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COVID-19 பரிசசரதனையும் சிகிச்னசயும் 

உங்களிடம் விசர இல்லரமசலர விசரவின் தற்சபரனதய நினலனம பற்றி அறிந்திரரமசலர 

இருந்தரல் கூட பபரது சுகரதரர வழிகரட்டல்கனள கனடபிடித்தல் மிக முக்கியமரகும். 

நீங்கள் சுகயீைமுற்று இருந்தரசலர, னவத்திய சிகிச்னச சதனவப்பட்டரசலர அசத 

சமயத்தில் COVID-19 க்கரை பரிசசரதனைனயயும் பசய்யுங்கள். 

மத்திய அரசும் உள்ளூரரட்சி நிறுவைங்களும் COVID-19 க்கரை பரிசசரதனைனயயும் 

சிகிச்னசனயயும் இலவசமரக வழங்குகின்றை. 

 அவுஸ்திசரலிய மூலதை வலயம் 

 நியூ சவுத் சவல்ஸ் 

 வட வலயம் 

 குயின்ஸ்லரந்து 

 பதன் அவுஸ்திசரலியர 

 தஸ்மரைியர 

 விக்சடரரியர 

 சமற்கு அவுஸ்திசரலியர 

என்ைிடம் சுற்றுலர விசர அல்லது பிரயரணத்துக்கரை 

இலத்திரைியல் அதிகரரம் (ETA) உள்ளது 

சுற்றுலர விசர மற்றும் ETA என்பை அவுஸ்திசரலியரவில் தற்கரலிகமரக தங்கியிருப்பதற்சக 

அனுமதிக்கும். அவுஸ்திசரலியரவில் உங்களரல் சீவிக்க இயலரத நினலனம ஏற்படும் 

பட்சத்தில் நீங்கள் அவுஸ்திசரலியரனவ விட்டு பவளிசயறி உங்களரல் வசிக்கக்கூடிய 

இடத்னத சநரக்கி நகர ஏற்பரடுகள் பசய்தல் சவண்டும். அவுஸ்திசரலியரனவ விட்டு 

பவளிசயற நீங்கள் பயணச் சலுனககளுக்கரக விண்ணப்பித்தல் அவசியமரகரது. 

உங்கள் தரய்நரட்டுக்கு சபரக இயலரத நினலனமகள் இருந்தரல், பசல்லுபடியரகும் 

விசரபவரன்னற தன்ைகம் னவத்திருக்கவும் னவத்திய ஆசலரசனைகனள 

பபற்றுக்பகரள்ளவும் நடவடிக்னககள் எடுக்க சவண்டும். 

https://www.covid19.act.gov.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx
https://coronavirus.nt.gov.au/
https://www.health.qld.gov.au/
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet
https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.healthywa.wa.gov.au/coronavirus
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எைது விசர எப்சபரது இனடநிறுத்தப்படுபமை சரிபரர்த்தல் 

நீங்கள் அவுஸ்திசரலியரவில் தங்கியிருக்கக்கூடிய கரலம் முடியவனடயும் பட்சத்தில் 

உங்களது சுற்றுலர விசர அல்லது ETA என்பை தன்ைிச்னசயரக இனடநிறுத்தப்படும். 

நீங்கள் சரிபரர்க்கலரம்: 

 VEVOஇல் உங்கள் விசர விபரங்கள்,myVEVO app, உங்களுக்கரை விசர வழங்கல் 

கடிதம் அல்லது உங்கள்ImmiAccount. 

 எங்கள்ETA சரிபரர்த்தல் சசனவமூலம் உங்கள் ETA இன் கரலரவதித் திகதி மற்றும் 

நினலனமகனள சரிபரர்க்கலரம். 

குறிப்பு: நீங்கள் கப்பலில் பயணம் பசய்து மீண்டும் அவுஸ்திசரலியரவிக்குள் 

நுனழவீர்கசளயரைரல், நீங்கள் கப்பலில் பயணம் பசய்த சநரமும் அவுஸ்திசரலியரவில் 

கழித்த நரட்களரக கருதப்படும் - ஆகசவ, நீங்கள் அவுஸ்திசரலியரனவ விட்டு 

பவளிசயறியதரக நரம் கருத மரட்சடரம். கப்பலில் பசன்று மீண்டும் வருதல் என்பது உங்கள் 

விசர கரலத்துக்கு நரட்கள் சசர்க்கரது. ஆகசவ குறிப்பிட்ட பயணம் பசன்று மீண்டும் வரும் 

ஒன்றரக கருதப்படுமரபயை பயண ஏற்பரட்டரளரிடம் விசரரியுங்கள். 

எைது விசரனவ நீடித்தல் 

அவுஸ்திசரலிய குடிவரவு சட்டத்தின் படி, சுற்றுலர விசர அல்லது ETA இன் கரலத்னத 

நீடிக்க இயலரது. 

உங்கள் தற்சபரனதய விசர கரலரவதியரவதற்கு முன் புதிய விசரவிற்கு நீங்கள் 

விண்ணப்பிக்க சவண்டும். 

அசைகமரக உங்களுக்கரை சதனவகனள உங்களரல் நினறசவற்றிக்பகரள்ள 

இயலுமரயின்,சுற்றுலர (சுற்றுலர நிமித்தம்)அடிப்பனடயில் அவுஸ்திசரலியரவுக்குள் இருக்க 

நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலரம். நீங்கள் ஏற்கைசவ புதிய சுற்றுலர விசரவுக்கரக விண்ணப்பித்து 

இருப்பீர்கசளயரைரல்,சுற்றுலர விசர வழங்கலுக்கரை ஆயத்தங்கள்ஐப் பரர்க்கவும். 

உங்கள் வருனகயரளர் விசர கரலரவதியரகும் பட்சத்தில், உங்களுக்கு திரும்பி வர இயலரத 

நினலனம ஏற்பட்டரல், இன்பைரரு விசரவுக்கரை விண்ணப்பிக்கும் தனகனமனய நீங்கள் 

இழந்தரல், நீங்கள்COVID-19 பரவல் நினலனம விசரவுக்கு தகுதி பபறுவீர்கள். சுற்றுலர 

விசர உட்பட, ஏனைய விசரக்களில் ஏசதனும் ஒன்னற பபற்றுக்பகரள்ள சதனவயரை 

தனகனமகனள ஏன் நீங்கள் அனடயவில்னல என்பதற்கரை கரரணத்னத நீங்கள் விளக்குதல் 

சவண்டும். இதற்கரக, இன்பைரரு விசரனவ விண்ணப்பிப்பதற்கு (VAC) சபரதியளவு பணம் 

இல்னலபயன்ற கரரணத்துக்கரக அறிக்னகனயயும் ஆதரரங்கனளயும் கூட நீங்கள் இதற்கரக 

முன்னவக்கலரம். 

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://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/visitor-600/tourist-stream-onshore
https://covid19.homeaffairs.gov.au/visitor-visa-or-electronic-travel-authority-eta#processing
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
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COVID-19 நினலனமக்கு இன்றியனமயரத சசனவத்துனறயில் பதரழில்புரியும் 

ஊழியர்களிகளின் விருந்திைர் விசர கரலரவதியரகும் பட்சத்தில் நீங்கள் COVID-19 

பரவல்நினல விசரவுக்கு தகுதிப்பபறலரம். விவசரயம், உணவு தயரரிப்பு, சுகரதரரம், 

முதிசயரர் மற்றும் அங்கவீைர் மற்றும் குழந்னதகள் பரரமரிப்பு என்பை குறிப்பிட்ட 

துனறகளில் அடங்கும். 

அசதசவனள நீங்கள் ஏனைய விசர பதரிவுகனளப் பற்றி ஆரரயலரம். 

புதிய விசரவிற்கு விண்ணப்பித்தல் 

நரங்கள் உங்கனள விண்ணப்பிக்க ஊக்குவிக்கிசறரம்: 

 ImmiAccount இல், இயலுமரைவனர 

 உங்கள் தற்சபரனதய விசர இனடநிறுத்தப்படுவதற்கு 4 வரரங்களுக்கு முன்ைதரக 

சமர்ப்பித்தல். 

புதிய விசரவிற்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்கும்சபரது, உங்கள் விசர விண்ணப்பத்னதபயரட்டி 

முடிவுகள் எடுக்கும் வனர அவுஸ்திசரலியரவில் உங்கனள சட்டப்பூர்வமரக னவத்திருக்கும் 

பபரருட்டு பிரிட்ஜிங் விசர உங்களுக்கு வழங்கப்படலரம்.   

உங்கள் விசரவில் ‘சமலும் தங்கியிருக்க தகுதியில்னல’ என்றரல், நீங்கள் மற்பறரரு 

விசரவிற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு முன்,தற்சபரனதய நிபந்தனைனயத் தள்ளுபடிபசய்ய 

நீங்கள் சகரர சவண்டும். 

உங்கள் விசர நினலனம கரலரவதியரகி இருக்கும் பட்சத்தில், குறிப்பிட்ட விசர 

கரலரவதியரகி இருந்தரலும் 28 நரட்களுக்குள் நீங்கள் சமலும் விருந்திைர் விசரவுக்கரக 

விண்ணப்பிக்கலரம். சமலதிக தகவல்களுக்கரக என் விசர கரலரவதியரைது பகுதினய 

பரர்க்கவும். 

பசயற்படுகிறது 

பரர்னவயரளர் விசர மற்றும் ETA னவத்திருப்பவர்கள் அவுஸ்திசரலியரவில் சவனல பசய்ய 

அனுமதிக்கப்படுவதில்னல. 

விசர நினலனமகள் 

சில சர்வசதச தற்கரலிக வதிவரளர்கள் திட்டமிட்டபடி அவுஸ்திசரலியரனவ விட்டு 

பவளிசயறுவனதசயர அவர்களின் விசர நிபந்தனைகனள பூர்த்தி பசய்வனதசயர COVID-19 

பயணக் கட்டுப்பரடுகள் பரதிக்கலரம் என்று தினணக்களம் குறிப்பிடுகிறது. உங்கள் 

கட்டுப்பரட்டிற்கு புறம்பரை சூழ்நினலகளரல் நீங்கள் பரதிக்கப்படவில்னல என்பனத 

உறுதிப்படுத்த எதிர்கரல பயன்பரடுகனளப் பரிசீலிக்கும்சபரது இனத நரங்கள் கணக்கில் 

எடுத்துக்பகரள்சவரம். 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://online.immi.gov.au/ola/app
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/help-support/glossary#Substantive%20visa
https://covid19.homeaffairs.gov.au/my-visa-has-expired
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அவுஸ்திசரலியரவில் உள்ள தற்கரலிக வதிவரளர்கள்கள் விசர னவத்திருப்பரளர்களரயின் 

அவற்றுக்கு பின்வரும் விசர நிபந்தனைகள் பபரருந்தக்கூடும்: 

சமலும் தங்கியிருக்க தகுதியில்னல (8503, 8534 மற்றும் 8535 

ஆகியனவ அடங்கும்) 

சமலும் தங்கியிருக்க தகுதியில்னல நிபந்தனையுடன் நீங்கள் விசரனவ னவத்திருந்தரல், 

குறிப்பிட்ட நிபந்தனைனய தள்ளுபடி பசய்யப்படரமல் அவுஸ்திசரலியரவில் உள்ள ஏனைய 

விசரக்களில் எதற்சகனும் நீங்கள் விண்ணப்பிக்க இயலரது. 

நீங்கள் இன்னுபமரரு விசரவிற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பிைரல், உங்கள் விசர 4 

வரரங்களுக்குள் நிறுத்தப்படுவதரல், இந்த நிபந்தனைனய தள்ளுபடி பசய்ய நீங்கள் சகரர 

சவண்டும். 

உங்கள் சகரரிக்னக அங்கீகரிக்கப்பட்டரல், உங்களின் தற்சபரனதய விசர 

நிறுத்தப்படுவதற்கு முன்பு புதிய விசரவிற்கு விண்ணப்பிக்க சவண்டும். 

நிபந்தனை 8531 (தங்கியிருக்கும் கரலம் முடிந்ததும் 

அவுஸ்திசரலியரவில் இருக்கக்கூடரது) 

இந்த நிபந்தனைனய தள்ளுபடி பசய்ய முடியரது, இருப்பினும் இது இன்னுபமரருமுனற 

விசர விண்ணப்பம் பசய்வனத இந்நினலனமத் தடுக்கரது. 

நிபந்தனை 8531 உங்கள் விசரவில் கரணப்பட்டரல், உங்கள் தற்சபரனதய விசர 

நிறுத்தப்படுவதற்கு முன்ைர், புதிய விசரவிற்கு விண்ணப்பிக்க சவண்டும். 

நிபந்தனை 8558 (எந்த 18 மரத கரலத்திலும் அவுஸ்திசரலியரவில் 12 

மரதங்களுக்கு சமல் இருக்க முடியரது) 

இந்த நிபந்தனைனய தள்ளுபடி பசய்ய முடியரது, இருப்பினும் இது இன்னுபமரருமுனற 

விசர விண்ணப்பம் பசய்வனத இந்நினலனமத் தடுக்கரது. 

நிபந்தனை 8558 உங்கள் விசரவில் கரணப்பட்டரல், உங்கள் தற்சபரனதய விசர 

நிறுத்தப்படுவதற்கு முன்ைர், இன்னுபமரரு விசரவிற்கு விண்ணப்பிக்க சவண்டும். 

நீங்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட கரலத்தின் முடிவில் பின்ைரும் அவுஸ்திசரலியரவில் இருந்தரல் 

உங்கள் விசர தரைரகசவ நிறுத்தப்படும். 

நீங்கள் 18 மரத கரலப்பகுதியில் 12 மரதங்களுக்கும் சமலரக தங்கியிருந்தரல் உங்கள் விசர 

தரைரகசவ இனடநிறுத்தப்படரது (எந்தபவரரு வருனகயின் சபரதும் நீங்கள் உங்களது 

தங்கியிருக்கும் கரலத்னத மீரரத வனர). 

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
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சுற்றுலர விசர பசயலரக்க ஏற்பரடுகள் 

COVID-19 கரரணமரக சில விசர பசயலரக்க எடுக்கும் சநரங்களில் தரக்கம் 

ஏற்பட்டுள்ளதுடன், சமலும் விண்ணப்பங்கனள முடிவரக்க அதிக சநரம் ஆகலரம். 

அவுஸ்திசரலியரவில் நீங்கள் சுற்றுலர விசரவிற்கு விண்ணப்பிக்கும்சபரது, உங்களுக்கு 

பிரிட்ஜிங் விசர வழங்கப்படும். உங்கள் விண்ணப்பத்னத நரங்கள் தீர்மரைிப்பதற்கு முன்பு 

உங்கள் தற்சபரனதய விசர கரலரவதியரைரல், பிரிட்ஜிங் விசர பதரடரும். இது நீங்கள் 

சட்டப்பூர்வமரக இருப்பனத உறுதி பசய்யும். 

உங்கள் புதிய விசர விண்ணப்பத்னத நரங்கள் பசயலரக்கும்சபரது நீங்கள் பிரிட்ஜிங் 

விசரவில் அவுஸ்திசரலியரவில் தங்கலரம். உங்கள் பிரிட்ஜிங் விசர மரைிய அறிவிப்னபப் 

பபறுவதில் தரமதம் ஏற்படலரம். உங்கள் தற்சபரனதய விசர நிறுத்தப்படுவதற்கு முன்பு 

புதிய சுற்றுலர விசரவிற்கு நீங்கள் விண்ணப்பித்திருந்தரல், உங்களுக்கரை பிரிட்ஜிங் விசர 

வழங்கல் குறித்த அறிவிப்னப நரங்கள் இதுவனர அனுப்பவில்னல என்றரலும் உங்கள் 

சட்டபூர்வமரை நினலனமனயப் பற்றி நீங்கள் கவனலப்படத் சதனவயில்னல. 

எங்களுக்கு சமலதிக தகவல் சதனவப்பட்டரல் அல்லது நரங்கள் ஒரு முடினவ எடுத்தரல் 

நரங்கள் உங்கனள அறிவிப்சபரம். 

நரங்கள் தீர்மரைம் எடுப்பதற்கு முன்ைர், நீங்கள் அவுஸ்திசரலியரனவ விட்டு 

பவளிசயறிைரல், உங்கள் விண்ணப்பத்னத நீங்கள் திரும்பப் பபறலரம். 

எம்மிடமிருந்து வரும் சசதிகனள பரர்க்க, உங்கனள தகவல்கனள புதுப்பித்துக் 

பகரள்ளுங்கள். நீங்கள் ஏசதனும் தவறினழத்தரசலர விண்ணப்பங்கனள மீளப்பபற்றுக் 

பகரண்டரசலர, ImmiAccount ஐப் உபசயரகிக்கவும். 

சசனவ தடங்கல்கள் 

உங்கள் விசர விண்ணப்ப நடவடிக்னககளுடன் பதரடர்பரை சில சசனவகள் COVID-19 ஆல் 

பரதிக்கப்பட்டிருக்குமரயின், அசதசவனள குறிப்பிட்ட சில கரலத்திற்கு அந்த 

நடவடிக்னககனள (னவத்திய பரிசசரதனைகள் சபரன்றை) சரர்ந்த விடங்கள் 

குறுங்கரலத்துக்கு பசல்லுபடியரகரமல் சபரகலரம். பரிசசரதனைனய நினறவுபசய்ய 

உங்களுக்கு சமலதிக சநரம் வழங்கப்படுவதுடன், சதனவப்படும் பட்சத்தில் சதனவயரை 

தகவல்கனள வழங்குங்கள். 

சமலதிக தகவல்கனள வழங்குதல் 

உங்களிடம் சமலதிக தகவல்கள் சகரரப்பட்டரல், உங்களுக்கு இயலுமரைவனர சீக்கிரம் 

சகரரப்பட்ட தகவல்கனள உங்கள் ImmiAccount க்கு அனுப்புங்கள். 

https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://online.immi.gov.au/lusc/login
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குறிப்பிட்ட கரல எல்னலயில் தகவல்கனள உங்களரல் வழங்க முடியரவிட்டரல், ஒரு 

விளக்கத்னத ImmiAccount க்கு பதிசவற்றவும். உங்கள் விசர விண்ணப்பத்தின் சபரது, 

ஏற்படும் எந்தபவரரு சசனவ இனடயூறுக்கும் நரங்கள் நரங்கள் பபரறுப்பு கூறுசவரம். 

உங்கள் விண்ணப்பம் குறித்து தீர்மரைங்கள் எடுக்கும் முன்ைர் சமலதிக தகவல்கள் 

சதனவப்பட்டரல் நரங்கள் உங்கனள மீண்டும் பதரடர்புபகரள்சவரம். 

சுகரதரர பரிசசரதனைகளுக்கரக விண்ணப்பங்கள் தயரரித்தல் 

உங்கள் விசரவிற்கரக நீங்கள் சுகரதரர பரிசசரதனைகள் பசய்ய சவண்டுமரைரல் நரங்கள் 

உங்கனள அனழப்சபரம். பதிலளிப்பதற்கரக சகரரப்பட்ட கரலத்திற்குள் உங்களரல் Bupa 

மருத்துவ விசர சசனவகளுடன் சந்திப்னபப் பபற்றுக்பகரள்ள முடியரவிட்டரல், அல்லது 

உங்கள் சந்திப்பு இரத்துபசய்யப்படுமரயின்: 

 உங்கள் ImmiAccount இல் ஒரு விளக்கத்னத பதிசவற்றவும் 

 சந்தர்ப்பங்கள் கினடக்கும்சபரது, அடுத்த சததிக்கு ஒரு சந்திப்னப சமற்பகரள்ளுங்கள் 

 நீங்கள் ஒரு சந்திப்னபப் பபற்றதும், உங்கள் ImmiAccount வழியரக உங்களுக்கு 

நிர்ணயிக்கப்பட்ட சந்திப்பு சததினய எங்களிடம் கூறுங்கள். 

உங்கள் விசர விண்ணப்பத்னத கருத்தில் பகரள்ளும்சபரது எந்தபவரரு சசனவ தரமதசமர 

மூடுதல்கசளர ஏற்பட்டரல் நரங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்பகரள்சவரம். உங்கள் விண்ணப்பம் 

குறித்து தீர்மரைங்கள் எடுக்கும் முன்ைர் சமலதிக தகவல்கள் சதனவப்பட்டரல் நரங்கள் 

உங்கனள மீண்டும் பதரடர்புபகரள்சவரம். 
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