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 دانشجویان بین المللی 

 ( است. ۴۸۵( یا ویزای موقت فارغ التحصیالن )زیرگروه ۵۰۰این اطالعات برای دارندگان ویزای دانشجویی )زیرگروه 

 تقاضا برای ویزای دانشجویی جدید 

های پردازش برخی ویزاها تحت تاثیر قرار گرفته است. نهایی شدن تقاضاها ممکن است بیشتر ، زمان ۱۹-به دلیل کووید

 زمان ببرد.

یک تقاضای کامل بررسی سریع تر را ممکن خواهد کرد. ما به دانشجویان توصیه می کنیم تا به وزارت کشور تقاضاهای 

استفاده  ابزار چک لیست مدارککامل برای ویزای دانشجویی را ارائه کنند. برای بررسی الزامات، دانشجویان می توانند از 

 کنند.

 مراجعه کنید. زمان های جهانی پردازش ویزابرای کسب اطالعات بیشتر به قسمت 

 لغو هزینه ویزای دانشجویی

فوریه  ۱ما هزینه تقاضای ویزا را لغو خواهیم کرد تا شما بتوانید برای یک ویزای دانشجویی دیگر تقاضا کنید اگر در تاریخ 

نتوانستید دوره خود را در دوره اعتبار  ۱۹-یا بعد از آن یک ویزای دانشجویی داشته اید و به دلیل تاثیرات کووید ۲۰۲۰

 این شامل موارد زیر می شود اگر شما: ویزای اصلی خود به پایان برسانید.

 تحصیل را به تعویق انداختید چون به دلیل محدودیت های مسافرتی نتوانستید وارد استرالیا شوید 
 مجبور بودید حجم تحصیلی خود را به پاره وقت کاهش دهید 
 ( نتوانستید آموزش مبتنی بر کار یا گمارش ها یتانplacements.را تکمیل کنید ) 

دام شامل دانشجویانی نمی شود که بنا بر دالیل عادی برای یک ویزای دانشجویی جدید تقاضا می کنند )از جمله اگر در این اق

یک دوره و یا واحد درسی مردود شده اید، به دالیل شخصی تحصیل تان را به تعویق انداخته اید و یا داوطلبانه حجم درسی 

 خود را کاهش داده اید.(

یک فرم پر ای شما برای لغو هزینه مورد بررسی قرار گیرد، شما باید برای ویزای دانشجویی تقاضا کنید و برای این که تقاض

ائه دهنده آموزش خود از سوی مرکز ار (PDF-228 KBقرار گرفته اند ) ۱۹-دانشجویانی که تحت تاثیر کووید ۱۵۴۵شده 

 را ارائه کنید.

اگر برای لغو هزینه در استرالیا تقاضا می کنید، به طور خودکار یک ویزای بریجینگ صادر نخواهد شد چرا که در ابتدا 

 معافیت از پرداخت هزینه باید چک شود.

 ( اعمال می شود.VACاین لغو هزینه فقط در مورد هزینه تقاضای ویزا)

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/web-evidentiary-tool
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/web-evidentiary-tool
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processing-times
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processing-times
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf
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سفر می  ۲۰۲۲مارس  ۱۹و  ۲۰۲۲ژانویه  ۱۹دگان ویزای دانشجویی که در خارج از استرالیا هستند و بین به عالوه، دارن

کنند واجد شرایط دریافت عودت هزینه تقاضای ویزا خواهند بود. اطالعات بیشتر در مورد نحوه تقاضا برای یک بازپرداخت 

VAC  موجود است. گرفتن یک عودتدر قسمت 

 ۱۹-کووید ۱۵۴۵فرم 

یا بعد از آن، یک ویزای دانشجویی داشتید و به دلیل  ۲۰۲۰باید برای مراکز آموزشی مشخص شود که شما در روز ا فوریه 

 به پایان برسانید. نتوانستید دوره تحصیلی خود را در زمان اعتبار ویزای اصلی تان ۱۹-کووید

 را همراه با فرم پر شده تان ارائه بدهید. ۱۹-شما همچنین می توانید مدارک بیشتر در مورد تاثیرات مربوط به کووید

 آزمون های انگلیسی، بیومتریک و سالمت –چارچوب های زمانی انعطاف پذیر برای اطالعات بیشتر 

کنید، ما به شما زمان بیشتری خواهیم داد تا نتایج آزمون زبان انگلیسی  نتوانستید در آزمون شرکت ۱۹-اگر به دلیل کووید

خود را ارائه کنید. برای جمع آوری بیومتریک و بررسی های پزشکی هم زمان بیشتری داده خواهد شد، در صورتی که 

 دسترسی به این خدمات را مختل کرده باشد. ۱۹-کووید

روز دیگر است، شما می  ۲۸در صورتی که برای یک یا تعداد بیشتری از این خدمات نوبت گرفته اید و فاصله آن بیشتر از 

 ارائه کنید. ImmiAccountتوانید تاییدیه این نوبت را از طریق 

، ImmiAccountبه تقاضاها برای اطالعات پاسخ دهید تا به وزارتخانه، از طریق  لطفا اگر به زمان بیشتری نیاز دارید،

 اطالع دهید.

 افرای که در حال حاضر ویزا دارند 

 ۱۹-تمهیدات انعطاف پذیر در مورد تاریخ های شروع به دلیل کووید

شاید نتوانند دوره تحصیلی خود را به موقع  ۱۹-برخی دانشجویان به دلیل محدودیت های کوویدوزارتخانه درک می کند که 

نمی توانید تحصیل  ۱۹-شروع کنند. اطمینان حاصل کنید مرکز آموزشی شما اطالع دارد که شما به دلیل محدودیت های کووید

نان حاصل کنید شما شرایط ویزای خود را نقض نمی خود را شروع کنید. گزینه هایی وجود دارد که می تواند کمک کند اطمی

 کنید. مرکز آموزشی شما می تواند به شما بگوید در وضعیت شما چه گزینه هایی موجود است.

نمی  ۱۹-اگر شما دارای یک ویزای دانشجویی هستید، با مرکز آموزشی خود تماس بگیرید، اگر به دلیل محدودیت های کووید

 ه اطمینان حاصل کنید که در یک دوره تحصیلی تایید شده ثبت نام کرده اید.توانید سفر کنید. همیش

 اطالع داشته باشید که ممکن است ویزای شما را لغو کنیم اگر شما:

 به موقع تحصیل خود را شروع نکنید، یا 
 ( یک تاییدیه ثبت نامCoE.جاری یا فعال نداشته باشید ) 

 کند تا این اتفاق نیفتد.مرکز آموزشی شما می تواند به شما کمک 

ن را چک کنید. ای VEVOفعال یا جاری نداشته اید، وضعیت خود را در  CoEاگر شما در خارج از استرالیا هستید و یک 

 قبل از هر گونه برنامه ریزی برای سفر انجام دهید تا اطمینان حاصل کنید وضعیت ویزای شما تغییر نکرده است.

https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online
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 مراجعه کنید. وضعیت تحصیل شما تغییر کرده استبرای کسب اطالعات بیشتر به قسمت 

 شرایط ویزای دانشجویی

مانع برآورده کردن  ۱۹-ما در حال اتخاذ رویکردی انعطاف پذیر درباره مواردی هستیم که در آنها محدودیت های کووید

 الزامات ویزای دانشجویی شده است. شما در حال نقض شرایط ویزای دانشجویی خود نخواهید بود اگر:

 صیلی داشته باشیدیک تعویق تایید شده دوره تح 
 .در حال تحصیل آنالین باشید 

به دلیل کمبود کنونی نیروی کار، دولت به طور موقت در حال لغو محدودیت ساعت های کاری برای دارندگان ویزای 

تغییرات موقت در شرایط ویزای کار برای دانشجویی در تمام بخش های اقتصاد است. برای کسب اطالعات بیشتر به قسمت 

مراجعه کنید. این اقدامی موقتی برای تمام دانشجویان کنونی و  دانشجویان و افراد در حال کار در حین گذراندن تعطیالت

پیدا کنند و قبل از شروع دوره، آن را شروع کنند همچنین دانشجویانی است که تازه وارد می شوند و ممکن است بخواهند کار 

 دوباره مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این همچنین شامل متقاضیان ثانویه است. ۲۰۲۲و در آوریل 

 مراجعه کنید.تسهیل موقت ساعت های کاری برای دارندگان ویزای دانشجویی برای کسب اطالعات بیشتر به قسمت 

 بازپرداخت های هزینه تقاضای ویزا برای دانشجویان

الیا در اولین فرصت ممکن است تا دولت در حال ارائه یک مشوق برای دارندگان ویزاهای دانشجویی برای بازگشت به استر

 کمک شود. ۱۹-به رفع کمبود نیروی کار ناشی از کووید

به استرالیا سفر کند،  ۲۰۲۲مارس  ۱۹و  ۲۰۲۲ژانویه  ۱۹هر دانشجویی که در حال حاضر خارج از کشور است و بین 

برای  ۲۰۲۲دسامبر  ۳۱ید بود تا ( باشد. شما قادر خواهVACممکن است واجد شرایط دریافت عودت هزینه تقاضای ویزا )

گرفتن یک در قسمت  VACیک بازپرداخت تقاضا کنید. اطالعات بیشتر در مورد نحوه تقاضا برای یک بازپرداخت 

 موجود است. بازپرداخت

 هیدچه زمانی باید به ما اطالع د

اگر شما به کشور خود بر می گردید، یا اگر وضعیت تحصیلی شما تغییر کرده است، نیازی نیست به ما اطالع دهید. ویزای 

شما تا زمانی که برای یک ویزای دیگر تقاضا کنید، یا ویزایتان منقضی شود، معتبر می ماند. اگر به کشور خود برگردید یا 

 وضعیت ویزای شما تغییر نخواهد کرد.تحصیالت خود را به تعویق اندازید 

( جدید صادر کنند و دانشجویان را برای تحصیل آنالین ثبت نام CoEارائه دهندگان آموزش می توانند یک تاییدیه ثبت نام )

 جدید شما را به ما ارائه خواهد کرد. CoEکنند. اگر ویزای دانشجویی معتبر دارید، مرکز آموزشی تان، 

به تقاضای  ImmiAccountجدید خود را از طریق  CoEای دانشجویی در جریان دارید، می توانید اگر یک تقاضای ویز

 خود پیوست کنید.

  

https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/study-situation
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/study-situation
https://immi.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=813
https://immi.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=813
https://immi.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=813
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/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500/temporary-relaxation-of-working-hours-for-student-visa-holders
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
https://online.immi.gov.au/lusc/login
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 اطالعات بیشتر

 زیر ارائه می شود:اطالعات بیشتر برای دانشجویان بین المللی از طریق طیفی از آژانس های دولتی از جمله موارد 

 با جدیدترین اخبار، بروزرسانی ها و توصیه ها. دولت استرالیا ۱۹-وبسایت کووید 
 المللی به آدرس و ایمیل مربوط به دانشجویان بین  وبسایت وزارت آموزش، مهارت ها و اشتغال

international.students@dese.gov.au  
 در مورد پوشش سالمت دانشجویان خارج از کشور وبسایت وزارت بهداشت 
 (وبسایت بازرس دانشجویان بین المللیInternational Student Ombudsman) برای شکایات مربوط به کووید-

۱۹ 
  وبسایتStudy Australia  اطالعات در مورد خدمات حمایتی.برای 

 حمایت مالی 

 اگر در استرالیا کار یا تحصیل می کنید، ممکن است بتوانید به حمایت های مالی دسترسی داشته باشید در صورتی که:

 باشید )پرداختی بحران  ۱۹-الزم باشد خود را در قرنطینه قرار دهید یا در حال مراقبت از یک فرد مبتال به کووید
 همه گیری( یا، مرخصی

  به طور منفی تحت تاثیر یک دستور ایالتی در مورد سالمت عمومی قرار گرفته باشید و برای بیش از هفت روز تحت
 (.۱۹-قرنطینه باشید )پرداختی بحران کووید

پرداختی ها و خدمات برای کسب جزئیات بیشتر در مورد پرداختی های حمایت های مالی و معیارهای واجد شرایط بودن، به 

 مراجعه کنید. سنترلینک

 برنامه های ورود دانشجویان 

نمی شوید،  واکسینه شده کامل برای اهداف سفر بین المللیاگر یک ویزای دانشجویی دارید و مشمول تعریف استرالیا از 

ویزاهای ممکن است واجد شرایط سفر به استرالیا تحت یک برنامه ورود دانشجو باشید. برای اطالعات بیشتر به قسمت 

 مراجعه کنید. دانشجویی

 جایگزین کردن و تمدید ویزای موقت فارغ التحصیالن 

شید. اگر شما دارای یک ویزای موقت فارغ التحصیالن هستید، ممکن است واجد شرایط یک ویزای جایگزین یا تمدید ویزا با

 مراجعه کنید. ویزای موقت فارغ التحصیالنبرای کسب اطالعات بیشتر به قسمت 

 

https://www.australia.gov.au/
https://www.dese.gov.au/covid-19
mailto:international.students@dese.gov.au
https://www.privatehealth.gov.au/health_insurance/overseas/index.htm
https://www.ombudsman.gov.au/How-we-can-help/overseas-students
http://www.studyinaustralia.gov.au/
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/international-students/student-visas
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/international-students/student-visas
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/international-students/student-visas
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/international-students/temporary-graduate-visa
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/international-students/temporary-graduate-visa

