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ජ්යාත්යන්ත්ර සිසුන්  

මෙෙ ම ොරතුරු අදොළ වන්මන් ශිෂ්ය (උප පංතිය 500) ම ෝ   ොවකොලික උපොධි (උප 

පංතිය 485) වීසො සඳ ො මේ. 

 

 

නව ශිෂ්ය වීසො සඳ ො අයැදුම් කිරීෙ 

COVID-19 නිසො, ඇ ැම් වීසො වැඩ කටයුතුවලට බලපෑම් සිදුව ඇ . අයැදුම්පත් සඳ ො 

වැඩ නිෙො වීෙට වැඩි කලක් ග  විය  ැකිය.  

සම්ූර්ණ අයදුම්ප ක් ලබො දීෙ ක්රියොවලිය ඉක්ෙන් කරයි. ස්වමේශ කටයුතු 

මදපොර් මම්න්තුවට සම්ූර්ණ ශිෂ්ය වීසො අයදුම්පත් ලබො දීෙට අපි සිසුන් දිරිෙත් 

කරමු. අවශය ො පරීක්ෂ්ො කිරීෙ සඳ ො, සිසුන්ට මේඛන පිරික්සුම් ලැයිස්තු මෙවලෙ 

භොවි ො කළ  ැක. 

වැඩිදුර ම ොරතුරු සඳ ො ජ්යො යන් ර වීසො සැකසුම් කොල බලන්න. 

ශිෂ්ය වීසා ගාස්තු නිදහස්ත කිරීම 

ඔබ 2020 මපබරවොරි 1 දිනට ම ෝ ඊට පසු නිකුත් කළ ශිෂ්ය වීසො බලපත්රයක් හිමි නම් 

ස  COVID-19 හි බලපෑම් මේතුමවන් මුේ වීසො බලපත්ර වලංගු කොල සීෙොව තුළදී ඔමේ 

පොඨෙොලොව සම්ූර්ණ කිරීෙට මනො ැකි නම්  වදුරටත් ශිෂ්ය වීසො බලපත්ර 

අයදුම්ප ක් ඉදිරිපත් කිරීෙට ඉඩ සලසො දීෙ සඳ ො අපි වීසො බලපත්ර ගොස්තුව නිද ස් 

කරන්මනමු. මෙයට ඇතුළත් වන්මන්, ඔබ: 

 සංචොරක   නෙ මේතුමවන් ඔබට ඕස්මේලියොවට යොෙට මනො ැකි වූ නිසො ඔමේ 

අධ්යනය කේ දෙො ඇත්නම් 

 අර්ධ්කොලීන අධ්යයන ප්රෙොණය අඩු කිරීෙට බල මකරුමේ නම් 

 ඔමේ වැඩ පදනම් කරගත් පුහුණුව ම ෝ ස්ථොනග  කිරීම් සම්ූර්ණ කිරීෙට 

මනො ැකි වුමන් නම්. 

මෙෙ මිනුෙ සොෙොනය මේතුන් නිසො නව ශිෂ්ය වීසො බලපත්රයක් සඳ ො ඉේුම් කරන 

සිසුන් සඳ ො මනොමේ (ඔබ පොඨෙොලොවක් ම ෝ අධ්යන ඒකකයක් අසෙත් වුවම ොත්, 

මපෞේගලික මේතු ෙ  කේ දෙො ම ෝ ඔමේ අධ්යයන ප්රෙොණය ස්ව කැෙැත්ම න් අඩු 

කළ ම ොත්) 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/web-evidentiary-tool
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processing-times
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ගොස්තු නිද ස් කිරීෙ සඳ ො වන ඔමේ අයදුම්ප  සලකො බැලීෙ සඳ ො ඔබ ශිෂ්ය වීසො 

බලපත්රයක් සඳ ො ඉේුම් කළ යුතු අ ර ඔමේ අධ්යොපන සැපයුම්කරුමගන් 1545 

මපෝරෙය, COVID-19 බලපෑෙට ලක් වූ ශිෂ්යයින් (228KB PDF) සම්ූර්ණ කරන ලද 

ආකෘති පත්රයක් අමුණන්න. 

ඔබ ඕස්මේලියොමේදී ගොස්තු නිද ස් කිරීෙක් සඳ ො ඉේුම් කරන්මන් නම්, ගොස්තු 

නිද ස් කිරීෙ මුලින්ෙ පරීක්ෂො කළ යුතු ම යින්, සම්බන්ීකරණ වීසො ස්වයංක්රීයව 

නිකුත් මනොමකමර්.  

මෙෙ නිද ස් කිරීෙ අදොළ වන්මන් වීසො බලපත්ර අයදුම් කිරීමම් ගොස්තුවට (VAC) සඳ ො 

පෙණි. 

මීට අෙ රව, ඕස්මේලියොමවන් පිට  සිටින ස  2022 ජ්නවොරි 19 ස  2022 ෙොර්තු 19 

අ ර පැමිමණන ශිෂ්ය වීසො බලපත්රලොභීන් ඔවුන්මේ VAC සඳ ො සුදුසුකම් ලබයි. VAC 

ආපසු මගවීෙක් සඳ ො අයදුම් කරන්මන් මකමස්ද යන්න පිළිබඳ වැඩිදුර ම ොරතුරු 

සඳ ො ආපසු මගවීෙක් ලබො ගැනීෙ බලන්න. 

COVID-19 1545 ප ෝරමය 

ඔබ 2020 මපබරවොරි 1 දින ම ෝ ඉන් පසුව ශිෂ්ය වීසො බලපත්රයක් ලබො තිබීෙ ස  

COVID-19 මේතුමවන් ඔමේ මුේ වීසො වලංගු කොලය තුළ ඔමේ පොඨෙොලොව සම්ූර්ණ 

කිරීෙට මනො ැකි වීෙ ගැන අධ්යොපන සපයන්නන් සෑහීෙට පත් විය යුතුය. 

ඔමේ සම්ූර්ණ කරන ලද මපෝරෙය සෙඟ ඔබට COVID-19 ආශ්රි  බලපෑම් පිළිබඳ 

වැඩිදුර සොධ්ක ඉදිරිපත් කළ  ැකිය. 

අතිපේක පත්ාරුරු සඳහා නමයශීලී කාල රාමු - ඉංග්රීසි 

 රීක්ෂ්ණ, ජජ්වමිතික  රීක්ෂ්ණ සහ පසෞඛ්ය  රීක්ෂ්ණ 

COVID-19 මේතුමවන් ඔබට විභොගයකට ස භොගී වීෙට මනො ැකි නම් ඉංග්රීසි භොෂ්ො 

පරීක්ෂ්ණ ප්රතිඵල ලබො දීෙට අපි ඔබට අෙ ර කොලයක් ලබො මදන්මනමු COVID-19 

මේතුමවන් මස්වො සඳ ො ප්රමේශ වීෙ බොධ්ො කළ ජජ්වමිතික, මසෞඛය පරීක්ෂණ සඳ ො 

ද අෙ ර කොලයක් මදනු ලැමේ. 

දින 28 කටත් වඩො වැඩි කොලයක් සඳ ො ඉදිරියට ඔබ මෙෙ මස්වො එකක් ම ෝ කිහිපයක් 

සඳ ො මේලොවක් මවන් කර ගත් විට, ඔබට ඔමේ මවන් කිරීම්   වුරු කිරීෙ 

ImmiAcount හි අමුණො ග   ැකිය. 

ඔබට අවශය නම් අෙ ර කොලයක් අවශය බව ImmiAcount  ර ො මදපොර් මම්න්තුවට 

දැනුම් දීෙ සඳ ො ම ොරතුරු සඳ ො වන ඉේලීම්වලට ප්රතිචොර දක්වන්න. 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://online.immi.gov.au/lusc/login
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වර් ෙොන වීසො හිමිකරුවන් 

COVID-19 පේුපවන් ආරම්භක දින සම්බන්ධපයන් නමයශීලී 

විධිවිධාන 

COVID-19 සීෙො කිරීම් මේතුමවන් සෙ ර සිසුන්ට නියමි  මේලොවට  ෙ අධ්යයන 

පොඨෙොලොව ආරම්භ කිරීෙට මනො ැකි විය  ැකි බව මදපොර් මම්න්තුව මත්රුම් මගන 

ඇ  COVID-19 සීෙො කිරීම් මේතුමවන් ඔබට ඔමේ අධ්යයන කටයුතු ආරම්භ කළ 

මනො ැකි බව ඔමේ අධ්යොපන සැපයුම්කරු දන්නො බවට ස තික කර ගන්න. ඔබ ඔමේ 

වීසො මකොන්මේසි කඩ මනොකරන බව ස තික කළ  ැකි විකේප තිමේ. ඔබමේ 

අධ්යොපන සැපයුම්කරුට ඔබමේ  ත්වය සඳ ො ඔබට ලබො ග   ැකි විකේප 

මෙොනවොදැයි පැවසිය  ැක. 

ඔබට ශිෂ්ය වීසො බලපත්රයක් තිමේ නම්, ඔබට COVID-19 සීෙො කිරීම් මේතුමවන් ගෙන් 

කළ මනො ැකි නම් ඔමේ අධ්යොපන සැපයුම්කරු අෙ න්න. ඔබ සැෙ විටෙ අනුෙ  

අධ්යයන පොඨෙොලොවකට ලියොපදිංචි වී ඇති බවට ස තික කර ගන්න.  

ඔබ ප   කරුණුවලට අදොළ නම් අපි ඔබමේ වීසො බලපත්රය අවලංගු කළ  ැකි බව 

කරුණොමවන් සලකන්න: 

 අධ්යන කටයුතු නියමි  කොලයට ආරම්භ කළ මනො ැකි නම්, ම ෝ 

 ලියොපදිංචි වීමම් වත්ෙන් ම ෝ සක්රීය   වුරු කිරීෙක් (CoE) මනොෙැති නම්. 

මෙය සිදු මනොවන පරිදි ඔමේ අධ්යොපන සැපයුම්කරුට ඔබට උපකොර කිරීෙට  ැකි 

මවයි.  

ඔබ ඕස්මේලියොමවන් පිට  සිටින අ ර සක්රීය ම ෝ වත්ෙන් CoE පවත්වො මනොෙැති 

නම්, VEVO ෙ  ඔබමේ වීසො  ත්ත්වය පරීක්ෂ්ො කරන්න. ඔබමේ වීසො  ත්ත්වය 

මවනස් වී මනොෙැති බව ස තික කර ගැනීෙට කිසියම් සංචොරක සැලසුම් කිරීෙට මපර 

මෙය කරන්න. 

වැඩිදුර ම ොරතුරු සඳ ො ඔමේ අධ්යන  ත්වය මවනස් වී ඇ  බලන්න. 

 

ශිෂ්ය වීසා ත්ත්ත්ව 

COVID-19 සීෙො කිරීම් ෙඟින් ශිෂ්ය වීසො මකොන්මේසි සපුරොලීෙට මනො ැකි වූ 

සිදුවීම්වලට නෙයශීලී ප්රමේශයක් අපි අනුගෙන කරමින් සිටිමු. ඔබ ශිෂ්ය වීසො 

උේලංඝණ කර මනොෙැති වන්මන්, ඔබ: 

 අනුෙ  කළ පොඨෙොලො කේ දැමීෙක් ලබොමගන ඇති නම් 

 අන් ර්ජ්ොලය  ර ො ඉමගනීම් කරන්මන් නම්. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/study-situation
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වත්ෙන් ශ්රෙ බලකොමේ හිඟය මේතුමවන්, රජ්ය  ආර්ිකමේ සියුෙ අංශවල ශිෂ්ය වීසො 

බලපත්රලොභීන්මේ වැඩ කරන පැය සීෙොව  ොවකොලිකව ඉවත් කර ඇ , වැඩිදුර 

ම ොරතුරු සඳ ො සිසුන් ස  නිවොඩුවල මස්වො කරන්නන් සඳ ො වීසො මස්වො මකොන්මේසි 

සඳ ො වන  ොවකොලික මවනස්කම් බලන්න. මෙය දැනට පවතින සියුෙ සිසුන්ට 

මෙන්ෙ පොඨෙොලො ආරම්භයට මපර රැකියොවක් මසොයො ගැනීෙට ස  ආරම්භ කිරීෙට 

කැෙති නව ශිෂ්යයින් සඳ ො  ොවකොලික පියවරක් වන අ ර 2022 අමේේ ෙොසමේදී 

සෙොමලෝචන මකමර්. මෙයට ේවිතීයික අයදුම්කරුවන් ද ඇතුළත් මේ. 

වැඩිදුර ම ොරතුරු සඳ ො ශිෂ්ය වීසො හිමිකරුවන් සඳ ො  ොවකොලික වැඩ පැය සීෙො 

ඉවත් කිරීෙ බලන්න. 

සිසුන් සඳහා වීසා අයදුම් ත්ත් ගාස්තු ආ සු පගවීම 

COVID-19 මේතුමවන් ඇති වී ඇති වත්ෙන් ශ්රෙ බලකොමේ හිඟය පියවො ගැනීෙට 

උපකොර කිරීෙ සඳ ො  ැකි ඉක්ෙනින් ඕස්මේලියොවට ආපසු යොෙට ශිෂ්ය වීසො 

බලපත්රලොභීන්ට රජ්ය දිරිගැන්වීෙක් ලබො මදයි. 

දැනට විමේශයක සිටින ස  2022 ජ්නවොරි 19 ස  2022 ෙොර්තු 19 අ ර ඕස්මේලියොවට 

පැමිමණන ඕනෑෙ ශිෂ්ය වීසො බලපත්රලොභිමයකුට ඔවුන්මේ වීසො අයැදුම් කිරීමම් 

ගොස්තුව (VAC) ආපසු මගවීෙ සඳ ො සුදුසුකම් ලබයි. ඔබට 2022 මදසැම්බර් 31 දක්වො 

මුදේ ආපසු මගවීෙ සඳ ො අයැදුම් කිරීෙට  ැකි මවයි. VAC ආපසු මගවීෙක් සඳ ො 

අයැදුම් කරන්මන් මකමස්ද යන්න පිළිබඳ වැඩිදුර ම ොරතුරු ආපසු මගවීෙ ලබො ගැනීෙ 

බලන්න. 

අ  දැනුවත්ත් කළ යුත්ත්පත්ත් කවදාද 

ඔබ ආපසු නිමවස් කරො එනවොද නැතිනම් ඔමේ අධ්යයන  ත්ත්වය මවනස් මේදැයි 

අපට කීෙට අවශය නැ . ඔබ මවනත් වීසො බලපත්ර අයදුම්ප ක් ඉදිරිපත් කරන තුරු 

ම ෝ ඔමේ වීසො බලපත්රය කේ ඉකුත් වන තුරු ඔමේ වීසො බලපත්රය වලංගු මේ. ඔබ 

නිවසට පැමිණ ම ෝ ඔමේ අධ්යොපන කටයුතු කේ දැමුවම ොත් ඔමේ වීසො බලපත්රමේ 

 ත්ත්වය මවනස් මනොමේ. 

අධ්යොපන සැපයුම්කරුවන්ට CoE නිකුත් කර ෙොර්ගග ව ඉමගනීෙට සිසුන් ඇතුළත් 

කළ  ැකිය. ඔබ වලංගු ශිෂ්ය වීසො බලපත්රයක් හිමි නම්, ඔමේ අධ්යොපන සැපයුම්කරු 

ඔබමේ නව CoE මදනු ලැමේ.  

ඔබ සතුව විවෘ  ශිෂ්ය වීසො බලපත්ර අයදුම්ප ක් තිමේ නම්, ඔබට ImmiAccount හි 

ඔමේ නව CoE ඔමේ අයදුම්ප ට සම්බන්ධ් කළ  ැකිය. 

  

https://immi.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=813
https://immi.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=813
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500/temporary-relaxation-of-working-hours-for-student-visa-holders
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500/temporary-relaxation-of-working-hours-for-student-visa-holders
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
https://online.immi.gov.au/lusc/login
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වැඩිදුර පත්ාරුරු 

ජ්ො යන් ර සිසුන් සඳ ො වූ ම ොරතුරු රොජ්ය ආය න ගණනොවක් පුරො ලබො ග   ැකි 

අ ර ඒවොට ඇතුළත් වන්මන්: 

 නව ෙ ප්රවෘත්ති, යොවත්කොලීනකිරීම් ස  උපමදස් සඳ ො ඕස්මේලියොනු රොජ්ය 

COVID-19. 

 අධ්යොපන, නිපුණ ො  ො රැකියො මදපොර් මම්න්තුව ස  ඉ- ැපෑමලන් 

international.students@dese.gov.au 

 විමදස් ශිෂ්ය මසෞඛය රක්ෂ්ණය පිළිබඳව මසෞඛය මදපොර් මම්න්තුව 

 COVID-19 සම්බන්ධ් පැමිණිලි සඳ ො ජ්ො යන් ර ශිෂ්ය ඔම්ුඩ්සස්ෙන් 

 ස ය මස්වො පිළිබඳ විස් ර සඳ ො Study Australia. 

මූලය ස ය  

ඔබ ඔස්මේලියොමේ අධ්යොපනය ලබන  ො මස්වය කරන්මන් නම්, ඔබට ප   

අවස්ථොවලදී මූලය ස ය ලබො ග   ැකිය: 

 ස්වයං නිමරෝධ්ොයනයට ලක්විය යුතු ම ෝ COVID-19 ආසොදි  අමයකු රැකබලො 

ගන්මන් නම් (වසංග  නිවොඩු මගවීම්) ම ෝ 

 ප්රොමේශීය මසෞඛය මස්වො ෙඟින් දැනුම්දීෙක් කර දින   කට වඩො වැඩි කොලයක් 

අඟුු දෙො ඇතිවිට (COVID-19 වයසන මගවීම්). 

මූලය ස ය මගවීම්  ො සුදුසුකම් ලැබීම් සඳ ො, Centrelink මගවීම්  ො මස්වො බලන්න. 

ශිෂ්ය පැමිණීමම් සැලසුම්  

ඔබට ශිෂ්ය වීසො හිමිනම්  ො ජ්යො යන් ර ගෙන් සඳ ො සම්ූර්ණමයන්ෙ 

එන්නත්කරණයට ලක් වූ බවට ඔස්මේලියොමේ නිර්වචනය සම්ූර්ණ මනොකරන්මන් 

නම්, ඔබට ජ්යො යන් ර ශිෂ්ය පැමිණීමම් සැලැස්ෙක් යටමත් ඔස්මේලියොවට පැමිණීමම් 

 ැකියොව ඇ . වැඩිදුර ම ොරතුරු සඳ ො ශිෂ්ය වීසො බලන්න. 

 ොවකොලික උපොධි වීසො ප්රතිස්ථොපනය  ො දීර්ඝ කිරීෙ 

ඔබට  ොවකොලික උපොධි ප්රධ්ොමනෝත්ව වීසො හිමිනම්, ඔබ ප්රතිස්ථොපන වීසො ම ෝ වීසො 

දීර්ඝ කිරීෙකට සුදුසුකම් ලැබීෙට ඉඩ ඇ . වැඩිදුර ම ොරතුරු සඳ ො,  ොවකොලික 

උපොධි වීසො බලන්න. 
 

https://www.australia.gov.au/
https://www.australia.gov.au/
https://www.dese.gov.au/covid-19
mailto:international.students@dese.gov.au
https://www.privatehealth.gov.au/health_insurance/overseas/index.htm
https://www.ombudsman.gov.au/How-we-can-help/overseas-students
http://www.studyinaustralia.gov.au/
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/international-students/student-visas
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/international-students/temporary-graduate-visa
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/international-students/temporary-graduate-visa

