
Brimbank சமூக மீடசசி 
உதவித்தொகககள் 

‘க�ோவிட்-19’ க�ோய்த்ோற்ின் �ோரணமோ� ஏற்பட்டுள்ள சிரமங�்ளிலிருந்து சமூ�்்ினர் மீ்ளவும் அவர்�்ளது மீட்சி் 
்ி்னன வலுப்படு்்ிகத�ோள்ள அவர்�ளுககு உ்வுவ்ற�ோ�வும் ஒரு முன் மட்டுகம வழங�ப்படும் ‘சமூ� மீட்சி 
உ்வி்த்ோன��’ன்ள ‘Brimbank ��ரனவ’ அ்ளிக�ி்து. ்பின் வரும் விடயங�்ளில் சமூ�்்ினருககு உ்வுவது இ் 
்ிட்ட்்ின் க�ோக�மோகும்: 
1.	 த்ோடர்பு�ன்ள உருவோக�ிகத�ோள்ள மறறும், சமூ�் த்ோடர்பு�ன்ள அ்ி�ப்படு்்ிகத�ோள்ள, ்னினமனயக குன்க�, 

சமூ�்்ினரது ்பஙகு்பற்னையும் ஆகரோக�ியமோன த்ோடர்பு்வு�ன்ளயும் முன்தனடு்து னவக�, மறறும்/அல்ைது 
சமூ� மறறும் மன�ைனன கமம்்படு்். 

2.	 இனணயவழி கமனட�ள வோயிைோ� �டவடிகன��ள அல்ைது ்ிட்டங�ள வழங�ப்படும் வழி�ளுகக�ற்ப் ்ம்னம 
மோற்ியனம்துகத�ோளவ்ன் மூைம் அல்ைது மின்னணு சோ்னங�ன்ளப ்பயன்்படு்துவ்ற�ோன மறறும் இனணய் 
த்ோடர்்போடல் வழி�ன்ள அனடவ்ற�ோன ்ி்ன்�ன்ள அ்பிவிரு்்ி தசயதுத�ோளவ்ன் மூைம் த்ோடர்ந்து 
இயங�ிகத�ோண்டிருக�.

3.	 உடல்ோீ்ி விை�ல் க்னவப்போடு�ன்ளப ்பின்்பற்ிவரும் அக் கவன்ளயில் சமூ�்்ில் த்ோடர்ந்து சுயவிருபபு் 
த்ோண்டு ஆறறுவ்ற�ோன வோயபபுக�ன்ள மக�ளுககு அ்ளிக�.

4. Brimbank ்பகு்ியின் �ைோசசோரம் மறறும் ்பன்மு�்்ன்னம, ஆகரோக�ியமோன வோழகன�ப-்போணி�ள, சமூ�் த்ோண்டு, 
மற் ்னைமுன்யினருடனோன த்ோடர்பு�ள, மற்வர்�ளுடனோன கசர்வுணர்வு ஆ�ி�ியவறன் முன்தனடு்து னவக�. 

5.	 ்�வல்�ன்ளப த்பறறு அவறன்ப ்ப�ிர்ந்துத�ோளவ்ற�ோன ஆ்ரவு்வினய சமூ�்்ினருககு அ்ளிக�வும், �ல்வி 
மறறும் கவனைவோயபபு ஆ�ியவற்ிற�ோன வழிப்போன்�ளுககு ஆ்ரவு்வி தசயயவும் உ்வும் �ல்வி வ்ளர்சசி மறறும் 
கவனை�ளுக�ோன வழிப்போன்�ள கு்ி்் �டவடிகன��ன்ள கமம்்படு்். 

த்ோடர்ந்து மோ்ிகத�ோண்டிருககும் ‘க�ோவிட்-19’ �ட்டுப்போடு�்ளின் �ோரணமோ�, ்ப்ில் �டவடிகன��ன்ளயும் தசயல்முன் 
ஏற்போடு�ன்ளயும் ்ிட்டமிட்டு அமல்்படு்் Brimbank  சமூ�்்ினருககு ஏது தசயயும் வன�யில் இந்் சமூ� மீட்சி 
உ்வி்த்ோன��ள இரண்டு �ட்டங�்ளில் தவ்ளிகத�ோண்டுவரப்படும். 
• 1-ஆம் �ட்டச சுறறு ஆ�ஸ்ட்டு 24 2020 அன்று துவங�ி அககடோ்பர் 4 2020 அன்று இறு்ியுறு�ி்து (்றக்போன்யது).

• 2-ஆம் �ட்டச சுறறு 2021-ஆம் ஆண்டின் ஆரம்்ப்்ில் துவஙகும், ்ி�்ி�ள உறு்ிப்படு்்ப்படவுள்ளன. 

இநத ‘சமூக மீடசசி உதவித்தொகககள்’ இரண்டு வககககைக் ்கொண்டிருக்கும்

1. ‘Brimbank கூட்டோ்ளி அனமபபு�ள’ - Brimbank -இறகு 
கசனவ�ள அல்ைது ்ிட்டங�ன்ள வழங�ிவரும் ்கு்ி 
த்பறும் இைோ்ப க�ோக�ற் அனமபபு�ள. இநத வகககைச் 
சசரநத விண்்ணப்பதொரரகள் $15,000 வகரக்குமொன 
உதவித்தொகக ஒன்ிறகொக விண்்ணப்பிக்கலொம்.

2. ‘Brimbank சமூ�’க குழுக�ள மறறும் அனமபபு�ள’ 
இநத வகககைச் சசரநத விண்்ணப்பதொரரகள் 
$8,000 வகரக்குமொன உதவித்தொகக ஒன்ிறகொக 
விண்்ணப்பிக்கலொம்.

	கட்டம் 1 இறகொன விண்்ணப்பஙகைின துவக்கம்  திஙகள், ஆகஸ்டடு 24 2020

 கட்டம் 1 இறகொன விண்்ணப்பஙகள் இறுதி ஞொைிறு,  அக்ச்டொ்பர 4 2020, கொகல 11.59 ம்ணி

 விண்்ணப்ப மதிபபீடுகள் அககடோ்பர் – �வம்்பர் 2020 

	 ‘அ ி்விபபுகள்’, ‘நிதியுதவி ஒப்பநதஙகள்’ மறறும் ‘உதவித்தொகக விநிசைொகம்’ டிசம்்பர் 2020

	 ‘நிதியுதவி ் ்பறும் திட்டஙகள் மறறும் ந்டவடிக்கககள்’ ஆகிைன அைிக்கப்படும் டிசம்்பர் 2020 – டிசம்்பர் 2021 

	கட்டம் 2 இறகொன விண்்ணப்பஙகைின துவக்கம் 2021-ஆம் ஆண்டின ஆரம்்ப கொலம் 

முக்கிைமொன திகதிகள்



274 - 0820

கலநதுகரைொடு தகவல் அமரவுகள் மறறும் ்பைிறசசி 

உங�ளுனடய விண்ணப்ப்்ினன ஆய்்ம் தசயய உங�ளுககு உ்வுவ்ற�ோன ்பயிறசியுடன் �ைந்துனரயோடு 
்�வல் அமர்வு�ளும் அ்ளிக�ப்படும், ்�வல்�ளுககுக �ீகழயுள்ள அட்டவனணனயப ்போருங�ள.

இனணயவழிப ்படிவ்்ின் மூைமோ� ்ப்ிவு தசயயுங�ள, ்பி்கு இந்் அமர்வில் இனணவ்ற�ோன ‘ஸூம் இனணபபு’ 
(zoom link) ஒன்ன் �ீங�ள த்பறுவீர்�ள. 

கிழகம மறறும் திகதி சநரம் கலநதுகரைொடு தகவல் அமரவு மறறும் ்பைிறசசி

்சவவொய், ஆகஸ்டடு 25 2020 மோனை 6.30 - 9 உ்வி்த்ோ�ன�ள கு்ி்் ்�வல் அமர்வு’ 
மறறும் ‘க�ோவிட் – 19’ ்போது�ோபபு  �டவடிகன� 
அல்ைது ்ிட்டம் ஒன்ன் �ட்தும் வி்ம்’ 

புதன, ஆகஸ்டடு 26 2020 மோனை 6 - 9 ‘உ்வி்த்ோன��ள கு்ி்் ்�வல்�ள மறறும் 
ஆ்ப்துக �ட்டுப்போட்டுப ்பயிறசி’ 

திஙகள், ஆகஸ்டடு 31 2020 �ோனை 10 - 
மோனை 1

‘உ்வி்த்ோன��ள கு்ி்் ்�வல்�ள மறறும் 
எழுது்ி்ன் ்பணிமனன’ 

்சவவொய், ்சப்டம்்பர 1 2020 �ோனை 10 - 
மோனை 12:30

‘உ்வி்த்ோ�ன�ள கு்ி்் ்�வல் அமர்வு’ 
மறறும் ‘க�ோவிட் – 19’ ்போது�ோபபு  �டவடிகன� 
அல்ைது ்ிட்டம் ஒன்ன் �ட்தும் வி்ம்’

புதன, ்சப்டம்்பர 2 2020 மோனை 6.30 - 9 ‘உ்வி்த்ோ�ன�ள கு்ி்் ்�வல் அமர்வு’ 
மறறும் ‘க�ோவிட் – 19’ ்போது�ோபபு  �டவடிகன� 
அல்ைது ்ிட்டம் ஒன்ன் �ட்தும் வி்ம்’ 

விைொழன, ்சப்டம்்பர 17 2020 மோனை 6 - 9 ‘உ்வி்த்ோன��ள கு்ி்் ்�வல்�ள மறறும் 
எழுது்ி்ன் ்பணிமனன’ 

உ்வி்த்ோன�னயப த்பறுவ்ற�ோன ்கு�ினை, எ்றத�ல்ைோம் �ி்ியு்வி உண்டு மறறும் எ்றத�ல்ைோம் �ி்ியு்வி 
இல்னை, விண்ணப்பிககும் வி்ம் ஆ�ியவறன்ப ்பற்ிய கமை்ி�் ்�வல்�ளுககு ‘சமூ� மீட்சி உ்வி்த்ோன��ள 
வழி�ோட்டல்�ள’- ஐப ்போருங�ள.

உங�ளுககு கமை்ி�் ்�வல்�ள க்னவப்பட்டோல், ்பின்வரும் வழி�்ளில் த்ோடர்புத�ோளளுங�ள:

‘உ்வி்த்ோன� அவசர இனணபபு’: 9249 4036
மின்னஞசல்: CommunityGrants@brimbank.vic.gov.au

Brimbank சமூக மீடசசி 
உதவித்தொகககள்
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