ක ෝවිඩකසේෆේ (COVIDSafe) ඇප් එ
ඔබකේ පුද්ගලි

කතාරතුරු

සම්බන්ධ පුද්ගලි තා ප්රතිපත්තතිය

ළමණා රණය කිරීම සම්බන්ධකයන් කසායා දැන ගන්න.

කමම පිටුකෙහි ඇති දෑ
•

What personal information will be collected, and why is it being collected?

•

How will personal information be collected?

•

How will personal information be stored?

•

How will personal information be used and disclosed?

•

Can personal information be deleted?

•

Can a user correct or access personal information?

•

Further information about privacy

•

Contact us

ඉංග්රීසි හැර කෙනත්ත භාෂාෙලින් ක ෝවිඩකසේෆේ පුද්ගලි තා ප්රතිපත්තතිය කියෙන්න.
ඩිජිටල් පරිණාමන ඒජන්සිකේ (Digital Transformation Agency) උප ාරය ඇතිෙ ඕසේරලියානු
කසෞඛ්යය කදපාතතකම්න්තුෙ (කදපාතතකම්න්තුෙ) මගින් COVID-19 පැතිරීම ෙැළැක්වීම සඳහා ප්රාන්ත
සහ කටරිටරි රජයන්හි කසෞඛ්යය බලධාරීන් (කසෞඛ්යය බලධාරීන්) හට උප ාර කිරීම සඳහා කරෝගය
ආසාදනයවූ අය හා සම්බන්ධවූ අයෙ කසායා ගැනීම සඳහා COVIDSafe ක්රියාත්තම ක කත.
කරෝගය ආසාදනයවූ අය හා සම්බන්ධවූ අයෙ කසායා ගැනීම (contact tracing) යනු කරෝගය පැතිරීම
සම්බන්ධ මහජන කසෞඛ්යය ප්රතිචාරකේ මූලි

අංගයකි. කම් මගින් COVID-19 ආසාදනයවූ අය හා

සම්බන්ධවූ අයෙ හදුනා ගැනීකම් ක්රියාෙලිය සිදුකේ. ඒ මගින් තෙ දුරටත්ත COVID-19 පැතිරීම ෙැළැක්වීම
නැෙැත්තීමට අෙශ්ය ක්රියාමාගත ගන්නා කලසට එම අයට උපකදසේ ලබාදිය හැකිය (පරීක්ෂා ර ගැනීම
කහෝ සේෙයං හුද ලාීම ආදී).
කමම පුද්ගලි තා ප්රතිපත්තතිය මගින් 1988 පුද්ගලි තා පනත (Privacy Act 1988) COVIDSafe
ඔසේකසේ රැසේ රන පුද්ගලි කතාරතුරු පරිහරනය රන ආ ාරය පිළිබඳෙ දක්වෙයි. කමම පනත 2020
මැයි මාසකේදී පුද්ගලි තා සංකශ්ෝධන (2020 මහජන කසෞඛ්යය සම්බන්ධතා කතාරතුරු පනත) මගින්
ක ෝවිඩකසේෆේ ඇප් එ භාවිතා රන අය සහ ඇප් එ මගින් රැසේ ල කතාරතුරු සඳහා ෙඩා කහාඳ
ආරක්ෂාෙක්ව ලබා දීම සඳහා සංකශ්ෝධනය රන ලදී.
කසෞඛ්යය කදපාතතකම්න්තුකේ කල් ම් මගින් නිණතය රන ලද්කද් ජාති කක්වවිඩකසේෆේ දත්තත ගබඩා
පරිපාල ෙන්කන් ඩිජිටල් පරිණාමන ඒජන්සිය (අපි) ෙන බෙයි. එය මගින් ඔබකේ පුද්ගලි කතාරතුරු
කමම ප්රතිපත්තතිය සහ 1988 පුද්ගලි තා පනත අනුෙ පමණක්ව රැසේ කිරීම, භාවිතා කිරීම කහෝ කහළිදරේ
කිරීම සිදු රනු ඇත. ඔබ ඇප් එ භාවිතා රන විට ඔබ සම්බන්ධකයන් රැසේ රන පුද්ගලි කතාරතුරු
කෙත ඕසේරලියානු කසෞඛ්යය කදපාතතකම්න්තුෙ හට ප්රකේශ්ය නැත.
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රැසේ රන්කන් කුමන පුද්ගලි
කුමන කහේතුෙ නිසාද?

කතාරතුරුද සහ ඒො රැසේ

රන්කන්

අප පුද්ගලි කතාරතුරු රැසේ රන්කන් ඔබ COVIDSafe සමඟ ලියාපදිංචිවූ විට, එය භාවිතා රන
විට, කහෝ ඒ කෙත දත්තත එක්ව රන විට කරෝගය ආසාදනයවූ අය හා සම්බන්ධවූ අයෙ කසායා ගැනීම
උප ාර කිරීම සඳහාය.

ඔබ COVIDSafe හා ලියාපදිංචිෙන විට
පහත කද් රැසේකිරීමට
•
•

•
•

ැමැත්තත ලබාකදන කලස අප විසින් ඉල්ලා සිටිනු ඇතඃ

ජංගම දුර ථන අං ය - ඒ මගින් කරෝගය ආසාදනයවූ අය හා සම්බන්ධවූ අයෙ කසායා ගැනීමට
අෙශ්යනම් ඔබ හා සම්බන්ධ විය හැකිය
නම - කරෝගය ආසාදනයවූ අය හා සම්බන්ධවූ අයෙ කසායා ගැනීම සිදු රන විට අදාල
කසෞඛ්යය බලධාරීන් විසින් නිෙැරදි පුද්ගලයා සමඟ ථා රන්කන්ද යන්න සනාථ රගත
හැකිකේ. ඔබකේ සම්ූණත නම ලබාකදන්කන් නම් කමය ඉතා පහසු ෙනු ඇත. නමුත්ත ඔබකේ
මනාපය ෙයාජ නමක්ව ලබාදීම නම්, එකසේ ල හැකිය
ෙයසේ පරාසය - කම් මගින් කසෞඛ්යය බලධාරීන් හට අෙශ්ය අෙසේථාෙල මුලින් ථා ල යුතු අය
හට ප්රමුඛ්තාෙය ලබාදිය හැකිකේ
කපෝසේටක ෝඩය - ඔබකේ ප්රකද්ශ්යට අදාල ප්රාන්ත කහෝ කටරිටරි රජකේ කසෞඛ්යය බලධාරීන්
විසින් ඔබ හා සම්බන්ධෙන බෙට සහ අෙශ්ය අය සම්බන්ධකයන් ප්රමුඛ්තාෙය ලබාදීම සහති
කිරීම සඳහා, උදා. පැතිකරන ප්රකද්ශ්.

ඔබ ෙයස අවුරුදු 16ට අඩුනම්, ඔබකේ ලියාපදිංචිීකම් කතාරතුරු සහ සම්බන්ධීකම් දත්තත රැසේකිරීම
සම්බන්ධකයන් ඔබකේ කදමාපියන් කහෝ භාර රුකෙකු ැමැත්තත ලබාදිය යුතුය.

ඔබ COVIDSafe භාවිතා

රන විට

ඔබකේ ඇප් එ පහත සම්බන්ධතා දත්තත (contact data) පමණක්ව ොතතා ර තබයිඃ (1) සංකක්වතගත
ල (encrypted) භාවිත හැදුනුම (user ID), (2) සම්බන්ධතාෙකේ කේලාෙ සහ දිනය (3) බ්ලූටූත්ත
සංඥාෙල ශ්ක්වතිමත්තබෙ සහ (4) ඔබ හා සම්බන්ධවුණු කෙනත්ත COVIDSafe භාවිතා රන අයකේ
දුර ථනකේ නිෂේපාදනය සහ කමාඩලය. කමම කතාරතුරු අකනක්ව භාවිතා රන අයකේ උප රණෙල
ොතතා ෙන අතර සංකක්වතාත්තම ආ ාරයට ගබඩා ර තැකබ්ල.
සෑම පැය කද
ට ෙරක්වම සංකක්වතගත ල භාවිත හැදුනුමක්ව ජනනයකේ. කමය කරෝගය ආසාදනයවූ
අය හා සම්බන්ධවූ අයෙ හදුනා ගැනීමට අෙශ්ය අෙසේථාෙ භාවිතය සඳහා ඩිජිටල් පරිණාමන
ඒජන්සිකේ ජාති COVIDSafe දත්තත ගබඩාකේ (දත්තත ගබඩාෙ) සටහන්කේ.
කිසිදු අෙසේථාෙ ඔබ සිටින සේථානය සම්බන්ධ දත්තත (ඔබ සිටින සේථානය කසායන දත්තත) රැසේ රන්කන්
නැත. සිය උප රණෙල තැන්පත්ත ර ඇති සම්බන්ධතා දත්තත සංකක්වතගත ර ඇති බැවින් ඒො භාවිතා
රන අය හට දැකිය කනාහැ . සම්බන්ධතා දත්තත විසංකක්වතගත කිරීමට (decrypt) ගන්නා ඕනෑම
උත්තසාහයක්ව නීතිය ඉදිරිකේ ෙරදකි. උප රණය තැන්පත්ත ර ඇති සම්බන්ධතා දත්තත දින 21 ට
පසුෙ සේෙයංක්රීයෙ ම ා දැකමනු ඇත.

Privacy policy for COVIDSafe app - 12072020 - Sinhalese

භාවිතා රන අකයකු විසින් දත්තත ගබඩාෙ කෙත දත්තත එක්ව කිරීමට අනුමැතිය ලබාකදන තුරු
උප රණය තැන්පත්ත ර ඇති සම්බන්ධතා දත්තතෙලට ප්රකේශ්ීමට කහෝ කසෞඛ්යය බලධාරීන් සමඟ
හුෙමාරු ර ගැනීමට අපට කනාහැ .

ඔබට COVID-19 ආසාදනයී ඇති බෙට පරීක්ෂාෙකින් සනාථවුනිනම්
කසෞඛ්යය බලධාරිකයකු ඔබ හා සම්බන්ධී ඔබට SMS පණිවුඩ මගින් එීම සඳහා PIN අං යක්ව
ජනනය කිරීමට ඔබකේ ජංගම දුර ථන අං ය දත්තත ගබඩාෙට ඇතුළු කිරීමට ඔබකේ ැමැත්තත ඉල්ලා
සිටිනු ඇත.
ඔබ විසින් PIN අං ය ඇතුලත්ත ලකහාත්ත, ඔබකේ උප රණකේ ඇති සම්බන්ධතා දත්තත, දත්තත ගබඩාෙ
කෙත එක්ව ර ගැනීමට ඔබ අනුමැතිය ලබාකදන අතර ඒ මගින් එම දත්තත කසෞඛ්යය බලධාරීන් සමඟ
හුෙමාරු ර ගන්නා අතර ඔවුන් විසින් කරෝගය ආසාදනයවූ අය හා සම්බන්ධවූ අයෙ කසායා ගැනීම
පහසු රනු ඇත.
කෙනත්ත භාවිතා රන අකයකු COVID-19 කරෝගය ෙැළදී ඇති බෙට පරීක්ෂාෙකින් සනාථ වුනිනම්,
ඔවුන් විසින් ඔවුන්කේ සම්බන්ධතා දත්තත එක්ව ල හැකි අතර, එහි ඔවුන් ඔබ හා සම්බන්ධවුනු කතාරතුරු
තිබිය හැකිය.

පුද්ගලි

කතාරතුරු රැසේ රන්කන් ක කසේද?

COVIDSafe භාවිතය සම්ූණතකයන්ම සේකේච්ඡාකෙන්ය. ඕනෑම අෙසේථාෙ
සේථාපනය කිරීම කහෝ ම ා දැමීම ඔවුනට ල හැකිය.

COVIDSafe ඇප් එ

ඔබකේ COVIDSafe භාවිතකේ ක ාටසක්ව ෙශ්කයන් පහත කද් අප විසින් රැසේ රනු ඇතඃ
•
•
•

•

•

ඔබට SMS පණිවුඩයක්ව මගින් ලැකබන PIN අං යක්ව ලැබීකමන් පසු එය සාථත ෙ ඇතුළු
කිරීකමන් පසු ඔබකේ ලියාපදිංචි කතාරතුරු
ඔබකේ උප රණකේ COVIDSafe ඇප් එ විෙෘතෙ තබා ඇතිවිට කහෝ එය ක්රියාත්තම ෙන
අෙසේථාෙල ඔබකේ සංකක්වතගත රන ලද භාවිත හැදුනුම සම්බන්ධ කතාරතුරු
ඔබකේ සම්බන්ධතා දත්තත එක්ව කිරීමට හැකිෙනකසේ ඔබට කසෞඛ්යය බලධාරිකයකු විසින් SMS
පණිවුඩයක්ව එවූ පසු ඔබ විසින් එයට එ ඟතාෙය පල ර පසු ඔබට COVID-19 පරීක්ෂණයක්ව
මගින් කරෝගය ඇති බෙටවූ කතාරතුරු
ඔබ COVID-19 පරීක්ෂණයක්ව මගින් කරෝගය ඇති බෙට තහවුරුවූ විට ඔබකේ සම්බන්ධතා
දත්තත ඔබකේ උප රණයට ගැනීමට එක්ව කිරීමට එ ඟතාෙය පල රන විට, ඔබකේ
සම්බන්ධතා දත්තත
ක ෝවිඩකසේෆේ භාවිතා රන කෙනත්ත අකයකු COVID-19 පරීක්ෂණයක්ව මගින් කරෝගය ඇති
බෙට තහවුරුවූ විට ඔවුන්කේ සම්බන්ධතා දත්තත ඔවුන්කේ උප රණයට ගැනීමට එක්ව කිරීමට
එ ඟතාෙය පල රන විට, ඔවුන්කේ සම්බන්ධතා දත්තත

කිසිදු භාවිතා රන අකයකු හට COVIDSafe සේථාපනය කිරීමට කහෝ දිගින් දිගටම භාවිතා කිරීමට, කහෝ
දත්තත ගබඩාෙට සම්බන්ධතා දත්තත එක්ව කිරීමට බල රනු ලබන බෙට සිතිය යුතු නැත. 1988
පුද්ගලි තා පනත යටකත්ත කමය තහනම්කේ. කමෙන් කිසියම් කදයක්ව කිරීමට ඔබට බලකිරීමක්ව ඇති
බෙට සිකතයි නම්, ඔබ විසින් ඕසේරලියානු කතාරතුරු ක ාමසාරිසේෙරයාකේ ායතාලය (Office of the
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Australian Information Commissioner) සහ/කහෝ ඕසේරලියානු කෆඩරල් කපාලීසිය කෙත
පැමිණිල්ලක්ව කයාමු ල හැකිය.

පුද්ගලි

කතාරතුරු තැන්පත්ත ර තබන්කන් ක කසේද?

අප විසින් සියළුම ලියාපදිංචි කතාරතුරු, සංකක්වතගත රන ලද භාවිත හැදුනුම් සහ සම්බන්ධතා දත්තත,
දත්තත ගබඩාකේ තැන්පත්ත ර තබනු ඇත. කමය ඕසේරලියාකේ පිහිටි යටිතල පහසු ම් භාවිත රන
ක්වලවුඩ පදනම්වූ පහසු මකි. කමය ‘ආරක්ෂිත’ ආරක්ෂණ මටටමට දත්තත තැන්පත්ත ර තැබීමට කයෝගය
ආ ාරයට ෙගතී රණය ර ඇත.
2018 පුද්ගලි තා පනකත්ත අෙශ්යතා අනුෙ ක ෝවිඩකසෆේ දත්තත ාලය අෙසන්වූ බෙට කසෞඛ්යය
අමාතයෙරයා විසින් නිණතය ල විගස අප විසින් සියළුම දත්තත, දත්තත ගබඩාකෙන් ම ා දමනු ඇත.
ඔබකේ උප රණකේ ඇති සම්බන්ධතා දත්තත අදාල සම්බන්ධීම සිදුවූ දින සිට දින 21ක්ව ඇතුලත
සේෙයංකී්ේරයෙ ම ා දැකමනු ඇත. තෙද, ඔබ විසින් ඔබකේ උප රණකයන් COVIDSafe ඉෙත්ත
ලකහාත්ත කහෝ ඔබකේ සම්බන්ධතා දත්තත, දත්තත ගබඩාෙ කෙත එක්ව ලකහාත්තද ඒො මැක නු ඇත.

පුද්ගලි කතාරතුරු භාවිතා කිරීම සහ කහළිදරේ කිරීම ක කසේ
සිදුකේද?
කසෞඛ්යය බලධාරීන් විසින් කරෝගය ආසාදනයවූ අය හා සම්බන්ධවූ අයෙ කසායා ගැනීමට හැකිෙන
ආ ාරයට ඔබකේ පුද්ගලි කතාරතුරු භාවිතා කිරීම කහෝ කහළිදරේ කිරීම සිදු රනු ඇත. කම්ො අතරට
පහත කද් ඇතඃ
•

ඔබකේ දුර ථන අං ය සනාථ කිරීම සඳහා කහෝ ඔබකේ සම්බන්ධතා දත්තත එක්ව කිරීම සඳහා
ඔබට SMS පණිවුඩයක්ව යැීමට ඔබකේ ජංගම දුර ථන අං ය භාවිතා කිරීම

•

පසුගිය දින 21 ඇතුලත COVIDSafe භාවිතා

•

රන අකයකු හට කරෝගය ඇති බෙට සනාථවූ

විට ඒ හා සම්බන්ධවුණු අකනක්ව COVIDSafe භාවිතා රන්නන් හදුනා ගැනීම සඳහා එක්ව
රන ලද සම්බන්ධතා දත්තතෙල ඇති සංකක්වතගත රන ලද භාවිත හැදුනුම් භාවිතා කිරීම
(සම්බන්ධවුණු භාවිතා රන්නන්)
කරෝගය ආසාදනයවූ අය හා සම්බන්ධවූ අයෙ කසායා ගැනීමට හැකිෙන පරිදි කසෞඛ්යය
බලධාරීන් හට ලියාපදිංචිීකම් කතාරතුරු සහ සම්බන්ධතා දත්තත සඳහා ප්රකේශ්ය ලබාදීම.

සම්බන්ධවුණු භාවිතා රන්නන් හට සිය ප්රාන්ත සහ කටරිටරි රජයන් මගින් අෙශ්යෙන පරිදි ක්රියාමාගත
ගැනීමට උපකදසේ ලබාකදනු ඇත (සේෙයං හුද ලාීම ආදී). කමම ක්රියාමාගතෙලට අනුෙ ටයුතු
කනාකිරීම ප්රාන්ත කහෝ කටරිටරි රජයන්කේ නීතිය උල්ලංඝනය කිරීමක්ව විය හැකිය.
අප විසින් ඔබකේ පුද්ගලි
•
•

කතාරතුරු භාවිතා කිරීම කහෝ කහළිදරේ කිරීම

රනු ඇතඃ

ක ෝවිඩකසේෆේ හි නිසි ක්රියා ාරිත්තෙය, නිෙයතාජබෙ කහෝ ආරක්ෂාෙ කහෝ දත්තත ගබඩා කිරීම
තගවුරු කිරීමට
ක ෝෙඩකසේෆේ මගින් ලියාපදිංචිවූ සම්ූණත සංඛ්යාෙ සම්බන්ධ සංඛ්යාත්තම කතාරතුරු ස සේ
කිරීමට
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•
•
•

දත්තත ගබඩාකේ ඇති පුද්ගලි කතාරතුරු ම ා දැමීමට ඔබ විසින් ඉල්ලීමක්ව ල විට, නිෙැරදි
කතාරතුරු ම ා දමන ලද බෙ සනාථ කිරීමට
1988 පුද්ගලි තා පනකත්ත VIIIA ක ාටස යටකත්ත ඇති ෙගකීම් ඉටු කිරීමට සහ බලතල
ක්රියාත්තම කිරීමට කතාරතුරු ක ාමසාරිසේ කෙත
අෙශ්ය නම්, 1988 පුද්ගලි තා පනකත්ත VIIIA ක ාටස යටකත්ත ඩකිරීම් විමශ්තනය කිරීම් සහ
නඩු පැෙරීම් ටයුතු සඳහා.

ඔබකේ පුද්ගලි කතාරතුරු කෙන කිසිදු අරමුණක්ව කෙනුකෙන් භාවිතා කිරීම කහෝ කහළිදරේ කිරීම
කනා රනු ඇත.

පුද්ගලි

කතාරතුරු ම ා දැමිය හැකිද?

ඔබට ඕනෑම අෙසේථාෙ COVIDSafe ඉෙත්ත ල හැකිය. කම් මගින් ඔබකේ උප රණකේ තැන්පත්තී
ඇති සියළුම කතාරතුරු සේෙයංක්රීයෙ ම ා දැකමන අතර ඔබකේ සම්බන්ධතා දත්තත අකනක්ව භාවිතා රන
අය විසින් රැසේ කිරීමද නෙතී.
COVIDSafe ඉෙත්ත කිරීම මගින් දත්තත ගබඩාකේ දැනටමත්ත එ තුී ඇති කතාරතුරු කහෝ පසුගිය දින 21
ඇතුලත කෙනත්ත භාවිතා රන අකයකුකේ උප රණය තැන්පත්තී ඇති ඔබකේ සම්බන්ධතා දත්තත
සේෙයංක්රීයෙ ම ා දැමීමක්ව සිදු කනාකේ. කමම කතාරතුරු දත්තත ගබඩාෙ කෙත එක්ව ල හැකි අතර කරෝගය
ආසාදනයවූ අය හා සම්බන්ධවූ අයෙ කසායා ගැනීකම් අරමුණ කෙනුකෙන් තෙ දුරටත්ත ලබාගත හැකිය.
දත්තත ගබඩාෙට එක්වවුණු ඔබකේ සම්බන්ධතා දත්තත ම ා දැමීමට ඔබ අදහසේ රන්කන් නම්, ඔබ විසින්
ප්ර ාශිතෙම ඔබකේ කතාරතුරු ම ා දමන කලස කදපාතතකම්න්තුකෙන් ඉල්ලා සිටිය හැකිය.

භාවිතා රන අකයකු විසින් පුද්ගලි
කහෝ නිෙැරදි කිරීම ල හැකිද?
ඔබ හට පහත කද්
•
•
•

කතාරතුරුෙලට ප්රකේශ්ීම

ල හැකියඃ

COVIDSafe ම ා නැෙත සේථාපනය කිරීම මගින් ඔබකේ ලියාපදිංචි කතාරතුරු කෙනසේ ල
හැකිය
අප හා සම්බන්ධීම මගින් අපකේ දත්තත ගබඩාකේ තැන්පත්ත ර ඇති ඔබකේ ලියාපදිංචි
කතාරතුරු ම ා දැමිය හැකිය
COVIDSafe හි නිෙැරදි කතාරතුරු ලියාපදිංචි කිරීම.

ඔබකේ දත්තතෙල උපරිම ආරක්ෂාෙ තහවුරු කිරීම සඳහා, දත්තත ගබඩාකේ තැන්පත්ත
කෙත ඔබට ප්රකේශ්විය කනාහැ .

ර ඇති කතාරතුරු

පුද්ගලි තා ප්රතිපත්තතිය සම්බන්ධ ෙැඩිදුර විසේතර
ක ෝවිඩකසේෆේ ඇප් එ සහ ඔබකේ පුද්ගලි තා අයිතිොසි ම් සම්බන්ධ ෙැඩිදුර විසේතර සඳහා,
ඕසේටලතියානු කතාරතුරු ක ාමසාරිසේෙරයාකේ ායතාල මගින් ඕසේරලියානු රජකේ ක ෝවිඩකසේෆේ ඇප්
එ සම්බන්ධකයන් 1988 පුද්ගලි තා පනත අදාල ෙන ආ ාරය දක්වෙයි.
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කදපාතතකම්න්තුෙ හා සම්බන්ධ ෙන්න

ක ෝවිඩකසේෆේ පුද්ගලි තා විමසීම් සහ පැමිණිලි
ක ෝවිඩකසේෆේ පුද්ගලි තා කහෝ පුද්ගලි තා විමසීමක්ව කහෝ පැමිණිල්ලක්ව ඉදිරිපත්ත කිරීම සඳහා අප හා
සම්බන්ධ ෙන්න.
පුද්ගලි තා නිලධාරී privacy@health.gov.au
දුර ථන 02 6120 8707
කනාමිකළේ ථා ල හැකි දුර ථන අං 1800 020 103
තැපැල් ලිපිනයඃ

Digital Transformation Agency
GPO Box 457, Canberra, ACT 2601
සාමානය ආ ාරකේ විමසීම් සම්බන්ධකයන් පුද්ගලි තා නිලධාරී විසින් ප්රතිචාර සඳහා ඕසේරලියානු
රජකේ කසෞඛ්යය කදපාතතකම්න්තුෙ කෙත කයාමු රනු ඇත. පුද්ගලි තාෙ සම්බන්ධ පුද්ගලයන් විසින්
ඉදිරිපත්ත රනු ලබන පැමිණිලි පුද්ගලි තා නිලධාරී විසින් 1988 පුද්ගලි තා පනත යටකත්ත ටයුතු
රනු ඇත. කමයට ඕසේරලියානු කතාරතුරු ක ාමසාරිසේෙරයා විසින් රන උල්ලංගණය කිරීමක්ව
පරීක්ෂණය ට කයාමුකිරීකම් අෙශ්යතාෙයද ඇතුලත්ත ෙනු ඇත.
වි ල්ප ෙශ්කයන් ඔබ විසින් පහත කද් ල හැකියඃ
• ඕසේරලියානු කතාරතුරු ක ාමසාරිසේෙරයා කෙත ඝෘජුෙම පැමිණිල්ලක්ව ඉදිරිපත්ත කිරීම
සහ/කහෝ
• ඕසේරලියානු කෆඩරල් කපාලීසිය කෙත පැමිණිල්ල කයාමු කිරීම.
අෙසාන ෙශ්කයන් යාෙත්ත ාලීන

කල්ඃ
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Tags:
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Emergency health management
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