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த ொற்றுந ொய்க் கொலத் ின்ந ொது விசொக்களுக்கொன ஏற் ொடுகளை அரசொங்கம் 

த ொடர்ந்து  ொிசீலளன தசய்து வருகிறது. விசொ ஏற் ொடுகள் குறித்து 

மொற்றங்கள் தசய்யப் டும்ந ொத ல்லொம் இந் ப்  க்கம் த ொடர்ந்து 

புதுப் ிக்கப் டும். 

 

விசொ சலுளககள்  

குடும்  விசொவிற்கு விண்ணப் ிப் வர்களுக்கொன சலுளககள் 

த ற்நறொர் விசொக்கள்  

ஸ் ொன்சர் தசய்யப் ட்ட த ற்நறொர் ( ற்கொலிகமொனது) (துளணப் ிொிவு 870) விசொக்கள்  

 

விசொ சலுளககள்  

நகொவிட்-19 த ொற்று  யணக் கட்டுப் ொடுகைினொல்  ீங்கள்  ொ ிக்கப் ட்டிருந் ொல்,  ீங்கள் 

இச்சலுளகளயப் த றத்  கு ியுளடயவரொக இருக்கலொம். 

நகொவிட்-19 சலுளகக் கொலமொனது 1  ிப்ரவொி 2020 மு ல் த ொடங்கப் ட்டது: 

  ிரொந் ியொீ ியொக ந ர்ச்சி த ற்றவர்களுக்கொன (துளணப் ிொிவு 887) விசொ 

 வணிகக் கண்டு ிடிப்பு மற்றும் மு லீட்டு ( ற்கொலிகமொனது)(துளணப் ிொிவு 888) 

விசொ 

 வணிகக் கண்டு ிடிப்பு மற்றும் மு லீட்டு ( ற்கொலிகமொனது)(துளணப் ிொிவு 188) 

விசொ 

 நசஃப் நேவன் எண்டர் ிளரஸ் (துளணப் ிொிவு 790) விசொ 

  ற்கொலிகப்  ட்ட ொொி (துளணப் ிொிவு 485) விசொ. 

குடும்  விசொவிற்கு விண்ணப் ிப் வர்களுக்கொன சலுளககள்  

துளணயொைர் மற்றும் குழந்ள க்கொன விசொக்கள் 

 ீங்கள்  ின்வரும் விசொவிற்கு அவுஸ் ிநரலியொவிற்கு தவைிநய இருந்து 

விண்ணப் ித் ிருந்து: 

 குழந்ள க்கொன (துளணப் ிொிவு 101) விசொ 

  த்த டுத்    ருக்கொன (துளணப் ிொிவு 102) விசொ 

  ிருமணம் தசய்துக்தகொள்ைவிருக்கும்   ருக்கொன (துளணப் ிொிவு 300) விசொ 
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 துளணயொைருக்கொன (துளணப் ிொிவு 309) விசொ 

மற்றும் 

 நகொவிட்-19 சலுளகக் கொலத் ில்  ீங்கள் அவுஸ் ிநரலியொவில் இருக்கிறீர்கள் 

என்றொல் 

 ீங்கள் மற்ற அளனத்து விசொ  ி ந் ளனகளையும் பூர்த் ி தசய் ொல் அவுஸ் ிநரலியொவில் 

விசொ வழங்கப் டலொம். 

நகொவிட்-19 சலுளகக் கொலம்  ிப்ரவொி 1, 2020 அன்று த ொடங்கியது, இது ஒரு  ற்கொலிக 

ஏற் ொநடயொகும். சலுளகக் கொலம் எப்ந ொது முடிவளடயும் என் து  ற்றிய 

அறிவிப்புகளுக்கு இங்நக மீண்டும் வந்து  ொர்ளவயிடவும். 

5 மொர்ச் 2022 மு ல், விண்ணப்  ொரர்  ன்ளனச் சொர்ந் ிருக்கும் குழந்ள க்கொன விசொ 

விண்ணப் த்ள  அவுஸ் ிநரலியொவுக்குள்நை இருந்து அல்லது தவைியில் இருந்து என  

எங்கு விண்ணப் ித் ிருந் ொலும், அந் ச் சொர்ந் ிருக்கும் குழந்ள க்கொன (துளணப் ிொிவு 445) 

விசொ வழங்கப் டும். இ ன் விளைவொக, இந்  விசொத் துளணப் ிொிவு இனி நகொவிட்-19 

சலுளக ஏற் ொடுகளுக்கு உட் ட்டது அல்ல. நமல ிகத்  கவலுக்கு விண்ணப்  ொரளரச் 

சொர்ந் ிருக்கும் குழந்ள க்கொன விசொ (துளணப் ிொிவு 445) என் ள ப்  ொர்ளவயிடவும். 

த ற்நறொர் விசொக்கள்  

அவுஸ் ிநரலியொவுக்கு தவைிநய விண்ணப் ிக்கப் ட்ட த ற்நறொர் விசொ 

 ீங்கள்  ின்வரும் விசொவிற்கு அவுஸ் ிநரலியொவிற்கு தவைிநய விண்ணப் ித் ிருந்து, 

 த ற்நறொர் (துளணப் ிொிவு 103) விசொ 

  ங்கைிப்பு த ற்நறொர் (துளணப் ிொிவு 173) விசொ 

  ங்கைிப்பு த ற்நறொர் (துளணப் ிொிவு 143) விசொ 

மற்றும் 

  ீங்கள் 24 மொர்ச் 2021க்கு முன் விசொவிற்கு விண்ணப் ித் ிருந்து, மற்றும் 

  ீங்கள் 24 மொர்ச் 2021 அன்று அவுஸ் ிநரலியொவில் இருந் ீர்கள் என்றொல், 

நகொவிட்-19 சலுளகக் கொலத் ில் மற்ற அளனத்து விசொ  ி ந் ளனகளையும்  ீங்கள் பூர்த் ி 

தசய் ொல்,  ீங்கள் அவுஸ் ிநரலியொவில் இருக்கும்ந ொந  உங்களுக்கு விசொ 

வழங்கப் டலொம். 

 ீங்கள் அவுஸ் ிநரலியொவிற்கு தவைிநய இருக்கும்ந ொது இந்  விசொவிற்கு விண்ணப் ித்து, 

வழக்கமொன விசொ மொனிய வி ிமுளறகளைப் பூர்த் ி தசய் ொல் ( ற்ந ொள ய 

தசயல்முளறயின் டி) அவுஸ் ிநரலியொவிற்கு தவைிநய இருக்கும்ந ொந  உங்களுக்கு விசொ 

வழங்க முடியும். 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/dependent-child-445
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/dependent-child-445
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அவுஸ் ிநரலியொவில் விண்ணப் ிக்கப் ட்ட த ற்நறொர் விசொ 

 ீங்கள்  ின்வரும் விசொவிற்கு அவுஸ் ிநரலியொவில் விண்ணப் ித் ிருந்து 

 வய ொன த ற்நறொருக்கொன (துளணப் ிொிவு 804) விசொ 

 வய ொன த ற்நறொருக்கொன (துளணப் ிொிவு 864)  ங்கைிப்பு விசொ 

மற்றும் 

  ீங்கள் 24 மொர்ச் 2021க்கு முன் விசொவிற்கு விண்ணப் ித் ிருந்து, மற்றும் 

  ீங்கள் 24 மொர்ச் 2021 அன்று அவுஸ் ிநரலியொவுக்கு தவைிநய இருந் ீர்கள் 

என்றொல், 

நகொவிட்-19 சலுளகக் கொலத் ில் மற்ற அளனத்து விசொ  ி ந் ளனகளையும்  ீங்கள் பூர்த் ி 

தசய் ிருந் ொல், அவுஸ் ிநரலியொவுக்கு தவைிநய இருக்கும்ந ொதும் உங்களுக்கு விசொ 

வழங்கப் டலொம். 

 ீங்கள் அவுஸ் ிநரலியொவில் இந்  விசொவிற்கு விண்ணப் ித்து, வழக்கமொன விசொ மொனியத் 

ந ளவகளைப் பூர்த் ி தசய் ொல், ( ற்ந ொள ய தசயல்முளறயின் டி) 

அவுஸ் ிநரலியொவிநலநய உங்களுக்கு விசொ வழங்க முடியும். 

த ற்நறொர் விசொ விண்ணப்  ொரர்களுக்கொன  ற்கொலிக சலுளககள் நகொவிட்-19 சலுளகக் 

கொலத் ில் த ொருந்தும். நகொவிட்-19 சலுளகக் கொலம்  ிப்ரவொி 1, 2020 அன்று த ொடங்கியது. 

இது ஒரு  ற்கொலிக ஏற் ொநடயொகும். சலுளகக் கொலம் எப்ந ொது முடிவளடயும் என் து 

 ற்றிய அறிவிப்புகளுக்கு இங்நக மீண்டும் வந்து  ொர்ளவயிடவும். 

இந் த்  ிருத் ங்கள், த ற்நறொர் விசொ விண்ணப் ங்களுக்கொன  ற்ந ொள ய தசயலொக்க 

கொலவளரயளறகளைப்  ொ ிக்கொது. நமல ிகத்  கவலுக்கு, த ற்நறொர் விசொ வொிளச 

தவைியீட்டுத்  ிக ிகள் மற்றும் தசயலொக்க ந ரங்கள் என் ள ப்  ொர்ளவயிடவும். 

த ற்நறொர் விசொ மற்றும்  ங்கைிப்பு த ற்நறொர் விசொ 

விண்ணப்  ொரர்களுக்கொன இளணப்பு விசொக்கள் 

நகொவிட்-19 சலுளககள்  ளடமுளறயில் இருக்கும் கொலகட்டத் ில்,  ின்வரும்  ி ந் ளனகள் 

அளனத்தும் பூர்த் ி தசய்யப் ட்டொல், உங்கள் த ற்நறொர் (துளணப் ிொிவு 103) விசொ, 

த ற்நறொருக்கொன (துளண வகுப்பு 143)  ங்கைிப்பு விசொ அல்லது த ற்நறொருக்கொன 

( ற்கொலிகமொனது) (துளணப் ிொிவு 173)  ங்கைிப்பு விசொ விண்ணப் ம் த ொடர் ொக 

இளணப்பு விசொ வழங்குவ ற்கு  ீங்கள்  கு ியுளடயவரொக இருக்கலொம். 

 உங்கள் த ற்நறொர் விசொ அல்லது த ற்நறொருக்கொன  ங்கைிப்பு விசொ 

விண்ணப் த்ள  24 மொர்ச் 2021க்கு முன் விண்ணப் ித் ிருக்க நவண்டும் 

 விசொ விண்ணப் ம் அவுஸ் ிநரலியொவில்  ொக்கல் தசய்யப் ட்டிருக்க நவண்டும் 

  ீங்கள் 24 மொர்ச் 2021 அன்று அவுஸ் ிநரலியொவில் இருந் ிருக்க நவண்டும் 

 விசொ விண்ணப் ம் இறு ி தசய்யப் டொமல் இருந் ிருக்க நவண்டும். 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/family-visa-processing-priorities/parent-visas-queue-release-dates
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/family-visa-processing-priorities/parent-visas-queue-release-dates


 

 
 

 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/visa-concessions - Updated as at 09032022 - 
Tamil (Sri Lankan) 

 

Page 4 of 4 

 ீங்கள்  கு ித றக்கூடிய இளணப்பு விசொ துளணப் ிொிவொனது, உங்கள் த ற்நறொர் 

அல்லது த ற்நறொர்  ங்கைிப்பு விசொ விண்ணப் ம் தசய்யப் ட்ட ந ரத் ில் உங்கள் 

சூழ் ிளலளயப் த ொறுத்து இருக்கும். 

 ீங்கள் விசொ விண்ணப் ித்  ந ரத் ில் குறிப் ிடத் க்க விசொ ளவத் ிருந் ொல்,  ீங்கள் 

இளணப்பு விசொ A - BVA - (துளணப் ிொிவு 010) -க்கு விண்ணப் ித்து, அது உங்களுக்கு 

வழங்கப் டலொம். 

 ீங்கள் விசொவிற்கு விண்ணப் த்  ந ரத் ில் உங்கைிடம் குறிப் ிடத் க்க விசொ எதுவும் 

இல்ளல என்றொல்,  ீங்கள் BVA-விற்கு  கு ி த ற மொட்டீர்கள். இளணப்பு விசொ E - BVE - 

(துளணப் ிொிவு 050)-க்கொன வி ிமுளறகளை  ீங்கள் பூர்த் ி தசய்ய முடியும். 

அவுஸ் ிநரலியொவிற்கு தவைிநய உள்ை அலுவலகத் ில் த ற்நறொர் விசொ அல்லது 

த ற்நறொர்  ங்கைிப்பு விசொவிற்கொன கொகி  விண்ணப் த்ள   ீங்கள்  ொக்கல் தசய் ொல், 

உங்கள் விசொ விண்ணப் த்துடன் த ொடர்புளடய இளணப்பு விசொ வழங்குவ ற்கொன 

 ி ந் ளனகளை  ீங்கள் பூர்த் ி தசய்ய மொட்டீர்கள். 

இளணப்பு விசொவிற்கு விண்ணப் ிக்க விரும் ினொல், பூர்த் ி தசய்   டிவம் 1005 என் ள  

WA த ற்நறொர் விசொ ளமயத் ிற்கு அனுப் வும். பூர்த் ி தசய்   டிவத்ள  மின்னஞ்சல் 

தசய்ய நவண்டொம். மின்னஞ்சலில் த றப் டும்  டிவம் 1005 தசல்லு டியொகொ  

விண்ணப் மொக கரு ப் டும், அ ளனப்  ொிசீலிக்க முடியொது. 

ஸ் ொன்சர் தசய்யப் ட்ட த ற்நறொருக்கொன ( ற்கொலிகமொனது) 

(துளணப் ிொிவு 870) விசொக்கள்  

 ீங்கள், ஸ் ொன்சர் தசய்யப் ட்ட த ற்நறொருக்கொன ( ற்கொலிகமொனது) விசொ (துளணப் ிொிவு 

870) (SPTV) ளவத் ிருந்து, 1 ஜூளல 2021 அன்று அவுஸ் ிநரலியொவுக்கு தவைிநய 

இருந் ிருந் ொல், உங்கள் விசொக் கொலம்  ொனொகநவ 18 மொ ங்கள்  ீட்டிக்கப் டும். 

நகொவிட்-19  யணக் கட்டுப் ொடுகள் கொரணமொக அவுஸ் ிநரலியொ விசொவில் 3 அல்லது 5 

ஆண்டுகள் முழுவள யும் தசலவிட முடியொ  SPTV ளவத் ிருப் வர்களுக்கு உ வுவந  

இந் ச் சலுளகயின் ந ொக்கமொகும். 

இந் ச் சலுளகயின் கீழ் உங்கள் விசொ  ீட்டிக்கப் ட்டிருந் ொல், கூடு லொக வழங்கப் ட்ட 

இந்  18 மொ ங்கள் உங்கள் ஒட்டுதமொத்  10 ஆண்டுகள்  ங்கியிருக்கும் கொலத் ில் 

கணக்கிடப் டொது. 

SPTV ஸ் ொன்சர்களுக்கொன ஸ் ொன்சர்ஷிப் கடளமகளும் அந  18 மொ  கொலத் ிற்கு 

 ீட்டிக்கப் ட்டுள்ைன. 

உங்கள் விசொ விவரங்களையும்  ி ந் ளனகளையும் VEVO -ஐப்  யன் டுத் ிச் 

சொி ொர்க்கலொம். 

 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/glossary#substantive%20visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-a-010
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-e-050-051/subclass-050
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-e-050-051/subclass-050
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1005.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online

