மாணவர் விசா
COVID-19 சசாதனை மற் றும் சிகிச ்னச
உங் களிடம் விசா இல் லலயென் றாலும் , அல் லது விசா நிலல குறித்து
உங் களுக்கு உறுதிொக யதரிொவிட்டாலும் , நீ ங்கள் ய ாது சுகாதார
வழிமுலறகலள ் பின் ற்ற வவண்டும் . உங் களுக்கு உடல் நிலல சரியில் லாமல்
இருந்தால் , மருத்துவ சிகிசல
் ச ய ற்றுக்யகாண்டு COVID-19 ரிவசாதலனலெ
வமற்யகாள் ளுங் கள்
இலவச COVID-19 வசாதலன மற்றும் சிகிசல
் சலெ மாநில மற்றும் பிராந்திெ
அரசாங் கங் கள் வழங் குகின் றன.









ஆஸ் திவரலிெ தலலநகர ் பிராந்திெம்
நியூ சவுத் வவல் ஸ்
வடக்கு பிராந்திெம்
குயின் ஸ் லாந்து
யதற்கு ஆஸ் திவரலிொ
தாசுவமனிொ
விக்வடாரிொ
வமற்கு ஆஸ் திவரலிொ

எை்ைிடம் மாணவர் விசா உள் ளது
COVID-19 மற்றும் ெணக் கட்டு ் ாடுகள் விசா நி ந்தலனகலள பூரத்
் தி
யசெ் வலதத் தடுக்கும் மாணவர ் விசா நிலலலமகளுக்கு வகு ்பி ல்
கலந்துயகாள் வது அல் லது ஆன் லலன் கற்றலல ் ென் டுத்துதல் வ ான் ற ஒரு
யநகிழ் வான அணுகுமுலற எடுக்க ் டுகிறது.
ஆஸ் திவரலிொவில் உங் கள் டி ்பு முடிவலடந்தால் , நீ ங்கள் ஆஸ் திவரலிொலவ
விட்டு யவளிவெற முடிொவிட்டால் , உங் கள் மாணவர ் விசா காலாவதிொகும்
முன் மற்யறாரு விசாவிற்கு விண்ண ்பி க்க வவண்டும் .
ஆஸ் திவரலிெ இடம் ய ெரவு
் சட்டத்தின் கீழ் , மாணவர ் விசாலவ நீ ட்டிக்க
முடிொது.
புதிெ விசாவிற்கு நீ ங்கள் விண்ண ்பி க்க வவண்டும் :


நீ ங்கள் உங் கள் யசாந்த நாட்டிற்கு திரும்
காலாவதிொகிறது அல் லது

முடிொது, உங் கள் விசா



உங் கள்
வதலவ.

டி ்ல

முடிக்க ஆஸ் திவரலிொவில் உங் களுக்கு அதிக வநரம்

நீ ங்கள் ஆஸ் திவரலிொவில் யதாடர ்ந்து டிக்கிறீரகள்
்
என் றால் , உங் கள்
தற்வ ாலதெ மாணவர ் விசா காலாவதிொகும் ஆறு வாரங் களுக்கு முன் பு புதிெ
மாணவர ் விசாவிற்கு விண்ண ்பி க்க வவண்டும் .
ஆஸ் திவரலிொவில் உங் கள் டி ்பு முடிவலடந்தாலும் , நீ ங்கள்
ஆஸ் திவரலிொலவ விட்டு யவளிவெற முடிொது என் றால் , உங் கள் மாணவர ்
விசா காலாவதிொகும் முன் பு நீ ங்கள் மற்யறாரு விசாவிற்கு விண்ண ்பி க்க
வவண்டும் .
உங் கள் சூழ் நிலலகலள ் ய ாறுத்து, நீ ங்கள்
(துலண ்பி ரிவு 600) க்கு தகுதிய றலாம் .

ாரலவொளர
்
் விசா

விசா விண்ண ் யசெல் முலற யதாடர ் ான சில வசலவகள்
ாதிக்க ் டலாம்
மற்றும் ல வசலவகள் யசெலில் இல் லல. மருத்துவ வசாதலனகள் , ஆங் கில
யமாழி வசாதலன வசதிகள் மற்றும் வொயமட்ரிக் வசகரி ்பு ஆகிெவற்லற
வமற்யகாள் ளும் மருத்துவரகள்
்
குழு இதில் அடங் கும் . இந்த வசலவகள்
கிலடக்கவில் லல என் றாலும் , ல விண்ண ் தாரரகள்
்
விசா வதலவகலள
பூரத்
் தி யசெ் ெ முடிொது. காவசாலலகலள முடிக்க மற்றும் வகார ் ட்ட
தகவல் கலள வழங் க மாணவரகளுக்
்
கு கூடுதல் வநரம் வழங் க ் டும் .
தற்வ ாலதெ விசா காலாவதிொகும் முன் பு நீ ங்கள் ஒரு புதிெ விண்ண ் த்லத
யசெ் தால் , அலனத்து வதலவகளும் பூரத்
் தி யசெ் ெ ் டும் வ ாது சட்ட ்பூரவமாக
்
இருக்க நீ ங்கள் ஒரு பிரிட்ஜிங் விசாலவ ் ய றலாம் .

மாணவர் விசாவில் பணிபுரிதல்
உங் கள் பாடநெறி ‘அமர்வுக் கு நவளிசே’ இருெ் தால்
உங் கள் ாடயநறி ‘அமரவுக்
்
கு யவளிவெ’ கருத ் ட்டால் நீ ங்கள் வரம் ற்ற
வநரத்திற்கு வவலல யசெ் ெலாம் . திட்டமிட ் ட்ட ாடயநறி இலடவவலளயின்
வ ாது அல் லது ஒரு மாணவர ் திட்டமிட்ட டி டி ்ல முடித்திருந்தால் ,
ாடயநறிகள் ‘அமரவுக்
்
கு யவளிவெ’ கருத ் டுகின் றன.
ெீ ங் கள் ஆராே் ச்சி அல் லது முனைவர் பட்டப்படிப்பு மூலம் முதுெினல
படிக்கிறீர்கள் எை்றால்
நீ ங்கள் ஆராெ் சசி
்
அல் லது முலனவர ் ட்ட ் டி ்பு மூலம் முதுகலல ்
டிக்கத்
யதாடங் கியிருந்தால் , நீ ங்கள் வரம் ற்ற வநரத்திற்கு வவலல யசெ் ெலாம் .
உங் கள் பாடநெறி ஒத்தினவக் கப்பட்டிருெ் த ால்
உங் கள் ாடயநறி ஒத்திலவக்க ் ட்டி ருந்தால் ,
வநரத்திற்கு வமல் வவலல யசெ் ெலாம் .

திலனந்து நாட்களுக்கு 40 மணி

மாணவர் விசா னவத்திருப்பவர்க ளுக் கு சவனல செரத்னத தற் காலிகமாக
தளர்த்துவது
சில மாணவர ் விசா லவத்திரு ் வர ்கள் தற்காலிகமாக இருந்தால் , திலனந்து
நாட்களுக்கு 40 மணி வநரத்திற்கு வமல் வவலல யசெ் ெ அனுமதிக்க ் டு வார ்கள் :






சுகாதாரத் துலறயில்
ணிபுரிந்து, உடல் நலம் யதாடர ் ான
ாடயநறியில்
(நர ்சிங் அல் லது மருத்துவம் வ ான் றலவ) வசர ்ந்தார ் மற்றும் COVID-19 க்கு
எதிரான முெற்சிகளுக்கு உதவ ஒரு சுகாதார அதிகாரிொல்
இெக்க ் டுகிறார ்.
அங் கீகரிக்க ் ட்ட வழங் குநர ் அல் லது காமன் யவல் த் நிதியுதவி ய ற்ற
வெதான ராமரி ்பு வசலவ வழங் குநரால் வெதான ராமரி ்பி ல்
ணிொற்றுகிறார ்
திவுயசெ் ெ ் ட்ட வதசிெ ஊனமுற்ற கா ்பீட்டு த் திட்ட வழங் குநரால்
ணிொற்ற ் டுகிறது.

இந்த துலறகளில்
ணிபுரியும் மாணவர ் விசா லவத்திரு ் வர ்களுக்கு மட்டு வம
தற்காலிக ஏற் ாடுகள் ய ாருந்தும் . ாரக்
் கவும் மாணவர ் விசா
லவத்திரு ் வரகளுக்
்
கு வவலல வநரத்லத தற்காலிகமாக தளரத்
் துவது.
வெதான ராமரி ்பு வசலவ வழங் குநரகள்
்
வமலும் விவரங் களுக்கு சுகாதாரத்
துலற வழங் கிெ கடிதங் கலள ்
ாரக்
் க வவண்டும் . திவுயசெ் ெ ் ட்ட வதசிெ
ஊனமுற்வறார ் கா ்பீட்டு த் திட்ட வழங் குநரகள்
்
வமலதிக தகவல் களுக்கு
என் டிஐஎஸ் ஆலணெம் வழங் கிெ கடிதத்லத ் ாரக்
் க வவண்டும் .
யதாடர ்புலடெ அலனத்து ஆஸ் திவரலிெ ணியிடச ் சட்டங் களுக்கும்
முதலாளிகள் இன் னும் கட்டு ் ட வவண்டும் . சரவவதச
்
மாணவரகள்
்
உட் ட
யவளிநாட்டு த் யதாழிலாளரகள்
்
, ஆஸ் திவரலிெ ணியிடச ் சட்டத்தின் கீழ் மற்ற
அலனத்து ஊழிெரகளுக்
்
கும் அவத உரிலமகலளக் யகாண்டுள் ளனர.்

ஆஸ் திசரலிே ஆே் வு சதனவகள்
உள் துலற ஆெ் வுத் வதலவகலள ஒழுங் கு டுத்துவதில் லல.
உங் கள் கல் வி வழங் குநலர நீ ங்கள் யதாடர ்பு யகாள் ள வவண்டும் .
யநகிழ் வான விநிவொகம் யதாடர ் ான கூட்டு TEQSA மற்றும் ASQA அறிக்லகலெ
தெவுயசெ் து ாரக்
் கவும் .
ெணக் கட்டு ் ாடுகளின் விலளவாக விதிவிலக்குகளுக்கு,
ாதிக்க ் ட்ட
மூன் றாம் நிலல மாணவரகளுக்
்
கு ஆன் லலன்
டி ்ல வமற்யகாள் ள வதசிெ
குறியீடு வதலவகள் ஐ ் ாரக்
் கவும் .

துனறக்கு அறிவித்தல்
நீ ங்கள் வீடு திரும் பி னால் , அல் லது உங் கள்
துலறக்கு அறிவிக்க வதலவயில் லல.

டி ்பு நிலலலம மாறினால் நீ ங்கள்

நீ ங்கள் மற்யறாரு விசா விண்ண ் த்லத தாக்கல் யசெ் யும் வலர அல் லது
உங் கள் விசா காலாவதிொகும் வலர உங் கள் விசா யசல் லு டிொகும் . நீ ங்கள்
வீடு திரும் பி னால் அல் லது டி ்ல த் தள் ளிலவத்தால் உங் கள் விசாவின் நிலல
மாறாமல் இருக்கும் .

ெிதி சிக்கல் கனள எதிர்நகாள் ளும் மாணவர்கள்
குடும் ஆதரவு, கிலடக்கக்கூடிெ
குதிவநர வவலல மற்றும் ஆஸ் திவரலிொவில்
உங் கலள ஆதரிக்க உங் கள் யசாந்த வசமி ்பு ஆகிெவற்லற நம் புவதற்கு நீ ங்கள்
ஊக்குவிக்க ் டு கிறீரகள்
்
.
உங் கலள ஆதரிக்க முடிொவிட்டால் , நீ ங்கள் வழக்கமாக வசிக்கும் நாட்டிற்கு
திரும் புவதற்கான ஏற் ாடுகலள யசெ் ெ வவண்டும் . இது அலனத்து மாணவர ்
விசாக்களின் நி ந்தலனொகும் , விசா லவத்திரு ் வர ்கள் ஆஸ் திவரலிொவில்
தங் கியிருக்கும் காலத்திற்கு தங் கலள ஆதரி ் தற்கான நிதிலெ அணுகலாம் .
12 மாதங் களுக்கும் வமலாக ஆஸ் திவரலிொவில் தங் கியுள் ள மாணவரகள்
்
, நிதி
யநருக்கடியில் சிக்கித் தவிக்கும் மாணவரகள்
்
, அவரகளின்
்
சில ஆஸ் திவரலிெ
வமம் ாடுகலள அணுக முடியும் .
ஆஸ் திவரலிெ வரிவிதி ்பு அலுவலக வலல ் க்கம் வமலதிக அணுகலுக்கான
ஆரம் அணுகல் ஐ ் தெவுயசெ் து ாரக்
் கவும்
COVID-19 நதாற்று ெிகழ் வு விசா
உங் கள் மாணவர ் விசா காலாவதிொகிவிட்ட ால் , நீ ங்கள் தற்வ ாது வீடு திரும்
முடிெவில் லல எனில் , மற்யறாரு விசாவிற்கான வதலவகலள பூரத்
் தி யசெ் ெ
முடிொது, நீ ங்கள் தற்காலிக யசெல் ாடு (துலண ்பி ரிவு 408) ஆஸ் திவரலிெ அரசு
ஒ ்புதல் அளித்த நிகழ் வு ஸ் ட்ர ீம் (COVID-19 யதாற்று நிகழ் வு விசா) க்கு
தகுதிய றலாம் .
வவயறாரு விசாவிற்கான வதலவகலள ஏன் பூரத்
் தி யசெ் ெ முடிொது என் லத
நீ ங்கள் நிரூபிக்க வவண்டும் . வமலும் விசா விண்ண ் க் கட்டணத்லத (VAC)
யசலுத்த உங் களுக்கு வ ாதுமான நிதி அணுகல் இல் லல என் தற்கான
அறிக்லக மற்றும் சான் றுகள் இதில் அடங் கும் .

