
 
 
 

  

 

 ۱۹-آزمایش و درمان کووید

حتی اگر شما  ویزای استرالیا ندارید و یا در مورد وضعیت ویزای خود مطمئن نیستید، هنوز باید از دستورالعمل های مربوط 
 را انجام دهید. ۱۹-اگر احساس ناخوشی می کنید، کمک پزشکی بخواهید و آزمایش کووید به سالمت پیروی کنید.

 و درمان ارائه می دهند. ۱۹-دولت های ایالت ها و قلمروها به طور رایگان آزمایش کووید

  قلمروی پایتخت استرالیا 
 نیوساوت ولز 
 قلمروی شمالی 
 کوئینزلند 
 ساوت استرالیا 
  تاسمانیا 
  ویکتوریا 
 وسترن استرالیا 

 من یک ویزای بریجینگ دارم

 دارم Cیا  A ،Bمن یک ویزای بریجینگ 

دارید، این به شما اجازه می دهد تا در استرالیا اقامت داشته باشید تا  Cیا  A ،Bاگر شما در حال حاضر یک ویزای بریجینگ 
یری مهاجرتی یا تجدید نظری اما اگر هیچ تصمیم گ تقاضای کنونی شما برای ویزا و یا تجدیدنظر در مورد آن بررسی شود.

 نمی توانید استرالیا را ترک کنید، باید برای یک ویزای جدید تقاضا کنید تا اقامتتان قانونی باقی بماند. ودر جریان نیست 

 شما به پایان خواهد رسید. Cیا  Aهستید و استرالیا را ترک کنید، ویزای بریجینگ  Cیا  Aاگر شما دارنده ویزای بریجینگ 
ارندگان ویزای اما د در آینده بخواهید به استرالیا برگردید، شما باید برای یک ویزای دیگر تقاضا کنید تا بتوانید برگردید. اگر

 تقاضا کنند. Bشاید بخواهند پیش از ترک استرالیا برای ویزای بریجینگ  Aبریجینگ 

  پردازش تقاضاهای ویزای بریجینگB .گان ویزای بریجینگ با این وجود، دارند ادامه داردB  تا زمان رفع
ب برای کس محدودیت های مسافرتی اجازه نخواهند داشت وارد استرالیا شوند، مگر این که یک معافیت داشته باشند.

 مراجعه کنید. آمدن به استرالیااطالعات بیشتر در مورد محدودیت های مسافرتی و معافیت ها به قسمت 

 

 دارم Eمن یک ویزای بریجینگ 

 به شما اجازه می دهد تا در استرالیا بمانید در حالی که شما: Eیک ویزای بریجینگ 

 اقدامات الزم برای خروج را انجام می دهید 
 .منتظر یک تصمیم مهاجرتی هستید 

https://www.covid19.act.gov.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx
https://coronavirus.nt.gov.au/
https://www.health.qld.gov.au/
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet
https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.healthywa.wa.gov.au/coronavirus
https://covid19.homeaffairs.gov.au/coming-australia
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در اولین  Eاگر وضعیت شما غیرقانونی شده است و نمی توانید برای سایر ویزاها تقاضا کنید، تقاضا برای ویزای بریجینگ 
فرصت ممکن، به شما در استرالیا وضعیت قانونی خواهد داد تا بتوانید اقدامات الزم را برای خروج از این کشور در اولین 

 فرصت ممکن انجام دهید.

دارید ولی نمی توانید پیش از انقضای آن استرالیا را ترک کنید، شما باید برای یک ویزای  Eبریجینگ اگر یک ویزای 
 دیگر تقاضا کنید تا قانونی بمانید. Eبریجینگ 

  شما می توانید به طور آنالین از طریقImmiAccount ست بدهیددرخوا 
  اگر دسترسی بهImmiAccount ( ۱۰۰۸ندارید می توانید ایمیل و یا یک فرم کاغذی ارسال کنیدForm  -  تقاضا

 (۰۵۰زیرگروه  - Eبرای ویزای بریجینگ 

ترک می کنند،  Fیا  D ،Eدر مورد افرادی که استرالیا را به عنوان یک غیر شهروند غیرقانونی یا دارنده ویزاهای بریجینگ 
ممکن است شما برای یک دوره زمانی اجازه بازگشت به استرالیا را پیدا نکنید و این ممکن است روی تقاضاهای ویزای شما 

 در آینده تاثیر بگذارد:

 ممنوعیت ورود مجددر در مورد ممنوعیت های ورود مجدد در این قسمت موجود است: اطالعات بیشت 

 کار با ویزای بریجینگ

که روی شرایط ویزای بریجینگ شما وجود دارد ممکن است به شما اجازه داده شود تا در استرالیا کار بسته به شرط هایی 
 شما می توانید از طریق زیر بررسی کنید: کنید. شما می تواند این را از طریق زیر بررسی کنید:

  استفاده از سرویسVEVOیا ، 
  دسترسی به شرایط ویزایتان از طریقImmiAccount 

اگر ویزای بریجینگ شما به شما اجازه نمی دهد که کار کنید، یا محدودیت هایی در مورد کار کردن دارد، ممکن است شما 
این فقط تنها در برخی شرایط امکان پذیر است و  بتوانید برای یک ویزای دیگر اقدام کنید که به شما اجازه می دهد کار کنید.

 دشواری مالی هستید. شما معموال باید نشان دهید که دچار

اگر شما واجد شرایط کار کردن نباشید، ولی هنوز واجد شرایط یک ویزای بریجینگ باشید، ما به شما یک ویزای بریجینگ 
 جدید با همان شرایط ویزای بریجینگ قبلی خواهیم داد.

 

 ویزاهای بریجینگ رو به پایان

توانید در اولین فرصت ممکن به فکر بازگشت به کشور خود باشید،  اگر ویزای بریجینگ شما رو به پایان است، باید اگر می
 مخصوصا اگر از حمایت خانوادگی برخوردار نیستید.

به دارندگان ویزای موقتی که نمی توانند در طول شش ماه آینده از خودشان حمایت کنند به طور جدی توصیه می شود تا به 
 ین فرصت ممکن انجام دهند.کشور خود برگردند و اقدامات الزم را در اول

از شما انتظار می رود زمانی که محدودیت های  اگر نمی توانید استرالیا را ترک کنید، شما باید یک ویزای معتبر داشته باشید.
 مسافرتی لغو می شوند، استرالیا را ترک کنید.

 ویزای شما رو به انقضاء است یا منقضی شده استبرای کسب اطالعات بیشتر به این قسمت مراجعه کنید: 

https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1008.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1008.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-australia/can-i-go-to-australia/re-entry-ban
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-about-to-expire
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اگر خارج از استرالیا هستید و نمی توانید پیش از پایان اعتبار ویزایتان برگردید، اگر می خواهید به استرالیا سفر کنید باید 
 ا دریافت کنید.برای یک ویزای جدید تقاضا و آن ر

و  B (BVBهمچنین ارائه یک تقاضای معتبر برای یک ویزای بریجینگ ویزای ) تمدید دوره اعتبار یک ویزا ممکن نیست.
 ، در حالی که در خارج از استرالیا هستید ممکن نیست.BVBیا دریافت یک ویزای 

 

 خدمات حمایتی

 ( وزارت کشور می تواند کمک کند.SRSاگر نمی توانید وضعیت ویزای خود را حل کنید، سرویس حل و فصل وضعیت )

 وضعیتسرویس حل و فصل اطالعات بیشتر در این قسمت موجود است: 

می توانند گزینه های پیش روی شما در مورد ویزا را توضیح دهند و بگویند تصمیماتی که می گیرید چطور  SRSماموران 
آنها همچنین می توانند به شما کمک کنند تا برای خروج از استرالیا برنامه  می تواند بعدا روی گزینه های شما تاثیر بگذارد.

 را به سرویس های دیگر ارجاع دهند. ریزی کنید و در صورت لزوم شما

در شرایط استثنایی، سرویس حل و فصل وضعیت این وزارتخانه می تواند به افراد واجد شرایط کمک کند تا استرالیا را ترک 
( به عنوان ارائه دهندگان خدمات تماس می Homeward( و سرکو )IOMوزارتخانه با سازمان بین المللی مهاجرت ) کنند.

 گیرد تا اجرای برنامه حمایت از بازگشت های خود را تسهیل کند.

حمایت از بازگشت ها ممکن است به دریافت کنندگان واجد شرایط یکی، یا هر ترکیبی از حمایت از جمله موارد زیر را ارائه 
 دهد:

 مشاوره مستقل بازگشت ها 
 بلیت هواپیما 
 گرفتن اوراق مسافرتی کمک به 
 کمک پذیرش در کشور بازگشت 
 کمک مسافرتی تا آخرین مقصد 

 برای این که واجد شرایط حمایت از بازگشت ها قلمداد شوید، شما باید:

 یک غیر شهروند باشید 
 دارای یک ویزا که به شما اجازه ورود مجدد به استرالیا می دهد نباشید 
 شور مبداء یا یک کشور دیگر که اجازه ورود و اقامت در آن را دارید برگردیدبه طور داوطلبانه انتخاب کنید به ک 
 نشان دهید که نمی توانید هزینه بازگشت خود را خودتان تامین کنید 

 کمک به ترکاطالعات بیشتر در این قسمت موجود است: 

( حمایت هایی را به غیر شهروندان خاصی ارائه می دهد که در طول SRSSسرویس های حمایت حل و فصل وضعیت )
حمایت های کوتاه  SRSSبرنامه  ه طور موقت در جامعه استرالیا هستند.مدتی که وضعیت مهاجرتی آنها مشخص می شود ب

مدتی را ارائه می کند که برای کمک به افرادی تهیه شده است که در مدتی که با وزارت کشور در ارتباط هستند تا وضعیت 
 ت.این یک حق رفاهی ادامه دار نیس مهاجرتی آنها حل شود، نمی توانند از خودشان حمایت کنند.

از افرادی که ویزای بریجینگی دارند که دارای حق کار است و آنهایی که ظرفیت الزم برای کار کردن را دارند، انتظار می 
 رود تا در مدتی که وضعیت مهاجرتی آنها در حال مشخص شدن است از خودشان حمایت کنند.

http://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/help-to-leave
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 ورد بررسی خواهد شد.به صورت مورد به م SRSS، تقاضاها برای حمایت تحت ۱۹-در دوره کووید

 سرویس های حمایت حل و فصل وضعیتاطالعات بیشتر در این قسمت موجود است: 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/status-resolution-support-services

