اداره مهاجرت استرالیا اطالعات مربوط به نتایج صدور دعوت نامه های ویزای تخصص و مهارت که در تاریخ  11اگست 2018
صورت گرفت را منتشر نموده است .این مقاله این نتایج را با نتایج ماه جوالی مقایسه می کند و نگاهی به این تغییرات می تواند
شرایط متقاضیان را تحت تاثیر قرار دهد.
دوره صدور دعوتنامه بعدی  11سپتامبر  2018بوده است و اطالعات در روزهای آینده در دسترس قرار گیرد.
دعوت نامه ها
مجددا شاهد این بودیم که تعداد دعوت نامه های صادر شده با افزایش رو به رو بود .درماه گذشته  1000دعوت نامه برای ساب
کالس ویزای  189برای متقاضیان صادر شده بود و در این ماه تعداد دعوتنامه های این ساب کالس به  2490عدد رسید  .برای
اخذ دعوتنامه این ساب کالس افراد باید حداقل  70تا  75امتیاز را در اختیار داشته باشند.
 10دعوت نامه برای متقاضیان ساب کالس ویزای  ، 489ویزای مشروط با اسپانسر منطقه ای ،صادر شد و امتیاز مورد نیاز برای
اخذ دعوتنامه این ویزا نسبت به ماه گذشته تغییری نکرده است و همچنان  80امتیاز نیاز است.
مشاغل پرو ریتا
برای بیشتر مشاغل Pro rataکه با کاهش امتیازات رو به رو بودند ،زمان پروسه افزایش پیدا کرده است و برای سایر مشاغل این
گروه که امتیازات مانند قبل است زمان پروسه همچنان  4هفته است.
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افزایش حداقل امتیازی ()pass mark
در تاریخ  1جوالی  ، 2018حداقل امتیاز برای واجد شرایط شدن از  60به  65افزایش یافت .این افزایش به این معنی است که
افرادی که در مجموع امتیاز  65را ندارند برای ساب کالس  190 ، 189یا  489در نظر گرفته نمی شوند.
اگر امتیازات متقاضیان به حد نصاب نرسد چه روش هایی وجود خواهد داشت؟
اسپانسرهای ایالتی و منطقه ای :استفاده از اسپانسرهای ایالتی گزینه مناسبی برای افزایش امتیازات آن دسته افرادی است که
امتیازات آنها برای اقدام از طریق ساب کالس  189کفایت نمیکند.
امکان انتخاب مشاغل بیشتر :متقاضیان ساب کالس  189فقط با مشاغلی که در لیست  MLTSSLوجود داشته باشند میتوانند
اقدام نمایند در حالیکه اسپانسرهای ایالتی و منطقه ای برای مشاغل موجود در لیستهای  MLTSSL, STSOL , ROLامکان
اسپانسر شدن را دارا هستند.
امتیاز مورد نیاز ساب کالس  190و ( 489با اسپانسر منطقه ای):
امتیاز مورد نیاز بیشتر ایالت ها و مناطق همچنان  65است این امتیاز با احتساب یکی از موارد ذیل است:
5امتیاز برای اسپانسر ایالتی
10امتیاز برای اسپانسر منطقه ای (نواحی کم جمعیت)
برخی ایالت ها مانند ویکتوریا و نیوساوت ولز دارای شرایط رقابتی تری هستند و برای برخی مشاغل در این دو ایالت ممکن است
امتیاز بیش از  65مورد نیاز باشد.
سایر روش ها جهت افزایش امتیاز:
افزایش سطح دانش زبان انگلیسی و کسب نمره باالترارتقاء مدرک تحصیلیافزایش سوابق کاری-شرکت در آزمونNAATI

گذراندن دوره تخصصی در استرالیاProfessional Yearامتیاز همسرجهت کسب اطالعات و بررسی شرایط خود جهت مهاجرت به استرالیا با مشاوران یونیک ویزا در تماس باسید:
02188545324الی 6

