
ஒரு புதிய மாணவர் விசாவுக்கு விண்ணப்பித்தல் 

க ாவிட்-19  ாரணமா , சில விசா சசயலாக்  கேரங் ள் பாதிக் ப்பட்டுள்ளன மற்றும் 

விண்ணப்பங் ளள முடிவு சசய்ய சிறிது  ாலம் ஆ லாம். தற்கபாளதய பயணக் 

 ட்டுப்பாடு ளில் இருந்து விலக் ளிக் ப்பட்டுள்ள அல்லது பாது ாப்பான பயண 

மண்டலத்திற்குள் பயணம் சசய் ின்ற பயணி ளுக் ான விசா விண்ணப்பங் ளுக்கு ோங் ள் 

முன்னுாிளம அளிக் ிகறாம். 

கமலதி த் த வல் ளள அறிந்துச ாள்ள விசா சசயலாக்  கேரங் ளளப் பார்க் வும். 

மாணவர் விசா  ட்டணத் தள்ளுபடி 

ேீங் ள் சபப்ரவாி 1, 2020 அன்கறா அல்லது அதற்குப் பின்னகரா ஒரு மாணவர் விசா 

ளவத்திருந்து க ாவிட்-19 தாக் ங் ள்  ாரணமா  உண்ளமயான விசா சசல்லுபடிக் 

 ாலத்திற்குள் உங் ள் படிப்ளப உங் ளால் முடிக்  முடியாமல் கபாயிருந்தால், ஒரு கூடுதல் 

மாணவர் விசா விண்ணப்பத்ளதச் சமர்ப்பிக்  உங் ளுக்கு அனுமதிக்கும் வள யில் விசா 

விண்ணப்பக்  ட்டணத்ளத ோங் ள் தள்ளுபடி சசய்கவாம்.  ேீங் ள் பின்வரும் தகுதிளயப் 

சபற்றிருந்தாலும் இதில் உள்ளடங்கும்: 

 பயணக்  ட்டுப்பாடு ளின்  ாரணமா  உங் ளால் அவுஸ்திகரலியாவுக்குள் நுளைய

முடியாததால் உங் ள் படிப்பு தாமதம் ஆ ியிருந்தால்

 பகுதிகேரப் படிப்புச் சுளமளயக் குளறப்பதற்கு ேீங் ள்  ட்டாயப்படுத்தப்பட்டிருந்தால்

 உங் ள் கவளல சதாடர்பான பயிற்சி அல்லது கவளலவாய்ப்பு ளள உங் ளால்

முடிக்  முடியாமல் கபாயிருந்தால்.

இந்த ேடவடிக்ள  சாதாரண  ாரணங் ளுக் ா  ஒரு புதிய மாணவர் விசா 

விண்ணப்பிக் ின்ற மாணவர் ளுக்குப் சபாருந்தாது (ேீங் ள் ஒரு க ார்ஸ் அல்லது படிப்புப் 

பிாிவில் கதர்ச்சி சபறாதது, தனிப்பட்ட  ாரணங் ளுக் ா  தாமதம் ஆ ியிருப்பது அல்லது 

உங் ள் படிப்புச் சுளமளய ேீங் ள் தாமா  முன்வந்து குளறத்திருப்பது கபான்றளவ இதில் 

அடங்கும்.) 

உங் ள் விண்ணப்பத்திற் ான  ட்டணத் தள்ளுபடி பாிசீலிக் ப்பட கவண்டுசமனில் ேீங் ள் 

ஒரு மாணவர் விசாவிற்கு விண்ணப்பிக்  கவண்டும் மற்றும் பூர்த்தி சசய்த படிவம் 1545 

க ாவிட்-19 தாக் த்திற்கு உள்ளான மாணவர் (PDF 228 KB) என்ற சான்றிதளை உங் ள் 

 ல்வி ேிறுவனத்திடமிருந்து சபற்று சமர்ப்பிக்  கவண்டும். 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions
https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions
https://covid19.homeaffairs.gov.au/new-zealand-safe-travel-zone
https://covid19.homeaffairs.gov.au/new-zealand-safe-travel-zone
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processing-times
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf
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ேீங் ள் அவுஸ்திகரலியாவில்  ட்டணத் தள்ளுபடிக்கு விண்ணப்பிப்பவரா  இருந்தால், 

முதலில்  ட்டணத் தள்ளுபடி சாிபார்க் ப்பட கவண்டும் என்பதால் இளணப்பு விசா 

தானா கவ வைங் ப்பட மாட்டாது.  

இந்தத் தள்ளுபடி, விசா விண்ணப்பக்  ட்டணத்திற்கு மட்டுகம சபாருந்தும். 

ஒரு மாணவர் விசாவுக் ா  ஏற் னகவ விண்ணப்பித்துள்ள மாணவர் ளுக்கு பணம் 

திருப்பித் தரப்பட மாட்டாது. புதிய விண்ணப்பங் ள் மட்டுகம விண்ணப்பக்  ட்டணம் 

தள்ளுபடி சசய்யப்படுவதற் ான தகுதிளயப் சபறும். 

 

படிவம் 1545 க ாவிட்-19 

ேீங் ள் சபப்ரவாி 1, 2020 அன்கறா அல்லது அதற்குப் பின்னகரா ஒரு மாணவர் விசா 

ளவத்திருந்தீர் ள் என்றும், க ாவிட்-19  ாரணமா  உங் ள் உண்ளமயான விசா 

சசல்லுபடிக்  ாலத்தில் உங் ளால் படிப்ளப முடிக்  முடியவில்ளல என்றும்  ல்வி 

ேிறுவனங் ளுக்கு மனேிளறவு ஏற்பட கவண்டும். 

உங் ள் பூர்த்தி சசய்த விண்ணப்பத்துடன் க ாவிட்-19 சதாடர்பான தாக் ங் ளுக் ான 

கூடுதல் ஆதாரத்ளதயும் ேீங் ள் சமர்ப்பிக் லாம். 

 

கமலதி த் த வல் ளுக் ான சே ிழ்வுத்தன்ளமயுள்ள 

 ாலக்ச டுக் ள் - ஆங் ிலத் கதர்வு ள், பகயாசமட்ாிக்ஸ் மற்றும் 

உடல்ேலம் 

ேீங் ள் க ாவிட்-19  ாரணமா  கதர்வு எழுத முடியாமல் இருந்தால் உங் ள் ஆங் ில 

சமாைித் கதர்வு முடிவு ளள வைங்  ோங் ள் கூடுதல் அவ ாசம் அனுமதிப்கபாம். 

கசளவ ளுக் ான அணு லில் க ாவிட்-19 இளடயூறு ஏற்படுத்தியிருந்தால், 

பகயாசமட்ாிக்ஸ் கச ாிப்பு மற்றும் உடல்ேலப் பாிகசாதளன ளுக்கும் கூடுதல் அவ ாசம் 

அளிக் ப்படும். 

இவற்றில் ஒன்று அல்லது அதற்கு கமற்பட்ட கசளவ ளுக்கு எதிர் ாலத்தில் 28 ோட் ளுக்கு 

கமல் ஒரு ேியமனச் சந்திப்புக்கு முன்பதிவு சசய்திருந்தால், ேியமனச் சந்திப்பு 

உறுதிப்படுத்தளல ImmiAccount-இல் ேீங் ள் இளணக் லாம். 

ImmiAccount வாயிலா  திளணக் ளத்துக்குத் த வல் சதாிவிக்  தயவுசசய்து 

க ாாிக்ள  ளுக்குப் பதிலளிக் வும், உங் ளுக்குத் கதளவப்பட்டால் கூடுதல் அவ ாசம் 

கவண்டும் என்பளதயும் அதில் குறிப்பிடவும். 
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தற்கபாது விசா ளவத்திருப்பவர் ள் 

மாணவர் விசா ேிபந்தளன ள் 

மாணவர் விசா ேிபந்தளன ளளப் பூர்த்தி சசய்வளத க ாவிட்-19  ட்டுப்பாடு ள் தடங் ல் 
ஏற்படுத்தியுள்ள இடங் ளில் ோங் ள் சே ிழ்வுத்தன்ளமயுள்ள அணுகுமுளறளயப் பின்பற்றி 

வரு ிகறாம். ேீங் ள் பின்வரும் ேிளலளம ளில் இருந்தால் உங் ள் விசா ேிபந்தளன ளள 

மீறியவர் ஆ  மாட்டீர் ள்: 

 அனுமதியுடன் க ார்ஸ் ஒத்திளவக் ப்பட்டிருந்தால் 

 ஆன்ளலனில் படித்துக்ச ாண்டிருந்தால். 

ேீங் ள் குறிப்பிட்ட திளணக் ளங் ளில் பணிபுாிபவரா  இருந்தால் இரண்டு வாரங் ளுக்கு 

40 மணித்தியாலத்திற்கு கமல் கவளல சசய்ய ேீங் ள் தற் ாலி மா  

அனுமதிக் ப்படு ிறீர் ள். 

கமலதி த் த வல் ளள அறிந்துச ாள்ள மாணவர் விசா ளவத்திருப்பவர் ளுக்கு கவளல 

கேரங் ளில் தற் ாலி த் தளர்வு ள் என்பளதப் பார்க் வும். 

 

எங் ளுக்கு எப்கபாது த வல் சதாிவிக்  கவண்டும் 

ேீங் ள் தாய்ோட்டுக்குத் திரும்பினால், அல்லது உங் ள் படிப்புச் சூழ்ேிளல மாறினால் 

ேீங் ள் எங் ளிடம் சசால்ல கவண்டியதில்ளல. ேீங் ள் மற்சறாரு விசா விண்ணப்பத்ளதச் 

சமர்ப்பிக்கும் வளர, அல்லது உங் ள் விசா  ாலாவதியாகும் வளர உங் ளுளடய 

தற்கபாளதய விசா சசல்லத்தக் தாகும். ேீங் ள் தாய்ோட்டிற்குத் திரும்பினால் அல்லது 

உங் ள் படிப்பு தள்ளிளவக் ப்பட்டால் உங் ள் விசா ேிளலளம மாறாது.  

 ல்வி ேிறுவனங் ள் ஒரு புதிய கசர்க்ள  உறுதிப்படுத்தல் (Confirmation of Enrolment, CoE) 

வைங் ி மாணவர் ளள ஆன்ளலனில் படிக்குமாறு கசர்த்துக்ச ாள்ளலாம். ேீங் ள் ஒரு 

மாணவர் விசா ளவத்திருந்தால், உங் ள்  ல்வி ேிறுவனம் உங் ள் புதிய CoE-ஐ எங் ளிடம் 

அளிக்கும்.  

உங் ள் மாணவர் விசா விண்ணப்பம் இன்னும் சசயலாக் ப்படாமல் இருந்தால், 

ImmiAccount மூலம் உங் ள் விண்ணப்பத்துடன் உங் ள் புதிய CoE-ஐ ேீங் ள் 

இளணக் லாம். 

 

 

 

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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ேிதிச் சிக் லில் உள்ள மாணவர் ள் 

ேீங் ள் அவுஸ்திகரலியாவில் கவளல சசய்துச ாண்கட படிப்பவரா  இருந்தால், பின்வரும் 

ேிளலளம ளில் உங் ளால் ேிதி உதவிளய அணு  முடியலாம்: 

 சுய தனிளமப்படுத்தலில் இருக்  கவண்டியிருந்தால் அல்லது க ாவிட்-19 

பாதிக் ப்பட்ட ஒருவளர  வனித்துக்ச ாள்ள கவண்டியிருந்தால் (சபருந்சதாற்று 

விடுமுளற கபரைிவுக் ச ாடுப்பனவு) அல்லது;  

 மாேில சபாது சு ாதார உத்தரவால் கமாசமா  பாதிக் ப்பட்டு ஏழு தினங் ளுக்கு கமல் 

சபாதுமுடக் த்தில் இருக்  கவண்டியிருந்தால் (க ாவிட்-19 கபரைிவுக் ச ாடுப்பனவு) 

தகுதி வரன்முளற ள் உட்பட, ேிதி ஆதரவு ச ாடுப்பனவு ள் குறித்த கமலதி த் 

த வல் ளுக்கு, சசன்டர்லிங்க் ச ாடுப்பனவு ள் மற்றும் கசளவ ளளப் பார்ளவயிடவும். 

 

கமலதி த் த வல் ள் 

சர்வகதச மாணவர் ளுக் ான த வல் ள் பின்வருபளவ உள்ளிட்ட பல்கவறு அரசாங்  

மு ளம ளில்  ிளடக் ிறது: 

 அவுஸ்திகரலிய அரசாங் ம் க ாவிட்-19 - சமீபத்திய சசய்தி ள், புதுப்பிப்பு ள் மற்றும் 

ஆகலாசளன ளுக்கு. 

  ல்வித் துளற, திறன் ள் மற்றும் கவளல வாய்ப்பு மற்றும் மின்னஞ்சல் 

international.students@dese.gov.au 

 சு ாதாரத் துளற - அயல்ோட்டு மாணவர் உடல்ேலக்  ாப்பீட்டுக்கு 

 சர்வகதச மாணவர் குளறதீர்ப்பு அதி ாாி - க ாவிட்-19 சதாடர்பான பு ார் ளுக்கு 

 ஸ்டடி அவுஸ்திகரலியா - ஆதரவுச் கசளவ ள் குறித்த த வல் ளுக்கு. 
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