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ක ෝවිඩ්-19 පරීක්ෂාරීරීස පරතික ා  

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

සම්බන්ධගයකන් පතහතදිලි ැති ුවද , ඔබ විසින් මහජැ ගසෞඛ්යයක විධාැ නුගමමැයක 

කල යුතුයක. ඔබට නසනීප ැම්, වද ය පපග ්  ලබා ගක වි්-19 සම්බන්ධගයකන් පරීක්ෂා 

කර මන්ැ.  

ප්රාන්ත සහ ගටටරටටර රජයකන් මන්න් ගක වි්-19 සම්බන්ධගයකන් පරීක්ෂා රීරීම සහ 

ප්රි කාර ලබාීමම සිු  ගකග . 

 ඕ් ගේලියකන් කතටලට ට ගටටරටටර 

 නිව් සුව් ගව් ට්  

 ගැා  න් ගටටරටටර 

 ් වීන්් ලන්් 

 සුව් ඕ් ගේලියකා 

 ත් ගම්නියකා 

 වි් ගට ටරයකා 

 ගද් ට න් ඕ් ගේලියකා 

සා පට නිවාඩු ගත  න අත වැඩ රීරීස

 ඳපා වී ා බලපත්රයක් (Working Holiday Maker 

visa) ඇත 

නිදාඩු මතකරැ නතර දතඩ කරැ වීසා බලපත්රයක්  (Working Holiday Maker (WHM)) 

ීම ඝ කල ගැාහතක. ගකග් ුවද , ඔබ ඕ් ගේලියකාගව් ‘නියකමිත දතඩ’ මාස තුැ්  ගහ  

හයක්  සම්ූ ණ කර ඇි ැම්, ඔබ හට ග දැ ගහ  ගතදැ WHM වීසා බලපත්රයකකට 

නයකු ම් රීරීම කල හතරීයක.  

දතඩි වි් තර සඳහා  නියකමිත දතඩ ගකාන්ගේසි බලන්ැ. 

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://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
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ගසෞඛ්යකයක රැකදරණ සහ වදේයක ් ගේ්රදල 2020 ජැදාටර 31 දිැට පසු දතඩ කරැ 

නිදාඩු මතකරැ නතර දතඩ කරැ වීසා බලප්රධාරීන් (WHM) හට සියක 2 දැ WHM 

සහ 3 දැ WHM වීසා බලප්රයකට නයකු ම් රීරීම සඳහා ‘නියකමිත දතඩ’ දශගයකන් ගමම 

කාලයක සලකා බතලියක හතරීගව්. දතඩිු ර ව්් තර සඳහා ැදතම පුද් බලන්ැ.   

ඔබ ග ගදනි ගහ  ගතගදනි වීසා බලපත්රයකකට නයකු ම් රීරීමට සුු සුකම් ගැාලබැ 

නතර ගක වි්-19 සඳහාවූ තීරණා්මක ගේත්රයකක දතඩ ගැාකරි  ැම්, ඔබ විසින් 

ගදැ් වීසා බලපත්රයකකට නයකු ම් කල යුතුයක. ගම් මන්න් ඔබ ැතදත සියක මව්ිමට යකැ 

ගත්  ඕ් ගේලියකාගව් නීතයාුගලවලද රැ ස සිමටමට කඩකඩ ලබාගේ. ගක වි්-19 සඳහා 

තීරණා්මක ගේත්ර දන්ගන් කෂිකක මාන්තයක, ආහාර සතකසීම, ගසෞඛ්යයක, 

දගයක දෂේධ සහ ළමා රැකදරණ ගේත්රයකන්යක. 

ඔබගේ නද් ථාුගලවල ත්දයකන් නුගද, ඔබට සංචාරක වීසා බලපත්ර (පපකාණ්ඩ 600) 

සඳහා නයකු ම් රීරීමට සුු සුකම් ි ියක හතරීයක. 

ැද වීසා බලපත්රයක්  ප්ර ාැයක රීරීම සඳහා දයක්  සීමා, කංග්රීසි ෂාවාද, ගසෞඛ්යයක සහ 

චටරත නදශයතා ඇතුු  මම වීසා බලපත්රගේ  නදශයතා සපුරාලියක යුතුයක. 

කෙකවනි කපෝ කතකවනි WHM වී ා බලපත් යක ට අයකදුම් 

රීරීස 

ඔබ හට ග ගදනි ගහ  ගතගදනි Working Holiday (subclass 417) ගහ  Work and Holiday 

(subclass 462)  වීසා බලපත්රයකකට නයකු ම් රීරීමට සුු සුකම් ි ියක හතරීයක. ඔබට 

සුු සුකම් ඇි   යකන්ැ සහ නයකු ම් කරැ ආකාරයක ග පා තගම්න්තු ගදබ් නඩවියක ගදත 

ටලවිසීගමන් ගසායකා  තැ මන්ැඃ   

 Second Working Holiday (subclass 417) visa 

 Third Working Holiday (subclass 417) visa 

 Second Work and Holiday (subclass 462) visa 

 Third Work and Holiday (subclass 462) visa 

ඔබගේ ද තමාැ වීසා බලපත්රයක නදසාැවීමට ගපර ැද වීසා බලපත්රයකකට නයකු ම් කල 

යුතුයක. ඔබගේ වීසා නයකු ම්පත්රයක සම්බන්ධ තීරණයක්  ේැා ගත්  ඔබද ඕ් ගේලියකාව් 

නීතයාුගලවලද තබා මතනීම සඳහා ඔබට රිජං වීසා බලපත්රයක්  ප්ර ාැයක කල හතරීයක.  

8547 වී ා ක ාන්කේසියක - එ් කේවාකයකෝජ කයකකු සඟින්

සා පයක්වැඩ ලපැරීබවට වූ සීසාව 

නිදාඩු මතකරැ නතර දතඩ කරැ වීසා බලපත්රයක්  ඇි  නයක හට ඔුවන් ඕ් ගේලියකාගව් 

සිටිැ නතරතුර ඕැෑම දතඩක නිරත වියක හතරීයක. ග පා තගම්න්තුද මන්න් ම්  

ග් දාගයක ජකගයකකු සමඟ දතඩකරැ කාලයක මාස හයකකට දඩා රීරීමට නුගමති යක ීම 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/latest-news
https://immi.homeaffairs.gov.au/Visa-subsite/Pages/visit/600-visitor-landing.aspx
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/second-working-holiday-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/third-working-holiday-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/second-work-holiday-462
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/third-work-and-holiday-462
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions/6-month-work-limitation
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions/6-month-work-limitation
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ඇි ැම් මිස සාමාැයගයකන් ම්  ග් දාගයක ජකගයකකු සමඟ දතඩකල හතරී කාලයක මාස 

හයකරී.  

නිදාඩු මතකරැ නතර දතඩ කරැ වීසා බලපත්රයක්  ඇි  ගසෞඛ්යයක, දගයක දෂේධ සහ 

කෂිකක මාන්තයක, ආබාධිත රැකදරණ දතනි තීරණා්මක නංශදල දතඩ කරැ නයක හට 

විගේව, කලින් ගැාු ටු ත්දයකන් යකටග් ම්  ග් දාගයක ජකගයකකු සමඟ මාස හයකකට 

දඩා දතඩි කාලයක්  දතඩ රීරීමට ග පා තගම්න්තුද මන්න් නුගමති යක ලබාීම ඇත.  

සස තී ණාත්ස  ්කේත් යක  වැඩ   මි 

රැරීයකාද නද් ථාද්  ඇි  ගහ  කෂිකක මයක, ආහාර සතකසුම් රීරීම, ගසෞඛ්ය, 

දගයක දෂේධ සහ ආබාධිත රැකදරණයක සහ ළමා රැකදරණයක යකැ ගකාවි්-19 

දසංමතගේ  තීරණා්මක ගේත්රදල දතඩ කරමින් සිටිැ නතර ග ගදනි ගහ  තුන් ගදනි 

WHM වීසා බලපත්රයකකට සුු සුකම් ගැාලබැ නිදාඩුද නතරතුර දතඩ කරන්ැන්ට 

ගකාවි්-19 දසංමත සිු වීම් වීසා බලපත්රයකකට නයකතු ම් කළ හතක. වීසා නයකතු ම් පත්ර 

මා් තුද්  ගැාි ගබ්. 

නිදාඩුද නතරතුර දතඩ කරන්ැන්ට (WHMs)  තන් 2 ගදනි ගහ  3 ගදනි WHM වීසා බලපත්රයක්  

සඳහා නයකු ම් රීරීමට ‘නිේිත දතඩ’ ගලස 2020 ජැදාටර 31 ට පසු ඕ් ගේලියකාද තුළ ඕැෑම 

තතැක ගසෞඛ්යාරක්ෂණ සහ වද ය ගේත්ර තුළ කරැ ල  දතඩ තීරණා්මක ගකාවි්-19 දතඩ 

මණන් කළ හතක. දතඩිු ර ගතාරතුරු සඳහා, ැදතම පුද් සහ නිේිත දතඩ ගකාන්ගේසි 

බලන්ැ. 

මූල්යක දුේ  තා අත්ෙරීන වී ා බලපත් ධාරීන් 

ඔබගේ කටයුතු කරගමැ සිටියක ගැාහතරී ැම්, සියක මව්ිම කරා යකාමට කටයුතු 

ටලළිගයකල කරමත යුතුයක. 

ක ෝවිඩ්-19 ව ංගත සිදුවීම් වී ා බලපත් යක (COVID-19 

Pandemic event visa) 

ඔබගේ සංචාරක වීසා බලප්රයක නදසාැයකට ප්ගව් ැම්, සහ ඔබ තීරණා්මක 

් ගේ්රයකක දතඩ ගැාකරි  ැම් සහ ඔබට ැතදත මව්ිමට යකාමට ගැාහතරී ැම්, 

සහ ගදැ් වීසා බලප්රයකකට නයකු ම් රීරීමට සුු සුකම් ගැාමති ැම්, ඔබ විසින් 

COVID-19 දසංමත සිු වීම් වීසා බලප්රයකකට නයකු ම් රීරීමට සුු සුකම් ි ියක හතරීයක. 

ඔබ විසින් සංචාරක වීසා බලප්රයක්  ඇතුු ද ගදැ් වීසා බලප්රයකකට නයකු ම් 

රීරීමට සුු සුකම් ැති  බද තහුවරු කල යුතුයක. ගම් නතරට ගදැ් වීසා නයකු ම් 

ප්රයකකට නයකු ම් රීරීම සඳහා මු  ට ගැාමති  බද සඳහන් ප්රකාශයක්  ඇතුල් කල 

හතරීයක. 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/latest-news
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19

