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Khuyến cáo chung  
Thông tin mới nhất về coronavirus mới có thể được tìm thấy trên trang web của Bộ Y tế tại 
www.health.gov.au/health-topics/nigs-coronavirus-2019-ncov. 

Từ 9 giờ tối (AEDT), ngày 20 tháng 3 năm 2020, chỉ có công dân, cư dân Úc và thành viên gia đình 
của họ có thể đến Úc. 

Đây là  thông tin bổ sung sau các biện pháp được công bố vào ngày 15 tháng 3 năm 2020, về việc 
yêu cầu tất cả khách du lịch phải tự cách ly trong thời gian 14 ngày khi đến Úc. 

Bộ Y tế có Đường dây nóng Thông tin Sức khỏe Coronavirus - 1800 020 080. Đường dây nóng này 
hoạt động 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. 

Mỗi Sở Y tế của tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ có thể đưa ra khuyến cáo bổ sung. Bạn có thể liên hệ 
với cơ quan y tế công cộng tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của mình thông qua các kênh sau: 

• Vùng lãnh thổ thủ đô (ACT) xem tại:        www.health.act.gov.au  

• Bang New South Wales (NSW) xem tại:   www.health.nsw.gov.au 

• Vùng lãnh thổ phí Bắc (NT) xem tại:          www.health.nt.gov.au 

• Bang Queensland (QLD) xem tại:                 www.health.qld.gov.au 

• Bang Nam Úc (SA) xem tại:                         www.sahealth.sa.gov.au 

• Tasmania (Tas) xem tại:                                www.dhhs.tas.gov.au 

• Bang Victoria (Vic) xem tại:                        www.health.vic.gov.au 

• Bang Tây Úc (WA) xem tại:                         www.healthywa.wa.gov.au 

Các trường học cũng có thể có thêm các thông tin trên website.  

Chính phủ Úc đang thực hiện một phương pháp phòng ngừa quyết liệt dựa trên những khuyến cáo y 
tế mới nhất và tốt nhất. Úc vẫn đang cảnh giác về loại vi-rút này và sự phát triển của nó. Đồng thời 
chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. 

 
Các kế hoạch phản ứng của Úc rất linh hoạt và có khả năng mở rộng, và sẽ được điều chỉnh để đáp 
ứng với các tình huống trong quá trình chúng tôi tìm hiểu thêm về vi-rút và cách thức lây lan của 
loại vi-rút này. Để cập nhật thông tin về các vấn đề sức khỏe, hãy truy cập trang web của Bộ Y tế 
www.health.gov.au/health-topics/novel-coronavirus-2019- ncov. 
 

 

Để cập nhật các vấn đề về du lịch và visa, hãy truy cập trang web của Bộ Nội vụ 
https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=354. 

 
 

Các biện pháp biên giới đối phó với COVID-19  

Các biện pháp bảo vệ biên giới đối phó với COVID- 19 là gì? 
Từ 9 giờ tối (AEDT), ngày 20 tháng 3 năm 2020, chỉ có công dân, cư dân Úc và thành viên gia đình 
của họ có thể đến Úc. 
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Tất cả các cá nhân đến Úc từ một điểm đến quốc tế vào hoặc sau ngày 15 tháng 3 năm 2020, phải tự 
cách ly trong 14 ngày. 
 
Sinh viên quốc tế nên theo dõi thông báo trên các trang web của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ. 
 

Quy trình miễn trừ cho lớp 11 và 12 
Chính phủ Úc đã công bố vào ngày 22 tháng 2 năm 2020 một quy trình cho phép học sinh Lớp 
11 và 12 bị ảnh hưởng bởi hạn chế đi lại của coronavirus đăng ký nhập cảnh vào Úc để hoàn 
thành giáo dục tại trường. 

Quyết định cho phép học sinh Lớp 11 và 12 ở Trung Quốc đại lục nộp đơn xin miễn trừ nghiêm ngặt 
không dành cho học sinh đi từ các quốc gia bị ảnh hưởng khác vì học sinh từ các quốc gia này sẽ bắt 
đầu năm 2020 trước khi các hạn chế đi lại được ban hành. 

Sinh viên và bất kỳ người có thị thực giám hộ đi kèm nào không nên bắt đầu du lịch tới Úc 
(bao gồm cả đặt chỗ du lịch) cho đến khi họ có xác nhận miễn trừ được cấp bởi Ủy viên Lực 
lượng Biên phòng Úc nói rằng họ có thẩm quyền đi du lịch. 

 

Thực hiện  

Nếu họ muốn, chính phủ tiểu bang và lãnh thổ sẽ có thể tìm kiếm miễn trừ cho hạn chế đi lại 
COVID-19 cho học sinh năm 11 và 12 ở Trung Quốc đại lục. Bộ Giáo dục, Kỹ năng và Việc làm đang 
tích cực liên lạc với các cơ quan giáo dục của tiểu bang và lãnh thổ về quy trình nộp đơn cụ thể. 
Các trường học nên tham gia vào chính quyền tiểu bang hoặc lãnh thổ của mình để biết chi tiết về 
cách quy trình này sẽ được áp dụng trong phạm vi quyền hạn của họ. 

Các trường nên làm việc với các cơ quan giáo dục của Bang và Lãnh thổ để xác định học sinh đủ điều 
kiện trước khi cung cấp cho học sinh các chi tiết về Cộng đồng. Học sinh và trường học không thể 
nộp đơn trực tiếp cho Lực lượng Biên phòng Úc hoặc Bộ Giáo dục, Kỹ năng và Việc làm Liên bang. 

 

Trên toàn quốc, quy trình sau đây sẽ được áp dụng: 

1. Bộ Giáo dục, Kỹ năng và Việc làm của Úc, kết hợp với các tiểu bang và vùng lãnh thổ, xác 
nhận các sinh viên đang theo học năm 11 hoặc 12. 

2. Mỗi cơ quan y tế của tiểu bang và lãnh thổ đều đảm bảo các thỏa thuận tự cách ly sinh 
viên (và người giám hộ nơi áp dụng) đáp ứng tất cả các yêu cầu về sức khỏe trong phạm vi quyền 
hạn của họ. 

3. Cả học sinh và người giám hộ đều không trong tình trạng không khỏe, và không có bất kỳ 
dấu hiệu bệnh nào trong hơn 14 ngày. 

4. Cả học sinh và người giám hộ đều không đến thăm tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, kể từ khi 
COVID-19 bùng phát. 

5. Lực lượng Biên phòng Úc và Bộ Nội vụ xác nhận sinh viên (và người giám hộ của họ nếu 
cần thiết) có thị thực hợp lệ và kiểm tra biên giới hiện tại đã được hoàn thành. 

6. Lực lượng Biên phòng Úc xem xét mỗi cá nhân đáp ứng các tiêu chí để được miễn và tư 
vấn cho Bộ Giáo dục, Kỹ năng và Việc làm và Bộ Y tế Úc. 
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7. Bộ Giáo dục, Kỹ năng và Việc làm của Úc, sẽ thông báo cho các đối tác tiểu bang và lãnh 
thổ của họ về kết quả của đơn xin miễn trừ. 

8. Các cơ quan giáo dục tiểu bang và lãnh thổ sẽ thông báo cho các trường, những người sau 
đó sẽ thông báo cho học sinh về các trường hợp miễn trừ, cũng như các cơ quan y tế của tiểu bang 
và lãnh thổ. 

9. Bộ Giáo dục, Kỹ năng và Việc làm của Úc sẽ thông báo cho ABF về số chuyến bay và ngày đi 
của sinh viên. 

10. Lực lượng Biên phòng Úc sẽ cung cấp thẩm quyền nâng đỡ cho khách du lịch được miễn, 
dựa trên thông tin du lịch được cung cấp. 

11. Bộ Nông nghiệp Úc sẽ tiến hành sàng lọc sức khỏe / an toàn sinh học cho tất cả sinh viên 
và người giám hộ tại biên giới. 

12. Học sinh và người giám hộ hoàn thành việc cách ly 14 ngày theo yêu cầu của tiểu bang 
hoặc lãnh thổ (ngay sau khi đến Úc). 

13. Cơ quan y tế nhà nước và lãnh thổ giám sát các yêu cầu kiểm dịch tại địa phương. 

14. Nếu sinh viên hoặc người giám hộ vi phạm các thỏa thuận tự cách ly, thị thực của họ có 
thể bị hủy bỏ. 

 

Tôi là học sinh quốc tế Lớp 11 hoặc 12 vẫn còn ở Trung Quốc, làm thế nào tôi 
có thể nộp đơn xin miễn trừ? Tôi phải đáp ứng những yêu cầu nào? 

 
Từ ngày 22 tháng 2 năm 2020, Chính phủ Úc sẽ miễn trừ hạn chế cho phép đi du lịch theo từng 
trường hợp đối với công dân nước ngoài ở Trung Quốc đại lục là sinh viên quốc tế năm 11 và 12. nếu 
Ủy viên Lực lượng Biên phòng Úc hài lòng học sinh và người giám hộ đáp ứng các yêu cầu đã thỏa 
thuận với các cơ quan giáo dục và y tế của tiểu bang và lãnh thổ. 

Học sinh (và người giám hộ đi kèm) phải đáp ứng các tiêu chí sau: 

• Là người có thị thực du học quốc tế hiện tại, được cấp vào hoặc trước ngày 22 tháng 2 năm 
2020 và được ghi danh vào một khóa học 11 hoặc 12 năm đủ điều kiện; 

• Không trong tình trạng hiện tại không khỏe; 

• Không đi từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc ở Trung Quốc; 

• Có địa chỉ cư trú ổn định tại Úc để cho phép tự cách ly trong 14 ngày; và 

• Sẵn sàng và có thể đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch được quy định bởi các cơ quan y tế của 
tiểu bang hoặc lãnh thổ. 

 
Học sinh sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch được quy định bởi các cơ quan y tế của tiểu bang 
và lãnh thổ. 
 
Học sinh và người giám hộ của họ không nên bắt đầu chuyến đi trở lại Úc (bao gồm cả các chuyến bay 
đặt chỗ) trước khi nhận được xác nhận chính thức về sự miễn trừ của họ do Ủy viên Lực lượng Biên 
phòng Úc cấp. 
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Để biết thêm thông tin về những yêu cầu mà học sinh cần đáp ứng sẽ được cập nhật dần dần trên 
trang web của bộ phận. 

 

Tôi dưới 18 tuổi và không có sự sắp xếp phúc lợi. Người giám hộ và / hoặc gia 
đình của tôi có thể đi cùng tôi không? 
Miễn trừ có thể được cấp cho một người giám hộ học sinh đủ điều kiện, người đã có visa người 
giám hộ hợp lệ và đáp ứng các tiêu chí khác được nêu ở trên. 

 

Miễn trừ có được áp dụng cho các nhóm sinh viên quốc tế khác như những 
người trong các trường đại học? Tại sao chỉ miễn cho học sinh lớp 11 và 12? 
Học sinh Lớp 11 và 12 có các yêu cầu nghiêm ngặt về việc đi học theo quy định của tiểu bang và 
lãnh thổ, nếu không được đáp ứng có thể khiến họ không đủ điều kiện để nhận bằng cấp trung 
học cơ sở. Sự chậm trễ hơn nữa khi họ đến có thể gây nguy hiểm cho khả năng đáp ứng các yêu 
cầu của khóa học và, cho Lớp 12, để hoàn thành việc học trong năm nay. 

 

Khi tôi quay trở lại Úc, tôi có thể tham gia lớp học ngay lập tức hay tôi phải 
tự cách ly trong 14 ngày? 
Học sinh quốc tế Lớp 11 và 12 được tìm thấy phù hợp để vào Úc theo những thay đổi gần đây 
phải đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch được quy định bởi các cơ quan y tế của tiểu bang và lãnh 
thổ, bao gồm tự cách ly trong 14 ngày tại điểm đến của họ. Học sinh nên liên lạc thường xuyên 
với các nhà cung cấp giáo dục của họ để đảm bảo họ được cập nhật với nội dung lớp học. 

 

Tôi là một sinh viên quốc tế cư trú trong nhà trọ có đáp ứng yêu cầu của một 
địa chỉ cư trú ổn định để tự cách ly không? 
Các cơ quan y tế của tiểu bang hoặc lãnh thổ có liên quan sẽ phê duyệt các thỏa thuận tự cách ly 
cho từng khu vực tài phán. Trong trường hợp đầu tiên, sinh viên quốc tế liên hệ với nhà cung cấp 
giáo dục của họ để thảo luận về các lựa chọn của họ. 

Để biết thêm thông tin về việc tự cách ly, hãy truy cập trang web của Bộ Y tế 
https://www.health.gov.au/health-topics/novel-coronavirus-2019-ncov. 

 

Tôi được sắp xếp homestay khi đến Úc, vậy gia đình homestay của tôi có 
được yêu cầu tự cách ly không? 
Các cơ quan y tế của tiểu bang hoặc lãnh thổ có liên quan sẽ phê duyệt các thỏa thuận tự cách 
ly cho từng khu vực tài phán. Trong trường hợp đầu tiên, sinh viên quốc tế đang được sắp xếp 
homestay nên liên hệ với nhà cung cấp giáo dục của họ để thảo luận về các lựa chọn của họ. 

Để biết thêm thông tin về việc tự cách ly, hãy truy cập Bộ Y tế 

https://www.health.gov.au/health-topics/novel-coronavirus-2019-ncov. 
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Tôi là một sinh viên Quốc tế. Nếu tôi tin rằng tôi là người được miễn, 
vậy bao lâu nữa tôi có thể đến Úc? 
Các quyết định miễn giảm cho các sinh viên Quốc tế của Ủy viên lực lượng biên phòng Úc sẽ được xử lý 
theo từng trường hợp. Điều này sẽ được thông báo bởi khuyến cáo từ các cơ quan giáo dục và y tế. Trong 
trường hợp đầu tiên, bạn cần thảo luận về những lựa chọn này với cơ quan giáo dục của bạn. 
 

Tôi lo lắng về việc sẽ không thể bắt đầu vào học đúng thời gian như 
dự kiến bởi tôi ở nước ngoài Úc. Điều này sẽ ảnh hưởng đến Thư nhập 
học điện tử (CoE), vậy tôi cần làm gì? 
Đối với những câu hỏi vè ngày bắt đầu học, tham gia lớp học, những vấn đề về học phí, CoE và các 
vấn đề khác liên quan đến quá trình học tập, bạn cần liên lạc với cơ quan giáo dục của ban để được 
xử lý. 

 

Nếu bạn không thể quay trở lại Úc kịp thời để bắt đầu khóa học của bạn, bạn cần thông báo đến giảng 
viên của bạn hoặc liên hệ đến văn phòng hỗ trợ sinh viên về hoàn cảnh hiện tại của mình để nhà 
trường sắp xếp xử lý kịp thời như việc học từ xa có thể thay thế tạm thời. 

 

Nếu cơ quan giáo dục của bạn không thể hỗ trợ bạn được, vậy hãy tham khảo đến website của Bộ 
Giáo dục, các Kĩ năng và Việc làm để được tư vấn thêm https://www.dese.gov.au/news/novel-
coronavirus-2019-ncov , bao gồm tờ thông tin bằng tiếng Trung. Nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ cụ thể, 
hãy liên lạc qua email international.students@dese.gov.au. 

Bạn có thể gọi đến số điện thoại +61 1300 981 621 từ 9h sáng đến 17h từ thứ Hai đến thứ Sáu không 
bao gồm các ngày nghỉ lễ. 

 
Vì tôi không thể bắt đầu khóa học đúng thời gian nên tôi sẽ phải 
mất chi phí với những thay đổi này. Vậy có bảo hiểm hay bồi thường 
nào hỗ trợ cho tôi không? 
Nếu như bạn đã có bảo hiểm du lịch hoặc các bảo hiểm khác, bạn cần trao đổi vấn đề này với cơ quan 
bảo hiểm của bạn. 
 
Nếu bạn không thể quay trở lại Úc kịp thời gian để bắt đầu khóa học, bạn cần thông báo đến giảng viên 
của bạn hoặc liên hệ đến văn phòng hỗ trợ sinh viên về hoàn cảnh hiện tại của mình và trao đổi với họ 
về vấn đề học phí khóa học sẽ bị ảnh hưởng như thế nào.  
 

Nếu cơ quan giáo dục của bạn không thể hỗ trợ bạn được, vậy hãy tham khảo đến website của Bộ 
Giáo dục, các Kĩ năng và Việc làm để được tư vấn thêm https://www.dese.gov.au/news/novel-
coronavirus-2019-ncov , bao gồm tờ thông tin bằng tiếng Trung. Nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ cụ thể, 
hãy liên lạc qua email international.students@dese.gov.au. 
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Bạn có thể gọi đến số điện thoại +61 1300 981 621 từ 9h sáng đến 17h từ thứ Hai đến thứ Sáu không 
bao gồm các ngày nghỉ lễ. 
 

Nhà ở 
Đối với các câu hỏi về nhà ở của bạn, bạn nên thảo luận điều này đầu tiên với cơ quan hỗ trợ chỗ ở của 
bạn. Bạn cũng có thể thảo luận điều này với nhà cung cấp giáo dục của bạn, chẳng hạn như người phụ 
trách liên lạc sinh viên. 

Việc làm 
Nếu bạn đã có công việc part time mà bạn không thể tham gia trong khi tự cách ly hoặc không thể đi du 
lịch, bạn nên liên hệ với chủ lao động, trình bày cho họ về hoàn cảnh của bạn và sự tuân thủ của bạn với 
lời khuyên từ Bộ Y tế. 
 

Tôi có thể làm việc hơn 40 giờ trong 2 tuần? 
Việc nới lỏng tạm thời cho visa giới hạn 40 giờ trong hai tuần đối với người có visa sinh viên làm việc 
trong các siêu thị lớn đã được thực hiện vào ngày 7 tháng 3. Sinh viên quốc tế hiện đang làm việc tại 
các siêu thị lớn sẽ có thể kéo dài thời gian làm việc của họ để giúp đáp ứng nhu cầu cao đối với các 
mặt hàng thiết yếu vì coronavirus. 
 
Vào ngày 18 tháng 3, Chính phủ tuyên bố mở rộng biện pháp thị thực tạm thời để hỗ trợ lực lượng 
chăm sóc người già. Điều này là để đảm bảo có đủ nhân viên chăm sóc người già đặc biệt dễ bị ảnh 
hưởng bởi COVID-19. 
 
Thông thường sinh viên quốc tế được làm việc tối đa 40 giờ trong hai tuần trong suốt học kỳ. 
 
Nhiều người Úc sẽ làm việc thêm giờ để giúp đỡ với những nơi này. Những thay đổi tạm thời được công 
bố cho phép những người có visa sinh viên được thuê bởi các siêu thị và khu vực chăm sóc người già 
giúp đỡ với những nỗ lực này. 
Thông tin chi tiết có sẵn trên trang web của Bộ Nội vụ tại https://covid19.homeaffairs.gov.au/ 
hoặc bằng cách gọi Trung tâm Dịch vụ Toàn cầu theo số 131 881. 
 
 

Tự cách ly nghĩa là gì? 
Điều này có nghĩa là bạn không nên tham dự các nơi công cộng, đặc biệt là khu vực làm việc, trường 
học và nơi công cộng của các trường đại học và cơ sở giáo dục đại học. Bạn không nên tham dự lớp 
học nhiều người. Chỉ những người thường sống với bạn mới được phép ở cùng. Không cần phải đeo 
khẩu trang ở nhà. Sắp xếp cho những người khác (chẳng hạn như bạn bè hoặc gia đình không bị bắt 
buộc phải tự cách ly) để lấy thức ăn hoặc các nhu yếu phẩm khác cho bạn. 

Nếu bạn phải rời khỏi nhà hoặc nơi cư trú, chẳng hạn như để tìm kiếm sự chăm sóc y tế, hãy đeo 
khẩu trang. 

Thông tin thêm về liên quan đến tự cách ly có thể được tìm thấy trên trang web của Bộ Y tế tại 
https://www.health.gov.au/health-topics/novel-coronavirus-2019-ncov 

 

Tôi phải tự cách ly, vậy tôi phải làm gì để được tham gia lớp học? 
Đối với các câu hỏi về ngày bắt đầu, tham dự, vấn đề lệ phí và các vấn đề khác liên quan đến việc 
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học của bạn, bạn nên liên hệ với nhà cung cấp giáo dục của bạn. 

 

Nếu các lớp học tại nhà cung cấp giáo dục của bạn đã bắt đầu và bạn đang trong giai đoạn tự cách 

ly, bạn nên thông báo cho giảng viên hoặc liên lạc đến nhân viên chăm sóc dịch vụ sinh viên và 

trình bày về hoàn cảnh của bạn để xác định liệu có thể tạm thời sắp xếp việc học từ xa hay không. 

Nếu nhà cung cấp dịch vụ giáo dục của bạn không thể hỗ trợ, vui lòng xem trang web của Bộ Giáo 

dục, Kỹ năng và Việc làm tại https://www.dese.gov.au/news/novel-coronavirus-2019-ncov   

Để đuoqjc cập nhật thông tin thường xuyên. Nếu bạn muốn được hỗ trợ thêm cho các vấn đề cụ 

thể, vui lòng liên hệ với international.students@dese.gov.au. 

 

Tôi có thể nhận thêm thông tin về các lựa chọn học tập và các hỗ trợ ở 

đâu? 

Trong trường hợp đầu tiên, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với nhà cung cấp của bạn để được 

hỗ trợ về các thông tin liên quan đến việc học của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo trang web 

của Bộ Giáo dục, Kỹ năng và Việc làm  www.dese.gov.au  để biết các tờ thông tin được cập nhật 

thường xuyên cũng như các tờ thông tin bằng tiếng Trung. 

Bạn cũng có thể muốn truy cập trang website chính phủ Úc www.studyinaustralia.gov.au  để biết 

thêm thông tin về các dịch vụ hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế. 

 

Tôi đã ở nước ngoài trong 14 ngày và tôi cảm thấy không khỏe, tôi cần 

phải làm gì? 

Nếu bạn đã bị biểu hiện các triệu chứng trong vòng 14 ngày sau khi rời khỏi một quốc gia khác 

hoặc tiếp xúc với một trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19, bạn cần đến gặp bác sĩ y khoa 

để đánh giá khẩn cấp. Bạn cần gọi điện thoại cho phòng khám hoặc bệnh viện trước khi đến và 

nói với họ về lịch sử du lịch của bạn hoặc bạn đã tiếp xúc với một trường hợp đã được xác nhận 

nhiễm coronavirus mới. Bác sĩ sẽ liên lạc với các cơ quan Y tế Công cộng để quản lý việc chăm sóc 

bạn. Bạn phải tự cách ly trong nhà hoặc tại cơ sở chăm sóc sức khỏe cho đến khi cơ quan Y tế 

Công cộng thông báo cho bạn rằng bạn an toàn khi quay lại các hoạt động thông thường.  

Để biết thêm thông tin, truy cập tại website  https://www.health.gov.au/health-topics/novel-

coronavirus- 2019-ncov 
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Tôi không ở đất nước bị ảnh hưởng trong 14 ngày qua nhưng tôi đã 

liên lạc với người đã bị nhiễm. Tôi cần làm gì? 

Nếu bạn đã tiếp xúc gần với một người mắc bệnh coronavirus mới được xác nhận, bạn phải tự 

cách ly trong 14 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng với người đó. 

Để biết thêm thông tin, truy cập tại website  https://www.health.gov.au/health-topics/novel-

coronavirus- 2019-ncov 

 

Hiện tại tôi đang ở Úc, tôi có thể đi du lịch nước ngoài không? 

Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) đã cập nhật lời khuyên du lịch tới tất cả các điểm đến quốc tế với 

“cấp độ 4” - không đi du lịch nước ngoài vào thời điểm này. Phù hợp với tuyên bố COVID-19 của Tổ 

chức Y tế Thế giới (WHO) là đại dịch, DFAT hiện khuyên tất cả người dân Úc: không đi du lịch vào thời 

điểm này. Bất kể nơi đến, tuổi tác hay sức khỏe của bạn, đều không thể đi du lịch vào thời điểm này. 

Nếu bạn là người nước ngoài và đi du lịch nước ngoài sau ngày 20 tháng 3 năm 2020, bạn sẽ 

không thể vào lại Úc. 

Các du khách Quốc tế cần cập nhật thông tin mới nhất của Bộ Ngoại Giao và Thương Mại (DFAT) 

trên trang website Du lịch  https://www.smartraveller.gov.au/ 

Thông tin cho người sở hữu và người xin thị thực có sẵn từ Bộ Nội vụ tại 

https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=354 

 

Thông tin dành cho ứng viên và những người đang giữ visa từ Bộ Nội Vụ tại:   

https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/archive/article?itemId=354 
 

Visa 

Nếu tôi đã có visa du học, tôi vẫn có thể tới Úc không? 
Từ 9 giờ (giờ miền Đông Úc) ngày 20/03/2020, chỉ các công dân Úc, dân cư và thành viên trong 
gia đình được phép trở lại Úc.  

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về visa của mình, kiểm tra thông tin tại tài khoản Immi hoặc truy 
cập vào website Bộ Nội Vụ để biết thêm thông tin:  https://www.homeaffairs.gov.au/news- 
media/archive/article?itemId=354 

Bạn nên liên hệ với đơn vị giáo dục của mình để biết thêm thông tin về các hình thức học từ xa và 
hoàn trả học phí.  

 

Tôi không thể truy cập vào Hệ thống xác minh thị thực trực tuyến – 



11 
Version 14 (30/03/2020) 

 

 

VEVOcủa mình, điều đó có nghĩa là visa của tôi bị hủy không? 
Hệ thống xác minh thị thực trực tuyến (VEVO) hiển thị thông tin được công bố bởi Bộ nhằm giúp 
cho người giữ visa tuân theo các điều kiện visa của mình.  

 

Đây KHÔNG được sử dụng bởi các hãng hàng không như là công cụ để thiết lập trạng thái visa của 
du khách. Bạn nên truy cập vào tài khoản Immi của mình để biết thêm thông tin.  

 

Sức khỏe Tinh thần và Hỗ trợ Dịch thuật  
 
Tôi đang gặp phải những khó khăn về mặt tinh thần do hậu 
quả từ Coronavirus, tôi nên đi đâu để nhận sự giúp đỡ và có 
mất phí hay không? 
Có nhiều dịch vụ hỗ trợ dành cho bạn. Đầu tiên, bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ đơn vị giáo dục của 
mình hoặc đơn vị cung cấp bảo hiểm y tế.  

Đơn vị cung cấp bảo hiểm của bạn có thể làm một trong những hãng sau:  
 

Nhà cung cấp Website nhà cung cấp 

AHM OSHC 134 148 
www.ahmoshc.com 

Allianz 
Global 
Assistance 

13 67 42 
www.allianzassistancehealth.com.au/en/student-visa-oshc/  

BUPA Australia 1300 884 235 
www.bupa.com.au/health-insurance/oshc 

CBHS 
International 
Health 

1300 174 538 
www.cbhsinternationalhealth.com.au/overseas-students-oshc 

Medibank Private 1300 561 012 
www.medibank.com.au 

 
 

  Các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ có sẵn tại:  

One Door Mental Health - One Door Mental Health cung cấp các dịch vụ song ngôn ngữ đối với các 
trường hợp cần hỗ trợ về tinh thần. Dịch vụ có sẵn tại: www.onedoor.org.au/services/bilingual- 
support-service 

Điện thoại: 02 8737 5566 (Thứ 2 tới Thứ 6 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều giờ miền Đông nước Úc) 

Email: auburn@onedoor.org.au  

Nếu đơn vị cung cấp bảo hiểm của bạn không thể hỗ trợ, bạn có thể tìm sự hỗ trợ từ những nơi 
sau:  

Lifeline – 13 11 14 

Beyond Blue – 1300 22 4636 

Kids Helpline – 1800 55 1800 
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MensLine - 1300 789 978 

ReachOut https://au.reachout.com/ 
 

Các dịch dụ trên là hoàn toàn miễn phí.  
 
Tôi là du học sinh và tôi cần các dịch vụ dịch thuật, tôi có thể tìm sự hỗ 
trợ từ đâu? 

Nếu bạn là du học sinh và bạn cần các dịch vụ dịch thuật trong khi tìm kiếm sự hỗ trợ, bạn có thể 
liên hệ Translating and Interpreting Service (TIS National) tại 131 450 hoặc 
www.tisnational.gov.au 

 

Làm thế nào để tôi biết được các dịch vụ y tế và các hỗ trợ được 
chi trả khác? 
Nếu bạn đang giữ visa du học sinh bạn nên liên hệ với đơn vị cung cấp Bảo Hiểm Du Học 
Sinh của mình để được cung cấp các thông tin về các dịch vụ được cung cấp.  

 

Đơn vị cũng cấp cảo hiểm của bạn có thể là một trong các hãng sau:  
 

Đơn vị cung cấp Website  

AHM OSHC 134 148 
www.ahmoshc.com 

Allianz Global 
Assistance 

13 67 42 
www.allianzassistancehealth.com.au/en/student-visa-oshc/  

BUPA Australia 1300 884 235 
www.bupa.com.au/health-insurance/oshc 

  

 

 

 

 
 

Đơn vị cung cấp Website 

CBHS International 
Health 

1300 174 538 
www.cbhsinternationalhealth.com.au/overseas-students-oshc 

Medibank Private 1300 561 012 
www.medibank.com.au 

NIB OSHC 1800 775 204 
www.nib.com.au 


