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குடியுரிமை விழாக்கள்
ககாரரானாமைரஸ் (COVID-19) கபருந்கதாற்றின் காரணைாக, துமறயானது
ஆஸ் திரரலியக் குடிைக்களாகத் கதாடரைதற்
்
கு ஏற்கனரை அங் கீகரிக்கப்பட்ட
விண்ணப்பதாரர ்களுக்கு அனுைதி ைழங் க, பாதுகாப்பான காகணாளி
இமணப்பு மூலை் ஆன் மலன் குடியுரிமை விழாக்கமள ைழங் குகிறது.
ஆன் மலன் விழாக்களில் தமலமை அதிகாரியுை் கபாதுைாக ஒரு தனிநபர ்
பங் ரகற்பாளர ் அல் லது ஒரர இடத்தில் ைசிக்கிறாரகள்
்
எனில் ஒரு குடுை் பக்
குழுவுை் இருப்பாரகள்
்
, சட்டத்திற்கு த் ரதமையான நடைடிக்மககள் அமனத்துை்
உறுதிகசய் யப்பட்டாலுை் , பாரை் பரிய நபர ் ரநரடியாக உள் ள விழாக்கமள விட
இமை சிறியதாக உள் ளன. அமடயாளச ் சரிபார ்ப்புகள் ரபான் ற ஒருமைப்பாட்டு
நடைடிக்மககள் ஆன் மலனில் நடத்தப்படுை் விழாக்களில் கதாடர ்ந்து
ரசரக்
் கப்பட்டிருக்குை் .
ஜூன் 2020 ைாதத்திலிருந்து COVID-19 கட்டு ப்பாடுகளிலிருந் து தளரவுகமளப்
்
பின் பற்றுைதற்காக, அதிகார ைரை் புகளின் எண்ணிக்மக முழுைதிலுை் சிறிய
ரநரடிக் குடியுரிமை விழாக்கள் மீண்டுை் அறிமுகப்படுத்தப் படு கின் றன. இந்த
விழாக்கள் சிறிய கூட்டங் களுக்கான ைரை் புகளில் தற்ரபாமதய ைாநில அல் லது
பிராந்திய அறிவுறுத்தல் களுக்கு இணங் கியிருக்க ரைண்டுை் , COVID பாதுகாப்புத்
ரதமைகமள நிமறரைற்ற ரைண்டுை் .
ஆன் மலன் குடியுரிமை விழா அல் லது ஒரு சிறிய ரநரடி விழாவில் பங் ரகற்க,
தனிநபரகள்
்
ரநரடியாகத் கதாடர ்புககாள் ளப் பட்டு அமழக்கப்படுைார ்கள் .
உங் கள் விழா குறித்து துமற அல் லது உங் கள் உள் நாட்டு க் குழுமைத்
கதாடர ்புககாள் ள ரைண்டியதில் மல.
கபாதுைாக, பங் ரகற்பாளரகள்
்
தங் களுமடய அனுைதி அறிக்மக
கபற்றதிலிருந்து 12 ைாதங் களுக்குள் விழாவில் பங் ரகற்று, உறுதிகைாழி
எடுத்துக்ககாள் ள ரைண்டுை் , இருப்பி னுை் COVID-19 காலத்தில் , பங் ரகற்பாளர ் 12
ைாதங் களுக்குள் விழாவில் பங் ரகற்க முடியவில் மல என் றாலுை் அைருமடய
குடியுரிமை அனுைதி ரத்துகசய் யப்படாது.

குடியுரிமைக்கு விண
் ணப் பித்தல்
ஆஸ் திரரலியக் குடியுரிமைக்கான புதிய விண்ணப்பங் கள்
ஏற்றுக்ககாள் ள ப்படு கின் றன.
துமறயில் ஏற்கனரை விண்ணப்பி க்கப் பட்டு ள் ள அமனத்து ஆஸ் திரரலியக்
குடியுரிமை விண்ணப்பங் களின் கசயல் பாடுகளுை் கதாடர ்கின் றன.
ஜூமல 6, 2020 ரததியிலிருந்து ரைற்கு ஆஸ் திரரலியாவில் ைட்டு ை்
குடியுரிமைக்கான ரநரடி ரநரகாணல்
்
களுை் குடியுரிமைத் ரதரவுகளுை்
்
மீண்டுை்
கதாடங் கியுள் ளன. தகுதியுள் ள தனிநபரகள்
்
குடியுரிமை ரநரகாணல்
்
அல் லது
ரதரவில்
்
பங் குகபற, கதாடர ்புககாள் ளப் பட்டு அமழக்கப்படுைார ்கள் . உங் கள்
குடியுரிமை ரநரகாணல்
்
அல் லது ரதரவு
் பற்றி துமறமயத் கதாடர ்புககாள் ள
ரைண்டிய ரதமையில் மல.
பாதுகாப்பாக உள் ளது எனில் , நாங் கள் பிற ைாநிலங் களிலுை்
பிராந்தியங் களிலுை் ரநரகாணல்
்
கமளயுை் குடியுரிமைத் ரதரவுகமளயுை்
்
சிறிதுசிறிதாக மீண்டுை் கதாடங் குரைாை் .

