
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

குடும்பங்களுக்கான அறிவிப்புகள் 
மேற்கு ஆஸ்திமேலியாவில் அேசுப் பள்ளியில் பயிலும் தற்காலிகத் திறன் குறறபாடு (டிஎஸ்எஸ் (TSS)) விசா 
(துறைவகுப்பு 482) ேற்றும் தற்காலிக மவறல (திறன்) விசா (துறை வகுப்பு 457) உறையவர்களின் 
குழந்றதகளுக்கான பள்ளிக் கட்ைைம். 

 
 

உள்நாட்டில் வசிக்கும் மேற்கத்திய ஆஸ்திமேலியக் குழந்றதகளுக்குக் 
கிறைக்கும் அமத அங்கீகாேம் 457 அல்லது 482 விசா உறையவர்களின் 
குழந்றதகளுக்கும் உள்நாட்டில் உள்ள அேசுப் பள்ளியில் கிறைக்கும் 
என்பதால் அவர்கள் அங்மகமய பயிலலாம். நீங்கள் குடும்பப் பள்ளிக் 
கட்ைைத்றத ேட்டும் சசலுத்தினால் மபாதுோனது ஆகும். 
 

பள்ளிக் கட்ைைம் ேற்றும் பள்ளிக்கு அளிக்கும் 
தன்னார்வப் பங்களிப்பு ேற்றும் இதே 
கட்ைைங்கள்  
அேசுப் பள்ளிகளில் நீங்கள் பதிவு சசய்திருந்தால், குடும்பத்தில் இருக்கும்  
குழந்றதகளின் எண்ைிக்றகறயக் கைக்கில் சகாள்ளாேல் (முன் 
ேழறலயர் பள்ளி முதல்  12 வயது வறே ), பயிற்சிக் கட்ைைம் 
வருைத்திற்கு $4000 ஆகும். தங்களது மூத்த குழந்றதறய ஏற்கனமவ 
மசர்ப்பித்துள்ள குடும்பங்கள் கட்ைைம் சசலுத்த மவண்டியது இல்றல. 
பள்ளிக்கு அளிக்கும் தன்னார்வப் பங்களிப்புகள் ேற்றும் இதே 
கட்ைைங்கறள குழந்றதகளின்  பள்ளியிமலமய  மநேடியாகச் சசலுத்த 
மவண்டும். இந்தக் கட்ைைங்கறள, பள்ளியில் பயிலும் ஒவ்சவாரு 
பிள்றளகளின் குடும்பங்களும் சசலுத்த மவண்டும். மேலும் அறத 
வருைந்மதாறும் பதிவு சசய்யப்பட்ை ஒவ்சவாரு பிள்றளக்கும் 
சசலுத்தப்பை மவண்டும்.. 
 

பள்ளிக்  கட்ைைத்றதச் சசலுத்துதல் 

பயிற்சிக் கட்ைைோனது டிஏஎஃப்ஈ (TAFE) இன்ைர்மநஷனல்  மேற்கு 
ஆஸ்திமேலியாவுக்குச் சசலுத்தப்பை மவண்டும். ஒவ்சவாரு 
கல்வியாண்டின் சதாைக்கத்திலும் (அல்லது நீங்கள் உங்கள் 
குழந்றதறயப் பள்ளியில் மசர்க்கும்மபாது ) $4000 (அல்லது ப்மோ 
மேட்ைாக) கடிதம் மூலோகமவா ேின்னஞ்சல் மூலோகமவா ஒரு 
கட்ைைப் பரிந்துறேறய சபறுவரீ்கள்.

பள்ளிக் கட்ைைத்றதக்  ஒமே தவறையாகமவா அல்லது  மநேடி சைபிட் 
வழியாகப் பலத் தவறைகளாகமவா  இன்வாய்ஸ்ஸில் குறிப்பிட்டுள்ளத் 
சதாறகறய அந்த ஆண்டின் இறுதிக்குள்  சசலுத்தி முடிக்கப்பை மவண்டும். 

 
சசலுத்தப்பைாத அல்லது நிலுறவயிலுள்ள முந்றதய ஆண்டுகளுக்கான பள்ளிக் 
கட்ைைங்கள் 2020க்கான கட்ைைத்துைன் மசர்த்துக் கட்டி முடிக்கப்பை மவண்டும். 
 

பள்ளிக் கட்ைைம் சசலுத்தத் மதறவ இல்லாத 
சூழ்நிறலகள்: 
பின்வரும் சூழ்நிறலகளில் நீங்கள் பள்ளிக் கட்ைைம் சசலுத்தத் மதறவயில்றல: 

>  நிேந்தேக் குடியுரிறே  சபற்றால்; 

>  உங்கள் குழந்றதகள் அேசுப் பள்ளிக் கல்வி முறறயில்  இருந்து சவளிமயறினால்; 

அல்லது 

>  உங்களது விசா வறக 457 அல்லது 482 விசா வறகயில்  இருந்து ோறினால். 

உங்களது சூழ்நிறலயில் இவற்றில் ஏமதனும் நிகழ்ந்தால், உங்கள் 

பிள்றளகளின் பள்ளிகளுக்கு நீங்கள் உைனடியாகத் சதரியப்படுத்த 

மவண்டும். அது உங்களுக்கு உரிய பள்ளிக் கட்ைைப் பரிந்துறேகறள  

வழங்கப்படுவறதயும் நீங்கள் தகுதிசபறும் ஏமதனும் ரீஃபண்டுகறளப் 

சபறுவறதயும் இது உறுதிப்படுத்தும்.  

முன்னதாக நீங்கள் 457 அல்லது 482 விசாவில் வசித்திருந்தீர்கள், ஆனால் 

இப்மபாது பிரிட்ஜிங் விசாவில் இருக்கிறரீ்கள் என்றாலும் நீங்கள் பள்ளிக் 

கட்ைைத்றதத் சதாைர்ந்து சசலுத்த மவண்டும். உங்களின் நிறலயான 

457 அல்லது 482 விசாவின் கீழ் நீங்கள் கட்டுப்பட்ை அறனத்து 

நிபந்தறனகறளயும்,  உரிறே வழங்கல்கறளயும் பிரிட்ஜிங் விசா 

ோற்றாது. 



நிதி சநருக்கடிக்கான சலுறக 

நீங்கள் 457 அல்லது 482 விசா றவத்திருப்பவோக இருந்தால், நீங்கள் 

சசலுத்தும் பள்ளிக் கட்ைைத்றதக் குறறப்பதற்கு அல்லது அதிலிருந்து 

விலக்களிப்பதற்கு, நிதி சநருக்கடிக்கான சலுறகறயக் மகாரி 

விண்ைப்பிக்கலாம். கட்ைைம் விதிக்கப்படும் அந்த வருைமே நிதி 

சநருக்கடிக்கான சலுறகக்கு  விண்ைப்பித்திருக்க மவண்டும். 2019க்கு 

முந்றதய பள்ளிக் கட்ைைங்களுக்கான நிதி சநருக்கடி சலுறகக்கு 

இதற்கு மேல் விண்ைப்பிக்க முடியாது. 

நிதி சநருக்கடிக்கான சலுறக விண்ைப்பங்கள் இரு வறகப்படும்: 

ஒட்டுமமொத்த குடும்ப வருமொனம் 

வரி ேற்றும் இதே கட்ைைங்கள் விதிக்கப்படுவதற்கு முன், சபற்மறார் 

இருவோலும் ஈட்ைப்படும் வரிவிதிப்பிற்கு உட்பட்ை வருவாமய 

ஒட்டுசோத்த குடும்ப வருோனம் ஆகும். அதிக மநேம் 

பைிபுரிந்ததற்கான வருவாய் அல்லது மபானஸ் கட்ைைங்களும் இதில் 

மசர்க்கப்படும். 

உங்கள் குடும்பத்தின் ஒட்டுசோத்த குடும்ப வருோனம் வருைத்திற்கு 

$75000 அல்லது அதற்குக் குறறவானதாக இருந்தால், பள்ளிக் 

கட்ைைத்தின் ேீது முழு விலக்கு உங்களுக்கு வழங்கப்பைலாம். 
உங்கள் ஒட்டுசோத்த குடும்ப வருோனம் கைக்கிைப்படுவதற்கு அறத 
அனுேதிக்கும் சான்று மதறவப்படுகிறது. உங்கள் ேற்றும் உங்கள் 
வாழ்க்றகத்துறையின் சான்றுகளாக அளிக்கப்பை மவண்டியறவ:  

>  ேிகச் சேீபத்திய மபஸ்லிப்கள் மூன்று; 

> வருை வருோனத்திற்கான சான்று; 

>  மபஜி (PAYG) அல்லது குழு சான்றிதழ்களில் உள்ள வருோனம்; ேற்றும் 

> 457 அல்லது 482 விசா வழங்கப்பைதற்கான அறிவிப்பு அல்லது 

உத்தேோதேளிக்கப்பட்ை வருோனத்துைனான பைி ஒப்பந்தம். 

 

எதிர்பொரொத நிதி மநருக்கடி நிலைகள்  

உங்களின் நிதிநிறலகளில் ஏற்பட்ை எதிர்பாோத சநருக்கடியினால், முழு 

பள்ளிக்  கட்ைைத்றதச்  சசலுத்த இயலாத நிறல ஏற்படுோனால், 

பள்ளிக் கட்ைைத்தில் உங்களுக்கு முழு அல்லது பகுதி விலக்கு 

வழங்கப்பைலாம். அவ்வாறான எதிர்பாோத சநருக்கடிக்கான  

சான்றறயும் அது எவ்வாறு பயிற்சிக் கட்ைைம் சசலுத்துவதில் 

சிேேத்றத ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பறதயும், சம்பவம் நைந்த 6 

ோதத்திற்குள் நீங்கள் வழங்க மவண்டும்.  

உைல்நலக் குறறபாடு, மவறலயிழப்பு, பைிோற்ற நிறலகள், குடும்பப் 

பிேச்சறன, இறப்பு ஆகியவற்றற இந்த நிதிநிறலகளின் எதிர்பாோத 

ோற்றம் உள்ளைக்கும்.. 

பின்வரும் சூழ்நிறலகறள எதிர்பாோத ோற்றங்களாகக் 

கருத்தில்சகாள்ள முடியாது: 

> இந்தப் பள்ளிக் கட்ைைத்றதமயா மவறு ஏமதனும் கல்விக் 

கட்ைைத்றதமயா சசலுத்தும் கட்ைாயம்: 

> நிேந்தே இருப்பிைத்திற்கு விண்ைப்பிப்பது; 

> வாைறக, செல்த் இன்சூேன்ஸ், மலான் திருப்பி சசலுத்துதல் மபான்ற 

குடும்பத்திற்கான தினசரி சசலவுகள்; அல்லது 

> மவறு குழந்றதகள் அல்லது வளர்ந்த ோைவர்களுக்குக் கல்விக் 

கட்ைைங்கள் சசலுத்துவது.

 

உங்கள் பைியில் ஏற்படும் எந்தசவாரு ோற்றமும் நீங்கள் விண்ைப்பிக்கும் 

நிதி சநருக்கடிக்கான சலுறகறயப் பாதிக்கலாம். நீங்கள் சசய்யும் பைியில் 

இருந்து உங்களுக்கும் உங்களது வாழ்றகத்துறைக்கும் கிறைக்கும் 

ஒட்டுசோத்த வருோன விவேங்கறளயும் வழங்கிை மவண்டும். பைிமுடிவு 

அல்லது ேிறகறே கடிதங்கள், பைியிலிருந்து கிறைக்கும் இறுதியாகப் 

சபற்ற மபஸ்லிப்கள் அல்லது நீங்கமளா உங்கள் வாழ்றகத்துறைமயா 

எவ்வளவு காலோக மவறலயில்லாேல் இருக்கிறரீ்கள் என்ற 

விவேங்கறளயும் வழங்க மவண்டும். 

அறனத்து நிதி சநருக்கடிக்கான சலுறக விண்ைப்பங்களும் 

ஒவ்சவான்றாய் காேைங்களின் அடிப்பறையில் பரிசீலறனக்குக்  

சகாள்ளப்படுகின்றன. டிஏஎஃப்ஈ (TAFE) இன்ைர்மநஷனல் மேற்கு  

ஆஸ்திமேலியாவிைம் நீங்கள் அறனத்துத் மதறவயான 

ஆவைங்கறளயும் சேர்ப்பித்த  நான்கு முதல் ஆறு வாேங்களுக்குள் 

அதன் முடிறவத் சதரிந்து சகாள்ளலாம். 

ஒவ்சவாரு வருைமும் நிதி சநருக்கடிக்கான சலுறக விண்ைப்பம் 

சேர்ப்பிக்கப்பை மவண்டும். பள்ளிக்  கட்ைைத்திற்கான விலக்கு 

அளிக்கப்பட்ைால், உங்களால் கட்ைைம் சசலுத்த முடியாேல் மபான 

அந்த காலகட்ைத்திற்கு ேட்டுமே அது சபாருந்தும். அடுத்த 

கல்வியாண்டிற்கும்  கல்விக் கட்ைைத்திற்கான விலக்கு சதாைோது. 

 


