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International Student Emergency Relief Fund - Application Form 2020 

 

अन्तरार्ि�य िव�ाथ� आपतकालीन राहत कोष - आवदेन २०२० 
(International Student Emergency Relief Fund - Application 2020) 
 

अन्तरार्ि�य िव�ाथ� आपातकालीन राहत कोष (International Student Emergency Relief Fund) 

तपाईलाई आवदेन फाराम बुझ्न म�त गनर्को  हामील ेसन्दभर् (�र�ेन्स) को लािग आवेदन फारमको अनुवा�दत संस्करण उपलब्छ 
गराएका छ� । तपाइँको आवदेनको लािग यो फारम �योग नगनुर्होस।् 

य�द तपा� िनजी िशक्षा संस्थामा अध्ययन गद� �नु�न्छ भने तपा�ले हा�ो  Study Melbourne वेबसाइट मा रहकेो (अं�ेजी 
भाषाको) अनलाइन आवेदन फारम माफर् त अनलाइन आवेदन गनर् स�ु�नेछ। 

आवेदन भनर्को लािग कम्प्युटर वा ल्यापटप �योग गन� सल्लाह �दन्छ�। 

कृपया नोट गनुर्होस्: िव�िव�ालय र TAFE िव�ाथ�ह� ले यो कोष प�चँ गनर् उनीह�को िशक्षा संस्थासँग सम्पकर्  गनुर्पदर्छ। 

आवदेन फारम भनुर् अिघ तपाईल ेके जा� ुआवश्यक छ?  

आवेदन फारम पूरा गनुर् अिघ कृपया �ासंिगक  कायर्�म िनयम र सतर्ह� पढ्न ुहोस्। 

आवदेक (�योगकतार्) दतार् 
आवेदन फाराम ''Save as Draft''  गनर् वा 'फारम बुझाउन' आवेदक Business Victoria मा �योगकतार्को �पमा दतार् 
भएको �नपुछर् । 

य�द तपा� पिहले नै  Business Victoria मा �योगकतार्को �पमा दतार् भसै�ु भएको छ भन ेतपाईको आवेदन फाराम 
''Save as Draft''  गदार् वा 'फारम बझुाउदा'  तपाइँलाई आफ्नो �योगकतार् नाम र पासवडर् हाल्न ुपन� �न्छ। 

य�द तपा�  Business Victoria को �योगकतार्को �पमा दतार् �नु भएको छैन भन,े आवेदन फाराम ''Save as Draft'' गनर् 
वा 'फारम बझुाउन'  तपाईको �योगकतार् नाम र पासवडर् िसजर्ना गनर् लगाईनेछ। 

गोपनीयता र �ावसायीक गोपनीयता 
Department of Jobs, Precincts and Regions (DJPR) ल ेयस अनुदान कोषका लािग तपा�को योग्यताको सिमक्षा 
गनर् र तपा�लाई तपाईको आवेदन बारेमा सम्पकर्  गनर् तपा�को �ि�गत जानकारी जस्त ैतपा�को नाम, िभसा िस्थित 
सम्बन्धी िववरणह�, मान्यता �ा� िभक्टो�रयाको िशक्षा संस्थामा भनार् भएको र तपाईको सम्पकर्  िववरणह� संकलन गन�छ। 
तपाइँको जानकारी DJPR ले सि�त गन� छ र 'गोपनीयता र आंकडा संरक्षण ऐन २०१४' र 'सावर्जिनक अिभलेख ऐन 
१९७४'  अनुसार �विस्थत ग�रनछे। थप जानकारीको लािग िबखण्डको  गोपनीयता नीित हनेुर्होस्। 

आकंडा सरुक्षा र स्वािमत्व 
तपाईको मस्यौदा फाराम िवभागीय कमर्चारीह�ल ेद�े सक्छ तर तपाईले फाराम नबुझाए सम्म िवस्ततृ �पमा हने� वा 
सिमक्षा ग�रन ेछैन। तपाईले आफ्नो आवेदन 'सेभ' गरेपिछ वा बुझाए पिछ यो आवेदनको जानकारी िबखण्ड को सुरिक्षत 
वातावरणमा पठाइन्छ। 

अनदुानको िववकेािधकार 
यस आवेदनको सिमक्षा गन� र अनुदानको अनमुोदनको कुन ैपिन िनणर्य गन� िववेकािधकार  िभक्टो�रया राज्यको �नेछ र 
यसका सम्बिन्धत मन्�ीह� र िबखण्ड माफर्त  ग�रनेछ। 

यस आवदेनबाट उत्प� �न ेदावीह�को लािग राज्य उ�रदायी छैनन।् 
यस आवेदन र यसको सिमक्षाको िसलिसलामा �ने कुन ैपिन कायर् वा दाबीको लािग  िभक्टो�रयाको राज्य  उ�रदायी �नेछैन। 

 

यस कायर्�मको बारेमा 
िभक्टो�रया सरकारको अन्तरार्ि�य िव�ाथ� आपातकालीन राहत कोषको लािग आवेदन �दन तपा�ले �िच दतार् गनुर् भएकोमा 
धन्यवाद। 
 
यो चुनौतीपूणर् समयमा Study Melbourne माफर् त हामी तपा�लाई सहयोग गनर् चाहन्छ�। 
 

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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तपा�ल ेयो भु�ानी पाउनको लािग सब ैयोग्यता मापदण्डह� पूरा गन� पछर्। तपा�ल ेअन्तरार्ि�य िव�ाथ� आपतकालीन 
राहत कोष योग्यता मापदण्डको लािग कायर्�म िनद�िशका हनेर् स�ु�नछे। 
 
यो आवेदन बुझाउँदा सिमक्षा गनर्को लािग तपाईले राज्य र रा�मण्डल सरकार िवखण्डह�लाई आफ्ना िववरणह� �दान गनर् 
सहमत �नु�न्छ। उपलब्ध ग�रएका िववरणह� 'गोपनीयता र आंकडा सुरक्षा ऐन २०१४’ (िभक्टो�रया) को �ावधान अनुसार 
सि�त ग�रनेछ। 
 
यस फारमको बारेमा 
यो फारम िभक्टो�रयाको िनजी उ� (ततृीयक) िशक्षा ससं्था (tertiary education provider)  मा भनार् भएका अन्तरार्ि�य 
िव�ाथ�ह�को लािग हो। तपाइँको िशक्षा संस्था िनजी उ� (तृतीयक) िशक्षा संस्था हो �क होईन भनेर Study Melbourne 
को वेबसाइटमा हनेर् स�ु �न्छ। 
 
यो फारम  िभक्टो�रयाको सावर्जिनक िव�िव�ालय वा TAFE मा अध्ययन ग�ररहकेा अन्तरार्ि�य िव�ाथ�ह�को लािग 
होईन। िव�िव�ालय र TAFE मा अध्ययनरत िव�ाथ�ह�को लािग थप जानकारी  
https://www.studymelbourne.vic.gov.au/news-updates/international-studentemersncy-relief-
fund/university-and-tafe मा उपलब्ध छ। 
तपाइँल ेआफ्नो पिहचान �मािणत गन� िवस्ततृ जानकारी र कागजातह� उपलब्ध गनर् आवश्यक छ  र तपाइँले 
कोरोनाभाइरस (COVID-19) महामारीको कारण गुमेको रोजगारी वा आम्दानीले गदार् भएको आ�थर्क क�ठनाइको पुि� 
गनुर्पन� �न्छ। 
तपा�ल ेआफ्नो आवेदन 'सेभ' गनर् स�ु�नेछ र पिछ यसमा फकर्न पिन स�ु�न्छ। 
हामी तपाइँको गोपनीयतालाई गम्भीर �पमा िलन्छ� र संकलन ग�रएका सब ैजानकारीह� हा�ो  गोपनीयता उ�ोषण 
अनुसार सि�त �नेछन्। 
 
 
यस आवदेनको सतर्ह�  
१. हामी अन्तरार्ि�य िव�ाथ� आपातकालीन राहत कोष भु�ानीको लागी तपाइँको 
योग्यताको सिमक्षा गनर् तपाइँल े�दनु भएको िववरण जाँच गन�छ�। 
म बझु्छु �क मलैे �दान गरेको जानकारी जाँच ग�रनेछ। य�द जानकारी सही छैन भन ेमेरो 
आवेदन असफल �नछे। * 
 

☒ 

२. म बुझ्छु �क य�द मलै ेसही जानकारी �दान गरेन वा अनरुोध ग�रएको ढाँचामा अनुरोध 
ग�रएका सबै कागजातह� संल� नगरेमा, वा बा� पक्षले मेरो तफर् बाट आवेदन �दन्छ भने 
मेरो आवेदन असफल �नेछ। * 

☒ 

३. म बुझ्छु �क मेरो आवदेन िभक्टो�रयन सरकार�ारा अनगुमन गनर् सक्छ र म िनम्म 
कुराह� �मािणत गनर्कालािग थप जानकारी �दान गनर् सहमत छु: 
• म हाल िभक्टो�रयामा बिसरहकेो छु 
• म आ�थर्क क�ठनाइको अनभुव गद�छु 
• मलै ेकोरोनाभाइरस (COVID-19) महामारीको कारण रोजगारी वा तलब गमुाएको छ।* 

☒ 

४. म सहमत छु �क य�द मेरो आवेदन सफल छ भने मलाई पिछ मलू्यांकन गनर् सव�क्षणमा 
खण्ड िलन सम्पकर्  गनर् स�कन्छ। * 
 

☒ 

५. यस फारामलाई कसरी पुरा गन� भनेर बुझ्न म�त गन� जानकारी  Study Melbourne 
वेबसाइटमा उपलब्ध छ। 
मैल े अन्तरार्ि�य िव�ाथ� आपातकालीन राहत कोष कायर्�म िनद�शका (दो�ो िस्�म) र 
आवेदन गाइड (दो�ो  िस्�म) पढेको छु। * 

☒ 

६. म सगँ मरेो आवदेनको समथर्न गनर् िन� िलिखत जानकारीह� तयार छन।् 
• मेरो भनार्को पुि� (Confirmation of Enrolment) को �ितिलिप 
• मान्य िव�ाथ� िभसा वा ि��जंग िभसा �दएको कागजात  
• पाँच �दन भन्दा पुरानो नभएको VEVO िभसा िववरण जाँच 
• आफ्नो राहदानी जानकारी पृ�को �ितिलिप 

☒ 
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• माचर् दिेख जुलाई २०२० िभ�को कुनै समयमा म तलबी रोजगारीमा िथए भनेर दखेाउँन े
�माणह�  
• रोजगारी वा तलब गमुेको कारण आ�थर्क क�ठनाई भएको दखेाउने �माणह� 
• तपा�को नाममा रहकेो तपा�को अ�िेलयाको ब�क खाताको िववरण 

य�द तपा�लाई यी कागजातह� बुझ्नको लािग म�त चािहन्छ भने कृपया आवेदन सहायता 
कागजात हेनुर्होस् * 

 
 

 

खण्ड १: के तपाइँ आवदेन गनर् योग्य �न�ुन्छ?  

 
यो खण्डल ेयोग्यता मापदण्ड अनसुार तपाइँको आवदेनको सिमक्षा गन�छ। तपाइँको आवदेनको ���या अगािड बढाउन सब ै
योग्यता मापदण्ड परूा गनुर् पछर्। 
 
भनार् योग्यता 
 
मापदण्ड एक: तपा� िभक्टो�रयाको एक िनजी उ� (ततृीयक) िशक्षा ससं्था (tertiary education provider) मा भनार् 
भएको अन्तरार्ि�य िव�ाथ� �न�ुन्छ र तपा� ३१ माचर् २०२० मा अध्ययनरत �न�ुन्छ। 
हामी अब यो मापदण्डसँग सम्बिन्धत जानकारी जाँच गन�छ�। 
 
१.१ म िभक्टो�रयामा स�ालन गन� िनजी उ� (ततृीयक) िशक्षण संस्थामा भनार् भएको छु 
र मसँग म ३१ माचर् २०२० मा स��य िब�ाथ� रहकेो दखेाउन ेConfirmation of 
Enrolment (CoE) छ। 
योग्य �दायकह�को सूची यहाँ उपलब्ध छ* 

☒ हो ☒ होइन  

  
१.२ मेरो कोषर्(कक्षा) सु� िमित 
(तपा�को Confirmation of Enrolment अनुसार) * 
 

  

१.३ मेरो कोषर्(कक्षा)को अन्त्य िमित 
(तपा�को Confirmation of Enrolment अनुसार) * 

  

१.४ कृपया ३१ माचर् २०२० सम्ममा भनार् भईरहकेो कोषर् (कक्षा) को तपा�को 
Confirmation of Enrolment (CoE) नम्बर ल�ेहुोस्: 
(यो नम्बर तपा�को Confirmation of Enrolment (CoE) को मािथल्लो दायाँ कुनामा छ। *  

८ अक्षरको �न ुपछर्  

१. ५ तपाईको िभक्टो�रयाको िशक्षा संस्थाको नाम के हो (३१ माचर् २०२० सम्ममा)? * 
 
 

  

१.६ कृपया तपाइँको Confirmation of Enrolment मा उल्लेिखत शैिक्षक संस्थाको 
CRICOS नम्बर ले�हुोस् 
(यो नम्बर अक� खण्ड B मा छ िशक्षा संस्थाको नामसँगै) *  
 

५ अंक र अक्षर को �न्छ 
(जस्तै: 11111A)  

तपा�ल ेयस फारामको समथर्न कागजात खण्डमा तपा�को CoE को स्क्यान �ितिलिप सलं� गनुर् पछर्। 
 
िभसा योग्यता 
 
अब हामी तपाइँको िभसाको जानकारी जाचँ गन�छ�। यो अनदुान हाल िव�ाथ� िभसामा रहकेा अन्तरार्ि�य िव�ाथ�ह� वा 
हाल ि��जगं िभसामा रहकेा र िव�ाथ� िभसाको िनबदेन बझुाई सकेकाह�का लािग मा� उपलब्ध �न्छ। 
 
१.७ म सँग हालको िव�ाथ� िभसा वा ि��जंग िभसामा (ि��जगं िभसाको 
दईुवटा मान्य कोड उपलब्ध गराउनहुोस्) छ* - 

--एउटा छा�हुोस्--  
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१.८ कृपया तपा�को िभसा नम्बर ले�हुोस्: 
(यो तपा�को VEVO रेकडर्मा �न्छ। तपा�को सिह िभसा नम्बर ल�ेु एकदम 
मह�वपणूर् छ। तपाइँलाई कुन कागजात आवश्यक छ भनरे थाहा पाउन 
आवेदन िनद�िशका (दो�ो िस्�म) हनेुर्होस्।) * 
 

बीचमा खाली नराखी १३ अंकको 
संख्या  

  
१.९ कृपया तपा�को िभसा �दएको िमित ले�ुहोस्: *   
१.१० कृपया तपा�को िभसा समाि� िमित ले�ुहोस्*   
१.११ तपा�को राहदानीमा तपा�को राि�यता के हो? * 
 

--एउटा छा�हुोस्--  
 
 
य�द तपा� िव�ाथ� िभसामा �न�ुन्छ भन ेतपा�ल ेयस फारामको समथर्न कागजात खण्डमा गहृ मािमला 
िवभागल ेजारी गन�  िव�ाथ� िभसाको स्क्यानको �ितिलिप )�ाय : VEVO िभसा िववरण जाचँ रेकडर् ( सलं� गनुर् 
पछर्। 
 
य�द तपा� ि��जगं िभसा बाहक �न�ुन्छ भन,े तपा�ल ेयस फारामको समथर्न कागजात खण्डमा िन� कागजात 
सलं� गनर् पछर्: 
• तपा�को ि��जगं िभसा पाएको कागजातको �ितिलिप 

र 
• गहृ मािमला िवभागबाट जारी ग�रएको VEVO िभसा िववरण जाचँ 
 
�ितिलिप हालसालको �नुपछर् र तपाइँको आवदेन �दनु अिघको पाचँ �दनको अविध िभ� िसजर्ना ग�रएको �नपुदर्छ।  
यहाँ िक्लक गरेर गृह मािमला िवभागबाट तपा�को VEVO रेकडर् िनकाल्न स�कन्छ। 
 
१.१२ कृपया तपा�को हालको राहदानीबाट तपा�को राहदानी नमं्बर 
ले�ुहोस्*  
 
 

  

तपा�ल ेयस फारामको समथर्न कागजात खण्डमा तपा�को हालको राहदानीको बायो-डाटा प�ृको स्क्यान �ितिलिप सलं� 
गनुर् पछर्। 
 
स्थान (बसाई) योग्यता 
 
हामी अब तपा�को हालको ठेगानाको जाचँ गन�छ�। 
 
यो भ�ुानी अन्तरार्ि�य िव�ाथ�ह�को लािग हो जो हाल िभक्टो�रया, अ�िेलयामा बस्छन ्र हाल िभक्टो�रयामा शारी�रक 
�पमा अविस्थत छन।् 
 
य�द तपा� शारी�रक �पमा अ�िेलयामा अक� ठाउँ/राज्यमा �न�ुन्छ वा य�द तपा� अक�  दशेमा �न�ुन्छ भन ेतपा�ल ेयो 
भ�ुानीको लािग आवदेन �दन स�ु��। 
 
१.१३ म िभक्टो�रयामा अन्तरार्ि�य िव�ाथ�को �पमा बस्छु। म हाल 
शारी�रक �पमा िभक्टो�रयामा बस्छु*  

☒ हो  ☒ होइन  

१.१४  तपाईको िभसा कागजात (जस्त ैVEVO रकडर् ) अनुसारको स्थान 
छा�ुहोस्। *  

☒ अनशोर  ☒ अफशोर  
 
रोजगारी र क�ठनाई योग्यता 
हामी अब तपाइँको वतर्मान रोजगारी र क�ठनाइको अनभुवको जाचँ गन�छ�। 
यो अनुदान अन्तरार्ि�य िव�ाथ�ह�का लािग हो जो माचर् र जुलाई २०२०को अविधमा िभक्टो�रयामा कायर्रत िथए र 
कोरोनाभाइरस (COVID-19) महामारीको कारण आ�थर्क क�ठनाईको असाधारण प�रिस्थितह�को अनभुव गरेका छन।् ती 
क�ठनाइको प�रिस्थित िन� कारण उत्प� भएको छ: 
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रोजगारीको घण्टामा अत्यािधक िगरावट वा �वसाय बन्द भएको कारण रोजगारी गुमाएको र अन्य आ�थर्क �ोतह�बाट 
हराएको आय जगुाड गनर् असमथर् छ। 
१.१५ म माचर्, अि�ल, मे, जनु वा जलुाई २०२० मा िभक्टो�रयामा 
कायर्रत िथए ँ* 

☒ हो  ☒ होइन  

  
१.१६ तपा�को रोजगारदाताको नाम के हो? *   
१.१७ के तपा� कमर्चारी भएर, करारमा वा दबुैको �पमा काम गद� 
�नु�न्थ्यो? *  

--एउटा छा�हुोस्--  

तपाइँलाई तलको खण्डमा समथर्न कागजातह� सलं� गनुर् पछर्। 
 
१.१८ मलै ेआय गमुाएको छु र काम गन� घण्टामा कटौती वा रोजगारी 
गुमाएको कारणले क�ठनाइ भोग्द ैछु * 

☒ सहमत छ  ☒ सहमत छैन ् 

१.१९ अक� दईु ह�ामा मेरो आधारभूत जीवन खचर् भ्याउन मसंग, मरेो 
बचत सिहत, पयार्� पैसा छैन्  *  

☒ सहमत छ  ☒ सहमत छैन ् 

१.२० मसँग तत्काल अन्य �कारह�का िव�ीय सहायतामा प�चँ छैन ्*  ☒ सहमत छ  ☒ सहमत छैन ् 

१.२१ म आवश्यक भएमा थप जानकारी �दान गनर् सहमत छु। * 
 

☒ सहमत छ  ☒ सहमत छैन ् 

अक� खण्डल ेतपा�लाई पिहल े�ा� ग�रसकेको सहयोग/समथर्नको बारेमा सो�छे। 
 
१.२२ मलै ेमेरो समुदाय वा मसँग सम्बिन्धत संगठनह�बाट मलाई 
सहयोग �ने कुनै पैसा िलएको छैन ्* 

☒ सहमत छ  ☒ सहमत छैन ् 

१.२३ म सँग पयार्� superannuation (िनवृ�ीभरण) छैन ्वा मेरो यो 
िवकल्प पिहले नै समा� भईसकेको छ *  

☒ सहमत छ  ☒ सहमत छैन ् 

१.२४ मलै ेआफ्नो प�रवारबाट, अ�िेलयामा वा िवदशेबाट, मेरो 
बाँच्नको खचर्ह� जुटाउन आ�थर्क सहयोग �ा� गरेको छैन * 

☒ सहमत छ  ☒ सहमत छैन ् 

१.२५ मलाई सहायता गनर् मसँग ैब�े मािनसबाट मलैे कुनै पैसा िलएको 
छैन् * 

☒ सहमत छ  ☒ सहमत छैन ् 

१.२६  
तपाई कुन उ�ोगमा काम ग�ररहन ुभएको िथयो? * 

--एउटा छा�हुोस्--  

 
 

खण्ड २: िव�ाथ� िववरण  

आवदेक जानकारी 
 
हामीलाई तपा�को आवदेन ���या अगािड बढाउन म�तको लािग हामीलाई तपा�को पिहचान जाचँ गनर् तपा�को केिह 
�ि�गत िववरणह� चािहन्छ। 
 
सम्बोधन * (Contact.salutation)  
 

--एउटा छा�हुोस्--  

पिहलो नाम 
(यो उही नाम �नुपदर्छ जनु तपा�को अ�िेलया आउँदाको राहदानीमा उल्लेख छ। ) *  

  

थर: 
(यो उही नाम �नुपदर्छ जनु तपा�को अ�िेलया आउँदाको राहदानीमा उल्लेख छ।) *  

  

जन्म िमित *    
ई-मेल: *    
सम्पकर्  फोन (अगािड +६१ सिहत) 
(यो हाल िभक्टो�रयामा  हाल चलाईरहेको  फोन नम्बर �नुपदर्छ) * 
 

अ�िेलयाको फोन नम्बर  

िभक्टो�रयामा तपा�को सम्पकर्  ठेगाना 
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सडक ठेगाना: * 
 

  

शहर / उप-नगर: * 
  

  

पो� कोड: *  
 

िभक्टो�रयाको पो�कोड  
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खण्ड ३: यो खण्ड ऐिच्छक हो। यस खण्डका जवाफह� अनदुानको लािग तपा�को योग्यताको मलू्याकंन गनर् �योग  �दँनै।  
 

यस कोरोनाभाइरस (COVID-१९) महामारीको समय हा�ा अन्तरार्ि�य िव�ाथ� समदुायलाई सहयोग गनर् म�तको लािग 
तपा� बारेमा केिह जा� चाहन्छ�। 
 
यो जानकारी ऐिच्छक  हो। यसल ेअन्तरार्ि�य िव�ाथ� आपातकालीन राहत कोष माफर् त भ�ुानीको लािग गरेको तपाइँको 
आवदेनमा असर गद�न। 
  
कृपया मलाई Study Melbourne को मािसक ई-मले 
समाचारप� पाउनको लािग थ�ुहोस्। यसल ेमलेबोनर् र 
िभक्टो�रयामा अन्तरार्ि�य िव�ाथ�ह�को लािग िनयिमत 
जानकारी अवसरह� उपलब्ध गराउने छ। 

☒ �न्छ  ☒ �दँनै  

  
(Study Melbourne ल े�त्येक मिहना एक समाचार प� 
िवतरण गदर्छ जस्मा िभक्टो�रयाका अन्तरार्ि�य  िव�ाथ�ह�लाई 
जानकारी, युि� र सुझावह� समावशे �न्छ।) 

 

  
  
तपा�ल ेअन्तरार्ि�य िव�ाथ� आपतकालीन राहत कोषको बारेमा 
कहाँ थाहा पाउन ुभयो ? कृपया तीन वटासम्म छनौट गनुर्होस् 

 
 

☒ िशक्षण संस्था 
☒ शैिक्षक एजेन्ट 
☒ क्लब वा समाज 
☒ Study Melbourne को सामािजक स�ाल 
☒ Study Melbourne को ई-न्यूजलेटर 
☒ िम� वा प�रवार 
☒ फेसबुक 
☒ इन्स्टा�ाम 
☒ िट्वटर 
☒ �लंक्डइन 
☒ िवच्याट 
☒ वाईवो 
☒ अन्य सामािजक िमिडया 

☒ �त्यक्ष-समय संवाद एप (जस्त ैव्हाट्सएप, 
मेसेन्जर, 

☒ भाइवर, िवच्याट, टेिल�ाम 
☒ SMS/text सन्दशे 
☒ टेिलिभजन 
☒ इन्टरट फोरम 
☒ समाचार  

 
 
 
कोरोनाभाइरस (COVID-१९) महामारीको समयमा के-कस्ता 
�कारको सहयोग तपा�ल ेप�चँ गनुर् भएको छ ।  

--एउटा छा�हुोस्--   

अन्य (उल्लखे गनुर्होस्) *   
तपा� यो सहायता प�चँ गनर् कहाँ जानुभयो? 
 

 

☒ प�रवार र साथीह� 
☒ शैिक्षक एजेन्ट 
☒ िशक्षा संस्था 
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☒ Study Melbourne Student Centre 
☒ Study Melbourne वेबसाइट 
☒ स्थानीय समुदाय संगठनह� 
☒ वािणज्यदतूको कायार्लय 
☒ मानिसक स्वास्थ्य सेवा 
☒ व�कल 
☒ उपभो�ा मािमला िभक्टो�रया 
☒ हाउ�संग िभक्टो�रया 
☒ अन्य  

अन्य (उल्लखे गनुर्होस्)    
 
तपा�ल ेअिहलसेम्म �ा� गरेको सहयोगको बारेमा केिह भ� चाहनु �न्छ? 
 
 
  

 
तपा� कस्तो �कारको आवासमा ब�ु�न्छ?  --एउटा छा�हुोस्--   
  
अन्य (उल्लखे गनुर्होस्) *  
तपाईको िव�ाथ� िभसामा िभक्टो�रयामा बसेको कित समय भयो? --एउटा छा�हुोस्--   
य�द तपा�ल ेअ�िेलयामा  शैिक्षक एजने्ट �योग गनुर्भयो भने तपा�को 
एजेन्टको नाम के हो? 

 

के तपाइँको तपाइँसँग ब�े कुन ैआि�त ब्यि�ह� छन् (जस्तै, जोडी वा 
ब�ाह�)?  

☒ छ  ☒ छैन ् 

तपाईको अध्ययनको िवषय के हो?  --एउटा छा�हुोस्--  
   

 

खण्ड ४: अ�िेलयाको ब�क खाता िववरण 
  

य�द तपा�को आवदेन सफल भएमा तपा�लाई अनदुान भ�ुानी गनर् तपा�को अ�िेलयाको ब�क खाता िववरण चािहन्छ । 
 
तपाईको अ�िेलयाको ब�क खातामा के नाम छ? 
यो खातावालको नाम हो, ब�कको नाम होईन। * 
 

खातावालको नाम  

BSB नम्बर *  ६ अंकको नम्बर (खाली ठाउँ नराखी)  
खाता नम्बर *   अंकह� (खाली ठाउँ नराखी)  
मलै ेमरेो अ�िेलयाको ब�क �टेमने्टमा मरेो BSB नम्बर र खाता नम्बर 
�मािणत गरेको छु र ती सिह छन ्भिन पिु� गछुर्। * 
 

☒ 
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खण्ड ५: समथर्न गन� कागजातह� 
नोट - सब ैसमथर्न कागजातह� JPEG, PDF वा PNG ढाचँामा �नपुदर्छ। अन्य फाईल ढाचँाह� स्वीकार ग�रन े
छैन।् 
 
यो मह�वपणूर् छ �क तपा�ल ेबझुाउन ुपन� स्वीकायर् �न ेखालको �माणको लािग आवदेन (िनद�िशका) गाइड (िस्�म 
दईु) हेनुर्होस।् य�द तपा�ल ेसिह कागजातह� सलं� गनुर्�� भन ेतपा�को आवदेन ���यामा जानछैेन।् 
 

१. Confirmation of Enrolment (CoE) 
 
तपा�को CoE सलं� गनुर्होस ्र तपा�को िववरणह� सही तरीकाल ेउल्लखे भएको जाचँ गनुर्होस ्
•  
कोशर् स�ु िमित (Qu १.२) 
• कोशर्को अन्त्य िमित (Qu १.३) 
• CoE नम्बर (Qu १.४) 
• शिैक्षक ससं्थाको नाम (Qu १.५) 
• शिैक्षक ससं्थाको CRICOS नम्बर (Qu १.६) * 
आवदेन गाइडमा CoE को उदाहरण हनेुर्होस।् 

फाइल छा�ुहोस् कुन ैफाइल छानेको छैन (अिधकतम 
साईज ५ MB) 

 

२.१ मान्य िव�ाथ� िभसा कागजात वा ि��जंग िभसा 
पाएको कागजात 
तपाईको िभसाको वतर्मान जानकारी �दने कागजात बुझाउनु 
पछर्। 
य�द तपाइँ िव�ाथ� िभसामा �न�ुन्छ भन,े संल� गनुर्होस्: 
१. गृह मािमला िवभागल ेजारी गरेको मान्य िव�ाथ� िभसा 

(�ाय: VEVO िभसा िववरण जाचँ रेकडर्) 
 
य�द तपा� ि��जंग िभसा बाहक �न�ुन्छ भन,े तपा�ले संल� 
गनुर्होस्: 
१. तपा�को ि��जगं िभसा पाएको कागजातको �ितिलिप 
र 
२. गृह मािमला िवभागबाट जारी ग�रएको VEVO िभसा 
िववरण जाचँ 
 
य�द तपाइँको VEVO िभसा िववरण जाँच रेकडर् पाँच �दन 
भन्दा परुानो छ भने आवेदन �दन ुअिघ गृह मािमला िवभागको 
िभसा इन्टाईटलमेन्ट भे�र�फकेशन अनलाइन (VEVO) 
वेबसाइटबाट बाट नयाँ VEVO गनुर्होस्। 
 
तपा�को िभसा िववरण कागजातमा िन� कुराह� दखेाउनपुछर्: 

 

१. दिेखन ेअ�िेलया सरकारको �ेस्ट वा लोगो वा URL ठेगाना 
२. तपा�को VEVO िभसा िववरण जाचँ रेकडर्मा  स्प� �पमा 
िमित छापकेो र दिेखएको �नपुछर् र यो िमित तपा�को आवदेन 
पशे गरेको िमित भन्दा ५ �दनको अविध िभ� सजृना भएको 
भ� ेदिेखन ुपछर् (तपा�को हालको स्थान अनशोरमा छ भनरे 
दखेाउन) 
३. तपाईको परूा नाम 
४. तपा�को हालको स्थान (अनशोर) 
५. तपा�को िभसा नम्बर 
६. तपा�को िभसा / सबक्लास  

फाइल छा�ुहोस् कुन ैफाइल छानेको छैन (अिधकतम 
साईज ५ MB) 
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७. तपा�को िभसा जारी िमित 
८. तपा�को िभसा समाि� िमित - बसाईको  अविध (३० जनू 
२०२० पिछ सम्म �नपुछर्) * 
९. तपाईको िव�ाथ� िभसाको आवदेन ���यामा गईसकेको छ 
(ि��जगं िभसा बाहकह�का लािग) 
मान्य िभसा कागजातको उदाहरणको लािग आवदेन गाइडमा 
हनेुर्होस।् 

 

२.२. मान्य िव�ाथ� िभसा वा ि��जगं िभसा कागजात  
य�द तपाइँ िव�ाथ� िभसामा �न�ुन्छ भन,े संल� गनुर्होस्: 
१. गृह मािमला िवभागल ेजारी गरेको मान्य िव�ाथ� िभसा 

(�ाय: VEVO िभसा िववरण जाँच रेकडर्) 
य�द तपा� ि��जंग िभसा बाहक �न�ुन्छ भन,े तपा�ले संल� 
गनुर्होस्: 
१. तपा�को ि��जगं िभसा पाएको कागजातको �ितिलिप 
र 
२. गृह मािमला िवभागबाट जारी ग�रएको VEVO िभसा 
िववरण जाँच 
 
य�द तपा�ल ेसिह कागजातह� संल� गनुर्�� भन ेतपा�को 
आवेदन ���यामा जानेछैन्। 
 

फाइल छा�ुहोस् कुन ैफाइल छानेको छैन (अिधकतम 
साईज ५ MB) 

३. पासपोटर् �ितिलिप 
तपा�को पासपोटर्को �ितिलिप सलं� गनुर्होस ्(तपा�को फोटो 
सिहतको प�ृ) र तपा�ल ेउल्लखे गरेका यी िववरणह� सही छ 
छैन जाचँ गनुर्होस।् 
• पासपोटर्मा नाम (खण्ड २) 
• पासपोटर्को राि�यता (Qu १.१२) 
• पासपोटर् नम्बर (Qu १.१३) 
• जन्म िमित (खण्ड २) * 
आवदेन गाइडमा पासपोटर्को उदाहरण हनेुर्होस।् 

फाइल छा�ुहोस् कुन ैफाइल छानेको छैन (अिधकतम 
साईज ५ MB) 

  
४. माचर्, अि�ल, म,े जनु वा जलुाई २०२० मा रोजगारीको 
�माण 
दहेाय मध्य ेकुन ैएक उपलब्ध गराउनहुोस:् 
• पिेस्लप 
• रोजगारी समा�ी प� 
• तपाईको रोजगारदाताको ईमले 
• ब�क िववरण 
• ब�क लनेदने रेकडर् 
• एक रोजगारदाता वा भाडादारी सम्बिन्ध व�कल, सामदुाियक 
व�कल वा पशेवेर सल्लाहकारबाट समथर्न प� 

फाइल छा�ुहोस् कुन ैफाइल छानेको छैन (अिधकतम 
साईज ५ MB) 

 स्वीकायर् �माणको �कारह� बारेमा जा�  आवेदन िनद�िशका 
(दो�ो िस्�म) हनेुर् मह�वपूणर् छ। * 
 
रोजगारी तथा आ�थर्क क�ठनाई सम्बिन्ध स्वीकायर् �न ेखालको 
�माणको बारे थप जानकारीको लािग आवेदन गाइड 
(िनद�िशका) हनेुर्होस्। 

 
 

  
५. रोजगारीको घण्टा घटेको वा रोजगारी गमुकेो �माण 



२७/०८/२०२० अन्तरार्ि�य िव�ाथ� आपतकालीन राहत कोष - आवेदन फाराम २०२० अ�ाव�दक 
 

 
दहेाय मध्य ेकुन ैएक उपलब्ध गराउनहुोसः् फाइल छा�ुहोस् कुन ैफाइल छानेको छैन (अिधकतम 

साईज ५ MB) • प-ेिस्लप 
• रोजगारी समाि� प� 
• तपाईको रोजगारदाताको ईमले 
• ब�क िववरण 
• ब�क लनेदने रेकडर् 
• एक पशेवेर सल्लाहकारबाट समथर्न प� * 
रोजगारी तथा आ�थर्क क�ठनाई सम्बिन्ध स्वीकायर् �न ेखालको 
�माणको बारे थप जानकारीको लािग आवदेन गाइड 
(िनद�िशका) हनेुर्होस।्  
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खण्ड ६: स्वीकृित र दािखला 

 

मैल ेजाँच गर� �क यस फारममा उल्लखे ग�रएका सब ैिववरण यहाँ संल� 
कागजातह�मा बताईए अनुसार छन्। म बुझ्छु �क गलत िववरणल ेमरेो 
आवेदनको नितजामा नरा�ो असर पानर् सक्छ * 
 

☒ 

म:  
१. �मािणत गनुर्होस् �क म यो अन�ुयोगमा नाम �दए अनुसार आवेदक � ँर यो आवेदन मेरो आफ्न ैतफर् बाट 
अन्तरार्ि�य िव�ाथ� आपतकालीन राहत कोषको अनुदान पाउन कायर्�म िनद�िशकाको सतर् बमोिजम बुझाएको छु। 
 
२. �मािणत गछुर् �क यस आवेदनमा मलैे �दान गरेको सबै जानकारीह� सत्य र सिह छन्। 
 
३. यस आवेदनमा मलैे �दान गरेको जानकारी अन्य राज्य र रा�मंडल सरकारी िवखण्डह� र एजेन्सीह�, िवशषे गरी 
रा�मण्डल िशक्षा, िशप र रोजगारी िवखण्ड (DESE) र रा�मंडल गहृ मािमला िवखण्डसँग खुलासा गनर् रोजगारी, प�रसर र 
क्षे� िबखण्ड (DJPR) लाई अनमुित �दन्छु। 
 
४. यस आवेदनमा उपलब्ध गराईएको जानकारीलाई र DESE को �दायक रेिज�सेन तथा अन्तरार्ि�य �बन्धन �णालीमा 
रािखएको मेरो भनार् सम्बिन्ध जानकारी िव�� जाँच गनर् DESE लाई अनमुित �दन्छु। 
 
५. DESE लाई मेरो जानकारीको DESE �माणीकरणको नतीजा DJPR सँग बाँड्न अनमुित छ। 
 
६. बझु्छु �क DJPR ल ेDESE �माणीकरण अभ्यासको नतीजा  मेरो आवेदनको जानकारी �मािणत गनर् र मेरो आवेदनको 
सिमक्षा गनर् �योग गछर्। 
 
७. बझु्छु �क य�द मलैे �दान गरेको कुनै पिन जानकारी गलत, असत्य वा �मपणूर् भएको फेला परेमा भु�ानी भएको अनुदान 
रकम  �फतार् गन� माग रािखनछे र यो मामला सम्बिन्धत कानूनी िनकायमा पठाउन स�कन्छ र सजायह� �न सक्छ। 
 
आवदेक घोषणा 
म घोषणा गदर्छु �क म यो घोषणा �दान गनर् र यो आवेदन पेश गनर्का लािग यस आवेदनमा मनोनीत आवेदकको पक्षमा र 
तफर् बाट अिधकृत छु। 
 
म बझु्छु �क य�द यस आवदेनमा �दान गरीएको कुन ैपिन जानकारी गलत वा �ामक प�ा लागमेा अनुदान रकम �फतार्  गनर्  
माग ग�रनछे र यो मामला सम्बिन्धत कानूनी िनकायमा पठाउन स�कन्छ र सजायह� �न सक्छ। 
 
म मािथ उल्लिेखत अन्तरार्ि�य िव�ाथ� आपतकालीन राहत कोष अन्तगर्त अनुदानको लािग मेरो योग्यता मलू्यांकन गनर् को  
उपलब्ध ग�रएको जानकारीको �योग गनर् म सहमत छु। मलैे कायर्�म िनद�िशकाह� पढकेो छु र म बुझ्छु �क उपलब्ध ग�रएको 
जानकारी गोपनीयता र डाटा सुरक्षा ऐन २०१४ (िभक्टो�रया) अनु�प सि�त �नेछ। 
 
यो बाकसमा िचन्ह लगाएर म मािथको घोषणा ग�ररहकेो छु र यो अनलाईन 
फारममा उल्लखे ग�रए अनुसार अनुदानका सतर्ह�मा सहमत छु * 

☒ 

  
यस आवदेन भन� �ि�को परुा नाम:  
(यो नाम तपा� अ�िेलया आउन �योग गरेको पासपोटर्मा भएको नाम 
र तपा�को Confirmation of Enrolment मा भएको नाम एउटै �नुपछर्।) *  

  

 
तपाईको आवदेन बुझाउन ुभएकोमा धन्यवाद। हामी तपा�लाई सकेसम्म चाँडो यसको नितजा उपलब्ध गन�छ�। यस बीचमा 
कृपया Study Melbourne सँग जोिडरहनुहोस्। Study Melbourne यस चनुौतीपूणर् घडीमा हा�ा अन्तरार्ि�य िव�ाथ� 
समुदायको सहायता गनर्मा सम�पर्त छ। 

* अिनवायर् भनुर् पन� के्ष�ह�को संकेत। 

समा� 


