AUSTRALIAN EMBASSY, HANOI
AUSTRALIAN CONSULATE-GENERAL,
HO CHI MINH CITY
VISA AND CITIZENSHIP SECTION

DIỆN TH TH C 602

ỮA BỆNH

Xin lưu ý hướng dẫn này áp dụng cho tất cả các hồ sơ chữa trị bệnh nộp ở Việt Nam hay Lào.
Quan trọng:
a. Quý vị nên hoàn thiện việc đi khám sức khỏe trước khi nộp hồ sơ. Xem:
https://online.immi.gov.au/lusc/register
b. Mỗi đương đơn xin đi sẽ phải nộp hồ sơ riêng. Loại thị thực này không cho phép trẻ em hay các
đương đơn phụ thuộc khác được đi kèm theo hồ sơ của ba mẹ.
c.

Nộp hồ sơ ít nhất bốn (4) tuần trước ngày dự định đi. Đảm ảo đi n đầ đủ th ng tin o mẫu đơn
cung cấp đầ đủ các giấ t cần thi t.
c
ch ng t i c th êu cầu uý ị
sung thêm th ng
tin trước khi r u t định đối với hồ sơ trong một số trư ng hợp đ c biệt, xin lưu ý trong phần lớn
các trư ng hợp, ch ng t i sẽ ra quy t định đối ới hồ sơ củ uý ị chỉ ự trên những th ng tin
được nộp trên hồ sơ.

d.

ất cả những giấ t được nộp trong hồ sơ phải được đính kèm c ng ản dịch ti ng Anh ngoại trừ
một số giấy t được chấp nhận bằng ti ng Việt theo như nh mục các giấy t cần nộp.

e.

ác ản sao công chứng phải được h ng ng chứng h nước ho c
n nh n n đị phương
xác nhận
đ ng ấu s o
ản chính.
c, các giấ t c th được xác nhận ởi gư i c th m
u n xác nhận l i tu ên thệ trước pháp luật theo ộ luật u ên thệ
. h ng t i sẽ không chấp
nhận bản sao của bản sao công chứng. Xem:
www.ag.gov.au/Publications/Pages/Statutorydeclarations.aspx

f.

Việc quý vị cung cấp cho ch ng t i địa chỉ thư điện tử của quý vị sẽ giúp chúng tôi liên hệ với quý vị
hiệu quả hơn

Lưu ý với các Đương đơn ở Lào
ất cả các hồ sơ xin thị thực nộp tại Đại sứ uán c tại Viên chăn sẽ được xét tại
ng Lãnh Sự Quán c ở
th nh phố Hồ hí inh, Việt
m.
ung cấp ản ịch c ng chứng ti ng Anh cho tất cả các giấ t ằng ti ng L o h ti ng H’m ng.
u uý ị kh ng cung cấp ản ịch ti ng Anh ng từ th i đi m nộp hồ sơ, iệc xét hồ sơ củ uý ị c th
ị trì hoãn.

DIỆN TH TH C 602

KHÁM CHỮA BỆNH

QUY ĐỊNH KHÁM SỨC KHỎE CỦA CHÍNH PHỦ ÚC
Quý ị cần phải đáp ứng được êu cầu khám sức khỏe củ chính phủ c mới đủ đi u kiện đ cấp thị thực
khám chữ ệnh. L m ơn ho n thiện iệc khám sức khỏe trước khi nộp hồ sơ khám chữ ệnh.
Đ khám sức khỏe trước, uý ị cần tạo một t i khoản ImmiAccount
mã số khám sức khỏe (Health
Assessment Portal (HAP) ID) cũng như thư êu cầu khám sức khỏe. S u đ , uý ị cần cầm thư êu cầu
khám sức khỏe đ n ph ng khám được chỉ định đ ho n th nh iệc khám sức khỏe.
ạo t i khoản ImmiAccount: https://online.immi.gov.au/lusc/register
Khi uý ị đã tạo được mã số HAP ID, l m ơn thông báo cho ch ng t i i t mã số n . Việc n sẽ gi p
ch ng t i xác định được k t uả khám sức khỏe củ uý ị ễ ng hơn khi uý ị nộp hồ sơ xin thị thực.
ã số HAP ID: ____________________________
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Lưu ý: n u kh ng th tải được các mẫu i u nêu trên từ mạng Internet, uý ị c th lấ ản
s o in sẵn tại rung m hận Hồ sơ xin hị thực c ở Việt
m, h từ h ng hị thực
Quốc tịch tại Đại sứ uán c ở Viên hăn.
Lệ phí hồ sơ
Ki m tr phương thức chi trả phí hồ sơ được chấp thuận tại nước uý ị cư tr : phương thức
chi trả
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nhân
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Thông tin về nhận diện
Một hình cỡ hộ chi u (hình kh ng được quá 6 tháng).
Bản sao công chứng giấy khai sinh
ản s o c ng chứng tr ng hộ chi u c chi ti t cá nh n củ đương đơn
tất cả các trang có
đ ng mộc hải quan ho c có dán nhãn thị thực nhập cảnh/xuất cảnh đối với Úc và bất kỳ
quốc gia nào khác.
Lưu ý:


Hộ chi u phải được s o chép trên giấ kh A4.



ng theo hộ chi u gốc đ ch ng t i c th đối chi u ới ản s o c ng chứng. h ng t i
sẽ trả lại hộ chi u cho đương đơn m ng uốc tịch Việt
m ho c L o s u khi ti p nhận
hồ sơ.



u uý ị m ng hộ chi u củ một nước khác kh ng phải L o
Việt
trả lại hộ chi u khi đã r u t định cuối c ng ới hồ sơ xin thị thực.

m, ch ng t i sẽ

Bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân (có th nộp bằng ti ng Việt)
Bản sao công chứng tất cả các tr ng S hộ kh u hiện tại (có th nộp bằng ti ng Việt)
Bằng chứng v hiện trạng hôn nhân của quý vị
Thông tin liên quan đến việc chữa trị
Chi ti t của bên đ nghị: tên của bác sĩ ho c cơ sở chữa trị bệnh đ nghị, địa chỉ, số điện
thoại, thư điện tử
Chi ti t ên
địa chỉ củ ác sĩ h cơ sở y t tại Úc nơi chữa trị: tên của bác sĩ ho c cơ sở
chữa trị bệnh đ nghị, địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử.
hư xác nhận o ác sĩ i t và/ho c hẹn lịch khám có nêu rõ:





ác sĩ đ đồng ý trị bệnh cho bệnh nhân;
nội dung chữa bệnh và th i gian chữa bệnh dự ki n;
th i đi m khám chữa bệnh dự ki n;
th i đi m dự ki n đương đơn được nhận vào một cơ sở y t (n u phù hợp)

N u dịch vụ chữa trị được cung cấp bởi một bệnh viện/ph ng khám tư nh n h
ởi một bác
sĩ tư ( o gồm ác sĩ tư trong ệnh viện c ng), đương đơn cần cung cấp thư xác nhận từ
bệnh viện, ph ng khám h
ác sĩ tương ứng trong đ nêu rõ ệnh viện/ph ng khám/ ác sĩ
đ :



cam k t chữa trị bệnh cho đương đơn; hài lòng với các sắp đ t chi trả các loại phí
liên u n đ n hoạt động chữa trị (bao gồm phí khám bệnh, chữa trị và viện phí); hay
chấp thuận cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí cho đương đơn

N u dịch vụ chữa trị được cung cấp bởi bệnh viện/phòng khám công ở c, đương đơn cần
cung cấp một thư xác nhận củ cơ u n uản lý y t tại Ti u bang/Lãnh th
c trong đ c
nêu rõ cơ u n uản lý đ :




cam k t sẽ chữa trị cho đương đơn tại bệnh viện công; và
việc này sẽ không gây ra thiệt hại cho công dân Úc
thỏa mãn với việc chi trả cho tất cả các chi phí liên u n đ n việc chữa trị (bao gồm
phí khám chữa bệnh và viện phí).

Đối với đương đơn ít hơn 18 tuổi
u đương đơn ít hơn 18 tu i
định đi c kh ng c sự giám sát củ một h
hay ngư i c u n giám hộ, l m ơn cung cấp các giấ t s u:

cả h i ố/mẹ




ẫu đơn 1229 ho n thiện o ố/mẹ h

ngư i giám hộ hợp pháp ký tên; h

ản gốc thư đồng ý cho đương đơn đi c ký ởi ố/mẹ h ngư i giám hộ hợp pháp kh ng
đi c ng. hư n phải chỉ rõ tên củ đương đơn, tên củ ố/mẹ/ ngư i giám hộ hợp pháp.
hư cũng chỉ rõ ố/mẹ/ngư i giám hộ hợp pháp kh ng đi c ng đồng ý cho trẻ đi c c ng
ới một ngư i khác; h

 Qu t định củ t
sinh sống.
Xin lưu ý

án ở c, L o h

Việt

m cho phép đư trẻ r khỏi uốc gi trẻ đ ng

ẫu đơn 1229 ho c thư đồng ý phải o chính u

ản s o c ng chứng hứng minh h n
ti ng Việt).

n củ

n đị phương xác nhận.

ố/mẹ/ngư i giám hộ hợp pháp (chấp nhận

Thông tin bổ sung: http://www.immi.gov.au/Visas/Pages/602.aspx

THÔNG TIN BỔ SUNG VÀ CHI TIẾT VỀ NỘP HỒ SƠ:

VIỆT NAM
h nh phố
H
ội

Đị đi m
hi ti t Liên hệ
Trung tâm Ti p nhận Hồ sơ xin Thị Thực Úc
Tòa nhà Vinafor (lầu 11)
127 phố L Đ c, phư ng Đ ng ác
Quận H i
rưng
Điện thoại:
1900.565.639 (gọi trong Việt Nam – tính cước nội
địa)
84.8.3521.2000 (gọi ngoài Việt Nam)
hư điện tử: info.auvi@vfshelpline.com
Trang mạng:
www.vfsglobal.com/australia/vietnam

Hồ hí

inh

rung t m i p nhận Hồ sơ xin hị hực c
Tháp Resco (lầu 2)
94 – 6 gu ễn Du
Quận
Điện thoại:
1900.565.639 (gọi trong Việt Nam – tính cước nội
địa)
84.8.3521.2000 (gọi ngoài Việt Nam)
hư điện tử: info.auvi@vfshelpline.com
Trang mạng:
www.vfsglobal.com/australia/vietnam

Gi L m iệc (củ VFS)

Quý ị cần gọi điện ho c i t thư điện tử
đ n rung t m i p nhận Hồ sơ xin hị thực
c đ đặt cuộc hẹn trước khi nộp hồ sơ xin
thị thực h
uốc tịch.
h i gi n nộp hồ sơ (c đ t cuộc hẹn trước)
hứ H i đ n hứ Sáu, 8:30 am – 3:00 pm
ộp
sung giấ t
hứ H i đ n hứ Sáu, 8:30am - 5pm

LÀO
h nh phố
Viên hăn

Đị đi m
hi ti t Liên hệ
Đại sứ uán c
ộ phận hị thực
Quốc tịch
KM 4, Thadeua Road, Watnak
Điện thoại: +8 6 2 135 3800
hư điện tử: immigration.vientiane@dfat.gov.au
r ng mạng:
www.laos.embassy.gov.au/vtan/Visas_and_Migration.html

ơi m hồ sơ xin thị thực hay quốc tịch c được xét duyệt sẽ kh ng th
Xem thêm thông tin tại trang mạng của chúng tôi tại:
www.hcmc.vietnam.embassy.gov.au/hchi/visas_and_migration.html

đ i.

Gi L m iệc
Gi
hận điện thoại
hứ H i đ n hứ Sáu
1:30 pm – 4:00 pm
Gi nộp hồ sơ
hứ H i, thứ ư
thứ Sáu:
9:00 am – 12:00 am

