ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਛੱ ਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ
ਇਸ ਸਫੇ ਉਪਰ
ਗੈਰ-ਨਾਗਰਰਕ
ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਰਕ ਅਤੇ ਪੱ ਕੇ ਰਨਵਾਸੀ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਸਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਤ ਸਰਹੱ ਦੀ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਥਾਂ ਰਸਰ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱ ਲ ਨੰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇੱ ਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਵੇਿੋ: ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਕੈਬਰਨਟ੍ ਮੀਡੀਆ ਰਬਆਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਰਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੰ , ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚਣ ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋਰ
ਤੇ 14 ਰਦਨਾਂ ਲਈ ਦਸਰਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਇਕ ਰਮਥੀ ਹੋਈ ਜਗਹਾ ਉਪਰ ਰਰਹਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਹੋਟ੍ਲ। ਵੇਿੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ
(COVID-19) ਸਲਾਹ। ਤੁਹਾਨੰ ਦਸਰਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਰਰਹਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸਰਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹਾਂ
ਰਰਹਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਬੰ ਰਧਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਗੈਰ-ਨਾਗਰਰਕ
ਰਾਜ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱ ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ, ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਰਜਕ ਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਵੱ ਚ
COVID-19 ਦੇ ਮੌਜਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਵਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਆਂ ਨੰ ਜਦੋਂ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਜੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰਕ COVID-19 ਦੀਆਂ
ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਲਾਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਰ ਰਵੱ ਚ ਛੋਟ੍ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ। ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
ਵੇਿੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਵੱ ਚ ਆਉਣਾ।

ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ
COVID-19 ਤੋਂ ਪਰਭਾਰਵਤ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮਲ ਦੇਸ਼ ਨੰ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ
ਸਰਹੱ ਦੀ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਆਰਗਆ ਰਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਵੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਛੋਟ੍ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਰਕ ਉਸ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱ ਦੀ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਆਰਗਆ ਰਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰੱ ਿੋ ਰਕ COVID-19 ਦੀ ਸਰਥੱ ਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ:


ਸਰਹੱ ਦੀ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ



ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਰ ਰਵੱ ਚ ਬਹੁਤੇ ਵੱ ਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱ ਰਡਆਂ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਵੱ ਚੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:
ਚੱ ਲ ਰਹੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਰਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਏਅਰ ਏਸ਼ੀਆ | ਏਅਰ ਰਨਊਜ਼ੀਲੈਂ ਡ | ਚਾਈਨਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ | ਚਾਈਨਾ ਸਦਰਨ
ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ | ਇਮੀਰੇਟ੍ਸ | ਮਲੇ ਸ਼ੀਆ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ | ਸਰੀ ਲੰਕਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ | ਕਤਾਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ | ਯਨਾਈਟ੍ਡ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਰਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲ ਦੇਸ਼ ਨੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਰਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਚੱ ਲ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ।
ਂ ੈਸੀ ਜਾਂ ਕੰ ਸਲੇ ਟ੍ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ
ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਐਬ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਰਰਜਸਟ੍ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਰਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਰਲਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਵਭਾਗ ਨੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਰਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰ ਦੇ
ਂ ੈਸੀ, ਕੰ ਸਲੇ ਟ੍ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਰਮਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)।
ਸਕਦੇ ਹਨ (ਇਹ ਰਵਦੇਸ਼ ਰਵੱ ਚ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਵੱ ਚ ਐਬ
ਇਹ ਸੇਵਾ ਰਸਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਰਕ ਅਤੇ ਪੱ ਕੇ ਰਨਵਾਸੀ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਰਕ ਜਾਂ ਪੱ ਕੇ ਰਨਵਾਸੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ,
ਜਦ ਤੱ ਕ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟ੍ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੰ ਹੇਠ ਰਲਰਿਆਂ ਰਵੱ ਚੋਂ ਘੱ ਟ੍ੋ ਘੱ ਟ੍ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਪਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ:


ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਹੈ



ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ (ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਮੇਤ)



ਤੁਸੀਂ ਅੱ ਤ ਜ਼ਰਰੀ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਰਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ



ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟ੍ਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰਰੀ ਰਨਿੱਜੀ ਕੰ ਮ ਲਈ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ



ਤੁਸੀਂ ਰਦਆਲਤਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬਰੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ



ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਰ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਰਹੱ ਤ ਰਵੱ ਚ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਰਵਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਰਵੱ ਚ ਸਬਤ ਜ਼ਰਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਰਜੰ ਂਂਨਹਾਂ ਰਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:


ਪਾਸਪੋਰਟ੍



ਰਵਆਹ ਦੇ ਸਰਟ੍ੀਰਫਕੇਟ੍



ਜਨਮ ਦੇ ਸਰਟ੍ੀਰਫਕੇਟ੍



ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟ੍ੀਰਫਕੇਟ੍



ਰਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਬਤ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਾਂਝਾ ਰਕਰਾਏਨਾਮਾ, ਸਾਂਝਾ ਬੈਂਕ ਿਾਤਾ ਆਰਦ)



ਸਬਤ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਕਸੇ ਦਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਰਵੱ ਚ ਰਰਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਲੀਜ਼ਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬਤ ਰਕ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਰਲਜਾਇਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ



ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰਵਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲੰਤ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਸਬਤ



ਡਾਕਟ੍ਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਇਲਾਜ/ਸਰਥੱ ਤੀ ਬਾਰੇ ਰਚੱ ਠੀ ਰਜਸ ਰਵੱ ਚ ਰਬਆਨ ਹੋਵੇ ਰਕ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਰਕਉਂ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ



ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਵੱ ਲੋਂ ਰਚੱ ਠੀ ਜੋ ਰਵਿਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਰਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਰਕਉਂ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰ ਮ ਅਰਹਮ
ਰਕਉਂ ਹੈ



ਰਬਆਨ ਜਾਂ ਸਬਤ ਇਹ ਰਵਿਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ



ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਰਵਆਂ ਰਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਛੋਟ੍ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਰਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਰਵੱ ਚ ਅਨੁ ਵਾਦ ਹੋਇਆ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ੍ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਸਫਰ ਤੋਂ ਘੱ ਟ੍ੋ ਘੱ ਟ੍ 4 ਹਫਤੇ ਪਰਹਲਾਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ 3 ਮਹੀਰਨਆਂ ਤੋਂ ਰਜ਼ਆਦਾ
ਪਰਹਲਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ੍ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਫਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਛੋਟ੍
ਰਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਛੋਟ੍ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹਵਾਈ ਅੱ ਡੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।
ਤੁਹਾਨੰ ਛੋਟ੍ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਵੱ ਚੋਂ ਇਕ ਹੋ:


ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਰਕਸੇ ਦਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਰਨਵਾਸੀ ਹੋ



ਹਵਾਈ, ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਅਮਲਾ ਜਾਂ ਸੰ ਬੰ ਰਧਤ ਸੁਰੱਰਿਆ ਕਾਮਾ



ਰਨਊਜ਼ੀਲੈਂ ਡ ਦੇ ਨਾਗਰਰਕ ਰਜੰ ਨਹਾਂ ਕੋਲ ਿਾਸ ਸ਼ਰੇਣੀ (ਸਬਕਲਾਸ 444) ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ



ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ



ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱ ਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ



ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਰਨਵਾਸੀ ਮੰ ਰਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਰਰਕਾਰਡ ਰਵਿਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਰਕ ਰਪਛਲੇ 12 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਰਨਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਬਾਹਰ ਰਬਤਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਉਣ
ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਰਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱ ਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬੌਰਡਰ ਫੋਰਸ ਹਵਾਈ ਅੱ ਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰਰਕਾਰਡ ਰਵਭਾਗੀ ਪਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਪਛਲੇ 12 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਰਨਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਬਤਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ
ਰਕਸੇ ਦਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਰਨਵਾਸੀ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਰਵੱ ਚ ਛੋਟ੍ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਰਵੱ ਚ ਸਬਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ:


ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਰਵਿਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਸੇ ਦਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਰਵੱ ਚ ਸਥਾਰਪਤ ਅਤੇ ਵੱ ਰਸਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਹੈ



ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਪਰਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਰਥੱ ਤੀ



ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ



ਰਨਰਭਰ ਬੱ ਰਚਆਂ ਦਾ ਸਕਲ ਰਵੱ ਚ ਦਾਿਲਾ



ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ/ਜਾਇਦਾਦ ਰਵੱ ਚ ਰਦਲਚਸਪੀਆਂ ਦੇ ਸਬਤ



ਸਬਤ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਹਰੀ ਨਾਗਰਰਕਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਦਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ



ਸਬਤ ਜੋ ਰਵਿਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਰਕ ਦਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਰਵੱ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਕ ਤੁਹਾਨੰ ਸਫਰ ਵਾਲੀ ਛੋਟ੍ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਬਤ ਹਵਾਈ ਅੱ ਡੇ ਉੱਤੇ ਚੈਕ -ਇਨ ਕਰਨ ਲੱਰਗਆਂ ਰਵਿਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਪਰੰ ਤ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਸ਼ੱ ਕ ਹੈ ਰਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਰਨਵਾਸੀ ਦੀ ਪਰਰਭਾਸ਼ਾ ਰਵੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਰਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਤੁਹਾਨੰ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਸਫਰ ਤੋਂ ਘੱ ਟ੍ੋ ਘੱ ਟ੍ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਪਰਹਲਾਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

