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பின்னைித் தைவல்
இந்தத் தைவல் ெிேந்தேமாைரவா அல்லது தற்ைாலிைமாைரவா அவுஸ்திரேலியாவில் வசிப்பதற்கு
விண்ைப்பிப்பவர்ைளுக்ைாை நவளியிடப்பட்டுள்ளது. அவுஸ்திரேலியா, அதன் வேலாறு, வாழ்க்கை
முகற மற்றும் ொம் பைிர்ந்துநைாள்ளும் விழுமியங்ைள் ஆைியவற்கறப் பற்றிய சுருக்ைமான
ரமரலாட்டம் ஒன்கற வழங்குைிறது.
ரதர்ந்நதடுக்ைப்பட்ட விசாக்ைளுக்ைாை விண்ைப்பிக்கும்ரபாது, 18 மற்றும் அதற்கு ரமற்பட்ட
வயதுகடயவர்ைள் தாங்ைள் அவுஸ்திரேலியாவின் விழுமியங்ைளுக்கு மாியாகதயளிப்பகதயும்,
அவுஸ்திரேலியாவின் சட்டங்ைகளக் ைகடப்பிடிப்பகதயும் உறுதி நசய்யும் விதமாை
அவுஸ்திரேலிய விழுமிய வாக்குமூலம் ஒன்றில் கைநயாப்பமிட ரவண்டும்.
அவுஸ்திரேலிய விழுமியங்ங்ைளில் பின்வருபகவ உள்ளடங்கும்:


சமத்துவம் மற்றும் தனி ெபர் ைண்ைியம் மற்றும் சுதந்திேம் ஆைியவற்றிகன மதித்தல்



ரபச்சு சுதந்திேம்



மதம் மற்றும் மதச்சார்பற்ற அேசுக்ைான சுதந்திேம்



ஒன்று கூடல் சுதந்திேம்



ொடாளுமன்ற ஜனொயைம் மற்றும் சட்ட ரமன்கமக்ைான ஆதேவு



சட்டத்தின் ைீழான சமத்துவம்



ஆடவர் - மைளிர் சமத்துவம்



சம வாய்ப்புைள்



அகமதி



சைிப்புத்தன்கம, பேஸ்பே மாியாகத மற்றும் ைருகை ஆைியவற்கற ரதகவயில்
இருப்ரபாருக்கு வழங்கும் சமத்துவ உைர்வு.

இந்த விழுமியங்ைளது அர்த்தம் ஒன்றுதான் என்றாலும் பல்ரவறு ெபர்ைளால் பல்ரவறு வழிைளில்
இகவ நவளிப்படுத்தப்படலாம். இகவ அவுஸ்திரேலியாவுக்கு மட்டுரம பிேத்ரயைமானகவ அல்ல,
ஆனாளும் இகவ பேந்துபட்ட சமுதாயத்தினோல் ஏற்றுக்நைாள்ளப்படுைின்றன, மற்றும்
அவுஸ்திரேலிய சமூைம் மற்றும் ைலாச்சாேத்தினது ஒரு அடிப்பகடயாை. இகவ அகமந்துள்ளன.
இந்த விழுமிய வாக்குமூலமானது நபரும்பாலான விசா விண்ைப்பப் படிவங்ைளில் ஒரு
ரைள்வியாைரவா அல்லது உறுதிநமாழியின் ஒரு பகுதியாைரவா இடம்நபறச் நசய்யப்பட்டுள்ளது.
விண்ைப்பப் படிவத்தில் உள்ள விழுமிய வாக்குமூலக் ரைள்வியில் கைநயாப்பமிடுவதற்கு முன்னர்,
தற்ைாலிை, ெிேந்தே மற்றும் சிறிய எண்ைிக்கையிலான தற்ைாலிை விசாக்ைளுக்ைான
விண்ைப்பதாாிைள் அகனவரும் அவுஸ்திரேலிய அேசினால் முன் கவக்ைப்பட்டுள்ள இந்த
விழுமியங்ைகளப் பற்றிய தைவல்ைகள வாசித்திருக்ை ரவண்டும், அல்லது இத் தைவல்ைள் அல்லது
அவர்ைளுக்கு விளக்ைிக் கூறப்பட்டிருக்ை ரவண்டும். ைீரழ உள்ள தைவல்ைள் விசா
விண்ைப்பதாேர்ைள் தங்ைளுகடய விசா விண்ைப்பத்தில் உள்ள விழுமிய வாக்குமூலத்தில்
கைநயாப்பமிடுவதற்கு முன்னதாை அவுஸ்திரேலிய விழுமியங்ைகளப் புாிந்துநைாள்ளும் வகையில்
வடிவகமக்ைப்பட்டுள்ளன.

அவுஸ்திரேலிய விழுமிய வாக்குமூலம்
அவுஸ்திரேலியாவில் வாழ்க்கைமுகற குறித்து அவுஸ்திரேலிய அேசாங்ைத்தால் வழங்ைப்பட்டுள்ள
விவேங்ைகளத் தற்ைாலிை, ெிேந்தே மற்றும் சிறிய எண்ைிக்கையிலான தற்ைாலிை விசாக்ைளுக்ைான
விண்ைப்பதாேர்ைள் வாசித்திருக்ை ரவண்டும் அல்லது அவர்ைளுக்கு விளக்ைிக் கூறப்பட்டிருக்ை
ரவண்டும். விண்ைப்பதாேர்ைள் பின்னர் அவுஸ்திரேலிய குடியுாிகமக்ைாை விண்ைப்பித்தால்
அவர்ைளிடமிருந்து என்ன எதிர்பார்க்ைப்படும் என்பகதப் புாிந்துநைாள்ளுமாறும் அவர்ைளிடம்
Life in Australia – Australian Values and Principles – Tamil | 4

ரைட்ைப்படும். பயன்பாட்டில் உள்ள விசா விண்ைப்பப் படிவங்ைளில் இந்த வாக்குமூலம்
ரசர்க்ைப்பட்டுள்ளது, மற்றும் 18 அல்லது அதற்கும் ரமற்பட்ட வயதுகடய விண்ைப்பதாேர்ைள்
அகனவரும் இந்த அறிக்கையில் கைநயாப்பமிட ரவண்டும்.

தற்ைாலிை மற்றும் ெிேந்தே விசா
விண்ைப்பதாேர்ைளுக்ைான அவுஸ்திரேலிய
விழுமிய வாக்குமூலம்
ெீங்ைள் 18 அல்லது அதற்கு ரமற்பட்ட வயதுகடயவோை இருந்தால் இந்த வாக்குமூலத்தில் ெீங்ைள்
ைட்டாயமாை கைநயாப்பமிட ரவண்டும்.

அவுஸ்திரேலிய சமூைம் மற்றும் விழுமியங்ைள் குறித்து அவுஸ்திரேலிய அேசாங்ைத்தால்
நதாிவிக்ைப்பட்டுள்ள ைருத்துக்ைகள ொன் வாசித்திருக்ைிரறன், அல்லது அகவ எனக்கு விளக்ைிக்
கூறப்பட்டன என ொன் உறுதியளிக்ைிரறன்.
பின் வருவனவற்கற ொன் அறிைிரறன்:





தனிெபாின் சுதந்திேம் மற்றும் ைண்ைியம், மத சுதந்திேம், சட்டத்தின் ரமன்கம குறித்த
பற்றுறுதி, ொடாளுமன்ற ஜனொயைம், ஆடவர் மைளிர் சமத்துவம், மற்றும் பேஸ்பே
மாியாகத, சைிப்புத்தன்கம ெியாயப் ரபாக்கு மற்றும் ரதகவயில் இருப்ரபாருக்குக் ைருகை
மற்றும் நபாது ெலன்ைகளப் ரபணும் தன்கம ஆைியவற்கற உள்ளடக்கும் சமத்துவம்
ஆைியவற்றிற்ைான மாியாகதக்கு அவுஸ்திரேலிய சமூைம் நபரும் மதிப்பளிக்ைிறது
அவுஸ்திரேலிய அேசாங்ைம் தனிெபர்ைளின் சாதி, மதம் மற்றும் இனப் பின்னைிகயக்
ைருத்தில் நைாள்ளாது அவர்ைளின் சம வாய்ப்புைளுக்கு மதிப்பளிக்ைிறது
ரதசிய நமாழியாைிய ஆங்ைில நமாழி அவுஸ்திரேலிய சமூைத்கத ஒருங்ைிகைக்ைின்ற ஒரு
முக்ைியக் ைருவியாைத் திைழ்ைிறது.

அவுஸ்திரேலியாவில் ொன் தங்ைியிருக்கும் ைாலத்தில் அவுஸ்திரேலிய சமூைத்தின் இந்த
விழுமியங்ைளுக்கு மாியாகதயளிப்ரபன் எனவும், அவுஸ்திரேலியச் சட்டங்ைகளக்
ைகடப்பிடிப்ரபன் எனவும் ொன் உறுதியளிக்ைிரறன்.

ஒரு அவுஸ்திரேலியக் குடிமைனாவதற்கு விண்ைப்பித்தால், பின் வரும் விடயங்ைகள ொன்
விளங்ைிக்நைாண்டிருக்ை ரவண்டும் என்பகத அறிைிரறன்:




அவுஸ்திரேலியக் குடியுாிகம என்பது, பன்முைத்தன்கமக்கு மதிப்பளிக்கும் அரத சமயம்
அகனத்து அவுஸ்திரேலியர்ைகளயும் ஒருங்ைிகைக்ைின்ற பைிேப்பட்டநதாரு
அகடயாளமும், ஒரு நபாதுவான பிகைப்பும் ஆகும்.
அவுஸ்திரேலியக் குடியுாிகம என்பது பேஸ்பே உாிகமைள் மற்றும் நபாறுப்புைகள
உள்ளடக்ைியதாை உள்ளது. அவுஸ்திரேலியக் குடியுாிகமயின் நபாறுப்புைள் என்பகவ,
ரதர்தல்ைளில் வாக்ைளிப்பது மற்றும் சட்டக்குழுவில் ரசகவ நசய்வது ஆைியகவ
நதாடர்பானது உட்பட, அவுஸ்திரேலியச் சட்டங்ைகளக் ைகடப்பிடிப்பகத
உள்ளடக்ைியதாகும்.

ஒரு அவுஸ்திரேலியக் குடிமைனாவதற்ைான எனது சட்டப்படியான தகுதிைகள ொன் பூர்த்தி நசய்து
எனது விண்ைப்பம் ஏற்ைப்பட்டுவிட்டால், ொன் அவுஸ்திரேலியாவிற்கும் அதன் குடிமக்ைளுக்கும்
விசுவாசமாை இருப்ரபன் என உறுதியளிக்ை ரவண்டும் என்பகத ொன் அறிைிரறன்.
இகையதள விண்ைப்பங்ைளுக்கு, முதன்கம விசா விண்ைப்பதாேர் விழுமிய வாக்குமூலத்திற்கு
‘ஆம்’ அல்லது ‘இல்கல’ என்பகதக் குறிப்பிடுைின்ற ஒரு நபாத்தாகனத் ரதர்ந்நதடுக்குமாறு
ரைட்டுக்நைாள்ளப்படுவார். 18 அல்லது அதற்கு ரமற்பட்ட வயதுகடய சார்ந்திருப்ரபார்
விண்ைப்பத்தில் இடம் நபற்றிருந்தால், வாக்குமூலத்தில்ல் கூடுதல் பத்தி ஒன்று
நைாடுக்ைப்பட்டுள்ளது:
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இந்த விண்ைப்பத்தில் இடம் நபற்றுள்ள 18 அல்லது அதற்கு ரமற்பட்ட வயதுகடய இதே ெபர்ைள்
அகனவரும், அவுஸ்திரேலிய சமூைம் மற்றும் விழுமியங்ைள் குறித்து அவுஸ்திரேலிய
அேசாங்ைத்தால் நதாிவிக்ைப்பட்டுள்ள தைவல்ைகள வாசித்துப் பார்த்ததாை, அல்லது அவர்ைளுக்கு
விளக்ைிக் கூறப்பட்டுள்ளதாைவும், ரமரல குறிப்பிட்டுள்ள வாக்குமூலத்திற்கு ஒப்புதல்
அளிப்பதாைவும் என்னிடம் நதாிவித்துள்ளனர்.
இந்தச் சூழ்ெிகலைளில் விண்ைப்பதாேர் தனது சார்பாைவும், தன்கனச் சார்ந்திருப்பவர் சார்பாைவும்
இந்த வாக்குமூலத்திகன ஏற்படுத்துைிறார்.

தற்ைாலிை விசா விண்ைப்பதாேர்ைளுக்ைான
அவுஸ்திரேலிய விழுமிய வாக்குமூலம்
பாதிக்ைப்பட்ட தற்ைாலிை விசாக்ைளுக்ைான விண்ைப்பதாேர்ைளும் அவுஸ்திரேலிய விழுமிய
வாக்குமூலத்தில் கைநயாப்பமிட ரவண்டும். அவர்ைளுகடய வாக்குமூலமானது விண்ைப்பத்தின்
நபாது உறுதிநமாழிப் பிாிவில் ரசர்க்ைப்பட்டுள்ளது, எனரவ விண்ைப்பப் படிவத்தில்
கைநயாப்பமிடுவதால் விழுமிய வாக்குமூலமும் கைநயாப்பமிடப்பட்டுள்ளதாை
எடுத்துக்நைாள்ளப்படும். இந்த விண்ைப்பதாேர்ைளுக்கு இத்தைவகல வாசித்துக் ைாண்பிக்ை
ரவண்டியதில்கல, ஆனால் அவர்ைள் விரும்பினால் அவ்வாறு நசய்யலாம்.
நபரும்பாலான தற்ைாலிை விசா விண்ைப்பப் படிவங்ைளில் பின்வரும் அவுஸ்திரேலிய விழுமிய
வாக்குமூலம் ரசர்க்ைப்பட்டுள்ளது:

அவுஸ்திரேலியாவில் ொன் தங்ைியிருக்கும் ைாலத்தில் இந்தப் படிவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
அவுஸ்திரேலிய விழுமியங்ைளுக்கு ொன் மாியாகதயளிப்ரபன் மற்றும் அவுஸ்திரேலியச்
சட்டங்ைகள ொன் ைகடப்பிடிப்ரபன்.
இகையதள விண்ைப்பங்ைளுக்கு, இந்த வாக்குமூலம் சற்று மாறுபட்டுள்ளது:

அவுஸ்திரேலியாவில் ொன் தங்ைியிருக்கும் ைாலத்தில் இந்த விண்ைப்பத்தின் நதாடக்ைத்தில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அவுஸ்திரேலிய விழுமியங்ைளுக்கு ொன் மாியாகதயளிப்ரபன் மற்றும்
அவுஸ்திரேலியச் சட்டங்ைகள ொன் ைகடப்பிடிப்ரபன்.
18 அல்லது அதற்கு ரமற்பட்ட வயதுகடய சார்ந்திருப்பவர்ைகளக் நைாண்டுள்ள இகையதள
விண்ைப்பங்ைளுக்கு, அறிக்கையில் கூடுதல் பத்தி ஒன்று நைாடுக்ைப்பட்டுள்ளது:

இந்த விண்ைப்பத்தில் இடம் நபற்றுள்ள 18 அல்லது அதற்கு ரமற்பட்ட வயதுகடய இதே ெபர்ைள்
அகனவரும், தாங்ைளும் இந்த ெிபந்தகனக்கு ஒப்புக்நைாள்வதாை என்னிடம் நதாிவித்துள்ளனர்.
விண்ைப்பதாேர்ைள் தங்ைள் சார்பாைவும், சார்ந்திருப்ரபார் (நபாருந்துமானால்) சார்பாைவும்
விழுமிய வாக்குமூல உறுதிநமாழிக்கு ‘ஆம்’ அல்லது ‘இல்கல’ என்பகதக் குறிப்பிடும்
நபாத்தாகனத் ரதர்ந்நதடுக்குமாறு ரைட்டுக்நைாள்ளப்படுவார்ைள்.
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அவுஸ்திரேலிய விழுமியங்ைள் மற்றும் ஒழுக்ை
நெறிைள்
குறிப்பிட்ட தகலப்புைள் குறித்த ரமலதிைத் தைவல்ைகள அறிந்துநைாள்ள, நதாடர்புகடய
இகையதளங்ைள் மற்றும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள இன்ன பிற மூலவளங்ைளுக்குச் நசல்லவும்.
இந்த நபருமானங்ைளும் அறிக்கைைளும் பல இதே ொடுைளால் ஓேளவுக்கு பைிர்ந்துநைாள்ளப்படும்
அரத சமயம், இகவ அவுஸ்திரேலியாவின் தனித்துவமான அகமப்பில் ஏற்ைப்பட்டுள்ளன,
வடிவகமக்ைப்பட்டுள்ளன மற்றும் உலைம் முழுவதும் உள்ள லட்சக்ைைக்ைான மக்ைள்
அவுஸ்திரேலியாவில் குடிரயறுவதன் வாயிலாை ெவீனமயமாக்ைப்பட்டுள்ளன. அகவ நவவ்ரவறு
ெபர்ைளால் நவவ்ரவறு விதமாை நவளிப்படுத்தப்படலாம் என்றாலும் கூட, அவற்றின் நபாருள்
ஒன்றுதான்..
அவுஸ்திரேலியாவில் முதல் வாசிைள் பூர்விை மற்றும் டாேஸ் ஸ்ட்நேயிட் தீவு மக்ைரள ஆவர்,
அவர்ைளுகடய தனித்துவமான ைலாச்சாேம் மற்றும் பாேம்பாியம் உலைிரலரய மிைவும்
பழகமயானதாகும். முதலில் குடிரயறிய அயல்ொட்டவர்ைளில் நபரும்பாலாரனார் பிாிட்டன்
மற்றும் அயர்லாந்து ொட்டவோவர். இந்த ஆங்ைிரலா-நசல்டிக் பாேம்பாியம் அவுஸ்திரேலியாவின்
வேலாறு, ைலாச்சாேம் மற்றும் அேசியல் பாேம்பாியத்தில் குறிப்பிடத்தக்ை மற்றும் நதாடர்ச்சியான
தாக்ைத்கத ஏற்படுத்தியுள்ளது. அகதத் நதாடர்ந்து வந்த பல குடிரயற்ற அகலைள் ஆப்பிாிக்ைா,
ஆசியா, அநமாிக்ைா மற்றும் ஐரோப்பா ஆைிய ொடுைளிலிருந்து மக்ைகளக் ைவர்ந்திழுத்துள்ளன.
அவர்ைள் அகனவரும் அவுஸ்திரேலியாவுக்கும் அதன் வாழ்க்கை முகறக்கும் தங்ைளது
தனித்துவமிக்ை பங்ைளிப்பிகன வழங்ைியுள்ளனர்.
பைிேப்படும் விழுமியங்ைள் மற்றும் ஒழுக்ை நெறிைளின் இந்த அறிக்கை அகனவகேயும் ஒரே
மாதிாியான, ஒரே விதமான ெம்பிக்கைைகளக் நைாண்டவர்ைளாை மாற்றுவகத வலியுறுத்தவில்கல.
ெிகலயான ஆனால் அரத சமயம் நசயலாற்றும் திறகம நைாண்ட; ஒத்திகசவான ஆனால்
பன்முைத்தன்கம நைாண்ட ஒரு சமுதாயத்கத உருவாக்ை உதவியுள்ள அடிப்பகட விழுமியங்ைகள
புதிதாைக் குடிரயறியவர்ைள் புாிந்துநைாள்ள உதவுவது இதன் ரொக்ைம் ஆகும்.
அவுஸ்திரேலியாவில், மக்ைள் பல சுதந்திேங்ைகளப் நபற்றுள்ளனர். இருப்பினும், இந்த
சுதந்திேங்ைகள அனுபவிக்கும் ரவகளயில், அகனவரும் அவுஸ்திரேலியச் சட்டங்ைகளக்
ைகடப்பிடிக்ை ரவண்டும். இகவ ஒழுங்ைான, தடங்ைலற்ற மற்றும் பாதுைாப்பான சமூைத்கத
ெகடமுகறப்படுத்துவதற்கு ஜனொயை முகறப்படி ரதர்ந்நதடுக்ைப்பட்ட அேசாங்ைங்ைளால்
ெகடமுகறப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

அடிப்பகடச் சுதந்திேங்ைள்
அவுஸ்திரேலியர்ைள் அகனவருக்கும் எண்ைற்ற அடிப்பகடச் சுதந்திேங்ைள்
வழங்ைப்பட்டுள்ளன (சட்டங்ைளுக்கு உட்பட்டு), சுதந்திேமாைவும்
நவளிப்பகடயாைவும் ரபசுதல், சங்ைங்ைளில் ரசர்தல், கூட்டங்ைள் ெடத்துதல்,
தங்ைளுக்கு விருப்பமான மத வழிபாட்கடக் ைகடப்பிடித்தல் மற்றும் எந்தவிதக்
ைட்டுப்பாடும் இன்றி அவுஸ்திரேலியா முழுவதும் பயைம் நசய்தல் ஆைியகவ
இவற்றில் உள்ளடங்கும்.

தனிப்பட்டவர்ைளின் சமத்துவம், ைண்ைியம் மற்றும்
சுதந்திேத்திற்ைான மதிப்பு
அவுஸ்திரேலியர்ைள் அகனவரும் சுதந்திேமானவர்ைள் மற்றும் சமமானவர்ைள், மற்றும் அவர்ைள்
ஒருவரோநடாருவர் ைண்ைியத்துடனும் மாியாகதயுடனும் ெடந்துநைாள்ள ரவண்டும் என
எதிர்பார்க்ைப்படுைின்றனர். ெமது சமுதாயத்தில் ரமாதல் ஏற்படுத்தும் ரொக்ைத்திற்ைாை வன்முகற,
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அடக்குமுகற அல்லது அவமானம் ஆைியவற்கறப் பயன்படுத்துவகத அவுஸ்திரேலியர்ைள்
ெிோைாிக்ைின்றனர். .
‘இனப் பாகுபாட்டுச் சட்டம் 1975’, ‘பாலினப் பாகுபாட்டுச் சட்டம் 1984’, ‘உடல் ஊன பாகுபாட்டுச்
சட்டம் 1992’ மற்றும் ‘வயது பாகுபாட்டுச் சட்டம் 2004’ ஆைியவற்றின் ைீழ் நபாது வாழ்க்கையின்
பல பகுதிைளில் சாதி, பாலினம், ஊனம் மற்றும் வயது ஆைியவற்றின் அடிப்பகடயில் பாகுபாடு
ஏற்படுத்தப்படுவகத நபாதுெல அேசுச் சட்டங்ைள் தகட நசய்ைின்றன. ‘அவுஸ்திரேலிய மனித
உாிகமைள் ஆகையம்’ இந்தச் சட்டங்ைளின் ைீழ் வரும் புைார்ைகளக் கையாளுவதற்குப்
நபாறுப்புகடயதாகும்.
பார்க்ைவும்: ‘அவுஸ்திரேலிய மனித உாிகமைள் ஆகையம்’

ரபச்சு சுதந்திேம்
அகனத்து அவுஸ்திரேலியர்ைளும் அவுஸ்திரேலிய அேசாங்ைங்ைகளப் பற்றி, அல்லது ரவறு
ஏதாவது நபாருள அல்லது சமூைப் பிேச்சகன பற்றி அகவ நபாதுமக்ைளுக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்தாத
வகே, நபாய்யான குற்றச்சாட்டுைகள ஏற்படுத்தாத வகே அல்லது மற்றவர்ைளது ரபச்சுச்
சுதந்திேத்திகனத் தகட நசய்யாத வகே, சட்டத்தின் எல்கலைளுக்குட்பட்டு தாங்ைள் ெிகனப்பகதச்
நசால்வதற்கு அல்லது எழுதுவதற்ைான சுதந்திேத்திகனப் நபற்றுள்ளனர்.
இரத சட்டம் அவுஸ்திரேலிய நசய்தித்தாள்ைள், வாநனாலி மற்றும் நதாகலக்ைாட்சி மற்றும் இன்ன
பிற வகையான ஊடைங்ைளுக்கும் நபாருந்தும். அவுஸ்திரேலியர்ைள் அேசாங்ைத்தின்
ெடவடிக்கைைளுக்கு எதிர்ப்புத் நதாிவிப்பதற்கும் சட்டங்ைகள மாற்றுவதற்குப் பிேச்சாேம்
நசய்வதற்குமான சுதந்திேத்திகனப் நபற்றுள்ளனர்.
ரபச்சு சுதந்திேம் தங்ைளுக்கு ைருத்துக்ைகள நவளிப்படுத்துவதற்கும் ரயாசகனைகளப் பற்றி
விவாதிப்பதற்கும் மக்ைளுக்கு அனுமதியளிக்ைிறது. தவறான தைவல்ைள் அல்லது நபாய்யான
ைருத்துக்ைளிலிருந்து தனிெபர்ைளின் ெற்நபயகேப் பாதுைாப்பதற்ைான சட்டங்ைளும் உள்ளன.
ைலாச்சாேம், இனம் அல்லது பின்னைி ைாேைமாை மற்றவர்ைளுக்கு எதிோை பகைகமகயத்
தூண்டுவதற்கு எதிோன சட்டங்ைளும் உள்ளன.

மதம் மற்றும் மதச்சார்பற்ற அேசுக்ைான சுதந்திேம்
அவுஸ்திரேலியர்ைள் அகனவரும் தாங்ைள் விரும்பும் எந்த ஒரு மதத்கதயும், அதகனப்
பின்பற்றுவதனால் அவுஸ்திரேலியச் சட்டங்ைளுக்கு எந்த முேண்பாடும் ஏற்படாத வகே,
பின்பற்றுவதற்ைான சுதந்திேம் நபற்றுள்ளனர். ரமலும், எந்த ஒரு மதத்கதயும் பின்பற்றாமல்
இருப்பதற்கும் அவுஸ்திரேலியர்ைளுக்கு உாிகம உள்ளது. மத சைிப்புத்தன்கமயற்ற ெிகல
அவுஸ்திரேலிய சமூைத்தில் ஏற்ைப்படுவதில்கல.
அவுஸ்திரேலியா ஒரு மதச் சார்பற்ற அேசாங்ைத்கதக் நைாண்டுள்ளது – அது எந்த ஒரு
அதிைாேப்பூர்வ அல்லது ரதசிய மதத்கதயும் பின்பற்றுவதில்கல. அேசாங்ைம் குடிமக்ைளின்
மதத்கதக் ைருத்தில் நைாள்ளாது அகனவகேயும் சமமாைப் ெடத்துைிறது.
மதச் சட்டங்ைள் அவுஸ்திரேலியாவில் சட்ட ாீதியான அந்தஸ்து எகதயும் நபற்றிருக்ைவில்கல
மற்றும் ொடாளுமன்றத்தால் ெிகறரவற்றப்பட்ட சட்டங்ைள் மட்டுரம நசல்லுபடியாகும்,
உதாேைமாை, விவாைேத்து விஷயம். பலதாே மைம் (ஒரே ரெேத்தில் ஒன்றுக்கும்
ரமற்பட்டவர்ைகள திருமைம் நசய்திருப்பது) ரபான்ற சில மத அல்லது ைலாச்சாே ெகடமுகறைள்
அவுஸ்திரேலிய சட்டத்துக்கு எதிோனகவ ஆகும்.

ஒன்று கூடும் சுதந்திேம்
சட்டத்திற்குட்பட்டு, ரபாோட்டம் அகமதியாைவும், மக்ைளுக்ரைா அல்லது நசாத்துக்ரைா எந்தவித
ரசதமும் ஏற்படுத்தாமலும் இருக்கும் வகே ஒன்றுகூடி அேசாங்ைத்திற்கு அல்லது ரவறு ஏதாவது
அகமப்பிற்கு எதிோைப் ரபாோடுவதற்ைான சுதந்திேத்கத அவுஸ்திரேலியர்ைள் நபற்றுள்ளனர்.
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ஒன்று கூடும் சுதந்திேம் என்பது சட்ட ாீதியானதாை இருக்கும் பட்சத்தில் ஏதாவது ஒரு அகமப்பில்
ரசர்வதற்ைான அல்லது ரசோமலிருப்பதற்ைான சுதந்திேத்கத உள்ளடக்ைியுள்ளது. அேசியல்
ைட்சிைள், நதாழிற்சங்ைங்ைள் மற்றும் சமூைக் குழுக்ைள் ஆைியகவ அத்தகைய அகமப்புைள் அல்லது
குழுக்ைளில் உள்ளடங்கும்.

ொடாளுமன்ற ஜனொயைம் மற்றும் சட்ட ரமன்கமக்ைான
ஆதேவு
அவுஸ்திரேலியா ொடாளுமன்ற ஜனொயைத்கதப் பின்பற்றுைிறது, அதாவது ொடு எவ்வாறு
ஆளப்படுைிறது என்பதிலும் மற்றும் அவுஸ்திரேலிய சமூைம் எவ்வாறு
பிேதிெிதித்துவப்படுத்தப்படுைிறது என்பதிலும் அவுஸ்திரேலிய குடிமக்ைள் பங்ரைற்ைிறார்ைள்.
அேசாங்ைங்ைள் அகனத்து அவுஸ்திரேலியர்ைளுக்கும் பதிலளிக்கும் நபாறுப்கபப் நபற்றுள்ளன.
ரதர்ந்நதடுக்ைப்பட்ட ொடாளுமன்றங்ைள் என்பகவ அவுஸ்திரேலியாவில் சட்டங்ைகள ஏற்படுத்தும்
திறன் நைாண்ட அல்லது சட்டங்ைகள ஏற்படுத்தும் அதிைாாிைகள ெியமிக்கும் திறன் நைாண்ட
அகமப்புைள் மட்டுரம ஆகும்.
அவுஸ்திரேலியாவில் உள்ள அகனவரும் அேசாங்ைங்ைளால் உருவாக்ைப்பட்ட சட்டங்ைளுக்குக்
ைீழ்ப்படிய ரவண்டும். அவுஸ்திரேலியர்ைள் அகனவரும் சட்டத்தின் ஆட்சி மூலம் சமமாை
பாதுைாக்ைப்படுைின்றனர். அதாவது, அேசியல்வாதிைள் அல்லது ைாவல்துகறயினர் ரபான்ற ஆட்சி
அதிைாேத்தில் உள்ளவர்ைளுக்கும் சட்டத்திலிருந்து அல்லது ’சட்டத்கத ரமற்பட்டவர்ைள்’ என்ற
விதிவிலக்கு வழங்ைப்படுவதில்கல.

சட்டத்தின் ைீழான சமத்துவம்
அகனத்து அவுஸ்திரேலியர்ைளும் சட்டத்தின் ைீழ் சமமானவர்ைள். அதாவது எவகேயும் அவருகடய
சாதி, இனம் அல்லது வம்சாவளி ொட்கடப் நபாறுத்து; வயது, பாலினம், திருமை ெிகல அல்லது
இயலாகமகயப் நபாறுத்து; அல்லது தனது அேசியல் அல்லது மத ெம்பிக்கைைகளப் நபாறுத்து
ரவநறாருவாிடமிருந்து மாறுபட்ட விதத்தில் ெடத்தப்படக் கூடாது. அேசாங்ை முைகமைள் மற்றும்
சுதந்திே ெீதிமன்றங்ைள் ஆைியகவ அகனவகேயும் பாகுபாடின்றி ெடத்த ரவண்டும்.
சமமாை ெடத்துதல் என்றால் ஒருவர் ரவகல ஒன்கறப் நபறுவது அல்லது பதவி உயர்வு
நபறுவநதன்பது ஒருவருகடய திறன்ைள், தகுதி மற்றும் அனுபவம் ஆைியவற்றின் அடிப்பகடயில்
இருக்ை ரவண்டும், அவருகடய ைலாச்சாேப் பின்னைி அல்லது அேசியல் ெம்பிக்கைைளின்
அடிப்பகடயில் இருக்ைக் கூடாது என்பதாகும். ரமலும், மக்ைளுக்கு அவர்ைளுகடய இனம், ெிறம்,
மதம், பாலினம் அல்லது திருமை ெிகல ஆைியவற்றின் ைாேைமாை ஒரு ைகடயில் அல்லது
உைவைத்தில் அல்லது இதே ரசகவயைத்தில் வழங்ைப்படும் ரசகவ மறுக்ைப்படக் கூடாது
என்பகதக் குறிக்ைிறது.

ஆடவர் - மைளிர் சமத்துவம்
அவுஸ்திரேலியாவில் ஆண்ைளுக்கும் நபண்ைளுக்கும் சம உாிகமைள் வழங்ைப்படுைின்றன.
ரவகலைளிலும் நதாழில்ைளிலும் ஆண்ைளுக்கும் நபண்ைளுக்கும் சமமான வாய்ப்பு
வழங்ைப்படுைிறது. ஆண்ைள் மற்றும் நபண்ைள் இருபாலாருரம இோணுவத்தில் பைிபுாிய முடியும்
மற்றும் இருவருரம அேசுப் பதவிைகளயும் வைிக்ை முடியும்.

சம வாய்ப்பு மற்றும் சமத்துவ உைர்வு
அவுஸ்திரேலியர்ைள் நபரும்பாலும் ‘ெியாயமான ரபாக்கு’ என்றகழக்ைப்படுைின்ற சம வாய்ப்கப
மதிக்ைிறார்ைள். அதாவது, ஒருவர் தனது வாழ்க்கையில் நபறும் சாதகனகய அவேது பிறப்பு
அல்லது பாேபட்சத்தின் ைாேைமாை அவர் நபறுவகத விட, அவேது திறகமைள், ரவகல மற்றும்
முயற்சியின் ைாேைமாைப் நபற்றிருக்ை ரவண்டும் என்பகத இது குறிக்ைிறது.
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அவுஸ்திரேலியர்ைள் பேஸ்பே மாியாகத, சைிப்புத்தன்கம மற்றும் பாிவு ஆைியவற்கற மதிக்கும்
சமத்துவ உைர்கவப் நபற்றுள்ளனர். அகனவரும் சமம் என்பகதரயா அல்லது ஒவ்நவாருவரும்
சமமான பைபலம் அல்லது நசாத்கதப் நபற்றுள்ளனர் என்பகதரயா இது குறிக்ைாது.
அவுஸ்திரேலிய சமுதாயத்தில் சம்பிேதாய இனப் பாகுபாடுைள் எதுவும் இல்கல என்பகத
உறுதிப்படுத்துவது இதன் ரொக்ைம் ஆகும்.

அகமதி
அவுஸ்திரேலியர்ைள் தங்ைளுகடய அகமதியான சமுதாயம் குறித்து நபருமிதம் நைாள்ைிறார்ைள்.
விவாதம், அகமதியான முகறயில் இைங்ை கவத்தல் மற்றும் ஜனொயை ெகடமுகற ஆைியவற்றின்
மூலம் மாற்றங்ைள் ஏற்பட ரவண்டும் என அவர்ைள் ெம்புைிறார்ைள். மக்ைளின் மனங்ைகளரயா
அல்லது சட்டத்கதரயா மாற்றுவதற்கு வன்முகற என்ற வழிகய அவர்ைள் ெிோைாிக்ைின்றனர்..
இந்த விழுமியங்ைளுடன் ரசர்த்து, அவுஸ்திரேலியர்ைள் நபாது ெல முயற்சியிலும் நதாடர்ந்து
ஈடுபடுைிறார்ைள் மற்றும் உதவி ரதகவப்படுரவாாிடம் அவர்ைள் இேக்ை உைர்வுடன்
ெடந்துநைாள்ைின்றனர். அவுஸ்திரேலியாவில் வலுவான சமுதாய உைர்வு இருக்ைிறது.
அவுஸ்திரேலியர்ைள் தாங்ைள் வசிக்கும் சமுதாயத்கத உயர்த்துவதற்கும் ரமம்படுத்துவதற்கும்
முயற்சிப்பர்.
அவுஸ்திரேலியர்ைள் பலர் சமுதாயத்திற்குத் தங்ைளுகடய அன்றாட வாழ்க்கையில்
பங்ைளித்துள்ளனர். சுற்றுச்சூழகலக் ைவனித்துக்நைாள்வது, நபாது ெலத்திற்ைான முயற்சியில்
ரதகவயான ரெேத்தில் கைநைாடுப்பது மற்றும் ஒத்துகழப்புடன் நசயல்படுவது ஆைியவற்றின்
வாயிலாை இகத அவர்ைள் ெிரூபிக்ைக்கூடும்..
அவுஸ்திரேலியாவில் ‘ரதாழகம’ (‘mateship’) என்ற வலுவான பாேம்பாியம் உள்ளது, இந்த
உைர்வுள்ளர்ைள் மற்றவர்ைளுக்கு, குறிப்பாை சிேமத்தில் இருப்பவர்ைளுக்கு, தாமாை முன்வந்து
உதவுவார்ைள். துகைவர் என்பவர் நபாதுவாை ஒரு ெண்பர் ஆவார், ஆனால் அவர்
ைைவர்/மகனவியாை, கூட்டாளோை, சரைாதேோை, சரைாதாியாை, மைளாை அல்லது மைனாைவும்
இருக்ைலாம். முற்றிலும் அறிமுைமில்லாத ெபர் கூட ஒரு ரதாழனாை இருக்ை முடியும். சமுதாயச்
ரசகவ மற்றும் தன்னார்வத் நதாண்டு ஆைியவற்றிற்ைான வலுவானநதாரு பாேம்பாியமும் அங்கு
ெிலவுைிறது.
ரமரல குறிப்பிடப்பட்ட விழுமியங்ைள் அவுஸ்திரேலியர்ைளால் பல ஆண்டுைளாை முன்நனடுத்து
கவக்ைப்பட்டு விவாதிக்ைப்பட்டுள்ளன. அகவ பல இனக் குழுக்ைள் மற்றும் ைலாச்சாேப்
பாேம்பாியங்ைளிலிருந்து அவுஸ்திரேலியாவுக்கு வரும் இலட்சக் ைைக்ைான மக்ைகள
வேரவற்பதற்கும், அவர்ைகளநவற்றிைேமாை ஒருங்ைிகைப்பதற்கும் உதவியுள்ளன.
அவுஸ்திரேலியாவின் ைலாச்சாே ரவறுபாடு என்பது வலுவான இயங்கு திறன் நைாண்டநதாரு
சமுதாயத்கத உருவாக்கும் வல்லகம நைாண்டதாகும். அவுஸ்திரேலியச் சட்டங்ைளின்படி,
அவுஸ்திரேலியர்ைள் அகனவரும் தங்ைளுகடய ைலாச்சாேம் மற்றும் ெம்பிக்கைைகள
நவளிப்படுத்துவதற்ைான உாிகம நபற்றுள்ளனர்.
ஆனால் அரத சமயம், அவுஸ்திரேலியர்ைள் அகனவரும் அவுஸ்திரேலியாவிற்கு அதன் சட்டங்ைள்,
விழுமியங்ைள் மற்றும் மக்ைள் ஆைியவற்றுக்கு ரமரலாங்ைிய அர்ப்பைிப்கப வழங்குமாறு
ரைட்டுக்நைாள்ளப்படுைிறார்ைள்.

பைிேப்படும் விழுமியங்ைள்
அவுஸ்திரேலியாவின் குடிரயற்றவாசிைள் பல்ரவறு ைலாச்சாே மற்றும் மதப் பின்னைியிலிருந்து
வந்திருந்தாலும் கூட, அவர்ைள் அவுஸ்திரேலியாவில் நவற்றிைேமாை குடியமர்ந்து பேந்த
சமுதாயத்திற்குள் ஒருங்ைிகைந்து வசிக்ைின்றனர். பதிலுக்கு அவர்ைள் சமூை, ைலாச்சாே மற்றும்
நபாருளாதாே ாீதியாை நசய்துள்ள பங்ைளிப்புைளின் மூலம் அவுஸ்திரேலியா நசழிப்பகடந்துள்ளது.
இன்கறய அவுஸ்திரேலிய சமுதாயத்தில் வசிப்பவர்ைளின் ைலாச்சாே பன்முைத்தன்கம
மட்டுமல்லாது அவுஸ்திரேலியாவின் ரமரலாங்ைிய மற்றும் ஒருங்ைிகைக்கும் அர்ப்பைிப்பின்
Life in Australia – Australian Values and Principles – Tamil | 10

வாயிலாை அவர்ைள் எந்த அளவுக்கு ஒற்றுகமயுடன் நசயல்படுைின்றனர் என்பதும் அங்கு ெிலவும்
முக்ைியமான அம்சமாை விளங்குைிறது. அவுஸ்திரேலியர்ைள் தங்ைளுகடய தனிெபர்
ரவறுபாடுைகளக் கைவிட்டு சுற்றுப்புறத்திலுள்ள அகனவருடனும் ஒன்றிகைந்து வாழ்ைின்றனர்.
அவுஸ்திரேலியச் சட்டங்ைளின்படி, அவுஸ்திரேலியர்ைள் அகனவரும் தங்ைளுகடய ைலாச்சாேம்
மற்றும் ெம்பிக்கைைகள நவளிப்படுத்துவதற்ைான, மற்றும் அவுஸ்திரேலியாவின் ரதசிய
வாழ்க்கையில் சுதந்திேமாைப் பங்ரைற்பதற்ைான உாிகமகயப் நபற்றுள்ளனர். ஆனால் அரத
சமயம், அவுஸ்திரேலியர்ைள் அகனவரும் அறிமுைப் பகுதியில் குறிப்பிட்டவாறு
அவுஸ்திரேலியாவின் வாழ்க்கை முகறக்கு தாங்குதலாை உள்ள நைாள்கைைகளயும் பைிேப்படும்
விழுமியங்ைகளயும் ெிகல ெிறுத்த ரவண்டுநமன எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது.

இன்கறய அவுஸ்திரேலிய சமுதாயம்
இன்கறய அவுஸ்திரேலிய சமுதாயத்தின் வகேயறுக்கும் அம்சங்ைளில் ஒன்று அவுஸ்திரேலிய
சமுதாயத்தில் வசிப்பவர்ைளின் ைலாச்சாே பன்முைத்தன்கமயும், அவுஸ்திரேலியாவின் ரமரலாங்ைிய
மற்றும் ஒருங்ைிகைக்கும் அர்ப்பைிப்பின் வாயிலாை அவர்ைள் எந்த அளவுக்கு ஒற்றுகமயுடன்
நசயல்படுைின்றனர் என்பதும் அங்கு ெிலவும் முக்ைியமான அம்சங்ைளில் ஒன்றாை விளங்குைிறது.
மற்நறாரு முக்ைிய அம்சம் அவுஸ்திரேலிய சமுதாயத்தின் சமத்துவ உைர்வு ஆகும். அகனவரும்
ஒரே மாதிாியாரனார் என்பகதரயா அல்லது ஒவ்நவாருவரும் சமமான பைபலம் அல்லது
நசாத்கதப் நபற்றுள்ளனர் என்பகதரயா இது குறிக்ைாது. ைடின உகழப்பு மற்றும் ஈடுபாட்டின்
மூலம், உயர்ெிகலத் நதாடர்புைள் அல்லது நசல்வாக்குப் நபற்ற ஆதேவாளர்ைளின் துகை
இல்லாதவர்ைளும் நவற்றி நபற முடியும் என்பகத இது குறிக்ைிறது.
அவுஸ்திரேலியச் சட்டங்ைளின்படி, அவுஸ்திரேலியர்ைள் அகனவரும் தங்ைளுகடய ைலாச்சாேம்
மற்றும் ெம்பிக்கைைகள நவளிப்படுத்த முடியும் மற்றும் அவுஸ்திரேலியாவின் ரதசிய வாழ்க்கையில்
சுதந்திேமாைப் பங்ரைற்ை முடியும். எந்த ஒரு ெபருக்கும் அவர்ைள் பிறந்த ொடு, ைலாச்சாேப்
பாேம்பாியம், நமாழி, பாலினம் அல்லது மத ெம்பிக்கை ஆைியவற்றின் அடிப்பகடயில் இகடயூறு
ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்ற ெம்பிக்கைகய அவுஸ்திரேலியா உறுதியாைக் ைகடப்பிடிக்ைின்றது.
ெிகலயான, அகமதியான மற்றும் வளமான சமுதாயத்கத ெிகலெிறுத்துவதற்ைாை, அகனத்து
ெிகலைளிலும் உள்ள அவுஸ்திரேலியர்ைள் அவுஸ்திரேலிய சமுதாயத்தினது அடிப்பகடயாை உள்ள
பைிேப்படும் ஒழுக்ை நெறிைகளயும், விழுமியங்ைகளயும் ைகடப்பிடிக்ை ரவண்டுநமன
எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது.

சட்டங்ைள் மற்றும் சமூைப் பழக்ைவழக்ைங்ைள்
அவுஸ்திரேலியாவில் ெிலவும் சமுதாய ெடத்கதயானது முகறயான சட்டங்ைள் மற்றும் முகறசாோ
சமூைப் பழக்ைவழக்ைங்ைள் இேண்டின் மூலமும் ைட்டுப்படுத்தப்படுைிறது.
அவுஸ்திரேலியாவில் உள்ள மக்ைள் அகனவரும் ொட்டின் சட்டங்ைகளக் ைகடப்பிடிக்ை ரவண்டும்,
இல்கலநயனில் குற்றவியல் அல்லது குடிகமயியல் வழக்குைகள எதிர்நைாள்வதற்ைான சாத்தியம்
ரொிடும். அவுஸ்திரேலியாவின் சமூைப் பழக்ைவழக்ைங்ைள், பழக்ைங்ைள் மற்றும் ெகடமுகறைள்
ஆைியகவ நபாதுவாை சட்டப்பூர்வமாைக் ைட்டுப்படுத்தப்படவில்கல என்றாலும் கூட மக்ைள்
நபாதுவாை அவற்கறக் ைகடப்பிடிக்ை ரவண்டும் என எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது.
அவுஸ்திரேலியச் சட்டங்ைள் அவுஸ்திரேலிய ைாமன்நவல்த், மாெில மற்றும் பிேரதச
ொடாளுமன்றங்ைளால் ஏற்படுத்தப்படுைின்றன. சமுதாயத்தில் அகமதியும் ஒழுங்கும் ெிலவுவகதப்
போமாிப்பதும், சட்டத்கத மீறுவதாை ெம்பப்படுபவர்ைகள சட்ட ெீதிமன்றங்ைளின் முன்னால்
ெிறுத்துவதும் ைாவல்துகறயின் ரவகல ஆகும். ஏதாவது பிேச்சகன எழும் பட்சத்தில் உள்ளூர்
சமுதாயங்ைளிலும் சுற்றுப்புறங்ைளிலும் வசிப்பவர்ைள் ஒருவருக்நைாருவர் உதவி நசய்துநைாள்வர்
மற்றும் அசாதாேைமான அல்லது சந்ரதைத்துக்ைிடமான எந்த ஒரு விஷயத்கதயும்
ைாவல்துகறயிடம் நதாிவிப்பர்.
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‘அவுஸ்திரேலிய ஃநபடேல் ரபாலிஸ்’ எனப்படும் ரதசிய ைாவல் பகடகய அவுஸ்திரேலியா
நைாண்டுள்ளது. இது ரபாகத மருந்து ைடத்தல், சட்டத்துக்குப் புறம்பான குடிரயற்றம், ரதசியப்
பாதுைாப்பிற்கு எதிோன குற்றங்ைள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு எதிோன குற்றங்ைள் ஆைியகவ
உட்பட ஃநபடேல் சட்டங்ைளுக்கு எதிோன குற்றங்ைகள விசாாிக்ைின்றது.
அவுஸ்திரேலியாவிலுள்ள அகனத்து மாெிலங்ைளும், வட எல்கலப் பகுதியியும் தங்ைளுக்நைன
பிேத்ரயைமான ைாவல் துகறைகளக் நைாண்டுள்ளன, அகவ மாெில அல்லது எல்கலப் பகுதிச்
சட்டங்ைள் மூலம் இக் குற்றங்ைகளக் கையாளுைின்றன. அவுஸ்திரேலியாவின் தகலெைே எல்கலப்
பகுதியில் உள்ள ைாவல்துகற ‘அவுஸ்திரேலிய ஃநபேடல் ைாவல்துகற’ மூலம் ெிர்வைிக்ைப்படுைிறது.
ைாவல்துகற அதிைாாிைள் மக்ைகளக் கைது நசய்து ெீதிமன்றத்தில் சாட்சியத்கதச் சமர்ப்பித்தாலும்
கூட, மக்ைள் குற்றம் புாிந்தார்ைளா இல்கலயா என்பதற்ைான இறுதி முடிகவ அவர்ைள்
எடுப்பதில்கல. இது ெீதிமன்றங்ைளால் முடிவு நசய்யப்படுைிறது.
அவுஸ்திரேலியாவில் ைாவல்துகறக்கும் சமுதாயத்துக்கும் இகடரய ெல்ல உறவுமுகற ெிலவுைிறது.
ெீங்ைள் குற்றங்ைகள ைாவல்துகறயிடம் புைார் நசய்யலாம் மற்றும் அவர்ைளிடமிருந்து உதவி
ரைாேலாம். ைாவல்துகறயினர் உங்ைகளக் ரைள்வி ரைட்டால், அகமதியாைவும் பண்பாைவும்
ஒத்துகழப்புக் நைாடுங்ைள்.

குைவியல்புத் ரதகவைள்
விசா கவத்திருப்பவர்ைள் அகனவரும் அவுஸ்திரேலியச் சட்டங்ைகளக் ைகடப்பிடிக்ை ரவண்டும்
எனவும், தங்ைளுகடய விசாவின் குைவியல்புத் ரதகவைகள நதாடர்ந்து பூர்த்தி
நசய்துநைாண்டிருக்ை ரவண்டும் எனவும் அவுஸ்திரேலிய சமுதாயம் எதிர்பார்க்ைிறது. குற்றவியல்
தண்டகன புாிந்துள்ள ஒருவர், மற்றும் சட்டத்தினால் தகடநசய்யப்பட்ட ரமாட்டார்கசக்ைிள்
குழுக்ைள் அல்லது பயங்ைேவாதக் குழுக்ைள் ரபான்றவற்றுடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ள ஒருவர், அல்லது
அவுஸ்திரேலிய சமுதாயத்திற்ரைா அல்லது அவுஸ்திரேலிய சமுதாயத்தில் உள்ள ஒரு
தனிெபருக்ரைா தீங்கு ஏற்படுத்துவதாை ெம்பப்படும் ஒருவர் ஆைிரயாாின் விசாக்ைள் இேத்து
நசய்யப்படலாம். உடல்ெலம், பாதுைாப்பு அல்லது அவுஸ்திரேலிய சமுதாயத்தின் ஒழுங்கு
ஆைியவற்றுக்கு ஆபத்து விகளவிக்ைின்ற அல்லது ஆபத்து விகளவிக்ைலாம் என ெம்பப்படுைிற
ஒருவருகடய விசா இேத்து நசய்யப்படலாம்.
தனது விசா இேத்து நசய்யப்பட்ட ஒருவர் தடுப்புக் ைாவலில் கவக்ைப்படலாம் மற்றும்
அவுஸ்திரேலியாவிலிருந்து நவளிரயற்றப்படலாம். பல தருைங்ைளில் அவர்ைள்
அவுஸ்திரேலியாவுக்குத் திரும்பி வே முடியாமல் ெிேந்தேமாை நவளிரயற்றவும்படுவார்ைள்.

அவுஸ்திரேலியப் பைியிட உாிகமைள்
ஏற்பாதேவளிக்ைப்பட்ட மற்றும் ஏற்பாதேவளிக்ைப்படாத விசா கவத்திருப்பவர்ைள் உட்பட,
அவுஸ்திரேலியாவில் பைிபுாிபவர்ைள் பைிபுாியுமிடத்தில் உாிகமைகளயும் பாதுைாப்புைகளயும்
நபற்றுள்ளனர். இவற்கற ஒப்பந்தங்ைள் மூலம் பறிக்ை இயலாது.
குகறந்தபட்ச சம்பள விைிதங்ைள் மற்றும் பைியிட ெிபந்தகனைள் ஆைியகவ அவுஸ்திரேலியச்
சட்டத்தின் மூலம் ெிர்ையிக்ைப்படுைின்றன.
விசா கவத்திருப்ரபார் மற்றும் புலம்நபயர்ந்ரதாருக்ைான ‘அவுஸ்திரேலியப் பைியிட ெியாய
குகறரைட்பு அதிைாாி’யின் இகையப்பக்ைம் ரவகலகயத் நதாடங்குவதற்கு முன்னர் ெீங்ைள்
எகதத் நதாிந்துநைாள்ள ரவண்டும், சம்பள விைிதங்ைள், விடுப்பு ஏற்பாடுைள் மற்றும் பைியாளர்
உாிகமைள் ஆைியகவ பற்றிய தைவல்ைகள வழங்குைிறது.
பார்க்ைவும்: ‘விசா கவத்திருப்ரபார் மற்றும் புலம்நபயர்ந்ரதார்’ (Visa holders & migrants)
‘அவுஸ்திரேலியப் பைியிட ெியாய குகறரைட்பு அதிைாாி’ அவர்ைளால் உங்ைளுக்குக் கூடுதல்
தைவல்ைகள வழங்ை முடியும் மற்றும் பைியிட உாிகமைள் மற்றும் ைடகமப் நபாறுப்புைகளப்
பற்றித் நதாிவிக்ை முடியும், மற்றும் பல்ரவறு நமாழிைளில் நமாழிநபயர்க்ைப்பட்ட பைியிடத்
தைவல்ைகள அளிக்ை முடியும்.
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பார்க்ைவும்: ‘பைியிட ெியாய குகறரைட்பு அதிைாாி’

ரமலதிைத் தைவல்ைள்
குடியமேல் குறித்த விஷயங்ைள்:
‘சமூை ரசகவைள் திகைக்ைள’(Department of Social Services (DSS))த்தின் இகையதளத்தில்
தைவல்ைள் உள்ளன.
‘அவுஸ்திரேலியாவில் வாழ்க்கைகயத் நதாடங்குதல்’ எனும் சிற்ரறடு ‘சமூை ரசகவைள்
திகைக்ைள’த்தின் இகையதளத்திலும் ைிகடக்ைிறது (ஆங்ைிலம் மற்றும் 37 இதே பல நமாழிைளில்
ைிகடக்ைிறது)
நபரும்பாலான தற்ைாலிை விசா விண்ைப்பதாேர்ைளுக்கு, அவர்ைளுகடய விண்ைப்பப் படிவத்தின்
நபாது உறுதிநமாழிப் பிாிவில் விழுமிய வாக்குமூலம் ரசர்க்ைப்பட்டுள்ளது.
மனிதாபிமான விசாவுக்கு விண்ைப்பித்துக்நைாண்டு தற்ரபாது அவுஸ்திரேலியாவுக்கு நவளியில்
வசிப்பவர்ைள் ரெர்ைாைலின் ரபாது விழுமிய வாக்குமூலத்தில் கைநயாப்பமிட ரவண்டும். இந்த
விண்ைப்பதாேர்ைள் ரமரலயுள்ள இகைப்பில் நைாடுக்ைப்பட்டுள்ள தைவல்ைகளப் வாசித்திருக்ை
ரவண்டுநமன எதிர்பார்க்ைப்பட மாட்டர், ஏநனனில் இந்த உள்ளடக்ைங்ைள் ரெர்ைாைலின்ரபாது
அவர்ைளுக்கு விளக்ைப்படும். இந்த ரவறுபட்ட நசயல்முகற அவுஸ்திரேலியாவுக்கு நவளியில்
வசிக்கும் மனிதாபிமான விசா விண்ைப்பதாேர்ைள் நபரும்பாலான தருைங்ைளில் எதிர்நைாள்ளும்
சிேமமான சூழ்ெிகலைகளக் ைருத்தில் நைாள்ைிறது.
அவுஸ்திரேலியாவுக்கு நவளியில் வசிப்பவர்ைளுக்ைான மனிதாபிமான திட்டத்தின் ைீழ் உங்ைளுக்கு
அங்ைீைாேம் அளிக்ைப்பட்டால், அவுஸ்திரேலியாவிற்குப் புறப்படுவதற்கு முன்னர் ‘அவுஸ்திரேலிய
ைலாச்சாே அறிமுைத் திட்டம்’ (Australian Cultural Orientation Programme (AUSCO)) ஒன்றில்
பங்ரைற்குமாறு ெீங்ைள் ஊக்குவிக்ைப்படுைிறீர்ைள். இந்தத் திட்டம் அவுஸ்திரேலியாவுக்குச் நசன்று
அங்கு தங்குவது பற்றிய தைவல்ைகள வழங்குைிறது, ரமலும் அது ஆசியா, ஆப்பிாிக்ைா மற்றும்
மத்தியக் ைிழக்கு ொடுைளில் பல்ரவறு இடங்ைளில் ெடத்தப்படுைிறது.
அவுஸ்திரேலிய விழுமிய வாக்குமூலத்திற்ைான ஒப்புதல் அளிக்ைரவண்டிய ரதகவ இல்லாத சிறிய
விசா குழு ஒன்றும் உள்ளது. இந்தக் குழு பின்வருபகவ மட்டுமன்றி ஏகனயவற்கறயும்
உள்ளடக்ைியுள்ளது:


வருனர் விசாக்ைள்



‘திரும்பும் வதிவாளர் விசா’(Resisent Return visa)வின் ைீழுள்ள அல்லது இந்த விசாவிற்ைாை
விண்ைப்பித்திருப்பவர்ைகள உள்ளடக்ைிய ‘சிறப்புப் பிாிவு விசா’(Special Category
visa)வின் ைீழ் அவுஸ்திரேலியவிற்குள் நுகழயும் ெியூ ஸீலண்ட் பிேகசைள்.
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