வருகையாளர் விசா அல் லது
மின்னணு பயண ஆகணயம் (ETA)
COVID-19 சசாதகன மற் றும் சிகிச ்கச
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

என்னிடம் பார்கவயாளர் விசா அல் லது மின்னணு
பயண ஆகணயம் (ETA) உள் ளது
வருலகொளர ் விசாக்கள் மற்றும் EAT கள் ஆஸ் திவரலிொவில் தற்காலிகமாக
தங் குவதற்கு மட்டு வம அனுமதிக்கும் . ஆஸ் திவரலிொவில் இருக்கும் வ ாது
உங் கலள உங் களால் ஆதரிக்க முடிொவிட்டால் , நீ ங்கள் எங் கு யசல் லமுடியுவமா
அங் கு புற ் ட ஏற் ாடு யசெ் ெ வவண்டும் . நீ ங்கள் ஆஸ் திவரலிொலவ விட்டு
யவளிவெற ெண விலக்குக்கு விண்ண ்பி க்க வதலவயில் லல.
யசாந்த நாட்டிற்கு உங் களால் திரும் முடிொவிட்டால் , நீ ங்கள் யசல் லு டிொகும்
விசாலவ ராமரிக்க வவண்டும் மற்றும் வதலவ ் டும் வ ாது மருத்துவ
ஆவலாசலனலெ ் ய ற்றுக் யகாள் ள வவண்டும் .

எனது விசா எப்சபாது நிறுத்தப்படுகிறது என்பகதச ் சரிபார்ை்கிறது
உங் களுக்கு அனுமதிக்க ் ட்ட காலத்தின் முடிவில் இன் னும் நீ ங்கள்
ஆஸ் திவரலிொவில் இருந்தால் உங் கள் ாரலவொளர
்
் விசா அல் லது ETA
தானாகவவ நிறுத்த ் டும் .
நீ ங்கள் சரி ாரக்
் க வவண்டிெலவ:


உங் கள் விசா விவரங் கள் VEVO, myVEVO ென்
கடிதம் அல் லது உங் கள் இம் மிஅகவுன் ட்.

ாடு, உங் கள் விசா அனுமதி



உங் கள் ETA காலாவதி மற்றும் நி ந்தலனகள் எங் கள் ETA வசலவலெ
சரி ாரக்
் கவும் .

குறிப்பு: நீ ங்கள் ஒரு சுற்று ெணத்திற்கு புற ் ட்டு ஆஸ் திவரலிொவுக்கு
திரும் பும் வ ாது, நீ ங்கள் ெணத்தில் யசலவழிக்கும் வநரம் ஆஸ் திவரலிொவில்
கழித்த வநரமாக கணக்கிட ் டும் - அதாவது, நீ ங்கள் ஆஸ் திவரலிொலவ விட்டு
யவளிவெறிெதாக நாங் கள் கருதமாட்வடாம் . ஒரு சுற்று ெணம் உங் கள்
விசாவில் நீ ங்கள் தங் கியிருக்கும் காலத்லத மீட்டலமக்காது. உங் கள்
ெணத்லத ஒரு சுற்று ெணமாக நாங் கள் கருதுவவாமா என் லத உங் கள்
ெண ஆ வரட்டர ் அல் லது

ெண முகவரிடம் வகளுங் கள் .

என்னுகடய விசாகவ நீ ட்டித்தல்
ஆஸ் திவரலிெ இடம் ய ெரவு
் சட்டத்தின் கீழ் ,
நீ ட்டிக்க முடிொது.

ாரலவொளர
்
் விசா அல் லது ETA ஐ

உங் கள் தற்வ ாலதெ விசா காலாவதிொகும் முன் நீ ங்கள் புதிெ விசாவிற்கு
விண்ண ்பி க்க வவண்டும் .
ய ரும் ாலான சந்தர ் ் ங் களில் , உங் களால் உங் கலள ஆதரிக்க முடிந்தால் ,
ஆஸ் திவரலிொவில் வருலகொளர ் (சுற்றுலா துலற) ஆக இருக்க
விண்ண ்பி க்கலாம் .. ஆஸ் திவரலிொவில் நீ ங்கள் புதிெ வருலகொளர ்
விசாவிற்கு ஏற்கனவவ விண்ண ்பி த்திருந்தால் வருலகொளர ் விசா யசெலாக்க
ஏற் ாடுகள் ஐ ்
உங் கள்

ாரக்
் கவும் .

ாரலவொளர
்
் விசா காலாவதிொகிவிட்டால் , நுலழவு கட்டு ் ாடுகள்

காரணமாக நீ ங்கள் வீடு திரும்

முடிொது, வமலும் மற்யறாரு விசாவிற்கான

வதலவகலள உங் களால் பூரத்
் தி யசெ் ெ முடிொது, நீ ங்கள் COVID-19 யதாற்று
நிகழ் வு விசா க்கு தகுதியுலடெவராக இரு ்பீரகள்
்
. வருலகொளர ் விசா உட் ட
மற்யறாரு விசாவிற்கான வதலவகலள உங் களால் ஏன் பூரத்
் தி யசெ் ெ
முடிெவில் லல என் லத நீ ங்கள் நிரூபிக்க வவண்டும் . மற்யறாரு விசா
விண்ண ் க் கட்டணத்லத (VAC) யசலுத்த வ ாதுமான ணம் உங் களிடம்
இல் லல என் தற்கான அறிக்லக மற்றும் சான் றுகள் இதில் அடங் கும் .
உங் கள் பிற விசா யதரிவுகலளயும் நீ ங்கள் ஆராெலாம் .

புதிய விசாவிற் கு விண
் ணப்பித்தல்
விண்ண ்பி க்க நாங் கள் உங் கலள ஊக்குவிக்கிவறாம் :


சாத்திெமான இடங் களில் , இம் மிஅகவுன் ட்



உங் கள் தற்வ ாலதெ விசா நிறுத்த ் டுவதற்கு 4 வாரங் களுக்கு
முன் னதாக இல் லல.

புதிெ விசாவிற்கு நீ ங்கள் விண்ண ்பி க்கும் வ ாது, உங் கள் விசா
விண்ண ் த்திற்க ான முடிவு எடுக்க ் டும் வலர ஆஸ் திவரலிொவில் உங் கலள
சட்ட ்பூரவமாக
்
லவத்திருக்கும் பிரிட்ஜிங் விசா உங் களுக்கு வழங் க ் டலாம் .
உங் கள் விசாவில் இலணக்க ் ட்ட ‘வமலும் தங் குவதற்கான சூழ் நிலல இல் லல’
என் லத, நீ ங்கள் மற்யறாரு விசாவிற்கு விண்ண ்பி ் தற்கு முன் அந்த
நி ந்தலனலெத் தள் ளு டி யசெ் ெ நீ ங்கள் வகார வவண்டும் .
உங் கள் விசா ஏற்கனவவ காலாவதிொகிவிட்ட ால் , எனது விசா காலாவதிொனது
என் லத ் ாரக்
் கவும் .

சவகல
ாரலவொளர
்
் விசா மற்றும் ETA லவத்திரு ் வரகள்
்
ஆஸ் திவரலிொவில் வவலல
யசெ் ெ அனுமதியில் லல.

விசா நிபந் தகனைள்
சில சரவவதச
்
வருலகொளரகள்
்
திட்டமிட்ட டி COVID-19 ெணக் கட்டு ் ாடுகள்
ஆஸ் திவரலிொலவ விட்டு யவளிவெறுவலதத் தடுக்கலாம் அல் லது அவரகளின்
்
விசா நி ந்தலனகலள பூரத்
் தி யசெ் ெக்கூடும் என் லத துலற அங் கீகரிக்கிறது.
நீ ங்கள் உங் கள் கட்டு ் ாட்டிற்கு யவளிவெ உள் ள சூழ் நிலலகளால்
ாதிக்க ் டுவதில் லல என் லத உறுதி ் டுத்த எதிரகால
்
ென் ாடுகலள
ரிசீலிக்கும் வ ாது இலத நாங் கள் கணக்கில் எடுத்துக்யகாள் வவாம் .

்

பின் வரும் விசா நி ந்தலனகள் ஆஸ் திவரலிொவில் உள் ள வருலகொளர ் விசா
லவத்திரு ் வரகளுக்
்
கு ய ாருந்தக்கூடும் :
சமலும் தங் குவதற் ைான சூழ் நிகல இல் கல (8503, 8534 மற்றும் 8535 ஆகியகவ
அடங் கும் )
நீ ங்கள் வமலும் தங் குவதற்கான நி ந்தலனயுடன் விசாலவ லவத்திருந்தாலும் ,
நி ந்தலன தள் ளு டி யசெ் ெ ் டாவிட்டாலும் ஆஸ் திவரலிொவில் உள் ள பிற
விசாக்களுக்கு நீ ங்கள் விண்ண ்பி க்க முடிொது.
நீ ங்கள் மற்யறாரு விசாவிற்கு விண்ண ்பி க்க விரும் பி னால் , உங் கள் விசா 4
வாரங் களுக்குள் நிறுத்த ் டும் , வமலும் நீ ங்கள் இந்த நி ந்தலனலெ தள் ளு டி
யசெ் ெ வகார வவண்டும் .
உங் கள் வகாரிக்லக அங் கீகரிக்க ் ட்டால் , உங் கள் தற்வ ாலதெ விசா
நிறுத்த ் டுவதற்கு முன் பு புதிெ விசாவிற்கு நீ ங்கள் விண்ண ்பி க்க வவண்டும் .
நிபந் தகன 8531 (தங் கும் ைாலம் முடிந் ததும் ஆஸ்திசரலியாவில்
இருை் ைை் கூடாது)
இந்த நி ந்தலனலெ தள் ளு டி யசெ் ெ முடிொது, இரு ்பி னும் இது வமலும் ஒரு
விசா விண்ண ் த்லத வமற்யகாள் வதிலிருந்து உங் கலளத் தடுக்காது.
நீ ங்கள் நி ந்தலன 8531 உடன் விசாலவ லவத்திருந்தால் , உங் கள் தற்வ ாலதெ
விசா நிறுத்த ் டுவதற்கு முன் பு புதிெ விசாவிற்கு விண்ண ்பி க்க வவண்டும் .

நிபந் தகன 8558 (எந் த 18 மாத ைாலத்திலும் ஆஸ்திசரலியாவில் 12
மாதங் ைளுை் கு சமல் இருை் ை முடியாது)
இந்த நி ந்தலனலெ தள் ளு டி யசெ் ெ முடிொது, இரு ்பி னும் இது வமலும் ஒரு
விசா விண்ண ் த்லத வமற்யகாள் வதிலிருந்து உங் கலளத் தடுக்காது.
நீ ங்கள் நி ந்தலன 8558 உடன் விசாலவ லவத்திருந்தால் , உங் கள் தற்வ ாலதெ
விசா நிறுத்த ் டுவதற்கு முன் பு வமலும் ஒரு விசாவிற்கு நீ ங்கள் விண்ண ்பி க்க
வவண்டும் .
நீ ங்கள் அனுமதிக்க ் ட்ட காலத்தின் முடிவில் இன் னும் நீ ங்கள்
ஆஸ் திவரலிொவில் இருந்தால் உங் கள் விசா தானாகவவ நிறுத்த ் டும் .
நீ ங்கள் 18 மாத கால ் குதியில் ஒட்டு யமாத்தமாக 12 மாதங் களுக்கும் வமலாக
தங் கியிருந்தால் உங் கள் விசா தானாகவவ நிறுத்த ் டாது (எந்தயவாரு
வருலகயிலும் அது நீ ங்கள் தங் கியிருக்கும் காலத்லத தாண்டாத வலர).

வருகையாளர் விசா சசயலாை்ை ஏற் பாடுைள்
சில விசா யசெலாக்க வநரங் கள் COVID-19 காரணமாக
ாதிக்க ் ட்டு ள் ளன,
வமலும் விண்ண ் ங் கலள உறுதி யசெ் ெ அதிக வநரம் ஆகலாம் .
நீ ங்கள் ஆஸ் திவரலிொவில் வருலகொளர ் விசாவிற்கு விண்ண ்பி க்கும் வ ாது,
உங் களுக்கு பிரிட்ஜிங் விசா வழங் க ் டும் . நாங் கள் உங் கள் விண்ண ் த்லத
தீர ்மானி ் தற்கு முன் வ உங் கள் தற்வ ாலதெ விசா காலாவதிொகுமான ால் ,
பிரிட்ஜிங் விசா யதாடங் கும் . நீ ங்கள் சட்ட ்பூரவமாக
்
இரு ் லத இது உறுதி
யசெ் யும் .
உங் கள் புதிெ விசா விண்ண ் த்லத நாங் கள் யசெலாக்கும் வலர நீ ங்கள்
பிரிட்ஜிங் விசாவின் மூலம் ஆஸ் திவரலிொவில் தங் கலாம் . உங் கள் பிரிட்ஜிங்
விசா அனுமதி அறிவி ்ல
் ய றுவதில் தாமதம் ஏற் டலாம் . உங் கள்
தற்வ ாலதெ விசா நிறுத்த ் டுவதற்கு முன் பு நீ ங்கள் புதிெ வருலகொளர ்
விசாவிற்கு விண்ண பி
் த்திருந்தாலும் , உங் களுக்கு பிரிட்ஜிங் விசா அனுமதி
அறிவி ்ல
நாங் கள் இதுவலர அனு ் வில் லல என் றாலும் உங் கள்
சட்டபூரவமான
்
நிலல குறித்து நீ ங்கள் கவலல ் ட வதலவயில் லல.
எங் களுக்கு கூடுதல் தகவல் வதலவ ் ட்டாவலா அல் லது நாங் கள் ஒரு முடிலவ
எடுத்தாவலா நாங் கள் உங் களுக்கு யதரிெ ் டுத்துவவாம் .
நாங் கள் ஒரு முடிலவ எடு ் தற்கு முன் பு நீ ங்கள் ஆஸ் திவரலிொலவ விட்டு
யவளிவெறினால் , நீ ங்கள் உங் கள் விண்ண ் த்லத திரும்

் ய றலாம் .

எங் களிடமிருந்து யசெ் திகலளச ் சரி ாரக்
் கவும் , உங் கள் விவரங் கலள ்
புது ்பி க்கவும் , நீ ங்கள் தவறு யசெ் திருந்தால் அல் லது உங் கள்
விண்ண ் த்லதத் திரும்
் ய றவும் எங் கலள அணுகவும் , அதற்கு உங் கள்
இம் மிஅகவுன் ட் ஐ ்

ென்

டுத்தவும் .

சசகவ இகடயூறுைள்
விசா விண்ண பி
்
் தற் கான யசெல் முலற யதாடர ் ான சில வசலவகள் COVID-19
ஆல் ாதிக்க ் டலாம் மற்றும் நாங் கள் நம் பி யிருக்கும் ல வசலவகள்
(மருத்துவ வசாதலனகள் வ ான் றலவ) குறுகிெ காலத்தில் கிலடக்காமலும்

வ ாகலாம் . உங் களுக்கு காவசாலலலெ முடிக்க கூடுதல் வநரம் வழங் க ் டும்
மற்றும் இது வ ான் ற இடத்தில் வகார ் ட்ட தகவலல வழங் கவும் .

சமலும் தைவல் ைகள வழங் குதல்
கூடுதலான தகவல் கலள வழங் குமாறு உங் களிடம் வகட்க ் ட்டால் , உங் கள்
இம் மிஅகவுன் ட் இல் வகார ் ட்ட தகவலல விலரவில் எங் களுக்கு அனு ்புங் கள் .
நீ ங்கள் காலக்யகடுவிற்குள் தகவலல வழங் காவிட்டால் , உங் கள்
இம் மிஅகவுன் ட் இல் விளக்கத்லத திவவற்றவும் . உங் கள் விசா
விண்ண ் த்லத கருத்தில் யகாள் ளும் வ ாது நாங் கள் எந்தயவாரு வசலவ
இலடயூலறயும் கணக்கில் எடுத்துக்யகாள் வவாம் . உங் கள் விண்ண ் த்லத
ஏற்றுக்யகாள் வதற்கு முன் னர ் கூடுதல் தகவல் கள் வதலவ ் ட்டால் நாங் கள்
உங் கலள மீண்டும் யதாடர ்புயகாள் வவாம் .

சுைாதார பரிசசாதகனைளுை்கு நியமனம் சசய் தல்
உங் கள் விசாவிற்கு நீ ங்கள் சுகாதார ரிவசாதலனகலள வமற்யகாள் ள
வவண்டுமானால் நாங் கள் உங் களுக்கு யதரிெ ் டுத்துவவாம் . நீ ங்கள்
திலளி ் தற்காக வகார ் ட்ட காலக்யகடுவிற்கு ள் பூ ா மருத்துவ விசா
வசலவகளுடன் சந்தி ்ல
் ய ற முடிொவிட்டால் :


அடுத்து கிலடத்த வததியில் ஒரு சந்தி ்ல

வமற்யகாள் ளுங் கள்



ஒரு ஆவணத்லத உங் கள் இம் மிஅகவுன் ட் இல்

திவவற்றுவதன் மூலம்

உங் கள் திட்டமிட ் ட்ட சந்தி ்பு வததிலெ நாங் கள் அறிந்து யகாள் வவாம் .
உங் கள் விசா விண்ண ் த்லத கருத்தில் யகாள் ளும் வ ாது எந்த சந்தி ்பு
தாமதங் கலளயும் நாங் கள் கணக்கில் எடுத்துக்யகாள் வவாம் . உங் கள்
விண்ண ் த்லத ஏற்றுக்யகாள் வதற்கு முன் னர ் எங் களுக்கு கூடுதல் தகவல் கள்
வதலவ ் ட்டால் நாங் கள் உங் கலள மீண்டும் யதாடர ்புயகாள் வவாம் .

