ویزای من منقضی شده است
آزمایش و درمان کووید۱۹-
حتی اگر ویزا ندارید و یا در مورد وضعیت ویزای خود مطمئن نیستید ،شما باید از دستورالعمل های بهداشتی پیروی کنید .اگر احساس ناخوشی دارید،
کمک پزشکی بخواهید و آزمایش کووید ۱۹-بدهید.
دولت های ایالت ها و قلمروها به طور رایگان آزمایش کووید ۱۹-و درمان ارائه می دهند.









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

ویزای من منقضی شده است
در طول  ۲۸روز گذشته منقضی شده است
اگر ویزای شما منقضی شده است ،شما باید فورا برای یک ویزای بریجینگ  )BVE( Eتقاضا کنید تا وضعیت شما قانونی شود .یک ویزای BVE
یک ویزای کوتاه مدت است که به شما اجازه می دهد در مدتی که اقدامات الزم برای ترک استرالیا را انجام می دهید به طور قانونی در استرالیا بمانید.
اگر می خواهید به طور قانونی در استرالیا بمانید ،شما باید برای یک ویزای جدید اقدام کنید .شرایط شما گزینه های ویزای شما را تعیین خواهد کرد و
این که برای قانونی ماندن باید چه کار کنید .بسته به این که ویزای شما چند وقت پیش منقضی شده است ،شما ممکن است محدودیت هایی در مورد
تقاضا برای ویزاهای دیگر در حالی که در استرالیا هستید داشته باشید.
برخی خدمات مربوط به پردازش تقاضای ویزا ممکن است تحت تاثیر کووید ۱۹-قرار گرفته باشد و یک سری سرویس هایی که ما به آنها متکی هستیم
(از جمله معاینات پزشکی و جمع آوری بیومتریک) به طور روزافزون غیر قابل دسترس هستند .به متقاضیان زمان بیشتری داده خواهد شد تا این
معاینات را تکمیل کنند و اطالعات خواسته شده را ارائه کنند.
بیش از  ۲۸روز پیش منقضی شده است
اگر ویزای شما بیشتر از  ۲۸روز پیش منقضی شده است ،لطفا با سرویس حل و فصل وضعیت ( )SRSتماس بگیرید تا برای حل و فصل وضعیت
مهاجرتی خود کمک بگیرید.
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