تأشيرة الطالب
فحص وعالج كورونا
إذا لم تكن لديك تأشيرة ،أو إذا كنت غير متأكد من حالة التأشيرة ،يجب عليك اتباع إرشادات الصحة العامة .وإذا كنت تشعر بتوعك ،فاطلب العناية الطبية
واخضع الجراء فحص كورونا.
تقدم حكومات الواليات والمقاطعتين خدمات فحص وعالج كورونا مجا ًنا.









مقاطعة العاصمة األسترالية
نيو ساوث ويلز
المقاطعة الشمالية
كوينزالند
والية جنوب أستراليا
تازمانيا
فكتوريا
والية غرب أستراليا

أحمل تأشيرة طالب
يتم اتباع نهج مرن لشروط تأشيرة الطالب في الحاالت التي تحول فيها جائحة كورونا وقيود السفر دون استيفاء شروط التأشيرة ،مثل الحضور في الفصل
أو استخدام التعلم عبر اإلنترنت.
إذا انتهت دراستك في أستراليا ،ولم تتمكن من مغادرة أستراليا ،فأنت بحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة أخرى قبل انتهاء صالحية تأشيرة
الطالب الخاصة بك.
بموجب قانون الهجرة األسترالي ،ال يمكن تمديد تأشيرة الطالب.
يتعيّن عليك تقديم طلب للحصول على تأشيرة جديدة إذا كنت:



ال يمكنك العودة إلى بلدك وستنتهي صالحية تأشيرتك أو
تحتاج إلى مزيد من الوقت في أستراليا إلكمال دراستك.

إذا كنت تواصل الدراسة في أستراليا ،يجب عليك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة طالب جديدة قبل ستة أسابيع من انتهاء صالحية تأشيرة الطالب الحالية
الخاصة بك.
إذا انتهت دراستك في أستراليا ولكن ال يمكنك مغادرة أستراليا ،فستحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة أخرى قبل انتهاء صالحية تأشيرة الطالب
الخاصة بك.
بنا ًء على ظروفك ،قد تكون مؤهالً للحصول على تأشيرة زيارة (الفئة الفرعية .)600

قد تتأثر بعض الخدمات المتعلقة بعملية طلب التأشيرة وتصبح مجموعة من الخدمات غير متوفرة .هذا يشمل األطباء أعضاء الهيئات الطبية المعتمدة في
الخارج الذين يقومون بفحوصات طبية ،ومرافق اختبار اللغة اإلنجليزية ،ومراكز جمع المعلومات البيومترية .في ظل عدم توفر هذه الخدمات ،ال يستطيع
العديد من مقدمي الطلبات تلبية متطلبات التأشيرة .وسيتم منحهم وقتا ً إضافيا ً إلكمال الفحوصات وتقديم المعلومات المطلوبة.
إذا قمت بتقديم طلب جديد قبل انتهاء صالحية التأشيرة الحالية ،فقد يتم منحك تأشيرة مؤقتة ( )bridging visaلتبقى في أستراليا بشكل قانوني بينما يتم
استيفاء جميع المتطلبات.

العمل بموجب تأشيرة الطالب
إذا كانت دورتك الدراسية "متوقفة"
يمكنك العمل لساعات غير محدودة إذا اعتبرت دورتك الدراسية "متوقفة" .وتعتبر الدورات الدراسية "متوقفة" أثناء فواصل الدورة المقررة أو إذا أنهى
الطالب دورته كما هو مقرر.

إذا كنت تدرس لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه عن طريق البحث
إذا كنت قد بدأت دراسة الماجستير أو دورة الدكتوراه عن طريق البحث ،يمكنك العمل لساعات غير محدودة.

إذا ت َّم تأجيل دورتك الدراسية
يمكنك العمل ألكثر من  40ساعة كل أسبوعين إذا ت ّم تأجيل دورتك الدراسية.

ترتيبات المرونة المؤقتة في ح ّد ساعات العمل لحاملي تأشيرة الطالب
يمكن لبعض حاملي تأشيرات الطالب العمل مؤقتا ً ألكثر من  40ساعة كل أسبوعين إذا كانوا:
 يعملون في قطاع الصحة ،مسجلين في دورة ذات صلة بالصحة (مثل التمريض أو الطب) ويوجهها مسؤول صحي للمساعدة في الجهود
المبذولة لمكافحة كورونا
 يعملون في قطاع رعاية المسنين لدى مزود معتمد أو مقدم خدمة رعاية مسنين مموّ لة من الكومنولث
تنطبق الترتيبات المؤقتة فقط على حاملي تأشيرات الطالب العاملين في هذه القطاعات .راجع "ترتيبات المرونة المؤقتة في ح ّد ساعات العمل لحاملي
تأشيرة الطالب".
يجب على مقدمي خدمات رعاية المسنين الرجوع إلى المراسالت الواردة من وزارة الصحة للمزيد من التفاصيل .ويجب على مقدمي خدمات البرنامج
الوطني للتأمين ضد اإلعاقة الرجوع إلى المراسالت الواردة من مفوضية  NDISللحصول على المزيد من المعلومات.
ال يزال يتعين على جهات العمل االلتزام بجميع قوانين مكان العمل األسترالية ذات الصلة .ويتمتع العمال األجانب ،بمن فيهم الطالب األجانب ،بنفس
الحقوق بموجب قانون مكان العمل األسترالي شأنهم شأن جميع الموظفين اآلخرين.
متطلبات الدراسة األسترالية
وزارة الشؤون الداخلية غير معنية بتنظيم متطلبات طريقة الدراسة.
يجب عليك االتصال بالمؤسسة التعليمية التي تتعامل معها.
يرجى الرجوع إلى بيان  TEQSAو  ASQAالمشترك المتعلق بالدراسة المرنة.
لالستثناءات بسبب قيود السفر ،راجع متطلبات القانون الوطني للطالب الجامعيين المتضررين إلجراء الدراسة عبر اإلنترنت.

إخطار الوزارة
ال يتعيَّن عليك إخطار الوزارة عند رجوعك إلى بلدك ،أو إذا تغيَّر وضع دراستك.
تبقى تأشيرتك سارية حتى تقدم طلب تأشيرة آخر ،أو تنتهي صالحية تأشيرتك .وستبقى حالة تأشيرتك دون تغيير إذا رجعت إلى بلدك أو تأجلت دراستك.

الطالب الذين يعانون من صعوبات مالية
نشجعك على االعتماد على دعم األسرة والعمل بدوام جزئي ،حيثما كان ذلك متاحاً ،وكذلك االعتماد على مدخراتك الخاصة إلعالة نفسك في أستراليا.
إذا كنت غير قادر على إعالة نفسك ،فيجب عليك إجراء ترتيبات للعودة إلى بلد إقامتك المعتاد ،مع مالحظة أن جميع تأشيرات الطالب تشترط على حامليها
أن يكون لديهم مصدر أموال إلعالة أنفسهم طيلة مدة إقامتهم في أستراليا.
الطالب الذين ظلوا في أستراليا لمدة تزيد على  12شهر ويمرُّ ون بضائقة مالية سيكون بمقدورهم الوصول إلى مبالغ إدخارهم التقاعدي األسترالي.
ستواصل الحكومة العمل مع قطاع التعليم الدولي الذي يقدم بعض الدعم المالي للطالب األجانب الذين يواجهون صعوبات.
التأشيرة المتعلقة بجائحة كورونا
إذا كانت تأشيرة الطالب الخاصة بك ستنتهي صالحيتها ،وأنت غير قادر حاليًا على العودة إلى بلدك وال يمكنك تلبية متطلبات الحصول على تأشيرة أخرى،
لذا قد تكون مؤهالً للحصول على تأشيرة النشاط المؤقت المتعلق بجائحة كورونا (الفئة الفرعية  )408تأشيرة اتفاق معتمد من الحكومة األسترالية
( COVID-19 pandemic Temporary Activity Visa (subclass 408) Austra lian Government Endorsed Agreement
.)Event (AGEE) stream visa
ً
ودليال على أنه ال يمكنك الوصول
سوف يتعيّن عليك توضيح سبب عدم قدرتك على تلبية متطلبات الحصول على تأشيرة أخرى .ويمكن أن يشمل ذلك بيا ًنا
إلى أموال كافية لتتمكن من دفع رسوم طلب تأشيرة إضافية (.)VAC

