உண்மைகள்:

ஊனமுற்றோர்க்ோன பதிவுமுறற
பறறறிய த்வல்ள்
Tamil - தமிழ்
ஊனமுற்ற சதொைி்லொளர்களின தனனொர்வப் பதிவுமுண்ற 1 ஜூண்ல 2021 முதல சதொடங்கு்கி்றது.
பதிவுமுண்றயொனது ஊனமுற்்றொர ஆதர்வின தரம் மறறும் ்தர்விணன ்மம்படுத்து்வணத ்�ொக்்கமொ்கக்
ச்கொண்டுளளது. இது ஊனமுற்்றொணரத் த்வ்றொ்கப் பயனபடுத்தும் படெத்தில ்விக்்டொொிய அரெின
“ெடட ்வி்லக்்களிப்பு இனணம” அணுகுமுண்றயின ஒரு பகுதியொகும்.

பதிவு செய்யபபட்ட
ஊனமுற்றோரை நோன் ஏன்
்தர்நசதடுக்க ்ேண்டும்?
ஊனமுற்்றொர ்ெண்வ்கணளப் பயனபடுத்துப்வர்களுக்கு
ஊனமுற்ற சதொைி்லொளர்களின தி்றன்கள மறறும் �ிபுைத்து்வம்
கு்றித்து உறுதிப்படுத்திக் ச்கொள்வது ்கடினமொனதொகும்.
அணனத்து ஊனமுற்ற சதொைி்லொளர்களின பொது்கொப்பு மறறும்
தி்றன்கள ஒ்ர மொதிொி மதிப்பீடு செயயப்படு்வதிலண்ல.
பொது்கொப்பொன மறறும் உயரதரமொன ்ெண்வ்கணளச் ெி்றப்பொ்க
அணு்க பதிவுமுண்ற உங்்களுக்கு உதவும்.
பதிவு செயயப்படட ்விக்்டொொிய ஊனமுற்ற சதொைி்லொளர்கள
எவ்விதமொய �ிதியுத்வி செயயப்படடிருநதொலும் அல்லது
பைியில அமரத்தப்படடிருநதொலும் ்விக்்டொொியொ்வின
ஊனமுற்்றொர சதொைி்லொளர பதிவு ்வொொியத்தின
முண்றணமயொளொினொல பொது்கொப்பொன, தி்றணம ்வொயநத மறறும்
சதொைிலமுண்ற ்வலலு�ர்கள என மதிப்பீடு செயயப்படு்கி்றொர்கள.
ஒரு பைியொளர பதிவு செயயப்படடுளளொரொ எனபணத 1
அக்்டொபர 2021 முதல �ீங்்கள www.vdwc.vic.gov.au
என்ற இணையதளத்தில உளள ஊனமுற்ற சதொைி்லொளர்கள
பதி்்வடடில ்விணர்வொ்கவும், எளிதொ்கவும் ெொிபொரக்்க முடியும்.

சதோழிலோளர்கள் பதிவு
செய்ய்ேண்டி்யது என்ன?
பதிவு செயயும் ்விண்ைப்பதொரர்கள ்விக்்டொொியொ்வின
ஊனமுற்்றொர சதொைி்லொளர பதிவு ்வொொியத்தொல (்வொொியம்)
ஊனமுற்ற சதொைி்லொளியொ்கப் பதிவு செயய, பொது்கொப்பொன
பயிறெிக்குத் ்தண்வயொன அ்றிவு, தி்றன்கள மறறும் பண்பு்கணள
ண்வத்திருப்பணதக் ்கொடட்்வண்டுசமன ஊனமுற்்றொர
்ெண்வப் பொது்கொப்புச் ெடடம் 2018 (ெடடம்) ்்வண்டு்கி்றது.

vdwc.vic.gov.au என்ற இணையதளத்துக்குச் செல்லவும்.
1800 497 132 என்ற எண்ணுக்கு அணைக்்கவும்.

பின்வரு்வன்வறண்றப் பொிெீலிப்பதன மூ்லம் பதிவு
செய்வதற்கொன சதொைி்லொளர்களின தகுதிணயயும் ்வொொியம்
மதிப்பீடு செயயும்:
• பொது்கொப்பொன முண்றயில செயலபடுத்தும் தி்றனுக்குத் தீங்கு
்விணளக்கும் ்வண்கயில பொதிப்பு ஏறபடுத்தக்கூடிய ஏதொ்வது
குண்றபொடு
• சதொடரபுணடய குற்ற்வியல ்வர்லொறு
• ஆங்்கி்ல சமொைித்தி்றன
• ஊனமுற்்றொர அல்லது சு்கொதொரப் பைியொளரொ்கப்
பதி்விடடது ரத்து அல்லது இணட�ிறுத்தம்
• சு்கொதொரம் அல்லது ஊனமுற்்றொர ்ெண்வ்கணள ்வைங்குதல
அல்லது குைநணத்கணளப் பரொமொித்தல சதொடரபொன தடுப்பு
அல்லது தணட உத்தரவு்கள
• பதிவு செயயப்பட ்்வண்டிய �பர சபொருத்தமொன மறறும்
ெொியொன �பரதொனொ?

பதிவு செய்யபபட்ட ஊனமுறற
சதோழிலோளரை நோன்
்தர்நசதடுக்க முடியுமோ?
ஊனமுற்ற ்ெண்வ்கணள ்வைங்்க, பதிவு செயயப்படட
சதொைி்லொளர்கணள �ீங்்கள ்தரநசதடுக்்க்லொம்.
பொது்கொப்பொன பயிறெிக்குத் ்தண்வயொன அ்றிவு, தி்றன்கள
மறறும் பண்பு்கள இருப்பணத அ்றிநது, உங்்களுக்்கொன ெொியொன
ஊனமுற்ற பைியொளணர �ீங்்கள ்தரநசதடுத்துக் ச்கொளள்லொம்
எனப்த இதன சபொருளொகும்.

NDIS திட்டம் எனககு
இரு்நதோல் பதிவு செய்யபபட்ட
ஊனமுறற பணி்யோளரை நோன்
்தர்நசதடுக்கலோமோ?
ஆம், பதிவுசெயயப்படட சதொைி்லொளர்கள NDIS உளளிடட
அணனத்து ்வண்கயொன �ிறு்வனங்்களிலும் பைியொற்ற்லொம்
அல்லது அ்வர்கள சுயசதொைில செயய்லொம்.
பதிவுமுண்றயொனது ்விக்்டொொிய ஊனமுற்ற சதொைி்லொளர்கள
பொது்கொப்பொன, தி்றணமயொன மறறும் சதொைிலமுண்ற
்வலலு�ர்களொ்க மதிப்பீடு செய்வணத உறுதிசெய்கி்றது.
இதில உங்்கள ஊனமுற்ற பைியொளர எநத ்ெண்வ
்வைங்கு�ருக்்கொ்கப் பைிபுொி்கி்றொர, அ்வர்களது ்ெண்வ்கணள
எங்்்க ்விளம்பரப்படுத்து்கி்றொர்கள அல்லது அ்வர்களது
்ெண்வ்களுக்கு �ிதியுத்வி எவ்வொறு அளிக்்கப்படு்கின்றன
எனபசதல்லொம் முக்்கியமிலண்ல.
உங்்கள NDIS திடடத்தின மூ்லம் பதிவுசெயயப்படட ஊனமுற்ற
பைியொளணர �ீங்்க்ள ்தரநசதடுத்துக் ச்கொளள்லொம் எனப்த
இதன சபொருளொகும்.

பதிவு செய்யபப்டோத ஊனமுறற
பணி்யோளர ஒருேரை நோன்
்தர்நசதடுக்கலோமோ?

ஊனமுற்்றொர ்ெண்வப் பொது்கொப்பு ்விதிமுண்ற்கள
2020-ல ஊனமுற்்றொர ்ெண்வப் பொது்கொப்பு ச�்றிமுண்ற்கள
கு்றிப்பிடப்படடுளளன. அண்வ
ெடடத்தின ்கீழ் ்வகுக்்கப்படட ்விதி்களொகும்.
அணனத்து ்விக்்டொொிய ஊனமுற்ற சதொைி்லொளர்களும்
ஊனமுற்்றொர ்ெண்வப் பொது்கொப்பு ச�்றிமுண்றணயப்
பினபற்ற ்்வண்டும். ்மலும் இது ஊனமுற்ற்வர்கணளத் தீங்கு
மறறும் த்வ்றொ்கப் பயனபடுத்து்வதிலிருநது பொது்கொக்்க ஒரு
தரத்ணத ்வைங்கு்கி்றது.

ஊனமுறற சதோழிலோளர பதி்ேடு
பதிவு செயயப்படட அணனத்து ஊனமுற்ற சதொைி்லொளர்களும்
்விக்்டொொிய ஊனமுற்ற சதொைி்லொளர்களின சபொதுப்
பதி்்வடடில படடியலிடப்படு்வொர்கள. இது
www.vdwc.vic.gov.au என்ற இணையதளத்தில ்கிணடக்கும்.
உங்்களுக்கு அரு்கிலுளள பதிவு செயயப்படட ஊனமுற்ற
சதொைி்லொளர்கணளக் ்கண்டுபிடிக்்க ்விக்்டொொிய ஊனமுற்ற
சதொைி்லொளர்களின
பதி்்வடடில ்தடிப் பொரக்்க்லொம்.
்விக்்டொொிய ஊனமுற்ற சதொைி்லொளர்களுக்கு எதிரொ்க
தணட உத்தரவு பி்றப்பிக்்கப்படட படடியண்லயும் அநத
இணையதளத்தில �ீங்்கள ்கண்டுச்கொளள முடியும்.

பதிவு செயயப்படொத ஒரு பைியொளணரத் சதொிவு செயய
�ீங்்கள முடிச்வடுத்துக் ச்கொளள்லொம். ்விக்்டொொியொ்வில
பதிவு செயயப்படொத சதொைி்லொளர்கள �டத்ணத
ச�்றிமுண்றணயப் பினபற்ற ்்வண்டும். பதிவு செயயப்படொத
ஊனமுற்ற சதொைி்லொளர்கணள ்விக்்டொொிய ஊனமுற்ற
சதொைி்லொளருக்்கொன ஆணையர ஒழுங்குபடுத்து்கி்றொர.

ேிக்்டோோி்ய ஊனமுற்றோர சதோழிலோளர ஆரண்யம் பறறி்யது
்விக்்டொொிய ஊனமுற்்றொர சதொைி்லொளர ஆணையம் எனபது ஊனமுற்ற்வர்கணளச் ெி்றப்பொ்கப் பொது்கொப்பதறகும், ்வலு்வொன,
பொது்கொப்பொன ஊனமுற்்றொர துண்றணய உரு்வொக்கு்வதறகுமொ்க �ிறு்வப்படட ஒரு தறெொரபு அணமப்பொகும். இது ஊனமுற்்றொர
்ெண்வப் பொது்கொப்பு ச�்றிமுண்றக்குக் ்கடடுப்படடது. ்விக்்டொொியொ்வில உளள அணனத்துத் சதொைி்லொளர்களுக்கும் குண்றநதபடெ
எதிரபொரப்பு்கணள ஏறபடுத்தி ஊனமுற்்றொருக்கும் மறறும் பு்கொர்கள ்ெண்வக்கும் ஆதர்வளிக்கும். மக்்களின பொது்கொப்ணப
அபொயத்தில ஆழ்த்தும் சதொைி்லொளர்கணள ்விெொொித்துத் தணட செயயும் அதி்கொரங்்களுடன இது பு்கொர்கள மறறும் அ்றி்விப்பு்கணள
ஏற்க முடியும்.
எங்்களது vdwc.vic.gov.au என்ற இணையதளத்துக்கு ்வருண்க தரவும் அல்லது 1800 497 132 என்ற எண்ணை அணைக்்கவும்
எங்்கள செயதிமடலுக்குப் பதி்விடவும்
எங்்கணளப் பினசதொடரவும்

vdwc.vic.gov.au என்ற இணையதளத்துக்குச் செல்லவும்.
1800 497 132 என்ற எண்ணுக்கு அணைக்்கவும்.

