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ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰਿਚਆ ਂਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤ ੇਛਟੋਾ ਂ
 

ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 

ਜੇ ਤੁਸ� ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ COVID-19 ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ (VAC) ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਤੁਸ� VAC ਭੁਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾ ਂਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹ ੋਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਲ VAC ਰਸੀਦ 
ਉ�ਤੇ 'ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ' ਵਜ� ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

19 ਜਨਵਰੀ 2022 ਅਤੇ 19 ਮਾਰਚ (ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ) ਜਾਂ 19 ਅਪਰੈਲ 2022 (WHMs ਲਈ) ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ 
ਆਸਟੇਲੀਆ ਪਹੰਚੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਛੱੁਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ (WHMs) ਦੇ VAC ਭੁਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ 
ਦਾਅਵੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੰੂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 

ਦੂਸਰੇ VAC ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸੀ ਪਰ੍ਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ  ਵੇਖੋ । 

ਤੁਸ�  VEVO ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੰੂ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ 
ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕੇ, ਜੇ ਤੁਸ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ�ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸ� ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ 
ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਨੰੂ ਮਆੁਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸ�: 

• ਆਪਣੀ ਪੜਹ੍ਾਈ ਨੰੂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸ� ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ 
ਨਹ� ਹੋ ਸਕੇ ਸੀ 

• ਪੂਰੇ ਸਮ� ਦੀ ਪੜਹ੍ਾਈ ਨੰੂ ਘਟਾ ਕੇ ਥੋੜਹ੍ ੇ ਸਮ� ਦੀ ਪੜਹ੍ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 
• ਆਪਣੀ ਕੰਮ-ਆਧਾਿਰਤ ਿਸਖਲਾਈ ਜਾਂ ਿਸਖਲਾਈ ਵਾਲੀਆ ਂਨੌਕਰੀਆ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ। 

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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ਇਹ ਉਪਾਅ ਉਹਨਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਹ� ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਕਾਰਨਾ ਂਕਰਕੇ ਨਵ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ 
(ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਪੜਹ੍ ਾਈ ਦੇ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਫੇਲਹ੍  ਹੋ ਗਏ ਹ,ੋ ਿਨੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜਹ੍ ਾਈ ਦੇ ਭਾਰ ਨੰੂ ਘਟੱ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ�  ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਵੱਲ�  ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ  ਫਾਰਮ 1545 COVID-19 ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਜੇ ਤੁਸ� ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਿਬਰ੍ਿਜੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਜਾਰੀ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਿਕ�ਿਕ ਪਿਹਲਾਂ ਫ਼ੀਸ ਛੋਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਛੋਟ ਕੇਵਲ VAC ਉ�ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 

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

