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International Student Emergency Relief Fund - Application Form 2020 

 

अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिद्यरर्थी आपतकरलीन र्रहत कोष - आिेदन २०२० 

(International Student Emergency Relief Fund - Application 2020) 

 

अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिद्यरर्थी आपरतकरलीन र्रहत कोष (International Student Emergency Relief Fund) 

तपरईलरई आिेदन फरर्रम बुझ्न मद्दत गनाको  हरमीले सन्दर्ा (रर्फे्रन्स) को लरष्ट्रग आिेदन फरर्मको अनुिरददत संस्कर्ण उपलब्छ 

गर्रएकर छौं । तपरइँको आिेदनको लरष्ट्रग यो फरर्म प्रयोग नगनुाहोस्। 

यदद तपरईं ष्ट्रनजी ष्ट्रिक्षर संस्र्थरमर अध्ययन गद ैहुनुहुन्छ र्ने तपरईंले हरम्रो  Study Melbourne िेबसरइट मर र्हकेो (अंग्रेजी 

र्रषरको) अनलरइन आिेदन फरर्म मरफा त अनलरइन आिेदन गना सकु्नहुनेछ। 

आिेदन र्नाको लरष्ट्रग कम्प्युटर् िर ल्यरपटप प्रयोग गने सल्लरह ददन्छौं। 

कृपयर नोट गनुाहोस्: ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यरलय र् TAFE ष्ट्रिद्यरर्थीहरू ले यो कोष पहुँच गना उनीहरूको ष्ट्रिक्षर संस्र्थरसँग सम्पपका  गनुापदाछ। 

आिदेन फरर्म र्नुा अष्ट्रि तपरईल ेके जरन्न ुआिश्यक छ?  

आिेदन फरर्म पूर्र गनुा अष्ट्रि कृपयर प्ररसंष्ट्रगक  करयाक्रम ष्ट्रनयम र् सताहरू पढ्नु होस्। 

आिेदक (प्रयोगकतरा) दतरा 

आिेदन फरर्रम ''Save as Draft''  गना िर 'फरर्म बुझरउन' आिेदक Business Victoria मर प्रयोगकतराको रूपमर दतरा 

र्एको हुनुपछा । 

यदद तपरईं पष्ट्रहले नै  Business Victoria मर प्रयोगकतराको रूपमर दतरा रै्सकु्न र्एको छ र्ने तपरईको आिेदन फरर्रम 

''Save as Draft''  गदरा िर 'फरर्म बुझरउदर'  तपरइँलरई आफ्नो प्रयोगकतरा नरम र् परसिर्ा हरल्नु पने हुन्छ। 

यदद तपरईं  Business Victoria को प्रयोगकतराको रूपमर दतरा हुनु र्एको छैन र्ने, आिेदन फरर्रम ''Save as Draft'' गना 

िर 'फरर्म बुझरउन'  तपरईको प्रयोगकतरा नरम र् परसिर्ा ष्ट्रसजानर गना लगरईनेछ। 

गोपनीयतर र् व्यरिसरयीक गोपनीयतर 

Department of Jobs, Precincts and Regions (DJPR) ले यस अनुदरन कोषकर लरष्ट्रग तपरईंको योग्यतरको सष्ट्रमक्षर 

गना र् तपरईंलरई तपरईको आिेदन बररे्मर सम्पपका  गना तपरईंको व्यष्ट्रिगत जरनकरर्ी जस्तै तपरईंको नरम, ष्ट्रर्सर ष्ट्रस्र्थष्ट्रत 

सम्पबन्धी ष्ट्रििर्णहरू, मरन्यतर प्ररप्त ष्ट्रर्क्टोरर्यको ष्ट्रिक्षर संस्र्थरमर र्नरा र्एको र् तपरईको सम्पपका  ष्ट्रििर्णहरू  संकलन गनेछ। 

तपरइँको जरनकरर्ी DJPR ले सष्ट्रित गने छ र् 'गोपनीयतर र् आंकर्र संर्क्षण ऐन २०१४' र् 'सरिाजष्ट्रनक अष्ट्रर्लेख ऐन 

१९७४'  अनुसरर् व्यिष्ट्रस्र्थत गरर्नेछ। र्थप जरनकरर्ीको लरष्ट्रग ष्ट्रबखण्र्को  गोपनीयतर नीष्ट्रत हनेुाहोस्। 

आकंर्र सरु्क्षर र् स्िरष्ट्रमत्ि 

तपरईको मस्यौदर फरर्रम ष्ट्रिर्रगीय कमाचरर्ीहरूले दखे्न सक्छ तर् तपरईले फरर्रम नबुझरए सम्पम ष्ट्रिस्तृत रुपमर हनेे िर 

सष्ट्रमक्षर गरर्ने छैन। तपरईले आफ्नो आिेदन 'सेर्' गरे्पष्ट्रछ िर बुझरए पष्ट्रछ यो आिेदनको जरनकरर्ी ष्ट्रबखण्र् को सुर्ष्ट्रक्षत 

िरतरिर्णमर पठरइन्छ। 

अनदुरनको ष्ट्रििेकरष्ट्रधकरर् 

यस आिेदनको सष्ट्रमक्षर गने र् अनुदरनको अनुमोदनको कुनै पष्ट्रन ष्ट्रनणाय गने ष्ट्रििेकरष्ट्रधकरर्  ष्ट्रर्क्टोरर्यर र्रज्यको हुनेछ र् 

यसकर सम्पबष्ट्रन्धत मन्रीहरू र् ष्ट्रबखण्र् मरफा त  गरर्नेछ। 

यस आिेदनबरट उत्पन्न हुन ेदरिीहरूको लरष्ट्रग र्रज्य उ्तरर्दरयी छैनन।् 

यस आिेदन र् यसको सष्ट्रमक्षरको ष्ट्रसलष्ट्रसलरमर हुने कुनै पष्ट्रन करया िर दरबीको लरष्ट्रग  ष्ट्रर्क्टोरर्यरको र्रज्य  उ्तरर्दरयी हुनेछैन। 

 

यस करयाक्रमको बररे्मर 

ष्ट्रर्क्टोरर्यर सर्करर्को अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिद्यरर्थी आपरतकरलीन र्रहत कोषको लरष्ट्रग आिेदन ददन तपरईंले रुष्ट्रच दतरा गनुा र्एकोमर 

धन्यिरद। 

 

यो चुनौतीपूणा समयमर Study Melbourne मरफा त हरमी तपरईंलरई सहयोग गना चरहन्छौं। 

 

तपरईंले यो रु्िरनी परउनको लरष्ट्रग सबै योग्यतर मरपदण्र्हरू पूर्र गनै पछा। तपरईंले अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिद्यरर्थी आपतकरलीन 

https://www.studymelbourne.vic.gov.au/news-updates/international-student-emergency-relief-fund/private-training-providers/application-support-guide
https://www.studymelbourne.vic.gov.au/news-updates/international-student-emergency-relief-fund/university-and-tafe
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र्रहत कोष योग्यतर मरपदण्र्को लरष्ट्रग करयाक्रम ष्ट्रनदषे्ट्रिकर हनेा सकु्नहुनेछ। 

 

यो आिेदन बुझरउँदर सष्ट्रमक्षर गनाको लरष्ट्रग तपरईले र्रज्य र् र्रिमण्र्ल सर्करर् ष्ट्रिखण्र्हरूलरई आफ्नर ष्ट्रििर्णहरू प्रदरन गना 

सहमत हुनुहुन्छ। उपलब्ध गरर्एकर ष्ट्रििर्णहरू 'गोपनीयतर र् आंकर्र सुर्क्षर ऐन २०१४’ (ष्ट्रर्क्टोरर्यर) को प्ररिधरन अनुसरर् 

सष्ट्रित गरर्नेछ। 

 

यस फरर्मको बररे्मर 

यो फरर्म ष्ट्रर्क्टोरर्यरको ष्ट्रनजी उच्च (ततृीयक) ष्ट्रिक्षर ससं्र्थर (tertiary education provider)  मर र्नरा र्एकर अन्तर्राष्ट्रिय 

ष्ट्रिद्यरर्थीहरूको लरष्ट्रग हो। तपरइँको ष्ट्रिक्षर संस्र्थर ष्ट्रनजी उच्च (तृतीयक) ष्ट्रिक्षर संस्र्थर हो दक होईन र्नेर् Study Melbourne 

को िेबसरइटमर हनेा सकु्न हुन्छ। 

 

यो फरर्म  ष्ट्रर्क्टोरर्यरको सरिाजष्ट्रनक ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यरलय िर TAFE मर अध्ययन गरर्र्हेकर अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिद्यरर्थीहरूको लरष्ट्रग 

होईन। ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यरलय र् TAFE मर अध्ययनर्त ष्ट्रिद्यरर्थीहरूको लरष्ट्रग र्थप जरनकरर्ी  

https://www.studymelbourne.vic.gov.au/news-updates/international-studentemersncy-relief-

fund/university-and-tafe मर उपलब्ध छ। 

तपरइँले आफ्नो पष्ट्रहचरन प्रमरष्ट्रणत गने ष्ट्रिस्तृत जरनकरर्ी र् करगजरतहरू उपलब्ध गना आिश्यक छ  र् तपरइँले 

कोर्ोनरर्रइर्स (COVID-19) महरमरर्ीको करर्ण गुमेको र्ोजगरर्ी िर आम्पदरनीले गदरा र्एको आर्र्थाक करठनरइको पुष्ट्रि 

गनुापने हुन्छ। 

तपरईंले आफ्नो आिेदन 'सेर्' गना सकु्नहुनेछ र् पष्ट्रछ यसमर फका न पष्ट्रन सकु्नहुन्छ। 

हरमी तपरइँको गोपनीयतरलरई गम्पर्ीर् रूपमर ष्ट्रलन्छौं र् संकलन गरर्एकर सबै जरनकरर्ीहरू हरम्रो  गोपनीयतर उद्धोषण 

अनुसरर् सष्ट्रित हुनेछन्। 

 

 

यस आिेदनको सताहरू  

१. हरमी अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिद्यरर्थी आपरतकरलीन र्रहत कोष र्ुिरनीको लरगी तपरइँको 

योग्यतरको सष्ट्रमक्षर गना तपरइँले ददनु र्एको ष्ट्रििर्ण जरँच गनेछौं। 

म बुझ्छु दक मैले प्रदरन गरे्को जरनकरर्ी जरँच गरर्नेछ। यदद जरनकरर्ी सही छैन र्ने मेर्ो 

आिेदन असफल हुनेछ। * 

 

☒ 

२. म बुझ्छु दक यदद मैले सही जरनकरर्ी प्रदरन गरे्न िर अनुर्ोध गरर्एको ढरँचरमर अनुर्ोध 

गरर्एकर सबै करगजरतहरू संलग्न नगरे्मर, िर बरह्य पक्षले मेर्ो तफा बरट आिेदन ददन्छ र्ने 

मेर्ो आिेदन असफल हुनेछ। * 

☒ 

३. म बुझ्छु दक मेर्ो आिेदन ष्ट्रर्क्टोरर्यन सर्करर्द्वरर्र अनुगमन गना सक्छ र् म ष्ट्रनम्पम 

कुर्रहरू प्रमरष्ट्रणत गनाकरलरष्ट्रग र्थप जरनकरर्ी प्रदरन गना सहमत छु: 

• म हरल ष्ट्रर्क्टोरर्यरमर बष्ट्रसर्हकेो छु 

• म आर्र्थाक करठनरइको अनुर्ि गदछुै 

• मैले कोर्ोनरर्रइर्स (COVID-19) महरमरर्ीको करर्ण र्ोजगरर्ी िर तलब गुमरएको छ।* 

☒ 

४. म सहमत छु दक यदद मेर्ो आिेदन सफल छ र्ने मलरई पष्ट्रछ मूल्यरंकन गना सिेक्षणमर 

खण्र् ष्ट्रलन सम्पपका  गना सदकन्छ। * 

 

☒ 

५. यस फरर्रमलरई कसर्ी पुर्र गने र्नेर् बुझ्न मद्दत गने जरनकरर्ी  Study Melbourne 

िेबसरइटमर उपलब्ध छ। 

मैले  अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिद्यरर्थी आपरतकरलीन र्रहत कोष करयाक्रम ष्ट्रनदिेकर (दोस्रो ष्ट्रस्िम) र् 

आिेदन गरइर् (दोस्रो  ष्ट्रस्िम) पढेको छु। * 

☒ 

६. म सगँ मेर्ो आिदेनको समर्थान गना ष्ट्रनम्न ष्ट्रलष्ट्रखत जरनकरर्ीहरू तयरर् छन।् 

• मेर्ो र्नराको पुष्ट्रि (Confirmation of Enrolment) को प्रष्ट्रतष्ट्रलष्ट्रप 

• मरन्य ष्ट्रिद्यरर्थी ष्ट्रर्सर करगजरत खण्र् १ र् २ 

• आफ्नो र्रहदरनी जरनकरर्ी पृष्ठको प्रष्ट्रतष्ट्रलष्ट्रप 

• मरचा २०२० मर मैले तलबी र्ोजगरर्ीमर ष्ट्रर्थए र्नेर् दखेरउँने प्रमरणहरू  

• तपरईंको नरममर र्हकेो तपरईंको अिषे्ट्रलयरको बैंक खरतरको ष्ट्रििर्ण 

☒ 
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यदद तपरईंलरई यी करगजरतहरू बुझ्नको लरष्ट्रग मद्दत चरष्ट्रहन्छ र्ने कृपयर आिेदन सहरयतर 

करगजरत हनेुाहोस् * 

 

 
 

खण्र् १: के तपरइँ आिदेन गना योग्य हुनहुुन्छ?  

 

यो खण्र्ल ेयोग्यतर मरपदण्र् अनसुरर् तपरइँको आिेदनको सष्ट्रमक्षर गनछे। तपरइँको आिदेनको प्रदक्रयर अगरष्ट्रर् बढरउन सब ै

योग्यतर मरपदण्र् पूर्र गनुा पछा। 

 

र्नरा योग्यतर 

 

मरपदण्र् एक: तपरईं ष्ट्रर्क्टोरर्यरको एक ष्ट्रनजी उच्च (ततृीयक) ष्ट्रिक्षर ससं्र्थर (tertiary education provider) मर र्नरा 

र्एको अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिद्यरर्थी हुनुहुन्छ र् तपरईं १ मरचा २०२० मर अध्ययनर्त हुनहुुन्छ। 

हरमी अब यो मरपदण्र्सँग सम्पबष्ट्रन्धत जरनकरर्ी जरँच गनेछौं। 

 

१.१ म ष्ट्रर्क्टोरर्यरमर सिरलन गने ष्ट्रनजी उच्च (तृतीयक)ष्ट्रिक्षण संस्र्थरमर र्नरा र्एको छु र् 

बतामरन Confirmation of Enrolment (CoE) को छ। 

योग्य प्रदरयकहरूको सूची यहरँ उपलब्ध छ* 

☒ हो ☒ होइन  

  

१.२ मेर्ो कोसा(कक्षर) सुरू ष्ट्रमष्ट्रत 

(तपरईंको Confirmation of Enrolment अनुसरर्) * 

 

  

१.३ मेर्ो कोसा(कक्षर)को अन्त्य ष्ट्रमष्ट्रत 

(तपरईंको Confirmation of Enrolment अनुसरर्) * 

  

१.४ कृपयर हरल अध्ययन गरर्र्हनु र्एको कोसा(कक्षर)को तपरईंको Confirmation of 

Enrolment (CoE) नम्पबर् लेख्नुहोस्: 
(यो नम्पबर् तपरईंको Confirmation of Enrolment (CoE) को मरष्ट्रर्थल्लो दरयरँ कुनरमर छ। *  

८ अक्षर्को हुनु पछा  

१. तपरईको ष्ट्रर्क्टोरर्यरको ष्ट्रिक्षर संस्र्थरको नरम के हो? * 
 

 

  

१.६ कृपयर तपरइँको Confirmation of Enrolment मर उल्लेष्ट्रखत िैष्ट्रक्षक संस्र्थरको 

CRICOS नम्पबर् लेख्नुहोस् 
(यो नम्पबर् अको खण्र् B मर छ ष्ट्रिक्षर संस्र्थरको नरमसँगै) *  

 

५ अंक र् अक्षर् को हुन्छ 

(जस्तै: 11111A)  

तपरईंल ेयस फरर्रमको समर्थान करगजरत खण्र्मर तपरईंको CoE को स्क्यरन प्रष्ट्रतष्ट्रलष्ट्रप सलंग्न गनुा पछा। 

 

ष्ट्रर्सर योग्यतर 

 

अब हरमी तपरइँको ष्ट्रर्सरको जरनकरर्ी जरचँ गनछेौं। यो अनदुरन हरल अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिद्यरर्थी ष्ट्रर्सर र्एकर अन्तर्राष्ट्रिय 

ष्ट्रिद्यरर्थीहरूको लरष्ट्रग मरर हो जसको ष्ट्रर्सर ३० जनू २०२० पष्ट्रछ समरप्त हुन्छ। 

 

१.७ म सँग हरलको ष्ट्रिद्यरर्थी ष्ट्रर्सर छ* - --एउटर छरन्नुहोस-्-  
१.८ मेर्ो ष्ट्रर्सर ३० जून २०२० पष्ट्रछ समरप्त हुन्छ * ☒ हो  ☒ होइन  
  

१.९ कृपयर तपरईंको ष्ट्रर्सर नम्पबर् लेख्नुहोस्: 

(यो तपरईंको VEVO रे्कर्ामर हुन्छ। तपरईंको सष्ट्रह ष्ट्रर्सर नम्पबर् लेख्नु एकदम 

महत्त्िपूणा छ। तपरइँलरई कुन करगजरत आिश्यक छ र्नेर् र्थरहर परउन 

आिेदन ष्ट्रनदषे्ट्रिकर (दोस्रो ष्ट्रस्िम) हनेुाहोस्।) * 

 

बीचमर खरली नर्रखी १३ अंकको 

संख्यर  

  

१.१० कृपयर तपरईंको ष्ट्रर्सर ददएको ष्ट्रमष्ट्रत लेख्नुहोस्: *   
१.११ कृपयर तपरईंको ष्ट्रर्सर समरष्ट्रप्त ष्ट्रमष्ट्रत लेख्नुहोस्*   



 

५/२२/२०२० अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिद्यरर्थी आपतकरलीन र्रहत कोष - आिेदन फरर्रम २०२० 

 

१.१२ तपरईंको र्रहदरनीमर तपरईंको र्रष्ट्रियतर के हो? * 

 

--एउटर छरन्नुहोस-्-  

 
तपरईंल ेयस फरर्रमको समर्थान करगजरत खण्र्मर तपरईंको मरन्य ष्ट्रिद्यरर्थी ष्ट्रर्सर करगजरतको स्क्यरनको प्रष्ट्रतष्ट्रलष्ट्रप सलंग्न गनुा 

पछा। 

 

प्रष्ट्रतष्ट्रलष्ट्रप हरलसरलको हुनुपछा र् तपरइँको आिेदनको परँच ददन ष्ट्रर्र ष्ट्रसजानर गरर्एको हुनुपदाछ। करगजरतमर ष्ट्रमष्ट्रत समरिेि 

गनुापदाछ र् यसले यो करगजरत तपरईंको आिेदनको परँच ददन ष्ट्रर्र ष्ट्रसजानर गरर्एको दखेरउँनेछ। 

तपरईंको VEVO रे्कर्ा कसर्ी खोज्ने र्थरहर छैन र्ने कृपयर यहरँ ष्ट्रक्लक गनुाहोस्। 

 

१.१३ कृपयर तपरईंको हरलको र्रहदरनीबरट तपरईंको र्रहदरनी नंम्पबर् 

लेख्नुहोस्*  
 

 

  

तपरईंल ेयस फरर्रमको समर्थान करगजरत खण्र्मर तपरईंको हरलको र्रहदरनीको बरयो-र्रटर पृष्ठको स्क्यरन प्रष्ट्रतष्ट्रलष्ट्रप सलंग्न 

गनुा पछा। 

 

स्र्थरन (बसरई) योग्यतर 
 

हरमी अब तपरईंको हरलको ठेगरनरको जरचँ गनेछौं। 

 

यो र्ुिरनी अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिद्यरर्थीहरूको लरष्ट्रग हो जो हरल ष्ट्रर्क्टोरर्यर, अिषे्ट्रलयरमर बस्छन ्र् हरल ष्ट्रर्क्टोरर्यरमर िरर्ीरर्क 

रूपमर अिष्ट्रस्र्थत छन।् 

 

यदद तपरईं िरर्ीरर्क रूपमर अिषे्ट्रलयरमर अको ठरउँ/र्रज्यमर हुनहुुन्छ िर यदद तपरईं अकै देिमर हुनहुुन्छ र्न ेतपरईंल ेयो 

र्ुिरनीको लरष्ट्रग आिदेन ददन सकु्नहुन्न। 

 

१.१४ म ष्ट्रर्क्टोरर्यरमर अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिद्यरर्थीको रूपमर बस्छु। म हरल 

िरर्ीरर्क रूपमर ष्ट्रर्क्टोरर्यरमर बस्छु*  

☒ हो  ☒ होइन  

१.१५  तपरईको ष्ट्रर्सर करगजरत (जस्तै VEVO र्कर्ा ) अनुसरर्को स्र्थरन 

छरन्नुहोस्। *  

☒ अनिोर्  ☒ अफिोर्  

 

र्ोजगरर्ी र् करठनरई योग्यतर 
हरमी अब तपरइँको ितामरन र्ोजगरर्ी र् करठनरइको अनरु्िको जरचँ गनेछौं। 

यो अनुदरन अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिद्यरर्थीहरूकर लरष्ट्रग हो जो मरचा २०२० मर ष्ट्रर्क्टोरर्यरमर करयार्त ष्ट्रर्थएँ र् कोर्ोनरर्रइर्स 

(COVID-19) महरमरर्ीको करर्ण आर्र्थाक करठनरईको असरधरर्ण परर्ष्ट्रस्र्थष्ट्रतहरूको अनुर्ि गरे्कर छन्। ती करठनरइको 

परर्ष्ट्रस्र्थष्ट्रत ष्ट्रनम्न करर्ण उत्पन्न र्एको छ: 

र्ोजगरर्ीको िण्टरमर अत्यरष्ट्रधक ष्ट्रगर्रिट िर व्यिसरय बन्द र्एको करर्ण र्ोजगरर्ी गुमरएको र् अन्य आर्र्थाक स्रोतहरुबरट 

हर्रएको आय जुगरर् गना असमर्था छ। 

१.१६ म मरचा २०२० मर ष्ट्रर्क्टोरर्यरमर करयार्त ष्ट्रर्थएँ * ☒ हो  ☒ होइन  
  

१.१७ मरचा २०२० मर तपरईंको र्ोजगरर्दरतरको नरम के हो? *   
१.१८ के तपरईं कमाचरर्ी र्एर्, कर्रर्मर िर दबुैको रूपमर करम गद ै

हुनुहुन््यो? *  

--एउटर छरन्नुहोस-्-  

तपरइँलरई तलको खण्र्मर समर्थान करगजरतहरू सलंग्न गनुा पछा। 

 

१.१९ मैले आय गुमरएको छु र् करम गने िण्टरमर कटौती िर र्ोजगरर्ी 

गुमरएको करर्णले करठनरइ र्ोग्दै छु * 

☒ सहमत छ  ☒ सहमत छैन ् 

१.२० अको दईु हप्तरमर मेर्ो आधरर्र्ूत जीिन खचा भ्यरउन मसंग, मेर्ो 

बचत सष्ट्रहत, पयराप्त पैसर छैन्  *  

☒ सहमत छ  ☒ सहमत छैन ् 

१.२१ मसँग तत्करल अन्य प्रकरर्हरूकर ष्ट्रि्तरीय सहरयतरमर पहुचँ छैन् *  ☒ सहमत छ  ☒ सहमत छैन ् 

१.२२ म आिश्यक र्एमर र्थप जरनकरर्ी प्रदरन गना सहमत छु। * 

 

☒ सहमत छ  ☒ सहमत छैन ् 
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अको खण्र्ल ेतपरईंलरई पष्ट्रहल ेप्ररप्त गरर्सकेको सहयोग/समर्थानको बररे्मर सोध्नछे। 

 

१.२३ मैले मेर्ो समुदरय िर मसँग सम्पबष्ट्रन्धत संगठनहरूबरट मलरई 

सहयोग हुने कुनै पैसर ष्ट्रलएको छैन् * 

☒ सहमत छ  ☒ सहमत छैन ् 

१.२४ म सँग पयराप्त superannuation (ष्ट्रनिृ्तरीर्र्ण) छैन् िर मेर्ो यो 

ष्ट्रिकल्प पष्ट्रहले नै समरप्त र्ईसकेको छ *  

☒ सहमत छ  ☒ सहमत छैन ् 

१.२५ मैले आफ्नो परर्िरर्बरट, अिषे्ट्रलयरमर िर ष्ट्रिदिेबरट, मेर्ो 

बरँच्नको खचाहरू जुटरउन आर्र्थाक सहयोग प्ररप्त गरे्को छैन * 

☒ सहमत छ  ☒ सहमत छैन ् 

१.२६ मलरई सहरयतर गना मसँगै बसे्न मरष्ट्रनसबरट मैले कुनै पैसर ष्ट्रलएको 

छैन् * 

☒ सहमत छ  ☒ सहमत छैन ् 

१.२७  

मरचा २०२० मर तपरई कुन उद्योगमर करम गरर्र्हनु र्एको ष्ट्रर्थयो? * 

--एउटर छरन्नुहोस-्-  

 
 

खण्र् २: ष्ट्रिद्यरर्थी ष्ट्रििर्ण  

आिेदक जरनकरर्ी 
 

हरमीलरई तपरईंको आिेदन प्रदक्रयर अगरष्ट्रर् बढरउन मद्दतको लरष्ट्रग हरमीलरई तपरईंको पष्ट्रहचरन जरचँ गना तपरईंको केष्ट्रह 

व्यष्ट्रिगत ष्ट्रििर्णहरू चरष्ट्रहन्छ। 

 

सम्पबोधन * (Contact.salutation)  

 

--एउटर छरन्नुहोस-्-  

पष्ट्रहलो नरम 

(यो उही नरम हुनुपदाछ जुन तपरईंको अिषे्ट्रलयर आउँदरको र्रहदरनीमर उल्लेख छ। ) *  

  

र्थर्: 

(यो उही नरम हुनुपदाछ जुन तपरईंको अिषे्ट्रलयर आउँदरको र्रहदरनीमर उल्लेख छ।) *  

  

जन्म ष्ट्रमष्ट्रत *    
ई-मेल: *    
सम्पपका  फोन (अगरष्ट्रर् +६१ सष्ट्रहत) 

(यो हरल ष्ट्रर्क्टोरर्यरमर  हरल चलरईर्हेको  फोन नम्पबर् हुनुपदाछ) * 

 

अिषे्ट्रलयरको फोन नम्पबर्  

ष्ट्रर्क्टोरर्यरमर तपरईंको सम्पपका  ठेगरनर 

सर्क ठेगरनर: * 

 

  

िहर् / उप-नगर्: * 

  

  

पोि कोर्: *  

 

ष्ट्रर्क्टोरर्यरको पोिकोर्  
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खण्र् ३: यो खण्र् ऐष्ट्रच्छक हो। यस खण्र्कर जिरफहरू अनदुरनको लरष्ट्रग तपरईंको योग्यतरको मलू्यरकंन गना प्रयोग  हुदँनै।  

 

यस कोर्ोनरर्रइर्स (COVID-१९) महरमरर्ीको समय हरम्रर अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिद्यरर्थी समदुरयलरई सहयोग गना मद्दतको लरष्ट्रग 

तपरईं बररे्मर केष्ट्रह जरन्न चरहन्छौं। 

 

यो जरनकरर्ी ऐष्ट्रच्छक  हो। यसल ेअन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिद्यरर्थी आपरतकरलीन र्रहत कोष मरफा त र्ुिरनीको लरष्ट्रग गरे्को तपरइँको 

आिेदनमर असर् गदनै। 

  

कृपयर मलरई Study Melbourne को मरष्ट्रसक ई-मेल 

समरचरर्पर परउनको लरष्ट्रग र्थप्नुहोस्। यसले मेलबोना र् 

ष्ट्रर्क्टोरर्यरमर अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिद्यरर्थीहरूको लरष्ट्रग ष्ट्रनयष्ट्रमत 

जरनकरर्ी अिसर्हरू उपलब्ध गर्रउने छ। 

☒ हुन्छ  ☒ हुँदनै  

  

(Study Melbourne ले प्रत्येक मष्ट्रहनर एक समरचरर् पर 

ष्ट्रितर्ण गदाछ जस्मर ष्ट्रर्क्टोरर्यरकर अन्तर्राष्ट्रिय  ष्ट्रिद्यरर्थीहरूलरई 

जरनकरर्ी, युष्ट्रि र् सुझरिहरू समरिेि हुन्छ।) 

 

  

  

तपरईंले अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिद्यरर्थी आपतकरलीन र्रहत कोषको बररे्मर 

कहरँ र्थरहर परउनु र्यो ? कृपयर तीन िटरसम्पम छनौट गनुाहोस् 

 

 
☒ ष्ट्रिक्षण संस्र्थर 

☒ िैष्ट्रक्षक एजेन्ट 

☒ क्लब िर समरज 

☒ Study Melbourne को सरमरष्ट्रजक सञ्जरल 

☒ Study Melbourne को ई-न्यूजलेटर् 

☒ ष्ट्रमर िर परर्िरर् 

☒ फेसबुक 

☒ इन्स्टरग्ररम 

☒ ष्ट्रविटर् 

☒ ललंक्र्इन 

☒ ष्ट्रिच्यरट 

☒ िरईिो 

☒ अन्य सरमरष्ट्रजक ष्ट्रमष्ट्रर्यर 

☒ 
प्रत्यक्ष-समय संिरद एप (जस्तै व्हरवसएप, 

मेसेन्जर्, 

☒ र्रइिर्, ष्ट्रिच्यरट, टेष्ट्रलग्ररम 

☒ SMS/text सन्दिे 

☒ टेष्ट्रलष्ट्रर्जन 

☒ इन्टर्ट फोर्म 

☒ समरचरर्  
 

 

 

कोर्ोनरर्रइर्स (COVID-१९) महरमरर्ीको समयमर के-कस्तर 

प्रकरर्को सहयोग तपरईंले पहुचँ गनुा र्एको छ ।  

--एउटर छरन्नुहोस-्-   

अन्य (उल्लेख गनुाहोस्) *   

तपरईं यो सहरयतर पहुचँ गना कहरँ जरनुर्यो? 

 

 

☒ परर्िरर् र् सरर्थीहरु 

☒ िैष्ट्रक्षक एजेन्ट 

☒ ष्ट्रिक्षर संस्र्थर 
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☒ Study Melbourne Student Centre 

☒ Study Melbourne िेबसरइट 

☒ स्र्थरनीय समुदरय संगठनहरू 

☒ िरष्ट्रणज्यदतूको करयरालय 

☒ मरनष्ट्रसक स्िरस््य सेिर 

☒ िदकल 

☒ उपर्ोिर मरष्ट्रमलर ष्ट्रर्क्टोरर्यर 

☒ हरउलसंग ष्ट्रर्क्टोरर्यर 

☒ अन्य  
अन्य (उल्लेख गनुाहोस्)    

 

तपरईंले अष्ट्रहलेसम्पम प्ररप्त गरे्को सहयोगको बररे्मर केष्ट्रह र्न्न चरहनु हुन्छ? 

 

 

  
 

तपरईं कस्तो प्रकरर्को आिरसमर बसु्नहुन्छ?  --एउटर छरन्नुहोस-्-   
  

अन्य (उल्लेख गनुाहोस्) *  

तपरईको ष्ट्रिद्यरर्थी ष्ट्रर्सरमर ष्ट्रर्क्टोरर्यरमर बसेको कष्ट्रत समय र्यो? --एउटर छरन्नुहोस-्-   
यदद तपरईंले अिषे्ट्रलयरमर  िैष्ट्रक्षक एजेन्ट प्रयोग गनुार्यो र्ने तपरईंको 

एजेन्टको नरम के हो? 

 

के तपरइँको तपरइँसँग बसे्न कुनै आष्ट्रित ब्यष्ट्रिहरू छन् (जस्तै, जोर्ी िर 

बच्चरहरू)?  

☒ छ  ☒ छैन ् 

तपरईको अध्ययनको ष्ट्रिषय के हो?  --एउटर छरन्नुहोस-्-  
   

 

खण्र् ४: अिषे्ट्रलयरको बैंक खरतर ष्ट्रििर्ण 

  

यदद तपरईंको आिेदन सफल र्एमर तपरईंलरई अनदुरन र्ुिरनी गना तपरईंको अिषे्ट्रलयरको बैंक खरतर ष्ट्रििर्ण चरष्ट्रहन्छ । 

 

तपरईको अिषे्ट्रलयरको बैंक खरतरमर के नरम छ? 

यो खरतरिरलको नरम हो, बैंकको नरम होईन। * 

 

खरतरिरलको नरम  

BSB नम्पबर् *  ६ अंकको नम्पबर् (खरली ठरउँ नर्रखी)  
खरतर नम्पबर् *   अंकहरू (खरली ठरउँ नर्रखी)  
मलैे मरे्ो अिषे्ट्रलयरको बैंक िटेमने्टमर मरे्ो BSB नम्पबर् र् खरतर नम्पबर् 

प्रमरष्ट्रणत गरे्को छु र् ती सष्ट्रह छन ्र्ष्ट्रन पषु्ट्रि गछुा। * 

 

☒ 
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खण्र् ५: समर्थान गन ेकरगजरतहरू 

 

१. Confirmation of Enrolment (CoE) 

 

तपरईंको CoE संलग्न गनुाहोस ्र् तपरईंको ष्ट्रििर्णहरू सही तर्ीकरल ेउल्लखे र्एको जरचँ गनुाहोस् 

•  

कोिा सरुू ष्ट्रमष्ट्रत (Qu १.२) 

• कोिाको अन्त्य ष्ट्रमष्ट्रत (Qu १.३) 

• CoE नम्पबर् (Qu १.४) 

• िषै्ट्रक्षक ससं्र्थरको नरम (Qu १.५) 

• िषै्ट्रक्षक ससं्र्थरको CRICOS नम्पबर् (Qu १.६) * 

फरइल छरन्नुहोस् कुनै फरइल छरनेको छैन (अष्ट्रधकतम 

सरईज ५ MB) 

 

२. मरन्य ष्ट्रिद्यरर्थी ष्ट्रर्सर करगजरत १ - गृह मरष्ट्रमलर ष्ट्रिखण्र्, 

ष्ट्रर्सर इन्टरईटलमेन्ट रे्रर्दफकेिन अनलरइन (VEVO) 

िेबसरइटबरट अपलोर् गरर्एको स्क्रीनिट िर तपरईंको ष्ट्रर्सर 

ष्ट्रििर्णको PDF हुनुपदाछ। २ िटर करगजरतहरूसम्पम  उपलब्ध 

गना सदकन्छ र् समग्रमर ष्ट्रतनीहरूले ष्ट्रनम्न आठ कुर्रहरू 

दखेरउनुपछा: 

 

१. दषे्ट्रखन ेअिषे्ट्रलयर सर्करर्को के्रस्ट िर लोगो िर URL ठेगरनर 

२. स्पि रूपमर ष्ट्रमष्ट्रत छरपकेो र् दषे्ट्रखएको हुनपुछा तरदक यो 

ष्ट्रमष्ट्रत तपरईंको आिदेन पिे गरे्को ५ ददन ष्ट्रर्र सजृनर र्एको 

र्न्ने दषे्ट्रखन्छ (तपरईंको हरलको स्र्थरन अनिोर्मर छ र्नेर् 

देखरउन) 

३. तपरईको पूर्र नरम 

४. तपरईंको हरलको स्र्थरन (अनिोर्) 

५. ष्ट्रर्सर नम्पबर् 

६. ष्ट्रर्सर िगा / सबक्लरस (ष्ट्रिद्यरर्थी) 

७. ष्ट्रर्सर जरर्ी ष्ट्रमष्ट्रत 

८. ष्ट्रर्सर समरष्ट्रप्त ष्ट्रमष्ट्रत - बसरईको  अिष्ट्रध (३० जनू २०२० 

पष्ट्रछसम्पम हुनपुछा) * 

फरइल छरन्नुहोस् कुनै फरइल छरनेको छैन (अष्ट्रधकतम 

सरईज ५ MB) 

 

३. मरन्य ष्ट्रिद्यरर्थी ष्ट्रर्सर करगजरत २ - यदद आिश्यक र्एमर 

तपरईंले दोस्रो ष्ट्रर्सर करगजरत उपलब्ध गना सकु्नहुन्छ जस्ले सबै 

८ िटै कुर्रहरू पुर्र र्एको सुष्ट्रनष्ट्रित गछा। हरमीलरई चरष्ट्रहने 

ष्ट्रर्सर जरनकरर्ीको आठ कुर्रहरू मरष्ट्रर्थको सूचीमर हनेुाहोस्। 

 

फरइल छरन्नुहोस् कुनै फरइल छरनेको छैन (अष्ट्रधकतम 

सरईज ५ MB) 

४. परसपोटा प्रष्ट्रतष्ट्रलष्ट्रप 

तपरईंको परसपोटाको प्रष्ट्रतष्ट्रलष्ट्रप सलंग्न गनुाहोस ्(तपरईंको फोटो 

सष्ट्रहतको पषृ्ठ) र् तपरईंल ेउल्लेख गरे्कर यी ष्ट्रििर्णहरू सही छ 

छैन जरचँ गनुाहोस।् 

• परसपोटामर नरम (खण्र् २) 

• परसपोटाको र्रष्ट्रियतर (Qu १.१२) 

• परसपोटा नम्पबर् (Qu १.१३) 

• जन्म ष्ट्रमष्ट्रत (खण्र् २) * 

 

फरइल छरन्नुहोस् कुनै फरइल छरनेको छैन (अष्ट्रधकतम 

सरईज ५ MB) 
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५. मरचा २०२० मर र्ोजगरर्ीको प्रमरण 

देहरय मध्य ेकुन ैएक उपलब्ध गर्रउनुहोस:् 

• पषे्ट्रस्लप 

• र्ोजगरर्ी समरप्ती पर 

• तपरईको र्ोजगरर्दरतरको ईमले 

• बैंक ष्ट्रििर्ण 

• बैंक लनेदने रे्कर्ा 

• एक पिेेिर् सल्लरहकरर्बरट समर्थान पर 

फरइल छरन्नुहोस् कुनै फरइल छरनेको छैन (अष्ट्रधकतम 

सरईज ५ MB) 

 स्िीकरया प्रमरणको प्रकरर्हरू बररे्मर जरन्न  आिेदन ष्ट्रनदषे्ट्रिकर 

(दोस्रो ष्ट्रस्िम) हनेुा महत्त्िपूणा छ। * 

 

 

  

६. र्ोजगरर्ीको िण्टर िटेको िर र्ोजगरर्ी गमुेको प्रमरण 

 

देहरय मध्य ेकुन ैएक उपलब्ध गर्रउनुहोस््ः फरइल छरन्नुहोस् कुनै फरइल छरनेको छैन (अष्ट्रधकतम 

सरईज ५ MB) • प-ेष्ट्रस्लप 

• र्ोजगरर्ी समरष्ट्रप्त पर 

• तपरईको र्ोजगरर्दरतरको ईमले 

• बैंक ष्ट्रििर्ण 

• बैंक लनेदने रे्कर्ा 

• एक पिेेिर् सल्लरहकरर्बरट समर्थान पर * 
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खण्र् ६: स्िीकृष्ट्रत र् दरष्ट्रखलर 

 

मैले जरँच गर्ें दक यस फरर्ममर उल्लेख गरर्एकर सबै ष्ट्रििर्ण यहरँ संलग्न 

करगजरतहरूमर बतरईए अनुसरर् छन्। म बुझ्छु दक गलत ष्ट्रििर्णले मेर्ो 

आिेदनको नष्ट्रतजरमर नर्रम्रो असर् परना सक्छ * 

 

☒ 

म:  
१. प्रमरष्ट्रणत गनुाहोस् दक म यो अनपु्रयोगमर नरम ददए अनसुरर् आिेदक हु ँर् यो आिेदन मेर्ो आफ्नै तफा बरट 

अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिद्यरर्थी आपतकरलीन र्रहत कोषको अनुदरन परउन करयाक्रम ष्ट्रनदषे्ट्रिकरको सता बमोष्ट्रजम बुझरएको छु। 

 

२. प्रमरष्ट्रणत गछुा दक यस आिेदनमर मैले प्रदरन गरे्को सबै जरनकरर्ीहरू सत्य र् सष्ट्रह छन्। 

 

३. यस आिेदनमर मैले प्रदरन गरे्को जरनकरर्ी अन्य र्रज्य र् र्रिमंर्ल सर्करर्ी ष्ट्रिखण्र्हरू र् एजेन्सीहरू, ष्ट्रििेष गर्ी 

र्रिमण्र्ल ष्ट्रिक्षर, ष्ट्रिप र् र्ोजगरर्ी ष्ट्रिखण्र् (DESE) र् र्रिमंर्ल गृह मरष्ट्रमलर ष्ट्रिखण्र्सँग खुलरसर गना र्ोजगरर्ी, परर्सर् र् 

क्षेर ष्ट्रबखण्र् (DJPR) लरई अनुमष्ट्रत ददन्छु। 

 

४. यस आिेदनमर उपलब्ध गर्रईएको जरनकरर्ीलरई र् DESE को प्रदरयक रे्ष्ट्रजिसेन तर्थर अन्तर्राष्ट्रिय प्रबन्धन प्रणरलीमर 

र्रष्ट्रखएको मेर्ो र्नरा सम्पबष्ट्रन्ध जरनकरर्ी ष्ट्रिरुद्ध जरँच गना DESE लरई अनुमष्ट्रत ददन्छु। 

 

५. DESE लरई मेर्ो जरनकरर्ीको DESE प्रमरणीकर्णको नतीजर DJPR सँग बरँड्न अनुमष्ट्रत छ। 

 

६. बुझ्छु दक DJPR ले DESE प्रमरणीकर्ण अभ्यरसको नतीजर  मेर्ो आिेदनको जरनकरर्ी प्रमरष्ट्रणत गना र् मेर्ो आिेदनको 

सष्ट्रमक्षर गना प्रयोग गछा। 

 

७. बुझ्छु दक यदद मैले प्रदरन गरे्को कुनै पष्ट्रन जरनकरर्ी गलत, असत्य िर भ्रमपूणा र्एको फेलर परे्मर रु्िरनी र्एको अनुदरन 

र्कम  दफतरा गने मरग र्रष्ट्रखनेछ र् यो मरमलर सम्पबष्ट्रन्धत करनूनी ष्ट्रनकरयमर पठरउन सदकन्छ र् सजरयहरू हुन सक्छ। 

 

आिदेक िोषणर 

म िोषणर गदाछु दक म यो िोषणर प्रदरन गना र् यो आिेदन पेि गनाकर लरष्ट्रग यस आिेदनमर मनोनीत आिेदकको पक्षमर र् 

तफा बरट अष्ट्रधकृत छु। 

 

म बुझ्छु दक यदद यस आिेदनमर प्रदरन गर्ीएको कुनै पष्ट्रन जरनकरर्ी गलत िर भ्ररमक प्तरर लरगेमर अनुदरन र्कम दफतरा  गना  

मरग गरर्नेछ र् यो मरमलर सम्पबष्ट्रन्धत करनूनी ष्ट्रनकरयमर पठरउन सदकन्छ र् सजरयहरू हुन सक्छ। 

 

म मरष्ट्रर्थ उल्लेष्ट्रखत अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिद्यरर्थी आपतकरलीन र्रहत कोष अन्तगात अनुदरनको लरष्ट्रग मेर्ो योग्यतर मूल्यरंकन गना को  

उपलब्ध गरर्एको जरनकरर्ीको प्रयोग गना म सहमत छु। मैले करयाक्रम ष्ट्रनदषे्ट्रिकरहरू पढेको छु र् म बुझ्छु दक उपलब्ध गरर्एको 

जरनकरर्ी गोपनीयतर र् र्रटर सुर्क्षर ऐन २०१४ (ष्ट्रर्क्टोरर्यर) अनुरूप सष्ट्रित हुनेछ। 

 

यो बरकसमर ष्ट्रचन्ह लगरएर् म मरष्ट्रर्थको िोषणर गरर्र्हेको छु र् यो अनलरईन 

फरर्ममर उल्लेख गरर्ए अनुसरर् अनुदरनकर सताहरूमर सहमत छु * 

☒ 

  

यस आिेदन र्न ेव्यष्ट्रिको पुर्र नरम:  

(यो नरम तपरईं अिषे्ट्रलयर आउन प्रयोग गरे्को परसपोटामर र्एको नरम 

र् तपरईंको Confirmation of Enrolment मर र्एको नरम एउटै हुनुपछा।) *  

  

 
तपरईको आिेदन बुझरउनु र्एकोमर धन्यिरद। हरमी तपरईंलरई सकेसम्पम चरँर्ो यसको नष्ट्रतजर उपलब्ध गनेछौं। यस बीचमर 

कृपयर Study Melbourne सँग जोष्ट्रर्र्हनुहोस्। Study Melbourne यस चुनौतीपूणा िर्ीमर हरम्रर अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिद्यरर्थी 

समुदरयको सहरयतर गनामर समर्पात छ। 

* अष्ट्रनिरया र्नुा पने के्षरहरूको संकेत। 

समरप्त 


