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 دانشجویان بین المللی 

 (  ۴۸۵اطالعات برای دارندگان ویزای موقت فارغ التحصیالن )زیرگروه 

 ویزای موقت فارغ التحصیالن

 تغییر داده ایم. ۱۹-محدودیت های مسافرتی کووید( را به دلیل ۴۸۵ما الزامات ویزای موقت فارغ التحصیالن )زیر گروه 

 تقاضاها

 از خارج از استرالیا برای ویزای موقت فارغ التحصیالن تقاضا کنید. ۱۹-اکنون می توانید به عنوان یک اقدام مربوط به کووید

 مراجعه کنید. ویزای موقت فارغ التحصیالنبرای کسب اطالعات بیشتر به قسمت 

 تحصیل آنالین

( محسوب ASRاگر به صورت آنالین در خارج از استرالیا تحصیل کرده اید، تحصیل آنالین شما جزو الزام تحصیل استرالیا )

 می شود اگر شما:

  ( داشتید، به صورت آنالین تحصیل کردید۵۰۰اگر در حالی که یک ویزای دانشجویی )زیر گروه 
  ماه پس از تکمیل مدرک تحصیلی واجد شرایط خود ارائه کرده  ۶تقاضای ویزای موقت فارغ التحصیالن خود را ظرف

 اید.

 ویزای موقت فارغ التحصیالن جایگزین

 باز خواهند شد. ۲۰۲۲اواسط  تقاضاها از

مدتی را در  ۱۹-، دارندگان کنونی یا سابق ویزای فارغ التحصیالن که به دلیل محدودیت های مسافرتی کووید۲۰۲۲از ا ژوئیه 

 استرالیا نبوده اند، ممکن است واجد شرایط یک ویزای موقت فارغ التحصیالن جایگزین باشند.

 وقت فارغ التحصیالن جایگزین باشید شما باید:برای این که واجد شرایط یک ویزای م

 یک ویزای موقت فارغ التحصیالن معتبر داشته باشید یا 
  یا بعد از آن منقضی شده است و ۲۰۲۰فوریه  ۱در گذشته یک ویزای موقت فارغ التحصیالن داشتید که در روز 
  بوده اید.در خارج از استرالیا  ۲۰۲۱دسامبر  ۱۵و  ۲۰۲۰فوریه  ۱در هر زمانی بین 

 و 

  دالر استرالیا را پرداخت کنید ۱۶۸۰هزینه کامل تقاضای ویزای به مبلغ 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/international-students/temporary-graduate-visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-graduate-485
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-graduate-485
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 .مدارک تکمیلی را ارائه کنید 

 تقاضا کنید. ImmiAccount، شما می توانید از داخل یا خارج از استرالیا از طریق ۲۰۲۲جوالی  ۱از 

واجد شرایط باشید، ویزای جایگزین شما، ، طبق سطح تحصیلی، مدت اعتباری برابر با اعتبار اقامت ویزای اصلی شما اگر 

 خواهد داشت، صرف نظر از این که چه مدت از ویزای اصلی را در استرالیا گذرانده اید.

خانواده ای است که در ویزای موقت فارغ شما می توانید هنگام تقاضا اعضای خانواده خود را ذکر کنید.  این شامل اعضای 

 التحصیالن اصلی شما نبودند.

در شرایط عادی، متقاضیان در طول عمر خود فقط می توانند یک ویزای موقت فارغ التحصیالن دریافت کنند، و یک ویزای 

 دیگر فقط بر اساس سابقه کار و تحصیل در مناطق ریجنال در دسترس است.

 مراجعه کنید. شاخه جایگزین ویزای موقت فارغ التحصیالن ر به قسمتبرای کسب اطالعات بیشت

 تمدیدهای ویزا

تاثیر دارندگان ویزای موقت فارغ التحصیالن که واجد شرایط یک ویزای جایگزین فارغ التحصیالن هستند چون تحت 

سپتامبر تمدید یا دوباره دارای اعتبار خواهد شد. افراد  ۳۰قرار گرفته اند، ویزایشان تا  ۱۹-محدودیت های مسافرتی کووید

 دارنده ویزا مستقیما توسط وزارتخانه مطلع خواهند شد.

تا وارد استرالیا شوند یا در آن  این اقدام موقت به دارندگان ویزای موقت فارغ التحصیالنی که واجد شرایط هستند اجازه می دهد

 باقی بمانند و کار کنند تا زمانی که بتوانند برای یک ویزای موقت فارغ التحصیالن جایگزین تقاضا و آن را دریافت کنند.

 تایید کنند. جزییات و شرایط ویزا را چک کنید، دارندگان ویزا می توانند وضعیت ویزای خود را در قسمت ۲۰۲۲فوریه  ۱۹از 

ویزای به پایان برسد، ممکن است بخواهند برای یک  ۲۰۲۲فوریه  ۱۸دارندگان ویزا، که ممکن است اعتبار ویزای آنها قبل از 

تا به طور قانونی در  ( تقاضا کنند،۱۹-( رویدادهای دولت استرالیا )رویداد همه گیری کووید۴۰۸موقت فعالیت )زیرگروه 

 خود باشند. ۴۸۵ا بمانند تا منتظر تمدید ویزای زیرگروه استرالی

 

https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=781
https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=781
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19

