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சரவ்தேச மாணவரக்ள்  

ேற்காலிகப் பட்டோரி (துணணப்பிரிவு 485) விசா ணவே்திருப்பவரக்ளுக்கான 

ேகவல்  

ேற்காலிகப் பட்டோரி விசாக்கள் 

தகாவிட்-19 பயணக் கடட்ுப்பாடுகள் காரணமாக ேற்காலிகப் பட்டோரி 

(துணணப்பிரிவு 485) விசாவிற்கான விதிமுணறகணள நாங்கள் ேற்காலிகமாக 

மாற்றியிருக்கிதறாம். 

விண்ணப்பங்கள் 

ேற்காலிக தகாவிட்-19 நடவடிக்ணக காரணமாக நீங்கள் ேற்தபாது 

அவுஸ்திதரலியாவிற்கு வவளிதய இருந்தே ேற்காலிகப் பட்டோரி விசாவிற்கு 

விண்ணப்பிக்கலாம். 

தமலதிகே் ேகவலுக்கு, ேற்காலிகப் பட்டோரி விசா என்பணேப் 

பாரண்வயிடவும். 

ஆன்ணலன் கல்வி 

நீங்கள் அவுஸ்திதரலியாவிற்கு வவளிதய இருந்தே ஆன்ணலனில் 

படிே்திருந்ோல், பின்வருபவற்ணற நீங்கள் பூரே்்தி வசய்யும் படச்ே்தில், 

உங்கள் ஆன்ணலன் கல்வியானது அவுஸ்திதரலிய கல்வி விதிமுணறக்கு (ASR) 

உட்படுவோகக் கணக்கிடப்படும்: 

 மாணவர ்(துணணப்பிரிவு 500) விசா ணவே்திருப்பவராக ஆன்ணலனில் 

படிே்திருே்ேல் மற்றும் 

 உங்கள் ேகுதிணயப் பூரே்்தி வசய்ே 6 மாே காலக்கட்டேத்ிற்குள் 

உங்களின் ேற்காலிகப் பட்டோரி விசா விண்ணப்பே்ணே ோக்கல் 

வசய்திருே்ேல். 
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மாற்று ேற்காலிகப் பட்டோரி விசா 

விண்ணப்பங்கள் 2022 ஆம் ஆண்டின் மேத்ியில் ஏற்றுக்வகாள்ளப்படும். 

1 ஜூணல 2022 முேல், ேற்காலிகப் படட்ோரி விசாணவ ேற்தபாது 

ணவே்திருப்பவரக்ளும், முன்பு ணவே்திருந்ேவரக்ளும் தகாவிட்-19 பயணக் 

கடட்ுப்பாடுகள் காரணமாக அவுஸ்திதரலியாவில் தநரே்ணே வீணாகச ்

வசலவழிேத்ிருந்ோல் ேற்காலிகப் பட்டோரி விசாவிற்கு விண்ணப்பிக்கே் 

ேகுதி வபறலாம். 

மாற்று ேற்காலிகப் பட்டோரி விசாவிற்கு ேகுதி வபற நீங்கள் கண்டிப்பாக 

பின்வருபவற்ணறப் பூரே்்தி வசய்ய தவண்டும்: 

 வசல்லுபடியாகும் ேற்காலிகப் பட்டோரி விசாணவ ணவே்திருே்ேல் 

அல்லது 

 ேற்காலிகப் பட்டோரி விசாணவ முன்பு ணவே்திருந்து, அது 1 பிப்ரவரி 2020 

அன்று அல்லது அேற்குப் பிறகு காலாவதியாகி இருே்ேல் மற்றும் 

 1 பிப்ரவரி 2020 முேல் 15 டிசம்பர ்2021 வணரயிலான காலக்கட்டே்தில் 

அவுஸ்திதரலியாவுக்கு வவளிதய இருந்திருே்ேல். 

மற்றும்  

 விசா விண்ணப்பக் கட்டணமான AUD 1,680-ஐ முழுவதுமாக 

வசலுே்தியிருே்ேல் 

 ஆோர ஆவணங்கணள வழங்குேல். 

ஜூணல 1, 2022 முேல், ImmiAccount மூலம் நீங்கள் அவுஸ்திதரலியாவில் 

இருந்தோ, அவுஸ்திதரலியாவுக்கு வவளியில் இருந்தோ விண்ணப்பிக்கலாம். 

நீங்கள் ேகுதியுணடயவராக இருந்ோல், அசல் விசாவில் அவுஸ்திதரலியாவில் 

எவ்வளவு காலம் இருக்க முடியுதமா, ேகுதி நிணலக்கு ஏற்ப, அதே கால அளவு 

ேங்குவேற்கு உங்கள் மாற்று விசாவில் அவுஸ்திதரலியாவில் இருக்கலாம், 

அசல் விசாவில் அவுஸ்திதரலியாவில் எவ்வளவு காலம் கழிே்தீரக்ள் 

என்பணேப் வபாருட்படுே்ோமல். 

நீங்கள் விண்ணப்பிக்கும்தபாது உங்கள் விண்ணப்பே்தில் குடும்ப 

உறுப்பினரக்ணளயும் தசரக்்கலாம். உங்கள் அசல் ேற்காலிகப் பட்டோரி 

விசாவில் தசரக்்கப்படாே குடும்ப உறுப்பினரக்ணளயும் இதில் தசரே்்துக் 

வகாள்ளலாம். 

சாோரண சூழ்நிணலகளில், விண்ணப்போரரக்ள் ேங்கள் வாழ்நாளில் ஒரு 

ேற்காலிகப் பட்டோரி விசாவிணன மடட்ுதம வபற முடியும், அேன் பிறகு 

பிராந்தியே்தில் வசய்யும் தவணல மற்றும் கல்வியின் அடிப்பணடயில் 

மடட்ுதம விசா கிணடக்கும். 
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தமலதிகே் ேகவலுக்கு, தகாவிட்-19 ேற்காலிகப் பட்டோரி மாற்றீடட்ு ஸ்ட்ரம்ீ 

என்பணேப் பாரண்வயிடவும். 

விசா நீட்டிப்புகள் 

தகாவிட்-19 பயணக் கடட்ுப்பாடுகளால் பாதிக்கப்பட்டோல் ஒரு மாற்று 

ேற்காலிகப் பட்டோரி விசாவிற்கு ேகுதியுணடயவராயுள்ள ேற்காலிகப் 

பட்டோரி விசா ணவே்திருப்பவரக்ளின் விசாக்கள் வசப்டம்பர ்30, 2022 வணர 

நீட்டிக்கப்படும் அல்லது உயிரப்்பிக்கப்படும். இேற்குே் ேகுதியான 

விசாோரக்ளுக்கு திணணக்களம் மூலம் தநரடியாக அறிவிப்பு வழங்கப்படும். 

இந்ே இணடக்கால நடவடிக்ணகயானது, ேகுதியான ேற்காலிகப் பட்டோரி 

விசா ணவே்திருப்பவரக்ள், அவரக்ள் மாற்று ேற்காலிகப் பட்டோரி விசாவிற்கு 

விண்ணப்பிே்து, அவரக்ளுக்கு அவ்விசா வழங்கப்படும் வணர, அவரக்ள் 

அவுஸ்திதரலியாவிற்குள் நுணழய அனுமதிக்கிறது அல்லது 

அவுஸ்திதரலியாவில் ேங்கி இருந்து தவணல வசய்ய அனுமதிக்கிறது. 

19 பிப்ரவரி 2022 முேல், விசா ணவே்திருப்பவரக்ள் விசா விபரங்கணளயும் 

நிபந்ேணனகணளயும் சரிபாரக்்கவும் என்பவற்றில் ேங்கள் விசா நிலவரம் 

குறிே்து வேரிந்துக் வகாள்ளலாம். 

பிப்ரவரி 18, 2022க்கு முன்னர ்காலாவதியாகக்கூடிய விசாணவ 

ணவே்திருப்பவரக்ள், ேற்காலிக வசயல்பாடட்ு விசாவிற்கு (உட்பிரிவு 408) 

அவுஸ்திதரலிய அரசாங்கே்ோல் அங்கீகரிக்கப்படட் நிகழ்வுகள் (தகாவிட்-19 

வோற்றுதநாய் நிகழ்வு) என்பேற்கான ஒரு விண்ணப்பே்ணே ோக்கல் 

வசய்வது குறிே்து பரிசீலிக்கலாம், இது அவரக்ளின் உட்பிரிவு 485 -இன்படி 

விசா நீட்டிப்பு வசயல்படுே்ேப்படும் வணர அவுஸ்திதரலியாவில் 

சட்டப்பூரவ்மாக இருப்பேற்கு அனுமதிக்கும். 
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