Visa của tôi đã hết hạn
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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Visa của tôi đã hết hạn
Hết hạn trong thời hạn 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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