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ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ  

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ (ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ 500) ਜਾਾਂ ਅਸਥਾਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ 485) ਿੀਜਾ ਧਾਰਕਾਾਂ ਲਈ ਹੈ।  

ਨਿੇਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਿੇਣਾ  

COVID-19 ਿੇ ਕਾਰਨ ਿੀਜੇ ਿੀ ਕਾਰਿਾਈ ਿੇ ਕ ਝ ਸਵਿਆਾਂ ਉੁੱਤੇ ਪਰਭਾਿ ਵਪਆ ਹੈ। ਅਰਜੀਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਵਤਿ ਰਪੂ ਿੇਣ ਵਿੁੱਚ 

ਿਧੇਰ ੇਸਿਾਾਂ ਲੁੱਗ੍ ਸਕਿਾ ਹੈ। 

ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਅਰਜੀ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਿ ੇਯੋਗ੍ ਬਣਾਿੇਗ੍ੀ। ਅਸੀ ਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਘਰੇਲੂ 

ਿਾਿਵਲਆਾਂ ਿੇ ਵਿਭਾਗ੍ ਨੂੂੰ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜੇ ਿੀਆਾਂ ਪੂਰੀਆਾਂ ਭਰੀਆਾਂ ਅਰਜੀਆਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼੍ਾਹਤ ਕਰਿੇ 

ਹਾਾਂ। ਲੋੜਾਾਂ ਿੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਸਤਾਿੇਜ ਜਾਾਂਚ-ਸੂਚੀ ਿਾਲੇ ਸੂੰਿ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ। 

ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗ੍ਲੋਬਲ ਿੀਜਾ ਕਾਰਿਾਈ ਿੇ ਸਿੇਂ ਿਖੇੋ। 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਛੋਟ 

ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਫਰਿਰੀ 2020 ਨੂੂੰ  ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜਾ ਸੀ ਅਤੇ COVID-19 ਿੇ ਪਰਭਾਿਾਾਂ ਕਰਕੇ ਿੂਲ 

ਿੀਜੇ ਿੀ ਵਿਆਿ ਿੇ ਅੂੰਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜੇ ਲਈ ਹੋਰ ਅਰਜੀ ਪਾਉਾਂਿੇ ਹੋ ਤਾਾਂ 

ਅਸੀ ਾਂ ਿੀਜੇ ਿੀ ਅਰਜੀ ਫੀਸ ਨੂੂੰ  ਿ ਆਫ ਕਰਾਾਂਗ੍ੇ। ਇਸ ਵਿੁੱਚ ਸ਼੍ਾਿਲ ਹਨ ਜ ੇਤ ਸੀ ਾਂ: 

 ਆਪਣੀ ਪੜਹਾਈ ਨੂੂੰ  ਿ ਲਤਿੀ ਕਰ ਵਿੁੱਤਾ ਸੀ ਵਕਉਾਂਵਕ ਯਾਤਰਾ ਿੀਆਾਂ ਪਾਬੂੰਿੀਆਾਂ ਕਰਕੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੁੱਚ ਿਾਖਲ 

ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸੀ 

 ਜੋ ਪੂਰ ੇਸਿੇਂ ਿੀ ਪੜਹਾਈ ਨੂੂੰ  ਘਟਾ ਕੇ ਥੋੜਹੇ ਸਿੇਂ ਿੀ ਪੜਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਬੂਰ ਹੋ ਗ੍ਏ ਸਨ 

 ਆਪਣੀ ਕੂੰਿ-ਆਧਾਵਰਤ ਵਸਖਲਾਈ ਜਾਾਂ ਵਸਖਲਾਈ ਿਾਲੀਆਾਂ ਨੌਕਰੀਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ। 

ਇਹ ਉਪਾਅ ਉਹਨਾਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿਾਸਤੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਜ ੋਸਾਧਾਰਣ ਕਾਰਣਾਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿੇਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜੇ ਿਾਸਤੇ ਅਰਜੀ 

ਿੇ ਰਹ ੇਹਨ (ਸਿੇਤ ਇਸ ਿੇ ਵਕ ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਵਕਸੇ ਕੋਰਸ ਜਾਾਂ ਪੜਹਾਈ ਿੇ ਇਕ ਵਿਸ਼੍ੇ ਵਿੁੱਚ ਫੇਲਹ  ਹੋ ਗ੍ਏ ਹੋ, ਵਨੁੱ ਜੀ ਕਾਰਣਾਾਂ ਕਰਕੇ 

ਿ ਲਤਿੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਆਪਣੀ ਿਰਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜਹਾਈ ਿ ੇਭਾਰ ਨੂੂੰ  ਘੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।) 

ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਲਾਜਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜੇ ਿਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਿੇਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜ ੋਫੀਸ ਵਿੁੱਚ ਛੋਟ ਿੀ ਤ ਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਉੁੱਤੇ 

ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸੁੱਵਖਆ ਪਰਿਾਤੇ ਿ ਆਰਾ ਪੂਰ ੇਕੀਤ ੇਫਾਰਿ 1545 COVID-19 ਪਰਭਾਵਿਤ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ (228 KB PDF) ਨੂੂੰ  ਨਾਲ ਨੁੱ ਥੀ ਕਰ।ੋ 

ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਫੀਸ ਿੀ ਛੋਟ ਿਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿ ੇਅੂੰਿਰ ਵਿੁੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਵਬਰਵਜੂੰਗ੍ ਿੀਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ 

ਜਾਿੇਗ੍ਾ ਵਕਉਾਂਵਕ ਫੀਸ ਵਿੁੱਚ ਛੋਟ ਿੀ ਪਵਹਲਾਾਂ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜਿੀ ਹੈ। 

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/form-listing/forms/1545.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf


 

 
 

 

  
  

 

ਸਫਾ 2 ਕ ੁੱਲ 5 
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/international-students - Updated as at 16032022 - Punjabi  

ਇਹ ਛੋਟ ਕੇਿਲ ਿੀਜੇ ਿੀ ਅਰਜੀ ਿੀ ਲਾਗ੍ਤ (VAC) ਉੁੱਤੇ ਲਾਗੂ੍ ਹ ੂੰਿੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜਾ ਧਾਰਕ ਜੋ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ 19 ਜਨਿਰੀ 2022 ਤੋਂ 19 ਿਾਰਚ 

2022 ਿੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹ ੂੰਚਿੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ VAC ਿੀ ਿਾਪਸੀ ਲਈ ਯੋਗ੍ ਹੋਣਗ੍ੇ। VAC ਫੀਸ ਿਾਪਸੀ ਲਈ ਅਰਜੀ 

ਵਕਿੇਂ ਿੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਭ ਗ੍ਤਾਨ ਿਾਪਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਿੇਖੋ। 

ਫਾਰਮ 1545 COVID-19 

ਵਸੁੱਵਖਆ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਗ੍ੁੱਲ ਤੋਂ ਸੂੰਤ ਸ਼੍ਟ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਵਕ ਤ ਹਾਡੇ ਕਲੋ 1 ਫਰਿਰੀ 2020 ਨੂੂੰ  ਜਾਾਂ 

ਬਾਅਿ ਵਿੁੱਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜਾ ਸੀ, ਅਤੇ COVID-19 ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿੂਲ ਿੀਜਾ ਿੀ ਵਿਆਿ ਿੇ ਅੂੰਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ 

ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕੇ। 

ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰ ੇਭਰੇ ਫਾਰਿ ਿੇ ਨਾਲ COVID-19 ਨਾਲ ਸਬੂੰਵਧਤ ਪਰਭਾਿਾਾਂ ਿੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਿੇ ਸਕਿੇ ਹੋ। 

ਿਾਧ ੂਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇਣ ਿਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਿੀਆਂ ਲਚਕਿਾਰ ਵਮਆਿਾਂ – ਅਗੰਰੇਜ਼ੀ ਿੇ ਟੈਸਟ, 

ਬਾਇਓਮੈਵਟਿਕਸ ਅਤ ੇਵਸਹਤ ਸਬੰਧੀ 

ਜੇ COVID-19 ਿੇ ਕਰਕੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਅੂੰਗ੍ਰੇਜੀ ਭਾਸ਼੍ਾ ਿੇ ਟੈਸਟ ਵਿੁੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਬੈਠ ਸਕੇ ਸੀ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਇਸ ਟੈਸਟ ਿੇ ਨਤੀਜੇ 

ਪਰਿਾਨ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਿਾਧੂ ਸਿਾਾਂ ਵਿੂੰਿੇ ਹਾਾਂ। ਵਜੁੱਥੇ COVID-19 ਨੇ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਤੁੱਕ ਪਹ ੂੰਚ ਵਿੁੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, 

ਬਾਇਓਿੈਵਟਰਕਸ ਇਕੁੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਿਾਸਤੇ ਿੀ ਿਾਧੂ ਸਿਾਾਂ ਵਿੁੱਤਾ ਜਾਿੇਗ੍ਾ। 

ਵਜੁੱਥੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਵਿੁੱਚੋਂ ਇਕ ਜਾਾਂ ਿਧੇਰ ੇਿਾਸਤੇ ਿ ਲਾਕਾਤ ਿਾ ਸਿਾਾਂ ਭਵਿੁੱਖ ਵਿੁੱਚ 28 ਵਿਨਾਾਂ ਤੋਂ ਿਧੇਰ ੇਿਾ ਤਵਹ ਕੀਤਾ 

ਹੈ, ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਬ ਵਕੂੰਗ੍ ਕਰਨ ਿੀ ਪ ਸ਼੍ਟੀ ਨੂੂੰ  ImmiAccount ਵਿੁੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲਗ੍ਾ ਸਕਿੇ ਹੋ। 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ੍ ਨੂੂੰ  ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੂੰਗ੍ਣ ਿਾਸਤੇ ਆਈਆਾਂ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਿਾ ImmiAccount ਰਾਹੀ ਾਂ 

ਜਿਾਬ ਵਿਓ, ਵਕ ਜੇ ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਿਾਧੂ ਸਿੇਂ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਇਸ ਿੀ ਲੋੜ ਪੈਂਿੀ ਹੈ। 

ਿੌਜੂਿਾ ਿੀਜਾ ਧਾਰਕ  

COVID-19 ਿੇ ਕਾਰਨ ਸ਼਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਿੀਆਂ ਤਰੀਕਾ ਂਿੇ ਸਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਲਚਕਿਾਰ ਪ੍ਿਬਧੰ 

ਵਿਭਾਗ੍ ਸਿਝਿਾ ਹੈ ਵਕ COVID-19 ਪਾਬੂੰਿੀਆਾਂ ਕਾਰਨ ਕ ਝ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਸਿੇਂ ਵਸਰ ਆਪਣੀ ਪੜਹਾਈ ਿਾ ਕੋਰਸ ਸ਼੍ ਰ ੂ

ਕਰਨ ਿ ੇਯੋਗ੍ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਿੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤ ਹਾਡਾ ਵਸੁੱਵਖਆ ਪਰਿਾਤਾ ਜਾਣਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤ ਸੀ ਾਂ COVID-19 

ਪਾਬੂੰਿੀਆਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪੜਹਾਈ ਸ਼੍ ਰ ੂਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਿੇ। ਇੁੱਥੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਜ ੋਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਿੇ ਹਨ ਵਕ ਤ ਸੀ ਾਂ 

ਆਪਣੇ ਿੀਜਾ ਿੀਆਾਂ ਸ਼੍ਰਤਾਾਂ ਿੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ। ਤ ਹਾਡਾ ਵਸੁੱਵਖਆ ਪਰਿਾਤਾ ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਿੁੱਸ ਸਕਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤ ਹਾਡੀ 

ਸਵਥਤੀ ਿਾਸਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ COVID-19 ਪਾਬੂੰਿੀਆਾਂ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਿੇ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ 

ਵਸੁੱਵਖਆ ਪਰਿਾਤੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤ ਸੀ ਾਂ ਹਰ ਸਿੇਂ ਪੜਹਾਈ ਿੇ ਵਕਸੇ ਿਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕੋਰਸ ਵਿੁੱਚ 

ਿਾਖਲ ਹੋ। 

 

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
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ਇਸ ਗ੍ੁੱਲੋਂ  ਸ ਚੇਤ ਰਹ ੋਵਕ ਅਸੀ ਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਿੀਜੇ ਨੂੂੰ  ਰੁੱਿ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਾਾਂ ਜੇਕਰ: 

 ਸਿੇਂ ਵਸਰ ਪੜਹਾਈ ਸ਼੍ ਰ ੂਕਰਨ ਵਿੁੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹਣਾ ਜਾਾਂ 

 ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਾਖਲੇ ਿੀ ਿਰਤਿਾਨ ਜਾਾਂ ਸਰਗ੍ਰਿ ਪ ਸ਼੍ਟੀ (CoE) ਨਾ ਹੋਿੇ। 

ਤ ਹਾਡਾ ਵਸੁੱਵਖਆ ਪਰਿਾਤਾ ਤ ਹਾਡੀ ਿਿਿ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ੍ ਹੋਿਗੇ੍ਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਅਵਜਹਾ ਨਾ ਿਾਪਰੇ। 

ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਗ੍ਰਿ ਜਾਾਂ ਿਰਤਿਾਨ CoE ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ VEVO ਉਪਰੋਂ 

ਆਪਣੀ ਿੀਜਾ ਅਿਸਥਾ ਿੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ।ੋ ਕੋਈ ਿੀ ਯਾਤਰਾ ਿੀਆਾਂ ਯੋਜਨਾਿਾਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਅਵਜਹਾ ਕਰ ੋਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਤ ਹਾਡੀ ਿੀਜਾ ਸਵਥਤੀ ਵਿੁੱਚ ਕੋਈ ਤਬਿੀਲੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਿੇਖੋ  ਤ ਹਾਡੀ ਪੜਹਾਈ ਿੀ ਸਵਥਤੀ ਬਿਲ ਗ੍ਈ ਹੈ। 

 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 

ਵਜੁੱਥੇ COVID-19 ਿੀਆਾਂ ਪਾਬੂੰਿੀਆਾਂ ਨੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੀਜਾ ਸ਼੍ਰਤਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ ਹੈ, ਅਸੀ ਾਂ ਲਚਕਿਾਰ 

ਪਹ ੂੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹ ੇਹਾਾਂ। ਤ ਸੀ ਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜੇ ਿੀਆਾਂ ਸ਼੍ਰਤਾਾਂ ਿੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋਿੋਗ੍ੇ, ਜੇਕਰ: 

 ਤ ਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਿਨਜੂਰਸ਼੍ ਿਾ ਤਰੌ ਤ ੇਿ ਲਤਿੀ ਹੈ 

 ਤ ਸੀ ਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜਹਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ। 

ਿਰਤਿਾਨ ਕਾਰਜਬਲਾਾਂ ਿੀ ਕਿੀ ਿੇ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਆਰਵਥਕਤਾ ਿੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜਾ ਧਾਰਕਾਾਂ ਿੇ 

ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਿੇ ਘੂੰਵਟਆਾਂ ਿੀ ਸੀਿਾ ਨੂੂੰ  ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਿੇਖੋ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਅਤ ੇ

ਕੂੰਿਕਾਜੀ ਛ ੁੱਟੀਆਾਂ ਿਨਾਉਣ ਿਾਵਲਆਾਂ ਿਾਸਤੇ ਿੀਜੇ ਿੀਆਾਂ ਕੂੰਿ ਿੀਆਾਂ ਸ਼੍ਰਤਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤਬਿੀਲੀਆਾਂ। ਇਹ ਪੜਹਾਈ 

ਕਰ ਰਹ ੇਸਾਰ ੇਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹ ੂੰਚਣ ਿਾਲੇ ਨਿੇਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿਾਸਤੇ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜੋ 

ਕੋਰਸ ਿ ੇਸ਼੍ ਰ ੂਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਵਕਸੇ ਨੌਕਰੀ ਨੂੂੰ  ਲੁੱਭਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ ਰ ੂਕਰਨ ਿੀ ਇੁੱਛਾ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ਵਿੁੱਚ 

ਇਸ ਿੀ ਸਿੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗ੍ੀ। ਇਸ ਵਿੁੱਚ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਵਬਨੈਕਾਰ ਿੀ ਸ਼੍ਾਿਲ ਹਨ। 

ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੂੰਤਰ-ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਿ ੇਘੂੰਵਟਆਾਂ ਵਿੁੱਚ ਆਰਜੀ ਛੋਟਾਾਂ ਿੇਖੋ। 

ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਿੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਿੀ ਿਾਪ੍ਸੀ 

ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜਾ ਧਾਰਕਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਜੂੰਨੀ ਜਲਿੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼੍ਾਹ ਪਰਿਾਨ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ COVID-19 ਕਾਰਨ ਿੌਜੂਿਾ ਕਰਿਚਾਰੀਆਾਂ ਿੀ ਕਿੀ ਨੂੂੰ  ਿਰੂ ਕਰਨ ਵਿੁੱਚ ਿਿਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜਾ ਧਾਰਕ ਜੋ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਜਨਿਰੀ 2022 ਤੋਂ 19 ਿਾਰਚ 2022 ਿੇ 

ਵਿਚਕਾਰ ਪਹ ੂੰਚਿਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਿੀਜਾ ਅਰਜੀ ਫੀਸ (VAC) ਿੀ ਿਾਪਸੀ ਲਈ ਯੋਗ੍ ਹੋਿੇਗ੍ਾ। ਫੀਸ ਿਾਪਸੀ ਲਈ ਤ ਸੀ ਾਂ 

31 ਿਸੂੰਬਰ 2022 ਤੁੱਕ ਅਰਜੀ ਿੇ ਸਕੋਗ੍ੇ। VAC ਫੀਸ ਿਾਪਸੀ ਲਈ ਅਰਜੀ ਵਕਿੇਂ ਿੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 

ਿਾਸਤੇ ਭ ਗ੍ਤਾਨ ਿਾਪਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਿੇਖੋ। 

 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online
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/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
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ਸਾਨੰੂ ਕਿੋਂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨਾ ਹ ੈ

ਜੇਕਰ ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਿੇਸ਼੍ ਿਾਪਸ ਜਾ ਰਹ ੇਹੋ ਜਾਾਂ ਜੇ ਤ ਹਾਡੀ ਪੜਹਾਈ ਿੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲ ਗ੍ਏ ਹਨ, ਤ ਹਾਨੂੂੰ  ਸਾਨੂੂੰ  ਿੁੱਸਣ ਿੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਤ ਹਾਡਾ ਿੀਜਾ ਉਿੋਂ ਤੁੱਕ ਿੈਧ ਰਹੇਗ੍ਾ ਜਿ ਤੁੱਕ ਤ ਸੀ ਾਂ ਿਸੂਰੇ ਿੀਜੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਜਿਹਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਿਾਉਾਂਿ ੇਹੋ, ਜਾਾਂ 

ਤ ਹਾਡਾ ਿੀਜਾ ਿ ੁੱਕ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਿੇਸ਼੍ ਿਾਪਸ ਜਾਾਂਿੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜਹਾਈ ਨੂੂੰ  ਿ ਲਤਿੀ ਕਰਿੇ ਹੋ 

ਤ ਹਾਡੇ ਿੀਜੇ ਿਾ ਿਰਜਾ ਨਹੀ ਾਂ ਬਿਲੇਗ੍ਾ। 

ਵਸੁੱਵਖਆ ਪਰਿਾਤਾ ਿਾਖਲੇ ਿਾ ਨਿੀ ਾਂ CoE ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਔਨਲਾਈਨ ਪੜਹਨ ਲਈ ਿਾਖਲ 

ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕਲੋ ਜਾਇਜ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤ ਹਾਡਾ ਵਸੁੱਵਖਆ ਪਰਿਾਤਾ ਸਾਨੂੂੰ  ਤ ਹਾਡੀ ਨਿੀ ਾਂ CoE 

ਪਰਿਾਨ ਕਰੇਗ੍ਾ। 

ਜੇ ਤ ਹਾਡੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜੇ ਿੀ ਅਰਜੀ ਖ ੁੱਲਹ ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤ ਸੀ ਾਂ ImmiAccount ਵਿੁੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿੀ ਾਂ CoE ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 

ਅਰਜੀ ਿੇ ਨਾਲ ਨੁੱ ਥੀ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। 

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਅੂੰਤਰ-ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਸਾਰ ੇਸਰਕਾਰੀ ਅਿਾਵਰਆਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਵਜੂੰਨਹਾਾਂ ਵਿੁੱਚ 

ਸ਼੍ਾਿਲ ਹਨ: 

 ਤਾਜਾ ਖ਼ਬਰਾਾਂ, ਨਿੀ ਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਿਾਸਤੇ ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਸਰਕਾਰ ਿੀ COVID-19। 

 ਵਸੁੱਵਖਆ, ਹ ਨਰ ਅਤੇ ਰ ਜਗ੍ਾਰ ਿਾ ਵਿਭਾਗ੍ ਅਤੇ ਈਿੇਲ international.students@dese.gov.au  

 ਵਿਿੇਸ਼੍ੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੇ ਵਸਹਤ ਬੀਿੇ ਿਾਸਤੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ੍ 

 COVID-19 ਨਾਲ ਸਬੂੰਵਧਤ ਵਸ਼੍ਕਾਇਤਾਾਂ ਿਾਸਤੇ ਅੂੰਤਰ-ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਲੋਕਪਾਲ 

 ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਸਟੁੱਡੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ। 

ਵਿੁੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ  

ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੁੱਚ ਪੜਹਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ ਅਤੇ ਕੂੰਿ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਾਂ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਤ ਸੀ ਾਂ ਵਿੁੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁੱਕ ਪਹ ੂੰਚ 

ਕਰਨ ਿ ੇਯੋਗ੍ ਹੋਿੋ, ਜਿੋਂ ਤ ਹਾਨੂੂੰ : 

 ਸਿੈ-ਅਲੁੱਗ੍ ਰਵਹਣ ਿੀ ਲੋੜ ਹ ੈਜਾਾਂ COVID-19 ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ (ਿਹਾਾਂਿਾਰੀ ਛ ੁੱਟੀ 

ਆਫ਼ਤ ਭ ਗ੍ਤਾਨ) ਜਾਾਂ 

 ਰਾਜ ਿੇ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਆਿਸ਼ੇ੍ ਤੋਂ ਬ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁੱਤ ਵਿਨਾਾਂ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਸਿੇਂ ਲਈ ਤਾਲਾਬੂੰਿੀ ਵਿੁੱਚ ਹੋ 

(COVID-19 ਆਫ਼ਤ ਭ ਗ੍ਤਾਨ)। 

ਵਿੁੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭ ਗ੍ਤਾਨਾਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ੍ਤਾ ਿੇ ਿਾਪਿੂੰਡਾਾਂ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਵਿਸਥਾਰਾਾਂ ਿਾਸਤੇ, ਸੈਂਟਰਵਲੂੰਕ ਭ ਗ੍ਤਾਨਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਨੂੂੰ  

ਿੇਖੋ। 

 

 

https://online.immi.gov.au/lusc/login
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
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ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਪਹ ੂੰਚਣ ਿੀਆਾਂ ਯੋਜਨਾਿਾਾਂ  

ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜਾ ਹ ੈਅਤੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਿੇ ਿਕਸਿਾਾਂ ਿਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤੀ 

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿੀ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਿੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਿੇ, ਤਾਾਂ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਤ ਸੀ ਾਂ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਪਹ ੂੰਚਣ ਿੀ 

ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਿੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ੍ ਹੋਿੋ। ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਿੇਖੋ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜੇ। 

ਅਸਥਾਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਿੀਜਾ ਿਟਾਾਂਿਰ ੇਅਤੇ ਵਿਆਿ ਵਿੁੱਚ ਿਾਧੇ  

ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਥਾਈ ਗ੍ਰਜੈੂਏਟ ਿੀਜਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤ ਸੀ ਾਂ ਬਿਲਿੇਂ ਿੀਜੇ ਜਾਾਂ ਿੀਜੇ ਿੀ ਿਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਿ 

ਿਾਸਤੇ ਯੋਗ੍ ਹੋਿੋ। ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਿੀਜਾ ਿੇਖੋ। 

 

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/temporary-graduate-visa

