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சரவ்தேச மாணவரக்ள்  

இந்தத் தகவல், மாணவர ்(துணணப்பிரிவு 500) அல்லது தற்காலிகப் பட்டதாரி 

(துணணப்பிரிவு 485) விசா ணவத்திருப்பவரக்ளுக்கானது.  

ஒரு புதிய மாணவர் விசாவுக்கு விண்ணப்பிே்ேல்  

ககாவிட-்19 காரணமாக, சில விசா சசயலாக்க கநரங்கள் 

பாதிக்கப்படட்ுள்ளன. விண்ணப்பங்கள் இறுதி சசய்யப்பட அதிக கநரம் 

ஆகலாம். 

முழுணமயான விண்ணப்பம் ஒன்று சமரப்்பிப்பது அவ்விண்ணப்பம் 

துரிதமாக பரிசீலிக்கப்படுவணத இயலுமாக்கும். உள்நாட்டு விவகார 

திணணக்களத்துக்கு முழுணமப்படுத்தப்பட்ட மாணவர ்விசா 

விண்ணப்பங்கணள வழங்குமாறு நாம் மாணவரக்ணள 

ஊக்குவிக்கின்கறாம். கதணவப்பாடுகணள அறிந்து சகாள்வதற்கு, ஆவணச ்

சரிபாரக்்ணகப் பட்டியல் கருவிணய மாணவரக்ளால் பயன்படுத்த முடியும். 

கமலதிகத் தகவலுக்கு, சரவ்கதச விசா சசயலாக்க கநரம் என்பணதப் 

பாரண்வயிடவும். 

மாணவர ்விசா கட்டணே் ேள்ளுபடி 

நீங்கள் சபப்ரவரி 1, 2020 அன்கறா அல்லது அதற்குப் பின்னகரா ஒரு 

மாணவர ்விசா ணவத்திருந்து ககாவிட்-19 தாக்கங்கள் காரணமாக 

உண்ணமயான விசா சசல்லுபடிக் காலத்திற்குள் உங்கள் படிப்ணப 

உங்களால் முடிக்க முடியாமல் கபாயிருந்தால், ஒரு கூடுதல் மாணவர ்விசா 

விண்ணப்பத்ணதச ்சமரப்்பிக்க உங்களுக்கு அனுமதிக்கும் வணகயில் விசா 

விண்ணப்பக் கட்டணத்ணத நாங்கள் தள்ளுபடி சசய்கவாம். நீங்கள் 

பின்வரும் தகுதிணயப் சபற்றிருந்தாலும் இதில் உள்ளடங்கும்: 

 பயணக் கடட்ுப்பாடுகளின் காரணமாக உங்களால் 

அவுஸ்திகரலியாவுக்குள் நுணழய முடியாததால் உங்கள் படிப்பு தாமதம் 

ஆகியிருந்தால் 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/web-evidentiary-tool
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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 பகுதிகநரப் படிப்புச ்சுணமணயக் குணறப்பதற்கு நீங்கள் 

கட்டாயப்படுத்தப்பட்டிருந்தால் 

 உங்கள் கவணல சதாடரப்ான பயிற்சி அல்லது கவணலவாய்ப்புகணள 

உங்களால் முடிக்க முடியாமல் கபாயிருந்தால். 

இந்த நடவடிக்ணக, சாதாரண காரணங்களுக்காக (நீங்கள் ஒரு ககாரஸ்் 

அல்லது படிப்புப் பிரிவில் கதரச்ச்ி சபறாதது, தனிப்பட்ட 

காரணங்களுக்காக தாமதம் ஆகியிருப்பது அல்லது உங்கள் படிப்புச ்

சுணமணய நீங்கள் தாமாக முன்வந்து குணறத்திருப்பது கபான்றணவ இதில் 

அடங்கும்) ஒரு புதிய மாணவர ்விசாவிற்கு விண்ணப்பிக்கின்ற 

மாணவரக்ளுக்குப் சபாருந்தாது. 

உங்கள் விண்ணப்பத்திற்கான கட்டணத் தள்ளுபடி பரிசீலிக்கப்பட 

கவண்டுசமனில் நீங்கள் ஒரு மாணவர ்விசாவிற்கு விண்ணப்பிக்க 

கவண்டும் மற்றும் பூரத்்தி சசய்த படிவம் 1545 ககாவிட்-19 தாக்கத்திற்கு 

உள்ளான மாணவர ்(228 KB PDF) என்ற சான்றிதணழ உங்கள் கல்வி 

நிறுவனத்திடமிருந்து சபற்று சமரப்்பிக்க கவண்டும். 

நீங்கள் அவுஸ்திகரலியாவில் கட்டணத் தள்ளுபடிக்கு விண்ணப்பிப்பவராக 

இருந்தால், முதலில் கட்டணத் தள்ளுபடி சரிபாரக்்கப்பட கவண்டும் 

என்பதால் இணணப்பு விசா தானாககவ வழங்கப்பட மாட்டாது. 

இந்தத் தள்ளுபடி, விசா விண்ணப்பக் கட்டணத்திற்கு (VAC) மடட்ுகம 

சபாருந்தும். 

கமலும், தற்கபாது அவுஸ்திகரலியாவுக்கு சவளிகய இருந்து 19 ஜனவரி 2022 

மற்றும் 19 மாரச் ்2022 ஆகிய திகதிகளுக்குள் வருணகத் தருகின்ற, மாணவர ்

விசா ணவத்திருப்கபார ்VAC-ஐ மீளப்சபற்றுக்சகாள்ள தகுதியுணடவரக்ளாக 

இருக்கலாம். VAC பணத்ணதத் திரும்பப் சபறுவதற்கு எவ்வாறு 

விண்ணப்பிப்பது என்பது பற்றிய கமலதிகத் தகவலுக்கு, பணத்ணதத் 

திரும்பப் சபறுதல் என்பணதப் பாரண்வயிடவும். 

படிவம் 1545 தகாவிட-்19 

நீங்கள் சபப்ரவரி 1, 2020 அன்கறா அல்லது அதற்குப் பின்னகரா ஒரு 

மாணவர ்விசா ணவத்திருந்தீரக்ள் என்றும், ககாவிட்-19 காரணமாக உங்கள் 

உண்ணமயான விசா சசல்லுபடிக் காலத்தில் உங்களால் படிப்ணப முடிக்க 

முடியவில்ணல என்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு மனநிணறவு ஏற்பட 

கவண்டும். 

நீங்கள் பூரத்்தி சசய்த விண்ணப்பத்துடன் ககாவிட்-19 சதாடரப்ான 

தாக்கங்களுக்கான கூடுதல் ஆதாரத்ணதயும் நீங்கள் சமரப்்பிக்கலாம். 

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://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
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தமலதிகே் ேகவல்களுக்கான நெகிழ்வுே்ேன்மமயுள்ள 

காலக்நகடுக்கள் - ஆங்கிலே் தேரவ்ுகள், பதயாநமட்ரிக்ஸ் 

மற்றும் உடல்ெலம் 

நீங்கள் ககாவிட-்19 காரணமாக கதரவ்ு எழுத முடியாமல் இருந்தால் உங்கள் 

ஆங்கில சமாழித் கதரவ்ு முடிவுகணள வழங்க நாங்கள் கூடுதல் அவகாசம் 

அனுமதிப்கபாம். கசணவகளுக்கான அணுகலில் ககாவிட்-19 இணடயூறு 

ஏற்படுத்தியிருந்தால், பகயாசமட்ரிக்ஸ் கசகரிப்பு மற்றும் உடல்நலப் 

பரிகசாதணனகளுக்கும் கூடுதல் அவகாசம் அளிக்கப்படும். 

இவற்றில் ஒன்று அல்லது அதற்கு கமற்பட்ட கசணவகளுக்கு எதிரக்ாலத்தில் 

28 நாட்களுக்கு கமல் ஒரு நியமனச ்சந்திப்புக்கு முன்பதிவு சசய்திருந்தால், 

நியமனச ்சந்திப்பு உறுதிப்படுத்தணல ImmiAccount -ல் நீங்கள் 

இணணக்கலாம். 

திணணக்களத்துக்குத் தகவல் சதரிவிக்க தயவுசசய்து ImmiAccount 

வாயிலாக ககாரிக்ணககளுக்குப் பதிலளிக்கவும், உங்களுக்குத் 

கதணவப்பட்டால் கூடுதல் அவகாசம் கவண்டும் என்பணதயும் அதில் 

குறிப்பிடவும். 

தற்கபாது விசா ணவத்திருப்பவரக்ள்  

தகாவிட-்19 காரணமாக ஆரம்பமாகும் திகதிகளில் 

ஏற்படுே்ேப்படட்ுள்ள நெகிழ்வுே்ேன்மம மிக்க ஏற்பாடுகள் 

ககாவிட ்- 19 கடட்ுப்பாடுகள் காரணமாக சில மாணவரக்ளால் தமது 

பாடசநறிகணள உரிய கநரத்தில் சதாடங்க இயலாமல் கபாகலாம் என்பணத 

திணணக்களம் புரிந்து சகாள்கின்றது. ககாவிட் - 19 கடட்ுப்பாடுகள் 

காரணமாக உங்களால் கற்ணககணள ஆரம்பிக்க முடியாது என்பணத 

உங்களின் கல்வி வழங்குநர ்அறிந்து சகாள்வணத உறுதி சசய்யுங்கள். 

உங்களின் விசா நிபந்தணனகணள நீங்கள் மீறவில்ணல என்பணத உறுதி 

சசய்ய முடியுமான விருப்பதச்தரிவுகளும் காணப்படுகின்றன. உங்களின் 

சூழ்நிணலகளுக்கு சபாருத்தமான வணகயில் காணப்படும் 

விருப்பதச்தரிவுகள் எணவ என உங்களின் கல்வி வழங்குநரால் கூற 

முடியும். 

உங்களிடம் ஒரு மாணவர ்விசா உள்ள நிணலயில், உங்களால் ககாவிட் - 19 

கடட்ுப்பாடுகள் காரணமாக பயணிக்க முடியாது எனில் உங்களின் கல்வி 

வழங்குநணர சதாடரப்ு சகாள்ளவும். அணனத்து கநரங்களிலும் நீங்கள் 

அனுமதிக்கப்பட்ட பாடசநறி ஒன்றுக்கு கசரக்்கப்படட்ுள்ளணத உறுதி 

சசய்யுங்கள். 

https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://online.immi.gov.au/lusc/login
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உங்களின் பின்வரும் நிணலகளில் நாம் உங்களின் விசாணவ இரத்து சசய்ய 

கநரிடலாம் என்பணத அறிந்து சகாள்ளுங்கள்: 

 உரிய கநரத்தில் கற்ணககணள ஆரம்பிக்கத் தவறுதல், அல்லது 

 தற்கபாணதய அல்லது சசயற்படு நிணலயில் உள்ள 

உள்வாங்கப்பட்டணமக்கான உறுதிணய (CoE) சகாண்டிராணம. 

இது நடக்காவிட்டால் உங்களின் கல்வி வழங்குநரால் உங்களுக்கு இயலாது. 

உங்களிடம் தற்கபாணதய அல்லது சசயற்படு நிணலயில் உள்ள CoE இல்லாத 

நிணலயில் நீங்கள் அவுஸ்திகரலியாவுக்கு சவளிகய இருந்தால், உங்களின் 

விசா நிணலணய VEVO இல் சரிபாரத்்துக் சகாள்ளுங்கள். எந்த ஒரு பயண 

திட்டங்கணளயும் கமற்சகாள்ளும் முன்னர ்உங்களின் விசா நிணல 

மாற்றமணடயவில்ணல என்பணத உறுதி சசய்ய இதணன சசய்யுங்கள். 

கமலதிகத் தகவலுக்கு, உங்கள் படிப்பு நிணலணம மாறிவிட்டது என்பணதப் 

பாரண்வயிடவும். 

 

மாணவர ்விசா ெிபெ்ேமனகள் 

மாணவர ்விசா நிபந்தணனகணளப் பூரத்்தி சசய்வணத ககாவிட்-19 

கடட்ுப்பாடுகள் தடங்கல் ஏற்படுத்தியுள்ள இடங்களில் நாங்கள் 

சநகிழ்வுத்தன்ணமயுள்ள அணுகுமுணறணயப் பின்பற்றி வருகிகறாம். 

நீங்கள் பின்வரும் நிணலணமகளில் இருந்தால் உங்கள் விசா 

நிபந்தணனகணள மீறியவர ்ஆக மாட்டீரக்ள்: 

 அனுமதியுடன் ககாரஸ்் ஒத்திணவக்கப்பட்டிருந்தால் 

 ஆன்ணலனில் படித்துக்சகாண்டிருந்தால். 

தற்கபாணதய சதாழிலாளர ்பற்றாக்குணறகணளக் கருத்திற்சகாண்டு, 

சபாருளாதாரத்தின் அணனத்து துணறகளிலும் மாணவர ்விசாணவக் 

சகாண்டுள்களார ்பணிபுரியும் மணிகநரக் கடட்ுப்பாடுகணள அரசாங்கம் 

தற்காலிகமாக தளரத்்துகின்றது. கமலதிகத் தகவலுக்கு, மாணவரக்ள் 

மற்றும் விடுமுணறயில் பணிபுரிபவரக்ளுக்கான (Working Holiday Makers) விசா 

பணி நிணலணமகளில் தற்காலிக மாற்றங்கள் என்பணதப் பாரண்வயிடவும். 

இது தமது பாட சநறி ஆரம்பமாவதற்கு முன்னர ்கவணல ஒன்ணற சபற்று 

அதணன ஆரம்பிக்க விரும்பும் தற்கபாணதய மற்றும் வருணக தரும் புதிய 

மாணவரக்ளுக்கு உரிய தற்காலிக நடவடிக்ணகயாக அணமவதுடன் இது 

ஏப்ரல் 2022 இல் மீளாய்வு சசய்யப்படும். இதில் இரண்டாம் நிணல 

விண்ணப்பதாரிகளும் உள்ளடங்குகின்றனர.் 

கமலதிகத் தகவலுக்கு, மாணவர ்விசா ணவத்திருப்பவரக்ளுக்கு கவணல 

கநரங்களில் தற்காலிகத் தளரவ்ுகள் என்பணதப் பாரக்்கவும். 

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
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/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
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மாணவரக்ளுக்கான விசா விண்ணப்பக் கட்டண மீளளிப்பு 

ககாவிட-் 19 இனால் ஏற்பட்ட தற்கபாணதய சதாழிலாளர ்பற்றாக்குணறணய 

முடிந்த அளவு விணரவாக தீரப்்பதற்கு உதவும் வணகயில் மாணவர ்

விசாக்கணள சகாண்டுள்ளார ்முடிந்தளவு விணரவாக திரும்புவதற்கான 

ஊக்குவிப்பு ஒன்ணறயும் அரசாங்கம் வழங்குகின்றது. 

தற்கபாது அவுஸ்திகரலியாவுக்கு சவளிகய இருந்து 19 ஜனவரி 2022 மற்றும் 19 

மாரச் ்2022 ஆகிய திகதிகளுக்குள் வருணகத் தருகிற, மாணவர ்விசா 

ணவத்திருப்கபார ்விசா விண்ணப்பக் கட்டணங்கணள (VAC) 

மீளப்சபற்றுக்சகாள்ள தகுதியுணடவராக இருக்கலாம். அவ்வாறான 

கட்டண மீளளிப்புக்கு நீங்கள் 31 டிசம்பர ்2022 வணர விண்ணப்பிக்க 

இயலும். VAC பணத்ணதத் திரும்பப் சபறுவதற்கு எவ்வாறு விண்ணப்பிப்பது 

என்பது பற்றிய கமலதிகத் தகவலுக்கு, பணத்ணதத் திரும்பப் சபறுதல் 

என்பணதப் பாரண்வயிடவும். 

எங்களுக்கு எப்தபாது ேகவல் நேரிவிக்க தவண்டும் 

நீங்கள் தாய்நாட்டுக்குத் திரும்பினால் அல்லது உங்கள் படிப்புச ்சூழ்நிணல 

மாறினால் நீங்கள் எங்களிடம் சசால்ல கவண்டியதில்ணல. நீங்கள் 

மற்சறாரு விசா விண்ணப்பத்ணதச ்சமரப்்பிக்கும் வணர, அல்லது உங்கள் 

விசா காலாவதியாகும் வணர உங்களுணடய தற்கபாணதய விசா 

சசல்லத்தக்கதாகும். நீங்கள் தாய்நாட்டிற்குத் திரும்பினால் அல்லது 

உங்கள் படிப்பு தள்ளிணவக்கப்பட்டால் உங்கள் விசா நிணலணம மாறாது. 

கல்வி நிறுவனங்கள் ஒரு புதிய கசரக்்ணக உறுதிப்படுத்தல் (CoE) வழங்கி 

மாணவரக்ணள ஆன்ணலனில் படிக்குமாறு கசரத்்துக்சகாள்ளலாம். நீங்கள் 

ஒரு மாணவர ்விசா ணவத்திருந்தால், உங்கள் கல்வி நிறுவனம் உங்கள் 

புதிய CoE-ஐ எங்களிடம் அளிக்கும். 

உங்கள் மாணவர ்விசா விண்ணப்பம் இன்னும் சசயலாக்கப்படாமல் 

இருந்தால், ImmiAccount மூலம் உங்கள் விண்ணப்பத்துடன் உங்கள் புதிய CoE-

ஐ நீங்கள் இணணக்கலாம். 

தமலதிகே் ேகவல்கள் 

சரவ்கதச மாணவரக்ளுக்கான தகவல்கள் பின்வருபணவ உள்ளிட்ட 

பல்கவறு அரசாங்க முகணமகளில் கிணடக்கிறது: 

 அவுஸ்திகரலிய அரசாங்க ககாவிட்-19 என்ற இணணப்பில் அண்ணமய 

சசய்திகள், புதுப்பிக்கப்பட்ட விடயங்கள் மற்றும் அறிவுணரகணளப் 

சபறலாம். 

https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://www.australia.gov.au/
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 கல்வி, திறன்கள் மற்றும் கவணலவாய்ப்புத் திணணக்களம் அத்துடன் 

மின்னஞ்சல் international.students@dese.gov.au  

 சுகாதாரத் திணணக்களம் சவளிநாடட்ு மாணவரக்ளுக்கான சுகாதார 

காப்புறுதிக்காக 

 சரவ்கதச மாணவர ்குணறககள் அதிகாரி ககாவிட்-19 சதாடரப்ான 

முணறப்பாடுகளுக்காக 

 அவுஸ்திகரலியாவில் கல்வி ஆதரவுச ்கசணவகள் பற்றிய 

தகவல்களுக்காக 

ெிதி உேவி  

நீங்கள் அவுஸ்திகரலியாவில் படித்து கவணல சசய்கிறீரக்ள் என்றால், 

பின்வரும் சூழ்நிணலகளில் நீங்கள் நிதி உதவிணயப் சபறலாம்: 

 ககாவிட-்19 (சதாற்றுகநாய் விடுப்பு கபரிடர ்பண வழங்கீடு) உள்ள 

ஒருவணரத் தனிணமப்படுத்திக் சகாள்ள கவண்டும் அல்லது கவனிதத்ுக் 

சகாள்ள கவண்டும் அல்லது 

 மாநில சபாது சுகாதார ஆணணயால் மிகவும் பாதிக்கப்படட்ு ஏழு 

நாட்களுக்கும் கமலாக பூட்டப்பட்ட நிணலயில் இருந்தால் (COVID-19 

கபரிடர ்பண வழங்கீடு). 

நிதி ஆதரவு சகாடுப்பனவுகள் மற்றும் தகுதிக்கான அளவுககால்கள் பற்றிய 

கமலதிக விவரங்களுக்கு, சசன்டரல்ிங் பண வழங்கீடுகள் மற்றும் 

கசணவகள் என்பணதப் பாரண்வயிடவும். 

 

மாணவர ்வருமகே் திட்டங்கள்  

சரவ்கதச பயணத் கதணவகளுக்கு முழுணமயாக தடுப்பூசி கபாடப்பட்டது 

என்ற அவுஸ்திகரலியாவின் வணரயணறணய நீங்கள் பூரத்்தி சசய்யவில்ணல 

என்றால், சரவ்கதச மாணவர ்வருணகத் திட்டத்தின் கீழ் நீங்கள் 

அவுஸ்திகரலியாவுக்குப் பயணிக்க முடியும். கமலதிகத் தகவலுக்கு, 

மாணவர ்விசாக்கள் என்பணதப் பாரண்வயிடவும். 

ேற்காலிக பட்டோரி விசா மாற்றீடுகள் மற்றும் 

ெீட்டிப்புகள்  

நீங்கள் தற்காலிக பட்டதாரி விசாணவ ணவத்திருந்தால், மாற்று விசா 

அல்லது விசா நீட்டிப்புக்கு நீங்கள் தகுதி சபறலாம். கமலதிகத் தகவலுக்கு, 

தற்காலிக பட்டதாரி விசா என்பணதப் பாரண்வயிடவும். 

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.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink
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

