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Thị thực Đính hôn
 Gia hạn Thị thực
 Những người trước kia có Thị thực Đính hôn
Công nhân Tạm trú
Lao động Kỳ nghỉ (Working Holiday Makers)
Du khách
Tóm tắt các biện pháp hoàn trả, miễn VAC và gia hạn thị thực

Một số người có thị thực bị ảnh hưởng bởi các lệnh hạn chế đi lại do COVID-19 sắp tới sẽ
có thể được hoàn trả hoặc miễn Phí Nộp đơn Xin Thị thực (VAC).

Thị thực Đính hôn
Các thay đổi này được công bố trong khuôn khổ Ngân sách Liên bang năm 2020-21 vào
ngày 6 tháng 10 năm 2020 và nhằm mục đích hỗ trợ những người đang có và trước kia
đã có thị thực Đính hôn loại 300 không thể vào Úc vì các lệnh hạn chế đi lại do COVID19.

Gia hạn Thị thực
Vào ngày 10 tháng 12 năm 2020, các quy định được ban hành để gia hạn thời hạn hiệu
lực của thị thực đến ngày 31 tháng 3 năm 2022 cho một số người có thị thực Đính hôn cụ
thể đang ở ngoài Úc và có thị thực Đính hôn vào bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời
gian từ ngày 6 tháng 10 năm 2020 đến ngày 10 tháng 12 năm 2020.
Bộ sẽ thông báo trực tiếp cho từng người có thị thực.
Quý vị có thể kiểm tra các chi tiết và điều kiện thị thực hiện thời của mình bất kỳ lúc nào
trên trang mạng của Bộ tại:
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-andconditions/check-conditions-online
Nếu đã nhận được gia hạn thời hạn hiệu lực của thị thực, nhưng quý vị vẫn chưa đến Úc
bằng thị thực này, quý vị có thể hội đủ điều kiện để yêu cầu bồi hoàn Phí Nộp đơn xin Thị
thực (Visa Application Charge - VAC).
Chúng tôi hiện đang cố gắng hoàn tất các sắp đặt xung quanh cách thức quản lý việc bồi
hoàn VAC, dự kiến sẽ có tiền bồi hoàn vào cuối tháng 2 năm 2021.

Những người có Thị thực Đính hôn
Nếu thị thực Đính hôn của quý vị đã kết thúc, và quý vị không thể đến Úc vì các lệnh hạn
chế đi lại do COVID-19 trước khi thị thực kết thúc, và thị thực vẫn chưa được gia hạn bởi
các quy định ban hành vào ngày 10 tháng 12 năm 2020, quý vị có thể hội đủ điều kiện để
được bồi hoàn VAC. Dự kiến là sẽ có tiền bồi hoàn từ cuối tháng 2 năm 2021.
Chúng tôi hiện đang cố gắng hoàn tất các sắp đặt xung quanh cách thức quản lý việc bồi
hoàn VAC.
Bất kỳ đơn xin thị thực Bạn đời hay Đính hôn mà quý vị có thể nộp sau này sẽ được ưu
tiên xem xét. Thời gian xét đơn sẽ tuỳ thuộc vào việc liệu đơn nộp có đầy đủ và có đáp
ứng được tất cả các yêu cầu thị thực không.

Công nhân Tạm trú
Nếu nằm trong Chương trình Lao động Thái Bình Dương hay Chương trình Lao động
Mùa vụ, quý vị có thể hội đủ điều kiện để được hoàn trả VAC nếu quý vị:



được cấp thị thực trước ngày 20 tháng 3 năm 2020 và,
không thể đến Úc vì các lệnh hạn chế đi lại do COVID-19.

Nếu được cấp thị thực Tạm trú Thiếu Tay nghề hoặc thị thực Lao động Tạm trú (Tay
nghề), quý vị có thể được miễn VAC cho đơn xin thị thực sau này nếu quý vị:



không thể đến Úc vì các lệnh hạn chế đi lại do COVID-19, trước khi thị thực của
quý vị hết hạn,
đã đến Úc và rời khỏi Úc nhưng không thể quay lại Úc vì các lệnh hạn chế đi lại do
COVID-19, trước khi thị thực của quý vị hết hạn.

Lao động Kỳ nghỉ (Working Holiday Makers)
Nếu được cấp Thị thực Lao động Kỳ nghỉ, quý vị có thể được miễn VAC cho đơn xin thị
thực sau này hoặc được hoàn trả VAC. Quý vị sẽ được miễn VAC cho đơn xin thị thực
tiếp theo nếu quý vị không thể đến Úc vì các lệnh hạn chế đi lại hoặc phải rời khỏi Úc sớm
vì COVID-19.
Nếu không hội đủ điều kiện để nộp đơn tiếp theo vì quý vị đã quá giới hạn tuổi để xin thị
thực WHM, quý vị sẽ có thể được hoàn trả phí.

Du khách
Các đương đơn xin thị thực Du lịch ngoài nước Úc, và thị thực Du lịch trước kia của họ đã
hết hạn, hoặc sẽ hết hạn, trong thời kỳ từ ngày 20 tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 tháng
12 năm 2021, sẽ có thể nộp đơn xin thị thực Du lịch (loại 600) mà không phải trả VAC.
Thay đổi này sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2021. Các du khách có thị thực cũng phải xin
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