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حة وسيتّم تحديث هذه الصف تُراجع الحكومة باستمرار الترتيبات المتعلّقة بالتأشيرات أثناء تفّشي الجائحة.
 بانتظام عند إجراء أي تعديالت عليها.

 
 

  تسهيالت للحصول على تأشيرة
 لبي تأشيرة العائلة تسهيالت لطا

  تأشيرة الوالدين
  (870تأشيرات الوالدين المكفولين )المؤقتة( )الفئة الفرعية 

 

  تسهيالت للحصول على تأشيرة

 ، فقد تكون مؤهالً للحصول على تسهيالت.19-إذا تأثّرَت بقيود السفر المفروضة نتيجة تفّشي جائحة كوفيد

 ت التالية:للتأشيرا 2020شباط/فبراير  1في  19-بدأت فترة التسهيالت نتيجة تفّشي كوفيد

  ( 887تأشيرة العمالة الماهرة في المناطق اإلقليمية )الفئة الفرعية 
  (888تأشيرة األعمال الُمبتكرة واالستثمار )دائمة( )الفئة الفرعية 
  (188تأشيرة األعمال الُمبتكرة واالستثمار )مؤقتة( )الفئة الفرعية 
 (790رعية تأشيرة مشروع المالذ اآلمن )الفئة الف 
  (.485تأشيرة الخّريجين المؤقتة )الفئة الفرعية 

  تسهيالت لطالبي تأشيرة العائلة

 تأشيرات الشريك/الشريكة والطفل

 إذا تقّدمَت بطلب من خارج أستراليا للحصول على التأشيرات التالية:

  (101تأشيرة الطفل )الفئة الفرعية 
  (102تأشيرة التبنّي )الفئة الفرعية 
  (300تأشيرة الزواج الُمرتقب )فئة فرعية 
  (309تأشيرة الشريك/الشريكة )الفئة الفرعية 

 و

 19-ها التسهيالت نتيجة تفّشي كوفيدأنت في أستراليا خالل الفترة التي تنطبق في 

 يمكنك الحصول على تأشيرة في أستراليا إذا كنت تستوفي جميع المعايير األخرى للتأشيرة.

يُرجى مراجعة هذه  وهي عبارة عن تدبير مؤقت. 2020شباط/فبراير  1من  19-تبدأ فترة التسهيالت المتوفّرة نتيجة تفّشي كوفيد

 آخر المستجدات حول موعد انتهاء فترة التسهيالت. الصفحة مجدداً لالطالع على
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 3من  2صفحة 

( للمتقّدمين من داخل أستراليا أو خارجها، 445، يمكن منح تأشيرة الطفل الُمعال )الفئة الفرعية 2022آذار/مارس  5اعتباراً من 
هذه الفئة  19-ونتيجة لذلك، لم تعد تغطي ترتيبات التسهيالت نتيجة تفّشي كوفيد بغض النظر عن مكان تقديم طلب التأشيرة.

 .(445فئة الفرعية تأشيرة الطفل الُمعال )الللمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة  الفرعية من التأشيرة. 

  تأشيرة الوالدين

 تأشيرة الوالَدين التي يتّم التقّدم بطلبها خارج أستراليا

 إذا تقّدمَت بطلب خارج أستراليا للحصول على

  (103تأشيرة الوالدين )الفئة الفرعية 
  (173تأشيرة الوالدين الُمساهمين )الفئة الفرعية 
  (143تأشيرة الوالدين الُمساهمين )الفئة الفرعية 

 و

  و 2021آذار/مارس  24تقّدمت بطلب للحصول على التأشيرة قبل 
  2021آذار/مارس  24كنت في أستراليا في 

ي شقد تحصل على تأشيرتك أثناء وجودك في أستراليا إذا استوفيت جميع المعايير األخرى للتأشيرة خالل فترة التسهيالت نتيجة تف

 .19-كوفيد

إذا تقّدمت بطلب للحصول على هذه التأشيرة من خارج أستراليا وأنت تستوفي المتطلّبات الُمعتادة لمنح التأشيرة ستتمّكن من 

 الحصول على التأشيرة خارج أستراليا )وفقاً لإلجراءات الحاليّة(.

 طلبات تأشيرة الوالدين التي يتّم التقّدم بطلبها داخل أستراليا

 إذا تقّدمَت بطلب من داخل أستراليا للحصول على

  (804تأشيرة الوالدين الُمسنّين )الفئة الفرعية 
  (864تأشيرة الوالدين المسنّين الُمساهمين )الفئة الفرعية 

 و

  و 2021آذار/مارس  24تقّدمت بطلب للحصول على التأشيرة قبل 
  2021آذار/مارس  24كنت خارج أستراليا في 

تأشيرتك أثناء وجودك خارج أستراليا إذا استوفيت جميع المعايير األخرى للتأشيرة خالل فترة التسهيالت نتيجة قد تحصل على 

 .19-تفشي كوفيد

إذا تقّدمَت بطلب للحصول على هذه التأشيرة في أستراليا وأنت تستوفي المتطلّبات الُمعتادة لمنح التأشيرة ستتمّكن من الحصول 

 أستراليا )وفقاً لإلجراءات الحاليّة(.على التأشيرة وأنت في 

بدأت فترة  .19-ستنطبق التسهيالت المؤقتة على مقّدمي طلبات تأشيرة الوالدين خالل فترة التسهيالت نتيجة تفّشي كوفيد

 يُرجى مراجعة هذه الصفحة مجدداً  وهي عبارة عن تدبير مؤقت. .2020شباط/فبراير  1في  19-التسهيالت نتيجة تفّشي كوفيد

 للحصول على آخر المستجدات حول موعد انتهاء فترة التسهيالت.
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 3من  3صفحة 

 للمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة  لن تؤثر هذه التعديالت على األطر الزمنية الحاليّة للنظر في طلبات تأشيرة الوالدين.

 .تواريخ إصدار الئحة االنتظار لتأشيرة الوالدين وأوقات النظر فيها

 ( للمتقّدمين للحصول على تأشيرة الوالدين الُمساهمينBridging visasالتأشيرات المؤقتة )

( أو الوالدين الُمساهمين )الفئة الفرعية 103قد تكون مؤهالً للحصول على تأشيرة مؤقتة مرتبطة بتأشيرة الوالدين )الفئة الفرعية 

، إذا استوفيت جميع 19-( خالل الفترة التي تنطبق فيها تسهيالت كوفيد173( أو الوالدين الُمساهمين )مؤقتة( )الفئة الفرعية 143

 هذه المعايير:

  ّ2021آذار/مارس  24مت طلباً للحصول على تأشيرة الوالدين أو الوالدين الُمساهمين قبل قد  
 تقديم طلب التأشيرة تّم داخل أستراليا 
  2021آذار/مارس  24كنت في أستراليا في 
 .لم تكتمل معامالت النظر في الطلب 

( التي قد تكون مؤهالً لها على ظروفك وقت تقديم طلب تأشيرة الوالدين bridging visaتعتمد الفئة الفرعية للتأشيرة المؤقتة )

 أو الوالدين الُمساهمين.

تة فئة تأشيرة مؤقن من التقّدم والحصول على في الوقت الذي قّدمت فيه طلب التأشيرة، قد تتمكّ  تأشيرة أساسيةإذا كنت تحمل 

A (Bridging visa A) - BVA -  (.010)الفئة الفرعية 

قد  .BVAرة، فلن تكون مؤهالً للحصول على التأشيرة المؤقتة إذا لم تحمل تأشيرة أساسية في الوقت الذي قّدمت فيه طلب التأشي

 (.050الفرعية )الفئة  - E ( Bridging visa E) - BVEالتأشيرة المؤقتة تتمّكن من استيفاء متطلّبات 

إذا قّدمت طلباً ورقياً للحصول على تأشيرة الوالَدين أو الوالَدين الُمساهمين في مكتب خارج أستراليا، فلن تستوفي معايير منح 

 تأشيرة مؤقتة مرتبط بطلب التأشيرة الذي تقّدمت به.

وأرسلها إلى مركز تأشيرات الوالدين في  1005االستمارة إذا كنت ترغب في التقّدم بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة، أكمل 

WA (WA Parent Visa Centre.) .سيتّم اعتبار االستمارات رقم  ال ترسل االستمارة الُمكتملة عبر البريد اإللكتروني

 التي يتّم استالمها عبر البريد اإللكتروني على أنها طلباً غير صالح وال يمكن النظر فيه. 1005

  (870تأشيرات الوالدين المكفولين )المؤقتة( )الفئة الفرعية 

تموز/يوليو  1( وكنت خارج أستراليا في SPTV( )870إذا كنت تحمل تأشيرة الوالدين المكفولين )تأشيرة مؤقتة( )فئة فرعية 

 شهراً. 18، فسيتّم تمديد فترة التأشيرة تلقائياً لمّدة 2021

سنوات كاملة بموجب تأشيرتهم في  5أو  3الذين لم يتمّكنوا من قضاء  SPTVتهدف هذه التسهيالت إلى مساعدة حاملي تأشيرة 

 .19-أستراليا بسبب قيود السفر المفروضة نتيجة تفّشي كوفيد

شهراً اإلضافية ضمن فترة إقامتك التراكمية البالغة  18ب هذه التسهيالت، فلن يتم احتساب مدة إذا تّم تمديد فترة تأشيرتك بموج

 سنوات كحّد أقصى. 10

 شهراً. 18لنفس المدة البالغة  SPTVكما تّم تمديد التزامات الكفالة للذين يكفلون تأشيرات 

 . VEVOيمكنك التحقّق من تفاصيل تأشيرتك وشروطها باستخدام بوابة 
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