Visa học sinh
Xét nghiệm và điều trị COVID-19
Ngay cả nếu quý vị không có visa, hoặc không biết chắc về tình trạng visa của mình, quý vị vẫn phải tuân
theo chỉ thị y tế công cộng. Nếu cảm thấy không khoẻ, quý vị hãy đi gặp bác sĩ và xét nghiệm COVID-19.
Các chính phủ tiểu bang và vùng lãnh thổ hiện đang cung cấp xét nghiệm và điều trị COVID-19 miễn phí.
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Tôi có visa Học sinh
Hiện đang thực hiện phương pháp linh hoạt liên quan đến điều kiện visa học sinh khi các lệnh hạn chế do
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 cần phải nộp đơn xin visa
khác trước khi visa Học sinh của quý vị hết hạn.
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.

Nếu quý vị đang tiếp tục học ở Úc, quý vị nên nộp đơn xin visa Học sinh mới sáu tuần trước khi hết hạn visa
Học sinh hiện có của quý vị.
Nếu khoá học của quý vị ở Úc sắp kết thúc, nhưng quý vị không thể rời khỏi Úc, quý vị sẽ cần phải nộp đơn
xin visa khác trước khi visa Học sinh của quý vị hết hạn.
Tuỳ theo hoàn cảnh của quý vị, quý vị có thể hội đủ điều kiện để xin visa Du lịch (loại 600).
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 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.

Nếu quý vị làm đơn xin visa mới trước khi hết hạn visa hiện hành, quý vị có thể được nhận visa bắc cầu để
giữ được hợp pháp trong khi đáp ứng tất cả các yêu cầu.

Làm việc theo visa học sinh
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.
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 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 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 cơ quan cung cấp dịch vụ cho Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật
Toàn quốc.

Các sắp đặt tạm thời này chỉ áp dụng cho những người có visa học sinh đang làm việc trong các lĩnh vực
này. Hãy xem Tạm thời nới lỏng giờ làm việc cho những người có visa học sinh.
Các cơ quan cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao niên nên tham khảo thư từ do Bộ Y tế cung cấp để biết
thêm chi tiết. Các cơ quan cung cấp Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia nên tham khảo thư từ do
Uỷ ban NDIS cung cấp để biết thêm thông tin.
Các chủ hãng vẫn cần phải tuân theo tất cả các luật công sở liên quan của Úc. Theo luật công sở của Úc,
công nhân nước ngoài, trong đó có sinh viên quốc tế, có quyền giống như tất cả các công nhân khác.

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 tự chu cấp cho mình ở Úc.
Nếu không thể chu cấp cho bản thân, quý vị nên thu xếp để trở về đất nước nơi quý vị thường cư trú. Một
điều kiện trong tất cả các loại visa Học sinh là học sinh phải có tiền để chu cấp cho 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 một số tiền trong quỹ
hưu bổng ở Úc của mình.
Vui lòng xem trang mạng Sở thuế Úc về việc tiếp cận trước tiền hưu bổng
Visa Sự kiện Đại dịch COVID-19
Nếu visa học sinh của quý vị sắp hết hạn, quý vị hiện không thể hồi hường và không đáp ứng được các yêu
cầu cho loại visa khác, quý vị có khả năng hội đủ điều kiện để xin Visa Hoạt động Tạm thời (Loại 408) thuộc
thể loại Sự kiện được Chính phủ Úc Tán thành (visa sự kiện Đại dịch COVID-19).
Quý vị sẽ cần chứng minh tại sao quý vị không thể đáp ứng yêu cầu của loại visa khác. Đó có thể bao gồm
tờ khai và bằng chứng cho thấy quý vị không có đủ tiền để có thể trả lệ phí nộp đơn xin visa (VAC) khác.

