கருத்தை வெளிப்படுத்ைல்
புகலிட ஆைரவு மேல்முதையீட்டத் ைிட்டத்ைின் கீழ் (ASAP) எனது புகலிடம் ஆைரவு மேல்முதையீட்டு ெிசாரதையின்மபாது
என்தன / என்தனயும் எனது குடும்பத்தையும் பிரைிநிைித்துெப்படுத்துெதை நான் ெிரும்புகிமைன். என் புகலிட ஆைரவு
மேல்முதையீடு வைாடர்பாக புகலிட ஆைரவு நியாயசதபயில் நான் சார்பாகவும்/ என் குடும்பம் சார்பாகவும் வசயல்பட ASAP க்கு
அனுேைி ெழங்குகிமைன்.
எனது ெிசாரதை ஆரம்பிக்க முன்பு, நியாயசதபயிலிருந்து எனது / எனது குடும்பத்ைின் மேல் முதையீட்டு நகல் ஒன்தை
வபற்றுக்வகாள்ள ASAP க்கு நான் அனுேைி ைருகிமைன். எனது புகலிடமகாாிக்தக ெிடயோக எனக்கு உைெிவசய்ய ASAP எனது /
எனது குடும்பத்ைின் ெிெரங்கதள ஏதனய நிறுெனங்களுடன் கலந்ைாமலாசதன வசய்ய மெண்டியது அெசியம் என்பதை நான்
அைிமென்., இப்படிெத்ைில் தகவயாப்பேிடுெைன் மூலம் புகலிடக் மகாாிக்தகக்கான மேல்முதையீட்டு ைிட்டத்ைிற்கு
அைதனமேற்வகாள்ள, இைன் மூலம் நான் அனுேைியளிப்பதை நான் அைிந்து தெத்ைிருக்கின்மைன்.
எனது புகலிட ஆைரவுவைாடர்பாக, என்தனயும் / எனது குடும்பத்தையும் பிரைிநிைித்துெப்படுத்தும்
ASAP அெசியம் எனக்
கருதும் ஏமைனும் ஒர் ஆெைம் அல்லது ைகெதல (ேருத்துெ ைகெல்கள் உட்பட) ASAPக்கு ெழங்குெைற்கு இத்ைால் ஒரு நபர்
அல்லது நிறுெனத்துக்கு நான் எனது அைிகாரத்தை ெழங்குகிமைன்.
என்தன / எனது குடும்பம் பற்ைிய ைகெல்கதள, ASAP மசேித்து தெத்ைிருக்க மெண்டும் என்பதை நான் வைாிந்து
தெத்ைிருக்கின்மைன் என்பதுடன், ைரக் கட்டுப்பாட்டு மநாக்கங்களுக்காக ஒரு வெளிப்புை கைக்காய்ொளருக்கு, அனாேமையோக
எனது ெழக்குக்மகாப்தப காட்டும்படி மகட்டுக் வகாள்ளப்பட்டால், அெற்தைக் காட்டுெைற்கும் புகலிடம் மகாருெது வைாடர்பான
வகாள்தககதள மேன்படுத்தும் மநாக்கில் பயன்படுத்துெைற்காகவும், எனது / எனது குடும்பம் வைாடர்பான ெழக்தக
அநாேமையோகப் பயன்பபடுத்ைவும் நான் எனது அனுேைிதய ெழங்குகிமைன்.

தகவயாப்பேிடப்பட்டது:

வபயதர அச்சில் பைியவும்:

ைிகைி:
நீங்கள் ஒப்புக் வகாண்டு இைங்கினால் கீமழ அழுத்ைவும்- நியாய சதபயில் உங்கதள பிரைிநிைித்துெம் வசய்ெைற்கு இது
அெசியேில்தல. ஆனால் புகலிட ஆைரவுக் வகாள்தககளின் ைரத்தை மேம்படுத்தும் பைிகளில் அது எங்களுக்கு உைெியாக அதேயும்:

 ASAP எைிர்காலத்ைில் என்னுடன் வைாடர்புவகாள்ெது எனக்கு ேகிழ்ச்சி யாக இருக்கின்ைது.


புகலிடம் ெழங்குெது பற்ைிய முடிவெடுக்கும் முயற்சிகளுக்கு உறுதுதையாகவும், புகலிட ஆைரவுக் வகாள்தககதள
மேம்படுத்தும் மநாக்கிலும், எனது / எனது குடும்பத்ைின் ெழக்குவைாடர்பான ெிபரங்கதள உள்துதை அதேச்சு(Home

Office)டன் பகிர்ந்து வகாள்ெைற்கும், நான் அனுேைி ெழங்குகிமைன்.
ையவு வசய்து கெனிக்கவும், எந்ை மநரத்ைிலும் உங்கள் ஒப்புைதல நீங்கள் ைிரும்பவும் ொபஸ்வபற்றுக் வபற்றுக்வகாள்ளலாம் - இதைச்
வசய்ய ெிரும்பினால், கீமழ உள்ள முகொியில் எங்களுடன் வைாடர்பு வகாள்ளுங்கள்.
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