Tamil: Introduction to the Refugee Minor Program

தமிழ்: பராயமைடயாத அகதிக்குாிய திட்டத்திற்கு
அறி கம்
ெபற்ேறார்களில்லாமல் விக்ேராறியாவில் வசிக்கும் 18 வயதிற்குட்பட்ட அகதிகளான குழந்ைதக க்கும்,
இளவயதின க்கும், பராயமைடயாத அகதிக்குாிய திட்டம் (Refugee Minor Program, (RMP)) ஆதர
வழங்குகிற . அவர்கள் ைணயின்றி வ கிற மனித ேநய அல்ல அகதி பராயமைடயாதவர் (‘Unaccompanied
Humanitarian, or Refugee, Minors’, (UHM’s)) என அைழக்கப்ப கிறார்கள்.விக்ேராறியாவில் வசிக்கும் (UHM)
வா க்ைகயாளர்கைள RMPக்கு பாிந் ைரத் அ ப்ப கு வர மற் ம் கு
ாிைமத் திைணக்களம்
(Department of Immigration and Citizenship, (DIAC)) தீர்மானித் ள்ள .
ன் வைகயான UHM வா க்ைகயாளர்கள் உள்ளனர்:

 21 வயதிற்கு ேமற்பட்ட ெந ங்கிய வய வந்த உறவின டன் வசிப்பவர்கள் காப் ள்ளவர்களாகும்
(Non-wards) அவர்க க்கு உறவினர்கள் ெபா ப் ஏற்கத்தயாராக உள்ளனர். DIAC அந்த உறவினைர
ெபா ப்ேபற் உத்தரவாதம் (care undertaking) ஒன்ைறச் ெசய் ெகாள் ம் ப ேகட்கும்.

 ெபா ப் ஏற்கக் கூ ய ெந ங்கிய வய வந்த 21 வய க்கு ேமற்பட்ட உறவினர் அ ஸ்திேர யாவில்
இல்லாத பட்சத்தில் அவர்கள் காப்பற்றவர்கள் (Wards) என வைரய க்கப் பட் ள்ளனர். காப்பற்றவர்க க்கு
கு வர க்கான அைமச்சர் சட்ட ர்வமான பா காவலர் ஆகின்றார். அவர் மனித ேசைவகள்
திைணக்களத்ைத (Department of Human Services, (DHS)), RMP க்கு ஊடாக காப்பற்றவர்க ைடய
அதிகாரம் வழங்கப்பட்ட பா காவலராகச் ெசயல் ாி ம் ப ேகட்பார்.குழந்ைதகளின் கு வர க் காப்பாளர்
(Immigration Guardianship of children (IGOC) Act section 5(1)) சட்டத்தின் பிாி 5 ஐப் பார்க்க ம்.

 அ ஸ்திேர ய அதிகார ைடயவர்களின் ன்னதாகப் ெபற்ற அ மதியின்றி ெபற்ேறார்கள் அல்ல
கு ம்பம் இல்லா அ ஸ்திேர யாவிற்குள் ைழந் அகதி சாசனத்தின் கீழ் அகதி அந்தஸ் க் ேகா ம்18
வயதிற்குட்பட்ட குழந்ைதக ம், இைளயவர்க ம் ைணயின்றி வந்
க டம் ேகா ம்
பராயமைடயாதவர்கள் (Unaccompanied asylum seeking minors) என வைரய க்கப்பட் ள்னர்.
அவர்க க்கு அங்கீகாரம் ெபற்ற சா அந்தஸ் இ க்கா மற் ம் அவர்கள் ச க த ப் க்காவல் அல்ல
மாற் த் த ப் க்காவ ல் உள்ளவர்கள் அல்ல இைணப்
சா ைவத்தி ப்பவர்கள் என
வைகப்ப த்தப்பட் ள்ளனர்.
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2008ம் ஆண்
ன் மாதம் 13ம் திகதி கு வர குழந்ைதகளின் பா காப் (Guardianship of children) அதிகார
ஒப்பைடப் (Delegation) 2008 (ஒப்பைடப் ஆவணம்) திக்கப்பட் , கு வர அைமச்சரால்
ைகெயாப்பமிடப்பட்ட இந்த ஆவணம் க டம் ேகா ம் பராயம்வராதவர்களின் பா காப்ைப
மாநிலங்க க்கும், பிரேதசங்க க்கும் ஒப்பைடப்பைத அ மதிக்கிற இ RMP யிடம் ைணயின்றி வந்
க டம் ேகா ம் ப வம்வராதவர்களின் ெபா அரசின் பா காப்ைப Wards என இனம் காணப்பட்டால்
ஒப்பைடப்பைத அ மதிக்கிற .

அப்ப யான விடயங்களில் RMP யின் ெபா ப் என்னெவன்றால் அந்த விடயங்கைளக் கவனமாக்க் க
தல்
மற் ம் ேபச்சு வார்த்ைதகள் நடத் வ . இைவ பின் வ வனவற்ைற உள்ளடக்கும். எதிர்கால ேப நர்கைளத்
ேத தல், அவர்கைள மதிப்பீ ெசய்தல் மற் ம் அங்கீகாித்தல், மதிப்பீட் ன் ெப ேப கள் சம்பந்தமான
அறிக்ைக சமர்ப்பித்த ம், சிபாாிசு வழங்க ம், பா காவல ட ம் குழந்ைத இைளயவ டன் ெசயல் ாிவ ம்.
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