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Hoàn trả và miễn Phí nộp Đơn xin Thị thực 
 

Hoàn trả Phí nộp Đơn xin Thị thực 

Nếu quý vị đã trả phí cho đơn xin thị thực hoặc gia hạn thị thực bị ảnh hưởng bởi các lệnh 
hạn chế đi lại do COVID-19, quý vị có thể hội đủ điều kiện để được hoàn trả hoặc miễn 
Phí nộp Đơn xin Thị thực (VAC). 

Quý vị có thể yêu cầu hoàn trả VAC nếu quý vị là người được ghi là 'người trả tiền' trên 
giấy biên nhận VAC gốc. 

Đơn xin hoàn trả VAC của Học sinh và Lao động Kỳ nghỉ (WHM), những người đến Úc từ 
ngày 19 tháng 1 năm 2022 đến 19 tháng 3 (học sinh) hay 19 tháng 4 năm 2022 (WHM) 
kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 

Để biết thêm thông tin về các điều khoản khác liên quan đến việc hoàn trả VAC,  hãy 
xem  Xin hoàn trả phí. 

Quý vị có thể kiểm tra các chi tiết và điều kiện thị thực của mình bằng cách sử 
dụng  VEVO. 

Học sinh 

Chúng tôi sẽ miễn lệ phí nộp đơn xin thị thực để cho phép quý vị nộp đơn xin thị thực học 
sinh tiếp theo nếu quý vị đã có thị thực học sinh vào hoặc sau ngày 1 tháng 2 năm 2020 
và không thể hoàn tất khoá học của mình trong thời hạn hiệu lực thị thực ban đầu do các 
tác động của COVID-19. Điều này bao gồm các trường hợp quý vị: 

• đã hoãn khoá học vì không vào được Úc do các lệnh hạn chế đi lại 
• bị bắt buộc giảm thành khóa học bán thời gian 
• không thể hoàn tất được chương trình huấn nghệ hoặc thực tập của mình. 

Biện pháp này không dành cho các học sinh đang xin thị thực học sinh mới với các lý do 
thông thường (bao gồm việc không hoàn thành khoá học hay một học phần, hoãn khoá 
học do các lý do cá nhân hoặc tự nguyện giảm thời lượng học tập). 

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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Để được xét đơn xin miễn lệ phí, quý vị phải nộp đơn xin thị thực Học sinh và kèm 
theo  Mẫu đơn 1545 Học sinh bị Ảnh hưởng bởi COVID-19  do cơ sở giáo dục của quý vị 
hoàn thành. 

Nếu đang nộp đơn xin miễn lệ phí ở Úc, quý vị sẽ không được cấp thị thực Bắc cầu một 
cách tự động vì việc miễn lệ phí nộp đơn cần phải được kiểm tra trước. 

Chỉ miễn lệ phí cho VAC. 

 

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

