
  

  
      

  

 

 

 اقامت در استرالیا

 من یک ویزای اقامت دائم دارم

( می توانند به طور نامحدود در استرالیا بمانند ولی اگر بخواهید استرالیا را ترک کنید و PRدارندگان ویزای اقامت دائم )
 شما باید به مدت ذکر شده سفر روی ویزای اقامت دائم خود )که معموال پنج ساله است( توجه کنید. دوباره برگردید

 شما می توانید این کار را از طریق زیر انجام دهید: 

 با استفاده از سرویس VEVO یا ، 

 رایط ویزایتان از طریق حساب دسترسی به ش.ImmiAccount. 

( در ویزای اقامت دائم شما تمام شده travel facilityاگر شما با یک ویزای موقت وارد استرالیا شوید وقتی که دوره سفر )
 مراجعه کنید. 'Resident Return visa'است این می تواند تاثیر بدی برای شما در پی داشته باشد. برای جزییات به 

 ویزای موقت دارم من یک

 ( دارمETAمن یک ویزای بازدیدکننده و یا مجوز سفر الکترونیک )

ممکن نیست. شما باید پیش از انقضای ویزایتان برای  ETAطبق قانون مهاجرت استرالیا، تمدید یک ویزای بازدیدکننده و یا 
 . یک ویزای جدید تقاضا کنید

هرگونه تقاضا برای ویزا برای لغو این شرط قبل از  ویزای خود دارید، شما بایدیک "شرط عدم اقامت بیشتر" روی اگر شما 
 درخواست کنید.

اگر شما نمی توانید طبق برنامه از پیش تعیین شده استرالیا را ترک کنید، دوره اقامت مجاز، تاریخ انقضای ویزا و شرایط 
 ی در استرالیا اقامت دارید.ویزای خود را چک کنید تا اطمینان حاصل کنید که به طور قانون

خود چک mmiAccountI رد ، در نامه ویزایتان و یاVEVO، myVEVO app شما می توانید جزییات ویزایتان را در
 ما بررسی کنید.  Check an ETA و شرایط آن را از طریق سرویسETAکنید. شما می توانید تاریخ انقضای 

شما اجازه می دهد تا به وقتی برای یک ویزای جدید تقاضا می کنید ممکن است به شما یک ویزای بریجینگ داده شود که به 
 طور قانونی در استرالیا اقامت داشته باشید تا در مورد تقاضای شما تصمیم گیری شود.

 مراجعه کنید.  من منقضی شده است اگر ویزای شما قبال منقضی شده است، به قسمت ویزای

 

 

https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resident-return-visa-155-157
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online/visa-holders#content-index-1
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://www.eta.immi.gov.au/ETAS3/etas
https://www.eta.immi.gov.au/ETAS3/etas
https://covid19.homeaffairs.gov.au/staying-australia#25
https://covid19.homeaffairs.gov.au/staying-australia#25
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 شرایط ویزا

 شرط کار نکردن

 اجازه کار در استرالیا را ندارند. ETAدارندگان ویزای بازدیدکننده و 

 دوره اقامت ویزا

دوره اقامت یک ویزای موجود نمی تواند تمدید شود. اگر در پایان دوره مجاز اقامت در استرالیا هنوز در این کشور باشید 
رسد. اگر نمی توانید پیش از پایان این دوره مجاز ذکر شده در ویزا از استرالیا خارج شوید، شما باید ویزای شما به پایان می 

 پیش از تاریخ پایان اعتبار ویزای خود برای گرفتن یک ویزای جدید اقدام کنید.

، این به عنوان ترک ( استرالیا را ترک کردید و به استرالیا برگشتیدround-tripاگر با یک کشتی تفریحی راند تریپ )
استرالیا پیش از پایان دوره مجاز اقامت در استرالیا محسوب نمی شود. لطفا اطالعات ارائه شده به شما توسط شرکت کشتی 

 تفریحی را بررسی کنید.

 )۸۵۳۵و  ۸۵۳۴، ۳۵۰۳شرط عدم اقامت بیشتر )شامل 

هستید و نمی توانید استرالیا را طبق برنامه ریزی قبلی ترک  ۸۵۳۵و  ۸۵۳۴، ۸۵۰۳اگر شما دارنده یک ویزا با شرط های 
کنید، شما نمی توانید برای اکثر ویزاهای دیگر استرالیا تقاضا کنید مگر این که این شرایط لغو شود. اگر گذرنامه شما در کمتر 

اگر با درخواست شما موافقت شود را مطرح کنید.  درخواست لغو این شرایطمی توانید  از چهار هفته دیگر منقضی می شود
 برای یک ویزای جدید تقاضا کنید.یزای کنونی خود پیش از انقضای و شما باید

 )نباید بیش از دوره مجاز تعیین شده در ویزا در استرالیا اقامت داشته باشید( 8531شرط 

دارید و نمی توانید طبق برنامه ریزی قبلی استرالیا را ترک کنید، شما باید برای پیش از  8531اگر شما یک ویزا با شرط 
باشید باید ابتدا برای لغو  ۸۵۰۳ویزایتان برای گرفتن یک ویزای دیگر اقدام کنید. اگر شما همچنین مشمول شرط پایان اعتبار 

 این شرط تقاضا کنید.

ما درک می کنیم که به دلیل محدودیت های مسافرتی، برخی افراد نمی توانند طبق برنامه ریزی قبلی استرالیا را ترک کنند و 
 .به این موضوع توجه خواهیم داشت و یا حمایت در آیندهزاهای دیگر هنگام بررسی تقاضای وی

 ماه در استرالیا باشند( 12ماهه بیش از  18)نباید در هر دوره  8558شرط 

را دارد و نمی توانید طبق برنامه ریزی قبلی استرالیا را ترک کنید، اعتبار  ۸۵۵۸اگر شما دارنده ویزایی هستید که شرط 
 اقامت در استرالیا به پایان می رسد. پشت سر هم ماه 12 ویزای شما پس از

 ماهه را در استرالیا بوده اید، ویزای شما تا تاریخ انقضای آن معتبر می ماند. 18ماه از یک دوره  12مجموع اگر در 

اگر پیش از این که بتوانید از استرالیا خارج شوید ویزای شما منقضی می شود باید برای دریافت یک ویزای دیگر تقاضا کنید. 
 می شوید باید ابتدا برای لغو این شرط تقاضا کنید.  8503اگر شما مشمول شرط 

 تمهیدات پردازش ویزا

گزینه های که پیش  ImmiAccountویزایی جدید دارید می توانید از طریق اگر برای اقامت در استرالیا نیاز به تقاضا برای 
رو دارید را بررسی و برای تقاضای ویزا اقدام کنید. ما به متقاضیان توصیه می کنیم تا هر جا که ممکن است این تقاضاها را 

 دهند چرا که این تقاضاها زودتر بررسی می شوند.به صورت آنالین ارائه 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
https://online.immi.gov.au/lusc/login
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قرار گرفته باشند و یک سری سرویس هایی که  ۱۹-برخی خدمات مربوط به روند تقاضای ویزا ممکن است تحت تاثیر کووید
 ما متکی به آنها هستیم )از جمله معاینات پزشکی و جمع آوری اطالعات بیومتریک( به طور روزافزون از دسترس خارج می

 شوند. به متقاضیان زمان بیشتری داده خواهد شد تا این اقدامات را انجام دهند و اطالعات خواسته شده را ارائه دهند.

 ما هنگام بررسی تقاضاهای ویزاهای شما به اختالالت در این سرویس ها توجه خواهیم داشت.

 ا تماس بگیرید.نیازی نیست شما برای گرفتن زمان بیشتر برای تکمیل این اقدامات با م

 من یک ویزای دانشجویی دارم

 جدیدترین بروزسانی ها/گزارش های رسانه ای

  معلولیت در طول کروناویروسافزایش کارکنان بخش های سالمت و 

  موقتکروناویروس و دارندگان ویزاهای 

  می توانند به طور موقت های کاری بیشتری به کارکنان خود که دانشجوی بین سوپرمارکت های بزرگ استرالیا

 قفسه های خود را پر نگهدارند.المللی هستند ارائه کنند تا 

  دانشجویان بین المللی آماده پر کردن کمبود شدید نیروی کار در بخش مراقبت از سالمندان 

باعث  ۱۹-شرایط ویزاهای دانشجویی و مواردی که محدودیت های ناشی از کوویددولت رویکردی انعطاف پذیر در مورد  
 جلوگیری از رعایت پیش شرط ها شده است اتخاذ کرده است، از جمله شرکت در کالس ها و یا استفاده از آموزش آنالین.

شما می توانید برای یک ویزای اگر تحصیل شما در استرالیا رو به پایان است و شما نمی توانید استرالیا را ترک کنید 
 ( اقدام کنند. شما باید این کار را پیش از انقضای ویزای دانشجویی خود انجام دهید.۶۰۰بازدیدکننده )زیرگروه 

 باشد« خارج از جلسه»اگر دوره شما 

محسوب شود شما می توانید تعداد ساعات نامحدود کار کنید. دوره ها در طول تعطیلی های « خارج از جلسه»اگر دوره شما 
محسوب می « خارج از جلسه»برنامه ریزی شده و یا در صورتی که دانشجو دوره اش را طبق برنامه تمام کرده باشد دوره 

 شوند.

 ارشد از طریق تحقیق و یا دوره دکترا هستید اگر در حال تحصیل در یک دوره کارشناسی

اگر تحصیالت خود را از طریق تحقیق در مقطع کارشناسی ارشد و یا در یک دوره دکترا شروع کرده اید می توانید برای 
 ساعت های نامحدود کار کنید.

 اگر دوره شما به تعویق افتاده است

 ساعت در هر دو هفته کار کنید. ۴۰تا بیش از اگر دوره شما به تعویق افتاده است شما می توانید 

 کاهش برخی محدودیت ها در مورد ساعت های کاری برای دارندگان ویزاهای دانشجویی

ساعت در هر دو هفته کار  ۴۰برخی از دارندگان ویزاهای دانشجویی به طور موقت اجازه خواهند داشت تا برای بیش از 
 تامین کاالها و خدمات ضروری به استرالیایی ها کمک کنند اگر یکی از شرایط زیر را داشته باشند: تا بهکنند 

  ،تحت  ودر یک دوره مربوط به سالمت )مثل پرستاری یا پزشکی( ثبت نام کرده باشند در بخش سالمت شاغل باشند

 باشند. ۱۹-مشغول به تالش برای مقابله با  کوویدنظارت یک مقام درمانی 

  سوپرمارکت ها متوقف برای  ۲۰۲۰ هکار کنند )این اقدام موقت از روز اول ماه مدر یک سوپرمارکت ثبت شده

 خواهد شد(

https://minister.homeaffairs.gov.au/alantudge/Pages/boosting-health.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/Coronavirus-and-Temporary-Visa-holders.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/international-students-ready-to-fill-critical-staff-shortages-in-aged-care.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/international-students-ready-to-fill-critical-staff-shortages-in-aged-care.aspx
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  یک ارائه دهنده مورد تایید خدمات که بودجه آن توسط دولت کامنولت در بخش مراقبت از سالمندان و زیر نظر

 تامین می شود کار کنند.

  فعالیت می کند کار کنند.برای یک ارائه دهنده خدمات که زیر نظر برنامه ملی بیمه معلولیت 

 موقت محدودیت های مربوط به ساعت های کاری دارندگان ویزاهای دانشجویی مراجعه کنید.به بخش کاهش 

 

 تمدید کنم؟آیا می توانم ویزای دانشجویی خود را 

 طبق قانون مهاجرت استرالیا تمدید یک ویزای دانشجویی ممکن نیست. 

 شما باید برای یک ویزای جدید تقاضا کنید، اگر: 

 برگردید و ویزای شما رو به پایان است نمی توانید به کشور خود 

 به وقت بیشتری در استرالیا نیاز دارید تا دوره تحصیلی خود را به پایان برسانید 

شما باید شش هفته پیش از این که ویزای دانشجویی کنونی شما به پایان برسد برای گرفتن یک ویزای دانشجویی جدید تقاضا 
 مدارکی ارائه دهید. ۱۹-ی دانشجویی خود، برای این ثابت کردن تاثیر کوویدکنید. نیاز نیست همراه تقاضای ویزا

( اقدام کنید. شما 600اگر تحصیل شما در استرالیا رو به پایان است شما می توانید برای اخذ ویزای بازدیدکننده )زیرگروه 
 باید این کار را قبل از این که ویزای دانشجویی شما به پایان برسد انجام دهید.

 اطالعات بیشتر در مورد ویزای بازدیدکننده

ممکن است برخی از خدمات مربوط به روند تقاضای ویزا تحت تاثیر قرار گرفته باشد و برخی از خدمات در حال متوقف 
ن شامل پنل های پزشکانی است که معاینات پزشکی را انجام می دهند، مراکز آزمون زبان انگلیسی و جمع شدن هستند. ای

آوری اطالعات بیومتریک. در حالی که این خدمات در دسترس نیستند، بسیاری از متقاضیان نمی توانند پیش نیازهای تعیین 
داده خواهد شد تا این معاینات را انجام دهند و اطالعات خواسته شده برای ویزا را رعایت کنند. به دانشجویان فرصت بیشتری 

 شده را ارائه کنند. 

اما نکته مهم این است ارائه این تقاضا پیش از انقضای ویزای کنونی، به شما یک ویزای بریجینگ خواهد داد که به شما اجازه 
 شرط های ویزای شما آماده شود. می دهد تا طور قانونی در استرالیا اقامت داشته باشید تا تمام پیش

 پیش نیازهای تحصیل در استرالیا

وزارت کشور استرالیا تنظیم کننده مقررات مربوط به پیش نیازهای مربوط به روش تحصیل نیست.شما باید با مراکز آموزشی 
 خود تماس بگیرید.

 مراجعه کنید. در مورد انعطاف پذیری روش آموزشی ASQAو  TEQSAبیانیه مشترک لطفا به 

پیش نیازهای قانون ملی برای برای تحصیل  بخش بهبرای مشاهده استثناهایی که به دلیل محدودیت های سفر ایجاد شده است 
 مراجعه کنید. دانشجویانی که تحت تاثیر قرار گرفته اند آنالین

 وزارتخانهاطالع دادن به 

 اگر به کشور خود بر می گردید و یا وضعیت تحصیل شما تغییر می کند، نیازی نیست به وزارتخانه اطالع دهید.

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500/temporary-relaxation-of-working-hours-for-student-visa-holders
https://immi.homeaffairs.gov.au/Visa-subsite/Pages/visit/600-visitor-landing.aspx
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/joint-teqsa-and-asqa-statement-relating-flexible-delivery
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/novel-COVID-19-also-called-2019-ncov-compliance-update-and-fact-sheets
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/novel-COVID-19-also-called-2019-ncov-compliance-update-and-fact-sheets
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/novel-COVID-19-also-called-2019-ncov-compliance-update-and-fact-sheets


 

 
 

  
      

 

Page 5 of 10  

ویزای شما تا زمانی که برای یک ویزای دیگر تقاضا کنید و یا ویزای شما منقضی شود همچنان معتبر می ماند. اگر به کشور 
 عویق بیاندازید وضعیت ویزای شما بدون تغییر باقی می ماند. خود برگردید و یا تحصیالت خود را به ت

 دانشجویانی که دچار دشواری مالی شده اند

به شما توصیه می شود که متکی به حمایت خانواده، کار نیمه وقت و یا در صورت امکان استفاده از پس انداز خود باشید تا 
 بتوانید در استرالیا بمانید.

اگر نمی توانید از خود حمایت کنید، باید تمهیدات الزم را به عمل آورید تا کشوری که معموال در آن سکونت دارید برگردید و 
یادآوری می شود که باید توجه داشته باشید که شرط تعیین شده برای تمام دارندگان ویزاهای دانشجویی این است که به پول 

 اقامتشان در استرالیا دسترسی داشته باشند.الزم برای حمایت از خود در طول 

ماه در استرالیا بوده اند و دچار شرایط سخت مالی شده اند می توانند به ذخیره  12دانشجویانی که برای مدت بیش از 
 بازنشستگی خود در استرالیا دسترسی داشته باشند.

را در اختیار دانشجویانی قرار داده است که دچار دولت به همکاری با بخش آموزش بین المللی که برخی حمایت های مالی 
 دشواری مالی شده اند ادامه خواهد داد.

 دارم )457( کار )زیرگروه Skilledو یا ویزای موقت ) )۴۸۲من یک ویزای موقت کمبود مهارت )زیرگروه 

ولی هنوز اخراج نشده اند  که وضعیت اشتغال آنها متوقف شده است ۴۵۷دارندگان ویزای موقت کمبود مهارت و زیرگروه 
همچنان دارای یک ویزای معتبر خواهند بود و کسب و کارها می توانند این فرصت را داشته باشند که ویزای آنها را طیق 

 تمهیدات عادی تمدید کنند.

محسوب  کسب و کارها می توانند ساعت های کاری شما را کاهش دهند بدون این که به معنی نقض شرایط ویزا از سوی شما
 شود و یا نقض تعهدات کسب و کار محسوب شود.

روز یک کارفرمای دیگر پیدا کنید و یا در صورت  ۶۰اگر شما بیکار شده اید و در حال حاضر شاغل نیستید باید ظرف مدت 
 امکان اقدامات الزم را برای ترک استرالیا به عمل آورید.

یک ویزای معتبر باشید و به توصیه های بهداشتی استرالیا هر جا که الزم اگر نمی توانید به کشور خود برگردید باید دارای 
 باشد عمل کنید.

دارندگان ویزاهای موقت کار که در حال حاضر در بخش های ضروری مانند بهداشت، مراقبت از سالمندان و کشاورزی 
( که توافقی 408)زیرگروه  ۱۹-ویزای فعالیت موقت همه گیری کوویدمشغول به کار هستند ممکن است واجد شرایط دریافت 

 باشند. ( AGEE) است که توسط دولت استرالیا به تایید رسیده است

 ویزای کار و تعطیالت دارممن یک 

، مراقبت از معلوالن یا سالمندانسالمت، مراقبت از  فرآوری غذایی، )کشاورزی، ۱۹-من در بخشی ضروری برای کووید
 کار می کنم. مراقبت از کودکان(

را در استرالیا تکمیل کرده اید  شده کار مشخصویزاهای کار و تعطیالت قابل تمدید نیست. با این وجود اگر سه تا شش ماه 
 ممکن است بتوانید برای یک ویزای کار و تعطیالت دوم و یا سوم تقاضا کنید. 

به اجرا گذاشته است. افرادی که ویزای کار و تعطیالت دارند و برای  ۱۹-دولت استرالیا اقدامات جدیدی را در مورد کووید
کارفرمایی در یکی از بخش های ضروری مانند کشاورزی، سالمت، مراقبت از سالمندان، معلوالن و کودکان کار می کنند از 

 محدودیت شش ماهه کار برای یک کارفرما معاف خواهند بود.

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
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ه در یکی از بخش های ضروری مشغول به کار هستند و پیش نیاز انجام کارهای مشخص دارندگان ویزای کار و تعطیالتی ک
ماه را برای تقاضای ویزای کار و تعطیالت دوم و یا سوم تکمیل نکرده اند و نمی توانند به کشورهای  ۶یا  ۳شده برای مدت 

( که توافقی است که توسط دولت 408)زیرگروه  ۱۹-ویزای فعالیت موقت همه گیری کوویدخود برگردند می توانند برای 
زینه برای تقاضای ویزا نخواهد بود. این ویزا به شما اقدام کنند و این شامل پرداخت ه( AGEE) استرالیا به تایید رسیده است

اجازه خواهد داد تا در صورت تمایل به طور قانونی در استرالیا بمانید و به کار کردن ادامه دهید تا زمانی که شرایط ایمن و 
 عملی برای بازگشت شما به کشورتان مهیا شود.

برای اخذ آن ویزا از جمله شرایط سنی، تسلط به زبان انگلیسی، سالمت  برای این که یک ویزای جدید بگیرید باید شرایط الزم
 و شخصیت را داشته باشید.

 محدودیت شش ماهه کار برای یک کارفرما – ۸۵۴۷شرط ویزای 

در استرالیا می توانند هر نوع کاری که می خواهند انجام دهند ولی این  دارندگان ویزای کار و تعطیالت در طول اقامتشان
معموال محدود به یک دوره شش ماه برای هر کارفرما است مگر این که وزارتخانه اجازه دهد کار برای همان کارفرما برای 

 مدت طوالنی تری ادامه پیدا کند.

مثل سالمت، مراقبت از سالمندان و کشاورزی کار می کنند این  دارندگان ویزای کار و تعطیالتی که در بخش های ضروری
ماه کار کنند و این به دلیل شرایط استثنایی و  ۶اجازه را از سوی وزارتخانه دارند که برای یک کارفرما برای مدتی بیش از 

 غیرقابل پیش بینی صورت گرفته است.

نها از سوی وزارتخانه اجازه خواهند داشت تا برای یک کارفرما سایر وضعیت هایی که دارندگان ویزای کار و تعطیالت در آ
 برای مدتی بیش از شش ماه کار کنند عبارتند از مواردی که کار در آنها:

 در محل های مختلف باشد و در هر محل طول مدت کار بیش از شش ماه نباشد 

 در پرورش گیاه و حیوانات در هر کجای استرالیا 

 در شمال استرالیا در برخی صنایع خاص فقط 

 کمک به تالش ها برای بازسازی پس از آتش سوزی های فصلی 

 . باید تقاضای اجازه کنیدتحت هر شرایطی شما برای این که برای بیش از شش ماه برای یک کارفرما کار کنید 

 کار می کنم 19-من در یک بخش غیرضروری برای کووید

ویزاهای کار و تعطیالت قابل تمدید نیست. با این وجود، اگر برای سه ماه یا شش ماه در استرالیا کار کرده اید، ممکن است 
 بتوانید برای ویزای دوم و یا سوم کار و تعطیالت تقاضا کنید.

 مراجعه کنید. شرایط کارهای مشخص شدهبرای اطالعات بیشتر به 

برای ویزای کار و  ۱۹-اگر دوره سه ماهه و یا شش ماهه کارهای مشخص شده را تکمیل نکرده اید تا بتوانید به دلیل کووید
 باید برای یک ویزای دیگر اقدام تعطیالت دوم یا سوم تقاضا کنید و در یک بخش ضروری هم مشغول به کار نیستید، آنوقت

 کنید تا بتوانید به طور قانونی در استرالیا بمانید تا بتوانید به کشور خود برگردید. 

برای این که یک ویزای جدید بگیرید باید شرایط الزم برای اخذ آن ویزا از جمله شرایط سنی، تسلط به زبان انگلیسی، سالمت 
 و شخصیت را داشته باشید.

 محدودیت شش ماهه کار برای یک کارفرما – ۸۵۴۷زای شرط وی

در استرالیا می توانند هر نوع کاری که می خواهند انجام دهند ولی این  دارندگان ویزای کار و تعطیالت در طول اقامتشان
معموال محدود به یک دوره شش ماه برای هر کارفرما است مگر این که وزارتخانه اجازه دهد کار برای همان کارفرما برای 

 مدت طوالنی تری ادامه پیدا کند.

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/work-longer-than-6-months
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/work-longer-than-6-months
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
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ر آنها از سوی وزارتخانه اجازه خواهند داشت تا برای یک کارفرما سایر وضعیت هایی که دارندگان ویزای کار و تعطیالت د
 برای مدتی بیش از شش ماه کار کنند عبارتند از مواردی که کار در آنها:

 در محل های مختلف باشد و در هر محل طول مدت کار بیش از شش ماه نباشد 

 در پرورش گیاه و حیوانات در هر کجای استرالیا 

  فقط در شمال استرالیادر برخی صنایع خاص 

 کمک به تالش ها برای بازسازی پس از آتش سوزی های فصلی 

 . باید تقاضای اجازه کنیدتحت هر شرایطی شما برای این که برای بیش از شش ماه برای یک کارفرما کار کنید 

 من یک کارگر فصلی یا جزو برنامه کار پاسیفیک هستم

 در برنامه کار پاسیفیک 403دارندگان ویزای زیرگروه 

اقدام کنید در صورتی که شما و کارفرمای شما  در برنامه کار پاسیفیک 403زیرگروه  شما می توانید برای یک ویزای دیگر
توسط وزرات امور خارجه و بازرگانی برای مشارکت در این برنامه مورد تایید باشید. این ویزا به شما اجازه خواهد داد تا 

 د.د برگردیدر صورت تمایل به طور قانونی به اقامت در استرالیا و کار کردن ادامه دهید تا زمانی که بتوانید به کشور خو

 در برنامه کارگر فصلی ۴۰۳دارندگان ویزای زیرگروه 

برای افرادی که در بخش  ۱۹-ویزای شما قابل تمدید نیست. با این وجود دولت استرالیا اقدامات جدیدی را در واکنش به کووید
 های ضروری کار می کنند به اجرا گذاشته است.

تایید شده توسط  408ویزای فعالیت موقت )زیرگروه شرایط دریافت  واجد ۱۹-ممکن است شما در طول همه گیری کووید
 باشید، اگر:  (AGEEدولت استرالیا 

  شما رو به پایان باشدویزای 

 ویزای شما قبال منقضی شده باشد 

 نتوانید استرالیا را ترک کنید 

 در بخشی ضروری از جمله سالمت، مراقبت از سالمندان و یا کشاورزی مشغول به کار باشید 

ادامه دهید تا زمانی که این ویزا به شما اجازه خواهد داد تا در صورت تمایل به طور قانونی در استرالیا بمانید و به کار کردن 
بتوانید به کشور خود برگردید. تمهیدات برنامه کارگر فصلی و برنامه کار پاسیفیک، از جمله مواردی که مربوط به 

 کارفرمایان است، به ویزای جدید منتقل خواهد شد تا ارتباط با بخش کشاورزی حفظ شود.

 ارفرماها()تغییر ک ۸۵۷۷)عدم اقامت بیشتر( و  8503شرایط ویزای 

به این معنی است که شما به طور  ۸۵۷۷در برنامه کارگر فصلی یا برنامه کار پاسیفیک شرط  403برای ویزای زیرگروه 
معمول اجازه دارید برای یک اسپانسر/کارفرمای تایید شده کار کنید، مگر این که وزارت کشور به شما اجازه دهد کارفرمای 

 خود را تغییر دهید.

، شما می توانید اسپانسرها/کارفرمایان تایید شده خود را تغییر دهید. اگر می خواهید ۱۹-در دوران کووید
 اسپانسرها/کارفرمایان تایید شده خود را تغییر دهید، کارفرمای شما باید با وزارتخانه های زیر تماس بگیرد: 

 وزارت آموزش، مهارت ها و اشتغال، اگر یک کارگر فصلی باشید 

 زارت امور خارجه و بازرگانی، اگر شما در قالب برنامه کار پاسیفیک کار می کنیدو 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/work-longer-than-6-months
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/work-longer-than-6-months
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-work-403/pacific-labour-scheme
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
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تحت این تمهیدات موقتی کارکنان هنوز باید از قوانین مربوط به محل کار در استرالیا پیروی کنند و شما همچنان همان حقوقی 
 که سایر کارکنان تحت قانون محل کار استرالیا دارند را خواهید داشت.

)عدم اقامت بیشتر( که یکی از شرایط  ۸۵۰۳، شرط ۱۹-در شاخه کارگر فصلی، در دوران کووید ۴۰۳در مورد زیرگروه 
( که توافقی است 408ویزای فعالیت موقت  )زیرگروه ویزای شما است به طور خودکار لغو خواهد شد تا شما بتوانید برای 

  اقدام کنید.( AGEE) که توسط دولت استرالیا به تایید رسیده است

 تقاضا کنید. ۸۵۰۳نیاز نیست شما برای لغو شرط 

 من یک ویزای گره ویژه دارم

 استرالیایی ها تمهیداتی دارند که به موجب آنها می توانیم در کشورهای یکدیگر اقامت داشته باشیم و کار کنیم. نیوزیلندی ها و

 دارم Cیا  A ،Bمن یک بریجینگ ویزای 

به شما اجازه می دهد تا پس از منقضی شدن ویزای کنونی خود و در حالی که تقاضای شما  Cو  A ،Bویزاهای بریجینگ 
 برای ویزا در دست بررسی است در استرالیا بمانید. 

 حقوق کار

 ممکن است بسته به نوع ویزای بریجینگی که دارید به شما اجازه کار در استرالیا داده شود.

 شما می توانید این را از طریق زیر بررسی کنید: 

  با استفاده از سرویسVEVOیا ، 

  دسترسی به شرایط ویزای خود از طریقImmiAccount 

اگر شما در شرایط سخت مالی هستید و ویزای بریجینگ شما به شما اجازه کار نمی دهد و یا محدودیت هایی در مورد کار 
قاضا کنید که به شما اجازه کار می دهد. با این وجود شما باید نشان دهید ت Aویزای بریجینگ کردن دارد شما می توانید برای 

 که در شرایط سخت مالی قرار دارید.

اگر شما واجد پیش نیازهای الزم برای کار نیستید هنوز می توانید برای یک ویزای بریجینگ تقاضا کنید و ما برای شما یک 
 بلی شما صادر خواهیم کرد.ویزای بریجینگ با همان شرایط ویزای بریجینگ ق

 :دهد داده نخواهد شد، اگرکه به شما اجازه کار جدید  شما یک ویزای بریجینگ به 

  ویزای بریجینگA  کنونی شما به این دلیل به شما اعطا شده است که شما خواستار تجدید نظر قضایی در مورد

 تصمیم گرفته شده در مورد تقاضای ویزایتان شده اید، یا

  باشیدبرای اخذ ویزای حفاطتی اقدام کرده 

 مراجعه کنید. اطالعات در مورد نحوه تقاضابه قسمت 

 ویزاهای بریجینگ رو به پایان

 همچنان در استرالیا بمانید باید برای یک ویزای دیگر تقاضا کنید.اگر می خواهید پس از تاریخ انقضای ویزای خود 

 دارم Eمن یک ویزای بریجینگ 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-a-010
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-a-010
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/applying-online-or-on-paper/online
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/applying-online-or-on-paper/online
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 این ویزای موقت به شما اجازه می دهد تا در حالی که یکی از موارد زیر را انجام می دهید بتوانید در استرالیا بمانید:

 انجام دادن اقدامات الزم برای ترک استرالیا 

  امور مهاجرتی خودنهایی کردن 

  انتظار برای یک تصمیم گیری مهاجرتی 

 حقوق کار

 ممکن است بسته به نوع ویزای بریجینگی که دارید به شما اجازه کار در استرالیا داده شود.

 شما می توانید این را از طریق زیر بررسی کنید: 

  با استفاده از سرویسVEVOیا ، 

  دسترسی به شرایط ویزای خود از طریقImmiAccount 

 ویزاهای بریجینگ رو به پایان

 همچنان در استرالیا بمانید باید برای یک ویزای دیگر تقاضا کنید.اگر می خواهید پس از تاریخ انقضای ویزای خود 

 حل و فصل وضعیتسرویس 

 می تواند به شما حمایت های موقتی ارائه دهد.  (SRSسرویس حل و فصل وضعیت )برنامه 

 ممکن است شما واجد شرایط این حمایت باشید اگر:

 ویزا ندارید و در استرالیا زندگی می کنید 

 ( ورود غیرقانونی دریاییIMA( داشته اید و برای اخذ ویزای حفاظتی موقت )TPV و یا ویزای پناهگاه امن )

(SHEVاقدام کرده اید ) 

 IMA  دنیستید و برای دریافت ویزای حفاظتی اقدام کرده ای 

  دارنده ویزای بریجینگE (BVEهستید ) 

 با موانع جدی روبرو هستید که روی توانایی شما برای حل و فصل وضعیت مهاجرتی شما تاثیر گذاشته است 

 

 ویزای من منقضی شده است

 روز پیش منقضی شده است 28کمتر از 

اقدام کنید تا بتوانید به طور قانونی در  E (BVE)ویزای بریجینگ اگر ویزای شما منقضی شده است شما باید فورا برای یک 
یک ویزای کوتاه مدت است که به شما اجازه می دهد به طور قانونی در استرالیا اقامت داشته باشید تا  BVEاسترالیا بمانید. 

 اقدامات الزم برای ترک این کشور را انجام دهید.

باید برای گرفتن یک ویزای جدید اقدام کنید. شرایط شما، تعیین  تری در استرالیا بمانید طوالنیمدت اگر می خواهید برای 
کننده گزینه هایی که در مورد ویزا پیش رو دارید و کارهایی که باید انجام دهید تا در حین تقاضا برای ویزای جدید، اقامت 

هستید محدودیت هایی در مورد تقاضا برای ویزاهای دیگر شما قانونی باشد خواهد بود. ممکن است در حالی که در استرالیا 
 در مورد شما اعمال شود. 

https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/sitesearch?k=Bridging%20visa%20E%20(BVE)
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-about-to-expire/stay-longer
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قرار گرفته باشد و برخی از سرویس هایی  ۱۹-برخی از خدمات مربوط به روند تقاضای ویزا ممکن است تحت تاثیر کووید
به طور روزافزون خارج از دسترس  که ما متکی بر آنها هستیم )از جمله معاینات پزشکی و جمع آوری اطالعات بیومتریک(

 هستند. به متقاضیان فرصت بیشتری داده خواهد شد تا این معاینات را انجام دهند و اطالعات درخواست شده را ارائه کنند.

 روز پیش منقضی شده است 28بیش از 

سرویس شما، لطفا با روز پیش منقضی شده است، برای کمک به حل و فصل وضعیت مهاجرتی  28اگر ویزای شما بیش از 
 تماس بگیرید. (SRSحل و فصل وضعیت )

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview

