COVID-19 பரிேசாதைன

ம்

ச்ைச

ம்

உங் களிடம்
சா இல் லாமேலா
சா ன் தற் ேபாைதய நிைலைம பற்
அ ந் ராமேலா இ ந்தால்
ட ெபா
காதார வ காட்டல் கைள
கைட
த்தல்
க
க் யமா ம் . நீ ங் கள் க ன ற் இ ந்தாேலா,
ைவத் ய
ச்ைச ேதைவப்பட்டாேலா அேத சமயத் ல் COVID-19 க்கான
பரிேசாதைனைய ம் ெசய் ங் கள் .
மத் ய அர ம் உள்
ராட் நி வனங் க ம் COVID-19 க்கான
பரிேசாதைனைய ம்
ச்ைசைய ம் இலவசமாக வழங்
ன்றன.









அ ஸ் ேர ய தைலநகர எல் ைல
நி ச த் ேவல் ஸ்
வட ராந் யம்
ன்ஸ்லாந்
ெதன் அ ஸ் ேர யா
தஸ்மானியா
க்ேடாரியா
ேமல் அ ஸ் ேர யா

க் ேடாரியா

ன்

வர

ைவத்

ய பரிேசாதைன

COVID-19 கட் ப் பா கள் ேம ம் அ கரிக்கபட்டதால் ,
க்ேடாரியா ல்
அைனத்
வர ைவத் ய பரிேசாதைனக ம் தற் கா கமாக
இைடநி த்தப் பட் ள் ள . இனிவ ம் காலங் களில் ெவளி டப்ப ம் ெபா
காதார அ
த்தல் க டன் இைவ ேம ம் ளாய் ச் ெசய் யப் ப ம் .

என்னிடம்

ரிட்

என்னிடம்

ங் A, B மற்

ரிட்

ங்

சா ஒன்
ம் C

உள் ள

சா உள் ள

நீ ங் கள் தற் சமயம் ரிட் ங்
சா A, B அல் ல C ைவத்
ந்தால் ,
உங் களிடம் இ க் ம்
சா
ண்ணப் பம் அல் ல ம ப் பாய்
ஆராயப் ப ம் ேபா அ ஸ் ேர யா ல் தங் க உங் கைள இ
அ ம க் ம் . இ ப்
ம் , உங் களின் வ
பற் ய
கள் அல் ல
ம ப் ைரகள் நி ைவ ல் இல் லாமேலா உங் களால் அ ஸ் ேர யாைவ
ட் ெவளிேயற
யாமேலா இ ந்தால் , உங் கைள சட்டப் ர்வமாக
தங் க ைவத்
க்க
ய
சா ற்
ண்ணப் க்க ேவண் ம் .
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நீ ங் கள் ரிட் ங்
சா A அல் ல C ைவத்
ப்பவராக நீ ங் கள்
அ ஸ் ேர யாைவ
ட் ெவளிேய னால் , உங் கள் ரிட் ங்
சா A
அல் ல C இைடநி த்தப் ப ம் . எ ர்காலத் ல் நீ ங் கள்
அ ஸ் ேர யா க் த்
ம் ப
ம் னால் , உங் கைள இந்நா
அ ம க்க இன் ெமா
சா ற்
ண்ணப் க்க ேவண் ம் . ரிட் ங்
சா A ஒன்ைற ைவத்
ப்பவர்கள் அ ஸ் ேர யாைவ
ட்
ெவளிேய வதற்
ன்
ரிட் ங்
சா B க்
ண்ணப் க்க
ன்வரலாம் .


ரிட் ங்
சா B பயன்பா கள் ெதாடர்ந்
ெசயல் ப த்தப் பட ள் ளன. இ ப்
ம் , ச ைககள்
ைடக் ம்
பட்சத் ல் , ரிட் ங்
சா B ைவத்
ப்பவர்க க் பயணக்
கட் ப் பா கள் நீ க்கப்ப ம் வைர அ ஸ் ேர யா க் ள் அ ம
ம க்கப் ப ம் . பயணக் கட் ப் பா கள் மற் ம் ச ைககள் பற் ய
ேமல க தகவ க் , அ ஸ் ேர யா க் ள் வ ைக ஐப்
பார்க்க ம் .

என்னிடம்
ரிட்
என்ப



ரிட்

ங்

சா E உள் ள

ங்
சா E உங் கைள அ ஸ் ேர யா
டன் நீ ங் கள் இவற் ைற ெசய் ய ம் :

ல் தங் க அ

ம

க்

ம்

ெவளிேயற ஏற் பா கள் ெசய் ங் கள்
வர
க்காக காத்
ங் கள் .

உங் கள் வ
சட்ட ேராதமா
ட்டா ம் ற
சாக் க க்
ண்ணப் க்க
யா ட்டா ம் ,
ைர ல் ரிட் ங்
சா E க்
ண்ணப் ப் ப , உங் க க் அ ஸ் ேர யா க் ள் சட்ட ர்வமான
அந்தஸ்ைத வழங் ம் . ஆகேவ நீ ங் கள்
ைர ல் றப் ப வதற் கான
ஏற் பா கைள ெசய் யலாம் .
நீ ங் கள் ஒ
ரிட் ங்
சா E ைவத்
ந்தா ம் , அ காலாவ யாவதற்
ன் அ ஸ் ேர யாைவ
ட் ெவளிேயற
யா ட்டால் ,
சட்டப் ர்வமாக நாட் க் ள் தங்
இ க்க நீ ங் கள் மற் ெமா
ரிட் ங்
சா E க்
ண்ணப் க்க ேவண் ம் .



இைணயம் வா லாக நீ ங் கள் ImmiAccount லம் ண்ணப் க்கலாம்
உங் களிடம் ImmiAccount க்
ரேவசம் இல் ைலெயன்றால் , நீ ங் கள் ஒ
ெமன் ப வத்ைத ன்னஞ் சல் ெசய் யலாம் அல் ல இ ைக டலாம்
(ப வம் 1008 - ரிட் ங் E
சா ற் கான
ண்ணப்பம் ைணப் ரி 050)

சட்டத் க் கட் ப் படாத அேதேவைள நாட் ன்
அல் லாதவர்கள் அல் ல
ரிட் ங்
சா D, E அல் ல
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மக்கள்
F ைவத்

ப் பவர்கள்
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அ ஸ் ேர யாைவ
ட் ெவளிேய னால் ண் ம்
அ ஸ் ேர யா க் ள் வ வ தற் கான அ ம கள் வழங் வ
த்
க த் ற் ெகாள் ளப்பட மாட்டார்கள் . அேதேவைள அவர்களின் எ ர்கால
சா நடவ க்ைககைள ம் அ பா க் :


ம

ரிட்

ைழ தைடகள்
த்த
தல் தகவல் கள் இங் ேக
ைடக் ன்றன: ம
ைழ தைடகள்

ங்

சா

ல் ெதா

ல்

ரிதல்

உங் கள் ரிட் ங்
சா நிைலைமகைளப் ெபா த் அ ஸ்
ேவைல ெசய் ய உங் கைள அ ம க்கலாம் . நீ ங் கள் இைதச்
சரிபார்க்கலாம் :



ேர

VEVO ேசைவையப் பயன்ப த் தல் , அல் ல
உங் கள் ImmiAccount
லம் உங் கள்
சா நிைலைமகைள அ

யா

ல்

தல் .

உங் கள் ரிட் ங்
சா உங் கைள ேவைல ெசய் ய அ ம க்கா ட்டாேலா
ேவைல ெசய் வதற் கட் ப்பா கள்
த்தாேலா, ேவைல ெசய் ய
அ ம க் ம் மற் ெறா
ரிட் ங்
சா ற் உங் களால்
ண்ணப் க்க
ம் . இ
ல ழ் நிைலகளில் மட் ேம ைடக் ற , அதற் காக
நீ ங் கள் வழக்கமாக நி ெந க்க
ல் இ ப் பைத நி
க்க ேவண் ம் .
ெதா
க்கான ேதைவகைள நீ ங் கள் ர்த் ெசய் யா
ந்த ேபா ம்
நீ ங் கள் இன்
ம் ரிட் ங்
சா ற் த
ைடயவராக இ ந்தால் ,
உங் கள்
ந்ைதய ரிட் ங்
சா ல் இ ந்த அேத நிபந்தைனக டன்
ய ரிட் ங்
சாைவ நாங் கள் உங் க க் வழங் ேவாம் .

காலாவ

யா

ம்

ரிட்

ங்

சாக்கள்

உங் கள்
சா காலாவ யா
ட்டால் , அேதேவைள உங் க
ஆதர இல் ைல என்றால் , உங் களால்
மா ன்,
ைர
ெசாந்த நா
ம் வ
த் பரி
க்க ேவண் ம் .
அ

க்
ம் ப
ல் உங் க க்

த்த ஆ மாதங் க க் தம ேதைவகைள ர்த் ச் ெசய்
யாத தற் கா க
சா உரித்தாளர்கள் தம தாய் நாட் க்
ைர ல் ஏற் பா கைள ெசய் ய வ
த்தப் ப
றார்கள் .

க்ெகாள் ள
ம் ப,

உங் களால் அ ஸ் ேர யாைவ
ட் ெவளிேயற
யா ட்டால் ,
உங் களிடம் ெசல் ப யா ம்
சாெவான்
இ த்தல் ேவண் ம் . பயணக்
கட் ப்பா கள் நீ க்கப்ப ம் ேபா நீ ங் கள் அ ஸ் ேர யா
ந்
றப்ப
ர்கள் என்
எ ர்பார்க்கப்ப
ர்கள் .
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ேமல க தகவல் கைள பார்க்க: உங் கள்
காலாவ யா
ட்ட

சா காலாவ

யா

ற

அல் ல

நீ ங் கள் அ ஸ் ேர யா க் ெவளிேய இ ந்தால் , உங் கள்
சா ன்
ெசல் ப யா ம் காலத் க் ள் ைழய
யா ட்டால் , நீ ங் கள்
சா க்காக
ண்ணப் க்க ேவண் ய அேதேவைள நீ ங் கள்
அ ஸ் ேர யா ெசல் ல
ம் னால்
யெதா
சா வழங் கப்ப ம் .
சா ெசல் ப யா ம் காலத்ைத நீ க்க
யா . நீ ங் கள்
அ ஸ் ேர யா க் ெவளிேய இ க் ம் ேபா
ரிட் ங்
சா B (BVB) க்
ண்ணப்பம் ெசய் யேவா அல் ல அ ஸ் ேர யா க் ெவளிேய
இ க் ம் ேபா BVB வழங் கேவா
யா .

ஆதர

ேசைவகள்

உங் கள்
சா க்கைல உங் களால் ர்க்க
யா ட்டால் , உண்ணாட்
அ வல் கள் ைணக்களத் ன் நிைலைமகள் ர்மான ேசைவ ன் (SRS)
உத ைய நாடலாம் .
ேமல

க தகவல் கள் இங்

காணப் ப

ம் : நிைலைமகள்

ர்மான ேசைவ

உங் கள்
சா ெதரி கைள SRS அ காரிகள்
ளக்கக்
ய டன்,
இப் ேபா நீ ங் கள் எ க் ம்
கள் உங் கள்
ப்பங் கைள ன்னர்
எவ் வா தாக்கங் கள் ெச த் ம் என்பைத ம் அவர்களால்
ற
ம் .
அ ஸ் ேர யா
ந் நீ ங் கள் றப்ப வைதத் ட்ட ட ம் ,
ேதைவயான ற ேசைவைளப் பற் க் காட்ட ம் அைவ உங் க க்
உதவக்
ம் .
ச ைககள்
க்கப்பட்ட ழ் நிைலகளில் , அ ஸ் ேர யா
ந்
ெவளிேயற
ம் ம் த
ள் ள நபர்க க்
ைணக்களத் ன்
நிைலைமகள் ர்மான ேசைவ உத ம் . ைணக்களம் அதன் வ வாய்
உத த் ட்டத்ைத எளிதாக் வதற் காக சர்வேதச
வர அைமப் (IOM)
மற் ம் ேசர்க்ேகா (Homeward) ஆ யவற் ைற ேசைவ வழங் னர்களாக
ஒப் பந்தம் ெசய் ற .
வ ைக ன் ேபாதான உத
த
அல் ல இைணந்த உத கைள
இைணத் க்ெகாள் ளப் ப ம் :






வாய் ந்ேதார்க க் ஒன்
தம் ,
ம் வழங் கலாம் . அதற் இைவ ம்

யா னமாக நா
ம் ேயா க்கான ஆேலாசைன
மான பயணச் ட்
பயண ஆவணங் கைளப் ெப வதற் கான உத
நா
ம் ம் ேபா நாட் ல் வரேவற் உத
பயணத் ன் இ
இலக் க்கான பயண உத .
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நா





ேமல

ம் தல் உத

க்

த

யானவராக க

த, நீ ங் கள் கண் ப்பாக:

மகன் அல் லாதவராக இ த்தல்
அ ஸ் ேர யா க்
ண் ம் ைழய அ ம க் ம்
சாைவ
ைவத்
க்காைம
நீ ங் கள் அைடந் வ ப் பதற் கான உரிைம உள் ள ஒ நாட்ைடேயா
உங் கள் தாய் நாட்ைடேயா தானாக
ன்வந் ேதர்ந்ெத க்க ம்
உங் கள் ெசாந்தப் பணத்தால் நா
ம் ப இயலா என்பைத
ளக் ங் கள் .
க தகவல் கள் இங்

காணப் ப

ம் : ெவளிேயற உத

அ ஸ் ேர ய ச கத் ல் உள் ள
மக்கள் அல் லாேதாரில்
ப் ட்ட
ல க் தற் கா கமாக அவர்களின்
ேயற் ற நிைலைம
ர்மானிப் பதற் காக, நிைலைம ர்மான ஆதர ேசைவகள் (SRSS) ஆதரைவ
வழங்
ற . தங் களின்
ேயற் ற நிைலைமையத் ர்ப்பதற் காக
உண்ணாட் அ வல் கள் ைணக்களத் டன் ெதாடர் க்ெகாள் ம்
தங் கைள தாமாகேவ ேபா த் க்ெகாள் ள
யாத தனிநபர்க க்
ய காலத் க்ெகன வ வைமக்கப்பட்ட ஆதரைவ SRSS ட்டம்
வழங்
ற . இ தற் ேபா ள் ள நலன் ரி தைகைமகளி ஒன்றல் ல.
ெதா ல் ரி ம் உரிைமகள் ெகாண்ட ரிட் ங்
சாைவக்
ெகாண்டவர்க ம் ேவைல ெசய் ம் தைகைம ெகாண்டவர்க ம்
அவர்களின்
வர ப
க்கல் கள் ர்க்கப்ப ம் ேபா தங் கைளப்
ேபா த் க் ெகாள் ளவார்கள் என எ ர்பார்க்கப்ப
ற .
COVID-19 காலகட்டத் ல் , SRSS இன் அ ப் பைட ல் ஆதர க் ேகா
ண்ணப்பங் கள் ஒவ் ெவான்றாக ம ப் டப்ப ம் .
ேமல க தகவல் கள் இங்
ேசைவகள்

காணப் ப

ம் : நிைலைம

https://covid19.homeaffairs.gov.au/bridging-visa - 090920 - Tamil

ம்

ர்மான ஆதர
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