විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් සඳහා ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා
ශිෂ්යයන්ෙගන් සහ ෙවනත් පැමිණිලිකරුවන්ෙගන් නිතර අසන පශ්න
ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයකු යනු කවෙර්ද?
ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයකු යනු ඔස්ෙට්ලියානු ව්යාපාරික සහ රාජ්ය ආයතන පිළිබඳ ගැටලු ඇති අයට
උපකාර කරන අෙයකි. විවිධ ව්යාපාර සහ රාජ්ය අංශවල ෙකොටස් සඳහා විවිධ ඔම්බුඩ්ස්මන්වරු සිටිති.
ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයකුෙග් ෙසේවාවන් ෙනොමිෙල්ද, ස්වාධීනද අපක්ෂපාතීද ෙව් - ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා එක්
පැත්තක් ෙනොගනියි.
ව්යාපාරික ෙහෝ රාජ්ය ආයතනයක් වැරද්දක් කර ඇති බව ෙහෝ යමකුට අසාධාරණ ෙලස සලකා ඇති
බව ෙපනී ගියෙහොත් ඔහුට ඒ සඳහා පතිකර්මයක් නිර්ෙද්ශ කළ හැක. නිදසුනක් වශෙයන් එම
පතිකර්මය, සමාව ඉල්ලා සිටීමක්, වඩා ෙහොඳ ෙතොරතුරක් ලබා දීම, නව තීරණයක් ෙහෝ මුදල් ආපසු
ෙගවීමක් විය හැකිය.

විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් සඳහා වූ ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා කරන්ෙන් කුමක්ද ?
විෙද්ශීය ශිෂයයන් සඳහා වූ ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් ඔස්ට්ෙර්ලියාෙව් පුද්ගලික
අධ්යාපනය සහ පුහුණුව පිළිබඳ වූ ගැටලු ගැන කරන පැමිණිලි විභාග කරයි.
ඔෙබ් පුද්ගලික ලියාපදිංචි අධ්යාපනික සැපයුම්කරු විසින් ගන්නා ලද යම් තීරණයක් ෙහෝ කියාවක්
ෙහේතුෙවන් ඔබ අතෘප්තියට පත්ව ඇත්නම් ඔවුන්ෙග් අභ්යන්තර පැමිණිලි සහ අභියාචන කියාවලිය
පිළිබඳ ඔබ විමසිය යුතුය. ඔෙබ් සැපයුම්කරුට පැමිණිලි කළද පතිඵලය පිළිබඳ ඔබ සෑහීමකට පත්
ෙනොෙව් නම් ඔබට ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයාට පැමිණිලි කළ හැක.

මට ෙපොදු ෙහෝ රජෙය් අධ්යාපන සැපයුම්කරුවකු පිළිබඳ පැමිණිල්ලක් තිෙබ් නම් සිදු කළ යුත්ෙත්
කුමක්ද?
ඔෙබ් පාන්තය ෙහෝ ගමට අදාළ ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා ඔබ විසින් ඇමතිය යුතුය.

විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් සඳහා වූ ඔම්බඩ්ස්මන්වරයාට පැමිණිලි කළ හැක්ෙක් කාටද?
දැනටමත් ඔස්ට්ෙර්ලියාෙව් සිටින ශිෂ්යයන්ට සහ ඉක්මණින් පැමිණීමට අෙප්ක්ෂා කරන ශිෂ්යයන්ට
ඔස්ට්ෙර්ලියාෙව් ලියාපදිංචි අධ්යාපන සැපයුම්කරුවකු විසින් ගත් තීරණයක් ෙහෝ ක්රියාවක් ගැන
ඔම්බුඩස්මන්වරයා සමඟ කතා කළ හැක . පුද්ගලික සැපයුම්කරුවකු සමඟ ගැටලුවක් ඇති විෙද්ශීය
ශිෂ්යයකුෙග් පවුෙල් අයට ෙහෝ මිතුරන්ටද ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයාට කතා කළ හැක. ෙමය කිරීමට ඔවුන්

ෙවත ඔෙබ් අවසරය ලබා දීම අවශ්ය විය හැක.
මට පැමිණිලි කළ හැක්ෙක් කුමක්ද?

ඔෙබ් ෙසේවා සැපයුම්කරු නිවැරදි නිෙයෝග අනුගමනය කර නැති බව ෙහෝ ඔබට අසාධාරණ ෙලස
සලකා ඇති බව හැෙග් නම් ඔබට ඒ ගැන පැමිණිලි කළ හැක. පැමිණිලි පහත ෙද් පිළිබඳව විය හැක:
• පාඨමාලාවකට ඇතුළත් කර ගැනීම ප්රතික්ෙෂේප කිරීම
• ගාස්තු සහ ආපසු ෙගවීම්
• පාඨමාලා ෙහෝ සැපයුම්කරු සම්ප්ෙර්ෂණ
• පාඨමාලා ප්රගතිය ෙහෝ පැමිණීම
• බඳවා ගැනීම අවලංගු කිරීම
• ඔෙබ් සැපයුම්කරු විසින් පිළිෙයළ කර ඇති නවාතැන් ෙහෝ වැඩ
• අධ්යාපනික නිෙයෝජිතවරයකු විසින් වැරදි උපෙදසක් ලබා දීම
විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් පිළිබඳ ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයාට සැපයුම්කරුව ඔස්ට්ෙර්ලියාව තුළ ෙහෝ විෙද්ශයන්හිදී
නිෙයෝජනය කිරීමට ගිවිසෙගන ඇති අධ්යාපනික නිෙයෝජිතයන් පිළිබඳ පැමිණිලි විභාග කළ හැක.

යම් ෙසේවා සපයන්නකු පියවර ගැනීම පැහැර හැර ඇත්නම් ෙහෝ සාමාන්ය කාල රාමුව තුළ ප්රතිඵල
ලබා ෙනොදීම වැනි, යම් පියවරක් ගැනීමට අධික කාලයක් ගත කරන්ෙන් නම්, ෙහෝ ඔෙබ් සැපයුම්කරු
සමග වූ ලිඛිත ගිවිසුෙම් ඇතුළත් කර නැති ෙසේවාවන් සැපයීම පැහැර හරියි නම් ඒ ගැනද පැමිනිලි කළ
හැක.

විෙද්ශීය ශිෂ්යයකු යනු කවෙරක්ද?
විෙද්ශීය ශිෂ්යයකු යනු අධ්යයන වීසා මත ඔස්ට්ෙර්ලියාෙව් ඉෙගනුම ලබන පුද්ගලෙයකි. විෙද්ශීය
ශිෂ්යයකුට ජාත්යන්තර ශිෂ්යයකු යනුෙවන්ද කියනු ලැෙබ්.
ඔබ අධ්ය්යන වීසා මත ඔස්ෙට්ලියාවට පැමිණ සිටියි නම් ෙහෝ පැමිණීමට සැලසුම් කර ඇත්නම්, ඔෙබ්
පාසැල, විද්යාලය ෙහෝ ලියාපදිංචි, පුද්ගලික අධ්යාපන සැපයුම්කරු පිළිබඳ තිෙබන ගැටලු පිළිබඳ
විෙද්ශීය ශිෂ්ය ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා ඇමතිය හැක

අධ්යාපන සැපයුම්කරුවකු යනු කවෙර්ද?
ඔස්ට්ෙර්ලියාෙව් අධ්යාපනය සහ පුහුණුව ලබා ගත හැකි ස්ථාන කිහිපයක් නම් : පාසැල්, විද්යාල,
ඇකඩමි, ආයතන, විශ්ව විද්යාල, තාක්ෂණ සහ වැඩිදුර අධයාපන ආයතන (TAFE) සහ ලියාපදිංචි
පුහුණු ආයතන (RTO ෙව්). ෙම් සියලු ෙදනා “අධ්යාපන සැපයුම්කරුෙවෝ“ ෙවති.

පුද්ගලික සහ ෙපොදු අධ්යාපනික සැපයුම්කරුවන් අතර ෙවනස කුමක්ද?
පුද්ගලික ව්යාපාරිකයන් වූ අධ්යාපන සැපයුම්කරුවන් ‘පුද්ගලික අධ්යාපන සැපයුම්කරුවන්
යනුෙවන් හඳුන්වනු ලැෙබ්. රජෙය් අධ්යාපනික සැපයුම්කරුවන් ‘ෙපොදු අධ්යාපනික සැපයුම්කරුවන්’
යනුෙවන් හැඳින්ෙව්.

ලියාපදිංචි අධ්යාපනික සැපයුම්කරුවකු යනු කවෙර්ද?
සියලු අධ්යාපන සැපයුම්කරුවන් විෙද්ශීය ශිෂ්යයකු පාඨමාලාවට බඳවා ගැනීමට ෙපර
Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students (CRICOS) හි
ලියාපදිංචි විය යුතුය. ඔෙබ් අධ්යාපනික සැපයුම්කරුවන් සහ පාඨමාලා ලියාපදිංචි කර තිෙබ්ද යන්න
CRICOS හි ඇති ෙමම ෙවබ් අඩවිෙයන් බලා ගත හැක cricos.deewr.gov.au

මා ෙවනුෙවන් ෙවනත් අයකුට ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා හා කතා කළ හැකිද?
ඔව් මිතුරකු ෙහෝ පවුෙල් සාමාජිකයකු වැනි අයකු ඔබ ෙවනුෙවන් ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා හා කතා කිරීම
ඔබට අවශ්ය විය හැක. ෙමය කිරීමට ඔවුන් ෙවත ඔෙබ් අවසරය ලබා දීම අවශ්ය විය හැක.
විෙද්ශීය ශිෂ්යයන් කිහිප ෙදනකුට එකම ගැටලුව ඇත්නම් ඔවුන්ට එක්ව ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයාට
පැමිණිලි කළ හැකිය.

පැමිණිල්ලක් කිරීෙම්දී මෙග් නම ලබා දිය යුතුද?
නැත. ඔෙබ් නම ෙහෝ සබඳතා ෙතොරතුරු ලබා දීෙමන් ෙතොරව යම් ගැටලුවක් පිළිබඳ අපට පැවසිය
හැකියි - ෙමය හැඳින්ෙවන්ෙන් නිර්නාමික පැමිණිල්ලක් යනුෙවනි.
එෙසේ වුවද අපි ඔෙබ් පැමිණිල්ල පිළිබඳ ෙසොයා බලමු. එෙහත් සිදුවූෙය් කුමක්ද යන්න පැවසීමට ඔබ
සම්බන්ධ කර ගැනීමට අපට ෙනොහැකි විය හැක. ගැටලුව කුමක්ද යන්න අනුව ගැටලුව තිෙබන
ෙකනා ෙනොදැන ඒ ගැන විභාග කිරීමට අපට ෙනොහැකි විය හැක.

ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා මෙග් පැමිණිල්ල විභාග කරන්ෙන් ෙකෙසේද?

ගැටලුවක් සම්බන්ධෙයන් ඔබ අපව අමතන විට අපට ඔබට උදව් කළ හැකිද යන්න අපි පෙව්ශෙමන්
සලකා බලමු. සමහර අවස්ථාවලදී යම් පැමිණිල්ලක් විභාග ෙනොකිරීමට ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා තීරණය
කළ හැක. ෙමයට ෙහේතු විය හැක්ෙක්:
• ඔබ මුලින් ඔෙබ් අධ්යාපන සැපයුම්කරුට පැමිණිලි කර ෙනොතිබීම, ෙහෝ
• ෙවනත් සංවිධානයකට ඔබට වැඩි උදව්වක් කළ හැකි වීම.
ඔෙබ් පැමිණිල්ල විභාග ෙනොකිරීමට අපි තීරණය කෙළොත් එයට ෙහේතුවද ඔබට පවසනු ලැෙබ්.
ඔෙබ් පැමිණිල්ල අපි විභාග කළෙහොත් සිදුවූෙය් කුමක්ද යන්න විමසීමට අපි ඔබෙග් ෙසේවා සපයන්නා
අමතමු. අපට අවශ්ය ෙද් පිළිබඳ සියලු ෙතොරතුරු ලැබුණ විට ඔෙබ් අධ්යාපනික ෙසේවා සැපයුම්කරු
තම නීති, ප්රතිපත්ති සහ සහ ඔබට සාධාරණ වූ ක්රියා මාර්ග නිවැරදිව අනුගමනය කර තිෙබ්ද යන්න
අපි තීරණය කරමු. අපි කුමක් තීරණය කර තිෙබ්ද යන්නත් එයට ෙහේතුවත් අපි ඔබට කියමු.
අධ්යයන කුසලතා පිළිබඳ තීරණ ඔම්බුඩ්ස්මන්වයාට ගත ෙනොහැක. නිදසුනක් වශෙයන් ඔෙබ්
සැපයුම්කරු ඔබ පාඨමාලාෙව් ප්රගතියක් අත් කර ෙගන නැති බව ෙහෝ පැමිණීම ප්රමාණවත් නැති
බව තීරණය කර ඇත්නම් අපට ෙම් ගැන අලුත් තීරණයක් ගත ෙනොහැක. එෙහත් ඔෙබ් අධ්යාපන
සැපයුම්කරු තීරණ ගැනීෙම්දී නිසි ෙලස නීති අනුගමනය කර තිෙබ්ද යන්නත් ඔබට සාධාරණ ෙලස
සලකා තිෙබ්ද යන්නත් අපට ෙසොයා බැලිය හැකිය.
මෙග් පැමිණිල්ල විභාග කිරීමට ෙකතරම් කාලයක් ගත ෙව්ද?
පැමිණිල්ලක් විභාග කිරීමට ගත වන කාලය විවිධ ෙව්. සමහර ගැටලු විසඳීම පහසු වන අතර
අෙනක්වා විභාග කිරීමට වඩා වැඩි කාලයක් ගත ෙව්. ඔෙබ් පැමිණිල්ෙල් ප්රගතිය පිළිබඳ අපි ඔබට
දැනුම් ෙදමු.

මෙග් ගැටලුව විසඳීමට ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයාට කළ හැක්ෙක් කුමක්ද?
ඔෙබ් අධ්යාපන සැපයුම්කරු වැරැද්දක් කර ඇති බව ෙහෝ අසාධාරණ ෙලස ක්රියා කර ඇති බව අපට
ෙපනී ගියෙහොත් නිදසුනක් වශෙයන් ඔවුන්ට පහත ෙද් කරන ෙලස අපට පැවසිය හැක. :
• කණගාටුව ප්රකාශ කරන ෙලස
• තීරණයක් ෙවනස් කරන ෙලස ෙහෝ නැවත සලකා බලන ෙලස
• වඩාත් ෙහොඳ ෙතොරතුරු සැපයීමට
• ප්රතිපත්තියක් ෙහෝ ක්රියා මාර්ගයක් වැඩි දියුණු කිරීමට
• මුදල් ආපසු ලබා දීමට
• යම් ක්රියා මාර්ගයක් ගැනීමට .

මා ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයාට ලබා ෙදන ෙතොරතුරු රහස්ය ෙලස තබා ගනු ලැෙබ්ද ?
ගැටලුවක් විභාග කිරීමට නම්, සිදුවී ඇත්ෙත් කුමක්ද යන්න දැන ගැනීමට සැපයුම්කරුට යම් යම්
ෙතොරතුරු ලබා දීමට විෙද්ශීය ශිෂ්ය ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයාට සාමාෙන්යයන් සිදු විය හැක. ෙමයට ඔබ
අපට එෙසේ ෙනොකරන ෙලස ඉල්ලා සිට ඇත්නම් හැර, ඔෙබ් නම, ඔෙබ් පැමිණිල්ල ගැන විස්තරයක්
ඇතුළත් විය හැක.
අපි ඔෙබ් ෙතොරතුරු ගරුත්වෙයන් යුතුවද රහස්ය ෙලසද තබා ගන්නා අතර ඔෙබ් පුද්ගලික ෙතොරතුරු
ගබඩා කිරීම, භාවිතා කිරීම, එකතු කිරීම සහ අනාවරණය කිරීම කරනු ලබන්ෙන් ඔස්ට්ෙර්ලියානු
ෙපෞද්ගලිකත්ව නීති අනුව පමණි

විෙද්ශීය ශිෂ්ය ඔම්බුඩස්මන්වරයා ෙවත පැමිණිලි කිරීම ෙහේතුෙවන් මෙග් සැපයුම්කරුට මා ගැන
ආගමන කාර්යාලයට පැමිණිලි කළ හැකිද?
නැත. ඔම්බුඩස්මන්වරයා ෙවත පැමිණිලි කිරීම ෙහේතුෙවන් ඔබ පිළිබඳ ආගමන කාර්යාලයට පැමිණිලි
කළ ෙනොහැක.

මම විෙද්ශීය ශිෂ්ය ඔම්බුඩස්මන්වරයා ෙවත පැමිණිලි කිරීම ෙහේතුෙවන් මා ගැන ආගමන කාර්යාලයට
පැමිණිලි කිරීමට මෙග් සැපයුම්කරුට ෙනොහැකිද?
ඔෙබ් සැපයුම්කරු අදහස් කරන්ෙන් පාඨමාලාෙව් ඔෙබ් පගතිය ෙහෝ පැමිණීම පිළිබඳ සෑහීමකට පත්
ෙනොවීම පිළිබඳ රෙපෝත්තු කිරීමට නම් ඔහුට ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයාෙග් විභාගය පිළිබඳ අවසන් තීරණය
ලැෙබන ෙතක් බලා සිටීමට සිදු ෙව්.
ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා ඔෙබ් පැමිණිල්ල විභාග කරන අතර ඔෙබ් සැපයුම්කරු ඔබව බඳවා ගැනීම දිගටම
කළ යුතුය.
පැමිණිල්ලක් විභාග කිරීම ආරම්භ කළ විට සහ අවසාන කරන විට ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා ඔබට ඒ ගැන
දැනුම් ෙදනු ඇත. පතිඵලය අනුව ඔෙබ් සැපයුම්කරුට, තවමත් ඔබ පිළිබඳ රෙපෝත්තු කිරීමට නියම
ෙකෙරනු ඇත.
ඔබ ෙවනත් ගැටලු පිළිබඳ පැමිණිලි කළෙහොත් ඔබ පිළිබඳ රෙපෝත්තු කිරීමට ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයාෙග්
පැමිණිල්ල පිළිබඳ විභාගෙය් පතිඵලය ලැෙබන ෙතක් බලා සිටීමට ඔෙබ් සපයන්නාට සිදු ෙනොෙව්.
ඔෙබ් සැපයුම්කරු දැනටමත් ඔබ පිළිබඳ රෙපෝත්තු කර ඇති බව ඔබට සිෙත් නම් ඔෙබ් වීසා පිළිබඳ
සාකච්ඡා කිරීමට ඔබ වහාම Department of Immigration and Citizenship (DIAC) ඇමතිය යුතුය.
සබඳතා ෙතොරතුරු සඳහා : www.immi.gov.au බලන්න.
ඇමතිය යුත්ෙත් කාවද යන්න ඔබට ෙනොපැහැදිලි නම් වැඩි විස්තර සඳහා ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා
අමතන්න.

