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 درخواست دینا لئ  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
۔   زیادہ وقت لگ سکتا ہے

داخلہ کو اسٹوڈنٹ ویزا یک مکمل درخواستیں فراہم کریں۔ جملہ تقاضے امور ہم طلباء کو ترغیب دالتے ہیں کہ وہ محکمہ 
، طلباء   مالحظہ ۔  دستاویز چیک لسٹ ٹولکرئے ےک لیں  کا استعمال کر سکیے ہیں

۔
ی

سائے یک
ٓ
 ایک مکمل درخواست ےس جلد کارروائے میں ا

 ۔ قاتویزا پروسیسنگ ےک او مزید معلومات ےک لیں مالحظہ کریں 

 

 
 
 اسٹوڈنٹ ویزا فیس یک معاف

پ ےک پاس مورخہ 
ٓ
 تاکہ اگر ا

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

پ  ور او ہ
ٓ
زید مےک اثرات یک وجہ ےس اپنے اصل ویزا یک میعاد ےک اندر اپنا کورس مکمل نہیں کرسکیے ہیں تو آپ ایک  COVID-19ا

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

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

ٓ
 ا

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

 پ اپنے کام پ
ٓ
 ر 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 ےک باعث پڑھائے م

ٓ
ا یا رضاکارانہ طور نخر کر ؤ )جس میں ا

۔(  پر اپنے اسٹڈی لوڈ کو کم کرنا شامل ہے

 اور اپنے تعلییم 
ی

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

اپنے درخواست کو فیس معاف
 کو منسلک کرنا ہوگا۔  (PDF 228 KBےس متاثرہ طلباء ) COVID-19 1545فارم تکمیل شدہ ادارے یک جانب ےس ایک 

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

یلیا میں فیس معاف پ آسٹر
ٓ
اگر ا

۔   فیس میں چھوٹ یک جانچ پڑتال یک جائے الزیم ہے

 

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

ے  یلیا ےس باہر ہیں اور مورخہ  اس ےک عالوہ، اسٹوڈنٹ ویزا ےک ایےس حاملیں ےک  2022مارچ  19اور  2022جنوری  19جو آسٹر
۔  ،درمیان سفر کرئے ہیں 

ی
ریفنڈ ےک لیں  VACوہ اپنے ویزا یک درخواست ےک اخراجات کا ریفنڈ حاصل کرئے ےک اہل ہوں ےک

۔ ریفنڈ حاصل کرنا درخواست دینے ےک طریقے ےک بارے میں مزید معلومات   پر دستیاب ہے

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

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

 

 معلومات ےک لئ  فلیکِسبل ٹائم فریمز 
 
کس اور صحت –اضاف  انگریزی ٹیسٹ، بایومیٹر

ہم آپ کو  یں ل، تو انگریزی زبان ےک امتحان ےک نتائج فراہم کرئے ےک  تھےیک وجہ ےس ٹیسٹ نہیں دے سےک   COVID-19اگر آپ 
۔ 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 جاتے  لیں بایومیٹر
ے

  گا۔اضاف

، اپائ لیں ان میں ےس کیس ایک یا زیادہ خدمات ےک   لیں دنوں ےس زیادہ طویل مدت ےک   28جہاں آپ تے مستقبل میں  نٹمنٹ یل ہے
۔ ImmiAccountتو آپ اپنے بکنگ یک تصدیق   میں منسلک کرسکیے ہیں

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

ے
ورت ہو تو آپ کو اضاف  کو رصے

 

 موجودہ ویزا حاملی   

COVID-19  غاز ےک حواےل ےس لچکدار انتظامات
ٓ
 یک وجہ ےس تاری    خ ا

ےک چلیے پابندیوں یک وجہ ےس بعض طلباء وقت پر اپنے پڑھائے  COVID-19محکمہ اس بات کو اچیھ طرح ےس سمجھتا ہ کہ 
۔ اس بات کو یقینے بنائیں کہ آپ ےک تعلییم ادارے ےک علم میں ہ کہ آپ  وع کرئے ےس قارص رہ سکیے ہیں ےس  COVID-19شر

۔ ایےس  وع نہیں کر سکیے ہیں س بات کو یقینے بنا سکیے ابیھ موجود ہیں جو  اختیاراتمتعلقہ پابندیوں یک وجہ ےس اپنے تعلیم شر
۔ آپ کا تعلییم ائط یک خالف ورزی نہیں کر رہ ہیں حال   صورتادارہ آپ کو بتا سکتا ہ کہ آپ یک ہیں کہ آپ اپنے ویزا یک شر

پ ےک لیں کون ےس 
ٓ
۔ اختیاراتےک مطابق ا  دستیاب ہیں

ےس سفر نہیں کر سکیے ہیں تو، اپنے تعلییم یک پابندیوں یک وجہ   COVID-19اگر آپ ےک پاس اسٹوڈنٹ ویزا ہ اور اگر آپ 
۔   ادارے ےس رابطہ کریں۔ ہمیشہ اس بات کو یقینے بنائیں کہ آپ تے تعلیم ےک ایک منظور شدہ کورس میں داخلہ لیا ہوا ہے

 دھیان میں رکھیں کہ ہم آپ کا ویزا منسوخ کر سکیے ہیں اگر: 

 یا ، وع کرئے میں ناکام رہنے ہیں پ وقت پر پڑھائے شر
ٓ
 ا

  تصدیق )داخےل یک آپ ےک پاس ایک حالیہ یا فعالCoE۔  ( نہیں ہے

https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
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پ ےک ساتھ ایسا کچھ نہ ہو۔ 
ٓ
 آپ کا تعلییم اداردہ آپ یک مدد کر سکتا ہے تاکہ ا

یلیا ےس باہر ہیں اور آپ ےک پاس ایک فعال یا حالیہ  ( پر اپنے ویزا کا اسٹیٹس چیک کریں۔  VEVOنہیں ہ، تو ) CoEاگر آپ آسٹر
۔ز کرلیں تاکہ یہ یقینے بنایا جا سےک کہ آپ ےک ویکام  کیس بیھ سفر کا منصوبہ بناتے ےس پہےل یہ    ا کا اسٹیٹس تبدیل نہیں ہوا ہے

 بیھ مالحظہ کریں۔ حال بدل گنے ہے  آپ یک تعلیم یک صورت 

 

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
 :

ی
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 اجازت ہے
ٓ
 اگر ا

 ۔ پ آن الئن تعلیم حاصل کر رہے ہیں
ٓ
 اگر ا

ے ےک کام  حالیہ افرادی قوت یک کیم یک وجہ ےس، حکومت وقنے طور پر معیشت ےک تمام شعبوں میں اسٹوڈنٹ ویزا ےک حاملیں
ائط می عارضے طلباء اور ورکنگ ہالےک اوقات یک حدود کو ہٹا ریہ ہ، مالحظہ کریں   یڈے میکرز ےک لی ورک ویزا یک شر

وع ہوئے ےس پہےل کوئے تبدیلیاں تے واےل طلباء ےک لی ایک عارضے اقدام ہ جو اپنا کورس شر
ٓ
ا ن نیے 

ُ
۔ یہ تمام موجودہ طلباء اور ا

وع کرنا چاہنے ہیں اور اپریل  گا۔ اس میں ثانوی درخواست   میں اس کا دوبارہ جائزہ لیا جاتے  2022نوکری تالش کرنا اور کام شر
۔  دہندگان بیھ شامل ہیں

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

 

 طلباء ےک لئ  ویزا درخواست یک فیس ےک ریفنڈ

یلیا واپس آتے ےک لی کچھ مراعات دے ریہ ہ تاکہ  ے کو جلد از جلد آسٹر یک   COVID-19حکومت اسٹوڈنٹ ویزا ےک حاملیں
 ےک موجودہ مسئےل کو حل کیا جا سےک۔افرادی قوت یک کیم  وایلوجہ ےس ملک میں پیدا ہوئے 

 الحال کیس غٹں ملک میں رہ رہا ہ اور مورخہ اکوئے بیھ اسٹوڈنٹ ویزا کا ح
ے

 2022مارچ  19اور  2022جنوری  19مل جو ف
یلیا کا سفر کرتا ہ، وہ اپنے ویزا یک درخواست ےک اخراجات کا ریفنڈ حاصل کرئے کا اہل ہوگا۔ آپ مورخہ   31ےک درمیان آسٹر

۔  2022دسمٹر 
ی

لی درخواست دینے ےک طریقے ےک بارے میں مزید ریفنڈ ےک   VACتک ریفنڈ ےک لی درخواست دے سکیں ےک
۔ ریفنڈ حاصل کرنا معلومات   پر دستیاب ہے

 

  

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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 ہمی  کب مطلع کرنا ہ  

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

۔
ی

۔ اگر آپ گھر واپس لوٹنے ہیں یا اپنے تعلیم مؤخر کرئے ہیں تو آپ ےک ویزا یک کیفیت تبدیل نہیں ہویک  ہوجائے

رسکیے طلباء کا داخلہ ک لیں ( جاری کرسکیے ہیں اور آن الئن تعلیم حاصل کرئے ےک  CoEادارے 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

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

 

 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  محکمہ صحت لیں ےک   صحت یک کفالتبٹں
 19-COVID   بیے االقوایم طالب علم اومُبڈسمن لیں ےس متعلق شکایات ےک 
   یلیا  لیں سپورٹ شوشے ےس متعلق معلومات ےک  ۔اسٹڈی آسٹر

 

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/

