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Українці в Австралії – пропозиція про тимчасове
гуманітарне перебування в Австралії
Термін дії пропозиції Уряду Австралії про тимчасове гуманітарне перебування в Австралії
закінчується 14 липня 2022 року. Українці або члени їх сімей, які хочуть прийняти
пропозицію, мають зробити це до 14 липня 2022 року.
Уряд надає, до 14 липня 2022 року, тимчасову гуманітарну візу для українців, які були змушені тікати
від російського військового вторгнення та прибули до Австралії. Ця віза дійсна протягом трьох років і
дає право на роботу, навчання та доступ до медичного страхування Medicare. Підтримку також
надають досвідчені австралійські постачальники послуг в рамках Програми гуманітарного розселення.

Перехід на підклас 786 візи Temporary Humanitarian Concern
Віза Temporary Humanitarian Concern (THC) (підклас 786) доступна для всіх громадян України, які
перебувають в Австралії на тимчасових візах, окрім власників візи Maritime Crew.
Плата за розгляд заяви на цю візу не стягується.
Українці або члени їх сімей, які бажають прийняти пропозицію, мають зробити це до 14 липня 2022
року. Усі пропозиції, отримані до 14 липня 2022 року, будуть розглядатися Департаментом і після цієї
дати.
Інформацію про процес і про те, як прийняти пропозицію щодо тимчасової візи THC (підклас 786),
дивіться на нашому сайті у розділі Пропозиція Уряду Австралії про тимчасове гуманітарне
перебування в Австралії.
Люди, які не приймуть пропозицію до 14 липня 2022 року, можуть дізнатися більше інформації про інші
варіанти, заповнивши нашу веб-форму запит або відвідавши на нашому веб-сайті сторінку
Ознайомитися з варіантами отримання візи.

Хто має право прийняти пропозицію
Особа має право прийняти пропозицію Уряду Австралії про тимчасове перебування в Австралії, якщо
вона:
•
•
•

є громадянином(-кою) України
перебуває в Австралії на момент прийняття пропозиції
має тимчасову візу, окрім візи Maritime Crew (підклас 988).

Якщо ви отримали візу підкласу 449, перебуваючи за межами Австралії, та після цього приїхали до
Австралії, ви також маєте право прийняти цю пропозицію.
Члени сімей українців, які самі не є громадянами України, можуть виразити свій інтерес щодо
прийняття пропозиції Уряду Австралії, повідомивши про свою зацікавленість та вказавши деталі у
нашій веб-формі запиту.
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