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STARTTS இன் ஊழியர்கள் யார?
STARTTS இன் ஊழியர்கள் பல்வேறு ்கலாசாரப் 
பின்்னணி்களையுளைய பயிற்றுவேிக்கப்படை த�ாழில 
வேலலுநர்கைாவேர. ்கைந� ்காலங்கைில ்கடி்னமா்ன ்வே�ள்ன்களை 
அனுபவேித�வேர்களுககு உ�வுவே�ில அவேர்கள் சிறப்புத ்�ர்சசி 
தபற்றவேர்கள்.

 
ஆங்ககிலம் அலலாத ஒரு ம�ாழியில  
ஒருவர பேச விரும்ேினால அதற்கு 
ஏற்ோடு்கள் உண்ா?
அரபு, �ாரி, பாரசீ்கம், ஹஸரா்கி மற்றும் �மிழ் ்பான்ற தமாழி்களை 
STARTTS இன் ஊழியர்கள் ்பசுவேர. அததுைன் ்�ளவேப்படின் 
அவேர்கள் த�ாழிலசார தமாழிதபயரப்பாைர்களைப் பயன்படுததுவேர. 

 
த்கவல்கள் இர்கசியததன்்�யு்ன் 
ோது்காக்கபேடு�ா?
STARTTS இன் ்சளவே்கள் அந�ரங்கமா்னளவே. ஒருவேர எமககு 
அனும�ித�ால மடடு்ம அவேர பற்றிய �்கவேல்களை STARTTS  ப்கிரநது 
த்காள்ளும், அதுவும் அவேருககு உ�வுவே�ற்்கா்க்வே. ஆ்னால ஒருவேர 
�்னககு தீங்கிளழததுக த்காள்வே�ா்க எம்மிைம் கூறி்னால அலலது 
மற்தறாருவேர தீங்கிளழக்கப்பைக கூடுமாயின், அப்்பாது குறித� 
நபளரயும் மற்றவேர்களையும் பாது்காப்ப�ற்்கா்ன நைவேடிகள்களயளய 
STARTTS ்மற்த்காள்ை ்வேண்டியிருககும்.

வாடிக்கையாளரகைளுககைான

STARTTS இ்னப ேற்்ி:
STARTTS என்பது சித�ிரவேள�யின் வேடுக்கள் மற்றும் அ்க�ி்கைின் 

ம்னவேடுக்கள் ஆ்கியவேற்றிலிருநது குணமளைவே�ற்கு மக்கள் மற்றும் 

சமு�ாயங்களுககு உ�வுவே�ற்்கா்கவும், மற்றும் அவேர்களுளைய 

வோழ்வேிள்ன அவுஸ�ி்ரலியாவேில மீண்டும் ்கடடிதயழுப்புவே�ற்கு 

உ�வுவே�ற்்கா்கவும், ்கலாசார ரீ�ியில தபாருத�மா்ன உைவேியல 

சி்கி்சளச, ஆ�ரவு மற்றும் சமூ்கத �ளலயீடு்களை 30 ஆண்டு்களுககு 

வேழங்கியுள்ை நிபுணததுவேம் வோயந�, இலாப ்நாக்கமின்றிய ஓர 

அளமப்பாகும். ்சளவே்கள், சடை ஆ்லாசள்ன மற்றும் த்காள்ள்கசார 

்வேளல்கள் த�ாைரபிலா்ன பயிற்சி்களை வேழஙகுவே�ன் மூலம் 

ஒரு ்நரமளறயா்ன மீடபு்ச சுற்று்சசூழலுககு STARTTS ்மலும்  

ஊக்கமைிக்கின்றது. 

www.startts.org.au

தகவல்

 

எம்்�த மதா்ரபு ம்காள்்க

த்ல்� அலுவல்கம் CARRAMAR
152-168 The Horsley Dr 
Carramar NSW 2163

த�ாளல்பசி:  (02) 9646 6700 
த�ாளல்பசி:  (02) 9646 6710 
த�ாளல்பசி:  (02) 9646 6801 (உள்தைடுத�ல)

்காரியாலயததகின் ேி் அ்�வி்ங்கள்:

Auburn
Blacktown
Fairfield
Liverpool

Armidale
Coffs Harbour
Newcastle
Wagga Wagga
Wollongong

்காரியாலய அளமவேிைங்கைின் வேிபரங்களுககு 
www.startts.org.au/contact/ இற்கு்ச தசல்க.

Sydney, மற்றும் Bankstown, Parramatta, Dee Why, Lakemba, 

Penrith, Campbelltown, Rockdale, Tamworth, Griffith இன்னும் 

Albury ்பான்று NSW முழுவேதும் வேியாபிததுள்ை அளமவேிைங்கைில, 

உைவேை ஆ்லாசள்ன மற்றும் பிற ்சளவே வேள்க்களையும் STARTTS 

்மலும் வேழஙகு்கின்றது. எங்கைது வோடிகள்கயாைர்கைின் 

்�ளவே்களுககு ஏற்ப இந� அளமவேிைங்கள் மாறும். ்மல�ி்க 

�்கவேல்களுககு STARTTS இள்ன �யவுதசயது த�ாைரபு த்காள்ைவும்.

Tamil



 
STARTTS இன் பச்வ யாருககுரியது?
அவுஸ�ி்ரலியாவுககு வேருவே�ற்கு முன்பு  நாடடில அைககுமுளற, 
யுத�ம், வேன்முளற மற்றும் ம்னி� உரிளம மீறல்களுககு உடபடடு அ�ன் 
்காரணமா்க துன்பப்படுபவேர்களுககு STARTTS �்னது ்சளவேளய 
வேழஙகு்கிறது. அத�ள்க்யார எப்்பாது, எப்படி அவுஸ�ி்ரலியாவுககு 
வேந�ிருந� ்பா�ிலும், STARTTS அவேர்களுககு �ன் உ�வேி்களை 
வேழஙகும்.   

 
STARTTS இன் உதவி ஒருவருககு எதற்்கா்கத 
பத்வபே்லாம்?
்கைந� ்காலத�ில ஏற்படை பயங்கர நிள்னவு்களை்ச சமாைிக்க 
முயற்சிககும் அ்�்வேளை, பு�ிய்�ார ்�சத�ின் சூழ்நிளல்களுககு 
மு்கம் த்காடுக்க ்வேண்டியுள்ைளம சில்வேளை ஒருவேளரத  �ிணற 
ளவேக்கலாம், அததுைன் அது அவேர்களைக ்கவேளலயிலும் குழப்பத�ிலும் 
ஆழ்த�ிவேிைவும், அத�ள்க்யாரின் உைலா்ராக்கியதள�யும், 
நாைாந� வோழ்கள்களயயும் கூை பா�ிக்கவும் கூடும். 

சில தபாதுவோ்ன பா�ிப்பு்கள்:

 ஆங்கிலம் ்கற்ப�ில சிரமங்கள்

 உறக்கமின்ளம மற்றும் கூைா� ்க்னவு்கள்

 மறக்க முடியா� ்கைந� ்கால நிள்னவு்கள்

 �ளலவேலி்கள் மற்றும் உைல ்நாவு்கள்

 வேிளரவேில ்்காபமளைவேதும் அ்சசம் த்காள்வேதும்

 நம்பிகள்கயீ்னம் அலலது அநா�ரவோ்ன உணரவு

  வோழ்கள்க �்னது ்கடடுப்பாடடில இ்னி இலளல என்ற உணரவு

 குடும்பத�ினுள் ப�டைமா்ன நிளல

  மக்களை நம்புவே�ில அலலது பு�ிய நண்பர்களை 
ஏற்படுத�ிக த்காள்வே�ில சிரமப்படு�ல மற்றும் 
�்னியா்க வேிைப்படடிருப்பது ்பான்ற உணரவு.

 
STARTTS இனால உதவ முடியு�ா?
்கைந� ்காலத�ில ்கடி்னமா்ன சூழ்சிளல்களை அனுபவேித� மக்கள் 
ம்ன ஆறு�ல தபறவும், மி்க்ச சிறந� ஒரு வோழ்ளவே அளமததுக 
த்காள்ைவும் உ�வுவே�ில STARTTS சிறப்புப் பயிற்சி தபற்றுள்ைது. 
மக்கள் �ங்கள் வோழ்வேில குளறவோ்ன அழுத�தள�யும், �மது வோழ்வு 
�மது ்கடடுப்பாடடில இருப்பள�யும் உணரும் ்பாது, ஆங்கிலம் 
்கற்பதும், த�ாழிதலான்ளறத ்�டிப் தபறுவேதும், குடும்பததுைன் 
ஒத�ிளசநது தசலவேதும் மற்றும் பு�ிய நண்பர்களைத ்�டிப் 
தபறுவேதும் இலகுவோயிருககும்.

 
ஒருவர எவவளவு ்காலம் ்காததகிருக்க பவணடியிருககும்?
STARTTS இைம் ்காத�ிருப்்பார படடியதலான்றுள்ைது, எ்ன்வே 
ம்னநல ஆ்லாச்கர ஒருவேர சந�ிப்பு ்வேளை ஒன்றிற்்கா்க அளழககும் 
வேளரயில ஒருவேர அ்்ன்கமா்க 2-4 வோரங்கள் வேளர ்காத�ிருக்க 
்வேண்டியிருக்கலாம்.

 
சநதகிபேதற்கு ஏற்ோடு மசயயா�ல ஒருவர வரலா�ா?
ஒருவேர �ன்ள்ன அறிமு்கப்படுத�ிக த்காள்வே�ற்கு வேரலாம், ஆ்னால 
ஒரு ஆ்லாசள்ன நி்கழ்்சசியில பஙகு தபறுவே�ற்கு, அவேர்கள் முன் 
ஏற்பாடு தசய�ிருக்க ்வேண்டும்.

 
STARTTS இற்கு எவவளவு மசலவாகும்?
நாம் உ�வு்கின்ற யாவேருககும் STARTTS இன் ச்கல ்சளவே்களும் 
இலவேசமாகும்.

 
ஒருவர எதத்ன வயது்்யவரா்க இருததல பவணடும்?
சிறி்யார மு�ல மு�ி்யார வேளரயிலா்ன ச்கல 
வேயதுளையவேர்களுககும் STARTTS உ�வு்கிறது. ஒருவேர 16 
வேயதுளையவேரா்க அலலது அ�ிலும் குளறந�வேரா்க இருந�ால 
அவேர்களுககு தபற்்றாரின் அலலது பாது்காவேலரின் இணக்கம் 
அவேசியமாகும். 

 
ஒருவர இசபச்வக்கா்க எஙப்க மசலல பவணடும்?
சிட்னியிலும் மற்றும் NSW இலுள்ை பின்வேரும் ஏள்னய பிராந�ிய 
அளமவேிைங்கைிலும் STARTTS மக்களைப் பாரக்க முடியும். 

 STARTTS இன் அலுவேல்கங்கள்

  TAFE ்கள் மற்றும் சமூச சு்கா�ார ளமயங்கள் ்பான்ற 
STARTTS இன் தவேைிக்கை அளமவேிைங்கள்

 பாைசாளல்கள் (அப்பாைசாளல்கைிலுள்ை மாணவேர்களுககு)

 
STARTTS எவவாறு உதவ முடியும்?
STARTTS இன் ஓர உைவேைத துளணயாைர, ்கவேளல்கள் மற்றும் 
துயரத�ில உள்ைவேர்களுைன் ்பச முடியும். அவேர்கள் எ�ிரத்காள்ைக 
கூடுமா்ன ்கவேளல்கள் மற்றும் துன்பங்கள் பற்றி அவேர்களுைன் 
்கள�தது, அவேர்கைது பிர்சசிள்ன்கள் த�ாைரபா்க உ�வேக 
கூடுமா்னவேர்களுைனும் நிறுவே்னங்களுைனும் த�ாைரபுபடுத�ி 
அவுஸ�ி்ரலியா எவவோறு தசயற்படு்கிறது எ்ன அவேர்கள் வேிைங்கிக 
த்காள்ை உ�வுவோர.

 
ஒருவர ஓரு குழு மசயற்ோடு்களில 
இ்ம்மே் என்ன மசயய பவணடும்?
�்னிப்படை அறிவுளர ஆ்லாசள்னளய வேிை குழு அடிப்பளையிலா்ன 
ஆ�ரளவேப் தபற வேிரும்பு்வோருககு STARTTS இைம் பல்வேறு 
தமாழி்கைில பல�ரப்படை குழுக்கள் உள்ை்ன. குழு ஆ�ரளவே 
வேிரும்பு்வோர ்பா�ிய எண்ணிகள்கயில இருந�ால மடடு்ம குழு 
ஆ�ரவு்ச ்சளவே வேழங்கப்படும். இத�ள்கய குழுக்கைில ்கலாசார 
மாற்றங்களுககு மு்கஙத்காடுததுள்ை குடும்பங்கள், குழு ஆ்லாசள்ன, 
சமூ்க ஆ�ரவுக குழுக்கள், வேிளையாடடுக குழுக்கள், ்களல மற்றும் 
ஓவேியக குழுக்கள் மற்றும் இளைஞர குழுக்கள் உள்ைைஙகும். 

STARTTS இற்குப ேரிநது்ர மசயவதற்கு:
சுய-பரிநதுளர்கள் உடபை,  பரிநதுளர்கள் யார மூலமா்க வேந� 
்பா�ிலும் அ�ள்ன STARTTS ஏற்றுக த்காள்ளும்.

ககு பரிநதுளர தசயவே�ற்கு:

  (02) 9646 6700 இ்ன அ்ழக்கவும்
  (உள்தைடுத�ல பிரிவேிள்னக ்்கட்கவும்)

  STTS-IntakeGeneral@health.nsw.gov.au  
இற்கு �ின்னஞசல மசயயவும்
(பரிநதுளர தசயவே�ற்்கா்ன படிவேம் STARTTS வேளலத�ைத�ில உள்ைது)


