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Τελετές απονομής υπηκοότητας



Υποβολή αιτήσεων για υπηκοότητα

Τελετές απονομής υπηκοότητας
Λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID-19), το Υπουργείο πραγματοποιεί διαδικτυακές τελετές
απονομής υπηκοότητας μέσω ασφαλούς βιντεοσύνδεσης για να επιτρέψει σε αυτούς τους αιτούντες που
έχουν ήδη εγκριθεί να συνεχίσουν για να γίνουν Αυστραλοί υπήκοοι.
Οι διαδικτυακές τελετές θα είναι με τον προεδρεύοντα αξιωματούχο και γενικά έναν υποψήφιο υπήκοο, ή με
μια ομάδα νοικοκυριού εάν διαμένει στην ίδια τοποθεσία, και είναι μικρότερες από τις παραδοσιακές
αυτοπρόσωπες τελετές, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν ότι πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις. Οι τελετές που
εκτελούνται διαδικτυακά συνεχίζουν να περιλαμβάνουν μέτρα ακεραιότητας, όπως ελέγχους ταυτότητας.
Μετά την ελάφρυνση των περιορισμών COVID-19 σε διάφορες δικαιοδοσίες, μικρές αυτοπρόσωπες τελετές
απονομής υπηκοότητας επιστρέφουν επίσης από τον Ιούνιο του 2020. Αυτές οι τελετές πρέπει να
συμμορφώνονται με τις τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές πολιτείας ή επικράτειας για τα όρια των μικρών
συναθροίσεων και να πληρούν τις απαιτήσεις COVIDSafe.
Η επικοινωνία με τα άτομα θα γίνει απευθείας και θα προσκληθούν να παρευρεθούν σε μια διαδικτυακή
τελετή απονομής υπηκοότητας ή σε μια μικρή αυτοπρόσωπη τελετή. Δε χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το
Υπουργείο ή το Δήμο της περιοχής σας για την τελετή σας απονομής.
Γενικά, οι υποψήφιοι υπήκοοι έχουν 12 μήνες από την ειδοποίηση έγκρισής τους να παρευρεθούν σε τελετή
απονομής και να δεσμευτούν στην Αυστραλιανή υπηκοότητα, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου της
πανδημίας της COVID-19, η έγκριση της υπηκοότητας δε θα ακυρωθεί εάν ο υποψήφιος υπήκοος δεν
μπορεί να παρευρεθεί σε τελετή απονομής εντός αυτής της δωδεκάμηνης περιόδου.

Υποβολή αιτήσεων για υπηκοότητα
Γίνονται αποδεκτές οι νέες αιτήσεις για αυστραλιανή υπηκοότητα.
Συνεχίζεται η επεξεργασία όλων των αιτήσεων Αυστραλιανής υπηκοότητας που έχουν ήδη υποβληθεί στο
Υπουργείο.
Οι αυτοπρόσωπες συνεντεύξεις υπηκοότητας και τα τεστ έχουν επανεκκινήσει στη Δυτική Αυστραλία μόνο
από τις 6 Ιουλίου 2020. Τα επιλέξιμα άτομα θα προσκληθούν να συμμετάσχουν σε συνέντευξη ή σε τεστ. Δε
χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το Υπουργείο για τη συνέντευξη ή το τεστ υπηκοότητας.
Θα επανεκκινήσουμε σταδιακά συνεντεύξεις και τεστ υπηκοότητας σε άλλες πολιτείες και επικράτειες όταν
είναι ασφαλές να το κάνουμε.
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