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Upacara kewarganegaraan
Karena adanya pandemi Coronavirus (COVID-19), Departemen Dalam Negeri (Departemen) sekarang
sedang melakukan upacara kewarganegaraan online melalui tautan video yang aman, untuk
memungkinkan pemohon yang telah lulus untuk melanjutkan proses menjadi warga negara Australia.
Upacara online tersebut akan dipimpin oleh petugas pemimpin upacara dan umumnya merupakan upacara
perorangan, atau kelompok rumah tangga jika mereka bertempat tinggal di lokasi yang sama, dan durasinya
lebih pendek dari upacara tatap muka biasanya. Namun, persyaratan hukum akan tetap terpenuhi. Upacara
yang dilakukan secara online akan terus menyertakan langkah-langkah integritas, seperti pemeriksaan
identitas diri.
Menyusul dilonggarkannya peraturan COVID-19 di sejumlah wilayah, upacara kewarganegaraan kecil
secara langsung juga akan dimulai kembali sejak bulan Juni 2020. Upacara tersebut harus mematuhi arahan
negara bagian atau teritori yang berlaku terkait batasan atas pertemuan kecil, dan harus sesuai dengan
persyaratan COVIDSafe.
Setiap orang akan dihubungi secara langsung dan diundang untuk menghadiri upacara kewarganegaraan
online atau upacara tatap muka berpeserta kecil. Anda tidak perlu menghubungi Departemen atau
pemerintah daerah setempat Anda tentang upacara Anda.
Umumnya, pemohon kewarganegaraan diberi waktu 12 bulan sejak menerima pemberitahuan
kewarganegaraan untuk menghadiri upacara dan mengucapkan sumpah mereka. Namun, selama periode
COVID-19, kewarganegaraan tersebut tidak akan dibatalkan jika pemohon kewarganegaraan tidak dapat
menghadiri upacara dalam periode 12 bulan tersebut.

Mengajukan permohonan kewarganegaraan
Permohonan baru untuk kewarganegaraan Australia tetap diterima.
Pemrosesan masih berlanjut atas semua permohonan kewarganegaraan Australia yang telah diajukan ke
Departemen.
Wawancara langsung warga negara dan tes kewarganegaraan telah dimulai kembali di Australia Barat sejak
6 Juli 2020. Setiap orang yang memenuhi syarat akan dihubungi dan diundang untuk menghadiri wawancara
atau tes kewarganegaraan. Anda tidak perlu menghubungi Departemen tentang wawancara atau tes
kewarganegaraan Anda.
Secara bertahap kami akan memulai kembali wawancara dan tes kewarganegaraan di negara bagian dan
teritori lain setelah hal itu aman untuk dilakukan.
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