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विदशेी विद्यार्थीको स्िास््य बीमा (Overseas Student Health Cover) 

यदद तपाई विदेशबाट अस्र्थायी विसामा आएको विद्यार्थी हुनुहुन्छ िने तपाईको विसाको शतत बमोविम विसा अिवििर 

आिश्यक स्िास््य बीमा कायम राख्नु पछत। Overseas Student Health Cover (OSHC) लाई एक सन्तोषप्रद 

स्िास््य बीमा मावनन्छ।  

यस्तो खालको बीमाले अन्तरातविय विद्यार्थीलाई उनीहरुलाई अिवेलयामा रहदँा चावहन सके्न मेविकल तर्था अस्पतालको खचत 

िनत सहायता गछत। OSHC ले एम्बुलेन्स तर्था सीवमत औषविलाई पवन समेट्छ। 

यदद तपाई संयुक्त अविराज्य, वस्ििेन, नेदरल्याण्ि, बेवल्ियम, स्लोिेवनया, इटाली िा न्यूविल्याण्िबाट अिवेलयामा विद्यार्थी 

विसामा हुनुहुन्छ िने तपाईले तपाईको मुलुकको आपसी स्िास््य हरेचाह सम्झौता (Reciprocal Health Care 

Agreements) अन्तगतत मेविकेयरका लावग आिेदन ददन पवन सकु्नहुन्छ। निे, दिनल्याण्ि, माल्टा तर्था आएरल्याण्िका 

विद्यार्थीका लावग ती सम्झौताले ती मुलुकहरुका लावग समेट्दैन। 

Reciprocal Health Care Agreement अन्तगतत तपाईको हक िएको मेविकल किरेि OSHC मा समािेश हुनेछ। 

मेविकेयरमा आपसी पहुचँ हुनुले तपाईलाई OSHC वलने आिश्यकताबाट छुट ददँदैन। 

वस्ििेन, निे, तर्था बेवल्ियमका विद्यार्थीका लावग उनीहरुको आफ्नै राविय योिनाअन्तगतत विशेष व्यिस्र्था हुन सक्छन् —

तपाईलाई लागू हुने विशेष व्यिस्र्था छ दक र तपाईलाई OSHC खररद गनत नपने हो िने्न पत्ता लगाउन Department of 

Home Affairs सँग बुझ्नुहोस्। 

 

OSHC ले के समेट्छ? 

OSHC बीमाले अस्पताल तर्था मेविकल उपचारको खचत िनत सहयोग गछत।  

बीमाबाट एम्बुलेन्स सेिाको लाि पाईन्छ तर औषविका लावग सीवमत लाि मात्र लागू हुन्छ। एकल सदस्यता हुनेलाई प्रत्येक 

औषवििन्य िस्तुको $५० सम्म र बषतमा अविकत $३०० (पररिार सदस्यताका लावग $६००)  लाि वतररन्छ। तपाईलाई 

यदद औषवििन्य उपचार चावहएमा, विशेषगरी अङ्कोलोिी (क्यान्सर) उपचारको लावग, तपाईले िेरै खचत बेहोनुत पने हुन्छ, 

दशौ ँहिार िलर पनत सक्छ। 

अिवेलया विवत्ररहकेा यात्रुहरुले औषवि तर्था औषवििन्य यन्त्रहरु ल्याउन सक्छन् तुरुन्त प्रयोग गनतका लावग र र्थोरै 

पररमाणमा व्यवक्तगत प्रयोगका लावग आयात गनत पवन अनुमवत ददइन्छ। र्थप िानकारीका लावग Therapeutic Goods 
Administration website—Entering Australia and Personal Importation Scheme हनेुतहोस्। 

OSHC ले सामान्य सेिाहरू (ancillary िा extras किर) िस्तै दन्तसेिा, आँखा िा दिवियोर्थेरापीको वतदैन। यदद 

तपाईलाई ती उपचारहरुका लावग किर चावहन्छ िने तपाईले OSHC प्रदायकहरुबाट उपलब्ि गराइने अवतरक्त बीमा 

(Extras OSHC) िा अिवेलयन वनिी स्िास््य बीमाकतातबाट सािारण उपचार किर वलनुपने हुन्छ। तपाईले OSHC 

लगायत अन्य बीमा पवन वलन सकु्नहुन्छ िस्तो दक अन्तरातविय यात्रा बीमा। 

 

मैल ेOSHC कहाँ खररद गनत पाउँछु? 

 

 

हामीलाई सम्पकत  गनुतहोस् 

ombudsman.gov.au 

1300 362 072 

GPO Box 442 
Canberra  ACT  2601 

हाम्रो कायातलयहरू वनम्न स्र्थानमा 

छन्: 

» Adelaide 

» Brisbane 

» Canberra 

» Melbourne 

» Perth 

» Sydney 
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https://www.tga.gov.au/personal-importation-scheme
https://www.tga.gov.au/personal-importation-scheme
http://www.ombudsman.gov.au/
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OSHC विद्यार्थीलाई उवचत खचतमा यर्थेष्ट स्िास््य बीमा उपलब्ि गराउनका वनवम्त Department of Health सँगको सम्झौता (Deed of Agreement) 
अन्तगतत वनवित बीमाकतातद्वारा प्रदान गररन्छ। र्थोरै संख्यामा दतातिाल स्िास््य बीमाकतातले मात्र OSHC प्रदान गछतन्: 

स्िास््य बीमाकतात बीमाकतातको िेबसाइट 

ahm OSHC ahmoshc.com 

BUPA Australia overseasstudenthealth.com 

Medibank Private medibank.com.au 

NIB OSHC nib.com.au 

Allianz Global Assistance (Lysaght Peoplecare) allianzassistancehealth.com.au/en/student-visa-oshc/  

 

OSHC एक विसा शतत िएकोले सिैिँरर तपाईको किरलाई कायम राख्न ध्यान ददनुहोस्। यदद तपाईले बीमा रकम िुक्तानी गनत सकु्निएन िा तपाईको बीमा 

निीकरण गनत वबसतनुियो िने तपाईले आफ्नो बीमालाई वनरन्तर गनत सकु्नहुन्छ तर तपाईले बीमा सकृय नहुदँाको समयमा तपाईले प्रयोग गरेको सेिाको दािी गनत 

पाउनुहुन्न। 

यदद तपाईको विसा वस्र्थवत िा मेविकेयर (Medicare) योग्यता कुनै समयमा पररिततन िएमा तपाईको बीमा अझै पवन उपयुक्त छ दक पत्ता लगाउनका लावग 

तपाईको बीमाकतातलाई िवतसक्दो चाँिो सूचना ददनुहोस्। िब तपाईको विद्यार्थी विसाको म्याद सदकन्छ, तपाई OSHC वलनका लावग योग्य हुनुहुन्न। तब 

तपाईले बावसन्दाको बीमा िा विदेशी यात्रु स्िास््य बीमा योिनामा पररिततन गनुतपछत। 

 

 

 

 

 

 

 

 

र्थप िानकारी ombudsman.gov.au मा उपलब्ि छ। 

कृपया याद गनुतहोस्: यस कागिातको आसय वनदेशन गने मात्र हो। तसर्थत यसका िानकारीलाई कानुनी सुझािका रुपमा िर पनुत हुँदैन िा व्यवक्तगत मामलामा कानुनी सुझािको 

वबकल्पको रुपमा वलइनु हुँदैन। यस कागिातमावर्थ िर परेर पररणामस्िरुप कुन ैनोक्सानी िा क्षवत िएमा  कानुनल ेददइएको अविकतम हदसम्म Commonwealth 
Ombudsman ििािदेही हुनछैेन। यसमा उद्िृत िेरैिसो ऐनहरुको अद्यािविक संस्करणका लावग कृपया कानुनको संघीय रविष्टर Federal Register of Legislation मा हेनुतहोस्। 

 

http://www.ahmoshc.com/
http://www.overseasstudenthealth.com/
http://www.medibank.com.au/Client/StaticPages/OSHCHome.aspx
http://www.nib.com.au/home/newtonib/overseasstudents/Pages/overseasstudents.aspx
http://allianzassistancehealth.com.au/en/student-visa-oshc/
https://www.legislation.gov.au/Browse/ByTitle/Acts/InForce/0/0/Principal

