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 ویزے کی درخواست کے واجبات کی واپسی اور چھوٹ
 

 ویزے کی درخواست کے واجبات کی واپسی

کی سفری  COVID-19اگر آپ نے نئے ویزے یا ویزے کی توسیع کے لیے ادائیگی کی ہے اور آپ کی درخواست 
) کی واپسی Visa Application Charge - VACپابندیوں سے متاثر ہوئی ہے تو شاید آپ اپنے ویزا درخواست چارج (

 یا چھوٹ کے اہل ہو سکتے ہیں۔

رسید پر 'ادا کننده'  VACکی واپسی کی درخواست صرف اس صورت میں دائر کر سکتے ہیں جب آپ کی اصل  VACآپ 
 ہو۔ کے طور پر آپ کا نام دکھایا گیا

) کے Working Holiday Makers - WHMs( 2022اپریل  19مارچ (اسڻوڈنڻس) یا  19سے  2022جنوری  19
دسمبر  31کی واپسی کے دعوے  VAC) کے WHMsدرمیان آسڻریلیا پہنچنے والے طلباء اور ورکنگ ہالیڈے میکرز (

 کو بند کردیئے گئے ہیں 2022

 VAC  دیکھیں ادائیگی واپس لیناریفنڈ کی شرائط کے بارے میں مزید معلومات کے لیے . 

 کے ذریعے اپنے ویزا کی تفصیالت اور شرائط چیک کر سکتے ہیں. VEVOآپ 

 طلباء

کے اثرات کی وجہ سے  COVID-19کو یا اس کے بعد اسڻوڈنٹ ویزا کے حامل تھے اور  2020فروری  1اگر آپ 
ہم آپ کو مزید سڻوڈنٹ ویزا کی درخواست جمع کروانے اصل ویزا کی میعاد کے اندر اپنا کورس مکمل نہیں کر سکے تو 

 کے لیے ویزا درخواست کی فیس معاف کر دیں گے۔ اس میں یہ شامل ہیں:

اگر آپ کو اپنی تعلیم کو موخر کرنا پڑا کیونکہ آپ سفری پابندیوں کی وجہ سے آسڻریلیا میں داخل نہیں ہو سکے  •
 تھے

 اگر آپ کو مجبورا مضامین کم کرکے جزووقتی پڑھائی کرنی پڑی  •
 آپ کام پر مبنی تربیت یا تقرری مکمل کرنے سے قاصر تھے۔ •

اس میں وه طلباء شامل نہیں ہیں جو عام وجوہات کی بنا پر نئے سڻوڈنٹ ویزا کے لیے درخواست دے رہے ہیں (بشمول 
فیل ہو گئے ہوں، ذاتی وجوہات کی بنا پر پڑھائی موخر کر دی ہو یا اگر آپ کسی کورس یا پڑھائی کے ایک مضمون میں 
 رضاکارانہ طور پراپنی پڑھائی کا بوجھ کم کردیا ہو۔

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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درخواست فیس کی چھوٹ زیرغور النے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسڻوڈنٹ ویزا کے لیے درخواست جمع کروائیں 
سے متاثره  COVID-19 1545فارم  ک مکمل کرده اوراس کے ساتھ اپنے تعلیمی فراہم کننده کی جانب سے ای

 منسلک کریں۔   اسڻوڈنٹ 

اگر آپ آسڻریلیا میں ہوتے ہوئے فیس کی چھوٹ کے لیے درخواست دے رہے ہیں تو برجنگ ویزا خود بخود جاری نہیں 
 گا کیونکہ پہلے فیس استثناء کو چیک کرنا ضروری ہے۔ ہو

 پر ہوتا ہے۔ VACاس استثناء کا اطالق صرف 

 

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

