
      

      
        

 

ஆஸ்திரேலியாவில் தங்குவது 

எனக்கு நிேந்தே விசா உள்ளது 

நிரந்தர குடியுரிமை (பிஆர்) விசா மவத்திருப்பவர்கள் காலவமரயின்றி 
ஆஸ்திரரலியாவில் இருக்க முடியும், ஆனால் நீங்கள் ஆஸ்திரரலியாமவ 

விட்டு வவளிரயற விரும்பினால், உங்கள் நிரந்தர விசாவின் (வபாதுவாக 

ஐந்து வருட காலம்) பயண வசதி காலத்மத சரிபார்க்க ரவண்டும். 

நீங்கள் இமதச் சரிபார்க்கலாம்: 

 VEVO ரசமவமயப் பயன்படுத்துதல், அல்லது 

 உங்களுக்கான விசா நிமலமைகமள ImmiAccount மூலம் அணுகலாம். 

உங்கள் நிரந்தர விசாவில் பயண வசதி காலாவதியாகும் ரபாது நீங்கள் 

தற்காலிக விசாவால் ஆஸ்திரரலியாவுக்குள் நுமைந்தால், இது உங்களுக்கு 

ரைாசைான தாக்கத்மத ஏற்படுத்தும். விவரங்களுக்கு 'குடியுரிமை திரும்ப 

விசா' ஐப் பார்க்கவும். 

என்னிடம் தற்காலிக விசா உள்ளது 

என்னிடம் பார்வவயாளர் விசா அல்லது மின்னணு பயண ஆவையம் 

(ETA) உள்ளது 

ஆஸ்திரரலியாவின் குடிவபயர்வு சட்டத்தின் கீழ், வருமகயாளர் விசா 

அல்லது ETA ஐ நீட்டிக்க முடியாது. உங்கள் தற்ரபாமதய விசா 

காலாவதியாகும் முன் நீங்கள் புதிய விசாவிற்கு விண்ணப்பிக்க ரவண்டும். 

உங்கள் விசாவில் ‘இனி தங்குவதற்கான நிபந்தமன இல்மல’ இருந்தால், 

நீங்கள் எந்தவவாரு விசா விண்ணப்பத்மதயும் ரதர்வு வசய்வதற்கு முன்பு 

இமத தள்ளுபடி வசய்ய விண்ணப்பிக்க ரவண்டும். 

https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resident-return-visa-155-157
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resident-return-visa-155-157
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நீங்கள் திட்டைிட்டபடி ஆஸ்திரரலியாமவ விட்டு வவளிரயற 

முடியாவிட்டால், நீங்கள் ஆஸ்திரரலியாவில் சட்டப்பூர்வைாக இருப்பமத 

உறுதிப்படுத்த உங்களுக்கான அனுைதிக்கப்பட்ட காலம், விசா காலாவதி 
ரததி ைற்றும் விசா நிபந்தமனகமள சரிபார்க்கவும். 

உங்கள் விசா விவரங்கமள VEVO, myVEVO app, உங்கள் விசா ைானியக் 

கடிதத்தில் அல்லது ImmiAccount இல் சரிபார்க்கலாம். எங்கள் ETA சரிபார்ப்பு 

ரசமவயின் மூலம் உங்கள் ETA காலாவதி ைற்றும் நிமலமைகமள நீங்கள் 

சரிபார்க்கலாம். 

நீங்கள் புதிய விசாவிற்கு விண்ணப்பிக்கும்ரபாது, உங்கள் விசா 

விண்ணப்பத்தில் முடிவவடுக்கும் வமர ஆஸ்திரரலியாவில் உங்கமள 

சட்டப்பூர்வைாக மவத்திருக்கும் ஒரு பிரிட்ஜிங் விசா உங்களுக்கு 

வைங்கப்படலாம். 

உங்கள் விசா ஏற்கனரவ காலாவதியாகியிருப்பின்எனது விசா 

காலாவதியானது ஐ பாரக்கவும். 

 

 

விசா நிபந்தவனகள் 

ரவவல இல்லா நிவலவம 

வருமகயாளர் விசா ைற்றும் ETA மவத்திருப்பவர்கள் ஆஸ்திரரலியாவில் 

ரவமல வசய்ய அனுைதிக்கப்படுவதில்மல. 

விசாவில் தங்கியிருக்கும் காலம் 

ஏற்கனரவ உள்ள விசாவில் தங்கியிருப்பதற்கான காலத்மத நீட்டிக்க 

முடியாது. நீங்கள் அனுைதிக்கப்பட்ட காலத்தின் முடிவில் நீங்கள் இன்னும் 

ஆஸ்திரரலியாவில் இருந்தால் உங்கள் விசா நிறுத்தப்படும். உங்கள் 

விசாவில் அனுைதிக்கப்பட்ட காலத்திற்குள் நீங்கள் ஆஸ்திரரலியாமவ 

விட்டு வவளிரயற முடியாவிட்டால், உங்கள் விசா நிறுத்தப்படும் ரததிக்கு 

முன்னரர புதிய விசாவிற்கு விண்ணப்பிக்க ரவண்டும். 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online/visa-holders#content-index-1
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://www.eta.immi.gov.au/ETAS3/etas
https://www.eta.immi.gov.au/ETAS3/etas
https://covid19.homeaffairs.gov.au/staying-australia#25
https://covid19.homeaffairs.gov.au/staying-australia#25
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நீங்கள் ஒரு சுற்று பயணத்தில் ரைற்வகாண்டு ஆஸ்திரரலியாவுக்குத் 

திரும்பினால், நீங்கள் அனுைதிக்கப்பட்ட தங்குைிடத்தின் ரநாக்கங்களுக்காக 

இது ஆஸ்திரரலியாவிலிருந்து புறப்படுவதாக கருதப்படாது. உங்கள் 

பயணக் கப்பல் நிறுவனம் உங்களுக்கு வைங்கிய தகவல்கமளச் 

சரிபார்க்கவும். 

ரமலும் தங்குவதற்கான நிவலவம இல்வல (8503, 8534 மற்றும் 8535 

ஆகியவவ அடங்கும்) 

நீங்கள் 8503, 8534 அல்லது 8535 நிபந்தமனயுடன் விசாமவ மவத்திருந்தால், 

திட்டைிட்டபடி ஆஸ்திரரலியாமவ விட்டு வவளிரயற முடியாது என்றால், 

நிபந்தமன தள்ளுபடி வசய்யப்படாவிட்டால் ஆஸ்திரரலியாவில் உள்ள பிற 

விசாக்களுக்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்க முடியாது. உங்கள் விசா நான்கு 

வாரங்களுக்குள் காலாவதியாகிவிட்டால், இந்த நிபந்தமனமய தள்ளுபடி 

வசய்ய ரகாரிக்மகமய நீங்கள் அனுப்பலாம். உங்கள் ரகாரிக்மக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டால், உங்கள் தற்ரபாமதய விசா காலாவதியாகும் முன் 

நீங்கள் புதிய விசாவிற்கு விண்ணப்பிக்க ரவண்டும். 

நிபந்தவன 8531 (விசாவால் அனுமதிக்கப்பட்ட காலத்திற்கு அப்பால் 

ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடாது) 

8531 நிபந்தமனயுடன் நீங்கள் விசாமவ மவத்திருந்தால், திட்டைிட்டபடி 

ஆஸ்திரரலியாமவ விட்டு வவளிரயற முடியாவிட்டால், உங்கள் விசா 

நிறுத்தப்படும் ரததிக்கு முன்னர் புதிய விசாவிற்கு விண்ணப்பிக்க 

ரவண்டும். நீங்கள் நிபந்தமன 8503 க்கு உட்பட்டிருந்தால், முதலில் இந்த 

நிபந்தமனமய தள்ளுபடி வசய்ய நீங்கள் ரகாரிக்மக ரகார ரவண்டும். 

பயணக் கட்டுப்பாடுகள் காரணைாக சிலர் திட்டைிட்டபடி ஆஸ்திரரலியாமவ 

விட்டு வவளிரயற முடியாது என்பமத நாங்கள் புரிந்துவகாள்கிரறாம், 

ரைலும் எதிர்கால விசா அல்லது ஸ்பான்சர்ஷிப் விண்ணப்பங்களுக்காக 

இமத நாங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்வகாள்ரவாம். 

நிபந்தவன 8558 (18 மாத எந்த காலத்திலும் ஆஸ்திரேலியாவில் 12 

மாதங்களுக்கு ரமல் இருக்கக்கூடாது) 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver


 

 
 

      
      

 

18 இன் பக்கம் 4  

நீங்கள் 8558 நிபந்தமனயுடன் விசாமவ மவத்திருந்தால், திட்டைிட்டபடி 

ஆஸ்திரரலியாமவ விட்டு வவளிரயற முடியாவிட்டால், நீங்கள் 

ஆஸ்திரரலியாவில் ததாடர்ந்து 12 ைாதங்கள் ஒரர ரநரத்தில் 

தங்கியிருந்தால் உங்கள் விசா நிறுத்தப்படும். 

நீங்கள் 18 ைாத காலப்பகுதியில் 12 ஒட்டுதமாத்த ைாதங்களுக்கு 

ஆஸ்திரரலியாவில் இருந்திருந்தால், விசா காலாவதி ரததி வமர உங்கள் 

விசா வசல்லுபடியாகும். 

நீங்கள் ஆஸ்திரரலியாவிலிருந்து புறப்படுவதற்கு முன்னர் உங்கள் விசா 

காலாவதியாகிவிட்டால் புதிய விசாவிற்கு விண்ணப்பிக்க ரவண்டும். 

நீங்கள் நிபந்தமன 8503 க்கு உட்பட்டிருந்தால், முதலில் இந்த நிபந்தமனமய 

தள்ளுபடி வசய்ய நீங்கள் ரகாரிக்மக ரகார ரவண்டும். 

 

விசா தசயலாக்க ஏற்பாடுகள் 

ஆஸ்திரரலியாவில் தங்குவதற்கு புதிய விசாவிற்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்க 

ரவண்டியிருந்தால், உங்கள் விசா விருப்பங்கமள ஆராய்ந்து விசா 

விண்ணப்பத்மத ImmiAccount இல் பூர்த்தி வசய்யலாம். இந்த விண்ணப்பங்கள் 

விமரவாக வசயல்படுத்தப்படும் என்பதால், விண்ணப்பதாரர்கள் 

ஆன்மலனில் விண்ணப்பிக்க ஊக்குவிக்கிரறாம். 

விசா விண்ணப்ப வசயல்முமற வதாடர்பான சில ரசமவகள் COVID-19 ஆல் 

பாதிக்கப்படலாம் ைற்றும் நாங்கள் நம்பியிருக்கும் பல ரசமவகள் (ைருத்துவ 

ரசாதமனகள் ைற்றும் பரயாவைட்ரிக் ரசகரிப்பு ரபான்றமவ) வபருகிய 

முமறயில் கிமடக்கவில்மல. விண்ணப்பதாரர்களுக்கான சரிபார்ப்புகமள 

முடிக்க ைற்றும் ரகாரப்பட்ட தகவல்கமள வைங்க கூடுதல் ரநரம் 

வைங்கப்படும். 

உங்கள் விசா விண்ணப்பத்மத கருத்தில் வகாள்ளும்ரபாது ரசமவ 

இமடயூறுகமள நாங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்வகாள்ரவாம். 

இந்த சரிபார்ப்புகமள முடிக்க அதிக ரநரம் ரகட்க நீங்கள் எங்கமள வதாடர்பு 

வகாள்ள ரதமவயில்மல. 

https://online.immi.gov.au/lusc/login
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என்னிடம் மாைவர் விசா உள்ளது 

சமீபத்திய புதுப்பிப்புகள் / ஊடக தவளியீடுகள் 

 வகாரரானா மவரஸின் ரபாது உடல்நலம் ைற்றும் இயலாமை 

வதாைிலாளர் எண்கமள அதிகரித்தல் 

 வகாரரானா மவரஸ் ைற்றும் தற்காலிக விசா மவத்திருப்பவர்கள் 

 ஆஸ்திரரலியாவின் பாரிய சிறப்பங்காடிகள் தற்காலிகைாக சர்வரதச 

ைாணவர் ஊைியர்களுக்கு அலைாரிகளில் வபாருட்கமள அடுக்கி 
மவக்க உதவுவதற்கு கூடுதல் ரநரங்கமள வைங்க முடியும். 

 வயதானவர்கமள கவனிப்பில் முக்கியைான ஊைியர் 

பற்றாக்குமறமய நிரப்ப சர்வரதச ைாணவர்கள் தயாராக உள்ளனர். 

ைாணவர் விசா நிபந்தமனகள் வதாடர்பாக அரசாங்கம் ஒரு வநகிழ்வான 

அணுகுமுமறமய எடுத்து வருகிறது, அங்கு COVID-19 கட்டுப்பாடுகள் 

வகுப்பில் கலந்துவகாள்வது அல்லது ஆன்மலன் கற்றமலப் 

பயன்படுத்துதல் ரபான்ற நிபந்தமனகமள பூர்த்தி வசய்வமதத் 

தடுத்துள்ளன. 

ஆஸ்திரரலியாவில் உங்கள் படிப்பு முடிவமடந்தால், நீங்கள் 

ஆஸ்திரரலியாமவ விட்டு வவளிரயற முடியாவிட்டால், நீங்கள் 

பார்மவயாளர் விசாவிற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் (துமணப்பிரிவு 600). உங்கள் 

ைாணவர் விசா காலாவதியாகும் முன் இமத நீங்கள் வசய்ய ரவண்டும். 

உங்கள் பாடதநறி ‘அமர்வுக்கு தவளிரய’ இருந்தால் 

உங்கள் பாடவநறி ‘அைர்வுக்கு வவளிரய’ இருப்பதாக கருதப்பட்டால் நீங்கள் 

வரம்பற்ற ைணிரநரம் ரவமல வசய்யலாம். திட்டைிடப்பட்ட பாடவநறி 
இமடரவமளயின் ரபாது அல்லது ஒரு ைாணவர் திட்டைிட்டபடி படிப்மப 

முடித்திருந்தால், பாடவநறிகள் ‘அைர்வுக்கு வவளிரய’ கருதப்படுகின்றன. 

நீங்கள் ஆோய்ச்சி அல்லது முவனவர் பட்டப்படிப்பு மூலம் முதுநிவல 

பட்டப்படிப்பு படிக்கிறரீ்கள் என்றால் 

https://minister.homeaffairs.gov.au/alantudge/Pages/boosting-health.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/alantudge/Pages/boosting-health.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/Coronavirus-and-Temporary-Visa-holders.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/international-students-ready-to-fill-critical-staff-shortages-in-aged-care.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/international-students-ready-to-fill-critical-staff-shortages-in-aged-care.aspx


 

 
 

      
      

 

18 இன் பக்கம் 6  

நீங்கள் ஆராய்ச்சி அல்லது முமனவர் பட்டப்படிப்பு மூலம் முதுகமலப் 

படிப்பு படிக்கத் வதாடங்கியிருந்தால், நீங்கள் வரம்பற்ற ைணிரநரம் ரவமல 

வசய்யலாம். 

உங்கள் பாடதநறி ஒத்திவவக்கப்பட்டிருந்தால் 

உங்கள் பாடவநறி ஒத்திமவக்கப்பட்டிருந்தால், பதிமனந்து நாட்களில் 40 

ைணி ரநரத்திற்கு ரைல் ரவமல வசய்யலாம். 

மாைவர் விசா வவத்திருப்பவர்களுக்கு ரவவல ரநேத்வத 

தற்காலிகமாக தளர்த்துவது 

சில ைாணவர் விசா மவத்திருப்பவர்கள் ஆஸ்திரரலியர்களுக்கு 

அத்தியாவசிய வபாருட்கள் ைற்றும் ரசமவகமள வைங்குவமத 

ஆதரிப்பதற்காக பதிமனந்து நாட்களுக்கு 40 ைணி ரநரத்திற்கு ரைல் ரவமல 

வசய்ய தற்காலிகைாக அனுைதிக்கப்படுகிறார்கள்: 

 சுகாதாரத் துமறயில் பணிபுரிந்து, உடல்நலம் வதாடர்பான 

பாடவநறியில் (நர்சிங் அல்லது ைருத்துவம் ரபான்றமவ) ரசர்ந்தவர் 

ைற்றும் COVID-19 க்கு எதிரான முயற்சிகளுக்கு உதவ ஒரு சுகாதார 

அதிகாரியால் இயக்கப்படுபவர். 

 பதிவுவசய்யப்பட்ட பல்வபாருள் அங்காடிகளால் பயன்படுத்தப்படுகிறது 

(இந்த தற்காலிக நடவடிக்மக சூப்பர் ைார்க்வகட்டுகளுக்கு 1 ரை 2020 

அன்று நிறுத்தப்படும்) 

 அங்கீகரிக்கப்பட்ட வைங்குநர் அல்லது காைன்வவல்த் நிதியுதவி வபற்ற 

வயதான பராைரிப்பு ரசமவ வைங்குநரால் வயதான பராைரிப்பில் 

பணியாற்றுகிறார் 

 பதிவுவசய்யப்பட்ட ரதசிய ஊனமுற்ற காப்படீ்டுத் திட்ட வைங்குநரால் 

பணியாற்றப்படுகிறது. 

ைாணவர் விசா மவத்திருப்பவர்களுக்கு ரவமல ரநரத்மத தற்காலிகைாக 

தளர்த்துவதுபார்க்கவும். 

 

எனது மாைவர் விசாவவ நீட்டிக்க முடியுமா? 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500/temporary-relaxation-of-working-hours-for-student-visa-holders
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500/temporary-relaxation-of-working-hours-for-student-visa-holders
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ஆஸ்திரரலிய குடிவபயர்வு சட்டத்தின் கீழ், ைாணவர் விசாமவ நீட்டிக்க 

முடியாது. 

புதிய விசாவிற்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்க ரவண்டும்: 

 நீங்கள் உங்கள் வசாந்த நாட்டிற்கு திரும்ப முடியாது, ஏவனனில் உங்கள் 

விசா காலாவதியாகிறது 

 உங்கள் படிப்மப முடிக்க ஆஸ்திரரலியாவில் உங்களுக்கு அதிக ரநரம் 

ரதமவ. 

உங்கள் தற்ரபாமதய ைாணவர் விசா காலாவதியாகும் ஆறு வாரங்களுக்கு 

முன்பு புதிய ைாணவர் விசாவிற்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்க ரவண்டும். உங்கள் 

ைாணவர் விசா விண்ணப்பத்துடன் COVID-19 இன் தாக்கங்கள் குறித்த 

ஆதாரங்கமள வைங்க ரவண்டிய அவசியைில்மல. 

ஆஸ்திரரலியாவில் உங்கள் ஆய்வு முடிவமடந்தால், நீங்கள் வருமகயாளர் 

விசாவிற்கு (துமணப்பிரிவு 600) விண்ணப்பிக்கலாம். உங்கள் ைாணவர் விசா 

காலாவதியாகும் முன் நீங்கள் இமத வசய்ய ரவண்டும். 

வருமகயாளர் விசா பற்றிய கூடுதல் தகவல்கள். 

விசா விண்ணப்ப வசயல்முமற வதாடர்பான சில ரசமவகள் 

பாதிக்கப்படலாம் ைற்றும் பல ரசமவகள் கிமடக்கவில்மல. ைருத்துவ 

ரசாதமனகள், ஆங்கில வைாைி ரசாதமன வசதிகள் ைற்றும் பரயாவைட்ரிக் 

ரசகரிப்பு ஆகியவற்மற ரைற்வகாள்ளும் குழு ைருத்துவர்களும் இதில் 

அடங்குவர். இந்த ரசமவகள் கிமடக்கவில்மல என்றாலும், பல 

விண்ணப்பதாரர்கள் விசா ரதமவரய பூர்த்தி வசய்ய முடியாது. 

சரிபார்ப்புகமள முடிக்க ைற்றும் ரகாரப்பட்ட தகவல்கமள வைங்க 

ைாணவர்களுக்கு கூடுதல் ரநரம் வைங்கப்படும். 

முக்கியைாக, தற்ரபாமதய விசா காலாவதியாகும் முன் ஒரு புதிய 

விண்ணப்பத்மத உருவாக்குவது அமனத்து ரதமவகளும் பூர்த்தி 
வசய்யப்படும்ரபாது சட்டப்பூர்வைாக இருப்பதற்கு உங்களுக்கு ஒரு விசா 

வைங்கப்படும். 

ஆஸ்திரேலிய ஆய்வு ரதவவகள் 

https://immi.homeaffairs.gov.au/Visa-subsite/Pages/visit/600-visitor-landing.aspx
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உள்துமறக்கான ஆய்வுத் ரதமவகமள ஒழுங்குபடுத்துவதில்மல. 

உங்கள் கல்வி வைங்குநமர நீங்கள் வதாடர்பு வகாள்ள ரவண்டும். 

தயவுவசய்து வநகிழ்வான விநிரயாகம் வதாடர்பான கூட்டு TEQSA ைற்றும் 

ASQAக்கான அறிக்மகமயப் பார்க்கவும். 

பயணக் கட்டுப்பாடுகளின் விமளவாக விதிவிலக்குகளால், பாதிக்கப்பட்ட 

மூன்றாம் நிமல ைாணவர்களுக்கு ஆன்மலன் படிப்மப ரைற்வகாள்ள ரதசிய 

குறியடீ்டு ரதமவகள் ஐப் பார்க்கவும். 

துவறக்கு அறிவித்தல் 

நீங்கள் வடீு திரும்பினால், அல்லது உங்கள் படிப்பு நிமலமை ைாறினால் 

நீங்கள் துமறக்கு அறிவிக்க ரதமவயில்மல. 

நீங்கள் ைற்வறாரு விசா விண்ணப்பத்மத தாக்கல் வசய்யும் வமர அல்லது 

உங்கள் விசா காலாவதியாகும் வமர உங்கள் விசா வசல்லுபடியாகும். 

நீங்கள் வடீு திரும்பினால் அல்லது படிப்மபத் தள்ளிமவக்க விரும்பினால் 

உங்கள் விசாவின் நிமல ைாறாைல் இருக்கும். 

நிதி சிக்கல்கவள எதிர்தகாள்ளும் மாைவர்கள் 

குடும்ப ஆதரவு, கிமடக்கக்கூடிய பகுதிரநர ரவமல ைற்றும் 

ஆஸ்திரரலியாவில் உங்கமளத் தக்க மவத்துக் வகாள்ள உங்கள் வசாந்த 

ரசைிப்பு ஆகியவற்மற நம்புவதற்கு நீங்கள் ஊக்குவிக்கப்படுகிறரீ்கள். 

உங்களால் தங்கமள ஆதரிக்க முடியாவிட்டால், நீங்கள் வைக்கைாக 

வசிக்கும் நாட்டிற்குத் திரும்புவதற்கான ஏற்பாடுகமளச் வசய்ய ரவண்டும், 

இது அமனத்து ைாணவர் விசாக்களின் நிபந்தமனயாகும் என்பமதக் 

குறிப்பிட்டு, ஆஸ்திரரலியாவில் தங்கியிருக்கும் காலத்தில் தங்கமள 

ஆதரிக்க நிதி மவத்திருப்பவர்களுக்கு அணுகல் உள்ளது. 

12 ைாதங்களுக்கும் ரைலாக ஆஸ்திரரலியாவில் இருந்த ைாணவர்கள், நிதி 
வநருக்கடியில் சிக்கித் தவிக்கும் ைாணவர்கள் தங்கமள ஆஸ்திரரலிய 

ரைம்பாட்மட அணுக முடியும். 

https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/joint-teqsa-and-asqa-statement-relating-flexible-delivery
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/joint-teqsa-and-asqa-statement-relating-flexible-delivery
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/novel-COVID-19-also-called-2019-ncov-compliance-update-and-fact-sheets
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/novel-COVID-19-also-called-2019-ncov-compliance-update-and-fact-sheets
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/novel-COVID-19-also-called-2019-ncov-compliance-update-and-fact-sheets


 

 
 

      
      

 

18 இன் பக்கம் 9  

கஷ்டங்கமள எதிர்வகாள்ளும் சர்வரதச ைாணவர்களுக்கு சில நிதி 
உதவிகமள வைங்குவதற்கு சர்வரதச கல்வித் துமறயுடன் அரசாங்கம் 

வதாடர்ந்து ஈடுபடும். 

 

எனக்கு தற்காலிக திறன் பற்றாக்குவற விசா 

(துவைப்பிரிவு 482) அல்லது தற்காலிக ரவவல 

(திறவமயான) விசா (துவைப்பிரிவு 457) 

தற்காலிக திறன் பற்றாக்குமற ைற்றும் துமணப்பிரிவு 457 விசா 

மவத்திருப்பவர்கள் கீரை நின்று, ஆனால் பணிநீக்கம் வசய்யப்படவில்மல, 

ரைலும் வசல்லுபடியாகும் விசாமவ பராைரிப்பார்கள், சாதாரண 

ஏற்பாடுகளின்படி உங்கள் விசாமவ நீட்டிக்க வணிகங்களுக்கு வாய்ப்பு 

கிமடக்கும். 

உங்கள் விசா நிபந்தமனகமள நீங்கள் ைீறாைல் அல்லது வணிகைானது 

அவர்களின் முதலாளியின் கடமைகமள ைீறாைல் வணிகங்களுக்கான 

உங்கள் ரநரத்மத குமறக்க முடியும். 

நீங்கள் பணிநீக்கம் வசய்யப்பட்டு தற்ரபாது ரவமலயில்லாைல் இருந்தால், 

60 நாட்களுக்குள் ரவவறாரு முதலாளிமய நீங்கள் கண்டுபிடிக்க ரவண்டும் 

அல்லது இது சாத்தியைானது நீங்கள் ஆஸ்திரரலியாமவ விட்டு வவளிரயற 

ஏற்பாடு வசய்ய ரவண்டும். 

உங்கள் வசாந்த நாட்டிற்கு திரும்ப முடியாவிட்டால், நீங்கள் 

வசல்லுபடியாகும் விசாமவப் பராைரிக்க ரவண்டும் ைற்றும் ரதமவயான 

இடங்களில் ஆஸ்திரரலியாவின் சுகாதார ஆரலாசமனமயப் பின்பற்ற 

ரவண்டும். 

உடல்நலம், வயதானவர் பராைரிப்பு அல்லது ரவளாண்மை ரபான்ற 

முக்கியைான துமறகளில் தற்ரபாது பணிபுரியும் தற்காலிக பணி 
விசாக்கமள மவத்திருப்பவர்கள் COVID-19 வதாற்று தற்காலிக வசயல்பாட்டு 

விசாமவ (துமணப்பிரிவு 408) ஆஸ்திரரலிய அரசு ஒப்புதல் ஒப்பந்த நிகழ்வு 

(AGEE) ஸ்ட்ரீம் விசா. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
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என்னிடம் ஒரு ரவவல விடுமுவற ரமக்கர் விசா 

உள்ளது 

நான் COVID-19 காக முக்கிய துவறயில் பைியாற்றுகிரறன் 

(ரவளாண்வம, உைவு பதப்படுத்துதல், சுகாதாேப் பாதுகாப்பு, முதிரயார் 

போமரிப்பு, ஊனமுற்ரறார் போமரிப்பு அல்லது குழந்வத போமரிப்பு) 

ரவமல விடுமுமற ரைக்கர் விசாக்கமள நீட்டிக்க முடியாது. இருப்பினும், 

ஆஸ்திரரலியாவில் நீங்கள் மூன்று அல்லது ஆறு ைாதங்கள் குறிப்பிட்ட 

ரவமல ஐ முடித்திருந்தால், நீங்கள் இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது 

ரவமல விடுமுமற ரைக்கர் விசாவிற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். 

COVID-19 க்கு பதிலளிக்கும் வமகயில் ஆஸ்திரரலிய அரசு புதிய 

நடவடிக்மககமள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ரவளாண்மை, சுகாதாரம், 

வயது ைற்றும் ஊனமுற்ரறார் பராைரிப்பு ைற்றும் குைந்மத பராைரிப்பு 

உள்ளிட்ட முக்கியைான துமறகளில் பணிபுரியும் விடுமுமற 

தயாரிப்பாளர்களுக்கு ஒரு முதலாளியுடனான ஆறு ைாத ரவமல 

வரம்பிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும். 

இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது ரவமல விடுமுமற ரைக்கர் விசாவிற்கு 

விண்ணப்பிக்கத் ரதமவயான 3 அல்லது 6 ைாதங்கள் குறிப்பிட்ட 

ரவமலமய நிமறவு வசய்யாத, ைற்றும் வசாந்த நாட்டிற்குத் திரும்ப 

முடியாத முக்கியைான துமறகளில் பணிபுரியும் ரவமல விடுமுமற 

தயாரிப்பாளர்கள் COVID-19 வதாற்று தற்காலிக வசயல்பாட்டு விசா 

(துமணப்பிரிவு 408) ஆஸ்திரரலிய அரசு ஒப்புதல் அளித்த ஒப்பந்த நிகழ்வு 

(AGEE) ஸ்ட்ரீம் விசா ைற்றும் விசா விண்ணப்ப கட்டணம் வசூலிக்கப்படாது. 

இந்த விசா உங்கமள ஆஸ்திரரலியாவில் சட்டப்பூர்வைாக தங்க 

அனுைதிக்கும், ரைலும் நீங்கள் வதாடர்ந்து வசய்ய விரும்பினால், நீங்கள் 

அவ்வாறு வசய்ய விரும்பினால், உங்கள் வசாந்த நாட்டிற்குத் திரும்புவது 

பாதுகாப்பானது ைற்றும் நமடமுமறக்குரியது. 

புதிய விசா வைங்குவதற்கான வயது வரம்புகள், ஆங்கில வைாைி, உடல்நலம் 

ைற்றும் எழுத்துத் ரதமவகள் உள்ளிட்ட அந்த விசாவிற்கான ரதமவகமள 

நீங்கள் பூர்த்தி வசய்ய ரவண்டும். 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
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விசா நிபந்தவன 8547 - ஒரு முதலாளியுடன் ஆறு மாத ரவவலக்கான 

வேம்பு 

ரவமல வசய்யும் விடுமுமற தயாரிப்பாளர்கள் ஆஸ்திரரலியாவில் 

தங்கியிருக்கும் ரபாது எந்தவிதைான ரவமலகமளயும் வசய்ய முடியும், 

ஆனால் இது வபாதுவாக ஒரு முதலாளியுடன் ஆறு ைாத ரவமலக்கு 

ைட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, அரத முதலாளியுடன் ஆறு ைாதங்களுக்கும் 

ரைலாக ரவமல வசய்ய துமற அனுைதி வைங்காவிட்டால். 

உடல்நலம், வயதான பராைரிப்பு அல்லது ரவளாண்மை ரபான்ற 

முக்கியைான துமறகளில் பணிபுரியும் விடுமுமற தயாரிப்பாளர்கள் 

விதிவிலக்கான, எதிர்பாராத சூழ்நிமலகளின் அடிப்பமடயில், ஒரர 

முதலாளிக்கு ஆறு ைாதங்களுக்கும் ரைலாக ரவமல வசய்ய துமறக்கு 

அனுைதி வபற்றுள்ளனர். 

ரவமல வசய்யும் விடுமுமற தயாரிப்பாளர்களுக்கு ஆறு ைாதங்களுக்கும் 

ரைலாக ஒரர முதலாளிக்கு ரவமல வசய்ய துமறயிடம் அனுைதி உள்ள பிற 

சூழ்நிமலகளில், ரவமல இருக்கும் இடமும் இதில் அடங்கும்: 

 வவவ்ரவறு இடங்களில் ைற்றும் எந்த ஒரு இடத்திலும் ரவமல ஆறு 

ைாதங்களுக்கு ைிகாைல் இருக்கும் 

 ஆஸ்திரரலியாவில் எங்கும் தாவர ைற்றும் விலங்கு சாகுபடியில் 

 வடக்கு ஆஸ்திரரலியாவில் ைட்டுரை சில வதாைில்கள் 

 காட்டுத்தீ ைீட்பு முயற்சிகளுக்கு உதவுதல். 

ரவறு எந்த சூழ்நிமலயிலும், நீங்கள் 6 ைாதங்களுக்கும் ரைலாக ஒரர 

முதலாளியுடன் பணிபுரிய அனுைதி ரகார ரவண்டும். 

 

நான் COVID-19 க்கான முக்கிய-மற்ற துவறயில் ரவவல 

தசய்கிரறன் 

ரவமல விடுமுமற ரைக்கர் விசாக்கமள நீட்டிக்க முடியாது. இருப்பினும், 

நீங்கள் ஆஸ்திரரலியாவில் மூன்று அல்லது ஆறு ைாத ரவமலகமள 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/work-longer-than-6-months
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முடித்திருந்தால், நீங்கள் இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது ரவமல 

விடுமுமற ரைக்கர் விசாவிற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். 

ரைலும் தகவலுக்கு குறிப்பிட்ட பணி நிமலமைகள் ஐப் பார்க்கவும். 

COVID-19 காரணைாக இரண்டாவது, அல்லது மூன்றாவது ரவமல 

விடுமுமற விசாவிற்கு விண்ணப்பிக்கத் ரதமவயான மூன்று அல்லது ஆறு 

ைாதங்கள் குறிப்பிட்ட ரவமலமய நீங்கள் பூர்த்தி வசய்யவில்மல என்றால் - 

நீங்கள் ஒரு முக்கியைான துமறயில் ரவமல வசய்யவில்மல என்றால், 

சட்டப்பூர்வைாக இருக்க ைற்வறாரு விசாவிற்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்க 

ரவண்டும் உங்கள் வசாந்த நாட்டுக்குத் திரும்பும் வமர. 

புதிய விசா வைங்குவதற்கான வயது வரம்புகள், ஆங்கில வைாைி, உடல்நலம் 

ைற்றும் எழுத்துத் ரதமவகள் உள்ளிட்ட அந்த விசாவிற்கான ரதமவகமள 

நீங்கள் பூர்த்தி வசய்ய ரவண்டும். 

விசா நிபந்தவன 8547 - ஒரு முதலாளியுடன் ஆறு மாத ரவவலக்கான 

வேம்பு 

ரவமல வசய்யும் விடுமுமற தயாரிப்பாளர்கள் ஆஸ்திரரலியாவில் 

தங்கியிருக்கும் ரபாது எந்தவிதைான ரவமலகமளயும் வசய்ய முடியும், 

ஆனால் இது வபாதுவாக ஒரு முதலாளியுடன் ஆறு ைாத ரவமலக்கு 

ைட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, அரத முதலாளியுடன் ஆறு ைாதங்களுக்கும் 

ரைலாக ரவமல வசய்ய துமற அனுைதி வைங்காவிட்டால். 

சில சூழ்நிமலகளில், ரவமல விடுமுமற தயாரிப்பாளர்களுக்கு ஒரர 

முதலாளிக்கு ஆறு ைாதங்களுக்கும் ரைலாக ரவமல வசய்ய 

திமணக்களத்திடம் அனுைதி உண்டு, அங்கு ரவமல: 

 வவவ்ரவறு இடங்களில் ைற்றும் எந்த ஒரு இடத்திலும் ரவமல ஆறு 

ைாதங்களுக்கு ைிகாைல் இருக்கும் 

 ஆஸ்திரரலியாவில் எங்கும் தாவர ைற்றும் விலங்கு சாகுபடியில் 

 வடக்கு ஆஸ்திரரலியாவில் மட்டுரை சில வதாைில்கள் 

 காட்டுத்தீ ைீட்பு முயற்சிகளுக்கு உதவுதல். 

ரவறு எந்த சூழ்நிமலயிலும், ஒரர முதலாளியுடன் ஆறு ைாதங்களுக்கும் 

ரைலாக ரவமல வசய்ய நீங்கள் அனுைதி ரகார ரவண்டும். 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/work-longer-than-6-months
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நான் ஒரு பருவகால ததாழிலாளி அல்லது பசிபிக் 

ததாழிலாளர் திட்டத்தின் ஒரு பகுதி 

பசிபிக் ததாழிலாளர் திட்டத்தில் துவைப்பிரிவு 403 விசா 

வவத்திருப்பவர்கள் 

பசிபிக் வதாைிலாளர் திட்டத்தில் ைற்வறாரு துமணப்பிரிவு 403 விசா க்கு 

விண்ணப்பிக்கலாம், அங்கு நீங்களும் உங்கள் முதலாளியும் இந்த 

திட்டத்தில் பங்ரகற்க வவளிநாட்டு விவகாரங்கள் ைற்றும் வர்த்தகத் 

துமறயில் ஒப்புதல் அளிக்கப்படுகிறது. இந்த விசா உங்கமள 

ஆஸ்திரரலியாவில் சட்டப்பூர்வைாக தங்க அனுைதிக்கும், ரைலும் நீங்கள் 

அவ்வாறு வசய்ய விரும்பினால் அல்லது உங்கள் வசாந்த நாட்டிற்கு 

திரும்பும் வமர வதாடர்ந்து பணியாற்றலாம். 

பருவகால பைியாளர் திட்டத்தில் துவைப்பிரிவு 403 விசா 

வவத்திருப்பவர்கள் 

உங்கள் விசாமவ நீட்டிக்க முடியாது. இருப்பினும், ஆஸ்திரரலிய அரசு 

COVID-19 க்கு பதிலளிக்கும் வமகயில் முக்கியைான துமறகளில் 

பணிபுரிபவர்களுக்கு புதிய நடவடிக்மககமள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

தற்காலிக வசயல்பாடுகளான (துமணப்பிரிவு 408 ஆஸ்திரரலிய அரசு 

ஒப்புதல் அளித்த நிகழ்வு (AGEE) ஸ்ட்ரீம்) COVID-19 வதாற்றுரநாய்களின் 

ரபாது விசாவிற்கு நீங்கள் தகுதிவபறலாம்: 

 உங்கள் விசா காலாவதியாகிறது 

 உங்கள் விசா ஏற்கனரவ காலாவதியானது 

 நீங்கள் ஆஸ்திரரலியாமவ விட்டு வவளிரயற முடியாது 

 நீங்கள் உடல்நலம், வயதானவர் பராைரிப்பு அல்லது விவசாயம் 

ரபான்ற ஒரு முக்கியைான துமறயில் பணிபுரிகிறரீ்கள். 

இந்த விசா உங்கமள ஆஸ்திரரலியாவில் சட்டப்பூர்வைாக தங்க 

அனுைதிக்கும், ரைலும் நீங்கள் ரவமல வசய்ய விரும்பினால் அல்லது 

உங்கள் வசாந்த நாட்டிற்கு திரும்பும் வமர வதாடர்ந்து பணியாற்றலாம். 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-work-403/pacific-labour-scheme
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
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பருவகால வதாைிலாளர் திட்டம் ைற்றும் பசிபிக் வதாைிலாளர் திட்ட 

ஏற்பாடுகள், முதலாளிகளுடன் வதாடர்புமடயமவ, ரைலும் விவசாயத் 

துமறயுடன் புதிய விசா ஏற்பாடுகளுக்கு வகாண்டு வசல்வதற்கான, 

வதாடர்மப உருவாக்கும். 

விசா நிபந்தவனகள்: 8503 (ரமலும் தங்க ரவண்டாம்) மற்றும் 8577 

(முதலாளிகவள மாற்றுதல்) 

பருவகால பணியாளர் திட்டம் அல்லது பசிபிக் வதாைிலாளர் திட்டத்தில் 

உள்ள துமணப்பிரிவு 403 விசாவிற்கு, நிபந்தமன 8577 என்றால், நீங்கள் 

வபாதுவாக ஒரு ஸ்பான்சர் / அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதலாளிகளுக்கு ைட்டுரை 

ரவமல வசய்ய அனுைதிக்கப்படுவரீ்கள், உள்துமற ைாற்ற உங்களுக்கு 

அனுைதி வைங்காவிட்டால். 

COVID-19 காலகட்டத்தில், நீங்கள் ஸ்பான்சர்கள் / அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

முதலாளிகளுக்கு இமடயில் வசல்ல முடியும். நீங்கள் ஸ்பான்சர்கள் 

/அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதலாளிகளுக்கு இமடயில் வசல்ல ரவண்டும் 

என்றால், உங்கள் முதலாளிகளுடன் வதாடர்பு வகாள்ள ரவண்டும்: 

 நீங்கள் ஒரு பருவகால பணியாளராக இருந்தால் கல்வி, திறன்கள் 

ைற்றும் ரவமலவாய்ப்பு துமற 

 நீங்கள் பசிபிக் வதாைிலாளர் திட்டத்தில் பணிபுரிந்தால், வவளியுறவு 

ைற்றும் வர்த்தகத் துமற. 

இந்த தற்காலிக ஏற்பாடுகளின் கீழ், முதலாளிகள் இன்னும் அமனத்து 

வதாடர்புமடய ஆஸ்திரரலிய பணியிடச் சட்டங்களுக்கும் கட்டுப்பட 

ரவண்டும், ரைலும் ஆஸ்திரரலிய பணியிடச் சட்டத்தின் கீழ் ைற்ற எல்லா 

ஊைியர்கமளயும் ரபாலரவ நீங்களும் வதாடர்ந்து அரத உரிமைகமளப் 

வபறுவரீ்கள். 

பருவகால பணியாளர் ஸ்ட்ரீைில் உள்ள துமணப்பிரிவு 403 க்கு, COVID-19 

காலகட்டத்தில், உங்கள் விசாவுடன் இமணக்கப்பட்ட 8503 (ரைலும் தங்க 

ரவண்டாம்) நிபந்தமன தானாகரவ தள்ளுபடி வசய்யப்பட்டு தற்காலிக 

வசயல்பாடு (துமணப்பிரிவு 408 ஆஸ்திரரலிய அரசு ஒப்புதல் அளித்த 

நிகழ்வு (AGEE) ஸ்ட்ரீம்) விசா. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
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நிபந்தமன 8503 தள்ளுபடிக்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்க ரதமவயில்மல. 

 

என்னிடம் ஒரு சிறப்பு வவக விசா உள்ளது 

நியூசிலாந்தர்களும் ஆஸ்திரரலியர்களும் ஒருவருக்வகாருவர் நாட்டில் 

தங்கியிருந்து ரவமல வசய்வதற்கான ஏற்பாடுகமளக் வகாண்டுள்ளனர். 

 

என்னிடம் பிரிட்ஜிங் விசா ஏ, பி அல்லது சி உள்ளது 

உங்கள் தற்ரபாமதய விசா காலாவதியானதும், உங்கள் புதிய விசா 

விண்ணப்பம் வசயல்படுத்தப்படும்ரபாதும் ஏ, பி ைற்றும் சி பிரிட்ஜிங் 

ஆஸ்திரரலியாவில் தங்க உங்கமள அனுைதிக்கிறது. 

உவழப்பதற்கான உரிவமகள் 

உங்கள் பிரிட்ஜிங் விசா நிமலமைகமளப் வபாறுத்து ஆஸ்திரரலியாவில் 

ரவமல வசய்ய உங்கமள அனுைதிக்கலாம். 

நீங்கள் இமதச் சரிபார்க்கலாம்: 

 VEVO ரசமவமயப் பயன்படுத்துதல், அல்லது 

 உங்களுக்கான விசா நிமலமைகமள ImmiAccount மூலம் அணுகலாம். 

நீங்கள் ஒரு கடினைான நிதி சூழ்நிமலயில் இருந்தால், உங்கள் பிரிட்ஜிங் 

விசா உங்கமள ரவமல வசய்ய அனுைதிக்கவில்மல, அல்லது ரவமல 

வசய்வதற்கு கட்டுப்பாடுகள் இருந்தால், நீங்கள் ரவமல வசய்ய 

அனுைதிக்கும் பிரிட்ஜிங் விசா ஏ  க்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இருப்பினும், 

நீங்கள் ஒரு கடினைான நிதி சூழ்நிமலயில் இருப்பமதக் காட்ட ரவண்டும். 

ரவமலக்கான ரதமவகமள நீங்கள் பூர்த்தி வசய்யாவிட்டாலும், நீங்கள் 

இன்னும் பிரிட்ஜிங் விசாவிற்கு தகுதியுமடயவராக இருந்தால், உங்கள் 

முந்மதய பிரிட்ஜிங் விசாவில் இருந்த அரத நிபந்தமனகளுடன் புதிய 

பிரிட்ஜிங் விசாமவ நாங்கள் உங்களுக்கு வைங்குரவாம். 

https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-a-010
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உங்களுக்கு புதிய பிரிட்ஜிங் விசா வைங்கப்படவிட்டாலும், இது உங்கமள 

ரவமல வசய்ய அனுைதிக்கிறது: 

 உங்கள் தற்ரபாமதய விசா விண்ணப்பத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிமவ 

நீதித்துமற ைறுஆய்வு வசய்ய விண்ணப்பித்ததால், உங்களுக்கு 

தற்ரபாமதய பிரிட்ஜிங் விசா ஏ உங்களுக்கு வைங்கப்பட்டது, அல்லது 

 நீங்கள் பாதுகாப்பு விசாவிற்கு விண்ணப்பித்துள்ளரீ்கள். 

பார்க்கவும்: விண்ணப்பிக்கும் முமறமயப் பற்றிய தகவல். 

 

பிரிட்ஜிங் விசாக்கள் காலாவதியாகிறது 

உங்கள் விசா காலாவதி ரததிமயத் தாண்டி ஆஸ்திரரலியாவில் தங்க 

விரும்பினால், நீங்கள் ைற்வறாரு விசாவிற்கு விண்ணப்பிக்க ரவண்டும். 

எனக்கு பிரிட்ஜிங் விசா இ உள்ளது 

இந்த தற்காலிக விசா நீங்கள் ஆஸ்திரரலியாவில் தங்க அனுைதிக்கிறது: 

 வவளிரயற ஏற்பாடுகள் வசய்யுங்கள் 

 உங்கள் குடிரயற்ற விஷயத்மத முடிவு வசய்யுங்கள் 

 குடிரயற்ற முடிவுக்காக காத்திருங்கள். 

உவழப்பதற்கான உரிவமகள் 

உங்கள் பிரிட்ஜிங் விசா நிமலமைகமளப் வபாறுத்து ஆஸ்திரரலியாவில் 

ரவமல வசய்ய உங்கமள அனுைதிக்கலாம். 

நீங்கள் இமதச் சரிபார்க்கலாம்: 

 VEVO ரசமவமயப் பயன்படுத்துதல், அல்லது 

 உங்களுக்கான விசா நிமலமைகமள ImmiAccount மூலம் அணுகலாம். 

பிரிட்ஜிங் விசாக்கள் காலாவதியாகிறது 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/applying-online-or-on-paper/online
https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query
https://online.immi.gov.au/lusc/login
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உங்கள் விசா காலாவதி ரததிமயத் தாண்டி ஆஸ்திரரலியாவில் தங்க 

விரும்பினால், நீங்கள் ைற்வறாரு விசாவிற்கு விண்ணப்பிக்க ரவண்டும். 

நிவல தரீ்மான ரசவவ 

நிமல தீர்ைான ரசமவ (SRS) திட்டத்தால் உங்களுக்கு தற்காலிக ஆதரமவ 

வைங்க முடியும். 

ஆதரவுமவ வபறுவதற்கான தகுதி இருந்தால் நீங்கள் தகுதிவபறலாம்: 

 விசா இல்லாைல் நீங்கள் ஆஸ்திரரலியாவில் வசிப்பவர் 

 ஒரு சட்டவிரராத கடல் வருமக (IMA) ைற்றும் வசல்லுபடியாகும் 

தற்காலிக பாதுகாப்பு விசா (TPV) அல்லது பாதுகாப்பான ரேவன் 

எண்டர்பிமரஸ் விசா (SHEV) விண்ணப்பத்மத தாக்கல் வசய்யலாம் 

 ஐ.எம்.ஏ அல்லாத ைற்றும் வசல்லுபடியாகும் பாதுகாப்பு விசா 

விண்ணப்பத்மத தாக்கல் வசய்யலாம் 

 பிரிட்ஜிங் விசா இ (பி.வி.இ) மவத்திருப்பவர் 

 உங்கள் குடிரயற்ற நிமலமயத் தீர்ப்பதற்கான உங்கள் திறமனப் 

பாதிக்கும் குறிப்பிடத்தக்க தமடகமள எதிர்வகாள்கிறது. 

 

எனது விசா காலாவதியானது 

28 நாட்களுக்குள் காலாவதியானது 

உங்கள் விசா காலாவதியானதால், சட்டப்பூர்வைாக ைாற உடனடியாக 

பிரிட்ஜிங் விசா E (BVE) க்கு விண்ணப்பிக்க ரவண்டும். பிவிஇ என்பது ஒரு 

குறுகிய கால விசா ஆகும், இது ஆஸ்திரரலியாமவ விட்டு 

வவளிரயறுவதற்கான ஏற்பாடுகமளச் வசய்யும்ரபாது நீங்கள் 

சட்டப்பூர்வைாக இருக்க அனுைதிக்கிறது. 

நீங்கள் ஆஸ்திரரலியாவில் சட்டப்பூர்வைாக தங்க விரும்பினால், நீங்கள் 

புதிய விசாவிற்கு விண்ணப்பிக்க ரவண்டும். உங்கள் சூழ்நிமலகள் உங்கள் 

விசா விருப்பங்கமளயும், சட்டப்பூர்வைாக இருக்க நீங்கள் என்ன வசய்ய 

ரவண்டும் என்பமதயும் தீர்ைானிக்கும். உங்கள் விசா எவ்வளவு காலத்திற்கு 

முன்பு காலாவதியானது என்பமதப் வபாறுத்து, நீங்கள் ஆஸ்திரரலியாவில் 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/sitesearch?k=Bridging%20visa%20E%20(BVE)
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இருக்கும்ரபாது ரைலும் விசாக்களுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான 

கட்டுப்பாடுகமள நீங்கள் சந்திக்க ரநரிடும். 

விசா விண்ணப்ப வசயல்முமற வதாடர்பான சில ரசமவகள் COVID-19 ஆல் 

பாதிக்கப்படலாம் ைற்றும் நாங்கள் நம்பியிருக்கும் பல ரசமவகள் (ைருத்துவ 

ரசாதமனகள் ைற்றும் பரயாவைட்ரிக் ரசகரிப்பு ரபான்றமவ) வபருகிய 

முமறயில் கிமடக்கவில்மல. விண்ணப்பதாரர்களுக்கான சரிபார்ப்புகமள 

முடிக்க ைற்றும் ரகாரப்பட்ட தகவல்கமள வைங்க கூடுதல் ரநரம் 

வைங்கப்படும். 

28 நாட்களுக்கு முன்னர் காலாவதியானது 

உங்கள் விசா 28 நாட்களுக்கு முன்னர் காலாவதியானால், உங்கள் 

குடிரயற்ற நிமலமயத் தீர்ப்பதற்கான உதவிக்கு நிமலத் தீர்வு ரசமவ (SRS) 

ஐ வதாடர்பு வகாள்ளவும். 

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

