
 

ஆட்கடத்தைல �றிய�ப்பதற்�ப் ப�ப்பறி� �க்கியமான� 

அ�ஸ்திேர�யா�க்கான  சட்டவிேராத பட� �யற்சிையத் த�ப்பதில்  அ�ஸ்திேர�யாவின் 

வ�வான எல்ைலப்பா�காப்�க் ெகாள்ைககள் மற்�ம் திறைமகள் மிக�ம்  

ஆற்றல்வாய்ந்தைவெயன நி�பித்�ள்ளன. 

அ�ஸ்திேர�ய எல்ைலகளின் இைறயாண்ைமக்கான  நடவ�க்ைக (Operation Sovereign 

Borders (OSB ) பைடத்தைலவர், உப வான்பைடத்தளபதி (Air  Vice Marshal) Stephen 

Osborne ��வதன் பிரகாரம்,  அ�ஸ்திேர�யா�க்�ச்  சட்டவிேராதமாகக் ��ேய�ம் 

�யற்சியி��ந்� மக்கைளத் த�ப்பதற்�க் கல்வியறி� �க்கிய பங்� வகிக்கிற�. 

“சட்டவிேராதமாகப் பட�வழியாக அ�ஸ்திேர�யாைவச் ெசன்றைடய �யற்சிப்பதன் 

பார�ரமான ஆபத்�க்கைள�ம், விைள�கைள�ம் பற்றி ேவ� நா�களி�ள்ள வ�வற்ற 
மக்க�க்�ப் ேபாதிக்கேவண்�ய� Operation Sovereign Borders இன் இலக்�களில் 

ஒன்றா�ம். 

“அ�ஸ்திேர�யாவின� எல்ைலப் பா�காப்�க் ெகாள்ைககள் �றித்த உண்ைமகைள மக்கள் 

அறியாவி�ன், அவர்கள் ஒ� தப்பான ��ைவெய�க்க�ம், அ�ஸ்திேர�யா�க்� ஒ� 

ஆபத்தான பட�க் கடற்பயணத்ைத ேமற்ெகாள்ள�ம் �யற்சிப்பதற்கான அபாயம்  உண்�. 

உயிர்கைளப் பா�காப்பதி�ம், அ�ஸ்திேர�யாவின் எல்ைலகைளப் பா�காப்பதி�ம் 
அ�ஸ்திேர�ய ச�கம் ஒ� �க்கிய பங்கிைன வகிக்க���ெமன வான்பைடத் �ைணத் 

தளபதி ( Air Vice-Marshall )Osborne  விபாித்தார். 

“ெவளிநாட்� மக்களின்  ��ேயற்ற ���களில் ெசல்வாக்�ச் ெச�த்�வதில் �றிப்பிடக்��ய 
ஒ� பங்கிைன அ�ஸ்திேர�ய பல்கலாச்சார ச�கங்கள் வகிப்பதாக எம� ஆராய்ச்சிகள் 
ெவளிப்ப�த்�கிற�. 

“இதன் காரணமாக, அ�ஸ்திேர�யாவின� எல்ைலப்பா�காப்�க் ெகாள்ைககள் பற்றிய 
விளிப்�ணர்ச்சிைய ஏற்ப�த்த�ம் மற்�ம் தம� நாட்��ள்ள நண்பர்கள், உறவினர்க�டன் 
இந்தச் ெசய்திையப் பகிர்ந்� ெகாள்வதற்காகச் ச�க உ�ப்பினர்கைள உற்சாக�ட்�வதற்�ம் 
இத்தைகய ச�கங்க�டன் பணியாற்�வதற்� நாம் பற்��தி ெகாண்�ள்ேளாம். 

“ஒ� நம்பிக்ைகக்�ாிய நண்பர் அல்ல� உறவினாிடமி�ந்� தகவல் வ�ம்ேபா� அதைன 
மக்கள் அேநகமாக நம்�வார்கள் ஆதலால், ெவளிநாட்� மக்களின் ���களில் ெசல்வாக்�ச் 
ெச�த்�வதற்கான ஒ�  கட்டம் வ�ம்ேபா� இத்தைகேயார் ஒ� ெபாிய மாற்றத்ைத ஏற்ப�த்த 
���ம்,” என்றார் அவர். 



 

அ�ஸ்திேர�யா�க்கான சட்டவிேராத �லப்ெபயர்ச்சிையத் த�ப்ப� பற்றி OSB வின� 
உ�தியான பதி� இ�ந்தேபா�ம், நாம் தி�ப்திெகாள்ள ��யாெதன வான்பைட உப தளபதி 

(Air Vice-Marshal) Osborne எச்சாித்தார். 

“ எம� எல்ைலப் பா�காப்�க் ெகாள்ைககளில் ஏற்பட்ட  மாற்றம் �றித்� அல்ல�  

அ�ஸ்திேர�யா�க்கான �திய பாைத பற்றிய வதந்திகைள�ம், ெபாய்யான தகவல்கைள�ம் 

ஆட்கடத்�ேவார் தீவிரமாகப் பரப்பி வ�கிறார்கள். 

“ஆதலால், அவர்கைள நா�, உண்ைமகைள உைரத்� ஆட்கடத்�ேவாாின் 
ெபாய்க�க்ெகதிராக நடவ�க்ைகெய�ப்பதற்கான எல்லா வாய்ப்�க்கைள�ம் நாம் 
உபேயாகிப்ப� �க்கியமானதா�ம். 

“எல்ைலப் பா�காப்�க்ெகாள்ைககள் மாறமாட்டா� என்பதில் அ�ஸ்திேர�ய அரசாங்கம்  
மிக�ம் ெதளிவாக உள்ள�. 

“பட�வழியாகச் சட்டவிேராதமாக எவெரா�வர் அ�ஸ்திேர�யாைவச் ெசன்றைடய 
�யற்சிக்கிறாேரா அவர் நி�த்தப்பட்�த் தி�ப்பி அ�ப்பப்ப�வார்,” என்�அவர் �றினார். 

அ�ஸ்திேர�யாவின� க�ைமயான எல்ைலப்பா�காப்�க் ெகாள்ைககள் பற்றி 
ெவளிநா�களி�ள்ள உறவினர் மற்�ம் நண்பர்க�டன் ேப�வதற்� அ�ஸ்திேர�யாவின் 
பல்கலாச்சார ச�கங்களின் ஒத்தாைசைய வான்பைட உப தளபதி (Air Vice-Marshal ) 

Osborne ேகட்�க்ெகாண்டார். 

“வ�விழந்த மக்கள் ஆட்கடத்�ேவாரால் ஏமாற்றப்ப�வதி��ந்�ம், தம� உயிர்கைள 
ஆபத்தி��ந்� பா�காக்க�ம் அ�ஸ்திேர�யாவின் பல்கலாச்சார மக்கள் எமக்� 
உதவேவண்�ய� அவசியமா�ம். 

“ஒ� ெசல்�ப�யான �சா�டன் வ�வ�தான் அ�ஸ்திேர�யா�க்� வ�வதற்கான ஒேர 
வழியா�ெமன்பதைன உங்கள் நண்பர்கள், உறவினர்க�டன் ேப�ம்ேபா� தய�ெசய்� 
அவர்க�க்�ச் ெசால்ல�ம்.  ஆட்கடத்�ேவாைர நம்பிப் படகில் ஏ�வதன்�லம் தம� 
பணத்ைத �ணாக்கேவா அல்ல� உயிைரப் பணயம் ைவக்கேவா ேவண்டாெமன 
அவர்க�க்�ச் ெசால்ல�ம். 

“அ�ஸ்திேர�யா�க்கான சட்டவிேராத கடல்வழிப்பாைத �டப்பட்�ள்ள�; அ� ெதாடர்ந்�ம் 
�டப்பட்ேட இ�க்�ம்,” என்�அவர் ெசான்னார். 

OSB �றித்த ேமலதிக தகவல்க�க்காகத் தய�ெசய்� வ�ைக தா�ங்கள்: 

www.australia.gov.au/novisa 


