ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து
வெளிரயறுதல்
இந்தப் பக்கத்தில்
குடிமக்கள் அல் லாதவரகள்
்
வீட்டிற்குத் திரும் பும் தற்காலிக விசா உள் ளவரகள்
்
ஆஸ் திரரலியரகளும்
்
நிரந்தரக் குடிமக்களும்
ஆஸ் திரரலியச ் சமூகத்தின் நலத்ததப் பாதுகாக்க, ஆஸ் திரரலியா கடுதமயான
எல் தல அளவீடுகதளக் ககாண்டுள் ளது. மிகவும் குதறந்த அளவு விமானங் கரள
ஆஸ் திரரலியாவில் தற்ரபாது கிதடக்கப்கபறுகின் றன, இந்தச ் சமயத்தில்
உங் களால் பயணிக்க முடியாது. பாரக்
் கவும் : ரதசிய அதமச ்சரதவ ஊடக
அறிக்தக.
ஆஸ் திரரலியக் குடிமக்கள் உட்பட, ஆஸ் திரரலியாவிற்கு வருதகதரும்
அதனத்துப் பயணிகளும் , அவரகள்
்
வரும் முதனயத்தில் , ர
ாட்டல் ரபான் ற
ஏற்பாடு கசய் யப்பட்டு ள் ள தங் குமிடத்தில் 14 நாட்கள் கட்டாயத்
தனிதமப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறாரகள்
்
. பயணிகளுக்க ான
ககாரரானாதவரஸ் (COVID-19) ஆரலாசதனதயப் பாரக்
் கவும் . நீ ங்கள் உங் கள்
தனிதமப்படுத்தலுக்க ான கசலவுகதளச ் கசலுத்த ரவண்டியிருக்கலாம் .
தனிதமப்படுத்தல் ரததவகள் பற்றிய கூடுதல் தகவதலப் கபற, கதாடர ்புதடய
மாநில அல் லது பிராந்திய அரசு சுகாதாரத் துதறதயத் கதாடர ்புககாள் ளவும் .

குடிமக்கள் அல் லாதெே்கள்
மாநில, பிராந்திய எல் தலக் கட்டு ப்பாடுகள் , வணிக அதடப்புகள் , தனிமனித
விலகல் ரததவகள் ரபான் றதவ உள் ளிட்ட , தற்ரபாததய COVID-19 சூழல்
காரணமாக, ஆஸ் திரரலியாவிலிருந்து கவளிநாட்டு ப் பயணிகள் முடிந்தவதர
வீடு திரும் புமாறு வலியுறுத்தப்படுகின் றனர.்
COVID-19 கட்டு ப்பாடுகள் நதடமுதறயில் உள் ளரபாது, ஆஸ் திரரலியாவிற்குத்
திரும் புவதற்குத் தற்காலிக விசா உள் ளவரகள்
்
விரும் பி னால் , கபாதுவாக
அவரகளுக்
்
குப் பயணத்திற்கான விலக்கு ரததவப்படக்கூடும் என் பதத
அறிந்திருக்க ரவண்டும் . ஆதணயரின் விலக்களித்தல் பற்றி ரமலும் தகவதலப்
கபற, ஆஸ் திரரலியாவிற்கு வருதகபுரிதல் என் பததப் பாரக்
் கவும் .

வீட்டிற் குத் திரும் பும் தற் காலிக விசா உள் ளெே்கள்
COVID-19 ஆல் பாதிக்கப்பட்ட தற்காலிக விசா உள் ளவரகள்
்
தங் கள் வீடு திரும் ப
அவரகளுதடய
்
நாட்டின் எல் தலக் கட்டு ப்பாடுகள் அனுமதிக்கிறது எனில் ,
அதற்கான ஏற்பாடுகதளச ் கசய் துககாள் ளலாம் .
ஆஸ் திரரலியாவிலிருந்து கவளிரயற, தற்காலிக விசா உள் ளவரகளுக்
்
கு விலக்கு
ரததவயில் தல. அவரகளுதடய
்
கசாந்த நாட்டு எல் தலக் கட்டு ப்பாடுகள்
அனுமதிக்கிறது எனில் அவரகள்
்
எப்ரபாது ரவண்டுமானாலும் கசல் லலாம் .
COVID-19 சூழல் கதாடர ்ந்து மாறுகிறது என் பதத நிதனவில் ககாள் ளவும் .
ஒவ் கவாரு வாரமும் சரிபாரக்
் கவும் :


எல் தலக் கட்டு ப்பாடுகள்



விமானங் கள் கிதடக்கப்கபறுதல் .

வணிக விமானங் கள் ஆஸ் திரரலியா முழுவதிலும் பல் ரவறு கபரிய
விமானநிதலயங் களில் கிதடக்கின் றன. இந்த விமான நிறுவனங் கள்
ஆஸ் திரரலியாவிலிருந்து கவளிரயறுவதற்கு, தற்ரபாது விமானங் கதள
இயக்குகின் றன:
இந்த விமான நிறுவனங் கள் ரசதவபுரிகின் றன: ஏரஆசியா
்
| ஏர ் நியூசிலாந்து |
சீனா ஏரதலன்
்
ஸ் | சீனா சதரன்
்
ஏரதலன்
்
ஸ் | எமிரரட்ஸ் | மரலசியா ஏரதலன்
்
ஸ் |
ஸ்ரீலங் கன் ஏரதலன்
்
ஸ் | கத்தார ் ஏர ்ரவஸ் | யுதனட்கடட்
நீ ங்கள் உங் கள் கசாந்த நாட்டிற்குச ் கசல் லும் ஏரதனும் தனியார ் அல் லது அரசு
திருப்பி யனுப்பும் விமானங் கள் உள் ளதா எனத் கதரிந்துககாள் ள விரும் பலாம் .
தற்ரபாது இந்தியா திருப்பி யனுப்பும் விமானங் கதள
ஏற்பாடுகசய் துககாண்டிருக் கி றது.
நீ ங்கள் கசாந்த நாடு திரும் புவதற்கு ஏரதனும் கூடுதல் உதவி ரததவப்படுகிறது
எனில் , ஆஸ் திரரலியாவில் உங் கள் தூதரகம் அல் லது இதணத் தூதரகத்ததத்
கதாடர ்புககாள் ளவும் .
நீ ங்கள் உங் கள் விவரங் கதளயும் பதிவுகசய் யலாம் .
நாங் கள் உங் கள் தகவல் கதள கவளியுறவு மற்றும் வரத்
் தகத் துதறக்கு
வழங் குரவாம் , இது இந்தத் தகவதல உங் கள் கசாந்த நாட்டின் அரசாங் கத்திற்கு
வழங் கக்கூடும் (கவளிநாடுகளில் அல் லது தூதரகம் , இதணத் தூதரகம் அல் லது
ஆஸ் திரரலியாவில் உள் ள உயர ் ஆதணயத்தின் பிரதிநிதிதத்துவம் உள் ளது).
இந்தச ் ரசதவ தற்காலிக விசா உள் ளவரகளுக்
்
கு மட்டு ரம கிதடக்கிறது.

ஆஸ்திரேலியே்களும் நிேந்தேக் குடிமக்களும்
நீ ங்கள் ஆஸ் திரரலியராகரவா அல் லது நிரந்தரக் குடிமக்களாகரவா இருந்தால் ,
COVID-19 கட்டு ப்பாடுகளின் காரணமாக, உங் களுக்கு விலக்கு இருந்தால் தவிர,
ஆஸ் திரரலியாதவ விட்டு கவளிரயற முடியாது. நீ ங்கள் ஆன் தலனில்
விண்ணப்பி க்கலாம் ஆனால் நீ ங்கள் கண்டிப்பாக இவற்றில் ஒன் தறக்
ககாண்டிருக்க ரவண்டும் :



உதவி வழங் குதல் உட்பட, COVID-19 கபருந்கதாற்றிற்கு எதிராக உங் கள்
பயணம் உள் ளது



(ஏற்றுமதி, இறக்குமதித் கதாழிற்சாதலகள் உட்பட) உங் கள் பயணம்
மிகவும் முக்கியமான கதாழிற்சாதலகள் மற்றும் வணிகத்திற்கு
அத்தியாவசியமாக உள் ளது



நீ ங்கள் ஆஸ் திரரலியாவில் கிதடக்காத அவசர மருத்துவச ் சிகிசத
் சதயப்
கபறுவதற்காகப் பயணிக்கிறீர ்கள்



நீ ங்கள் தவிரக்
் க முடியாத தனிநபர ் வணிகத்திற்காகப் பயணிக்கிறீர ்கள்



நீ ங்கள் இரக்கம் நிதறந்த அல் லது மனிதரநயக் காரணங் களுக்காகப்
பயணிக்கிறீரகள்
்



உங் கள் பயணம் நாட்டின் நன் தமக்கானது.

நீ ங்கள் உங் கள் ரகாரிக்தககளுக்க ான ஆதரவுச ் சான் றுகதள வழங் க
ரவண்டும் , அவற்றில் இதவ உள் ளடன் கலாம் :


கடவுசசீ
் ட்டு /கள்



திருமணச ் சான் றிதழ் /கள்



பிறப்புச ் சான் றிதழ் /கள்



இறப்புச ் சான் றிதழ் /கள்



உறவுமுதற ஆதாரம் (எடுத்துக்காட்டாக, பகிர ்ந்த குத்ததக ஒப்பந்தம் ,
கூட்டு வங் கிக் கணக்கு ரபான் றதவ)



நீ ங்கள் நீ ண்டகால அடிப்பதடயில் மற்கறாரு நாட்டிற்கு
இடம் கபயரவதற்
்
கான ஆதாரம் , அதாவது குத்ததககள் ,
ரவதலவாய் ப்புகள் , உங் கள் கபாருட்கள் ரபாக்குவரத்தில் இருப்பதற்கான
ஆதாரம் ரபான் றதவ



ஆஸ் திரரலியா மற்றும் /அல் லது கவளிநாடுகளுக்கான உங் கள்
தற்ரபாததய கசல் லுபடியாகும் விசாவின் ஆதாரம்



பயணம் ஏன் அவசியம் என் ற அறிக்தககளுடன் ஏரதனும் மருத்துவச ்
சிகிசத
் ச/நிதலதம பற்றிய மருத்துவர ் அல் லது மருத்துவமதனயின்
கடிதம்



பயணம் ஏன் அவசியம் அல் லது நீ ங்கள் ஏற்றுக்ககாண்ட பணி மிகவும்
முக்கியமானது என் பததக் காட்டு ம் ஒரு நிறுவனத்திடமிருந்து கடிதம்



ஆஸ் திரரலியாவிற்கு நீ ங்கள் எப்ரபாது திரும் புவதற்கு விரும் புகிறீரகள்
்
என் பததக் காட்டு ம் அறிக்தக அல் லது ஆதாரம்



உங் கள் ரகாரிக்தககதள ஆதரிக்கக்கூடிய ரவறு ஏரதனும் ஆதாரம் .

பயண விலக் ககக் ரகாரும் அகைத்து உதவி ஆெணங் களும் ஆங் கிலத்தில்
அலுெலக ேீதியாக வமாழிவபயே்க் கப் பட்டிருக் க ரெண
் டும் .
நீ ங் கள் குகறந் தபட்சம் 4 ொேங் களுக் கு விலக் குக் ரகாேி விண
் ணப்பிக் க
ரெண
் டும் , ஆைால் நீ ங் கள் திட்டமிட்ட பயணத்திற் கு முை்பு 3
மாதங் களுக் குள் இருக் க ரெண
் டும் .

உங் களுக் கு விலக் கு அளிக் கப்படவில் கலவயைி ல் , நீ ங் கள் உங் கள் பயணத்
திட்டங் ககளத் வதாடேக் கூடாது. உங் களுக் கு விலக் கு அளிக் கப்பட்டால் ,
விமாை நிகலயத்தில் விலக் கு முடிவிற் காை சாை்கற எடுத்துச்வசல் ல
ரெண
் டும் .
இவ் வாறு இருந்தால் நீ ங்கள் விலக்கு அளிக்கப்படுகிறீர ்கள் :


ஆஸ் திரரலியாதவத் தவிர ரவறு நாட்டின் சாதாரணக் குடிமகன்



ஒரு விமான நிறுவனம் , கப்பற்பதடக் குழு அல் லது கதாடர ்புதடய
பாதுகாப்பு ஊழியர ்



சிறப்புப் பிரிவு (துதணவகுப்பு 444) விசா உள் ள நியூசிலாந்துக் குடிமகன்



கவளிநாடு கசல் லும் சரக்குகளின் அன் றாடச ் கசயல் பாடுகளில்
ஈடுபட்டு ள் ள ீரகள்
்



ஆஸ் திரரலிய அத்தியாவசிய வசதிகளில் முக்கியமான ரவதலகளுடன்
கதாடர ்புதடயவர ்



ஆஸ் திரரலிய இராணுவத்தின் உறுப்பி னரகள்
்
உள் ளிட்ட , அரசாங் கம்
கதாடர ்பாகப் பயணிக்கிறீரகள்
்
.

கடந்த 12 அல் லது 24 மாதங் களில் , நீ ங்கள் ஆஸ் திரரலியாதவ விடவும் கவளியில்
அதிகக் காலம் இருந்திருக்கிறீரகள்
்
என உங் கள் சரவரதசப்
்
ரபாக்குவரத்துப்
பதிவுகள் காட்டு கிறது எனில் , நீ ங்கள் ஆஸ் திரரலியாதவத் தவிர மற்கறாரு
நாட்டின் சாதாரணக் குடிமக்களாகக் கருதப்படுகிறீரகள்
்
. நீ ங்கள் உங் கள்
பயணம் கதாடர ்பான காகித ஆவணங் கதள தவத்திருக்க ரவண்டிய
அவசியமில் தல. ரததவப்படுகிறது எனில் , ஆஸ் திரரலிய எல் தலப் பாதுகாப்பு
அதிகாரிகள் விமான நிதலயங் களில் துதறசார ்ந்த முதறதமகள் மூலம்
உங் கள் ரபாக்குவரத்துப் பதிவுகதளச ் சரிபாரக்
் கலாம் .
கடந்த 12 அல் லது 24 மாதங் களில் , நீ ங்கள் கவளிநாடுகதள விடவும்
ஆஸ் திரரலியாவில் அதிகக் காலம் இருந்திருந்தாலும் , மற்கறாரு நாட்டின்
சாதாரணக் குடிமக்களாக நீ ங்கள் கருதப்பட ரவண்டுகமனில் , நீ ங்கள் பயண
விலக்கிற்காக ஒரு ரகாரிக்தகதயச ் சமர ்ப்பி க்கலாம் .
உங் கள் ரகாரிக்தகயில் ஆதாரம் ரசரக்
் கப்பட்டிருக்க ரவண்டும் ,
எடுத்துக்காட்டாக:


உங் களுக்கு மற்கறாரு நாட்டில் நிறுவப்பட்ட , நிரந்தரமான வீடு
உள் ளததக் காட்டு ம் ஆவணங் கள்



உங் கள் கநருக்கமான குடும் ப உறுப்பி னரகளின்
்
இடம்



ஆஸ் திரரலியாவுக்கு கவளிரய பணிபுரிவதற்க ான ஒரு ரவதலவாய் ப்பு
ஒப்பந்தம்



சார ்ந்துள் ள குழந்ததகளின் பள் ளிக்கூடப் பதிவு



தற்ரபாது நதடகபறும் வணிகம் /கசாத்து ஆரவங்
்
களின் ஆதாரம்



நீ ங்கள் இரட்தடக் குடியுரிதம கபற்றவர ் அல் லது மற்கறாரு நாட்டிற்கான
கசல் லுபடியாகும் விசா உள் ளவர ் என் பதற்கான ஆதாரம்



மற்கறாரு நாட்டில் நீ ங்கள் இல் லாமல் இருப்பது தற்காலிகமானது, அங் ரக
திரும் பி ச ் கசல் ல ரவண்டும் என் பததக் காட்டு ம் ஆதாரம் .

நீ ங்கள் உங் களுக்குப் பயண விலக்குத் ரததவயில் தலகயனில் நிதனத்தால் ,
நீ ங்கள் விமானநிதலயத்தில் நுதழயும் ரபாது, இந்த ஆதாரத்ததக் காட்டலாம் .
இருப்பி னும் , உங் கள் சூழல் கள் சாதாரணக் குடிமகன் என் பதற்கான
வதரயதறயில் இருக்காது என உங் களுக்குச ் சந்ரதகம் இருந்தால் , நாங் கள்
உங் கள் திட்டமிட்ட கவளிநாட்டு ப் பயணம் குறித்து குதறந்தபட்சம் நான் கு
வாரங் களுக்கு முன் பாக மதிப்பீட்டிற்காக ஒரு ரகாரிக்தகதய தவப்பதற்குப்
பரிந்துதரக்கிரறாம் .

