கைய ொப்பமிடுமொறு

ASAP கைட்கும் உறுதி ஆவணத்திற்ைொன வழிைொட்டல்

உங்ைள் கமல்முகையீட்டில் உங்ைளுக்கு உதவுவதற்ைொை, ைருத்துத்யதொிவிக்கும் படிவத்தில் நீங்ைள் இன்று கைய ொப்பமிடுவது
அவசி மொகும். இப்படிவத்தில் கைய ொப்படுவதன் மூலம், உங்ைள் ஆவணங்ைகைப் படிக்ை நீங்ைள் எங்ைளுக்ை அனுமதி
அைிக்ைின்ைீர்ைள். முதலில் உங்ைள் பத்திரங்ைகை படிக்ைொமல் உங்ைளுக்கு உதவி யசய் எங்ைைொல் முடி ொது. உங்ைளுகட
பத்திரங்ைகைப் படித்து, உங்ைள் விட ங்ைகை உங்ைகைொடு நொம் ைலந்தொகலொசித்த பின்னர், உங்ைகை விசொரகண யசய்யும்கபொது
கநரடி ொை நீங்ைகை உங்ைள் சொர்பில் ஆஜரொைிக்யைொள்வதொ அல்லது உங்ைளுகட மனப்பூர்வமொன விருப்பத்தின் கபொில், நொங்ைள்
உங்ைள் பிரதிநிதி ொைச் யச ல்படுவதொ என்பகத நொங்ைள் உங்ைளுடன் ைலந்தொகலொசித்து கூட்டொை தீர்மொனிப்கபொம்.
உங்ைள் கைய ொப்பத்தின் ைீழ் உள்ை இரண்டு யபட்டிைைிலும் புள்ைடி ிடுமொறு நொங்ைள் உங்ைகை கவண்டிக் யைொள்ைின்கைொம். ைீழ்
வரும் ஏதொவது ஒன்கை நீங்ைள் யசய் லொம்.:



எந்தயபட்டி ிலும் புள்ைடி ிடொது இருத்தல் ( நீங்ைள் அவ்வொறு யசய்தொலும், இன்று நொங்ைள் உங்ைளுக்கு
உதவியசய்கவொம்)
இரண்டுயபட்டிைைிலும் புள்ைடி இடுவது
ஒருயபட்டி ில் மொத்திரம் புள்ைடி இடுவது ( முதல் அல்லது இரண்டொவது)

முதலொவதுயபட்டி ில் புள்ைி ிடுமொறு நொங்ைள் உங்ைகை கவண்டிக்யைொள்வதன் ைொரணம், எதிர்ைொலத்தில் நொம் விரும்பினொல்,
உங்ைளுடன் யதொடர்பு யைொள்ை அதன் மூலமொை நீங்ைள் எங்ைளுக்கு அனுமதி அைிக்ைின்ைீர்ைள். யபரும்பொலும் எமது
வொடிக்கை ொைர்ைளுடன் நொங்ைள் யதொடர்பு யைொள்வதில்கல. அவ்வொறு நொங்ைள் யதொடர்பு யைொண்டொல் ைீழ்வரும் ைொரணங்ைளுக்ைொை
மொத்திரம் நொங்ைள் அவ்வொறு யசய்கவொம்.:




எங்ைள் கசகவைள் பற்ைி ைருத்துக்ைகை அைிந்துயைொள்ை அல்லது
உங்ைள் கமன் முகையீட்டில் நீங்ைள் யவற்ைி கடந்த பின் எவ்வைவு அவசரமொை உங்ைளுக்கு உதவி ைிகடத்தது பற்ைி
தைவல்ைகை அைி அல்லது
மற்யைொரு ைொரணத்துக்ைொை

இரண்டொவதுயபட்டி ில் புள்ைி ிடுமொறு நொங்ைள் உங்ைகை கவண்டிக் யைொள்வதன் ைொரணம், எதிர்ைொலத்தில் புைலிடம்
கைொருபவர்ைளுக்கு அதிைமொை உதவியசய் வும் நொங்ைள் யசய்யும் பணிக கமலும் சிைப்பொை கமற்யைொள்ை உதவும் வகை ிலும்
ஆகும்.
நடப்பு மற்றும் உங்ைள் தற்கபொகத , எதிர்ைொல புைலிட ஆதரவுக்ைொன உங்ைள் உொிகம ொன சலுகைைைில் மீது எந்தவிதமொன
பொதிப்பும் ஏற்படமொட்டொது என நொங்ைள் நம்பினொல் மொத்திரம் நொங்ைள் எங்ைைிடம் உள்ை யதொடர்புைைில் உங்ைளுகட
முகையீட்டின் மொதிொிக நொம் (Home Office)
உள்ளூரொட்சி அலுவலைத்துடன் உள்ை எங்ைள் யதொடர்புைைின்கபொது
ப ன்படுத்துகவொம். அவர்ைள் எடுக்கும் தீர்மொனங்ைைின் தரத்கத கமம்படுத்தவும் ஒருவருக்கு ஆதரவைிப்பதற்குப் பதிலொை அவகர
நிரொைொித்த எங்ைளுக்குத் யதொிந்த பல உதொரணங்ைகையும் நொங்ைள் அவர்ைளுக்குக் யைொடுப்கபொம். எதிர்ைொலத்தில் புைலிடம்கைொரும்
அகனத்து விண்ணப்பதொொிைளுக்கும் இது உதவும் வகை ில் இதகன நொங்ைள் யசய்கவொம்.
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