
 
 
 

  

 

COVID-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ 

ਭਾਂਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥ ਿੱ ਤੀ ਬਾਰੇ ਪਿੱਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਨਤਕ 
ਥਸਹਤ ਥਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥਬਮਾਰ ਮਥਹਸ ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ 
ਕਰਵਾਓ ਅਤ ੇCOVID-19 ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। 

ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ COVID-19 ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

 ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ 
 ਥਨਊ ਸਾਊ  ਵੇਲਜ਼ 
 ਨੌਰਦਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ 
 ਕਈਜ਼ਂਲੈਂਡ 
 ਦਿੱ ਖਣੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ 
 ਤਸਮਾਨੀਆ 
 ਥਵਕਟੋਰੀਆ 
 ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ 

ਮੇਰ ੇਕੋਲ ਬਰਰਰਜਿੰ ਗ ਵੀਜ਼ਾ ਹ ੈ

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਰਰਜਿੰ ਗ ਵੀਜ਼ਾ A, B ਜਾਂ C ਹੈ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਥਰਥਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ਾ A, B ਜਾਂ C ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਥਵਿੱ ਚ ਰਥਹਣ ਦੀ ਆਥਗਆ ਦੇਵੇਗਾ 
ਜਦੋਂ ਥਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ ੇਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਮੀਥਖਆ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਥਫਰ ਵੀ, ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕੋਈ 
ਪਰਵਾਸੀ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਸਮੀਥਖਆਵਾਂ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਬਣਾਏ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਥਰਥਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ਾ A ਜਾਂ C ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦ ੇਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਥਰਥਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ਾ 
A ਜਾਂ C ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਥਵਿੱ ਖ ਥਵਿੱ ਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਆਥਗਆ 
ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਥਕਸੇ ਦ ਸਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਥਹਲਾਂ ਬਥਰਥਜੂੰਗ 
ਵੀਜ਼ਾ A ਵਾਲੇ ਬਥਰਥਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ਾ B ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਥਵਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

https://www.covid19.act.gov.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx
https://coronavirus.nt.gov.au/
https://www.health.qld.gov.au/
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet
https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.healthywa.wa.gov.au/coronavirus
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 ਬਥਰਥਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ਾ B ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚਿੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਥਫਰ ਵੀ, ਬਥਰਥਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ਾ B ਵਾਥਲਆਂ 
ਦਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਥਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਬੂੰਦ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤਿੱਕ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਥਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਥਕ 
ਕੋਈ ਛੋਟ ਲਾਗ  ਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਫਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਅਤ ੇਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ 
ਥਵਿੱ ਚ ਆਉਣਾ (Coming to Australia) ਵੇਖੋ। 

 

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਰਰਜਿੰ ਗ ਵੀਜ਼ਾ E ਹੈ 

ਬਥਰਥਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ਾ E ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਥਵਿੱ ਚ ਰਥਹਣ ਦੀ ਆਥਗਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਥਕ ਤੁਸੀਂ: 

 ਇ ੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 
 ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੂੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਥਕਸੇ ਦ ਸਰੇ ਵੀਥਜ਼ਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਥਜੂੰ ਨਾ ਛੇਤੀ ਸੂੰਭਵ ਹੋ 
ਸਕੇ ਬਥਰਥਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ਾ E ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਥਵਿੱ ਚ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਦਰਜਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 
ਥਜੂੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕਰ ਸਕੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਥਰਥਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ਾ E ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਥਹਲਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, 
ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣੇ ਰਥਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਕ ਹੋਰ ਬਥਰਥਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ਾ E ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 

 ਤੁਸੀਂ ImmiAccount ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 ਜ ੇਤੁਹਾਨ ੂੰ  ImmiAccount ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ (ਫਾਰਮ 1008 – ਬਥਰਥਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ਾ E ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ – 

ਸਬਕਲਾਸ 050) ਨ ੂੰ  ਕਾਗਜ਼ੀ ਰ ਪ ਥਵਿੱ ਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਥਜਹੜੇ ਲੋਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨ ੂੰ  ਗੈਰ-ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਥਰਕਾਂ ਜਾਂ D, E ਜਾਂ F ਬਥਰਥਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ ੇਵਾਥਲਆਂ ਵਜੋਂ ਛਿੱਡ 
ਕੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਥਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਥਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਭਥਵਿੱ ਖ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 ਦੋਬਾਰਾ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱ ੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: ਦੋਬਾਰਾ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਾਬੂੰ ਦੀ 

  

https://covid19.homeaffairs.gov.au/coming-australia
https://covid19.homeaffairs.gov.au/coming-australia
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1008.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1008.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-australia/can-i-go-to-australia/re-entry-ban
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ਬਰਰਰਜਿੰ ਗ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨਾ 

ਬਥਰਥਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ ੇਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਥਹਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਥਵਿੱ ਚ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਥਗਆ ਥਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 VEVO ਦੀ ਸੇਵਾ ਨ ੂੰ  ਵਰਤ ਕੇ, ਜਾਂ 
 ਆਪਣੇ ImmiAccount ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਜ਼ ੇਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਕੇ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਥਰਥਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਥਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਥਕਸੇ 
ਦ ਸਰੇ ਬਥਰਥਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਥਗਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਥਸਰਫ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ 
ਥਵਿੱ ਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਥਵਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਥਕ ਤੁਸੀਂ ਥਵਿੱ ਤੀ ਔਥਖਆਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਥਰਥਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗ ੇਥਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਥਹਲੇ ਵੀਜ਼ ੇਉਪਰ ਲਾਗ  ਸਨ। 

 

ਬਰਰਰਜਿੰ ਗ ਵੀਰਜ਼ਆਂ ਦਾ ਮ ੁੱ ਕਣਾ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਿੱ ਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥਜੂੰ ਨਾ ਛੇਤੀ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ 
ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਥਰਵਾਰ ਦਾ ਸਥਹਯੋਗ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਮਹੀਥਨਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਥਜੂੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਰਬੂੰ ਧਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਉਤਸ਼ਾਥਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਾਇਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਫਰ 
ਦੀਆਂ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਹਿੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ: ਤਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਕ ਥਗਆ ਹੈ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ ੇਦੀ ਵੈਧਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਥਹਲਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜ ੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਨਵਾਂ 
ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-about-to-expire
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ਵੀਜ਼ ੇਦੀ ਵੈਧਤਾ ਥਮਆਦ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣਾ ਸੂੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਤਾਂ ਬਥਰਥਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ਾ B 
(BVB) ਲਈ ਵੈਧ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣੀ ਸੂੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਥਹੂੰਦੇ ਸਮੇਂ BVB ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੂੰਭਵ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 

ਸਰਹਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰੇਲ  ਮਾਮਥਲਆਂ ਦੇ ਥਵਭਾਗ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰੈਜ਼ ਲ ਸ਼ਨ 
ਸਰਥਵਸ (SRS) ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱ  ੇਉਪਲਬਧ ਹੈ: ਸਟੇਟਸ ਰੈਜ਼ ਲ ਸ਼ਨ ਸਰਥਵਸ 

SRS ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ ੇਦੇ ਥਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਥਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 
ਹੁਣ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਥਵਕਲਪਾਂ ਉੱਤੇ ਥਕਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਛਿੱਡ ਕੇ 
ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਥਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਥਜਿੱ  ੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦ ਸਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਥਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਥਵਿੱ ਚ, ਥਵਭਾਗ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰੈਜ਼ ਲ ਸ਼ਨ ਸਰਥਵਸ ਯੋਗ ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ 
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਥਵਿੱ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਵਾਪਸ ਭੇਜ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਥਹਯੋਗੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ ੂੰ  ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥਵਭਾਗ 
ਇੂੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ (IOM) ਅਤ ੇSerco (Homeward) ਨ ੂੰ  ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਥਤਆਂ ਵਜੋਂ ਠੇਕੇ 
ਥਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਵਾਪਸ ਭੇਜ ੇਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗ ਸਥਹਯੋਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਥਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਕ, ਜਾਂ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਥਜਸ ਥਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ 
 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਥਟਕਟ 
 ਸਫਰ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਥਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ 
 ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਥਵਿੱ ਚ ਸਵਾਗਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
 ਆਖਰੀ ਮੂੰ ਥਜ਼ਲ ਵਿੱਲ ਸਫਰ ਥਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ। 

ਵਾਪਸ ਭੇਜ ੇਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਥਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਥਕ: 

 ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਥਰਕ ਹੋ 

http://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview
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 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥਜਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਥਵਿੱ ਚ ਦੋਬਾਰਾ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਥਗਆ ਦੇਵੇ 
 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਿੱਛਾ ਨਾਲ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਜਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚੁਣਨਾ ਥਜਿੱ   ੇਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤ ੇ

ਰਥਹਣ ਦਾ ਹਿੱਕ ਹੈ 
 ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਥਵਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਥਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ। 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱ  ੇਉਪਲਬਧ ਹੈ: ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 

ਸਟੇਟਸ ਰੈਜ਼ ਲੇਸ਼ਨ ਸੁਪੋਰਟ ਸਰਥਵਸਜ਼ (SRSS) ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੈਰ-ਨਾਗਥਰਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ ਜੋ ਥਕ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਥਵਿੱ ਚ ਰਥਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਥਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਦਰਜੇ ਦਾ 
ਥਨਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਥਰਹਾ ਹੈ। SRSS ਪਰੋਗਰਾਮ  ੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਥਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਥਤਆਰ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਜੋ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੁਦ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੇਲ  ਮਾਮਥਲਆਂ ਦੇ ਥਵਭਾਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ 
ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਥਮਲਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਕਾਂ ਨਾਲ ਬਥਰਥਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ ੇਵਾਲੇ ਥਵਅਕਤੀਆਂ, ਅਤ ੇਥਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 
ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਿੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਥਰਹਾ 
ਹੈ। 

COVID-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, SRSS ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱ  ੇਉਪਲਬਧ ਹੈ: ਸਟੇਟਸ ਰੈਜ਼ ਲੇਸ਼ਨ ਸੁਪੋਰਟ ਸਰਥਵਸਜ਼ 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/help-to-leave
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/status-resolution-support-services

