இந்த பக்கத்தில்


பபோக்குவரத்து கட்டுப்போடுகள்
o அவுஸ்திபரலிய பபோக்குவரத்துக் கட்டுபோடுகளில் சலுகககளுக்கு
விண்ணப்பித்தல் பற்றிய புதிய தகவல்கள்
o சலுகககள் வழங்கப்படும் துகறகள்
o தனிபட்ட சலுகககள்
o பிரயோணத்துக்கோன மனிதோபிமோனதும் அத்தியோவசியமோனதுமோன
கோரணங்கள்
o சலுககக்கோக இகணயம் மூலம் விண்ணப்பித்தல்

பபோக்குவரத்து கட்டுப்போடுகள்
அவுஸ்திபரய சமூகத்தின் சுகோதோர போதுகோப்கபயயோட்டி அரசோங்கம் கடினமோன எல்கலக்
கட்டுப்போடுககள விதித்துள்ளது. அவுஸ்திபரலியோவுக்குள் வரவும் அவுஸ்திபரலியோகவ
விட்டு யவளிபயறவும் மிகவும் கணிசமோன விமோன பசகவகபள அமுளில் உள்ளன.
அபதபவகள உங்களோல் விமோன வழி பயணங்ககள பமற்யகோள்ள முடியோது. பபோக்குவரத்து
கட்டுபோடுகள் மோறக்கூடியன. அடிக்கடி ஆரோயுங்கள். போர்க்கவும்: பதசிய அகமச்சரகவயின்
ஊடக அறிக்கக.
அவுஸ்திபரலிய குடியுோிகமப் யபற்பறோர் உட்பட அவுஸ்திபரலியோவுக்குள் பிரபவசிக்கும்
அகனவரும் அவர்கள் தகரயிறங்கிய பிரபதசத்திலுள்ள ப ோட்டல் பபோன்ற
நிர்ணயிக்கப்பட்ட இடத்தில் 14 நோள் தனிகமப்படுத்தலுக்கு உட்படுதல் பவண்டும்.
பிரயோணிகளுக்கோன யகோபரோனோ கவரஸ் (COVID-19) பற்றிய அறிவுகரககளப்
போர்க்கவும். தனிகமப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டதற்கோன யசலவிகன நீங்கள் ஏற்க
பநோிடலோம். தனிகமப்படுத்தல் பதகவகள் பற்றி பமலும் அறிய உள் நோட்டு அல்லது
உள்ளூரோட்சி சுகோதோர திகணக்களம் ஐத் யதோடர்புயகோள்ளுங்கள்.
தற்பபோது நகடமுகறயிலிருக்கும் பயணக்கட்டுப்போட்டு ஒழுங்குமுகறகளின் அடிப்பகடயில்
உங்களுக்கு விபசட சலுகககயப் யபற்றுக்யகோண்ட ஒருவரோக இல்லோத பட்சத்தில்,
உங்களோல் அவுஸ்திபரலியோவுக்குள் பிரபவசிக்க இயலோது.

அவுஸ்திபரலிய பபோக்குவரத்துக் கட்டுபோடுகளில் சலுகககளுக்கு
விண்ணப்பித்தல் பற்றிய புதிய தகவல்கள்
இகணய வசதியகோண்டு எம்மோல் அகமக்கப்யபற்றுள்ள புதிய வகலத்தளத்தின் வோயிலோக
சலுகககளுக்கோக விண்ணப்பித்தலும் அபதபபோல விண்ணப்பித்த சலுகக விபரங்கள் பற்றிய
புதிய விபரங்ககள அறிந்துயகோள்ளவும் இப்பபோது இலகுவோக்கப்பட்டுள்ளது. பயணக்
https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions

கட்டுப்போடுகள் குறித்த சலுகககளுக்கோன வகலத்தளத்தில் உங்களுக்கு பல நன்கமகள்
உண்டு. அகவயோவன:







போவகணயோளர்களுக்கு உபபயோகிக்க இலகுவோக்கபட்டுள்ளது
விண்ணப்பித்தலின் பபோது உடனடி ஆபமோதிப்பு
ஏதுவோக ஆவணங்ககள இகணப்பதும் புதுப்பிப்பதும் இலகுவோகும்
குழுவோகபவோ குடும்பமோகபவோ விண்ணப்பிக்கக்கூடிய வசதி
உங்கள் விண்ணப்பம் குறித்த நிகலகமகய ஆரோயக்கூடிய வசதி
முடிவுகள் எடுக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் அதுகுறித்து உடனடி விபரங்கள்.

குறிப்பிட்ட வகலத்தளம் போவகணக்கு வந்த ஜூகல மோதம் 17 ஆம் திகதி, 2020
யவள்ளிக்கிழகமக்கு முதல் விண்ணப்பித்தவரோயின் உங்கள் விண்ணப்பங்களுக்கு
அவுஸ்திபரலிய கிழக்கு பநரத்தின் படி ஜூகல மோதம் 31 ஆம் திகதி, 2020 பிற்பகல் 5
மணிக்குள் தீர்மோனங்கள் எடுக்கப்படும். ஜூகல மோதம் 17 ஆம் திகதி, 2020 க்கு முதல்
விண்ணப்பித்து இதுவகர பதில் ஏதும் யபறோதவர்கள், இன்னு யமோருமுகற
விண்ணப்பங்ககள சமர்ப்பியுங்கள். அகவ குறித்து நோங்கள் உங்ககள யதோடர்பு
யகோள்பவோம்.
பயணச் சலுகககளுக்கு விண்ணப்பித்தல்

சலுகககள் வழங்கப்படும் துகறகள்
நீங்கள் பின்வரும் தகுதிகளில் ஒன்கற யகோண்டிருப்பவரோயின் எந்தவித கட்டுபோடுமின்றி
அவுஸ்திபரலிய நோட்டுக்குள் பிரபவசிக்கும் வோய்ப்கப (சலுகககளுக்கு
விண்ணப்பிக்கோமபல) சுயமோகபவ யபறுவீர்கள்:










அவுஸ்திபரலிய பிரகஜ
அவுஸ்திபரலிய நோட்டி நிரந்தர வதிகவப் யபற்றவர்
அவுஸ்திபரலிய பிரகஜயினபதோ குடியுோிகமப் யபற்றவோினபதோ பநரடிக் குடும்ப
உறுப்பினர்
அவுஸ்திபரலியோவில் வசிக்கும் நியூசிலோந்து பிரகஜகளும் அவர்களின்
குடும்பத்தவர்களும்
அவுஸ்திபரலியோவுக்குள் நியமனம் யபற்ற இரோஜதந்திோிகள் (995 துகணப்பிோிவு
வீசோகவக் யகோண்டிருத்தல் அவசியம்)
72 மணித்தியோலங்கபளோ அதற்கும் குகறவோன கோலம் அவுஸ்திபரலியோவுக்குள்
தோிக்கப்படும் பயணர்கள்
விமோனச் பசகவ ஊழியரகள்
மோலுமி உட்பட கப்பலில் பணிபுோியும் ஊழியர்கள்.
அரசோங்கத்தோல் அங்கீகோிக்கப்பட்ட பருவகோல ஊழியர் நிகழ்ச்சித் திட்டம் அல்லது
பசுபிக் யதோழிலோளர் திட்டத்தின் வோயிலோக யதோழிலில் பசர்த்துக்யகோள்ளப்பட்டவர்.
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நீங்கள் அவுஸ்திபரலிய நோட்டுக்குள் பயணத்கத யதோடரும்பபோது அதற்கோன ஆதோரங்ககள
தன்னகம் கவத்திருத்தல் அவசியம். பமலதிய ஆதோரங்கள் பகோரப்படலோம்.

தனிபட்ட சலுகககள்
நீங்கள் பின்வரும் குறிப்புகளுடன் யதோடர்புப்பட்டவரோயின் அவுஸ்தி பரலிய நோட்டு
எல்கலப் போதுகோப்பு ஆகணயோளர் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட சலுகககய வழங்கலோம்:











COVID-19 நிகலகமக்கு உதவும் முகமோக அவுஸ்திபரலிய அரசோங்கத்தினபதோ
பிரோந்தியத்தினபதோ எல்கல நிர்வோகிகளினபதோ அகழப்பின் பபோில் வரும்
அவுஸ்திபரலிய பிரகஜ அல்லோதவர்
வோன்வழி பநோயோளர் ஊர்தி, கவத்தியம் சோர்ந்த யவளிபயற்றங்கள் மற்றும் முக்கிய
கவத்திய பசகவ சோர்ந்த வழங்கல்கள் பபோன்ற அத்தியோவசியமோனதும் நிபுணத்துவம்
வோய்ந்ததுமோன கவத்திய பசகவகள்
முக்கிய திறன்கள் யகோண்ட அல்லது முக்கிய துகறயில் பணிபுோியும் அவுஸ்திபரலிய
பிரகஜ அல்லோதவர்
அவுஸ்திபரலிய அரசோங்கத்தினபதோ பிரோந்தியத்தினபதோ எல்கல நிர்வோகிகளினபதோ
போிந்துகரயின் பபோின் பதசிய பதகவகயயயோட்டி வருககத்தரும் அவுஸ்திபரலிய
பிரகஜ அல்லோதவர்
பகடயணி ஒப்பந்தம் தோங்கிய, யபோதுநலவோய இரோணுவம், ஆசிய பசுபிக் ஆயுத
தோங்கிய இரோணுவம் மற்றும் ஆயுதம் தோங்கிய இரோணுவ ஒப்பந்தத்தின் பபோில்
வருககத்தரும் இரோணும் வீரர்
மனிதோபிமோனதும் அத்தியோவசியமோனதுமோன கோரணங்களுக்கோன பிரயோணம்.

பயணக் கட்டுப்போட்டுக்கோன சலுககக் குறித்த ஆவனத்கதயும் வீசோகவயும் நீங்கள்
தன்னகம் கவத்திருத்தல் அவசியம். இகணயம் வோயிலோக சலுகககளுக்கோக
விண்ணப்பிக்கலோம். அதன்பபோது நீங்கள் பபோதுமோன ஆதோரங்ககள சமர்ப்பித்தல்
அவசியமோகும். பபோதுமோன ஆதோரங்கள் இல்லோத பட்சத்தில் பகோோிக்கககள் எந்தவித
முன்னறிவித்தலுமின்றி நிரோகோிக்கப்படும். ஆங்கிலம் அல்லோத எல்லோ ஆவனங்களும்
உத்திபயோகபூர்வமோக ஆங்கிலத்துக்கு யமோழியபயர்த்திருத்தல் பவண்டும்.
இரண்டு வோரங்களுக்கு குகறயோததும் மூன்று மோதங்களுக்கு பமற்படோததுமோன சலுககக்கு
நீங்கள முன்னபர விண்ணப்பித்தல் பவண்டும்.
உங்கள் விண்ணப்பம் பின்வருவனவற்கற யகோண்டிருத்தல் பவண்டும்:




பயணிப்பவோின் தகவல்கள்: யபயர், பிறந்த திகதி, விசோ வகக மற்றும் இலக்கம்,
கடவுச்சீட்டு இலக்கம்
அவுஸ்திபரலியோவில் போிந்துகரத்த முகவோியும் யதோகலபபசி இலக்கமும்
வருககக்கோன கோரணம்: உங்களுக்கு சலுகக வழங்கப்பட பவண்டியகமக்கோன
கோரணம்
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அகத ஆபமோதிக்கும் கூற்று: குறிப்பிட்ட சலுகககய உங்கள் வசமுள்ள கோரணம்
அல்லது நியோயம்
ஏதுவோன ஆதோரங்கள்.

உங்களுக்கு சலுகக கிகடக்கோத பட்சத்தில், உங்கள் பயணங்ககள யதோடர
எத்தனிக்கோதீர்கள். கோரணம் அவுஸ்திபரலியோகவ அகடய நீங்கள் விமோனத்தில் ஏற
அனுமதிக்கபட மோட்டீர்கள். சலுகக வழங்கப்படும் பட்சத்தில், குறிப்பிட்ட ஆதோரத்கத
விமோன நிகலயத்திலும் தன்னகம் கவத்திருத்தல் அவசியம்.

பிரயோணத்துக்கோன மனிதோபிமோனதும் அத்தியோவசியமோனதுமோன
கோரணங்கள்
உங்கள் பிரயோணத்துக்கு மனிதோபிமோனதும் அத்தியோவசியமோனதுமோன கோரணங்கள்
இருப்பின் அவுஸ்திபரலிய நோட்டு எல்கலப் போதுகோப்பு ஆகணயோளர் உங்களுக்கு
சலுகககய வழங்கலோம். பிரயோணத்துக்கோன மனிதோபிமோனதும் அத்தியோவசியமோனதுமோன
கோரணங்களோக உங்களின் குடும்ப அங்கத்தவர் ஒருவோின் மரணபமோ தீவிர உடல்நலக்
பகோளோபறோ இருக்கலோம்.
பயணக் கட்டுப்போட்டுக்கோன சலுககக் குறித்த ஆவனத்கதயும் வீசோகவயும் நீங்கள்
தன்னகம் கவத்திருத்தல் அவசியம். இகணயம் வோயிலோக சலுகககளுக்கோக
விண்ணப்பிக்கலோம். அதன்பபோது நீங்கள் பபோதுமோன ஆதோரங்ககள சமர்ப்பித்தல்
அவசியமோகும். பபோதுமோன ஆதோரங்கள் இல்லோத பட்சத்தில் பகோோிக்கககள் எந்தவித
முன்னறிவித்தலுமின்றி நிரோகோிக்கப்படும். ஆங்கிலம் அல்லோத எல்லோ ஆவனங்களும்
உத்திபயோகபூர்வமோக ஆங்கிலத்துக்கு யமோழியபயர்த்திருத்தல் பவண்டும்.
இரண்டு வோரங்களுக்கு குகறயோததும் மூன்று மோதங்களுக்கு பமற்படோததுமோன சலுககக்கு
நீங்கள முன்னபர விண்ணப்பித்தல் பவண்டும். உங்களின் குடும்ப அங்கத்தவர் ஒருவோின்
மரணபமோ தீவிர உடல்நலக் பகோளோறு நீங்கள் சலுககக்கோக விண்ணப்பிப்பதற்கு
கோரணமோக இருக்கும் பட்சத்தில், குறிப்பிட்ட கோல எல்கலகய மீறி விண்ணப்பிக்கலோம்.
உங்கள் விண்ணப்பங்களுக்கு முன்னுோிகம வழங்கப்படும்.
உங்களுக்கு சலுகக கிகடக்கோத பட்சத்தில், உங்கள் பயணங்ககள யதோடர
எத்தனிக்கோதீர்கள். கோரணம் அவுஸ்திபரலியோகவ அகடய நீங்கள் விமோனத்தில் ஏற
அனுமதிக்கபட மோட்டீர்கள். சலுகக வழங்கப்படும் பட்சத்தில், குறிப்பிட்ட ஆதோரத்கத
விமோன நிகலயத்திலும் தன்னகம் கவத்திருத்தல் அவசியம்.

சலுககக்கோக இகணயம் மூலம் விண்ணப்பித்தல்
இரண்டு வோரங்களுக்கு குகறயோததும் மூன்று மோதங்களுக்கு பமற்படோததுமோன சலுககக்கு
நீங்கள முன்னபர விண்ணப்பித்தல் பவண்டும்.
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பயணச் சலுககக்கோக விண்ணப்பிக்கும் பபோது, உங்களிடம் வீசோ இருத்தல் பவண்டும்.
பபோதுமோன தகவல்ககள வழங்குதல் பவண்டும். அதற்கோன ஏகனய ஆவனங்ககளயும்
வழங்குதல் பவண்டும். பபோதுமோன ஆதோரங்கள் இல்லோத பட்சத்தில் பகோோிக்கககள் எந்தவித
முன்னறிவித்தலுமின்றி நிரோகோிக்கப்படும். பின்வருவனவற்கற யகோண்டிருக்கலோம்:










அகடயோளத்கத உறுதிப்படுத்தும் ஆவணம்
உங்களிடம் யசல்லுபடியோன வீசோ உள்ளகதக் கோட்டும் ஆதோரம்
பயண வழி விளக்கம்
திருமண, பிறப்பு, இறப்பு சோன்றிதழ்கள்
உறவு மற்றும் வதிகவ உறுதியசய்யும் ஆதோரணம் (பகிர்ந்த குடிபுகு ஒப்பந்தம்,
இகணந்த வங்கிக் கணக்கு என்பன)
பயணத்தின் அவசியத்கத உறுதியசய்ய கவத்தியோினபதோ கவத்தியசோகலயினபதோ
கடிதம்
பயணத்தின் அவசியத்கத உறுதியசய்ய யதோழில் வழங்குனோின் கடிதம்
உங்கள் திறன்களின் முக்கியத்துவத்கத யவளிக்கோட்டும் வககயில்
வியோபோரத்தினபதோ அரச திகணக்களத்திடமிருந்து கடிதம்
விண்ணப்பத்துக்கு வலுயகோடுக்கும் சட்ட ோீதியோன பிரகடனம்.

ஒரு பயணருக்கோக ஒன்றுக்கும் பமற்பட்ட முகறகள் விண்ணப்பிப்பகத தவிருங்கள்.
அவ்வோறு யசய்யும் பட்சத்தில் ககடசியோக அனுப்பப்பட்ட விண்ணப்பபம
கருத்திற்யகோள்ளப்படும்.
பயணச் சலுகக கிகடத்தகம என்பது அடுத்த விமோனத்தோல் உங்களுக்கு
அவுஸ்திபரலியோகவ என்ற உத்தர்வோதம் தருகிறது எனப் யபோருள்படோது.
பயணச் சலுகககளுக்கு விண்ணப்பித்தல்
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