நீங்கள வசிததிருக்கிற ேறற இடங்கக்ளக்
்ககாட்டிலும மவறு்பட்டதகா்க இருக்்கக்கூடிய
வகாடக்கக்கு விடுதல விதிமுகற்கள
குயீன்ஸ்காண்ட்டில
உள்ளை.
நீங்கள வசிததிருக்கிற
ேறற இடங்கக்ளக்
விடும
ம்பகாது உங்களுக்கு
்ககாட்டிலுமவகாடக்கக்கு
மவறு்பட்டதகா்க
இருக்்கக்கூடிய
உரிகே்களும
ப்பகாறுப்பு்களும
வகாடக்கக்குஎனறு
விடுதல
விதிமுகற்கள
உள்ளை. அகவ
யகாகவ எனறு
குயீன்ஸ்காண்ட்டில
உள்ளை.
பிரச்சிகை்கக்ளத
வகாடக்கக்குஅறிந்துக்ப்ககாண்டு
விடும ம்பகாது உங்களுக்கு
தவிர்க்்கவும.
எனறு உரிகே்களும
ப்பகாறுப்பு்களும

சி் ப்பகாதுவகாை வகாடக்கக்
விடுதல விதிமுகற்கள
வகாடக்கக்கு குடியிருப்்பவர்்கள:

சி் ப்பகாதுவகாை
வகாடக்கக்கு
• உரிய மநரததில
வகாடக்ககய ப்லுததவு
விடுதல விதிமுகற்கள
• வகாடக்கக்கு குடியிருக்கும இடதகத சுத

மநர்ததியகா்கவும ம்தேகடயகாேலும க
ப்ககாள்ளவும
வகாடக்கக்கு குடியிருப்்பவர்்கள:

• வகாடக்ககய
உங்கள வகாடக்கக்கு
குடியிருததல ஒப்்ப
• உரிய மநரததில
ப்லுததவும

விதிமுகற்களுக்கு ்கட்டுப்்பட்டு நடந்து

• வகாடக்கக்கு குடியிருக்கும இடதகத சுததேகா்கவும,
• ம்தேகடயகாேலும
உங்கள அண்கட வீட்டுக்்ககாரர்்களின
்
மநர்ததியகா்கவும
கவததுக்
ப்ககாள்ளவும

ேறறும அகேதிக்குரிய உரிகேகய ேதி

• உங்கள வகாடக்கக்கு குடியிருததல ஒப்்பந்தததின
உள்ளை. அகவ யகாகவ எனறு
விதிமுகற்களுக்கு ்கட்டுப்்பட்டு நடந்து ப்ககாள்ளவும
சி்
ப்பகாதுவகாை
வகாடக்கக்கு
அறிந்துக்ப்ககாண்டு
பிரச்சிகை்கக்ளத
திருக்கிற ேறற இடங்கக்ளக்
• உங்கள அண்கட வீட்டுக்்ககாரர்்களின ்ேகாதகாைம
விடுதல
விதிமுகற்கள
தவிர்க்்கவும.
ேறறும அகேதிக்குரிய உரிகேகய ேதிக்்கவும
TA
உங்களுக்கு
உதவுவதற்ககா்க
இஙகு
வகாடக்கக்கு
விடுவதுவிடுவது
்பறறிய ்பறறிய
மேலுமமேலும
வறு்பட்டதகா்க
இருக்்கக்கூடிய
RTA உங்களுக்கு
உதவுவதற்ககா்க இஙகு
வகாடக்கக்கு
ள்ளதுஉள்ளது
அதி்க த்கவல்கக்ளப்
ப்பற ப்பற
விடுதல
விதிமுகற்கள
அதி்க த்கவல்கக்ளப்
வகாடக்கக்கு குடியிருப்்பவர்்கள:
வீட்டு உரிகேயகா்ளர்்கள:
ப்பிடம்கார்
வகாடக்கக்கு
குடியிருததல்கள
ஆகையம
குயீன்ஸ்காண்ட்டில
வகாடக்கக்குவகாடக்கக்கு
விடுதல ்பறறிய
வசிப்பிடம்கார் வகாடக்கக்கு குடியிருததல்கள ஆகையம
குயீன்ஸ்காண்ட்டில
விடுதல
்பறறிய
ண்ட்டில
e Residential
Tenancies Authority
என்பது
வகாடக்ககய
ப்லுததவும
• 
வகாடக்கக்கு குடியிருப்்பவர்்களின
வி்ளக்்கேகாை
த்கவல்கக்ள
அறிய rta.qld.gov.au
எனற எங்கள
(Theஉள்ளை.
Residential
Tenancies(RTA))
Authority
(RTA)) என்பது • உரிய மநரததில
வி்ளக்்கேகாை
த்கவல்கக்ள
அறிய rta.qld.gov.au
எனற எங்கள

அந்தரங்கதகத ேதிதது, உளம்ள
ன்ஸ்காண்ட்டில
வகாடக்கக்குவகாடக்கக்கு
விடுதல ்ட்டங்கக்ள
இகையதத்ளததிறகு
வருக்கத தரவும.
குயீன்ஸ்காண்ட்டில
விடுதல ்ட்டங்கக்ள
இகையதத்ளததிறகு
வருக்கத தரவும.
• வகாடக்கக்கு குடியிருக்கும
இடதகத சுததேகா்கவும,
விடும
ம்பகாது
உங்களுக்கு
நுகழவதற்ககாை மதகவ்களுக்கு இைஙகி
ற்பகார்கவயிடுகிற
ஒரு
அரசு
மு்ககே
ஆகும.
வகாடக்கக்கு
1300 366ம்தேகடயகாேலும
311
எனற
எங்கக்ள
அகழக்்கவும.
வகாடக்கக்குவகாடக்கக்கு
மேற்பகார்கவயிடுகிற ஒரு அரசு மு்ககே ஆகும. வகாடக்கக்கு
மநர்ததியகா்கவும
கவததுக்
1300
366எண்ணில
311 எனற
எண்ணில
எங்கக்ள அகழக்்கவும.
நடக்்கவும
யிருப்்பவர்்கள,
வீட்டு
உரிகேயகா்ளர்்கள
ேறறும
ரியல
வழஙகுதல
்பறறிய
உங்கள
விைகாக்்களுக்கு
விகட்கக்ளப்
ப்பறவும.
வீட்டு உரிகேயகா்ளர்்கள ேறறும ரியலப்ககாள்ளவும
ே்களுமகுடியிருப்்பவர்்கள,
ப்பகாறுப்பு்களும
வழஙகுதல ்பறறிய உங்கள விைகாக்்களுக்கு விகட்கக்ளப் ப்பறவும.
்ஸமடட் (real
estate)
மு்கவர்்கள
ஆகிமயகாருக்கு
நகாங்கள
திங்கள
முதல
பவளளி
வகர
்ககாக்
8.30
முதல
ேகாக்
5
வகர
• 
்பழுதுநீக்குதல ேறறும ்பரகாேரிப்புப் ்பணி்கக்ள
எ்ஸமடட் (real estate) மு்கவர்்கள ஆகிமயகாருக்கு நகாங்கள
திங்கள முதல பவளளி வகர ்ககாக் 8.30 முதல ேகாக் 5 வகர
• உங்கள நகாங்கள
வகாடக்கக்கு
குடியிருததல ஒப்்பந்தததின
ப்யல்படுகிமறகாம.
கவ
யகாகவ
எனறு
வி ேறறும
த்கவல்கக்ள
வழஙகுகிமறகாம
மேறப்ககாள்ளவும
நகாங்கள
ப்யல்படுகிமறகாம.
உதவி
ேறறும
த்கவல்கக்ள
வழஙகுகிமறகாம Diversity Pamphlet_Tamil.indd
2
விதிமுகற்களுக்கு
்கட்டுப்்பட்டு நடந்து ப்ககாள்ளவும
Diversity Pamphlet_Tamil.indd 2

உங்களஉங்கள
பேகாழியில
ம்ப்
• 
அகைதது சு்ககாதகார ேறறும ்பகாது்ககாப்பு
பேகாழியில
• உங்கள அண்கட வீட்டுக்்ககாரர்்களின
்ேகாதகாைம ம்ப்
்ட்டங்களுக்குக் ்கட்டுப்்பட்டு நிகறமவறறிக்
RTA மூ்ேகா்க,
பேகாழிப்பயர்ப்பு
ேறறும
பேகாழிேகாறற
RTA மூ்ேகா்க,
பேகாழிப்பயர்ப்பு ேறறும பேகாழிேகாறற
ேறறும அகேதிக்குரிய உரிகேகய
ேதிக்்கவும
ப்ககாடுக்்கவும.
ம்கவ (TIS)ம்கவ
்கட்டைமில்காேல
வழங்கப்்படுகிறது.
நீங்கள
(TIS) ்கட்டைமில்காேல வழங்கப்்படுகிறது. நீங்கள
்களும உங்கள
வீட்டு
உரிகேயகா்ளரும
ஒரு வகாடக்கக்கு
விடுதல
நீங்களும
உங்கள
வீட்டு உரிகேயகா்ளரும
ஒரு வகாடக்கக்கு
விடுதல
அகழக்கும ம்பகாது
ஒரு
பேகாழிப்பயர்ப்்பகா்ளகரப்
ப்பற
உதவி
அகழக்கும ம்பகாது ஒரு பேகாழிப்பயர்ப்்பகா்ளகரப் ப்பற உதவி • 
RTA உடன பிகைப்பு ஏற்படுததிக்ப்ககாள்ளவும
ச்சிகைக்கு
தீர்வு ்ககாண்்பது
எப்்படி
என்பது
குறிதது
ஒரு குறிதது ஒரு
பிரச்சிகைக்கு
தீர்வு
்ககாண்்பது
எப்்படி
என்பது

ண்டு வகாடக்கக்கு
பிரச்சிகை்கக்ளத
காடக்கக்கு
விடும ம்பகாது
விடும எழும
ம்பகாது எழும
ரச்சிகை்கள
பிரச்சிகை்கள

மவண்டுபேை
எங்களிடம ம்களுங்கள
மநரடியகா்கமவ
மவண்டுபேை
எங்களிடமஅல்து
ம்களுங்கள
அல்து மநரடியகா்கமவ
ன்பகாட்டுக்கு
வர இய்காதவர
்பட்்ததில,
தீர்கவக்ஒரு
்கண்டறிய
உடன்பகாட்டுக்கு
இய்காதஒரு
்பட்்ததில,
தீர்கவக் ்கண்டறிய
131 450 எனற
எண்ணில
TISஐ
அகழயுங்கள
131 450 எனற எண்ணில TIS-ஐ அகழயுங்கள
்களுக்கு உதவிடமவ
நகாங்கள
இஙகு
இருக்கிமறகாம.
உங்களுக்கு உதவிடமவ நகாங்கள இஙகு இருக்கிமறகாம.
இந்தத த்கவல்கள ப்பகாது வழி்ககாட்டலுக்கு ேட்டுமே ஆகும. இது ்ட்ட ஆம்கா்கை அல்.
இந்தத த்கவல்கள ப்பகாது வழி்ககாட்டலுக்கு ேட்டுமே ஆகும. இது ்ட்ட ஆம்கா்கை அல்.
பிரச்சிகை்கக்ளத
தீர்க்கும ம்கவ
ஒனகற
இ்வ்ேகா்க
த்கவல்களின துலலியம அல்து முழுகே குறிதது RTA எவவித உததரவகாதமும
RTA பிரச்சிகை்கக்ளத
தீர்க்கும
ம்கவ
ஒனகறவழஙகுகிறது.
இ்வ்ேகா்க வழஙகுகிறது. வழங்கப்்பட்டுள்ள
வழங்கப்்பட்டுள்ள த்கவல்களின துலலியம அல்து முழுகே குறிதது RTA எவவித உததரவகாதமும
அளிக்்க இய்காது. மேலும த்கவல அறிய வசிப்பிடம்கார் வகாடக்கக்கு குடியிருததல்கள ேறறும
அளிக்்க இய்காது. மேலும த்கவல அறிய வசிப்பிடம்கார் வகாடக்கக்கு குடியிருததல்கள ேறறும
ங்கள எவவகாறு
உதவமுடியும
என்பது
்பறறி
அறிய
1300
366
311
்பகிர்ந்து வசிததல ்ட்டம 2008ஐப் ்பகார்க்்கவும (Residential Tenancies and
நகாங்கள எவவகாறு உதவமுடியும என்பது ்பறறி அறிய 1300 366 311 வகாடக்கயிடதகதவகாடக்கயிடதகத
்பகிர்ந்து வசிததல ்ட்டம 2008ஐப் ்பகார்க்்கவும (Residential Tenancies and
Rooming Accommodation Act 2008).
ற எண்ணுக்கு
அகழக்்கவும.
Rooming Accommodation Act 2008).
எனற எங்கக்ள
எண்ணுக்கு
எங்கக்ள அகழக்்கவும.
மேலும த்கவல அறிய குறியீட்கட ்ஸம்கன (scan) ப்யயவும.
மேலும த்கவல அறிய குறியீட்கட ்ஸம்கன (scan) ப்யயவும.

விதிமுகற்கக்ள
விதிமுகற்க
அறிந்து
்ப்ககாள்ளவு
அறிந்து
்ப்ககாள
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