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Học sinh quốc tế  

Thông tin này dành cho những người có thị thực Học sinh (loại 500) hay thị thực Sinh viên 
Tốt nghiệp Tạm thời (loại 485).  

Nộp đơn xin thị thực học sinh mới  

Do COVID-19, một số thời hạn xét duyệt thị thực đã bị ảnh hưởng. Có thể mất nhiều thời 

gian hơn để quyết định đơn xin thị thực. 

Đơn hoàn chỉnh sẽ giúp cho việc xét duyệt nhanh hơn. Chúng tôi khuyến khích học sinh 

nên cung cấp cho Bộ Nội vụ đơn xin thị thực Học sinh hoàn chỉnh. Muốn kiểm tra các yêu 

cầu, học sinh có thể sử dụng Công cụ Danh sách Kiểm tra Tài liệu. 

Để biết thêm thông tin, hãy xem Thời hạn xét duyệt thị thực toàn cầu. 

Miễn lệ phí thị thực học sinh 

Chúng tôi sẽ miễn lệ phí nộp đơn xin thị thực để cho phép quý vị nộp đơn xin thị thực học 

sinh tiếp theo nếu quý vị đã có thị thực học sinh vào hoặc sau ngày 1 tháng 2 năm 2020 

và không thể hoàn tất khoá học của mình trong thời hạn hiệu lực thị thực ban đầu do các 

tác động của COVID-19. Điều này bao gồm các trường hợp quý vị: 

 đã hoãn khoá học vì không vào được Úc do các lệnh hạn chế đi lại 
 bị bắt buộc giảm thành khóa học bán thời gian 
 không thể hoàn tất được chương trình huấn nghệ hoặc thực tập của mình. 

Biện pháp này không dành cho các học sinh đang xin thị thực học sinh mới với các lý do 

thông thường (bao gồm việc không hoàn thành khoá học hay một học phần, hoãn khoá 

học do các lý do cá nhân hoặc tự nguyện giảm thời lượng học tập). 

Để được xét đơn xin miễn lệ phí, quý vị phải nộp đơn xin thị thực Học sinh và kèm theo 

Đơn 1545 Học sinh bị Ảnh hưởng bởi COVID-19 (228 KB PDF) do cơ sở giáo dục của 

quý vị hoàn thành. 

Nếu đang nộp đơn xin miễn lệ phí ở Úc, quý vị sẽ không được cấp thị thực Bắc cầu một 

cách tự động vì việc miễn lệ phí nộp đơn cần được kiểm tra trước. 

Chỉ miễn lệ phí cho Phí nộp Đơn xin Thị thực (VAC). 

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
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Ngoài ra, những người có thị thực học sinh đang ở ngoài Úc và đến Úc trong khoảng thời 

gian từ ngày 19 tháng 1 năm 2022 đến ngày 19 tháng 3 năm 2022 có thể hội đủ điều kiện 

để được hoàn trả VAC. Để biết thêm thông tin về cách nộp đơn xin hoàn trả VAC, hãy 

xem Xin hoàn tiền. 

Mẫu đơn số 1545 COVID-19 

Các cơ sở giáo dục phải thoả mãn là quý vị có thị thực học sinh vào hoặc sau ngày 1 

tháng 2 năm 2020 và đã không hoàn tất được khoá học của mình trong thời hạn hiệu lực 

của thị thực ban đầu do COVID-19. 

Quý vị có thể nộp thêm bằng chứng về ảnh hưởng liên quan đến COVID-19 cùng với mẫu 

đơn hoàn tất này. 

Thời hạn linh hoạt đối với các thông tin bổ sung – kiểm tra tiếng Anh, 
sinh trắc và sức khoẻ 

Chúng tôi cho thêm thời gian để quý vị có thể cung cấp kết quả kiểm tra tiếng Anh nếu 

quý vị không kiểm tra được do COVID-19. Sẽ cho thêm thời gian để thu thập số liệu sinh 

trắc và kiểm tra sức khoẻ đối với các trường hợp dịch vụ bị gián đoạn do COVID-19. 

Nếu quý vị đã làm hẹn với một hoặc nhiều dịch vụ này lâu hơn 28 ngày sắp tới, quý vị có 

thể đính kèm giấy xác nhận đăng ký hẹn trong ImmiAccount. 

Vui lòng đáp lại các yêu cầu gửi thông tin để thông báo cho Bộ, thông qua ImmiAccount, 

rằng quý vị cần thêm thời gian, nếu cần. 

Những người hiện đang có thị thực  

Các sắp đặt linh hoạt liên quan đến ngày bắt đầu khoá học do COVID-19 

Bộ hiểu rằng một số học sinh có thể không bắt đầu được khoá học của mình đúng hạn vì 

các lệnh hạn chế do COVID-19. Hãy đảm bảo cơ sở giáo dục của quý vị biết là quý vị 

không thể bắt đầu khoá học vì các lệnh hạn chế do COVID-19. Có các lựa chọn có thể 

đảm bảo quý vị không vi phạm điều kiện thị thực của mình. Cơ sở giáo dục có thể cho quý 

vị biết quý vị có những lựa chọn nào cho hoàn cảnh của mình. 

Nếu có thị thực Học sinh, quý vị hãy liên lạc với cơ sở giáo dục của mình nếu không thể 

đến Úc vì các lệnh hạn chế do COVID-19. Hãy đảm bảo quý vị luôn được ghi danh học 

một khoá học được phê chuẩn. 

 

 

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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Hãy nhớ là chúng tôi có thể huỷ thị thực của quý vị nếu quý vị: 

 không bắt đầu khoá học đúng hạn hoặc 
 không có Xác nhận Ghi danh học (CoE) hiện hành hoặc có hiệu lực. 

Cơ sở giáo dục của quý vị sẽ có thể giúp quý vị để điều này không xảy ra. 

Nếu quý vị đang ở ngoài nước Úc và không có CoE hiệu lực hoặc hiện hành, hãy kiểm tra 

tình trạng thị thực của mình trên VEVO. Hãy làm điều này trước khi lập bất kỳ kế hoạch đi 

lại nào để đảm bảo tình trạng thị thực của mình không thay đổi. 

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hoàn cảnh học tập của quý vị có thay đổi. 

Các điều kiện thị thực Học sinh 

Chúng tôi đang áp dụng phương pháp linh hoạt khi các lệnh hạn chế do COVID-19 cản 

trở việc đáp ứng các điều kiện thị thực Học sinh. Quý vị sẽ không vi phạm các điều kiện 

thị thực Học sinh nếu quý vị: 

 đã có giấy chấp thuận hoãn khoá học 
 đang học trực tuyến. 

Do sự thiếu hụt lực lượng lao động hiện nay, Chính phủ đang tạm thời gỡ bỏ giới hạn về 

giờ làm việc đối với những người có thị thực học sinh trong khắp các lĩnh vực của nền 

kinh tế. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thay đổi tạm thời đối với điều kiện làm việc trong 

thị thực cho Học sinh và những Người Lao động Kỳ nghỉ. Đây là một biện pháp tạm thời 

cho tất cả các học sinh đang học cũng như những học sinh mới đến, những người có thể 

muốn tìm việc và bắt đầu làm việc trước khi khoá học bắt đầu, và sẽ được xem lại vào 

tháng 4 năm 2022. Điều này cũng bao gồm cả các đương đơn phụ. 

Để có thêm thông tin, hãy xem Nới lỏng tạm thời giờ làm việc cho những người có thị thực 

học sinh. 

Hoàn trả Phí nộp Đơn xin Thị thực cho Học sinh 

Chính phủ đang khích lệ những người có thị thực Học sinh trở lại Úc càng sớm càng tốt 

nhằm giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động hiện nay do COVID-19 gây 

ra. 

Bất kỳ ai có thị thực Học sinh hiện đang ở ngoài Úc và đến Úc trong khoảng thời gian từ 

ngày 19 tháng 1 năm 2022 đến ngày 19 tháng 3 năm 2022, có thể hội đủ điều kiện để 

được hoàn trả Phí nộp Đơn xin Thị thực (VAC). Quý vị sẽ có thể nộp đơn xin hoàn trả cho 

đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Để biết thêm thông tin về cách nộp đơn xin hoàn trả 

VAC, hãy xem Xin hoàn tiền. 

  

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/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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Khi nào cần thông báo cho chúng tôi 

Quý vị không cần báo cho chúng tôi nếu quý vị về nước, hoặc nếu tình hình học tập của 

quý vị thay đổi. Thị thực của quý vị vẫn có hiệu lực cho đến khi quý vị nộp đơn xin thị thực 

khác, hoặc đến khi thị thực của quý vị hết hạn. Tình trạng thị thực của quý vị sẽ vẫn không 

thay đổi nếu quý vị về nước hoặc hoãn khoá học của mình. 

Các cơ sở giáo dục có thể cấp một CoE mới và ghi danh học sinh học trực tuyến. Nếu có 

thị thực học sinh hợp lệ, cơ sở giáo dục của quý vị sẽ cung cấp CoE mới của quý vị cho 

chúng tôi. 

Nếu đang nộp đơn xin thị thực học sinh, quý vị có thể gửi kèm CoE mới của quý vị cùng 

với đơn của mình tại ImmiAccount. 

Muốn biết thêm thông tin 

Thông tin dành cho học sinh quốc tế có sẵn ở một số cơ quan Chính phủ, như: 

 Chính phủ Úc về COVID-19 có tin tức, cập nhật thông tin và hướng dẫn mới nhất. 
 Bộ Giáo dục, Tay nghề và Việc làm và email international.students@dese.gov.au  
 Bộ Y tế về Bảo hiểm Y tế cho Học sinh Nước ngoài 
 Cơ quan Thanh tra Học sinh Quốc tế về các đơn khiếu nại liên quan tới COVID-19 
 Học ở Úc để biết thông tin về các dịch vụ hỗ trợ. 

Trợ giúp tài chính  

Nếu đang học và làm việc ở Úc, quý vị có thể tiếp cận hỗ trợ tài chính khi quý vị: 

 được yêu cầu tự cách ly hoặc đang chăm sóc cho người nhiễm COVID-19 (Pandemic 
Leave Disaster Payment - Trợ cấp Thảm họa cho Nghỉ phép do Đại dịch) hoặc 

 bị ảnh hưởng bất lợi bởi một lệnh y tế công cộng của tiểu bang và đang bị phong toả 
trong hơn bảy ngày (COVID-19 Disaster Payment - Trợ cấp Thảm hoạ do COVID-19). 

Muốn biết thêm chi tiết về các khoản trợ cấp hỗ trợ tài chính và các tiêu chuẩn hội đủ điều 

kiện, hãy xem Các khoản trợ cấp và dịch vụ của Centrelink. 

Kế hoạch đến Úc cho học sinh  

Nếu có Thị thực Học sinh và không đáp ứng định nghĩa về chích ngừa đầy đủ cho mục 

đích đi lại quốc tế, quý vị có thể hội đủ điều kiện để đến Úc theo kế hoạch đến Úc cho học 

sinh quốc tế. Để biết thêm thông tin, hãy xem các thị thực Học sinh. 

  

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
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
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Thay thế và gia hạn thị thực Sinh viên Tốt nghiệp Tạm thời  

Nếu có thị thực Sinh viên Tốt nghiệp Tạm thời, quý vị có thể hội đủ điều kiện để được thay 

hoặc gia hạn thị thực. Để biết thêm thông tin, hãy xem thị thực Sinh viên Tốt nghiệp Tạm 

thời. 

 

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

