خصصة فقط للطالب ال ُمشاركين في خطة وصول الطالب الدوليين ال ُمعتمدة .وهي ال تح ّل
المعلومات الواردة في هذه الصفحة ُم ّ
محل المعلومات عن تأشيرات الطالب أو التدابير ال ُمتّخذة للطالب نتيجة تفشي كوفيد 19-أو اإلعفاءات وقيود السفر العادية.
قد تتم ّكن من العودة إلى أستراليا إذا ت ّم ترشيحك من قبل مؤسّستك التعليمية بموجب "خطة وصول الطالب الدوليين" ال ُمعتمدة.

ترشيح الطالب
ستُح ّدد حكومات الواليات والمقاطعتين المؤسسات التعليمية والطالب الذين يمكنهم المشاركة في خطة وصول الطالب الدوليين.
ويشمل ذلك أيضا ً ترتيبات السفر والحجر الصحي للطالب العائدين من الخارج.
ستُح ّدد المؤسسات التعليمية الطالب الدوليين الذين قد يكونوا مؤهلين للعودة إلى أستراليا بموجب خطة ُمعتمدة .يجب عليك االتصال
بمؤسستك التعليمية لمعرفة المزيد من المعلومات ومناقشة ما إذا كان من الممكن إدراجك في خطة وصول الطالب الدوليين.
ستستطيع مؤسستك التعليمية تقديم المزيد من النصائح.
ما زال الطالب ال ُمشاركين بحاجة إلى إعفاء من قيود السفر من أجل السفر إلى أستراليا .ستتق ّدم حكومة الوالية أو المقاطعة المعنية
ب للحصول على هذا اإلعفاء نيابة عنك .وستُعلمك مؤسستك التعليمية بترتيبات السفر بمجرّ د الموافقة على إعفائك من قيود
بطل ٍ
ّ
ّ
السفر .يجب أال تتق ّدم بطلب للحصول على إعفاء فردي من قيود السفر وال تتخذ أي تدابير للسفر إلى أستراليا للمشاركة بخطة
وصول الطالب الدوليين ما لم تُخبرك مؤسستك التعليمية بذلك.

التأشيرات
يجب أن تحمل تأشيرة طالب (فئة فرعية  )500سارية المفعول للمشاركة في خطة وصول الطالب الدوليين .ال تستطيع الوزارة
تسهيل إعطاء األولوية إلجراءات تأشيرات الطالب كجزء من هذه اإلجراءات .يُرجى مراجعة موقعنا اإللكتروني لمعرفة األوقات
الحالية لمعالجة الطلبات.
رغم عدم وجود ح ّد أدنى لصالحية التأشيرة المطلوبة لدخول أستراليا ،فعليك أن تترك وقتا ً كافيا ً على تأشيرتك إذا كان هناك أي
تأخيرات في سفرك إلى أستراليا .ال يمكنك الصعود على متن رحلتك ال ُمق ّررة بدون تأشيرة.
للتحقّق من تفاصيل تأشيرتك ،يُرجى مراجعة التحقّق من استحقاقات التأشيرة عبر اإلنترنت (.)VEVO
إذا كنت تسافر إلى أستراليا بتأشيرة طالب حالية ،وق ّدمت طلبا ً للحصول على تأشيرة جديدة بينما كنت خارج أستراليا وال تزال
بانتظار صدور القرار بشأنه ،فستتم ّكن من التق ّدم بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة فئة أ ( .)Bridging visa Aويمكنك التق ّدم
بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة عبر .ImmiAccount
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إذا كنت ترغب في تقديم طلب للحصول على تأشيرة طالب أخرى في أستراليا ،فيجب أن تستوفي متطلّبات األهلية العادية .يمكنك
تقديم طلب للحصول على تأشيرة طالب جديدة عبر .ImmiAccount

اإلعفاءات من قيود السفر
ال يُعفى الطالب الدوليون ،ال ُمر ّشحون للعودة إلى أستراليا بموجب خطة وصول الطالب الدوليين ال ُمعتمدة ،من قيود السفر الحالية
في أستراليا.
ب للحصول
سوف تحتاج إلى إعفاء من قيود السفر للسماح لك بالسفر إلى أستراليا .وستتق ّدم حكومة الوالية أو المقاطعة المعنية بطل ٍ
على اإلعفاء من قيود السفر نيابة عنك إذا كنت ُمر ّشحا ً ضمن خطتها ال ُمعتمدة.
بخطط وصول الطالب الدوليين ال ُمعتمدة حسب االقتضاء.
سيتوفّر المزيد من التفاصيل حول إجراءات إعفاءات السفر ال ُمتعلّقة ِ
يُرجى عدم التق ّدم بطلب للحصول على إعفاء من السفر إلى أستراليا ما لم يت ّم إبالغك بذلك.

تصريح السفر إلى أستراليا
ستحتاج إلى إكمال تصريح السفر إلى أستراليا عبر اإلنترنت قبل  72ساعة على األقل من توجّهك إلى أستراليا.
يجمع تصريح السفر إلى أستراليا تفاصيل االتصال بك في أستراليا وتفاصيل الرحلة الجوية ومتطلّبات الحجر الصحي وحالتك
الصحيّة.
بمجرد اكمال التصريح ،ستتلقّى رسالة عبر البريد اإللكتروني تحتوي على التفاصيل التي يمكنك إبرازها (إما إلكترونياً أو
مطبوعة) قبل الصعود على متن الطائرة وعند وصولك إلى أستراليا.

شروط التأشيرة
يجب أن يكون لديك أموال كافية لدعم نفسك طوال م ّدة دراستك .ولن تكون مؤهالً للحصول على الدعم المالي من الحكومة
األسترالية.
قد تجد أيضا ً صعوبة في العثور على عمل بدوام جزئي في أستراليا نظراً للظروف االقتصادية الحالية .من المهم أن تفهم شروط
العمل المتعلّقة بتأشيرتك.
يجب أن يكون لديك أنت وأي من أفراد أسرتك ال ُمرافقين لك تأمين صحي مناسب طوال فترة إقامتكم في أستراليا .ويجب تأمين
الطالب من قِبل بوليصة تأمين التغطية الصحية للطالب األجانب ( )OSHCمن شركة تأمين صحي أسترالية ُمعتمدة ،إال إذا كان
هناك استثناء.
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