Εξέταση και θεραπευτική αγωγή για τη νόσο
COVID-19
Ακόμα κι αν δεν έχετε θεώρηση εισόδου (βίζα) ή δεν είστε σίγουροι για το καθεστώς της
θεώρησής σας, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες δημόσιας υγείας. Εάν αισθάνεστε
αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική βοήθεια και εξεταστείτε για τη νόσο COVID-19.
Οι κυβερνήσεις των πολιτειών και επικρατειών προσφέρουν δωρεάν εξετάσεις και
θεραπευτική αγωγή για τη COVID-19.
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Ιατρικές εξετάσεις μετανάστευσης στη Βικτώρια
Λόγω των περαιτέρω περιορισμών COVID-19, όλες οι Ιατρικές Εξετάσεις Μετανάστευσης
έχουν διακοπεί προσωρινά στη Βικτώρια. Αυτό θα αναθεωρηθεί σύμφωνα με περαιτέρω
ανακοινώσεις δημόσιας υγείας.

Έχω, ή επιθυμώ να υποβάλλω αίτηση, για
Θεώρηση Εισόδου Σπουδαστή
Υποστήριξη προς τους σπουδαστές και τους πτυχιούχους
εξωτερικού
Η Αυστραλία παραμένει ένας υψηλής ποιότητας και φιλόξενος προορισμός για
σπουδαστές από το εξωτερικό. Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων για τις
θεωρήσεις εισόδου προς στήριξη των σπουδαστών. Ορισμένα από αυτά τα μέτρα
χρειάζονται νομοθετική τροποποίηση και θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά για περισσότερες
πληροφορίες.
Τα μέτρα θα είναι προσωρινά και θα ισχύουν για όσο χρειαστεί. Βλέπε Δήλωση του
Υπουργού στα μέσα ενημέρωσης.

Τέλος (fee) Θεώρησης Εισόδου Σπουδαστή
Θα απαλλαγούμε από την καταβολή του τέλους αίτησης για θεώρηση εισόδου για να σας
επιτρέψουμε να υποβάλετε περαιτέρω αίτηση για θεώρηση εισόδου σπουδαστή ώστε να
ολοκληρώσετε τις σπουδές σας. Αυτό το μέτρο θα είναι διαθέσιμο σε σπουδαστές που
ήταν κάτοχοι θεώρησης εισόδου σπουδαστή την 1η Φεβρουαρίου 2020 ή μετά και οι οποίοι
δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τα μαθήματά τους εντός της αρχικής ισχύος της
θεώρησης τους λόγω των επιπτώσεων της COVID-19. Αυτό περιλαμβάνει σπουδαστές οι
οποίοι:




ανέβαλαν τις σπουδές τους καθώς δεν μπόρεσαν να εισέλθουν στην Αυστραλία
λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών
αναγκάστηκαν να μειώσουν τις σπουδές τους σε μερική (part-time) φοίτηση
δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την εργασιακή τους κατάρτιση ή/και την
τοποθέτησή τους σε θέση εργασίας.

Αυτό το μέτρο δεν προορίζεται για σπουδαστές που υποβάλλουν αίτηση για νέα θεώρηση
εισόδου σπουδαστή λόγω συνηθισμένων λόγων (συμπεριλαμβανομένων εάν έχετε
αποτύχει σε μαθήματα (course) ή σε μονάδα σπουδών (unit of study), αναβάλλετε για
προσωπικούς λόγους ή μειώσατε εθελοντικά το φόρτο των σπουδών σας.)
Για να είστε επιλέξιμοι να εξεταστεί η αίτησή σας για απαλλαγή από την καταβολή του
τέλους, πρέπει να υποβάλετε αίτηση για Θεώρηση Εισόδου Σπουδαστή και να
επισυνάψετε μια συμπληρωμένη Φόρμα 1545 COVID-19 Επηρεασμένου Σπουδαστή
(PDF - 228 KB) από τον πάροχό σας υπηρεσιών εκπαίδευσης με έγκυρη αίτηση
Θεώρησης Εισόδου Σπουδαστή.
Πρέπει να υποβάλετε αίτηση για αυτήν τη θεώρηση διαδικτυακά. Όταν υποβάλετε την
αίτηση μπορείτε να είστε εντός ή εκτός της Αυστραλίας.
Αυτή η απαλλαγή από την καταβολή του τέλους ισχύει μόνο για το τέλος αίτησης
θεώρησης εισόδου.
Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων σε σπουδαστές που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για
Θεώρηση Εισόδου Σπουδαστή. Μόνο νέες αιτήσεις θα είναι επιλέξιμες για την απαλλαγή
από την καταβολή του τέλους αίτησης.

Φόρμα 1545 COVID-19
Οι πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης πρέπει να είναι ικανοποιημένοι ότι ένας σπουδαστής
πληροί τα παραπάνω κριτήρια.
Οι ερωτήσεις 6 και 7 στη φόρμα πρέπει να συμπληρωθούν μόνο για σπουδαστές που
έχουν αναβάλει τις σπουδές τους.
Οι σπουδαστές μπορούν επίσης να χορηγήσουν περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία για
σχετικές επιπτώσεις λόγω της COVID-19 μαζί με τη συμπληρωμένη φόρμα.
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Επιλεξιμότητα για Προσωρινή Θεώρηση Εισόδου Πτυχιούχου
(Υποκατηγορία 485)
Έχουμε αλλάξει τις προϋποθέσεις για την Προσωρινή Θεώρηση Εισόδου Πτυχιούχου
(υποκατηγορία 485) (Temporary Graduate (subclass 485) visa) για όσους έχουν
επηρεαστεί από τη COVID-19:


οι διαδικτυακές σπουδές που παρακολουθούνται εκτός της Αυστραλίας λόγω των
ταξιδιωτικών περιορισμών της COVID-19, θα υπολογίζονται στις Αυστραλιανές
Απαιτήσεις Σπουδών (Australian Study Requirement) για υφιστάμενους και νέους
κατόχους θεώρησης εισόδου σπουδαστή.

Αυτή η αλλαγή είναι διαθέσιμη τώρα.


οι πτυχιούχοι που επηρεάζονται από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς λόγω της
COVID-19, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να τους χορηγηθεί Προσωρινή
Θεώρηση Εισόδου Πτυχιούχου εκτός Αυστραλίας (στην περίπτωση που πληρούν
όλες τις προϋποθέσεις).

Αυτή η αλλαγή δεν είναι διαθέσιμη ακόμη. Θα πρέπει να ελέγξετε ξανά για
περισσότερες πληροφορίες.

Χορήγηση θεώρησης εισόδου σπουδαστή στο εξωτερικό
Ενώ συνεχίζουμε να επεξεργαζόμαστε αιτήσεις, ξεκινήσαμε εκ νέου τη χορήγηση
θεώρησης εισόδου σπουδαστή σε σπουδαστές που υπέβαλαν τέτοια αίτηση εκτός
Αυστραλίας και πληρούν όλες οι προϋποθέσεις.
Όσο ισχύουν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, δεν μπορείτε να ταξιδέψετε στην Αυστραλία.

Ευέλικτα χρονικά περιθώρια για επιπρόσθετες πληροφορίες –
Εξετάσεις αγγλικής γλώσσας, βιομετρικά στοιχεία και υγεία
Σας δίνουμε επιπλέον χρόνο για να χορηγήσετε τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας στην
αγγλική γλώσσα, εάν δεν μπορούσατε να εξετασθείτε λόγω της COVID-19. Επίσης, θα
χορηγηθεί επιπλέον χρόνος για τη συλλογή βιομετρικών στοιχείων και ελέγχων υγείας στις
περιπτώσεις που λόγω της COVID-19 διακόπηκε η πρόσβαση σε υπηρεσίες.
Σε περίπτωση που έχετε κλείσει ραντεβού για μία ή περισσότερες από αυτές τις
υπηρεσίες, που είναι περισσότερο από 28 ημέρες στο μέλλον, μπορείτε να επισυνάψετε
την επιβεβαίωση του ραντεβού σας στο ImmiAccount.

Ισχύοντες όροι της Θεώρησης Εισόδου Σπουδαστή
Έχουμε λάβει μια ευέλικτη προσέγγιση για τις περιπτώσεις που οι περιορισμοί λόγω της
COVID-19 έχουν αποτρέψει την τήρηση των όρων της θεώρησης εισόδου σπουδαστή. Δεν
θα θεωρείστε ότι παραβιάζετε τους όρους της θεώρησης εάν:



έχετε εγκεκριμένη αναβολή μαθημάτων
σπουδάζετε διαδικτυακά.
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Επίσης, σας επιτρέπεται προσωρινά να εργάζεστε περισσότερες από 40 ώρες ανά
δεκαπενθήμερο εάν:






απασχολείστε στον τομέα της υγείας, είστε εγγεγραμμένοι σε μαθήματα που
σχετίζονται με την υγεία (όπως νοσηλευτική ή ιατρική) και σας δίνεται εντολή από
υγειονομικό υπάλληλο να βοηθήσετε στην προσπάθεια κατά της COVID-19
απασχολείστε στον κλάδο φροντίδας ηλικιωμένων από Εγκεκριμένο πάροχο ή
πάροχο υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων που χρηματοδοτείται από την
Κοινοπολιτεία
απασχολείστε από έναν καταχωρημένο πάροχο του Εθνικού Ασφαλιστικού
Συστήματος Αναπηρίας (National Disability Insurance Scheme).

Βλέπε Προσωρινή χαλάρωση των ωρών εργασίας για κατόχους θεώρησης εισόδου
σπουδαστή.

Ενημέρωση του Υπουργείου
Δεν χρειάζεται να ενημερώσετε το Υπουργείο εάν επιστρέψετε στη χώρα σας ή εάν
αλλάξει η κατάσταση των σπουδών σας.
Η θεώρησή σας εισόδου παραμένει σε ισχύ έως ότου υποβάλετε άλλη αίτηση θεώρησης
εισόδου ή λήξει η θεώρησή σας. Το καθεστώς της θεώρησής σας δεν θα αλλάξει εάν
επιστρέψετε στη χώρα σας ή αν αναβάλλετε τις σπουδές σας.
Οι πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης μπορούν να εκδώσουν μια νέα Επιβεβαίωση
Εγγραφής (CoE) (Confirmation of Enrolment) και να εγγράψουν σπουδαστές να
σπουδάσουν διαδικτυακά. Εάν διαθέτετε έγκυρη θεώρηση εισόδου σπουδαστή, ο
πάροχός σας υπηρεσιών εκπαίδευσης θα χορηγήσει στο Υπουργείο τη νέα σας CoE. Δεν
χρειάζεται να ενημερώσετε το Υπουργείο.
Εάν έχετε ανοιχτή αίτηση θεώρησης εισόδου σπουδαστή, μπορείτε να επισυνάψετε τη νέα
σας CoE στην αίτησή σας μέσω του ImmiAccount.

Σπουδαστές που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες
Ενθαρρύνονται οι κάτοχοι θεώρησης εισόδου σπουδαστή να παραμείνουν σε επαφή με
τους παρόχους τους υπηρεσιών εκπαίδευσης για την ποικιλία μέσων στήριξης που
διαθέτουν.
Πολλά πανεπιστήμια και πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης προσφέρουν στήριξη σε
σπουδαστές, όπως αναβολή καταβολής διδάκτρων, αναβολή σπουδών ή πληρωμών,
υποστήριξη με τρόφιμα και καταλύματα, καθώς και στήριξη ψυχικής υγείας και άλλη
ιατρική στήριξη.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Study Australia
www.studyinaustralia.gov.au/.

Επιστροφή των σπουδαστών εξωτερικού στην Αυστραλία
Οι ρυθμίσεις για την επιστροφή των σπουδαστών εξωτερικού στην Αυστραλία θα
εφαρμοστούν όταν είναι ασφαλές και με τρόπο που προστατεύει την αυστραλιανή
κοινότητα.
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Περισσότερες πληροφορίες
Πληροφορίες για τους σπουδαστές εξωτερικού διατίθενται από διάφορες Κυβερνητικές
υπηρεσίες, όπως:







τον ιστότοπο COVID-19 της Αυστραλιανής Κυβέρνησης με τα τελευταία νέα,
ενημερώσεις και συμβουλές.
τον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας, Δεξιοτήτων και Απασχόλησης και τη
διεύθυνση email για τους σπουδαστές εξωτερικού
international.students@dese.gov.au
τον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας που περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για την
Ιατρική Κάλυψη Σπουδαστών Εξωτερικού
τον ιστότοπο του Συνηγόρου Δικαιωμάτων Σπουδαστών Εξωτερικού για παράπονα
που σχετίζονται με τη COVID-19
πληροφορίες για διαθέσιμες υποστηρικτικές υπηρεσίες σπουδαστών εξωτερικού
στον ιστότοπο της Study Australia.
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