
ਨਵੇਂ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਿ਼ੇਣਾ 
COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ ੇਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਪ੍ਆ ਹੈ, ਅਤ ੇਅਰਜ਼ੀਆ ਂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਨ ੂੰ  ਲੂੰ ਬਾ 
ਸਿਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੌਜ ਦਾ ਯਾਤਰਾ 
ਪ੍ਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਮਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਿੋ। 

ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਵੀਜਾ ਫੀਸ ਛੋਟ 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨ ੂੰ  ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤ ੇCOVID-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਿ ਲ 
ਵੀਜ਼ ੇਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਪ੍ਣਾ ਕੋਰਸ ਪ੍ ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਾਉਂਦੇ 
ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ ੇਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਨ ੂੰ  ਿੁਆਫ ਕਰਾਂਗ।ੇ ਇਸ ਮਵੱਚ ਸਾਿਲ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ: 

 ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਨ ੂੰ  ਿੁਲਤਵੀ ਕਰ ਮਦੱਤਾ ਸੀ ਮਕਉਂਮਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਮਵੱਚ
ਦਾਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸੀ

 ਜੋ ਪ੍ ਰੇ ਸਿੇਂ ਦੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਨ ੂੰ  ਘਟਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿੇਂ ਦੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਬ ਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ
 ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਕੂੰਿ-ਆਧਾਮਰਤ ਮਸਿਲਾਈ ਜਾਂ ਮਸਿਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ।

ਇਹ ਉਪ੍ਾਅ ਉਹਨਾਂ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤ ੇਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧਾਰਣ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤ ੇ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ (ਸਿੇਤ ਇਸ ਦੇ ਮਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਇਕ ਮਵਸ਼ੇ ਮਵੱਚ ਫੇਲਹ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਮਨਿੱਜੀ 
ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਿੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਿਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਭਾਰ ਨ ੂੰ  ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।) 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ ੇਵਾਸਤ ੇਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੀਸ ਮਵੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ 
ਉੱਤੇ ਮਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤ ੇਆਪ੍ਣੇ ਮਸੱਮਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ ਰੇ ਕੀਤੇ ਫਾਰਿ 1545 COVID-19 ਪ੍ਰਭਾਮਵਤ 
ਮਵਮਦਆਰਥੀ (PDF 228 KB) ਨ ੂੰ  ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਵਾਸਤ ੇਅਰਜ਼ੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮਦੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਬਰਮਜੂੰ ਗ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਕਉਂਮਕ ਫੀਸ ਮਵੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਪ੍ਮਹਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ।  

https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions
https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions
https://covid19.homeaffairs.gov.au/new-zealand-safe-travel-zone
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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ਇਹ ਛੋਟ ਕੇਵਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਮਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਮਹਲਾਂ ਹੀ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ ੇਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਮਦੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਫੀਸ ਵਾਪ੍ਸ ਨਹੀਂ 
ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਿੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

 

ਫਾਰਮ 1545 COVID-19 

ਮਸੱਮਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਮਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੂੰਤੁਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨ ੂੰ  ਜਾਂ 
ਬਾਅਦ ਮਵੱਚ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਅਤ ੇCOVID-19 ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿ ਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਪ੍ਣਾ ਕੋਰਸ 
ਪ੍ ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। 

ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣ ੇਪ੍ ਰੇ ਭਰੇ ਫਾਰਿ ਦੇ ਨਾਲ COVID-19 ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਮਧਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬ ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ਼ੇਣ ਵਾਸਤ਼ੇ ਸਮੇਂ ਿੀਆਂ ਲਚਕਿਾਰ ਵਮਆਿਾਂ – ਅੰਗਰ਼ੇਜੀ ਿ਼ੇ ਟੈਸਟ, 
ਬਾਇਓਮੈਵਟਿਕਸ ਅਤ਼ੇ ਵਸਹਤ ਸਬੰਧੀ 

ਜੇ COVID-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮਵੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ 
ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧ  ਸਿਾਂ ਮਦੂੰ ਦ ੇਹਾਂ। ਮਜੱਥ ੇCOVID-19 ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਮਵੱਚ ਮਵਘਨ ਪ੍ਾਇਆ 
ਹੈ, ਬਾਇਓਿੈਮਟਰਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਾਧ  ਸਿਾਂ ਮਦੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 

ਮਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਵੱਚੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਸਤ ੇਿੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਿਾਂ ਭਮਵੱਿ ਮਵੱਚ 28 ਮਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਤਮਹ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਬੁਮਕੂੰ ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁ੍ਸਟੀ ਨ ੂੰ  ImmiAccount ਮਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਮਵਭਾਗ ਨ ੂੰ  ਸ ਮਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੂੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ImmiAccount ਰਾਹੀਂ 
ਜਵਾਬ ਮਦਓ, ਮਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਾਧ  ਸਿੇਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। 
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ਮੌਜੂਿਾ ਵੀਜਾ ਧਾਰਕ 

ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਵੀਜਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 

ਮਜੱਥੇ COVID-19 ਦੀਆਂ ਪ੍ਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਮਕਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ 
ਲਚਕਦਾਰ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਅਪ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ ੇਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇਕਰ: 

 ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਿਨਜ਼ ਰਸੁਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਿੁਲਤਵੀ ਹੈ 
 ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਾਸ ਿੇਤਰਾਂ ਮਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ੂੰਦਰਵਾੜ੍ੇ ਮਵੱਚ 40 ਘੂੰ ਮਟਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ 
ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮਗਆ ਹੈ: 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੂੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਘੂੰ ਮਟਆਂ ਮਵੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਛੋਟਾਂ ਵੇਿੋ। 

 

ਸਾਨੰੂ ਕਿੋਂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪ੍ਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਾਨ ੂੰ  ਦੱਸਣ ਦੀ 
ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦ ਸਰੇ ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, 
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਿੱੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪ੍ਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਨ ੂੰ  ਿੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ 
ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ ੇਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। 

ਮਸੱਮਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾਿਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਪੱ੍ਤਰ (CoE) ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਔਨਲਾਈਨ 
ਪ੍ੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਾਿਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੱਮਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਾਨ ੂੰ  
ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ CoE ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ ੇਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿੱੁਲਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ImmiAccount ਰਾਹੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਨਵੀਂ CoE ਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੀ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500/temporary-relaxation-of-working-hours-for-student-visa-holders
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ਵਵਿੱ ਤੀ ਮੁਸ਼ਵਕਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ  ਵਵਵਿਆਰਥੀ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਮਵੱਚ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤ ੇਕੂੰਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ 
ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ : 

 ਸਵੈ-ਅਲੱਗ ਰਮਹਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਜਾਂ COVID-19 ਵਾਲੇ ਮਕਸੇ ਮਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ (ਿਹਾਂਿਾਰੀ 
ਛੁੱ ਟੀ ਆਫ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ) ਜਾਂ;  

 ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਮਸਹਤ ਆਦੇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਮਵਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਮਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੇਂ ਲਈ ਤਾਲਾਬੂੰ ਦੀ ਮਵੱਚ 
ਰਮਹਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (COVID-19 ਆਫ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ)। 

ਮਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤ,ੇ ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਯੋਗਤਾ ਿਾਪ੍ਦੂੰ ਡ ਵੀ ਸਾਿਲ ਹਨ, ਸੈਂਟਰਮਲੂੰ ਕ 
ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਿੋ। 

 

ਵਧ਼ੇਰ਼ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਅੂੰਤਰ-ਰਾਸਟਰੀ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਮਰਆਂ ਕੋਲ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ, ਮਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਮਵੱਚ 
ਸਾਿਲ ਹਨ: 

 ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ COVID-19। 
 ਮਸੱਮਿਆ, ਹੁਨਰ ਅਤ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਵਭਾਗ ਅਤ ੇਈਿੇਲ international.students@dese.gov.au 
 ਮਵਦੇਸੀ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਸਹਤ ਬੀਿੇ ਵਾਸਤ ੇਮਸਹਤ ਮਵਭਾਗ 
 COVID-19 ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਮਧਤ ਮਸਕਾਇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੂੰਤਰ-ਰਾਸਟਰੀ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਲੋਕਪ੍ਾਲ 
 ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤ ੇਸਟੱਡੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ। 
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