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Internasyonal na mga mag-aaral  

Impormasyon para sa mga may hawak ng Temporary Graduate (subclass 485) visa  

Mga Temporary Graduate visa 

Pansamantala naming binago ang mga kinakailangan para sa isang Temporary Graduate 

(subclass 485) visa dahil sa mga paghihigpit sa pagbiyahe dala ng COVID-19. 

Mga Aplikasyon 

Maaari ka na ngayong mag-aplay para sa Temporary Graduate visa mula sa labas ng 

Australia bilang pansamantalang panukala ng COVID-19. 

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Temporary Graduate visa. 

Online na pag-aaral 

Kung nag-aral ka online sa labas ng Australia, mabibilang ang iyong online na pag-aaral 

sa Australian Study Requirement (ASR) kung ikaw ay: 

 nag-aral ng online habang may hawak na student (subclass 500) visa at 
 inihain ang iyong Temporary Graduate visa na aplikasyon sa loob ng 6 na buwan 

pagkatapos makumpleto ang iyong karapat-dapat na kwalipikasyon. 

Kapalit na Temporary Graduate visa 

Magbubukas ang mga aplikasyon sa kalagitnaan ng taong 2022. 

Mula Hulyo 1, 2022, ang mga kasalukuyan at dating may hawak ng Temporary Graduate 

visa na naipit sa Australia dahil sa mga paghihigpit sa pagbibiyahe dala ng COVID-19 ay 

maaaring maging karapat-dapat na mag-aplay para sa kapalit na Temporary Graduate 

visa. 

Upang maging karapat-dapat para sa isang kapalit na Temporary Graduate visa ikaw ay 

dapat may: 

 hawak ng balidong Temporary Graduate visa o 
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 dati nang may hawak na Temporary Graduate visa na nag-expire sa o pagkatapos ng 
Pebrero 1, 2020 at 

 nasa labas ng Australia anumang oras sa pagitan ng Pebrero 1, 2020 at Disyembre 
15, 2021. 

at  

 bayaran ang buong Bayad sa Application ng Visa na AUD1,680 
 magbigay ng mga dokumentong pangsuporta. 

Mula Hulyo 1, 2022, maaari kang mag-apply mula sa onshore o offshore hanggang 

ImmiAccount. 

Kung ikaw ay karapat-dapat, magbibigay-daan sa parehong haba ng pananatili sa iyong 

orihinal na visa ang iyong kapalit na visa, ayon sa antas ng kwalipikasyon, gaano man 

katagal ang ginugol sa Australia sa orihinal na visa. 

Maaari mong isama ang mga miyembro ng yunit ng pamilya sa iyong aplikasyon kapag 

nag-aplay ka. Kabilang dito ang mga miyembro ng pamilya na hindi kasama sa iyong 

orihinal na Temporary Graduate visa. 

Sa normal na mga pangyayari, limitado lamang ang mga aplikante sa isang Temporary 

Graduate visa sa isang buhay, at ang karagdagang visa ay makukuha lamang batay sa 

rehiyonal na trabaho at pag-aaral. 

Para sa karagdagang impormasyon tingnan ang COVID-19 Temporary Graduate na 

kapalit na stream. 

Mga palugit ng visa 

Ang mga may hawak ng Temporary Graduate visa na karapat-dapat para sa isang kapalit 

na Temporary Graduate visa dahil naapektuhan sila ng mga paghihigpit sa pagbibiyahe 

dala ng COVID-19 ay papalawigin o pasiglahin ang kanilang mga visa hanggang 

Setyembre 30, 2022. Direktang aabisuhan ng Kagawaran ang mga karapat-dapat na may 

hawak ng visa. 

Ang pansamantalang panukalang ito ay nagpapahintulot sa mga karapat-dapat na may 

hawak ng Temporary Graduate visa na pumasok o manatili sa Australia upang manirahan 

at magtrabaho hanggang sa sila ay makapag-aplay at mabigyan ng kapalit na Temporary 

Graduate visa. 

Mula Pebrero 19, 2022, maaaring i-verify ng mga may hawak ng visa ang kanilang status 

ng visa sa Suriin ang mga detalye at kundisyon ng visa. 

Ang mga may hawak ng visa, na maaaring mag-expire ang mga visa bago ang Pebrero 

18, 2022, ay maaaring naisin na isaalang-alang ang pag-aplay para sa isang Temporary 
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Activity visa (subclass 408) na mga kaganapang inendorso ng Pamahalaang Australia 

(Kaganapan ng Pandemya ng COVID-19), na manatiling ligal sa Australia habang 

nakabinbin ang pagpapatupad ng palugit ng kanilang subclass 485 visa. 
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