உங்களுடைய
கவன ிப்பாளருக்கு
இலவச அனுமத ி

1800 893 044
www.companioncard.nsw.gov.au

‘த�ோழர் அட்டை’ (Companion Card) என்பது
என்ன?
சமூக ந ிகழ்ச்சிகள ிலும் ப�ொழுதுப�ோக்கு
நடவடிக்கைகள ிலும் கலந்துக�ொள்வதற்குத் தமது வாழ்நாள்
முழுவதும் உதவ ியாள் கவன ிப்புத் தேவைப்படும்
கண ிசமான மற்றும் ந ிரந்தர உடலியலாமை
உள்ளவர்களுக்காக இருப்பது ‘த�ோழர் அட்டை’ என்பதாகும்.
ந ிகழ்ச்சிகள ில் கலந்துக�ொள்வதற்காக முன்பத ிவு
செய்யும்போது அல்லது அனுமத ிச்சீட்டுகள் வாங்கும்போது
இந்த அட்டையைக் காண் பித்தால், அட்டை
உர ிமையாளருடைய த�ோழருக்கு ஒரு அனுமத ிச்சீட்டு
க ிடைக்கும்.

இந்த அட்டைக்கு யார் தகுத ி பெறுவர்?
ப ின்வரும் தருணங்கள ில் நீங்கள் ஒரு அட்டைக்குத் தகுத ி
பெறக்கூடும்:
1. நீங்கள் ஒரு அவுஸ்திரேலியக் குடிமகனாக அல்லது
வத ிவ ிடவாளராக NSW-இல் வாழ்பவராக இருந்தால்;
மற்றும்
2. கண ிசமான மற்றும் ந ிரந்தரமான உடலியலாமை
உள்ளவராக இருந்தால்; மற்றும்
3. உதவ ியாளரது கவன ிப்பு இல்லாமல்
பெரும்பான்மையான சமூக ந ிகழ்விடங்கள் அல்லது
ந ிகழ்சிகளுக்குப் ப�ோக இயலாமலிருந்தால்; மற்றும்
4. உபகரணங்கள் மற்றும் இதர நுட்பங்களால் உதவ ியாளர்
ஒருவரால் க ிடைக்கக்கூடிய தேவைகளைப் பூர்த்தி
செய்ய இயலாத ிருந்தால்; மற்றும்
5. இந்த அளவ ிலான உதவ ியாளர் தேவை வாழ்நாள்
முழுவதும் உங்களுக்குத் தேவைப்படும் ந ிலைய ிருந்தால்.

அட்டை ஒன்றிற்காக வ ிண்ணப் பிப்பது
எப்படி
1.	

2.

	
www.companioncard.nsw.gov.au

எனும் வலைத்தளத்திற்குச் சென்று
வ ிண்ணப்பப் படிவம் ஒன்றைப் ப ிரத ி
எடுங்கள், அல்லது த�ொலைபேச ி, மின்னஞ்சல்
அல்லது தபால் மூலம் அச்சிட்ட ப ிரத ி ஒன்று
வேண்டுமெனக் கேளுங்கள்.
 ங்களுடைய வ ிண்ணப்பத்தினைத் தபால்
உ
மூலம் ப ின்வரும் வ ிலாசத்திற்கு அனுப்புங்கள்:

Companion Card
Locked Bag 4028
Ashfield NSW 1800

எனது வ ிண்ணப்பத்தில் நான்
க�ொடுக்கவேண்டிய தகவல்கள் யாவை?
‘த�ோழர் அட்டை’ வ ிண்ணப்பமானது ப ின்வரும்
தகவல்களைக் கேட்கும்:
» உங்களுடைய இயலாமையைப் பற்றிய தகவல்கள்
» வாழ்நாள் முழுதும் உங்களுக்குத் தேவைப்படும்
உதவ ியாளர் கவன ிப்பைப் பற்றிய தகவல்கள்
» ‘த�ோழர் அட்டை’க்கான தகுத ித்தேவைகளை நீங்கள்
பூர்த்தி செய்கிறீர்கள் என்று உங்களது உடல்நலத்
த�ொழ ிலர் அல்லது சேவை வழங்குனரால் தரப்படும்
உறுத ி
» உங்களுடைய வ ிண்ணப்பத்தினை உறுத ிப்படுத்தும்
நபரால் கைய�ொப்பமிடப்பட்ட இரண்டு உயர்தர,
வண்ண கடவுச்சீட்டளவு ந ிழற்படங்கள்.

‘த�ோழர் அட்டை’ ஒன்றினை நான் எவ்வாறு
பாவ ிக்கலாம்?
NSW மாந ிலம் மற்றும் அவுஸ்திரேலியா
எங்கும் உள்ள இந்த அட்டையை
ஏற்றுக்கொள்ளும் வர்த்தகங்கள்,
ந ிகழ்விடங்கள் மற்றும்
வசத ிகள ில் ‘த�ோழர்
அட்டையைப் பாவ ிக்கலாம்.
இந்த அட்டையை
ஏற்றுக்கொள்ளும் இடம் ஒன்றில்
நீங்கள் முன்பத ிவு செய்யும்போது
அல்லது அனுமத ிச் சீட்டுகள்
வாங்கும்போது நீங்கள�ோ
அல்லது உங்களுடைய த�ோழர�ோ உங்களது ‘த�ோழர்
அட்டை’யைக் காண் பிப்பீர்கள். இந்த அட்டையை
ஏற்றுக்கொள்ளும் ந ிறுவனத்தினர் உங்களுடைய
த�ோழருக்கு இலவச அனுமத ிச்சீட்டு ஒன்றினைக்
க�ொடுப்பர்.

மாநிலம் எங்கும் உள்ள நிகழ்ச்சி
இடங்கள ில் ‘த�ோழர் அட்டை’யைப்
பயன்படுத்தலாம்.

Taronga
Western Plains Zoo
Dubbo

Rosehill races
Rosehill

The Dish
Parkes

Victoria Park
Sydney

மேலத ிகத் தகவல்களுக்கு
		 த�ொலைபேச ி: 1800 893 044
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