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1. போதுகோப்பு பபறும் உரிமை யோருககு உண்டு?
தோய�ோட்டிற்கு ைீள் பயணம் பெயவேதோல் �ீஙகள் போரதூரைோன அத்துைீறல்கள், ெித்திரவேமத, பகோமல 

ஆகிய ஆபத்துககமை எதிரந�ோககினோல், உஙகளுககு போதுகோப்பு பபறுவேதற்கோன உரிமை உண்டு. 

தோய�ோட்டின் அதிகோரிகைோல் உஙகளுககு போதுகோப்பு வேழஙக முடியுைோயின் அல்லது உஙகள் 

தோய�ோட்டில் போதுகோப்போன பிரோநதியஙகள் இருநதோல் வேழமையோக ந�ோரநவேயில் போதுகோப்மபப் பபறும் 

உரிமை உஙகளுககு இருககோது.  

போதுகோப்புப் பபறும் உரிமைமய யோர பகோண்டுள்ைனர என்ற தீரைோனம் ெரவேநதெ ஒப்பநதஙகைோல் 
வேமரயறுககப்பட்டுள்ைநதோடு இவேற்மறப் பின்பற்றும் கடமைமய ந�ோரநவே பகோண்டுள்ைது.  

2. ைனிதோபிைோன அடிப்பமடயில் யோருககு தஙகும் அனுைதி கிமடககலோம்? 
போதுகோப்மபக நகோரும் உரிமை உஙகளுககு இல்லோவேிடின், வேலுவேோன ைனிதோபிைோன கோரணஙகள் 

அல்லது ந�ோரநவேயில் �ீஙகள் பகோண்டுள்ை வேிநெட பதோடரபுகள் கோரணைோக உஙகளுககு தஙகும் 

அனுைதி வேழஙகுவேதற்கோன �ிபநதமனகமை பூரத்தி பெயதுள்ைரீகைோ என்பமத அதிகோரிகள் 

பரிெீலிப்போரகள். இது ைனிதோபிைோன அடிப்பமடயிலோன தஙகும் அனுைதி என அமழககப்படும்.  

இவவேோறோன ஒரு தஙகும் அனுைதிமயப் பபறுவேதற்கு வேழமையோக கடவுசெீட்மட �ீஙகள் 
பகோண்டிருகக நவேண்டும். �ீஙகள் அரெ அதிகோரிகளுககு கடவுசெீட்மடக மகயைிககோவேிடின் இதனோல் 
உஙகளுககு வேிண்ணப்பம் �ிரோகரிககப்படலோம் அல்லது �ிரநதர தஙகும் அனுைதி ைற்றும் குடும்ப 
ைீள் இமணவேிற்கோன உரிமைமய வேழஙகோத ஒரு ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட அனுைதி ைட்டும் உஙகளுககு 
கிமடககலோம்.  

3. உஙகள் புகலிட வேிண்ணப்பம் எநத �ோட்டில் பரிெீலிககப்படும்?
ந�ோரநவேயில் புகலிட வேிண்ணப்பஙகமை ெைரப்பிககும் அமனவேரது வேிண்ணப்பஙகளும் 

ந�ோரநவேயில் பரிெீலிககப்படுவேதில்மல. டப்ைின் ஒப்பநதைோனது ஐநரோப்பிய �ோடுகளுககிமடநயயோன 

கூட்டுப்பணியோகும். இதன்படி உஙகைது வேிண்ணப்பம் அநத ஒப்பநதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை ஏநதனும் 

ஒரு �ோட்டில் ைட்டுநை பரிெீலிககப்படும்.  

கீழவேரும் �ிமலமைகைில் உஙகைது வேிண்ணப்பம் டப்ைின் ஒப்பநதத்தில் அடஙகிய நவேபறோரு 
�ோட்டினோல் மகயோைப்படலோம். இது பிற �ோட்டில்:

• உஙகைின் மகநரமக பதிவு பெயயப்பட்டிருநதோல் 
• �ீஙகள் புகலிடம் நகோரி வேிண்ணப்பத்திருநதோல் 
• உஙகைிடம் வேிெோ அல்லது தஙகும் அனுைதியிருநதோல் 
• உஙகைது ப�ருஙகிய குடும்பத்தோர அஙகு இருநதோல்

�ீஙகள் நவேபறோரு �ோட்டிற்கு ைோற்றப்பட நவேண்டுைோ என்பமத ந�ோரநவே அதிகோரிகள் ஆரோயநது முடிவு 
பெயதவேற்கு, ெோதோரணைோக இரண்டு முதல் ஆறு ைோதஙகள் வேமர எடுககலோம்.  

இது பற்றி நைலதிக வேிவேரஙகமை அறிய வேிரும்பினோல், டப்ைின் ஒப்பநதம் பற்றிய ஒரு பிரத்நயக 
மகநயட்மட �ீஙகள் NOASஇலிருநது பபற்றுக பகோள்ைலோம். 

4. உஙகள் புகலிட வேிண்ணப்பத்மத ந�ோரநவேயில் பரிெீலிப்பது யோர?
பவேைி�ோட்டவேர வேிவேகோர ஆமணயகம் (UDI) ஆனது ந�ோரநவே அரெின் ஒரு அஙகைோகும். இவேரகள் 

உஙகளுடன் ந�ரடி ெநதிப்பில் உமரயோடி உஙகளுககு தஙகும் அனுைதி வேழஙகுவேதோ இல்மலயோ 

என்பமத தீரைோனிப்போரகள். UDI அமனத்து புகலிட வேிண்ணப்பஙகமையும் நுணுககைோகவும் தனிப்பட்ட 

ரீதியிலும் பரிெீலமன பெயயும். 

இக மகநயடு ந�ோரநவேயில் புகலிடம் நகோருபவேரகளுககோன ெஙகத்தோல் 
தயோரிககப்பட்டது (NOAS). 
NOAS என்பது அரசு ெோரபற்ற ைனித உரிமைகளுககோன அமைப்போகும். இது 
புகலிடம் நகோருபவேரகளுககு தகவேல் ைற்றும் ெட்டரீதியோன உதவேிகமை 
வேழஙகுகிறது. 

ந�ோரநவேயில் புகலிடம் நகோரும் உஙகளுககும் ைற்றும் போதுகோப்பு 
நகோரி வேிண்ணப்பிப்நபோருககுைோன முககிய தகவேல்கமை இகமகநயடு 
பகோண்டுள்ைது. 

இதில் நீங்கள் ்கீழுள்்ளவற்றைப் பறறைி வாசிக்கலாம்:

• போதுகோப்பு பபறும் உரிமை யோருககு உண்டு?

• ைனிதோபிைோன அடிப்பமடயில் யோருககு தஙகும்   

 அனுைதி கிமடககலோம்?

• உஙகள் புகலிட வேிண்ணப்பம் எநத �ோட்டில்   

 பரிெீலிககப்படும்?

• உஙகள் புகலிட வேிண்ணப்பத்மத ந�ோரநவேயில்   

 பரிெீலிப்பது யோர?

• �ீஙகள் போதுகோப்பு நகோரி வேிண்ணப்பிககும் நபோது  

 என்ன �ிகழகிறது?

• புகலிட ந�ரகோணலிற்கோன முககிய அறிவுமரகள்  

• புகலிட வேிண்ணப்பதோரி என்ற ரீதியில் உஙகைது  

 பபோறுப்புகளும் உரிமைகளும்  

• தகவேல் போதுகோப்புக கடமை



N
O

A
S 

20
11

N
O

A
S 2011

02 03

1. போதுகோப்பு பபறும் உரிமை யோருககு உண்டு?
தோய�ோட்டிற்கு ைீள் பயணம் பெயவேதோல் �ீஙகள் போரதூரைோன அத்துைீறல்கள், ெித்திரவேமத, பகோமல 

ஆகிய ஆபத்துககமை எதிரந�ோககினோல், உஙகளுககு போதுகோப்பு பபறுவேதற்கோன உரிமை உண்டு. 

தோய�ோட்டின் அதிகோரிகைோல் உஙகளுககு போதுகோப்பு வேழஙக முடியுைோயின் அல்லது உஙகள் 

தோய�ோட்டில் போதுகோப்போன பிரோநதியஙகள் இருநதோல் வேழமையோக ந�ோரநவேயில் போதுகோப்மபப் பபறும் 

உரிமை உஙகளுககு இருககோது.  

போதுகோப்புப் பபறும் உரிமைமய யோர பகோண்டுள்ைனர என்ற தீரைோனம் ெரவேநதெ ஒப்பநதஙகைோல் 
வேமரயறுககப்பட்டுள்ைநதோடு இவேற்மறப் பின்பற்றும் கடமைமய ந�ோரநவே பகோண்டுள்ைது.  

2. ைனிதோபிைோன அடிப்பமடயில் யோருககு தஙகும் அனுைதி கிமடககலோம்? 
போதுகோப்மபக நகோரும் உரிமை உஙகளுககு இல்லோவேிடின், வேலுவேோன ைனிதோபிைோன கோரணஙகள் 

அல்லது ந�ோரநவேயில் �ீஙகள் பகோண்டுள்ை வேிநெட பதோடரபுகள் கோரணைோக உஙகளுககு தஙகும் 

அனுைதி வேழஙகுவேதற்கோன �ிபநதமனகமை பூரத்தி பெயதுள்ைரீகைோ என்பமத அதிகோரிகள் 

பரிெீலிப்போரகள். இது ைனிதோபிைோன அடிப்பமடயிலோன தஙகும் அனுைதி என அமழககப்படும்.  

இவவேோறோன ஒரு தஙகும் அனுைதிமயப் பபறுவேதற்கு வேழமையோக கடவுசெீட்மட �ீஙகள் 
பகோண்டிருகக நவேண்டும். �ீஙகள் அரெ அதிகோரிகளுககு கடவுசெீட்மடக மகயைிககோவேிடின் இதனோல் 
உஙகளுககு வேிண்ணப்பம் �ிரோகரிககப்படலோம் அல்லது �ிரநதர தஙகும் அனுைதி ைற்றும் குடும்ப 
ைீள் இமணவேிற்கோன உரிமைமய வேழஙகோத ஒரு ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட அனுைதி ைட்டும் உஙகளுககு 
கிமடககலோம்.  

3. உஙகள் புகலிட வேிண்ணப்பம் எநத �ோட்டில் பரிெீலிககப்படும்?
ந�ோரநவேயில் புகலிட வேிண்ணப்பஙகமை ெைரப்பிககும் அமனவேரது வேிண்ணப்பஙகளும் 

ந�ோரநவேயில் பரிெீலிககப்படுவேதில்மல. டப்ைின் ஒப்பநதைோனது ஐநரோப்பிய �ோடுகளுககிமடநயயோன 

கூட்டுப்பணியோகும். இதன்படி உஙகைது வேிண்ணப்பம் அநத ஒப்பநதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை ஏநதனும் 

ஒரு �ோட்டில் ைட்டுநை பரிெீலிககப்படும்.  

கீழவேரும் �ிமலமைகைில் உஙகைது வேிண்ணப்பம் டப்ைின் ஒப்பநதத்தில் அடஙகிய நவேபறோரு 
�ோட்டினோல் மகயோைப்படலோம். இது பிற �ோட்டில்:

• உஙகைின் மகநரமக பதிவு பெயயப்பட்டிருநதோல் 
• �ீஙகள் புகலிடம் நகோரி வேிண்ணப்பத்திருநதோல் 
• உஙகைிடம் வேிெோ அல்லது தஙகும் அனுைதியிருநதோல் 
• உஙகைது ப�ருஙகிய குடும்பத்தோர அஙகு இருநதோல்

�ீஙகள் நவேபறோரு �ோட்டிற்கு ைோற்றப்பட நவேண்டுைோ என்பமத ந�ோரநவே அதிகோரிகள் ஆரோயநது முடிவு 
பெயதவேற்கு, ெோதோரணைோக இரண்டு முதல் ஆறு ைோதஙகள் வேமர எடுககலோம்.  

இது பற்றி நைலதிக வேிவேரஙகமை அறிய வேிரும்பினோல், டப்ைின் ஒப்பநதம் பற்றிய ஒரு பிரத்நயக 
மகநயட்மட �ீஙகள் NOASஇலிருநது பபற்றுக பகோள்ைலோம். 

4. உஙகள் புகலிட வேிண்ணப்பத்மத ந�ோரநவேயில் பரிெீலிப்பது யோர?
பவேைி�ோட்டவேர வேிவேகோர ஆமணயகம் (UDI) ஆனது ந�ோரநவே அரெின் ஒரு அஙகைோகும். இவேரகள் 

உஙகளுடன் ந�ரடி ெநதிப்பில் உமரயோடி உஙகளுககு தஙகும் அனுைதி வேழஙகுவேதோ இல்மலயோ 

என்பமத தீரைோனிப்போரகள். UDI அமனத்து புகலிட வேிண்ணப்பஙகமையும் நுணுககைோகவும் தனிப்பட்ட 

ரீதியிலும் பரிெீலமன பெயயும். 

இக மகநயடு ந�ோரநவேயில் புகலிடம் நகோருபவேரகளுககோன ெஙகத்தோல் 
தயோரிககப்பட்டது (NOAS). 
NOAS என்பது அரசு ெோரபற்ற ைனித உரிமைகளுககோன அமைப்போகும். இது 
புகலிடம் நகோருபவேரகளுககு தகவேல் ைற்றும் ெட்டரீதியோன உதவேிகமை 
வேழஙகுகிறது. 

ந�ோரநவேயில் புகலிடம் நகோரும் உஙகளுககும் ைற்றும் போதுகோப்பு 
நகோரி வேிண்ணப்பிப்நபோருககுைோன முககிய தகவேல்கமை இகமகநயடு 
பகோண்டுள்ைது. 

இதில் நீங்கள் ்கீழுள்்ளவற்றைப் பறறைி வாசிக்கலாம்:

• போதுகோப்பு பபறும் உரிமை யோருககு உண்டு?

• ைனிதோபிைோன அடிப்பமடயில் யோருககு தஙகும்   

 அனுைதி கிமடககலோம்?

• உஙகள் புகலிட வேிண்ணப்பம் எநத �ோட்டில்   

 பரிெீலிககப்படும்?

• உஙகள் புகலிட வேிண்ணப்பத்மத ந�ோரநவேயில்   

 பரிெீலிப்பது யோர?

• �ீஙகள் போதுகோப்பு நகோரி வேிண்ணப்பிககும் நபோது  

 என்ன �ிகழகிறது?

• புகலிட ந�ரகோணலிற்கோன முககிய அறிவுமரகள்  

• புகலிட வேிண்ணப்பதோரி என்ற ரீதியில் உஙகைது  

 பபோறுப்புகளும் உரிமைகளும்  

• தகவேல் போதுகோப்புக கடமை
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5. �ீஙகள் போதுகோப்பகநகோரி வேிண்ணப்பிககும் நபோது என்ன �ிகழகிறது?
புகலிட வேிண்ணப்பதோரிபயன பபோலிெில் �ீஙகள் பதிவு பெயது பகோள்வேரீகள் 
பபோலிெோர உஙகள் புமகப்படம் ைற்றும் மகநரமகமய எடுப்போரகள். உஙகைது அமடயோைம், 
ந�ோரநவேயிற்கு �ீஙகள் எவவேிதம் வேநது நெரநதீரகள் ைற்றும் எககோரணத்திற்கோக �ீஙகள் 
போதுகோப்புகநகோரி வேிண்ணப்பிககிறரீகள் என்பது நபோன்ற வேிடயஙகமை UDI வேிெோரிப்போரகள். �ீஙகள் 
அமடயோைப்பத்திரஙகள் பகோண்டு வேநதிருநதோல் இவேற்மற பதிவு பெயயும் நபோது வேழஙகநவேண்டும். 

�ீஙகள் ஓர அகதிமுகோைிற்கு இடம் ைோறுவேரீகள்

பதிவேிற்கு பின்னர �ீஙகள் ஆரம்ப கோலத்தில் தஙகியிருப்பதற்கோன முகோைிற்கு அமழத்துச 
பெல்லப்படுவேரீகள். இஙகு ெில கோலம் தஙகிய பின்னர நவேபறோரு இமடத்தஙகல் முகோைிற்கு அல்லது 
ஒரு ெோதோரணைோன முகோைிற்கு இடம் ைோற்றப்படுவேரீகள். முகோைில் உஙகைது கடமைகள் ைற்றும் 
உரிமைகள் பற்றிய நைலதிக வேிபரஙகமை முகோைிலுள்ை ஊழியரகள் உஙகைிற்கு வேழஙகுவேர.  

�ீஙகள் கோெந�ோய பரிநெோதமனககு உட்படுத்தப்படுவேரீகள்

முதற்கட்ட முகோைிலுள்ை ஆரம்ப �ோட்கைில் �ீஙகள் கோெந�ோயப்பரிநெோதமனககு உட்படுத்தப்படுவேரீகள். 
இது அமனவேருககும் கட்டோயைோனது. அவேெர ெிகிசமெ நதமவேப்படும் போரதூரைோன 
உடல்�லககுமறபோடுகள் உஙகளுககு இருநதோல், இது வேிடயைோக �ீஙகள் சுகோதோர �ிமலயத்திற்கு 
பதரிவேிககவும். 

உஙகளுககு NOAS லிருநது தகவேலும் அறிவுறுத்தல்களும் வேழஙகப்படும்

முதற்கட்ட முகோைிலுள்ை ஆரம்ப �ோட்கைில் NOAS ஆல் உஙகளுககு தகவேல்கள் வேழஙகப்படும். NOAS 

ஆனோது ந�ோரநவேயில் புகலிட வேிண்ணப்பதோரிகளுககோன உரிமைகள் குறித்து பெயற்படும் ஓர அரெ 
ெோரபற்ற ைனித உரிமைச ெஙகைோகும்.  
முதற்கட்ட முகோைிலுள்ை கோலத்தில் NOAS இன் பெயற்போடோனது புகலிட வேிண்ணப்பதோரிகளுககு 
தகவேல்கள் ைற்றும் வேழிகோட்டல்கமை வேழஙகுதலோகும். புகலிட வேிடயசபெயல்முமற பற்றிய 
ஒரு தகவேல் திமரப்படத்மத உஙகளுககு கோண்பிப்பதுடன் NOAS ஊழியர ஒருவேர உஙகளுடன் 
உமரயோடுவேோர. 
இநத உமரயோடலின் ந�ோககைோனது, உஙகமை UDI  உடனோன புகலிட வேிடய ந�ரகோணலுககு 
தயோரபடுத்துவேதோகும். போதுகோப்பு நகோருவேது பற்றி �ீஙகள் ைனதில் பகோண்டுள்ை அமனத்துக 
நகள்வேிகமையும் இநத உமரயோடலின் நபோது நகட்டுகபகோள்வேது முககியம். இநத உமரயோடல் �ீஙகள் 
�ன்கு புரிநது பகோள்ைககூடிய ஒரு பைோழியில் �டோத்தப்படும்.  

டப்ைின் வேிதிமுமறகைின் பிரகோரம் �ீஙகள் நவேறு ஓர ஐநரோப்பிய �ோட்டிற்கு அனுப்பி 
மவேககப்படககூடிய ெோத்தியககூறு இருப்பின், �ீஙகள் ெரியோன தகவேமலப் பபறுவேதன் பபோருட்டு, 
இமத பதரிவேிப்பது முககியம்.

NOAS இல் பணிபுரிநவேோர தகவேல் போதுகோப்புக கடமைமயக பகோண்டுள்ைனர.

UDI உஙகளுடன் ந�ரமுகைோக உமரயோடும் 
�ீஙகள் ஏன் போதுகோப்புக நகோரி வேிண்ணப்பிககிறரீகள் என்பமத வேிைககிச பெோல்ல, புகலிட 
ந�ரகோணல் ஒரு ைிக முககிய வேோயப்போகும். ெோதரணைோக, புகலிட ந�ரகோணல் பல ைணி ந�ரஙகள் 
�ீடிககும். உஙகைது அனுபவேஙகமை நுணுககைோகவும், வேிவேரைோகவும் வேிைககிக கூறுவேதுடன், 
தோய�ோட்டிற்குத் திரும்பிச பெல்ல �ீஙகள் ஏன் பயப்படுகிறரீகள் என்பமதயும் கூறவும். ந�ரகோணலின் 
நபோது ஒரு பைோழிபபயரப்போைர உடனிருப்போர. பைோழிபபயரப்போைர தகவேல் போதுகோப்புக கடமைமய 
பகோண்டிருப்பதுடன், அவேர பககெோரபற்றவேர. பெோல்வேமதப் புரிநது பகோள்வேதில் உஙகளுககு ெிரைஙகள் 
ஏதும் இருநதோல், அது குறித்து ந�ரகோணல் பெயபவேரிடம் உடனடியோகத் பதரிவேிககவும். 

புகலிட ந�ரகோணலின் முடிவேில், ந�ரகோணலின் நபோது என்ன கூறப்பட்டது என்பது குறித்த ஒரு 
அறிகமகயில் �ீஙகள் மகபயழுத்திட நவேண்டும். இமத பைோழிபபயரப்போைர உஙகளுககு வேோெித்துக 
கோட்டுவேோர. அறிகமகயில் ைோற்றஙகள் ஏதும் பெயய வேிரும்பினோல், மகபயழுத்திடும் முன்னர இமத 
�ீஙகள் பதரிவேிககநவேண்டும். 

ஒரு ெோதோரனைோண முகோைிற்கு ைோற்றப்பட்டு UDIஇலிருநது பதில் வேரும்வேமர அஙகு 

தஙகியிருப்பபீரகள் 

முகோைில் வேெிப்பது இலவேெம். UDIயிலிருநது பதிமலக கோத்திருககும் நவேமையில் �ீஙகள் தனிப்பட்ட 
முமறயில் நவேபறோரு இடத்திலும் தஙகலோம், இவவேோறோயின் உஙகளுககு �ிதியுதவேி ஏதும் 
கிமடககோது. �ீஙகள் இடம் ைோறினோல் அமத முகோைிற்கு பதரிவேிகக நவேண்டும். உஙகள் புதிய 
முகவேரிமயப் அவேரகள் பதிவு பெயவேர. UDIயின் பதில் உஙகளுககு கிமடப்பதற்கு தகுநத வேண்ணம் 
உஙகைது முகவேரி பதிவு பெயயப்பட்டிருப்பது முககியம்.  

புதிய தகவேல்
புகலிட ந�ரகோணலின் பின்னர, உஙகள் புகலிட வேிண்ணப்பத்திற்கு அரத்தமுள்ை புதிய தகவேல்கள் 
உஙகளுககு வேநதமடநதோல், �ீஙகள் இமத UDIககு உடனடியோக பதரிவேித்தல் �ன்று. இநத தகவேமல 
முன்னர ஏன் குறிப்பிடவேில்மல என்பமத வேிைககிககூறவும். இமதச பெயவேது எப்படி என்று முகோம் 
ஊழியரகள் உஙகளுககு வேிைககுவேோரகள்.  
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5. �ீஙகள் போதுகோப்பகநகோரி வேிண்ணப்பிககும் நபோது என்ன �ிகழகிறது?
புகலிட வேிண்ணப்பதோரிபயன பபோலிெில் �ீஙகள் பதிவு பெயது பகோள்வேரீகள் 
பபோலிெோர உஙகள் புமகப்படம் ைற்றும் மகநரமகமய எடுப்போரகள். உஙகைது அமடயோைம், 
ந�ோரநவேயிற்கு �ீஙகள் எவவேிதம் வேநது நெரநதீரகள் ைற்றும் எககோரணத்திற்கோக �ீஙகள் 
போதுகோப்புகநகோரி வேிண்ணப்பிககிறரீகள் என்பது நபோன்ற வேிடயஙகமை UDI வேிெோரிப்போரகள். �ீஙகள் 
அமடயோைப்பத்திரஙகள் பகோண்டு வேநதிருநதோல் இவேற்மற பதிவு பெயயும் நபோது வேழஙகநவேண்டும். 

�ீஙகள் ஓர அகதிமுகோைிற்கு இடம் ைோறுவேரீகள்

பதிவேிற்கு பின்னர �ீஙகள் ஆரம்ப கோலத்தில் தஙகியிருப்பதற்கோன முகோைிற்கு அமழத்துச 
பெல்லப்படுவேரீகள். இஙகு ெில கோலம் தஙகிய பின்னர நவேபறோரு இமடத்தஙகல் முகோைிற்கு அல்லது 
ஒரு ெோதோரணைோன முகோைிற்கு இடம் ைோற்றப்படுவேரீகள். முகோைில் உஙகைது கடமைகள் ைற்றும் 
உரிமைகள் பற்றிய நைலதிக வேிபரஙகமை முகோைிலுள்ை ஊழியரகள் உஙகைிற்கு வேழஙகுவேர.  

�ீஙகள் கோெந�ோய பரிநெோதமனககு உட்படுத்தப்படுவேரீகள்

முதற்கட்ட முகோைிலுள்ை ஆரம்ப �ோட்கைில் �ீஙகள் கோெந�ோயப்பரிநெோதமனககு உட்படுத்தப்படுவேரீகள். 
இது அமனவேருககும் கட்டோயைோனது. அவேெர ெிகிசமெ நதமவேப்படும் போரதூரைோன 
உடல்�லககுமறபோடுகள் உஙகளுககு இருநதோல், இது வேிடயைோக �ீஙகள் சுகோதோர �ிமலயத்திற்கு 
பதரிவேிககவும். 

உஙகளுககு NOAS லிருநது தகவேலும் அறிவுறுத்தல்களும் வேழஙகப்படும்

முதற்கட்ட முகோைிலுள்ை ஆரம்ப �ோட்கைில் NOAS ஆல் உஙகளுககு தகவேல்கள் வேழஙகப்படும். NOAS 

ஆனோது ந�ோரநவேயில் புகலிட வேிண்ணப்பதோரிகளுககோன உரிமைகள் குறித்து பெயற்படும் ஓர அரெ 
ெோரபற்ற ைனித உரிமைச ெஙகைோகும்.  
முதற்கட்ட முகோைிலுள்ை கோலத்தில் NOAS இன் பெயற்போடோனது புகலிட வேிண்ணப்பதோரிகளுககு 
தகவேல்கள் ைற்றும் வேழிகோட்டல்கமை வேழஙகுதலோகும். புகலிட வேிடயசபெயல்முமற பற்றிய 
ஒரு தகவேல் திமரப்படத்மத உஙகளுககு கோண்பிப்பதுடன் NOAS ஊழியர ஒருவேர உஙகளுடன் 
உமரயோடுவேோர. 
இநத உமரயோடலின் ந�ோககைோனது, உஙகமை UDI  உடனோன புகலிட வேிடய ந�ரகோணலுககு 
தயோரபடுத்துவேதோகும். போதுகோப்பு நகோருவேது பற்றி �ீஙகள் ைனதில் பகோண்டுள்ை அமனத்துக 
நகள்வேிகமையும் இநத உமரயோடலின் நபோது நகட்டுகபகோள்வேது முககியம். இநத உமரயோடல் �ீஙகள் 
�ன்கு புரிநது பகோள்ைககூடிய ஒரு பைோழியில் �டோத்தப்படும்.  

டப்ைின் வேிதிமுமறகைின் பிரகோரம் �ீஙகள் நவேறு ஓர ஐநரோப்பிய �ோட்டிற்கு அனுப்பி 
மவேககப்படககூடிய ெோத்தியககூறு இருப்பின், �ீஙகள் ெரியோன தகவேமலப் பபறுவேதன் பபோருட்டு, 
இமத பதரிவேிப்பது முககியம்.

NOAS இல் பணிபுரிநவேோர தகவேல் போதுகோப்புக கடமைமயக பகோண்டுள்ைனர.

UDI உஙகளுடன் ந�ரமுகைோக உமரயோடும் 
�ீஙகள் ஏன் போதுகோப்புக நகோரி வேிண்ணப்பிககிறரீகள் என்பமத வேிைககிச பெோல்ல, புகலிட 
ந�ரகோணல் ஒரு ைிக முககிய வேோயப்போகும். ெோதரணைோக, புகலிட ந�ரகோணல் பல ைணி ந�ரஙகள் 
�ீடிககும். உஙகைது அனுபவேஙகமை நுணுககைோகவும், வேிவேரைோகவும் வேிைககிக கூறுவேதுடன், 
தோய�ோட்டிற்குத் திரும்பிச பெல்ல �ீஙகள் ஏன் பயப்படுகிறரீகள் என்பமதயும் கூறவும். ந�ரகோணலின் 
நபோது ஒரு பைோழிபபயரப்போைர உடனிருப்போர. பைோழிபபயரப்போைர தகவேல் போதுகோப்புக கடமைமய 
பகோண்டிருப்பதுடன், அவேர பககெோரபற்றவேர. பெோல்வேமதப் புரிநது பகோள்வேதில் உஙகளுககு ெிரைஙகள் 
ஏதும் இருநதோல், அது குறித்து ந�ரகோணல் பெயபவேரிடம் உடனடியோகத் பதரிவேிககவும். 

புகலிட ந�ரகோணலின் முடிவேில், ந�ரகோணலின் நபோது என்ன கூறப்பட்டது என்பது குறித்த ஒரு 
அறிகமகயில் �ீஙகள் மகபயழுத்திட நவேண்டும். இமத பைோழிபபயரப்போைர உஙகளுககு வேோெித்துக 
கோட்டுவேோர. அறிகமகயில் ைோற்றஙகள் ஏதும் பெயய வேிரும்பினோல், மகபயழுத்திடும் முன்னர இமத 
�ீஙகள் பதரிவேிககநவேண்டும். 

ஒரு ெோதோரனைோண முகோைிற்கு ைோற்றப்பட்டு UDIஇலிருநது பதில் வேரும்வேமர அஙகு 

தஙகியிருப்பபீரகள் 

முகோைில் வேெிப்பது இலவேெம். UDIயிலிருநது பதிமலக கோத்திருககும் நவேமையில் �ீஙகள் தனிப்பட்ட 
முமறயில் நவேபறோரு இடத்திலும் தஙகலோம், இவவேோறோயின் உஙகளுககு �ிதியுதவேி ஏதும் 
கிமடககோது. �ீஙகள் இடம் ைோறினோல் அமத முகோைிற்கு பதரிவேிகக நவேண்டும். உஙகள் புதிய 
முகவேரிமயப் அவேரகள் பதிவு பெயவேர. UDIயின் பதில் உஙகளுககு கிமடப்பதற்கு தகுநத வேண்ணம் 
உஙகைது முகவேரி பதிவு பெயயப்பட்டிருப்பது முககியம்.  

புதிய தகவேல்
புகலிட ந�ரகோணலின் பின்னர, உஙகள் புகலிட வேிண்ணப்பத்திற்கு அரத்தமுள்ை புதிய தகவேல்கள் 
உஙகளுககு வேநதமடநதோல், �ீஙகள் இமத UDIககு உடனடியோக பதரிவேித்தல் �ன்று. இநத தகவேமல 
முன்னர ஏன் குறிப்பிடவேில்மல என்பமத வேிைககிககூறவும். இமதச பெயவேது எப்படி என்று முகோம் 
ஊழியரகள் உஙகளுககு வேிைககுவேோரகள்.  
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UDI யிலிருநது ஒரு பதிலுககோக �ீஙகள் கோத்திருப்பபீரகள்: 
உஙகைது புகலிட வேிண்ணப்பத்மதக மகயோை UDIககு ெில வேோரஙகைில் இருநது ஒரு வேருடத்திற்கு 
நைற்பட்ட கோலம் கூட எடுககலோம். �ீஙகள் வேழஙகிய தகவேல்கள் ெரியோனதுதோனோ என்பமத UDI ஆரோய 
நவேண்டுபைன்பதோல், அதிக கோலம் பிடிககலோம். உஙகைது தோய�ோட்டின் �ிமலவேரத்மத UDI ஆரோயதல், 
அல்லது நவேறுபலர UDIயின் பதிலுககோகக கோத்திருககிறோரகள் என்பதும் கோரணைோக இருககலோம்.

உஙகளுககு UDIயிலிருநது ஒரு பதில் கிமடககும்: தஙகும் அனுைதி அல்லது �ிரோகரிப்பு

தஙகும் அனுைதி 
உஙகளுககு தஙகும் அனுைதி அைிககப்பட்டோல், உள்ளூர �கர ெமப ஒன்றில் குடியைரவேதற்கோன 
வேோயப்பு வேழஙகப்படும். முகோைில் உஙகளுககு நைலதிகத் தகவேல்கள் வேழஙகப்படும். 

�ிரோகரிப்பு
உஙகைது வேிண்ணப்பம் �ிரோகரிககப்பட்டோல், நைன்முமறயபீடு பெயய உஙகளுககு உரிமை உண்டு. 
நைன்முமறயபீடு பெயவேதற்கு உஙகளுககு உதவே ெோதோரணைோக ஐநது ைணித்தியோலஙகள் இலவேெைோன 
வேழககறிஞர உதவேி வேழஙகப்படும். மூன்று வேோரஙகளுககுள் �ீஙகள் நைன்முமறயபீடு பெயய நவேண்டும். 
உஙகள் வேிண்ணப்பம் அடிப்பமடயற்றது என பவேைிப்பமடயோக UDI கருதும் பட்ெத்மத தவேிர, 
நைன்முமறயபீடு மகயோைப்படும்நபோது ெோதோரணைோக �ீஙகள் ந�ோரநவேயில் தஙகலோம். 

பவேைி�ோட்டவேர வேிவேகோர நைன்முமறயபீட்டு �ீதிைன்றம் (UNE) 
UNE உஙகைின் நைன்முமறயபீட்மட பரிெீலமன பெயயும். UNE உஙகமை ஒரு ெநதிப்பிற்கு 
அமழககலோம், அல்லது நைலதிக தகவேல்கமை அனுப்பி மவேககும்படி நகோரலோம்.  

உஙகள் வேிண்ணப்பம் �ிரோகரிககப்பட்டோல், �ீஙகள் தோய�ோட்டிற்குத் திரும்பிச பெல்லும் கடமைமயக 

பகோண்டுள்ைரீகள்
இவவேோறோயின் பபோலிெோர வேழமையோக வேழஙகும் கோலகபகடுவேோன இரண்டு வேோரஙகைிற்குள் 
�ீஙகள் தோய�ோடு திரும்ப நவேண்டும். இநத கோலகபகடுவுககு பின்னர ந�ோரநவேயில் வேெிப்பதற்கு 
ெட்டரீதியிலோன உரிமை உஙகளுககு இல்மல. 
�ீஙகள் இறுதி �ிரோகரப்மப பபற்றோல், அதோவேது UDI இன் போதுகோப்பு �ிரோகரிப்மப UNE அஙகீகரித்தோல், 
ஒன்றில் �ீஙகள் சுயவேிருப்பத்தின் நபரில் புலம்பபயரதல் பதோடரபோன ெரவேநதெ அமைப்பு (IOM) 
மூலைோக திரும்பச பெல்லலோம், அல்லது பபோலிெோரோல் �ோட்மட வேிட்டு பவேைிநயற்றப்படலோம் 
(பலவேநதைோக பவேைிநயற்றுதல்). 

IOMஇன் உதவேியுடன் சுயைோக வேிரும்பி �ோடு பெல்லல்
உஙகள் தோய�ோட்டிற்கு �ீஙகள் சுயவேிருப்பத்துடன் ைறுபயணம் பெல்ல ந�ோரநவே அரசு வேழிவேகுககும். 
சுயவேிருப்பத்துடன் ைீள்பயணம் என்பதன் பபோருள், ந�ோரநவேயில் �மடமுமறயோன ைீள்பயணத் 
திட்டைோன உதவேியுடன் சுயவேிருப்பத்துடன் ைீள்பயணம் பெல்லுதல்(Voluntary Assisted Return Programme 
-VARP) என்றமழககப்படும் திட்டத்தின் கீழ தோய�ோட்டுப் பயணத்துககு ஒத்துமழகக வேிண்ணப்பம் 
பெயதல். 

VARP என்பது UDI ைற்றும் IOM ஆகியவேற்றுககிமடநயயோன ஒத்துமழப்போகும், இவேரகள் உஙகைின் 
தோய�ோட்டுப் பயணத்துககு ஏற்போடு பெயவேோரகள். �ீஙகள் சுயைோக வேிரும்பி ைீள்பயணம் பெயதோல், 
அதற்கோன பெலமவே ந�ோரநவே அரசு பெலுத்தும்.  

ந�ோரநவேயில் தஙகும் அனுைதியற்ற அமனவேரும் சுயவேிருப்பத்துடன் ைறுபயணம் பெல்ல 
வேிண்ணப்பிககலோம். உஙகைது புகலிட வேிண்ணப்பம் �ிரோகரிககப்பட்டோல், ந�ோரநவேமய வேிட்டு �ீஙகள் 
பவேைிநயறுவேதற்கோன கோலம் ைட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ைது. �ீஙகள் சுயவேிருப்பத்துடன் ைீள்பயணம் பெல்ல 
வேிரும்பினோல், உஙகைின் புகலிட வேிண்ணப்பம் �ிரோகரிககப்பட்ட குறுகிய கோலத்தினுள், �ீஙகள் IOMககு 
ஒரு வேிண்ணப்பத்மத அனுப்ப நவேண்டும். உஙகைின் வேிண்ணப்பம் ஏற்றுக பகோள்ைப்பட்டோல், உஙகைது 
பயணத்துககோன ஆவேணஙகமைப் பபறவும், பயணசெீட்டுகமைப் பபறவும் IOM வேழிவேகுத்து அத்நதோடு 
அவேற்மறப் பபறவும் உதவும். IOM ஊடோகப் பயணம் பெயய, உஙகைிடம் ஒரு பெல்லுபடியோகும் 
கடவுசெீட்டு அல்லது உஙகள் தோய�ோட்டின் அதிகோரிகைோல் வேி�ிநயோகிககப்பட்ட நவேறு பயண 

ஆவேணத்மத �ீஙகள் மவேத்திருகக நவேண்டும். உஙகைிடம் பெல்லுபடியோகும் ஒரு கடவுசெீட்டு அல்லது 
பயண ஆவேணம் ஏதும் இல்மலபயன்றோல், புதிய ஒன்மற அருகிலுள்ை உஙகள் தூதரகத்திற்கு/நதெப் 
பிரதி�ிதியின் கோரியோலயத்திற்கு வேிண்ணப்பித்து பபற்றுக பகோள்ை IOM உஙகளுககு உதவேககூடும். 
பயணத்தின் நபோதும் ைற்றும் தோய�ோட்டிற்கு �ீஙகள் வேநதிறஙகியவுடனும், �ீஙகள் வேிரும்பினோல் IOM 
உஙகளுககு உதவும். 

சுயவேிருப்பத்துடன் ைீள்பயணம் பற்றிய நைலதிகத் தகவேல்கள் ைற்றும் உஙகைது வேிண்ணப்பத்மத 
�ிரப்புதலிற்கோன உதவேிமய உஙகள் அகதி முகோம், UDIயின் பிரோநதிய அலுவேலகம் அல்லது 
IOMைிடைிருநது பபற்றுக பகோள்ைலோம். 

பலவேநத ைீள்பயணம் 
இறுதி �ிரோகரிப்மபப் பபற்ற பின்னரும் �ீஙகள் சுயவேிருப்பத்துடன் தோய�ோடு திரும்போவேிட்டோல், 
ைீள்பயணககோலகபகடு முடிநததும் பபோலிெோரோல் �ீஙகள் �ோட்மட வேிட்டு பலவேநதைோக 
பவேைிநயற்றப்படுவேரீகள். 

இவவேோறோக பவேைிநயற்றப்படும் பட்ெத்தில் இசபெலமவே �ீஙகநை ஏற்றுக பகோள்ை நவேண்டும். 
வேிைோனப் பயணசெீட்டிற்கோன பணம் உஙகைிடம் இல்மலபயன்றோல் அரெோஙகம் அதற்கோன பெலமவே 
ஏற்றுகபகோள்ளும், ஆனோல் அமதத் திருப்பிச பெலுத்த நவேண்டிய கடமை உஙகளுககு உண்டு. 
உஙகைது பவேைிநயற்றச பெலமவே �ீஙகள் ஏற்கோவேிட்டோல், எதிரகோலத்தில் ந�ோரநவே ைற்றும் பிற 
ஐநரோப்பிய �ோடுகளுககோன வேிெோ ைற்றும் நுமழவு அனுைதி உஙகளுககு ைறுககப்படலோம்். 
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UDI யிலிருநது ஒரு பதிலுககோக �ீஙகள் கோத்திருப்பபீரகள்: 
உஙகைது புகலிட வேிண்ணப்பத்மதக மகயோை UDIககு ெில வேோரஙகைில் இருநது ஒரு வேருடத்திற்கு 
நைற்பட்ட கோலம் கூட எடுககலோம். �ீஙகள் வேழஙகிய தகவேல்கள் ெரியோனதுதோனோ என்பமத UDI ஆரோய 
நவேண்டுபைன்பதோல், அதிக கோலம் பிடிககலோம். உஙகைது தோய�ோட்டின் �ிமலவேரத்மத UDI ஆரோயதல், 
அல்லது நவேறுபலர UDIயின் பதிலுககோகக கோத்திருககிறோரகள் என்பதும் கோரணைோக இருககலோம்.

உஙகளுககு UDIயிலிருநது ஒரு பதில் கிமடககும்: தஙகும் அனுைதி அல்லது �ிரோகரிப்பு

தஙகும் அனுைதி 
உஙகளுககு தஙகும் அனுைதி அைிககப்பட்டோல், உள்ளூர �கர ெமப ஒன்றில் குடியைரவேதற்கோன 
வேோயப்பு வேழஙகப்படும். முகோைில் உஙகளுககு நைலதிகத் தகவேல்கள் வேழஙகப்படும். 

�ிரோகரிப்பு
உஙகைது வேிண்ணப்பம் �ிரோகரிககப்பட்டோல், நைன்முமறயபீடு பெயய உஙகளுககு உரிமை உண்டு. 
நைன்முமறயபீடு பெயவேதற்கு உஙகளுககு உதவே ெோதோரணைோக ஐநது ைணித்தியோலஙகள் இலவேெைோன 
வேழககறிஞர உதவேி வேழஙகப்படும். மூன்று வேோரஙகளுககுள் �ீஙகள் நைன்முமறயபீடு பெயய நவேண்டும். 
உஙகள் வேிண்ணப்பம் அடிப்பமடயற்றது என பவேைிப்பமடயோக UDI கருதும் பட்ெத்மத தவேிர, 
நைன்முமறயபீடு மகயோைப்படும்நபோது ெோதோரணைோக �ீஙகள் ந�ோரநவேயில் தஙகலோம். 

பவேைி�ோட்டவேர வேிவேகோர நைன்முமறயபீட்டு �ீதிைன்றம் (UNE) 
UNE உஙகைின் நைன்முமறயபீட்மட பரிெீலமன பெயயும். UNE உஙகமை ஒரு ெநதிப்பிற்கு 
அமழககலோம், அல்லது நைலதிக தகவேல்கமை அனுப்பி மவேககும்படி நகோரலோம்.  

உஙகள் வேிண்ணப்பம் �ிரோகரிககப்பட்டோல், �ீஙகள் தோய�ோட்டிற்குத் திரும்பிச பெல்லும் கடமைமயக 

பகோண்டுள்ைரீகள்
இவவேோறோயின் பபோலிெோர வேழமையோக வேழஙகும் கோலகபகடுவேோன இரண்டு வேோரஙகைிற்குள் 
�ீஙகள் தோய�ோடு திரும்ப நவேண்டும். இநத கோலகபகடுவுககு பின்னர ந�ோரநவேயில் வேெிப்பதற்கு 
ெட்டரீதியிலோன உரிமை உஙகளுககு இல்மல. 
�ீஙகள் இறுதி �ிரோகரப்மப பபற்றோல், அதோவேது UDI இன் போதுகோப்பு �ிரோகரிப்மப UNE அஙகீகரித்தோல், 
ஒன்றில் �ீஙகள் சுயவேிருப்பத்தின் நபரில் புலம்பபயரதல் பதோடரபோன ெரவேநதெ அமைப்பு (IOM) 
மூலைோக திரும்பச பெல்லலோம், அல்லது பபோலிெோரோல் �ோட்மட வேிட்டு பவேைிநயற்றப்படலோம் 
(பலவேநதைோக பவேைிநயற்றுதல்). 

IOMஇன் உதவேியுடன் சுயைோக வேிரும்பி �ோடு பெல்லல்
உஙகள் தோய�ோட்டிற்கு �ீஙகள் சுயவேிருப்பத்துடன் ைறுபயணம் பெல்ல ந�ோரநவே அரசு வேழிவேகுககும். 
சுயவேிருப்பத்துடன் ைீள்பயணம் என்பதன் பபோருள், ந�ோரநவேயில் �மடமுமறயோன ைீள்பயணத் 
திட்டைோன உதவேியுடன் சுயவேிருப்பத்துடன் ைீள்பயணம் பெல்லுதல்(Voluntary Assisted Return Programme 
-VARP) என்றமழககப்படும் திட்டத்தின் கீழ தோய�ோட்டுப் பயணத்துககு ஒத்துமழகக வேிண்ணப்பம் 
பெயதல். 

VARP என்பது UDI ைற்றும் IOM ஆகியவேற்றுககிமடநயயோன ஒத்துமழப்போகும், இவேரகள் உஙகைின் 
தோய�ோட்டுப் பயணத்துககு ஏற்போடு பெயவேோரகள். �ீஙகள் சுயைோக வேிரும்பி ைீள்பயணம் பெயதோல், 
அதற்கோன பெலமவே ந�ோரநவே அரசு பெலுத்தும்.  

ந�ோரநவேயில் தஙகும் அனுைதியற்ற அமனவேரும் சுயவேிருப்பத்துடன் ைறுபயணம் பெல்ல 
வேிண்ணப்பிககலோம். உஙகைது புகலிட வேிண்ணப்பம் �ிரோகரிககப்பட்டோல், ந�ோரநவேமய வேிட்டு �ீஙகள் 
பவேைிநயறுவேதற்கோன கோலம் ைட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ைது. �ீஙகள் சுயவேிருப்பத்துடன் ைீள்பயணம் பெல்ல 
வேிரும்பினோல், உஙகைின் புகலிட வேிண்ணப்பம் �ிரோகரிககப்பட்ட குறுகிய கோலத்தினுள், �ீஙகள் IOMககு 
ஒரு வேிண்ணப்பத்மத அனுப்ப நவேண்டும். உஙகைின் வேிண்ணப்பம் ஏற்றுக பகோள்ைப்பட்டோல், உஙகைது 
பயணத்துககோன ஆவேணஙகமைப் பபறவும், பயணசெீட்டுகமைப் பபறவும் IOM வேழிவேகுத்து அத்நதோடு 
அவேற்மறப் பபறவும் உதவும். IOM ஊடோகப் பயணம் பெயய, உஙகைிடம் ஒரு பெல்லுபடியோகும் 
கடவுசெீட்டு அல்லது உஙகள் தோய�ோட்டின் அதிகோரிகைோல் வேி�ிநயோகிககப்பட்ட நவேறு பயண 

ஆவேணத்மத �ீஙகள் மவேத்திருகக நவேண்டும். உஙகைிடம் பெல்லுபடியோகும் ஒரு கடவுசெீட்டு அல்லது 
பயண ஆவேணம் ஏதும் இல்மலபயன்றோல், புதிய ஒன்மற அருகிலுள்ை உஙகள் தூதரகத்திற்கு/நதெப் 
பிரதி�ிதியின் கோரியோலயத்திற்கு வேிண்ணப்பித்து பபற்றுக பகோள்ை IOM உஙகளுககு உதவேககூடும். 
பயணத்தின் நபோதும் ைற்றும் தோய�ோட்டிற்கு �ீஙகள் வேநதிறஙகியவுடனும், �ீஙகள் வேிரும்பினோல் IOM 
உஙகளுககு உதவும். 

சுயவேிருப்பத்துடன் ைீள்பயணம் பற்றிய நைலதிகத் தகவேல்கள் ைற்றும் உஙகைது வேிண்ணப்பத்மத 
�ிரப்புதலிற்கோன உதவேிமய உஙகள் அகதி முகோம், UDIயின் பிரோநதிய அலுவேலகம் அல்லது 
IOMைிடைிருநது பபற்றுக பகோள்ைலோம். 

பலவேநத ைீள்பயணம் 
இறுதி �ிரோகரிப்மபப் பபற்ற பின்னரும் �ீஙகள் சுயவேிருப்பத்துடன் தோய�ோடு திரும்போவேிட்டோல், 
ைீள்பயணககோலகபகடு முடிநததும் பபோலிெோரோல் �ீஙகள் �ோட்மட வேிட்டு பலவேநதைோக 
பவேைிநயற்றப்படுவேரீகள். 

இவவேோறோக பவேைிநயற்றப்படும் பட்ெத்தில் இசபெலமவே �ீஙகநை ஏற்றுக பகோள்ை நவேண்டும். 
வேிைோனப் பயணசெீட்டிற்கோன பணம் உஙகைிடம் இல்மலபயன்றோல் அரெோஙகம் அதற்கோன பெலமவே 
ஏற்றுகபகோள்ளும், ஆனோல் அமதத் திருப்பிச பெலுத்த நவேண்டிய கடமை உஙகளுககு உண்டு. 
உஙகைது பவேைிநயற்றச பெலமவே �ீஙகள் ஏற்கோவேிட்டோல், எதிரகோலத்தில் ந�ோரநவே ைற்றும் பிற 
ஐநரோப்பிய �ோடுகளுககோன வேிெோ ைற்றும் நுமழவு அனுைதி உஙகளுககு ைறுககப்படலோம்். 
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�ீஙகள் குற்றசபெயல்கைில் ஈடுபட்டோல்
�ீஙகள் குற்றசபெயல்கைில் ஈடுபட்டோல் உஙகமை வேிமரவேோக ந�ோரநவேயிலிருநது 
பவேைிநயற்றுவேதற்கோக உஙகைது புகலிட வேிண்ணப்பம் ைிக நவேகைோகக மகயோைப்படும். �ீஙகள் 
ெட்டத்மத ைீறும் பட்ெத்தில்கூட ந�ோரநவேமய வேிட்டு பவேைிநயற்றப்படலோம். இதன் வேிமைவேோக 
எதிரகோலத்தில் ந�ோரநவே அல்லது பபரும்போலோன பிற ஐநரோப்பிய �ோடுகளுககுள் நுமழய முடியோது.  

6. புகலிட ந�ரகோணலிற்கோன முககிய அறிவுமரகள் 
• �ீஙகள் எககோரணத்திற்கோக தோய�ோட்மட வேிட்டு பவேைிநயறினரீகள் அத்நதோடு ைீள் பயணத்திற்கு  
 எமதயிட்டு பயப்படுகிறரீகள் என நுணுககைோகவும் வேிபரைோகவும் கூறவும். 
• ைறுபடியும் �ீஙகள் �ோட்டிற்கு பென்றோல் குறிப்போக உஙகளுககு என்ன �ிகழும், அத்நதோடு   
 உஙகைது ந�ரடி அநுபவேஙகமை முன் மவேயுஙகள். 
• இயன்றவேமர நுட்பைோக கூறுஙகள். 

• 18 வேயதிற்கு உட்பட பிள்மைகள் உஙகளுடன் வேநதிருநதோல், அவேரகைது �ிலவேரத்மதயும்   
 அவேரகைது அநுபவேஙகமையும் கூறுஙகள். 

• உஙகளுககு ஏதோவேது புரியோவேிடில் ந�ரகோணும் ஊழியரிடம் வேிைககம் நகோருஙகள். 

• உஙகைது புகலிட வேிண்ணப்பத்திற்கு அரத்தைைிககவேல்ல ஆவேணஙகள் இருப்பின், ந�ரகோணலுககு  
 பெல்லும் நபோது அவேற்மற எடுத்துச பெல்வேது �ன்று. 

• உண்மைமயக கூறுஙகள். பிமழயோன தகவேல்கமை வேழஙகுவேதோல் உஙகள் புகலிட வேிண்ணப்பம்  
 �ிரோகரிககப்படும் �ிமல ஏற்படலோம். இதனோல் �ீஙகள் ந�ோரநவேயிலிருநது பவேைிநயற்றப்படலோம்,  
 அத்நதோடு இதன் வேிமைவேோக ந�ோரநவே ைற்றும் பபரும்போலோன ஐநரோப்பிய �ோடுகைினுள்   
 எதிரகோலத்தில் உள்நுமழய முடியோது. 

புகலிடம் வேிண்ணப்பிககும் பபண்கள் 
ெிலநவேமைகைில் ஆண்கமை வேிட, பபண்கள் நவேறுபட்ட துன்புறுத்தல்கமை எதிரந�ோககுகின்றனர. 
குறிப்போக ஆண்களுடன் இமதப்பற்றி உமரயோடுவேது கஷடைோக இருககலோம். �ீஙகள் வேிரும்பினோல் 
ஒரு NOAS பபண் ஊழியருடன் உமரயோடலோம். தகவேல் திமரப்படத்மதப் போரத்தவுடன் இது பற்றி 
NOASஇடம் பதரிவேிககவும்.  

UDI இல் பபண் வேிெோரமணயோைரோல் வேிெோரிககப்படநவேண்டும் அத்துடன் பபண் பைோழிபபயரப்போைமரப் 
பயன்படுத்தநவேண்டும் என வேிரும்பின் இது பற்றி �ீஙகள் NOAS உடனோன உமரயோடலின்நபோது 
பதரிவேிககவும்.

18 வேயதிற்குககுக கீழுள்ை பிள்மைகமை உஙகளுடன் அமழத்து வேநதிருககிறரீகைோ?
புகலிட வேிண்ணப்பப் பரிெீலமனயின்நபோது பிள்மைகைின் �ிமல முககிய பஙகு வேகிககும். புகலிடம் 
நகோர பிள்மைககு சுய கோரணஙகள் ஏநதனும் உண்டோ எனவும், பிள்மை தனது வேோழகமக �ிமலமயப் 
எவவேோறு கருத்தில் பகோள்கின்றது ஆகிய இரண்மடயும் அறிநதுபகோள்ை UDI வேிரும்புகிறது. இது பற்றி 
UDIயிடம் புகலிட ந�ரகோணலின் நபோது �ீஙகள் பதரிவேிப்பது முககியம்.  

ஏழு வேயதிற்கு நைற்பட்ட பிள்மைகமை UDI ந�ரகோணல் பெயயும். பிள்மைதோன் அனுபவேித்தவேற்மற 
தனது பெோநத வேோரத்மதகைிநலநய வேிைககிக கூற வேோயப்பு அைிககப்படுவேது முககியம். ெில 
ெையஙகைில் வேைரநநதோமர வேிட பிள்மைகள் பிரசெமனகமை தீவேிரைோனதோக அனுபவேிப்பர. 
பிள்மையின் வேிருப்பத்திற்கு முரணோக UDI பிள்மைமய ந�ரகோணல் பெயவேதில்மல.  

7. புகலிட வேிண்ணப்பதோரி என்ற ரீதியில் உஙகைது பபோறுப்புகளும் கடமைகளும் 
உஙகைது அமடயோைத்மத உறுதிப்படுத்துவேதற்கு ஒத்துமழப்பதற்குரிய கடமைமய �ீஙகள் 

பகோண்டுள்ைரீகள் 

�ீஙகள் யோர என்பமத அறிநது பகோள்வேது ந�ோரநவே அரெிற்கு முககியம். இதனோல் �ீஙகள் யோர 
என்பமத ஊர்ிதப்படுத்தக கூடிய ஆவேணஙகமை �ீஙகள் ெைரப்பிப்பது முககியம். உஙகள் தோய�ோட்டின் 
அரெினோல் �ீஙகள் நதடப்பட்ட �பரோயின் அவேரகளுடன் பதோடரபு பகோண்டு அமடயோை ஆவேணஙகமை 
�ீஙகள் பபற்றுத் தர நவேண்டும் என ந�ோரநவே அரசு நகோரோது.

உஙகைது அமடயோைத்தில் ந�ோரநவே அரெிற்கு ெநநதகஙகள் இருநதோல், ஏற்படும் வேிமைவுகள்: 
• அவே�ம்பிகமக ஏற்படல் 
• தஙகும் அனுைதிககோன ெோத்தியத்மதக குமறககும் 
• ெோதோரணைோக �ீஙகள் பபறக கூடிய உரிமைகமை இழகக ந�ரிடும்

• ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட தஙகும் அனுைதி கிமடககலோம்

�ீஙகள் ெரியோன தகவேமல அைிப்பதற்கு கடமைப்பட்டுள்ைரீகள் 
புகலிட வேிண்ணப்பதோரி என்ற அடிப்பமடயில் எககோரணத்திற்கோக போதுகோப்பு நகோரி 
வேிண்ணப்பிககிறரீகள் என �ீஙகள் வேிைகக நவேண்டும். இதனோல் அவேெியைோன அத்தோட்ெிப்பத்திரஙகமை 
வேழஙகுவேதற்கும், ஒத்துமழப்பதற்கும் உஙகைோல் இயன்றைவு முயற்ெிகக நவேண்டும்். �ீஙகள் 
போதுகோப்புக நகோரி வேிண்ணப்பிகக முன் எவேர எவேற்மறத் கூறியிருநதோலும் ந�ோரநவே அரெிற்கு உஙகள் 
புகலிட வேிண்ணப்பம் பற்றிய பின்னணி வேிபரஙகமை ெரியோன முமறயில் வேழஙகுவேது முககியம். 
உண்மைககுப் புறம்போன தகவேல்கமை வேழஙகுவேது தண்டமனககுரிய குற்றைோகும்.  
இதன் வேிமைவேோக �ீஙகள் �ோட்மட வேிட்டு பவேைிநயற்றப்படலோம். 

�ீஙகள் புகலிட வேிண்ணப்பதோரியோக இருககும் கோல கட்டத்தில் நவேமல பெயய உஙகளுககு உரிமை 
இருககலோம்

உஙகைது அமடயோைத்மத ஊர்ிதப்படுத்தி அத்நதோடு �ீஙகள் டப்ைின் ஒப்பநதத்தின் கீழ 
உள்ைடககப்படோவேிடின் �ீஙகள் புகலிட வேிண்ணப்பதோரியோக இருககும் கோல கட்டத்தில் நவேமல 
பெயய உஙகளுககு உரிமை இருககலோம். நவேமல அனுைதி ஆறு ைோதஙகைிற்கு பெல்லுபடியோகும், 
இருநதநபோதும் இது புதுப்பிககப்படலோம். 

உஙகளுககு ைருத்துவே ெிகிசமெககோன உரிமையுண்டு 
உஙகைது புகலிட வேிண்ணப்பத்தின் பதிலுககோக �ீஙகள் கோத்திருககும் கோலத்தில், அவேெியைோன 
ைருத்துவே உதவேிககோன உரிமைமயக பகோண்டுள்ைரீகள். 12 வேயதுககு உட்பட்ட பிள்மைகைிற்கு 
ைருத்துவேசெிகிசமெ இலவேெைோகும். ந�ோரநவேயில் உள்ை அமனவேரும் ெோதோரணைோக சுயபஙகுக 
கட்டணத்மதச பெலுத்த நவேண்டும். உஙகளுககு உைவேியல் �ிபுணரின் உதவேி நதமவேப்பட்டோல், 
இதற்கோன பெலமவே பெலுத்தும் வேண்ணம் UDI இடம் வேிண்ணப்பிககலோம். இது பதோடரபோன நைலதிக 
வேிபரஙகமைப் பபற முகோைிலுள்ை ஊழியரகளுடன் பதோடரபு பகோள்ைவும். உஙகளுககு கடும் சுகயபீனம் 
இருநதோல் இமத UDI இடம் அறிவேித்தல் �ன்று.   

உஙகைது புகலிட வேிண்ணப்பத்மத வேோபஸ் பபற வேோயப்பு உண்டு 
�ீஙகள் எநத கட்டத்திலும் உஙகைது புகலிட வேிண்ணப்பத்மத வேோபஸ் பபறலோம். இவவேோறோன 
பட்ெத்தில் தோய�ோடு திரும்புவேதற்கோன உதவேி நகோரி �ீஙகள் IOM இடம் வேிண்ணப்பிகக வேோயப்புண்டு. 

8. தகவேல் போதுகோப்புக கடமை
பபோலிஸ், UDI, UNE, பைோழிபபயரப்போைர, வேழககறிஞர, சுகோதரப்பணியோைர ைற்றும் NOAS 
என்பவேற்றிற்கு தகவேல் போதுகோப்புக கடமையுண்டு. இதன் பபோருள் �ீஙகள் உஙகள் புகலிட வேிண்ணப்ப 
வேிடயைோக வேழஙகும் தகவேல்கமை இவேரகள் உஙகள் தோய�ோட்டு அதிகோரிகளுககு  வேழஙக முடியோது. 
உஙகைது புகலிட வேிண்ணப்ப வேிடயைோக பெயலோற்றோத �பரகளுககு கூட �ீஙகள் கூறியவேற்மற 
இவேரகள் பதரிவேிகக முடியோது. தகவேல் போதுகோப்புக கடமைமய ைீறுவேது தண்டமனககுரிய 
குற்றைோகும். இதனோல் உஙகளுககு எதற்கோக போதுகோப்பு அவேெியம் என்பமத வேிபரைோக வேிைகக �ீஙகள் 
பயப்படத் நதமவேயில்மல.
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�ீஙகள் குற்றசபெயல்கைில் ஈடுபட்டோல்
�ீஙகள் குற்றசபெயல்கைில் ஈடுபட்டோல் உஙகமை வேிமரவேோக ந�ோரநவேயிலிருநது 
பவேைிநயற்றுவேதற்கோக உஙகைது புகலிட வேிண்ணப்பம் ைிக நவேகைோகக மகயோைப்படும். �ீஙகள் 
ெட்டத்மத ைீறும் பட்ெத்தில்கூட ந�ோரநவேமய வேிட்டு பவேைிநயற்றப்படலோம். இதன் வேிமைவேோக 
எதிரகோலத்தில் ந�ோரநவே அல்லது பபரும்போலோன பிற ஐநரோப்பிய �ோடுகளுககுள் நுமழய முடியோது.  

6. புகலிட ந�ரகோணலிற்கோன முககிய அறிவுமரகள் 
• �ீஙகள் எககோரணத்திற்கோக தோய�ோட்மட வேிட்டு பவேைிநயறினரீகள் அத்நதோடு ைீள் பயணத்திற்கு  
 எமதயிட்டு பயப்படுகிறரீகள் என நுணுககைோகவும் வேிபரைோகவும் கூறவும். 
• ைறுபடியும் �ீஙகள் �ோட்டிற்கு பென்றோல் குறிப்போக உஙகளுககு என்ன �ிகழும், அத்நதோடு   
 உஙகைது ந�ரடி அநுபவேஙகமை முன் மவேயுஙகள். 
• இயன்றவேமர நுட்பைோக கூறுஙகள். 

• 18 வேயதிற்கு உட்பட பிள்மைகள் உஙகளுடன் வேநதிருநதோல், அவேரகைது �ிலவேரத்மதயும்   
 அவேரகைது அநுபவேஙகமையும் கூறுஙகள். 

• உஙகளுககு ஏதோவேது புரியோவேிடில் ந�ரகோணும் ஊழியரிடம் வேிைககம் நகோருஙகள். 

• உஙகைது புகலிட வேிண்ணப்பத்திற்கு அரத்தைைிககவேல்ல ஆவேணஙகள் இருப்பின், ந�ரகோணலுககு  
 பெல்லும் நபோது அவேற்மற எடுத்துச பெல்வேது �ன்று. 

• உண்மைமயக கூறுஙகள். பிமழயோன தகவேல்கமை வேழஙகுவேதோல் உஙகள் புகலிட வேிண்ணப்பம்  
 �ிரோகரிககப்படும் �ிமல ஏற்படலோம். இதனோல் �ீஙகள் ந�ோரநவேயிலிருநது பவேைிநயற்றப்படலோம்,  
 அத்நதோடு இதன் வேிமைவேோக ந�ோரநவே ைற்றும் பபரும்போலோன ஐநரோப்பிய �ோடுகைினுள்   
 எதிரகோலத்தில் உள்நுமழய முடியோது. 

புகலிடம் வேிண்ணப்பிககும் பபண்கள் 
ெிலநவேமைகைில் ஆண்கமை வேிட, பபண்கள் நவேறுபட்ட துன்புறுத்தல்கமை எதிரந�ோககுகின்றனர. 
குறிப்போக ஆண்களுடன் இமதப்பற்றி உமரயோடுவேது கஷடைோக இருககலோம். �ீஙகள் வேிரும்பினோல் 
ஒரு NOAS பபண் ஊழியருடன் உமரயோடலோம். தகவேல் திமரப்படத்மதப் போரத்தவுடன் இது பற்றி 
NOASஇடம் பதரிவேிககவும்.  

UDI இல் பபண் வேிெோரமணயோைரோல் வேிெோரிககப்படநவேண்டும் அத்துடன் பபண் பைோழிபபயரப்போைமரப் 
பயன்படுத்தநவேண்டும் என வேிரும்பின் இது பற்றி �ீஙகள் NOAS உடனோன உமரயோடலின்நபோது 
பதரிவேிககவும்.

18 வேயதிற்குககுக கீழுள்ை பிள்மைகமை உஙகளுடன் அமழத்து வேநதிருககிறரீகைோ?
புகலிட வேிண்ணப்பப் பரிெீலமனயின்நபோது பிள்மைகைின் �ிமல முககிய பஙகு வேகிககும். புகலிடம் 
நகோர பிள்மைககு சுய கோரணஙகள் ஏநதனும் உண்டோ எனவும், பிள்மை தனது வேோழகமக �ிமலமயப் 
எவவேோறு கருத்தில் பகோள்கின்றது ஆகிய இரண்மடயும் அறிநதுபகோள்ை UDI வேிரும்புகிறது. இது பற்றி 
UDIயிடம் புகலிட ந�ரகோணலின் நபோது �ீஙகள் பதரிவேிப்பது முககியம்.  

ஏழு வேயதிற்கு நைற்பட்ட பிள்மைகமை UDI ந�ரகோணல் பெயயும். பிள்மைதோன் அனுபவேித்தவேற்மற 
தனது பெோநத வேோரத்மதகைிநலநய வேிைககிக கூற வேோயப்பு அைிககப்படுவேது முககியம். ெில 
ெையஙகைில் வேைரநநதோமர வேிட பிள்மைகள் பிரசெமனகமை தீவேிரைோனதோக அனுபவேிப்பர. 
பிள்மையின் வேிருப்பத்திற்கு முரணோக UDI பிள்மைமய ந�ரகோணல் பெயவேதில்மல.  

7. புகலிட வேிண்ணப்பதோரி என்ற ரீதியில் உஙகைது பபோறுப்புகளும் கடமைகளும் 
உஙகைது அமடயோைத்மத உறுதிப்படுத்துவேதற்கு ஒத்துமழப்பதற்குரிய கடமைமய �ீஙகள் 

பகோண்டுள்ைரீகள் 

�ீஙகள் யோர என்பமத அறிநது பகோள்வேது ந�ோரநவே அரெிற்கு முககியம். இதனோல் �ீஙகள் யோர 
என்பமத ஊர்ிதப்படுத்தக கூடிய ஆவேணஙகமை �ீஙகள் ெைரப்பிப்பது முககியம். உஙகள் தோய�ோட்டின் 
அரெினோல் �ீஙகள் நதடப்பட்ட �பரோயின் அவேரகளுடன் பதோடரபு பகோண்டு அமடயோை ஆவேணஙகமை 
�ீஙகள் பபற்றுத் தர நவேண்டும் என ந�ோரநவே அரசு நகோரோது.

உஙகைது அமடயோைத்தில் ந�ோரநவே அரெிற்கு ெநநதகஙகள் இருநதோல், ஏற்படும் வேிமைவுகள்: 
• அவே�ம்பிகமக ஏற்படல் 
• தஙகும் அனுைதிககோன ெோத்தியத்மதக குமறககும் 
• ெோதோரணைோக �ீஙகள் பபறக கூடிய உரிமைகமை இழகக ந�ரிடும்

• ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட தஙகும் அனுைதி கிமடககலோம்

�ீஙகள் ெரியோன தகவேமல அைிப்பதற்கு கடமைப்பட்டுள்ைரீகள் 
புகலிட வேிண்ணப்பதோரி என்ற அடிப்பமடயில் எககோரணத்திற்கோக போதுகோப்பு நகோரி 
வேிண்ணப்பிககிறரீகள் என �ீஙகள் வேிைகக நவேண்டும். இதனோல் அவேெியைோன அத்தோட்ெிப்பத்திரஙகமை 
வேழஙகுவேதற்கும், ஒத்துமழப்பதற்கும் உஙகைோல் இயன்றைவு முயற்ெிகக நவேண்டும்். �ீஙகள் 
போதுகோப்புக நகோரி வேிண்ணப்பிகக முன் எவேர எவேற்மறத் கூறியிருநதோலும் ந�ோரநவே அரெிற்கு உஙகள் 
புகலிட வேிண்ணப்பம் பற்றிய பின்னணி வேிபரஙகமை ெரியோன முமறயில் வேழஙகுவேது முககியம். 
உண்மைககுப் புறம்போன தகவேல்கமை வேழஙகுவேது தண்டமனககுரிய குற்றைோகும்.  
இதன் வேிமைவேோக �ீஙகள் �ோட்மட வேிட்டு பவேைிநயற்றப்படலோம். 

�ீஙகள் புகலிட வேிண்ணப்பதோரியோக இருககும் கோல கட்டத்தில் நவேமல பெயய உஙகளுககு உரிமை 
இருககலோம்

உஙகைது அமடயோைத்மத ஊர்ிதப்படுத்தி அத்நதோடு �ீஙகள் டப்ைின் ஒப்பநதத்தின் கீழ 
உள்ைடககப்படோவேிடின் �ீஙகள் புகலிட வேிண்ணப்பதோரியோக இருககும் கோல கட்டத்தில் நவேமல 
பெயய உஙகளுககு உரிமை இருககலோம். நவேமல அனுைதி ஆறு ைோதஙகைிற்கு பெல்லுபடியோகும், 
இருநதநபோதும் இது புதுப்பிககப்படலோம். 

உஙகளுககு ைருத்துவே ெிகிசமெககோன உரிமையுண்டு 
உஙகைது புகலிட வேிண்ணப்பத்தின் பதிலுககோக �ீஙகள் கோத்திருககும் கோலத்தில், அவேெியைோன 
ைருத்துவே உதவேிககோன உரிமைமயக பகோண்டுள்ைரீகள். 12 வேயதுககு உட்பட்ட பிள்மைகைிற்கு 
ைருத்துவேசெிகிசமெ இலவேெைோகும். ந�ோரநவேயில் உள்ை அமனவேரும் ெோதோரணைோக சுயபஙகுக 
கட்டணத்மதச பெலுத்த நவேண்டும். உஙகளுககு உைவேியல் �ிபுணரின் உதவேி நதமவேப்பட்டோல், 
இதற்கோன பெலமவே பெலுத்தும் வேண்ணம் UDI இடம் வேிண்ணப்பிககலோம். இது பதோடரபோன நைலதிக 
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முகவேரிகள்

பபோலிெின் குடிபபயரவு பிரிவு (POLITIETS UTLENDINGSENHET)
புதிதோக வேநதுள்ை புகலிட வேிண்ணப்பதோரிகமை பபோலிெோர பதிவுபெயவேோரகள். 

�ிரோகரிப்பு பபற்ற பின்னர சுய வேிருப்பத்தில் ந�ோரநவேமய வேிட்டு பவேைிநயறோத புகலிட 

வேிண்ணப்பதோரிகமையும் பபோலிஸெோர பலவேநதைோக �ோட்மட வேிட்டு அமழத்துச 

பெல்வேர.

அஞெல் முகவேரி: Postboks 8102 Dep , NO-0032 Oslo, Norway

அலுவேலக முகவேரி: Christian Krohgs gate 32, 0186 Oslo

பதோமலநபெி: +47 22 34 24 00, பதோமல�கல்: +47 22 34 24 80

மின்னஞசல்: pu@politiet.no 

பவேைி�ோட்டவேர வேிடய ஆமணயகம் ( UDI)   
என்பது ஓர அரெ �ிறுவேனம். இதன்  ெில பதோழிற்போடுகைோவேன புகலிடம், குடும்ப ைீள் 

இமணவு, வேிெோ ைற்றும் குடியுரிமை ஆகியவேற்றின் வேிண்ணப்பஙகமைப் பரிெீலமன 

பெயவேதோகும்.   

UDI ஆனது அகதி முகோைிற்கோன பபோறுப்மபயும் பகோண்டுள்ைது.

அஞெல் முகவேரி: Postboks 8108 Dep , NO-0032 Oslo, Norway

அலுவேலக முகவேரி: Hausmannsgt. 21, 0182 Oslo

பதோமலநபெி: +47 23 35 15 00, பதோமல�கல்: +47 23 35 15 01

வ்லதத்ளம்: www.udi.no, மின்னஞசல்: ots@udi.no

புலம்பபயரதல் பதோடரபோன ெரவேநதெ அமைப்பு (IOM)
உதவேியுடன் சுயவேிருப்பத்தின் நபரில் ைீள்பயணம் பெயதல் பற்றிய தகவேல்

அஞெல் முகவேரி: Postboks 8927 Youngstorget, 0028 Oslo

அலுவேலக முகவேரி: Storgata 10a, 2. etg, 0155 Oslo 
பதோமலநபெி: +47 23 10 53 20, பதோமல�கல்: +47 23 10 53 21

மின்னஞசல்: osloreturn@iom.int
 
அலுவேலக ந�ரம்: வேோர�ோட்கள்: 10:00 – 15:00, வேோரவேிடுமுமற: மூடப்பட்டிருககும் 

பவேைி�ோட்டவேர வேிவேகோர நைன்முமறயபீட்டு �ீதிைன்றம் (UNE) 
ஆனது UDI இனோல் வேழஙகப்பட்ட �ிரோகரிப்பின் நைன்முமறயபீட்மட பரிெீலிககும் 

�ீதிைன்றத்திற்கு �ிகரோன ஓர அரெ �ிருவேோக அமைப்பு. 

அஞெல் முகவேரி: Postboks 8165 Dep., NO-0034 Oslo, Norway  
அலுவேலமுகவேரி: Stenersgt. 1B/C, 0050 Oslo 
ததா்லபபசி: +47 21 08 50 00, ததா்லந்கல்: +47 21 08 50 01 
வ்லதத்ளம்: www.une.no, மின்னஞசல்: postmottak@une.no

ந�ோரநவேயின் பெஞெிலுமவேச ெஙகத்தின் (NORGES RØDE KORS) 
கண்டுபிடிககும் நெமவேகள் நபோர, ெண்மட அல்லது நபரழிவுச ெம்பவேம் 

ஆகியவேற்றினோல் பிரிககப்பட்ட குடும்ப உறுப்பினரகைிமடநய ைீண்டும் பதோடரபு 

ஏற்படுத்த உதவுகிறது.

UDI இற்நகோ அல்லது பிறருகநகோ, உஙகமைப் பற்றிய தகவேல்கமை 

பெஞெிலுமவேச ெஙகம் அைிப்பதில்மல. இநதச நெமவே இலவேெம்.

அஞெல் முகவேரி: Postboks 1 Grønland, NO-0133 Oslo, Norway 
அலுவேலமுகவேரி: Hausmannsgt. 7, 0186 Oslo

பதோமலநபெி: +47 22 05 40 00

வ்லதத்ளம்: www.rodekors.no, மின்னஞசல்: tracing@redcross.no
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புகலிட வேிண்ணப்பதோரிகளுககோன ந�ோரநவேயிய ெஙகம் (NOAS) 
அலுவேலக முகவேரி: Torggata 22, 0183 Oslo, Norway  

அஞெல் முகவேரி:  P. b. 8893 Youngstorget, NO-0028 Oslo, Norway 
பதோமலநபெி: +47 22 36 56 60, பதோமல�கல்: +47 22 36 56 61 

ைின்னஞெல்: www.noas.org, ைின்னஞெல்: noas@noas.org

NOAS என்பது அரசு ெோரபற்ற ைனித உரிமைகளுககோன 
அமைப்போகும். இது புகலிடம் நகோருபவேரகளுககு தகவேல் ைற்றும் 

ெட்டரீதியோன உதவேிகமை வேழஙகுகிறது.

ந�ோரநவேயில் புகலிடம் நகோரும் உஙகளுககும் ைற்றும் போதுகோப்பு 
நகோரி வேிண்ணப்பிப்நபோருககுைோன முககிய தகவேல்கமை 

இகமகநயடு பகோண்டுள்ைது. 


