
අන්තර්ජාතික ශිෂ�යන්ට ගෙවල් කුලිය්ට ෙැනීගේ අයිතිය ඇ්ත

බදු ගිවිසුමක් ආරේ්භ කිරීම සහ 
අවසන කිරීම

• බදු ගිවිසුමකට අත්සන් කිරීමමන්, එය ආරම්භ වන 
දිනමේ සිට අව්සන් වන දිනය දකවවා කුලිය මෙවීමට 
ඔබ එකඟ වන අතර ගිවිසුමමහි ඇතුළත සියලු 
මකවාන්මදේසි අනුෙමනය කිරීමට ඔබ එකඟ මේ.

• බදු ඔප්පුවකට අත්සන් කළ යුතමත ඔබ එය මනවාව 
මතරුම ෙැනීමමන් පසුව පමණි. ඔබට එය මනවාමතමේ 
නම, විශවවාෂවන්ත මකමනකු ලවවා එය මතරුම කරවවා 
ෙන්න. 

• බදේද අව්සන් වීමට කලින් ඔබට නිමවසින් ඉවතව 
යවාමට අවශ� නම ඒ බව ඔමේ මෙවල්හිමියවා ම�වා� 
මදේපළ මවළඳ නිමයවා�ජිතයවා ්සමඟ කතවා කළ යුතුය - 
නියමිත දිනට කලින් බදේද අවලංගු කිරීමට ඔවුන් එකඟ 
මනවාවුවම�වාත ඔබට අමතර මුදලක මෙවීමට සිදුු වනු 
ඇත. බදු කවාල සීමවාව අව්සවානමේදී ඔබ ඉවතව යන්මන් 
නම, බදු කවාලසීමවාව අව්සන් වීමට ම්සකට මපර ඔබ 
ඉවතව යන බව මෙවල්හිමියවාට ම�වා� මදේපළ මවළඳ 
නිමයවා�ජිතයවාට දැනුම දිය යුතුය.

• ඔබ ඔමේ සියලුම බිල්පත මමන්ම අව්සන් කුලියද 
මෙවිය යුතු අතර, නිව්සද පිරිසිදු කළ යුතුය, එමේම 
ඔබට අයත සියලුම දෑ රැමෙන යවා යුතුය. ඔමේ බදු 
ගිවිසුමමහි ඇතුළත වන්මන් නම පමණක නිවමේ 
බුමුතුරුණු වවාෂප මශවා�ධනයට (steam clean) ලක 
කරන්න.

ඇප මුදල්

• ඔමේ නිමවේ හිමියවා ඇප මුදලක මෙවන මල්ස ඉල්ලවා 
සිටිය �ැකිය - එය මෙවල් බදේදට/කුලියට  
ආර�ණයක මේ.

• ඔමේ බදු ගිවිසුම අව්සන් වන තුරු මන්වවාසික 
කුලීකරුවන්මගේ ඇප මුදල් අධිකවාරිය (RTBA) මමම 
ඇපය තමන් ්සන්තකමයහි තබවා ෙනියි.

• ඔමේ මෙවල් කුලිය ්සතියකට $350කට වඩවා අඩු 
නම, ඔමේ ඇප මුදල විය යුතමත ම්සක මෙවල් 
කුලියට වඩවා වැඩි විය මනවා�ැක.

• ඔමේ ඉඩම හිමියවා ම�වා� මදේපළ මවළඳ නිමයවා�ජිතයවා 
ඇප මුදල් ්භවාර දීමම ආකෘති ප�යකට අත්සන් 
කළයුතු බව ඔබට දන්වනු ඇත. එය අත්සන් කළ 
යුතමත නිවැරදි නම පමණි. හිේ ආකෘති ප�යකට 
අත්සන මනවාමයවාදන්න.

• බදු ගිවිසුමම ඇතුළත සියලු කරුණු නිසි පරිදි ඉටු 
කරන්මන් නම, ඔබට ඔමේ ඇප මුදල ආපසු ලබවා ෙත 
�ැකිය.

්තතව වජාර්තජාව

• ඇප මුදලක මෙවන්මන් නම, ඔබ නිවමේ පදිංචියට 
පැමිණිමමන් දින තුනක ඇතුළත තතව වවාේතවාවක 
්සමපූේණ කළ යුතුය. මමම ලියවිල්ල ඔබ අත්සන් 
කරන අවේ්වාව වන විට අදවාළ කුලී නිවම්සහි ඇති 
තතවය මපන්නුම කරයි.

• තතව වවාේතවාව ම�වාඳින් කියවන්න, එය නිවැරදිදැයි 
බලන්න. වවාේතවාමවහි අඩංගු යමක වැරදි නම, ඔබට 
එය මවනේ කළ �ැකිය.  උදවා�රණයක මල්ස, යමක 
අපිරිසිදු නම ම�වා�, කැඩී බිඳී ඇතනම ම�වා� �යවා 
මනවාකරන්මන් නම, ඒ බව ඔබට වවාේතවාමවහි ලියන්න.

• ඔමේ තතව වවාේතවාව අත්සන් මකවාට ඔමේ 
නිමවේ හිමියවාට ම�වා� මදේපළ මවළඳ නිමයවා�ජිතයවාට 
්භවාර මදන්න, ඔබත පිටපතක තබවා ෙන්න. ්සෑම 
කවාමරයකම ඡවායවාරූපෙත කරන්න.

• පිරිසිදු කිරීම ්සඳ�වා ම�වා� කැඩීම-බිඳීම ්සඳ�වා මෙවිය 
යුතමත කවුරුන්ද යන්න ්සමබන්ධමයන් ආරවුලක 
ඇති වුවම�වාත - ඔබට එය ්සවා��යක මල්ස ්භවාවිත 
කළ �ැකිය.

�තිසංසකරණ

• ඔමේ වරදින් ම�වා� ඔබ විසින් නිව්සට කැඳවූ 
අමයකු අතින් සිදු වූ �වානි මනවාමේ නම, සියලු 
අලුතවැඩියවාවන්ට ඉඩමහිමියවා/මදේපල මවළඳ 
නිමයවා�ජිතයවා මෙවිය යුතුය.

• අලුතවැඩියවාවන් ව�වා කළ යුතු ඒවවා ම�වා� ්සවාමවාන� 
ඒවවා විය �ැකිය කළ යුතුව ඇතමත ්සවාමවාන් ය 
අලුතවැඩියවාවක නම, ඉඩමහිමයවා ම�වා� මදේපළ 
මවළඳ නිමයවා�ජිතයවාට ලිඛිතව දැනුම මදන්න, ඔවුන් 
එය දින 14 ක ඇතුළත පිළි්සකර කළ යුතුය. ෙෑේ 
කවාන්දුවක ම�වා� ව�ළමේ කවාන්දුවක වැනි �දිසි 
�ති්සංේකරණ කටයුතු ්සඳ�වා මෙවල් හිමියවාට ම�වා� 
මදේපල මවළඳ නිමයවා�ජිතයවාට කතවා කරන්න - ඔවුන් 
මමවවා ව�වාම පිළි්සකර කළ යුතුය. ඔවුන් ව�වා �තිචවාර 
මනවාදැකවුවම�වාත, �ශනය වි්සඳීම ්සඳ�වා $1800ක 
දකවවා වියදම මකවාට එහි බිල්පත ඉඩමහිමයවා ම�වා� 
මදේපළ මවළඳ නිමයවා�ජිතයවාට යැවිය �ැකිය. ඔවුන්ට 
දින 14ක ඇතුළත ඔමේ මුදල් මෙවීමට සිදු මේ.

මමම මතවාරතුරු ප�කවාමවහි මෙවල් කුලියට ෙැනීම පිළිබඳ මතවාරතුරු ඇතුළත වන 
අතර අන්තේ්වාතික ශිෂ�යන්ට අවශ� උපමදේ ඇතුළත මේ. වැඩි විේතර ්සඳ�වා  
consumer.vic.gov.au/internationalstudents මවේ අඩවියට පිවිම්සන්න.

මෙවල් 
කුලිය



අධ�යනය ්සඳ�වා වැඩි කවාලයක වැය කර 
කරදර වීම ්සඳ�වා අඩු කවාලයක වැය කරන්න.
වැඩි විේතර ්සඳ�වා ම�වා� යමක වැරදුණු 
විට, අමප් මෙවල් කුලියට ෙැනීමම විේතර 
කියවන්න: consumer.vic.gov.au/renting 
නැතනම අපව අමතන්න: 1300 55 81 81

දුරකථනමජාරගික ්භජාෂණ පරිවර්තන 
ගසවජාව

ඔබට ්භවාෂණ පරිවේතකයකු මවාේෙමයන් අපව ඇමතීමට 
අවශ� නම, 131 450 අමතවා ඔමේ ්භවාෂවාමවහි ඉං� සි නම 
පව්සන්න, ඉන් පසුව 1300 55 81 81 අමතන මල්ස ්භවාෂණ 
පරිවේතකයවාට දන්වන්න. 

අන්තර්ජාතික ශිෂ�යන්ට උපකජාරී විය 
හැකි ආය්තන 

ේටඩි මමල්බේන් ශිෂ� ආයතනය  
(Study Melbourne Student Centre)

599 Little Bourke Street, Melbourne

www.studymelbourne.vic.gov.au

studymelbourne@ecodev.vic.gov.au

ඕේම�ලිියවානු ්සවාධවාරණ කේමවාන්ත ආයතනය  
(Fair Work Australia) 

www.fairwork.gov.au

මමල්බේන් නුවර පිළිෙැනීමම කවාේයවාංශය  
(City of Melbourne Welcome Desk)

bit.ly/Student-Welcome-Desk

Tenants Victoria ආයතනය

https://www.tuv.org.au

Refuge of Hope  
(ලතින් ඇමමරිකවානු අන්තේ්වාතික ශිෂ�යන් ්ස� 
්සරණවාෙතයන් ්සඳ�වා)

www.refugeofhope.org.au

වැඩිදුර උපකජාර අවශ�ද?

මෙවල් 
කුලිය




