
  

  
  

  

 

COVID-19 பரிசசரதனையும் சிகிச்னசயும் 

உங்களிடம் விசர இல்லரமசலர விசரவின் தற்சபரனதய நினலனம பற்றி அறிந்திரரமசலர 

இருந்தரல் கூட பபரது சுகரதரர வழிகரட்டல்கனள கனடபிடித்தல் மிக முக்கியமரகும். 

நீங்கள் சுகயீைமுற்று இருந்தரசலர, னவத்திய சிகிச்னச சதனவப்பட்டரசலர அசத 

சமயத்தில் COVID-19 க்கரை பரிசசரதனைனயயும் பசய்யுங்கள். 

மத்திய அரசும் உள்ளூரரட்சி நிறுவைங்களும் COVID-19 க்கரை பரிசசரதனைனயயும் 

சிகிச்னசனயயும் இலவசமரக வழங்குகின்றை. 

 அவுஸ்திசரலிய தனலநகர எல்னல 

 நியூ சவுத் சவல்ஸ் 

 வட பிரரந்தியம் 

 குயின்ஸ்லரந்து 

 பதன் அவுஸ்திசரலியர 

 தஸ்மரைியர 

 விக்சடரரியர 

 சமல் அவுஸ்திசரலியர 

என்ைிடம் பிரிட்ஜிங் விசர ஒன்று உள்ளது 

என்ைிடம் பிரிட்ஜிங் A, B மற்றும் C விசர உள்ளது 

நீங்கள் தற்சமயம் பிரிட்ஜிங் விசர A, B அல்லது C னவத்திருந்தரல், உங்களிடம் இருக்கும் 

விசர விண்ணப்பம் அல்லது மதிப்பரய்வு ஆரரயப்படும்சபரது அவுஸ்திசரலியரவில் தங்க 

உங்கனள இது அனுமதிக்கும். இருப்பினும், உங்களின் வதிவு பற்றிய முடிவுகள் அல்லது 

மதிப்புனரகள் நிலுனவயில் இல்லரமசலர உங்களரல் அவுஸ்திசரலியரனவ விட்டு 

பவளிசயற முடியரமசலர இருந்தரல், உங்கனள சட்டப்பூர்வமரக தங்க னவத்திருக்க புதிய 

விசரவிற்கு விண்ணப்பிக்க சவண்டும். 

நீங்கள் பிரிட்ஜிங் விசர A அல்லது C னவத்திருப்பவரரக நீங்கள் அவுஸ்திசரலியரனவ விட்டு 

பவளிசயறிைரல், உங்கள் பிரிட்ஜிங் விசர A அல்லது C இனடநிறுத்தப்படும். எதிர்கரலத்தில் 

நீங்கள் அவுஸ்திசரலியரவுக்குத் திரும்ப விரும்பிைரல், உங்கனள இந்நரடு அனுமதிக்க 

இன்னுபமரரு விசரவிற்கு விண்ணப்பிக்க சவண்டும். பிரிட்ஜிங் விசர A ஒன்னற 

னவத்திருப்பவர்கள் அவுஸ்திசரலியரனவ விட்டு பவளிசயறுவதற்கு முன்பு பிரிட்ஜிங் விசர 

B க்கு விண்ணப்பிக்க முன்வரலரம். 

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
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 பிரிட்ஜிங் விசர B பயன்பரடுகள் பதரடர்ந்து பசயல்படுத்தப்படவுள்ளை. 

இருப்பினும், சலுனககள் கினடக்கும் பட்சத்தில், பிரிட்ஜிங் விசர B 

னவத்திருப்பவர்களுக்கு பயணக் கட்டுப்பரடுகள் நீக்கப்படும் வனர 

அவுஸ்திசரலியரவுக்குள் அனுமதி மறுக்கப்படும். பயணக் கட்டுப்பரடுகள் மற்றும் 

சலுனககள் பற்றிய சமலதிக தகவலுக்கு, அவுஸ்திசரலியரவுக்குள் வருனக ஐப் 

பரர்க்கவும். 

என்ைிடம் பிரிட்ஜிங் விசர E உள்ளது 

பிரிட்ஜிங் விசர E உங்கனள அவுஸ்திசரலியரவில் தங்க அனுமதிக்கும் என்பதுடன் நீங்கள் 

இவற்னற பசய்யவும்: 

 பவளிசயற ஏற்பரடுகள் பசய்யுங்கள் 

 குடிவரவு முடிவுக்கரக கரத்திருங்கள். 

உங்கள் வதிவு சட்டவிசரரதமரகிவிட்டரலும் பிற விசரக்களுக்கு விண்ணப்பிக்க 

முடியரவிட்டரலும், வினரவில் பிரிட்ஜிங் விசர E க்கு விண்ணப்பிப்பது, உங்களுக்கு 

அவுஸ்திசரலியரவுக்குள் சட்டபூர்வமரை அந்தஸ்னத வழங்கும். ஆகசவ நீங்கள் வினரவில் 

புறப்படுவதற்கரை ஏற்பரடுகனள பசய்யலரம். 

நீங்கள் ஒரு பிரிட்ஜிங் விசர E னவத்திருந்தரலும், அது கரலரவதியரவதற்கு முன்பு 

அவுஸ்திசரலியரனவ விட்டு பவளிசயற முடியரவிட்டரல், சட்டப்பூர்வமரக நரட்டுக்குள் 

தங்கி இருக்க நீங்கள் மற்றுபமரரு பிரிட்ஜிங் விசர E க்கு விண்ணப்பிக்க சவண்டும். 

 இனணயம் வரயிலரக நீங்கள் ImmiAccount மூலம் விண்ணப்பிக்கலரம் 

 உங்களிடம் ImmiAccount க்கு பிரசவசம் இல்னலபயன்றரல், நீங்கள் ஒரு பமன் 

படிவத்னத இடுனகயிடலரம் (படிவம் 1008 - பிரிட்ஜிங் E விசரவிற்கரை விண்ணப்பம் 

- துனணப்பிரிவு 050) 

சட்டத்துக்கு கட்டுப்படரத அசதசவனள நரட்டின் குடிமக்கள் அல்லரதவர்கள் அல்லது 

பிரிட்ஜிங் விசர D, E அல்லது F னவத்திருப்பவர்கள் அவுஸ்திசரலியரனவ விட்டி 

பவளிசயறிைரல் மீண்டும் அவுஸ்திசரலியரவுக்குள் வருவருதற்கரை அனுமதிகள் 

வழங்குவது குறித்து கருத்திற்பகரள்ளப்பட மரட்டரர்கள். அசதசவனள அவர்களின் 

எதிர்கரல விசர நடவடிக்னககனளயும் அது பரதிக்கு: 

 மறு நுனழவு தனடகள் குறித்த கூடுதல் தகவல்கள் இங்சக கினடக்கின்றை: மறு 

நுனழவு தனடகள் 

பிரிட்ஜிங் விசரவில் பதரழில் புரிதல் 

உங்கள் பிரிட்ஜிங் விசர நினலனமகனளப் பபரறுத்து அவுஸ்திசரலியரவில் சவனல பசய்ய 

உங்கனள அனுமதிக்கலரம். நீங்கள் இனதச் சரிபரர்க்கலரம்: 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/coming-australia
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1008.pdf
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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 VEVO சசனவனயப் பயன்படுத்துதல், அல்லது 

 உங்கள் ImmiAccount மூலம் உங்கள் விசர நினலனமகனள அணுகுதல். 

உங்கள் பிரிட்ஜிங் விசர உங்கனள சவனல பசய்ய அனுமதிக்கரவிட்டரசலர சவனல 

பசய்வதற்கு கட்டுப்பரடுகள் விதித்தரசலர, சவனல பசய்ய அனுமதிக்கும் மற்பறரரு 

பிரிட்ஜிங் விசரவிற்கு உங்களரல் விண்ணப்பிக்க முடியும். இது சில சூழ்நினலகளில் மட்டுசம 

கினடக்கிறது, அதற்கரக நீங்கள் வழக்கமரக நிதி பநருக்கடியில் இருப்பனத நிரூபிக்க 

சவண்டும். 

பதரழிலுக்கரை சதனவகனள நீங்கள் பூர்த்தி பசய்யரதிருந்த சபரதும் நீங்கள் இன்னும் 

பிரிட்ஜிங் விசரவிற்கு தகுதியுனடயவரரக இருந்தரல், உங்கள் முந்னதய பிரிட்ஜிங் விசரவில் 

இருந்த அசத நிபந்தனைகளுடன் புதிய பிரிட்ஜிங் விசரனவ நரங்கள் உங்களுக்கு 

வழங்குசவரம். 

கரலரவதியரகும் பிரிட்ஜிங் விசரக்கள் 

உங்கள் விசர கரலரவதியரகிவிட்டரல், அசதசவனள உங்களுக்கு குடும்ப ஆதரவு இல்னல 

என்றரல், உங்களரல் முடியுமரயின், வினரவில் உங்களுக்கு பசரந்த நரடு திரும்புவது குறித்து 

பரிசீலிக்க சவண்டும். 

அடுத்த ஆறு மரதங்களுக்கு தமது சதனவகனள பூர்த்திச் பசய்துக்பகரள்ள முடியரத 

தற்கரலிக விசர உரித்தரளர்கள் தமது தரய்நரட்டுக்கு திரும்ப, வினரவில் ஏற்பரடுகனள 

பசய்ய வலியுறுத்தப்படுகிறரர்கள். 

உங்களரல் அவுஸ்திசரலியரனவ விட்டு பவளிசயற முடியரவிட்டரல், உங்களிடம் 

பசல்லுபடியரகும் விசரபவரன்று இருத்தல் சவண்டும். பயணக் கட்டுப்பரடுகள் நீக்கப்படும் 

சபரது நீங்கள் அவுஸ்திசரலியரவிலிருந்து புறப்படுவீர்கள் என்று எதிர்பரர்க்கப்படுவீர்கள். 

சமலதிக தகவல்கனள பரர்க்க: உங்கள் விசர கரலரவதியரகிறது அல்லது 

கரலரவதியரகிவிட்டது 

நீங்கள் அவுஸ்திசரலியரவுக்கு பவளிசய இருந்தரல், உங்கள் விசரவின் பசல்லுபடியரகும் 

கரலத்துக்குள் நுனழய முடியரவிட்டரல், நீங்கள் விசரவுக்கரக விண்ணப்பிக்க சவண்டிய 

அசதசவனள நீங்கள் அவுஸ்திசரலியர பசல்ல விரும்பிைரல் புதியபதரரு விசர 

வழங்கப்படும். 

விசர பசல்லுபடியரகும் கரலத்னத நீடிக்க முடியரது. நீங்கள் அவுஸ்திசரலியரவுக்கு பவளிசய 

இருக்கும்சபரது பிரிட்ஜிங் விசர B (BVB) க்கு விண்ணப்பம் பசய்யசவர அல்லது 

அவுஸ்திசரலியரவுக்கு பவளிசய இருக்கும்சபரது BVB வழங்கசவர முடியரது. 

  

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-about-to-expire
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-about-to-expire
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ஆதரவு சசனவகள் 

உங்கள் விசர சிக்கனல உங்களரல் தீர்க்க முடியரவிட்டரல், உண்ணரட்டு அலுவல்கள் 

தினணக்களத்தின் நினலனமகள் தீர்மரை சசனவயின் (SRS) உதவினய நரடலரம். 

சமலதிக தகவல்கள் இங்கு கரணப்படும்: நினலனமகள் தீர்மரை சசனவ 

உங்கள் விசர பதரிவுகனள SRS அதிகரரிகள் விளக்கக்கூடியதுடன், இப்சபரது நீங்கள் 

எடுக்கும் முடிவுகள் உங்கள் விருப்பங்கனள பின்ைர் எவ்வரறு தரக்கங்கள் பசலுத்தும் 

என்பனதயும் அவர்களரல் கூற முடியும். அவுஸ்திசரலியரவிலிருந்து நீங்கள் புறப்படுவனதத் 

திட்டமிடவும், சதனவயரை பிற சசனவனளப் பற்றிக் கரட்டவும் அனவ உங்களுக்கு 

உதவக்கூடும். 

சலுனககள் விதிக்கப்பட்ட சூழ்நினலகளில், அவுஸ்திசரலியரவிலிருந்து பவளிசயற விரும்பும் 

தகுதியுள்ள நபர்களுக்கு தினணக்களத்தின் நினலனமகள் தீர்மரை சசனவ உதவும். 

தினணக்களம் அதன் வருவரய் உதவித் திட்டத்னத எளிதரக்குவதற்கரக சர்வசதச குடிவரவு 

அனமப்பு (IOM) மற்றும் சசர்க்சகர (Homeward) ஆகியவற்னற சசனவ வழங்குைர்களரக 

ஒப்பந்தம் பசய்கிறது. 

வருனகயின் சபரதரை உதவி தகுதிவரய்ந்சதரர்களுக்கு ஒன்று வீதம், அல்லது இனணந்த 

உதவிகனளயும் வழங்கலரம். அதற்கு இனவயும் இனணத்துக்பகரள்ளப்படும்: 

 சுயரதீைமரக நரடு திரும்பிசயரருக்கரை ஆசலரசனை 

 விமரை பயணச் சீட்டு 

 பயண ஆவணங்கனளப் பபறுவதற்கரை உதவி 

 நரடு திரும்பும் சபரது நரட்டில் வரசவற்பு உதவி 

 பயணத்தின் இறுதி இலக்குக்கரை பயண உதவி. 

நரடு திரும்புதல் உதவிக்கு தகுதியரைவரரக கருத, நீங்கள் கண்டிப்பரக: 

 குடிமகன் அல்லரதவரரக இருத்தல் 

 அவுஸ்திசரலியரவுக்கு மீண்டும் நுனழய அனுமதிக்கும் விசரனவ னவத்திருக்கரனம 

 நீங்கள் அனடந்து வசிப்பதற்கரை உரினம உள்ள ஒரு நரட்னடசயர உங்கள் தரய் 

நரட்னடசயர தரைரக முன்வந்து சதர்ந்பதடுக்கவும் 

 உங்கள் பசரந்தப் பணத்தரல் நரடு திரும்ப இயலரது என்பனத விளக்குங்கள். 

சமலதிக தகவல்கள் இங்கு கரணப்படும்: பவளிசயற உதவி 

அவுஸ்திசரலிய சமூகத்தில் உள்ள குடிமக்கள் அல்லரசதரரில் குறிப்பிட்ட சிலருக்கு 

தற்கரலிகமரக அவர்களின் குடிசயற்ற நினலனம தீர்மரைிப்பதற்கரக, நினலனம தீர்மரை 

ஆதரவு சசனவகள் (SRSS) ஆதரனவ வழங்குகிறது. தங்களின் குடிசயற்ற நினலனமனயத் 

தீர்ப்பதற்கரக உண்ணரட்டு அலுவல்கள் தினணக்களத்துடன் பதரடர்புக்பகரள்ளும் 

http://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/help-to-leave
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தங்கனள தரமரகசவ சபரசித்துக்பகரள்ள முடியரத தைிநபர்களுக்கு குறுகிய கரலத்துக்பகை 

வடிவனமக்கப்பட்ட ஆதரனவ SRSS திட்டம் வழங்குகிறது. இது தற்சபரதுள்ள நலன்புரி 

தனகனமகளிலி ஒன்றல்ல. 

பதரழில் புரியும் உரினமகள் பகரண்ட பிரிட்ஜிங் விசரனவக் பகரண்டவர்களும் சவனல 

பசய்யும் தனகனம பகரண்டவர்களும் அவர்களின் குடிவரவு பதிவு சிக்கல்கள் தீர்க்கப்படும் 

சபரது தங்கனளப் சபரசித்துக் பகரள்ளவரர்கள் எை எதிர்பரர்க்கப்படுகிறது. 

COVID-19 கரலகட்டத்தில், SRSS இன் அடிப்பனடயில் ஆதரவுக் சகரரும் விண்ணப்பங்கள் 

ஒவ்பவரன்றரக மதிப்பிடப்படும். 

சமலதிக தகவல்கள் இங்கு கரணப்படும்: நினலனம தீர்மரை ஆதரவு சசனவகள் 

 

 

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

