شهروندی
در این صفحه


مراسم شهروندی



تقاضا برای شهروندی

مراسم شهروندی
به دلیل همه گیری کروناویروس (کووید ،) ۱۹-وزارتخانه در حال برگزاری مراسم شهروندی آنالین از طریق ارتباط ویدئویی امن است تا به
متقاضیانی که از قبل تایید شده اند این امکان را بدهد تا بتوانند شهروند استرالیا شوند.
مراسم شهروندی به ریاست یک متصدی و معموال با حضور یک شرکت کننده و یا یک گروه از اعضای خانواده که در یک محل زندگی می کنند
برگزار خواهد شد و کوتاه تر از مراسم حضوری سنتی هستند ولی با این وجود الزامات قانونی رعایت خواهند شد .مراسمی که به صورت آنالین
برگزار می شوند همچنان شامل تمهیدات مربوط راستی آزمایی از جمله بررسی هویت افراد خواهد بود.
در پی کاهش محدودیت های مربوط به کووید ۱۹-در برخی حوزه ها ،از ژوئن  ۲۰۲۰برخی مراسم کوچک حضوری شهروندی نیز برگزار خواهد
شد .این مراسم باید منطبق با دستورالعمل های ایالت یا قلمروی مربوطه در مورد محدودیت های مربوط به تجمعات کوچک و الزامات
 COVIDSafeبرگزار شوند.
با افراد به طور مستقیم تماس گرفته خواهد شد و از آنها دعوت خواهد شد تا در یک مراسم آنالین شهروندی یا یک مراسم حضوری کوچک شرکت
کنند .نیاز نیست در مورد مراسم خود با وزارتخانه یا شورای محلی خود تماس بگیرید.
معموال از زمان تاییدیه شهروندی ،به افراد  ۱۲ماه فرصت داده می شود تا در مراسم شهروندی شرکت کنند و تعهد خود را اعالم کنند ،ولی در طول
کووید ،۱۹-اگر یک فرد نتواند در طول  ۱۲ماه در یک مراسم شرکت کند ،تاییدیه شهروندی وی باطل نخواهد شد.

تقاضا برای شهروندی
تقاضاهای جدید برای شهروندی استرالیا در حال پذیرفته شدن هستند.
پردازش تمام تقاضاهای شهروندی استرالیا که قبال به وزارتخانه ارائه شده اند ادامه دارد.
مصاحبه های شهروندی و آزمون های شهروندی حضوری فقط در وسترن استرالیا از روز  ۶جوالی  ۲۰۲۰آغاز شده است .با افراد واجد شرایط
تماس گرفته می شود تا از آنها برای شرکت در مصاحبه یا آزمون دعوت شود .نیازی نیست با وزارتخانه در مورد مصاحبه یا آزمون شهروندی تماس
بگیرید.
ما به تدریج مصاحبه ها و آزمون های شهروندی را در سایر ایالت ها و قلمروها نیز از سر خواهیم گرفت ،هر وقت که انجام آن ایمن باشد.
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