ਇਸ ਸਫੇ ਉੱਤੇ


ਅਿਹਮ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰ
o ਅਿਹਮ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਅਿਹਮ ਹੁਨਰਾਂ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਛੋ ਟ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ
o

ਕੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੀ ਛੋ ਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

o

ਏਸ਼ੀਆ-ਪਸ਼ਾਂਤ ਆਰਿਥਕ ਸਿਹਯੋਗ (APEC) ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਾਰਡ (ABTC) ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ

o

ਕਰਨਾ
ਛੋਟ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ
ਹੋਰ ਸਵਾਲ

o

ਅਿਹਮ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰ
ਆਸਟੇਲੀਆ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਟੇਲੀਆ ਨੇ ਸਖਤ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਸਟੇਲੀਆ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇੱਥ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜੇ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਸਮ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਸਫਰ ਦੀਆਂ
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਦਲਣਯੋਗ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਾਪਸ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਵੇਖ:ੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਡੀਆ
ਿਬਆਨ।
ਆਸਟੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਆਸਟੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ , ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਣ
ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਿਜਵ ਿਕ ਹੋਟਲ ਿਵੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 14 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਦੂਸਿਰਆਂ ਤ ਪਰੇ ਇਕ ਿਮਥੀ ਹੋਈ ਸਹੂਲਤ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਸਲਾਹ ਵੇਖੋ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੂਸਿਰਆਂ ਤ ਪਰੇ ਰਿਹਣ
ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਿਰਆਂ ਤ ਪਰਾਂ ਰਿਹਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ
ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਿਧਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਦਰੀ ਪਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਿਹਮ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਅਿਹਮ ਹੁਨਰਾਂ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਛੋ ਟ ਦੀਆਂ
ਲੋ ੜਾਂ
ਆਸਟੇਲੀਆ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਛੋ ਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਿਰਕ ਹੋ:


ਜੋ COVID-19 ਪਤੀਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਸਟੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਿਕਸੇ
ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਦਰੀ ਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ



ਜੋ ਅਿਹਮ ਜਾਂ ਮਾਿਹਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਵਾਈ ਐਂਬੂਲਸ, ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਣਾਂ



ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ
(ਿਜਵ ਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ, ਅਿਹਮ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ ਅਤੇ ਖਿਣੱ ਜ ਕੱਢਣ,

ਸਮਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਪਣਾਲੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਿਨਆਦੀ ਉਦਯੋਗ, ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ,
ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਦਯੋਗ)


ਜੋ ਆਸਟੇਲੀਆ ਦੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ (ਿਜਵ ਿਕ ਿਵੱਤੀ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਿਨਰਮਾਣ, ਿਫਲਮ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ



ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀ ਹੋਈ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ), ਿਜੱਥੇ ਆਸਟੇਲੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਾ ਉਪਲਬਧ
ਨਹੀ ਂ ਹੈ
ਜੋ ਧਾਰਿਮਕ ਜਾਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਅਿਹਮ ਹੁਨਰ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ



ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਦੁਆਰਾ ਤਰਜੀਹੀ ਮਾਈਗੇਸ਼ਨ ਸਿਕੱਲਡ ਅੱਕੂਪਸ਼
ੇ ਨ ਿਲਸਟ (PMSOL) ਉੱਤੇ
ਿਕਸੇ ਿਕੱਤੇ ਿਵੱਚ ਆਸਟੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਪਸਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ



ਿਜਸ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਟੇਲੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਆਸਟੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਦਰੀ ਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਸ਼ੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਛੋ ਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਜਮਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਨਾਂ ਵੱਲ
ਬੇਨਤੀ ਜਮਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਮੂਹ/ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤ ਵਧੇਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਿਵੱਚ
ਜੋਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਛੋ ਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਿਚੱਤ ਸਬੂਤ ਪਦਾਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਪਦਾਨ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਪਰ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਚਾਰ
ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਛੋਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਫਰ ਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਿਹਲਾਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਿਤੰਨ
ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਿਹਲਾਂ ਨਹੀ◌ਂਂ । ਸਮ ਦੀ ਇਸ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ
ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:


ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ: ਨਾਮ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਨੰਬਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ,
ਆਸਟੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਿਵਤ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ



ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰਣ: ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ/ਛੋ ਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਿਵਚਾਰ ਿਕਉ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ



ਸਿਹਯੋਗੀ ਿਬਆਨ: ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਿਕ ਛੋਟਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁ ਸੀ ਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁਨਰਾਂ/ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ
ਿਕਸੇ ਛੋ ਟ ਨੂੰ ਿਕਵ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ



ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਸਬੂਤ: ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਸਤੂ ਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁ ਿਵਧਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤ ਇੱਕ ਿਚੱਠੀ, ਆਸਟੇਲੀਆ ਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਦਰੀ ਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਮ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਯਾਤਰਾ ਿਕਉ ਂ ਅਿਹਮ ਹੈ

ਸਫਾ 2 ਦਾ 4

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਛੋਟ ਲਈ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕੀ ਯਾਤਰਾ ਛੋ ਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਸ਼ੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਸਟੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤ ਛੋ ਟ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੀ ਛੋ ਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਿਕਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆ-ਪਸ਼ਾਂਤ ਆਰਿਥਕ ਸਿਹਯੋਗ (APEC) ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਾਰਡ (ABTC) ਨਾਲ
ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ
ABTC ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੋਟ ਨਹੀ ਂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਸਟੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤੁ ਸੀ ਂ ਛੋਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਪਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ABTC ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਸਟੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀ ਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਸਟੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ
ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ABTC ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਆਸਟੇਲੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਬਨੈ ਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਏਸ਼ੀਆ-ਪਸ਼ਾਂਤ ਆਰਿਥਕ ਸਿਹਯੋਗ (APEC) ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਾਰਡ (ABTC) ਵੇਖੋ।

ਛੋ ਟ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਦੂਹਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ
ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਛੋਟ ਪਦਾਨ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਫਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਂ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਂ ਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਸਟੇਲੀਆ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਿਵੱਚ ਚੜਨ ਨਹੀ ਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨ
ਦੀ ਛੋਟ ਿਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਸ ਛੋਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਿਲਆਉਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ।
ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ

ਹੋਰ ਸਵਾਲ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਿਹਮ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਤ ਛੋਟ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਅਿਹਮ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਫਾਰਮ ਭਰੋ।
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