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அலடக்கன ஆிற்கு ிண்ப்தம் மசய்ல்
அலடக்கனம் ொடும் க்கள் பன்ல னொழ்வு ன்லகலபக் றகொபைிலிபைந்து
ினக்கபிக்கப்தட்டுள்பணர் ற்றும் அலடக்கனம் ொடுதர்கபில் மதபைம்தொறனொறணொர் தி
மசய்ற்கு அனுிக்கப்தடுில்லன. ிிினக்கொக சின றங்கபில் ீங்கள் தி
மசய்ற்கு அனுிக்கப்தட்ட றதொிலும், இது குநித்து ீங்கள் ஆறனொசலண மதந றண்டிது
அசிொகும்.
அலடக்கனம் ல்கும் லடபலநகள் ிொிொணொக இபைப்தொல், உங்கலப ீங்கள் தொொித்துக்
மகொள்து குநித்து ீங்கள் படிவு மசய்துமகொள்ப றண்டிிபைக்கனொம். பேறக ல்லன பகலின்
(UK Border Agency - UKBA) உி மதற்ற்கு ீங்கள் குிமதநக்கூடும். UKBA ன்தது,
ழ்ல ிலனிலுள்ப அலடக்கனம் ொடுதர்கலக்கு ஆபிக்கும் மதொறுப்திலண ற்றுள்ப
ஏர் அசுத் துலநொகும். UKBA-ஆல் ங்குிட சி ி, உவு ற்றும் உலடகலக்கொக த
உிலபெம் அபிக்க படிபெம். ங்குிட சி உங்கலக்கு இபைப்தின், உொொக, ண்தர்கள்
ற்றும் உநிணர்கலடன் ீங்கள் ங்கிிபைந்ொல், ீங்கள் த உிக்கு ட்டும்
ிண்ப்திக்கனொம். த உி, ‘திலப்புத்மொலக உி’ ன்றும் அலக்கப்தடுகிநது.
உங்கலப தொொித்துக் மகொள்ற்கு உங்கபொல் இனில்லனமணில், உங்கலலட
அலடக்கனக் றகொல் மசல்பலநப்தடுத்ப்தடும் றலபில் ந் றத்ிலும் ீங்கள்
அலடக்கன ஆிற்கு ிண்ப்திக்கனொம். உங்கலக்குத் றலப்தட்டொல், ீங்கள்
அலடக்கனத்ிற்கொக ிண்ப்திக்கும் அற றலபில் ீங்கள் ஆபிப்தற்கொகவும்
றகட்டுக்மகொள்ப படிபெம். அன் திநகு உங்கலக்கு ற்கொலிக ங்குிட சில UKBA ற்தொடு
மசய் றண்டும்.
18 துக்குட்தட்ட இலபஞர்கள்: ீங்கள் UKBA ற்றும்/அல்னது சபக றசலொல் 18
துக்குட்தட்டொக ற்கப்தட்டிபைந்ொல், ற்றும் ீங்கள் சுொக அலடக்கனத்ிற்கு
ிண்ப்திப்தொக இபைந்ொல், உங்கள் உள்லர் அிகொொிிடிபைந்து உங்கலக்கு உி
கிலடக்கும்.
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ொபைக்கு UKBA ிடிபைந்து உி மதறுற்கு குி உண்டு?
உங்கலக்கு ங்குிட சி ற்றும் த உி ஆகி இண்டுற றலப்தடனொம், அல்னது
உங்கலக்கு த உி ட்டும் றலப்தடக்கூடும். இில் துொக இபைப்தினும், ீங்கள் UKBA
க்கு தன ிங்கலப உறுிப்தடுத் றண்டிிபைக்கும்:





அொது உங்கலலட அலடக்கனத்ிற்கொண ிண்ப்தம் திவு மசய்ப்தட்டுள்பது
ற்றும் உங்கள் ிண்ப்தம் இன்ணபம் ீர்ொணிக்கப்தடில்லன ன்தல
ீங்கள் ழ்ல ிலனில் இபைப்தல (அொது உங்கபிடம் ிகக் குலநந் அபில்
தம் இபைப்தது அல்னது தம் ற்றும் ங்குிட சி இல்னொ ிலன)
பேறகக்கு ந்தின், ’இன்நல ிொொண அபிற்கு ிலொக’ ீங்கள்
அலடக்கனத்ிற்கு ிண்ப்தித்ிபைப்தது.
ீங்கள் 18 ிற்கும் அிகொணொக இபைப்தது.

’இன்நல ிொொண அபிற்கு ிலொக’ ன்தன்
மதொபைள் ன்ண?
இச்றசொலண, ங்குிட சி ற்றும் த உி ஆகி இண்டிற்குற ிண்ப்திக்கும்
தர்கலக்கும், த உிக்கு ட்டும் ிண்ப்திக்கும் தர்கலக்கும் மதொபைந்தும். த
உிக்கு ட்டுொண உங்கள் ிண்ப்தத்ல கணத்ில் மகொள்லம்றதொது (ற்கணற ீங்கள்
ங்குிட சி ற்றும் த உி ஆகி இண்லடபெற மதற்நிபைப்தொக இபைந்து இப்றதொது
த உிக்கு ட்டும் ொற்நிக் மகொள்ப ிபைம்திணொல்) தின்பைதற்லந UKBA கபைத்ில்
மகொள்லம்:



ந்துறசர்ந் பன்று ிணங்கலக்குள் ீங்கள் அலடக்கனத்ிற்கு ிண்ப்தம்
மசய்துள்பீர்கபொ
உங்கள் பைலக குநித்து ீங்கள் அபித்துள்ப ிங்கள் ம்தத்குந்லொணொ.

க்கொக, ீங்கள் ’இன்நல ிொொண அபிற்கு ிலொக’ அலடக்கனத்ிற்கு
ிண்ப்தித்துள்பீர்கபொ ன்தலப் தொிசீலிப்தற்கு, ீங்கள் அபித்துள்ப ிங்கலபற
UKBA தன்தடுத்தும். உங்கலக்கு ஆவு அபிக்கனொொ ன்தது குநித்து UKBA-ஆல் எபை
படிவுக்கு  இனில்லனமணில், அல்னது ீங்கள் இன்ந அபிற்கு ிலொக
ிண்ப்திக்கில்லனமன்று அர்கள் கபைிணொல், எர் றர்கொலுக்கொக உங்கலப அர்கள்
கிபொஸ்றகொ அல்னது லிர்பூலுக்கு அலப்தொர்கள். கிபொஸ்றகொிக்கு தம் மசய்ற்கு
மசனிக்கக்கூடி ிலனில் ீங்கள் இல்லன ன்று ீங்கள் UKBA-க்குத் மொிித்ொல், ீங்கள்
ங்கிிபைக்கும் தகுிில் உள்ப ண்டன அலுனகத்ிறனற றர்கொலன டத்துற்கொண
ற்தொடுகலப அர்கள் மசய்க்கூடும். உங்கலக்கு உி றல ற்றும் ‘இன்நல
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ிொொண அபிற்கு ிலொக’ அலடக்கனத்ிற்கு ிண்ப்தித்ிபைப்தல ீங்கள் உறுி
மசய் ிபைம்திணொல், இந் றர்கொலில் ீங்கள் தங்றகற்தது ிகவும் அசிொகும்.
தின்பைம் சூழ்ிலனகள் மதொபைந்துொணொல், UKBA உங்கலக்கு உவுற்கு றுப்பு
மொிிப்தற்கொண ொய்ப்தில்லன:



18 ிற்குக் குலநொக உள்ப குந்லகள் இபைக்கும் குடும்தத்ில் ீங்கள் ஏர்
உறுப்திணொக இபைந்ொல்;
உங்கலக்கு ிறசத் றலகள் இபைந்ொல், உொொக, ணில்ொீிொண அல்னது
உடல்ொீிொண குலநதொடு உங்கலக்கு ிறசத் றலகள் இபைப்தின், சபக தொொிப்பு
சட்டத்ின்கீழ், உங்கள் உள்லர் ிர்ொகத்ிணொல் உங்கள் றல குநித்து அபிக்கப்தடும்
எபை ிப்பீட்டிலணப் மதறுற்கு ீங்கள் குி மதறுகிநிர்கள். இந் ிப்பீட்டுக்கொக
ீங்கள் றண்டுறகொள் ிடுப்தற்கு எபை ஆறனொசலண அலப்பு அல்னது உங்கலலட
குடும்தத்ிலுள்ப எபை தர் உங்கலக்கு உனொம்;



ணி உொிலகலக்கொண றொப்தி லடபலந (European Convention on Human
Rights)ல் குநிப்திட்டுள்பொறு, ீங்கள் ணிொதிொணற்ந பலநில் ற்றும்
அொணத்ிற்குொி லகில் டத்ப்தடுொகக் கொட்டுற்கு இலுொணொல், அசு
உங்கலக்கு வ்ி ஆவும் அபிக்கொது. இது ீங்கள் அலடக்கன ஆின்நி
லகிடப்தட்டொகவும் குடிிபைக்க வீடற்நொகவும் மசய்ப்தட்டிபைந்ொல் க்கொக
ிகலம். இது உங்கலக்கு மதொபைந்துொ ன்தல அநிந்துமகொள்ற்கு உங்கலக்கு சட்ட
ஆறனொசலணத் றலப்தடனொம்.

ீங்கள் ற்மகணற சட்டப்பூர்ொக பேறகில் இபைந்து, உங்கள் மசொந் ொட்டின் சூழ்ிலனகள்
ொநிபெள்ப கொத்ொல், அலடக்கனத்ிற்கு ிண்ப்திப்தொக இபைப்தின், ீங்கள்
இன்நல ிலொண ொய்ப்தில் அலடக்கனத்ிற்கு ிண்ப்தித்துள்பீர்கபொ ன்தல
UKBA ஆய்வு மசய்வும்.

UKBA உிக்கு ொன் வ்ொறு ிண்ப்திக்க றண்டும்?
இந் சிற்றநட்டின் இறுிப்தகுிில் தட்டிலிடப்தட்டுள்ப அகி அலப்புகள், UKBA
உிக்கொக ீங்கள் ிண்ப்திப்தற்கு உனொம். உள்லர் குடிக்கள் ஆறனொசலண றசல
(Citizens Advice Service), அல்னது அகிக் குலக்கள் றதொன்ந திந அலப்புகலம் இவ்ி`த்ில்
உக்கூடும். ீங்கள் ஏர் அகற்று லத்ில் கொலில் லக்கப்தட்டிபைந்ொல், ற்றும் உங்கள்
ஜொீன் ிண்ப்தத்ில் ீங்கள் மற்நி அலடந்ிபைந்ொல், UKBA உிக்கொக ீங்கள்
ிண்ப்திப்தற்கு அகி லங்கபில் என்று உங்கலக்கு உக்கூடும்.
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ணக்கு ங்குிட சி ற்றும் த சி றலப்தடுகிநது
ங்குிட சி ற்றும் த உிக்கொக ீங்கள் எற றத்ில் ிண்ப்திக்கனொம். UKBA
உிக்கு ீங்கள் குிொணொ ன்தது குநித் படிவுக்கொக ீங்கள் கொத்ிபைக்கும்றதொது,
ங்குற்கு உங்கலக்கு இடம் துவுில்லனமன்நொல், ீங்கள் அலடக்கனம் றகொபைம்றதொது
UKBA உங்கலப றசர்ப்பு லம் அல்னது ஆம்தக்கட்டத் ங்குிட சிில் ங்க லக்கும்.
ஆம்தக்கட்ட ங்குிட சிொணது, குறுகி கொன அடிப்தலடில் அலடக்கனம் ொடுறொர்
ங்க லக்கப்தட்டு, உவு அல்னது த உி அபிக்கப்தடும் இடொகும்.
ணக்கு ங்குிட சி அபிப்தற்குUKBA எப்புனபிக்கிநது
உி மதறுற்கு ீங்கள் குிொணர் ன்று UKBA படிவு மசய்ொல், மதபைம்தொலும்
னண்டனுக்கு மபிற ற்றும் னண்டணின் மன் கிக்குப் தகுிில் உள்ப ங்குிட சி
என்நிற்கு அர்கள் உங்கலப அனுப்புற்கு ற்தொடு மசய்ொர்கள். UKBA இந்
மசல்பலநல ’தனொக்கல்’ ன்று அலக்கிநது. உங்கள் தனொக்கும் ங்குிட
சிொணது சொொொக உங்கள் ஆம்தக்கட்ட ங்குிட சி இபைந் அற தகுிில்ொன்
இபைக்கும். UKBA உங்கலப ங்றக அனுப்த றண்டுமன்தல உங்கபொல் படிவு மசய்
இனொது. ஆணொல் உங்கள் உடல்ொீிொண றலகள் ற்றும் ணிதர் சூழ்ிலனகலப அர்கள்
கணத்ில் மகொள்ப றண்டும். UKBA ங்குிட சிக்கு மசல்ற்குபன், ீங்கள் ங்றக
ொப் றதொகிநீர்கள், த உில ீங்கள் வ்ொறு மதநனொம், உங்கலக்கு திச்சலணகள்
ற்தட்டொல், உங்கள் புி அலிடத்ில் ீங்கள் ொலத் மொடர்பு மகொள்ப றண்டும்
ன்தல குநித் ிங்கலப ீங்கள் மதறுவீர்கள். ங்குிட சிக்கொக ீங்கள் தம்
மசய்ற்கு UKBA ற்தொடு மசய்து உங்கலக்கு தம் ங்கிடும்.
ந் லகொண ங்குிட சி ணக்குக் கிலடக்கும்?
க்கொக UKBA உங்கலப எபை தகிர்ந்து மகொள்பப்தடும் வீடு அல்னது குடிிபைப்தில் ங்க
லக்கும். இந் இடங்கலப டத்ிபைதர்கள், இடத்ின் உொிலொபர்கள் ன்று
அலக்கப்தடுகின்நணர். அர்கள் உங்கலக்கு தடுக்லக ற்றும் அடிப்தலட சலனலந
சொணங்கலப அபிப்ததுடன், உங்கள் தகுிில் உள்ப றசலகலப மொடர்பு மகொள்ற்கும்
ற்றும் தன்தடுத்துற்கும் உங்கலக்கு உவும் மதொறுப்பும் உள்பர்கள். உள்லர்
பைத்துர், தள்பிகள் ற்றும் அல்னது கல்லூொிகலப ீங்கள் அணுகுலபெம் அர்கள் உறுி
மசய்ர். உங்கள் ங்குிட சி சிநந் பலநில் தொொிக்கப்தடுல உறுி மசய்தும்
உங்கள் ங்குிட உொிலொபொின் மதொறுப்தொகும். உங்கள் ங்குிட சி குநித்து அல்னது
உள்லர் றசலகலப அணுகுது மொடர்தொக உங்கலக்கு றனும் குலநகள் இபைந்ொல்,
இல குநித்து உங்கள் ங்குிட உொிலொபர் அல்னது உங்கள் உள்லர் உி ற்றும்
ஆறனொசலணச் றசலல (One Stop Service) மொடர்பு மகொள்பவும். ீங்கள் பன்பு அநிந்ிொ
எபைபைடன் தகிர்ந்து மகொள்லம்தடி ீங்கள் றகட்டுக் மகொள்பப்தடனொம் ன்தல வுமசய்து
ிலணில் மகொள்பவும்.
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UKBA ங்குிட சிில் ொன் த்லண கொனம் ங்கிிபைக்கனொம்?
ீங்கள் மபிற மசல்ற்கொண அனுில ொன் ங்கும்ல உங்கள் ங்குிடத்ிறனற
ீங்கள் இபைக்கறண்டுமன்று UKBA ிர்தொர்க்கிநது. அனுிின்நி ீங்கள் உங்கள்
ங்குிடத்ிலிபைந்து மபிற மசன்நொல், உங்கலக்கு உிபெம் ங்குிட சிலபெம்
ங்குல எட்டுமொத்ொக UKBA ிறுத்ிிடக்கூடும். ீங்கள் UKBA அபித்துள்ப ங்குிட
சிிலிபைந்து மபிறநி, றறு ொபைடணொது ங்கிிபைக்க ிபைம்திணொல், இத்லக
ொற்நங்கள் குநித்து UKBA-க்கு ீங்கள் மொிிக்க றண்டும். உங்கள் அலடக்கன
ிண்ப்தத்ின் ீது UKBA படிமடுக்கும் ல ீங்கள் அந்த் ங்குிடத்ிறனற மொடர்ந்து
இபைக்கனொம். UKBA உங்கலக்கு அனுி அபிக்குொணொல், ீங்கள் மதற்றுபைம் UKBA ஆவு
28 ிணங்கலக்குப்தின் படிவுற்றுிடும். அொது, ீங்கள் 28 ிணங்கலக்குள் மபிறந
றண்டுமன்தல இது குநிக்கிநது.
ொன் பலநபட்டிற்கு பற்சி மசய்ொல்UKBA ணக்கு உவுொ?
ஆம். உங்கள் அலடக்கன ிண்ப்தத்ல UKBA றுக்குொணொல், ஆணொல் ீங்கள் அர்கபது
கொன லலநக்குள் பலநபடு மசய்ிபைந்ொல், உங்கள் ங்குிடத்ில் ீங்கள் மொடர்ந்து
ங்கிிபைக்கனொம் ற்றும் ீங்கள் மொடர்ந்து உிலப் மதறுவீர்கள்.
ன்னுலட பலநபடு றுக்கப்தட்டுிட்டொல்UKBA ன்லண ஆொிக்குொ?
உங்கலபச் சொர்ந்து ொலம் 18 துக்குட்தட்ட திள்லபகள் உங்கலக்கு இல்லனமணில்,
உங்கலலட பலநபடு றுக்கப்தட்டுிட்டொலும் கூட உங்கலக்கொண ஆவு மொட
றண்டும்.
உங்கலபச் சொர்ந்து ொலம் 18 துக்குட்தட்ட திள்லபகள் உங்கலக்கு இல்லன ற்றும்
பலநபடு மசய்ற்கொண உொிலகள் உங்கலக்கு இல்லனமணில், உங்கள் அலடக்கன
றகொொிக்லக இறுிொக றுக்கப்தட்டிலிபைந்து 21 ொட்கள் படிவுற்நதின் உங்கலக்கு
அபித்துபைம் உில UKBA ிறுத்ிிடும்.
இபைப்தினும், ீங்கள் திொிவு 4 உிக்கு (Section 4 support) ிண்ப்திக்கனொம். வுமசய்து
அலடக்கன உிக்கொண கூட்டலப்பு (Asylum Support Partnership) சிற்றநட்டில், ீங்கள்
’ழ்லிலனில் ற்றும் அலடக்கன லடபலநகபின் இறுிக்கட்டத்ில் இபைப்தொ?’-ல
www.refugeecouncil.org.uk ன்ந லனத்பத்ில் கொவும் அல்னது ீங்கள் ஸ்கொட்னொந்ில்
ொழ்தொக இபைந்ொல், ஸ்கொட்னொந்து அகிக் குல சிற்றநடொண திொிவு 4 உில தொர்க்கவும்.
உங்கள் சட்ட ஆறனொசலணொபர் அல்னது உங்கலக்கு ிகவும் அபைகொலில் உள்ப அகி
லம், ிண்ப்தம் மொடர்தொக உங்கலக்கு உக்கூடும்.
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ணக்கு த உி ட்டுற றல
ீங்கள் ங்குற்கு றறு றனும் ஏொிடம் இபைக்குொணொல், உொொக ண்தர்கள் ற்றும்
உநிணர்கள் இபைப்தொர்கபொணொல், ீங்கள் த உிக்கு ட்டும் UKBAிடம்
ிண்ப்திக்கனொம். எபை ிண்ப்தத்லப் தொிசீலிப்தற்கு UKBAிற்கு தன ொங்கள் ஆகனொம்.
இக்கொனக்கட்டத்ில் உி துவும் ங்கப்தடொட்டொது, ற்றும் கடந் கொனத்ிற்கொக தம்
துவும் ங்கப்தடொட்டொது. உங்கலக்கு த உி ங்குற்கு எப்புக்மகொள்லம்
தட்சத்ில் தின்பைதல லடமதந றண்டும்:
1. ீங்கள் த உி மதறுற்கு குி மதறுல உறுிச்மசய்பெம் கடிம் என்லந UKBA
உங்கலக்கு அனுப்திலக்கும்.
2. அசகொன ஆவு றடொக்கன்கள் ன்நலக்கப்தடும் ற்கொலிக தச்சீட்டுகலப
அர்கள் உங்கலக்கு அபிப்தொர்கள். இல குறுகி கொனத்ிற்கு ட்டுற
மசல்னத்க்கல. இற்லந அஞ்சனகத்ிலும் ீங்கள் மகொடுத்து தொக ொற்நிக்
மகொள்பனொம்.
3. ிண்ப்தப் திவு அட்லட (Application Registration Card – ARC ) உங்கபிடம்
இபைக்குொணொல், குநிப்திட்ட அஞ்சனகத்ில் இந் அட்லடலக் கொட்டுன் பனம்
ீங்கள் க்கொண மொலககலப மதற்றுக் மகொள்ப படிபெம். மொலககலப ங்கும்
ிறுணொண Sodexo, ந் அஞ்சனகத்ிற்கு மசல்ன றண்டுமன்தல உறுிமசய்து
கடிம் என்லந உங்கலக்கு அனுப்பும்.
உங்கள் த உி குநித்து ீங்கள் றகள்ி றகட்க றண்டுமன்நொறனொ அல்னது ீங்கள்
றனும் திச்சலணல ிர்மகொண்டொறனொ, UKBA  0845 602 1739 ன்ந உி ண்ில்
மொடர்பு மகொள்பவும் அல்னது உங்கள் அபைகொலில் உள்ப உி ற்றும் ஆறனொசலணச்
றசலல (One Stop Service) அணுகவும். இது தம் ற்றும் ங்குிட சி ஆகி
இண்லடபெம் மதறும் தர்கலக்கும் மதொபைந்தும் ன்தல வுமசய்து கணத்ில் மகொள்பவும்.
ன்னுலட றடொக்கன்கள் அல்னது ARC- ொன் மொலனத்துிட்டொல் ன்ண டக்கும்?
உங்கள் றடொக்கன்கள் அல்னது உங்கள் ARC- ீங்கள் மொலனத்துிட்டொறனொ, அல்னது
ொொது அலக் கபொடிிட்டொறனொ, புி றடொக்கன் அல்னது புி ARC- மதறும்
மதொபைட்டு, இந் இப்பு அல்னது கபலப்தற்நி ீங்கள் கொல்துலநக்கு மொிிக்க றண்டும்.
குற்நப்திவு ண், கொல்துலந அிகொொிின் மதர் ற்றும் கொல் ிலனத்ின் மதர்
ஆகில அடங்கி கொல்துலந அநிக்லகின் எபை லத்துபன ஆொத்ல ீங்கள் மதந
றண்டும். இந்க் கொல்துலந அநிக்லகல UKBA-க்கு 020 8633 0653 ன்ந ண்ிற்கு
அல்னது 0870 336 9233 ன்ந ஸ்கொட்னொந்து ண்ில் மொலனகல் பனம் அனுப்த றண்டும்
அல்னது உங்கள் உள்லர் உி ற்றும் ஆறனொசலணச் றசலல மொடர்பு மகொள்ப
றண்டும்.
ீங்கள் ற்றதொது தம் மதற்றுபைம் அஞ்சனகத்ல ொற்ந றண்டுமன்று ீங்கள்
ிபைம்திணொல், அல்னது ARC பனம் தம் மதறுில் ீங்கள் திச்சலணகலப ிர்மகொண்டொல்,
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ீங்கள் Sodexo- மொலனறதசி உி ண்ொண 01276 687 099-ல் அலத்துப் றதசறண்டும்.
ீங்கள் ஆங்கினம் றதசுதொக இல்னொிட்டொல், அலப்தற்கு எபை மொிமதர்ப்தொபர்
அல்னது எபை ண்தொின் உில ீங்கள் ொட றண்டிிபைக்கும்.
ன்னுலட சூழ்ிலனகள் ொநிிட்டண
உங்கள் சூழ்ிலனகபில் ொற்நம் ற்தட்டுள்பன் கொொக உங்கலக்கு ங்குிட சிபெம்
த உிபெம் றலப்தடுொணொல், ங்குிட சிக்கொக ீங்கள் தின்ணொபில் ிண்ப்தம்
மசய்து மகொள்பனொம். இது குநித்து உங்கலக்கு உக்கூடி, உங்கலக்கு ிக அபைகொலில்
இபைக்கும் அகி லத்ல ீங்கள் மொடர்பு மகொள்ப றண்டும்.

UKBA ணக்கு றறு ன்மணன்ண உில ங்கும்?
கப்றதற்நிற்கொண மொலக
புிொகப் திநந்துள்ப குந்லக்கொண கப்றதறு உித்மொலகலப் மதறுற்கு ீங்கள்
UKBA-க்கு ிண்ப்திக்கனொம். எபை பலந ங்கப்தடும் மொலகொக 300 தவுண்டுகள்
றடொக்கன்கபொக ங்கப்தடும். குந்ல திநந் இபை ொங்கலக்கு றல் மசல்னொல்
லத்துபன ிண்ப்தம் அபிக்கப்தட றண்டும். ிர்தொர்க்கப்தடும் குந்ல திநப்தின்
றிக்கொண சொன்று, அல்னது குந்லின் பலலொண திநப்புச் சொன்நிழ் ஆகிற்லநபெம்
ீங்கள் இலக்க றண்டும். பேறகக்கு பைற்கு பன்று ொங்கலக்கு பன்ணொக அல்னது
அற்குக் குலநொகப் திநந் குந்லகலம் கப்றதறு உித்மொலகலப் மதறுற்கு குி
மதறுகின்நணர். திொிவு 4 உில மதறுதர்கள் றடொக்கன்கபொக 250 தவுண்டுகள் ட்டுற
மதறுொர்கள் ன்தல வுமசய்து கணத்ில் மகொள்லங்கள்.
கபைவுற்ந மதண்கள் ற்றும் குந்லகலக்கு தம் ங்குல்
UKBA-ிடபபைந்து உி மதறும் கபைவுற்ந மதண்கள் ற்றும் எபை து பல் பன்று து
லினொண குந்லகள், ங்கள் அடிப்தலட UKBA மொலககலபத் ி கூடுனொக 3
தவுண்டுகள் மதறுற்கு குி மதறுகின்நணர். எபை ிற்குக் குலநொக உள்ப
குந்லகலக்கு ொம் 5 தவுண்டுகள் கூடுனொக ங்கப்தடுகிநது. இத்மொலககள், திொிவு 4
உில மதறுதர்கலக்கும் கிலடக்கும்.
அலடக்கனம் ற்றும் பலநபடு றர்கொல்கலக்கொக தம் மசய்ல்
ீங்கள் உிமதறும் தட்சத்ில், உங்கள் அலடக்கனம் ற்றும் பலநபடு றர்கொல்கலக்கொண
தச் மசனவுகலப UKBA ற்கும். உங்கள் தச் மசனவுகலக்கு உி றகொொி ீங்கள்
ிண்ப்திக்கனொம். இந்க் றகொொிக்லக மொடர்தொக உங்கள் உி ற்றும் ஆறனொசலணச்
றசலொல் (One Stop Service) உங்கலக்கு உ படிபெம்.
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இ ிங்கள்
ணக்கு உவுற்கு UKBA றுத்துிட்டொல் அல்னது ணக்கொண ஆல ிபைம்தப்
மதற்றுிடுொக ிட்டிணொல் ன்ண மசய்து?
உங்கலக்கு உவுற்கு UKBA றுத்ொல், ஏர் உித் ீர்ப்தொபொிடம் பலநபடு மசய்ற்கு
உங்கலக்கு உொில இபைக்கக்கூடுமன்நொலும், உங்கள் பலநபட்டின் ீொண படிவுக்கு ீங்கள்
கொத்ிபைக்கும் கொனத்ில் உங்கலக்கு UKBA-ன் உி துவும் கிலடக்கொல் றதொகனொம்.
றகொப்தட்ட அலடக்கனத்லக் மகொண்டிபைக்கொர்கள் ன்ந அடிப்தலடில் ‘ிொொண
லடபலநக்றகற்த’ ஆவு றுக்கப்தட்ட அலடக்கனம் றகொபைதர்கள் பலநபடு மசய்ற்கு
ந் உொிலபெம் இல்லன.
ணினும் ீங்கள் ஆலப் மதற்றுக் மகொண்டிபைக்கிநீர்கள் ற்றும் இந் ஆவு ிபைம்தப்
மதற்றுக்மகொள்பப்தடும் ன்று UKBA உங்கலக்கு கல் மொிித்ொல், ீங்கள் பலநபடு
மசய்ற்கு உொிலலக் மகொண்டிபைப்பீர்கள் ற்றும் உங்கலலட பலநபட்டுக் கொனத்ில்
உங்கலக்கொண ஆவும் மொடபைம்.
அலடக்கன ஆவு பலநபடுகள் குநித்து றலும் கல்கலக்கு, வு மசய்து அலடக்கன
ஆவு பலநபடுகள் ிட்டப்தி (Asylum Support Appeals Project) உண்ல ித்ொள்கலப
www.asaproject.org.uk ன்ந லனத்பத்ில் தொர்க்கவும்.
ொன் தம் மசய்னொொ?
பெலணமடட் கிங்டிற்குள்பொக (UK) ீங்கள் தம் மசய்ற்கு உங்கலக்கு சுந்ிம் உண்டு,
ஆணொல் ீங்கள் UKBA ங்குிட சிில் இபைந்ொல், ொிலசொக ல தகல்கள் ற்றும்
இவுகலக்கும் அல்னது ஆறு ொ கொனத்ில் 14 தகல்கள் ற்றும் இவுகலக்கு ட்டும் ீங்கள்
மபிற இபைக்க அனுிக்கப்தடுகிநீர்கள். உங்கள் ங்குிட சிலிட்டு மபிற
மசல்லும் ண்ம் உங்கலக்கு இபைப்தின், அது குநித்து உங்கள் ங்குிட உொிலொபபைக்கு
ீங்கள் மொிிக்க றண்டும்.
ன்னுலட அலடக்கன றகொொிக்லகின்ீது படிமடுப்தற்கு கொத்ிபைக்கும் கொனத்ில் ொன்
தி மசய்னொொ?
ஏர் அலடக்கனம் ொடுதொகப் மதொதுொக உங்கலக்குப் தி மசய்ற்கு அனுி கிலடொது.
ஆணொல், உங்கள் அலடக்கன ிண்ப்தத்ின் ஆம்தக்கட்ட படிிற்கொக ீங்கள் ஏொண்டிற்கும்
றனொக கொத்ிபைக்கும்தட்சத்ில், ீங்கள் தி மசய்ற்கொண அனுி றகொொி
ிண்ப்திக்கனொம். இற்கு, உங்கள் க்கநிஞர் உங்கலக்கு உக்கூடும். ீங்கள் அலடக்கன
மசல்பலநில் இபைக்கும் றலபில் புி ிநன்கலப கற்றுக் மகொள்ற்கொண சிநந்
ிொக உள்ப ன்ணொர்ப் திகலப ீங்கள் றற்மகொள்பனொம். இப்திகள் உண்லில்
ன்ணொர்த்ிணொலும் ற்றும் ஊிம் மதநொலொகவும் இபைக்கறண்டும். ீங்கள் ன்ணர்
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தில றற்மகொண்டொல், தம் ற்றும் ி உவுக்கொண மசனவுகலக்கு தம்
ங்கப்தடும்.
பக்கி குநிப்பு:
உங்கள் சூழ்ிலனகள் ொறுொணொல், உொொக, எபை குடும்த உறுப்திணர் உங்கலடன் ந்து
றசர்ந்து மகொள்லல், அல்னது பகொி ொற்நம், அல்னது கப்றதற்நிற்கொணத் மொலகக்கொக
ிண்ப்திக்க ிபைம்புல் ஆகிற்நின்றதொது, இலுொணொல், இது லடமதறுற்கு பன்றத
ீங்கள் UKBAிடம் மொிிக்க றண்டும். உங்கள் சூழ்ிலனகள் வ்ொறு ொநிபெள்பண
ன்தலத் மொிித்து UKBA-க்கு லறண்டும். வுமசய்து உங்கள் கடித்ின் கமனொன்லந
உங்கபிடம் லத்துக் மகொள்லங்கள். கீற தட்டிலிடப்தட்டுள்ப, உங்கலக்கு
அபைகொலிலுள்ப அகி அலப்திணொல் உங்கலக்கு உ இலும்.

உி ற்றும் ஆறனொசலணக்கொண ஆொங்கள்
தன கனொச்சொ ஆொ லம் (Multi-Cultural Resource Centre)> ட இங்கினொந்து அகி றசல
(North of England Refugee Service)> அகி டடிக்லக (Refugee Action)> அகிக் குல
(Refugee Council)> ஸ்கொட்னொந்து அகிக் குல (Scottish Refugee Council) ற்றும் றல்ஸ்
அகிக் குல (Welsh Refugee) றதொன்ந அகி அலப்புகறப அலடக்கனம் ொடுறபைக்கு
உிபெம் ஆறனொசலணபெம் ங்கும் பக்கி அலப்புகபொகும். அலடக்கனம் ொடுறொர் ற்றும்
அகிகள் ிப்புடனும் ொிொலபெடனும் டத்ப்தட றண்டுமன்று அர்கள்
ிபைம்புகின்நணர். பேறகின் தல்றறு ண்டனங்கபிலும், இந் அலப்புகள், ங்கள் உி
ற்றும் ஆறனொசலண றசலகள் (One Stop Services) ொினொக ங்குிட சி, த உி,
அலடக்கனம் ற்றும் உடல் னம் குநித் ி`ங்கள் தற்நி ஆறனொசலண ற்றும் ிங்கலப
அபிக்கின்நண. இல அசு சொொ ணி அலப்புகபொகும். இந் அலப்புகபின் ஊிர்கள்
உங்கலக்கு தணபிக்கக்கூடி ஆறனொசலணகலப ங்குொர்கள். ஆணொல், அசுத் துலநகள்
உங்கள் ி`த்ில் டுத்துள்ப படிவுகலப மதொதுொக இர்கபொல் ொற்ந படிொது
ன்தலபெம் வுமசய்து கணத்ில் மகொள்லங்கள். ற்ந அலப்புகபொண, குடிக்கள்
ஆறனொசலண றசல, அகிக் குலக்கலக்கொண உள்லர் ஆறனொசலண றதொன்நலபெம் இனச
ஆறனொசலண ற்றும் கல்கலப அபிக்கக்கூடும்.
Multi-Cultural Resource Centre (Northern Ireland)
Tel: 02890 238 645
www.mcrc-ni.org
North of England Refugee Service Head Office (North East)
Tel: 0191 245 7311
www.refugee.org.uk
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Refugee Action Head Office (East Midland, North West, South Central, South West)
Tel: 020 7654 7700
www.refugee-action.org.uk
Refugee Council Head Office (London, East of England, Yorkshire & Humberside,
West Midlands)
Free advice line: 0808 808 2255
Tel: 020 7346 6700
www.refugeecouncil.org.uk
Scottish Refugee Council
Tel: 0141 248 9799
Freephone: 0800 085 6087
www.scottishrefugeecouncil.org.uk
Welsh Refugee Council
Tel: 02920 489 800
www.welshrefugeecouncil.org

Asylum Support Partnership consists of:
North of England Refugee Service, charity number: 1091200 www.refugee.org.uk
Refugee Action, charity number: 283660 www.refugee-action.org.uk
Refugee Council, charity number: 1014576 www.refugeecouncil.org.uk
Scottish Refugee Council, charity number: SC008639 www.scottishrefugeecouncil.org.uk
Welsh Refugee Council, charity number: 1102449 www.welshrefugeecouncil.org
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