
  Prior Written Notice Consent Forms- Tamil 

 

குழந்தைகள் நடக்கை்தைொடங்கும் குழந்தைகளுக்கொன முன் ஆைரவு

முன் எழுத்துப்பூரவ் அறிவிப்பு பபொது மற்றும் அல்லது தனியொர் கொப்பீடு வருமொனம் மற்றும்

பெலவு ெரிபொர்ப்பு படிவத்தத அணுகுவதற்கொன ஒப்புதல்

நொள் ஆரம்பத் ததலயீட்டுத் திட்டம் அல்லது வழங்குநர்

பபயர் பதொதலபபசி

பிரிவு ைகவல் அதடயொளம் கொணுைல்

குழந்ததயின்

ெட்டப்பூரவ்ப்

பபயர்

குழந்ததயின்

பிறந்த பததிகதடசி முதல் நடு

பபற்பறொர் பொதுகொவளர் பபயர் கள் பதொதலபபசி

பிரிவு குடும்ப தெலவின பங்ககற்புை் தைொடர்புதடய கெதவகளுக்கொன தபொது மற்றும் ைனியொர் சுகொைொர

கவனிப்பு உள்ளடக்கை்திற்கொனமுன் எழுை்துப்பூரவ் அறிவிப்பு மற்றும் ஒப்புைல் தபற்கறொரொல் தெய்யப்பட

கவண்டும் தபொருந்தும் அதனை்திற்கும் ெரி குறியிடவும்

குழுந்ததகளுக்கொனஆப்பிள் சுகொதொரம் பமடிகொய்டு பபொது சுகொதொரக் கவனிப்பு உள்ளடக்கம்

□ என் குழந்ததயின் க்கு ஏற்ப வழங்கப்படும் பொகம் ஆரம்ப ததலயீட்டுெ் பெதவகளுக்கொன

கட்டணத்தத குழந்ததகளுகக்ொனஆப்பிள் சுகொதொரம் பமடிகொய்டு பபொது கொதொரக் கவனிப்பு உள்ளடக்கம்

பபொன்றதவகளுக்கு ெமரப்்பிக்க நொன் எனது அனுமதிதய வழங்குகிபறன் நொன் பணத்பததவ நன்தமக்கொக

தனிப்பட்ட முதறயில் அதடயொளங்கொணக்கூடிய தகவதல ஆப்பிள் சுகொதொரம் பமடிகொய்டு பபொன்றதவகளுக்கு

பவளியிடுவதத நொன் அங்கீகரிக்கிபறன் நொன் தனியொர் சுகொதொர பொதுகொப்பு கொப்பீடு தவத்திருந்தொல் ஆப்பிள்

சுகொதொரம் பமடிகொய்டு பபொன்றதவகளுக்கு எனது கொப்பீட்டுக் பகரியலில் இருந்து பெலவுதள ஈடு பெய்ய உரிதம

உள்ளது என்று நொன் புரிந்துபகொள்கிபறன் எனது குடும்ப வளங்கள் ஒருங்கிதணப்பொருக்குத் பதரிவித்து நொன் எந்த

பநரத்திலும் இந்த அனுமதிதய திரும்பப்பபறக்கூடும் என்பதத புரிந்துபகொள்கிபறன்

□ குழந்ததகளுக்கொனஆப்பிள் சுகொதொரம் பமடிகொய்டு பின்வரும் எந்த விதளவுகதளயும ஏற்படுத்தும் என்றொல்

ஆரம்பகொல ததலயீட்டு வழங்குநரக்ள் என்னுதடய ஒப்புததலப் பபறுவொரக்ள் என்று நொன் புரிந்துதகொள்கிகறன்

 என் குழந்தத அல்லது பிற குடும்ப உறுப்பினரக்ளுக்கு கிதடக்கக்கூடிய வொழ்நொள் கொப்பீட்டில் குதறவு அல்லது

பவறு கொப்பீட்டு நன்தம குதறதல்

 இல்தலபயனில் பமடகொய்டுக்குப் பணம் பெலுத்திய பெதவகளுக்கு பணம் பெலுத்துவதொல் எற்படும் விதளவு

 என் குழந்தத அல்லது பிற குடும்ப உறுப்பினரக்ளுக்கொன பமடிகொய்டின் எந்பதொரு பிரிமியம் அதிகரிப்பு

அல்லது ரத்து பெய்வதின் விதளவு

 எனது குழந்தத அல்லது பிற குடும்ப உறுப்பினரக்ளுக்கு வீட்டு மற்றும் ெமூக அடிப்பதடயிலொன ெலுதககதள

பமொத்த சுகொதொர ெம்பந்தப்பட்ட பெலவினங்களின் அடிப்பதடயில் தகுதிதய இழப்பதற்கொனஆபத்து

□ என் குழந்ததயின் க்கு ஏற்ப வழங்கப்படும் பொகம் ஆரம்ப ததலயீட்டுெ் பெதவகளுக்கொன கட்டணதத்த

குழந்ததகளுக்கொனஆப்பிள் சுகொதொரம் பமடிகொய்டு பபொன்றதவகளுக்கு ெமரப்்பிக்க நொன் எனது அனுமதிதய

வழங்கவில்தல இந்த முடிவு கொரணமொக எனது மொதொந்திரக் கட்டணத்தத நிரண்யிப்பதற்கொக இந்த படிவத்தின்

பிரிவு மற்றும் ஐ பூரத்்திபெய்ய பவண்டும் என்பதத நொன் புரிந்து பகொள்கிபறன் இந்த படிவத்தின் பிரிவுகள்

மற்றும் ஐ பூரத்்தி பெய்யொவிட்டொல் குடும்பத்தின் அளவின் அடிப்பதடயில் மொத கட்டணஅட்டவதணயில் நொன்

மிக உயரந்்த மட்டத்தில் தவக்கப்படுபவன் என்று புரிந்துபகொள்கிபறன்

நொன் கைர்ந்தைடுை்ை கட்டண விருப்பை்தின் விதிமுதறகதள ஒப்புக்தகொள்கிகறன்

மற்றும் கட்டணமுதற மற்றும் கட்டண தகொள்தகயின் இரசீதை

ஏற்றுக்தகொள்கிகறன்

பபற்பறொர் கொப்பொளர் தகபயொப்பம் கள்

நொள்

முன் அறிவிப்பு ஒப்புதல் வருமொனம் பெலவு ெரிபொரப்்புப் படிவம்
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ைனியொர் சுகொைொரக் கவனிப்பு நன்தம கொப்பீடு

முதன்தம கொப்பீட்டுப் பபயர் பகொள்தக குழு

இரண்டொம் நிதல கொப்பீட்டுப்

பபயர்

பகொள்தக குழு

□ பொகம் ஆரம்ப ததலயீட்டு பெதவகளின்படி என் தனிப்பட்ட சுகொதொர பொதுகொப்பு கொப்பீட்தடப்

பயன்படுத்துவதன் விதளவொக என் குடும்பம் பெலுத்தபவண்டிய பபொது பெலவு வதககள் பற்றி நொன் தைரிந்து

இருக்கிகறன்

 இதண கட்டணங்கள் இதண கொப்பீடு பிரீமியங்கள் அல்லது கழிவுகள்

 குடும்ப கொப்பீட்டு பொலிசியன் கீழ் வருடொந்திர அல்லது வொழ்நொள் கொப்பீட்டு நன்தமகளின் இழப்பு பபொன்ற

நீண்ட கொல பெலவுகள்

 கொப்பீட்டின் பயன் குடும்ப கொப்பீட்டின் நன்தம கிதடப்பதத எதிரம்தறயொக பொதிக்கும் வொய்ப்பு

 பகுதி ஆரம்ப ததலயீட்டுெ் பெதவகளுக்கு பணம் பெலுத்துவதன் கொரணமொக கொப்பீட்டுத் திட்டம்

நிறுத்தப்படலொம்

 தற்கொலிக ததலயீட்டுெ் பெதவகளுக்கு தனியொர் கொப்பீட்தட பயன்படுத்துவதன் மூலம் கொப்பீட்டு பிரிமியம்

பெலுத்துவது பொதிக்கப்படும் ெொத்தியக்கூறுகள் இருக்கலொம்

□ என் குழந்ததயின் க்கு ஏற்ப வழங்கப்படும் பொகம் ஆரம்ப ததலயீட்டுெ் பெதவகளுக்கொன கட்டணதத்த

என்னுதடய தனியொர் சுகொதொர கவனிப்பு நன்தம கொப்பீடு பபொது கொதொரக் கவனிப்பு உள்ளடக்கம்

பபொன்றதவகளுக்கு ெமரப்்பிக்க நொன் எனது அனுமதிதய வழங்குகிகறன் நொன் பணத்பததவ நன்தமக்கொக

தனிப்பட்ட முதறயில் அதடயொளங்கொணக்கூடிய தகவதல தனியொர் சுகொதொரக் கவனிப்பு நன்தம பமடிகொய்டு

பபொன்றதவகளுக்கு பவளியிடுவதத நொன் அங்கீகரிக்கிபறன் வழங்குநருக்கு பணம் பெலுத்துவதற்கொக எனது

தனிப்பட்ட சுகொதொர கவனிப்ப நன்தம கொப்பீட்தட நொன் அங்கீகரிகிபறன் எனது குடும்ப வளங்கள்

ஒருங்கிதணப்பொருக்குத் பதரிவித்து நொன் எந்த பநரத்திலும் இந்த அனுமதிதய திரும்பப்பபறக்கூடும் என்பதத

புரிந்துபகொள்கிபறன்

□ என் குழந்ததயின் க்கு ஏற்ப வழங்கப்படும் பொகம் ஆரம்ப ததலயீட்டுெ் பெதவகளுக்கொன என்னுதடய

தனியொர் சுகொதொர கவனிப்பு நன்தம கொப்பீடு பபொன்றதவகளுக்கு ெமரப்்பிக்க நொன் எனது அனுமதிதய

வழங்கவில்தல நொன் மொதொந்திர கட்டண மற்றும் முதறயின் அடிப்பதடயில் இந்த பெதவகளுக்கொன கட்டணதத்த

பெலுத்தும் பபொறுப்பு என்னுதடயது என்று புரிந்து பகொள்கிபறன் எனது மொதொந்திரக் கட்டணத்தத

நிரண்யிப்பதற்கொக இந்த படிவத்தின் பிரிவு மற்றும் ஐ பூரத்்திபெய்ய பவண்டும் என்பதத நொன் புரிந்து

பகொள்கிபறன் இந்த படிவத்தின் பிரிவுகள் மற்றும் ஐ பூரத்்தி பெய்யொவிட்டொல் குடும்பத்தின் அளவின்

அடிப்பதடயில் மொத கட்டணஅட்டவதணயில் நொன் மிக உயரந்்த மட்டத்தில் தவக்கப்படுபவன் என்று

புரிந்துபகொள்கிபறன்

□ இந்த படிவத்தின் பிரிவுகள் மற்றும் ஐ பூரத்்தி பெய்வதத நொன் தகவிடுகிபறன் என்பது எனது தனியொர்

சுகொதொர நன்தமயினொல் ஏற்படும் அதனத்து பகொபபக்கள் இதண கொப்பீடு மற்றும் கழிவுகள் ஆகியவற்றிற்கு நொன்

பபொறுப்பொக இருப்பபன் என்பது பபொருள் என்பதத நொன் புரிந்துபகொள்கிபறன்

நொன் கைர்ந்தைடுை்ை கட்டண விருப்பை்தின் விதிமுதறகதள ஒப்புக்தகொள்கிகறன்

மற்றும் கட்டணமுதற மற்றும் கட்டண தகொள்தகயின் இரசீதை

ஏற்றுக்தகொள்கிகறன்

பபற்பறொர் கொப்பொளர் தகபயொப்பம் கள்

நொள்

தபொது அல்லது ைனியொர் சுகொைொர கவனிப்பு நன்தம இல்தல

□ என் குழந்ததயின் க்கு ஏற்ப வழங்கப்படும் பொகம் ஆரம்ப ததலயீட்டுெ் பெதவகளுக்கொன கட்டணதத்த

பெலுத்துவத்ற்கு தனியொர் மற்றும் பபொது ஆப்பிள் சுகொதொரம் பமடிகொய்டு நன்தமதய நொன்

பகொண்டிருக்கவில்தல என்பதொல் என் குடும்பத்தின் அளவு மற்றும் வருமொனத்தின் அடிப்பதடயில் மொதக்கட்டணம்

பெலுத்தபவண்டியிருகக்ும் என்பதத நொன் புரிந்துபகொண்டிருக்கிபறன்

நொன் கைர்ந்தைடுை்ை கட்டண விருப்பை்தின் விதிமுதறகதள ஒப்புக்தகொள்கிகறன்

மற்றும் கட்டணமுதற மற்றும் கட்டண தகொள்தகயின் இரசீதை

ஏற்றுக்தகொள்கிகறன்

பபற்பறொர் கொப்பொளர் தகபயொப்பம் கள்

நொள்

முன் அறிவிப்பு ஒப்புதல் வருமொனம் பெலவு ெரிபொரப்்புப் படிவம்
பிரிவு வருடொந்ை வருமொனை்தை ெரிபொர்ப்பைற்கொனஆவணங்கள் தபற்கறொரொல் முடிக்கப்பட்டது

முடிவுத் பதொதகதய பெலுத்த இயலவில்தல என்று பகொருகின்பற அதனத்துக் குடும்பங்களும் அல்லது குடும்பத்தின் அளவு

ெரிபெய்யப்பட்ட ஆண்டு வருமொனம் பபொன்றவற்தற அடிப்பதடயொகக் பகொண்டு மொதொந்திர கட்டணஅட்டவதணயில் இடம்

பவண்டுபமனக் பகொருகின்ற அதனத்து குடும்பங்களுக்கும் வருமொனெ் ெொன்று வழங்க பவண்டும் வருவொய் ஆதொரத்தத

நிரூபிக்க ஒபர ஒரு ஆவண வதக பததவப்படும் என்பதத நிதனவில் பகொள்க

ஆவண வதக ஒன்தற மட்டும் பதரந்்பதடுக்கவும் வீட்டு வருடொந்திர வருமொனம்

□ சுய பவதலயில் மற்றஊதியம் அல்லொத ெமீபத்திய வரி

வடிவத்தத தயவுபெய்து பெரக்்கவும்
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□ கடந்த இரண்டு பதொடரெ்ச்ியொன ஊதியங்கள் பமொத்த வருமொனம்

□ வொரொந்திர பதொதக

□ இரண்டு வொரொந்திர பதொதக

□ மொதொந்த பதொதக

□ மிக ெமீபத்திய கள் மற்றும் அல்லது கள் படிவம் வரி

பமொத்த வரிகள்

□ எழுத்துப்பூரவ் ெம்பளம் அல்லது ஊதிய அறிக்தக இதணக்கப்பட்டுள்ளது

நிறுவனத்தின் அல்லது முதலொளியின் பபயர் முகவரி பதொதலபபசி எண்

மற்றும் பமற்பொரத்வயொளர் அல்லது மனித வள ஊழியரக்ள் தகபயொப்பம்

ஆகியவற்தற உள்ளடங்கியிருக்க பவண்டும்

பிரிவு அனுமதிக்கப்பட்ட ஆண்டு தெலவுகள் தபற்கறொரொல் நிரப்பப்ட கவண்டும்

கடந்த பன்னிரண்டு மொதங்கள் அல்லது முந்ததய வரி வருடத்தில் குழந்தத மற்றும் அல்லது பிற குடும்ப

உறுப்பினரக்ளுக்கு பெய்யப்பட்ட திரும்பவழங்கப்படொத பெலவுகளுக்கொனஆவணங்கதள இந்தப் படிவத்துடன் வழங்க

பவண்டும்

அனுமதிக்கப்படும் திரும்பவழங்கப்படொத ஆண்டு பெலவின வதககள் பெலவு பதொதக

பிரீமியங்கள் இதண பெலுத்துதல்கள் இதண கொப்பீடு கழிவுகள் மற்றும் உள்ளடங்கொத

பெதவகள் உள்ளிட்ட மருத்து பல் மற்றும் மனநல சுகொதொர பெலவுகள்

உரிமம் பபற்ற வீட்டு சுகொதொர நிறுவனம் வழங்கிய வீட்டுெ் சுகொதொரப் பரொமரிப்பு

குழந்தத ஆதரவு அலிபமொனி கட்டணங்கள்

பவதலபெய்யும்பபொது அல்லது பள்ளிக்கூடம் பெல்லும் பபொது குழுந்தததயக் கவனிப்புெ்

பெலவுகள்

தமொை்ை அனுமதிக்கப்பட்ட ஆண்டு தெலவுகள்

குடும்பத்தில் பமொத்த உறுப்பினரக்ளின் எண்ணிக்தக

குடும்ப அளவு

முன் அறிவிப்பு ஒப்புதல் வருமொனம் பெலவு ெரிபொரப்்புப் படிவம்
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பிரிவு ெரிதெய்யப்பட்ட வருடொந்ை வருமொனம் மற்றும் முடிவுை் தைொதகதய தெலுை்ை இயலொதம அல்லது

ஊழியரக்ளொல் நிரப்பப்பட்டது

வருமொனம் பெலவு மற்றும் மொதொந்திர கட்டணத் தகவல்
 பமொத்த வருடொந்திர வருமொனம் பிரிவு இல் ஆவணப்படுத்தப்படட்ுள்ளது
 அனுமதிக்கப்பட்டஆண்டு பெலவுகள் பிரிவு இல் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது
 வருடொந்திர பெலவு விலக்கு வரி பமொத்த ஆண்டு வருவொய் அல்லது

பபருக்கப்பட்டது
 பமொத்த அனுமதிக்கப்பட்ட ஆண்டு வருடொந்திர பெலவுகள் வரி கழித்தல் வரி

வரி வரி விட அதிகமொக இருந்தொல் வரி இல் என உள்ளிடவும்
 மொதொந்திர கட்டணம் அட்டவதணயில் இடம் பபறும் வருமொனம் வரி தமனஸ்

வரி

வரி குடும்ப அளவின் பபடரல் ஏழ்தம மட்டத்தின் குதறவொக உள்ளது எனில் பெலுத்த இயலவில்தல என்ற வதகயில்

பெரக்ிறது

□ ஆமொம் கொப்பீடு உதடய அல்லது இல்லொத

குடும்பங்கள் பகொபபக்ள் இதண கொப்பீடு

கழிவுகள் அல்லது மொதொந்திர கட்டணம் பெலுத்த

பததவயில்தல பகுதி அல்லது பிற நிறுவன

நிதிகள் இந்த பெலவினங்களுக்குக்

தகயொளப்படலொம்

□ இல்தல கொப்பீட்டு உதடய

குடும்பங்களுக்கு குடும்ப கழிவுகள்

□ இல்தல கொப்பீடு இல்லொத

குடும்பங்கள் அல்லது கொப்பீடு

அணுகதள மறுத்த குடும்பங்களுக்கு

மொதொந்த கட்டணஅட்டவதணயில்

குடும்பம் பெரக்்கப்படுகிறது

மொதொந்திர கட்டணம்

பிரிவு தபற்கறொர் உறுதி

இந்தப் படிவத்தில் வழங்கப்படட் மதிப்பொய்வு பெய்யப்பட்ட மற்றும் ஆவணப்படுத்தப்படட்ுள்ள தகவதல துல்லியமொகவும்

எனது அறிவுக்கு மிகெ் சிறந்ததொகவும் இருக்கின்றது என்பதத நொன் உறுதிப்படுத்துகிபறன்

பபற்பறொர் கொப்பொளர் தகபயொப்பம் கள் நொள்

பிரிவு ஜி வருமொனம் மற்றும் தெலவு ெரிபொர்ப்பு படிவை்தின் பணியொளர் மதிப்பீடு

மதிப்பீடு பெய்யப்பட்டது

அல்லது பணியொளர் தகபயொப்பம் அெச்ிடப்பட்ட பபயர் நொள்

முன் அறிவிப்பு ஒப்புதல் வருமொனம் பெலவு ெரிபொரப்்புப் படிவம்
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