நாங்கள் யார்?
ASAP என்ற எங்கள் அமைப்மை, அகதிகளின் ஆதரவுக்கான மைல்முமறயீட்டு ஆதரவுக்கான
திட்டப்ைணி என்று விாித்துக் கூறலாம். எங்களின் சிறிய ததாண்டு நிறுவனம், அகதிகள்
ஆதரவுச் சட்டத்மத அடித்தளைாகக்தகாண்டு இயங்குகிறது. புகலிட ஆதரவு என்ற வமகயில்,
புகலிடம் மகாருைவர்களுக்கு, உள்துமற அலுவலகம்(Home Office) தங்குைிடமும்
நிதியுதவிகளும் வழங்குகின்றது. உள்துமற அலுவலகம்(Home Office) ைற்றும் அகதிகள் ஆதரவு
தீர்ப்ைாயம் ஆகியவற்றின் தசயல்ைாடுகளும், எங்களின் தசயல்ைாடுகளும் தவவ்மவறானமவ.
நாங்கள் தசய்யும் காாியங்களில் ஒன்று, உள்துமற அலுவலகம்(Home Office), அகதிகளுக்கு
ஆதரவளிக்க ைறுக்கும்மைாதும், ஏற்கனமவ அளிக்கும் ஆதரமவத் ததாடராைல்
மகவிடும்மைாதும், அமதப் ைற்றிய வழக்குகமள, அகதிகள் ஆதரவுத் தீர்ப்ைாயத்திற்குக்
தகாண்டு தசலலலலலலலலலல, அகதிகளுக்கு இலவச சட்ட ஆமலாசமனகமள வழங்குவதும்,
அவர்கலலலல ைிரதிநிதிலலலலல லலலலலலலலலலலலலலலலல.
நாங்கள் சிறிய ததாண்டு நிறுவனம் என்ைதால், எங்களிடம் புகாரளிக்க வரும் அகதிகள்
எல்மலாருக்கும் ைிரதிநிதிகககக எங்களால் ககககககக முடிவதில்மல. எங்களால்
முடிந்தவமர, அதிகைான ைக்களுக்குப் ைிரதிநிதிலலலல லலலலலலல முயல்கிமறாம்.
உங்கலலலல ைிரதிநிதிலலல லலலலலலலல லலலலலலல இயலவில்மல என்றால், உங்கள்
விசாரமணக்கு முன்ைாகமவ அது ைற்றி லலலலலலலலலலலல ததாியப்ைடுத்திவிடுமவாம்.
தஞ்சம் மகாருைவர்களின் புகலிடம் மகாாிக்மககள் அல்லது அவர்களின் குடிவரவு
விடயங்களாலல நாங்கள் ைிரதிநிதிலலலல தசயலலலலலவதில்மல என்ைமத தயவுதசய்து
கவனிக்கவும். ஆனால், நாலலலலல, புகலிடக் மகாாிக்மக மைல்முமறயீட்டு
விண்ணப்ைங்களில் ைாத்திரம் நாலலலலல அவர்களுக்கு உதவ முடியும்.

உங்கள் ைிரதிநிதிககக ககககககக ககககககக எங்களிடம் மகட்ைது எப்ைடி?
எங்களுக்கு விண்ணப்ைிக்க யாமரனும் உதவியாக இருந்தால், எங்கள் ைாிந்துமர ைற்றும்
அதிகாரப்பூர்வப் ைடிவத்மதப் பூர்த்திதசய்ய உதவுைாறு அவாிடம் மகளுங்கள். இந்த வமகயான
ஆதரவுக்கு விண்ணப்ைிக்க, உங்களுக்கு யாரும் உதவவில்மல என்றால், எங்கள்
வமலத்தளைான www.asaproject.org/contact/referrals இல் கிமடக்கும் அதிகாரப்பூர்வப்
ைடிவத்மதப் பூர்த்திதசய்து, மகதயாப்ைைிட்டு, உங்களுக்கு நீங்கமள ைாிந்துமரத்துக்
தகாள்ளலாம். பூர்த்திதசய்யப்ைட்ட ைடிவத்மதக் மகதயழுத்திட்டு, referrals@asaproject.org.uk
என்ற ைின்னஞ்சல் முகவாி மூலைாக அனுப்ைலலம்.

உங்ககககக ைிரதிநிதியாக நாங்கள் தசயல்ைட்டால், என்ன நிகழும்?
லலலலலலலல ைிரலலலலலலலலல லலலலலலல லலலலலலலப் மைாகிமறாம் என்றால், எங்கள்
ைிரதிநிதி ஒருவர், நீங்கள் தீர்ப்ைாயத்திற்கு வரும்மைாது உங்கமளச் சந்திப்ைார். விசாரமண
நடப்ைதற்குக் குமறந்தைட்சம் ஒருைணி மநரத்திற்கு முன்ைாக, நீங்கள் தீர்ப்ைாயத்திற்கு
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வந்திருக்க மவண்டும். அப்மைாது எங்கள் ைிரதிநிதி, உங்கள் வழக்மக நன்கு
புாிந்துதகாள்வதற்காக, உங்களிடம் சில மகள்விகமளக் மகட்ைார். சில மநரங்களில், இந்தக்
மகள்விகள் தனிநைர் சார்ந்தமவயாக இருப்ைமதாடு, அமவ ைிகவும் விாிவாகவும், உங்கள்
நிதியியல் ததாடர்ைான தகவல்கமளப் ைற்றியமவயாகவும், உங்களுக்கு நீங்கமள எப்ைடி
உதவிக் தகாள்கிறீர்கள் என்ைமதப் ைற்றியமவயாகவும் இருக்கலாம். இந்தக் மகள்விகளுக்குக்
காரணம், மைல்முமறயீட்டின்மைாது உங்களுக்கு தவற்றிகரைான வாய்ப்மை வழங்குவமத
ஆகும். ஏதனனில், நீதிைதியும், உள்துமற அலுவலகப் ைிரதிநிதியும்(Home
Office
representative) என்ன ைாதிாியான மகள்விகமளப் மகட்ைார்கள் என்ைது, உங்கள்

ைிரதிநிதிக்குத் ததாியும். இந்தக் மகள்விகமள முன்கூட்டிமய உங்களிடம் மகட்ைதன் மூலம்,
நீங்கள் விசாரமணக்குத் தயாராவமதாடு, உங்கள் ைிரதிநிதியும் வழக்கிற்காகத் தன்மனத்
தயார்ப்ைடுத்திக் தகாள்கிறார்.
எப்மைாதாவது ஒரு முமற, உங்கமளச் சந்தித்து, உங்கள் வழக்கு முழுவமதயும் ஆராய்ந்த ைிறகு,
லலலலலலல
லங்களிலல
ைிரதிநிதிலலலலல
லலலலலலலலலலல
லலலலலலலல,
லலலலலலலலலல லலலலலல லலலலலல லலலலலலல லலலலலலலலலலலலலல. லலலலலலல
லலலலலலல லலலலலலலல லலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலல லலலலலலலல. லவ்வாறு
நடந்தாலும்கூட, உங்கள் விசாரமணக்கு முன்ைாகவும், விசாரமணக்குப் ைிறகும் உங்களுக்கு
நாலலலலல அறிவுமர வழங்குமவாம்.
உங்கள் ைிரதிநிதிமய முதலில் நீங்கள் சந்திக்கும்மைாது, ASAPஐ உங்களுக்காக ைிரதிநிதிலலல
லலலலலலல விரும்புகிறீர்கள் என்ைதற்காக, ஒரு ைடிவத்தில் மகதயழுத்திட மவண்டும். உங்கள்
அனுைதிமயக் தகாடுத்து, இந்தப் ைடிவத்தில் மகதயாப்ைைிடாத ைட்சத்தில், கககககக
ைிரதிநிதிககக எங்களால் ககககககக ககககககது.
எதிர்காலத்தில் ASAP உங்கமளத் ததாடர்பு தகாள்வதற்கான ஒப்புதமல வழங்கவும், உங்கமளப்
ைற்றிய அல்லது உங்கள் குடும்ைத்தினர் ைற்றிய வழக்கு விவரங்கமள உள்துமற
அலுவலகத்துடன்(Home Office) ைகிர்ந்துதகாள்வமத ஒத்துக்தகாள்வமதயும் உறுதிப்ைடுத்த,
அந்தப் ைடிவத்தில் இரண்டு மதர்வுப் தைட்டிகள் இருக்கும். அவற்மறத் மதர்வுதசய்வதன் மூலம்,
அகதிகள் ததாடர்ைான ஆதரவு விஷயத்தில் தகாள்மககமள உருவாக்கவும், நல்ல முடிவுகமள
எடுக்கவும்
நீங்கள்
உதவ
முடியும்.
உங்கலல
ைிரதிநிதிலலல
லலலலலலலலலலலலலலலலலலலல லலலல காரணத்திற்காக இந்தக் கூடுதல் தைட்டிகமளத்
மதர்வுதசய்ய மவண்டிய அவசியைில்மல. அவற்மறத் மதர்வுதசய்வது முற்றிலும் உங்கள்
விருப்ைத்மதச் சார்ந்தமத ஆகும்.
நீங்கள் அவற்மறத் மதர்வுதசய்யவில்மல என்றாலும்,
நாங்கள் கககககக ைிரதிநிதிககககக ககககககககமவாம். எதிர்காலத்தில் எந்த மநரத்தில்
மவண்டுைானாலும், referrals@asaproject.org.uk என்ற ைின்னஞ்சல் முகவாியில்
எங்கமளத் ததாடர்புதகாண்டு, நீங்கள் வழங்கியுள்ள ஒப்புதல்கமள திரும்ைப் தைறலாம்.
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