ਇਸ ਸਫੇ ਉੱਤੇ


ਸੰ ਭਾਵਿਤ ਵਿਆਹ ਿੀਜਾ


ਿੀਵਜਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਧੇ



ਸਾਬਕਾ ਸੰ ਭਾਵਿਤ ਵਿਆਹ ਿੀਜਾ ਧਾਰਕ



ਆਰਜੀ ਕਾਮੇ



ਛਿੱ ਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ



ਸੈਲਾਨੀ (ਵਿਜਟਰਜ)



VAC ਫੀਸ ਿਾਪਸੀ, ਛੋਟ ਅਤੇ ਿੀਜਾ ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਿਾਂ ਦਾ ਸਾਰ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ COVID-19 ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਝ ਿੀਜਾ ਧਾਰਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਿੀਜੇ ਦੀ ਅਰਜੀ
ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ (VAC) ਦੀ ਫੀਸ ਿਾਪਸੀ ਜਾਂ ਛੋਟ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰ ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਸੰ ਭਾਵਿਤ ਵਿਆਹ ਿੀਜਾ
ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 2020-21 ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਿਜੋਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ
ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਕਲਾਸ 300 ਸੰ ਭਾਵਿਤ ਵਿਆਹ ਿੀਜਾ ਦੇ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਿਉਂਵਤਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਜੋ COVID-19 ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ
ਹਨ।

ਿੀਵਜਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਧੇ
10 ਦਸੰ ਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਕਝ ਸੰ ਭਾਵਿਤ ਵਿਆਹ ਿੀਜਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਿੀਜੇ ਦੀ ਿੈਧਤਾ ਵਮਆਦ ਨੂੰ ਿਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ
2022 ਤਿੱ ਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਨਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਕੋਲ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2020
ਅਤੇ 10 ਦਸੰ ਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਸੰ ਭਾਵਿਤ ਵਿਆਹ ਿਾਲਾ ਿੀਜਾ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਿੀਜਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਰਤਮਾਨ ਿੀਜਾ ਿੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇਿੱ ਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ :
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-andconditions/check-conditions-online
ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿੀਜੇ ਦੀ ਿੈਧਤਾ ਵਮਆਦ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਧਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤਸੀਂ ਇਸ ਿੀਜੇ ਦੇ ਧਾਰਕ ਿਜੋਂ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਭਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਿੀਜਾ ਅਰਜੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ (VAC) ਨੂੰ ਿਾਪਸ ਲੈ ਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ
ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਿਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਿਸਥਾਿਾਂ ਨੂੰ ਅੰ ਵਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਕ VAC ਫੀਸ ਦੀ ਿਾਪਸੀ ਦਾ
ਪਰਬੰਧ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਰਿਰੀ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਿੱ ਕ ਫੀਸ ਦੀ ਿਾਪਸੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਸੰ ਭਾਵਿਤ ਵਿਆਹ ਿੀਜਾ ਧਾਰਕ
ਜੇ ਤਹਾਡਾ ਸੰ ਭਾਵਿਤ ਵਿਆਹ ਦਾ ਿੀਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਸੀਂ COVID-19 ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ 10 ਦਸੰ ਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਨਯਮਾਂ ਦਆਰਾ ਿੀਜਾ
ਿਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਗਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ VAC ਦੀ ਿਾਪਸੀ ਿਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋਿੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵਕ
ਫੀਸ ਦੀ ਿਾਪਸੀ ਫਰਿਰੀ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਿੇਗੀ।
ਿਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਿਸਥਾਿਾਂ ਨੂੰ ਅੰ ਵਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਕ VAC ਫੀਸ ਦੀ ਿਾਪਸੀ ਦਾ
ਪਰਬੰਧ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।
ਤਹਾਡੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸੰ ਭਾਵਿਤ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਭਾਈਿਾਲ ਿਾਲੀਆਂ ਿੀਜਾ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ
ਪਰਵਕਵਰਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਅਰਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਉੱਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਨਗੇ ਵਕ
ਕੀ ਅਰਜੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿੀਜੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਰਜੀ ਕਾਮੇ
ਜੇ ਤਸੀਂ ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਮਜਦੂਰ ਸਕੀਮ (ਪੈਸੇਵਫਕ ਲੇ ਬਰ ਸਕੀਮ) ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਕਾਵਮਆਂ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ (ਸੀਜਨਲ ਿਰਕਰ
ਪਰੋਗਰਾਮ) ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਸੀਂ ਆਪਣੀ VAC ਦੀ ਫੀਸ ਿਾਪਸੀ ਿਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋਿੋ ਜੇਕਰ:


ਤਹਾਨੂੰ 20 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਿੀਜਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਅਤੇ,



COVID-19 ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸੀ।
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ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਆਰਜੀ ਹਨਰ ਦੀ ਕਮੀ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਵਕਲ ਸ਼ੌਰਟੇਜ) ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕੰ ਮ (ਹਨਰਮੰ ਦ) (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਿਰਕ
(ਸਵਕਲਡ)) ਿੀਜਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਸੀਂ ਭਵਿਿੱ ਖ ਦੀ ਿੀਜਾ ਅਰਜੀ ਿਾਸਤੇ VAC ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰ
ਸਕੋ ਜੇ ਤਸੀਂ :


ਆਪਣੇ ਿੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ COVID-19 ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ
ਦੇ ਅਯੋਗ ਸੀ,



ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਤਹਾਡੇ ਿੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ COVID-19
ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸੀ।

ਛਿੱ ਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ
ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਛਿੱ ਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਿਾਲਾ (ਿਰਵਕੰ ਗ ਹੋਲੀਡੇ ਮੇਕਰ) ਿੀਜਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਸੀਂ
ਭਵਿਿੱ ਖ ਦੀ ਅਰਜੀ ਜਾਂ ਫੀਸ ਿਾਪਸੀ ਿਾਸਤੇ VAC ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿ।ੋ VAC ਛੋਟ ਅਗਲੇ ਰੀ ਅਰਜੀ
ਿਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸੀ ਜਾਂ ਤਹਾਨੂੰ
COVID-19 ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਛਿੱ ਡਣਾ ਵਪਆ ਸੀ।
ਜੇ ਤਸੀਂ ਹੋਰ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵਕਉਂਵਕ ਤਸੀਂ WHM ਿੀਜੇ ਿਾਸਤੇ ਉਮਰ ਿਾਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ
ਵਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਤਸੀਂ ਫੀਸ ਿਾਪਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੋਗੇ।

ਸੈਲਾਨੀ (ਵਿਜਟਰਜ)
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੈਲਾਨੀ ਿੀਜੇ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਦਾ ਵਪਛਲਾ ਸੈਲਾਨੀ ਿੀਜਾ 20 ਮਾਰਚ 2020 ਅਤੇ
31 ਦਸੰ ਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿਿੱ ਚਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਵਗਆ ਸੀ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ, ਉਹ ਸੈਲਾਨੀ (ਉਪ-ਸ਼ਰੇਣੀ 600) ਿੀਜੇ
ਿਾਸਤੇ ਵਬਨਾਂ VAC ਫੀਸ ਦੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 2021 ਦੇ ਸ਼ਰੂ ਵਿਿੱ ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇਗੀ। ਵਜਨਹਾਂ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਿੀਜਾ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਕੋਲ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਿੀ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਿੀਜਾ ਅਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਿੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਿੇਗੀ।
ਯਾਤਰਾ ਵਿਿੱ ਚ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜੀ ਵਦਓ।
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