Quý vị chỉ có thể quay trở lại Úc nếu được cơ sở giáo dục của mình đề cử theo Kế hoạch
Đến Úc cho Học sinh Quốc tế được phê chuẩn.
Thời gian đầu, Kế hoạch Đến Úc cho Học sinh Quốc tế sẽ ưu tiên việc quay trở lại của
các sinh viên đại học và trên đại học để hoàn thành khoá học của mình. Điều này bao
gồm những sinh viên năm cuối cần hoàn thành việc thực tập và những sinh viên nghiên
cứu có bằng cấp cao hơn.

Đề cử học sinh
Chính phủ các tiểu bang và vùng lãnh thổ quyết định cơ sở giáo dục và học sinh nào có
thể tham gia Kế hoạch Đến Úc cho Học sinh Quốc tế. Điều này cũng bao gồm các sắp đặt
đi lại và cách ly kiểm dịch cho các học sinh quay lại Úc.
Các cơ sở giáo dục sẽ xác định những học sinh quốc tế nào có thể hội đủ điều kiện để
quay lại Úc theo kế hoạch được phê chuẩn. Quý vị nên liên lạc với cơ sở giáo dục của
mình để tìm hiểu thêm thông tin và thảo luận xem quý vị có thể được bao gồm trong Kế
hoạch Đến Úc cho Học sinh Quốc tế hay không. Cơ sở giáo dục của quý vị sẽ có thể cung
cấp thêm hướng dẫn và sẽ thông báo nếu quý vị được chấp thuận để quay lại và được
miễn trừ lệnh hạn chế đi lại.
Đừng nộp đơn xin thị thực học sinh hay xin miễn trừ lệnh hạn chế đi lại và tìm cách đến
Úc trừ khi cơ sở giáo dục thông báo là quý vị đã được đề cử và có thể quay lại theo kế
hoạch được phê chuẩn. Quý vị không được miễn trừ lệnh hạn chế đi lại hiện hành ở Úc.

Thị thực
Quý vị phải có thị thực Học sinh (loại 500) hợp lệ thì mới được tham gia chương trình
quay trở lại Úc cho học sinh quốc tế. Bộ không thể tạo điều kiện xét duyệt ưu tiên cho thị
thực học sinh như là một phần trong xét duyệt quay trở lại Úc. Hãy kiểm tra trang mạng
của chúng tôi để biết thời hạn xét duyệt hiện tại.
Mặc dù không có điều kiện thời hạn hợp lệ tối thiểu phải vào Úc của thị thực, nhưng quý vị
nên sắp xếp đủ thời gian theo thị thực của mình nếu chuyến đi Úc của quý vị bị chậm trễ.
Quý vị không thể lên chuyến bay dự định của mình mà không có thị thực.
Để kiểm tra chi tiết thị thực, hãy xem Kiểm tra Quyền Thị thực Trực tuyến (VEVO).
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Nếu quý vị đến Úc theo thị thực học sinh hiện có, và đã nộp đơn xin thị thực mới trong khi
ở ngoài Úc và vẫn đang chờ quyết định, quý vị sẽ có thể nộp đơn xin thị thực bắc cầu loại
A. Quý vị có thể nộp đơn xin thị thực bắc cầu tại ImmiAccount.
Nếu muốn nộp đơn để xin thị thực học sinh tiếp theo ở Úc, quý vị phải đáp ứng các yêu
cầu hội đủ điều kiện tiêu chuẩn. Quý vị có thể nộp đơn xin thị thực học sinh mới tại
ImmiAccount.

Miễn trừ lệnh hạn chế đi lại
Học sinh quốc tế được đề cử quay lại Úc theo Kế hoạch Đến Úc cho Học sinh Quốc tế
được phê chuẩn không được miễn trừ các lệnh hạn chế đi lại ở Úc.
Quý vị sẽ cần được miễn trừ lệnh hạn chế đi lại để cho phép quý vị đến Úc. Mấy tuần nữa
sẽ có thêm chi tiết về thủ tục cho các miễn trừ lệnh hạn chế đi lại liên quan đến Kế hoạch
Đến Úc cho Học sinh Quốc tế. Xin đừng nộp đơn xin miễn trừ lệnh hạn chế đi lại vào Úc
trừ khi nhận được thông báo.

Tờ Khai Hành Trình Đến Úc
Quý vị cần phải hoàn thành Tờ Khai Hành Trình Đến Úc ít nhất 72 giờ trước khi khởi hành
đến Úc.
Tờ Khai Hành Trình Đến Úc thu thập các chi tiết liên lạc của quý vị ở Úc, chi tiết chuyến
bay, các yêu cầu cách ly kiểm dịch và tình trạng sức khoẻ.
Một khi đã hoàn tất Tờ Khai Hành trình đến Úc, quý vị sẽ nhận được email trong đó có
các chi tiết để quý vị có thể xuất trình (dưới dạng điện tử hoặc in trên giấy) trước khi lên
máy bay và khi đến Úc.

Các điều kiện thị thực
Quý vị phải có đủ tiền để hỗ trợ bản thân trong thời gian học tập. Quý vị sẽ không hội đủ
điều kiện để nhận hỗ trợ tài chính của Chính phủ Úc.
Quý vị cũng có thể thấy khó tìm việc bán thời ở Úc do tình hình kinh tế hiện nay. Điều
quan trọng là quý vị hiểu các điều kiện làm việc liên quan đến thị thực của mình.
Quý vị và bất kỳ người thân đi cùng nào đều phải có và duy trì bảo hiểm y tế đầy đủ cho
thời gian quý vị ở Úc. Học sinh phải được bảo hiểm bởi Overseas Student Health Cover
(Bảo hiểm Y tế cho Học sinh Nước ngoài, viết tắt là OSHC) bởi một hãng bảo hiểm y tế
Úc được chấp thuận, trừ trường hợp ngoại lệ.

https://covid19.homeaffairs.gov.au/students – Updated as at 02/07/2021- Vietnamese

Trang 2 / 2

