آزﻣﺎﯾش و درﻣﺎن ﮐووﯾد19-
ﺣﺗﯽ اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﮏ وﯾزای اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻧدارﯾد و ﯾﺎ در ﻣورد وﺿﻌﯾت وﯾزای ﺧود ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ھﻧوز ﺑﺎﯾد از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد .اﮔر اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺧوﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﮐﻣﮏ ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺧواھﯾد و آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد ١٩-را اﻧﺟﺎم دھﯾد.
دوﻟت ھﺎی اﯾﺎﻟت ھﺎ و ﻗﻠﻣروھﺎ ﺑﮫ طور راﯾﮕﺎن آزﻣﺎﯾش و درﻣﺎن ﮐووﯾد ١٩-اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻧد.









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

ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ در وﯾﮑﺗورﯾﺎ
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﮐووﯾد ،١٩-ﺗﻣﺎم ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ در وﯾﮑﺗورﯾﺎ ﺑﮫ طور ﻣوﻗت ﻣﺗوﻗف ﺷده اﻧد .اﯾن
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎی ﺳﻼﻣت ﺑﻌدی ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.

ﻣن ﯾﮏ وﯾزای ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﻣﺟوز اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﺳﻔر ) (ETAدارم
وﯾزاھﺎی ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧده و  ETAﻓﻘط اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت ﮐوﺗﺎه ﻣدت در اﺳﺗراﻟﯾﺎ را ﻣﯽ دھد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ در اﺳﺗراﻟﯾﺎ
ھﺳﺗﯾد از ﺧود ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﯾد ﺑﺎﯾد در ﺻورت اﻣﮑﺎن اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺑرای ﺗرک اﯾن ﮐﺷور را اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺧروج از
اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای اﺧذ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ﻧدارﯾد.
اﮔر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﮐﺷور ﺧود ﺑرﮔردﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ وﯾزای ﻣﻌﺗﺑر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و ھر وﻗت ﮐﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷد ﺗوﺻﯾﮫ ﭘزﺷﮑﯽ
ﺑﺧواھﯾد.

ﺑررﺳﯽ اﯾن ﮐﮫ وﯾزای ﻣن ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻧﻘﺿﯽ ﻣﯽ ﺷود
اﮔر ﺷﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺟﺎز اﻗﺎﻣت در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ھﻧوز در اﯾن ﮐﺷور ھﺳﺗﯾد ،وﯾزای ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧده ﯾﺎ  ETAﺷﻣﺎ ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر
ﻣﻧﻘﺿﯽ ﺧواھد ﺷد.
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد:



ﺟزﯾﯾﺎت وﯾزای ﺧود را در  ،VEVOاپ  ،myVEVOدر ﻧﺎﻣﮫ اﻋطﺎی وﯾزای ﺷﻣﺎ و ﯾﺎ در ﺣﺳﺎب
 ImmiAccountﺧود
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﺿﺎء و ﺷراﯾط  ETAﺧود از طرﯾﻖ ﺳروﯾس ﺑررﺳﯽ ﯾﮏ ETA

ﺗوﺟﮫ :اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺷﺗﯽ ﺗﻔرﯾﺣﯽ رﻓت و ﺑرﮔﺷت ﯾﺎ ﺑﮫ اﺻطﻼح  round tripاﺳﺗراﻟﯾﺎ را ﺗرک ﮐردﯾد و دوﺑﺎره ﺑﮫ اﯾن
ﮐﺷور ﺑرﮔﺷﺗﯾد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ روی اﯾن ﮐﺷﺗﯽ ﮔذراﻧدﯾد ﺟزو زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑوده اﯾد ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ،ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر
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ﻣﺎ ﺷﻣﺎ از اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺧﺎرج ﻧﺷده اﯾد .ﯾﮏ ﺗور ﺗﻔرﯾﺣﯽ رﻓت و ﺑرﮔﺷت ﺑﺎﻋث ﺑﺎزﻧﺷﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ اﺻطﻼح  resetﺷدن دوره اﻗﺎﻣت
ﺷﻣﺎ در وﯾزاﯾﺗﺎن ﻧﻣﯽ ﺷود .در ﻣورد اﯾن ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺎ ﺗور ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﺷﻣﺎ را ﯾﮏ ﺗور رﻓت و ﺑرﮔﺷت ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﯾﺎ ﻧﮫ از
اﭘراﺗور ﮐﺷﺗﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرﮔزار ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ﺧود ﺳوال ﺑﭘرﺳﯾد.

ﺗﻣدﯾد وﯾزای ﺧود
ﺗﺣت ﻗﺎﻧون ﻣﮭﺎﺟرت اﺳﺗراﻟﯾﺎ ،ﺗﻣدﯾد ﯾﮏ وﯾزای ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧده ﯾﺎ  ETAﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﭘﯾش از اﻧﻘﺿﺎی وﯾزای ﮐﻧوﻧﯽ ﺧود ،ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای ﺟدﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد.
در اﮐﺛر ﻣوارد ،اﮔر ﺑﺗواﻧﯾد از ﺧود ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧده )ﺷﺎﺧﮫ ﮔردﺷﮕری( در
اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﻣﺎﻧﯾد .اﮔر ﻗﺑﻼ در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧده ﺟدﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرده اﯾد ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺗﻣﮭﯾدات ﭘردازش وﯾزای
ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧده ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
اﮔر وﯾزای ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧده ﺷﻣﺎ رو ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن اﺳت ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ورود ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﮐﺷور ﺧود ﺑرﮔردﯾد و واﺟد ﺷراﯾط
ﯾﮏ وﯾزای دﯾﮕر ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﺷﺎﯾد واﺟد ﺷراﯾط وﯾزای روﯾداد ھﻣﮫ ﮔﯾری ﮐووﯾد ١٩-ﺑﺎﺷﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻧﺷﺎن دھﯾد ﭼرا ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
اﻟزاﻣﺎت ﯾﮏ وﯾزای دﯾﮕر ،از ﺟﻣﻠﮫ ﯾﮏ وﯾزای ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧده ،را ﺑرآورده ﮐﻧﯾد .اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﺎﻣل ﯾﮏ اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ و ﻣدارﮐﯽ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ دﺳﺗرﺳﯽ ﻧدارﯾد ﺗﺎ ھزﯾﻧﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای دﯾﮕر ) (VACرا ﭘرداﺧت
ﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺳﺎﯾر ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی وﯾزای ﺧود را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای ﺟدﯾد
ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ:



در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،از طرﯾﻖ  ImmiAccountﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد
زودﺗر از  ۴ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل از اﻧﻘﺿﺎی وﯾزای ﮐﻧوﻧﯽ ﺧود ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﮑﻧﯾد.

وﻗﺗﯽ ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای ﺟدﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ وﯾزای ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ داده ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﺧواھد داد ﺗﺎ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣورد ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾزای ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻣﯽ ﺷود ،در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﮫ طور ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻗﺎﻣت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
اﮔر روی وﯾزای ﺧود »ﺷرط ﻋدم اﻗﺎﻣت ﺑﯾﺷﺗر« دارﯾد ،ﭘﯾش از ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای دﯾﮕر ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻟﻐو اﯾن ﺷرط
درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد.
اﮔر وﯾزای ﺷﻣﺎ ﻗﺑﻼ ﻣﻧﻘﺿﯽ ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ ﻗﺳﻣت وﯾزای ﻣن ﻣﻧﻘﺿﯽ ﺷده اﺳت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

ﮐﺎر ﮐردن
دارﻧدﮔﺎن وﯾزای ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧده و  ETAاﺟﺎزه ﻧدارﻧد در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﮐﺎر ﮐﻧﻧد.

ﺷراﯾط وﯾزا
وزارﺗﺧﺎﻧﮫ درک ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ﮐووﯾد ١٩-ﺷﺎﯾد ﻣﺎﻧﻊ ﺧروج ﺑرﺧﯽ از ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از
اﺳﺗراﻟﯾﺎ طﺑﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده ﯾﺎ رﻋﺎﯾت ﺷراﯾط وﯾزاﯾﺷﺎن ﺷود .ھﻧﮕﺎم ﺑررﺳﯽ ھر ﻧوع ﺗﻘﺎﺿﺎ در آﯾﻧده ،ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن
ﺗوﺟﮫ ﺧواھﯾم داﺷت ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﺷراﯾطﯽ ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﯾد ﮐﮫ ﺧﺎرج از ﮐﻧﺗرل ﺷﻣﺎﺳت.
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ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷراﯾط وﯾزای زﯾر در ﻣورد دارﻧدﮔﺎن وﯾزای ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧده در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺻدق ﮐﻧد:
ﺷرط ﻋدم اﻗﺎﻣت ﺑﯾﺷﺗر )ﺷﺎﻣل (٨۵٣۵ ،٨۵٣۴ ،٨۵٠٣
اﮔر ﺷﻣﺎ دارای ﯾﮏ وﯾزای ﺑﺎ ﺷرط ﻋدم اﻗﺎﻣت ﺑﯾﺷﺗر ھﺳﺗﯾد ،ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرای اﮐﺛر وﯾزاھﺎی دﯾﮕر در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد
ﻣﮕر اﯾن ﮐﮫ اﯾن ﺷرط ﻟﻐو ﺷود.
اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای دﯾﮕر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد و وﯾزای ﺷﻣﺎ در ﮐﻣﺗر از  ۴ھﻔﺗﮫ دﯾﮕر ﻣﻧﻘﺿﯽ ﺧواھد ﺷد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای
ﻟﻐو اﯾن ﺷرط درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﺑﺎ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﻣواﻓﻘت ﺷود ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﭘﯾش از اﻧﻘﺿﺎی وﯾزای ﮐﻧوﻧﯽ ﺧود ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای ﺟدﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد.
ﺷرط ) ٨۵٣١ﻧﺑﺎﯾد ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن دوره وﯾزا در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﻣﺎﻧﯾد(
اﯾن ﺷرط ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻟﻐو ﺷود ،اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﯾن ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای دﯾﮕر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﺷﻣﺎ دارای ﯾﮏ وﯾزا ﺑﺎ ﺷرط  ٨۵٣١ھﺳﺗﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﭘﯾش از اﻧﻘﺿﺎی وﯾزای ﮐﻧوﻧﯽ ﺧود ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای ﺟدﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﮐﻧﯾد.
ﺷرط ) ٨۵۵٨ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ھر دوره  ١٨ﻣﺎھﮫ ﺑرای ﺑﯾش از  ١٢ﻣﺎه در اﺳﺗراﻟﯾﺎ اﻗﺎﻣت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد(
اﯾن ﺷرط ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻟﻐو ﺷود ،اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﯾن ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای دﯾﮕر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﺷﻣﺎ دارای ﯾﮏ وﯾزا ﺑﺎ ﺷرط  ٨۵۵٨ھﺳﺗﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﭘﯾش از اﻧﻘﺿﺎی وﯾزای ﮐﻧوﻧﯽ ﺧود ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای ﺟدﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﺷﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺟﺎز اﻗﺎﻣت در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ھﻧوز در اﯾن ﮐﺷور ھﺳﺗﯾد ،وﯾزای ﺷﻣﺎ ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﻣﻧﻘﺿﯽ ﺧواھد ﺷد.
وﯾزای ﺷﻣﺎ ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﻣﻧﻘﺿﯽ ﻧﺧواھد ﺷد اﮔر ﻣﺟﻣوع ﺣﺿور ﺷﻣﺎ در ﯾﮏ دوره  ١٨ﻣﺎھﮫ ﺑﯾﺷﺗر از  ١٢ﻣﺎه ﺑﺎﺷد
)ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ھر ﺑﺎزدﯾد ﺑﯾﺷﺗر از دوره اﻗﺎﻣت ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﻧﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷﯾد(.

ﺗﻣﮭﯾدات ﭘردازش وﯾزای ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧده
ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐووﯾد ١٩-زﻣﺎن ﭘردازش ﺑرﺧﯽ از وﯾزاھﺎ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔرﻓﺗن ﺗﺻﻣﯾم ﻧﮭﺎﯾﯽ در ﻣورد
ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺑرد.
وﻗﺗﯽ ﺷﻣﺎ در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧده ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ وﯾزای ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ داده ﺧواھد ﺷد .اﮔر وﯾزای
ﮐﻧوﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﻗﺑل از اﯾن ﮐﮫ ﻣﺎ در ﻣورد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾم ﻣﻧﻘﺿﯽ ﺷود ،وﯾزای ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ ﺷﻣﺎ ﺷروع ﺧواھد ﺷد .اﯾن
ﺑﺎﻋث اطﻣﯾﻧﺎن در اﯾن ﻣورد ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ طور ﻗﺎﻧوﻧﯽ در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯾد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾزای ﺷﻣﺎ را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ وﯾزای ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﻣﺎﻧﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ
در درﯾﺎﻓت ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ اﻋطﺎی وﯾزای ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ ﺧود ﺷﺎھد ﺗﺎﺧﯾر ﺑﺎﺷﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﯾش از اﻧﻘﺿﺎی وﯾزای ﮐﻧوﻧﯽ ﺧود
ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای ﺑﺎزدﯾدﮐﻧﻧده ﺟدﯾد اﻗدام ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﮕران وﺿﻌﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧود ﺑﺎﺷﯾد ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﻣﺎ ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ
اﻋطﺎی وﯾزای ﺑرﯾﺟﯾﻧﮓ را ھﻧوز ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻧﻔرﺳﺗﺎده ﺑﺎﺷﯾم.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع ﺧواھﯾم داد.
اﮔر ﭘﯾش از اﯾن ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾم اﺳﺗراﻟﯾﺎ را ﺗرک ﮐﻧﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧود را ﻟﻐو ﮐﻧﯾد.
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ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﭘﯾﺎم ھﺎی ﻣﺎ ،ﺑروز ﮐردن اطﻼﻋﺎت ﺧود ،اطﻼع دادن ﺑﮫ ﻣﺎ در ﻣورد اﯾن ﮐﮫ اﺷﺗﺑﺎھﯽ داﺷﺗﮫ اﯾد ﯾﺎ ﻟﻐو ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﺧود ،از  ImmiAccountاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

اﺧﺗﻼﻻت در ﺧدﻣﺎت
ﺑرﺧﯽ ﺧدﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ روﻧد ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾزا ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﮐووﯾد ١٩-ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﯾﮏ ﺳری ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ
ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﯾم )از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘزﺷﮑﯽ( ﻣﻣﮑن اﺳت در ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﻣوﺟود ﻧﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﺷﻣﺎ زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗری داده ﺧواھد ﺷد
ﺗﺎ اﯾن ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت را ﺗﮑﻣﯾل و در ﺻورت ﻧﯾﺎز اطﻼﻋﺎت درﺧواﺳﺗﯽ را اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد.
اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر
اﮔر از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد ،در اوﻟﯾن ﻓرﺻﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن اطﻼﻋﺎت را از طرﯾﻖ
 ImmiAccountﺑرای ﻣﺎ ﺑﻔرﺳﺗﯾد.
اﮔر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺑﻣوﻗﻊ اراﺋﮫ دھﯾد ،ﺗوﺿﯾﺢ ﺧود را از طرﯾﻖ  ImmiAccountآﭘﻠود ﮐﻧﯾد .ھﻧﮕﺎم ﺑررﺳﯽ
ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾزای ﺷﻣﺎ ،ﻣﺎ ھرﮔوﻧﮫ اﺧﺗﻼل در ﺧدﻣﺎت را ﻣد ﻧظر ﻗرار ﺧواھﯾم داد .ﭘﯾش از ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﻣورد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻣﺎ
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد ﻣﺎ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺧواھﯾم ﮔرﻓت.

ﮔرﻓﺗن وﻗت ﻣﻼﻗﺎت ﺑرای ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﺳﻼﻣت
اﮔر ﻻزم ﺑﺎﺷد ﺑرای وﯾزاﯾﺗﺎن ﺗﺣت ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﺳﻼﻣت ﻗرار ﮔﯾرﯾد ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع ﺧواھﯾم داد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در دوره
زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﮔرﻓﺗن از ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت وﯾزای  Bupa Medicalوﻗت ﺑﮕﯾرﯾد ،ﯾﺎ وﻗت ﻣﻼﻗﺎت ﺷﻣﺎ ﻟﻐو ﺷده
اﺳت:




از طرﯾﻖ ﺣﺳﺎب  ImmiAccountﺧود ﯾﮏ ﺗوﺿﯾﺢ آﭘﻠود ﮐﻧﯾد
در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ﯾﮏ وﻗت ﻣﻼﻗﺎت ﺑرای ﺗﺎرﯾﺦ ﻣوﺟود ﺑﻌدی ﺑﮕﯾرﯾد
ﭘس از اﯾن ﮐﮫ ﯾﮏ وﻗت ﻣﻼﻗﺎت ﮔرﻓﺗﯾد ،از طرﯾﻖ  ImmiAccountﺗﺎرﯾﺦ وﻗت ﻣﻼﻗﺎت ﺧود را ﺑﮫ اطﻼع دھﯾد.

ھﻧﮕﺎم ﺑررﺳﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾزای ﺷﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ ھر ﺗﺎﺧﯾر ﯾﺎ ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﺗوﺟﮫ ﺧواھﯾم داﺷت .ﻗﺑل از اﯾن ﮐﮫ در ﻣورد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم
ﺑﮕﯾرﯾم اﮔر ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد ،دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺧواھﯾم ﮔرﻓت.

وﯾزای روﯾداد ھﻣﮫ ﮔﯾری ﮐووﯾد١٩-
اﮔر وﯾزای ﺷﻣﺎ رو ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن اﺳت ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﮐﺷور ﺧود ﺑرﮔردﯾد و واﺟد ﺷراﯾط ﯾﮏ وﯾزای دﯾﮕر ﻧﯾﺳﺗﯾد،
ﻣﻣﮑن اﺳت واﺟد ﺷراﯾط ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣوﻗت )زﯾرﮔروه  (۴٠٨ﺷﺎﺧﮫ روﯾداد ﺗﺎﯾﯾد ﺷده دوﻟت اﺳﺗراﻟﯾﺎ )وﯾزای روﯾداد ھﻣﮫ ﮔﯾری
ﮐووﯾد (١٩-ﺑﺎﺷﯾد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻧﺷﺎن دھﯾد ﭼرا ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﻟزاﻣﺎت ﯾﮏ وﯾزای دﯾﮕر را ﺑرآورده ﮐﻧﯾد .اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﺎﻣل ﯾﮏ اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ و ﻣدارﮐﯽ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ دﺳﺗرﺳﯽ ﻧدارﯾد ﺗﺎ ھزﯾﻧﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای ﯾﮏ وﯾزای دﯾﮕر ) (VACرا ﭘرداﺧت
ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﺷرط ﻋدم اﻗﺎﻣت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﺷﻣﺎ ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد ﭘﯾش از اﯾن ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑرای وﯾزای روﯾداد ھﻣﮫ ﮔﯾری ﮐووﯾد١٩-
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد ﺑﺎﯾد اﯾن ﺷرط ﻟﻐو ﺷده ﺑﺎﺷد.
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