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ਨਾਗਰਰਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮਾਗਮ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਉਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰ ੂੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਰਕ ਬਣਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਨਾਗਰਰਕ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਵਭਾਗ ਨਾਗਰਰਕਤਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰੁੱ ਰਿਅਤ ਵੀਡੀਓ-ਰਲੂੰਕ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਆਯੋਰ ਤ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਸਮਾਗਮ ਪਰਧਾਨਗੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੁੱ ਲੇ -ਨਾਲ-ਇਕੁੱ ਲਾ ਆਧਾਰ ਤੇ,
ਗਹਾ ਉੱਤੇ ਰਰਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਰਵਾਇਤੀ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟ੍ੇ ਹੋਣਗੇ,
ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਪਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਨਲਾਈਨ ਆਯੋਰ ਤ ਕੀਤੇ
ਰਕ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ

ਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸਮਹ ਵ ੋਂ ਹੋਣਗੇ

ੇ ਉਹ ਇਕ

ਦ ਰਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਂਵਾਂਗੇ ਰਕ ਕਾਨੂੰ ਨੀ

ਾਂਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਵੁੱ ਚ ਨੇਕਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਰਰਹਣਗੇ, ਰ ਵੇਂ

ਾਂਚਾਂ।

ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਰਧਕਾਰ ਿੇਤਰਾਂ ਰਵੁੱ ਚ COVID-19 ਦੀਆਂ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਘਟ੍ਣ ਦੇ ਨਾਲ,
ਨਾਗਰਰਕਤਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਦੋਬਾਰਾ ਸ਼ਰ ਕੀਤੇ

ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾ

ਨ 2020 ਤੋਂ ਛੋਟ੍ੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ
ਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟ੍ੇ ਇਕੁੱ ਠਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੌ ਦਾ

ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ COVIDSafe ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਪਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਨਾਗਰਰਕਤਾ ਸਮਾਗਮ ਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਛੋਟ੍ੇ ਨਾਗਰਰਕਤਾ ਸਮਾਗਮ ਰਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਸੁੱ ਧਾ ਸੂੰ ਪਰਕ
ਕੀਤਾ

ਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਵਾਸਤੇ ਰਵਭਾਗ ਨੂੰ

ਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਰਨਕ ਕੌਂ ਰਸਲ ਨੂੰ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਾਗਰਰਕਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਗਮ ਰਵੁੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਚਨਬੁੱ ਧਤਾ ਦਾ ਪਰਣ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਵਾਨਗੀ
ਦੀ ਸਚਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਰਫਰ ਵੀ, COVID-19 ਦੀ ਰਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਗਰਰਕਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਰੁੱ ਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਾਗਰਰਕਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 12 ਮਹੀਰਨਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਸਮਾਗਮ ਰਵੁੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇਣਾ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਰਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ

ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ੇਕਰ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਰਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਚੁੱ ਲਦੀ ਰਹੇਗੀ

ੋ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਰਵਭਾਗ ਕੋਲ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ

ਾ

ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ।
ਨਾਗਰਰਕਤਾ ਦੀਆਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਰਕਤਾ ਦੇ ਇਮਰਤਹਾਨ ਵੈਸਟ੍ਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਵੁੱ ਚ 6
ਦੋਬਾਰਾ ਸ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯੋਗ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਰਕਤਾ ਮਲਾਕਾਤ
ਬਲਾਇਆ

ਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਰਕਤਾ ਮਲਾਕਾਤ

ਾਂ ਇਮਰਤਹਾਨ ਰਵੁੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਰਸੁੱ ਧਾ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ

ਾਂ ਇਮਰਤਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਰਵਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਦਸਰੇ ਰਾ ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਵੁੱ ਚ ਮਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਰਕਤਾ ਦੇ ਇਮਰਤਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੋਬਾਰਾ ਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ
ਕਰਨਾ ਸਰੁੱ ਰਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲਾਈ 2020 ਤੋਂ

ਦੋਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ

