைல 5 மணிக்�ம் இைடேய (�ங் கள் - ெவள் ளி)
அைழக்கலாம் மற் �ம் உங் க�க்காக ஒ� ASRC பணியாளர்
அைழப் �க்� ஏற் பா� ெசய் யப் ப�ம் .
ெபா�ட்கள் மற் �ம் இதர அ�ப் பைடத் ேதைவகள்
நீ ங் கள் ெபா�ப் ேபாக் �வரத்ைதப் பயன்ப�த்த ேவண்���ந் தால் ,
நாங் கள் ைமக்��டன் உங் க�க்� உதவ ���ம் . தய� ெசய் � காைல
10 மணி���ந்� மாைல 5 மணி வைர (�ங் கள் - ெவள் ளி)
material_aid@asrc.org.au என்ற �ன் னஞ் ச�க்� தகவல் தர�ம் அல் ல� 03
9326 6066 என்ற எண்ைண அைழக்கலாம் மற் �ம் உங் க�க்காக ஒ�
ASRC பணியாளர் �லம் ம�அைழப் �க்� ஏற் பா� ெசய் யப் ப�ம் .
உங் க�க் � �ழத்ைத இ�ந் தால் நாங் கள் உங் க�க் � ேநப் �ஸ் தந் �
உதவ ���ம் . தய� ெசய் � காைல 10 மணி���ந்� மாைல 5 மணி
வைர (�ங் கள் - ெவள் ளி) material_aid@asrc.org.au என் ற �ன் னஞ் ச�க்�
தகவல் தர�ம் அல் ல� 03 9326 6066என் ற எண்ைண அைழக்கலாம்

மற் �ம் உங் க�க்காக ஒ� ASRC பணியாளர் �லம் ம�அைழப் �க்�
ஏற் பா� ெசய் யப் ப�ம் .
நீ ங் கள் இதர ேதைவக�க் � பணம் ெச�த்�வ�ல் �ரச்சைன
இ�ந் தால் எங் களால் உதவ ���ம் . தய� ெசய் � காைல 10
மணி���ந்� மாைல 5 மணி வைர (�ங் கள் - ெவள் ளி) 03 9326 6066
என்ற எண்ைண அைழக்கலாம் மற் �ம் உங் க�க்காக ஒ� ASRC
பணியாளர் �லம் ம�அைழப் �க்� ஏற் பா� ெசய் யப் ப�ம் .

சட்ட உத�
ASRC மனித உரிைமகள் சட்ட அைமப் �, ஒ� தனியார் வழக்க�ஞைர
ைவத்�க் ெகாள் ள ��யாத மற் �ம் அரசாங் கத்தால் நி�யளிக்கப் பட்ட
சட்ட ஆேலாசைனைய அ�க ��யாத �க�டம் ேகா�பவர்க�க்�
இலவச சட்ட ஆேலாசைனகைள�ம் உத�கைள�ம் வழங் க ���ம் .
ASRC சட்டக் �� எங் கள் ஃ�ட்ஸ் �ேர ைமயத்�ல் தற் ேபா� இல் ைல.
இந்த சமயத்�ல் ஒ� வழக்க�ஞைரப் பார்க்க தய� ெசய் � ைமயத்�ற் �
வர ேவண்டாம் . சட்ட ேசைவ�ல் நீ ங் கள் ஏற் கனேவ வா�க்ைகயாளராக
இ�ந்தால் தய�ெசய் � 03 9274 9889 என் ற எண்ைண
ெசவ் வாய் /�யாழன்/ெவள் ளிக்�ழைமகளில் காைல 10.30 மணி-மாைல 2
மணிக்� இைடேய அைழக்க�ம் .
நீ ங் கள் �� வா�க் ைகயாளராக இ�ந் தால் �ங் கள் மற் �ம்
�யாழக்�ழைமகளில் காைல 10:30 மணி� �தல் ம�யம் 12 மணி

வைர ெதாைலேப� வ�யாக 0478 700 605 என் ற எண்ைண அைழப் பதன்
�லம் சட்ட ஆேலாசைன ெபற ���ம் .
ேவைல வாய் ப் � ஆதர�
ASRC ேவைலவாய் ப் � �ட்டம் ேநர� அப் பா�ண்ட்ெமண்ட்க�க்�
�டப் பட்�ள் ள�, ஆனால் ேவைலையக் கண்���ப் ப�ல் இன் �ம்
உங் க�க்� உதவ ���ம் . நீ ங் கள் ஏற் கனேவ �ட்டத்�ன்
உ�ப் �னராக இ�ந் தால் நீ ங் கள் �ன் னஞ் சல் , ெதாைலேப� அல் ல�
ஸ்லாக் �லம் எங் கைளத் ெதாடர்� ெகாள் ளலாம் . நீ ங் கள் ஏற் கனேவ
ASRC ேவைலவாய் ப் � �ட்டத்�ன் உ�ப் �னராக இல் ைலெயன்றால்
தய� ெசய் � 03 9326 6066 என் ற எண்ைணத் ெதாடர்� ெகாள் ள�ம்
அல் ல� ேமல�கத் தகவ�க்� இங் � �ளிக் ெசய் ய�ம் .
ேகஸ்ெவார்க்: தகவல் , ஆதர� மற் �ம் பரிந் �ைரகள்
நீ ங் கள் ASRC க்� ��யவராகேவா அல் ல� தற் ேபாைதய
உ�ப் �னராகேவா இ�ந்தால் , ASRC இல் ஒ� ேகஸ்ெவார்க்கைர நீ ங் கள்
அ�க ���ம் , அவர் உங் க�க்� தகவல் கைள வழங் �வார்,
உங் க�க்� ஆதரைவ அளித்� மற் �ம் உங் கள் நல�க்காக
ெசயல் படலாம் மற் �ம் ASRC ச�கத்�ல் உள் ள �ற ேசைவகள் மற் �ம்
ெவளி ேசைவக�க்� உங் கைளப் பரிந்�ைரக்கலாம் .
இந் த ஆதரைவ அ��வதற் கான எங் கள் ட்ராப் -இன் ேசைவ
தற் ேபா� �ைடக் க�ல் ைல. தய� ெசய் � 03 9326 6066 என் ற எண்ணில்
�ங் கள் /ெசவ் வாய் /�யாழன்/ெவள் ளிக்�ைழைமகளில் காைல 11
மணி���ந்� மாைல 3 மணி வைர அைழக்கலாம் மற் �ம்

உங் க�க்காக ஒ� ASRC பணியாளர் �லம் ம� அைழப் �க்� ஏற் பா�
ெசய் யப்ப�ம் .
கல் �
ேநர� அப் பா�ண்ட்ெமண்ட்க�க்� ASVET �ட்டம் �டப் பட்�ள் ள�,
ஆனால் ெதாைலேப� அ�ப் பைட�லான பாடெந� ஆேலாசைன,
தகவல் மற் �ம் பரிந்�ைரகைள இன் �ம் வழங் � வ��ற�. ஒ�
அப் பா�ண்ட்ெமண்ட்ைடப் ெபற (உங் கள் அப் பா�ண்ட்ெமண்ட்
ெதாைலேப��ல் மட்�ம் ), தய� ெசய் � 03 9274 9807 or 03 9274 9834 என்ற
எண்ைண (�ங் கள் -ெவள் ளி) காைல 10 மணி���ந்� மாைல 5 மணி
வைர அைழக்கலாம் .
த�ப் �க் காவல் உரிைமகள் வக் காலத்� �ட்டம் (DRAP)
எங் கள் ஆஃப் ேஷார் மற் �ம் ஆன் ேஷார் த�ப் �க்காவல்
வா�க்ைகயாளர்கைள ஆதரிக்க DRAP �� வழக்கம் ேபால்
ெசயல் ப��ற�. எங் களின் DRAP ெதாைலேப�க்� whatsapp ெசய் ய�ம் –
(+61) 04 2667 9247 எங் களின் ஒ� ேகஸ் பணியாளர் உங் கைளத் ெதாடர்�
ெகாள் வார்.
______________________________________________________________________

COVID-19 என்� அைழக்கப் ப�ம் ெகாேரானா
ைவரஸ் என்றால் என்ன?

COVID-19 ��த்த ெமா�ெபயர்க்கப் பட்ட (தகவ�க் �) இந்த தளத்�ற் �
ெசல் ல�ம் sbs.com.au/language/coronavirus
ெகாேரானா ைவரஸ் (COVID-19) பற் �ய ��தல் தகவல் கைள�ம்
ஆேலாசைனைய�ம் ெபறலாம் - அ���கள் , பயணம் மற் �ம்
ெதாற் �ன் அபாயத்ைதக் �ைறக்க என் ன ெசய் ய ேவண்�ம்
ேபான்றவற் �ற் � இங் � ெசல் ல�ம் : dhhs.vic.gov/coronavirus

நீ ங் கள் COVID-19 ேநாய் அ���க�டன் உடல் நலமற் றவராக
உணர்ந்தால் , தய�ெசய் � அ�கார�ர்வ ேசாதைன ைமயங் களில்
பரிேசா�த்�க் ெகாள் ள�ம் . https://www.dhhs.vic.gov.au/getting-tested ஐப்
பார்ைவ�ட�ம் . இந்தச் ேசாதைன அைனவ�க்�ம் இலவசம் . தய�
ெசய் � உங் க�டன் அைடயாளச் சான் ைற எ�த்�ச் ெசல் ல�ம் .
______________________________________________________________________

தகவல் தாள் கள்
�ன்வ�ம் தைலப் �கள் பற் �ய தகவல் பக் கங் கள் ASRC
இைணயத்தளம் வ�யாக �ைடக்�ன்றன

●

ச�க இைடெவளி மற் �ம் தனிைமப் ப�த்தல் சட்டங் கள் இங் �.

●

ெகாெரானாைவரஸ் ஹாட்ைலன் மற் �ம் உங் கள் த�� இங் �.

●

நீ ங் கள் ேவைலைய இழந்தால் நாங் கள் உங் க�க்� எவ் வா� உதவ
���ம் இங் �.

●

நீ ங் கள் பரி��க்கக்��ய இதர �ஷயங் கள் இங் �.

கல் � மற் �ம் ப�ற் �த் �ைற வ�யாக ெபற் ேறார்கள் மற் �ம்
பராமரிப் பாளர்க�க் � ��தல் தகவல் கள் �ைடக்�ன்றன
education.vic.gov.auஐப் பார்ைவ�ட�ம்

●

ஆன்-ைசட் கற் �த்த�க்�த் ��ம் ப�ம் (ெமா�ெபயர்க்கப் பட்ட�)

●

”உங் கள் �ழந்ைத�டன் ேப�தல் ” , “உங் கள் ெமா��ல்
ஆேலாசைன” இவற் �ன் �ழ் ெபா� ஆேலாசைன (ெமா�
ெபயர்க்கப் பட்ட�)

●

ெகாேரானா ைவரஸ் (COVID-19) ஐப் பற் � உங் கள் �ழந்ைதக�டன்
ேப�வ� பற் �ய எளிதான வா�ப் � வ�காட்�

