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(ைறதீ,-பி0( வி1ண-பி3த$ 
இ5த3 தகவ$தா7 ேதசிய (ைறதீ,-;< ேசைவ=( (National Redress Scheme). 

(ைறதீ,-பி0காக வி1ண-பி=(A ெசய$Cைற ப0றிய ஒE க1ேணாFட3ைத வழI(கிறJ. 

நீIக7 எ-ேபாJ வி1ண-பி=க CMNA? 

National Redress Scheme ஆனJ 1 ஜூைல 2018 அZ[ ெதாடIக-ப'கிறJ ம0[A இJ 10 
ஆ1'க]=(< ெசய$ப'A. நீIக7 இ-ெபா^J Cத$ 30 ஜூZ 2027 வைர எ5த ேநர3திbA 
வி1ண-பி=கலாA. 

நீIக7 எ-பM வி1ண-பி-பJ? 

நீIக7 அ<சிFட பMவ3திேலா அ$லJ இைணயதள3திேலா வி1ண-ப3ைத- d,3தி 
ெசeயலாA. 

வி1ண-ப- பMவ3திZ அ<f நகைல நீIக7 ெப[வத0(: 

• அைத www.nationalredress.gov.au -iE5J பதிவிற=கA ெசeJெகா7ளலாA 

• 1800 737 377 எZற எ1j=( அைழ3J வி1ண-ப- பMவ3ைத3 தபாi$ அk-ப= 

ேகாரலாA, அ$லJ 

• அத0கான ஆதரm< ேசைவ ஒZைற= ேகாரலாA. 

நீIக7 ‘ைமெகௗ’ (MyGov) வாயிலாக இைணயA qலA வி1ண-பி=கலாA. உIக]=( 
ஏ0கனேவ ஒE MyGov கண=( இ$ைலெயZறா$ my.gov.au -வி0(< ெசZ[ ஒE கண=ைக 
உEவா=கி=ெகா7ள CMNA. 
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நீIக7 அ<சிFட வி1ண-ப3ைத- பயZப'3தினா$, உIக]ைடய d,3தி ெசeத 
வி1ண-ப3ைத நீIக7 அk-பேவ1Mய Cகவாி: 

NRS 
Reply Paid 7750 
Canberra BC ACT 2610 
Australia 

d,3தி ெசeத வி1ண-ப3ைத எIக]=(3 திE-பி அk-;வத0( CZன, தயmெசeJ அதZ 
ஒE நகைல உIகளிடA ைவ3J=ெகா7ளmA.  

உIக7 வி1ண-ப3தி$, உIக]=( எZன நட5தJ எZபைத- ப0றிNA அதனா$ உIக7 
வாs=ைகயி$ ஏ0பFட தா=கA ப0றிNA விவரமாக3 ெதாிவி=(மா[ நீIக7 
ேகF'=ெகா7ள-ப't,க7. நீIக7 விEAபினாbA உIகளா$ CMNA எZறாbA, அத0( 
ஆதாரமான ம0ற விவரIக7 எைதNA நீIக7 ெதாிவி=க ேவ1Mயதி$ைல. 

உIக7 வி1ண-பA ம0[A CMm ப0றிய எ$லா3 தகவ$க]A பாJகா=க-ப'கிறJ. அJ 
திFட3திZ ேநா=கIக]=காக மF'ேம பயZப'3த-ப'A, ம0[A இதி$ சAப5த-பFட 
நி[வனIக] டZதகவ$கைள- பகி,5Jெகா7வJ உ7ளடIகலாA. 

இ5த- பMவ3ைத- d,3தி ெசeவத0( உIக]=( ஏ0கனேவ ெதாி5த ஒEவாிZ உதவிைய- 
ெப[வத0(, அ$லJ இலவச ஆதரm< ேசைவகளிடமிE5J (Redress Support Services) உதவி 
ெபற நீIக7 விEAப=u'A.  

உதவி ெபற$ 

வி1ண-ப< ெசய$Cைற=( CZனEA, வி1ண-பி=(AேபாJA, வி1ண-பி3த பிZனEA 
உIக]=( உதவிNA ஆதரmA வழI(வத0( இலவச, இரகசிய ஆதரm< ேசைவக]A 
கிைட=கிZறன. ஒE ஆதரm< ேசைவைய= க1டறிய, 131 450 எZற எ1ணி$ 

‘ெமாழிெபய,-; ம0[A ெமாழிெபய,3Jைர-;< ேசைவ’ (Mஐஎy ேநஷன$ (TIS National))-

ைய அைழ3J 1800 737 377 எZற எ1ணி$ National Redress Scheme ஐ அைழ=(மா[ 

அவ,களிடA ேகFகmA. 

உIக7 சா,பாக ேவ[ யாராவJ National Redress Scheme உடZ ெதாட,;ெகா7ள 
ேவ1MயிE5தா$, அவ,க7 ‘(ைறதீ,-; நியமனதார, பMவA’ (‘Redress Nominee form’) 
ஒZைற- d,3தி ெசeய ேவ1MயிE=(A.  

உIக7 வி1ண-ப3ைத< ெசயலா=கA ெசeத$ 

உIக7 வி1ண-பA ஒE தரநிைலயான u[களிZ ெதா(-பிைன= கண=கி$ ெகா1' ஒE 
தரநிைலயான ெசய$Cைறைய- பயZப'3தி- பாிசீi=க-ப'A. fயாதீன CMெவ'-பாள,க7 
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உIக7 வி1ண-பIகைள- பாிசீi-பா,க7. அவ,க7 அரசாIக- பணியாள,க7 அ$லJ 

National Redress Scheme- இ$ பIேக0கிZற ஏேதkA ம0ற அைம-;க]டZ 

ெதாட,;ைடயவ,க7 அ$ல. 

உIக7 வி1ண-பA நீIக7 (றி-பி'கிZற நி[வன3தி$ அ$லJ நி[வனIகளி$ இE=கிZற 

ஏேதkA பதிேவ'க7 அ$லJ தகவ$க]டZ இைணவாக- பாிசீi=க-ப'A. சAபவIக7 

நட5திE-பத0கான வாe-;க7 இE=கிZறன என fயாதீன CMெவ'-பாள, தீ,மானி3தா$, 

அளி-; CZெமாழிm ஒZ[ உEவா=க-ப'A. 

(ைறதீ,-பி0கான அளி-; CZெமாழிmக7 

உIக7 வி1ண-பA ெசயலா=கA ெசeய-பFட பிற(, அதZ CMm ப0றி விள=கி= u[கிZற 
ஒE கMதA உIக]=( அk-ப-ப'A. CMm உIக]=(3 திE-தியளி-பதாக 
இ$ைலெயZறா$ அைத மீளாem ெசeNமா[ நீIக7 ேகFகலாA. 

உIக7 வி1ண-பA ெவ0றிெப0றா$, உIக]=( வழIக-ப'A ெதாைக எ{வளm எZபJ 
கMத3தி$ ெதாிவி=க-ப'A. ேமbA அதி$ உIக]=(= கிைட=கிZற அறிmைரயாேலாசைன 
ம0[A உளவிய$ ேசைவக7 ப0றிய விவரIக]A ெதாிவி=க-பFME=(A. ெபா[-;ைடய 
நி[வன3திடமிE5J ஏ0;ைர (ேநரMயான தனி-பFட ம[ெமாழி) ஒZைற நீIக7 ெபறலாA 
எZற ெதாிைவNA இ5த= கMதA உIக]=( அளி=(A.  

அளி-; CZெமாழிைவ= கE3தி$ ெகா7ளmA அ'3J எZன ெசeயேவ1'A எZபைதNA 
ப0றி- பாிசீi=க உதmவத0(= கிைட=கிZற ஆதரm< ேசைவக7 ப0றிய தகவ$கைளNA 
அ5த= கMதA வழI(A. உIக]ைடய உண,mக7 எ-பM உ7ளன எZபைத- ப0றி- 
ேபfவத0(A ஆதரm< ேசைவகளா$ ஒEவைர வழIக இயbA. 

ஒE (ைறதீ,-; அளி-; CZெமாழிைவ எ-பM ஏ0பJ அ$லJ ம[-பJ 

ஒE National Redress Scheme அளி-; CZெமாழிைவ ஏ0பத0(, நீIக7 ஏ0; ஆவண3தி$ 
ைகெயா-பமிF' ஆ[ மாதIக]=(7 அைத3 திE-பி அk-ப ேவ1'A. நீIக7 ஆ[ 
மாதIக]=(7 அளி-; CZெமாழிைவ ஏ0கவி$ைல எZறா$, அளி-; CZெமாழிm 
ம[=க-பF'7ளJ என National Redress Scheme கEதி=ெகா7]A. அளி-; CZெமாழிைவ 
ஏ0பத0( 30 நாFக7 எ|சியிE=(AேபாJ உIக]=( ஒE நிைன}Fட$ அk-ப-ப'A. 
உIக]=( u'த$ அவகாசA ேதைவ-பFடா$, இ5த= காலவரAைப நீFM=(மா[ நீIக7 
ேகF'=ெகா7ளலாA. 
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அளி-; CZெமாழிைவ ஏ0பத0( நீIக7 தீ,மானி3தா$, நீIக7: 

• அ5த3 J~பிரேயாக3தி0(- ெபா[-பி0(ாிய அைம-;=(A அதkடZ ெதாட,;ைடய 
நப,க]=(A எதிராக எ5தெவாE ேம0ெகா1ட (Mைம< சFட நடவM=ைகNA எ'=க 
CMயாJ (ெபயாிட-பFட J~பிரேயாகA ெசeதவராக இ$ைலெயZறாbA); ம0[A  

• அ5த3 J~பிரேயாக3தி0காக எதி,கால3தி$ அ5த அைம-பிடமிE5J ேவ[ எ5த 
வைகயான இழ-�FைடNA ேகாEவத0கான த(திைய நீIக7 ெபறமாF�,க7. 

ஏ0; ஆவண3தி$ ைகெயா-பமி'வத0( CZன, National Redress Scheme -இZ இலவச 

ம0[A இரகசிய சFட அறிmைரைய நீIக7 அjக ேவ1'A என- பாி5Jைர=க-ப'கிறJ. 

ஒE அளி-; CZெமாழிைவ நீIக7 ம[-பத0(, நீIக7 அளி-; CZெமாழிைவ ம[=கிறீ,க7 
என= (றி-பிF' ஆவண3தி$ ைகெயா-பமிF'3 திE-பி அk-பேவ1'A. ஒE அளி-; 

CZெமாழிm ம[=க-ப'AேபாJ, J~பிரேயாகA ெதாட,பாக National Redress Scheme -இZ 

கீs ேம0ெகா1' எ5த வி1ண-பIகைளNA நீIக7 சம,-பி=க CMயாJ. இE5தாbA, ஒE 
அைம-பிZ மீJ ப0றி நீIக7 (0றவிய$ நடவM=ைக எ'=க CMNA (காவ$Jைற=(< ெச$ல 
CMNA). 

u'த$ தகவ$க]=( 

National Redress Scheme ப0றி u'தலான தகவ$கைள3 ெதாி5Jெகா7ள, 

www.nationalredress.gov.au -ஐ- பா,ைவயிடmA அ$லJ 1800 737 377 எZற எ1ணி$ 

National Redress Scheme -ஐ அைழ=கmA. 

உIக]=( ஒE ெமாழிெபய,-பாள, ேதைவ-பFடா$, 131 450 எZற எ1ணி$ ‘Mஐஎy 

ேநஷன$ (TIS National)’-ஐ அைழ3J 1800 737 377 எZற எ1ணி$ National Redress Scheme 

-ஐ அைழ=(மா[ அவ,களிடA ேகFகmA. 

 


