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ஒரு புதிய மாணவர் விசாவுக்கு விண்ணப்பித்தல் 

ககாவிட்-19 காரணமாக, சில விசா சசயலாக்க கேரங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் 

விண்ணப்பங்களள முடிவு சசய்ய சிறிது காலம் ஆகலாம்.  

உள்ோட்டு விவகார திளணக்களத்துக்கு முழுளமப்படுத்தப்பட்ட மாணவர் விசா 

விண்ணப்பங்களள வழங்குமாறு ோம் மாணவர்களள ஊக்குவிக்கின்கறாம். 

கதளவப்பாடுகளள அறிந்து சகாள்வதற்கு, ஆவண சாிபார்க்ளக பட்டியல் கருவிளய 

மாணவர்களால் பயன்படுத்த முடியும். 

முழுளமயான விண்ணப்பம் ஒன்று சமர்ப்பிப்பது அவ்விண்ணப்பம் துாிதமாக 

பாிசீலிக்கப்படுவளத இயலுமாக்கும். 

கமலதிகத் தகவல்களள அறிந்துசகாள்ள விசா சசயலாக்க கேரங்களளப் பார்க்கவும். 

 

மாணவர் விசா கட்டணத் தள்ளுபடி 

ேீங்கள் சபப்ரவாி 1, 2020 அன்கறா அல்லது அதற்குப் பின்னகரா ஒரு மாணவர் விசா 

ளவத்திருந்து ககாவிட்-19 தாக்கங்கள் காரணமாக உண்ளமயான விசா சசல்லுபடிக் 

காலத்திற்குள் உங்கள் படிப்ளப உங்களால் முடிக்க முடியாமல் கபாயிருந்தால், ஒரு கூடுதல் 

மாணவர் விசா விண்ணப்பத்ளதச் சமர்ப்பிக்க உங்களுக்கு அனுமதிக்கும் வளகயில் விசா 

விண்ணப்பக் கட்டணத்ளத ோங்கள் தள்ளுபடி சசய்கவாம். ேீங்கள் பின்வரும் தகுதிளயப் 

சபற்றிருந்தாலும் இதில் உள்ளடங்கும்: 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/web-evidentiary-tool
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
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
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படிவம் 1545 ககாவிட்-19 

ேீங்கள் சபப்ரவாி 1, 2020 அன்கறா அல்லது அதற்குப் பின்னகரா ஒரு மாணவர் விசா 

ளவத்திருந்தீர்கள் என்றும், ககாவிட்-19 காரணமாக உங்கள் உண்ளமயான விசா 

சசல்லுபடிக் காலத்தில் உங்களால் படிப்ளப முடிக்க முடியவில்ளல என்றும் கல்வி 

ேிறுவனங்களுக்கு மனேிளறவு ஏற்பட கவண்டும். 

ேீங்கள் பூர்த்தி சசய்த விண்ணப்பத்துடன் ககாவிட்-19 சதாடர்பான தாக்கங்களுக்கான 

கூடுதல் ஆதாரத்ளதயும் ேீங்கள் சமர்ப்பிக்கலாம். 

 

கமலதிகத் தகவல்களுக்கான சேகிழ்வுத்தன்ளமயுள்ள காலக்சகடுக்கள் - 

ஆங்கிலத் கதர்வுகள், பகயாசமட்ாிக்ஸ் மற்றும் உடல்ேலம் 

ேீங்கள் ககாவிட்-19 காரணமாக கதர்வு எழுத முடியாமல் இருந்தால் உங்கள் ஆங்கில 

சமாழித் கதர்வு முடிவுகளள வழங்க ோங்கள் கூடுதல் அவகாசம் அனுமதிப்கபாம். 

கசளவகளுக்கான அணுகலில் ககாவிட்-19 இளடயூறு ஏற்படுத்தியிருந்தால், 

பகயாசமட்ாிக் ஸ் கசகாிப்பு மற்றும் உடல்ேலப் பாிகசாதளனகளுக்கும் கூடுதல் அவகாசம் 

அளிக்கப்படும். 

இவற்றில் ஒன்று அல்லது அதற்கு கமற்பட்ட கசளவகளுக்கு எதிர்காலத்தில் 28 ோட்களுக்கு 

கமல் ஒரு ேியமனச் சந்திப்புக்கு முன்பதிவு சசய்திருந்தால், ேியமனச் சந்திப்பு 

உறுதிப்படுத்தளல ImmiAccount-ல் ேீங்கள் இளணக்கலாம். 

ImmiAccount வாயிலாக திளணக்களத்துக்குத் தகவல் சதாிவிக்க தயவுசசய்து 

ககாாிக்ளககளுக்குப் பதிலளிக்கவும், உங்களுக்குத் கதளவப்பட்டால் கூடுதல் அவகாசம் 

கவண்டும் என்பளதயும் அதில் குறிப்பிடவும். 
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தற்கபாது விசா ளவத்திருப்பவர்கள் 

ககாவிட் - 19 காரணமாக ஆரம்பமாகும் திகதிகளில் 

ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள சேகிழ்வுத்தன்ளம மிக்க ஏற்பாடுகள் 

ககாவிட் - 19 கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக சில மாணவர்களால் தமது பாடசேறிகளள உாிய 

கேரத்தில் சதாடங்க இயலாமல் கபாகலாம் என்பளத திளணக்களம் புாிந்து சகாள்கின்றது. 

ககாவிட் - 19 கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக உங்களால் கற்ளககளள ஆரம்பிக்க முடியாது 

என்பளத உங்களின் கல்வி வழங்குேர் அறிந்து சகாள்வளத உறுதி சசய்யுங்கள். உங்களின் 

விசா ேிபந்தளனகளள ேீங்கள் மீறவில்ளல என்பளத உறுதி சசய்ய முடியுமான 

விருப்பத்சதாிவுகளும் காணப்படுகின்றன. உங்களின் சூழ்ேிளலகளுக்கு சபாருத்தமான 

வளகயில் காணப்படும் விருப்பத்சதாிவுகள் எளவ என உங்களின் கல்வி வழங்குேரால் கூற 

முடியும். 

உங்களிடம் ஒரு மாணவர் விசா உள்ள ேிளலயில், உங்களால் ககாவிட் - 19 கட்டுப்பாடுகள் 

காரணமாக பயணிக்க முடியாது எனில் உங்களின் கல்வி வழங்குேளர சதாடர்பு 

சகாள்ளவும். அளனத்து கேரங்களிலும் ேீங்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட பாடசேறி ஒன்றுக்கு 

கசர்க்கப்பட்டுள்ளளத உறுதி சசய்யுங்கள்.  

உங்களின் பின்வரும் ேிளலகளில் ோம் உங்களின் விசாளவ இரத்து சசய்ய கோிடலாம் 

என்பளத அறிந்து சகாள்ளுங்கள்: 

 உாிய கேரத்தில் கற்ளககளள ஆரம்பிக்க தவறுதல், அல்லது 

 தற்கபாளதய அல்லது சசயற்படு ேிளலயில் உள்ள உள்வாங்கப்பட்டளமக்கான 

உறுதிளய (CoE) சகாண்டிராளம. 

இது ேடக்காவிட்டால் உங்களின் கல்வி வழங்குேரால் உங்களுக்கு இயலாது.  

உங்களிடம் தற்கபாளதய அல்லது சசயற்படு ேிளலயில் உள்ள CoE இல்லாத ேிளலயில் 

ேீங்கள் அவுஸ்திகரலியாவுக்கு சவளிகய இருந்தால், உங்களின் விசா ேிளலளய (VEVO) 

இல் கசாதளன சசய்து சகாள்ளுங்கள். எந்த ஒரு பயண திட்டங்களளயும் கமற்சகாள்ளும் 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online


https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/study-situation
https://immi.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=813
https://immi.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=813
https://immi.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=813
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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மாணவர்களுக்கான விசா விண்ணப்ப கட்டண மீளளிப்பு 

ககாவிட்- 19 இனால் ஏற்பட்ட தற்கபாளதய சதாழிலாளர் பற்றாக்குளறளய முடிந்த அளவு 

விளரவாக தீர்ப்பதற்கு உதவும் வளகயில் மாணவர் விசாக்களள சகாண்டுள்ளார் முடிந்தளவு 

விளரவாக திரும்புவதற்கான ஊக்குவிப்பு ஒன்ளறயும் அரசாங்கம் வழங்குகின்றது. 

தற்சபாழுது கடல்கடந்த இடங்களில் உள்ள எந்த ஒரு மாணவர் விசா ளவத்துள்ள ேபரும் 19 

ஜனவாி 2022 சதாடக்கம் 19 மார்ச் 2022 வளரயான காலப்பகுதிக்குள் 

அவுஸ்திகரலியாவுக்கு பயணித்தால், அவர் தனது விசா விண்ணப்ப கட்டணத்ளத மீள 

சபற்றுக்சகாள்ள தகுதி சபறுவார். அவ்வாறான கட்டண மீளளிப்புக்கு ேீங்கள் 31 டிசம்பர் 

2022 வளர விண்ணப்பிக்க இயலும். விசா விண்ணப்ப கட்டண மீள்சபறுளக ஒன்றுக்கு 

எவ்வாறு விண்ணப்பிப்பது என்ற தகவல்கள் கட்டண மீளளிப்பு ஒன்ளற சபற்றுக்சகாள்ளல் 

என்ற இளணப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 

எங்களுக்கு எப்கபாது தகவல் சதாிவிக்க கவண்டும் 

ேீங்கள் தாய்ோட்டுக்குத் திரும்பினால், அல்லது உங்கள் படிப்புச் சூழ்ேிளல மாறினால் 

ேீங்கள் எங்களிடம் சசால்ல கவண்டியதில்ளல. ேீங்கள் மற்சறாரு விசா விண்ணப்பத்ளதச் 

சமர்ப்பிக்கும் வளர, அல்லது உங்கள் விசா காலாவதியாகும் வளர உங்களுளடய 

தற்கபாளதய விசா சசல்லத்தக்கதாகும். ேீங்கள் தாய்ோட்டிற்குத் திரும்பினால் அல்லது 

உங்கள் படிப்பு தள்ளிளவக்கப்பட்டால் உங்கள் விசா ேிளலளம மாறாது. 

கல்வி ேிறுவனங்கள் ஒரு புதிய கசர்க்ளக உறுதிப்படுத்தல் (Confirmation of Enrolment, CoE) 

வழங்கி மாணவர்களள ஆன்ளலனில் படிக்குமாறு கசர்த்துக்சகாள்ளலாம். ேீங்கள் ஒரு 

மாணவர் விசா ளவத்திருந்தால், உங்கள் கல்வி ேிறுவனம் உங்கள் புதிய CoE-ஐ எங்களிடம் 

அளிக்கும்.  

https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
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உங்கள் மாணவர் விசா விண்ணப்பம் இன்னும் சசயலாக்கப்படாமல் இருந்தால், 

ImmiAccount மூலம் உங்கள் விண்ணப்பத்துடன் உங்கள் புதிய CoE-ஐ ேீங்கள் 

இளணக்கலாம். 

 

கமலதிகத் தகவல்கள் 

சர்வகதச மாணவர்களுக்கான தகவல்கள் பின்வருபளவ உள்ளிட்ட பல்கவறு அரசாங்க 

முகளமகளில் கிளடக்கிறது: 

 அவுஸ்திகரலிய அரசாங்க ககாவிட்- 19 என்ற இளணப்பில் அண்ளமய சசய்திகள், 

புதுப்பிக்கப்பட்ட விடயங்கள் மற்றும் அறிவுளரகளள சபறலாம். 

 கல்வி, திறன்கள், மற்றும் கவளலவாய்ப்பு திளணக்களம் அத்துடன் மின்னஞ்சல் 

international.students@dese.gov.au 

 சுகாதார திளணக்களம் சவளிோட்டு மாணவர்களுக்கான சுகாதார காப்புறுதிக்காக 

 சர்வகதச மாணவர் குளறககள் அதிகாாி ககாவிட்-19 சதாடர்பான 

முளறப்பாடுகளுக்காக 

 அவுஸ்திகரலியாவில் கல்வி ஆதரவு கசளவகள் பற்றிய தகவல்களுக்காக 

 

https://www.australia.gov.au/
https://www.dese.gov.au/covid-19
mailto:international.students@dese.gov.au
https://www.privatehealth.gov.au/health_insurance/overseas/index.htm
https://www.ombudsman.gov.au/
http://www.studyinaustralia.gov.au/

