
முன் க�ொள்முதல் இன்று உங�ள் நொளைக�ொ�

முஸ ல்ீம் 
அடக�ம் 
பிரிவு

Empowering our 
Community

ஸ்மித்ஃபலீ்ட் 
நமிளைவுப் 
பூங�ொ

புதமிய �ல்்ளை�ள் அடிக்ய்டின் வடககு புைந�ர்ப் 
பகுதமி�ைில் பரநத நமி ப்பரப்ளப ஆக�மிர ம்ித்துள்ைது. 
முஸ ல்ீம் சமூ�த்தமிற�ொ� ஒரு பிரிக�ப்பட்ட 
்றறும் அர்ப்பணிக�ப்பட்ட பிரிவு இருககும். 
10,000 புளதகுழமி�ளுக�ொை சொத்தமியககூறு, இது 
கதறகு ஆஸதமிரர ம்ியொவின் ம்ி�ப்கபரிய முஸ ல்ீம் 
அடக�ஸத்ம் கசய்யும் இட்ொ� அள்�மிைது. 

முன் க�ொள்முதல் விருப்பத்துடன், நீங�ள் 
தறரபொளதய விள்ளய பூட்ட்ொம் ்றறும் 
எதமிர்�ொ் விள் உயர்வுககு எதமிரொ� 
பொது�ொக�்ொம்.  

இன்கை வொங� உங�ள் அடக�ஸதைம்!

ர்லும் த�வலுககு, தயவுகசய்து எங�ளை 
08 8374 2280 / 0456 809 046 என்ை எணணில் 

கதொடர்பு க�ொள்ைவும் அல்்து 
www.islamicsocietysa.org.sa அல்்து 

ம்ின்ைஞசல் projects@islamicsocietysa.org.au

முன்னுளர

கதறகு ஆஸதமிரர ம்ியொளவச் சுறைமியுள்ை முஸ ல்ீம் 
்க�ள்கதொள� அதமி�ரித்து வருவதொல், இநத 
ரதளவளய பூர்த்தமி கசய்ய ஒரு இஸ்ொ ம்ிய 
�ல்்ளைக�ொை ரதளவ அதமி�ரித்து வரு�மிைது.  

கதறகு ஆஸதமிரர ம்ியொவின் இஸ்ொ ம்ிய சமூ�ம் 
(ஐ.எஸ.எஸ.ஏ), அடிக்ய்ட் �ல்்ளை ஆளணயம் 
(ஏசமிஏ) உடன் இளணநது, கதற�மில் Smithfield Memorial 
Park, 55 Smith Rd, Evanston South, SA 5116. ஒரு புதமிய 
முஸ ல்ீம் அடக�ஸத்ம் பிரிளவக �ட்டு�மிைது.

எஸ.ஏ. முஸ ல்ீம் சமூ�ம் ்க�ள்கதொள�ளய 
்றறும் ்க�ள்கதொள� புள்ைிவிவரங�ள் 
எங�ள் எதமிர்�ொ் சநததமியிைருககு அதமி� 
புளதகுழமி�ளுக�ொை ரதளவளயக க�ொணடுவநதை. 
 
எைரவ, ஐ.எஸ.எஸ.ஏ. ஏ.சமி.ஏ.வுடன் இளணநது 
எங�ள் சமூ�த்தமிறகுள் இறுதமிச் சடஙகு 
விவ�ொரங�ளை எைிதொக� உதவும் ் ம்ிவு விள் 
்ளை�ளை உருவொககு�மிைது.  

அவர்�ைின் அன்புககுரியவர்�ளை அடக�ம்  
கசய்யும்ரபொது எங�ள் சமூ�த்தமின் நமிதமி 
கநருக�டிளய எைிதொககுவதற�ொ� இறுதமிச் சடஙகு 
ரசளவ�ைின் முழு கதொகுப்ளபயும் நொங�ள் 
நமிறுவுரவொம்.

இநத தமிட்டத்தமிறகு சு்ொர் $ 8 ம்ில் ம்ியன் டொ்ர்�ள் 
கச்வொகும் என்று ்தமிப்பிடப்பட்டுள்ைது, இது ஒரு 
பிரொர்த்தளை அளை, �ழமிவளை வசதமி�ள், ரசளவ 
ள்யம், அலுவ்�ங�ள், வசதமி�ள், சள்ய்ளை 
்றறும் ஆன்-ளசட் �ொர்பொர்க ஆ�மியவறறுடன் 
1,000 புளதகுழமி ்ளை�ைின் சொத்தமிய்ொை ஒரு 
�ல்்ளை 

In collabration with

$5,400+ GST

முன் வொங� உங�ள் 
அடக�ம் தைம் 

இன்று!

Tamil Version



அடிக�டி ர�ள்வி ர�ட்�

1. இடு�ொடு ்ளைக�ொை இளடச்கசரு�ல் �ட்டணம் யொது? 

  ஒரு ்ளையின் விள் $5,400 (பிைஸ ஜமிஎஸடி). இநத 
  விள் அடிக்ய்ட் �ல்்ளை ஆளணயம் (ACA) விள்ளய  
  அடிப்பளடயொ�க க�ொணடது, ர்லும் இநத சலுள� 2022 
  டிசம்பர் 31அன்று முடிவளடயும்.

2. ஒரு ்ளைளயப் பொது�ொக� எவவைவு ளவப்புத் கதொள� 
  ரதளவப்படு�மிைது? கந�மிழவொை க�ொடுப்பைவுக�ொை 
  கதரிவு�ள் உள்ைைவொ?   
    விருப்பம் 1: $5,400 முழு �ட்டணம் (பிைஸ ஜமிஎஸடி) 
  விருப்பம் 2: 25% ளவப்பு ஒரு 4 ஆணடு தவளண தமிட்டத்தமில்  
  ஆரம்ப �ட்டணம் ்றறும் அடுத்தடுத்த வருடொநதமிர ஆணடு 
  க�ொடுப்பைவு. 

3. ஒவகவொரு புளதகுழமிககும் அதமி�பட்ச க�ொள்ைைவு என்ை?      

    ஒரு �ல்்ளைககு 3 இளடரவளை�ள்.

4. இநத �ட்டணத்தமில் என்ை அடஙகும்?  

     முதல் இளடச்கசரு�ல் �ட்டணம் - 1 வது 
     ரதொணடுதல் ்றறும் ல்ீணடும் நமிரப்புதல் ஆ�மியளவ 
     அடஙகும் 
     ஹீகபல் ப்ள�ளய வழஙகுதல் 
     அளைத்து �ல்்ளை பதமிவு�ளையும் உருவொககுதல், 
     பரொ்ரித்தல் ்றறும் நமிரநதர்ொ� ளவத்தமிருத்தல் 
     அளைத்து அடக�ம் இளடயடீு�ைின் விவரங�ளும் 
     அதமி�ொரசளபயின் இளணயத்தைத்தமிலும் ஆன்-ள்ன் 
     தை ரதடல் க்ன்கபொருைிலும் �மிளடக�ப்கபறும்  
     சட்டக �ட்டணங�ள்

5. இநதக �ட்டணத்தமில் அடங�ொதளவ யொளவ?  

     அரத ்ளைககுள் கூடுதல் இளடச்கசரு�ல் �ட்டணம் 
     (2 வது அல்்து 3 வது ரதொணடுதல்) 
     வொர இறுதமி நொட்�ைில் அல்்து கபொது விடுமுளை 
     நொட்�ைில் அல்்து நமிள்யொை இயக� ரநரங�ளுககு 
     கவைிரய அடக�ம் கசய்வதற�ொை ்ணிரநரங�ள் 
     ்றறும் கபொது விடுமுளை �ட்டணங�ளுககுப் பிைகு 
     �ல்்ளைக�ல் 
     ்ளை �ொ்ொவதமியொகும் ரபொது புதுப்பித்தல் �ட்டணம் 
     நமிர்வொ� �ட்டணங�ளை ்ொறறுதல் 
     கவளுப்பு 
     அடக�ம் கசய்யும் கபொருட்�ள் (எ.�ொ. �ஃபொன் துணி) 
     ரபொககுவரத்து

6. 2 வது ்றறும் 3 வது  இளடச்கசரு�ல்  எவவைவு கச்வொகும் 
  எவவைவு விளரவில் நொம்  ACA வுககு அைமிவிக� ரவணடும்? 
 
  ஒப்பநதத்தமில் ள�கயழுத்தமிட்டவுடன் ACA ககு அைமிவிக�ப்பட 
  ரவணடும்.  இது அவரது �ல்்ளைத் தைத்தமின் ்தமிப்ளப 
  ்ொறறுவதமில்ள் ்றறும் 2 வது ்றறும் 3 வது இளடச்கசரு�ல் 
  ரபொது அதமி�ப்படியொை �ட்டணங�ள் ரதளவப்படும் ($ 2,350 *   
  (ஜமிஎஸடி உட்பட) ஒவகவொன்றும். 

7. வழங�ப்படும் ரசளவ�ளுககு ஏரதனும் கூடுதல் �ட்டணங�ள் 
  உள்ைைவொ? நமிள்யொை இயக� ரநரங�ளுககு கவைிரய? 

   இநத நமிதமியொணடிற�ொை ்ணி ரநரக �ட்டணம் $1,250* 
  (ஜமி.எஸ.டி உள்ைடக�மியது). 

  8:30 முறப�ல் முன் வருள��ள் எை பிநளதய ்ணிரநரங�ள்   
  வள�ப்படுத்தப்படு�மின்ைை அல்்து ்ொள் 4:15 ்ணிககுப் 
  பிைகும், சைி ்றறும் ஞொயிறறுக�மிழள்ககுப் பிைகும். 

  ்ணிரநரங�ளுககுப் பிைகு கபொது விடுமுளைககு $2,100* 
  (ஜமிஎஸடி உட்பட) ்றறும் ஊழமியர்�ள் �மிளடககும் தன்ள்ககு 
  உட்பட்டது. 
 
8.  2வது  அல்்து 3வது இளடச்கசரு�ல் எவவைவு சீக�மிரம் 
   அடக�ம் கசய்ய முடியும்? 

     2வது அல்்து 3வது இளடயடீு�ளை விளரவில் அடக�ம் 
  கசய்ய்ொம். 
  முநளதய இளடச்கசரு�ல் பொது�ொப்பொ� ல்ீணடும் 
  நமிரப்பப்பட்டதொல் 
  ்றறும் ஏரபல் ப்ள� ளவக�ப்பட்டது.

9. குழநளத/குழநளத�ளுக�ொை இளடச்கசரு�ல் �ட்டணம் யொது? 

     ஒரு குழநளதக�ொை ஒரு  இளடச்கசரு�ல் தைத்தமின் கச்வு 
  அடிப்பளடயொ�க க�ொணடது 
  அடிக்ய்ட் �ல்்ளை�ள் ஆளணயம் (ACA) விள் ்றறும் 
  அடக�ம் கசய்யும் ரநரத்தமில் தீர்்ொைிக�ப்படு�மிைது.

10. நீங�ள் இைி  இளடச்கசரு�ல் விரும்பவில்ள் என்ைொல் 
   நீங�ள் உங�ள் விருப்பத்ளத ்ொறை  முடியு்ொ?  

       ஆம், அடக�ம் கசய்யப்பட்ட இடம் இன்னும் 1 வது 
   இளடரவளைககு பயன்படுத்தப்படவில்ள் என்ை நமிபநதளையின் 
   ரபரில், 1 வது அடக�த்தமிறகு முன்ைர்   கதொமிவிக� ரவணடும்.  

11. ்ளைக�ொை �ொ்ம் எவவைவு �ொ்ம்? 

       50 ஆணடு தை �ொ்ம் ்றறும் 25 ஆணடு சலுள� 
   �ொ்ம். ஒவகவொரு இளடச்கசரு� ம்ின் �ொ்மும் �ல்்ளைத் 
   தைத்தமில் முதல் இளடச்கசரு�ல் நமி�ழும்ரபொது 
   கதொடஙகு�மிைது அல்்து, வொங�மிய 25 ஆணடு�ளுககுப் பிைகு   
   ்ொறைொ� இளடச்கசரு�ல் நமி�ழும்.

12.  ்ளை �ொ்ொவதமியொைவுடன் நொன் அளதப் புதுப்பிக� 
   முடியு்ொ? அதன் உள்ரை நொன் தமிட்டத்ளத புதுப்பிக�வில்ள் 
   என்ைொல் என்ை நடககும் நமிலுளவத் ரததமி? நொன் 
   புதுப்பித்தவுடன் அது ல்ீணடும் நமிறுவப்படு்ொ அல்்து
   அது �ொ்ொவதமியொ�மிைதொ? 

       50 ஆணடு�ளுககுப் பிைகு அடிக்ய்டு �ல்்ளை�ள் 
   ஆளணயத்தமிடம் �ொ்ொவதமியொகும் புளதககும் ்ளை�ள். 
   இருப்பினும், குடும்பங�ளுககு புதுப்பித்தலுக�ொை விருப்பம் 
   உள்ைது. 

   ஒரு குடும்ப உறுப்பிைர் 50 ஆணடு �ொ்ம் முடிநத பிைகு 
   ஒரு தைத்ளத புதுப்பிக�மிைொர் என்ைொல், அவர்�ள் தைம் 
   �ொ்ொவதமியொை �ொ்த்தமி மிருநது தமிருப்பிச் கசலுத்த ரவணடும். 
. 

13. நொன் ஒரு ்ளை வொங�மிைொல், அது ்ொறைத்தக�தொ?  

      ஆம், குடும்பம், அடுத்த உைவிைர் அல்்து ்றகைொரு 
   முஸ ல்ீம் உறுப்பிைருககு இட்ொறைம் கசய்யப்பட்ொம். 

14. ஆம் எைில், பரி்ொறைக �ட்டணம் எவவைவு? 

   அநத தறரபொளதய ரநரத்தமில் ்ளையின் கச்வு அல்்து 
   இரணடு தரப்பிைருககும் இளடயில் ஒப்புகக�ொள்ைப்பட்ட 
   விள். சட்டக �ட்டணங�ள் கபொருநதும். 

15.  ஐ.எஸ.எஸ.ஏ ஒரு இறுதமிச்சடஙகு இயககுைர் ்றறும் 
   ரசளவ�ளை நமிறுவு்ொ?  

   ஆம், நொங�ள் தறரபொது ஒரு பிரத்ரய� இறுதமிச்சடஙகு 
   குழுளவ நமிறுவும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ரைொம். 
   இைநதவர்�ளைக �ழுவுதல் ்றறும் க�ொணடு கசல்லுதல் 
   ரபொன்ை ரசளவ�ள் இதமில் அடஙகும்.

* அடிக்ய்ட் �ல்்ளை�ள் ஆளணயம் (ACA) விள்�ள் ்றறும் ்ொறைங�ளுககு உட்பட்டது.


