
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ஆய்வின்  மீள்பார்ைவ 

ஆஸ்திேர�யாவில் அகதிகள் மற்�ம் �க�டம் ேத�ேவாாின் 
அ�பவங்கள்,  சீர்ப்ப��தல் ேபான்றவற்ைற  “அகதி சீராக்கல் 
ஆய்�” காிசைனக்� எ�த்�க்ெகாண்�ள்ள�. பங்�ெகாள்ேவார் 
ெதாடர்ந்�ம் 3 ஆண்�களாக ஒவ்ெவா� 6 மாதங்க�க்� 
ஒ�தடைவ ஒ� மதிப்�ட்ைட ஆங்கிலம், பார்�, அராபி அல்ல� 
தமிழில் �ர்த்திெசய்ய ேவண்�ம்.  இந்த மதிப்��, கடந்தகால 
அ�பவங்கள், நிகழ்கால மனஅ�த்தம், உளவியல் நல்வாழ்� 
பற்றிய ேகள்விகைளக் ேகட்கிற�.  இந்த ஆராய்ச்சி கற்ைககளில் 
பங்�ெகாள்ேவா�க்� ஏற்ப�ம் ெசல�கள் ஈ�ெசய்யப்ப�ம். 
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இ�வைரயில் யார் பங்�பற்றி�ள்ளார்கள்? 

அகதி சீரைமப்� ஆய்வில் பங்�ெகாண்ட ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் ஒ� ெபாிய நன்றி உங்க�க்� என்� நாம் 
ெசால்ல வி�ம்�கிேறாம். இற்ைறவைர, பாாிய பல்ேவ� பின்�லங்களி��ந்� 230 க்�ம் ேமற்பட்ட 
மக்கைள இந்த ஆய்�க்� நாம் வரவைழத்தி�க்கிேறாம். பங்�பற்றிேயார், சராசாி 39 ஆண்�கள் 
வயதாேனா�டன், 18 க்�ம் 76 க்�ம் இைடப்பட்ட வய�ைடேயார் ஆவர். பிறந்த நா� மற்�ம் பா�னம் 
பற்றிய விபரங்கைள அறிய வல��றம் உள்ள வைரபடத்ைதப் பார்க்க�ம். 

 

        

       

       

        

அகதி சீர்ப�த்�ம் ஆய்வின் ��ப்பிப்� 



 

 

 

 

அ�த்த� என்ன? 

உங்கள� ெதாடர்ச்சியான ஈ�பா� உண்ைமயிேலேய எமக்� 
�க்கியமான�.  ஒவ்ெவா� 6 மாதங்க�ம் உங்கள� 
மதிப்�ட்ைடத் ெதாடர்ந்�ம் �ர்த்திெசய்வதன் �லம், 
காலத்�க்�க்காலம், எவ்வா� ��ேயற்ற அ�பவங்கள் 
மா�கின்றன என்பைத நாம் விளங்கிக்ெகாள்ள நீங்கள் 
உத�கிறீர்கள். நீங்கள் ஒவ்ெவா� மதிப்�ட்ைடப் 

ஆய்வில் கலந்�ெகாண்ேடாரால் அறிவிக்கப்பட்ட மிக�ம் ேமாசமான 5 தற்ேபாதய �ன்பங்கள் 

 % 

ஊடகங்களிேல அகதிக�ம், �க�டம் ேத�ேவா�ம் காண்பிக்கப்ப�வ� பற்றிய கவைல 61.5 

�ட்�ேல விட்�வந்த ��ம்பத்ைதப் பற்றிய கவைல 58.6 

எதிர்காலத்தில் ெசாந்தநாட்�க்�த் தி�ப்பி அ�ப்பப்பட்�வி�ேவாேமா என்ற பயம்   57.8 

ேவைல ேத�க்ெகாள்ள ��யாத பயம்   57.3 

கல்விைய ேமற்ெகாள்ளவதில், அல்ல� ெபற்�க்ெகாள்வதிலான நைட�ைறச் சிக்கல்கள் 48.9 

இ�வைர நாம் ெதாிந்�ெகாண்ட� என்ன? 

ஆஸ்திேர�யாவில் வாழ்ந்�ெகாண்��க்�ம் அகதிகள் மற்�ம் �க�டம் ேத�ேவாாின் அ�பவங்கள் பற்றி 
நாம் ஏற்கனேவ  அறிந்�ெகாள்ள இந்த ஆய்� எமக்�  உத�கிற�. நிகழ்காலத்ைதப்ேபான்� 
கடந்தகாலத்தி�ம் ஏற்பட்ட மனஅ�த்தத்�டனான க�ன வாழ்க்ைகச் சம்பவங்கள் ஆஸ்திேர�யாவில் 
வாழ்க்ைகையச் சாிப்ப�த்�வதைன ேம�ம் சிக்கலாக்கலாெமன நாம் இ�வைர ேசகாித்த தர�கள் 
காட்�கின்றன. பங்�பற்றிேயாரால் அறிவிக்கப்பட்ட மிக�ம் ேமாசமான 5 வாழ்க்ைகச் சிக்கல்கள் 
இைதத்ெதாடர்ந்�வ�ம் பக்கத்தில் பட்�ய�டப்பட்�ள்ளன. 

மனஅ�த்தம் ஏற்ப�ம் ேவைளகளில் எவ்வா� மக்கள் தம� உணர்�கைளச் சமாளிக்கிறார்கள் அத்�டன் 
ஏைனேயாாிடமி�ந்�வரக்��ய ெதளிவான ஆதரவின் பாதிப்� என்பைவ உட்பட மக்கள்  தாம் நன்� 
சாிக்கட்�வதற்� உதவக்��ய தர�கள் �றித்�ம் நாம் ப�த்�க்ெகாண்��க்கிேறாம்.  ஆய்� 
எண்ணிக்ைககள் வளர்ந்�ெகாண்� ேபா�ம்ேபா�, கண்�பி�ப்�க்களில் சிலவற்ைற எதிர்காலத்தில் 
தகவல் த�ம்ேபா� பகிர்ந்�ெகாள்�ேவாம்.  

ஆஸ்திேர�யாவில் அகதிக�க்�ம், �க�டம் ேத�ேவா�க்�ம் ஆதர� ேசைவகள் நன்� உத�வதற்� நாம் 
இந்தத் தகவல்கைள உபேயாகிப்ேபாம். 

 

 

 



 

 

�ர்த்திெசய்�ம்ேவைளயிெலல்லாம், ெபா�ட்கைளக் ெகாள்வன� ெசய்யக்��ய  $25 க்கான ஒ� 
கா�க்கட்டைளையப் ெப��ர்கள்.  அ�த்த மதிப்�ட்ைட ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ய ேநரம் வ�ம்ேபா�  
உங்க�க்� ஞாபக�ட்�வதற்காக, எம� ஆர்ாிஆர்பி ��வினர் உங்க�டன் ெதாடர்�ெகாள்வார்கள். 
�த�ல் ஒ� தபால் அட்ைடைய நீங்கள் தபா��ம், பின்னர் ஒ� நிைன�ட்�ம் மின்அஞ்சல் அல்ல� எஸ் 
எம் எஸ் ஐ உங்கள் ைகப்ேபசியில் ெபற்�க்ெகாள்�ர்கள்.  �றித்த ேநரத்தில் நீங்கள் ஒ� மதிப்�ட்�ைனப் 
�ர்த்திெசய்� ��க்கா�விட்டால், சிலேவைளகளில் நாங்கள் உங்கைள அைழக்க �யற்சிப்ேபாம். உங்கள� 
தற்ேபாதய ெதாடர்�த் தகவல்கைள நாம் ைவத்தி�ப்ப� மிக�ம் �க்கியமா�ம் - நீங்கள் உங்கள� 
ெதாைலேபசி இலக்கம், தபால் �கவாி அல்ல� மின்அஞ்சல் �கவாிைய மாற்றி இ�ந்தால் அதைன 1300 

130 700 இல் அல்ல� refugee@unsw.edu.au இல் தய�ெசய்� எம்�டன் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம்.   

 

நீங்கள் எவ்வா� உதவ ���ம்? 

நாங்கள் இன்ன�ம் அகதி சீர்ப்ப�த்�ம் ஆய்வில் இைண�மா� அதிகள� மக்கைள வரேவற்கிேறாம்.  
எனேவ உங்கள் உறவினர்கள், நண்பர்க�டன் இந்தச் ெசய்தி மடைல  அல்ல� எம� 
இைணயத்தளத்ைதப் பகிர்ந்�ெகாள்வதன் �லம் இந்தத் தகவைலப் பரவச்ெசய்� எமக்� உதவ�ம்.  
ஜனவாி 2011 க்�ப் பின்னர் ஆஸ்திேர�யா�க்� வந்�ேசர்ந்த 18 வய�க்� ேமற்பட்ட எந்தெவா� 
அகதிேயா அல்ல� �க�டம் ேத�பவேரா  பங்�பற்�வதற்�த் த�தி�ைடயவராவர். 

 www.facebook.com/refugeeadjustmentstudy இ�ள்ள �க��ல் எம்ைமக் காணலாம் அல்ல� எம� 
இைணயத்தளத்திற்� வ�ைக தர�ம்: www.rtrp-research.com/refugeeadjustmentstudy  

இந்த ஆய்விைனப்பற்றி அதிக அளவில் உைரயாட  நீங்கள் வி�ம்பினால்  அல்ல� உங்களிடம் ஏதாவ� 
ேகள்விகள் இ�ப்பின், தய�ெசய்� தயக்கமின்றி எம்�டன் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம்.  நீங்கள் 1300 130 700 
இல் எங்கைள அைழக்கலாம், அல்ல� refugee@unsw.edu.au க்� மின்அஞ்சல் ெசய்ய�ம்.  உங்க�க்� 
ஒர் உைரெபயர்ப்பாளர் ேதைவப்ப�ன், உங்கள் ெபயர், ெதாைலேபசி இலக்கம் அத்�டன் ெமாழிைய 
மாத்திரம் �றிப்பிட�ம்,  பின்னர் நாங்கள் உங்கைள அைழப்ேபாம்,  அகதி சீர்ப்ப�த்�ம் ஆய்�ச் 
ச�கத்தின் ஒர்அங்கமாக நீங்கள் இ�ப்பதற்காக மீண்�ம் உங்க�க்� நன்றி ��கிேறாம். அத்�டன் 
உங்கள் அ�த்த மதிப்�ட்ைடப் �ர்த்திெசய்வ� பற்றி நாங்கள் உங்க�டன் விைரவில் ெதாடர்� 
ெகாள்ேவாம். 
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