
      

  
      

  

 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ 

ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਨਾਗਰਰਕ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱ ਚ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  14 ਵਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਤਰਨ  ਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵ ਿੱ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਭ ਤੋਂ 
ਪਰਹੇ ਇਕ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਰਵਿਣ  ਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵ ਿੱ ਚ (ਉਿਾਿਰਣ  ਜੋਂ, ਿੋਟ੍ਲ) ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਿਣਾ ਪ ੇਗ੍ਾ। 

ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨ ੂੰ  ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਿੇ ਿੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਿੇ ਨਾਗ੍ਵਰਕ, ਪਿੱ ਕੇ  ਸਨੀਕ ਅਤ ੇਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਿੇ 
ਨਾਗ੍ਵਰਕ, ਪਿੱ ਕੇ  ਸਨੀਕ ਿੇ ਨੇੜਲੇ ਪਵਰ ਾਰ ਿੇ ਜੀਅ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਿਣ  ਾਲੇ ਵਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਿੇ 
ਨਾਗ੍ਵਰਕ ਿੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜਲੇ ਪਵਰ ਾਰ ਿਾ ਜੀਅ ਿੋ, ਵਜਸ ਕੋਲ ਆਰਜ਼ੀ  ੀਜ਼ਾ ਿੈ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਵਰਸ਼ਤੇ ਿਾ ਸਬ ਤ 
ਸਾਨ ੂੰ  ਿੇਣ ਿੀ ਲੋੜ ਪ ੇਗ੍ੀ। 

ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਦ ੇਨਾਗਰਰਕ 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਿੇ ਨਾਗ੍ਵਰਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱ ਚ ਿਾਖਲ ਿੋ ਸਕਿੇ ਿਨ, ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਿਾਲਾਤਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਿੇ  ੈਧ 
ਪਾਸਪੋਰਟ੍ ਿੇ ਵਬਨਾਂ ਿਾਖਲ ਿੋਣ ਿੀ ਆਵਗ੍ਆ ਵਿਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇਗ੍ੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ  ੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ੍ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਵਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਿੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਿੱ ਸ ਵਿਓ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਿੇ ਨਾਗ੍ਵਰਕ ਿੋ ਅਤ ੇਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ 
ਵ ਿੱ ਚ ਆਉਣ ਲਈ  ੀਜ਼ ੇਿੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ (ਭਾਂ ੇਂ ਵਕ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਿ ਿਰੀ ਨਾਗ੍ਵਰਕਤਾ ਿੋ ੇ)। ਏਅਰਲਾਈਨ ਤੁਿਾਡੀ 
ਨਾਗ੍ਵਰਕਤਾ ਿੀ ਪੁਸ਼ਟ੍ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਿੀ ਬੌਰਡਰ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੇਗ੍ੀ। ਇਿ ਮਿਿੱਤ ਪ ਰਣ ਿੈ ਵਕ 
ਤੁਸੀਂ ਿ ਾਈ ਅਿੱਡੇ ਤੇ ਜਲਿੀ ਪਿੁੂੰਚੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿੇਰ ਿੁੂੰ ਿੀ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਜਸ ਿੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਚ ਿੋ ਉੱਥੋਂ ਰ ਾਨਗ੍ੀ ਉਸ ਿੇਸ਼ ਿੇ 
ਵਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਿੇ ਫੈਸਵਲਆਂ ਉਪਰ ਵਨਰਭਰ ਿੋ ੇਗ੍ੀ। 

ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ 

ਪਿੱਕਾ  ਸਨੀਕ ਉਿ ਿੁੂੰ ਿਾ ਿੈ ਵਜਸ ਕੋਲ  ਸਨੀਕ  ਾਪਸੀ  ੀਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱ ਚ ਪਿੱਕਾ  ੀਜ਼ਾ ਿੈ। ਪਿੱ ਕੇ  ਸਨੀਕਾਂ 
ਨ ੂੰ   ੀ ਜਿੋਂ ਉਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱ ਚ ਿਾਖਲ ਿੁੂੰ ਿੇ ਿਨ, 14 ਵਿਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰ ਆਪਣੀ ਉਤਰਨ  ਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵ ਿੱ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਇਕ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਰਵਿਣ  ਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵ ਿੱ ਚ (ਉਿਾਿਰਣ  ਜੋਂ, ਿੋਟ੍ਲ) ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਿਣਾ ਪ ੇਗ੍ਾ। 

ਰਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦ ੇਨਾਗਰਰਕ ਜੋ ਰਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਰਵੱਚ ਰਰਹੰਦ ੇਹਨ 



 
  

 

  
      

 

ਸਫਾ 2 ਿਾ 6 

ਵਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਿੇ ਨਾਗ੍ਵਰਕ ਜੋ ਵਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਿੂੰਿੇ ਿਨ (ਸਬਕਲਾਸ 444  ੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਿ ਸਰੇ 
ਪਿੱ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ  ੀਜ਼ੇ ਨਾਲ), ਉਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱ ਚ ਆ ਸਕਿੇ ਿਨ। ਤੁਿਾਨ ੂੰ   ਸਨੀਕ ਿੋਣ ਿਾ ਸਬ ਤ ਜ਼ਰ ਰ ਨਾਲ ਲੈ 
ਕੇ ਚਿੱਲਣਾ ਿੋ ੇਗ੍ਾ (ਡਰਾਈ ਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਂ ਿਸਤਾ ੇਜ਼ ਜੋ ਤੁਿਾਡੀ ਵਰਿਾਇਸ਼ ਵ ਖਾਉਂਿ ੇਿਨ)। ਚੈਕ-ਇਨ ਕਰਨ  ੇਲੇ 
ਇਸ ਨ ੂੰ  ਵ ਖਾਓ। ਤੁਿਾਨ ੂੰ  14 ਵਿਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰ ਆਪਣੀ ਉਤਰਨ  ਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵ ਿੱ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਇਕ ਨੀਯਤ 
ਕੀਤੀ ਰਵਿਣ  ਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵ ਿੱ ਚ (ਉਿਾਿਰਣ  ਜੋਂ, ਿੋਟ੍ਲ) ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਿਣਾ ਪ ੇਗ੍ਾ। 

ਮਿਿੱਤ ਪ ਰਣ: ਵਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਿੇ ਨਾਗ੍ਵਰਕ ਅਤ ੇਪਿੱ ਕੇ  ਸਨੀਕ ਜੋ ਵਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱ ਚ ਨਿੀਂ ਰਵਿੂੰਿੇ ਿਨ, ਉਿ 
ਵਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ  ਾਪਸ ਜਾਣ  ਾਸਤ ੇਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਿੀ ਵਸਰਫ ਲੂੰ ਘ ਸਕਿੇ ਿਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਲੂੰ ਘਣ ਿੀ 
ਰਾਿਿਾਰੀ ਨ ੂੰ   ੇਖੋ। 

ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦ ੇਨਾਗਰਰਕ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਰਰਵਾਰ ਦਾ ਜੀਅ ਹਾਂ 

ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਨੇੜਲੇ ਪਵਰ ਾਰ ਿਾ ਜੀਅ ਵਸਰਫ ਉਿੋਂ ਿੀ ਮੂੰ ਵਨਆ ਜਾ ੇਗ੍ਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਿਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਕ ਿੋ: 

 ਜੀ ਨ ਸਾਥੀ 
 ਡੀਫੈਕਟ੍ ੋਵਰਸ਼ਤੇ  ਾਲੇ ਸਾਥੀ 
 ਵਨਰਭਰ ਬਿੱਚਾ/ਬਿੱਚੇ 
 ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਰਪਰਸਤ। 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱ ਚ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  14 ਵਿਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰ ਆਪਣੀ ਉਤਰਨ  ਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵ ਿੱ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਇਕ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਰਵਿਣ  ਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵ ਿੱ ਚ (ਉਿਾਿਰਣ  ਜੋਂ, ਿੋਟ੍ਲ) ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਿਣਾ ਪ ੇਗ੍ਾ। 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨ ੂੰ  ਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਵ ਭਾਗ੍ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇਣ ਿੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਿੀ ਿੈ। 

ਸਰਪਰਸਤ 

ਬਿੱਚੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਵਧਤ ਸਰਪਰਸਤ, ਉਿ ਵ ਅਕਤੀ ਿੈ ਜੋ ਵਕ ਲੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਭਲਾਈ ਿਾ ਵਜੂੰ ਮੇ ਾਰ ਿੈ; ਅਤੇ ਉਸ 
ਨ ੂੰ  ਬਿੱਚੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਵਧਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਿਿੱਕ ਅਤ ੇਕਰਤਿੱ   ਿਨ ਜ ੋਵਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਜਾਂ ਵਰ ਾਇਤ ਨਾਲ ਬਿੱਚੇ ਿੇ 
ਸਰਪਰਸਤ ਨ ੂੰ  ਵਮਲੇ ਿਨ, ਇਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ: 

 ਬਿੱਚ ੇਿੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੂੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਿਾ ਿਿੱਕ ਿੋਣਾ; ਅਤੇ 
 ਬਿੱਚ ੇਿੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੂੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਨਗ੍ਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਵਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਾ ਿਿੱਕ ਅਤ ੇਵਜੂੰ ਮੇ ਾਰੀ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 



 
  

 

  
      

 

ਸਫਾ 3 ਿਾ 6 

ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿੀਂ ਆ ਸਕਿੇ ਜਿ ਤਿੱਕ ਵਕ ਤੁਿਾਡ ੇਕੋਲ  ੀਜ਼ਾ ਿੋ ੇ।  ੀਜ਼ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਓ ਅਤੇ ਸਬ ਤ ਨਾਲ 
ਲਗ੍ਾਓ (ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਤੁਿਾਡਾ ਵ ਆਿ ਿਾ ਸਰਟ੍ੀਵਫਕੇਟ੍, ਤੁਿਾਡਾ ਜਨਮ ਿਾ ਸਰਟ੍ੀਵਫਕੇਟ੍ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਿੇ ਜਨਮ ਿਾ 
ਸਰਟ੍ੀਵਫਕੇਟ੍)। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ (ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਅਤ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ) 

ਵ ਭਾਗ੍ ਨ ੂੰ   ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿੇਠਾਂ ਵਿਿੱ ਤ ੇਪੁਿੱ ਛਵਗ੍ਿੱ ਛ ਫਾਰਮ ਨ ੂੰ   ਰਤ।ੋ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਸਬ ਤ ਨਾਲ ਲਗ੍ਾਉਣ ੇ
ਚਾਿੀਿੇ ਿਨ (ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਤੁਿਾਡਾ ਵ ਆਿ ਿਾ ਸਰਟ੍ੀਵਫਕੇਟ੍, ਤੁਿਾਡਾ ਡੀਫੈਕਟ੍ੋ ਵਰਸ਼ਤੇ ਿਾ ਸਬ ਤ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਸਾਂਝੀ ਪ ੂੰ ਜੀ ਜਾਂ 
ਜਾਇਿਾਿ, ਤੁਿਾਡਾ ਜਨਮ ਿਾ ਸਰਟ੍ੀਵਫਕੇਟ੍ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਿੇ ਜਨਮ ਿਾ ਸਰਟ੍ੀਵਫਕੇਟ੍)। ਉਨਹ ੀਂ ਿੇਰ ਤਿੱਕ ਸਫਰ ਨਾ 
ਕਰੋ ਜਿ ਤਿੱਕ ਵਿਿਾਇਤ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਕਰ ਸਕਿੇ ਿੋ। 

ਜੀ ਨਸਾਥੀ (ਸਬਕਲਾਸ 100, 309, 801, 820) ਅਤ ੇਬਿੱਚੇ (ਸਬਕਲਾਸ 101, 102, 445)  ੀਜ਼ ੇ ਾਲੇ 
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਸਕਿੇ ਿਨ। ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਛੋਟ੍ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂੰਭਾ ੀ ਵ ਆਿ (ਸਬਕਲਾਸ 300) ਿੇ  ੀਜ਼ ੇ ਾਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿੀਂ ਆ ਸਕਿ ੇਿਨ। 

ਛੋਟ੍ ਵਾਸਤ ੇਜਾਂ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਰਦਓ  

ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਓ 

ਯਾਤਰੀ ਵਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨ ੂੰ  ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਲਤਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬ ਰੀ  ਾਲਾ ਕਾਰਣ ਿੈ, ਉਿ ਛੋਟ੍ ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ 
ਿੇਣ  ਾਸਤ ੇ ੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨ ੂੰ   ਰਤ ਸਕਿੇ ਿਨ। 

ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ 

ਯਾਤਰੀ ਵਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨ ੂੰ  ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਲਤਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬ ਰੀ  ਾਲਾ ਕਾਰਣ ਿੈ, ਉਿਨਾਂ ਨ ੂੰ  
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੌਰਡਰ ਫੋਰਸ ਿੇ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟ੍ ਲੈਣੀ ਪ ੇਗ੍ੀ। 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱ ਚ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  14 ਵਿਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰ ਆਪਣੀ ਉਤਰਨ  ਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵ ਿੱ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਇਕ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਰਵਿਣ  ਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵ ਿੱ ਚ (ਉਿਾਿਰਣ  ਜੋਂ, ਿੋਟ੍ਲ) ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਿਣਾ ਪ ੇਗ੍ਾ। 

ਸਫਰ ਿੀਆਂ ਪਾਬੂੰ ਿੀਆਂ ਬਿਲਣਯੋਗ੍ ਿਨ। ਕੁਝ ਛੋਟ੍ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਿਨ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕਾਇਿਾ  ਾਪਸ ਪਤਾ ਕਰਿੇ 
ਰਿੋ। 

ਵਧੀਕ ਛੋਟ੍ਾਂ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਦਆੁਰਾ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
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ਸਫਰ ਿੀਆਂ ਪਾਬੂੰ ਿੀਆਂ ਜੋ ਇਸ  ੇਲੇ ਲਾਗ੍  ਿਨ ਉਿਨਾਂ ਿੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਵ ਿੱ ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੌਰਡਰ ਫੋਰਸ (ABF) ਿਾ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਇਕ  ਧੀਕ ਛੋਟ੍ ਲਈ ਇਿਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਵ ਚਾਰ ਸਕਿਾ ਿੈ: 

 ਵ ਿੇਸ਼ੀ ਨਾਗ੍ਵਰਕ ਜੋ ਵਕ COVID-19 ਿਾ ਜ ਾਬ ਿੇਣ ਵ ਿੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿੇ ਮਕਸਿ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 
ਿੀ ਕੌਮਨ ੈਲਥ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਸਿੱਿੇ ਉਪਰ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਜਾਂ ਵਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਿਾ ਅੂੰਿਰ ਆਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਵਿਿੱ ਤ 
ਵ ਿੱ ਚ ਿੋ ੇਗ੍ਾ 

 ਨਾਜ਼ੁਕ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਿ ਾਈ ਐਬਂ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਰਸਿ ਿੀ ਪਿੁੂੰਚ ਸਮੇਤ, ਜੋ ਵਕ ਅੂੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਿ ਾਈ 
ਅਿੱ ਵਡਆਂ/ਬੂੰਿਰਗ੍ਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਿਾ ਆਸਟ੍ਰਲੇੀਆ ਵ ਿੱ ਚ ਆਉਂਿੀਆਂ ਿਨ 

 ਵਬਨਾਂ ਅਪ ਾਿ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਿੁਨਰਾਂ  ਾਲੇ ਲੋਕ (ਉਿਾਿਰਣ  ਜੋਂ, ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਮਾਿਰ, ਇੂੰਨਜੀਨੀਅਰ, ਸਮੁੂੰ ਿਰੀ 
ਪਾਇਲਟ੍ ਅਤ ੇਅਮਲਾ) 

 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱ ਚ ਵਨਯੁਕਤ ਅਤ ੇਇਸ  ੇਲੇ ਰਵਿਣ  ਾਲੇ ਰਾਜਿ ਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਤ ੇਉਿਨਾਂ ਿਾ ਨੇੜਲਾ 
ਪਵਰ ਾਰ 

 ਮਾਨ ੀ ਅਤੇ ਵਿਆਲਤਾ ਿੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ  ੀ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਆਧਾਵਰਤ ਛੋਟ੍ਾਂ ਵਿਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਿੀਆਂ ਿਨ। 

ਛੋਟ੍ਾਂ ਇਿਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਿੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨ ੂੰ  ਸਫਰ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਵਿਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਿੀਿੀਆਂ ਿਨ। 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਆਵਗ੍ਆ ਲਈ ਛੋਟ੍  ਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਿੇ ਨਾਲ ਇਿਨਾਂ ਿਾ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ: 

 ਯਾਤਰੀ ਦ ੇਵੇਰਵੇ: ਨਾਮ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ,  ੀਜ਼ੇ ਿੀ ਵਕਸਮ ਅਤ ੇਨੂੰ ਬਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ੍ ਨੂੰ ਬਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱ ਚ 
ਵਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਿਾ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰ) 

 ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਵਕਉਂ ਇਿ ਮਾਮਲਾ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੁਆਰਾ ਆਵਗ੍ਆ/ਛੋਟ੍ ਲਈ ਵ ਚਾਵਰਆ ਜਾ  ੇ
 ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਰਬਆਨ: ਬੇਨਤੀ ਿੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਬਆਨ ਅਤ ੇਸਬ ਤਾਂ ਿਾ ਲਗ੍ਾਇਆ ਜਾਣਾ  ੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ ਵਕ 

ਵਕ ੇਂ ਇਿ ਵ ਅਕਤੀ ਛੋਟ੍ ਿੇ ਇਕ ਆਧਾਰ ਨ ੂੰ  ਜਾਂ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੀ ਉਪਰ ਵਲਖੀ ਆਵਗ੍ਆ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਿਾ ਿੈ। 

ਇਿ ਮਿਿੱਤ ਪ ਰਣ ਿੈ ਵਕ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸਾਨ ੂੰ  ਸਬ ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਕ ਉਿ ਉਪਰਲੀਆਂ 
ਛੋਟ੍ਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਕ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਕਰਿ ੇਿਨ। 

ਛੋਟ੍ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿੇ ਕਾਰਣ ਿੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸਬ ਤ ਜ਼ਰ ਰ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ੇਚਾਿੀਿ ੇਿਨ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਿੇ ਿਨ: 

 ਪਛਾਣ ਿਾ ਸਬ ਤ 
 ਵ ਆਿ ਿੇ ਸਰਟ੍ੀਵਫਕੇਟ੍ 
 ਜਨਮ ਿੇ ਸਰਟ੍ੀਵਫਕੇਟ੍ 
 ਮੌਤ ਿੇ ਸਰਟ੍ੀਵਫਕੇਟ੍ 
 ਵਰਸ਼ਤੇ ਿਾ ਸਬ ਤ (ਉਿਾਿਰਣ  ਜੋਂ, ਸਾਂਝਾ ਵਕਰਾਏਨਾਮਾ, ਸਾਂਝਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਆਵਿ) 
  ੀਜ਼ ੇਿੀ ਅ ਸਥਾ 
 ਡਾਕਟ੍ਰ ਜਾਂ ਿਸਪਤਾਲ  ਿੱਲੋਂ ਵਚਿੱ ਠੀ ਜੋ ਿਿੱ ਸਿੀ ਿੋ ੇ ਵਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਵਕਉਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ 
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 ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰਿਾਤੇ  ਿੱਲੋਂ ਵਚਿੱ ਠੀ ਜੋ ਿਿੱ ਸਿੀ ਿੋ ੇ ਵਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਵਕਉਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ ਜਾਂ ਕਰਨ  ਾਲਾ ਕੂੰਮ ਅਵਿਮ ਵਕਉਂ 
ਿੈ 

 ਸੂੰਬੂੰ ਵਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕੂੰਪਨੀ  ਿੱਲੋਂ ਵਚਿੱ ਠੀ 
 ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਿ ਕੋਈ ਿੋਰ ਸਬ ਤ ਿੋ ੇ ਜ ੋਤੁਿਾਡੇ ਿਾਅਵ ਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਿਾ ਿੈ। 

ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਛੋਟ੍ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਰਤ ਤੌਰ ਤ ੇਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਰਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਛੋਟ੍ ਵਾਸਤ ੇਜਾਂ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਰਦਓ  

ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਓ 

ਯਾਤਰੀ ਵਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨ ੂੰ  ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਲਤਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬ ਰੀ  ਾਲਾ ਕਾਰਣ ਿੈ, ਉਿ ਛੋਟ੍ ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ 
ਿੇਣ  ਾਸਤ ੇ ੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨ ੂੰ   ਰਤ ਸਕਿੇ ਿਨ। 

ਮੈਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਿੇ  ੀਜ਼ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨ ੂੰ  ਿੋਬਾਰਾ ਵ ਚਾਰਨਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ ਅਤ ੇਇਸ ਸਫੇ 
ਨ ੂੰ  ਸਫਰ ਿੀਆਂ ਪਾਬੂੰ ਿੀਆਂ ਅਤ ੇ ੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਿੀਆਂ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਿੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਾਕਾਇਿਾ ਜਾਂਚਣਾ 
ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ।   

ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆ ਂਅਰਜ਼ੀਆ ਂਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦ ੇਪਰਬੰਧ 

ਵ ਭਾਗ੍ ਛੋਟ੍  ਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਫਰ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਿੀ ਮਿਿ ਲਈ ਉਿਨਾਂ ਿੇ  ੀਜ਼ੇ ਿੀਆਂ 
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਿੀ ਕਾਰ ਾਈ ਨ ੂੰ  ਤਰਜੀਿ ਿੇ ਵਰਿਾ ਿੈ। 

ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਜਿੱ ਥ ੇ ੀ ਸੂੰਭ  ਿੋ ਸਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰਿੇ ਿਾਂ, ਵਕਉਂਵਕ 
ਇਿਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਪਰ ਕਾਗ੍ਜ਼ੀ ਰ ਪ ਵ ਿੱ ਚ ਿਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਲਿੀ ਕਾਰ ਾਈ ਿੋ ੇਗ੍ੀ। 

ਜਿ ਤਿੱਕ ਸਫਰ ਿੀਆਂ ਪਾਬੂੰ ਿੀਆਂ ਲਾਗ੍  ਿਨ ਤੁਸੀਂ ETA online  ਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇਣ ਿੇ ਯਗੋ੍ ਨਿੀਂ ਿੋ ੋਗ੍ੇ। 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਰਵਘਨ 

 ੀਜ਼ ੇਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿੀਆਂ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਵਧਤ ਕੁਝ ਸੇ ਾ ਾਂ COVID-19 ਿੇ ਕਾਰਣ ਪਰਭਾਵ ਤ ਿੋ ਸਕਿੀਆਂ ਿਨ 
ਅਤ ੇਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਵਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਉਪਰ ਅਸੀਂ ਵਨਰਭਰ ਕਰਿੇ ਿਾਂ ਉਿ ਬਿੁਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਿੀਂ ਿਨ। 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form
https://www.eta.homeaffairs.gov.au/ETAS3
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ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਵ ਿੇਸ਼ ਿੇ ਪੈਨਲ ਡਾਕਟ੍ਰ (ਿੇਠਾਂ  ੇਖੋ), ਅੂੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿੇ ਇਮਵਤਿਾਨ ਿੀਆਂ ਸਿ ਲਤਾਂ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਵਰਕ 
ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਅਤ ੇਕਾਗ੍ਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਿਰਜ਼ ਕਰਨ ਿੇ ਕੇਂਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। 

ਜਿੋਂ ਇਿ ਸੇ ਾ ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ  ੀਜ਼ੇ ਿੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਿੇ। 
ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਂਚਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤ ੇਲੋੜੀਂਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਲਈ  ਾਧ  ਸਮਾਂ ਵਿਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗ੍ਾ। 

 

ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆ ਂਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 

COVID-19 ਿੇ ਕਾਰਣ, ਗ੍ਾਿਕਾਂ ਨ ੂੰ   ੀਜ਼ ੇਿੀਆਂ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵ ਘਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ। 

ਮੇਰੇ ਵਸਿਤ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅਿੱ ਤਲ ਿਨ। ਤੁਿਾਡ ੇਇਿੱਛਤ  ੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਸਿਤ ਿੇ ਮੁਆਵਨਆਂ ਸਮੇਤ ਵਸਿਤ 
ਿੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗ੍ਾ ਜਿੋਂ ਤੁਿਾਡੀ  ੀਜ਼ੇ ਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਾਇਰ ਿੋ ਜਾਂਿੀ ਿੈ। 

 ੀਜ਼ ੇਉਪਰ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰ ਰਿੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਵ ਘਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਿੈ। ਤੁਿਾਡ ੇ ੀਜ਼ ੇਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਵ ਚਾਰਣ ਸਮੇਂ 
ਅਸੀਂ  ਧੇ ਿੋਏ ਸਮੇਂ ਿੀ ਵਮਆਿ ਨ ੂੰ  ਵਧਆਨ ਵ ਿੱ ਚ ਰਿੱਖਾਂਗ੍ੇ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੀ  ੀਜ਼ ੇਿੀ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਜਾਂਚ ਿੇ ਸਮੇਂ ਨ ੂੰ  ਬਿਲ ਵਿਿੱ ਤਾ ਵਗ੍ਆ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਿੀ 
ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ  ੀਜ਼ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਰਜ਼ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਿੈ ਜਾਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਪਰ ਾਸ  ਾਸਤ ੇਡਾਕਟ੍ਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ 
ਨਿੀਂ ਵਕਿਾ ਵਗ੍ਆ ਿੈ, ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱ ਚ  ੀਜ਼ ੇਿੀ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸੇ ਾ  ਾਲੇ ਕਲੀਵਨਕ ਜਾਂ ਵ ਿੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਚ 
ਪੈਨਲ ਕਲੀਵਨਕ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

 

ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ 

ਤੁਿਾਨ ੂੰ   ੀਜ਼ ੇਿੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵ ਿੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਚ ਿੋ ਅਤ ੇਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਿੇ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਪਰਿਾਤਾ ਿੇ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ 
ਪੜਹਾਈ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ। 

ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਪਰਿਾਤਾ ਿਾਖਲੇ ਿਾ ਨ ੇਂ ਪੁਸ਼ਟ੍ੀ ਪਿੱਤਰ (CoE) ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਿੇ ਿਨ ਅਤ ੇਵ ਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਔਨਲਾਈਨ 
ਪੜਹਨ ਲਈ ਿਾਖਲ ਕਰ ਸਕਿ ੇਿਨ। 

 


