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Học sinh quốc tế  

Thông tin dành cho những người có thị thực Sinh viên Tốt nghiệp Tạm thời (loại 485)  

Thị thực Sinh viên Tốt nghiệp Tạm thời 

Chúng tôi đã tạm thời thay đổi các yêu cầu đối với thị thực Sinh viên Tốt nghiệp Tạm thời 

(loại 485) vì các lệnh hạn chế đi lại do COVID-19. 

Đơn xin 

Hiện nay quý vị có thể nộp đơn xin thị thực Sinh viên Tốt nghiệp Tạm thời từ ngoài Úc 

như một biện pháp tạm thời do COVID-19. 

Để biết thêm thông tin, hãy xem thị thực Sinh viên Tốt nghiệp Tạm thời. 

Học trực tuyến 

Nếu quý vị học trực tuyến ngoài Úc, khoá học trực tuyến của quý vị sẽ được tính vào Yêu 

cầu Học tập của Úc (ASR) nếu quý vị: 

 học trực tuyến trong khi có thị thực học sinh (loại 500) và 
 nộp đơn xin thị thực Sinh viên Tốt nghiệp Tạm thời trong vòng 6 tháng kể từ khi hoàn 

thành bằng cấp hội đủ điều kiện của mình. 

Thị thực Sinh viên Tốt nghiệp Tạm thời thay thế 

Bắt đầu nhận đơn vào giữa năm 2022. 

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, những người có thị thực Sinh viên Tốt nghiệp Tạm thời 

hiện tại và trước đây, đã bị mất thời gian học ở Úc do các lệnh hạn chế đi lại liên quan 

đến COVID-19, có thể hội đủ điều kiện để nộp đơn xin Thị thực Sinh viên Tốt nghiệp Tạm 

thời thay thế. 

Để hội đủ điều kiện được cấp thị thực Sinh viên Tốt nghiệp Tạm thời thay thế, quý vị phải: 

 có thị thực Sinh viên Tốt nghiệp Tạm thời có hiệu lực hoặc 
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 trước kia đã có thị thực Sinh viên Tốt nghiệp Tạm thời hết hạn vào hoặc sau ngày 1 
tháng 2 năm 2020 và 

 đã ở ngoài Úc vào bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 2 
năm 2020 đến ngày 15 tháng 12 năm 2021. 

và  

 trả toàn bộ Phí nộp Đơn xin Thị thực là 1.680 đô-la Úc 
 cung cấp giấy tờ hỗ trợ. 

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, quý vị có thể nộp đơn tại Úc hay ngoài Úc thông qua 

ImmiAccount. 

Nếu hội đủ điều kiện, thị thực thay thế sẽ cho phép quý vị ở Úc bằng quãng thời gian 

trong thị thực ban đầu của quý vị, theo mức độ bằng cấp, bất kể quý vị đã ở Úc bao lâu 

theo thị thực ban đầu. 

Quý vị có thể bao gồm cả các thành viên trong đơn vị gia đình vào đơn của mình khi nộp 

đơn. Điều này bao gồm cả các thành viên gia đình mà đã không được bao gồm trong thị 

thực Sinh viên Tốt nghiệp Tạm thời ban đầu của quý vị. 

Trong hoàn cảnh bình thường, các đương đơn chỉ được cấp thị thực Sinh viên Tốt nghiệp 

Tạm thời một lần trong đời, và chỉ được cấp thị thực tiếp theo dựa trên cơ sở làm việc và 

học tập ở vùng được ưu tiên. 

Để biết thêm thông tin, hãy xem Thị thực Sinh viên Tốt nghiệp Tạm thời dòng thay thế do 

COVID-19. 

Gia hạn Thị thực 

Những người có thị thực Sinh viên Tốt nghiệp Tạm thời hội đủ điều kiện để có thị thực 

Sinh viên Tốt nghiệp Tạm thời thay thế vì họ bị ảnh hưởng bởi các lệnh hạn chế đi lại do 

COVID-19 sẽ được gia hạn thị thực hoặc phục hồi thị thực đến ngày 30 tháng 9 năm 

2022. Bộ sẽ thông báo trực tiếp cho những người có thị thực hội đủ điều kiện. 

Biện pháp tạm thời này cho phép những người có thị thực Sinh viên Tốt nghiệp Tạm thời 

được vào Úc hoặc ở lại Úc để sống và làm việc cho đến khi họ có thể nộp đơn xin và 

được cấp thị thực Sinh viên Tốt nghiệp Tạm thời thay thế. 

Kể từ ngày 19 tháng 2 năm 2022, những người có thị thực có thể xác minh tình trạng thị 

thực của mình tại Kiểm tra các chi tiết và điều kiện thị thực. 

Những người có thị thực, mà thị thực của họ có thể hết hạn trước ngày 18 tháng 2 năm 

2022, có thể muốn cân nhắc việc nộp đơn xin thị thực Hoạt động Tạm thời (loại 408) các 

sự kiện được Chính phủ Úc Phê chuẩn (sự kiện Đại dịch COVID-19), để được ở lại Úc 

hợp pháp trong lúc chờ gia hạn thị thực 485 của mình. 
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