


Indonesia UNHCR இல் பதிவு செய்யப்பட்ட நபர்களுக்கு 
முழுமையான தீர்வுகள்
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ேீள் குடிமேற்ைப்படும் இடங்கள் வறைேறுக்கப்பட்டுள்ளன எதிர்காலத்திற்காக உங்கறள தோர் 
படுத்திக்க ககாள்ளவும் 

Indonesia UNHCR இல் பதிவு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு சவகு
விமைவில் புது அமடயாள அட்மட வழங்கப்படும். அகதி
ேற்றும் அகதி அந்தஸ்து மகாருபவர்களுக்கு ஒமை
வறகோன அட்றட வழங்கப்படும். மகவெம் உள்ள
அட்மட ைற்றும் ொன்றிதழ் புது அட்மட கிமடக்கப்படும்
வமையில் செல்லுபடியாகும்.

ைீள் குடியயற்றம், அகதிகளுக்கு
கிறடக்கப்படும் ஒரு தன்னிச்றைோன
உரிறே அல்ல.

உலகளவில் சுைார் 22 ைில்லியன் அகதிகள்
உள்ளனர், எந்தவருடமும் இதில் 1% ற்கும்
குறைவானவர்கள் ேட்டுமே
ேீள்குடிமேற்ைப்படுகிைார்கள்.

ைீள்குடியயற்றப்படும் இடங்கள்
வமையறுக்கப்பட்டுள்ளன, Indonesia உள்ள
அதிகளவான அகதிகள் ேீள்குடிமேற்ை
ைலுறககறள கபற்றுக்ககாள்ள முடிோது

Indonesia வுக்கான ைீள்குடியயற்ற ஒதுக்கீட்டு
எண்ணிக்மகமய தரீ்ோனிப்பது
ேீள்குடிமேற்ை நாடுகள், UNHCR அல்ல

ைீள்குடியயற்ற இடங்கள் வமையறுக்கப்பட்ட
நிமலயில், அகதிகள் ெனத்சதாமகயில்
ைிகவும் அவதானத்துக்கு உள்ளானவர்களுக்கு
முதலிடம் சகாடுக்கம்படும்.

ைீள்குடியயற்றத்திற்கு நபர்கமள சதரிவு 
செய்யும் யபாது, அவர் Indonesia வில் இருந்த 
காலம் கருத்தில் சகாள்ளப்படைாட்டாது. 

புகலிடம் யகாருயவாரின் நிமலமை ைிகவும்
அவதானைாக இருப்பின் அவர்
ைீள்குடியயற்றப்பட யவண்டிய ஒருவைாயின்,
UNHCR அவரின் யகாரிக்மகக்கு முன்னுரிமை
வழங்கும்

உங்களுமடய உறவினர்கள் மூன்றாவது
நாடுகளில் இருப்பின், அவர்கள் அங்கு உள்ள
அைொங்கத்மத அணுகி உங்களுக்கும் உங்கள்
குடும்பத்துக்கும் எவ்வாறு
ஆதரிவளிப்பது(sponsor) என்பது பற்றிய
தகவல்கமள சபற்றுக் சகாள்ள முடியும்.
சபரும்பாலான நாடுகளில் இவ்வாறான
திட்டங்கள் உண்டு. ஆனால் நாட்டுக்கு நாடு
நிபந்தமனகள் யவறுபடும். UNHCR தனியார்
ஆதரிவளிப்பு செயல்முமறயில்
பங்குசகாள்ளாது. ஆனால் இவ்வாறான
வாய்ப்புக்கமள சபற்றுக்சகாள்வது
ெம்பந்தைான அறிவுறுத்தல்கமள வழங்க
முடியும்.

ைீள்குடியயற்றத்திற்கான ெந்தர்ப்பங்கள்
ைட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால், வாழ்க்மகமய
வலுப்படுத்திக் சகாள்வதற்கான நடவடிக்மககமள
யைற்சகாள்ளவும்.

உங்களிடம் உள்ள ெிறப்பு திறமைகமள பயன்படுத்தி
ஏமனய அகதிகளுக்கு ைற்றும் புகலிடம்
சகாடுத்தவர்களுக்கும் உதவி செய்ய முன்வாருங்கள்.

விமளயாட்டு ைற்றும் ஏமனய நன்மை பயக்கக் கூடிய
சபாழுதுயபாக்குகளில் ஈடுபடவும்

Indonesia சைாழிமய கற்றுக் சகாள்வதன் மூலம்,
Indonesia ைக்களிமடயய வையவற்மப சபற்றுக்சகாள்ள
முடியும்.

இந்யதாயனெிய உள்ளூர் கலாச்ொை நிகழ்வுகளில்
பங்யகற்கவும்

உங்களுக்கும் உங்கள் பிள்மளகளுக்கும் கிமடக்கும்
கல்வி வாய்ப்புகமள பயன்படுத்தி சகாள்ளுங்கள்.

சதாழிற்பயிற்ெி திட்டங்கள் ைற்றும் ஆன்மலன்
பல்கமலக்கழக பாடசநறிகளில் பதிவு செய்தல்

பயிற்ெி ைற்றும் பயிற்ெிக்காலம் மூலம் உங்கள்
திறமைகமளயும் அனுபவத்மதயும் விரிவாக்குங்கள்

இந்யதாயனெியாவின் ெட்டங்கள் ைற்றும்
கலாச்ொைத்மத ைதிக்கவும், நீங்கள் இந்த நாட்டில்
விருந்தினைாக இருப்பமத நிமனவில் சகாள்ளவும்.

இந்மதாமனைிோவில் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் கிறடக்கும் வாய்ப்புகறளப் பற்ைி 
மேலும் அைிே UNHCRஐ கதாடர்பு  ககாள்ளவும். 

.

European Union Humanitarian Aid (ஐயைாப்பிய ஒன்றிய
ைனிதாபிைான உதவி) இன் நிதி
செயல்திட்டத்திற்கமைவாக பதிவுகமள யைற்சகாள்ள,
புது ஆவணங்கமள விநியயாகிக்க, அகதி அந்தஸ்த்து
நிர்ணயித்தலுக்கு UNHCR மேலதிக உத்திமோகத்தர்கறள
நியைிக்கும்
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ோற்று தரீ்வுகள்
ைீள்குடியயற்ற இடங்கள்
இந்யதாயனெியாவில் ைிகவும்
ைட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் ைாற்று
வழிமுமறகள் காணப்படும். உங்களுக்கு
பாதுகாப்பாக நாடு திரும்ப முடியுைாயின்,
நாடு திரும்புதல் என்பன உள்ளடங்கும்.


சொந்த நாட்டு நிலவைங்கமள சதரிந்து
சகாள்ள ைற்றும் ைாற்று வழிமுமறகமள
அறிந்து சகாள்ள UNHCRஐ சதாடர்பு
சகாள்ளவும். நாடு திரும்புவது முழுமையாக
தனிப்பட்ட முடிவு.
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