
நீங்கள் இைணப்  விசா E (Bridging Visa E) ஒன்ைறக் ெகாண் ந்தால் அல்ல  நீங்கள் இைணப்  விசா E (Bridging Visa E) ஒன்ைறக் ெகாண் ந்தால் அல்ல  
அதைனப் ெப வதாயின், அ ஸ்திேர ய அரசாங்கத்தின் நடத்ைதக் ேகாைவ (Code அதைனப் ெப வதாயின், அ ஸ்திேர ய அரசாங்கத்தின் நடத்ைதக் ேகாைவ (Code 
of Behaviour) உங்க க்கு க்கியமானதாகும்.of Behaviour) உங்க க்கு க்கியமானதாகும்.

Code of Behaviour ஆன  நீங்கள் அ ஸ்திேர யச் சட்டங்கைள ம் விதிகைள ம் Code of Behaviour ஆன  நீங்கள் அ ஸ்திேர யச் சட்டங்கைள ம் விதிகைள ம் 
பின்பற் ர் எ ம் ஒ  வாக்கு தி ஆகும். இந்தத் தகவல் இதழ்கள் Code of Behaviour பின்பற் ர் எ ம் ஒ  வாக்கு தி ஆகும். இந்தத் தகவல் இதழ்கள் Code of Behaviour 
இன் கீழ் உம  சட்ட உாிைமகைள ம் ெபா ப் க்கைள ம் எ த் ைரக்கிற .இன் கீழ் உம  சட்ட உாிைமகைள ம் ெபா ப் க்கைள ம் எ த் ைரக்கிற .

 அ ஸ்திேர ய அரசாங்கத்தின் Code of
Behaviour-ம் Bridging Visaக ம்
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Code of Behaviour என்றால் என்ன?Code of Behaviour என்றால் என்ன?
Code of Behaviour ஆன  நீங்கள் அ ஸ்திேர யச் சட்டங்க-
ைள ம் விதிகைள ம் பின்பற் ர் எ ம் ஒ  வாக்கு தி ஆகும். 
அ  நீங்கள் ஒப்பமி ம் ஒ  ப வம் ஆகும். உங்கள   Bridging 
Visa E* ஐப் ெப வதற்காக அல்ல  ப்பிப்பதற்காக நீங்கள் 
Code of Behaviour இல் ஒப்பமிட்டாக ேவண் ம்.  Code of 
Behaviour இவ்வாறாகத் ேதான் ம்.

எனக்கு அ ஸ்திேர யச் சட்டங்க-எனக்கு அ ஸ்திேர யச் சட்டங்க-
ைள ம் விதிகைள ம் பற்றி அவ்வள  ைள ம் விதிகைள ம் பற்றி அவ்வள  
ெதாியாவி ன் என்ன ெசய்வ ?ெதாியாவி ன் என்ன ெசய்வ ?
அ ஸ்திேர யாவில் எத்தைனேயா சட்டங்க ம் விதிக ம் 
இ க்கின்றன. அ ஸ்திேர யாவி ள்ள அைனவ ம் 
இச்சட்டங்கைள ம் விதிகைள ம் பின்பற்றியாக ேவண் ம். 
சட்டத்தின் கீழ் அைனவ க்கும் உாிைமகள் உண் .

நீங்கள் எந்தச் சட்டங்கைளப் பின்பற்ற ேவண் ள்ள  
என்பைதத் ெதாிந்  ெகாள்வ  உங்கைளப் ெபா த்த . அ  
நியாயமானதாகத் ெதன்படாதி க்கலாம், ஆயி ம் ‘நான் 
சட்டத்ைதப் பற்றி அறியவில்ைல’ என்  கூ வ  ெபா த்தமற்ற .  
இந்தத் தகவல் இதழ்களின் இ தியில் பட் ய டப்பட் ள்ள 
ேசைவகளி ந் , உங்க க்குத் ேதைவயாயின் இலவச சட்டத் 
தகவல்கைள ம் உதவிைய ம் ெபறலாம்.

சட்டங்கைள நான் பின்பற்றாவிட்டால் சட்டங்கைள நான் பின்பற்றாவிட்டால் 
என்ன நிக ம்?என்ன நிக ம்?
இதன் ெபா ள் நீங்கள் Code of Behaviour ஐ மீறிவிட்டீர்கள் 
என்பதாவ டன்,  Department of Immigration உங்க ைடய 
விசாைவ இரத் ச் ெசய்யலாம்.

நீங்கள் இத்தைகய சட்டங்கைள மீறினால் அவர்கள் இைதச் 
ெசய்யலாம்: 

  ஆபத்தானவா  வாகனம் ஓட் வ  அல்ல  உம
கார் ெச த் வதற்குப் பா காப்பானெதன்பைத உ தி 
ெசய்யாம ப்ப

  எவைரேய ம் ேவதைனப்ப த் வ  அல்ல  அவர்
மீ  வன் ைறையப் பிரேயாகிப்ப .

நீங்கள் பின்வ மா  நடந்  ெகாண்டா ம் Department of 
Immigration உம  விசாைவ இரத் ச் ெசய்யலாம்:

  ச தாயம் மிக ம் பா காப்பின்ைமைய உணர 
ைவப்பவற்ைறச் ெசய்வ

  க்கியான சந்திப்ெபான் க்குச் ெசல்வ  ேபான் ,
திைணக்களம் உங்கைளச் ெசய் மா  ெசால்வைதச் 
ெசய்யாதி ப்ப .

என  விசா இரத் ச் ெசய்யப்பட்டால் என  விசா இரத் ச் ெசய்யப்பட்டால் 
என்ன நிக ம்?என்ன நிக ம்?
விசா ஒன்  இரத் ச் ெசய்யப்ப வதற்கு ன்னர், திைணக்களம் 
உங்க க்கு ஓர் எச்சாிக்ைகைய வி க்கலாம் அல்ல  விசா 
நிபந்தைனகள் சிலவற்ைற மாற்றலாம்.

இைணப்  விசா ஒன்  இரத் ச் ெசய்யப்ப ம் ேபா , நீங்கள் 
கு வர த் த ப் க் காவ க்குச் ெசல் ம் சாத்திய ள்ள .

நான்  Code of Behaviour ஐப் பற்றி ேம ம் நான்  Code of Behaviour ஐப் பற்றி ேம ம் 
கூ தலாகத் ெதாிந் ெகாள்ளலாமா?கூ தலாகத் ெதாிந் ெகாள்ளலாமா?
நீங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண் ெமன்பதில் உங்க க்கு 
உ தியில்லாவி ன், உதவிக்காக உம  வழக்கு பணியாளாிடம் 
ேகட்க.  Code of Behaviour ஐப் பற்றி உங்களிடம் ேகள்விகள் 
எைவேய ம் இ ந்தால், நீங்கள் எங்கி ந்  ேமலதிக 
தகவல்கைளப் ெபறலாம் என உம  வழக்கு பணியாளாிடம் 
ேகட்க, அல்ல  பின்வ ம் ேசைவகைளத் ெதாடர்  ெகாள்க.

சட்டத்தரணி ஒ வர் எனக்கு உதவலாமா?சட்டத்தரணி ஒ வர் எனக்கு உதவலாமா?
நீங்கள் இலவச உதவி ெபறக்கூ ய நிைலைமகளாவன:

  நீங்கள் சட்டச் சிக்க ல் அகப்பட் ள்ளீர் அல்ல  அவ்வா
அகப்ப ர் என நிைனக்கிறீர்கள்

  உம  விசா விைரவிேலேய வைடவ டன், கடந்த
காலத்தில் நீங்கள் சிக்க ல் அகப்பட்டீர்கள்

  திைணக்களம் உம  விசாைவ இரத் ச் ெசய்யலாெமன
நீங்கள் நிைனக்கிறீர்கள்

  ‘விசாைவ இரத் ச் ெசய் ம் ேநாக்கத்ைதப் பற்றி அறிவித்தல்’
ஒன்ைற நீங்கள் ெப கிறீர்.

சட்டச் ேசைவகள் குற்றவியற் சட்டங்கைள ம் ஏைனய சட்டச் 
சிக்கல்கைள ம் பற்றி ஆேலாசைன வழங்க ம், நீங்கள் 

லப்ெபயர் ச் சட்ட ஆேலாசைனைய எங்கு ெபறலாம் என்பைத 
விளக்க ம் ம்.

காத்தி க்க ேவண்டாம். சட்ட ஆேலாசைனைய விைரவாகப் காத்தி க்க ேவண்டாம். சட்ட ஆேலாசைனைய விைரவாகப் 
ெப வ  க்கியம்.ெப வ  க்கியம்.

*உங்க க்கு என்ன விசா இ க்கிற  என்பைதப் பற்றி உங்க க்குத்
ெதாியாவி ன் Department of Immigration மற் ம் Border Protection இற் 
சாி பார்க்க அல்ல  அைதத் ெதாிந் ெகாள்ள உங்க க்கு உத மா  
உம  வழக்கு பணியாளாிடம் ேகட்க.

இலவச சட்டத் தகவல்க க்கும் ஆேலாசைனக்குமாகத் இலவச சட்டத் தகவல்க க்கும் ஆேலாசைனக்குமாகத் 
ெதாடர்  ெகாள்க:ெதாடர்  ெகாள்க:

Translating and Interpreting Service (TIS) ஐ 13 14 50 இல் 
அைழத் , உங்க க்காக சட்டச் ேசைவ எண்ைண அைழக்குமா  
உைரெபயர்ப்பாளர் ஒ வைரக் ேகட்க. சட்டச்      ேசைவயினர் உங்க க்குச் 
சாியான தகவைலத் த வதற்காக அவர்க க்கு உம  விசாைவப் 
பற்றிக் கூ க. அ  அவசரம் என்பைத அவர்க க்குக் கூ க.

Code of Behaviour—சட்டத் தகவல்
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