
Your Visa Checklist - Sinhalese 

 

 

 

 

 

ඔබගේ වීසා බලපත්ර ගසෝදිසි ලැයිසතු  

     ඔබගේ වීසා බලපත්ර තත්වය ඔබ දන්ගන්ද?  

ඔබගේ වීසා බලපත්ර තත්වය Visa Entitlement 
Verification Online (VEVO) ඔසේගසේ මාර්ගසේථව බලා 
ර්ත හැකිය. VEVO මගින් ඔබ දරණ වීසා බලපත්රය, එහි 
කාලය ඉකුත්වන දිනය සහ වීසා බලපත්ර ගකාන්ගේසි 
ගමානවාද යන්න ලබාගදයි.  

ඔබට VEVO ගවත ප්රගේශවීමට උපකාර අවශේය නම්, 
අංක 131 881 ඔසේගසේ Department of Home Affairs 
අමතන්න. 

ගවබ් අඩවිය: 
immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-

visa/check-visa-details-and-conditions/overview  

ඔබගේ පුේර්ලික හදුනා ර්ැනීගම් ලියකියවිලි 

ගවත ප්රගේශය තිගබ්ද? 

ඔබගේ ර්මන් බලපත්රය ගවත ප්රගේශය තිගබ්ද? ඔබට 

උපකාර අවශය නම්, ඔබගේ නිගවසේ  ගකාන්සියුගේට් 

ගහෝ තානාපති කායගාලය ඇමතිය හැකිය. ඔබගේ 

වීසා බලපත්ර අයදුම්පත්රයට උපකාර වශගයන් 

ගවනත් පුේර්ලික ලියකියවිලිද ඉේලා සිටිය හැකිය.  

ගවබ් අඩවිය: 

protocol.dfat.gov.au/Public/MissionsInAustralia 

ඔබට ඔබගේම ImmiAccount එකක් තිගබ්ද? 

ඔබගේ වීසා බලපත්රය සම්බන්ධගයන් ගදපාතගගම්න්ුව 

සමඟ සන්නිගේදනය කිරීම සඳහා ඔබගේම ImmiAccount 

එකක් සේථාපනය කිරීම වැදර්ත්ගේ. ඔබ සහකාර වීසා 

බලපත්ර අයදුම්කරුගවකු ගහෝ එවැනි වීසා බලපත්රයක් දරණ 

අගයකු නම්, ඔබගේ ගවනත් කිසියම් අයදුම්පත්ර ගවනත් 

ImmiAccount වලින් ඉවත් කල හැකිය. ගමය සිදු කිරීම 

සඳහා පහත කරුණු ගදකම සම්ූණග කරන්න: 

 ඔබගේම ImmiAccount එක සේථාපනය කරන්න. 

 නිගයෝජිතගයකු ගහෝ අනුග්රාහකගයකුගේ 

ImmiAccount ගවතින් ඔබගේ අයදුම් පත්රය ඉවත් කර, 

ඔබගේ නව ගිණුමට ඔබගේ අයදුම්පත්රය එක් කරන 

ගලස මාර්ගසේථ ImmiAccount තාක්ෂණික උපකාර 

ආකෘතිය සම්ූණග කර ඉේලා සිටින්න. 

ඔබගේ පාසේවඩගේ එකද ගවනසේ කල යුුය.  

ගවබ් අඩවිය: online.immi.gov.au 

ඔබගේ ගතාරුරු අප සමඟ යාවත්කාලීන කර 

තිගබ්ද? 

ඔබගේ දුරකථන අංකය සහ නිගවසේ ලිපිනය ගහෝ 

තැපැේ ගපට්ටි අංකය වැනි ඔබගේ සම්බන්ධතා 

ගතාරුරු අප සමඟ යාවත්කාලීන කර තිබීම 

වැදර්ත්ගේ. 

ඔබගේ ImmiAccount හි ඔබගේ ගතාරුරු යාවත්කාලීන 

කල හැක, නැතිනම් සම්බන්ධතා/ර්මන් බලපත්ර ගවනසේ 

කිරීගම් ආකෘතියක් අප ගවත ගයාමු කරන්න. ගම් මගින් අප 

විසින් ඔබට එවන ලිපි ඔබට ලැගබන බවට තහවුරු කල 

හැකිය.  

ගවබ් අඩවිය: immi.homeaffairs.gov.au/form-

listing/forms/929.pdf 

ඕසේගේලියා ගපෝසේට් මගින් ර්ෘහසේථ හිංසනවලට 

ගර්ාදුරුවූවන් හට සම්බන්ධව සිටීම සඳහා මාස 22 ක 

කාලයක් දක්වා ගනාමිග ේ තැපැේ ගපට්ටි සඳහා ප්රගේශය 

ලබා ගදයි.  

යම් අගයකු හට දරුණු ගලස ුවාලවී ඇතිනම්, ගහෝ හදිසි වවේය අවධානය අවශේය නම්, යම් අගයකුගේ ජීවිතයට 

අවදානමක් ඇතිනම් ගහෝ ඔබ එවැනි යම් සිේියක් සම්බන්ධගයන් සාක්ෂි දැරුගේ නම්, 000 අමතන්න මතක තබා 

ර්න්න. ඕසේට්ගගලියාගේ ගපාලීසිය ගවත විශේවාසය තැබිය හැකිය. ඇමුම් ගනාමිග ේය. 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/overview
https://protocol.dfat.gov.au/Public/MissionsInAustralia
https://online.immi.gov.au/
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/929.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/929.pdf
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ගවබ් අඩවිය: auspost.com.au/receiving/manage-

your-mail/redirect-hold-mail/redirect-mail/free-

mail-redirection-and-po-boxes 

ඔබගේ සංක්රමණ කටයුු සම්බන්ධගයන් ඔබට 

යම් අගයකු උපකාර කරයිද?  

ඔබට සංක්රමණ  උපගදසේ ලබා ර්ැනීමට ගමන්ම අවශය 

නම් වීසා බලපත්රයකට අයදුම් කිරීමටත් උපකාර 

ලබාර්ත හැකිය. ඔවුන් සංක්රමණ නිගයෝජිතගයකු නම් 

ගහෝ නීති වෘත්ීකගයකු නම්, එම පුේර්ලයා 

ලියාපදිංචිවී සිටීම වැදර්ත්ගේ. Department of Home 

Affairs ගවබ් අඩවිගේ ලියාපදිංචි නිගයෝජිතයන්ගේ 

ලැයිසේුවක් ඇත.  

ගවබ් අඩවිය: immi.homeaffairs.gov.au/help-

support/who-can-help-with-your-

application/overview  

ඔබට සංක්රමණ උපගදසේ අවශය නම්, විගශේෂඥ නීති 

සම්පාදකයන්ගේ ගනාමිග ේ ලබාගදන නීති උපකාරද ඇත.  

ගවබ් අඩවිය: familyviolencelaw.gov.au/ 

අපගේ ගතාරුරු අවගබෝධ කර ර්ැනීමට ඔබට 

උපකාර අවශයද? 

ඉංග්රීසි කථා ගනාකරන අය හට Translating and 

Interpreting Service (TIS National) මගින් භාෂා 

පරිවතගන ගසේවා ලබාගදයි. අංක 131 450 ඔසේගසේ ඔවුන් හා 

සම්බන්ධ විය හැකිය. 

ගවබ් අඩවිය: tisnational.gov.au/ 

ඔබ ආරක්ෂාකාරී ආකාරයට මාර්ගසේථව සිටීද?   

ඔබගේ පුේර්ලික ආරක්ෂාව වැඩි කර ර්ැනීමට සහ 

දිර්ටම තාක්ෂණය භාවිතා කර සම්බන්ධවී සිටීමට 

අවශේය පියවර හදුනා ර්ැනීම සඳහා eSafety 

ගකාමසාරිසේවරයාගේ මාර්ගසේථ ආරක්ෂණ ගසෝදිසි 

ලැයිසේුව භාවිතා කල හැකිය. 

ගවබ් අඩවිය: esafety.gov.au/key-issues/domestic-

family-violence/online-safety-planning/online-

safety-checklist 

ඔබ විසින් වාතගා තබා ර්න්ගන්ද? 

ඔබ සහ කිසියම් අපවාදාත්මක ගහෝ තර්ගනාත්මකව 

කටයුු කරන අගයකු අතර සිදුවන ගේ සම්බන්ධ 

වාතගා තබා ර්ැනීම කදිම අදහසකි. ඔබට කිසි දිනක 

ගපාලීසියට පැමිණිේලක් කිරීමට, ආරක්ෂණ 

නිගයෝර්යක් ලබා ර්ැනීමට, ගහෝ දරුවන්ගේ 

භාරකාරිත්වය ලබා ර්ැනීමට අවශේය නම්, ගම්වා 

සාක්ෂි වශගයන් භාවිතා කල හැකිය.  

කියූගේ සම්බන්ධ සාක්ෂි වශගයන් තබා ර්ැනීමට 

වැදර්ත් සාකච්ඡාවන් ඊගම්ේ ගහෝ ගටක්සේට් පණිවුඩ 

වශගයන් කිරීම උපකාරීගේ. 

අපවාදාත්මක පුේර්ලයා විසින් ගසායා ර්ැනීමට ගහෝ 

නැති කිරීමට ගනාහැකි සේථානයක ගමම වාතගා තබා 

ර්න්න. 

ඔබට COVID-19 මගින් බලපෑම් ඇතිවී තිගබ්ද?  

ඕනෑම COVID-19 සීමාවක් යටගත් හානියක් ගහෝ 

හානියක් වන බවට ඇති අවදානමක් මඟ හැරීම සඳහා 

ඔබගේ නිගවස ගහෝ වාසසේථානය හැර යා හැකි බව දැන 

ර්ැනීම වැදර්ත්ගේ. විසේතර සඳහා ඔබගේ ප්රාන්ත/ගටරිටරි 

ගවබ් අඩවිය බලන්න.  

ගවබ් අඩවිය: australia.gov.au/states  

ඔබ රාර්කාරී කරන්ගන් නම්, ඔබගේ රාර්කාරි 

අයිීන් සම්බන්ධගයන් ඔබ දන්ගන්ද?  

Fair Work Act මගින් ඔබට ර්ෘහාශේරිත හිංසන 

සම්බන්ධ වැටුප් රහිත නිවාඩු සහ සුනම්ය රැකියා 

වැඩපිළිගවලවේ ලබා දීමට ගසේවාගයෝර්කයන් බැඳී 

සිටින බව ඔබ දන්ගන්ද?  වැඩි විසේතර සඳහා Fair 

Work Ombudsman ගවබ් අඩවිය බලන්න  

ගවබ් අඩවිය: fairwork.gov.au/leave/family-and-

domestic-violence-leave 

ඔබට බදු ගර්වීම ගහෝ බදු ගර්වීගම් ගේඛණය (tax 

return) ගර්ානු කිරීමට උපකාර අවශේය නම්, 

ඕසේට්ගගලියානු බදු කායගාලගේ උපකාර ලබාර්ත 

හැක.  

ගවබ් අඩවිය: ato.gov.au/General/Support-in-

difficult-times/Personal-crisis-

support/#Familyanddomesticviolence  

ඔබගේ මූලය කටයුු සඳහා උපකාර අවශයද? 

මූේය උපගේශකයන් මගින් ඔබට නැවත එම 

කටයුුවල නියලීමට සහ ඔබගේ ණය 

සම්බන්ධගයන් කටයුු කිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා 

ගනාමිග ේ, සේවාධීන සහ රහසිර්ත ගසේවා සපයයි.  

මූලය උපගේශකගයකු සමඟ කථා කිරීම සඳහා දුරකථන 

අංක 1800 007 007 ඔසේගසේ  National Debt Helpline 

අමතන්න. ගමම ගනාමිග ේ දුරකථන අංකය සදුඳා සිට 

සිකුරාදා දක්වා ගප.ව. 9.30 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා විවෘතය. 

https://auspost.com.au/receiving/manage-your-mail/redirect-hold-mail/redirect-mail/free-mail-redirection-and-po-boxes
https://auspost.com.au/receiving/manage-your-mail/redirect-hold-mail/redirect-mail/free-mail-redirection-and-po-boxes
https://auspost.com.au/receiving/manage-your-mail/redirect-hold-mail/redirect-mail/free-mail-redirection-and-po-boxes
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview
https://familyviolencelaw.gov.au/
https://www.tisnational.gov.au/
https://www.esafety.gov.au/key-issues/domestic-family-violence/online-safety-planning/online-safety-checklist
https://www.esafety.gov.au/key-issues/domestic-family-violence/online-safety-planning/online-safety-checklist
https://www.esafety.gov.au/key-issues/domestic-family-violence/online-safety-planning/online-safety-checklist
https://www.australia.gov.au/states
https://www.fairwork.gov.au/leave/family-and-domestic-violence-leave
https://www.fairwork.gov.au/leave/family-and-domestic-violence-leave
https://www.ato.gov.au/General/Support-in-difficult-times/Personal-crisis-support/#Familyanddomesticviolence
https://www.ato.gov.au/General/Support-in-difficult-times/Personal-crisis-support/#Familyanddomesticviolence
https://www.ato.gov.au/General/Support-in-difficult-times/Personal-crisis-support/#Familyanddomesticviolence
http://www.ndh.org.au/


Your Visa Checklist - Sinhalese 

National Debt Helpline ගවබ් අඩවිගේ තවත් ගමවලම් 

සහ සම්පත් මාර්ගසේථව ඇත. 

ගවබ් අඩවිය: ndh.org.au/ 

ඔබ සිසුගවකු නම්, ඔබට ලබාර්ත හැකි 

උපකාරක ගසේවා සම්බන්ධගයන් ඔබ දන්ගන්ද?  

ඕසේගේලියානු අධයාපන සපයන්නන් විසින් ර්ාතයන්තර 

සිසුන් හට සාදරගයන් පිළිර්න්නා, මිත්රශීලී සහ සහගයෝර්ය 

ලබා ගදන අධයාපන අත්දැකීමක් නිමගාණය කිරීම 

සම්බන්ධගයන් ආඩම්බරගයන් සිටී. 

ඔබට උපකාර  ලබාදිය හැකි විගශේෂඥ ගසේවා රැසක් ඇත.  

ගවබ් අඩවිය: 
studyaustralia.gov.au/english/live/support-

services 

ගවනත් උපකාර ගසේවා සම්බන්ධ ගතාරුරු 

ලබා ර්ත හැකි සේථාන සම්බන්ධගයන් ඔබ 

දන්ගනහිද? 

ර්ාතික සහ ප්රාන්ත සහ ගටරිටරි මගින් ලබා ගදන 

තවත් ගබාගහෝ ර්ෘහාශේරිත සහ පවුේ හිංසන උපකාර 

ගසේවා ඇත.  

National Sexual Assault, Domestic and Family 

Violence Counselling Service ඔසේගසේ ගනාමිග ේ 

සහ මාර්ගසේථ උපගේශක ගසේවා ඇත. අංක 1800 737 

732 අමතන්න.  

ඕසේගේලියාව රු කුරුස සංවිධානය මගින් මූලය දුෂේකරතා 

ඇති තාවකාලික වීසා බලපත්රවල සිටින අය හට මූලය 

උපකාර ලබා දිය හැකිය. විසේතර සඳහා Family and 

Domestic Violence Financial Assistance Program 

ගවත පිවිගසන්න. අවශය නම් ඔවුන් විසින් ඔබව නීති සහ 

සංක්රමණ උපකාරක ගසේවා ගවත ගයාමු කරනු ඇත. 

ගවබ් අඩවිය:: redcross.org.au/get-help/help-for-

migrants-in-transition/family-and-domestic-

violence-financial-assistance 

 

ඔබ භාෂා පරිවතගකගේ ස කුණ 

දුටු විට, ඔබගේ මනාප භාෂාගවන් 

කථා කිරීමට උපකාර ඉේලා සිටිය 

හැකිය. 

https://ndh.org.au/
https://www.studyaustralia.gov.au/english/live/support-services
https://www.studyaustralia.gov.au/english/live/support-services
https://www.redcross.org.au/migration/family-and-domestic-violence-financial-assistance-program/
https://www.redcross.org.au/migration/family-and-domestic-violence-financial-assistance-program/
https://www.redcross.org.au/migration/family-and-domestic-violence-financial-assistance-program/

