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Mga refund at waiver ng mga Visa Application 
Charge 
 

Mga refund ng mga Visa Application Charge 

Kung nagbayad ka ng aplikasyon para sa visa o pagpapalawig ng visa na naapektuhan ng 
mga restriksyon sa pagbiyahe dahil sa COVID-19, maaaring kwalipikado ka para sa refund 
o waiver ng iyong Visa Application Charge (VAC). 

Puwede ka lang humiling ng refund sa VAC kung ikaw ang nakalista bilang 'nagbabayad' 
sa iyong orihinal na resibo ng VAC. 

Ang mga claim ng refund sa VAC para sa mga Estudyante at Working Holiday Makers 
(WHMs) na dumating sa Australia mula Enero 19, 2022 hanggang Marso 19 (mga 
estudyante) o Abril 19, 2022 (WHMs) ay nagsara noong Disyembre 31, 2022 

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa iba pang refund sa VAC,  tingnan  ang 
Pagkuha ng refund. 

Puwede mong tingnan ang mga detalye ng visa mo at mga kondisyon gamit ang VEVO. 

Mga Estudyante 

Hindi ka namin sisingilin ng bayad sa visa para makapagsumite ka ng iba pang aplikasyon 
para sa student visa kung may student visa ka noong Pebrero 1, 2020, o pagkatapos nito 
at hindi makatapos ng iyong kurso sa loob ng orihinal na petsa na may bisa ang visa dahil 
sa epekto ng COVID-19. Kasama dito kung: 

• ipinagpaliban mo ang pag-aaral mo dahil hindi ka makapasok sa Australia dahil sa 
mga restriksyon sa biyahe 

• napilitan kang gawing part-time ang pag-aaral mo 
• hindi ka nakakumpleto ng pagsasanay mo sa trabaho o pagtataga sa trabaho. 

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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Hindi ito para sa mga estudyanteng nag-a-apply para sa bagong student visa dahil sa 
ordinaryong mga dahilan (kasama ang pagbagsak sa kurso o yunit ng pag-aaral, huminto 
dahil sa personal na dahilan, o kusang nagbawas ng mga yunit sa pag-aaral). 

Dapat kang mag-apply para sa Student visa para maisaalang-alang ang pag-waive ng 
bayad sa iyong aplikasyon at maglakip ng napunang Form 1545 COVID-19 Impacted 
Student mula sa paaralan mo. 

Kung nag-a-apply ka para sa waiver ng bayad sa Australia, hindi awtomatikong 
magbibigay ng Bridging visa dahil kailangan munang i-check ang eksemsyon sa bayad. 

Ang waiver na ito ay para lang sa VAC. 

 

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

