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Chính phủ đang tiếp tục xem xét lại các sắp đặt cho thị thực trong thời 
kỳ đại dịch. Trang này sẽ được cập nhật thường xuyên khi có sự điều 
chỉnh. 
 
Các miễn giảm về thị thực  
Các miễn giảm cho đương đơn xin thị thực gia đình  
Thị thực Cha mẹ  
Các thị thực Cha mẹ được Bảo lãnh (Tạm thời) (loại 870)  

 

Các miễn giảm về thị thực  

Nếu bị ảnh hưởng bởi các lệnh hạn chế đi lại do đại dịch COVID-19, quý vị có thể hội đủ 

điều kiện để được miễn giảm. 

Thời kỳ miễn giảm do COVID-19 bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 cho: 

 Thị thực Tay nghề Ưu tiên theo Vùng (Loại 887) 
 Thị thực Đổi mới Kinh doanh và Đầu tư (Thường trú) (loại 888) 
 Thị thực Đổi mới Kinh doanh và Đầu tư (Tạm trú) (loại 188) 
 Thị thực Chương trình Trú ẩn An toàn (Loại 790) 
 Thị thực Sinh viên Tốt nghiệp Tạm thời (Loại 485) 

Các miễn giảm cho đương đơn xin thị thực gia đình  

Thị thực Bạn đời và Con 

Nếu quý vị đã nộp đơn ngoài Úc để xin: 

 Thị thực Con (loại 101) 
 Thị thực Con nuôi (loại 102) 
 Thị thực Đính hôn (loại 300) 
 Thị thực Bạn đời (loại 309) 

và 

 quý vị đang ở Úc trong thời kỳ miễn giảm do COVID-19  

quý vị có thể được cấp thị thực ở Úc nếu đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn khác về thị thực. 
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Thời kỳ miễn giảm do COVID-19 bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 và chỉ là sắp đặt 

tạm thời. Hãy kiểm tra tại đây các thông tin cập nhật về ngày kết thúc thời hạn miễn giảm. 

Kể từ ngày 5 tháng 3 năm 2022, thị thực Con Phụ thuộc (loại 445) có thể được cấp cho 
đương đơn ở trong hoặc ngoài Úc, bất kể nộp đơn xin thị thực ở đâu. Vì vậy, loại thị thực 
này không còn được bao hàm trong các sắp đặt miễn giảm do COVID-19 nữa. Để biết 
thêm thông tin, hãy xem thị thực Con Phụ thuộc (loại 445). 

Thị thực cha mẹ  

Đơn xin thị thực Cha mẹ được nộp ngoài Úc 

Nếu quý vị đã nộp đơn ngoài Úc để xin 

 Thị thực Cha mẹ (loại 103) 
 Thị thực Cha mẹ có đóng góp (loại 173) 
 Thị thực Cha mẹ có đóng góp (loại 143) 

và 

 quý vị đã nộp đơn xin thị thực trước ngày 24 tháng 3 năm 2021 và 
 quý vị đã ở Úc vào ngày 24 tháng 3 năm 2021 

thị thực của quý vị có thể được cấp trong khi quý vị đang ở Úc nếu đáp ứng được tất cả 

các tiêu chuẩn khác của thị thực trong thời kỳ miễn giảm do COVID-19. 

Nếu nộp đơn xin thị thực này ngoài Úc và đáp ứng các yêu cầu thông thường để được 

cấp thị thực, quý vị sẽ có thể được cấp thị thực ngoài Úc (theo quy trình hiện nay). 

Đơn xin thị thực Cha mẹ được nộp ở Úc 

Nếu quý vị đã nộp đơn ở Úc để xin 

 Thị thực Cha mẹ Cao niên (loại 804) 
 Thị thực Cha mẹ Cao niên có đóng góp (loại 864) 

và 

 quý vị đã nộp đơn xin thị thực trước ngày 24 tháng 3 năm 2021 và 
 quý vị đã ở ngoài Úc vào ngày 24 tháng 3 năm 2021 

thị thực của quý vị có thể được cấp trong khi quý vị đang ở ngoài Úc nếu đáp ứng được 

tất cả các tiêu chuẩn khác của thị thực trong thời kỳ miễn giảm do COVID-19. 

Nếu nộp đơn xin thị thực này ở Úc và đáp ứng các yêu cầu thông thường để được cấp thị 

thực, quý vị sẽ có thể được cấp thị thực ở Úc (theo quy trình hiện nay). 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/dependent-child-445
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Sẽ áp dụng các miễn giảm tạm thời cho các đương đơn xin thị thực Cha mẹ trong thời kỳ 

miễn giảm do COVID-19. Thời kỳ miễn giảm do COVID-19 bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 

2020. Đây chỉ là sắp đặt tạm thời. Hãy kiểm tra tại đây các thông tin cập nhật về ngày kết 

thúc thời hạn miễn giảm. 

Các thay đổi này sẽ không ảnh hưởng thời hạn xét duyệt hiện nay cho các đơn xin thị 

thực Cha mẹ. Muốn biết thêm thông tin, hãy xem ngày xếp hàng chờ xét duyệt và thời hạn 

xét duyệt thị thực Cha mẹ. 

Thị thực Bắc cầu cho các đương đơn xin thị thực Cha mẹ và Cha mẹ có 

Đóng góp 

Quý vị có thể hội đủ điều kiện để được cấp thị thực bắc cầu liên quan tới đơn xin thị thực 

Cha mẹ (Loại 103), Cha mẹ có Đóng góp (Loại 143) hoặc Cha mẹ có Đóng góp (Tạm 

thời) (Loại 173) trong thời kỳ thực hiện các miễn giảm do COVID-19, nếu đáp ứng được 

tất cả các tiêu chuẩn này: 

 quý vị đã nộp đơn xin thị thực Cha mẹ hay Cha mẹ có Đóng góp trước ngày 24 
tháng 3 năm 2021 

 đơn xin thị thực đã được nộp ở Úc 
 quý vị đã ở Úc vào ngày 24 tháng 3 năm 2021 
 đơn xin thị thực chưa được xét duyệt xong. 

Loại thị thực bắc cầu mà quý vị có thể hội đủ điều kiện để xin phụ thuộc vào hoàn cảnh 

của quý vị vào lúc làm đơn xin thị thực Cha mẹ hay Cha mẹ có Đóng góp. 

Nếu có thị thực độc lập vào lúc quý vị làm đơn xin thị thực, quý vị có thể nộp đơn xin và 

được cấp thị thực Bắc cầu A - BVA - (Loại 010). 

Nếu không có thị thực độc lập vào lúc làm đơn xin thị thực, quý vị sẽ không hội đủ điều 

kiện để được cấp BVA. Quý vị có thể đáp ứng các yêu cầu để xin thị thực Bắc cầu E - 

BVE - (Loại 050). 

Nếu nộp đơn giấy để xin thị thực Cha mẹ hay Cha mẹ có Đóng góp tại một văn phòng 

ngoài Úc, quý vị sẽ không đáp ứng tiêu chuẩn để được cấp thị thực bắc cầu liên quan tới 

đơn xin thị thực của mình. 

Nếu muốn nộp đơn xin thị thực bắc cầu, quý vị hãy gửi bưu điện Mẫu đơn 1005 đã điền 

xong cho Trung tâm Phụ trách Thị thực Cha mẹ WA. Đừng gửi email mẫu đơn đã điền 

xong. Bất kỳ Mẫu đơn 1005 nào được nhận qua email đều là đơn không hợp lệ và không 

được xem xét. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/family-visa-processing-priorities/parent-visas-queue-release-dates
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/family-visa-processing-priorities/parent-visas-queue-release-dates
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/glossary#substantive%20visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-a-010
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-e-050-051/subclass-050
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-e-050-051/subclass-050
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1005.pdf
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Các thị thực Cha mẹ được Bảo lãnh (Tạm thời) (loại 870)  

Nếu quý vị có thị thực Cha mẹ được Bảo lãnh (Tạm thời) (loại 870) (SPTV) và đang ở 

ngoài Úc vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, thời hạn thị thực của quý vị đã được tự động gia 

hạn thêm 18 tháng. 

Miễn giảm này nhằm mục đích giúp đỡ những người có SPTV không thể ở Úc đủ 3 hay 5 

năm theo thị thực của mình vì các lệnh hạn chế đi lại do COVID-19. 

Nếu thị thực của quý vị được gia hạn theo miễn giảm này, 18 tháng bổ sung đó sẽ không 

được tính vào thời gian ở Úc tích luỹ tối đa 10 năm. 

Các nghĩa vụ bảo lãnh của những Người bảo lãnh SPTV cũng đã được gia hạn thêm 

cùng 18 tháng đó. 

Quý vị có thể kiểm tra các chi tiết và điều kiện thị thực của mình bằng cách sử dụng 

VEVO. 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online

