
 

 ඊතැපැල් ලිපිනය: 

Nat_FDV_Pilot@redcross.org.au  

දුරකථන අංකය: 1800 REDCROSS 

 
රතු කුරුස/Red Cross - සංක්රමණ ආධාරක 
වැඩසටහන් 

FDV යයදුම් මාරයගෝපයේශය 

1. අයදුම් කිරීමට යපර, කරුණාකර ඔබ ගූගල් යක්රෝම් භාවිතා කරන බවට සහතික කර 

ගැනීමට සහ ඔබට සහාය ඉල්ලා සිටීමට අවශය යේ පිළිබඳ යතාරතුරු කියවා ඇති බවට 

සහතික වන්න. 

 

• යමම වැඩසටහනට මට සහාය විය හැකිද? 

• මට කුමන ආකාරයේ සහයයෝගයක් ලබා ගත හැකිද? 

• මට ලබා දිය යුතු යල්ඛන යමානවාද? 

 

2.i. 
ඔබ මීට යපර රතු කුරුස හදිසි සහන වැඩසටහනක් 

සඳහා කිසියම් අයදුම්පතක් සම්ූරණ කර ඇත්නම්, 

කරුණාකර “පුරනය වන්න”ක්ලික් කර ඔබයේ යපර 

පිවිසුම් විස්තර භාවිතා කරන්න. 

ඔබට ඔබයේ password අමතක වී ඇත්නම්, කරුණාකර “ඔබයේ  

password/ රහස් වචනය අමතකද?” යතෝරන්න. එය නැවත සැකසීමට  
ii. 

ඔබ යම් සඳහා අලුත් නම්, කරුණාකර “ලියාපදිංචි වන්න” 

යබාත්තම ක්ලික් කර ඔයේ විදුත් තැපැල් ලිපිනය 

ලියාපදිංචි කර රහස් වචනය යතෝරන්න 

 
 

 3. නම, දුරකථන අංකය, විදුත් තැපෑල, උපන් දිනය, ස්ී පුරුෂ භාවය, කැමති භාෂාව 

සහ සම්ූරණ ලිපිනය වැනි ඔයේ පුේගලික යතාරතුරු සමඟ පළමු පිටුව සම්ූරණ කරන්න. 

 

      
 

 
ඔබයේ අයදුම්පත සාකච්ඡා 

කිරීම සඳහා අපි ඔබට ඇමතිය 

යුතු නම් කරුණාකර ඔබව 

සම්බන්ධ කර ගැනීමට යහාඳම 

දුරකථන අංකය ලබා යදන්න. 
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ඉදිරියට යාමට ඔබ එක් එක් 

ක්යේත්රය තරු ලකුණු (*) 

සමඟ සම්ූරණ කළ යුතුය. 

ඉන්පසු ක්ලික් කරන්න NEXT. 

 

 

ක්ලික් කිරීයමන් ‘වීසා වරගය’ යතෝරන්න 

ඔබට අදාළ වන වීසා බලපත්රය යසායා 

ගැනීමට සහ ටික් කිරීමට විකල්ප හරහා 

අනුචලනය කරන්න යහෝ යසවුම් තීරුව 

භාවිතා කරන්න. 

5. කරුණාකර ඔබයේ තාවකාලික වීසා 

බලපත්ර තත්ත්වය පිළිබඳ සාක්ි සපයන්න. 
 

 

 

 
 

 

 

 

     

 

 

    

 

    
4. ඔබ උඩුගත කරන ප්රකාශයේ ගිණුයම් 

යපන්වා ඇති පරිදි ඔයේ බැංකු යතාරතුරු 

පුරවන්න. 

ඔබයේ ප්රකාශයේ නම ඔබයේ යයදුයම් 

භාවිතා කර ඇති නමට ගැලයපන බවට 

සහතික වන්න (තුන්වන පියවර 

බලන්න). 

ඔබයේ බැංකු ප්රකාශන යල්ඛනයේ 

පිටපතක් එක් කිරීමට UPLOAD ක්ලික් 

කරන්න. 

 

 

ඔබට ඔබයේ බැංකු ගිණුම් යතාරතුරු වල සංස්කරණය යනාකළ තිර පිටපතක් උඩුගත කළ හැකිය - 

යමයට ඔබයේ නම, BSB සහ ගිණුම් අංකය ඇතුළත් විය යුතුය)* 

යල්ඛනයක් උඩුගත කිරීයම්දී ඔබට තාක්ෂණික ගැටළු තියේ නම්, ඔබට ඔයේ ලිපියගානු යැවිය හැකිය 

Nat_FDV_Pilot@redcross.org.au  
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ඔබයේ සංචාරක යල්ඛනයේ යපන්වා 

ඇති පරිදි ඔයේ ගමන් ලියකියවිලි 

අංකය ඇතුළත් කරන්න 
 

 

 

ජාතිකත්වය යතෝරන්න . 

ඔබට අදාළ වීසා බලපත්රය. යසවීම සඳහා 

යසවුම් තීරුව කරුණාකර ටික් කරන්න 

 
ඔබට විශ්වාස නැතිනම් යහෝ ඔබයේ වරතමාන වීසා බලපත්ර තත්ත්වය තහවුරු කිරීමට යනාහැකි නම් / යල්ඛනගත      

යනාවන්යන් නම්, කරුණාකර “අවිනිශ්චිත” යතෝරන්න. 

එවිට 'සංචාරක ලියකියවිලි වරගය' 

දකුණට යමනුව ඊතලය පතන මත 

ක්ලික් කිරීයමන් සම්ූරණ, හා යපන්වා 

ඇත විකල්ප වලින් එකක් යතෝරන්න.  

  

 
අරධ යපළ මත යසවීමට, තරු ලකුණු භාවිතා කරන්න 

(*) > ඔබයේ යල්ඛනය එකතු කිරීමට UPLOAD ක්ලික් කරන්න 

6. ඔබ දැනටමත් ඔබව 

යයාමු කළ FDV 

ඒජන්සියක් සමඟ 

සම්බන්ධ වී ඇත්නම් 

සහ සම්ූරණ යයාමු 

කිරීයම් යපෝරමයක් 

තියේ නම්, සම්ූරණ රතු කුරුස යයාමු කිරීයම් යපෝරමය එක් කිරීමට UPLOAD ක්ලික් කරන්න. 

ඉහත රවුම් කළ සබැඳිය ක්ලික් කිරීයමන් යයාමු යපෝරමය යසායාගත හැකිය. 

7. සියලුම යල්ඛන ඇතුළත් කර ඇත වග බලා ගන්න 

යල්ඛනයක් ඉවත් කිරීමට, යගානුයේ නමට යාබද රතු කුණු කූඩය ක්ලික් 

කරන්න.  

ඉන්පසු NEXT ක්ලික් කරන්න.  

 

 

 



9. ප්රකාශයේ නියමයන් ඔබ යත්රුම් යගන පිළිගන්යන් 

නම්, පිළිගැනීමට යකාටුව සලකුණු කරන්න. ඉන්පසු SUBMIT ක්ලික් 

කරන්න 

 
 

8. 1 සිට 7 දක්වා අංක කර ඇති නියමයන් සහ යකාන්යේසි කියවන්න 

ඔබට නියමයන් හා යකාන්යේසි පිළිබඳ කිසියම් ගැටළුවක් යහෝ විමසීමක් ඇත්නම්, කරුණාකර 1800REDCROSS හි අප හා 

සම්බන්ධ වන්න කාරය මණ්ඩල සාමාජිකයයකුට ඔබට සහාය විය හැකි. 

 

අංක 5 හි ඇති සබැඳිය (තද අකුරු) ක්ලික් කිරීයමන් ඔබට අපයේ රහසයතා එකතු කිරීයම් දැන්වීම යසායාගත හැකිය. 

 
 

 
 

 

 10. ඔබ දැන් ඔබයේ අයදුම්පත සම්ූරණ කර ඇත. 

 

ඔබයේ ලියාපදිංචි ඊයම්ල් ලිපිනයට ඊයම්ල් තහවුරු කිරීමක් ඔබට ලැයබනු ඇත 

Do not reply to this automated email. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ඔබයේ අයදුම්පත දැන් කාරය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයයකු විසින් ක්රියාවට නංවනු ඇති අතර ඔබයේ අයදුම්පයත් ප්රගතිය පිළිබඳ 

දැනුම්දීම් ඔබයේ ලියාපදිංචි විදුත් තැපෑලට යවනු ලැයේ. 

 

ඔබගේ ගෙදුගේ තත්වෙ/status පරීක්ෂා කිරීම 

ඔබට යමය කළ හැක්යක් ේවාරයට පිවිස තිරයේ ඉහළ දකුයණ් ඇති ඔබයේ උපකරණ පුවරුව/dashboard 

යබාත්තම ක්ලික් කිරීයමන් (පහළ රතු පාටින් රවුම් කර ඇත).

 

1. ගෙටුේපත් ගෙදුේ - ඔගේ ගෙදුමට වැඩි විස්තර අවශ්ය නේ, එෙ ගමහි ගපන්වනු ඇත.Click on 
your Application ID (circled below). 

 

 



 

 

 

2. උපයදස් කියවන්න (පහත රවුම් කර ඇත) - යම්වා ඔබයේ අයදුම්පයත් නැතිවූ 

ලියකියවිලි විස්තර කරයි

 

3. ඔබයේ අයදුම්පත් යකටුම්පත විවෘත කිරීමට සහ නැතිවූ යතාරතුරු යාවත්කාලීන කිරීමට 

next ක්ලික් කරන්න. 

4. නැතිවූ යල්ඛන උඩුගත කිරීමට next ක්ලික් කරන්න 

 



 

 

Email: Nat_FDV_Pilot@redcross.org.au  
Phone: 1800 REDCROSS 

5. Next ක්ලික් කරන්න. ඔබ යත්රුම් යගන එකඟ වන්යන් නම් ප්රකාශය කියවා ටික් 

කරන්න. 

6. සැකසීම සඳහා ඔබයේ අයදුම්පත නැවත ඉදිරිපත් කිරීමට SUBMIT ක්ලික් කරන්න. 

ඔබයේ අයදුම්පයත් ප්රගතිය පිළිබඳ දැනුම්දීම් ඔබයේ ලියාපදිංචි විදුත් තැපෑලට යවනු ලැයේ. 

ඉදිරිපත් ෙළ අෙදුේපත – ඔබයේ අයදුම්පත කාරය මණ්ඩල 

සාමාජිකයයකු විසින් තක්යස්රු කරනු ලබන අතර ඔයබන් කිසිදු 

ක්රියාමාරගයක් අවශය යනායේ.  

mailto:Nat_FDV_Pilot@redcross.org.au

