باز پرداخت و لغو هزینه های تقاضای ویزا
بازپرداخت هزینه های تقاضای ویزا
اگر شما یک هزینه تقاضای ویزا یا تمدید ویزا پرداخت کرده اید که تحت تاثیر محدودیت های مسافرتی کووید ۱۹-قرار گرفته
است ممکن است واجد شرایط یک عودت یا لغو هزینه تقاضای ویزا ( )VACباشید.
شما فقط در صورتی می توانید برای یک عودت  VACتقاضا کنید که در رسید  VACاصلی تان ،نام شما به عنوان 'پرداخت
کننده' ذکر شده باشد.
بازپرداخت خود را با استفاده ازفرم تقاضای بازپرداخت محدودیت های مسافرتی کووید 19-درخواست کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مقررات بازپرداخت  ،VACبه قسمت گرفتن بازپرداخت مراجعه کنید.
شما می توانید با استفاده از  VEVOوضعیت و شرایط ویزای خود را چک کنید.

ویزای موقت کمبود مهارت یا ویزای موقت کار (مهارتی) (زیرگروه های  482و )457
اگر در خارج از استرالیا هستید و در تاریخ  1فوریه  2020یا بعد از آن یک ویزای موقت کمبود مهارت یا ویزای موقت کار
( )Skilledداشتید ،که به پایان رسیده است ،شما واجد شرایط یک معافیت از پرداخت  VACبرای یک تقاضای بعدی برای
ویزای موقت کمبود مهارت (زیرگروه  )482خواهید بود اگر:



به دلیل محدودیت های مسافرتی کووید 19-نتوانسته باشید قبل از این که ویزای شما منقضی شود به استرالیا سفر کنید
یا
به استرالیا سفر کرده بودید و این کشور را ترک کرده بودید ولی به دلیل محدودیت های مسافرتی کووید ۱۹-نتوانستید
پیش از انقضای ویزای خود به استرالیا برگردید.

متقاضیان باید یک نام گذاری ( )nominationمعتبر داشته باشند .تقاضاها باید قبل از  ۳۱دسامبر  ۲۰۲۲ارائه شوند.

افراد در حال گذراندن تعطیالت و کار
افراد در حال گذراندن تعطیالت و کار( )WHMکه بین  ۱۹ژانویه  ۲۰۲۲و  ۱۹آوریل  ۲۰۲۲به استرالیا می آیند واجد شرایط
بازپرداخت  VACهستند .برای کسب اطالعات بیشتر ،به قسمت گرفتن یک بازپرداخت مراجعه کنید.
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ممکن است شما بتوانید برای ویزای کار در حال گذراندن تعطیالت ( )WHMبدون ( VACبدون هزینه) از خارج از استرالیا
اقدام کنید ،یا برای بازپرداخت  VACتقاضا کنید اگر:




قبل از ۲۰مارس  ۲۰۲۰یک ویزای  WHMکه تحت تاثیر کووید قرار گرفته است برایتان صادر شده باشد
ویزای شما بین  ۲۰مارس  ۲۰۲۰و ۳۱دسامبر  ۲۰۲۱منقضی شده باشد در حالی که شما خارج از استرالیا بوده اید،
و
با ویزای  WHMخود به استرالیا سفر نکردید ،یا پیش از انقضای ویزای  WHMخود استرالیا را ترک کردید.

اگر واجد شرایط باشید ،ممکن است بتوانید از تاریخ  ۱جوالی  ۲۰۲۱تا  ۳۱دسامبر ۲۰۲۲یک تقاضای خارج از کشور برای
ویزای  WHMبدون هزینه  VACارائه کنید .برای کسب اطالعات بیشتر با قسمت برنامه کار در حال گذراندن تعطیالت -
جدیدترین اخبار مراجعه کنید.
اگر دیگر واجد شرایط الزامات سنی نیستید که برای ویزای WHMبدون  VACتقاضا کنید ،می توانید برای بازپرداخت
 VACتقاضا کنید .برای انجام این کار ،از فرم تقاضای بازپرداخت محدودیت های مسافرتی کووید 19-استفاده کنید .اگر با
تقاضای شما برای یک عودت مخالفت کنیم Tامکان تجدید نظر وجود نخواهد داشت.
تقاضاهای در نظر نگرفتن  VACو تقاضاهای بازپرداخت  VACاز خارج از استرالیا باید تا  ۳۱دسامبر  ۲۰۲۲ارائه شوند.
از  ۵مارس  ،۲۰۲۲می توانید یک تقاضا  WHMبه صورت بدون هزینه  VACارائه کنید ،اگر در آن زمان در استرالیا باشید
و واجد شرایط تقاضا باشید .اطالعات بیشتر در مورد واجد شرایط بودن برای ویزا و الزامات ویزای  WHMبدون هزینه
 VACدر قسمت جدیدترین اخبار در دسترس است .برای دارندگان  WHMsکه به دلیل نداشتن شرایط سنی الزم واجد شرایط
تقاضا برای تقاضای یک ویزا در داخل استرالیا بدون  VACنیستند ،هیچ عودت  VACموجود نیست.

دانشجویان
ما هزینه تقاضای ویزا را لغو خواهیم کرد تا شما بتوانید برای یک ویزای دانشجویی دیگر تقاضا کنید اگر در تاریخ  ۱فوریه
 ۲۰۲۰یا ب عد از آن یک ویزای دانشجویی داشته اید و به دلیل تاثیرات کووید ۱۹-نتوانستید دوره خود را در دوره اعتبار ویزای
اصلی خود به پایان برسانید .این شامل موارد زیر می شود اگر شما:




تحصیل را به تعویق انداختید چون به دلیل محدودیت های مسافرتی نتوانستید وارد استرالیا شوید
مجبور بودید حجم تحصیلی خود را به پاره وقت کاهش دهید
نتوانستید آموزش مبتنی بر کار یا گمارش ها یتان ( )placementsرا تکمیل کنید.

این اقدام شامل دانشجویانی نمی شود که بنا بر دالیل عادی برای یک ویزای دانشجویی جدید تقاضا می کنند (از جمله اگر در
یک دوره و یا واحد درسی مردود شده اید ،به دالیل شخصی تحصیل تان را به تعویق انداخته اید و یا داوطلبانه حجم درسی خود
را کاهش داده اید).
برای این ک ه تقاضای شما برای لغو هزینه مورد بررسی قرار گیرد ،شما باید برای ویزای دانشجویی تقاضا کنید و یک فرم پر
شده  ۱۵۴۵دانشجویانی که تحت تاثیر کووید ۱۹-قرار گرفته اند از سوی مرکز ارائه دهنده آموزش خود را ارائه کنید.
اگر برای لغو هزینه در استرالیا تقاضا می کنید ،به طور خودکار یک ویزای بریجینگ صادر نخواهد شد چرا که در ابتدا
معافیت از پرداخت هزینه باید چک شود.
این لغو هزینه فقط در مورد  VACاعمال می شود.
به عالوه ،دارندگان ویزای دان شجویی که در خارج از استرالیا هستند و بین  ۱۹ژانویه  ۲۰۲۲و  ۱۹مارس  ۲۰۲۲سفر می
کنند ،واجد شرایط دریافت بازپرداخت هزینه تقاضای ویزا خواهند بود .اطالعات بیشتر در مورد نحوه تقاضا برای یک
بازپرداخت  VACدر قسمت گرفتن یک بازپرداخت موجود است.
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ویزای بازدیدکننده (زیر گروه )۶۰۰
شما می توانید برای یک ویزای بازدیدکننده (زیرگروه  )۶۰۰جدید تقاضا کنید (به جز در شاخه مسافر مکرر) بدون هزینه (لغو
 )VACاگر:



شما در خارج از استرالیا هستید و
شما دارای یک ویزای بازدید کننده (زیرگروه  )۶۰۰هستید ،یا قبال بوده اید که:
 oما قبل از  ۲۱مارس  ۲۰۲۰خارج از استرالیا آن را صادر کردیم
 oبین  ۲۰مارس  ۲۰۲۰تا  ۳۰ژوئن  ۲۰۲۲منقضی شد یا خواهد شد
 oویزای شما دارای ورود چندگانه یا ورود واحد بود که برای سفر به استرالیا مورد استفاده قرار نگرفته بود

شما باید تقاضای خود را به صورت آنالین از طریق  ImmiAccountتا  ۳۱دسامبر  ۲۰۲۲ارائه دهید.
در فرم تقاضای آنالین خود بگویید که قبال یک ویزای بازدیدکننده داشته اید که تحت تاثیر محدودیت های مسافرتی مربوط به
کووید ۱۹-قرار گرفته است .اگر ما واجد شرایط بودن شما را تایید کنیم ،شما نیازی به پرداخت  VACهنگام ارائه تقاضای
خود نخواهید داشت.
شما فقط یک بار می توانید برای لغو  VACخود تقاضا کنید .شما واجد شرایط یک لغو دوم نخواهید بود ،حتی اگر از صدور
ویزا برای شما خودداری کنیم.

ویزای ازدواج در آینده
در اواخر  /۲۰۲۰اوایل  ، ۲۰۲۱تغییراتی برای حمایت از دارندگان ویزای ازدواج در آینده (زیرگروه  ،)۳۰۰افرادی که قبال
ویزا داشتند و متقاضیان ویزا که به دلیل محدودیت های مسافرتی کووید ۱۹-نمی توانند وارد استرالیا شوند معرفی شدند.
در  ۲۹اکتبر  ،۲۰۲۱تمدیدهای بیشتر دوره های اعتبار ویزا و عودت های  VACمعرفی شدند .این ها از دارندگان ویزای
ازدواج در آینده ای حمایت می کنند که به دلیل محدودیت های مسافرتی مربوط به کووید ۱۹-همچنان برای ورود به استرالیا با
مشکل مواجه هستند.

تمدیدهای ویزا
در تاریخ ۱۰دسامبر  ، ۲۰۲۰اعتبار ویزای دارندگان ویزای ازدواج در آینده یا افرادی که قبال ویزا داشتند و در آن روز در
خارج از استرالیا بودند ،و افرادی که در هر زمانی از  ۶اکتبر  ۲۰۲۰تا  ۱۰دسامبر  ۲۰۲۰ویزای ازدواج در آینده داشتند تا
 ۳۱مارس  ۲۰۲۲تمدید شد.
در  ۲۹اکتبر  ،۲۰۲۱دارندگان ویزای ازدواج که یک ویزای زیرگروه  ۳۰۰داشتند و در  ۱۵سپتامبر  ۲۰۲۱در خارج از
استرالیا بودند اعتبار ویزایشان تا  ۳۱دسامبر  ۲۰۲۲تمدید شد.
شما می توانید با استفاده از  VEVOوضعیت و شرایط ویزای خود را چک کنید.

عودت های هزینه تقاضای ویزا برای افرادی که ویزایشان تمدید شده بود
بازپرداخت ها در حال ارائه شدن برای مواردی هستند که محدودیت های مسافرتی مربوط به کووید 19-روی توانایی دارنده
ویزا برای سفر به استرالیا تاثیر گذاشته است.
اگر دوره اعتبار ویزای ازدواج در آینده تان در تاریخ  ۱۰دسامبر  2020تمدید شده بود ،پرداخت کننده  VACتان می تواند
تقاضای یک بازپرداخت کند اگر:
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شما به عنوان دارنده این ویزا پس از  ۱۰دسامبر  ۲۰۲۰به استرالیا سفر نکرده اید ،و
در زمان تقاضا برای بازپرداخت باید یکی از موارد زیر وجود داشته باشد:
 oاعتبار ویزای شما به پایان رسیده است یا به تقاضای شما لغو شده باشد ،یا
 oاگر ویزای شما هنوز معتبر است ،شما از وزیر خواسته اید تا ویزای شما را لغو کند.

اگر دوره اعتبار ویزای ازدواج در آینده تان ،به عنوان بخشی از تغییرات اعالم شده در  ۲۹اکتبر  ۲۰۲۱تمدید شده بود،
پرداخت کننده  VACتان می تواند تقاضای یک بازپرداخت کند اگر:




شما یک ویزای ازدواج در آینده داشتید و در  ۱۵سپتامبر  ۲۰۲۱خارج از استرالیا بودید و
شما به عنوان دارنده این ویزا پس از  ۱۰دسامبر  ۲۰۲۰به استرالیا سفر نکرده اید و
در زمان تقاضا برای بازپرداخت ویزای شما به پایان رسید چرا که شما از وزیر خواسته اید ویزای شما را لغو کند.

به طور کلی تقاضا برای بازپرداخت فقط می تواند از سوی فردی که روی رسید اصلی  VACبه عنوان 'پرداخت کننده' ذکر
شده است مطرح شود .تقاضاها برای بازپرداخت باید تا ۳۱دسامبر  ۲۰۲۲ارائه شوند.
اگر ویزای شما هنوز معتبر است ،پیش از تقاضای بازپرداخت ،شما ابتدا باید از  ImmiAccountخود استفاده کنید تا تقاضای
لغو ویزای ازدواج در آینده (زیرگروه  )۳۰۰را ارائه دهید.
اگر واجد شرایط بازپرداخت  VACهستید ،از فرم تقاضای بازپرداخت  VACمحدودیت های مسافرتی کووید 19-استفاده کنید.
بازپرداخت های  VACارائه نمی شوند اگر:




ویزای ازدواج در آینده تان ،توسط وزیر لغو شده باشد (مگر این که شما تقاضا کرده باشید لغو شود) یا
شما یک تقاضا برای ویزای شریک زندگی (زیرگروه  )۸۰۱ارائه کرده اید و یک هزینه  VACکمتر پرداخت کرده
اید چون ویزای ازدواج در آینده داشته اید یا
در زمان پایان ویزایتان ،شما یا اسپانسرتان به وزارتخانه اعالم کرده اید که دیگر قصد ازدواج ندارید.

بازپرداخت های هزینه تقاضا برای ویزا برای افرادی که قبال ویزا داشته اند و افرادی که نتوانسته اند با
شریک زندگی خود در استرالیا ازدواج کنند
اگر ویزای ازدواج در آینده تان ،بین  ۲۰مارس  ۲۰۲۰تا ۵اکتبر ۲۰۲۰به پایان رسید ،پرداخت کننده  VACممکن است واجد
شرایط بازپرداخت  VACباشد اگر ویزای شما زمانی به پایان رسیده باشد که شما در خارج از استرالیا بودید.
پرداخت کننده  VACممکن است همچنین واجد شرایط یک بازپرداخت  VACباشد اگر ویزای شما به پایان رسیده است و شما
به دلیل محدودیت های کووید ۱۹-نتوانسته اید قبل از انقضای ویزایتان با اسپانسر خود در استرالیا ازدواج کنید .این ها ممکن
است شامل الز امات ویزا ،قرنطینه های ایالتی یا محدودیت های مسافرتی بین ایالتی شود .پرداخت کننده  VACممکن است
تحت این تمهیدات واجد شرایط یک بازپرداخت باشد اگر شما با ویزایتان به استرالیا سفر کرده اید و:



اعتبار ویزای شما بین  ۲۰مارس  ۲۰۲۰و  ۵اکتبر  ۲۰۲۰به پایان رسید در حالی که شما در استرالیا بودید یا
ویزای شما در  ۱۰سپتامبر  ۲۰۲۱معتبر بود و ویزای شما در زمانی که برای بازپرداخت تقاضا کردید به پایان رسید.

بازپرداخت ها موجود نیستند اگر شما با اسپانسر خود ازدواج نکردید چون محدودیت های مربوط به کووید:۱۹-
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به طور کلی تقاضا برای بازپرداخت فقط می تواند از سوی فردی که روی رسید اصلی  VACبه عنوان 'پرداخت کننده' ذکر
شده است مطرح شود .اگر واجد شرایط یک بازپرداخت  VACهستید ،از فرم تقاضای بازپرداخت  VACمحدودیت های
مسافرتی کووید 19-استفاده کنید.
بازپرداخت های  VACارائه نمی شوند اگر:




ویزای ازدواج در آینده شما توسط وزیر لغو شده باشد (مگر این که شما تقاضا کرده باشید لغو شود) یا
شما یک تقاضا برای ویزای شریک زندگی (زیرگروه  )۸۰۱ارائه کرده اید و یک هزینه  VACکمتر پرداخت کرده
اید چون ویزای ازدواج در آینده داشته اید یا
در زمان پایان ویزایتان شما یا اسپانسر شما به وزارتخانه اعالم کرده اید که دیگر قصد ازدواج ندارید.

در مورد افرادی که قبال ویزای ازدواج در آینده داشته اند ،پردازش هر تقاضای بعدی برای ویزای ازدواج در آینده یا ویزای
شریک زندگی در اولویت قرار خواهد گرفت .زمان بررسی تقاضاها بستگی به کامل بودن تقاضا و برآورده کردن تمام الزامات
ویزا دارد.

متقاضیان ویزای ازدواج در آینده
برای کمک به متقاضیان ویزای ازدواج در آینده که به دلیل محدودیت های مسافرتی کووید ۱۹-نمی توانند وارد استرالیا شوند،
ویزاهای ازدواج در آینده که از  ۲۷فوریه  ۲۰۲۱صادر شده اند ممکن است اعتباری به مدت  ۹تا  ۱۵ماه داشته باشند .این یک
تغییر نسبت به دوره اعتبار استاندارد قبلی است که مدت آن  ۹ماه بود .دوره اعتبار یک ویزای ازدواج در آینده که در تاریخ ۲۷
فوریه  ۲۰۲۱یا بعد از آن صادر شده است ،بستگی به شرایط متقاضی خواهد داشت.
شما می توانید با استفاده از  VEVOوضعیت و شرایط ویزای خود را چک کنید.
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