Visa pelajar
Pemeriksaan dan perawatan COVID-19
Walaupun Anda tidak memiliki visa, atau tidak yakin tentang status visa Anda, Anda harus mengikuti arahan
kesehatan masyarakat. Jika Anda merasa tidak sehat, cari bantuan medis dan periksakan diri atas COVID19.
Pemerintah negara bagian dan teritori menyediakan pemeriksaan dan perawatan COVID-19 gratis.









Teritori Ibukota Australia
New South Wales
Teritori Utara
Queensland
Australia Selatan
Tasmania
Victoria
Australia Barat

Saya memiliki visa Pelajar
Pemerintah mengambil pendekatan yang fleksibel terkait dengan persyaratan visa pelajar di mana larangan
COVID-19 membuat tidak terpenuhinya persyaratan, seperti kehadiran di kelas atau penggunaan
pembelajaran online.
Jika studi Anda di Australia telah berakhir, dan Anda tidak dapat meninggalkan Australia, Anda perlu
mengajukan permohonan untuk visa lain sebelum visa Pelajar Anda kedaluwarsa.
Sesuai undang-undang migrasi Australia, visa pelajar tidak dapat diperpanjang.
Anda perlu mengajukan permohonan visa baru jika:



Anda tidak dapat kembali ke negara asal dan visa Anda kedaluwarsa
Anda perlu lebih banyak waktu di Australia untuk menyelesaikan sekolah Anda.

Jika Anda melanjutkan studi di Australia, Anda harus mengajukan visa pelajar baru enam minggu sebelum
visa pelajar Anda sekarang berakhir.
Jika studi Anda di Australia berakhir tetapi Anda tidak dapat meninggalkan Australia, Anda harus
mengajukan permohonan visa lain sebelum visa Pelajar Anda berakhir.
Tergantung pada keadaan Anda, Anda mungkin memenuhi syarat untuk visa Pengunjung (subkelas 600).
Beberapa layanan terkait proses aplikasi visa bisa terkena dampak sehingga berbagai layanan menjadi tidak
tersedia. Ini termasuk dokter panel yang melakukan pemeriksaan medis, fasilitas pengujian bahasa Inggris
dan pemeriksaan biometrik. Selama layanan ini tidak tersedia, banyak pelamar yang tidak dapat memenuhi

persyaratan visa mereka. Pelamar akan diberi waktu tambahan untuk menyelesaikan pemeriksaan dan
memberikan informasi yang diminta.
Jika Anda memasukan permohonan baru sebelum visa saat ini berakhir, Anda bisa mendapat visa bridging
untuk tetap sah sementara semua persyaratan dipenuhi.

Bekerja menggunakan visa pelajar
Jika sekolah Anda sedang 'bukan masa belajar (out of session)
Anda dapat bekerja berjam-jam tanpa batas jika program Anda dianggap ‘bukan masa belajar’ Sekolah
dianggap 'bukan masa belajar' selama libur yang dijadwalkan atau jika siswa telah menyelesaikan program
mereka sesuai jadwal.
Jika Anda kuliah tingkat master jalur penelitian atau program doktor
Jika Anda telah mulai kuliah tingkat master jalur penelitian atau program doktor, Anda dapat bekerja tanpa
batas waktu.
Jika kuliah Anda telah ditangguhkan (deferred).
Anda dapat bekerja lebih dari 40 jam per dua minggu jika program studi Anda telah ditangguhkan.
Keringanan-sementara jam kerja bagi pemegang visa pelajar
Pemegang visa pelajar tertentu untuk sementara ini diizinkan bekerja lebih dari 40 jam per dua minggu jika
mereka:




bekerja di sektor kesehatan, terdaftar dalam kursus terkait kesehatan (seperti perawat atau dokter)
dan diarahkan oleh pejabat kesehatan untuk membantu upaya melawan COVID-19
dipekerjakan di perawatan lansia oleh Penyedia yang Disetujui atau penyedia layanan perawatan
lansia yang didanai Negara persemakmuran
dipekerjakan oleh penyedia Skema Asuransi Disabilitas Nasional yang terdaftar.

Pengaturan sementara ini hanya berlaku untuk pemegang visa pelajar yang bekerja di sektor ini. Lihat
Keringanan-sementara jam kerja bagi pemegang visa pelajar.
Penyedia layanan Lansia harus merujuk pada korespondensi yang diberikan kepada mereka oleh
Departemen Kesehatan. Penyedia Skema Asuransi Difabel Nasional Terdaftar (NDIS) harus merujuk pada
korespondensi yang disediakan oleh Komisi NDIS untuk informasi lebih lanjut.
Pemberi kerja masih harus mematuhi semua undang-undang tempat kerja Australia yang berlaku. Pekerja
asing, termasuk pelajar internasional, memiliki hak yang sama sesuai undang-undang tempat kerja Australia
seperti halnya semua karyawan lainnya.

Persyaratan belajar di Australia
Departemen Dalam Negeri tidak mengatur persyaratan metode (mode) belajar.
Anda harus menghubungi penyedia pendidikan Anda.
Harap lihat Pernyataan bersama TEQSA dan ASQA terkait metode pelaksanaan fleksibel.

Untuk pengecualian sebagai akibat larangan perjalanan, lihat Persyaratan Kode Nasional untuk siswa
pendidikan tinggi yang terkena dampak untuk melakukan studi online.

Memberitahu Departemen
Anda tidak perlu memberi tahu Departemen jika Anda pulang, atau situasi belajar Anda berubah.
Visa Anda tetap valid sampai Anda mengajukan permohonan visa lain, atau visa Anda berakhir. Status visa
Anda akan tetap tidak berubah jika Anda pulang atau menunda studi Anda.

Siswa yang mengalami kesulitan keuangan
Anda didorong untuk mengandalkan dukungan keluarga, pekerjaan paruh waktu jika tersedia dan tabungan
Anda sendiri untuk menopang diri Anda di Australia.
Jika Anda tidak dapat menghidupi diri sendiri, Anda harus mengurus kepulangan ke negara tempat Anda
biasa tinggal. Ini adalah persyaratan dari semua visa pelajar, yaitu pemegang visa harus memiliki akses ke
dana untuk menghidupi diri mereka sendiri selama tinggal di Australia.
Siswa yang telah berada di Australia lebih dari 12 bulan yang kemudian mengalami kesulitan keuangan
akan dapat menggunakan dana pensiun Australia mereka.
Harap lihat Halaman web Kantor Pajak Australia tentang akses dini atas dana pensiun
Visa untuk Pandemi COVID-19
Jika visa pelajar Anda kedaluwarsa, saat ini Anda tidak dapat pulang dan tidak dapat memenuhi persyaratan
untuk visa lain, Anda mungkin memenuhi syarat untuk Visa jalur Kegiatan Disetujui Pemerintah Australia
untuk Aktivitas Sementara (subkelas 408) (Visa untuk Pandemi COVID-19 .
Anda harus menunjukkan kenapa Anda tidak dapat memenuhi persyaratan untuk visa lain. Ini mungkin
mencakup pernyataan dan bukti bahwa Anda tidak memiliki akses ke dana yang cukup untuk dapat
membayar biaya permohonan visa lebih lanjut (VAC).

