آزﻣﺎﯾش و درﻣﺎن ﮐووﯾد١٩-
ﺣﺗﯽ اﮔر وﯾزا ﻧدارﯾد ،ﯾﺎ در ﻣورد وﺿﻌﯾت وﯾزای ﺧود ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﺳﻼﻣت ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد .اﮔر
اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺧوﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺗﺣت ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد و آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد ١٩-را اﻧﺟﺎم دھﯾد.
دوﻟت ھﺎی اﯾﺎﻟت ھﺎ و ﻗﻠﻣروھﺎ ﺑﮫ طور راﯾﮕﺎن آزﻣﺎﯾش و درﻣﺎن ﮐووﯾد ١٩-اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻧد.









ﻗﻠﻣروی ﭘﺎﯾﺗﺧت اﺳﺗراﻟﯾﺎ
ﻧﯾوﺳﺎوت وﻟز
ﻗﻠﻣروی ﺷﻣﺎﻟﯽ
ﮐوﺋﯾﻧزﻟﻧد
ﺳﺎوت اﺳﺗراﻟﯾﺎ
ﺗﺎﺳﻣﺎﻧﯾﺎ
وﯾﮑﺗورﯾﺎ
وﺳﺗرن اﺳﺗراﻟﯾﺎ

ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ در وﯾﮑﺗورﯾﺎ
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﮐووﯾد ،١٩-ﺗﻣﺎم ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﺑﮫ طور ﻣوﻗت در وﯾﮑﺗورﯾﺎ ﻣﺗوﻗف ﺷده اﻧد .اﯾن ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﻌدی ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.

ﻣن ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرده ام ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧواھم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧم
ﺣﻤﺎﯾﺖ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﯾﮏ ﻣﻘﺻد ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت و ﭘذﯾرا اﺳت .دوﻟت طﯾﻔﯽ از ﺗﻣﮭﯾدات ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﯾزا را
اﻋﻼم ﮐرده اﺳت ﺗﺎ از داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد .ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﺗﻣﮭﯾدات ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻗواﻧﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد و ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای
ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ طور ﻣرﺗب ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.
اﯾﻦ ﺗﻤﮭﯿﺪات ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ اداﻣﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﮫ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺎم ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای وزﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.

ھزﯾﻧﮫ وﯾزای داﻧﺷﺟوﯾﯽ
ﻣﺎ ھزﯾﻧﮫ وﯾزای داﻧﺷﺟوﯾﯽ را ﻟﻐو ﺧواھﯾم ﮐرد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل ﺗﺣﺻﯾل ﺧود ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای داﻧﺷﺟوﯾﯽ دﯾﮕر اﻗدام
ﮐﻧﯾد .اﯾن ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ ﻣوﺟود ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ اول ﻓورﯾﮫ  ٢٠٢٠و ﯾﺎ ﺑﻌد از آن وﯾزای داﻧﺷﺟوﯾﯽ داﺷﺗﻧد و ﺑﮫ
دﻟﯾل ﺗﺎﺛﯾرات ﮐووﯾد ١٩-ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد در دوره اﻋﺗﺑﺎر وﯾزای اﺻﻠﯽ ﺧود دوره ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺧود را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺷﺎﻣل داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ:




ﺗﺣﺻﯾل ﺧود را ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ اﻧداﺧﺗﻧد ﭼون ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد وارد اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺷوﻧد
ﻣﺟﺑور ﺑودﻧد ﺣﺟم ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﭘﺎره وﻗت ﮐﺎھش دھﻧد
ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد آﻣوزش ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﮐﺎر /ﯾﺎ ﮔﻣﺎرش ھﺎ ) (placementsرا ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﻧد.

اﯾن اﻗدام ﺷﺎﻣل داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑر دﻻﯾل ﻋﺎدی ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺟدﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد )از ﺟﻣﻠﮫ اﮔر در
ﯾﮏ دوره و ﯾﺎ واﺣد درﺳﯽ ﻣردود ﺷده اﯾد ،ﺑﮫ دﻻﯾل ﺷﺧﺻﯽ ﺗﺣﺻﯾل ﺗﺎن را ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ اﻧداﺧﺗﮫ اﯾد و ﯾﺎ داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺣﺟم درﺳﯽ
ﺧود را ﮐﺎھش داده اﯾد(.
ﺑرای اﯾن ﮐﮫ واﺟد ﺷراﯾط ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻟﻐو ھزﯾﻧﮫ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﯾﮏ داﻧﺷﺟوﯾﯽ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد و ﯾﮏ ﻓرم ﭘر ﺷده  ١۵۴۵داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﮐووﯾد ١٩-ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ) (PDF-228 KBاز ﺳوی ﻣرﮐز
اراﺋﮫ دھﻧده آﻣوزش ﺧود را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻌﺗﺑر وﯾزای داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﭘﯾوﺳت ﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای اﯾن وﯾزا ﺑﮫ طور آﻧﻼﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﯾن وﯾزا ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد در داﺧل و ﯾﺎ
ﺧﺎرج از اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﺎﺷﯾد.
اﯾن ﻟﻐو ھزﯾﻧﮫ ﻓﻘط در ﻣورد ھزﯾﻧﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾزا اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.
ﻋودت ھزﯾﻧﮫ ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرده اﻧد اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﺧواھد ﺑود .ﻓﻘط ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی
ﺟدﯾد واﺟد ﺷراﯾط ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﻟﻐو ﺷود.

ﻓرم  ١۵۴۵ﮐووﯾد١٩-
اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن آﻣوزش ﺑﺎﯾد ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ داﻧﺷﺟو دارای ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻓوق اﺳت.
ﺳوال ھﺎی  ۶و  ٧ﻓرم ﻓﻘط ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ ﺗﮑﻣﯾل ﺷود ﮐﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺧود را ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ اﻧداﺧﺗﮫ اﻧد.
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣدارک ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﺗﺎﺛﯾرات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐووﯾد ١٩-را ھﻣراه ﺑﺎ ﻓرم ﭘر ﺷده اراﺋﮫ دھﻧد.

واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن ﺑرای وﯾزای ﻣوﻗت ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻼن )زﯾر ﮔروه (۴٨۵
ﻣﺎ اﻟزاﻣﺎت وﯾزای ﻣوﻗت ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻼن )زﯾر ﮔروه  (۴٨۵را ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﮐووﯾد ١٩-ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،ﺗﻐﯾﯾر
داده اﯾم:


ﺗﺣﺻﯾﻼت آﻧﻼﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎرج از اﺳﺗراﻟﯾﺎ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ﮐووﯾد ١٩-اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد ﺟزو
اﻟزاﻣﺎت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑرای دارﻧدﮔﺎن وﯾزای داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﮐﻧوﻧﯽ و آﯾﻧده ﻣﺣﺳوب ﺧواھد ﺷد.

اﯾن ﺗﻐﯾﯾر اﮐﻧون اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت.


ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻼﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ﮐووﯾد ١٩-ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﺧﺎرج از اﺳﺗراﻟﯾﺎ
ﺑرای وﯾزای ﻣوﻗت ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻼن ﺗﻘﺎﺿﺎ و اﯾن وﯾزا را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد )در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﻟزاﻣﺎت را ﺑرآورده
ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد(.

اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ھﻧوز اﻧﺟﺎم ﻧﺷده اﺳت .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر دوﺑﺎره ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.

ﺻدور وﯾزای داﻧﺷﺟوﯾﯽ از ﺧﺎرج از ﮐﺷور
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ اداﻣﮫ داده اﯾم ،ﻣﺎ در ﻣواردی ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﻟزاﻣﺎت ﺑرآورده ﺷده ﺑوده اﺳت ،ﺻدور وﯾزا ﺑرای
داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺧﺎرج از اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾزای داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﮐرده اﻧد را از ﺳر ﮔرﻓﺗﮫ اﯾم.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ﭘﺎﺑرﺟﺎ اﺳت ،ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺳﻔر ﮐﻧﯾد.
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ﭼﺎرﭼوب ھﺎی زﻣﺎﻧﯽ اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾر ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر – آزﻣون ھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﺑﯾوﻣﺗرﯾﮏ
و ﺳﻼﻣت
اﮔر ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐووﯾد ١٩-ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾد در آزﻣون ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗری ﺧواھﯾم داد ﺗﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣون زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
ﺧود را اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﺟﻣﻊ آوری ﺑﯾوﻣﺗرﯾﮏ و ﺑررﺳﯽ ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ھم زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗری داده ﺧواھد ﺷد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ
ﮐووﯾد ١٩-دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺧدﻣﺎت را ﻣﺧﺗل ﮐرده ﺑﺎﺷد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری از اﯾن ﺧدﻣﺎت ﻧوﺑت ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد و ﻓﺎﺻﻠﮫ آن ﺑﯾﺷﺗر از  ٢٨روز ﺑﻌد اﺳت ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ اﯾن ﻧوﺑت را از طرﯾﻖ  ImmiAccountاراﺋﮫ ﮐﻧﯾد.

ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ وﯾزای داﻧﺷﺟوﯾﯽ
در ﻣواردی ﮐﮫ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﮐووﯾد ١٩-ﻣﺎﻧﻊ ﺑرآورده ﺷدن ﺷراﯾط وﯾزای داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎ در ﺣﺎل اﺗﺧﺎذ روﯾﮑردی
ﻗﺎﺑل اﻧﻌطﺎف ھﺳﺗﯾم .ﺷﻣﺎ در ﺣﺎل ﻧﻘض ﺷراﯾط وﯾزای داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺧود ﻧﺧواھﯾد ﺑود اﮔر:



ﯾﮏ ﺗﻌوﯾﻖ ﺗﺎﯾﯾد ﺷده دوره ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
در ﺣﺎل ﺗﺣﺻﯾل آﻧﻼﯾن ﺑﺎﺷﯾد

ﺑﮫ طور ﻣوﻗت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑﯾش از  ۴٠ﺳﺎﻋت در ھر دو ھﻔﺗﮫ ﮐﺎر ﮐﻧﯾد ،اﮔر ﺷﻣﺎ:




در ﺑﺧش ﺳﻼﻣت ﺷﺎﻏل ﺑﺎﺷﯾد ،در ﯾﮏ دوره ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺳﻼﻣت )ﻣﺛل ﭘرﺳﺗﺎری ﯾﺎ ﭘزﺷﮑﯽ( ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد و ﯾﮏ
ﻣﻘﺎم درﻣﺎﻧﯽ از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﻼش ھﺎی ﺿد ﮐووﯾد ١٩-ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد
در ﺑﺧش ﻣراﻗﺑت از ﺳﺎﻟﻣﻧدان ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻣرﮐز اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت از ﺳﺎﻟﻣﻧدان ﮐﮫ ﺗﺎﯾﯾد ﺷده اﺳت و ﯾﺎ ﺑودﺟﮫ
آن از ﺳوی دوﻟت ﮐﺎﻣﻧوﻟت ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود ،اﺳﺗﺧدام ﺷده ﺑﺎﺷﯾد
ﺗوﺳط ﯾﮏ اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت ﺛﺑت ﺷده ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻠﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﻣﻌﻠوﻟﯾت اﺳﺗﺧدام ﺷده ﺑﺎﺷﯾد

ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺗﺳﮭﯾل ﻣوﻗت ﺳﺎﻋت ھﺎی ﮐﺎری ﺑرای دارﻧدﮔﺎن وﯾزای داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

اطﻼع دادن ﺑﮫ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺷور ﺧود ﺑر ﻣﯽ ﮔردﯾد ،ﯾﺎ اﮔر وﺿﻌﯾت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺷﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت ﺑﮫ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ اطﻼع دھﯾد.
وﯾزای ﺷﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای دﯾﮕر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد ،ﯾﺎ وﯾزای ﺷﻣﺎ ﻣﻧﻘﺿﯽ ﺷود ،ﻣﻌﺗﺑر ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺷور
ﺧود ﺑرﮔردﯾد ﯾﺎ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺧود را ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ اﻧدازﯾد ،وﺿﻌﯾت وﯾزای ﺷﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن آﻣوزش ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﯾﮏ ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم ) (CoEﺟدﯾد ﺻﺎدر ﮐﻧﻧد و داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﺑرای ﺗﺣﺻﯾل آﻧﻼﯾن ﺛﺑت ﻧﺎم
ﮐﻧﻧد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﮏ وﯾزای داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻣﻌﺗﺑر دارﯾد ،اراﺋﮫ دھﻧده آﻣوزش ﺷﻣﺎ CoE ،ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ اراﺋﮫ ﺧواھد ﮐرد.
ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ اطﻼع دھﯾد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾزای داﻧﺷﺟوﯾﯽ در ﺟرﯾﺎن دارﯾد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد  CoEﺟدﯾد ﺧود را از طرﯾﻖ  ImmiAccountﺑﮫ
ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﺗﺎن ﭘﯾوﺳت ﮐﻧﯾد.

داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر دﺷواری ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷده اﻧد
ﺑﮫ دارﻧدﮔﺎن وﯾزای داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن آﻣوزش ﺧود ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی
ﻣوﺟود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد.
ﺑﺳﯾﺎری از داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ و اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن آﻣوزش ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺣﻣﺎﯾت ھﺎﯾﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ اﻧداﺧﺗن ﻣوﻋد ﭘرداﺧت ﺷﮭرﯾﮫ،
ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ اﻧداﺧﺗن ﺗﺣﺻﯾل ﯾﺎ ﭘرداﺧت ھﺎ ،ﺣﻣﺎﯾت در زﻣﯾﻧﮫ ﻏذا و ﻣﺳﮑن و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ و ﺳﺎﯾر ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ
اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت  Study Australiaﺑﮫ آدرس  www.studyaustralia.gov.au/ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
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ﺑﺎزﮔﺷت داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ
ﺗﻣﮭﯾدات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﺟرا ﮔذاﺷﺗﮫ ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ اﻧﺟﺎم آﻧﮭﺎ اﯾﻣن ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ
ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ از ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد.

اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از طرﯾﻖ طﯾﻔﯽ از آژاﻧس ھﺎی دوﻟﺗﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﻣوارد زﯾر اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود:






وﺑﺳﺎﯾت ﮐووﯾد ١٩-دوﻟت اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﺎ ﺟدﯾدﺗرﯾن اﺧﺑﺎر ،ﺑروزرﺳﺎﻧﯽ ھﺎ و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ
وﺑﺳﺎﯾت وزارت آﻣوزش ،ﻣﮭﺎرت ھﺎ و اﺷﺗﻐﺎل و اﯾﻣﯾل ﻣرﺑوط ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ
international.students@dese.gov.au
وﺑﺳﺎﯾت وزارت ﺑﮭداﺷت ﺑﺎ ﺟزﯾﯾﺎت در ﻣورد ﭘوﺷش ﺳﻼﻣت داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺷور
وﺑﺳﺎﯾت آﻣﺑودزﻣﺎن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐووﯾد١٩-
اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﺧدﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در وﺑﺳﺎﯾت .Study Australia
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