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 டியர் பாரக்் 
106 ஸ்டேஷன் தெரு  

டியர ்பாரக்் விக் 3023 
 த�ாலைபபசி: 03 9219 7142 

 தெயின்ட் ஆை்பன்ஸ் 
1 ஏண்ேர்ியா தெரு  

தெயின்ே ்ஆல்பன்ஸ் விக்  3021 
 த�ாலைபபசி: 03 9296 1200

ென்லைன்  
122 ஹாரத்ெஸ்ேர ்தெரு 

ென்ஷஷன்  விக் 3020 
 த�ாலைபபசி: 03 9313 5000 

அை்படான தெபடாஸ் 
330 க்வீன் தெரு  

அல்டோன  தெடோஸ் விக் 3028 
த�ாலைபபசி: 03 8368 3000

ஹாப்பரஸ்் கிராசிங் 
117-129 ெரர்ிங்க கிரிதென்ே ்
ஹாப்பரஸ்் கிராசிங் விக் 3029 
த�ாலைபபசி: 03 8734 1400 

விண்படெ் பேை் 
510 பல்லன் தெரு  

விண்டேெ் டெல் விக் 3024  
த�ாலைபபசி: 03 9216 7777

ஐபிசி உடை்நைெ் தபருநிறுேன அலுேைகெ்: 
106 ஸ்டேஷன் தெரு  டியர ்பாரக்் விக் 3023   

�பாை் தபட்டி: 171 டியர ்பாரக்் விக் 3023   
த�ாலைபபசி: 9219 7142   

ACN 136 685 151  ABN 68 846 923 225
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உங்களுக்கான ெகெல்

Tamil



உங்கள் உரிஷெகள் ெற்றுெ் 
தபாறுப்புகள்
நீங்கள் எங்களிடமிருந்து என்ன எதிர்பார்க்கைாெ்:

• நாங்கள் உங்கஷள  கருஷணயுேனுெ் 
ெரியாஷெயுேனுெ்  நேெ்துடொெ்.

• உங்கள் ஆடராகியெ்ஷெ எப்படி 
டெெ்படுெ்துெதென்பஷெப்பற்றிய தெரிவுகஷள  
தெரிந்துதகாள்ள உெவுெெற்கு நாங்கள் 
உங்களுக்கு ெகெஷல ெருடொெ். 

• உங்களுக்கு டெஷெயான டெஷெகஷள நாங்கள் 
நியாயொக ெதிப்பிடுடொெ். 

• உங்கள் கெனிஷபப்பற்றி தெரிவு தெய்ெதில் 
நாங்கள் உங்கஷள ஈடுப்படுெ்துடொெ். 

• பணியாளரின் ொற்றெ்ஷெ நீங்கள் டகாரலாெ்..
• நீங்கள் சிகிெஷ்ெஷய ெறுக்கலாெ்.
 இப்டபாது உங்களுக்கு ெரியானது 

இல்ஷலதயனில் டெஷெஷய ெறுக்கலாெ். 
நீங்கள் ெயாராக இருக்குெ்டபாது எங்களுக்கு 
தெரியப்படுெ்ெலாெ்.

• உங்கள் நியெனெ்தின்டபாது அஷறயில் ஒரு 
ொணெர ்அல்லது ஆராய்ெச்ியாளர ்இருப்பஷெ  
நீங்கள் ெறுக்கலாெ்.

• நீங்கள் உணர டெண்டுெ் நீங்கள் உண்ஷெயாக 
கருெ்துகஷள ெழங்க முடியுதென ெற்றுெ் 
நீங்கள் எங்கள் டெஷெகஷள பயன்படுெ்தி 

 தகாள்ள முடியுெ் என்று.
• உங்களுக்குெ் டெஷெப்பேே்ால் உங்களுக்காக 

தெயல்பேவுெ் ெற்றுெ் ஆெரவு ெரவுெ் (ஒரு 
ெழக்குஷரஞராக) நாங்கள் எெஷரடயனுெ் 
தெரிவு தெய்யலாெ். 

• உங்களுஷேய ெனிப்பேே் ெகெஷல ரகசியொக 
ஷெெ்திருப்டபாெ்.

• உங்கள் ெனிப்பேே் ெகெலின் நகஷல நீங்கள் 
டகேக்லாெ்.

• உங்கள் ெனிப்பேே் ெகெஷல டெறு எந்ெ 
டெஷெகளுேன் பகிரந்்து தகாள்ெெற்கு முன் 
உங்கள் அனுெதி (ஒப்புெல்) தபறுடொெ்.

• நாங்கள் உங்களுக்கு உயர ்ெரொன 
டெஷெகஷள ெழங்குடொெ்.

• உங்கள் இன, கலாொர, ெெ நஷேமுஷறகள் 
ெற்றுெ் நெ்பிக்ஷககஷள நாங்கள் ெதிக்கிடறாெ்.

• ஒரு தொழிதபயரப்்பாளர ்அல்லது உங்கள் 
தொந்ெ தொழியில் ெகெல் மூலெ் நீங்கள் 
புரிந்துதகாள்ளக்கூடிய ெகெஷல நாங்கள் 
உங்களுக்கு ெழங்குடொெ்.

இந்� சிற்பறடிை் உள்ளலே:

• உங்கள் உரிஷெகள் ெற்றுெ்   
 தபாறுப்புகள்

• உங்கள் ெனியுரிஷெ ெற்றுெ்  
 ெனிப்பேே் ெகெல்

• எப்படி கருெ்து தெரிவிப்பது  
 அல்லது புகார ்தெய்ெது

• உங்களுக்காக தெயல்பேவுெ்  
 உங்களுக்கு ஆெரவு ெரவுெ்  
 யாஷரடயனுெ் எப்படி  
 தபறுெது  

நீங்கள் எங்கள் பெலேகலளப் 
பயன்படு�்துெ் பபாது 
உங்களுக்கு உரிலெகளுெ் 
தபாறுப்புகளுெ் உள்ளன. 

ஊழியரக்ள் ெற்றுெ் 
ோடிக்லகயாளரக்ள் ெற்றுெ் 
அேரக்ளது கேனிப்பாளரக்ள் 
ஒருேருக்தகாருேர் ெதிக்க 
பேண்டுெ் என்று நாங்கள் 
எதிர்பாரக்்கின்பறாெ்.



நீங்கள் தெரிந்துதகாள்ள டெண்டுெ்
• ஒரு நியெனெ்திற்க்கு  ொெெொக ெந்ொல்,   
 அந்ெ டநரெ்தில் நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு  
 முழுெ ்டெஷெ ெரமுடியாெல் டபாகலாெ். 
• எங்களுக்கு தெரிவிக்காெல் நீங்கள்  
 நியெனங்கள் ெெறாவிேே்ால் நாங்கள்  
 உங்களுக்கு டெஷெ ெந்துதகாண்டிருக்க  
 முடியாெல் டபாகலாெ்.  
• நாங்கள் டெஷெஷய ெறுக்கலாெ் நீங்கள்: 

 - குடிெ்திருந்ொல் அல்லது டபாஷெ  
  ெருந்துகளால் பாதிக்கப்பேட்ிருந்ொல்.
 - ஊழியரக்ளிேெ் கடுஷெயாகவுெ் ெற்றுெ்   
  இழிொகவுெ் இருந்ொல் 
 - யாஷரயுெ் காயப்படுெ்ெ  
  அெச்ுறுெ்தினால்
 - யாஷரயுெ் பாலியல் ரீதியாக  
  துன்புறுெ்தினால். 

நாங்கள் உங்களிேமிருந்து என்ன 
எதிரப்ாரக்்கிடறாெ்
• உங்கள் நியெனங்களுக்கு டநரெ்திற்கு ெரவுெ்.
• உங்கள் நியெனெ்திற்கு உங்களால் ெர 

முடியாவிேே்ால், ெயவுதெய்து குஷறந்ெபேெ்ெ் 
ஒரு நாஷளக்கு முன் எங்களுக்குெ் 
தெரியப்படுெ்துங்கள், எனடெ டெறு 
யாருக்காெது நாங்கள் அஷெ ெழங்க முடியுெ்.

• நீங்கள் எங்கள் டெஷெகள் பயன்படுெ்துெ் 
டபாது ெந்திக்குெ் அஷனெருக்குெ் ெரியாஷெ 
காேட்ுங்கள்.

• உங்களால் புரிந்து தகாள்ள முடியாவிேே்ால், 
முக்கியொக குறிப்பிேே் ஷெெ்தியெ்திற்க்காக 
நீங்கள் அனுெதிஷய ெழங்க டெண்டுெ் 
என்றால், டெலுெ் ெகெலுக்கு டகளுங்கள்.

• உங்கஷள ெந்திக்க ெந்ொல் உங்கள் வீடு 
எங்களுஷேய ஊழியரக்ளுக்கு பாதுகாப்பானது 
என்பஷெ உறுதிப்படுெ்திக் தகாள்ளுங்கள். 
எங்கள் பணியாளரக்ள் உங்களுேன் 
இருக்குெ்டபாது, தெல்லப்பிராணிகஷள 
தொஷலவில் ஷெெ்துக்தகாள்ெதுெ், 

புஷகப்பிடிக்காெல் இருெ்ெலுெ் அேங்குெ். 
• உங்கள் உேல்நல பணியாளர ்ெழங்குெ் 

அறிவுஷரஷய உங்களுக்கு முடிந்ெெஷர 
பின்தொேரவுெ். 

• எங்களுக்குெ் தெரிய டெண்டிய விஷயங்கஷள 
நீங்கள் தொல்லவில்ஷலதயன்றால், 
உங்களுக்கு உெெ முடியாது என்பஷெ புரிந்து 
தகாள்ளுங்கள்.

• எெது கேே்ேங்கஷள அஷனெருக்குெ் 
பாதுகாப்பான இேொக ஷெெ்திருக்க 
உெவுங்கள்:

 - எல்லா டநரங்களிலுெ் ெற்ற ெக்கள் ெற்றுெ்  
 அெரக்ளின் ெனியுரிஷெஷய ெதிக்க   
 டெண்டுெ்

 - உங்கள் ெனிப்பேே் விெரங்கள் ொறுெ்டபாது  
 எங்களிேெ் கூறுங்கள்

 - நாங்கள் ஷெெ்திய டநாக்கங்களுக்காக  
 உங்களுக்குெ்  ெருெ் தபாருேக்ஷள  
 கெனொக ஷெெ்து தகாள்ளுங்கள்



உங்கள் ெகெல் நன்கு 
பாதுகாக்கப்பேட்ுள்ளது
உங்கள் �கேலை இரகசியொன முலறயிை் லே�்திருக்க நாங்கள் கடலெப்பட்டுள்பளாெ். 
உங்கள் ரகசிய�்�ன்லெ ெட்ட�்�ாை் பாதுகாக்கப்படுகிறது. உங்கள் �கேலை பாதுகாப்பாக 
உயர்ெட்ட பாதுகாப்புடன் லே�்திருக்கிபறாெ். 

உங்களுக்குெ் டெஷெப்பேே்ால் உங்கள் ெகெஷல நீங்கள் காணலாெ். உங்கள் சுகாொர பதிஷெப் 
பாரக்்கவுெ், டெஷெப்பேே்ால் ெரி தெய்யப்படுெ்படி டகேக்வுெ் உங்களுக்கு உரிஷெ உள்ளது. 



நாங்கள் கண்டிப்பாக விக்படாரிய 
இரகசிய�ன்லெ ெட்டங்கள் ெற்றுெ் 
ெனி� ெற்றுெ் சுகா�ார பெலேகள் 
துலறயின்  �கேை் இரகசிய�ன்லெ 
தகாள்லககலள பின்பற்றுகிபறாெ். 

நாங்கள் உங்கலளப் பற்றி எந்� �கேலை 
பெகரிக்கிபறாெ்? 

உங்கள் ெனிப்பேே் சுகாொர பதிவில் உங்கள் 
தபயஷரயுெ் தொேரப்ு விபரங்கஷளயுெ் 
ஷெெ்திருக்கிடறாெ். உங்கள் கெனிப்புெ் 
திேே்ெ் ெற்றுெ் சிகிெஷ்ெயுேன் முன்டனற்றெ் 
ஆகியஷெ உேப்ே உங்கள் ஆடராக்கியெ் 
பற்றிய விெரங்கள் நீங்கள் பாரக்்குெ் 
ஒெ்தொரு முஷறயுெ் உங்கள் உேல்நலப் 
பதிவில் எழுெப்படுகிறது.   

உங்கள் �கேலை ஏன் பெகரிக்கிபறாெ்? 

நாங்கள் டெகரிக்குெ் ெகெல், உங்கள் 
டெஷெகஷளப் பற்றிய புதுப்பிப்பு 
விெரங்கஷள ஷெெ்திருக்க உெவுகிறது, 
எனடெ நாங்கள் உங்கஷள மிகெ ்சிறந்ெ 
விெெ்தில் கெனிெ்துக்தகாள்ள முடியுெ்.  

சுகாொரெ் துஷறக்கு  சில தபாதுொன 
ெகெல்கஷளயுெ் நாங்கள் தெரிவிக்கிடறாெ். 
எங்கள் டெஷெகஷள திேே்மிேட்ு 
டெெ்படுெ்துெதில் இது உெவுகிறது. உங்கஷள 
அஷேயாளெ் காணக்கூடிய எந்ெ ெகெஷலயுெ் 
நாங்கள் அனுப்புெதில்ஷல. 

உங்கள் �கேலை யார் காணைாெ்? 

உங்கள் கெனிப்பில் ஈடுபேட்ுள்ள ஐபிசி 
உேல்நல  பணியாளரக்ள் ெேட்ுடெ  
உங்களுஷேய ெகெஷல காணமுடியுெ். 
ெற்ற தொழிலாளரக்ளுக்கு நீங்கள் ஒப்புக் 
தகாண்ோல் அல்லது அெெரநிஷல டபான்ற 
டபாது ெேே்பூரெ்ொக  நாங்கள் தொல்ல 
டெண்டுெ் என்றால் ெேட்ுடெ உங்கள் 
ெகெல்கஷள நாங்கள் தெளியிடுகிடறாெ்.

உங்களுஷேய ெகெலுக்கு என்ன நேக்கிறது 
என்பது குறிெ்து உங்களுக்கு ஒரு கருெ்து 
உள்ளது: உங்கள் ெகெஷல யாருேனுெ் பகிரந்்து 
தகாள்ள ொேட்ோெ் என்றாலன்றி: 

• விெரங்கஷளப் பகிரந்்து தகாள்ள நீங்கள்  
 எங்களிேெ் டகேக்ிறீரக்ள்
• நீங்கள் ஒப்புெல் அளிக்கிறீரக்ள்  

 (ஒப்புக்தகாள்கிறீரக்ள்)
• உங்கள் ொழ்க்ஷக, அல்லது டெறு  
 ஒருெரின் ொழ்க்ஷக, ஆபெ்தில் உள்ளது
• குழந்ஷெகள் பாதுகாப்பு அல்லது நல்ொழ்வு  
 அல்லது அெரக்ளின் குடுெ்பங்களுக்கு  
 தீவிரொன அெச்ுறுெ்ெல் இருப்பொக  
 நாங்கள் நிஷனக்கிடறாெ்
• உங்கள் சிறந்ெ நலன்களில் இது உள்ளது
 சில தொற்று டநாய்கள் ெற்றுெ்  
 புற்றுடநாய் ெஷககள், அல்லது ஒரு 
• நீதிென்றெ் டகேே்கப்படுெ் சில ெழக்குகள்  
 டபான்றெற்றில்  அெ்ொறு தெய்ய ெேே்ெ்  
 நெக்குெ ்தொல்கிறது

உங்களுஷேய சில ெகெல்கஷளடயா அல்லது 
உங்களுஷேய சுகாொர பதிஷெப் பாரக்்குெ் 
ெரெ்ஷபப் பகிரந்்து தகாள்ளடொ உரிஷெ 
உங்களுக்கு உண்டு.. ஆனால் இது உங்களுக்கு 
சிறந்ெ டெஷெகஷள நாங்கள் ெழங்குெஷெக் 
கடினொக்கலாெ். உங்கள் ெெ்ெெெ்ஷெ 
நீங்கள் ொற்றடொ அல்லது ரெ்து தெய்யடொ 
விருெ்பினால் எங்களுக்குெ் தெரிவிக்கவுெ். 

சிகிெல்ெலய ஏற்குெ் அை்ைது ெறுக்குெ் 
உரிலெ உரிலெ உங்களுக்கு உண்டு. 

உங்கள் உேல்நல பணியாளர ்உங்கள் 
நிஷல (கள்) ெற்றுெ் இந்ெ நிஷல (களில்) 
ொெ்தியொன சிகிெஷ்ெகள் ஆகியெற்ஷற 
விளக்கினப் பின்பு நீங்கள் சிகிெஷ்ெஷய 
அனுெதிக்கலாெ்  அல்லது ெறுக்கலாெ்.  
உங்கள் சுகாொர பதிவு ஒப்புெல் படிெெ்தில் 
உங்கள் டெரவ்ுக்கு பக்கெ்தில் உங்கள் 
தபயஷர நீங்கள் ஷகதயாப்பமிடுவீரக்ள் , 
உொரணொக சிகிெஷ்ெஷய ெறுப்பது அல்லது  
ஏற்றுக்தகாள்ெது. 

உடை்நைப் புலகப்படங்கள் அை்ைது குரை் 
பதிவு 

சில சுகாொரெ் பணியாளரக்ள் 
புஷகப்பேெ்(கள்) எடுக்க டெண்டி இருக்குெ், 
எடுெ்துக்காேே்ாக ஒரு கால் புண்ணின் 
முன்டனற்றெ்ஷெ ெரிபாரெ்்ெல் அல்லது 
உங்கள் குரல் பதிவு தெய்ெல் இஷெ நேெ்ெ  
ஒப்புக்தகாண்ோல் உங்கள் சுகாொரப் பதிவு 
ஒப்புெல் படிெெ்தில் நீங்கள் உங்கள் தபயஷர 
ஷகதயாப்பமிேலாெ்.

உங்கள் ெகெல் இரகசியொனது.



   

எங்கள் பெலேகள் ெற்றுெ் கட்டிடங்கள் பற்றி 
நீங்கள் என்ன நிலனக்கிறீரக்ள் என்பல� 
நாங்கள் அறிய விருெ்புகிபறாெ். 
எங்கள் பெலேகலள பெெ்படு�்� உங்கள் 
கரு�்துக்கலள நாங்கள் நெ்புகிபறாெ்.

• நீங்கள் கருெ்துகஷள எழுெவுெ் ெற்றுெ்   
 அெற்ஷற காெ்திருக்குெ் அஷறயிலுள்ள   
 கருெ்து தபேட்ியில் டெரக்்கவுெ் முடியுெ்.
• எந்ெ ஊழியரக்ளுேனுெ் நீங்கள் டநரடியாக  
 அல்லது தொஷலடபசியில் டபெலாெ்.
• எங்கள் டெஷெகஷளப் பற்றிய ஒரு  
 ொடிக்ஷகயாளர ் கருெ்து ஆய்ஷெ  நிரப்ப  
 நாங்கள் உங்களிேெ் டகேக்லாெ்  
 எங்களது டெஷெகஷள திேே்மிேவுெ் மீளாய்வு  
 தெய்யவுெ் உெெ இந்ெ ஆய்வில் டகள்விகள்  
 டகேக்ப்பேட்ுகிறது. 
• நீங்கள் டெஷெஷயப் பற்றி எந்ெ  
 கெஷலஷயயுெ் விொதிக்க விருெ்பினால்   
 உங்களுக்கு ஆெரவு ெர நீங்கள் யாஷரயுெ்  
 அஷழெ்துெர ெரடெற்க்கப்படுகிறீரக்ள். 
• நீங்கள் டெஷெயின் எந்ெதொரு பகுதியிலுெ்  
 ெகிழ்ெச்ியஷேயவில்ஷல என்றால், நீங்கள்  
 ஒரு முஷறயான புகார ்தெய்ய முடியுெ்.  
 நீங்கள் கலந்துதகாண்ே ஐபிசி ெளாகெ்ஷெ  
 கூப்பிேவுெ்  ெற்றுெ் திேே் டெலாளர,்  
 இயக்குனர ்அல்லது ெஷலஷெ நிரெ்ாக  
 அதிகாரி உேன் டபெ டகளுங்கள்.
•  உேல்நலெ் டெஷெகள் ஆஷணயாளர ் 
 1300 582 113 என்ற எண்ணில் கூே நீங்கள்  
 தொேரப்ு தகாள்ளலாெ்.

கருெ்து தெரிவிெ்ெல்



ெகெல் இரகசியெ்ென்ஷெ தகாள்ஷகயின் 
நகஷலப் தபற ெருஷக ெரவுெ்:  
www.humanservices.gov.au/customer/privacy

புகாரக்ள்  
உங்களுக்கு ஒரு புகார ்இருப்பின், முெல் 
கேே்ொக, ஐபிசி உேல்நலெ்தின் ெஷலஷெ 
நிரெ்ாக அதிகாரிஷய 9219 7142 எண்ணில் 
அல்லது சுகாொர டெஷெ ஆஷணயாளஷர  
1300 582 113 எண்ணில் ெயவுதெய்து தொேரப்ு 
தகாள்ளவுெ். 

ஆபைாெலன 
ஒரு ெழக்கறிஞர ்என்றால் என்ன? 
ஒரு ெழக்கறிஞர ்நீங்கள் உங்களுக்கு 
டெஷெயான டெஷெகஷள தபற நீங்கள் 
தெயல்படுெ் ஒருெர.் உங்கள் உேல்நலெ்ஷெெ ்
சுற்றியுள்ள உங்கள் உரிஷெகள் ெற்றுெ் 
தபாறுப்புகள் ஆகியெற்ஷறப் புரிந்து 
தகாள்ளவுெ் அெரக்ளுக்கு உெவுகின்றன. ஒரு 
ெழக்கறிஞராக இருக்க முடியுெ்:
• ஒரு நண்பர ்
• ஒரு குடுெ்ப உறுப்பினர ்
• ஒரு ெழக்கறிஞர ்டெஷெயின் ஒருெர்
நீங்கள் ஒரு ெழக்கறிஞஷர டகேக் IPC உேல்நலெ் 
ெந்டொஷொக உள்ளது. உங்களுக்கு ெரியான 
ஒரு ெழக்கறிஞஷர நாங்கள் தபறுடொெ். நீங்கள் 
ஒரு நண்பர ்அல்லது குடுெ்ப உறுப்பினஷர 
உங்கள் நியெங்களுக்கு ெர விருெ்பினால் 
அல்லது உங்களுஷேய கெனிப்பில் ஈடுபே 
விருெ்பினால், ெயவுதெய்து உங்கள் ஐபிசி 
சுகாொர ஊழியரிேெ் டபெவுெ். அல்லது நீங்கள் 
ஒரு ெழக்கறிஞர ்டெஷெஷயெ் தொேரப்ு 
தகாள்ளலாெ் ெற்றுெ் உங்களுக்காக இஷெ 
தெய்யுெ்படி டகேக்வுெ்.

ஆபைாெலன பெலேகள்

தபாது ேழக்கறிஞரின் அலுேைகெ் 
தொஷலடபசி: 1300 309 377
www.publicadvocate.vic.gov.au 

முதிபயார் பராெரிப்பு ஆபைாெலன 
கேே்ணமில்லாெ: 1800 200 422  
www.myagedcare.gov.au 

குடியிருப்பு பராெரிப்பு உரிலெகள் 
கேே்ணமில்லாெ: 1800 700 600 
www.era.as.au 

இன ெமூகங்களுடன் இயைாலெ மீ�ான 
நடேடிக்லக 
கேே்ணமில்லாெ: 1800 626 078 
www.adec.org.au  

பிற முக்கிய எண்கள்:

உடை்நை புகாரக்ள் ஆலணயர்
தொஷலடபசி: 1300 582 113 
தொஷலநகல்: 9032 3111 
https://hcc.vic.gov.au

ஆஸ்திபரலிய �கேை் ஆலணயர் அலுேைகெ் 
தொஷலடபசி: 1300 363 922 
www.oaic.gov.au

சுகா�ாரெ் ெற்றுெ் ெனி� பெலேகள் துலற  
தொஷலடபசி: 1300 650 172 
www.dhhs.vic.gov.au

விக்படாரியன் ஆெ்புட்ஸ்பென் 
கேே்ணமில்லாெ: 1800 806 314  
www.ombudsman.vic.gov.au

ெெநிலை ோய்ப்பு ோரியெ் 
தொஷலடபசி: 1300 292 153 
www.humanrightscommission.vic.gov.au 

டெலுெ் ெகெலுக்கு, இந்ெ சிற்டறேட்ின் 
பின்புறெ் பேட்ியலிேப்பேே் உங்கள் அருகில் 
இருக்குெ் ஐபிசி சுகாொர ெளாகெ்ஷெ தொேரப்ு 
தகாள்ளவுெ்.

ஏடெனுெ் ெற்ற டகள்விகள் ?
நீங்கள் எங்களது கேனிப்பிை் இருக்குெ்பபாது உங்கள் �கேலுக்கு என்ன 
நடக்கிறது, அை்ைது நீங்கள் உங்கள் சுகா�ாரப் பதிலேப் பாரக்்க விருெ்பினாை், 
எங்களுலடய ஐபிசி உடை்நை ஊழியரக்ளிை் ஒருேருடன் பபெவுெ். 
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