ஆங்கிலம் தவிர்ந்த ஏனைய ம ொழியில் பேசுபவொருக்கொக
அடிக்கடி பகட்கப்ேடும் பகள்விகள்
ம

ொழிமெயர்ப்பு

ற்றும் உரைமெயர்ப்புச் சேரை மூலம்

ைழங்கப்ெடுகின்ற சேரைகள் யொரை?
ம ொழிமெயர்ப்பு ற்றும் உரைமெயர்ப்புச் சேரையொனது (சேேிய ம ொ.உ.சே.) ஆங்கிலம் செே முடியொே க்களுக்கும், ற்றும் ஆங்கிலம் ேைிர்ந்ே
ம ொழியில் செேக்கூடிய ே து ைொடிக்ரகயொளருடன் மேொடர்ெொடரல ச ற்மகொள்ளத் சேரையொன முகைைகங்கள் ற்றும் ைர்த்ேகர்கள் ஆகிசயொருக்கும்
உரைமெயர்ப்புச்
சேரைரய
ைழங்குகின்றது.
இச்சேரையொனது
அவுஸ்ேிசைலியொைில்
ேகைல்கள்
ற்றும்
சேரைகரள
சுய ொகப்
மெற்றுக்மகொள்ைேற்கொன ைேேிரய ஆங்கில ம ொழியில் செே முடியொசேொருக்கு ைழங்குகிறது.
நொங்கள் 160 இற்கும் ச ற்ெட்ட ெல்சைறு ம ொழிகள் ற்றும் ைட்டொை கிரள ம ொழிகளில் உரைமெயர்க்கக் கூடிய 2400 இற்கும் அேி ொன
உரைமெயர்ப்ெொளர்கரள ஒப்ெந்ே அடிப்ெரடயில் மகொண்டுள்சளொம்.
ஆங்கிலம் ேைிர்ந்ே ம ொழிப் ெிைசயொகமுரடசயொர் 131 450 எனும் இலக்கத்ேிற்கு அரழப்ெிரன ஏற்ெடுத்துைேனூடொக சேேிய ம ொ.உ.சே. இன் அைேை
மேொரலசெேி மூல உரைமெயர்ப்ெொளர்கரள மேொடர்புமகொள்ள முடியும்.
ொறொக, நீங்கள் நிறுைனம ொன்ரற சநைடியொக மேொடர்புமகொள்வீர்களொயின், உங்கள் ேொர்ெில் அைர்கள் உரைமெயர்ப்ெொளர் ஒருைரை ஏற்ெொடுமேய்து
ேைலொம்.

என்னொல் சேேிய ம

ொ.உ.சே. ஊடொக யொரைத் மேொடர்புமகொள்ள

முடியும்?
குடிைைவு ற்றும் எல்ரலப் ெொதுகொப்பு ேிரைக்களம் உட்ெட 22000 இற்கும் அேிக ொன முகைைக ைொடிக்ரகயொளர்கள் சேேிய ம ொ.உ.சே. யுடன்
ெேிவுமேய்துள்ளனர். அவ்ைொறொன ஏரனய முகைைக ைொடிக்ரகயொளர்கள் ெின்ைரு ொறு:


அைே

ற்றும்

த்ேிய அைேொங்கத் ேிரைக்களங்கள்



உள்ளூைொட்ேி ேரெகள்



ருத்துை

ற்றும் சுகொேொை



ருந்ேொளர்கள்

ருத்துைர்கள்



ெயன்ெொட்டுக் கம்ெனிகள்



மேொரலத்மேொடர்ெொடல் கம்ெனிகள்



அைேை சேரைகள்



ேட்ட சேரைகள்



குடிசயற்றம்

ற்றும் ேமுேொய சேரை ைழங்குனர்கள்

நீங்கள் மேொடர்புமகொள்ள ைிரும்பும் நிறுைன ொனது சேேிய ம ொ.உ.சே. இலிருந்ேொன உரைமெயர்ப்ெொளர்-உேைி அரழப்புகரள ஏற்ெொர்கள் என்ெேற்கு
சேேிய ம ொ.உ.சே. யினொல் உத்ேைைொே ளிக்க முடியொது.

நொன் சேேிய ம

ொ.உ.சே. ரய எப்செொது அரழக்க முடியும்?

சேேிய ம ொ.உ.சே. யொனது ைருடத்ேின் அரனத்து ேினங்களிலும் 24
நீங்கள் மேொடர்புமகொள்ளும் நிறுைன ொனது
நிறுைனங்களுக்கிரடயில் சைறுெடக்கூடும்.

ேனது

ைி சநை சேரைரய ைழங்குகிறது.

ைழக்க ொன

அவுஸ்ேிசைலியொைிலுள்ள மெரும்ெொலொன நிறுைனங்களின் நிய

சநைங்களில்

ொத்ேிைம்

மேயற்ெடலொம்,

ற்றும்

அலுைலக

அலுைலக சநை ொனது ேிங்கள் முேல் மைள்ளி ைரையொன நொட்களில் மு.ெ. 9.00 இற்கும்

ெி.ெ. 5.00 இற்கும் இரடப்ெட்டேொகைிருக்கும். மெரும்ெொலொன நிறுைனங்கள் மெொது ைிடுமுரற ேினங்களில் மேயற்ெடுைேில்ரல.

Tamil

சநை ொனது

Translated by VITS

நொன் 131 450 எனும் இலக்கத்ேிற்கு அரழக்கும் செொது என்னொல்
எேரன எேிர்ெொக்க முடியும்?
நீங்கள் சேேிய ம ொ.உ.சே. இற்கு மேொரலசெேியூடொக அரழக்கும் செொது, சேேிய ம ொ.உ.சே. யின் ஆங்கிலம் செசும் மேொரலசெேி இயக்குநர் ஒருைர்
உங்களுக்கு ைொழ்த்துத் மேொிைிப்ெசேொடு, உங்களுக்கு எந்ே ம ொழியிலொன உரைமெயர்ப்ெொளர் சைண்டும னவும் ைினவுைொர்.
நீங்கள் உங்களுக்குொிய ம ொழி மேொடர்ெில் சகொொிய ெின்னர், மெொருத்ே ொன உரைமெயர்ப்ெொளர் இருப்ெரே உறுேிப்ெடுத்தும் ைரை நீங்கள் அரழப்ெில்
நிறுத்ேி
ரைக்கப்ெடுவீர்கள்.
இவ்சைரளயில்
மேொரலசெேியில்
நிறுத்ேிரைப்பு
சநை
இரே
ஒலிக்கொ லிருப்ெினும்
ேயவுமேய்து
இரைப்ரெத்துண்டிக்கொது இருக்கவும்.
உங்களுக்குொிய ம ொழியிலொன உரைமெயர்ப்ெொளர் ஒருைர் கொைப்ெடின், இயக்குநர் அந்ே உரைமெயர்ப்ெொளருடனொன இரைப்ெிரன உங்களுக்கு
ஏற்ெடுத்துைசேொடு, எந்ே நிறுைனத்துடன் நீங்கள் மேொடர்புமகொள்ள ைிரும்புகிறீர்கள் என உங்களிடம் ைினைப்ெடும். எனசை, நீங்கள் சேேிய ம ொ.உ.சே.
க்கு அரழப்ெிரன ச ற்மகொள்ளும் செொது நீங்கள் மேொடர்புமகொள்ள ைிரும்பும் நிறுைனத்ேின் மெயர், மேொடர்பு இலக்கம்
மகொண்டுள்ள ைொடிக்ரகயொளர் இலக்கம் அல்லது கைக்கு இலக்கம் என்ெைற்ரற ேயொைொக ரைத்ேிருக்க சைண்டும்.

ற்றும் நிறுைனத்துடன்

எ து இயக்குநர்கள், ஒரு நிறுைனத்ேின் மெயரைக் குறிப்ெிட்டு, நீங்கள் இந்ே நிறுைனத்துடன் மேொடர்ெிரன ச ற்மகொள்ளுங்கள் என ெொைெட்ே ொன
முரறயில் ெொிந்துரை மேய்ய ொட்டொர்கள். உங்களின் அரழப்பு ஒரு உரைமெயர்ப்ெொளருக்கு இரைக்கப்ெடும் செொது, அைர் அரனத்து ேம்ெந்ேப்ெட்ட
ெைிகளிலும் ெொைெட்ே ின்றி மேயற்ெடுைசேொடு, அவ்சைரளயில் அைர் உங்களுடன் முரறேொைொ ைிே உரையொடலில் ஈடுெட ொட்டொர்.
இப்செொது, உரைமெயர்ப்ெொளர் நீங்கள் மேொிவுமேய்ே நிறுைனத்ேின் மெயரை சேேிய ம ொ.உ.சே. யின் மேொரலசெேி இயக்குநொிடம் கூறியதும்,
இயக்குநர் உங்கரளயும் உரைமெயர்ப்ெொளரையும் ேம்ந்ேப்ெட்ட நிறுைனத்ேிற்கு அரழப்ெிரன ஏற்ெடுத்ேி மேொடர்ெிரன ஏற்டுத்துைொர்.
நீங்கள் ைிரும்பும் ம ொழிக்குொிய உரைமெயர்ப்ெொளர் இல்ரலயொயின், இன்னும் 10 நி ிடங்களின் ெின்னர்

ீண்டும் அரழப்ெிரன ஏற்ெடுத்து ொறு

இயக்குநர் உங்கரள சைண்டுைொர். உங்களுக்கு சைறு ேில ம ொழிகளில் செே முடியு ொயின், நீங்கள் ைிரும்ெினொல் அத்ேரகய
உரைமெயர்ெெொளரை சகொைலொம்.

சேேிய ம

ற்றும ொரு ம ொழிக்கொன

ொ.உ.சே. யினொல் எனக்கு இரைக்கப்ெட்ட

உரைமெயர்ப்ெொளரைப் ெற்றி நொன் அறிந்ேிருப்ெின், நொன் யொது மேய்ய
சைண்டும்?
நீங்கள் இரைக்கப்ெட்ட உரைமெயர்ப்ெொளரைப் ெற்றி அறிந்துள்ளீர்கள் என உைர்வீர்களொயின், அைரைக் மகொண்டு உங்களுரடய உரைமெயர்ப்பு
அ ர்ைிரனத் மேொடர்ைேொ என்ெது உங்களுரடய ேீர் ொன ொகும்.
அவ் உரைமெயர்ப்ெொளரைக் மகொண்டு உங்களுரடய உரைமெயர்ப்பு அ ர்ைிரனத் மேொடர்ைேற்கு உங்களுக்கு ைிருப்ெ ில்ரலயொயின்,
இரைப்ெிலுள்ள அரழப்ெிரனத் துண்டிக்கு ொறு சேேிய ம ொ.உ.சே. இயக்குநொிடச ொ அல்லது நிறுைனத்ேிடச ொ நீங்கள் சைண்ட முடியும்.

நொன் ெொலின அடிப்ெரடயில் ஒரு ஆண் அல்லது மெண்
உரைமெயர்ப்ெொளர் சைண்டும

னக் சகொை முடியு

ொ?

ஆம். நீங்கள் குறிப்ெொக ெொலின
அடிப்ெரடயில் உரைமெயர்ப்ெொளர் ஒருைரைத் மேொிவுமேய்ய ைிரும்ெினொல், அேரன சேேிய ம ொ.உ.சே.
இயக்குநொிடச ொ அல்லது நிறுைனத்ேிடச ொ மேொிைிக்கவும். அேரனத்மேொடர்ந்து நீங்கள் ைிரைைொக இரைக்கப்ெடுவீர்கள். சேேிய
ம ொ.உ.சேரையினர் நீங்கள் சகொொிய ெொலின உரைமெயர்ப்ெொளரை கண்டுெிடித்து உங்களுக்கு ைழங்குைேற்கொன முயற்ேிகரள ச ற்மகொள்ைர்.

என்னொல் குறிப்ெொனமேொரு

ேம் அல்லது கலொேொை

ெின்னைியிலுள்ளமேொரு உரைமெயர்ப்ெொளரை சைண்ட முடியு
இல்ரல. உரைமெயர்ப்ெொளர்கரள அைர்களது ேிறர க்கு ஏற்ெவும்

ொ?

ற்றும் அைர்கரள மேொடர்புமகொள்ளக்கூடிய நிரலர க்சகற்ெவுச

ம ொ.உ.சே. இயக்குநர்கள் அைர்களுக்கொன ெைிகரள ஒதுக்குைொர்கள். எனசை, அைர்களின்
உரைமெயர்ப்ெொளரை மேொிவுமேய்ய முடியொது.

சேேிய

ேம் அல்லது கலொேொை ெின்னைியின் அடிப்ெரடயில் ஒரு

நொன் ஒரு உரைமெயர்ப்ெொளரை சநரில் மகொண்டு ெயன்ெடுத்ே
ைிரும்ெினொல், அது ேொத்ேிய

ொகு

ொ?

ஆம், சேேிய ம ொ.உ.சேரையொனது குறித்ே அ ர்வுக்கு சநொில் ேமூக ளித்து ச ற்மகொள்ளும் உரைமெயர்ப்புச் சேரையிரனயும் ைழங்குகிறது.
எனசை சநொில் ேமூக ளிக்கும் உரைமெயர்ெொளர் ஒருைர் உங்களுக்குத் சேரையொயின், ஒரு மேொரலசெேி மூல உரைமெயர்ப்ெொளரைப் ெயன்ெடுத்ேி
சேேிய ம ொ.உ.சேரையூடொக, நீங்கள் மேொடர்ெொடல் மேய்ய சைண்டிய நிறுைனத்துடன் மேொடர்புமகொள்ள சைண்டும். அேரனயடுத்து உங்களுக்கொன
சநொில் ேமூக ளிக்கும் உரைமெயர்ப்ெொளர் ஒருைரை ஏற்ெொடு மேய்து ேரு ொறு நீங்கள் சகொை முடியும்.

Tamil
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நொன் ஒரு உரைமெயர்ப்ெொளரைக் மகொண்டு அைேை சேரைகரள
மேொடர்புமகொள்ள சைண்டு

ொயின், என்ன மேய்ய சைண்டும்?

அைேை நிரலமயொன்றுக்கு அம்புலொன்ஸ் ைண்டி, மெொலீஸ் அல்லது ேீயரை சேரைகரளத் மேொடர்புமகொள்ளைேற்கு, நீங்கள் எப்செொதும் 000 இற்கு
சநைடியொக அரழக்கவும்.
ச ற்ெடி 000 எனும் அைேை மேொடர்புச் சேரையொனது, ஒரு ைொைத்ேின் ஏழு நொட்களும், ேினம ொன்றுக்கு 24 ைி சநைமும் முன்னுொிர
இரைப்மெொன்றினூடொக சேேிய ம ொ.உ.சே. இற்கு அரழப்ரெ ஏற்ெடுத்ேி ஒரு உரைமெயர்ப்ெொளருடன் உங்கரள மேொடர்புெடுத்துகிறது.

சேேிய ம

ொ.உ.சே. இன் சேரைகள் ஆங்கிலம் ேைிர்ந்ே ம

செசுசைொருக்கு இலைே

அரழப்பு

ொழியில்

ொனேொ?

ஆம். சேேிய ம ொ.உ.சே. யின் மெரும்ெொலொன உரைமெயர்ப்புச் சேரைகள் ஆங்கிலம் ேைிர்ந்ே ம ொழிப் ெொைரனயொளர்களுக்கு இலைே ொகசை
ைழங்கப்ெடுகின்றன.
மெொதுைொக நீங்கள் மேொடர்புமகொள்ளும் நிறுைனங்கள் அேன் சேரைக்கொன அணுகுரகயிரன உங்களுக்கு ைழங்கும் சநொக்கில் அச்சேரைக்கொன
கட்டைங்கரள ஏற்றுக்மகொள்ைொர்கள். ேில நிறுைனங்களும் ருத்துைர்களும் சேேிய ம ொ.உ.சே. ஊடொன இலைே உரைமெயர்ப்புக்கொன ேரகர ரயக்
மகொண்டுள்ளன.
ேில நிறுைனங்கள் சேேிய ம ொ.உ.சே. இலிருந்ேொன அரழப்புக்கரள ஏற்கொ ல் ைிடலொம். எனினும், அத்ேரகய நிறுைனங்கரள நீங்கள் மநொில்
மேொடர்புமகொண்டொல், ெின்னர் அைர்கள் ஒரு மேொரலசெேி மூல உரைமெயர்ப்ெொளருடன் உங்கரள அரழக்கக் கூடும்.
நீங்கள் சேேிய ம ொ.உ.சே. யின் ைொடிக்ரகயொளர் அல்லொே நிறுைனம ொன்ரறத் மேொடர்புமகொள்ள ைிரும்ெினொல், அந்ே நிறுைன ொனது ேனது
சேரைக்கொன கட்டைங்கரள ஏற்றுக்மகொள்ள ைிரும்ெொே ெட்ேத்ேில், நீங்கள் மெற்ற சேரைக்கொக கட்டைம ொன்ரறச் மேலுத்துைேற்கு நீங்களொகசை
முன்ைைலொம். அவ்ைொறொயின், இேரன நீங்கள் உரைமெயர்ப்ெொளொிடம் மேொிைிப்ெசேொடு, எ து இயக்குநர்கள் சேேிய ம ொ.உ.சே. இல் உங்களுக்கொன
கைக்மகொன்ரற உருைொக்குைேற்கொன ஏற்ெொடுகரள ச ற்மகொள்ைொர்கள். இேன்செொது கைக்மகொன்ரற உருைொக்குைேற்கொக உங்களுரடய
கடனட்ரடயின் ைிெைங்கரள சேேிய ம ொ.உ.சே. யிடம் ைழங்க சைண்டும்.

ஒரு சேேிய ம

ொ.உ.சே. உரைமெயர்ப்ெொளரின் ெங்களிப்பு யொது?

செேப்ெடும் ைொர்த்ரேகரள முடிந்ேைரை துல்லிய ொக உங்கள் ம ொழியில் உரைமெயர்ப்ெசே உரைமெயர்ப்ெொளர் ஒருைொின் ெங்களிப்ெொகும்.
உரைமெயர்ப்ெொளர்கள் ஆசலொேரனகரள ைழங்குைேில்ரல. உரைமெயர்ப்ெொளர்கள் சேேிய ம ொ.உ.சே. யின் இயக்குநர் ஒருைைொல் அல்லது நீங்கள்
மேொடர்ெொடல் ச ற்மகொள்ளும் நெைொல் சைண்டப்ெட்டொமலொழிய, சைறு சகள்ைிகரளக் சகட்கவும்

ொட்டொர்கள்.

சேேிய ம ொ.உ.சே. யின் உரைமெயர்ப்ெொளர்கள் நன்னடத்ரேக் சகரைமயொன்றின் மூலம் ைன்ர யொகசை கட்டுப்ெொடுகரளக் மகொண்டுள்ளனர்.


மேொழில்முரற நடத்ரே



இைகேியம் செணுரக



மேயற்ேிறர



ெொைெட்ேம் இன்ர



துல்லியத்ேன்ர



மேளிைொன ெங்களிப்பு ைரையரற



மேொழில்முரற உறவுகரள செணுேல்



மேொழில் ொீேியொன முன்சனற்றம்



மேொழில்முரற ஐக்கிய உைர்வு

நன்னடத்ரேக் சகொரை மேொடர்ெொன ச லேிக ேகைல்களுக்கு ‘உரைமெயர்ப்ெொளர்கள்

ற்றும் ம ொழிமெயர்ப்ெொளர்களுக்கொன அவுஸ்ேிசைலிய நிறுைகம்’

(AUSIT) இலிருந்து மெறமுடியும்.

நொன் சேேிய ம

ொ.உ.சே. இற்கொன ெின்னூட்டரல எவ்ைொறு

ைழங்குைது?
நீங்கள் எ து சேேிய ம ொ.உ.சே., உரைமெயர்ப்ெொளர் அல்லது இயக்குநர் ஒருைரைப்ெற்றி ெின்னூட்டரல ைழங்க ைிரும்ெினொல், ேயவுமேய்து 131450
எனும் இலக்கத்சேொடு மேொடர்புமகொண்டு சேேிய ம ொ.உ.சே. இரன அரழக்கவும்.
நீங்கள் ஒரு உரைமெயர்ப்ெொளருடன் மேொரலசெேி மூலம் மேொடர்புெடுத்ேப்ெடும் செொதும், சேேிய ம ொ.உ.சே. க்கொன ெின்னூட்டரல மேொிைிக்க
ைிரும்ெினொல் அேரன இயக்குநொிடம் மேொிைிக்கவும். உங்களுரடய ெின்னூட்டலொனது ெேிவு மேய்யப்ெடுைசேொடு, அேன் ெொிேீலக்கொக சேேிய
ம ொ.உ.சே. இலுள்ள ேம்ெந்ேப்ெட்ட குழுைிற்கு ஆற்றுப்ெடுத்ேப்ெடும்.
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நொன் ஒரு உரைமெயர்ப்ெொளரை

ிகவும் ைிரனத்ேிறன்

ிக்க

முரறயில் எவ்ைொறு ெயன்ெடுத்ே சைண்டும்?
நீங்கள் சேேிய மெொ.உ.சே. யின் ம ொழிமெயர்ப்ெொளர் ஒருைரை ெின்ைரும் ைழிமுரறகளின் மூலம் ைிரனத்ேிறன்

ிக்க முரறயில் ெயன்ெடுத்ே முடியும்.



நீங்கள் சேேிய ம ொ.உ.சே. இற்கு அரழப்ெிரன ஏற்ெடுத்தும் முன்னர் உங்களுரடய அ ர்ைிற்குத் சேரையொன அரனத்து ேகைல்கரளயும்
ேயொைொக ரைத்ேிருக்கவும்.



அடுத்ே செச்ேிரன மேொடங்குைேற்கு முன்னர் உரைமெயர்ப்ெொளர் ேனது முேல் உரைமெயர்ப்ெிரன முடிக்கும் ைரை மெொறுர யொக கொத்ேிருக்கவும்.



குறுகிய ைேனநரடப் ெிைசயொகங்கரளப் ெயன்ெடுத்ேவும்.



செச்சுைழக்கு ம ொழி



உரைமெயர்ப்ெொளொின் ெங்களிப்ரெ உைர்ந்து மகொள்ளவும்.



நீங்கள் உரைமெயர்ப்ெொளொிடம் அைொின் ஆசலொேரனகரளசயொ ெொிந்துரைகரளசயொ மேொிைிக்கு ொறு சகொை சைண்டொம்.



உரைமெயர்ப்ெிரன ைிளங்கிக் மகொள்ைது உங்களுக்கு கடின ொகைிருப்ெின், அேரன உரைமெயர்ப்ெொளருக்கு, நிறுைனத்ேிற்கு அல்லது சேேிய
ம ொ.உ.சே. இற்கு உடனடியொக அறிைிக்கவும்.

ற்றும் மகொச்ரே ம ொழிப் ெிைசயொகங்கரளத் ேைிர்க்கவும். இைற்ரற உரைமெயர்ப்ெது கடின ொகைிருக்கக் கூடும்.

என்னொல் சேேிய ம
ம

ொ.உ.சே. யினூடொக ஆைைங்கரள

ொழிமெயர்த்துப் மெறமுடியு

ொ?

இல்ரல. சேேிய ம ொ.உ.சே. யொனது ைர்த்ேக ொீேியொன ம ொழிமெயர்ப்புச் சேரைகரள ைழங்குைேில்ரல.
குடிைைவு ற்றும் எல்ரலப் ெொதுகொப்பு ேிரைக்கள ொனது ேகுேியுரடய அவுஸ்ேிசைலிய ெிைஜொவுொிர யுரடசயொருக்கும் ற்றும் அவுஸ்ேிசைலியொைில்
நிைந்ேை ொக குடிசயறிய புலம்மெயர்ந்சேொருக்கும் இலைே ொக ஆைை ம ொழிமெயர்ப்ெொக்க சேரைரய ைழங்குகின்றது. இந்ேச் சேரை மேொடர்ெில்
அறிந்துமகொள்ைேற்கு, உங்களுரடய உள்ளூொிலுள்ள ‘ையதுைந்ே புலம்மெயர்ந்சேொருக்கொன ஆங்கில நிகழ்ச்ேித் ேிட்டம்’ (AMEP) ைழங்குநரைத்
மேொடர்புமகொள்ளவும்.
நீங்கள் ஏரனய ம ொழிமெயர்ப்புத் மேொிவுகள் ெற்றிய ேகைல்கரளப் மெற்றுக்மகொள்ைேற்கு, ‘ம ொழிமெயர்ப்பு
அங்கீகொை அேிகொைேரெ’ (NAATI) ஐத் மேொடர்பு மகொள்ளவும்.
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ற்றும் உரைமெயர்ப்புக்கொன சேேிய

