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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 தனலநகர எல்னல 

 நியூ சவுத் சவல்ஸ் 

 வட பிரரந்தியம் 

 குயின்ஸ்லரந்து 

 பதன் அவுஸ்திசரலியர 

 தஸ்மரைியர 

 விக்சடரரியர 

 சமற்கு அவுஸ்திசரலியர 

என்ைிடம் Working Holiday Maker விசர உள்ளது 

Working Holiday Maker (WHM) விசரக்கனள நீடிக்க முடியரது  .ஆைரல் , நீங்கள் 

அவுஸ்திசரலியரவில் மூன்று அல்லது ஆறு மரத கரலத்னத ‘குறிப்பிட்ட பதரழிபலரன்றில் ’

பூர்த்தி பசய்திருந்தரல் ,உங்களரல் இரண்டரவது அல்லது மூன்றரவது WHM விசரவிற்கு 

விண்ணப்பிக்க முடியும்.  

சமலதிக தகவல்களுக்கரக குறிப்பிட்ட பதரழில் நினலனமகள் ஐப் பரர்க்கவும். 

2 வது அல்லது 3 வது WHM விசரவிற்கு விண்ணப்பிப்பீர்களரயின் ,நீங்கள் ஜைவரி 31 ஆம் 

திகதி ,2020 க்குப் பிறகு அவுஸ்திசரலியரவில் நரடு முழுவதும் சமற்பகரள்ளப்பட்ட சுகரதரர 

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
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
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மற்றும் மருத்துவத் துனறகனள சரர்ந்த முக்கியமரை DCOVI-19 பணிகளில் ஒன்னற Working 

 சமலதிக தகவல்களுக்கரக .மூலம் பசய்பவரரகக் கருதப்படலரம் (கள் WHM) Holiday Makers

புதிய பசய்திகள் ஐப் பரர்க்கவும். 

நீங்கள் இரண்டரவது அல்லது மூன்றரவது WHM விசரவிற்கு தகுதி பபறரமலும் 

அசதசவனள COVID-19 நினலனமயுடன் சரர்ந்த முக்கியமரை துனறயில் 

பணியரற்றவில்னல என்றரல் ,நீங்கள் சவபறரரு விசரவிற்கு விண்ணப்பிக்க சவண்டும் .

வமரக வசிக்க உங்கனள நீங்கள் உங்களது பசரந்த நரட்டிற்குத் திரும்பும் வனர சட்டப்பூர்

இது அனுமதிக்கும் .விவசரயம் ,உணவு பதப்படுத்துதல் ,சுகரதரரம் மற் றும் மருத்துவம் ,

வயது வந்சதரர் மற்றும் ஊைமுற்சறரர் பரரமரிப்பு மற்றும் குழந்னதகள் பரரமரிப்பு 

ஆகியனவ ,COVID-19 நினலனமயுடன் சரர்ந்த முக்கியமரை துனறகளரகும். 

உங்கள் சூழ்நினலகனளப் பபரறுத்து நீங்கள் ,சுற்றுலர விசர(600 துனணப்பிரிவு) க்கு 

தகுதியுனடயவரரக இருக்கலரம். 

புதிய விசரனவ பபற்றுக்பகரள்ள  ,எந்தபவரரு வயது வரம்புகள் ,ஆங்கில பமரழி ,உடல்நலம் 

மற்றும் எழுத்துத் சதனவகள் உள்ளிட்ட விசரவிற்கரை எல்லர சதனவகனளயும் நீங்கள் 

பூர்த்தி பசய்திருத்தல் சவண்டும். 

இரண்டரவது அல்லது மூன்றரவது WHM விசரவிற்கு 

விண்ணப்பித்தல் 

இரண்டரவது அல்லது மூன்றரவது பணி விடுமுனற )துனணப்பிரிவு 417 ( விசர அல்லது 

சவனல மற்றும் விடுமுனற )துனணப்பிரிவு 462 ( விசரவிற்கு நீங்கள் தகுதிபபறலரம்  .நீங்கள் 

தகுதியரைவரர இருந்தரல் தினணக்களத்தின் இனணயதளத்தினூடரக எவ்வரறு 

விண்ணப்பிப்பது என்பனத இங்சக கண்டறியவும்: 

 இரண்டரவது பதரழில் விடுமுனற  (417 துனணப்பிரிவு)விசர 

 மூன்றரவது பதரழில் விடுமுனற (417 துனணப்பிரிவு) விசர 

 இரண்டரவது பதரழில் மற்றும் விடுமுனற  (462 துனணப்பிரிவு)விசர 

 மூன்றரவது பதரழில் மற்றும் விடுமுனற  (462 துனணப்பிரிவு)விசர 

உங்கள் தற்சபரனதய விசர கரலரவதியரவதற்கு முன் புதிய விசரவிற்கு நீங்கள் 

விண்ணப்பிக்க சவண்டும்  .உங்கள் விசர விண்ணப்பத்திற்கரை தீர்மரைம் கினடக்கும் வனர 

உங்கனள சட்டப்பூர்வமரக தங்க னவக்கும் ஒரு பிரிட்ஜிங் விசர உங்களுக்கு 

வழங்கப்படலரம். 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/latest-news
https://immi.homeaffairs.gov.au/Visa-subsite/Pages/visit/600-visitor-landing.aspx
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/second-working-holiday-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/third-working-holiday-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/second-work-holiday-462
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/third-work-and-holiday-462


 

 

 

 

 

 

 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/working-holiday-maker-visa - 26/02/2021 - Tamil (Sri Lankan) பக்கம்3இன்4 

 

விசர நிபந்தனை 8547 - ஒரு பதரழில் வழங்குைருடன் ஆறு மரத 

கரல சவனல வரம்பு 

ஒசர முதலரளியுடன் ஆறு மரதங்களுக்கும் சமலரக சவனல பசய்ய குறிப்பிட்ட 

தினணக்களம் அனுமதி வழங்கரவிட்டரல்  ,Working Holiday Maker அவுஸ்திசரலியரவில் 

தங்கியிருக்கும் சபரது மட்டும் இவ்வரறரை சவனலகனள பசய்ய முடியும்ஆைரல்  .

 பபரதுவரகஒரு பதரழில் வழங்குைருடன் பதரடர்ந்து ஆறு மரத கரல சவனலக்கு 

மட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. 

விவசரயம்  ,உணவு பதப்படுத்துதல் ,சுகரதரரம் மற்றும் மருத்துவம் ,முதிசயரர் பரரமரிப்பு ,

ற்றும் குழந்னதகள் பரரமரிப்பு உள்ளிட்ட முக்கியமரை ஊைமுற்சறரர் பரரமரிப்பு ம

துனறகளில் பணிபுரியும் விடுமுனற தயரரிப்பரளர்களுக்கு ஆறு மரதங் களுக்கும் சமலரக 

ஒசர முதலரளிக்கு சவனல பசய்ய தினணக்களத்தின் அனுமதி உண்டு. 

நரன் ஒரு முக்கியமரை துனறயில் பணி புரிகிசறன் 

COVID-19 நினலனமயில்இன்றியனமயரதபதரழில்துனறகளரைவிவசரயம் ,

உணவுபண்படுத்தல் ,சுகரதரரம் ,

முதிசயரர்அங்கவீைர்மற்றும்குழந்னதகள்பரரமரிப்புதுனறசரர்பதரழிலில்ஈடுபடுசவரர்தமது

விடுமுனறகரலஊழியவிசரநினலமுடிவனடந்துஇருக்கும்பட்சத்தில்இரண்டரவதுஅல்லதுமூன்

றரவது) WHMவிடுமுனறகரலஊழிய) விசரவுக்குதகுதிபபறரசதரர் 19-COVID

சநரய்பதரற்றுபரவல்நினலவிசரவுக்குவிண்ணப்பிக்கலரம். 

விண்ணப்பக்கட்டணங்கள்எதுவும்அறவிடப்படரது. 

2 வது அல்லது 3 வது WHM விசரவிற்கு நீங்கள் விண்ணப்பிப்பீர்களரயின் ,நீங்கள் ஜைவரி 

31 ஆம் திகதி ,2020 க்குப் பிறகு அவுஸ்திசரலியர முழுதும் சமற்பகரள்ளப்படும் சுகரதரர 

மற்றும் மருத்துவத் துனறகளில் முக்கியமரை COVID-19 பணிகளில் ஒன்றில் 

ஈடுபடுவீர்களரயின் ,தற்சபரது Working Home Makers (WHM கள் (க்கரக உங்கள் 

 புதிய பசய்திகள் சமலதிக தகவல்களுக்கரக .விண்ணப்பம் கருத்திற்பகரள்ளப்படலரம்

முக்கிய பதரழில் நினலனமகள் மற்றும் எனும் பகுதினயப் பரர்க்கவும். 

விசர னவத்திருப்பவர்கள் நிதி சிக்கல்கனள எதிர்பகரள்கின்றைர் 

உங்கனள ஆதரிக்க முடியரவிட்டரல்  ,நீங்கள் வீடு திரும்புவதற்கரை ஏற்பரடுகனள பசய்ய 

சவண்டும்.  

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions/6-month-work-limitation
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/what-we-do/whm-program/latest-news
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
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COVID-19 பதரற்று நினலனம விசர  

உங்கள் WHM விசர கரலரவதியரகிவிட்டரசலர நீங்கள் ஒரு முக்கியமரை துனறயில் சவனல 

பசய்யரவிட்டரசலர பயணக் கட்டுப்பரடுகள் கரரணமரக நீங்கள் வீடு திரும்ப முடியவில்னல 

என்றரசலர  ,இன்னுபமரரு விசரவிற்கரை சதனவகனள நீங்கள் பூர்த்தி பசய்ய முடியரது .

 ஆைரல் நீங்கள் விசரவுக்கு தகுதியுனடயவரரக இருக்கலரம்இன்னுபமரரு விசரவிற்கரை  .

சதனவகனள ஏன் பூர்த்திச் பசய்ய முடியரது என்பனத நீங்கள் நிரூபிக்க சவண்டும் .

இன்னுபமரரு விசர விண்ணப்பக் கட்டணத்னத )VAC (பசலுத்த சபரதுமரை நிதி உங்கள் 

வசம் இல்னல என்பதற்கரை அறிக்னக மற்றும் சரன்றுகள் இதில் அடங்கலரம்.  

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19

