
 

  
  

 

  
  

 

 of 2 1صفحھ 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/refunds-and-waivers- Updated as at 12012023 - 
Persian 

 
  

 باز پرداخت و لغو ھزینھ ھای تقاضای ویزا
 

 بازپرداخت ھزینھ ھای تقاضای ویزا

قرار گرفتھ  ۱۹-اگر شما یک ھزینھ تقاضای ویزا یا تمدید ویزا پرداخت کرده اید کھ تحت تاثیر محدودیت ھای مسافرتی کووید
 ) باشید.VACاست ممکن است واجد شرایط بازپرداخت یا لغو ھزینھ تقاضای ویزای خود (

اصلی تان، نام شما بھ عنوان 'پرداخت  VACتقاضا کنید کھ در رسید  VACشما فقط در صورتی می توانید برای بازپرداخت 
 کننده' ذکر شده باشد.

مارس  19و  2022ژانویھ  19) کھ مابین WHMsاز دانشجویان و جھانگردان شاغل ( VACمطالبات برای بازپرداخت 
 بستھ شد 2022دسامبر  31) وارد استرالیا شدند در تاریخ WHMs( 2022آوریل  19(دانشجویان) یا 

 . مراجعھ کنید  گرفتن بازپرداخت، بھ قسمت VACبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد مقررات بازپرداخت 

 را چک کنید. یزای خود وضعیت و شرایط و VEVOشما می توانید با استفاده از 

 دانشجویان

فوریھ  ۱ما ھزینھ تقاضای ویزا را لغو خواھیم کرد تا شما بتوانید برای یک ویزای دانشجویی دیگر تقاضا کنید اگر در تاریخ 
نتوانستید دوره خود را در دوره اعتبار  ۱۹-یا بعد از آن یک ویزای دانشجویی داشتھ اید و بھ دلیل تاثیرات کووید ۲۰۲۰

 ویزای اصلی خود بھ پایان برسانید. این شامل موارد زیر می شود، اگر شما:

 تحصیل را بھ تعویق انداختید چون بھ دلیل محدودیت ھای مسافرتی نتوانستید وارد استرالیا شوید •
 مجبور بودید حجم تحصیلی خود را بھ پاره وقت کاھش دھید •
 ) را تکمیل کنید.placementsنتوانستید آموزش مبتنی بر کار یا گمارش ھا یتان ( •

این اقدام شامل دانشجویانی نمی شود کھ بنا بر دالیل عادی برای یک ویزای دانشجویی جدید تقاضا می کنند (از جملھ اگر در 
یک دوره و یا واحد درسی مردود شده اید، بھ دالیل شخصی تحصیل تان را بھ تعویق انداختھ اید  یا داوطلبانھ حجم درسی 

 کاھش داده اید.)خود را 

فرم  برای این کھ تقاضای شما برای لغو ھزینھ مورد بررسی قرار گیرد، شما باید برای ویزای دانشجویی تقاضا کنید و یک 
 از سوی مرکز ارائھ دھنده آموزش خود را ارائھ کنید.  قرار گرفتھ اند ۱۹-دانشجویانی کھ تحت تاثیر کووید ۱۵۴۵پر شده 

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
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf
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اگر برای لغو ھزینھ در استرالیا تقاضا می کنید، بھ طور خودکار یک ویزای بریجینگ صادر نخواھد شد چرا کھ در ابتدا 
 معافیت از پرداخت ھزینھ باید چک شود.

 اعمال می شود. VACاین لغو ھزینھ فقط در مورد 

 


