
නව ශිෂය වීසා සඳහා අයැදුම් කිරීම 

COVID-19 නිසාවෙන්, ඇතැම් වීසා ෙැඩ කටයුතුෙලට බලපෑම් සිදුෙ ඇති අතර එමනිසා 

අයදුම්කරුෙන්ට එම ෙැඩ නිමාවීමට ෙැඩි කලක් ගත විය හැකිය. ෙර්තමාන සංචරණ 

සීමාෙලින් නිදහස් වූ සහ ආරක්ිත සංචාරක පරවේශ අතර ගමන් කරන්නන්වේ වීසා අයදුම්පත් 

සඳහා අපි පරමුඛත්ෙය වදන්වනමු. 

ෙැඩිදුර වතාරතුරු සඳහා වීසා සැකසුම් කාල බලන්න. 

ශිෂය වීසා ගාස්තු නිදහස්ත කිරීම 

ඔබ 2020 වපබරොරි 1 දිනට වහෝ ඊට පසු නිකුත් කළ ශිෂය වීසා බලපත්රයක් හිමි නම් 

සහ COVID -19 හි බලපෑම් වේතුවෙන් මුල් වීසා බලපත්ර ෙලංගු කාල සීමාෙ තුළදී ඔවේ 

පාඨමාලාෙ සම්ූර්ණ කිරීමට වනාහැකි නම් තෙදුරටත් ශිෂය වීසා බලපත්ර 

අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඉඩ සලසා දීම සඳහා අපි වීසා බලපත්ර ගාස්තුෙ නිදහස් 

කරන්වනමු. වමයට ඇතුළත් ෙන්වන්, ඔබ: 

 සංචාරක තහනම වේතුවෙන් ඔබට ඕස්ටවර්ලියාෙට යාමට වනාහැකි වූ නිසා

ඔවේ අධයනය කල් දමා ඇත්නම්

 අර්ධකාලීන අධයයන පරමාණය අඩු කිරීමට බල වකරුවේ නම්

 ඔවේ ෙැඩ පදනම් කරගත් පුහුණුෙ වහෝ ස්ථානගත කිරීම් සම්ූර්ණ කිරීමට

වනාහැකි වුවන් නම්.

වමම මිනුම සාමාන්ය වේතුන් නිසා නෙ ශිෂය වීසා බලපත්රයක් සඳහා ඉල්ුම් කරන 

සිසුන් සඳහා වනාවේ (ඔබ පාඨමාලාෙක් වහෝ අධයන ඒකකයක් අසමත් වුෙවහාත්, 

වපෞේගලික වේතු මත කල් දමා වහෝ ඔවේ අධයයන පරමාණය ස්ෙ කැමැත්වතන් අඩු 

කළ වහාත්) 

ගාස්තු නිදහස් කිරීම සඳහා ෙන ඔවේ අයදුම්පත සලකා බැලීම සඳහා ඔබ ශිෂය වීසා 

බලපත්රයක් සඳහා ඉල්ුම් කළ යුතු අතර ඔවේ අධයාපන සැපයුම්කරුවගන් 1545 

COVID -19 බලපෑමට ලක් වූ ශිෂයයා (PDF 228 KB) සම්ූර්ණ කරන ලද ආකෘති පත්රයක් 

අමුණන්න. 

ඔබ ඕස්ටවර්ලියාවේදී ගාස්තු නිදහස් කිරීමක් සඳහා ඉල්ුම් කරන්වන් නම්, ගාස්තු 

නිදහස් කිරීම මුලින්ම පරීක්ෂා කළ යුතු වහයින්, සම්බන්ීකරණ වීසා ස්ෙයංක්රීයෙ 

නිකුත් වනාවකවර්.  

වමම නිදහස් කිරීම අදාළ ෙන්වන් වීසා බලපත්ර අයදුම් කිරීවම් ගාස්තුෙට පමණි. 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions
https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions
https://covid19.homeaffairs.gov.au/new-zealand-safe-travel-zone
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processing-times
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf
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ශිෂය වීසා බලපත්රයක් සඳහා දැනටමත් ඉල්ුම් කර ඇති සිසුන් සඳහා මුදල් ආපසු 

ලබා ගත වනාහැක. අයදුම්පත් ගාස්තුවෙන් නිදහස් වීමට සුදුසුකම් ලබන්වන් නෙ 

අයදුම්කරුෙන් පමණි. 

 

COVID-19 1545 ප ෝරමය 

ඔබ 2020 වපබරොරි 1 දින වහෝ ඉන් පසුෙ ශිෂය වීසා බලපත්රයක් ලබා තිබීම සහ 

COVID-19 වේතුවෙන් ඔවේ මුල් වීසා ෙලංගු කාලය තුළ ඔවේ පාඨමාලාෙ සම්ූර්ණ 

කිරීමට වනාහැකි වීම ගැන අධයාපන සපයන්නන් සෑහීමට පත් විය යුතුය. 

ඔවේ සම්ූර්ණ කරන ලද වපෝරමය සමඟ ඔබට COVID-19 ආශරිත බලපෑම් පිළිබඳ 

ෙැඩිදුර සාධක ඉදිරිපත් කළ හැකිය. 

 

අතිපේක ප ාරුරු සඳහා නම්යශීලී කාල රාමු - ඉංගරීසි 

 රීක්ෂණ, ජෛවමිතික  රීක්ෂණ සහ පසෞඛය  රීක්ෂණ 

COVID-19 වේතුවෙන් ඔබට විභාගයකට සහභාගී වීමට වනාහැකි නම් ඉංේරීසි භාෂා 

පරීක්ෂණ පරතිඵල ලබා දීමට අපි ඔබට අමතර කාලයක් ලබා වදන්වනමු. COVID-19 

වේතුවෙන් වස්ො සඳහා පරවේශ වීම බාධා කළ ජෛෙමිතික, වසෞඛය පරීක්ෂණ 

සඳහා ද අමතර කාලයක් වදනු ලැවේ. 

දින 28 කටත් ෙඩා ෙැඩි කාලයක් සඳහා ඉදිරියට ඔබ වමම වස්ො එකක් වහෝ කිහිපයක් 

සඳහා වේලාෙක් වෙන් කර ගත් විට, ඔබට ඔවේ වෙන් කිරීම් තහවුරු කිරීම ImmiAcount 

හි අමුණා ගත හැකිය. 

ඔබට අෙශය නම් අමතර කාලයක් අෙශය බෙ ImmiAcount හරහා වදපාර්තවම්න්තුෙට 

දැනුම් දීම සඳහා වතාරතුරු සඳහා ෙන ඉල්ලීම්ෙලට පරතිචාර දක්ෙන්න. 

 

වේ මාන වීසා හිමිකරුවන් 

ශිෂය වීසා  ත්ව 

COVID-19 සීමා කිරීම් මඟින් ශිෂය වීසා වකාන්වේසි සපුරාලීමට වනාහැකි වූ සිදුවීම්ෙලට 

නම්යශීලී පරවේශයක් අපි අනුගමන කරමින් සිටිමු. ඔබ ශිෂය වීසා උල්ලංඝණ කර 

වනාමැති ෙන්වන්, ඔබ: 

 අනුමත කළ පාඨමාලා කල් දැමීමක් ලබාවගන ඇත්නම් 
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 අන්තර්ෛාලය හරහා ඉවගනීම් කරන්වන් නම්. 

ඔබ යම් යම් අංශයන්හි රැකියාෙල නියුක්ත නම් වදසතියකට පැය 40 කට ෙඩා ෙැඩ 

කිරීමට තාෙකාලිකෙ අෙසර දී ඇත. 

ෙැඩි විස්තර සඳහා ශිෂය වීසා බලපත්රලාභීන් සඳහා ෙැඩ කරන වේලා තාෙකාලිකෙ ලිහිල් 

කිරීම බලන්න. 

 

අ  දැනුවත් කළ යුත්පත් කවදාද 

ඔබ ආපසු නිවෙස් කරා එනොද නැත්නම් ඔවේ අධයයන තත්ත්ෙය වෙනස් වේදැයි අපට 

කීමට අෙශය නැත. ඔබ වෙනත් වීසා බලපත්ර අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන තුරු වහෝ 

ඔවේ වීසා බලපත්රය කල් ඉකුත් ෙන තුරු ඔවේ වීසා බලපත්රය ෙලංගු වේ. ඔබ නිෙසට 

පැමිණ වහෝ ඔවේ අධයාපන කටයුතු කල් දැමුෙවහාත් ඔවේ වීසා බලපත්රවේ 

තත්ත්ෙය වෙනස් වනාවේ. 

අධයාපන සැපයුම්කරුෙන්ට ලියාපදිංචිය පිළිබඳ නෙ තහවුරු කිරීමක් (CoE) නිකුත් කර 

මාර්ගගතෙ ඉවගනීමට සිසුන් ඇතුළත් කළ හැකිය. ඔබ ෙලංගු ශිෂය වීසා බලපත්රයක් 

හිමි නම්, ඔවේ අධයාපන සැපයුම්කරු ඔබවේ නෙ CoE වදනු ලැවේ.  

ඔබ සතුෙ විෙෘත ශිෂය වීසා බලපත්ර අයදුම්පතක් තිවේ නම්, ඔබට ImmiAccount හරහා 

ඔවේ නෙ CoE ඔවේ අයදුම්පතට සම්බන්ධ කළ හැකිය. 

 

ආේික අ හසු ා ඇති සිසුන් 

ඔබ ඕස්ටවර්ලියාවේ අධයාපනය ලබමින් සහ රැකියාෙක් කරන්වන් නම්, ඔබට මූල්ය 

ආධාර ලබා ගැනීමට හැකි ෙන්වන්: 

 COVID-19 (ෙසංගත නිොඩු ආපදා වගවීම) ඇති අවයකු ස්ෙයං හුවදකලා කිරීමට 

වහෝ රැකබලා ගැනීමට අෙශය නම් වහෝ;  

 පරාන්ත මහෛන වසෞඛය නිවයෝගයකින් අහිතකර වලස බලපාන අතර දින 

හතකට ෙඩා ෙැඩි කාලයක් ෙසා තිබිය යුතුෙන ේට (COVID-19 ආපදා වගවීම). 

ආර්ික සහය වගවීම්, සුදුසුකම් ලැබීවම් අෙශයතා පිළිබඳ ෙැඩිදුර දැන ගැනීමට, Centrelink වගවීම් හා 

වස්ොෙන් බලන්න. 

 

 

 

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://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink
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වැඩිදුර ප ාරුරු 

ෛාත්යන්තර සිසුන් සඳහා වූ වතාරතුරු රාජය ආයතන ගණනාෙක් පුරා ලබා ගත හැකි 

අතර ඒොට ඇතුළත් ෙන්වන්: 

 නෙතම පරෙෘත්ති, යාෙත්කාලීනකිරීම් සහ උපවදස් සඳහා ඔස්ටවර්ලියානු රාජය COVID-19. 

 අධයාපන, නිපුණතා හා රැකියා වදපාර්තවම්න්තුෙ සහ ඉ-තැපෑවලන් 

international.students@dese.gov.au 

 විවදස් ශිෂය වසෞඛය රක්ෂණය පිළිබඳෙ වසෞඛය වදපාර්තවම්න්තුෙ 

 COVID-19 සම්බන්ධ පැමිණිලි සඳහා ෛාත්යන්තර ශිෂය ඔම්ුඩ්සස්මන් 
 සහය වස්ො පිළිබඳ විස්තර සඳහා Study Australia. 

 

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/
http://www.studyinaustralia.gov.au/

