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در حالی که تصمیم گیری  دولت به طور مستمر در حال بررسی تمهیدات ویزاها در طول همه گیری است.
 ها صورت می گیرد این صفحه به طور مرتب بروزرسانی خواهد شد.

 
 

  تخفیف های ویزا
 ویزای خانوادگی  تخفیف ها برای متقاضیان

  ویزاهای والدین
  (۸۷۰ویزای اسپانسری والدین )موقتی()زیرگروه 

 

  تخفیف های ویزا

 قرار گرفته اید ممکن است واجد شرایط یک تخفیف باشید. ۱۹-اگر شما تحت تاثیر محدودیت های مسافرتی همه گیری کووید

 برای موارد زیر شروع شد: ۲۰۲۰فوریه  ۱از  ۱۹-دوره تخفیف کووید

  (۸۸۷ویزای مهارتی ریجنال )زیرگروه 
  (۸۸۸ویزای نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری )دائمی()زیرگروه 
  (۱۸۸ویزای نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری )موقت()زیرگروه 
  (۷۹۰ویزای اقدام برای پناهگاه امن  )زیرگروه 
  (.۴۸۵التحصیالن )زیرگروه ویزای موقتی فارغ 

  تخفیف ها برای متقاضیان ویزاهای خانوادگی

 ویزاهای شریک زندگی و فرزند

 اگر از خارج از استرالیا برای یکی از موارد زیر تقاضا کرده اید:

  (۱۰۱ویزای فرزند )زیر گروه 
  (۱۰۲ویزای فرزند خواندگی )زیر گروه 
  (۳۰۰ویزای ازدواج در آینده )زیرگروه 
 (۳۰۹ای شریک زندگی )زیر گروه ویز 

 و

 در استرالیا هستید ۱۹-شما در دوره تخفیف کووید 

 شما می توانید یک ویزا در استرالیا دریافت کنید اگر واجد سایر معیارهای ویزا باشید.

برای آگاهی در مورد اطالعات بروز در مورد  شروع شد و اقدامی موقتی است. ۲۰۲۰فوریه  ۱از  ۱۹-دوره تخفیف کووید

 زمان پایان این دوره تخفیف، این قسمت را دوباره چک کنید.
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( می تواند به متقاضیان در داخل یا خارج از استرالیا اعطا ۴۴۵، ویزای فرزند وابسته )زیرگروه ۲۰۲۲مارس  ۵از روز 
در نتیجه، این زیرگروه ویزا دیگر تحت پوشش  شود، صرف نظر از این که تقاضا برای ویزا از کجا ارائه شده است.

( مراجعه ۴۴۵ویزای فرزند وابسته )زیرگروه برای کسب اطالعات بیشتر به این قسمت  نیست. ۱۹-تمهیدات تخفیف کووید
 .کنید

  ویزاهای والدین

 تقاضاهای ویزاهای والدین که از خارج از استرالیا ارائه شده اند

 اگر از خارج از استرالیا برای یکی از موارد زیر تقاضا کرده اید:

  (۱۰۳ویزای والدین )زیر گروه 
  (۱۷۳ویزای حمایتی والدین )زیر گروه 
  (۱۴۳ویزای حمایتی والدین )زیر گروه 

 و

  برای ویزا تقاضا کردید و ۲۰۲۱مارس  ۲۴قبل از 
  در استرالیا بودید ۲۰۲۱مارس  ۲۴در تاریخ 

ام سایر معیارهای ویزا در دوره تخفیف ویزای شما می تواند در حالی اعطا شود که شما در استرالیا هستید اگر واجد تم

 باشید. ۱۹-کووید

اگر شما از خارج از استرالیا تقاضا کرده اید و الزامات معمولی صدور ویزا را برآورده می کنید قادر خواهید بود که ویزا را 

 در خارج از استرالیا دریافت کنید )طبق پروسه کنونی(.

 تقاضاهای ویزاهای والدین که در داخل از استرالیا ارائه شده اند

 اگر از خارج از استرالیا برای یکی از موارد زیر تقاضا کرده اید:

  (۸۰۴ویزای والدین سالمند )زیرگروه 
  (۸۶۴ویزای حمایتی والدین سالخورده )زیر گروه 

 و

  برای ویزا تقاضا کردید و ۲۰۲۱مارس  ۲۴قبل از 
  در استرالیا بودید ۲۰۲۱مارس  ۲۴در تاریخ 

ویزای شما می تواند در حالی اعطا شود که شما در استرالیا هستید اگر واجد تمام سایر معیارهای ویزا در دوره تخفیف 

 باشید. ۱۹-کووید

بود که ویزا را اگر شما از خارج از استرالیا تقاضا کرده اید و الزامات معمولی صدور ویزا را برآورده می کنید قادر خواهید 

 در خارج از استرالیا دریافت کنید )طبق پروسه کنونی(.

 ۱از  ۱۹-دوره تخفیف کووید اعمال خواهد شد. ۱۹-تخفیف های موقت برای متقاضیان ویزای والدین در دوره تخفیف کووید

برای آگاهی در مورد اطالعات بروز در مورد زمان پایان این دوره  این اقدامی موقتی است. شروع شد. ۲۰۲۰فوریه 

 تخفیف، این قسمت را دوباره چک کنید.
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برای کسب اطالعات  این اصالحات روی چارچوب های زمانی کنونی بررسی تقاضاهای والدین تاثیری نخواهد گذاشت.

 مراجعه کنید. تاریخ های باز شدن صف های ویزای والدین و زمان های پردازشبیشتر به قسمت 

 ویزاهای بریجینگ برای متقاضیان ویزای والدین و مشارکتی والدین

(، ۱۰۳یط دریافت یک ویزای بریجینگ مرتبط با تقاضای ویزای شما برای ویزای والدین )زیرگروه ممکن است واجد شرا

 ۱۹-( در دوره ای باشید که تخفیف های کووید۱۷۳( یا والدین مشارکتی )موقتی()زیرگروه ۱۴۳والدین مشارکتی )زیرگروه 

 اعمال می شود، اگر تمام این معیارها برآورده شوند:

  برای ویزای والدین یا والدین مشارکتی تقاضا کرده باشید ۲۰۲۱ مارس ۲۴قبل از 
 تقاضای ویزا از استرالیا ارائه شده باشد 
  در استرالیا بودید ۲۰۲۱مارس  ۲۴در تاریخ 
 .تقاضای ویزا نهایی نشده است 

ویزای بریجینگی که ممکن است واجد شرایط آن باشید بستگی به شرایط شما در زمان ارائه تقاضا برای ویزای والدین یا 

 والدین مشارکتی است.

هستید، ممکن است بتوانید برای  (substantive visaویزای اساسی )اگر در زمان ارائه تقاضای ویزای خود دارای یک 

 تقاضا کنید و آن را دریافت کنید. (۰۱۰)زیرگروه  A - BVAویزای بریجینگ یک 

 BVA( نداشتید، واجد شرایط دریافت یک substantiveاگر در زمان ارائه تقاضای ویزای خود یک ویزای اساسی )

 ( را برآورده کنید.۰۵۰)زیرگروه  - E - BVEویزای بریجینگ ممکن است شما بتوانید الزامات مربوط به یک  نخواهید بود.

اگر برای یک ویزای والدین یا والدین مشارکتی در اداره ای در خارج از استرالیا یک تقاضای روی کاغد ارائه کرده اید، 

 واجد معیارهای صدور یک ویزای بریجینگ مرتبط با تقاضای ویزای خود نخواهید بود.

پر شده را به مرکز ویزای والدین وسترن استرالیا  ۱۰۰۵فرم گر می خواهید برای یک ویزای بریجینگ تقاضا کنید، ا

یک تقاضای غیر معتبر خواهد بود و که توسط ایمیل دریافت شده باشد  ۱۰۰۵هر فرم  فرم پر شده را ایمیل نکنید. بفرستید.

 نمی تواند بررسی شود.

  (۸۷۰ویزای اسپانسری والدین )موقتی()زیرگروه 

در خارج از  ۲۰۲۱جوالی  ۱( داشتید و در تاریخ SPTV()۸۷۰اگر یک ویزای والدین اسپانسری )موقت( )زیرگروه 

 ماه تمدید شده است. ۱۸استرالیا بودید، دوره ویزای شما به صورت خودکار بمدت 

یا  ۳نتوانسته اند  ۱۹-ویزایی است که به دلیل محدودیت های مسافرتی کووید SPTVهدف از این تخفیف حمایت از دارندگان 

 سال کامل ویزای خود را در استرالیا بگذرانند. ۵

سال اقامت شما حساب نخواهد  ۱۰ماه اضافی جزو مجموعا حداکثر  ۱۸اگر ویزای شما تحت این تخفیف تمدید شده است، این 

 شد.

 ماه تمدید شده است. ۱۸نیز برای مدت  SPTVتعهدات اسپانسری برای اسپانسرهای 

 وضعیت و شرایط ویزای خود را چک کنید. VEVOشما می توانید با استفاده از 
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