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خالصه عودت  ،VACمعافیت از پرداخت و تمهیدات تمدید ویزا

برخی دارندگان ویزا که تحت تاثیر محدودیت های مسافرتی کووید ۱۹-قرار گرفته اند بزودی می توانند به عودت هزینه
تقاضای ویزا ( )VACو یا معافیت از پرداخت آن دسترسی داشته باشند.

ویزای ازدواج در آینده
این تغییرات در روز  ۶اکتبر  ۲۰۲۰به عنوان بخشی از بودجه فدرال  ۲۰۲۱-۲۰۲۰اعالم شدند و طراحی شده اند تا از
دارندگان ویزای ازدواج در آینده زیرگروه  ۳۰۰یا افرادی که قبال این ویزا را داشته اند و به دلیل محدودیت های مسافرتی
کووید ۱۹-موفق نشده اند وارد استرالیا شوند حمایت کند.

تمدید ویزا
در روز  ۱۰دسامبر  ، ۲۰۲۰مقرراتی به اجرا گذاشته شدند که بموجب آنها دوره اعتبار ویزای برخی از دارندگان ویزای
ازدواج در آینده که در خارج از استرالیا هستند و در هر زمانی بین  ۶اکتبر  ۲۰۲۰و  ۱۰دسامبر  ۲۰۲۰ویزای ازدواج در
آینده داشتند تا  ۳۱مارس  ۲۰۲۲تمدید شد.
افراد دارنده ویزا مستقیما توسط وزارتخانه مطلع خواهند شد.
می توانید جزییات و شرایط ویزای کنونی خود را در هر زمانی در وبسایت وزارتخانه به آدرس زیر بررسی کنید:
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-andconditions/check-conditions-online
اگر دوره اعتبار ویزای شما تمدید شده است ،اما به عنوان دارنده این ویزا به استرالیا سفر نکرده اید ،ممکن است واجد شرایط
تقاضای عودت هزینه تقاضای ویزا ( )VACکه پرداخت کرده اید باشید.
در حال حاضر ما مشغول کار روی نهایی کردن تمهیدات مربوط به نحوه مدیریت عودت های  VACهستیم ،و انتظار می
رود عودت ها تا اواخر فوریه  ۲۰۲۱در دسترس باشند.

افرادی که قبال دارای ویزای ازدواج در آینده
اگر ویزای ازدواج در آینده شما منقضی شده است ،و به دلیل محدودیت های مسافرتی کووید ۱۹-نتوانستید پیش از انقضای آن
وارد استرالیا شوید ،و ویزا طبق مقرراتی که در روز  ۱۰دسامبر  ۲۰۲۰به اجرا گذاشته شده است تمدید نشده است ،ممکن
است واجد شرایط عودت  VACخود باشید .این قصد وجود دارد که عودت ها از اواخر فوریه  ۲۰۲۱ارائه شود.
در حال حاضر ما مشغول کار بر نهایی کردن تمهیدات مربوط به نحوه مدیریت عودت های  VACهستیم.
پردازش هر تقاضایی که برای ویزای ازدواج در آینده و یا ویزای شریک زندگی ممکن است ارائه کنید در اولویت قرار
خواهد گرفت .زمان بررسی تقاضاها بستگی به کامل بودن تقاضا و داشتن الزامات ویزا است.

کارگران موقت
اگر شما بخشی از برنامه کار پاسیفیک یا برنامه کارگران فصلی بودید ،ممکن است واجد شرایط عودت  VACباشید ،اگر:



پیش از  ۲۰مارس  ۲۰۲۰به شما ویزا داده شده باشد و،
به دلیل محدودیت های کووید ۱۹-نتوانسته باشید به استرالیا سفر کنید.

اگر به شما یک ویزای م وقت کمبود مهارت یا ویزای کار (مهارتی) موقت دااده شده است ،ممکن است بتوانید برای یک
درخواست ویزا در آینده ،معافیت  VACدریافت کنید اگر:



به دلیل محدودیت های کووید ۱۹-نتوانسته باشید قبل از این که ویزای شما منقضی شود به استرالیا سفر کنید،
به استرالیا سفر کرده بودید و از این کشور را ترک کرده بودید ولی به دلیل محدودیت های مسافرتی کووید۱۹-
نتوانستید پیش از انقضای ویزای خود به استرالیا برگردید.

افراد در حال گذراندن تعطیالت و کار
اگر به شما یک ویزای کار در حال گذراندن تعطیالت داده شده است ،ممکن است بتوانید برای یک تقاضا در آینده از یک
معافیت  VACیا یک عودت بهره مند شوید .یک معافیت  VACدر مورد یک تقاضا در آینده اعمال خواهد شد ،اگر به دلیل
محدودیت های مسافرتی نتوانسته باشید وارد استرالیا شوید یا مجبور شده باشید به دلیل کووید ۱۹-زودتر استرالیا را ترک
کنید.
اگر واجد شرایط ارائه یک تقاضای دیگر نباشید چون سن شما از شرط سنی برای  WMHبیشتر شده است ،در عوض شاید
بتوانید یک عودت دریافت کنید.

بازدیدکنندگان
متقاضیان ویزای بازدیدکننده ای که خارج از استرالیا هستند و ویزای قبلی آنها منقضی شده است ،یا بین  ۲۰مارس  ۲۰۲۰و
 ۳۱دسامبر  ۲۰۲۱منقضی خواهد شد ،قادر خواهند بود تا برای یک ویزای بازدیدکننده (زیرگروه  )۶۰۰بدون نیار به
پرداخت  VACتقاضا کنند .این تغییر از اوایل  ۲۰۲۱به اجرا گذاشته خواهد شد .مسافرانی که ویزا دارند پیش از سفر باید
همچنین یک معافیت از محدودیت های مسافرتی ا سترالیا داشته باشند و باید برای این به طور جدا از تقاضای ویزای خود اقدام
کنند .تقاضا برای معافیت مسافرتی.
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