Ở lại Úc
Tôi có visa thường trú
Những người có visa Thường trú nhân (PR) có thể ở lại Úc vô thời hạn nhưng nếu quý vị
dự định rời khỏi Úc rồi quay lại, quý vị cần kiểm tra thời hạn khả năng du lịch trong visa
thường trú của mình (thường là thời hạn năm năm).
Quý vị có thể kiểm tra bằng cách:



sử dụng dịch vụ VEVO hoặc
tiếp cận các điều kiện visa của quý vị thông qua ImmiAccount(Trương mục Di trú)
của mình.

Nếu quý vị vào Úc với visa tạm trú khi đã hết hạn khả năng du lịch trong visa của mình,
điều này sẽ có ảnh hưởng bất lợi cho quý vị. Hãy xem 'Visa Quay lại cho Thường trú
nhân' để biết thêm chi tiết.

Tôi có visa tạm trú
Tôi có visa Du lịch hay Giấy phép Du lịch Điện tử (ETA)
Luật di trú Úc không cho phép gia hạn visa du lịch hoặc ETA. Quý vị cần phải nộp đơn xin
visa mới trước khi visa hiện hành của mình hết hạn.
Nếu visa của quý vị có điều kiện 'không được ở lại thêm', quý vị sẽ cần phải nộp đơn xin
miễn điều kiện này trước khi nộp đơn xin bất kỳ visa nào khác.
Nếu quý vị không thể rời khỏi Úc theo dự định, hãy kiểm tra thời hạn được phép ở lại,
ngày hết hạn visa và các điều kiện visa để đảm bảo quý vị tiếp tục ở Úc một cách hợp
pháp.
Quý vị có thể kiểm tra các chi tiết visa của mình tại VEVO, ứng dụng myVEVO, trong lá
thư cấp visa cho quý vị hoặc tại ImmiAccount. Quý vị có thể kiểm tra thời hạn và các điều
kiện ETA của mình thông qua dịch vụ Kiểm tra ETA của chúng tôi.
Khi quý vị nộp đơn xin visa mới, quý vị có thể được cấp visa bắc cầu để giữ cho quý vị
được hợp pháp ở Úc cho đến khi có quyết định về đơn xin visa của quý vị.
Nếu visa của quý vị đã hết hạn, hãy xem Visa của tôi đã hết hạn.

Các điều kiện visa
Điều kiện không được làm việc
Những người có visa du lịch và ETA không được phép làm việc ở Úc.
Thời hạn ở lại trong visa
Không được gia hạn thời hạn ở lại trong visa hiện có. Visa của quý vị sẽ kết thúc nếu quý
vị vẫn ở lại Úc vào cuối thời hạn được phép ở lại. Nếu quý vị không thể rời khỏi Úc trong
thời hạn được phép ở lại trong visa của mình, quý vị nên nộp đơn xin visa tiếp theo trước
ngày kết thúc visa của quý vị.
Nếu quý vị rời khỏi rồi quay trở lại Úc trên du thuyền khứ hồi, điều này có thể không được
coi là rời khỏi Úc theo mục đích thời hạn được phép ở lại. Vui lòng kiểm tra thông tin do
hãng tàu du thuyền cung cấp cho quý vị.
Điều kiện không được ở lại thêm (bao gồm 8503, 8534 và 8535)
Nếu quý vị có visa với điều kiện 8503, 8534 hoặc 8535 và không thể rời khỏi Úc theo dự
định, quý vị không thể nộp đơn xin hầu hết các loại visa khác ở Úc trừ phi được miễn điều
kiện đó. Quý vị có thể yêu cầu miễn điều kiện này nếu visa của quý vị sẽ hết hạn dưới bốn
tuần nữa. Nếu yêu cầu của quý vị được chấp thuận, quý vị nên nộp đơn xin visa mới
trước khi visa hiện hành của quý vị hết hạn.
Điều kiện 8531 (không được ở lại Úc quá thời hạn visa cho phép ở lại)
Nếu quý vị có visa với điều kiện 8531 và không thể rời khỏi Úc theo dự định, quý vị nên
nộp đơn xin visa tiếp theo trước ngày kết thúc visa của mình. Nếu quý vị cũng phải tuân
theo điều kiện 8503, trước tiên quý vị sẽ cần yêu cầu miễn điều kiện này.
Chúng tôi hiểu một số người không thể rời khỏi Úc theo dự định do giới hạn du lịch, và
chúng tôi sẽ cân nhắc điều này khi xét đơn xin visa hoặc đơn bảo lãnh sau này.
Điều kiện 8558 (không được ở lại Úc hơn 12 tháng trong bất kỳ quãng thời gian 18
tháng nào)
Nếu quý vị có visa với điều kiện 8558 và không thể rời khỏi Úc theo dự định, visa của quý
vị sẽ kết thúc nếu quý vị ở Úc trong 12 tháng liên tục một lần.
Nếu quý vị đã ở Úc 12 tháng gộp lại nhiều lần trong quãng thời gian 18 tháng, visa của
quý vị sẽ vẫn còn hiệu lực cho đến ngày hết hạn visa.
Quý vị nên nộp đơn xin visa tiếp theo nếu visa của quý vị sẽ hết hạn trước khi quý vị có
thể rời khỏi Úc. Nếu quý vị cũng phải tuân theo điều kiện 8503, trước tiên quý vị sẽ cần
yêu cầu miễn điều kiện này.
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Các sắp đặt xét duyệt đơn xin visa
Nếu quý vị cần nộp đơn xin visa mới để ở lại nước Úc, quý vị vẫn có thể tìm hiểu các lựa
chọn visa của mình và làm đơn xin visa tại ImmiAccount. Chúng tôi khuyến khích các
đương đơn nộp đơn trực tuyến nếu được, bởi vì làm như vậy sẽ được xét duyệt nhanh
hơn nộp đơn giấy.
Một số dịch vụ liên quan đến quy trình xét duyệt đơn xin visa có thể bị ảnh hưởng bởi
COVID-19 và ngày càng không có nhiều dịch vụ khác nhau mà chúng tôi phải dựa vào
(như kiểm tra y tế và thu thập dữ liệu sinh trắc học). Các đương đơn sẽ được cho thêm
thời gian để hoàn tất việc kiểm tra và cung cấp thông tin theo yêu cầu.
Chúng tôi sẽ cân nhắc vấn đề dịch vụ bị gián đoạn khi xét đơn xin visa của quý vị.
Quý vị không cần liên lạc với chúng tôi để xin thêm thời gian hoàn tất việc kiểm tra này.

Tôi có visa Học sinh
Thông tin cập nhật mới nhất/thông cáo báo chí





Gia tăng số lượng nhân viên y tế và giúp người khuyết tật trong thời kỳ dịch bệnh vi
rút corona
Vi rút corona và những người có visa tạm trú
Các siêu thị lớn của Úc sẽ tạm thời có thể cung cấp thêm giờ làm việc cho nhân
công là học sinh quốc tế để có hàng trên kệ.
Học sinh quốc tế sẵn sàng đáp ứng thiếu hụt nhân viên quan trọng trong lĩnh vực
chăm sóc người cao niên.

Chính phủ đang thực hiện phương pháp linh hoạt liên quan đến điều kiện visa học sinh khi
các giới hạn COVID-19 làm cho không thể đáp ứng các điều kiện, như thời gian đến lớp
hay việc học trực tuyến.
Nếu khoá học của quý vị ở Úc sắp kết thúc, và quý vị không thể rời khỏi Úc, quý vị có thể
nộp đơn xin visa Du lịch (loại 600). Quý vị cần phải làm điều này trước khi visa Học sinh
của mình hết hạn.
Nếu khoá học của quý vị 'hết giờ học'
Quý vị có thể làm việc với số giờ không giới hạn nếu khoá học của quý vị được coi là đã
'hết giờ học'. Các khoá học được coi là 'hết giờ học' trong kỳ nghỉ dự kiến của khoá học
hoặc nếu học sinh đã kết thúc khoá học của mình theo đúng lịch.
Nếu quý vị đang học thạc sĩ bằng cách làm nghiên cứu hay khoá học tiến sĩ
Nếu quý vị đã bắt đầu học thạc sĩ bằng cách làm nghiên cứu hay khoá học tiến sĩ, quý vị
có thể làm việc số giờ không giới hạn.

Trang 3 trên 11

Nếu khoá học của quý vị đã được hoãn
Quý vị có thể làm việc trên 40 giờ mỗi hai tuần nếu khoá học của quý vị đã được hoãn.
Nới lỏng tạm thời giờ làm việc cho những người có visa học sinh
Một số người có những loại visa học sinh nhất định có thể tạm thời được phép làm
việc trên 40 giờ mỗi hai tuần để hỗ trợ việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ thiết yếu cho
người dân Úc nếu họ:







Được tuyển dụng làm việc trong lĩnh vực y tế , đã đăng ký học khoá học liên quan
đến y tế (ví dụ y tá hay dược phẩm) và được viên chức y tế chỉ thị hỗ trợ nỗ lực
phòng chống COVID-19
Được tuyển dụng làm việc cho các siêu thị có đăng ký (biện pháp tạm thời này sẽ
kết thúc vào ngày 1 tháng 5 năm 2020 đối với các siêu thị)
Được tuyển dụng làm việc trong lĩnh vực chăm sóc người cao niên bởi một Cơ
quan được chấp thuận hoặc một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao niên
do Chính phủ Liên bang tài trợ
Được tuyển dụng làm việc bởi một nhà cung cấp dịch vụ cho Chương trình Bảo
hiểm Khuyết tật Toàn quốc.

Hãy xem Tạm thời nới lỏng giờ làm việc cho những người có visa học sinh.

Tôi có thể gia hạn visa Học sinh của mình không?
Luật di trú Úc không cho phép gia hạn visa Học sinh.
Quý vị cần nộp đơn xin visa mới nếu:



quý vị không thể trở về đất nước quê hương của mình và visa của quý vị sắp hết
hạn
quý vị cần thêm thời gian ở Úc để hoàn tất khoá học của mình.

Quý vị nên nộp đơn xin visa Học sinh mới sáu tuần trước khi hết hạn visa Học sinh hiện
có của quý vị. Không cần phải cung cấp bằng chứng về ảnh hưởng của COVID-19 trong
đơn xin visa Học sinh của quý vị.
Nếu khoá học của quý vị ở Úc sắp kết thúc, quý vị có thể nộp đơn xin visa Du lịch (loại
600). Quý vị cần phải làm điều này trước khi visa Học sinh của mình hết hạn.
Thêm thông tin về visa Du lịch
Một số dịch vụ liên quan đến quy trình xét duyệt đơn xin visa có thể bị ảnh hưởng và ngày
càng có nhiều dịch vụ khác nhau không làm việc. Trong đó bao gồm bác sĩ được bổ
nhiệm để thực hiện kiểm tra sức khoẻ, các cơ sở kiểm tra tiếng Anh và thu thập dữ liệu
sinh trắc học. Trong khi các dịch vụ này không làm việc, nhiều đương đơn không thể đáp
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ứng được các yêu cầu visa. Học sinh sẽ được cho thêm thời gian để hoàn tất việc kiểm
tra và cung cấp thông tin theo yêu cầu.
Tuy nhiên điều quan trọng là, làm đơn xin visa mới trước khi hết hạn visa hiện hành sẽ
cho quý vị visa bắc cầu để giữ được hợp pháp trong khi đáp ứng tất cả các yêu cầu.
Các yêu cầu học tập ở Úc
Bộ Nội vụ không quy định yêu cầu về cách thức học tập.
Quý vị nên liên lạc với cơ quan giáo dục của mình.
Vui lòng xem Tuyên bố chung của TEQSA và ASQA liên quan đến việc thực hiện linh
hoạt.
Đối với các trường hợp ngoại lệ do hạn chế du lịch, hãy xem Các yêu cầu của Bộ luật
Quốc gia đối với học sinh đại học bị ảnh hưởng được học trực tuyến.
Thông báo cho Bộ biết
Quý vị không cần phải thông báo cho Bộ nếu quý vị về nước, hoặc nếu tình hình học tập
của quý vị thay đổi.
Visa của quý vị vẫn có hiệu lực cho đến khi quý vị nộp đơn xin visa khác, hoặc visa của
quý vị hết hạn. Tình trạng visa của quý vị sẽ vẫn không thay đổi nếu quý vị về nước hoặc
hoãn khoá học của mình.
Học sinh gặp khó khăn về tài chính
Quý vị được khuyến khích dựa vào hỗ trợ của gia đình, làm việc bán thời khi có thể và
vào tiền tiết kiệm của bản thân để duy trì cuộc sống ở Úc.
Nếu quý vị không thể hỗ trợ bản thân, quý vị nên thu xếp trở về đất nước nơi quý vị
thường cư trú, lưu ý là có một điều kiện trong tất cả các loại visa Học sinh là học sinh phải
có tiền để hỗ trợ bản thân trong suốt thời gian họ ở Úc.
Các học sinh đã ở Úc trên 12 tháng nếu gặp khó khăn về tài chính sẽ có thể tiếp cận quỹ
hưu bổng ở Úc của mình.
Chính phủ sẽ tiếp tục làm việc với lĩnh vực giáo dục quốc tế để cung cấp một số hỗ trợ tài
chính cho các học sinh quốc tế gặp khó khăn.

Tôi có visa Tạm trú Thiếu Tay nghề (loại 482) hoặc visa Làm
việc (có Tay nghề) Tạm trú (loại 457)
Những người có visa Tạm trú Thiếu Tay nghề và visa loại 457, những người bị tạm nghỉ
việc, nhưng chưa bị sa thải, sẽ giữ được visa hợp lệ và các doanh nghiệp sẽ có cơ hội để
gia hạn visa cho quý vị như bình thường.
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Các doanh nghiệp sẽ có thể giảm giờ làm việc của quý vị mà không làm cho quý vị bị vi
phạm điều kiện visa hay làm cho doanh nghiệp vi phạm trách nhiệm của chủ hãng.
Nếu quý vị bị sa thải và hiện đang không có việc làm, quý vị nên tìm một chủ hãng khác
trong vòng 60 ngày hoặc thu xếp để rời khỏi Úc, khi có thể.
Nếu quý vị không thể trở về đất nước quê hương của mình, quý vị cần phải duy trì visa có
hiệu lực và tuân theo hướng dẫn y tế của Úc khi cần thiết.
Những người có visa làm việc tạm trú hiện đang được tuyển dụng trong các lĩnh vực then
chốt, như y tế, chăm sóc người cao niên hay nông nghiệp, cũng có thể hội đủ điều kiện để
xin Visa Hoạt động Tạm thời cho đại dịch COVID-19 (loại 408) visa thuộc thể loại Sự kiện
Thoả thuận được Chính phủ Úc Tán thành (AGEE).

Tôi có visa Lao động Kỳ nghỉ (Working Holiday Maker visa)
Tôi làm việc trong lĩnh vực then chốt đối với COVID-19 (Nông nghiệp, Chế biến
Thực phẩm, Chăm sóc Y tế, Chăm sóc Người Cao niên, Khuyết tật hay Trông trẻ)
Không thể gia hạn visa Lao động Kỳ nghỉ. Tuy nhiên, nếu quý vị đã hoàn tất ba hay sáu
tháng làm việc ấn định ở Úc, quý vị có thể nộp đơn xin visa Lao động Kỳ nghỉ thứ hai hay
thứ ba.
Chính phủ Úc đã đưa ra các biện pháp mới để đối phó với COVID-19. Những người lao
động kỳ nghỉ được tuyển dụng trong các lĩnh vực then chốt như nông nghiệp, y tế, chăm
sóc người cao niên và khuyết tật, và trông trẻ sẽ được miễn giới hạn lao động sáu tháng
với cùng một chủ hãng.
Những người lao động kỳ nghỉ được tuyển dụng trong các lĩnh vực then chốt, chưa hoàn
tất 3 hay 6 tháng làm việc ấn định cần phải nộp đơn xin visa Lao động Kỳ nghỉ thứ hai hay
thứ ba, và không thể trở về đất nước quê hương của mình, có thể nộp đơn xin Visa Hoạt
động Tạm thời cho đại dịch COVID-19 (loại 408) visa thuộc thể loại Sự kiện Thoả thuận
được Chính phủ Úc Tán thành (AGEE) và sẽ không phải trả phí nộp đơn xin visa. Visa
này sẽ cho phép quý vị tiếp tục hợp pháp ở Úc, và tiếp tục đi làm, nếu quý vị muốn như
vậy, cho đến khi an toàn và khả thi để quý vị trở về đất nước quê hương của mình.
Để được cấp visa mới, quý vị cần phải đáp ứng các yêu cầu cho loại visa đó, bao gồm
yêu cầu về giới hạn tuổi, tiếng Anh, sức khoẻ và tính cách.
Điều kiện visa 8547 — giới hạn làm việc sáu tháng với một chủ hãng
Những người Lao động Kỳ nghỉ có thể làm bất kỳ công việc gì trong thời gian ở Úc, nhưng
thường được giới hạn làm việc sáu tháng với bất kỳ một chủ hãng nào, trừ phi Bộ đã cho
phép làm việc với cùng một chủ hãng lâu hơn sáu tháng.
Những người Lao động Kỳ nghỉ làm việc trong các lĩnh vực then chốt, như y tế, chăm sóc
người cao niên hay nông nghiệp được Bộ cho phép làm việc cho cùng một chủ hãng lâu
hơn sáu tháng, trên cơ sở có hoàn cảnh ngoại lệ, bất ngờ.
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Các tình huống khác khi những người lao động kỳ nghỉ được Bộ cho phép làm việc cho
cùng một chủ hãng lâu hơn sáu tháng, bao gồm các tình huống khi công việc đó là:





ở các địa điểm khác nhau và công việc tại một địa điểm không quá sáu tháng
trong lĩnh vực trồng trọt và nuôi súc vật ở bất kỳ nơi nào ở Úc
trong các nghành nhất định ở riêng miền Bắc nước Úc
giúp đỡ nỗ lực khôi phục cháy rừng.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác, quý vị cần phải xin phép để làm việc cho cùng một chủ
hãng lâu hơn 6 tháng.

Tôi làm việc trong lĩnh vực không then chốt đối với COVID-19
Không thể gia hạn visa Lao động Kỳ nghỉ. Tuy nhiên, nếu quý vị đã hoàn tất ba hay sáu
tháng làm việc ở Úc, quý vị có thể nộp đơn xin visa Lao động Kỳ nghỉ thứ hai hay thứ ba.
Hãy xem các điều kiện làm việc theo quy định để có thêm thông tin.
Nếu quý vị chưa hoàn tất ba hay sáu tháng làm việc ấn định là điều kiện cần thiết để nộp
đơn xin visa Lao động Kỳ nghỉ thứ hai hay thứ ba bởi vì COVID-19 — và quý vị không làm
việc trong lĩnh vực then chốt, quý vị nên nộp đơn xin visa khác để tiếp tục được hợp pháp
cho đến khi quý vị có thể trở về đất nước quê hương của mình.
Để được cấp visa mới, quý vị cần phải đáp ứng các yêu cầu cho loại visa đó, bao gồm
yêu cầu về giới hạn tuổi, tiếng Anh, sức khoẻ và tính cách.
Điều kiện visa 8547 — giới hạn làm việc sáu tháng với một chủ hãng
Những người Lao động Kỳ nghỉ có thể làm bất kỳ công việc gì trong thời gian ở Úc, nhưng
thường được giới hạn làm việc sáu tháng với bất kỳ một chủ hãng nào, trừ phi Bộ đã cho
phép làm việc với cùng một chủ hãng lâu hơn sáu tháng.
Trong một số tình huống, người lao động kỳ nghỉ được Bộ cho phép làm việc cho cùng
một chủ hãng lâu hơn sáu tháng, khi công việc đó là:





ở các địa điểm khác nhau và công việc tại một địa điểm không quá sáu tháng
trong lĩnh vực trồng trọt và nuôi súc vật ở bất kỳ nơi nào ở Úc
trong các nghành nhất định ở riêng miền Bắc nước Úc
giúp đỡ nỗ lực khôi phục cháy rừng.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác, quý vị cần phải xin phép để làm việc cho cùng một chủ
hãng lâu hơn sáu tháng.
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Tôi là Công nhân Thời vụ hoặc nằm trong Chương trình Lao
động Thái Bình Dương
Những người có visa loại 403 trong Chương trình Lao động Thái Bình Dương
Quý vị có thể nộp đơn xin visa loại 403 trong Chương trình Lao động Thái Bình Dương khi
quý vị và chủ hãng của mình được sự ủng hộ của Bộ Ngoại giao và Ngoại thương để
tham gia vào chương trình này. Visa này sẽ cho phép quý vị tiếp tục ở Úc một cách hợp
pháp, và tiếp tục đi làm, nếu quý vị muốn như vậy, cho đến khi an toàn và khả thi để quý
vị trở về đất nước quê hương của mình.
Những người có visa loại 403 trong Chương trình Lao động Thời vụ
Visa của quý vị không thể được gia hạn. Tuy nhiên, Chính phủ Úc đã đưa ra các biện
pháp mới cho những người làm việc trong các lĩnh vực then chốt để đối phó với COVID19.
Quý vị có thể hội đủ điều kiện để xin visa Hoạt động Tạm thời (số 408 thuộc thể loại Sự
kiện được Chính phủ Úc Tán thành (AGEE) trong thời kỳ đại dịch COVID-19, nếu:





visa của quý vị sắp hết hạn
visa của quý vị đã hết hạn
quý vị không thể rời khỏi Úc
quý vị đang làm việc trong lĩnh vực then chốt, như y tế, chăm sóc người cao niên
hay nông nghiệp.

Visa này sẽ cho phép quý vị tiếp tục ở Úc một cách hợp pháp, và tiếp tục đi làm, nếu quý
vị muốn như vậy, cho đến khi quý vị có thể trở về đất nước quê hương của mình. Các sắp
đặt cho Chương trình Lao động Thời vụ và Chương trình Lao động Thái Bình Dương,
trong đó có các sắp đặt liên quan đến chủ hãng, sẽ được chuyển sang cho các sắp đặt
visa mới, tiếp tục kết nối với lĩnh vực nông nghiệp.
Các điều kiện visa: 8503 (Không được Ở lại Thêm) và 8577 (Đổi Chủ hãng)
Đối với visa loại 403 trong Chương trình Lao động Thời vụ hoặc Chương trình Lao động
Thái Bình Dương, điều kiện 8577 nghĩa là quý vị thường chỉ được phép làm việc cho một
Người Bảo lãnh/Chủ hãng được Chấp thuận, trừ phi Bộ Nội vụ cho phép quý vị thay đổi.
Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, quý vị sẽ có thể di chuyển giữa những Người Bảo
lãnh/Chủ hãng được Chấp thuận. Nếu quý vị cần phải di chuyển giữa những Người Bảo
lãnh/Chủ hãng được Chấp thuận, chủ hãng của quý vị cần phải liên lạc với:



Bộ Giáo dục, Tay nghề và Lao động, nếu quý vị là Công nhân Thời vụ
Bộ Ngoại giao và Ngoại thương, nếu quý vị đang làm việc trong Chương trình Lao
động Thái Bình Dương.

Theo các sắp đặt tạm thời này, các chủ hãng vẫn cần phải tuân theo tất cả các luật liên
quan về sở làm của Úc và quý vị sẽ tiếp tục có các quyền theo luật về sở làm của Úc
giống như tất cả các nhân công khác.
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Đối với visa số 403 trong Chương trình Lao động Thời vụ, trong thời kỳ COVID-19, điều
kiện 8503 (Không được Ở lại Thêm) gắn liền với visa của quý vị sẽ được tự động miễn để
cho phép quý vị nộp đơn xin Visa Hoạt động Tạm thời (số 408 thuộc thể loại Sự kiện
được Chính phủ Úc Tán thành (AGEE).
Quý vị sẽ không cần nộp đơn xin miễn điều kiện 8503.

Tôi có visa Loại Đặc biệt
Người dân Tân Tây Lan và Úc có sắp đặt là chúng ta có thể ở lại và làm việc ở đất nước
của nhau.

Tôi có visa Bắc cầu A, B hay C
Visa Bắc cầu A, B và C cho phép quý vị ở lại Úc sau khi visa hiện hành của quý vị hết
hạn, và trong khi đang xét duyệt đơn xin visa mới của quý vị.

Quyền làm việc
Quý vị có thể được phép làm việc ở Úc tuỳ theo các điều kiện visa Bắc cầu của mình.
Quý vị có thể kiểm tra bằng cách:



sử dụng dịch vụ VEVO, hoặc
tiếp cận các điều kiện visa của quý vị thông qua ImmiAccount(Trương mục Di trú)
của mình.

Nếu quý vị đang có hoàn cảnh tài chính khó khăn và visa Bắc cầu của quý vị không cho
phép quý vị làm việc, hoặc có giới hạn về việc làm, quý vị có thể nộp đơn xin visa Bắc cầu
A để cho phép quý vị làm việc. Tuy nhiên, quý vị sẽ cần chứng minh là mình đang có hoàn
cảnh tài chính khó khăn.
Nếu quý vị không đáp ứng các yêu cầu về việc làm, và quý vị vẫn hội đủ điều kiện để xin
visa Bắc cầu, chúng tôi sẽ cấp cho quý vị visa Bắc cầu mới có các điều kiện giống như
các điều kiện trong visa Bắc cầu cũ của quý vị.
Quý vị sẽ không được cấp visa Bắc cầu mới cho phép quý vị đi làm nếu:



visa Bắc cầu A hiện hành của quý vị được cấp cho quý vị bởi vì quý vị đã nộp đơn
xin toà tái xét quyết định đối với đơn xin visa ban đầu của quý vị, hoặc
quý vị đã nộp đơn xin visa bảo vệ.

Xem: Thông tin về cách thức nộp đơn
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Visa Bắc cầu Sắp Hết hạn
Nếu quý vị muốn ở lại Úc quá ngày hết hạn visa của quý vị, quý vị cần phải nộp đơn xin
visa khác.

Tôi có visa Bắc cầu E
Loại visa tạm trú này cho phép quý vị ở lại Úc trong khi quý vị:




thu xếp để rời khỏi Úc
làm nốt vấn đề di trú của mình
chờ quyết định về di trú.

Quyền làm việc
Quý vị có thể được phép làm việc ở Úc tuỳ theo các điều kiện visa Bắc cầu của mình.
Quý vị có thể kiểm tra bằng cách:



sử dụng dịch vụ VEVO hoặc
tiếp cận các điều kiện visa của quý vị thông qua ImmiAccount(Trương mục Di trú)
của mình.

Visa Bắc cầu Sắp Hết hạn
Nếu quý vị muốn ở lại Úc quá ngày hết hạn visa của quý vị, quý vị cần phải nộp đơn xin
visa khác.
Dịch vụ Giải quyết Tình trạng Di trú
Chương trình Dịch vụ Giải quyết Tình trạng Di trú (SRS) có thể cung cấp hỗ trợ tạm thời
cho quý vị.
Quý vị có thể hội đủ điều kiện để được hỗ trợ nếu quý vị:






không có visa và đang sống ở Úc
là người đến Úc bất hợp pháp bằng đường biển (IMA) và đã nộp đơn xin Visa Bảo
vệ Tạm trú (TPV) hợp lệ hoặc Visa Bảo vệ Thiên đường An toàn (SHEV)
không phải là IMA và đã nộp đơn xin visa bảo vệ hợp lệ
có Visa Bắc cầu E (BVE)
đang phải đối phó với những trở ngại quan trọng ảnh hưởng tới khả năng giải quyết
tình trạng di trú của mình.

Visa của tôi đã hết hạn

Trang 10 trên 11

Hết hạn trong vòng 28 ngày
Nếu visa của quý vị đã hết hạn, quý vị cần phải nộp đơn xin visa Bắc cầu E (BVE) ngay
lập tức để trở nên hợp pháp. BVE là visa ngắn hạn cho phép quý vị tiếp tục được hợp
pháp trong khi thu xếp để rời khỏi Úc.
Nếu quý vị muốn ở lại một cách hợp pháp ở Úc, quý vị cần phải nộp đơn xin visa mới.
Hoàn cảnh của quý vị sẽ quyết định vấn đề quý vị có các lựa chọn visa nào và quý vị cần
phải làm gì để tiếp tục được hợp pháp. Tuỳ thuộc vào việc visa của quý vị đã hết hạn cách
đây bao lâu, quý vị có thể phải chịu những giới hạn về việc xin visa tiếp theo trong khi quý
vị ở Úc.
Một số dịch vụ liên quan đến quy trình xét duyệt đơn xin visa có thể bị ảnh hưởng bởi
COVID-19 và ngày càng không có nhiều dịch vụ khác nhau mà chúng tôi phải dựa vào
(như kiểm tra y tế và thu thập dữ liệu sinh trắc học). Các đương đơn sẽ được cho thêm
thời gian để hoàn tất việc kiểm tra và cung cấp thông tin theo yêu cầu.
Hết hạn cách đây hơn 28 ngày
Nếu visa của quý vị đã hết hạn cách đây hơn 28 ngày, vui lòng liên lạc với Dịch vụ Giải
quyết Tình trạng Di trú (SRS) để được giúp đỡ giải quyết tình trạng di trú của mình.
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