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الزوار
ّ
ملخص إجراءات استرداد رسوم طلب التأشيرة ( )VACأو اإلعفاء من دفعها وتمديد
التأشيرة

سوف يستطيع قريبا ً بعض حملة التأشيرات المتأثرين بقيود السفر األسترالية التي ت ّم فرضها بسبب تف ّ
شي كوفيد 19-من استرداد
رسوم طلب التأشيرة ( )VACأو الحصول على إعفاء من دفعها.

تأشيرة الزواج ال ُمرتقب
ت ّم اإلعالن عن هذه التغييرات كجزء من ميزانية الحكومة الفيدرالية لعام  2021-2020في  6تشرين األول/أكتوبر  ،2020وت ّم
تصميمها لدعم األشخاص الذين لديهم تأشيرات زواج ُمرتقب حالية وسابقة من الفئة الفرعية  300الذين لم يتم ّكنوا من دخول
أستراليا بسبب قيود السفر التي ت ّم فرضها نتيجة تفشي كوفيد.19-

تمديد التأشيرة
في  10كانون األول/ديسمبر  ،2020ت ّم وضع قوانين لتمديد فترة صالحية تأشيرات بعض األشخاص الذين لديهم تأشيرة زواج
ُمرتقب الموجودين خارج أستراليا وذلك حتى  31آذار/مارس  ،2022وهؤالء األشخاص كانوا يحملون تأشيرة الزواج ال ُمرتقب
في أي وقت بين  6تشرين األول/أكتوبر  2020و 10كانون األول/ديسمبر .2020
وستقوم الوزارة بإبالغ حاملي التأشيرات األفراد بشكل مباشر.
يمكنكم التحقّق من تفاصيل وشروط تأشيرتكم الحالية في أي وقت عبر الموقع اإللكتروني للوزارة:
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-andconditions/check-conditions-online
صفَتِكم حاملين لهذه التأشيرة ،فقد تصبحوا مؤهلين لتقديم
إذا ت ّم تمديد فترة صالحية تأشيرتكم ،ولكنكم لم تسافروا إلى أستراليا ِب ِ
طلب استرداد رسوم طلب التأشيرة ( )VACالتي دفعتموها.
ّ
المتعلقة بكيفية إدارة إجراءات استرداد رسوم طلبات التأشيرة ( ،)VACونتوقّع توفّر
نحن نعمل حاليا ً على إنهاء الترتيبات
إمكانية استرداد الرسوم بحلول أواخر شهر شباط/فبراير .2021

حاملو تأشيرة الزواج ال ُمرتقب السابقون
إذا انتهت صالحية تأشيرة الزواج ال ُمرتقب الخاصة بكم ،ولم تتم ّكنوا من دخول أستراليا بسبب قيود السفر المفروضة نتيجة تفشي
كوفيد 19-قبل انتهاء صالحيتها ،ولم يت ّم تمديد التأشيرة بموجب القوانين الصادرة في  10كانون األول/ديسمبر  ،2020قد تكونوا
المقرر أن تتو ّفر إمكانية استرداد الرسوم بحلول أواخر شهر
مؤهلين السترداد رسوم طلب التأشيرة ( )VACالخاصة بكم .ومن
ّ
شباط/فبراير .2021
نحن نعمل حاليا ً على إنهاء الترتيبات المتع ّلقة بكيفية إدارة إجراءات استرداد رسوم طلبات التأشيرة (.)VAC
وستُعطى األولوية للنظر في أي طلبات الحقة لتأشيرة الزواج المتوقّع أو تأشيرة الشريك .وستعتمد أوقات النظر في الطلبات على
ما إذا كان الطلب مكتمالً وما إذا كان يلبّي جميع متطلبات التأشيرة.

العمال المؤقتون
إذا كنتم مشاركين في خطة العمل الخاصة بمنطقة المحيط الهادئ أو في برنامج الع ّمال الموسميين ،فقد تكونوا مؤهلين السترداد
رسوم طلب التأشيرة ( )VACالتي دفعتموها إذا:



ت ّم منحكم التأشيرة قبل  20آذار/مارس  2020و
ّ
لم تتم ّكنوا من السفر إلى أستراليا بسبب قيود السفر المفروضة نتيجة تفشي كوفيد.19-

إذا ت ّم منحكم تأشيرة مؤقتة لنقص المهارات أو تأشيرة عمل (للمهرة) مؤقتة ،فقد تتم ّكنوا من الحصول على إعفاء من دفع رسوم
طلب التأشيرة ( )VACعند تقديم طلب للحصول على تأشيرة في المستقبل إذا:



لم تتم ّكنوا من دخول أستراليا بسبب قيود السفر المفروضة نتيجة تفشي كوفيد 19-قبل انتهاء صالحية التأشيرة،
سافرتم إلى أستراليا ث ّم غادرتم ولكن لم تتمكنوا من العودة إلى أستراليا بسبب قيود السفر المفروضة نتيجة تفشي كوفيد-
 19قبل انتهاء تأشيرتكم.

العاملون أثناء العطلة
إذا ت ّم منحكم تأشيرة العامل أثناء العطلة ( ،)Work Holiday Makerفقد تتمكنوا من الحصول إ ّما على إعفاء من دفع رسوم
طلب التأشيرة ( )VACعند تقديم طلب للحصول على تأشيرة في المستقبل أو استرداد الرسوم .وسيت ّم تطبيق اإلعفاء من دفع
رسوم طلب التأشيرة ( )VACعلى طلب آخر إذا لم تتمكنوا من السفر إلى أستراليا بسبب قيود السفر أو إذا اضطررتم إلى
مغادرة أستراليا ُمبكرا ً بسبب تفشي كوفيد.19-
إذا لم تكونوا مؤهلين لتقديم طلب آخر ألنكم تجاوزتم الح ّد األقصى للعمر ال ُمحدّد لتأشيرة  ،WHMفستتمكنوا من استرداد الرسوم
بدالً من ذلك.

الزوار
ّ
سوف يستطيع قريبا ً المتقدّمون بطلب الحصول على تأشيرة زائر من خارج أستراليا ،الذين يحملون تأشيرة زائر انتهت صالحيتها
ب للحصول على تأشيرة
أو ستنتهي صالحيتها بين  20آذار/مارس  2020و 31كانون األول/ديسمبر  ،2021من التقدّم بطل ٍ
زائر (فئة فرعية  )600بدون دفع رسوم طلب التأشيرة .وسيدخل هذا التغيير حيّز التنفيذ في أوائل عام  .2021يجب أن يحصل
المسافرون الذين لديهم تأشيرة على إعفاء من قيود السفر إلى أستراليا قبل السفر ،وهم بحاجة إلى التقدّم بطلب للحصول على هذا
اإلعفاء بشكل منفصل عن طلب التأشيرة .تقديم طلب للحصول على اعفاء من قيود السفر.
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