بررسی دعوت نامه های نیروکار ماهر اکتبر 2018
در جدول زیر خالصه ی نتایج جدیدترین راند صدور دعوتنامه برای ویزای تخصص و مهارت در تاریخ  11اکتبر  2018را مشاهده میفرمایید.
تعداد دعوت نامه های صادر شده

ویزا

4340

ویزای مستقل ساب کالس 189

10

ویزای مشروط منطقه ای ساب کالس
489

در جریان سال  2019-2018تعداد دعوت نامه یی که صادر شده است به این شرح می باشد:
نتایج راند 11اکتبر 2018

پروسه ی دعوت نامه
در این پروسه کسانی که باالترین امتیاز را دارند ،برای آن ها دعوت نامه ارسال می شود .برای متقاضیانی که امتیاز یکسانی دارند قطعا اولویت
با کسانی می باشد که زودتر امتیاز الزم را کسب کرده اند .مالک تاریخ تکمیل  EOIمیباشد.
در این پروسه ابتدا اولویت ارسال دعوت نامه برای متقاضیان ساب کالس  189می باشد و سپس ظرفیت باقیمانده به متقاضیان ویزای منطقه
ای  489اختصاص داده می شود .قطعا اگر تمامی ظرفیت های ساب کالس  189پر شود ،هیچ جایی برای متقاضیان ساب کالس  489نخواهد
ماند.
تاریخ اثر

امتیاز مورد نیاز

دعوت نامه های صادر شده

2/09/2018 5:56pm

70

ویزای مستقل 189

20/06/2018 7:47pm

80

ویزای مشروط منطقه ای 489

با توجه به سطح باالی در خواست ها و روند موجود در سال های اخیر ،مشاغل زیر در لیست  pro rataقرار میگیرند تا از وجود تعداد کافی
دعوتنامه در طول سال اطمینان حاصل شود.
امتیازات الزم برای مشاغل پروریتا برای صدور دعوت نامه در راند  11اکتبر 2018
تاریخ اثر

حداقل امتیاز توضیحات
الزم

6/07/2018 5:40 pm

80

10/06/2018 8:10 pm

80

کد رشته
Accountants

2211

2212 Auditors, Company Secretaries and Corporate
Treasurers
Electronics Engineer

2334

70 13/12/2017 12:39 pm
5/04/2018 6:34 pm

70

Industrial, Mechanical and Production
Engineers

2335

26/08/2018 8:07 pm
27/07/2018 1:58 pm

75
75

Other Engineering Professionals
ICT Business and System Analysts

2339
2611

17/01/2018 3:08 pm

70

Software and Applications Programmers

2613

Computer Network Professionals

2631

12:13

70 24/05/2018
pm

تعداد دعوت نامه های صادر شده در سال مهاجرتی 2109-2018

Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Total

Oct

10320

Subclass 1000 2490 2490 4340
189

10

40

10360

Sep

10

Aug

10

Jul

10

1010 2500 2500 4350

Visa
Subclass

Subclass
489

Total

اعداد و ارقام مشاهده شده در تصویر باال شامل دعوت نامه های ویزای تخصص و مهارت ساب کالس  190نمیشود .دعوت نامه های ساب کالس
 190و همچنین ویزاهای سرمایه گذاری و کارآفرینی در طول ماه صادر می شوند.
جهت کسب اطالعات و بررسی شرایط خود جهت مهاجرت به استرالیا با مشاوران یونیک ویزا در تماس باشید.
تلفن  02188545324الی 6

