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නව ශිෂ්ය වීසා සඳහා අයැදුම් කිරීම 

COVID-19 නිසා, ඇතැම් වීසා වැඩ කටයුතුවලට බලපෑම් සිදුව ඇති අතර එම නිසා 

අයදුම්කරුවන්ට එම වැඩ නිමා වීමට වැඩි කලක් ගත විය හැකිය.  

ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තදම්න්තුවට සම්ූර්ණ ශිෂ්ය වීසා අයදුම්ප්  ලබා ීමමට අි 

සිසුන් දිරිම්  කරමු. අවශයතා පීකක්ෂ්ා කිීකම සහහා, සිසුන්ට දේඛන ිරික්සුම් 

ලැයිස්තු දමවලම භාවිතා කළ හැක. 

සම්ූර්ණ අයදුම්පතක් එවීම කාලය ඉක්මන් කළ හැක. 

වැඩිදුර දතාරතුරු සහහා වීසා සැකසුම් කාල බලන්න. 

 

ශිෂ්ය වීසා ගාස්තු නිදහස්ත කිරීම 

ඔබ 2020 දපබරවාරි 1 දිනට දහෝ ඊට පසු නිකු්  කළ ශිෂ්ය වීසා බලපත්රයක් හිමි නම් 

සහ COVID-19 හි බලපෑම් දේතුදවන් මුේ වීසා බලපත්ර වලංගු කාල සීමාව තුළීම ඔදේ 

පාඨමාලාව සම්ූර්ණ කිීකමට දනාහැකි නම් තවදුරට්  ශිෂ්ය වීසා බලපත්ර 

අයදුම්පතක් ඉදිරිප්  කිීකමට ඉඩ සලසා ීමම සහහා අි වීසා බලපත්ර ගාස්තුව නිෙහස් 

කරන්දනමු. දමයට ඇතුළ්  වන්දන්, ඔබ: 

 සංචාරක තහනම දේතුදවන් ඔබට ඕස්දේලියායාවට යාමට දනාහැකි වූ නිසා ඔදේ 

අධ්යනය කේ ෙමා ඇ් නම් 

 අර්ධ්කාලීන අධ්යයන ප්රමාණය අඩු කිීකමට බල දකරුදේ නම් 

 ඔදේ වැඩ පෙනම් කරග්  පුහුණුව දහෝ ස්ථානගත කිීකම් සම්ූර්ණ කිීකමට 

දනාහැකි වුදන් නම්. 

දමම මිනුම සාමානය දේතුන් නිසා නව ශිෂ්ය වීසා බලපත්රයක් සහහා ඉේුම් කරන සිසුන් 

සහහා දනාදේ (ඔබ පාඨමාලාවක් දහෝ අධ්යන ඒකකයක් අසම්  වුවදහා් , දපෞේගලියාක 

දේතු මත කේ ෙමා දහෝ ඔදේ අධ්යයන ප්රමාණය ස්ව කැමැ් දතන් අඩු කළ දහා් ) 

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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ගාස්තු නිෙහස් කිීකම සහහා වන ඔදේ අයදුම්පත සලකා බැලීම සහහා ඔබ ශිෂ්ය වීසා 

බලපත්රයක් සහහා ඉේුම් කළ යුතු අතර ඔදේ අධ්යාපන සැපයුම්කරුදගන් 1545 

COVID-19 බලපෑමට ලක් වූ ශිෂ්යයා (PDF 228 KB) සම්ූර්ණ කරන ලෙ ආකෘති පත්රයක් 

අමුණන්න. 

ඔබ ඕස්දේලියායාදේීම ගාස්තු නිෙහස් කිීකමක් සහහා ඉේුම් කරන්දන් නම්, ගාස්තු 

නිෙහස් කිීකම මුලියාන්ම පීකක්ෂා කළ යුතු දහයින්, සම්බන්ීකරණ වීසා ස්වයංක්රීයව 

නිකු්  දනාදකදර්.  

දමම නිෙහස් කිීකම අොළ වන්දන් වීසා බලපත්ර අයදුම් කිීකදම් ගාස්තුවට පමණි. 

මීට අමතරව, ඕස්දේලියායාදවන් ිටත සින න සහ 2022 ජනවාරි 19 සහ 2022 මාර්තු 19 

අතර ගමන් කරන ශිෂ්ය වීසා බලපත්රලාීනන් ඔවුන්දේ  වීසා අයදුම්ප්  ගාස්තුව ආපසු 

දගවීම සහහා සුදුසුකම් ලබයි. VAC ආපසු දගවීමක් සහහා අයදුම් කරන්දන් දකදස්ෙ 

යන්න ිළිබහ වැඩිදුර දතාරතුරු ආපසු දගවීමක් ලබා ගැනීම ඔස්දස් ලබාගත හැක. 

COVID-19 1545 ප ෝරමය 

ඔබ 2020 දපබරවාරි 1 දින දහෝ ඉන් පසුව ශිෂ්ය වීසා බලපත්රයක් ලබා තිබීම සහ 

COVID-19 දේතුදවන් ඔදේ මුේ වීසා වලංගු කාලය තුළ ඔදේ පාඨමාලාව සම්ූර්ණ 

කිීකමට දනාහැකි වීම ගැන අධ්යාපන සපයන්නන් සෑහීමට ප්  විය යුතුය. 

ඔදේ සම්ූර්ණ කරන ලෙ දපෝරමය සමඟ ඔබට COVID-19 ආශ්රිත බලපෑම් ිළිබහ 

වැඩිදුර සාධ්ක ඉදිරිප්  කළ හැකිය. 

 

අතිපේක ප ාරුරු සඳහා නමයශීලී කාල රාමු - ඉංග්රීසි 

 රීක්ෂ්ණ, ජෛවමිතික  රීක්ෂ්ණ සහ පසෞඛ්ය  රීක්ෂ්ණ 

COVID-19 දේතුදවන් ඔබට විභාගයකට සහභාගී වීමට දනාහැකි නම් ඉංග්රීසි භාෂ්ා 

පීකක්ෂ්ණ ප්රතිලල ලබා ීමමට අි ඔබට අමතර කාලයක් ලබා දෙන්දනමු COVID-19 

දේතුදවන් දස්වා සහහා ප්රදේශ වීම බාධ්ා කළ ජජවමිතික, දසෞඛය පීකක්ෂණ සහහා 

ෙ අමතර කාලයක් දෙනු ලැදේ. 

දින 28 කට්  වඩා වැඩි කාලයක් සහහා ඉදිරියට ඔබ දමම දස්වා එකක් දහෝ කිහිපයක් 

සහහා දේලාවක් දවන් කර ග්  විට, ඔබට ඔදේ දවන් කිීකම් තහවුරු කිීකම 

ImmiAcount හි අමුණා ගත හැකිය. 

ඔබට අවශය නම් අමතර කාලයක් අවශය බව ImmiAcount හරහා දෙපාර්තදම්න්තුවට 

ෙැනුම් ීමම සහහා දතාරතුරු සහහා වන ඉේලීම්වලට ප්රතිචාර ෙක්වන්න. 

 

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
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වේ මාන වීසා හිමිකරුවන් 

COVID-19 පේුපවන් ආරම්භක දින සම්බන්ධපයන් 

නමයශීලී ිධිවිධධාන 

COVID-19 සීමා කිීකම් දේතුදවන් සමහර සිසුන්ට නියමිත දේලාවට තම අධ්යයන 

පාඨමාලාව ආරම්භ කිීකමට දනාහැකි විය හැකි බව දෙපාර්තදම්න්තුව ද් රුම් දගන 

ඇත COVID-19 සීමා කිීකම් දේතුදවන් ඔබට ඔදේ අධ්යයන කටයුතු ආරම්භ කළ 

දනාහැකි බව ඔදේ අධ්යාපන සැපයුම්කරු ෙන්නා බවට සහතික කර ගන්න. ඔබ ඔදේ 

වීසා දකාන්දේසි කඩ දනාකරන බව සහතික කළ හැකි විකේප තිදේ. ඔබදේ  

අධ්යාපන සැපයුම්කරුට ඔබදේ  ත් වය සහහා ඔබට ලබා ගත හැකි විකේප 

දමානවාෙැයි පැවසිය හැක. 

ඔබට ශිෂ්ය වීසා බලපත්රයක් තිදේ නම්, ඔබට COVID-19 සීමා කිීකම් දේතුදවන් ගමන් 

කළ දනාහැකි නම් ඔදේ අධ්යාපන සැපයුම්කරු අමතන්න. ඔබ සැම විටම අනුමත 

අධ්යයන පාඨමාලාවකට ලියායාපදිංි  වී ඇති බවට සහතික කර ගන්න.  

ඔබ පහත කරුණුවලට අොළ නම් අි ඔබදේ  වීසා බලපත්රය අවලංගු කළ හැකි බව 

කරුණාදවන් සලකන්න: 

 අධ්යන කටයුතු නියමිත කාලයට ආරම්භ කළ දනාහැකි නම්, දහෝ 

 ලියායාපදිංි  වීදම් ව් මන් දහෝ සක්රීය තහවුරු කිීකමක් (CoE) දනාමැති නම්. 

දමය සිදු දනාවන පරිදි ඔදේ අධ්යාපන සැපයුම්කරුට ඔබට කපකාර කිීකමට හැකි 

දවයි.  

ඔබ ඕස්දේලියායාදවන් ිටත සින න අතර සක්රීය දහෝ ව් මන් CoE පව් වා දනාමැති 

නම්, (VEVO) මත ඔබදේ  වීසා ත් ් වය පීකක්ෂ්ා කරන්න. ඔබදේ  වීසා ත් ් වය 

දවනස් වී දනාමැති බව සහතික කර ගැනීමට කිසියම් සංචාරක සැලසුම් කිීකමට දපර 

දමය කරන්න. 

ඔදේ අධ්යන ත් වය දවනස් වී ඇත බලන්න. 

 

  

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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ශිෂ්ය වීසා  ත්ත්ව 

COVID-19 සීමා කිීකම් මඟින් ශිෂ්ය වීසා දකාන්දේසි සපුරාලීමට දනාහැකි වූ 

සිදුවීම්වලට නමයශීලලී ප්රදේශයක් අි අනුගමන කරමින් සින මු. ඔබ ශිෂ්ය වීසා 

කේලංඝණ කර දනාමැති වන්දන්, ඔබ: 

 අනුමත කළ පාඨමාලා කේ ෙැමීමක් ලබාදගන ඇති නම් 

 අන්තර්ජාලය හරහා ඉදගනීම් කරන්දන් නම්. 

ව් මන් ශ්රම බලකාද  හිඟය දේතුදවන්, ආර්ිකද  සියුම අංශ හරහා ශිෂ්ය වීසා 

බලපත්රලාීනන්දේ  වැඩ කරන පැය සීමාව රජය විසින් තාවකාලියාකව ඉව්  කර ඇත, 

සිසුන් සහ නිවාඩුවල දස්වා කරන්නන් සහහා වීසා දස්වා දකාන්දේසි සහහා 

තාවකාලියාක දවනස්කම් බලන්න. දමය ෙැනට පවතින සියුම සිසුන්ට දමන්ම පාඨමාලා 

ආරම්භයට දපර රැකියාවක් දසායා ගැනීමට සහ ආරම්භ කිීකමට කැමති නව 

ශිෂ්යයින් සහහා තාවකාලියාක ියවරක් වන අතර 2022 අදේේ මාසද ීම සමාදලෝචන 

දකදර්. දමයට ේවිතීයික අයදුම්කරුවන් ෙ ඇතුළ්  දේ. 

වැඩි විස්තර සහහා ශිෂ්ය වීසා බලපත්රලාීනන් සහහා වැඩ කරන දේලා තාවකාලියාකව 

ලියාහිේ කිීකම බලන්න. 

 

සිසුන් සඳහා වීසා අයදුම් ත්ත් ගාස්තු ආ සු පගවීම 

COVID-19 දේතුදවන් ඇති වී ඇති ව් මන් ශ්රම බලකාද  හිඟය ියවා ගැනීමට 

කපකාර කිීකම සහහා හැකි ඉක්මනින් ඕස්දේලියායාවට ආපසු යාමට ශිෂ්ය වීසා 

බලපත්රලාීනන්ට රජය දිරිගැන්වීමක් ලබා දෙයි. 

ෙැනට විදේශයක සින න සහ 2022 ජනවාරි 19 සහ 2022 මාර්තු 19 අතර ඕස්දේලියායාවට 

ගමන් කරන ඕනෑම ශිෂ්ය වීසා බලපත්රලාියදයකුට ඔවුන්දේ  වීසා අයැදුම් කිීකදම් 

ගාස්තුව ආපසු දගවීම සහහා සුදුසුකම් ලබයි. ඔබට 2022 දෙසැම්බර් 31 ෙක්වා මුෙේ 

ආපසු දගවීම සහහා අයැදුම් කිීකමට හැකි දවයි. VAC ආපසු දගවීමක් සහහා අයැදුම් 

කරන්දන් දකදස්ෙ යන්න ිළිබහ වැඩිදුර දතාරතුරු ආපසු දගවීම ලබා ගැනීම ඔස්දස් 

ලබා ගත හැකිය. 

 

  

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
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අ  දැනුවත්ත් කළ යුත්ත්පත්ත් කවදාද 

ඔබ ආපසු නිදවස් කරා එනවාෙ නැතිනම් ඔදේ අධ්යයන ත් ් වය දවනස් දේෙැයි 

අපට කීමට අවශය නැත. ඔබ දවන්  වීසා බලපත්ර අයදුම්පතක් ඉදිරිප්  කරන තුරු 

දහෝ ඔදේ වීසා බලපත්රය කේ ඉකු්  වන තුරු ඔදේ වීසා බලපත්රය වලංගු දේ. ඔබ 

නිවසට පැමිණ දහෝ ඔදේ අධ්යාපන කටයුතු කේ ෙැමුවදහා්  ඔදේ වීසා බලපත්රද  

ත් ් වය දවනස් දනාදේ. 

අධ්යාපන සැපයුම්කරුවන්ට ලියායාපදිංි ය ිළිබහ නව තහවුරු කිීකමක් (CoE) නිකු්  කර 

මාර්ගගතව ඉදගනීමට සිසුන් ඇතුළ්  කළ හැකිය. ඔබ වලංගු ශිෂ්ය වීසා බලපත්රයක් 

හිමි නම්, ඔදේ අධ්යාපන සැපයුම්කරු ඔබදේ  නව CoE දෙනු ලැදේ.  

ඔබ සතුව විවෘත ශිෂ්ය වීසා බලපත්ර අයදුම්පතක් තිදේ නම්, ඔබට ImmiAccount හරහා 

ඔදේ නව CoE ඔදේ අයදුම්පතට සම්බන්ධ් කළ හැකිය. 

 

වැඩිදුර ප ාරුරු 

ජාතයන්තර සිසුන් සහහා වූ දතාරතුරු රාජය ආයතන ගණනාවක් පුරා ලබා ගත හැකි 

අතර ඒවාට ඇතුළ්  වන්දන්: 

 නවතම ප්රවෘ් ති, යාව් කාලීනකිීකම් සහ කපදෙස් සහහා ඕස්දේලියායානු රාජය 

COVID-19. 

 අධ්යාපන, නිපුණතා හා රැකියා දෙපාර්තදම්න්තුව සහ ඉ-තැපෑදලන් 

international.students@dese.gov.au 

 විදෙස් ශිෂ්ය දසෞඛය රක්ෂ්ණය ිළිබහව දසෞඛය දෙපාර්තදම්න්තුව 

 COVID-19 සම්බන්ධ් පැමිණිලියා සහහා ජාතයන්තර ශිෂ්ය ඔම්ුඩ්සස්මන් 

 සහය දස්වා ිළිබහ විස්තර සහහා Study Australia. 

 

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

