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 استرداد رسوم طلب تأشیرة دخول إلى أسترالیا واإلعفاء من دفعھا
 

 ]Refunds of Visa Application Chargesاسترداد رسوم طلب تأشیرة دخول [

إن كنت قد دفعت رسوم طلب تأشیرة دخول إلى أسترالیا أو رسوم تمدید تأشیرة (التأشیرة األصلیة)، وقد تأثرت ھذه التأشیرة 
) أو اإلعفاء من VAC، فقد تكون مؤھًال السترداد رسوم طلب التأشیرة (19-بتحظیرات السفر التي فُرضت نتیجة جائحة كوفید

 دفعھا ُمجدًدا.

ب السترداد رسوم طلب التأشیرة إّال إذا كان إیصال دفع رسوم طلب التأشیرة األصلیة یُظھر بأنك أنت "دافع" ال یمكنك تقدیم طل
 ].the payerالرسوم [

. وھم الطالب 2022كانون األول / دیسمبر  31لقد أُغلق باب تقدیم طلبات االسترداد لألشخاص األتي ذكرھم یوم 
]Students و حاملي تأشیرة العمل والسیاحة 2022آذار/مارس  19و  2022كانون الثاني ینایر  19] الذین وصلوا بین ،

كانون الثاني / ینایر  19الذین وصلوا بین  (WHMs) [Working Holiday Makers]ضمن برنامج السیاح العاملون 
 .2022نیسان/أبریل  19و  2022

 Getting aلب تأشیرة دخول یُرجى االطالع على صفحة للمزید من المعلومات حول الشروط األخرى السترداد رسوم ط
refund .(استرداد الرسوم) على اإلنترنت 

(التحقق من استحقاق التأشیرة عبر  VEVO یمكنك التحقّق من تفاصیل تأشیرتك والشروط المنطبقة علیھا باستخدام بوابة ڤیڤو
 اإلنترنت).

 الطالب

من إكمال دورتك الدراسیة  أو بعد ذلك التاریخ، ولم تتمّكن 2020شباط/فبرایر  1إن كنت قد حصلت على تأشیرة طالب في 
، فسنُعفیك من دفع رسوم طلب تأشیرة الدخول للسماح لك بتقدیم طلب 19-خالل فترة صالحیة تلك التأشیرة بسبب تأثیرات كوفید

 ] أخرى. وتشمل تلك األسباب ما یلي:student visaللحصول على تأشیرة طالب [

 أّجلت دراستك ألنك لم تتمّكن من دخول أسترالیا نتیجة تحظیرات السفر •
 أُجبرت على تغییر برنامج دراستك إلى دوام جزئي •
 لم تتمّكن من إكمال التدریب القائم على العمل أو فترة الخبرة العملیة المتعلّقة بالدراسة. •

ال ینطبق ھذا اإلجراء على الطّالب الذین یقّدمون طلبات للحصول على تأشیرة طالب جدیدة ألسباب عامة (بما في ذلك إذا رسبوا 
 في دورة أو مادة دراسیة أو أّجلوا دراستھم ألسباب شخصیة أو عّدلوا برنامجھم الدراسي باختیارھم الشخصي).

https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online
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من الرسوم یجب علیك التقّدم بطلب للحصول على تأشیرة دخول فئة طالب لكي یتّم النظر في طلبك للحصول على إعفاء 
]Student visa 19 19-للطالب المتأثرین بكوفید 1545] وإرفاق استمارة Impacted -Form 1545 COVID 

Student  لتي تحصل علیھا من مؤسستك التعلیمیة.، وا 

] تلقائیًا إذ Bridging visaفي حال قدمت طلب للحصول على إعفاء من الرسوم داخل أسترالیا فلن یتّم إصدار تأشیرة مؤقتة [
 یجب التحقّق من اإلعفاء من الرسوم أوًال.

 ).VACینطبق ھذا اإلعفاء فقط على رسوم طلب تأشیرة دخول إلى أسترالیا (

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf

