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Cerimônias de cidadania
Devido à pandemia de Coronavírus (COVID-19), o Departamento está realizando cerimônias de cidadania
on-line por meio de um link de vídeo seguro, para permitir que os candidatos já aprovados continuem a se
tornar cidadãos australianos.
As cerimônias on-line serão realizadas com o oficial responsável e, geralmente, com um único conferencista
ou um grupo doméstico, se residirem no mesmo local e são mais curtas do que as cerimônias presenciais
tradicionais, garantindo ainda que os requisitos legais sejam cumpridos. As cerimônias realizadas on-line
continuarão a incluir medidas de integridade, como verificações de identidade.
Após a flexibilização das restrições do COVID-19 em várias jurisdições, pequenas cerimônias de cidadania
pessoal também serão reintroduzidas a partir de junho de 2020. Essas cerimônias devem cumprir as
diretivas atuais do estado ou território sobre os limites de pequenas reuniões e atender aos requisitos de
segurança da COVID.
Os indivíduos serão contatados diretamente e convidados a participar de uma cerimônia de cidadania online ou de uma pequena cerimônia presencial. Não há necessidade de entrar em contato com o
Departamento ou o conselho local sobre sua cerimônia.
Geralmente, os participantes têm 12 meses a partir do aviso de aprovação para comparecer a uma
cerimônia e fazerem o Juramento de Compromisso, no entanto, durante o período COVID-19, a aprovação
da cidadania não será cancelada se um participante não puder comparecer a uma cerimônia dentro desse
período de 12 meses.

Solicitação de cidadania
Novos requerimentos para cidadania australiana estão sendo aceitos.
O processamento continua em todos os pedidos de cidadania australiana que já foram apresentados ao
Departamento.
As entrevistas pessoais e os testes de cidadania foram retomados na Austrália Ocidental somente a partir
de 6 de julho de 2020. Indivíduos elegíveis serão contatados e convidados a participar de uma entrevista
ou teste de cidadania. Não há necessidade de entrar em contato com o Departamento sobre sua
cerimônia.
Gradualmente, reiniciaremos as entrevistas e os testes de cidadania em outros estados e territórios quando
for seguro fazê-lo.

