
درخواست دینا لئ  ایک نئے اسٹوڈنٹ ویزا ےک  

COVID-19   یک وجہ ےس، ویزا پروسیسنگ ےک بعض اوقات متاثر ہوئے ہیں اور درخواستوں کو مکمل کرئے میں پہےل یک نسبت
۔ ہم موجودہ  ٰ مسافروں یا  سفری پابندیوںزیادہ وقت لگ سکتا ہے رئے واےل ےک اندر سفر ک محفوظ ٹریول زونےس مستثنے

۔  مسافروں یک ویزا درخواستوں پر کارروائے کرئے کو ترجیح دے رہے ہیں

۔ سنگ ےک اوقاتویزا پروسیمزید معلومات ےک لیں مالحظہ کریں 

 
ی
اسٹوڈنٹ ویزا فیس یک معاف

پ ےک پاس مورخہ 
ٓ
 تاکہ اگر ا

ے
کو یا اس ےک بعد ایک اسٹوڈنٹ ویزا  2020فروری  1ہم ویزا درخواست یک فیس معاف کردیں ےک

پ 
ٓ
یں تو آپ ایک ہےک اثرات یک وجہ ےس اپنے اصل ویزا یک میعاد ےک اندر اپنا کورس مکمل نہیں کرسکیے  COVID-19ہے اور اگر ا

۔ جس میں مندرجہ ذیل صورتیں شامل ہیں   :مزید اسٹوڈنٹ ویزا یک درخواست جمع کرا سکیں

  یلیا میں داخل ہوئے ےس پ سفری پابندیوں ےک چلیے آسٹر
ٓ
پ نے اس وجہ ےس اپنے تعلیم مؤخر کردی تیھ کیونکہ کہ ا

ٓ
ا

قارص تھے
   پ پارٹ ٹائم اسٹڈی لوڈ تک محدود ہوئے پر مجبور ہو

ٓ
گیے تھےا

 پ اپنے کام پر مبنے ٹریننگ یا پلیسمنٹ مکمل کرئے میں ناکام رہے تھے۔
ٓ
ا

رہے ہیں  درخواست دے لیں اس اقدام میں وہ طلباء شامل نہیں ہیں جو عمویم وجوہات یک بناء پرایک نیے اسٹوڈنٹ ویزا ےک  
پ کا کیس کورس یا پڑھائے ےک کیس حےص میں فیل ہونا، ذائے وجوہات )

ٓ
نا یا رضاکارانہ طور کر خر  ؤ مےک باعث پڑھائے جس میں ا

۔ (پر اپنے اسٹڈی لوڈ کو کم کرنا شامل ہے

 اور اپنے تعلییم 
ے

، آپ کو اسٹوڈینٹ ویزا یک درخواست دینے ہویک  ےک تحت زیِر غور النے ےک لیں
ے

اپنے درخواست کو فیس معاف
کو منسلک کرنا ہوگا۔   KB) -(PDF 228ےس متاثرہ طلباء COVID 1545- 19فارم ادارے یک جانب ےس ایک مکمل ُپر کیے ہوئے 

 ےک لیں درخواست دے رہے ہیں تو، بریجنگ ویزا خود بخود جاری نہیں کیا جانے گا کیونکہ پہےل 
ے

یلیا میں فیس معاف پ آسٹر
ٓ
اگر ا

۔  فیس میں چھوٹ یک جانچ پڑتال یک جائے الزیم ہے

۔ یہ چھوٹ رصف ویزا درخواست ےک اخراجات پر الگو ہوئے ہے

۔ لیں ہوں نے پہےل یہ اسٹوڈنٹ ویزا ےک  ریفنڈ دستیاب نہیں ہوگا جن لیں ان طلباء ےک   رصف ننے  درخواست دے رکیھ ہے
۔

ے
 درخواستیں یہ درخواست یک فیس یک چھوٹ حاصل کرئے یک اہل ہوں یک

COVID-19 1545فارم 

پ ےک پاس مورخہ   نں چاہتعلییم اداروں کو اس بات یک پوری تسیل کر لینے 
ٓ
کو یا اس ےک بعد ایک  2020فروری  1کہ ا

پ 
ٓ
۔  COVID-19اسٹوڈنٹ ویزا ہے اور یہ بیھ کہ ا یک وجہ ےس اپنے اصل ویزا یک میعاد میں اپنا کورس مکمل نہیں کرسکیے

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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۔ COVID-19آپ اپنے مکمل فارم ےک ساتھ   ےس متعلقہ اثرات ےک مزید ثبوت جمع کروا سکیے ہیں

 

 معلومات ےک لئ  فلیکِسبل ٹائم فریمز 
ی
کس اور صحتا –اضاف  نگریزی ٹیسٹ، بایومیٹر

، تو انگریزی زبان ےک امتحان ےک نتائج فراہم کرئے ےک   COVID-19اگر آپ  ہم آپ کو  یں لیک وجہ ےس ٹیسٹ نہیں دے سےک ہیں
۔ جہاں   وقت یک اجازت بیھ دینے ہیں

ے
، وہاں  COVID-19اضاف ےک سبب خدمات تک رسائے حاصل کرنا متاثر ہوا ہے

کس جمع کرئے اور صحت یک جانچ ےک    وقت بیھ دیا جانے گا۔ لیں بایومیٹر
ے

 اضاف

ئنٹمنٹ یل اپا لیں ان میں ےس کیس ایک یا زیادہ خدمات ےک   لیں دنوں ےس زیادہ طویل مدت ےک    28جہاں آپ نے مستقبل میں 
، تو آپ اپنے بکنگ یک تصد ۔ ImmiAccountیق ہے  میں منسلک کرسکیے ہیں

ےک ذریےع محکمہ کو مطلع کرئے ےک لیں معلومات یک درخواستوں کا جواب دیں، یعنے یہ کہ اگر آپ   ImmiAccountبراہ مہربائے 
۔  وقت درکار ہے

ے
ورت ہو تو آپ کو اضاف  کو رصے

 

ی   موجودہ ویزا حاملی 

ائط  اسٹوڈنٹ ویزا یک شر

، جہاں   نریم کا رویہ اختیار کر رہے ہیں
ے

ائط   COVID-19ہم ایےس معاملوں میں کاف یک پابندیوں یک وجہ ےس اسٹوڈنٹ ویزا یک شر
 
ے

ائط یک خالف ورزی نہیں کررہے ہوں ےک ۔ درج ذیل صورتوں میں آپ اپنے اسٹوڈنٹ ویزا یک شر  :پوری نہیں ہو پائے ہیں

  پ ےک پاس کورس مؤخر کرئے یک اجاز
ٓ
 ت ہے اگر ا

 ۔ پ آن الئن تعلیم حاصل کر رہے ہیں
ٓ
 اگر ا

، اگر آپ بعض مخصوص شعبوں میں مالزمت کرئے  40آپ کو ہر پندہ روز میں  گھنیر ےس زيادہ کام کرئے یک عارضے اجازت ہے
۔  ہیں

 ۔کام کرئے ےک اوقات یک عارضے رعایت  لیں اسٹوڈنٹ ویزا ےک حاملیے ےک  مزید معلومات ےک لیں مالحظہ کریں 

 

 ہمی  کب مطلع کرنا ہ  

، یا اگر آپ یک تعلیم یک صورت ۔ آپ کا  اگر آپ گھر واپس لوٹنے ہیں ورت نہیں ہے حال بدل جائے ہے تو آپ کو ہمیں بتانے یک رصے
، یا آپ ےک ویزا یک میعاد ختم ن لیں تب تک درست رہتا ہے جب تک کہ آپ دوشے ویزا ےک   ویزا  ہیں درخواست جمع نہیں کرائے

۔ اگر آپ گھر واپس لوٹنے ہیں یا اپنے تعلیم مؤخر کرئے ہیں تو آپ ےک ویزا یک کیفیت ت ۔بدیل نہہوجائے
ے

 یں ہویک

رسکیے طلباء کا داخلہ ک لیں جاری کرسکیے ہیں اور آن الئن تعلیم حاصل کرئے ےک   (CoE)ادارے ننے اندراج یک تصدیق  تعلییم
، تو آپ کا تعلییم ادارہ ہمیں آپ یک ننے  ۔ اگر آپ ےک پاس درست اسٹوڈنٹ ویزا ہے  فراہم کرے گا۔   CoEہیں

، تو آپ   CoEےک ذریعہ اپنے درخواست میں اپنا نیا  ImmiAccountاگر آپ یک اسٹوڈنٹ ویزا یک درخواست زير التواء ہے
۔  منسلک کرسکیے ہیں

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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 مایل مشکالت ےس دوچار طلباء

یلیا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں تو، آپ مندرجہ ذیل صورتوں میں مایل امداد تک  سائے ر اگر آپ آسٹر
 :حاصل کرئے ےک اہل ہو سکیے ہیں 

  ورت ہے یا اگر وہ ےس متاثرہ کیس شخص یک دیکھ بھال کر رہے  COVID-19اگر انہیں خود کو الگ تھلگ کرئے یک رصے
 )ہیں 

ے
 یا؛  (عالیم وباء یک وجہ ےس تعطیالت یک مصیبت یک ادائیگ

 رڈر یک وجہ ےس منفے طور پر متا
ٓ
عرےص تک  ثر ہوئے ہیں اور اگر انہیں سات دن ےس زائد اگر وہ کیس ریاسنے پبلک ہیلتھ ا

وری ہے     COVID-19)الک ڈاؤن میں رپنا رصے
ے

 ۔(مصیبت یک ادائیگ

 ادائیگیاں اور خدمات  Centrelinkاہلیت ےک معیار سمیت مایل امداد یک ادائیگیوں ےک بارے میں مزید معلومات ےک لیں 
 مالحظہ کریں۔

 

 مزید معلومات

، جن میں درج ذیل شامل ہیں  ے االقوایم طلباء ےک لیں متعدد شکاری ایجنسیوں میں معلومات دستیاب ہیں  :بیں

  وں، اپڈیٹس اور مشورے ےک لیں یلیائے حکومت تازہ خٹر  ۔COVID-19آسٹر
  اور ای میل  محکمہ تعلیم، مہارت اور روزگارinternational.students@dese.gov.au 
   ون ملک مقیم طلباء ےک ہیلتھ کور ےک  محکمہ صحت لیں بٹں
 19 -COVID  بیے االقوایم طالب علم اومُبڈسمن لیں ےس متعلق شکایات ےک 
   یلیا  لیں سپورٹ شوشے ےس متعلق معلومات ےک  ۔اسٹڈی آسٹر

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink
https://www.australia.gov.au/
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/

