அடிக்கடிக் ககட்கப்படும்
ககள்விகள்
தமிழ்

மமொழிமபயர்ப்பு மற்றும் உரைமபயர்ப்புச் கேரவ (TIS கேஷனல்), ஆங்கில மமொழி
கபேொதவர்களின் ேில மபொதுவொன ககள்விகளுக்கு அவர்களின் மேொந்த மமொழியில்
விரையளிக்க வடிவரமக்கப்பட்ை, அடிக்கடி ககட்கப்படும் ககள்விகளின் மதொகுப்ரப
உருவொக்கியுள்ளது.

TIS நேஷனல் வழங்கும் நேவவகள் என்னனன்ன?
TIS கேஷனல், ஆங்கிலம் கபேொதவர்களுக்கொகவும், ஆங்கிலம் மமொழி கபேொத தங்கள்
வொடிக்ரகயொளர்களுைன் மதொைர்புமகொள்ள விரும்பும் முகவர்கள் மற்றும்
வணிகங்களுக்கொகவும் உரைமபயர்ப்பு கேரவகரள அளிக்கிறது. இந்தச் கேரவகளொனது
ஆங்கிலம் கபேொதவர்கள் ஆஸ்திகைலியொவில் உள்ள கேரவகள் மற்றும் தகவரல
சுதந்திைமொக அணுக உதவுகிறது.
TIS கேஷனல் ஆஸ்திகைலியொ முழுவதிலும் 160க்கும் கமற்பட்ை மமொழிகளில் 3000க்கும்
கமற்பட்ை உரைமபயர்ப்பொளர்களுைன் ஒப்பந்தம் மேய்துள்ளது.
ஆங்கிலம் கபேொதவர்கள் 131 450 என்ற எண்ணில் அரழப்பதன் மூலம் TIS கேஷனல்
மூலமொக ஃகபொன் வழி உரைமபயர்ப்பொளர்கரள உைனடியொக அணுகலொம்.
மொற்றொக, ேீங்கள் கேைடியொக ஒரு அரமப்ரபத் மதொைர்புமகொண்ைொல், அவர்கள் உங்கள்
ேொர்பொக ஒரு மமொழிமபயர்ப்பொளரை ஏற்பொடு மேய்யலொம்.

TIS நேஷனல் மூலமாக ோன் யாவை ன ாடர்புனகாள்ள முடியும்?
உள்துரற அரமச்ேகம் உட்பை 60,000க்கும் அதிகமொன ேிறுவனங்கள் TIS கேஷனலுைன் பதிவு
மேய்யப்பட்டுள்ளன. கேஷனலின் பிற வொடிக்ரகயொளர்களில் ேில:

•

மொேில மற்றும் மத்திய அைசு துரறகள்

•

உள்ளூர் கவுன்ேில்கள்

•

மருத்துவம் மற்றும் சுகொதொைப் பயிற்ேியொளர்கள்

•

மருந்தொளுனர்

•

பயன்பொட்டு ேிறுவனங்கள்

•

மதொரலத்மதொைர்பு ேிறுவனங்கள்

•

அவேைச் கேரவகள்

•

ேட்ைச் கேரவகள்

•

தீர்வு மற்றும் ேமூக கேரவ வழங்குேர்கள்.

ேீங்கள் மதொைர்பு மகொள்ள கவண்டிய அரமப்பு TIS கேஷனிலிருந்து மமொழிமபயர்ப்பொளர்
உதவியுைன் கூடிய அரழப்புகரள ஏற்றுக்மகொள்வரத TIS கேஷனல் உத்தைவொதம் அளிக்க
முடியொது.

ோன் எப்ந ாது TIS நேஷனவல அவழக்கலாம்?
TIS கேஷனல் உரைமபயர்ப்புச் கேரவரய 24 மணி கேைமும், ஆண்டுகதொறும் ஒவ்மவொரு
ேொளும் மபறலொம்.
ேீங்கள் மதொைர்புமகொள்ளும் அரமப்ரப அவர்களின் வழக்கமொன வணிக கேைங்களில்
மட்டுகம மதொைர்புமகொள்ள முடிவதொக இருக்கலொம். கமலும் வணிக கேைங்கள்
அரமப்புகளுக்கு இரைகய மொறுபைலொம். ஆஸ்திகைலியொவில் உள்ள மபரும்பொலொன
அரமப்புகள் 9 am–5 pm, திங்கள் – மவள்ளி என்ற ேிரலயொன வணிக கேைங்களில்
மேயல்படுகின்றன. பல ேிறுவனங்கள் மபொது விடுமுரற ேொட்களில் மேயல்படுவதில்ரல.

131 450 என்ற எண்வை அவழத் ால் என்ன ேடக்கும்?
1. கேஷனரல 131 450 என்ற எண்ணில் அரழக்கவும். TIS கேஷனல் தனியுரிரம
அறிக்ரகரய ககட்பீர்கள்.
2. ‘உரைமபயர்ப்பொளர் எந்த மமொழியில் கபே கவண்டும்’ எனக் ககட்கப்படுவர்கள்
ீ
? உங்கள்
மமொழிரயச் மேொல்லவும்.
3. ‘ேீங்கள் TIS கேஷனலின் வர்த்தக வொடிக்ரகயொளைொ?’ எனக் ககட்கப்படுவர்கள்.
ீ
‘இல்ரல’
எனப் பதிலளிக்கவும்.
4. ேீங்கள் ஆங்கிலம் கபசும் TIS கேஷனல் மதொரலகபேி ஆபகைட்ைருக்கு மொற்றப்படுவர்கள்.
ீ
கொத்திருக்கும் கபொது ‘மதொரலகபேி ஆபகைட்ைரை ேொங்கள் மதொைர்பு மகொள்ளும்வரை
கொத்திருக்கவும்’ என உங்கள் மமொழியில் மேொல்லக் ககட்பீர்கள்.
5. TIS கேஷனல் மதொரலகபேி ஆபகைட்ைர் உங்கள் மமொழிரய மீ ண்டும் ஒருமுரற
உறுதிப்படுத்துவொர்.
6. மதொரலகபேி ஆபகைட்ைர் உங்கரளக் கொத்திருப்பில் ரவத்துவிட்டு, உரைமபயர்ப்பொளரைத்
மதொைர்புமகொள்வொர். ேீங்கள் பின்வரும் மேய்திரய உங்கள் மமொழியில் ககட்பீர்கள்,
‘உரைமபயர்ப்பொளரை ேொங்கள் மதொைர்புமகொள்ளும் வரை கொத்திருக்கவும்’.
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உங்கள் மமொழிக்கு உரைமபயர்ப்பொளர் இருந்தொல், TIS கேஷனல் மதொரலகபேி
ஆபகைட்ைர் உங்கரள உரைமபயர்ப்பொளருைன் இரணப்பொர் பிறகு ேீங்கள் எந்த
அரமப்புைன் மதொைர்புமகொள்ள விரும்புகிறீர்கள் என்று ககட்பொர்.
o

TIS கேஷனரல அரழக்கும் கபொது, அரமப்பின் மபயர், அதரன மதொைர்பு
எண் மற்றும் அரமப்புைனொன உங்கள் வொடிக்ரகயொளர் அல்லது கணக்கு
எண் (இருந்தொல்) அவற்ரறத் தயொைொக ரவத்திருக்கவும்.

o

ேீங்கள் யொரைத் மதொைர்புமகொள்ள விரும்புகிறீர்கள் என்பரத
உரைமபயர்ப்பொளர் TIS கேஷனல் மதொரலகபேி ஆபகைட்ைருக்குத்
மதரிவிப்பொர். பின்னர், ஆபகைட்ைர் ககட்டுக்மகொண்ை அரமப்ரப அரழத்து
உங்கரளயும் உரைமபயர்ப்பொளரையும் அதனுைன் இரணக்க முயற்ேிப்பொர்.



உங்கள் மமொழிக்கு உரைமபயர்ப்பொளர் இல்ரலமயனில், ஆபகைட்ைர் உங்கரள
விரைவில் மீ ண்டும் அரழக்கும்படி ககட்பொர். ேீங்கள் ஒன்றுக்கும் கமற்பட்ை
மமொழிரயப் கபசுபவைொக இருந்தொல், கவமறொரு மமொழியில் உரைமபயர்ப்பொளரை
ேீங்கள் ககட்கலொம்.

TIS நேஷனல் ன ாவலந ேி ஆ நைட்டர் அல்லது உவைன யர்ப் ாளர், ோன்
எந்

அவமப்புடன் ந ே நவண்டும் எனப்

ரிந்துவைப் ார்களா?

இல்ரல. TIS கேஷனல் மதொரலகபேி ஆபகைட்ைர், பொகுபொடு இல்லொமல் மேயல்பை கவண்டும்
கமலும் ேீங்கள் எந்த அரமப்ரபத் மதொைர்புமகொள்ளலொம் என்பரதப் பரிந்துரைக்க மொட்ைொர்.
ேீங்கள் உரைமபயர்ப்பொளருைன் இரணக்கப்பட்ை பிறகு, உரைமபயர்ப்பொளர் உங்களுைன்
முரறேொைொ வழிகளில் உரையொைரல கமற்மகொள்ள மொட்ைொர். கமலும் எல்லொ உரைமபயர்ப்பு
கேரவகளின் கபொதும் பொகுபொடு இல்லொமல் மேயல்படுவொர்.
TIS கேஷனரல அரழக்கும் கபொது, அரமப்பின் மபயர், அதரன மதொைர்பு எண் மற்றும்
அரமப்புைனொன உங்கள் வொடிக்ரகயொளர் அல்லது கணக்கு எண் (இருந்தொல்) அவற்ரறத்
தயொைொக ரவத்திருக்கவும்.

ோன் இவைக்கப் ட்ட உவைன யர்ப் ாளர் எனக்குத் ன ரிந் வைாக
இருந் ால் ோன் என்ன னேய்ய நவண்டும்?
உங்களுக்கு உரைமபயர்ப்பொளர் ஏற்கனகவ அறிமுகமொனவர் என்பரத ேீங்கள் அறிந்தொல்,
உரைமபயர்ப்பு அமர்ரவத் மதொைை கவண்டுமொ என்பரத ேீங்ககள தீர்மொனித்துக்மகொள்ளலொம்.
அகத உரைமபயர்ப்பொளருைன் மதொைை விரும்பவில்ரல எனில், TIS கேஷனல் மதொரலகபேி
ஆபகைட்ைரிைம் அல்லது அரமப்பிைம் மதரிவித்துவிட்டு அரழப்ரபத் துண்டிக்கலொம்.

ோன் ஆண் அல்லது ன ண் உவைன யர்ப் ாளவைக் நகட்கலாமா?
ககட்கலொம். குறிப்பிட்ை பொலினத்தில் உரைமபயர்ப்பொளர் கவண்டும் என விரும்பினொல்,
முடிந்தவரை கூடிய விரைவில் TIS கேஷனல் மதொரலகபேி ஆபகைட்ைரிைம் அல்லது
அரமப்பிைம் மதரிவிக்கவும். ேீங்கள் ககட்டுக்மகொண்ை பொலினத்தில் உரைமபயர்ப்பொளரை
அளிக்க TIS கேஷனல் முயற்ேிக்கும்.

Frequently Asked Questions in Tamil | 2

குறிப் ிட்ட ம ம் அல்லது கலாச்ோைப்

ின்னைி னகாண்ட ஒரு

உவைன யர்ப் ாளவை ோன் நகட்கலாமா?
இல்ரல. உரைமபயர்ப்பொளரின் மமொழிமபயர்ப்பொளர்கள் மற்றும் உரைமபயர்ப்பொளர்களுக்கொன
கதேிய அங்கீ கொைம் ஆரணயம் (NAATI) (https://www.naati.com.au/) தகுதி (கல்வி) ேிரல மற்றும்
ேீங்கள் மிகவும் தகுதிவொய்ந்த உரைமபயர்ப்பொளரைப் மபறுவரத உறுதி மேய்வதற்கொன
வொய்ப்பின் அடிப்பரையில் உரைமபயர்ப்பொளர்களுக்கு TIS கேஷனல் மதொரலகபேி
ஆபகைட்ைர்கள் பணிகரள ஒதுக்குவொர்கள். கலொச்ேொைப் பின்னணி அல்லது மத
அடிப்பரையில் TIS கேஷனல் உரைமபயர்ப்பொளரை ேியமிக்கொது.

உவைன யர்ப் ாளவை நேைடியாகப்

யன் டுத்

விரும்புகிநறன். அப் டி

னேய்யலாமா?
மேய்யலொம். கேஷனல் ஆன்-ரேட் உரைமபயர்ப்புச் கேரவகரள வழங்குகிறது. ஆன்-ரேட்
உரைமபயர்ப்பொளர் கதரவஎனில், மதொரலகபேி மூலம் TIS கேஷனல் வழியொக ேீங்கள்
உரையொை விரும்பும் அரமப்புைன் மதொைர்புமகொண்டு, அவர்களிைம் ஆன்-ரேட்
உரைமபயர்ப்பொளரை ஏற்பொடு மேய்யுமொறு ககட்க கவண்டும்.

ோன் அவேை நேவவகவளத் ன ாடர்புனகாள்ள விரும்புகிநறன். என்ன
னேய்ய நவண்டும்?
அவேைகொல ஆம்புலன்ஸ், கொவல் ேிரலயம் அல்லது தீ அரணப்புச் கேரவகளுக்கு எப்கபொதும்
கேைடியொக 000 என்ற எண்ணுக்கு அரழக்கவும். 000 அவேைகொல கேரவகள் ரலன் ஆனது
முன்னுரிரம ரலன் மூலம் TIS கேஷனரலத் மதொைர்புமகொண்டு உங்கரள
உரைமபயர்ப்பொளருைன் இரணக்கும். இந்தச் கேரவ, ேொளுக்கு 24 மணி கேைமும், ஆண்டின்
ஒவ்மவொரு ேொளும் கிரைக்கும்.

ஆங்கிலம் அல்லா

னமாழி ந சு வர்களுக்கு

TIS

நேஷனல் நேவவகள்

இலவேமாகக் கிவடக்குமா?
கிரைக்கும். மபரும்பொலொன TIS கேஷனல் உரைமபயர்ப்புச் கேரவகள் ஆங்கிலம் அல்லொத
மமொழி கபசுபவர்களுக்கு இலவேமொகும். மபொதுவொக, ேீங்கள் மதொைர்புமகொள்ளும் அரமப்புகள்
கேரவக்கொன கட்ைணத்ரத ஏற்கும். ேில அரமப்புகள் மற்றும் மருத்துவ
பயிற்ேியொளர்களுக்கு TIS கேஷனல் வழியொக இலவே உரைமபயர்ப்ரபப் மபறும்
தகுதியுள்ளது.
ேில அரமப்புகள் TIS கேஷனல் இைமிருந்து அரழப்புகரள ஏற்பதில்ரல, இருப்பினும்
ேீங்கள் அந்த அரமப்புகரள கேைடியொகத் மதொைர்புமகொண்ைொல், அவர்கள் மதொரலகபேி
உரைமபயர்ப்பொளருைன் உங்கரள மீ ண்டும் அரழக்கலொம்.
TIS கேஷனலின் வொடிக்ரகயொளர் அல்லொத ஒரு அரமப்புைன் ேீங்கள் மதொைர்புமகொள்ள
விரும்பினொல் கமலும் அந்த அரமப்பு கேரவக்கொன கட்ைணத்ரத ஏற்க மறுத்தொல், ேீங்கள்
தனிப்பட்ை கணக்ரக உருவொக்கி ேீங்களொககவ கேரவக்கு பணம் மேலுத்துவதற்குத்
கதர்வுமேய்யலொம். இரதச் மேய்ய, உரைமபயர்ப்பொளரிைம் மதரிவிக்கவும், TIS கேஷனல்
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மதொரலகபேி ஆபகைட்ைர் ேீங்கள் கணக்ரக உருவொக்க உதவி மேய்வொர். தனிப்பட்ை
கணக்ரக உருவொக்க, உங்களிைம் கிமைடிட் கொர்டு இருக்க கவண்டும்.

TIS நேஷனல் மூலமாக ஆவைங்கவள னமாழின யர்க்கலாமா?
இல்ரல. TIS கேஷனல் வணிக ரீதியொன ஆவண மமொழிமபயர்ப்புச் கேரவரய
வழங்குவதில்ரல.
ஆஸ்திகைலியொவில் ேிைந்தைமொக குடிகயறியவர்களுக்கொக, ேமூகச் கேரவகள் துரற (DSS)
ஆவண மமொழிமபயர்ப்புச் கேரவரய இலவேமொக வழங்குகிறது. ேிைந்தை குடிமக்கள் மற்றும்
குறிப்பிட்ை தற்கொலிக அல்லது இரைக்கொல VISA ரவத்திருப்பவர்கள், VISA அனுமதிக்கப்பட்ை
கததியின் முதல் இைண்டு ஆண்டுகளுக்கு, பத்து தகுதிமபறும் ஆவணங்கரள ஆங்கிலத்தில்
மமொழி மபயர்த்துக்மகொள்ளலொம்.
இலவே மமொழிமபயர்ப்புச் கேரவகள் பற்றிய கூடுதல் விவைங்கரள DSS இரணயதளத்தில்
பொர்க்கலொம் (translating.dss.gov.au/en/about-this-service).
மமொழிமபயர்ப்பொளர்கள் மற்றும் உரைமபயர்ப்பொளர்களுக்கொன கதேிய அங்கீ கொை
ஆரணயத்ரதத் (NAATI) (https://www.naati.com.au/) மதொைர்புமகொண்டு மற்ற மமொழிமபயர்ப்பு
விருப்பங்கள் பற்றிய தகவல்கரளக் கண்ைறியலொம்.

ன ாவலந ேி உவைன யர்ப் ாளவை அணுக உ வுக்கூடிய உ வி
ஆவைங்கவளத்

ருவர்களா?
ீ

ஆம். ஆங்கிலம் அல்லொத மமொழி கபசுபவர்கள் உரைமபயர்ப்பொளரை அணுக உதவும்
வரகயில் TIS கேஷனல் மமொழிமபயர்க்கப்பட்ை பலதைப்பட்ை உதவி ஆவணங்கரள
வழங்குகிறது. ஆங்கிலம் அல்லொத மமொழி கபசுபவர்களுக்கொன உதவி ஆவணங்கரள
விளம்பைப் மபொருட்கள் பட்டியலில் (https://www.dss.gov.au/family-safety-pack) பொர்க்கவும்.
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ீ
உள்ளனவா?
TIS நேஷனலிடம் உ விகைமான வடிநயாக்கள்
உள்ளது. வொடிக்ரகயொளர்கள் எங்கள் கேரவகரளப் பயன்படுத்துவதில் உதவும் விதமொக, TIS
கேஷனல் வழிகொட்டும் வடிகயொக்கரள
ீ
உருவொக்கியுள்ளது https://www.tisnational.gov.au/Help-usingTIS-National-services/Videos/New-Standard-page-base.aspx).

TIS உவைன யர்ப் ாளருக்கான

ைி என்ன?

கபேிய வொர்த்ரதகரள உங்கள் மமொழியில் முடிந்தளவு துல்லியமொக மமொழிமபயர்ப்பகத
உரைமபயர்ப்பொளரின் பணியொகும்.
உரைமபயர்ப்பொளர்கள் அறிவுரைகள் வழங்குவதில்ரல. அத்துைன் TIS கேஷனல் மதொரலகபேி
ஆபகைட்ைர் மூலம் கதரவப்படும் அல்லது ேீங்கள் மதொைர்புமகொள்ளும் ேபருக்குத்
கதரவப்படும் ககள்விகரளத் தவிை கவறு ககள்விகள் எரதயும் ககட்கமொட்ைொர்.
TIS கேஷனல் உரைமபயர்ப்பொளர் கண்டிப்பொன மேறிமுரறகளுக்குக் கட்டுப்பட்டுள்ளனர்.
மேறிமுரறகள் அவர்களின் மதொழில்முரற ேைத்ரத ேிர்வகிப்பதுைன், பின்வருவதில்
அைங்கும் பல்கவறு கைரமகரள உள்ளைக்கியது:
•

மதொழில்முரற ேைத்ரத

•

இைகேியத்தன்ரம

•

திறன்

•

பொகுபொடு பொர்க்கொமல் இருப்பது

•

துல்லியத்தன்ரம

•

பணி வைம்புகள் பற்றிய மதளிவு

•

மதொழில்முரற உறவுகரளக் கரைப்பிடித்தல்

•

மதொழில்முரற வளர்ச்ேி

•

மதொழில்முரற ஒற்றுரம.

மேறிமுரறகள் பற்றிய கூடுதல் விவைங்கள் பற்றிய கூடுதல் தகவல்கரள
உரைமபயர்ப்பொளர்கள் மற்றும் மமொழிமபயர்ப்பொளர்கள் (AUSIT) இரணயதளத்தில்
(https://ausit.org/AUSIT/About/Ethics___Conduct/Code_of_Ethics/AUSIT/About/Code_of_Ethics.aspx)
பொர்க்கலொம்.

உவைன யர்ப் ாளவைச் ேிறந்

முவறயில்

யன் டுத்துவது எப் டி?

ேீங்கள் உரைமபயர்ப்பொளரை பின்வரும் வழிகள் மூலம் கமலும் பலன் மபறும் வரகயில்
பயன்படுத்தலொம்.
•

TIS கேஷனரல அரழக்கும் முன் உங்களுக்குத் கதரவயொன எல்லொத்
தகவல்கரளயும் ரவத்துக்மகொள்ளுதல்

•

மீ ண்டும் கபேத் மதொைங்குவதற்கு முன், உரைமபயர்ப்பொளர் கபேி முடிக்கும் வரை
மபொறுரமயுைன் கொத்திருத்தல்

•

ேிறிய வொக்கியங்கரளப் பயன்படுத்துதல்

•

மமொழிமபயர்க்க கடினமொன வட்ைொை வழக்கு அல்லது புரியொத வொர்த்ரதகரளத்
தவிர்த்தல்

•

உரைமபயர்ப்பொளரின் பணிரயப் புரிந்துமகொள்ளுதல்
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•

உரைமபயர்ப்பொளரிைம் அறிவுரை அல்லது உங்கள் ேொர்பில் கபசும்படி ககட்கொமல்
இருத்தல்

•

உரைமபயர்ப்பொளரைப் புரிந்துமகொள்வது கடினமொக இருந்தொல், உரைமபயர்ப்பொளர்,
அரமப்பு அல்லது TIS கேஷனலிைம் உைனடியொகத் மதரிவித்தல்

TIS நேஷனலுக்கு என் கருத்வ

எப் டி ன ரிவிப் து?

TIS கேஷனல் கேரவ, உரைமபயர்ப்பொளர் அல்லது ஆபகைட்ைர் பற்றி கருத்து மதரிவிக்க, 133
177 என்ற எண்ணில், எங்கள் உலகளொவிய கருத்து மதரிவிக்கும் யூனிட்ரை அரழக்கவும்.
உரைமபயர்ப்பொளருைன் இரணக்கப்படுவதற்கு, உங்கள் மமொழிரயத் மதரிவிக்கவும்.
உரைமபயர்ப்பொளருைன் இரணக்கப்பட்ை பிறகு, TIS கேஷனலுக்கு கருத்து மதரிவிக்க
விரும்புவதொகத் மதொரலகபேி ஆபகைட்ைரிைம் மதரிவிக்கவும். உங்கள் கருத்து
பதிவுமேய்யப்பட்டு TIS கேஷனலில் உள்ள மதொைர்புரைய குழுவுக்கு, கருத்தில்
மகொள்வதற்கொக அனுப்பப்படும்.

குடும்

வன்முவறத் ன ாடர் ான விஷயங்கவளப் ந சுவ ற்காக

உவைன யர்ப் ாளவைப்

யன் டுத்

விரும்புகிநறன். எனக்கு உ வக்கூடிய

உ வி ஆவைங்கள் உள்ளனவா?
வட்டு
ீ
வன்முரறயும் குடும்ப வன்முரறயும், பொலியல் தொக்குதல் மற்றும் கட்ைொய
திருமணம், மற்றும் பொதுகொப்புக்கொன ஒரு மபண்ணின் உரிரமத் மதொைர்பொக ஆஸ்திகைலிய
ேட்ைங்கள் பற்றிய தகவல்கள் மகொண்ை குடும்பப் பொதுகொப்புத் மதொகுப்ரப ஆஸ்திகைலிய
அைேொங்கம் உருவொக்கியுள்ளது. இந்தத் மதொகுப்பில், 46 மமொழிகளில் மமொழிமபயர்க்கப்பட்ை
ேொன்கு விவைத் தொள்கள் மற்றும் ஒரு ஸ்கைொரிகபொர்டு உள்ளைக்கியுள்ளது. ேமூகச் கேரவத்
துரறயின் இரணயதளத்தில் குடும்பப் பொதுகொப்புத் மதொகுப்ரபப் (https://www.dss.gov.au/familysafety-pack) பொர்க்கலொம்.
குடும்பப் பொதுகொப்புத் மதொகுப்ரப முழுரமயொக்கும் விதமொக, வட்டு
ீ
வன்முரறச் சூழல்களில்
உரைமபயர்ப்பு மேய்தல் (https://www.dss.gov.au/settlement-and-multicultural-affairs/publications/interpretingin-domestic-violence-situations) மற்றும் உரைமபயர்ப்பொளர்களும் குடும்பப் பொதுகொப்பும்
(https://www.dss.gov.au/settlement-and-multicultural-affairs/publications/interpreters-and-family-safety) என்ற
விவைத்தொள்கள், குடும்ப வன்முரற சூழல்களில் உரைமபயர்ப்பொளர்களின் பங்கு மற்றும்
மபொறுப்பு பற்றிய விழிப்புணர்ரவ அதிகரிப்பரத கேொக்கமொகக் மகொண்டுள்ளன.
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