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ਨਵੇਂ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਿ਼ੇਣਾ 
COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਪ੍ਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਨ ੂੰ  ਲੂੰ ਬਾ 
ਸਿਾਂ ਲੁੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਅਸੀਂ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਘਰੇਲ  ਿਾਿਮਲਆਂ ਦੇ ਮਵਭਾਗ ਨ ੂੰ  ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂਚ-ਸ ਚੀ ਵਾਲੇ ਸੂੰ ਦ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਪ੍ ਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ। 

ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਖੋ। 

 

ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਵੀਜਾ ਫੀਸ ਛੋਟ 

ਤ ਹਾਡੇ 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, ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਹੋ 

ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਨ ੂੰ  ਿ ਆਫ ਕਰਾਂਗ।ੇ ਇਸ ਮਵੁੱ ਚ ਸਾਿਲ ਹਨ ਜ ੇਤ ਸੀਂ: 

 ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਨ ੂੰ  ਿ ਲਤਵੀ ਕਰ ਮਦੁੱ ਤਾ ਸੀ ਮਕਉਂਮਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤ ਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਵੁੱ ਚ 

ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸੀ 
 ਜੋ ਪ੍ ਰੇ ਸਿੇਂ ਦੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਨ ੂੰ  ਘਟ੍ਾ ਕੇ ਥੋੜਹੇ ਸਿੇਂ ਦੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਬ ਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ 

 ਤ ਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਕੂੰਿ-ਆਧਾਮਰਤ ਮਸਖਲਾਈ ਜਾਂ ਮਸਖਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ। 

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
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ਇਹ ਉਪ੍ਾਅ ਉਹਨਾਂ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤ ੇਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧਾਰਣ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ ੇਵਾਸਤ ੇਅਰਜ਼ੀ 
ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ (ਸਿੇਤ ਇਸ ਦੇ ਮਕ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਮਕਸੇ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਪ੍ੜਹਾਈ ਦੇ ਇਕ ਮਵਸ਼ੇ ਮਵੁੱ ਚ ਫੇਲਹ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਮਨਿੱਜੀ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ 

ਿ ਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਿਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਦੇ ਭਾਰ ਨ ੂੰ  ਘੁੱਟ੍ ਕੀਤਾ ਹੈ।) 

ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ ੇਵਾਸਤ ੇਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੀਸ ਮਵੁੱ ਚ ਛੋਟ੍ ਦੀ ਤ ਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ 
ਉੱਤੇ ਮਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤ ੇਆਪ੍ਣੇ ਮਸੁੱ ਮਖਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦ ਆਰਾ ਪ੍ ਰੇ ਕੀਤੇ ਫਾਰਿ 1545 COVID-19 ਪ੍ਰਭਾਮਵਤ 

ਮਵਮਦਆਰਥੀ (PDF 228 KB) ਨ ੂੰ  ਨਾਲ ਨੁੱ ਥੀ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਫੀਸ ਦੀ ਛੋਟ੍ ਵਾਸਤ ੇਅਰਜ਼ੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮਦੁੱ ਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਬਰਮਜੂੰ ਗ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਮਕਉਂਮਕ ਫੀਸ ਮਵੁੱ ਚ ਛੋਟ੍ ਦੀ ਪ੍ਮਹਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ।  

ਇਹ ਛੋਟ੍ ਕੇਵਲ ਵੀਜ਼ ੇਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਲਾਗ  ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤ ੇ19 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ 19 ਿਾਰਚ 

2022 ਦੇ ਮਵਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪ੍ਸੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। VAC ਫੀਸ 

ਵਾਪ੍ਸੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਮਕਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੀਸ ਵਾਪ੍ਸੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। 

ਫਾਰਮ 1545 COVID-19 

ਮਸੁੱ ਮਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਮਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਗੁੱਲ ਤੋਂ ਸੂੰਤ ਸਟ੍ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਕ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨ ੂੰ  ਜਾਂ 
ਬਾਅਦ ਮਵੁੱ ਚ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਅਤ ੇCOVID-19 ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿ ਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਪ੍ਣਾ ਕੋਰਸ 

ਪ੍ ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। 

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

 

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ਼ੇਣ ਵਾਸਤ਼ੇ ਸਮੇਂ ਿੀਆ ਂਲਚਕਿਾਰ ਵਮਆਿਾਂ – ਅੰਗਰ਼ੇਜੀ ਿ਼ੇ ਟੈਸਟ, 

ਬਾਇਓਮੈਵਟਿਕਸ ਅਤ਼ੇ ਵਸਹਤ ਸਬੰਧੀ 

ਜੇ COVID-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਤ ਸੀਂ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸਾ ਦੇ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਮਵੁੱ ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਦੇ 

ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧ  ਸਿਾਂ ਮਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਮਜੁੱ ਥ ੇCOVID-19 ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁੱਕ ਪ੍ਹ ੂੰ ਚ ਮਵੁੱ ਚ ਮਵਘਨ ਪ੍ਾਇਆ 

ਹੈ, ਬਾਇਓਿੈਮਟ੍ਰਕਸ ਇਕੁੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਵਾਸਤ ੇਵੀ ਵਾਧ  ਸਿਾਂ ਮਦੁੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

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/change-in-situation/get-a-refund
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ਮਜੁੱ ਥੇ ਤ ਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਵੁੱ ਚੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਸਤ ੇਿ ਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਿਾਂ ਭਮਵੁੱ ਖ ਮਵੁੱ ਚ 28 ਮਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਤਮਹ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ ਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਬ ਮਕੂੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ ਸਟ੍ੀ ਨ ੂੰ  ImmiAccount ਮਵੁੱ ਚ 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 ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਵਾਧ  ਸਿੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜ ੇਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। 

 

ਮੌਜੂਿਾ ਵੀਜਾ ਧਾਰਕ 

COVID-19 ਿ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਿੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਿ਼ੇ ਸਬੰਧ ਵਵਿੱ ਚ ਲਚਕਿਾਰ ਪ੍ਿਬੰਧ 

ਮਵਭਾਗ ਸਿਝਦਾ ਹੈ ਮਕ COVID-19 ਪ੍ਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕ ਝ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਸਿੇਂ ਮਸਰ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸ ਰ  
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਮਕ ਤ ਹਾਡਾ ਮਸੁੱ ਮਖਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤ ਸੀਂ COVID-19 

ਪ੍ਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਸ ਰ  ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੁੱ ਥੇ ਮਵਕਲਪ੍ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਕ 
ਤ ਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤ ਹਾਡਾ ਮਸੁੱ ਮਖਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਦੁੱ ਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ 
ਤ ਹਾਡੀ ਸਮਥਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਹੜੇ ਮਵਕਲਪ੍ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। 

ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤ ਸੀਂ COVID-19 ਪ੍ਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 
ਆਪ੍ਣੇ ਮਸੁੱ ਮਖਆ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਮਕ ਤ ਸੀਂ ਹਰ ਸਿੇਂ ਪ੍ੜਹਾਈ ਦੇ ਮਕਸੇ ਿਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 
ਕੋਰਸ ਮਵੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ।  

ਇਸ ਗੁੱਲੋਂ ਸ ਚੇਤ ਰਹੋ ਮਕ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨ ੂੰ  ਰੁੱ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ: 

 ਸਿੇਂ ਮਸਰ ਪ੍ੜਹਾਈ ਸ ਰ  ਕਰਨ ਮਵੁੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਮਹਣਾ, ਜਾਂ 
 ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਵਰਤਿਾਨ ਜਾਂ ਸਰਗਰਿ ਪ੍ ਸਟ੍ੀ (CoE) ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਤ ਹਾਡਾ ਮਸੁੱ ਮਖਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤ ਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਜਹਾ ਨਾ ਵਾਪ੍ਰੇ।  

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਗਰਿ ਜਾਂ ਵਰਤਿਾਨ CoE ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ (VEVO) 

ਉਪ੍ਰੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ 
ਤੋਂ ਪ੍ਮਹਲਾਂ ਅਮਜਹਾ ਕਰੋ ਮਕ ਤ ਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਮਥਤੀ ਮਵੁੱ ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤ ਹਾਡੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਦੀ ਸਮਥਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। 

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
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ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਵੀਜਾ ਸਰਤਾਂ 

ਮਜੁੱ ਥੇ COVID-19 ਦੀਆਂ ਪ੍ਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਮਕਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ 
ਲਚਕਦਾਰ ਪ੍ਹ ੂੰ ਚ ਅਪ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤ ਸੀਂ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ ੇਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇਕਰ: 

 ਤ ਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਿਨਜ਼ ਰਸ ਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਿ ਲਤਵੀ ਹੈ 

 ਤ ਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ੜਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਵਰਤਿਾਨ ਕਾਰਜਬਲਾਂ ਦੀ ਕਿੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਆਰਮਥਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਮਵੁੱ ਚ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ 

ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਘੂੰ ਮਟ੍ਆਂ ਦੀ ਸੀਿਾ ਨ ੂੰ  ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟ੍ਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੂੰਿਕਾਜ਼ੀ ਛ ੁੱ ਟ੍ੀਆਂ ਿਨਾਉਣ 

ਵਾਮਲਆਂ ਵਾਸਤ ੇਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਮਵੁੱ ਚ ਅਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਪ੍ੜਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ 

ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਹ ੂੰ ਚਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੁੱਕ ਅਸਥਾਈ ਉਪ੍ਾਅ ਹੈ ਜ ੋਕੋਰਸ ਦੇ ਸ ਰ  
ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਮਹਲਾਂ ਮਕਸੇ ਨੌਕਰੀ ਨ ੂੰ  ਲੁੱ ਭਣ ਅਤੇ ਸ ਰ  ਕਰਨ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਮਵੁੱ ਚ ਇਸ ਦੀ 
ਸਿੀਮਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਵੁੱ ਚ ਸੈਕੂੰ ਡਰੀ ਮਬਨੈਕਾਰ ਵੀ ਸਾਿਲ ਹਨ। 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੂੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਘੂੰ ਮਟ੍ਆਂ ਮਵੁੱ ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਛੋਟ੍ਾਂ ਵੇਖੋ। 

 

ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜਾ ਅਰਜੀ ਫੀਸ ਿੀ ਵਾਪ੍ਸੀ 

ਸਰਕਾਰ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਜੂੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਪ੍ਸ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ 
ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ COVID-19 ਕਾਰਨ ਿੌਜ ਦਾ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿੀ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਮਵੁੱ ਚ ਿਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਕੋਈ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ 19 ਿਾਰਚ 2022 ਦੇ 
ਮਵਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪ੍ਸੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਫੀਸ ਵਾਪ੍ਸੀ ਲਈ ਤ ਸੀਂ 
31 ਦਸੂੰਬਰ 2022 ਤੁੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। VAC ਫੀਸ ਵਾਪ੍ਸੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਮਕਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੀਸ ਵਾਪ੍ਸੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। 

 

 

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 ਹੈ 

ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪ੍ਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤ ਹਾਡੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਸਾਨ ੂੰ  ਦੁੱ ਸਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤ ਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤੁੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੁੱਕ ਤ ਸੀਂ ਦ ਸਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, 

ਜਾਂ ਤ ਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਿ ੁੱ ਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪ੍ਸ ਜਾਂਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਨ ੂੰ  ਿ ਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ 

ਤ ਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ ੇਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। 

ਮਸੁੱ ਮਖਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ ਸ਼ਟ੍ੀ ਪ੍ੁੱਤਰ (CoE) ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਔਨਲਾਈਨ 

ਪ੍ੜਹਨ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਡਾ ਮਸੁੱ ਮਖਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਾਨ ੂੰ  
ਤ ਹਾਡੀ ਨਵੀਂ CoE ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।  

ਜੇ ਤ ਹਾਡੀ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ ੇਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ ੁੱ ਲਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ImmiAccount ਰਾਹੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਨਵੀਂ CoE ਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੀ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁੱ ਥੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

 

ਵਧ਼ੇਰ਼ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਅੂੰਤਰ-ਰਾਸਟ੍ਰੀ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਮਰਆਂ ਕੋਲ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ, ਮਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਮਵੁੱ ਚ 

ਸਾਿਲ ਹਨ: 

 ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਵਾਸਤ ੇਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ COVID-19। 
 ਮਸੁੱ ਮਖਆ, ਹ ਨਰ ਅਤ ੇਰ ਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਵਭਾਗ ਅਤ ੇਈਿੇਲ international.students@dese.gov.au 

 ਮਵਦੇਸੀ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਸਹਤ ਬੀਿੇ ਵਾਸਤ ੇਮਸਹਤ ਮਵਭਾਗ 

 COVID-19 ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਮਧਤ ਮਸਕਾਇਤਾਂ ਵਾਸਤ ੇਅੂੰਤਰ-ਰਾਸਟ੍ਰੀ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਲੋਕਪ੍ਾਲ 

 ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤ ੇਸਟ੍ੁੱਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। 

 

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/
http://www.studyinaustralia.gov.au/

