قوانین جدید مربوط به

ویزای مهارت و تخصص منطقه ای
ساب کالس 491

قوانین مهاجرت به استرالیا دائماً در حال تغییر هستند
با جدید ترین تغییرات در قوانین مربوط به ویزای مهارت و تخصص آشنا شوید
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ویزای جدید مهارت و تخصص منطقه ای
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اقامت موقت و اقامت دائم

ویزای جدید مهارت و تخصص منطقه ای نوع جدیدی از ویزاست که به تازگی در قوانین مهاجرتی استرالیا
گنجانده شده است.

این ویزا شامل دو نوع موقت و دائمی است.
دو نوع از ویزای موقت در تاریخ  16نوامبر سال  2019برای مساعدت به مناطق کم جمعیت ارائه شده است.
•
•
•
•

ویزای مهارت منطقه ای ،SWRویزای ساب کالس شماره  491که برای اقامت موقت است.
ویزای استخدام با اسپانسر منطقه ای ،موقت ،SESR ،ویزای ساب کالس شماره  494است.
ویزای سوم که جدید است در تاریح  16نوامبر سال  2019برای افرادی که در زمان اقدام ویزای ساب کالس  491و یا  494را
دارند.
اقامت دائم برای مهارت های منطقه ای ،ویزای  191است.

تغییر در تعریف معنای ویزای منطقه ای
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مشخص سازی مناطق مشمول

هم اکنون حدود  4تعریف برای لغت منطقه ای در زمینه ویزاها وجود دارد .این تعاریف با یک تعریف
ساده شده که در نوامبر ارائه شده است جایگزین خواهد شد.
ویزای مهارت های منطقه ای ،تمامی نقاط استرالیا را در بر خواهد گرفت به جز:
.1

بریزبن و گلد کوست

.2

ملبورن

.3

پرث

.4

سیدنی
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ویزای جدید شامل چه مشاغلی می شود؟

صاحبان مشاغل در مناطق کم جمعیت استرالیا ،در

دولت ها و ایالتهای مختلف ،که میخواهند اسپانسر
اخذ ویزای مهارت منطقه ای باشند.
باید به مشاغلی دسترسی داشته باشند که معادلی در
ویزاهای غیرمنطقه ای نداشته باشد.
•

ویزای جدید شامل  673شغل جدید خواهد شد که حدود
 45شغل بیشتر از ویزاهای غیرمنطقه ای است.

•

ویزای موقت جدید هم شامل  504شغل قانونی در کشور
استرالیاست که در واقع  77شغل بیشتر از معادل
غیرمنطقه ای دارد.

ویزای مهارت و تخصص

SMARTMIGRATION.COM

متقاضی امتیاز بیشتری کسب می کند

پرونده های جدید با اولویت بررسی می شوند.

تفاوت ویزای مهارت های منطقه ای
جدید و قدیمی چیست؟
متقاضیان ویزای منطقه ای جدید (اقامت موقت)
نسبت به ویزاهای اسپانسری و مهارت و تخصص
امتیاز بیشتری را کسب می کنند.
پرونده آنها با اولیت مورد بررسی قرار می گیرد.
الزم است سرپرست خانواده در مناطق کم جمعیت
سه سال کار کند یا به تحصیل ادامه دهد.

متقاضی الزم است سه سال در مناطق کم
جمعیت حضور داشته باشد.

نیاز به دعوت نامه از مناطق کم جمعیت دارد.

الزم است متقاضیان تغییر در محل سکونت خود را
تا  14روز به اداره مهاجرت گزارش دهند.
الزم است متقاضیان دعوتنامه از شرکتهای مناطق
کم جمعیت داشته باشند.

زمان حضور در محلی که برای اقامت در آن ویزا
گرفته اند بیشتر است.
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ویزای مهارت های منطقه ای(موقت)
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ساب کالس 491
ویزای مهارت های منطقه ای(موقت) ساب کالس  491است .این ویزا جایگزین معادل برای ویزای  489موقت است.

برای اخذ این نوع ویزا ،دو راه برای اخذ دعوتنامه وجود دارد:
• داوطلب منطقه ای و یا ایالتی
• اسپانسر خانوادگی
متقاضی باید تمامی مدارک مورد نیاز برای اقدام در زمینه این نوع ویزا را در حیطه زندگی ،کار و همچنین تحصیل در منطقه
مدنظر تهیه کند.
طبق قوانین استرالیا میتوان گفت که تنها افرادی که باالی  16سال سن دارند میتوانند اقدام به اخذ این ویزا کنند.
 5سال برای ضمانت دوره زمان الزم است.

همچنین شرایط کاری دیگری هم وجود دارد که حائز اهمیت است و جز چهارچوب کاری به شمار می آید(شرایط ،8578
 8580 ،8579و  8581که بای تمامی واجدین شرایط باید رعایت شود.
امتیازبندی اصالح شده

برخی اطالعات دیگر...

ویزای مهارت کاری (موقت)
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افرادی که عالقه مند به کاریابی در این زمینه هستند میتوانند برای اخذ پست موردنظر خود اقدام کنند .فرم  491به صورت آنالین در
اینترنت موجود است.
برای اقدامات ابتدایی باید مبغلی بالغ بر  4045دالر هزینه کنید.
برای اقدامات دیگر در صورتی که باالی  18سال سن داشته باشید  2025دالر استرالیا و در صورتی که زیر  18سال باشید  1015دالر
استرالیا باید هزینه کنید.
برای درخواست دوم در صورتی که جز بزرگساالن محسوب شوید و هیچگونه آشنایی با زبان انگلیسی هم نداشته باشید ،باید 4890
دالر استرالیا هزینه کنید.
برای افراد باالی  45سال امکان اقدام برای این ویزا وجود نخواهد داشت.
برای اشتغال در کار باید شغل موردنظر در لیست مشاغل با مهارت و موردنیاز استرالیا باشد.
شما باید مهارت های زبان انگلیسی خود را تقویت کنید.
باید بتوانید حداقل میزان امتیاز را در جدول امتیازبندی به دست آورید.
باید به صورت قانونی برای ویزای ساب کالس  191اقدام کنید که در این صورت میتوانید برای اقامت دائم هم اقدام کنید.

تغییرات در سیستم امتیاز دهی
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سیستم امتیاز دهی جدید و قدیم

برای آشنایی بیشتر شما با تغییرات انجام شده در
سیستم های امتیاز دهی جدید و قدیم

توجه شما را به مقایسه انجام شده در جداول جلب
میکنیم

امتیازات جدید

+5 = 15

توضیحات

امتیاز کنونی
5

داوطلب توسط ایالت و یا مرزهای دولتی(ویزای ساب کالس )191

10

داوطلب توسط ایالت و یا مرزهای دولتی و یا اسپانسر قانونی توسط عضو خانواده برای کار در یک
منطقه مشخص

25
30
25

بین  18تا  25سال
بین  25تا  33سال
بین  33تا  40سال

15

بین  40تا  45سال

10

حد متوسط

20

حد عالی

عامل
داوطلبی و یا اسپانسری

سن

مهارت در زبان انگلیسی
تست موردنظر نباید بیش از  36ماه قبل از ارسال
دعوتنامه برای دریافت ویزا داده شده باشد.

خارج از استرالیا ،امتیازات داوطلبی که توانسته است در شغلی مرتبط با شغل موردنظر در استرالیا فعالیت داشته باشد.
5
10

15

جمعا سابقه  36ماه کار پیش در طول ده سال قبل از دوره اقدام برای اخذ ویزا
جمعا سابقه  60ماه کار پیش در طول ده سال قبل از دوره اقدام برای اخذ ویزا
جمعا سابقه  96ماه کار پیش در طول ده سال قبل از دوره اقدام برای اخذ ویزا

داخل استرالیا ،امتیازات داوطلبی که توانسته است در شغلی مرتبط با شغل موردنظر در استرالیا فعالیت داشته باشد.
جمعا سابقه  12ماه کار پیش در طول ده سال قبل از دوره اقدام برای اخذ ویزا
5

10
15
20

جمعا سابقه  36ماه کار پیش در طول ده سال قبل از دوره اقدام برای اخذ ویزا
جمعا سابقه  60ماه کار پیش در طول ده سال قبل از دوره اقدام برای اخذ ویزا
جمعا سابقه  96ماه کار پیش در طول ده سال قبل از دوره اقدام برای اخذ ویزا

استخدام های مهارتی با حداکثر نمره  20میتوانند
هرگونه ترکیبی از ویزای مهارت های منطقه ای را
در خارج و یا داخل استرالیا داشته باشند.

امتیازات
جدید

توضیحات

امتیازات کنونی

20

مدرک دکترا از یک مرکز آموزشی در استرالیا و یا مدر ک دکترا از یک مرکز معتبر و استاندارد

15

حداقل مدرک لیسانس از یک مرکز آموزشی معتبر در استرالیا و یا یک مرکز معتبر شناخته شده

10

دیپلم و یا یک مدرک مرتبط که در استرالیا گرفته شده است

10

یک مدرک تشویقی که شناخته شده توسط موسسات استرالیایی باشد و یا مهارت شما را در زمینه
موردنظر نشان دهد

5

حداقل مدرک دیپلم و یا مدارک معادل که از مراکز معتبر استرالیایی گرفته شده است

5

مدرک فوق لیسانس براساس تحقیقات و یا درجه دکترا که از یک مرکز معتبر آموزشی در استرالیا
STEMگرفته شده است و یا حداقل دوسال تحصیالت مرتبط در رشته

5

شرکت در یک دوره آموزشی زبان

5

تحصیل در مناطق محروم استرالیا

+5 =10

5

ارزیابی مهارت های همراه

5

0

همراه با سطح زبان کافی

10

0

اقدامات تک نفری(بدون همراه)

5

گذراندن حداقل  12ماه از  4سال ،قبل از اینکه برای دریافت ویزا اقدام کنید.

+5 = 10

عامل

مدارک و شرایط الزم برای....

شرایط الزم برای تحصیالت استرالیایی

صالحیت آموزش های تخصصی

عوامل دیگر

چارچوب انطباق منطقه ای
_8578اطالع رسانی هرگونه تغییر در طول  14روز را مشخص می کند.

 _8579زندگی؛ کار کردن و تحصیل در یک منطقه مشخص شده است که باید توسط مدارک داوطلب تایید شود.
 _8580در صورت لزوم ،فراهم کردن شواهد در طول  28روزرا نشان می دهد.
 _9591در صورت لزوم ،اقدام به انجام مصاحبه برای دریافت ویزا را نشان خواهد داد.

Transitional arrangements
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ویزای موقت برای کارکنان دارای
اسپانسرهای منطقه ای

برنامه ویزا ساب کالس 494
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ویزای موقت برای کارکنان دارای اسپانسرهای منطقه ای
این نوع ویزا معموال باید با یک چارچوب استادندارد کاری در زمینه اسپانسری منطبق باشد.
هیچ نوع کالس اسپانسری ای به صورت مجزا به وجود نخواهد آمد.
 SBSمیتواند باعث اصالح داوطلبین  SESRشود.
قوانینی که مربوط به اسپانسرشیپ است به طور کامل اجرا خواهند شد به جز قوانینی که حذف شده اند.
دو روش رایج برای اخذ دعوتنامه:

• اسپانسر کارفرما
• قراداد کاری

ویزا

SESR
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فرم شماره  494که به صورت آنالین میتوانید آن را مشاهده و پر کنید.
هزینه ها :برای اقدامات ابتدایی 4045 :دالر استرالیا
هزینه های اضافی برای افرادی که باالی  18سال سن دارند  2025دالر استرالیا خواهد بود .این مقدار برای افرادی که زیر
 18سال سن دارند  1010دالر استرالیاست.

• برای تقاضای مجدد همچنین در صورتی که جز بزرگساالن محسوب می شوید باید  4890دالر استرالیا
پرداخت کنید.
• دوره تضمینی حدود  5سال است.
• میتوانید از این ویزا برای استفاده از خدمات پزشکی هم استفاده کنید و نیازی به بیمه نیست.
• GTEو تمامی بندهای مرتبط به آن قابل اقدام نیستند.
• این ویزا برای پزشکان قابل اقدام نیست.
• تمامی قوانین مرتبط با مهارت های منطقه ای ایجاد خواهد شد مطابق با الحاقیات شماره 8607
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17

برنامه سه مرحله ای اخذ ویزا ساب کالس 494

Sponsership

1

Nomination

2

Visa

3

اقدام سه مرحله ای

در سه مرحله اقدام کنید

الزامات داوطلبین شامل موارد زیر است:

داوطبین SESR
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فرم شماره N 494که به صورت آنالین و اینترنتی پر خواهد شد.
پرداخت هزینه های داوطلبین

متقاضی باید توسط یک اسپانسر تایید شده باشد.
 ،SBSتنها برای مشاغل استرالیایی قابل دریافت است.
داشتن یک قراداد کاری که ساب کالس ویزای  494را تایید می کند.
پوزیشن کاری مدنظر باید از لحاظ منطقه ای کامال مشخص شده باشد.

شغل موردنظر باید در لیست کاری و قرارداد ها موجود باشد.
قرارداد باید به صورت تمام وقت باشد.
موقعیت شغلی باید کامال واقعی باشد.

هیچگونه اطالعاتی نباید در این زمینه یافت شوند که شغل موردنظر میتوانسته توسط یک فرد استرالیایی انجام شود.
قرارداد باید به صورت سالیانه بسته شود و هیچگونه قراردادی در زمینه مشاغل نیمه وقت تایید نخواهد شد.

الزامات داوطلبین شامل موارد زیر است:

داوطلبین SESR
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نام و مشخصات فرد باید به عنوان یک کارگذار به صورت رسمی در قراداد کتبی قید شده باشد.
مقررات مربوط به نهاد مرتبط باید اعمال می شود.
حامی مالی نباید مشمول اقدامات استخدامی تبعیض قائل شود.
هزینه های مربوط به SAFباید پرداخت شوند:

 3000دالر استرالیا برای بیزینس های کوچک و  5000دالر استرالیا برای سایرین
در صورتی که داوطلب دریافت ویزای  494بخواهد کارفرمای خود را تغییر دهد باید مالیات بپردازد.
گواهینامه ای مبنی بر منطقه باید در رابطه با ویزای AMSRوجود داشته باشد.

هیچگونه مغایرتی در زمینه کاری نباید وجود داشته باشد.

شرایط ویزا شامل موارد زیر است:

ویزا_ SESR
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اطالعاتی که دریافت می شود ،نباید هیچگونه مغایرتی با شرایط توصیفی اسپانسر داشته باشد.
سن فرد باید در زمان اقدام زیر  45سال باشد.

باید دارای یک اقدام موفق در زمینه دریافت ویزای  494داوطلبین باشد.
اگر فرد فددر داخل استرالیاست ،باید یک ویزای متکی و یا ویزای پلی A, bو یا

Cباشد.

گواهی الزم برای اثبات مهارت های خود را در تاریخ اقدام داشته باشد.
فرد قصد واقعی برای انجام شغل را داشته باشد.
دارای شواهدی مبنی بر  3سال کار موفق در زمینه تجربه کاری مرتبط در استرالیا را داشته باشد.
زمانی که اقدام می کنند باید از نظر سطح زبانی در یک رتبه خوب باشند.
بتوانند سالمت روان و شخصیت را تایید کنند(.با رد شدن یکی همه رد خواهند شد).

قوانین مربوط به استرالیا برای تمامی افرادی  16سال به باال اعمال خواهد شد.
اگر قرار است که فرد خانواده خود را نیز به همراه ببرد ،باید کارفرما یا اسپانسر این شرایط را به صورت کتبی قید کند.

قراردادهای قابل تغییر
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هیچ یک از قرادادهای جدید RSMSبه صورت مستقیم از تاریخ  16نوامبر سال  2019برای اقامت مورد بررسی
قرار نخواهند گرفت.
RSMS TRTهم تنها در صورتی قابل بررسی است که داوطلب یکی از انواع زیر باشد:
کارگذار قابل تغییر شماره 457
کارگذار قابل تغییر شماره 482
داوطلبین RSMSباید اقامت خود را قبل از تاریخ  16نوامبر سال  2019مشخص کنند،این مشخص سازی
میتواند شامل موارد زیر باشد:

• داوطلبینی که قبل از تاریخ  16نوامبر  2019درخواست آن ها رد شده است.
• داوطلبینی که ویزای آن ها قابل تغییر به  457و یا  482نیست.
• داوطلبینی که اقامت آن ها طبق ویزای  187قبل از  16نوامبر سال  2019تایید نشده است.

قرارداد های قابل تغییر
من میتوانم...
داوطلب کارگری در آنسوی مرزها باشم با توجه به برنامه TSSو یا برنامه
جدید SESR

یک اسپانسر اس بی اس واقعی

اقامت الزم برای دریافت ویزای RSMS DE
درخواستی برای  SAFکه البته نمیتوان به عنوان داوطلبی از آن استفاده کرد.

یک  RSMS DEواقعی که نشان می دهد دواطلبین و متقضیان ویزا در این
کشور اقامت نداشته اند.

اقامتی برای دریافت اپلیکیشن ویزای RSMS TRT
درخواستی برای SAFکه البته نمیتوان به عنوان داوطلبی از آن استفاده کرد.

یک  RSMS TRTتایید شدهاما در صورتی که ویزا نشان دهنده اقامت نباشید،
کاری نیست.
و همچنین شرایط داوطلبی من قابل تغییر به  457و 482

اقامتی برای دریافت اپلیکیشن ویزای RSMS TRT

یک  RSMS TRTبرای داوطلبی ویزای که شامل اقامت نباشد و همچنین قابل
تغییر به ویزای  457و یا  482نیز نخواهد بود.

درخواستی برای SAFکه البته نمیتوان به عنوان داوطلبی از آن استفاده کرد.

یک  RSMSداوطلبی که تفاوتی ندارد  DEو یا  TRTباشد بلکه ممکن است که
تایید نشده باشد و یا رد شده باشد .در اینجا اپلیکیشن های ویزا برای اقامت
نیستند و داوطلبی من هم قابل تغییر به  457و یا  482نخواهد بود.

SMARTMIGRATION.COM

اقامت دائم توسط ویزای مهارت منطقه ای
ساب کالس 191
قوانین جدید اقامت دائم برای ویزای مهارت های منطقه ای و ویزای مهارت ساب کالس  191در نوامبر
سال  2022اعمال خواهند شد.
نیازمندی های اصلی برای این ویزا عبارتند از:
• اقدامات اولیه باید برای ویزای مهارت های منطقه ای حداقل  3سال اقامت در منطقه را دربر داشته
باشد.
• اقدامات اولیه باید به صورتی باشد که یک میزان حقوق قابل مالیات بندی را در برداشته باشد.
• مطابق با شرایط ویزای موقت منطقه ای؛ به ویژه نیاز به زندگی  ،کار و تحصیل در یک منطقه خاص
استرالیا برای فرد فراهم باشد.
متقاضیان همچنین میتوانند برای ساب کالس  189و  190پس از گذشت  3سال اقدام کنند.
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Smart Migration Group
آقای احسان جهان اندیش وکیل رسمی گروه مهاجرت هوشمند با
شما میتوانید از طریق. در دفتر مارا به ثبت رسیده اند1680444 شماره
.به صفحه ایشان دسترسی داشته باشیدmara.gov.au سایت

info@smartmigration.com

www.smartmigration.com
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