
  

  
  

  

 

 

ක ෝවිඩ්-19 පරීක්ෂාරීරීස පරතික ා  

ඔබට වීසා බලපත්රයක්  ැති  ුවද , ැති ැම් ඔබගේ වීසා බලපත්ර ත්දයක සම්බ්ධයගයක් 

පතහතදිලි ැති ුවද , ඔබ විසි් මහජැ ගසෞඛ්යයක විධයාැ නුගමමැයක ලල ුතුයක. ඔබට 

නසනීප ැම්, වද ය පපග ්  ලබා ගල වි්-19 සම්බ්ධයගයක් පරීක්ෂා ලග ම්ැ.  

ප්රා්ත සහ ගටටරටටර ගජයක් මන්් ගල වි්-19 සම්බ්ධයගයක් පරීක්ෂා රීරීම සහ 

ප්රි ලාග ලබාීමම සිු  ගලග . 

 ඕ් ගේලියක් ලතටලට ට ගටටරටටර 

 නිව් සුව් ගව් ට්  

 ගැා  ් ගටටරටටර 

 ් වී්් ල්් 

 සුව් ඕ් ගේලියකා 

 ත් ගම්නියකා 

 වි් ගට ටරයකා 

 ගද් ට ් ඕ් ගේලියකා 

සා පට බ්රිජිං වී ා බලපත් යක් ඇත 

සා පට බ්රිජිං වී ා ඒ, බී කපෝ සී බලපත් යක් ඇත  

ඔබට  තැට බ්ටරජිං වීසා ඒ, බී, ගහ  සී බලප්ගයක්  ඇි ැම්, ඔබගේ වීසා නයකු ම්ප්ගයක 

ගහ  සමාගල චැයක සලලා බලැ ගත්  ඔබට ඕ් ්ග ලියකාගව් සිටීමට නදසග ඇත. 

ගලග්  ුවද , ඔබ සම්බ්ධයගයක්  තැට සිං් ගමණ තීගණ ගහ  සමාගල චැ ැති ැම්, 

සහ ඔබට ඕ් ්ග ලියකාගද් ටලට්ද යකාමට ගැාහතරීැම්, ඔබද නී්යකාුගකූල ලග 

තතබීම සඳහා ැද වීසා බලප්ගයකලට නයකු ම් ලල ුතුයක.  

ඔබ බ්ටරජිං වීසා ඒ ගහ  සී බලප්ගයක්   ගයි ැම් සහ ඕ් ්ග ලියකාගද් ටලට්ද යක්ග් 

ැම්, ඔබගේ බ්ටරජිං වීසා ඒ ගහ  සී  බලප්ගයක නදස් දුග ඇත. බ්ටරජිං වීසා ඒ 

බලප්ගධයාරී් විසි් ඕ් ්ග ලියකාගද් ටලට්ද යකාමට ගපග බ්ටරජිං වීසා බී 

බලප්ගයකලට නයකු ම් රීරීමට සලලා බතලියක හතරීයක.  

 බ්ටරජිං වීසා බී බලප්ග සලලා බතලීම දිමටම සිු  ගලග . ගලග් ුවද , මම් සීමා 

ි බියකීම බතහතග රීරීමලට නයකු ම් ලග ැති ැම්, බ්ටරජිං වීසා බී බලප්ගධයාරී් හට 

ඕ් ්ග ලියකාදට ඇුළුවීම ප්ගි ් ගේප ලගුග ඇත. මම් සීමා සහ බතහතග 

රීරීම් සම්බ්ධය දතඩිු ග වි් තග සඳහා ඕ් ්ග ලියකාදට පතමිණීම බල්ැ. 

https://www.covid19.act.gov.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx
https://coronavirus.nt.gov.au/
https://www.health.qld.gov.au/
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet
https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.healthywa.wa.gov.au/coronavirus
https://covid19.homeaffairs.gov.au/coming-australia
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සා පට බ්රිජිං වී ා ඊ බලපත් යක් ඇත 

පහත නද් ථාදලීම බ්රිජිං වීසා බ බලපත්රයක්  මන්් ඔබට ඕ් ගේලියකාගව් සිටීමට හතරීයක   

 ටලට්ද යකාමට ලටුතු ලගැ නතගුග      

 සිංක්රමණ තීගණයක්  බලාගපාගගා්ුගද් සිිනැ නතගුග. 

ඔබ නීි විගග ධීවී ගදැ් වීසා බලපත්රයකලට නයකු ම් ලල ගැාහතරීැම්, හතරී විමස බ්රිජිං 

වීසා බ බලපත්රයකලට නයකු ම් රීරීම මන්් ඔබට ඕ් ගේලියකාගව් නීතයාුගකූල ත්දයක ලබා 

ග ැ නතග, හතරී විහස ටලට්ද යකාමට ලටුතු ටලළිගයකල ලග මත හතරීයක.  

ඔබ සුද බ්රිජිං වීසා බ බලපත්රයක්  ඇි  නතග යයක නදසාැ වීමට ගපග ඕ් ගේලියකාගද් 

ටලට්ද යකා ගැාහතරී ැම්, නීතයාුගකූලද සිටීම සඳහා තද් බ්රිජිං වීසා බ බලපත්රයකලට 

නයකු ම් ලල ුතුයක.   

 ඔබට ImmiAccount ඔ් ග්  මා මමතද නයකු ම් ලල හතරීයක  

 ඔබට ImmiAccount සඳහා ප්රගව්යයක ගැාමති ැම්, නයකු ම්පත්රයක්  තතපත ට මන්් 

යකතවියක හතල (Form 1008 – Application for a Bridging visa E – subclass 050). 

නීි විගග ධී පුගදතසියක් ගහ  බ්රිජිං වීසා  හ ගහ  ය බ බලපත්රධයාරී් දයගයක් 

ඕ් ගේලියකාගද් ටලට්ද යකැ නයක හට ලාලසීමාද්  සඳහා ඕ් ගේලියකාදට පතමිණීගම් 

බතහතග ලල හතරී නතග නැාමත වීසා නයකු ම් පත්ර සඳහා  බලපමම් ඇි වියක හතරීයක   

 ැතදත ඇුළුවීමට ඇි  සීමා සම්බ්ධය දතඩිු ග වි් තග ැතදත ඇුළුවීමට ඇි  
සීමා ගදි ් ලබාමත හතරීයක. 

බ්රිජිං වී ා බලපරයක් ර  තත ැඩ රීරීස 

ඔබගේ බ්රිජිං වීසා බලපත්ර ගලා්ගසසි නුගද ඕ් ගේලියකාගව් දතඩ ලල හතරීවියක හතරීයක. 

ඔබට පහත ආලාගයකට පරීක්ෂා ලග මත හතරීයක  

 VEVO ග් දාද භාවිතගයක්, ගහ   

 ඔබගේ ImmiAccount ඔ් ග්  වීසා ගලා්ගසසි සඳහා ප්රගව්යවීම මන්්. 

ඔබගේ බ්රිජිං වීසා බලපත්රයක මන්් දතඩ රීරීමට ඩඩ ලබා ගැාගස ැම්, ගහ  දතඩ රීරීම 

සම්බ්ධය සීමා ඇි ැම්, ඔබට දතඩ රීරීමට ඩඩ ලබාග ැ ගදැ් බ්රිජිං වීසා 

බලපත්රයකලට නයකු ම්ලල හතරීගව්. ගමයක සීමාසහිත නද් ථාදල පමණ්  ලබාමත හතරී 

නතග ඒ සඳහා ඔබට මූලය ු ේලගතා ඇි  බදට සැාථ ලල ුතුයක.   

ඔබට දතඩ රීරීම සඳහාවූ නදයයතා සපුගාල්ග් ැති ැම් සහ තද ු ගට් බ්රිජිං වීසා 

බලපත්රයකලට ුදු ුදලම ඇි ැම්, ඔබගේ ලලි් බ්රිජිං වීසා බලපත්රගේ  ි ුණු  ගලා්ගසසි 

හා සමාැ ගලා්ගසසි සහිත ැද බ්රිජිං වීසා බලපත්රයක්  ප්ර ාැයක ලගුග ඇත. 

 

https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1008.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-australia/can-i-go-to-australia/re-entry-ban
https://immi.homeaffairs.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-australia/can-i-go-to-australia/re-entry-ban
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 ාලය ඉකුත්ැන බ්රිජිං වී ා බලපත්  

ඔබගේ බ්රිජිං වීසා බලපත්රගේ  ලාලයක ඩුත්වීමට ආස්ැ ැම්, විගේෂගයක් ඔබට පුව ට 

පපලාග ැති ැම්, ඔබට හතරීැම් හතරී විමස සියක මව්බිමට යකාමට සලලා බතලියක ුතුයක.  

මීලඟ මාස හයක ඇුලත තමාගේ ලටුතු ලගමත ගැාහතරී තාදලාලිල වීසා 

බලපත්රධයාරී් හට සියක මව්බිමට යකාම තගගේ  පැ්ු  ලගැ නතග හතරී විමස ලටුතු 

ටලළිගයකල ලග මත ුතුයක.  

ඔබට ඕ් ගේලියකාගද් ටලට්ද යකා ගැාහතරීැම්, ඔබ විසි් දලිංගු වීසා බලපත්රයක්  

පද්දා මත ුතුයක. මම් සීමා ඩද්ලල පුද ඕ් ගේලියකාගද් ටලට්දැ බදට නගප්ක්ෂා 

ගලග .  

දතඩිු ග වි් තග සඳහා බල්ැ  ඔබගේ වීසා බලපත්රගේ  ලාලයක ඩුත් දුග ඇත ගහ  

ලාලයක ඩුත්වී ඇත. 

ඔබ ඕ් ගේලියකාගද් ටලටත සිිනැ නතග වීසා බලපත්රගේ  දලිංගු ලාලයක ඩුත්වීමට ගපග 

ගටට ඇුළු වියක ගැාහතරීැම්, ඕ් ගේලියකාදට පතමිණීමට ගපග, ඔබ විසි් නළු් වීසා 

බලපත්රයකලට නයකු ම් ලල ුතු නතග වීසා බලපත්රයක්  ප්ර ාැයක ලග ි බියක ුතුයක.  

වීසා බලපත්රයකල දලිංගු ලාලයක ීම ඝ  ලල ගැාහතල. ඔබ ඕ් ගේලියකාගද් ටලටත සිිනැ 

විට, දලිංගු බ්රිජිං වීසා බී (BVB) බලපත්රයකලට නයකු ම්ලල ගැාහතරී නතග, BVB වීසා 

බලපත්රයක්  ප්ර ාැයක ලල ගැාහතල.  

උප ා   කේැා 

ඔබගේ වීසා ත්දයක විසඳා මත ගැාහතරීැම්, ් දගසය ලටුතු ග පා තගම්්ුගව් 

ත්ද විසඳාලීගම් ග් දාද (Status Resolution Service (SRS)) මන්් පපලාග ලබාදියක හතරීයක.   

දතඩිු ග වි් තග ලබාමත හතරීයක  ත්ද විසඳාලීගම් ග් දාද  

SRS නිලධයාරී් විසි් ඔබට ඇි  වීසා බලපත්ර විල ටප පහ ා ග ැ නතග, ඔබ විසි්  ත් 

මුග ලබැ තීගණ නැාමත විල ටපදලට බලපාැ ආලාගයක පහ ා ග ුග ඇත. ඔුව් විසි් 

ඔබ ඕ් ගේලියකාගද් ටලට්ද යකාම සතලුදම්ලග දියක හතරී නතග, නදයය නද් ථාදල 

ගදැ් ග් දාදලට ගයකාමු ලගුග ඇත.  

විගේෂිත නද් ථාදල, ග පා තගම්්ුගව් ත්ද විසඳාලීගම් ග් දාද මන්් ුදු ුදලම් 

ඇි  නයක සඳහා ඕ් ගේලියකාගද් යකාමට පපලාග ලල හතරීයක. ග පා තගම්්ුගව් සියක 

ැතදත යකැ නයක සඳහාවූ පපලාග දතඩ සටහග් ග් දා සපයක්ැ් දයගයක් සිංක්රමණයක 

සඳහාවූ ජාතය්තග සිංවිධයාැයක (International Organisation for Migration (IOM)) සහ 

ස ගල  (ගහ ම්ගද  ්) සමඟ න්විුදම් ඇි ලගගමැ ඇත.   

ැතදත යකැ නයක සඳහාවූ පපලාග දතඩසටහැ මන්් ුදු ුදලම් ඇි  නයක හට පහත 

සඳහ් පපලාග යල්  ගහ  සිංගයක ජැයක්  ලබාදියක හතරීයක   

 ැතදත යකාම සඳහාවූ ් දාධීැ පපගසයල ග් දා 

 ගුද් ප්රගව්ය පත්රයක 

 මම් ලියකරීයකවිලි ලබා මතනීමට පපලාග 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-about-to-expire
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-about-to-expire
http://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview


 

 
 

 

 
 

 

Page 4 of 4 https://covid19.homeaffairs.gov.au/bridging-visa – Updated as at 13/10/2021 - Sinhalese 
 

 ටලට්ද යකැ ගගටහි ටලළිමතනීම සම්බ්ධය පපලාග 

 නදසාැ මමැා්තයකට මම් පපලාග. 

ැතදත යකැ නයක සඳහාවූ පපලාග සඳහා ුදු ුදලම් ලතබීම සඳහා, පහත නදයයතා 

සපුගාලියක ුතුයක   

 පුගදතසිගයකුත ගැාවීම 

 ඕ් ගේලියකාදට ැතදත ඇුළුවීමට වීසා බලපත්රයක්  ැති වීම 

 සම්භදයක ඇි  ගටලට ගහ  ඔබට ඇුළුවීමට සහ රැඳී සිටීමට නයිි යක ඇි  ගටලට 

යකාමට ් ගව්ච්ඡාගද් ඩදිටරප්වීම  

 ඔබගේ ැතදත යකැ මමැට මු  ට සම්පා ැයක ලගමත ගැාහතරී බද සැාථ රීරීම. 

 

දතඩිු ග වි් තග සඳහා  ටලට්ද යකාමට පපලාග  

ත්ද විසඳාලීගම් පපලාගල ග් දාද (Status Resolution Support Services (SRSS)) මන්් 

සියක සිංක්රමණ ත්දයක විසඳාලැ ගත්  ඕ් ගේලියකයකාුග ප්රජාද ුලල තාදලාලිලද සිිනැ 

පුගදතසියක් ගැාදැ නයක හට පපලාග ලබාගස. සියක සිංක්රමණ ත්දයක ් දගසය ලටුතු 

ටලළිබඳ ග පා තගම්්ුද සමඟ විසඳා මුග ලබැ නතග තමා හට පපලාග ලගමත 

ගැාහතරී නයක සඳහා SRSS දතඩසටහැ මන්් ගලිනලාලීැ, නදයයතා නුගද පපලාග 

ලබාගස. ගමයක දින්් දිමට ලබාග ැ ුදබසාධයල හිමිලම්  ගැාගව්.  

දතඩ රීරීගම් නයිි යක ඇි ද බ්රිජිං වීසා බලපත්රදල සිිනැ, දතඩ ලල හතරී නයක විසි් සියක 

සිංක්රමණ ත්දයක විසඳාලැ නතග තමාගේ ලටුතු ලගමත ුතුයක.    

ගල වි්-19 ලාලපටරච්ගේ ගේ ීම, SRSS යකටග් පපලාග සඳහාවූ නයකු ම්පත්ර ය්  ය්  

නයකු ම්පත්රගේ  ප ැම නුගද සලලා බලුග ඇත. 

දතඩිු ග වි් තග ලබාමත හතරීයක  ත්ද විසඳාලීගම් පපලාග ග් දා  

 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/help-to-leave
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/status-resolution-support-services

