
 

 

 ویزای دانش آموزی استرالیا 

 کنید،   نام  ثبت  آن  مدارس  در  را  خود  فرزندان  توانید  می  شما   که  است  کشورهایی  از  یکی  استرالیا

. بگیرید  را  کشور  این  آموزی  دانش  ویزای  ابتدا  در  که   است  این  استرالیا  مدارس  در  نام  ثبت  الزمه  ولی

 ویزای   مالی  تمکن  که  بدانید  ابتدا  در  باید  کنید، دریافت  را  استرالیا  آموزی  دانش  ویزای  که  این  برای

  هزینه   همچون؛   سواالتی  پاسخ   مورد   در   اطالعاتتان   باید   همچنین   است؟   چقدر  استرالیا   آموزی   دانش

 استرالیا   مدارس   در  توان  می  سنی  چه   در   است؟  چقدر   استرالیا   کشور  آموزی  دانش   ویزای  دریافت

 و   باشد  می   خاصی  فرهنگ  یا  و  نژاد  به   مختص   استرالیا  در   آموزان  دانش  تحصیل  آیا  نمود؟   تحصیل

 ویزای  مقاله   عزیز   همراهاندهید.    افزایش   کنند؟   تحصیل   استرالیا  مدارس   در  توانند   می   نیز  ایرانیان  یا

 از   مشورت   گرفتن   و   معتبر  های   سایت   در   جستجو  از   بعد  پور   ملک   موسسه  را استرالیا    آموزی   دانش

  دانش   ویزای  شرایط  زمینه  در   اطالعات  ارائه  است،  درآورده  نگارش   مرحله  به  استرالیا  محلی  وکالی

 نیست،  خدمات  ارائه  منزله  به  آموزی   دانش  ویزای  ریجکت  دالیل  همچنین  و   استرالیا  کشور  آموزی

  .بگیرید  تماس   ما   دفاتر   با  شوید، آگاه  ملکپور   موسسه   خدمات  میزان از  که  این  برای

 استرالیا   آموزی  دانش  ویزای  دریافت  شرایط •

 استرالیا   آموزی  دانش  ویزای  دریافت   مراحل •

 استرالیا  آموزی  دانش  ویزای  اخذ  برای  نیاز   مورد   مدارک •

 استرالیا  آموزی   دانش  ویزای  صدور  زمان  مدت •

 استرالیا   آموزی دانش  ویزای  اعتبار   مدت •



 

 

 استرالیا   آموزی  دانش  ویزای  دریافت  هزینه •

 استرالیا   آموزی  دانش  ویزای  ریجکت  دالیل •

 استرالیا   آموزی  دانش  ویزای   دریافت  مزایای •

 استرالیا   آموزی  دانش  ویزای  اخذ   مورد   در  پور   ملک  موسسه   خدمات  •

 استرالیا  آموزی   دانش  ویزای مورد  در  متداول  سواالت •

 پایانی   سخن •

 استرالیا آموزی دانش ویزای دریافت رایطش 

 استرالیا  آموزی   دانش   تحصیلی   ویزای   عبارتی  به  یا   و  استرالیا   کشور   آموزی  دانش   ویزای  که   این  برای

  شرایط  شما   فرزندان  اگر  واقع  در.  کنید  برآورده  را  شرایطی   باید  نمایید،   اخذ   خود   فرزندان  برای  را

 باشند،   داشته  را  ایم  کرده  ذکر  قسمت   این   در  ما   که  شرایطی  عبارتی  به   و  استرالیا  آموزی   دانش  ویزای

 .شوند  آماده  مهاجرت  و   تحصیل  برای  توانند  می

 ۶  استرالیا   کشور  در   شده  تاسیس  مدارس   از   یکی  در  تحصیل  اجباری   سن :  سال  ۶  باالی   سن   داشتن  

 . باشد  می سالگی

 این  بدهد،   COE  یا  نام  ثبت  تاییدیه  شما  به  استرالیا  مدارس  از  یکی  اگر:  نام  ثبت  تاییدیه  داشتن

 تاییدیه  اگر  ولی .  دهید  انجام  را  استرالیا   آموزی   دانش   ویزای  ذ اخ   به   مربوط  کارهای   که   دارید  را   اجازه

 مهاجرت برای  و  کرده برآورده را  استرالیا آموزی  دانش  ویزای شرایط توانید  نمی  نگیرید،  را  نام  ثبت 

 از  یکی  در  زبان  مدرک  بدون  توانند  می  یازدهم  کالس   به  رسیدن  از  قبل  آموزان   دانش.  شوید  آماده



 

 

 دلیل   به  استرالیا   مدارس  از  برخی   که   بگیرند   نظر  در   را  این  باید   ولی   کنند،  تحصیل  استرالیا   مدارس

 که   است  این  آزمون  برگزاری  از  ها   آن   هدف.  کنند  می   برگزار  آزمون  دارند  که  آموزشی  سیستم

 به  آزمون  این  واقع  در .  دارند   را  انگلیسی  زبان  درک  توانایی  حد  چه   تا   آموزان  دانش   شوند  مطمئن 

 اساس  بر  بتوانند  مسئولین  و  شود  مشخص   آموزان  دانش  زبان  سطح  که  شود   می  انجام  این  خاطر

 آموزشی  های دوره سری یکو همچنین  دهند  قرار  ها آن اختیار  در  را ها دوره آموزان دانش سطح

 کنند.   می برگزار  شما   فرزندان  برای  اصلی   دوره  شروع  از  قبل

 استرالیا آموزی دانش ویزای دریافت مراحل

 . ایم  داده  قرار  را   استرالیا  آموزی  دانش  ویزای  اخذ   مراحل  ترتیب   به  بخش   این  در

 :  بگیرید  CoE  و   دهید  درخواست  استرالیا   در  ای   مدرسه

 استرالیا مدرسه  یک  در  باید  دهید،  درخواست  استرالیا  دانشجویی ویزای  برای بتوانید  که  این از  قبل

 را  شهریه   مبلغ  و  کردید  دریافت   مدرسه  یک  از  را   پیشنهادی  نامه   که   این  از  پس .  کنید  نام   ثبت

 . کند  می  ارسال  نام   ثبت   تایید   شما   برای  مدرسه   کردید،   پرداخت

 : کنید  ایجاد  استرالیا  مهاجرت مقامات  با   کاربری  حساب  یک  

 ویزا،   درخواست   شروع  از  قبل .  کنید  اقدام  استرالیا  ویزای   اخذ  برای  آنالین  صورت  به   توانید  می   شما

 آن.کنید  ایجاد  https://online.immi.gov.au/lusc/register  در  کاربری   حساب   یک  باید



 

 

 یک   توانید  می  سپس .  کنید  ارسال   را  خود   ایمیل  آدرس   و   تلفن   شماره   نام،  که   خواهند   می   شما   از  ها 

 .بپذیرید  را   ها  آن  شرایط  و  کنید  ایجاد  عبور   رمز

 : اید  کرده  آوری  جمع را  نیاز  مورد   مدارک  تمام  که  شوید  مطمئن

 به   اسناد  تر   کامل  لیست  دریافت  برای.  ایم  پرداخته   نیاز  مورد  مدارک  ذکر  به  ادامه  در  ما

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/web-evidentiary-tool   ابزار  از   و  بروید 

 این  در   کنید،  پر  را  خود  مدرسه   و   ملیت  به  مربوط  فرم  جا   آن  در.  کنید  استفاده  اسناد  لیست   چک

 . کنید  می  دریافت   را نیاز  مورد   مدارک دقیق  لیست   صورت، 

 . کنید  تکمیل   آنالین  صورت  به   را  ویزا  درخواست

باید در این مرحله به صورت آنالین درخواست خود را جهت اخذ ویزا ارسال کنید تا مراحل بعدی 

 .را بتوانید انجام دهید

 : کنید  دریافت  TRN  شماره  یک  و  کنید  پرداخت  را  ویزا  هزینه

. است  AUD  575  حاضر  حال  در  که  بپردازید  را   درخواست   هزینه   باید  درخواست،  تکمیل   از   پس

 .است  اعتباری  کارت  با  آنالین  پرداخت   آن  ترین  ساده

 :احتمالی  مصاحبه و  بهداشتی  معاینه  

 داشته  نیز   ویزا  مصاحبه   یا / و  سالمت   معاینه   به   نیاز  است   ممکن   زندگی،   محل  و   تحصیل   محل   به   بسته

 .  باشید



 

 

 .کند  خبر   با  ویزا  نتیجه  از  را   شما  سفارت تا   کنید،   صبر   مدتی   باید

 استرالیا  آموزی دانش ویزای اخذ برای نیاز مورد مدارک

 های   شرط  از  یکی.  ضروریست  تحصیلی  مهاجرت  برای  استرالیا  آموزی   دانش  ویزای  شرایط  داشتن

 از  شهریه  پرداخت   با  تنها  یا   و  مالی  تمکن  بدون  توانید  نمی  شما.  است  مالی  تمکن  داشتن  ویزا  اخذ

 فرزند  که   شود  مطمئن  آفیسر  تا   دهید  ارائه  مالی  تمکن   نامه   باید  بگیرید،  پذیرش  نظر  مد  دانشگاه

 دانش   تحصیل  و  آموزی  دانش  ویزای  دریافت  شرایط  درباره.  دارد  نیز  را  استرالیا  در  زندگی  هزینه  شما

 در   دیتوان  می  مدارک  ارائه  از  بعد.  دیده   ارائه  را  مدارکی  باید  شما   که  بدانید  را  این   استرالیا  در  آموزان

 در  توانند  می  یا  و  باشد  می  باال  جهان   در  و  استرالیا داخل  در  ها  آن  رتبه  که د یکن نام  ثبت  مدارسی

. اند  نشده  باالیی   رتبه   دریافت   به   موفق   ولی.  دارند  خوبی   آموزشی   سیستم  که   دیکن  نام   ثبت   مدارسی

 آموزی   دانش   ویزای  که  این   برای  صورت   هر  در.  دارد  بستگی  کنونی  شرایط  و   شما   انتخاب   به  این

 مالی  تمکن   بر  عالوه  باید  بگیرید،   را  استرالیا  آموزی  دانش   تحصیلی  ویزای  عبارتی  به  یا  و  استرالیا

 .آورید  هم   گرد  را  ایم  کرده  ذکر   قسمت  این  در   ما   که  مدارکی  استرالیا  آموزی   دانش  ویزای

 مجدداً بایستی باشد،  شده منقضی  اگر. باشد داشته اعتبار  باید  شما  گذرنامه : ارزش با  گذرنامه  ارائه  

 . بگیرید  گذرنامه

 ذکر  به   استرالیا   آموزی  دانش   ویزای  مقاله   قبلی  عنوان  در   موضوع  این  درباره  ما :  نام  ثبت   تاییدیه   

 .اید  گرفته   پذیرش   تایید  مورد   مدرسه  یک  از   شما  که   دهد   می  نشان  تاییدیه  این.  پرداختیم  نکاتی



 

 

 تسهیالت  بودن   مشخص   . باشد  داشته  تحصیلی   بیمه   باید   شما   فرزند :  آموز  دانش   تحصیلی   بیمه   

 زیر   سنش   که  دارید  فرزندی  اگر  واقع  در.  کنید  مشخص   سرپرستی  خود  فرزند   برای  باید :  رفاهی

 سرپرست  یک   حتماً  باید  بفرستید،   استرالیا  مدارس   از   یکی   به   را  او   تا  اید  آماده   و   باشد  می   سال  ۱۸

 برای   را   استرالیا  آموزی   دانش   ویزای  توانید   نمی   نکنید،  مشخص  سرپرستی   اگر.  کنید  مشخص  او  برای

 است   ممکن   ولی   بپیوندند،  خود   فرزند   به   همراه  عنوان  به    توانند  می  نیز  والدین   البته.  بگیرید  وی

 می  والدین   عنوان  به   شما  رو  این   از .  کند  صادر   ویزا   متقاضی   برای  سختی  به   صورت   این  در   آفیسر

 مدت   در  که  بخواهید  مدرسه   مسئوالن  از  و  کرده  نام  ثبت  شبانه  مدارس  در  را  خود  فرزند  توانید

 استرالیا  کشور  شهروندان  به   را  خود  فرزندان  مسئولیت   توانید  می   همچنین .  کنند   حمایت   او   از  تحصیل 

 مراقبت  شما   فرزندان   از  که   بخواهید   ها   آن   از   کنید  می   پرداخت    که   ای  هزینه   ازای  در   و   سپرده

 دوست یعنی. باشند می  داوطلب هستند، مستقر  استرالیا کشور در  که هایی خانواده  از بعضی. کنند

 او اختیار  در  اسکان  برای را  محلی  رو  این از . کنند حمایت  تحصیل  دوران در  شما  فرزند  از که  دارند

 فرزند   از  خوبی  به  قانونمند  های  خانواده.  دهند  می  غذایی  های  وعده  او  به  همچنین.  دهند  می  قرار

 . دهند  می  شام  و  نهار  صبحانه،  او  به  موقع   به  و   کنند  می   محافظت   شما

 تمکن   باید   استرالیا   آموزی  دانش   ویزای  گرفتن   برای  که  کردیم  بیان   تر   قبل  ما :  مالی  مدارک   ارائه  

 .باشید  داشته   را  زندگی  و   تحصیل  هزینه یعنی  الزم  مالی

 

 



 

 

 استرالیا آموزی دانش ویزای صدور زمان مدت 

  زیرا .  داد  پاسخ  سوال  این  به   دقیقا  توان  نمی  شود؟  می  صادر  استرالیا  آموزی  دانش  ویزای  زمانی  چه

 است  ممکن .  کنید  می   اقدام  خود   فرزندان  تحصیل  و   نام   ثبت   برای   شما  که  دارد  بستگی   زمانی  به  این

 یا   و   بگیرید  را  استرالیا   آموزی  دانش   ویزای  ماهه   ۱.۵  بازده   در   بتوانید  ها  درخواست  تعداد  به   توجه   با

 صادر  شما   فرزندان  برای  استرالیا   آموزی   دانش   تحصیلی   ویزای  تا   بکشد   طول   ماه   سه   است   ممکن 

 به   توجه   با   کند،  برآورده  را  استرالیا   آموزی  دانش  ویزای  شرایط  فرزندتان  اگر  کلی،   حالت  در.  شود

 از  باره   این  در   که،   کنیم  می  توصیه .  برسد  ویزا  به   ماهه   ۳  تا   ۱  است  ممکن   کرده،   اقدام  که   زمانی

 آموزی  دانش   ویزای  زمانبندی   خصوص   در   را  الزم   های   همانگی   ها   آن.  بگیرید  مشورت   ما   کارشناسان

 . شوید  نظر  مورد  مدرسه  و  استرالیا  وارد  بتوانید  موقع   به   تا دهند می  انجام  شما   با  استرالیا

 استرالیا  آموزی دانش ویزای اعتبار مدت 

 که،   است  این   پرسند  می  استرالیا  در   آموزان  دانش  تحصیل  خصوص  در   والدین  که  سواالتی   از  یکی

 مدت   طول   در  استرالیا  کشور   حاضر  حال   در  دارد؟  اعتبار   زمانی  چه  تا  استرالیا  آموزی  دانش  ویزای

 ۵  نهایتاً  استرالیا   آموزی  دانش   ویزای  واقع  در .  کند  می  صادر  ویزا  شما   فرزندان  برای   تحصیلی،   بیمه

 استرالیا   آموزی   دانش   ویزای  اعتبار   مدت   خصوص   در  باید   آموزان  دانش   که  مهمی   نکته .  است  ساله

 می  ویزایی  ها  آن  به  استرالیا  کنند،  تحصیل  نهم  و  هشتم  کالس  در   ها  آن  اگر  که،  است  این  بدانند

 می  بخوانند،  را  دوازدهم  سال   آموزان  دانش   اگر.  باشد  می   دوازدهم   سال   پایان   تا   اعتبارش   که   دهد 



 

 

 سپری  استرالیا   خوب   های  دانشگاه  از   یکی   در   را  کارشناسی   دوره  و   شوند  نیز   دانشگاه   وارد  توانند

 .کنند

 استرالیا  آموزی دانش ویزای دریافت هزینه

 چنین   اخذ  برای  کردید،  مطالعه  را  استرالیا  آموزی  دانش  ویزای  مقاله  که  این  از  بعد  است  ممکن 

 ممکن  یا  و   بروید  استرالیا  آموزی  دانش  ویزای  شرایط  کردن  برآورده  دنبال  به   و  شوید  آماده  ویزایی

 بستگی  شما  فرزند  شرایط  به  این.  کنید  اقدام  ویزا  نوع  این  گرفتن  برای  تا  بکشد   طول  مدتی  است

 آموزان  دانش   تحصیل  خصوص  در  اطالعاتش   و  باشد  می  استرالیا  در   تحصیل  آماده  فرزندتان  اگر.  دارد

 اطالعات   اگر  ولی   شوید،  آماده  وی   نام   ثبت   برای  اکنون  هم   توانید  می   باشد،  می   کامل   استرالیا  در

 سال   در   اگر  کلی   حالت   در .  شود  کامل   وی   تحقیقات   تا   کنید   صبر   توانید   می  نیست،   کامل  شما  فرزند

 هزینه   که   دالر   ۶۲۰   باید  کنید،   استرالیا  آموزی   دانش   ویزای   دریافت   به   اقدام   اکنون  هم   و   2022

 آموزی   دانش  ویزای  دریافت  برای  هزینه،  تنها  این.  بپردازید  را  است  آموزی   دانش  ویزای  پرونده  بررسی

 برای  الزم   اسناد  آوری   جمع   هزینه   باید .  نیست  کشور  این   به  تحصیلی   مهاجرت  همچنین  و  استرالیا

 .بگیرید  نظر  در   نیز  را  غیره  و  وکیل  مدارک،   ترجمه هزینه ویزا،  به  رسیدن

 استرالیا  آموزی دانش ویزای ریجکت دالیل

 مواجه   ویزا  ریجکتی  با  خود  فرزند  برای  استرالیا  آموزی   دانش  ویزای  درخواست  از  بعد  است  ممکن 

 آموزی   دانش  ویزای  مقاله  از  بخش  این   در  ما.  کنید   اقدام  مجدد  توانید  می   صورت   این  در.  شوید

 می   اگر.  ایم  آورده   را  کند  می  ذکر  متقاضیان   ریجکتی  رزومه  در  آفیسر   معموالً  که به دالیلی    استرالیا



 

 

. کنید  اقدام   آگاه  مشاورین  از  مشورت   گرفتن  از  بعد  حتماً   نشوید،   مواجه  ویزا  ریجکتی  با  خواهید 

 . کرد  خواهند  کمک   شما   به  بسیار   زمینه   این  در  که   دارد  ای   تجربه با  مشاورین  پور   ملک  موسسه

 استرالیا   در   زندگی  برای  الزم   تمکن  باید  آموز   دانش:  استرالیا  آموزی  دانش  ویزای   مالی  تمکن   داشتن  

 . دهد  ارائه  سفارت  به  بانکی  نامه  صورت  به  را  آن و   باشد  داشته  را   کشور  این  در  تحصیل   همچنین   و

 برای   کافی  دالیل  باید  آموز   دانش  که   است  این  ،GTE  شرایط  از   منظور:   GTE  شرایط  نداشتن  

 این  در  مدارکی  نتواند  و   باشد  نداشته  کافی  دلیل  اگر.  باشد  داشته  را  استرالیا  مدارس   در   تحصیل

 .شود  مواجه  استرالیا  آموزی   دانش  ویزای  ریجکتی   با  است  ممکن   دهد،   ارائه  خصوص 

 آنالینی  های  فرم  یا  و  نباشد  کامل   دهند،  می  ارائه  آموزان  دانش  که  مدارکی  اگر:  ناقص   مدارک  ارائه  

 تحصیلی   ویزای  ریجکتی  با   است  ممکن   نکنند،   پر  کامل  صورت   به  را   گیرد  می   قرار  اختیارشان   در  که

 اختیار   در   نیز  آنالین  غیر  فرم   سری   یک  آنالین  های  فرم   بر   عالوه.  شوند  مواجه  استرالیا  آموزی  دانش

 .نمایند  تکمیل  درست   اطالعات  با   را  ها  آن  موظفند  که   گیرد  می   قرار  ها   آن

 استرالیا آموزی دانش  ویزای دریافت مزایای

 معموالً .  شود  می  آماده  کشور   از  خارج   در   تحصیل  برای  هدفی   کردن  مشخص  با   آموزی  دانش   هر

 که   کند   می  مهاجرت  هدف  این  با   کند،   می  انتخاب  تحصیل   برای  را  کشورها   از  یکی   که   آموزی   دانش

 خاطر  به   وی  واقع  در  بزند  رقم  خود   برای   خوبی  خیلی   آینده  بتواند  و  شود  برخوردار   عالی   آموزش   از

 برای  باشد،  می مبدا کشور در تحصیل شرایط از بهتر  بسیار مقصد کشور در تحصیل شرایط که این

 مدارس  در که بپیوندند  کسانی جمع به اکنون هم دارند دوست که کسانی. شود می آماده مهاجرت



 

 

 باید  یعنی.  کنند  برآورده  را  استرالیا  آموزی  دانش  ویزای  شرایط  باید  هستند،  تحصیل  مشغول  استرالیا

 مقاله   در   موارد  این  تمامی  به   راجع  ما.  باشند  داشته  را  مدارس   از   یکی  در  حضور   برای  الزم   مدارک

 وجود   استرالیا  آموزی  دانش  ویزای  اخذ   خصوص  در  که  دیگری  مهم  مطلب.  کردیم  صحبت  رو  پیش

 واقع  در .  رسد  می   چیزهایی  چه   به   استرالیا  در   تحصیل  با   که   بداند  باید   آموز  دانش  که،   است   این  دارد

 آموزی   دانش  ویزای  اخذ  مثبت  نکات  ذکر  به  بخش  این  در  ما.  بداند  را  تحصیل   مثبت  نکات  باید

 .ایم  پرداخته   کشور  این  در   تحصیل  و  استرالیا

 تحصیل   برای استرالیا  کشور   بودن  امن  

  استرالیا  مدارس   آموزشی  سیستم  بودن  روز   به  

 استرالیا  تحصیلی  مدرک  بودن  معتبر

  کار   استرالیا  در  نهایتاً  و  شوند  دانشگاه  وارد  تر  راحت  توانند  می  شما  فرزندان  استرالیا  در  تحصیل  با  

 .کنند

 . است  پذیر  امکان   التحصیلی  فارغ   از  بعد   استرالیا  تابعیت  و   دائم  اقامت  گرفتن  

 استرالیا آموزی دانش  ویزای اخذ مورد در پور ملک موسسه خدمات 

 می   پیدا  افزایش  استرالیا  آموزی   دانش  ویزای   دریافت  برای  شما   فرزند  شانس  کنید،   اقدام   آگاهانه   اگر

 دهد  می  انجام  تجربه  با  وکیل  یک  همراه  به  متقاضی  که  است  اقدامی  آگاهانه  اقدام  از  منظور.  کند

 اقدام  کافی  شناخت  با   که   کند   می  کمک   شما   به  پس   باشد،  می  المللی  بین  قوانین  به   مسلط  وکیل



 

 

ی شما، انتخاب  که   روشی  اقامتی   آثار  همچنین   و   الملل   بین  حقوق   باب   در   الزم   تخصص  وکیل.  کنید

 دهند  تغییر   دائم  اقامت به   را  فرزندشان   موقت   اقامت  چگونه  دانند که   نمی متقاضیان   اکثر  مثالً.  دارد

 آگاه   بسیار  زمینه  این  در  وکیل  ولی .  کنند  تمدید چگونه  را  فرزندشان  اقامت  که  دانند  نمی  حتی  یا  و

 پور   ملک   موسسه   مشاورین  با   اقدام  گونه   هر   از  قبل  است   بهتر  آگاه   وکیل  از  مندی   بهره  برای.  است

 تحصیلی،   همانند  مهاجرتی  های   روش  زمینه   در  که  درخشانی  باتجربه  ما   موسسه .  کنید  مشورت

 . دهد  می   ارائه  روزی به   خدمات و  کند   می  کمک  شما  به  بسیار   دارد،  که  کاری   و   گذاری  سرمایه

 استرالیا آموزی دانش ویزای مورد در متداول سواالت 

 است؟   چقدر استرالیا  کشور   آموزی  دانش  ویزای  دریافت    هزینه   

 دالر   ۱۶۰  تقریبا

 نمود؟   تحصیل استرالیا  مدارس  در  توان  می   سنی  چه  در     

 سالگی   ۶  سن  از

  ایرانیان  یا  و باشد  می خاصی  فرهنگ  یا  و نژاد به مختص  استرالیا در آموزان دانش  تحصیل آیا    

 کنند؟   تحصیل   استرالیا  مدارس  در  توانند  می  نیز

 را  استرالیا  در  تحصیل   اجازه  شرایط  واجد   آموزان  دانش  همه   بلکه  ایرانی  آموزان  دانش  تنها   نه  خیر، 

 . دارند

 دارد؟   اعتبار  زمانی   چه  تا  استرالیا آموزی  دانش  ویزای    



 

 

 . شود  می  صادر تحصیل  مدت  تا  ویزا  این

 پایانی  سخن

 می  مدرسه  وارد  سالگی   ۶  سن   در   آموزان  دانش  استرالیا   آموزی   دانش   ویزای  مقاله   مطالب   به  توجه   با

 که این  از بعد  و کنند  نام  ثبت مهدکودک  در  توانند می  سالگی  ۶ سن به  رسیدن  از  قبل ولی  شوند،

 تجربه   را  دانشگاه   در  تحصیل  و   بروند  دانشگاه  به   توانند  می  شد،  تمام  مدارس  مقطع   در  تحصیالتشان 

 ویزای  مالی  تمکن  کردن  برآورده  دارد،  وجود  مدارس  در   تحصیل  خصوص  در  که  ای  مسئله.  کنند

. شوید  آماده  ویزا  گرفتن  برای   توانید  می   مورد   این  کردن  برطرف   از   بعد.  است  استرالیا   آموزی   دانش

 که   کند  قبول  مدارس  از  یکی  یعنی.  بگیرید  را  نام  ثبت   تاییدیه  باید  حتماً   ویزا  گرفتن  از  قبل  ولی

 صورت   این  در .  دهد  قرار  وی  اختیار  در   پذیرش  نامه   و   دارد  را  تحصیل   برای  الزم  شرایط  شما  فرزند

 که   دارید  سوالی  اگر  عزیز  همراهان .  کنید  اقدام  استرالیا  آموزی  دانش  ویزای  گرفتن  برای  توانید  می

 تحصیل  برای   الزم   مدارک   خصوص   در   شما  ابهام  یا  است   ویزا  گرفتن   و   استرالیا  در  تحصیل   باب   در

 مشاوره  گرفتن  برای.  بپرسید  ملکپور  موسسه  مشاورین  از  را  ها   آن  اولیه  مشاوره  در  توانید  می  است،

 .بگیرید  تماس   ما  دفاتر  با  کافیست

 


