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 2من  1صفحة 

 

  

 الطالب الدوليون 

 ( 485معلومات لحاملي تأشيرة الخّريجين المؤقتة )الفئة الفرعية 

 تأشيرة الخّريجين المؤقّتة

-بسبب القيود المفروضة على السفر نتيجة تفّشي كوفيد( 485لقد غيّرنا مؤقتاً متطلّبات تأشيرة الخّريجين المؤقّتة )الفئة الفرعية 

19. 

 تقديم الطلبات

 .19-يمكنك اآلن التقدّم بطلب للحصول على تأشيرة الخّريجين المؤقتة من خارج أستراليا كتدبير مؤقت نتيجة تفّشي كوفيد

 .تأشيرة الخريجين المؤقّتةللمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة 

 الدراسة عبر اإلنترنت

الية إذا كنت قد درست عبر اإلنترنت من خارج أستراليا، فسيتم احتساب دراستك عبر اإلنترنت ضمن متطلبات الدراسة األستر

(ASR:إذا كنت ) 

  ( و500درست عبر اإلنترنت وأنت تحمل تأشيرة طالب )فئة فرعية 
  أشهر من إكمال شهادتك المؤهلة. 6قدّمَت طلباً للحصول على تأشيرة الخّريجين المؤقتة في غضون 

 تأشيرة الخّريجين المؤقتة البديلة

 .2022سيُفتح باب تقديم الطلبات في منتصف عام 

، قد يتأهل حاملو تأشيرة الخّريجين المؤقتة الحاليين والسابقين الذين أضاعوا وقتاً في أستراليا 2022تموز/يوليو  1اعتباراً من 

 للتقدّم بطلب للحصول على تأشيرة خّريجين مؤقتة بديلة. 19-بسبب قيود السفر المفروضة نتيجة تفشي كوفيد

 يلة، يجب أن:لكي تكون مؤهالً للحصول على تأشيرة خّريجين مؤقتة بد

 تحمل تأشيرة خّريجين مؤقتة سارية أو 
  أو بعده و 2020شباط/فبراير  1تكون قد حملت في السابق تأشيرة خّريجين مؤقتة انتهت صالحيتها في 
  2021كانون األول/ديسمبر  15و  2020شباط/فبراير  1تكون خارج أستراليا في أي وقت بين. 
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  دوالراً أسترالياً بالكامل 1680تدفع رسوم طلب التأشيرة البالغة 
 .تقدّم المستندات الداعمة 

 .ImmiAccount، يمكنك تقديم طلب من داخل أو خارج أستراليا عبر 2022تموز/يوليو  1اعتباراً من 

التي تعطيها لك التأشيرة األصلية، وفقاً لمستوى التأهيل، بغض النظر عن إذا كنت مؤهالً، ستُعطيك التأشيرة البديلة نفس مدّة اإلقامة 

 المدّة التي أمضيتها في أستراليا على التأشيرة األصلية.

يمكنك تضمين أفراد من أسرتك في طلبك عند تقديم الطلب. يشمل هذا أفراد األسرة الذين لم يتم تضمينهم في تأشيرة الخّريجين 

 المؤقتة األصلية.

الظروف العادية، يستطيع طالبو تأشيرة الخّريجين المؤقتة الحصول على تأشيرة واحدة فقط في حياتهم، وال يمكنهم التقدّم  في

 للحصول على أي تأشيرات أخرى غير تأشيرة العمل والدراسة اإلقليميين فقط.

 .19-المسار البديل المؤقت للخريجين نتيجة تفّشي كوفيدللمزيد من المعلومات يُرجى االطالع على 

 تمديد صالحية التأشيرة

سيتّم تمديد أو تنشيط تأشيرات حاملي تأشيرات الخّريجين المؤقتة المؤهلين للحصول على تأشيرة الخّريجين المؤقتة البديلة ألنهم 

. وستُبلغ الوزارة حاملي التأشيرات 2022أيلول/سبتمبر  30حتى  19-بالقيود المفروضة على السفر نتيجة تفشي كوفيدتأثروا 

 المؤهلين بشكل مباشر.

يسمح هذا اإلجراء المؤقت لحاملي تأشيرة الخّريجين المؤقتة المؤهلين بالدخول أو البقاء في أستراليا للعيش والعمل حتى يتمّكنوا من 

 م بطلب تأشيرة الخّريجين المؤقتة البديلة والحصول عليها.التقدّ 

التحقق من تفاصيل ، يستطيع حاملو التأشيرات التحقّق من حالة تأشيرتهم من خالل صفحة 2022شباط/فبراير  19اعتباراً من 

 .وشروط التأشيرة

، في النظر في تقديم طلب للحصول 2022شباط/فبراير  18قد يرغب حاملو التأشيرات، الذين قد تنتهي صالحية تأشيرتهم قبل 

، (19-( األحداث التي أيّدتها الحكومة األسترالية )حدث خالل تفشي جائحة كوفيد408تأشيرة نشاط مؤقت )الفئة الفرعية على 

 ملونها.التي يح 485للبقاء في أستراليا بشكل قانوني في انتظار تمديد تأشيرة الفئة الفرعية 
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