
 

  
  

 

  
  

 

1 / 2 ��ව 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/refunds-and-waivers- Updated as at 12012023 - 
Sinhalese 

 
  

�සා අය��ප� ගා�� ආප� ෙග�� හා කපාහැ�� 
 

�සා අය��ප� ගා�� ආප� ෙග�� 

COVID-19 සංචාරක �මා ��� ම�� බලපෑමට ල� � �සා ඉ���ප�ය� ෙහෝ �සා ��ව� සඳහා ඔබ �ද� ෙගවා 
ඇ�න�, ඔෙ� �සා අය��ප� ගා��ව (VAC) ආප� ෙග�ම� ෙලස ලබා ගැ�ම ෙහෝ කපාහැ�ම� ලබා ගැ�ම 
සඳහා ඔබ ���ක� ලැ�මට ඉඩ ඇත. 

ඔබට VAC ආප� ෙග�ම� ඉ�ලා ��ය හැ�ෙ� ඔෙ� �� VAC ��තා��ෙය� 'ෙගව�නා' ෙලස දැ�ෙවන 
��ගලයා ඔබ න� පම�. 

2022 ජනවා� 19 �ට 2022 මා�� 19 ද�වා කාලය �ළ ඕ��ෙ��යාවට පැ�� (�ෂ���) හා අෙ�� 19 ද�වා 
කාලය �ළ පැ�� (�වා� සමෙ� ෙ�වක��) �ෂ��� හා �වා� සමෙ� ෙ�වක�� සඳහා VAC ආප� ලබා 
ගැ�ෙ� ��ක� ඉ��� 2022 ෙදසැ�බ� 31 අවස� කර ල�. 

ෙවන� VAC ආප� ෙග�ෙ� ��පාදන ��බඳ වැ��ර ෙතාර�� සඳහා �ද� ආප� ලබා ගැ�ම බල�න. 

ඔබට VEVO භා�තෙය� ඔෙ� �සා ��තර සහ ෙකා�ෙ�� ප��ා කළ හැක. 

�ෂ��� 

ඔබ 2020 ෙපබරවා� 1 �නට ෙහෝ ඊට ප� ���කළ �ෂ� �සා බලප�ය� �� න� සහ COVID -19 � බලපෑ� 
ෙ��ෙව� �� �සා බලප� වලං� කාල �මාව �ළ� ඔෙ� පාඨමාලාව ස���ණ ��මට ෙනාහැ� න�, තව�රට� 
�ෂ� �සා බලප� අය��පත� ඉ��ප� ��මට ඉඩ සලසා �ම සඳහා අ� �සා බලප� ගා��ව කපා හ��න�. ෙමයට 
පහත සඳහ� අව�ථා ද ඇ�ළ� ෙ�: 

• සංචාරක �මාව� ෙ��ෙව� ඔබට ඕ�ෙ��යාවට ඇ�� �මට ෙනාහැ� � �සා ඔෙ� අධ�නය ක� දමා 
ඇ�න� 

• අ�ධකා�න අධ�යන �මාණය අ� ��මට බල ෙක�ෙ� න� 
• ඔෙ� වැඩ පදන� කරග� ���ව ෙහෝ �ථානගත ��� ස���ණ ��මට ෙනාහැ� �ෙ� න�. 

ෙමම �යවර සාමාන� ෙ��� මත නව �ෂ� �සා බලප�ය� සඳහා අය�� කරන ��� සඳහා අදාළ ෙනාෙ� (ඔබ 
පාඨමාලාව� ෙහෝ අධ�යන ඒකකය� අසම� �ම, ��ග�ක ෙ��� මත ක� දැ�වෙහා� ෙහෝ ඔෙ� අධ�යන බර 
�ෙ��ඡාෙව� අ� කර ��ම ඇ��ව). 

https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online
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ගා�� කපා හැ�ම� සඳහා වන ඔෙ� අය��පත සලකා බැ�ම සඳහා ඔබ �ෂ� �සා බලප�ය� සඳහා ඉ��� කළ 
�� අතර ඔෙ� අධ�ාපන සැප��ක�ෙග� ස���ණ කරන ලද 1545 COVID-19 බලපෑමට ල� � �ෂ�යා ආකෘ� 
ප�යඇ��ය ��ය. 

ඔබ ඕ�ෙ��යාෙ�� ගා�� කපා හැ�ම� සඳහා ඉ��� කර�ෙ� න�, ගා�� �දහ� ��ම ���ම ප��ා කළ �� 
ෙහ��, ස�බ��කරණ �සා �වයං�යව ��� ෙනාෙකෙ�. 

ෙමම කපා හැ�ම අදාළ ව�ෙ� VAC සඳහා පම�. 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf

