Informasi di halaman ini hanya untuk pelajar yang berpartisipasi dalam Rencana
Kedatangan Pelajar Internasional yang disetujui. Informasi ini tidak menggantikan
informasi yang tersedia pada visa Pelajar, peraturan COVID-19 untuk siswa atau
pengecualian dan pembatasan perjalanan standar.
Anda mungkin bisa kembali ke Australia jika Anda telah dinominasikan oleh institusi
pendidikan Anda sesuai Rencana Kedatangan Siswa Internasional yang disetujui.

Nominasi atau pengusulan nama siswa
Pemerintah negara bagian dan teritori akan menentukan institusi pendidikan dan siapa
saja yang dapat ikut serta dalam Rencana Kedatangan Siswa Internasional. Ini juga
termasuk pengaturan perjalanan dan karantina untuk siswa yang kembali.
Lembaga pendidikan akan menentukan siswa internasional yang mungkin memenuhi
syarat untuk kembali ke Australia sesuai rencana yang disetujui. Anda harus menghubungi
institusi pendidikan Anda untuk mengetahui informasi lebih lanjut dan mendiskusikan
apakah Anda dapat dimasukkan dalam Rencana Kedatangan Siswa Internasional.
Informasi lebih lanjut bisa didapatkan dari penyedia pendidikan Anda.
Siswa yang berpartisipasi masih memerlukan pengecualian perjalanan untuk bepergian ke
Australia. Pemerintah negara bagian dan teritori terkait akan mengajukan permohonan
pengecualian ini atas nama Anda. Lembaga pendidikan Anda akan memberi saran
tentang pengaturan perjalanan setelah pengecualian perjalanan Anda disetujui. Anda
sebaiknya tidak mengajukan pengecualian perjalanan individu dan membuat pengaturan
untuk melakukan perjalanan ke Australia untuk berpartisipasi dalam rencana Kedatangan
Siswa Internasional kecuali Anda telah diberi tahu oleh institusi pendidikan Anda.

Visa
Anda harus memiliki visa Pelajar (sub kelas 500) yang valid untuk berpartisipasi dalam
Rencana Kedatangan Pelajar Internasional. Departemen ini tidak dapat memfasilitasi
pemrosesan prioritas untuk visa pelajar sebagai bagian dari proses ini. Periksa situs web
kami untuk waktu pemrosesan saat ini.
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Meskipun tidak ada persyaratan validitas visa minimum yang diperlukan untuk memasuki
Australia, Anda harus memiliki masa berlaku visa yang cukup jika ada penundaan
perjalanan Anda ke Australia. Anda tidak akan bisa naik pesawat yang sudah dijadwalkan
tanpa memiliki visa.
Untuk memeriksa rincian visa Anda, lihat Verifikasi Hak Visa Online (VEVO).
Jika Anda datang ke Australia menggunakan visa pelajar yang sedang berlaku, dan telah
mengajukan permohonan visa baru saat berada di luar Australia, dan masih menunggu
keputusan visa tersebut, maka Anda akan dapat mengajukan permohonan Bridging visa
A. Anda dapat mengajukan permohonan visa bridging melalui ImmiAccount.
Jika Anda ingin mengajukan permohonan visa pelajar lebih lanjut di Australia, Anda harus
memenuhi persyaratan kelayakan standar. Anda dapat mengajukan permohonan visa
pelajar baru melalui ImmiAccount.

Pengecualian perjalanan
Siswa internasional yang dinominasikan untuk kembali ke Australia sesuai Rencana
Kedatangan Siswa Internasional yang disetujui tidak dibebaskan dari pembatasan
perjalanan saat ini di Australia.
Anda harus memiliki pengecualian perjalanan untuk bisa datang ke Australia. Pemerintah
negara bagian atau teritori yang relevan akan mengajukan pengecualian perjalanan atas
nama Anda jika Anda yang dinominasikan di dalam rencana kedatangan pelajar mereka
yang telah disetujui.
Rincian lebih lanjut tentang proses pengecualian perjalanan yang terkait dengan Rencana
Kedatangan Siswa Internasional akan tersedia sesuai kebutuhan. Harap jangan
mengajukan permohonan pengecualian perjalanan ke Australia kecuali telah diberi tahu.

Deklarasi Perjalanan Australia
Anda harus mengisi Deklarasi Perjalanan Australia secara online setidaknya 72 jam
sebelum keberangkatan Anda ke Australia.
Deklarasi Perjalanan Australia berisi rincian kontak Anda di Australia, rincian
penerbangan, persyaratan karantina, dan status kesehatan Anda.
Setelah mengisi deklarasi, Anda akan menerima email berisi rincian yang dapat Anda
tunjukkan (baik secara elektronik atau cetak) sebelum Anda naik ke pesawat dan
setibanya di Australia.
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Ketentuan visa
Anda harus memiliki dana yang cukup untuk menghidupi diri Anda sendiri selama masa
studi Anda. Anda tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan keuangan
dari Pemerintah Australia.
Anda mungkin juga kesulitan mencari pekerjaan paruh waktu di Australia mengingat
kondisi ekonomi saat ini. Anda perlu memahami syarat untuk bekerja yang terkait dengan
visa Anda.
Anda dan setiap anggota keluarga yang menyertai harus selalu memiliki asuransi
kesehatan yang memadai selama masa tinggal Anda di Australia. Siswa harus dilindungi
oleh asuransi Overseas Student Health Cover (Perlindungan Kesehatan Pelajar Asing)
atau OSHC dari penyedia asuransi kesehatan Australia yang disetujui, kecuali ada
pengecualian.
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