بررسی دعوت نامه های ویزای تخصص و مهارت ( راند صدور دعوتنامه  11سپتامبر )2018

طبق آخرین اطالعات منتشر شده از اداره مهاجرت استرالیا ،برای مشاغل غیراختصاصی ( ، )Non-pro rataامتیاز الزم برای ویزای
مستقل ساب کالس  189برای ارسال دعوت نامه در همان  70امتیاز باقی مانده و زمان انتظار با کمی افزایش به  12هفته رسیده است.
ما انتظار داریم که در راند بعدی نیز امتیاز مورد نظر برای دعوت نامه ها در این مقدار باقی بماند .اغلب مشاغل پروریتا بدون تغییر
باقی ماندند.
برای مهندسین الکترونیک امتیاز الزم از  75به  70امتیاز رسید و زمان انتظار تا  10ماه به طول می انجامد.
در ماه سپتامبر نیز همانند ماه قبل  2490دعوت نامه برای ویزای ساب کالس  189صادر شد .مشابها ،تعداد  10دعوت نامه برای ویزای
مشروط منطقه ای ساب کالس  489صادر شد که همانند ماه های قبل بود وتغییری نداشت.
تالش میکنیم تا اطالعات بیشتری را به محض در دسترس بودن در اختیار شما قرار دهیم .در زیر خالصه ی نتایج  11سپتامبر را
مشاهده میفرمایید.
دعوت نامه های باقی مانده تا 11
سپتامبر 2019

امتیاز مورد نیاز

دعوت نامه های صادر شده

5980
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ویزای مستقل 189

30
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ویزای مشروط منطقه ای 489

مشاغل Pro-rata

درصد پر شده
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هدف

دعوت نامه ها تا
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امتیاز مورد
نیاز

% 16.95

3117

3753
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Accountants

16.92%

1115

1342

227

80

Auditors, Company
Secretaries and Corporate
Treasurers

16.92%

1218

1466

248

75

ICT Business and
System Analysts

16.93%

6040

7271

1231

75

Software and
Applications
Programmers

17.0%

249

300

51

70

Electronics Engineer

16.91%

1479

1780

301

70

17.0%

581

700

119

75

Industrial, Mechanical
and Production
Engineers
Other Engineering
Professionals

16.94%

1800

2167

367

70

Computer Network
Professionals

حرکت به سمت مهاجرت منطقه ای
اخیرا دولت استرالیا پیشنهاد کرده که برنامه ی مهاجرتی منطقه ای را در اولویت کار خود قرار بدهد ،چراکه بررسی ها نشان می دهد
که شهرهای پرجمعیت نظیر سیدنی و ملبورن در تالش برای مدیریت مشکالت جمعیتی خود هستند.
منافع این امر :
•
•
•

•

اضافه شدن مشاغل به فهرست مشاغل منطقه ای فعلی ( )ROLکه در حال حاضر بخشی از حمایت مالی کارفرمایان وبرنامه
های اسپانسری منطقه ای را پشتیبانی می کند.
ایالت ها توانایی و دامنه ی خود را برای حمایت بیشتر از ویزای  489گسترش می دهند.
افزایش در تعداد دعوت نامه های صادر شده برای ویزای مشروط منطقه ای ساب کالس  . 489تا به امروز تعداد دعوت نامه
های صادره در مقایسه با همین زمان در سال گذشته بطور قابل توجهی پایین بوده است .بطوری که تا سپتامبر 559 ، 2017
دعوت نامه برای متقاضیان ویزای  489صادر شد در حالی که تا سپتامبر  2018در مجموع  30دعوت نامه ارسال شده است.
افزایش شمار برنامه های مهاجرت اسپانسری منطقه ای ()RSMS

نتیجه گیری
نتایج در آخرین دوره  skillselectبرای بسیاری از مهندسان الکترونیک مثبت است .برای تمام مشاغل دیگر ،نتایج با انتظارات مطابقت
داشت و ما انتظار داریم که امتیاز مورد نیاز برای ارسال دعوتنامه  189برای مشاغل  non-pro rataدر راند بعدی ثابت باقی بماند.
به دنبال اعالمیه های اخیر توسط دولت استرالیا در سطح دولت و فدرال  ،به نظر می رسد فرصت های خوب در مناطق دیگری وجود
دارد که به استرالیا جنوبی و استرالیای غربی محدود نمی شوند.

جهت کسب اطالعات و بررسی شرایط خود جهت مهاجرت به استرالیا با مشاوران یونیک ویزا در تماس باشید.
تلفن  02188545324الی 6

