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வருங்கால திருமண வீசா

வீசா நீடிப்புகள்

முந்ததய வருங்கால திருமண வீசாதவ தவத்திருப்பவர்கள்
தற்காலிக ஊழியர்கள்
வவதல விடுமுதை தயாாிப்பாளர்கள்
வருதகயாளர்கள்
VAC க்கான சசலதவ மீளப்சபறுதல், தள்ளுபடி மற்றும் வீசா
நீட்டிப்பு நடவடிக்தககளின் சுருக்கம்

அவுஸ்திவேலியாவின் COVID-19 பயணக் கட்டுப்பாடுகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சில
வீசாக்கதள தவத்திருப்பவர்கள் விதேவில் பணத்ததத் திரும்பப் சபைலாம் அல்லது
அவர்களின் வீசா விண்ணப்பக் கட்டணத்தத (VAC) தள்ளுபடி சசய்யலாம்.

வருங்கால திருமண வீசா
இந்த மாற்ைங்கள் ஒக்வடாபர் 6 ஆம் திகதி, 2020 அன்று மத்திய அேசாங்கத்தின்
வேவுசசலவுத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக அைிவிக்கப்பட்டன. வமலும் COVID-19 பயணக்
கட்டுப்பாடுகள் காேணமாக அவுஸ்திவேலியாவுக்குள் நுதழய முடியாத துதணப்பிாிவு 300
ஐக்சகாண்ட வருங்கால திருமண வீசாக்கதள தவத்திருப்பவர்கள் மற்றும் முன்னாள் வீசா
தவத்திருப்பவர்களுக்கு ஆதேவாக இதவ வடிவதமக்கப்பட்டுள்ளன.

வீசா நீடிப்புகள்
2020 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 10 ஆம் வததி, அவுஸ்திவேலியாவுக்கு சவளிவய உள்ள மற்றும்
வருங்கால திருமண வீசா தவத்திருக்கும் சில வருங்கால திருமண வீசா
தவத்திருப்பவர்களுக்கு வீசா சசல்லுபடியாகும் காலத்தத 20 மார்ச் 2022 வதே நீட்டிக்க
விதிமுதைகள் சசய்யப்பட்டன. 2020 ஒக்வடாபர் 6 முதல் 2020 டிசம்பர் 10 வதே தனிப்பட்ட
வீசா தவத்திருப்பவர்கள் திதணக்களத்தால் வநேடியாக அைிவிக்கப்படுவார்கள்.
திதணக்களத்தின் இதணயதளத்தில் எந்த வநேத்திலும் உங்கள் தற்வபாததய வீசா
விவேங்கதளயும் நிபந்ததனகதளயும் நீங்கள் சாிபார்க்கலாம்:
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-andconditions/check-conditions-online
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உங்கள் வீசா சசல்லுபடியாகும் காலத்திற்கு நீங்கள் நீட்டிப்தபப் சபற்ைிருந்தால், ஆனால்
குைிப்பிட்ட வீசாதவ தவத்திருப்பவோக நீங்கள் அவுஸ்திவேலியாவுக்குப் பயணம்
சசய்யவில்தல என்ைால், சசலுத்தப்பட்ட வீசா விண்ணப்பக் கட்டணம் (VAC)
திரும்பப்சபைக் வகாே நீங்கள் தகுதிசபைலாம்.
சபப்ேவாி 2021 க்குள் பணத்ததத் திரும்பப் சபறுவவாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால், VAC
பணத்ததத் திருப்பிச் சசலுத்துவது எவ்வாறு நிர்வகிக்கப்படும் என்பதற்கான ஏற்பாடுகதள
இறுதி சசய்ய நாங்கள் தற்வபாது பணியாற்ைி வருகிவைாம்.

முந்ததய வருங்கால திருமண வீசாதவ
தவத்திருப்பவர்கள்
உங்கள் வருங்கால திருமண வீசா நிறுத்தப்பட்டிருந்தால், அது நிறுத்தப்படுவதற்கு முன்னர்
COVID-19 பயணக் கட்டுப்பாடுகள் காேணமாக நீங்கள் அவுஸ்திவேலியாவுக்குள் நுதழய
முடியவில்தல, மற்றும் வீசா 10 டிசம்பர் 2020 அன்று சசய்யப்பட்ட விதிமுதைகளால்
நீட்டிக்கப்படவில்தல என்ைால், நீங்கள் ஒரு தகுதி சபைலாம். உங்கள் VAC இன் பணத்ததத்
திரும்பப் சபறுதல், சப ப்ேவாி 2021 இன் பிற்பகுதியில் இருந்து முடியும் என்று
கருதப்படுகிைது.
VAC பணத்ததத் திருப்பிச் சசலுத்துவது எவ்வாறு நிர்வகிக்கப்படும் என்பதற்கான

ஏற்பாடுகதள இறுதி சசய்ய நாங்கள் தற்வபாது பணியாற்ைி வருகிவைாம்.
நீங்கள் சசய்யக்கூடிய வருங்கால திருமணம் அல்லது கூட்டாளர் வீசா விண்ணப்பங்களின்
சசயலாக்கத்திற்கு முன்னுாிதம வழங்கப்படும். பயன்பாடுகளுக்கான சசயலாக்க வநேம்
விண்ணப்பம் முழுதமயானதா மற்றும் வீசாவிற்கான அதனத்து வததவகதளயும் பூர்த்தி
சசய்கிைதா என்பததப் சபாறுத்தது.

தற்காலிக ஊழியர்கள்
நீங்கள் பசுபிக் சதாழிலாளர் திட்டம் அல்லது பருவகால பணியாளர் திட்டத்தின் ஒரு
பகுதியாக இருந்திருந்தால், நீங்கள் இருந்தால் உங்கள் VAC ஐத் திரும்பப் சபை நீங்கள்
தகுதிசபைலாம்:


20 மார்ச் 2020 க்கு முன் வீசா வழங்கப்பட்டது,



COVID-19 பயணக் கட்டுப்பாடுகள் காேணமாக அவுஸ்திவேலியாவுக்குச் சசல்ல

முடியவில்தல.
உங்களுக்கு தற்காலிக திைன் பற்ைாக்குதை அல்லது தற்காலிக பணி (திைதமயான) வீசா
வழங்கப்பட்டால், எதிர்கால வீசா விண்ணப்பத்திற்கான VAC தள்ளுபடிதய நீங்கள்
சபைலாம்:


உங்கள் வீசா நிறுத்தப்படுவதற்கு முன்பு COVID-19 பயணக் கட்டுப்பாடுகள்
காேணமாக அவுஸ்திவேலியாவுக்குள் நுதழய முடியவில்தல,
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