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ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ  

ਅਸਥਾਈ ਗਰੈਜੂਏਟ (ਉਪ-ਸ਼੍ਰਣੇੀ 485) ਵੀਜਾ ਧਾਰਕਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਆਰਜੀ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜੇ 

ਅਸੀ ਾਂ COVID-19 ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਜੀ ਗਰੈਜਏੂਟ (ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ 485) ਵੀਜੇ ਦੀਆਾਂ ਜਰਰੂਤਾਾਂ ਨੰੂ ਅਸਥਾਈ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਦਦੁੱਤਾ ਹੈ। 

ਅਰਜ਼ੀਆ ਂ

ਹ ਣ ਤ ਸੀ ਾਂ ਅਸਥਾਈ COVID-19 ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸਥਾਈ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ 

ਹੋ। 

ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜਾ ਵੇਖੋ। 

ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ 

ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤ ਹਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੰੂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ 

ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ੍ (ASR) ਦਵੁੱਚ ਦਗਦਣਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ: 

 ਦਵਦਦਆਰਥੀ (ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ 500) ਵੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 

 ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਦਨਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅਸਥਾਈ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜਾ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਬਦਲਵਾਾਂ ਅਸਥਾਈ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜਾ 

ਅਰਜ਼ੀਆ ਂ2022 ਿ ੇਮੱਧ ਵਿਚੱ ਖ ੱਲਹ  ਜਾਣਗੀਆਂ। 

1 ਜ ਲਾਈ 2022 ਤੋਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਸਥਾਈ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜਾ ਧਾਰਕ ਜੋ COVID-19 ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ਕਾਰਨ 

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਵੁੱਚ ਸਮਾਾਂ ਗ ਆ ਚ ੁੱਕੇ ਹਨ, ਬਦਲਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਣੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਬਦਲਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜੇ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਤ ਹਾਨੰੂ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ: 

 ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਧ ਅਸਥਾਈ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜਾ ਹੈ ਜਾਾਂ 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/international-students/temporary-graduate-visa
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 ਪਦਹਲਾਾਂ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜੇ 'ਤੇ ਰਦਹ ਚ ੁੱਕੇ ਹੋ ਦਜਸ ਦੀ ਦਮਆਦ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੰੂ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 

ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 

 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਦਵਚਕਾਰ ਦਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹ ੇਹੋ।  

ਅਤੇ  

 ਵੀਜਾ ਅਰਜੀ ਦੇ ਪੂਰ ੇਖ਼ਰਚੇ AUD1,680 ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰ ੋ

 ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰ।ੋ 

1 ਜ ਲਾਈ 2022 ਤੋਂ, ਤ ਸੀ ਾਂ ImmiAccount ਰਾਹੀ ਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਵੁੱਚੋਂ ਜਾਾਂ ਦਵਦੇਸ਼੍ ਤੋਂ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤ ਹਾਡਾ ਬਦਲਵਾਾਂ ਵੀਜਾ ਯੋਗਤਾ ਦ ੇਪੁੱਧਰ ਅਨ ਸਾਰ, ਤ ਹਾਡੇ ਮਲੂ ਵੀਜੇ ਦਜੰਨੀ ਹੀ ਦਮਆਦ ਦੇ ਠਦਹਰਨ 

ਦੀ ਆਦਗਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਾਂਵੇਂ ਅਸਲ ਵੀਜੇ 'ਤੇ ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਦਵੁੱਚ ਤ ਸੀ ਾਂ ਦਕੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਾਂ ਦਬਤਾਇਆ  ਹੋਵੇ। 

ਜਦੋਂ ਤ ਸੀ ਾਂ ਅਰਜੀ ਦਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦਵੁੱਚ ਪਦਰਵਾਰਕ ਯੂਦਨਟ ਦੇ ਜੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸ਼੍ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਵੁੱਚ 

ਪਦਰਵਾਰ ਦ ੇਉਹ ਜੀਅ ਵੀ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹਨ ਦਜੰਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਤ ਹਾਡੇ ਮੂਲ ਅਸਥਾਈ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜੇ ਦਵੁੱਚ ਸ਼੍ਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਦਗਆ 

ਸੀ। 

ਆਮ ਹਾਲਤਾਾਂ ਦਵੁੱਚ, ਦਬਨੈਕਾਰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਵੁੱਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜੇ ਤੁੱਕ ਸੀਮਤ ਹ ੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਵੀਜਾ ਕੇਵਲ ਖੇਤਰੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹ ੰਦਾ ਹੈ। 

ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ COVID-19 ਅਸਥਾਈ ਗਰੈਜੂਏਟ ਬਦਲਵੀ ਾਂ ਸਟਰੀਮ। 

ਵੀਦਜਆਾਂ ਦਵੁੱਚ ਵਾਧੇ 

ਅਸਥਾਈ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜਾ ਧਾਰਕ ਜੋ ਬਦਲਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਗਰੈਜਏੂਟ ਵੀਜੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਦਕਉਾਂਦਕ ਉਹ COVID-19 ਕਾਰਨ 

ਲਾਗੂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਦਵਤ ਸਨ, ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਵੀਜੇ ਨੰੂ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੁੱਕ ਵਧਾ ਦਦੁੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਾਂ ਇਸ ਨੰੂ 

ਦੋਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਦੁੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। ਯੋਗ ਵੀਜਾ ਧਾਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਦਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ  ਦਸੁੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਦਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਅੰਤਦਰਮ ਉਪਾਅ, ਯੋਗ ਅਸਥਾਈ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜਾ ਧਾਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਰਦਹਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਵੁੱਚ 

ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਇੁੱਥੇ ਰਦਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਜਦ ਤੁੱਕ ਉਹ ਅਰਜੀ ਨਹੀ ਾਂ ਦ ੇਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਵਾਾਂ 

ਅਸਥਾਈ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜਾ ਨਹੀ ਾਂ ਦਦੁੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ। 

19 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ, ਵੀਜਾ ਧਾਰਕ ਵੀਜਾ ਵੇਰਦਵਆਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਦਵਖ ੇਆਪਣੀ ਵੀਜਾ ਸਦਥਤੀ ਦੀ ਪ ਸ਼੍ਟੀ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਵੀਜਾ ਧਾਰਕ, ਦਜਨਹਾਾਂ ਦਾ ਵੀਜਾ 18 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ 485 ਵੀਜਾ ਦੇ 

ਦਵਸਥਾਰ ਦ ੇਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੁੱਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਵੁੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤਰੌ 'ਤੇ ਰਦਹਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸਥਾਈ ਗਤੀਦਵਧੀ ਵੀਜਾ (ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ 

408) ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਸਮਰਦਥਤ ਘਟਨਾਵਾਾਂ (COVID-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਘਟਨਾ) ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ 

ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਦਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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