
 

 

 
 

முக்கிய தகவல்கள்: TPV /SHEV 

ஆகிய விசாக்களள நிரந்தர விசாவாக 

மாற்றுதல் 
 

முக்கிய மாற்றங்கள் 

2023 பெெ்ரவரி 14 ஆம் திகதி முதல் தற்காலிக ொதுகாெ்பு விசா (TPV) அல்லது ‘சசஃெ் 

சேவன் எண்டரப்ிரரஸ்’ விசா (SHEV) தற்சரமயம்ரவத்திருெ்ெவரக்ள், முன்பு 

ரவத்திருந்தவரக்ள் அல்லது அதற்காக விண்ணெ்பித்துள்ளவரக்ள், நிரந்தர 

‘ரிபசாலூஷன் ஒஃெ் ஸ்சடட்டஸ் விசா’வுகக்ுத் (RoS விசா) தகுதி பெறலாம் என்று மதத்ிய 

அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. 

நிரந்தர RoS விசா வழங்கெ்ெட்டவரக்ள், குடும்ெத்துடன்  மீண்டும் இரணந்துபகாள்ளும் 

வாய்ெ்பு உட்ெட சகல நிரந்தர வதிவாளரக்ளுக்கு உள்ள அசத உரிரமகரளயும் 

ெயன்கரளயும் பெறுவர.் 

 RoS விசாவுக்குரிய தங்கள் உரிரமகரளெ் பெறுவது பதாடரப்ில் 

அவரக்ள் சட்ட உதவிரய நாடுவது அதத்ியவசியமானதாகும். 

இந்தத் தகவல் தாள் பின்வருவனவற்ரற விளக்குகிறது: 

• உங்களுக்கு நிரந்தர RoS விசா வழங்கெ்ெடும் முரற; மற்றும் 

• நீங்கள் இலவச சட்ட உதவிரயெ் பெறக்கூடிய முரற. 

நிரந்தர RoS விசா பெறத் தகுதியுளையவரக்ள் யார்? 

உங்களுக்குெ் பின்வரும் தரகரமகள் இருந்தால் RoS விசாரவெ் பெற முடியும்: 

• நீங்கள் தற்சொது ஒரு TPV/SHEV-ஐ ரவத்திருந்தால்; அல்லது 

• நீங்கள் ஏற்கனசவ ஒரு TPV/SHEV-ஐ ரவத்திருந்திருந்தால்; அல்லது 

• நீங்கள் உங்கள் முதலாவது TPV/SHEV-க்கு விண்ணெ்பித்து, இறுதித் தீரம்ானம் 

கிரடகக்ும் வரர காதத்ிருெ்ெதாக இருந்தால். 

உங்கள் TPV அல்லது SHEV காலாவதியாகியிருந்தாலும், நீங்கள் RoS விசாவுக்கு 

விண்ணெ்பிக்கலாம் (ஆனால் உங்கள் விசா இரத்துச ்பசய்யெ்ெட்டிருந்தால் விண்ணெ்பிக்க 

முடியாது). 

ஒரு RoS விசாளவெ்  பெறுவது எவ்வாறு 

1. தற்பொது TPV அல்லது SHEV விசாளவ ளவத்துள்ள ஆனால் அடுதத் TPV அல்லது SHEV 

விசாளவெ் பெற விண்ணெ்பிக்காதவர்கள் 

உங்களுக்கு தற்சொது ஒரு TPV அல்லது SHEV உள்ளதுடன் அடுத்த TPV அல்லது SHEV 

விசாவுகக்ு விண்ணெ்பித்திராவிட்டால், நீங்கள் ஒரு RoS விசாவுக்கு விண்ணெ்பிக்க 

சவண்டியிருகக்ும். 

இது இரண்டு கட்டங்களாக நரடபெறும்: 

• கை்ைம் 1: பெெ்ரவரி மாதம் முதல் மார்ச ்மாத இறுதி வளர, TPV/SHEV விசா உள்ள 

சிலருக்கு, RoS விசாவுகக்ு விண்ணெ்பிகக்ுமாறு உள்நாட்டலுவல்கள் 

திரணகக்ளதத்ிடமிருந்து (இத்திளணக்களம்) எழுதத்ு மூலம் அரழெ்புக் கடிதம் 

வரும். விரரவில் விசா காலவாதியாகவுள்ள மற்றும் ஏரனய முன்னுரிரம 

விடயங்கரளக் பகாண்டுள்ள ஆட்களுக்கு இத்திரணக்களம் அரழெ்புக் 

கடிதங்கரள அனுெ்பும். இந்தக் கட்டத்தில் அரனவரும் விண்ணெ்பிகக்ுமாறு 

அரழக்கெ்ெடமாட்டாரக்ள். இந்த விசாவுக்கு விண்ணெ்ெக் கட்டணங்கள் எதுவும் 

பசலுத்த சவண்டியதில்ரல. 

• கை்ைம் 2: மார்ச ்மாத இறுதியில் இருந்து, TPV/SHEV ரவதத்ுள்ள மற்ற 

அரனவரும் RoS விசாவுக்காக ஒன்ரலனில் விண்ணெ்பிக்க முடியும். 

திரணகக்ளதத்ிடமிருந்து ஒரு அரழெ்புக் கடிதம் இல்லாமல் உங்களால் 

விண்ணெ்பிக்க முடியும். 
 



2. அடுத்த TPV அல்லது SHEV விசாவுக்கு விண்ணெ்பித்துள்ள ஆை்கள் 

நீங்கள் அடுத்த TPV அல்லது SHEV விசாவுகக்ு விண்ணெ்பித்திருந்து, அந்த விண்ணெ்ெம் 

பதாடரப்ில் இத்திரணக்களம் இறுதித் தீரம்ானம் எடுத்திருக்காவிட்டால், நீங்கள் RoS 

விசாவுகக்ு விண்ணெ்பிக்க சவண்டிய அவசியமில்ரல. உங்கள் தற்சொரதய TPV/SHEV 

விண்ணெ்ெம் தானாக RoS விசாவுக்கான விண்ணெ்ெமாக மாற்றெ்ெடும், நீங்கள் 

எந்தபவாரு நடவடிக்ரகயும் எடுகக்த் சதரவயில்ரல. உங்கள் விடயம் பதாடரப்ில் 

இறுதித் தீரம்ானம் எடுெ்ெதற்கு ஏசதனும் சமலதிக தகவல்கள் அவசியமாயின் 

இத்திரணகக்ளம் உங்கரளத் பதாடரப்ுபகாள்ளும். 
 

3. தங்கள் முதலாவது TPV அல்லது SHEV விண்ணெ்ெத்திற்கான இறுதித் 

தீர்மானத்திற்காகக் காத்திருெ்ெவர்கள் 

நீங்கள் உங்கள் முதலாவது TPV அல்லது SHEV-க்காக விண்ணெ்பித்து, எந்தபவாரு 

தீரம்ானமும் இது வரரயில் கிரடத்திராவிட்டால், இத்திரணக்களம் உங்கள் 

விடயத்ரத பதாடரந்்து மதிெ்பீடு பசய்யும். உங்கள் விடயத்திற்கு அங்கீகாரம் 

வழங்கெ்ெட்டால், அது தானாகசவ RoS விசா வழங்கலுக்கு மாற்றெ்ெடும். உங்கள் 

விடயம் இத்திரணக்களத்தினால் நிராகரிக்கெ்ெட்டு, பின்னர ்IAA, AAT அல்லது 

நீதிமன்றங்களுகக்ான உங்கள் சமன்முரறயீடு பவற்றியளித்து, 

இத்திரணகக்ளதத்ிற்கு 'அனுெ்ெெ்ெட்டால்", RoS விசாரவெ் பெறுவதற்கு நீங்கள் 

தகுதிபெறுவீரக்ள். 

சை்ை உதவிளயெ் பெறுவது எெ்ெடி 

இந்த மாற்றங்கள் பதாடரப்ில் நீங்கள் சட்ட உதவிரய நாடுவது அதத்ியவசியமானதாகும். 

விக்சடாரியாவிலும் பதன் அவுஸ்திசரலியாவிலும் இலவச சட்ட உதவிரயெ் பெறுவதற்கு, 

‘பரஃபியூஜீ லீகல்’ (Refugee Legal) ஐத் பதாடரப்ு பகாள்ளுங்கள்: 

• ‘பரஃபியூஜீ லீகல்’ TPV/SHEV மாற்றல் ப ாை்ளலன் - திங்கள் முதல் பவள்ளி வரர 

மு.ெ. 9.00 முதல் பி.ெ. 5.00 வரர (03) 9413 0133 ஊடாக 

• மின்னஞ்சல்: RoSVisa@refugeelegal.org.au 

• இரணயத்தளம்: www.refugeelegal.org.au 
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