பல்கலாச்சார அவுஸ்திரரலியா - ஒற்றுமையானது, பலைானது,
வெற்றிகரைானது, இது பல்கலாச்சார அவுஸ்திரரலியாவுக்கு
ைீண்டும் வபாறுப்ரபற்கும் அரசாங்கத்தின் வபாது அறிக்மகயாகும்;
இது எதிர்ெரும் ெருடங்களுக்கான முன்னுாிமைகள் ைற்றும்
உத்திாீதியான ெழிகள் ஆகிய இரண்மடயும் அமைக்கிறது.
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முன்னுமர
அவுஸ்திரரலியப் பிரதைர்
உலகில் அவுஸ்திரரலியாரெ ைிகவும் வெற்றிகரைான பல்கலாச்சாரச் சமூகைாகும்.
எங்கள் ஆதிமூல அவுஸ்திரரலியர்கமைப் ரபாலரெ நாங்களும் பமழமையானெர்கள், இெர்கரை
பூைியில் ைிகப்பமழமையான வதாடர்ந்துெரும் ைனித கலாச்சாரம், இெர்கள் 50,000
ெருடங்களுக்கும் ரைலாக இந்த நாட்மடப் பராைாித்து ெருகிறார்கள்.
உலகிலுள்ை எந்தவொரு நாடு, எந்தவொரு ைதம், எந்தவொரு இனத்திலிருந்தும் ெந்திருக்கக்
கூடிய இந்தப் புலம்வபயர் அன்மனயின் கரங்கைில் நாங்கள் குழந்மதகமைப் ரபால
இருக்கிரறாம்.
அவுஸ்திரரலியா ஒரு குடிெரவு நாடு. தற்ரபாமதய எங்கள் சனத்வதாமகயில் கிட்டத்தட்ட
அமரொசிப்ரபர் வெைிநாடுகைில் பிறந்தெர்கைாக அல்லது வெைிநாட்டில் பிறந்த ஒரு
வபற்ரறாமரக் வகாண்டெராகரெ இருப்பர்.
ரைலும், நாங்கள் அமனத்துக் கலாச்சாரத்மதயும், இனத்மதயும், சையத்மதயும், நாட்மடயும்
ரசர்ந்தெர்கள்.
நாங்கள் இனம், சையம் அல்லது கலாச்சாரத்தால் ெமரயறுக்கப்படெில்மல, சுதந்திரம்,
ஜனநாயகம், சட்ட ெிதி ைற்றும் ொய்ப்புச் சைத்துெம் – “ரநர்மையான ொய்ப்பு” முதலியெற்றின்
பகிரப்பட்ட வபறுைதிகள் மூலரை ெமரயறுக்கப்படுகிரறாம்.
பரஸ்பர ைாியாமதரய எங்கமை ஒன்றாக இமைத்திருக்கும் பமசயாகும் - அதாெது, எங்கள்
ஒவ்வொருெருக்கும் சை ைாியாமத, சை வகௌரெம், சை ொய்ப்புகள் கிமடக்கத் தகுதியுள்ைது என்ற
ஆழ்ந்த அங்கீகாரம்.
அரதாடு ரதசியப் பாதுகாப்பு - அதாெது எங்கள் நாடு, எங்கள் ைக்கள் ைற்றும் எங்கள்
ைதிப்புகமைக் காப்பதற்கு உறுதியான தீர்ைானம் - என்ற அத்திொரத்தின் ைீதுதான் எங்கள்
சுதந்திரங்கள் கட்டமைக்கப்பட்டு, ரபைப்படுகின்றன.
உலகைாெிய பதற்றங்கள் ெைர்ந்து, உறுதியற்றநிமல எழுகின்ற சையத்தில்,
அவுஸ்திரரலியாொனது அதன் பல்ெமகத்தன்மைமய அரெமைக்கின்ற ஒரு இைக்கைான,
ைனித சமூக சைத்துெமுள்ை, ஊக்கைைிக்கின்ற ஒரு நாட்டின் நிமலயுறுதியான உதாரைைாகத்
வதாடர்ந்திருக்கிறது.
எங்களுமடய அறிக்மகயான பல்கலாச்சார அவுஸ்திரரலியா: ஒற்றுமையானது, பலைானது,
வெற்றிகரைானது என்பது, இனொதத்திற்கும் பாரபட்சத்திற்கும் இடரை இல்லாத பல்கலாச்சார
அவுஸ்திரரலியாவுக்கு அரசாங்கைைிக்கும் வபாறுப்மபப் புதுப்பிப்பரதாடு, ைீைெலியுறுத்தவும்
வசய்கிறது.
எங்களுமடய அறிக்மகயான சகல அவுஸ்திரரலியர்களுக்கும் பல்கலாச்சார அவுஸ்திரரலியா:
ஒற்றுமையானது, பலைானது, வெற்றிகரைானது என்பமதப் பாராட்டுகிரறன்.
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ரைதகு ைால்கம் ரர்ன்புல் எம்.பி
பிரதைர்- அவுஸ்திரரலியா
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சமூகச் ரசமெகளுக்கான அமைச்சரும் சமுகச் ரசமெகள் ைற்றும்
பல்கலாச்சார ெிெகாரங்களுக்கான உதெி அமைச்சரும் ெிடுக்கும்
கூட்டுச் வசய்தி
எங்களுமடய ெலிமையான, வெற்றிகரைான பல்கலாச்சாரச் சமூகம் குறித்து சகல
அவுஸ்திரரலியர்களும் வபருமை வகாள்ை முடியும். அவுஸ்திரரலியாெின் ெரலாறானது
ஆதிொசிகள் ைற்றும் ரராவரஸ் நீாிமைத் தீவுொசிகளுடன் ஆதியில் வதாடங்கி, பிாிட்டிஷ்
நிறுெனங்கைின் உருொக்கத்துடன் ெைர்ந்து, இப்ரபாது உலகின் பல மூமலகமையும் ரசர்ந்த
தீவுொசிகளுடன் வதாடர்கிறது.
நாங்கள் அனுபெித்து ைகிழும் சுதந்திரம் தற்வசயலானது அல்ல. வதாடர்ந்துெந்த அரசாங்கங்கள்,
எங்கள் தனித்துெைான ரதசிய அமடயாைத்மதயும் ஒருங்கிமைந்த ஐக்கிய ைக்கைாக இருப்பதன்
முக்கியத்துெத்மதயும் ெலியுறுத்துகின்ற அரதரெமை, பல்ெமகத்தன்மைமய அரெமைக்கின்ற
எங்கள் சமூகத்தின் வதாமலரநாக்மகத் வதாடங்கியுள்ைன.
பயங்கரொதம் ைற்றும் தீெிரொதத்தின் அதிகாிப்பு குறித்த கெமலமய ெைர்த்துள்ை பலருள்ை
இந்தக் காலத்தில், ஜனநாயகம், ொய்ப்பு ைற்றும் எங்களுமடய பகிரப்பட்ட ைதிப்புகளுக்கு எங்கள்
நிமலயுறுதியான வபாறுப்மப ைீண்டும் உறுதிப்படுத்த இமதெிடச் சிறந்த ரநரைில்மல.
அவுஸ்திரரலிய அரசாங்கம், எங்களுமடய ரதசத்தின் பாதுகாப்புக்கும் எங்களுமடய ைக்கைின்
சுதந்திரத்திற்கும் வபாறுப்ரபற்றுள்ைது. எங்களுமடய அறிக்மகயான பல்கலாச்சார
அவுஸ்திரரலியா: ஒற்றுமையானது, பலைானது, வெற்றிகரைானது என்பதில், கடந்த காலத்தில்
எங்கள் வெற்றிமயத் தூண்டியுள்ை ைற்றும் எதிர்காலத்திலும் எங்கள் வசழிப்புக்கு உதெவுள்ை
வபறுைதிகமைத் வதாடக்கிமெத்துள்ைது.
இந்த அறிக்மகயானது கலாச்சாரப் பல்ெமகத்தன்மை என்பது எங்கள் ைிகப்வபாிய பலங்கைில்
ஒன்றாகும் என்றும்; அமனெருக்கும் வசாந்தைான ைற்றும் சிறந்தவதாரு ொழ்க்மகமய
ொழுெதற்கு அமனெருக்கும் ொய்ப்பைிக்கின்ற ஒரு எதிர்காலத்மதக் கட்டமைக்க எங்கமை
ஆயத்தப்படுத்தும் ஒன்று என்றும் அங்கீகாிக்கிறது. இது எங்களுமடய ஜனநாயக அமைப்புகள்
ைற்றும் சட்ட ெிதியின் மையநிமலமயத் தாங்கிப்பிடிக்கிறது, எங்களுமடய ரதசிய
அமடயாைத்தில் குடியுாிமையின் முக்கியத்துெத்மதத் தனிப்படுத்திக்காட்டுகிறது, ரைலும் இது
எங்களுமடய சக அவுஸ்திரரலியர்கமை நாங்கள் எல்ரலாரும் ைதிக்க ரெண்டும் என்ற
வபாறுப்மப ரைலும் வதைிவுபடுத்துகிறது.
இந்த அறிக்மகமய அத்திொரைாகக் வகாண்ரட எங்கள் பல்கலாச்சாரச் சமூகத்மத நாம் ரைலும்
கட்டமைக்க முடியும், ரைலும் சுதந்திரம் ைற்றும் வசழுமையின் ரசார்ெற்ற அொெில் அமனத்து
அவுஸ்திரரலியர்களுடனும் ரசர்ந்து ரெமலபுாிய எதிர்பார்க்கிரறாம்.

ரைதகு கிறிஸ்ாியன் ரபார்ட்டர் எம்.பி
சமூகச் ரசமெகளுக்கான அமைச்சர்
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வசனட்டர் ரைதகு வெட் சிவசல்ஜா
சமூகச் ரசமெகள் ைற்றும் பல்கலாச்சார ெிெகாரங்களுக்கான உதெி அமைச்சர்
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பல்கலாச்சார அவுஸ்திரரலியா: ஒற்றுமையானது, பலைானது, வெற்றிகரைானது

எங்களுமடய பகிரப்பட்ட ெரலாறு

உலகிரலரய அவுஸ்திரரலியாரெ ைிகவும் வெற்றிகரைான பல்கலாச்சாரச்
சமூகைாகும், இது வபருவைண்ைிக்மகயான கலாச்சாரங்கள், அனுபெங்கள், சைய
நம்பிக்மககள் ைற்றும் ெழக்கங்கமை ஒன்றிமைக்கிறது. நாங்கள் 300-க்கும் ரைற்பட்ட
ெித்தியாசைான மூதாமதயர்கைின் — ஆதிமூல அவுஸ்திரரலியர்கைில் வதாடங்கி புத்தம்
புதிதாக ெந்தமடந்துள்ைெர்கள் ெமர — பங்கைிப்புக்குாிய ஒரு நாடாக எங்களுமடய
சாதமனகமை ரைவலழுதுகிரறாம்.
சுதந்திரம், பாதுகாப்பு ைற்றும் வசழிப்பு ஆகியெற்றுக்கான எங்கள் வபாதுொன
வபறுைதிகள் ைற்றும் வபாறுப்பால் நியாயப்படுத்தப்படுகின்ற எங்கள் கலாச்சாரப்
பல்ெமகத்தன்மைக்கு நன்றி வதாிெிக்கும் ெமகயில் நாங்கள்
வசழித்ரதாங்கியுள்ரைாம்.
எங்களுமடய ரதசத்தில் ஆதிொசிகள் ைற்றும் ரராவரஸ் நீாிமைத் தீவுொசிகள்
நிமறந்துள்ைனர், எங்கள் ரதசரை இந்தக் கிரகத்தில் நீடித்துொழும்
ைிகப்பமழமையான கலாச்சாரம், அரதாடு இதுரெ தைது புதிய ொழ்க்மகமய
முன்வனடுக்க ஏற்ற இடைாகப் பலரகாடி ரபரால் வதாிவுவசய்யப்பட்ட நாடாகும்.
50,000-க்கும் ரைற்பட்ட ெருடங்கைாக, இப்ரபாது நாம் அவுஸ்திரரலியா என்று
அமழக்கும் இந்த நிலங்கைில் ஆதிமுதல் அவுஸ்திரரலியர்கள் இங்கு ெசித்துள்ைனர்,
கற்றுள்ைனர், ரதமெக்ரகற்ப ைாறியுள்ைனர், உயிர்தப்பியுள்ைனர். பக்கத்திற்குப்
பக்கைாக ெசித்து, அெர்கள் இந்தக் கண்டம் முழுெதும் 250-க்கும் ரைற்பட்ட
ெித்தியாசைான வைாழிக் குழுக்கமை அல்லது ‘ரதசங்கமை’ உள்ைடக்கினர், அமெ
ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்துெைான கலாச்சாரங்கள், சைய நம்பிக்மககள் ைற்றும்
கிமைவைாழிகள் உள்ைன. இந்தத் ரதசங்கைின் ெழிெந்தெர்கள், ரெறு எந்தவொரு
ைக்கைின் நிமனவுக்கும் அப்பால் பூைியிலுள்ை ைிகப்பமழமையான பிமழத்துொழும்
கலாச்சாரத்மதப் பிரதிநிதித்துெம் வசய்கின்றனர், ரநரங்கள் ைற்றும் இடங்கள் குறித்த
ெரலாறுகமை உமடயெர்கள்.
இந்த ெரலாறானது பிாிட்டிஷ் ைற்றும் ஐாிஷ் குடிரயற்றங்கமையும், எங்கள்
பாராளுைன்ற ஜனநாயகம், அமைப்புகள் ைற்றும் சட்டம் ஆகிெற்றின்
உருொகத்மதயும் கடந்து நவீன அவுஸ்திரரலியாெின் நிர்ைாைத்துடன் வதாடர்ந்தது.
காலம் வசல்லச்வசல்ல, எங்களுமடய ெரலாறானது அவுஸ்திரரலியாமெத் தைது
புகலிடைாகக் வகாண்ட அமனத்துக் கண்டங்கமையும் ரசர்ந்த பலரகாடி ரபமர
உள்ைடக்கி ெைர்ந்தது.
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இன்று, அவுஸ்திரரலியர்கள் இங்கு குடிவபயர்ந்து ெந்துள்ைெர்கமை அெர்கைின்
ொழ்க்மககமைக் கட்டமைக்குைாறும் எங்களுமடய ரதசத்திற்குப் பங்கைிப்மப
ரைற்வகாள்ளுைாறும், எங்கள் சுதந்திரைான, வபாதுொன சமூகத்தின் பகுதியாக
இங்கிருக்குைாறும் ெரரெற்கிறார்கள்.
காலம் கடக்மகயில் பலர் ஒன்றாக இவ்ொறு ெருெது எங்கள் உட்கட்டமைப்மபக்
கட்டிவயழுப்ப உதெியது, எங்களுமடய சமூகங்களுக்கு உயிரூட்டியது, எங்களுமடய
கலாச்சார அனுபெங்கமை அதிகாித்தது, எங்களுமடய ொய்ப்புகமை உயர்த்தியது,
ைிகக் குறிப்பாக உலகத்மத நாங்கள் பார்த்து, அதனுடன் ஈடுபடும் ெழிமய
ெிாிொக்கியது.
அரசாங்கங்கள், சமூகம் ைற்றும் தனிநபருக்கு இமடயில் பரஸ்பர கடப்பாடுகமைக்
கட்டமைத்தல்- குடியுாிமைமயப் வபாருட்படுத்தாைல் - எங்கள் வநகிழ்ச்சிமயயும்,
உாிமைவகாண்டாடும் உைர்மெயும் பலப்படுத்துகிறது.
நாம் ஒன்றுரசர்ந்து, எங்களுமடய பகிர்ந்த வபறுைதிகள், உாிமைகள், வபாறுப்புகள்
முதலியெற்றுடன் இப்ரபாமதய எங்கள் நவீன, வசழிப்பான அவுஸ்திரரலியாமெக்
கட்டமைத்துள்ரைாம்.
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பகிர்ந்த வபறுைதிகள்

எங்களுமடய வபறுைதிகள் எங்கமை ஐக்கியப்படுத்துகின்றன, எங்களுக்கிமடயில்
சமூகப் பிமைப்புகமை உருொக்குகின்றன. அமெ எங்கள் சமூகத்திற்கான
அடித்தைத்மதயும் அமனெருக்கும் வசாந்தைான பகிரப்பட்ட எதிர்காலத்மதயும்
ெழங்குகின்றன. எங்களுமடய வபறுைதிகைின் அடிப்பமட:
ைாியாமத

நாங்கள் சட்ட ெிதி ைற்றும் அவுஸ்திரரலியாவுக்கான பற்றிமைப்மப ைதிக்கிரறாம்
ைற்றும் அெற்மறக் கமடப்பிடிக்கப் வபாறுப்ரபற்கிரறாம்.
சகலாினதும் சுதந்திரத்திற்கும் வகௌரெத்திற்கும் ைாியாமத வசலுத்துகிரறாம்.
எங்களுமடய பல்ெமகத்தன்மைக்குப் வபறுைதி ரசர்க்கிரறாம், பரஸ்பர ைாியாமத,
உள்ைடக்கல், நியாயம் ைற்றும் ைனிதாபிைானம் முதலியெற்மற
ஏற்றுக்வகாள்கிரறாம்.
சைத்துெம்

ஆண் வபண் சைத்துெத்மத ஆதாிக்கிரறாம்.
சட்டத்திற்கு முன்னால் சைைாக இருப்பதாக நம்புகிரறாம்.
அமனெருக்கும் சைைான ொய்ப்பு என்பதில் நம்பிக்மகயாக இருக்கிரறாம்.

சுதந்திரம்

சுதந்திரத்திற்கு நாங்கள் அைிக்கும் வபாறுப்பு அடிப்பமடயானது.
கருத்து, ரபச்சு, சையம், நிறுெனம், கழகம் ஆகியெற்றின் சுதந்திரத்திற்கு
ஆதரெைிக்கிரறாம்.
பாராளுைன்ற ஜனநாயகத்திற்குப் வபாறுப்ரபற்கிரறாம்.
எங்கள் குடிசார் கடமைகமைப் பூர்த்திவசய்ெதற்கான வபாறுப்மப ஏற்கிரறாம்.
எங்களுமடய வபறுைதிகமைத் தரம் தாழ்த்துகின்ற நமடமுமறகளுக்கும்
நடத்மதகளுக்கும் அவுஸ்திரரலியாெில் இடைில்மல.
நாம் எல்ரலாருரை எங்கள் ரதசத்தின் வபாருைாதார வெற்றி, கலாச்சார ைற்றும் சையச்
சுதந்திரம் ைற்றும் பல்ெமகத்தன்மை ஆகியெற்றிலிருந்து நன்மையமடகிரறாம்.
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எங்கள் வபாதுொன வபறுைதிகளுக்கு பலைான வபாறுப்மபப் ரபணுெரத
அவுஸ்திரரலியர்கைின் அதிசிறந்த ஆர்ெைாக உள்ைது.
பகிர்ந்த உாிமைகள் ைற்றும் வபாறுப்புகள்

பரஸ்பர ைாியாமத ைற்றும் பரஸ்பர வபாறுப்பின் முக்கியத்மத அங்கீகாிக்கிரறாம்.
எங்கள் வசழுமைக்குப் பங்கைிக்கின்ற - ைற்றும் எங்கள் வசழுமையிலிருந்து
நன்மையமடகின்ற- ொய்ப்மப அமனெருக்கும் வகாடுக்க நிமனக்கின்ற ஒரு
ஸ்திரைான, வநகிழ்ொன ைற்றும் இைக்கைான சமூகத்மத உறுதிவசய்கின்ற
உாிமைகள் ைற்றும் வபாறுப்புகைின் சைநிமலரய பல்கலாச்சாரச் சமூகைாக
எங்களுமடய வெற்றிக்குக் காரைைாகும்.
எங்களுமடயது ஒரு சுதந்திரைான ஜனநாயக ெழக்கில் நிறுெப்பட்ட சமூகைாகும்,
இங்கு எந்தவொருொின் அடிப்பமட உாிமைகளும் ைீறப்பட முடியாதமெயாகும்.
குடியுாிமை என்பது ஒரு சிறப்புாிமை, ரைலும் அவுஸ்திரரலியக் குடியுாிமைக்
வகாண்டாட்டத்தின் பகுதியாக, புதிய குடிைகன்கள் ‘நான் யாருமடய ஜனநாயக

நம்பிக்மககமைப் பகிர்கிரறரனா, நான் யாருமடய உாிமைகமையும்
சுதந்திரங்கமையும் ைதிக்கிரறரனா, நான் யாருமடய சட்டங்கமைத் தாங்கிப்பிடித்து,
கீழ்ப்படிரெரனா அந்த அவுஸ்திரரலியாவுக்கும் அதன் ைக்களுக்கும்' ெிசுொசத்மத
உறுதியைிப்பதாக் கூறுகிறார்கள்.
அவுஸ்திரரலியக் குடிைக்கரைா இல்மலரயா யாராக இருந்தாலும் எங்கள்
நாட்டிலுள்ைெர்கள் அவுஸ்திரரலியச் சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிகிறார்கள், எங்கள்
ஜனநாயகச் வசயலாக்கத்திற்கு ஆதரெைிக்கிறார்கள் ைற்றும் அமனெமரயும்
ைாியாமதயுடனும் வகௌரெத்துடனும் நடத்துகிறார்கள் என்று அவுஸ்திரரலியர்கள்
உாிமையுடன் எதிர்பார்க்கிறார்கள்.
பாதுகாப்பான ைற்றும் பத்திரைான அவுஸ்திரரலியா

பலதரப்பட்ட, இைக்கைான அவுஸ்திரரலியாவுக்குத் தைைிடுெது எங்கள் ரதசத்தின்
பாதுகாப்பாகும். அவுஸ்திரரலிய அரசாங்கைானது அமனத்து
அவுஸ்திரரலியர்கைினதும் பாதுகாப்பு ைற்றும் பத்திரத்திற்கு அதியுயர் முன்னுாிமை
அைிக்கிறது. உலவகங்கும் நடந்துள்ை அண்மைய பயங்கரொதத் தாக்குதல்கள்,
அவுஸ்திரரலியச் சமூகத்தில் நியாயைான கெமலமய உண்டாக்கியுள்ைன.
அரசாங்கைானது பயங்கரொத எதிர்ப்பு, பலத்த எல்மலகள் ைற்றும் பலத்த ரதசியப்
பாதுகாப்பு ஆகியெற்றில் வதாடர்ச்ச்சியாக முதலிடுெதன் மூலம் இந்த
அச்சுறுத்தல்களுக்குப் பதிலாற்றி ெருகிறது. இது, அவுஸ்திரரலியா இப்ரபாதும்
திறந்த, உள்ைடக்கலான, சுதந்திரைான, பாதுகாப்பான சமூகைாகரெ இருக்கிறது
என்பமத உறுதிப்படுத்த உதவும்.
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எனினும், இந்த அச்சுறுத்தல்கைின் முகத்தில், எங்களுமடய பகிர்ந்த வபறுைதிகள்
ைற்றும் ரதசிய ஒற்றுமை குறித்து நாங்கள் ெிட்டுக்வகாடுப்பதில்மல. பரஸ்பர
ைாியாமதயின் ஊடாக எங்கமை ஒன்று ரசர்க்கின்ற ைற்றும் எங்களுமடய
ெித்தியாசங்கமைத் வதாிெிக்கின்ற ெிஷயங்கைில் கெனம் வசலுத்துெதன் மூலம்,
அவுஸ்திரரலியச் சமூகத்தின் பாதுகாப்மப ைிகச்சிறப்பாக அதிகாிக்கிரறாம் என்று
அரசாங்கம் உறுதிப்படுத்துகிறது.
எதிர்காலத்திற்காக பகிர்ந்த வதாமலரநாக்கு

எங்களுமடய ரதசம் ைற்றும் எங்களுமடய ஜனநாயக அமைப்புகள் ைற்றும்
வபறுைதிகளுக்கு பகிர்ந்த வபாறுப்ரபற்பின் மூலம் அவுஸ்திரரலியா
ஐக்கியப்படுத்தப்படுகிறது. ஏற்மபயும் புாிந்துைர்மெயும் ெைர்க்குைாறும், எங்கள்
சமூகம் வதாடர்ந்து பாதுகாப்பாக, ஒருங்கிமைொக, இைக்கைாக இருப்பமத
உறுதிப்படுத்துைாறும் எங்கள் எல்ரலாருக்கும் ஊக்கைைிக்கப்படுகிறது.
இந்த அறிக்மகயில், அரசாங்கம் ஆனது வதாடர்ந்தும் பரஸ்பர ைாியாமத என்ற
ரகாட்பாட்மட ெைர்க்கிறது, அவுஸ்திரரலியச் சமூகத்துடனான இைக்கைின்மையாக
இனத்துரெசத்மதயும் பாரபட்சத்மதயும் ஒழிக்கிறது.
இது பல சமூக ைற்றும் தன்னார்ெத் வதாண்டுச் வசயற்பாடுகளுடன் ரசர்ந்து எங்கள்
ஐக்கியத்மதத் தூண்டுகின்ற, ஆதாிக்கின்ற, ொழமெக்கின்ற பிற அரசாங்கக்
வகாள்மககமையும் திட்டங்கமையும் நிமறவுவசய்கிறது. உதாரைைாக:
● ெயதுெந்த புலம்வபயர்பெர் ஆங்கிலத் திட்டம் ஆனது தகுதியான
புலம்வபயர்பெர்கமையும் ைனிதாபிைான அடிப்பமடயில்
நுமழந்துள்ைெர்கமையும் அடிப்பமட ஆங்கில வைாழிமயயும் குடிரயற்றத்
திறமைகமையும் கற்க உதவுகிறது, இதன் மூலம் அெர்கமை அவுஸ்திரரலியச்
சமூகத்தில் சமூக ாீதியாகவும் வபாருைாதார ாீதியாகவும் பங்கைிப்புச்
வசய்யமெக்கிறது.
● அரசாங்கத்தின் பல்கலாச்சார அணுகல் ைற்றும் தமகமைக் வகாள்மகயானது,
அவுஸ்திரரலியர்கள் எந்தவொரு கலாச்சார ைற்றும் வைாழிப் பின்னைிமயக்
வகாண்டிருந்தாலும் அெர்கள் அமனொினதும் ரதமெகமைப் பூர்த்திவசய்யும்
திட்டங்கமையும் ரசமெகமையும் உறுதிப்படுத்துகிறது.
● குடிசார் சமூகத்தில் முழுமையான, வசயலாற்றுகின்ற பங்ரகற்பாைர்கைாக
இருக்கும் ொய்ப்மப புதிய புலம்வபயர்ந்தெர்களுக்கு குடியுாிமைக்கான ெழிகள்
அைிக்கின்றன.
● அரசாங்கைானது ொவனாலி, அச்சு, இமையம் ைற்றும் வதாமலக்காட்சி
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முதலியெற்றின் ஊடாக பலைான ைற்றும் பலெமகயான பல்கலாச்சார
ஊடகத்மத ஆதாிக்கிறது.
● இைக்க நாள் என்பது 1999-இல் உருொக்கப்பட்டது, இப்ரபாது ஒவ்வொரு ெருடமும்
இமத ஆயிரக்கைக்கான அவுஸ்திரரலியர்கள் வகாண்டாடுகிறார்கள், இதன்மூலம்
அமனெருக்குைான உள்ைடக்குதல், ைாியாமத, வசாந்தைாக்குதல் வசய்திமயப்

பரப்புகிறார்கள்.
● அவுஸ்திரரலிய பல்கலாச்சாரச் சமப என்பது முக்கிய ஆரலாசமனயைிக்கும்
அமைப்பாகச் வசயலாற்றுகிறது, இது அரசாங்கத்திற்குக் கம்பீரைான,
சுதந்திரைான ஆரலாசமனமய ெழங்குகிறது.
அவுஸ்திரரலியர்கள் எங்கள் இைக்கத்மதயும் வசழுமைமயயும் குமறத்து
ைதிப்பிடுெதில்மல. ஒன்றாக - தனிநபர்கள், குழுக்கள் ைற்றும் அரசாங்கத்தின் எல்லா
ைட்டங்கைிலும் ஆக - எங்களுமடய பகிர்ந்த வபறுைதிகைின் ெழிகாட்டலில்,
உத்திாீதியான ெழிகமைப் பின்பற்றி பலைான, ரைலும் இமசெிைக்கைான,
வசழுமையான சமூகங்கமைத் வதாடர்ந்து கட்டிவயழுப்புரொம்.

புதிதாக ெருபெர்கைின் வபாருைாதார ைற்றும் சமூகப் பங்குபற்றமல
ஊக்குெித்தல்
எங்கள் சமூக ைற்றும் வபாருைாதார அமைப்புக்குப் பங்கைிக்கின்ற
புலம்வபயர்பெர்கைின் வசழிப்பான ெரலாற்மற அவுஸ்திரரலியா வகாண்டுள்ைது.
எங்களுமடய உள்ைடக்குகின்ற பல்கலாச்சாரச் சமூகத்துடன் இது இன்றும்
வதாடர்கிறது, இதனால் எங்கள் ரதசத்தின் வெற்றிக்கு புதிதாக
ெந்துரசர்பெர்களுக்கும் பங்கைிக்கும் ொய்ப்புகள் கிமடக்கின்றன.
சமூகங்கள், பாடசாமலகள், இலாப ரநாக்கற்ற நிறுெனங்கள், சைய அடிப்பமடயான
நிறுெனங்கள், முதலாைிகள், அரசாங்கங்கள் என அமனத்தும் ஒன்றிமைந்து,
அவுஸ்திரரலியச் சமூகத்திற்கு சாதகைாகப் பங்கைிப்பதற்கான ொய்ப்புகமை
ைக்களுக்கு அைிக்கின்றன.
அவுஸ்திரரலியாவுக்குப் புலம்வபயர்பெர்கள் புதிய ொய்ப்புகளுக்கான அல்லது
சிறப்பான ொழ்க்மகக்கான ரதடமலப் பகிர்கிறார்கள்.
அரத ரநரத்தில், புதிய புலம்வபயர்ொைர்கள் ைற்றும் அெர்கைின் குடும்பங்கள்
மூலைான வபாருைாதார ைற்றும் சமூக ஒருங்கிமைொனது அெர்களுமடய
எதிர்காலத்திற்கு இன்றியமையாததாகும். அெர்களுமடய புதிய புகலிடத்தில்
இமைந்துெிட்டதாகவும், அவுஸ்திரரலியச் சமூகத்தின் பகுதியாக இருப்பதாகவும்
உைர்ெது ஒரு ைதிப்பும் உமடமையும் உள்ை உைர்மெ உருொக்கும்.
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ைிகச்சிறந்த நமடமுமற என்று பரெலாகக் கருதப்படுகின்ற, அவுஸ்திரரலிய
ொழ்க்மகக்குள் ஒருங்கிமைெதற்கு புதிய புலம்வபயர்ொைர்களுக்கு உதவுெதற்குக்
கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு குடிரயற்றக் கட்டமைப்மப அரசாங்கம் ெழங்கும்.
புலம்வபயர்ந்தெர்கள் அவுஸ்திரரலியச் சமூகத்தின் தம்மைச் சார்ந்திருக்கும்,
வசயலாற்றுகின்ற உறுப்பினர்கள் ஆகுெதற்கு குடிரயற்றத் திட்டங்கள்
ஆதரெைிக்கும்.
புதிதாக ெரும் சிலர், குறிப்பாக அவுஸ்திரரலியாெின் அகதி ைற்றும் ைனிதாபிைான
நிகழ்ச்சியின் ஊடாக ெருபெர்களுக்கு சிறப்பான ஆதரவு மூலம் நன்மை கிமடக்கும்.
இதில் ஆங்கிலம் படித்தல் ைற்றும் அெசியைான கல்ெிமய அல்லது ரெமலொய்ப்புத்
திறமைகமைப் வபறுதல் அடங்கலாம். அரசாங்கைானது வதாடர்ந்தும் ைனிதாபிைான
முமறயில் உள்ெருரொருக்கு உதெப் வபாறுப்ரபற்றுள்ைது, குறிப்பாக
அவுஸ்திரரலியாவுக்கு ெந்து ரசர்ந்த பிறகு முதல் ஐந்து ெருடங்களுக்கு, இதனால்
அெர்கைால் சிறந்த ொழ்க்மகமயக் கட்டமைத்து, தன்னிமறொன, முழுதாகப்
பங்கைிக்கின்ற சமுக உறுப்பினர்கைாக ைாற முடியும். அவுஸ்திரரலிய அரசாங்கம்
தற்ரபாது, ைனிதாபிைான முமறயில் உள்ெருரொருக்கு முன்ரனற்றகரைான ஆங்கில
வைாழி, கல்ெி, ரெமலொய்ப்புப் பலன்கமை ெழங்குெதற்காக தைது குடிரயற்றச்
ரசமெகமைப் புனரமைத்து ெருகிறது.

எங்கள் பல்ெமகத்தன்மை ைற்றும் பகிர்ந்த ரதசிய ெிருப்பின் நன்மைகமை
உபரயாகித்தல்
ஆங்கிலம் எங்களுமடய ரதசிய வைாழியாகும், இனியும் அதுரெ ரதசிய வைாழி, இது
புலம்வபயர்பொின் ஒருங்கிமைவுக்கு ைிகமுக்கியைான உபகரைைாகும். அரத
ரநரத்தில், எங்களுமடய பலவைாழித்திறனுள்ை பைியாைர்குழுொனது வபருைைெில்
உலகையைாக்கப்பட்டுள்ை வபாருைாதாரத்தில் ெைிக ரநாக்வகல்மலகமை
ெிாிொக்கி, அவுஸ்திரரலியாெின் தகுதியுள்ை ெிைிம்மப உயர்த்துகிறது.
எங்கள் கலாச்சாரப் பல்ெமகத்தன்மை என்பது எங்கைிடமுள்ை ைிகச்சிறந்த
வசாத்துகைில் ஒன்று - இது புத்தாக்கம், பமடப்பாற்றல் ைற்றும் பலம் ஆகியெற்மறப்
பற்றமெக்கிறது. எங்களுமடய பலதரப்பட்ட பைியாைர்கைின் திறமைகள், அறிவு,
வைாழி ாீதியான ஆற்றல்கள், ெமலப்பின்னல்கள், பமடப்பாற்றல் முதலியெற்றின்
மூலம் எங்களுமடய சமூகத்திற்கு ெலிமையூட்டப்படுகிறது. எங்களுமடய
உற்பத்தித்திறனும் ரபாட்டியிடும் திறனும், சர்ெரதசப் வபாருைாதார ஈடுபாட்டுக்கான
ொய்ப்புகமை அமடயாைம் கண்டு, மகப்பற்றும் எங்கள் ஆற்றலின் ஊடாக
அதிகாிக்கப்படுகின்றன.
இதில் பல தற்காலிகப் புலம்வபயர்ொைர்கைின் திறமை உள்ைடங்கும், இெர்கள்
இங்ரக இருக்கின்ற ரபாது, அவுஸ்திரரலியப் வபாருைாதாரத்திற்கும் சமூகத்திற்கும்
பங்கைிக்கிறார்கள். பலர் அவுஸ்திரரலியாெில் நிரந்தரைாகக் குடிரயறுகிறார்கள்,
ஏமனரயார் அெர்கைது தாய்நாட்டுக்குத் திரும்புகிறார்கள் அல்லது இன்வனாரு
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நாட்டுக்குச் வசல்கிறார்கள், இெர்கள் வெைிநாடுகைில் ரைலும் எங்களுமடய
கலாச்சார, ெைிக ைற்றும் வபாருைாதார ொய்ப்புகளுக்கு ெலுவூட்டுகிறார்கள்.
அரசாங்கம், ெியாபாரங்கள், மகத்வதாழிற்துமற என அமனத்துரை எங்களுமடய
பல்தரப்பட்ட பைியாைாின் நன்மைகமை முன்ரனற்றுெதிலும் அதிகப்படுத்துெதிலும்
பங்காற்றுகிறார்கள்.

இைக்கைான, சமூகாீதியாக இமசொன சமூகங்கமைத் வதாடர்ந்து கட்டமைத்தல்
எங்களுமடய பகிர்ந்த வபறுைதிகரை எங்களுமடய வபாருைாதாரச் வசழிப்பினதும்
எங்களுமடய சமூகாீதியாக இமசொன சமூகத்தினதும் ைிகமுக்கிய அம்சைாகும்.
எங்களுமடய கலாச்சாரப் பாரம்பாியத்மதப் பகிர்ெது என்பது அவுஸ்திரரலியராக
இருப்பதன் வபாருமைக் வகாண்டாடுெதன் ைற்றும் எங்களுமடய சமூகத்தில்
ரசர்க்கப்பட்டுள்ைமத உைர அமனெருக்கும் உதவுெதன் ஒரு பகுதியாகும். சமூக
இைக்கைானது ரதசிய ஐக்கியத்மத ெைர்க்கும். வபாதுொன அனுபெங்கைால்
பகிர்ந்த ெரலாறுகமை உருொக்கவும், பகிர்ந்த எதிர்காலத்மதச் சிறப்பாக
அமைக்கவும் முடியும்.
ைாறாக, இனொதமும் பாரபட்சமும் எங்களுமடய சமூகத்தின் ைதிப்மபக்
குமறக்கின்றன. இனத்துரெசத்மதக் கிைறிெிடுபெர்கமைக் கண்டிக்கிரறாம்.
ெழக்கைான ைதநம்பிக்மகக்கு இமடயிலான ைற்றும் கலாசாரத்திற்கு இமடயிலான
உமரயாடலானது சமுகங்களுக்கு இமடயில் ஏற்படச் சாத்தியைான பதற்றங்கமைக்
குமறக்கவும், இமசமெயும் இைக்கத்மதயும் பலப்படுத்தமும் முக்கியைாகும்.
இத்தமகய உமரயாடலானது, தெறான எண்ைத்மதக் குமறப்பதற்கும்,
கலாச்சாரங்களுக்கு இமடயில் புாிந்துைர்மெ ெைர்ப்பதற்கும், வெவ்ரெறு இன
ைற்றும் ைதக் குழுக்களுக்கு இமடயில் உறவுகமை முன்ரனற்றுெதற்கும், உமடமை
ைற்றும் நம்பிக்மக உைர்மெ அதிகாிப்பதற்கும் உதவுகிறது.
கலாச்சாரப் பின்னைி, பிறப்பிடம் அல்லது சையம் எதுொக இருந்தாலும்,
அவுஸ்திரரலியாெிலுள்ை அல்லது அவுஸ்திரரலியாவுக்கு ெருகின்ற எெருக்கும்
ஒருெருடன் ஒருெர் வதாடர்புபடுெதற்கும் ஒருெமரவயாருெர் புாிந்துவகாள்ெதற்கும்,
இனொதம் அல்லது ென்முமறயான தீெிரொதத்தின் எந்தவொரு ெடிெத்மதயும்
ைறுப்பதற்கும் வபாறுப்புள்ைது.
முடிவு

வதாடர்ந்துெந்த அவுஸ்திரரலிய அரசாங்கங்கள் ஒரு பல்கலாச்சார
அவுஸ்திரரலியாவுக்காக உறுதியான வபாறுப்மப நிர்ைாைித்துள்ைன. இந்தப் புதிய
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அறிக்மகயுடன் அரசாங்கத்தின் வபாறுப்மபப் புதுப்பிப்பதற்கும் ைீண்டும்
உறுதிப்படுத்துெதற்கும் இது வபாருத்தைான காலைாகும்: எங்கள் சமுகத்மத
நியாயப்படுத்தும், எங்கள் ரதசிய ெிருப்பத்திற்கு ஆதரெைிக்கும் ைற்றும்
சொல்களுக்கு எப்படிப் பதிலைிக்கிரறாம் என்று ெழிகாட்டும் வபறுைதிகள் ைற்றும்
வபாறுப்புகள் குறித்த வதைிொன வசய்தி. இது, அவுஸ்திரரலியாவுக்கான எங்கள்
கடப்பாட்டின் மூலம் ஐக்கியைான ைற்றும் சுதந்திரத்திற்கும் வசழுமைக்கும்
வபாறுப்ரபற்ற ஒரு பலைான, வெற்றிகரைான பல்கலாச்சாரத் ரதசைாக எங்களுமடய
எதிர்காலத்திற்கான வதாமலரநாக்மக ெழங்குகிறது.
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