آپ صرف اسی صورت میں آسٹریلیا واپس لوٹ سکتے ہیں اگر آپ کو ٓاپ کے تعلیمی ادارے نے ایک منظور شدہ بین االقوامی
طلباء کی آمد کے منصوبے کے تحت نامزد کیا ہے۔
ابتدائی طور پر ،بین االقوامی طلباء کی آمد کے منصوبے اعلی تعلیم جاری رکھنے والے طلباء کی واپسی کو ترجیح دیں گے
تاکہ وہ واپس لوٹ کر اپنی تعلیم مکمل کر سکیں۔ اس میں آخری سال میں زیر تعلیم طلباء جنہیں پریکٹل پلیسمنٹ مکمل کرنے
کی ضرورت ہوتی ہے اور اعلی ڈگری حاصل کرنے والے ریسرچ طلباء بھی شامل ہیں۔

طلباء کی نامزدگی
ریاستی یا عالقائی حکومتیں یہ طے کرتی ہیں کہ کون سے تعلیمی ادارے اور کون سے طلباء ایک بین االقوامی طلباء کی آمد
کے منصوبے میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس میں واپس لوٹنے والے طلباء کے لیے سفر اور قرنطینہ کے انتظامات کرنا بھی
شامل ہے۔
تعلیمی ادارے ہی ایسے بین االقوامی طلباء کی نشاندہی کریں گے جو کسی منظور شدہ منصوبے کے تحت آسٹریلیا واپس
جانے کے اہل ہوسکتے ہیں۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اور اس ضمن میں تبادلہ خیال کرنے کے لیے کہ ٓایا ٓاپ کو
کسی بین االقوامی طلباء کی آمد کے منصوبے میں شامل کیا جاسکتا ہے یا نہیں ،آپ کو اپنے تعلیمی ادارے سے رابطہ کرنا
چاہئے۔ آپ کا تعلیمی اداردہ اس ضمن میں مزید مشورے فراہم کر سکتا ہے اور اگر ٓاپ کو واپس لوٹنے کی منظوری دی جاتی
ہے تو یہی ٓاپ کو اطالع بھی دے گا اور ایک سفری استثنی فراہم کرے گا۔
اسٹوڈنٹ ویزا یا سفری استثنی کے لئے درخواست نہ دیں اور نہ ہی آسٹریلیا کا سفر کرنے کی کوشش کریں جب تک کہ ٓاپ کا
تعلیمی ادارہ ٓاپ کو یہ اطالع نہ دے کہ آپ کو نامزد کیا گیا ہے اور آپ کسی منظور شدہ منصوبے کے تحت واپس لوٹ سکتے
ہیں۔ ٓاپ آسٹریلیا میں اس وقت الگو سفری پابندیوں سے مستثنی نہیں ہیں۔

ویزا
بین االقوامی طلباء کی واپسی کے پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کے پاس ایک درست اسٹوڈنٹ (ذیلی کالس  )500ویزا ہونا
چاہئے۔ محکمہ واپسی کے عمل کے ایک حصے کے طور پر اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے ترجیحی کارروائی کی سہولت فراہم
کرنے سے قاصر ہے۔ موجودہ کارروائی کے لیے درکار اوقات کے لیے ہماری ویب سائٹ چیک کریں۔
اگرچہ آسٹریلیا میں داخل ہونے کے لیے کوئی بھی کم سے کم ویزا کی معیاد درکار نہیں ہے ،لیکن پھر بھی ٓاپ کے آسٹریلیا
کے سفر میں تاخیر کی صورت میں آپ کے ویزا میں کافی وقت بچا ہونا چاہئے۔ آپ ویزا کے بغیر اپنی طے شدہ پرواز پر
سوار نہیں ہوسکتے ہیں۔
اپنے ویزا کی تفصیالت دیکھنے کرنے کے لیے ،مالحظہ کریں ویزا کے استحقاق کی توثیق آن الئن ()VEVO۔
اگر آپ اپنے موجودہ اسٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا کا سفر کرتے ہیں ،اور آپ نے بیرون ملک سے ایک نئے ویزا کے لیے
ٓ
درخواست جمع کروائی ہے جس پر فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے تو ،آپ بریجنگ ویزا اے کے لیے درخواست دے سکیں گے۔ اپ
 ImmiAccountکے ذریعہ بریجنگ ویزا کے لئے درخواست دے سکتے ہیں۔
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اگر آپ آسٹریلیا میں مزید اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے درخواست جمع کروانا چاہتے ہیں تو ،آپ کے لیے عمومی اہلیت کے تقاضوں
کو پورا کرنا ضروری ہے۔ آپ  ImmiAccountکے ذریعے ایک نئے اسٹوڈنٹ ویزا کی درخواست کے لیے درخواست دے
سکتے ہیں۔

سفری استثنی
کسی منظور شدہ بین االقوامی طلباء کی آمد کے منصوبے کے تحت آسٹریلیا واپس جانے کے لئے نامزد کئے گئے بین
االقوامی طلباء آسٹریلیا میں اس وقت الگو سفری پابندیوں سے مستثنی نہیں ہیں۔
آپ کو آسٹریلیا کا سفر کرنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے ایک سفری استثنی کی ضرورت ہوگی۔ بین االقوامی طلباء کی
آمد کے منصوبے کے ساتھ وابستہ سفری استثنی حاصل کرنے کے طریقہ کار سے متعلق مزید تفصیالت اگلے چند ہفتوں میں
دستیاب کرائی جائیں گی۔ براہ کرم اندرونی سفری استثنی کے لئے درخواست نہ دیں جب تک کہ ایسا کرنے کے لیے نہ کہا
جائے۔

آسٹریلیا ٹریول ڈیکلیریشن
آپ کو آسٹریلیا کے لئے روانہ ہونے سے کم از کم  72گھنٹے پہلے ایک ٓان الئن آسٹریلیا ٹریول ڈیکلیریشن کا فارم مکمل ٰپر
کرنا ہوگا۔
آسٹریلیائی سفری اعالمیہ آسٹریلیا میں آپ کے رابطے کی تفصیالت ،پرواز کی تفصیالت ،قرنطینہ کی ضروریات اور صحت
کی حالت جیسی معلومات جمع کرتا ہے۔
جیسے ہی ٓاپ ڈیکلیریشن کو مکمل پر کر لیں گے ،آپ کو ایک تفصیالت والی ای میل موصول ہوگی جسے ٓاپ اپنی پرواز میں
سوار ہونے سے پہلے اور ٓاسٹریلیا آمد پر دکھا (الیکٹرانک طور پر یا پرنٹ کرکے) سکتے ہیں۔

ویزا کی شرائط
ٓاپ کے پاس اپنی پڑھائی کی مدت کے دوران اپنی کفالت کرنے کے لیے خاطر خواہ رقم ہونی چاہئے۔ آپ آسٹریلیائی حکومت
کی مالی امداد کے لیے اہل نہیں ہوں گے۔
موجودہ معاشی حاالت کے پیش نظر آپ کے لیے آسٹریلیا میں پارٹ ٹائم کام تالش کرنا بھی مشکل ہوسکتا ہے۔ یہ ضروری
ہے کہ آپ اپنے ویزا کے مطابق کام کی شرائط کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوں۔
آپ کے اور ٓاپ کے ہمراہ خاندان کے کسی بھی فرد کے لیے آسٹریلیا میں اپنے قیام کی م ّدت کے دوران مناسب ہیلتھ انشورنس
ہونا اور اسے برقرار رکھنا ضروری ہے۔ طلباء ایک منظور شدہ آسٹریلیائی ہیلتھ انشورنس فراہم کرنے والے کی جانب سے
بیرون ملک مقیم طلباء کا ہیلتھ کور ( )OSHCکے ذریعہ کور ہونے چائیں ،ایک منظور شدہ آسٹریلیائی صحت انشورنس فراہم
کنندہ سے  ،سوائے اس کے کہ کوئی استثنی الگو ہوتا ہے۔
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