ஒன்டாாிேயாவில் ஒ

வாழ்ைவ கட் ெய ப் தல்

திதாக வ ேவா க்கு ஒ

வழிகாட்

கீழ்க்காண்பனபற்றி கற் க்ெகாள்

தல்:

உங்கள் உத்திேயாகத்தில் ேவைலெசய்தல்
ஒன்டாாிேயா க்கு தியவராக, உங்க

க்கு பல ேகள்விகள் இ க்கலாம். கீழ்க்காண்பன பற்றி

அதிகம் கற் க்ெகாள்ள இந்த வழிகாட்

உங்க

க்கு உத ம்:



ஒன்டாாிேயாவில் உத்திேயாகங்கள் எவ்வா



பல உத்திேயாகங்களில் பிரேவசிக்க என்ன ேதைவப்ப த்தப்ப கிற



உங்கள் கல்வித்தைகைமகள் எவ்வா



ேதர்ந்ெத க்கும் ேவைல (career) வைரபடங்கள் மற் ம் பாலப்பயிற்சித்திட்டங்கள்
உங்க



க்கு எவ்வா

உதவ

கட் ப்ப த்தப்ப கின்றன

மதிப்பீ

ெசய்யப்ப கின்றன

ம்

திதாக வ ேவார் ெவற்றிெபற ஒன்டாாிேயா எவ்வா

உத கிற .

ஆரம்பித்தல்
ஒன்டாாிேயாவி

க்கும் ெப ம்பான்ைமயான உத்திேயாகங்கள் சுயமாக

கட் ப்ப த்தப்பட்டைவ. இந்த உத்திேயாகங்கள் தாேம தம

தரத்ைத ஸ்தாபிப்பேதா

உத்திேயாகத்தின் உ ப்பினைர ம் பதி ெசய்கின்றன என்பைத அ

இந்த

அர்த்தப்ப த் கிற . சில

உத்திேயாகங்கள் சட்டத்தால் கட் ப்ப த்தப்ப கின்றன. ம த் வர்கள் மற் ம் வழக்கறிஞர்கள்
ஆகிேயார் இந்த ‘கட் ப்ப த்தப்பட்ட உத்திேயாகங்க

க்கு இரண்

உதாரணங்களாகும்.

‘கட் ப்ப த்தப்படாத’ மற் ம் ‘தன்னிச்ைச’ உத்திேயாகங்கெளன அறியப்ப கின்ற ேவ
உத்திேயாகங்கள், சட்டத்தால் கட் ப்ப த்தப்டவில்ைல என்றா
கு ைவக் ெகாண்

ம் தன்னிச்ைசயான உத்திேயாகக்

க்கக்கூ ம்.

கட் ப்ப த்தப்பட்ட உத்திேயாகங்கள்
ஒன்டாாிேயாவில் ஒ
இயற்றப்பட்ட ஒ

உத்திேயாகத்ைத கட் ப்ப த் வதற்கான ெபா வான

சட்டத்தின்

லமாகும். உத்திேயாகத்ைத நிர்வாகம் ெசய்ய ஒ

ைற,
கு ைவ

இந்த சட்டம் ஸ்தாபிக்கிற . இந்த உத்திேயாகக் கு க்கள் ‘காேலஜ்கள்’ என ெப ம்பா

ம்

அைழக்கப்ப கின்றன. உதாரணத் க்கு, ஒன்டாாிேயாவின் ம த் வர்கள் மற் ம் இரண
ைவத்தியர்க

க்கான காேலஜ், ம த் வ உத்திேயாகத்ைத நிர்வாகம் ெசய்கிற . இந்த

கட் ப்ப த் ம் கு க்கள் பின்வ வனவற்றின்

லம் ெபா சனத்ைதப் பா காக்கின்றன:



ெசயல்பா க

க்கு தரம் நிர்ணயித்தல்



உத்திேயாகத்தில் பிரேவசிக்கத் ேதைவப்ப வனவற்ைற நிர்ணயித்தல்



உத்திேயாகத்தில் பிரேவசிக்க வி ம் ேவாாின் தைகைமகைள மதிப்பீ

ெசய்தல்

1



உத்திேயாகத்திற்குத் தகுதிெபற்ற உ ப்பினைர பதி ெசய்தல்



உத்திேயாகத்ைத ெசய் ம் உாிைமைய நீக்கும் உாிைம உட்பட, உ ப்பினைர
சிட்ைசெசய்தல்

கட் ப்ப த்தப்பட்ட உத்திேயாகங்கள் வழக்கமாக ேதைவப்ப த் பைவ:


பல வ ட, பல்கைலக்கழக அல்ல



உத்திேயாகத்ைத ெசய்ய அ
அ
ஒ



கல்

ாிப் ப ப்

மதி ெபற்ற ஒ வாின் ேமற்பார்ைவயின் கீழ் ேவைல

பவம்
அ

மதிப் பத்திர பாீட்ைசைய ெவற்றிகரமாக நிைற

ெசய்தி த்தல்.

திதாக வ ேவார் ெவற்றிெபற உத தல்
கு

ாிைம மற் ம் கு வர

அைமச்சு, கட் ப்ப த்தப்பட்ட உத்திேயாகங்க

வழிச்சட்டம் 2006 ஐ அ ல்ப்ப த் கிற , இ
உத்திேயாகங்க
இந்த சட்டத்தின்

ஒன்டாாிேயாவின் கட் ப்ப த்தப்பட்ட

க்குள், தியவர்கள் பிரேவசிக்க உத ம்ெபா ட்
லம், ஒன்டாாிேயா உலகளாவிய அ

பயிற் விக்கப்பட்ட நபர்க

க்கான ஒ

விபரங்க

திய வழி ைற நிைலயம், நி வப்பட் ள்ள .

ங்கள்.

க்குள் பிரேவசிப்பதற்காக தகவல்,

க்கியமான ஆதரைவ GEO வழங்குகிற . GEO பற்றிய ேமலதிக

க்கு, ஒன்டாாிேயா கு வர

பகுதிக்கு ெசல்

வ வைமக்கப்பட் ள்ள .

பவம் (GEO), சர்வேதசாீதியில்

திதாக வ ேவார் கட் ப்ப த்தப்பட்ட உத்திேயாகங்க
ெதாடர் கள் மற் ம் ேவ

க்கான நியாய

வைலப்பக்கத்தின் ‘ேவைலெசய்தல்’ (‘Working’)

கவாி: www.OntarioImmigration.ca.

கட் ப்ப த்தப்பட்ட உத்திேயாகங்களில் பிரேவசித்தல்
உத்திேயாகத்தில் பிரேவசிக்கத் ேதைவப்ப வனவற்ைற ஒவ்ெவா

கட் ப்ப த் ம் கு

ம்

தன்னிச்ைசயாக நிர்ணயிக்கும். ேதைவப்ப வன, பின்வ வனவற்ைற உட்ப த் ம்:


நபாின் அைடயாளத்திற்கான அத்தாட்சி



கனடாவில் வாழ்வதற்கு அத்தாட்சி



குைறந்தபட்ச கல்வித் தைகைமகள்



ெமாழித் திறைம



உத்திேயாக அல்ல



நற்ெபயர்



ஒ

பாீட்ைசைய ெவற்றிகரமாக நிைற ெசய்தி த்தல்



ஒ

பதி ெசய்வதற்கான கட்டணத்ைத ெச

ேமற்பார்ைவயின் கீழ் அ

பவம்

த்தியி த்தல்

2

உத்திேயாக பட்டத்ைத உபேயாகித்தல்
சில உத்திேயாகத்

ைறகளில், ஒ

உத்திேயாகத்ைதச் ெசய்வ
விேராதமானதாகும். ேவ

கட் ப்ப த் ம் கு விடம் பதி

அல்ல

ெசய்யாமல், அந்த

அந்த உத்திேயாகப் பட்டத்ைத உபேயாகிப்ப , சட்ட

உத்திேயாகத்

ைறகளில், யார் அந்த உத்திேயாகத்ைத ெசய்யலாம்

என்பதில் எந்தக் கட் ப்பா ம் இல்ைல, ஆனால் ஒ வர் கட் ப்ப த் ம் கு வில் பதி
ெசய்யவில்ைல என்றால், உத்திேயாகப் பட்டத்ைத உபேயாகிக்க

யாமல் ேபாகலாம்.

அ

மதிப்பத்திரம் ெபற்றவர் ஒ வர் ேவைலக்குப் ெபா ப்ேபற்கும் பட்சத்தில், ஒ

அ

மதிப்பத்திரம் இல்லாமல் தனிநபர்கள் ேவைல ெசய்ய, ெபாறியியல் மற் ம் கட் டக்கைல

ேபான்ற சில உத்திேயாகங்கள் அ

மதிக்கின்றன.

கட் ப்ப த்தப்படாத உத்திேயாகங்களில் பிரேவசித்தல்
சில உத்திேயாகங்கள் சட்டத்தால் கட் ப்ப த்தப்டவில்ைல என்றா
உத்திேயாகக் கு ைவக் ெகாண்

ம் தன்னிச்ைசயான

க்கக்கூ ம். இவ் உத்திேயாகக் கு க்களில் பல, சான்றிதல்

வழங்கப்ப ம் பாடத் திட்டங்கைள ம் பதி கைள ம் வழங்குகின்றன. பதி ெசய்தல்,
உத்திேயாகத்திற்குள் ெப ம்பா

ம் மதிக்கப்ப வேதா , அத் ைறயில் ேவைலெய ப்பதற்கும்

க்கியமான .
உங்கள் கல்வித் தைகைமகைள மதிப்பீ
ஒவ்ெவா

ெசய் ெகாள்

தல்

உத்திேயாக ம் தனக்ேக உாிய கல்வித் தராதரங்கைளக் ெகாண் ள்ள .

ஒன்டாாிேயாவின் தராதரத்ைத எட் கிறதா என்பைத உ தி ெசய்ய, பல்ேவ
உங்கள் ப ப்பறிைவப் பார்ைவயிட
கனடா (WES)

ம். ஒன்டாாிேயாவில், உலகக் கல்விச் ேசைவகள்

லம் பல சர்வேதசக் கல்வித் தைகைமகள் மதிப்பீ

நீங்கள் WES ஐ பின்வ ம்

ம் தாமாகேவ

மதிப்பீ

ம்

ெசய்வெதன்பைத ஒவ்ெவா

ெசய்கின்றன. எந்த மதிப்பீட்

அங்கீகாிக்கப்ப கின்றன என்பைதத் ெதாிந் ெகாள்ள,
ெதாடர் ெகாள்வ

ெசய்யப்ப கின்றன.

கவாியில் ெதாடர் ெகாள்ளலாம்: www.wes.org/ca/. இ ப்பி

விண்ணப்பதாராின் தைகைமகைள எவ்வா
கட் ப்ப த் ம் கு

அைமப் களால்

ேசைவகள்

த ல் கட் ப்பாட் க் கு

டன்

க்கியம்.

ேதர்ந்ெத க்கும் ேவைலக்கான வைரபடங்கைள உபேயாகித்தல்
பல்ேவ பட்ட உத்திேயாகங்க
வழங்க, கு

க்குள் பிரேவசிப்ப

ாிைம மற் ம் கு வர

ெதாடர்பாக ப ப்ப யான தகவல்கைள

அைமச்சு கட் ப்ப த் ம் கு க்க

டன் இைணந் ,

3

ேதர்ந்ெத க்கும் ேவைலக்கான வைரபடங்கைள தயாாித் ள்ள . பின்வ வனவற்ைறப்
ாிந் ெகாள்ள ேதர்ந்ெத க்கும் ேவைலக்கான வைரபடங்கள் உங்க


உத்திேயாகத்தில் பிரேவசிக்க ேதைவப்ப ம் தகுதிகள்



ேதைவப்ப ம் பாீட்ைசகள்



பாீட்ைச மற் ம் பதி க்கான ெசல கள்



உத்திேயாகத்திற்குள் இ க்கக்கூ ய ேவைல வாய்ப் கள்

ஒன்டாாிேயா கு வர

க்கு உத ம்:

வைலப்பக்கத்தின், ‘உங்கள் உத்திேயாகத்தில் ேவைலெசய் ங்கள்’

(‘Work in Your Profession’) பக்கத்தில் நீங்கள் ேதர்ந்ெத க்கும் ேவைலக்கான வைரபடங்கைள
கண்டைடயலாம்.
பாலப்பயிற்சி: அ

கவாி: www.OntarioImmigration.ca.
எவ்வா

உத ம்

ஒன்டாாிேயா க்கு திதாக வ ேவாாில் பலர் மிகுந்த திறைம வாய்ந்தவர்கள் மற் ம்
உயர்நிைலப்பள்ளிக்குப் பிறகான பயிற்சி அல்ல

கல்விையக் ெகாண்டவர்கள். இந்த நபர்கள்,

100 க்கும் ேமற்பட்ட ெதாழிற்கைல மற் ம் உத்திேயாகங்க
பிரேவசிப்பதற்கு உத ம்

க்குள் அதி விைரவாக

கமாக, பாலப்பயிற்சித் திட்டங்கள், அரசாங்கத்தால்

உ வாக்கப்பட் ள்ளன. பாலப்பயிற்சித் திட்டங்கள் பின்வ வனவற்றில் உங்க

க்கு

உதவக்கூ ம்:


உங்கள் திறைமகைள மதிப்பீ

ெசய்தல்



உங்கள் திறைமகள் மற் ம் பயிற்சிைய தரம் உயர்த்தல்



ஒன்டாாிேயாவில் ேவைல அ



நீங்கள் ஏற்ெகனேவ கற்றைவகைள மீண் ம் கற்காமல் உங்கள் உத்திேயாகத்திற்குள்

பவம் ெப தல்

பிரேவசித்தல்
திதாக வ ேவா க்கான பல தைடகைள அைடயாளம் காண ம் நிவர்த்திெசய்ய ம், ெதாழிற்
ைறகள் மற் ம் உத்திேயாகங்களில் அதிவிைரவாக பிரேவசிக்க ம் இத் திட்டங்கள்
உதவி ள்ளன. இந்தத் திட்டங்க

க்கு, வழக்கமாக, உங்களிடம் ஒ

பாலப்பயிற்சி திட்டங்கைளப் பற்றிய ேமலதிக தகவல்க

கட்டணம் அறவிடப்ப ம்.

க்கு, ஒன்டாாிேயா கு வர

வைலப்பக்கத்தின், ‘உங்கள் உத்திேயாகத்தில் ேவைலெசய் ங்கள்’ (‘Work in Your Profession’)
என்ற பகுதிக்கு ெசல்

ங்கள்.

கவாி: www.OntarioImmigration.ca.
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அதிகம் கற் க்ெகாள்
நீங்கள் ஒ

ங்கள்

குறிப்பிட்ட உத்திேயாகத்ைத அலசியாரா ம் ஆர்வம் உள்ளவரா? ஒன்டாாிேயாவில்

உள்ள பல உத்திேயாகங்கைள கட் ப்ப த் ம் கு க்களின் பட் யல் ஒன்
ஒன்டாாிேயா கு வர

வைலப்பக்கத்திற்கு ெசல்வதன்

ேவைல ெசய்தல், ப த்தல் பற்றி நீங்கள் ேம

கீேழ தரப்பட் ள்ள .

ல ம், ஒன்டாாிேயாவில் வா தல்,

ம் கற்றறியலாம்.

கவாி:

www.OntarioImmigration.ca.
கட் டக் கைலஞர்
Ontario Association of Architects
ெதாைல: 416/565-2724
மின்ன சல்: oaamail@oaa.on.ca
http://www.oaa.on.ca

ஆ ேயாெலாஜிஸ்ட் மற் ம் ேபச்சு பத்ேதாெலாஜிஸ்ட்
College of Audiologists and Speech-Language Pathologists of Ontario
ெதாைல: 416/975-5347 இலவச இலக்கம் (ஒன்டாாிேயாவில்) 1-800-993-9459
மின்ன சல்: caslpo@caslpo.com
http://www.caslpo.com

சான்றிதழ்ெபற்ற ெபா

அக்க ன்டன்ட்

Certified General Accountants Association of Ontario
ெதாைல: 416/322-6520
மின்ன சல்: info@cga-ontario.org
http://www.cga-ontario.org

சான்றிதழ்ெபற்ற நிர்வாக அக்க ன்டன்ட்
The Society of Management Accountants of Ontario
ெதாைல: 416/977-7741
மின்ன சல்: info@CMA-Ontario.org
http://www.cma-ontario.org
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சார்ட்டட் அக்க ன்டன்ட்
The Institute of Chartered Accountants of Ontario
ெதாைல: 416/962-1841 இலவச இலக்கம் (கனடாவி

ம் USA யி

ம்) 1-800-387-0735

மின்ன சல்: custserv@icao.on.ca
http://www.icao.on.ca

பாத ைவத்தியர்
College of Chiropodists of Ontario
ெதாைல: 416/542-1333 இலவச இலக்கம் (ஒன்டாாிேயாவில்) 1-877-232-7653
மின்ன சல்: info@cocoo.on.ca
http://www.cocoo.on.ca

ைகேராபிராக்டர்
College of Chiropractors of Ontario
ெதாைல: 416/922-6355
மின்ன சல்: cco.info@cco.on.ca
http://www.cco.on.ca

பல் சுகாதாரவியலாளர்
College of Dental Hygienists of Ontario
ெதாைல: 416/961-6234 இலவச இலக்கம் (ஒன்டாாிேயாவில்) 1-800-268-2346
மின்ன சல்: deputyregistrar@cdho.org
http://www.cdho.org

ெடன்டல் ெடக்ேனாெலாஜிஸ்ட்
College of Dental Technologists of Ontario
ெதாைல: 416/438-5003 6234 இலவச இலக்கம்: 1-877-391-2386
மின்ன சல்: info@cdto.ca
http://www.cdto.ca
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பல்ைவத்தியர்
Royal College of Dental Surgeons of Ontario
ெதாைல: 416/961-6555 6234 இலவச இலக்கம்: 1-800-565-4591
மின்ன சல்: info@rcdso.org
http://www.rcdso.org

பல் கட் பவர்
College of Denturists of Ontario
ெதாைல: 416/925-6331 6234 இலவச இலக்கம்: 1-888-236-4326
மின்ன சல்: info@denturists-cdo.com
http://www.denturists-cdo.com

உண த் திட்டம் அைமப்பவர்
College of Dietitians of Ontario
ெதாைல: 416/598-1725 6234 இலவச இலக்கம்:1-800-668-4990
மின்ன சல்: information@cdo.on.ca
http://www.cdo.on.ca

ெபாறியியலாளர்
Professional Engineers Ontario
ெதாைல: 416/224-1100 இலவச இலக்கம் (ஒன்டாாிேயாவில்) 1-800-339-3716
மின்ன சல்: academics@peo.on.ca
http://www.peo.on.ca

ெபாறியியல் ெடக்னீசியன் அல்ல

ெடக்ேனாெலாஜிஸ்ட்

Ontario Association of Certified Engineering Technicians & Technologists (OACETT)
ெதாைல: 416/621-9621
மின்ன சல்: info@oacett.org
http://www.oacett.org
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வனத் ைற பணியாளர்
Ontario Professional Foresters Association
ெதாைல: (705) 436-2226
மின்ன சல்: opfa@opfa.com
வைலப்பக்கம்: http://www.opfa.on.ca

ஈமச் சடங்கு நிர்வாகஸ்தர் (பி னரல்

ெரக்டர்)

Board of Funeral Services
ெதாைல: 416/979-5450
இலவச இலக்கம் (ஒன்டாாிேயாவில்): 1-800-387-4458
மின்ன சல்: info@funeralboard.com
http://www.funeralboard.com

மண்ணியல் வி ஞாணி
Association of Professional Geoscientists of Ontario
ெதாைல: 416-203-2746
மின்ன சல்: info@apgo.net
http://www.apgo.net

காப்

தித் தரகர்

Registered Insurance Brokers of Ontario
ெதாைல: 416/365-1900 இலவச இலக்கம்: 1-800-265-3097
மின்ன சல்: vivian@ribo.com
http://www.ribo.com

நில அளைவயாளர்
Association of Ontario Land Surveyors
ெதாைல: 416/491-9020 இலவச இலக்கம்:1-800-268-0718
மின்ன சல்: admin@aols.org
http://www.aols.org
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வழக்கறிஞர்
Law Society of Upper Canada
ெதாைல: 416/947-3300 இலவச இலக்கம்: 1-800-668-7380
மின்ன சல்: lawsociety@lsuc.on.ca
http://www.lsuc.on.ca

மஸாஜ் ெதரபிஸ்ட்
College of Massage Therapists of Ontario
ெதாைல: 416/489-2626 இலவச இலக்கம்: 1-800-465-1933
மின்ன சல்: cmto@cmto.com
http://www.cmto.com

ம த் வ ஆய் கூட ெடக்ேனாெலாஜிஸ்ட்
College of Medical Laboratory Technologists of Ontario
ெதாைல: 416/861-9605 இலவச இலக்கம்: 1-800-323-9672
மின்ன சல்: mail@cmlto.com
http://www.cmlto.com

ம த் வ கதிர் ச்சு கைலஞர்
College of Medical Radiation Technologists of Ontario
ெதாைல: 416/975-4353 இலவச இலக்கம் (ஒன்டாாிேயாவில்): 1-800-563-5847
மின்ன சல்: info@cmrto.org
http://www.cmrto.org

ம த் வச்சி
College of Midwives of Ontario
ெதாைல: (416) 327-0874
மின்ன சல்: admin@cmo.on.ca
http://www.cmo.on.ca
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இயற்ைக ைவத்தியர்
Board of Directors of Drugless Therapy-Naturopathy
ெதாைல: (416) 866-8383
மின்ன சல்: office@bddth.on.ca
www.boardofnaturopathicmedicine.on.ca

தாதி
College of Nurses of Ontario
ெதாைல: 416/928-0900 இலவச இலக்கம்:1-800-387-5526
மின்ன சல்: cno@cnomail.org
http://www.cno.org

ஒக்குப்ேபஷனல் ெதரபிஸ்ட்
College of Occupational Therapists of Ontario
ெதாைல: 416/214-1177 வட அெமாிக்காவில் இலவச இலக்கம்: 1-800-890-6570
மின்ன சல்: info@coto.org
http://www.coto.org

க்குக் கண்ணா

ெசய்

விற்பவர்

College of Opticians of Ontario
ெதாைல: 416/368-3616 இலவச இலக்கம் (ஒன்டாாிேயாவில்): 1-800-990-9793
மின்ன சல்: info@coptont.org
http://www.coptont.org

கண்பாிேசாதகர்
College of Optometrists of Ontario
ெதாைல: 416/962-4071 இலவச இலக்கம் (ஒன்டாாிேயாவில்): 1-888-825-2554
மின்ன சல்: registration@collegeoptom.on.ca
http://www.collegeoptom.on.ca
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பிசிேயா ெதரபிஸ்ட்
College of Physiotherapists of Ontario
ெதாைல: 416/591-3828 கனடா/ USAல் இலவச இலக்கம்: 1-800-583-5885
மின்ன சல்: info@collegept.org
http://www.collegept.org

பார்மசிஸ்ட்
Council of the Ontario College of Pharmacists
ெதாைல: 416-962-4861
மின்ன சல்: dcroteau@ocpharma.com
http://www.ocpinfo.com

ைவத்தியர் அல்ல

இரணைவத்தியர்

College of Physicians and Surgeons of Ontario
ெதாைல: (416) 967-2603 இலவச இலக்கம்: 1-800-268-7096
மின்ன சல்: feedback@cpso.on.ca
http://www.cpso.on.ca

மனேநாய் ைவத்தியர்
College of Psychologists of Ontario
ெதாைல: (416) 961-8817 இலவச இலக்கம்: 1-800-489-8388
மின்ன சல்: cpo@cpo.on.ca
http://www.cpo.on.ca

விற்பைனத் தரகர்
Real Estate Council of Ontario
ெதாைல: (416) 207-4800 இலவச இலக்கம்: 1-800-245-6910
மின்ன சல்: registration@reco.on.ca
http://www.reco.on.ca
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சுவாச உ ப் ம த் வர்
College of Respiratory Therapists of Ontario
ெதாைல: 416/591-7800 இலவச இலக்கம்: 1-800-261-0528
மின்ன சல்: crto@crto.on.ca
http://www.crto.on.ca

ச

க ேசவகர்

Ontario College of Social Workers & Social Service Workers
ெதாைல: (416) 972-9882 இலவச இலக்கம்: 1-877-828-9380
மின்ன சல்: info@ocswssw.org
http://www.ocswssw.org

ஆசிாியர்
Ontario College of Teachers
ெதாைல: 416/961-8800
இலவச இலக்கம்: 1 888 534-2222
மின்ன சல்: info@oct.ca
http://www.oct.ca

மி க ைவத்தியர்
College of Veterinarians of Ontario
ெதாைல: 519/824-5600 இலவச இலக்கம்: 1-800-424-2856
மின்ன சல்: inquiries@cvo.org
http://www.cvo.org
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