
சமூக வாழ்வு  
அகதிகள் மற்றும் புகலிடம் ககாருபவரகளுக்கு 
ஆதரவுதவிகளை அைிக்கிறது 
(COMMUNITY LIVING SUPPORTS FOR REFUGEES  
AND ASYLUM SEEKERS – CLSR)

STARTTS -ஐப் பற்றறி 

CLSR பணியாைரகள் யார?

குறறிதத நபர ஆஙகிலதளத விடுதது 
கவறு ஒரு மமாழிளயப் கபச 
விரும்பினால் எனன மசயவது?

நபரின தகவல் பாதுகாப்பானதாக 
ளவக்கப்படுமா?

New Horizons (புதிய அடிவானஙகள்) பற்றறி

மக்களுககு அவர்களின் தன்்னம்பிக்்க்ை வளரக்கவும, 

அவர்களின் ஆர�ோக்ககிைம மற்றும வோழக்்கநகி்ை்ை 

ரமம்டுததவும மற்்றவர்களுடன் ததோடரபு்க்ள 

ஏற்்டுததவும உதவு்ககி்றது.

தமது நலவோழ்வ ரமம்டுததவும, மற்றும எங்கள் ்�நதளவபிைோ்ன 
ரே்வ்கள் ஆத�வு்கள் மூைமோ்க அவர்களின் தகி்ற்்ன உண�வும 
New Horizons மக்களுககு உதவபிைளிக்ககி்றது. அ்� நூற்்றோண்டு 
்கோைமோ்க New Horizons ஆைபி�க்கணக்கோ்ன அவுஸதகிர�லிைர்களுககு 
வோழவபின் அ்்னததுக ்கடடங்களிலும அவர்களின் நலவோழ்வ 
ரமம்டுததுவதற்கு உதவபியுள்ளது. இைைோ்ம, ம்னநைம மற்றும 
வரைோதகி்ப் ்�ோம�ிப்பு ஆ்ககிைவற்்றறில நோங்கள் நகிபுணததுவம 
த்ற்றுள்ரளோம. உங்கள் நலவோழ்வ ரமம்டுததுவதற்்கோ்க, 
நகிபுணர்களின் ஆரைோே்்ன ததோடக்கம, அன்்றோட வோழக்்கத 
தகி்றன்்களுடன்கூடிை ந்டமு்்றக்கோ்ன உதவபி வ்� ்ைவபிதமோ்ன 
ஆத�வு்க்ள நோங்கள் வழஙகு்ககிர்றோம. 
www.newhorizons.org.au

STARTTS என்்து ஒரு நகிபுணததுவம வோயநத, இைோ் ரநோக்கமற்்ற 
அ்மப்்ோகும. இது 30 ஆண்டு்களுககும ரமைோ்க ்கைோேோ� ரீதகிைபில 
த்ோருததப்்ோடு்டை உளவபிைல ேறி்ககிச்ே்ையும, ஆத�்வயும, 
மற்றும ேமூ்க இ்டயீடு்க்ளயும வழங்ககி ேறிததகி�வ்தத தழுமபு்கள் 
மற்றும அ்கதகி்கள் அதகிரசேறி ம்னவடுக்க்ளயும குணப்்டுததுவதற்கு 
மக்களுககும, ேமூ்கங்களுககும உதவபியுள்ளதுடன், ரமலும அவர்களின் 
வோழக்்க்ை அவுஸதகிர�லிைோவபில மீளக ்கடட்மப்்தற்கும 
உதவபியுள்ளது. ரே்வ்கள், த்ோது ஆரைோே்்ன மற்றும த்கோள்்்கப் 
்ணி்களின் மூைமோ்கப் ்ைபிற்ேறிைளிப்்தனூடோ்க STARTTS ேோத்கமோ்ன 
மீடபுச சூழ்ையும வளரக்ககி்றது. 
www.startts.org.au

தவவரவறு ்கைோசேோ�ங்கள் மற்றும ்பின்்னணிைபிலிருநது வநத 
்ைபிற்ேறி த்ற்்ற நகிபுணததுவம வோயநதவர்களோ்ன CLSR ஊழிைர்கள், 
்கஷடங்க்ள அனு்வபிககும மக்களுககு உதவுவதகில தகி்ற்ம 
வோயநதவர்கள். இக ்கஷடங்கள் ஒரு ந்�ின் ்கடநத்கோை அனு்வங்கள் 
அலைது தற்ர்ோ்தை சூழநகி்ையுடன் ததோடரபு்டைதோ்க இருக்கைோம.

CLSR ஊழிைர்கள் ்ைதமோழி்க்ளப் ர்சு்ககின்்ற்னர. ரமலும 
ரத்வப்்டுமர்ோது ைோவரும ததோழிலவோண்்ம மிக்க 
தமோழித்ைரப்்ோளர்க்ளப் ்ைன்்டுதது்ககின்்ற்னர.

CLSR மூைம வழங்கப்்டும ரே்வ்கள், உதவபி்கள் அ்்னததும 
இ�்கேறிைமோ்கப் ர்ணப்்டும. New Horizons மற்றும STARTTS 
ஆ்ககிை்வ, ஒரு ந்ர எங்களுககு அனுமதகி அளிததோல மடடுரம 
அவர்க்ளப் ்ற்்றறிை த்கவல்க்ளப் ்்ககிரநது த்கோள்ளும, அதுவும 
அவர்களுககு உதவும ரநோக்ககிரைரைைோகும. இருப்்பினும, ஒரு 
ந்ர எங்களிடம அவர த்னககுத தோர்ன தீங்ககி்ழததுக த்கோள்ளக 
கூடும அலைது ரவத்றோருவருககுத தீஙகு வபி்ழவபிக்கக கூடும 
எ்னக கூ்றறி்னோல, அப்ர்ோது CLSR ஊழிைர்கள், அநத ந்்�யும 
மற்்றவர்க்ளயும ்ோது்கோப்்தற்்கோ்க ்பி்ற ரே்வ்க்ளப் 
்ைன்்டுததுவர. ரமலும, தற்ர்ோது CLSR-ஐப் ்ைன்்டுததும ந்ர்கள் 
இத தகிடடத்த மதகிப்பீடு தேயது உதவ, தன்்னோரவத ததோண்டர்களோல 
ததோடரபு த்கோள்ளப்்டைோம.

ததோடரபு STARTTS: 02 9646 6666
(்கோ�ிைோைை அ்மவபிட வபி �ங்களுககு www.startts.org.au/contact 
என்்ற தளததகிற்குச தேலைவும).

New Horizons-ஐ 1300 726 372 இல ததோடரபு த்கோள்ளவும. 

CLSR -ககு NSW Health 
நகிதகியுதவபி அளிக்ககி்றது 

Tamil

http://www.newhorizons.org.au
http://www.startts.org.au
http://www.startts.org.au/contact


CLSR திடடம் யாருக்கானது?

CLSR திடடம் எவவாறு உதவ முடியும்? CLSR-இற்குச் சறிபாரிசு மசயதல் 

குறறிதத நபர எஙகு மசல்ல கவண்டும்?

கசளவகள் பினவருவனவற்ளற 
உள்ைடக்கலாம்:

ஒரு நபருக்கு ஏன CLSR இன உதவி 
கதளவப்படக்கூடும்?

ஒரு நபரின சவால்களை CLSR ஊழியரகள் 
எவவாறு புரிந்து மகாள்வாரகள்?

அ்கதகி்கள் மற்றும பு்கலிடம ர்கோருரவோருக்கோ்ன ேமூ்க வோழவு ஆத�வு்கள் 
(Community Living Supports for Refugees and Asylum 
Seekers - CLSR) தமது நலவோழவு ததோடர்ோ்ன ேவோல்க்ள 
அனு்வபிததுக த்கோண்டிருககும மக்களுடன் இ்ணநது தேைல்டு்ககி்றது, 
நலவோழவுக்கோ்ன ேவோல அவர்களின் அன்்றோட வோழக்்க மற்றும 
தேைல்ோடு்களில ்கடு்மைோ்ன ்ோதகிப்்் ஏற்்டுதது்ககி்றது. இச 
ேவோல்கள் ஒரு ந்�ின் ்கடநத ்கோைங்களில அலைது தற்ர்ோது 
அவுஸதகிர�லிைோவபில அவர்கள் அனு்வபிதத அலைது அனு்வபிக்ககின்்ற 
்கஷடமோ்ன சூழநகி்ை்களுடன் ததோடரபு்டைதோ்க இருக்கைோம.

CLSR என்்து ்கடநத 10 ஆண்டு்களில அவுஸதகிர�லிைோவுககு வநத, 
அ்கதகிநகி்ைப் ்பின்்னணி் ைக த்கோண்ட எநத வை்தயும உ்டை 
பு்கலிடம ர்கோரு்வர்களுக்கோ்னது.

CLSR மூைம ஆத�்வப் த்றுவதற்கு மக்கள் ்கண்ட்றறிைப்்டட 
ம்னரநோ்ைக த்கோண்டிருக்க ரவண்டிை அவேறிைமில்ை, இருப்்பினும 
தமது அன்்றோட வோழக்்கைபிலும தேைல்ோடு்களிலும ்கடு்மைோ்க 
்ோதகிப்்் ஏற்்டுததும வ்்கைபில, நலவோழவு ததோடர்ோ்ன 
்பி�சேறி்்ன்க்ள அவர்கள் ததோடரநது எதகிரத்கோண்டிருப்்தோ்க 
இருக்க ரவண்டும.

CLSR ஆ்னது, மக்கள் தமது இைககு்க்ள நகிரணைபிக்கவும, 
தன்்னம்பிக்்க்ை வளரக்கவும, அவர்களின் உடலநைம, நலவோழவு 
மற்றும மற்்றவர்களுட்னோ்ன ததோடர்் ரமம்டுததவும த்னிந்ர 
ஆத�்வ வழஙகு்ககி்றது.

CLSR கு்றறிதத ந்�ோல வழிநடததப்்டுவதுடன், ரமலும 
ரத்வப்்டுமிடதது முழு குடும்ததகி்ன்�யும உள்ளடக்ககி, நகி்ை்ோடோ்ன 
மற்றும அரததமுள்ள வோழக்்க்ை வோழ மக்களுககு உதவுவ்த 
ரநோக்கமோ்கக த்கோண்டுள்ளது.

CLSRஆ்னது, ஒரு ந்�ின் வோழக்்கைபில மற்்றவர்களுடன் அலைது 
ரே்வ்களுடன் ததோடரபு்க்ள ஏற்்டுததவும, ரமலும ஒன்்றறி்ணநது 
தேைற்்டவும ரவண்டிை ஆத�்வயும வழஙகும.

CLSR சுை ேறி்ோ�ிசு்கள் உட்ட எநத மூைததகிலிருநதும ேறி்ோ�ிசு்க்ள 
ஏற்றுகத்கோள்்ககி்றது. 
ேறி்ோ�ிசு்கள் தேயவதற்கு அலைது ரமைதகி்கத த்கவல்களுககு:

New Horizons: 1300 726 372 -ஐ அ்ழக்கவும:
அலைது STARTTS: 02 9646 6666 (CLSR-இ்்னக ர்கட்கவும)
மின்்னஞேல: STTS-CLSRintake@health.nsw.gov.au

CLSR ஊழிைர்கள் தங்கள் வீடு்களில, ேமூ்கததகில அலைது ஒரு 
STARTTS அலைது New Horizons அலுவை்கததகில எ்ன எங்கோைபினும 
தமககு வேதகிைோ்க இருககும இடங்களில மக்க்ளச ேநதகிப்்ோர்கள். 

தவவரவறு ்குதகி்களில உள்ள தகிடடங்க்ளப் ்ற்்றறிை ரமைதகி்க 
வபி்�ங்களுககு ரமரை வழங்கப்்டடுள்ள ததோ்ைர்ேறி இைக்கங்க்ள 
அ்ழக்கவும.

வழங்கப்்டககூடிை ந்டமு்்ற ஆத�வபின் ேறிை எடுததுக்கோடடு்கள் 
்பின்வருமோறு:

• அன்்றோட வோழக்்கப் ்ணி்களுககு உதவுவதற்்கோ்ன ஆத�வு: 
்க்ட்களுககுச  தேலலுதல, ர்ோககுவ�தது, சுததம தேயதல, 
மருநது்க்ளக ்்கைோளல மற்றும மருததுவ ேநதகிப்பு்களில ்கைநது 
த்கோள்வதற்்கோ்ன ஆத�வு.

• வோழவதற்்கோ்ன ஓர இடத்தக ்கண்டு்பிடிதது அத்்ன ்வததுக 
த்கோள்வதற்்கோ்ன ஆத�வு.

• ்கைோசேோ� நகி்கழவு்கள், ேமூ்க நடவடிக்்க்கள், வபி்ளைோடடு மற்றும 
உடல ஆர�ோக்ககிை நடவடிக்்க்கள் ர்ோன்்றவற்்றறில மக்க்ள 
இ்ணப்்து ர்ோன்்ற ேமூ்க மற்றும த்ோழுதுர்ோககு ஆத�வு. 

ஒரு ந்ர அனு்வபிக்கககூடிை த்ோதுவோ்ன ேவோல்கள் 
்பின்வருவ்னவற்்்ற உள்ளடக்கககூடும: 

• மருததுவம்்னைபில ்ை தட்வ்கள் அனுமதகிக்கப்்டல 
மருததுவம்்னைபிலிருநது ேமீ்ததகில வபிடுவபிக்கப்்டடிருததல

• நீண்ட ்கோைமோ்க ம்ன உ்ளசே்ை உணரதல 
• த்னி் ம்ையும, உதவபிைற்்ற நகி்ை்ையும மற்றும 
நம்பிக்்கைற்்ற நகி்ை்ையும உணரதல

• அன்்றோடப் ்ணி்கள் மற்றும ந்டமு்்ற்க்ளக ்்கைோள்வதகில 
ேறி�மத்தக த்கோண்டிருததல

• ஒருவர த்னது வோழக்்கைபின் ்கடடுப்்ோட்ட இழநதகிருப்்தோ்க 
உணரதல, சுை ்�ோம�ிப்்பில ேறி�மம 

• த்ைவலி மற்றும ரநோவு 
• தூக்கப் ்பி�சேறி்்ன்கள் மற்றும த்கடட ்க்னவு்கள்
• எதகிரம்்றச ேறிநத்்ன, ்கவ்னம தேலுததுதல மற்றும ஞோ்்கம 
ததோடர்ோ்ன ்பி�சேறி்்ன்கள்

CLSR ஊழிைர்கள் ஒரு ந்�ின் த்னிததுவமோ்ன 
நகி்ை்ம மற்றும ேவோல்க்ளச தேவபிமடுப்்தற்கும, 
பு�ிநது த்கோள்வதற்கும ஆரவமோ்க உள்ள்னர.

CLSR ஊழிைர்கள் தவவரவறு ்கைோசேோ� 
்பின்்னணி் ைச ரேரநதவர்கள். ரமலும அ்கதகிப் 
்பின்்னணிைபிலிருநதோ்ன மக்களின் அனு்வங்கள் 
மற்றும ்கைோசேோ�ங்க்ளப் ்ற்்றறிை நலை 
பு�ிநதுணர்வக த்கோண்டுள்ள்னர.

CLSR-க்கு எவவைவு மசலவாகும்?

நோங்கள் உதவும ந்ர்களுக்கோ்ன அ்்னதது CLSR ரே்வ்களும 
இைவேமோகும. 

சறிபாரிசு மசயயப்படட பினனர எனன 
நடக்கும்?

அ்்னததுச  ேறி்ோ�ிசு்களும, தகிடடததகில ஏற்றுகத்கோள்ளப்்டுவதற்கு 
முன்்னர உள்தளடுப்பு மதகிப்பீடடுக்கோ்க ஒரு ந்்� ரந�டிைோ்க மதகிப்பீடு 
தேயவதற்்கோ்ன அனுமதகி்ைக த்கோண்டிருககும.

CLSR மூலம் மக்கள் எஙகக உதவி 
மபற முடியும்?

STARTTS மற்றும New Horizons CLSR இடங்கள் 
்பின்வருமோறு: 

• West Sydney -இன் உட்பி�ரதேம 
• South West Sydney
• Newcastle
• Armidale
• Coffs Harbour
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