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ජාත්යන්ත්ර සිසුන්  

තාවකාලික උපාධිධාරී (උප පංතිය 485) වීසා බලපත්රයක් දරන්නන් සඳහා වන 

තතාරතුරු  

තාවකාලික උපාධිධාරී වීසා 

COVID-19 සංචරණ සීමා කිරීම් තේතුතවන් අපි තාවකාලික උපාධිධාරී (උප පන්තිතේ 

485) වීසා බලපත්රයක් සඳහා අවශ්යතා තාවකාලිකව තවනස් කර ඇත. 

අයදුම්පත් 

ඔබට දැන් තාවකාලික COVID-19 පියවරක් තලස ඕස්්තේලියාතවන් පිටත සිට 

තාවකාලික උපාධි වීසා බලපත්රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැක. 

වැඩිදුර තතාරතුරු සඳහා තාවකාලික උපාධිධාරී වීසා බලන්න. 

මාර්ගගත් අධ්යාපනය 

ඔබ ඕස්්තේලියාතවන් පිටත මාේගගතව අධ්යාපනය ලැබුතේ නම්, ඔබ පහත 

අවශ්යතා සපුරන්තන් නම්, ඔතේ මාේගගත අධ්යයනය ඕස්්තේලියානු අධ්යයන 

අවශ්යතා (ASR) තවත ගණන් ගනු ලැතේ: 

 ශිෂ්ය (උප පංතිය 500) වීසා බලපත්රයක් තබා තගන මාේගගතව අධ්යයනය කර 

ඇත 

 ඔතේ සුදුසුකම් ලත් සුදුසුකම් සම්ූේණ කර මාස 6ක් ඇතුළත ඔතේ තාවකාලික 

උපාධි වීසා ඉල්ලුම්පත්රය ඉදිරිපත් කර ඇත 

තාවකාලික උපාධිධාරී වීසා සඳහා ආතේශනය 

අයදුම්පත් කැඳවීම 2022 මැද වනවිට ආරම්භ වවයි. 

2022 ජූලි 1 වන දින සිට, COVID-19 සංචාරක සීමා කිරීම් තේතුතවන් ඕස්්තේලියාතේ 

කාලය අහිමි වූ වත්මන් සහ හිටපු තාවකාලික උපාධි වීසා හිමියන්ට ප්රතිස්ථාපන 

තාවකාලික උපාධි වීසා බලපත්රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබිය හැකිය. 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/international-students/temporary-graduate-visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-graduate-485
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ප්රතිස්ථාපන තාවකාලික උපාධි වීසා බලපත්රයක් සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට ඔබ 

අනිවාේයතයන්: 

 තාවකාලික උපාධි වීසා හිමිව තිබීම තහෝ 

 2020 තපබරවාරි 1 තහෝ ඊට පසුව කල්ල ඉකුත් වූ තාවකාලික උපාධි වීසා 

බලපත්රයක් මීට තපර ලබා තගන තිබීම, සහ 

 2020 තපබරවාරි 1 සහ 2021 තදසැම්බේ 15 අතර ඕනෑම කාලයක 

ඕස්්තේලියාතවන් පිටත සිට තිබීම අවශ්යයි. 

සහ  

 AUD1,680 හි සම්ූේණ වීසා අයදුම්පත් ගාස්තුව තගවා තිබීම 

 අවශ්ය තල්ලඛණ සපයා තිබීම. 

2022 ජූලි 1 සිට, ඔබට ImmiAccount හරහා තේශීයව තහෝ විතේශයක සිට අයදුම් කළ 

හැක. 

ඔබ සුදුසුකම් ලබන්තන් නම්, ඔතේ ප්රතිස්ථාපන වීසා බලපත්රය ඔස්තස් මුල්ල වීසා 

බලපත්රය මත ඕස්්තේලියාතේ තකාපමණ කාලයක් ගත කළත්, සුදුසුකම් ම්ටම 

අනුව, ඔතේ මුල්ල වීසා බලපත්රය හා සමාන කාලයකට ඉඩ ලබා තේ. 

ඔබ අයදුම් කරන විට ඔබට ඔබතේ අයදුම්පතතහි පවුල්ල ඒකකතේ සාමාජිකයන් 

ඇතුළත් කළ හැක. තමයට ඔතේ මුල්ල තාවකාලික උපාධි වීසා බලපත්රතේ ඇතුළත් 

තනාවූ පවුතල්ල සාමාජිකතයෝ ඇතුළු තවති. 

සාමාන්ය තත්ත්ව තුළ, අයදුම්කරුවන් ජීවිත කාලය තුළ එක් තාවකාලික උපාධි වීසා 

බලපත්රයකට පමණක් සීමා වන අතර, වැඩිදුර වීසා බලපත්රයක් ලබා ගත හැක්තක් 

කලාපීය වැඩ සහ අධ්යයනය මත පමණි. 

වැඩි විස්තර සඳහා COVID-19 තාවකාලික උපාධි ප්රතිස්ථාපන ක්රමතේදය බලන්න. 

වීසා දීේඝ කිරීම් 

COVID-19 සංචරණ සීමා මගින් බලපෑමට ලක් වූ නිසා ප්රතිස්ථාපන තාවකාලික උපාධි 

වීසා බලපත්රයක් සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇති තාවකාලික උපාධිධාරී වීසා 

බලපත්රලාභීන්තේ වීසා බලපත්ර 2022 සැප්තැම්බේ 30 දක්වා දීේඝ කිරීම තහෝ නැවත 

තදනු ලැතේ. සුදුසුකම් ලත් වීසා බලපත්රලාභීන්ට තදපාේතතම්න්තුව විසින් සෘජුවම 

දැනුම් තදනු ලැතේ. 

තමම අතුරු පියවර මගින් සුදුසුකම් ලත් තාවකාලික උපාධිධාරී වීසා බලපත්රලාභීන්ට 

ඕස්්තේලියාවට ඇතුළු වීමට තහෝ රැඳී සිටීමට සහ ඔවුන්ට ඉල්ලුම් කිරීමට සහ 

ප්රතිස්ථාපන තාවකාලික උපාධි වීසා බලපත්රයක් ප්රදානය කිරීමට හැකි වන තතක් 

එහි රැඳී සිටීමට ඉඩ සලසයි. 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/international-students/temporary-graduate-visa
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/international-students/temporary-graduate-visa
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=781
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2022 තපබරවාරි 19 වන දින සිට, වීසා බලපත්රලාභීන්ට ඔවුන්තේ වීසා තත්ත්වය 

තහවුරු කර ගැනීමට වීසා විස්තර සහ තකාන්තේසි පරීක්ෂා කළ හැක. 

2022 තපබරවාරි 18 ට තපර වීසා බලපත්රය අවලංගු විය හැකි වීසා බලපත්රලාභීන්, 

ඔවුන්තේ උප පන්තිය 485 වීසා කාලය දීේඝ වනතුරු නීත්යානුකූල තලස 

ඕස්්තේලියාතේ රැඳී සිටීමට තාවකාලික ක්රියාකාරකම් වීසා (408 උප පංතිය) 

ඕස්්තේලියානු රජය විසින් අනුමත කරන ලද සිදු වීම් (COVID-19 වසංගත සිදුවීම) 

අයදුම්පතක් ලබා දීමට කටයුතු කළ හැකිය. 

 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/international-students/temporary-graduate-visa
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/international-students/temporary-graduate-visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online
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

