
      

      
        

 

ஆஸ்திரேலியாவிற்குள் வருகை 

நான் ஒரு ஆஸ்திரேலிய குடிமைன் அல்லது நிேந்தே 
வசிப்பாளர் 

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வரும் அனைத்து பயணிகளும் தங்களது வருனகத் 
துனைமுகத்தில் நியமிக்கப்பட்ட வசதிகளில் (எடுத்துக்காட்டாக, 
ர ாட்டல்) கட்டாயமாக 14 நாள் தைினமப்படுத்தனல ரமற்ககாள்ள 
ரவண்டும். 

நீங்கள் ஆஸ்திரேலியா கசல்லலாம் ஒரு ஆஸ்திரேலிய குடிமகைாக, 
நிேந்தே குடியிருப்பாளோக, ஆஸ்திரேலிய குடிமகைின் கநருங்கிய குடும்ப 
உறுப்பிைர் அல்லது நிேந்தேமாக வசிப்பவோக இருந்தால் அல்லது ஒரு 
நியூசிலாந்து குடிமகன் வழனமயாக ஆஸ்திரேலியாவில் வசிப்பவோக 
இருந்தால். நீங்கள் தற்காலிக விசா னவத்திருக்கும் கநருங்கிய குடும்ப 
உறுப்பிைோக இருந்தால், உங்கள் உைவிற்காை சான்றுகனள எங்களுக்கு 
வழங்க ரவண்டும். 

ஆஸ்திரேலிய குடிமைன் 

ஆஸ்திரேலிய குடிமக்கள் ஆஸ்திரேலியாவுக்குள் நுனழயலாம் மற்றும் 
விதிவிலக்காை சூழ்நினலகளில், கசல்லுபடியாகும் ஆஸ்திரேலிய 
பாஸ்ரபார்ட் இல்லாமல் ஆஸ்திரேலியாவுக்குள்க நுனழய 
அனுமதிக்கப்படுவார்கள். உங்களிடம் கசல்லுபடியாகும் பாஸ்ரபார்ட் 
இல்னலகயன்ைால், தயவுகசய்து நீங்கள் ஒரு ஆஸ்திரேலிய குடிமகன் 
என்றும் ஆஸ்திரேலியாவுக்குள் நுனழய விசா ரதனவயில்னல என்றும் 
விமாை ஊழியர்களுக்கு அைிவுறுத்துங்கள் (நீங்கள் இேட்னட நாட்டவோக 
இருந்தாலும்). விமாை நிறுவைம் உங்கள் குடியுரினமனய சரிபார்க்க 
ஆஸ்திரேலிய எல்னலப் பனடனயத் கதாடர்பு ககாள்ளும். ஏரதனும் 
தாமதங்கள் ஏற்படாமல் இருக்க முன்கூட்டிரய நீங்கள் விமாை 
நினலயத்திற்கு கசல்வது அவசியமாைது. நீங்கள் இருக்கும் 
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நாட்டிலிருந்து புைப்படுவது அந்த நாட்டில் உள்ள அதிகாரிகளின் விதிகள் 
மற்றும் முடிவுகளுக்கு உட்பட்டது. 

நிேந்தே வசிப்பாளர் 

ஒரு நிேந்தே வசிப்பாளர் என்பது ஆஸ்திரேலியாவில் நிேந்தே விசா 
னவத்திருப்பவர், அதில் வசிப்பாளர் திரும்பும் விசாவும் உட்பட்டது. 
நிேந்தே குடியிருப்பாளர்கள் ஆஸ்திரேலியாவிற்குள் நுனழந்தவுடன் 
நியமிக்கப்பட்ட வசதிகளில் (எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு ர ாட்டல்) 
கட்டாயமாக 14 நாள் தைினமப்படுத்தனல ரமற்ககாள்ள ரவண்டும். 

வழகமயாை ஆஸ்திரேலியாவில் நியூசிலாந்து குடிமக்ைள் 
வசிக்ைின்றனர் 

வழனமயாக ஆஸ்திரேலியாவில் வசிக்கும் நியூசிலாந்து குடிமக்கள் 
(துனணப்பிரிவு 444 விசா அல்லது பிை நிேந்தே அல்லது தற்காலிகமாை 
விசாக்களுடன்) ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வேலாம். நீங்கள் 
வசிப்பிடத்திற்காை ஆதாேத்னத எடுத்துச் கசல்ல ரவண்டும் (ஓட்டுநர் 
உரிமம் அல்லது உங்கள் வசிப்பிடத்னதக் காட்டும் ஆவணங்கள்). பயண 
ஆயத்த ரநேத்தில் வழங்கவும். உங்கள் வருனகத் துனைமுகத்தில், 
நியமிக்கப்பட்ட வசதிகளில் (எடுத்துக்காட்டாக, ர ாட்டல்) நீங்கள் 
கட்டாயமாக 14 நாள் தைினமப்படுத்தனல ரமற்ககாள்ள ரவண்டும். 

முக்கியமாைது: நியூசிலாந்துக்கு திரும்ப நியூசிலாந்து குடிமக்கள் மற்றும் 
ஆஸ்திரேலியாவில் வசிக்காத நிேந்தே குடியிருப்பாளர்கள் 
ஆஸ்திரேலியா வழியாக மட்டுரம கசல்ல முடியும். ஆஸ்திரேலியாவின் 
மாற்ைத்னதப் பார்க்கவும். 

நான் ஒரு ஆஸ்திரேலிய குடிமைனின் அல்லது 
நிேந்தே குடியிருப்பாளரின் நநருங்ைிய குடும்பம் 

நீங்கள் பின்வருமாறு இருந்தால் மட்டுரம நீங்கள் கநருங்கிய குடும்ப 
உறுப்பிைோக கருதப்படுவரீ்கள்: 

 வாழ்க்னகத்துனண 
 உண்னமயாை கூட்டாளர் 
 சார்ந்த குழந்னத/கள் 
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 சட்டப்பூர்வ பாதுகாவலர். 

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வரும் அனைத்து பயணிகளும் தங்களது வருனகத் 
துனைமுகத்தில் நியமிக்கப்பட்ட வசதிகளில் (எடுத்துக்காட்டாக, 
ர ாட்டல்) கட்டாயமாக 14 நாள் தைினமப்படுத்தனல ரமற்ககாள்ள 
ரவண்டும். 

நீங்கள் ஆஸ்திரேலியாவுக்குச் கசல்வதற்கு முன்பு துனைக்கு 
தகவல்கனள வழங்க ரவண்டியிருக்கலாம். 

பாதுைாவலர்ைள் 

ஒரு பாதுகாவலர், ஒரு குழந்னதனயப் கபாறுத்தவனே, குழந்னதயின் 
நீண்டகால நலனுக்காை கபாறுப்னபக் ககாண்ட ஒரு நபர் மற்றும் 
குழந்னதயின் பாதுகாவலரிடம் சட்டம் அல்லது வழக்கப்படி 
வழங்கப்பட்டுள்ள அனைத்து அதிகாேங்கள், உரினமகள் மற்றும் 
கடனமகள் பின்வருமாறு: 

 குழந்னதயின் அன்ைாட கவைிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்னடக் 
ககாண்டிருப்பதற்காை உரினம; மற்றும் 

 குழந்னதயின் அன்ைாட போமரிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு குைித்து 
முடிவுகனள எடுக்கும் உரினம மற்றும் கபாறுப்பு. 

உங்ைளிடம் விசா இல்கலநயன்றால் 

உங்களுக்கு விசா கினடக்கும் வனே நீங்கள் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வே 
முடியாது. விசாவிற்கு விண்ணப்பிக்கவும், ஆதாேம் (உங்கள் திருமணச் 
சான்ைிதழ், உங்கள் பிைப்புச் சான்ைிதழ் அல்லது உங்கள் 
குழந்னதகளுக்காை பிைப்புச் சான்ைிதழ் ரபான்ைனவ) தாக்கல் கசய்யவும். 

உங்ைளிடம் தற்ைாலிைமான விசா இருந்தால் (கூட்டாளர் 
மற்றும் குழந்கத விசா கவத்திருப்பவர்ைள் தவிே) 

ரமலும் துனைக்கு தகவல்கனள வழங்க கீரழ உள்ள விசாேனண 
படிவத்னதப் பயன்படுத்தவும். நீங்கள் ஆதாேத்னத இனணக்க ரவண்டும் 
(உங்கள் திருமண சான்ைிதழ், பகிேப்பட்ட நிதி அல்லது கசாத்து ரபான்ை 
உங்கள் உண்னமயாை உைவின் சான்றுகள், உங்கள் பிைப்புச் சான்ைிதழ் 
அல்லது உங்கள் குழந்னதகளுக்காை பிைப்புச் சான்ைிதழ் ரபான்ைனவ). 
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உங்களால் முடியும் என்று நாங்கள் அைிவுறுத்தும் வனே பயணம் கசய்ய 
ரவண்டாம். 

கூட்டாளர் (துனணப்பிரிவுகள் 100, 309, 801, 820) மற்றும் குழந்னத 
(துனணப்பிரிவுகள் 101, 102, 445) விசா னவத்திருப்பவர்கள் 
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வேலாம். நீங்கள் விலக்கு ரகாே ரதனவயில்னல. 

வருங்கால திருமணம் (துனணப்பிரிவு 300) விசா னவத்திருப்பவர்கள் 
இந்த ரநேத்தில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வே முடியாது. 

விலக்குக்ைாை ஆன்கலனில் விண்ணப்பிக்ைவும் அல்லது 
கூடுதல் தைவல்ைகள வழங்ைவும் 

விலக்குக்கு ஆன்னலைில் 

ஆஸ்திரேலியாவுக்குச் கசல்ல இேக்கமுள்ள அல்லது நிர்ப்பந்தமாை 
காேணத்னதக் ககாண்ட பயணிகளும் இந்த படிவத்னதப் பயன்படுத்தி 
விலக்குக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். 

 

மற்ற அகனவரும் 

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு பயணிக்க இேக்கமுள்ள அல்லது நிர்ப்பந்தமாை 
காேணத்னதக் ககாண்ட பயணிகள் ஆஸ்திரேலிய எல்னலப் பனட 
ஆனணயரிடமிருந்து விலக்கு கபை ரவண்டும். 

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வரும் அனைத்து பயணிகளும் தங்களது வருனகத் 
துனைமுகத்தில் நியமிக்கப்பட்ட வசதிகளில் (எடுத்துக்காட்டாக, 
ர ாட்டல்) கட்டாயமாக 14 நாள் தைினமப்படுத்தனல ரமற்ககாள்ள 
ரவண்டும். 

பயணக் கட்டுப்பாடுகள் மாற்ைத்திற்கு உட்பட்டனவ. சில விலக்குகள் 
நனடமுனையில் உள்ளை. தவைாமல் மீண்டும் சரிபார்க்கவும். 

ஆகணயர் தரீ்மானித்த கூடுதல் விலக்குைள் 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
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ஆஸ்திரேலிய எல்னலப் பனட ஆனணயர் (ஏபிஎஃப்) தற்ரபாது 
நனடமுனையில் உள்ள பயணக் கட்டுப்பாடுகள் கதாடர்பாக கூடுதல் 
விலக்கு அளிக்கலாம்: 

 ஆஸ்திரேலிய காமன்கவல்த் அேசாங்கத்தின் அனழப்பின் ரபரில் 
பயணிக்கும் கவளிநாட்டிைர் COVID-19 பதிலுக்கு உதவுவதற்காக 
அல்லது அதன் நுனழவு ரதசிய நலனுக்காக இருக்கும் 

 விமாை ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் விநிரயாகம் உள்ளிட்ட முக்கியமாை 
மருத்துவ ரசனவகள், சர்வரதச துனைமுகங்களிலிருந்து 
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு கதாடர்ந்து வந்து ரசரும் 

 விதிவிலக்காக முக்கிய திைன்கனளக் ககாண்டவர்கள் 
(எடுத்துக்காட்டாக, மருத்துவ நிபுணர்கள், கபாைியாளர்கள், கடல் 
விமாைிகள் மற்றும் குழுக்கள்) 

 ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அங்கீகாேம் கபற்ை இோஜதந்திரிகள் மற்றும் 
தற்ரபாது ஆஸ்திரேலியாவில் வசிப்பவர்கள் மற்றும் அவர்களது 
கநருங்கிய குடும்பத்திைர் 

 மைிதாபிமாை அல்லது இேக்கமுள்ள காேணங்களுக்காை 
ஒவ்கவாரு விடய அடிப்பனடயில் விதிவிலக்குகள். 

ஆஸ்திரேலியாவுக்குச் கசல்வதற்கு முன்ைர் விலக்குகள் வழங்கப்பட 
ரவண்டும். ஆனணயரின் விருப்பப்படி விலக்கு ரகாருவதற்கு இதனுடன் 
இருக்க ரவண்டியனவ: 

 பயணியின் விவேங்ைள்: கபயர், டிஓபி, விசா வனக மற்றும் எண், 
பாஸ்ரபார்ட் எண், ஆஸ்திரேலிய குடியிருப்பு முகவரி, 
ஆஸ்திரேலிய கதானலரபசி எண்) 

 விடய தைவல்: இந்த வழக்கு ஆனணயரின் விருப்பப்படி / 
விலக்குக்காக ஏன் கருதப்பட ரவண்டும் 

 துகண அறிக்கை: ரமரல பட்டியலிடப்பட்டுள்ள ஆனணயரின் 
விருப்பப்படி விலக்கு அல்லது கலால் கபறுவதற்காை ஒரு 
காேணத்னத தைிநபர் எவ்வாறு சந்திக்கிைார் என்பதற்காை அைிக்னக 
மற்றும் ஆதாேங்கள் ரகாரிக்னகயுடன் இருக்க ரவண்டும். 

பயணிப்பதற்கு முன்ைர் அவர்கள் ரமரல உள்ள விலக்குகளில் ஒன்னை 
சந்திக்கிைார்கள் என்பதற்காை ஆதாேங்கனள அனைத்து பயணிகளும் 
வழங்குவது அவசியமாைது. 
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விலக்கு ரகாருவதற்காை உங்கள் காேணத்னதப் கபாறுத்து, சான்றுகள் 
வழங்கப்பட ரவண்டும், ரமலும் அனவ பின்வருவைவற்னை 
உள்ளடக்குகின்ைை: 

 ID யின் ஆதாேம் 
 திருமண சான்ைிதழ்கள் 
 பிைப்புச் சான்ைிதழ்கள் 
 இைப்பு சான்ைிதழ்கள் 
 உைவின் சான்று (எடுத்துக்காட்டாக, பகிேப்பட்ட குத்தனகக்காை 

ஒப்பந்தம், கூட்டு வங்கி கணக்கு ரபான்ைனவ) 
 விசா நினல 
 பயணத்தின் அவசியம் என்ை என்பனதக் குைிக்கும் மருத்துவர் 

அல்லது மருத்துவமனையின் கடிதம் 
 பயணம் ஏன் அவசியம் அல்லது ரமற்ககாள்ளப்பட்ட பணி 

எவ்வளவு முக்கியமாைது என்பனதக் குைிக்கும் ஒரு முதலாளியின் 
கடிதம் 

 கதாடர்புனடய வணிகம் அல்லது நிறுவைத்தின் கடிதம் 
 உங்கள் உரினமரகாேல்கனள ஆதரிக்க உங்களுக்கு ரவண்டிய 

ரவறு ஆதாேம். 

பயண விலக்குைான ரைாரிக்கைகய ஆதரிக்கும் அகனத்து 
ஆதாேங்ைளும் அதிைாேப்பூர்வமாை ஆங்ைிலத்தில் 
நமாழிநபயர்க்ைப்பட ரவண்டும். 

 

விலக்குக்ைாை ஆன்கலனில் விண்ணப்பிக்ைவும் அல்லது 
கூடுதல் தைவல்ைகள வழங்ைவும் 

விலக்குக்கு ஆன்னலைில் 

ஆஸ்திரேலியாவுக்குச் கசல்ல இேக்கமுள்ள அல்லது நிர்ப்பந்தமாை 
காேணத்னதக் ககாண்ட பயணிகளும் இந்த படிவத்னதப் பயன்படுத்தி 
விலக்குக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
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நான் விசாவிற்கு விண்ணப்பிக்ை விரும்புைிரறன் 

இந்த ரநேத்தில் ஆஸ்திரேலிய விசாவிற்கு விண்ணப்பிக்க ரவண்டியதன் 
அவசியத்னத நீங்கள் மறுபரிசீலனை கசய்ய ரவண்டும். பயண 
கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் விசா கசயலாக்கம் குைித்த புதுப்பிப்புகளுக்கு 
இந்த பக்கத்னத தவைாமல் சரிபார்க்கவும்.   

விசா நசயலாக்ை ஏற்பாடுைள் 

அவசேகால பயணத்னத ஆதரிப்பதற்காக விலக்கு வனககளில் உள்ள 
பயணிகளுக்காை விசா விண்ணப்பங்கனள கசயலாக்க துனை 
முன்னுரினம அளிக்கிைது. 

விண்ணப்பதாேர்கள் முடிந்தவனே ஆன்னலைில் விண்ணப்பிக்க 
ஊக்குவிக்கிரைாம், ஏகைைில் இந்த விண்ணப்பங்கள் காகிதத்தில் தாக்கல் 
கசய்யப்பட்டனத விட ரவகமாக கசயல்படுத்தப்படும். 

பயணக் கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும்ரபாது நீங்கள் இடிஏ ஆன்னலைில் 
விண்ணப்பிக்க முடியாது. 

 

ரசகவைளுக்ைான இகடயூறு 

விசா விண்ணப்ப கசயல்முனை கதாடர்பாை சில ரசனவகள் COVID-19 
ஆல் பாதிக்கப்படலாம் மற்றும் நாங்கள் நம்பியிருக்கும் பல ரசனவகனள 
அதிகளவில் கபற்றுக்ககாள்ள முடியாது. 

இதில் கவளிநாட்டு குழு மருத்துவர்கள் (கீரழ காண்க), ஆங்கில கமாழி 
ரசாதனை வசதிகள், பரயாகமட்ரிக் ரசகரிப்பு மற்றும் காகித பயன்பாட்டு 
லாட்ஜ்கமன்ட் னமயங்கள் ஆகியனவ அடங்கும். 

இந்த ரசனவகள் கினடக்கவில்னல என்ைாலும், பல விண்ணப்பதாேர்கள் 
விசா ரதனவரய பூர்த்தி கசய்ய முடியாது. விண்ணப்பதாேர்களுக்காை 
சரிபார்ப்புகனள முடிக்க மற்றும் ரகாேப்பட்ட தகவல்கனள வழங்க 
கூடுதல் ரநேம் வழங்கப்படும். 

 

https://www.eta.homeaffairs.gov.au/ETAS3


 
 

 

      
      

 

8 இன் பக்கம் 8 

 

விசா மருத்துவ நியமனங்ைள் 

COVID-19 காேணமாக, விசா மருத்துவ ரசனவகளுக்கு ஏற்படும் 
இனடயூறுகள் குைித்து வாடிக்னகயாளர்கள் அைிந்திருக்க ரவண்டும். 

எைது சுகாதாே அைிவிப்புகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி னவக்கப்பட்டுள்ளை. 
உங்களுக்காை விசா விண்ணப்பம் தாக்கல் கசய்யப்பட்டவுடன் நீங்கள் 
விரும்பிய விசாவிற்காை சுகாதாே பரிரசாதனைகள் உள்ளிட்ட சுகாதாேத் 
ரதனவகள் தீர்மாைிக்கப்படும். 

எங்கள் விசா கசயலாக்க அதிகாரிகள் இனடயூறுகள் பற்ைி 
அைிந்திருக்கிைார்கள். உங்கள் விசா விண்ணப்பத்னத கருத்தில் 
ககாள்ளும்ரபாது நீட்டிக்கப்பட்ட காலக்ககடுனவ நாங்கள் கணக்கில் 
எடுத்துக்ககாள்ரவாம். 

உங்கள் விசா மருத்துவ சந்திப்புக்காக மாற்ைியனமக்கப்பட்டிருந்தால் 
நீங்கள் எங்கனள கதாடர்பு ககாள்ள ரதனவயில்னல. 

நீங்கள் இன்னும் விசா விண்ணப்பத்னத தாக்கல் கசய்யவில்னல 
அல்லது குடிரயற்ை மருத்துவ பரிரசாதனைனய ரமற்ககாள்ளுமாறு 
ரகாேப்படவில்னல என்ைால், இந்த ரநேத்தில் ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள 
விசா மருத்துவ ரசனவ கிளிைிக் அல்லது கவளிநாட்டு ரபைல் 
கிளிைிக்னக கதாடர்பு ககாள்ள ரதனவயில்னல. 

 

மாணவர் விசாக்ைள் 

நீங்கள் கவளிநாட்டில் இருந்தால் மற்றும் ஆஸ்திரேலிய கல்வி 
வழங்குநருடன் ஆன்னலைில் படிக்கிைரீ்கள் என்ைால் உங்களுக்கு விசா 
ரதனவயில்னல. 

கல்வி வழங்குநர்கள் புதிய ரசர்க்னகனய உறுதிப்படுத்த (சிஓஇ) 
கவளியிடலாம் மற்றும் ஆன்னலைில் படிக்க மாணவர்கனளச் 
ரசர்க்கலாம் 

. 

 


