
  

  
      

  

 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਿਣਾ 

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੱ ਕ ੇਤੌਰ ਤ ੇਰਵਿਣ ਦਾ  ੀਜ਼ਾ ਿੈ 

ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ (PR) ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ 
ਅਤ ੇਵਾਪਸ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ ੇਉਪਰ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਦੀ ਵਮਆਦ 
ਨ ੂੰ  ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂੰਜ-ਸਾਲ ਦੀ ਵਮਆਦ)। 

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 VEVO ਦੀ ਸੇਵਾ ਨ ੂੰ  ਵਰਤ ਕੇ, ਜਾਂ 
 ਆਪਣੇ ImmiAccount ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਜ਼ ੇਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਕੇ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ ੇਤੇ ਦਾਖਲ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ ੇਉਪਰ ਸਫਰ ਦੀ 
ਸਹ ਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਬੁਰਾ ਪਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਵੇਰਵਵਆਂ ਲਈ 'ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸੀ 
ਵੀਜ਼ਾ' ਵੇਖੋ। 

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਜ਼ੀ  ੀਜ਼ਾ ਿੈ 

ਮੇਰ ੇਕੋਲ ਵਮਲਣ ਵਿਲਣ (ਵ ਜ਼ਟ੍ਰ)  ੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਵਿਕ ਟ੍ਰੈ ਲ ਅਥਾਵਰਟ੍ੀ (ETA) ਿੈ 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਵਮਲਣ ਵਗਲਣ (ਵਵਜ਼ਟ੍ਰ) ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ETA ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣਾ ਸੂੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲੂੰ ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਮੱੁਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦਓ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ ੇਉੱਤੇ 'ਵਮਆਦ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ' ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵੀਜ਼ੇ 
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦਓ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨ ੂੰ  ਹਟ੍ਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਹ ਸਕੋ, ਆਪਣੀ ਠਵਹਰਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਵਮਆਦ, ਵੀਜ਼ਾ ਮੱੁਕਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤ ੇ
ਵੀਜ਼ ੇਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਂਚੋ। 

https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resident-return-visa-155-157
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resident-return-visa-155-157
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ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ VEVO, myVEVO app, ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਚੱਠੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ImmiAccount 
ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ETA ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੀ ETA ਜਾਂਚ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਵਰਵਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 
ਵਵੱਚ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਹਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱ ਵਕਆ ਹੈ। 

 

 ੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 

ਕੰਮ ਿਾ ਕਰਿ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 

ਵਮਲਣ ਵਗਲਣ ਵਾਲੇ (ਵਵਜ਼ਟ੍ਰ) ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ETA ਧਾਰਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 ੀਜ਼ੇ ਅਿੁਸਾਰ ਠਵਿਰਣ ਦੀ ਵਮਆਦ 

ਮੌਜ ਦਾ ਵੀਜ਼ ੇਦੀ ਰਵਹਣ ਦੀ ਵਮਆਦ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਠਵਹਰਣ 
ਦੀ ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਵਮਆਦ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੱੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ ੇ
ਉਪਰ ਵਦੱਤੀ ਠਵਹਰਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਵਮਆਦ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਵਜਸ ਤਰੀਕ ਨ ੂੰ  
ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੱੁਕ ਵਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘੁੂੰ ਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੁੂੰ ਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤ ੇਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ 
ਠਵਹਰਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਵਮਆਦ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਵਗਵਣਆ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੁੂੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੂੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਜਾਂਚੋ। 

ਿੋਰ ਅਿੱ ਿੇ ਿਾ ਰਵਿ ਸਕਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ (8503, 8534 ਅਤ ੇ8535 ਸਮੇਤ) 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8503, 8534 ਜਾਂ 8535 ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦ ਸਰੇ ਬਹੁਤੇ ਵੀਵਜ਼ਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦ ੇਜਦ ਤੱਕ ਵਕ ਸ਼ਰਤ ਨ ੂੰ  
ਹਟ੍ਾ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਰ ਹਫਵਤਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ੍ ਸਮੇਂ ਵਵੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨ ੂੰ  
ਹਟ੍ਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪਾ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ਮੌਜ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 
ਮੱੁਕ ਜਾਵ ੇਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online/visa-holders#content-index-1
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://www.eta.immi.gov.au/ETAS3/etas
https://covid19.homeaffairs.gov.au/staying-australia#25
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
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ਸ਼ਰਤ 8531 ( ੀਜ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ ਠਵਿਰਣ ਦੀ ਵਮਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱ ਚ ਵਬਲਕੁਲ ਿਿੀਂ ਰਵਿ 
ਸਕਦੇ) 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8531 ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚੋਂ 
ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਵਜਸ ਤਰੀਕ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੱੁਕ ਵਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ 8503 ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਵਹਲਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹਟ੍ਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਸਫਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਵਹਲਾਂ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚੋਂ 
ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਤ ੇਭਵਵੱਖ ਵਵੱਚ ਵਕਸੇ ਵੀਜ਼ ੇਜਾਂ ਪਰਯੋਵਜਕ (ਸਪੌਂਸਰਵਸ਼ੱਪ) ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ 
ਵਧਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। 

ਸ਼ਰਤ 8558 (ਵਕਸੇ 18 ਮਿੀਵਿਆਂ ਦ ੇਸਮੇਂ ਦੌਰਾਿ 12 ਮਿੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਿੀਂ 
ਰਵਿ ਸਕਦੇ) 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8558 ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚੋਂ 
ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੱੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਾਤਾਰ 12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ 18 ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਾਤਾਰ 12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਜ ੇ
ਵੀ ਵੀਜ਼ ੇਦੀ ਮੱੁਕਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ। 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਗਲੇ ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੱੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚੋਂ ਜਾ ਸਕੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ 8503 ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਵਹਲਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹਟ੍ਾਉਣ 
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 

 

 ੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਉਪਰ ਕਾਰ ਾਈ ਦੇ ਪਰਬੰਧ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਰਵਹਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ ੇਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ ੇਦੇ 
ਵਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇImmiAccount ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ ੇਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ 
ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਜੱਥ ੇਵੀ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹਨਾਂ 
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਪਰ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 

https://online.immi.gov.au/lusc/login
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ਵੀਜ਼ ੇਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਵਧਤ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਰਭਾਵਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 
ਅਤ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਉਪਰ ਅਸੀਂ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਵਜਵੇਂ 
ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤ ੇਬਾਇਓਮੈਟ੍ਵਰਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ)। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਂਚਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤ ੇਲੋੜੀਂਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧ  ਸਮਾਂ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ ੇਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਵਵਚਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਆਏ ਵਵਘਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਂ ਵਧਆਨ ਵਵੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। 

ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੂੰਗਣ ਵਾਸਤ ੇਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵ ਵਦਆਰਥੀ  ੀਜ਼ਾ ਿੈ 

ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ/ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਜਾਰੀ 

 ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਅਪੂੰਗਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਵੱਚ ਕਾਵਮਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ 
 ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤ ੇਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ 
 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ੍ਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੂੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਕਾਵਮਆਂ ਨ ੂੰ  

ਸਮਾਨ ਭਰਨ ਵਾਸਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੂੰਮ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਘੂੰਟ੍ ੇਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 ਅੂੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਵਹਮ ਘਾਟ੍ ਨ ੂੰ  ਭਰਨ ਲਈ 

ਵਤਆਰ ਹਨ। 

ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ ੇਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਵਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮਾਈ ਵਾਲੀ ਪਹੁੂੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਜੱਥੇ COVID-19 
ਦੀਆਂ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਜਮਾਤ ਵਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜਹਾਈ ਦੇ 
ਤਰੀਕੇ ਨ ੂੰ  ਵਰਤਣਾ। 

ਜੇਕਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 
ਵਵਜ਼ਟ੍ਰ ਵੀਜ਼ ੇ(ਸਬਕਲਾਸ 600) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ ੇਦੇ ਮੱੁਕਣ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਕੋਰਸ ‘ਇਸ  ੇਲੇ ਿਿੀਂ ਚਿੱ ਲ ਵਰਿਾ’ ਿ ੈ

ਤੁਸੀਂ ਵਜੂੰ ਨਹੇ  ਘੂੰਟ੍ ੇਚਾਹੋ ਕੂੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ‘ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ’ ਮੂੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਸਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਤਵਹ ਛੁੱ ਟ੍ੀਆਂ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਤਵਹ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਨ ੂੰ  
‘ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ’ ਮੂੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

https://minister.homeaffairs.gov.au/alantudge/Pages/boosting-health.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/Coronavirus-and-Temporary-Visa-holders.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/international-students-ready-to-fill-critical-staff-shortages-in-aged-care.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/international-students-ready-to-fill-critical-staff-shortages-in-aged-care.aspx
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ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਰਾਿੀਂ ਮਾਸਟ੍ਰ ਵਡਿਰੀ ਜਾਂ ਡੌਕਟ੍ਰੇਟ੍ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿ ੇਿੋ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਮਾਸਟ੍ਰ ਵਡਗਰੀ ਜਾਂ ਡੌਕਟ੍ਰੇਟ੍ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਜੂੰ ਨਹੇ  ਘੂੰਟ੍ੇ ਚਾਹੋ ਕੂੰਮ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡਾ ਕੋਰਸ ਅਿਾਂਿ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਿਆ ਿ ੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਅਗਾਂਹ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਤੀ ਪੂੰਦਰਵਾੜਾ 40 ਘੂੰ ਵਟ੍ਆਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕੂੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। 

ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦ ੇਘੰਵਟ੍ਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਛੋਟ੍ਾਂ 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ 
ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਪਰਤੀ ਪੂੰਦਰਵਾੜਾ 40 ਘੂੰ ਵਟ੍ਆਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕੂੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ: 

 ਵਸਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਸਹਤ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਵਧਤ ਕੋਰਸ ਵਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ 
ਨਰਵਸੂੰਗ ਜਾਂ ਡਾਕਟ੍ਰੀ) ਅਤੇ ਇਕ ਵਸਹਤ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ COVID-19 ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਆਂ 
ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ 

 ਰਵਜਸਟ੍ਰਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ 
ਕਦਮ 1 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ) 

 ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਪਰਦਾਤੇ ਜਾਂ ਕੌਮਨਵੈਲਥ ਦੁਆਰਾ ਵਦੱਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੂੰ ਡ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ 
ਵਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 

 ਰਵਜਸਟ੍ਰਸ਼ੁਦਾ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਅਪੂੰਗਤਾ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਰਦਾਤਾ ਕੋਲਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਵੇਖੋ ਅੂੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੂੰ ਵਟ੍ਆਂ ਵਵੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਛੋਟ੍ਾਂ। 

 

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵ ਵਦਆਰਥੀ  ੀਜ਼ੇ ਿੰੂ  ਧਾ ਸਕਦਾ ਿਾਂ? 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ ੇਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣਾ ਸੂੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ: 

 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੱੁਕ ਵਰਹਾ ਹੈ 
 ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500/temporary-relaxation-of-working-hours-for-student-visa-holders
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ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜ ਦਾ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੱੁਕ ਵਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫਤੇ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਨਵੀਂ 
ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  COVID-19 ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਸਬ ਤ ਆਪਣੀ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ ੇਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 
ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਵਜ਼ਟ੍ਰ ਵੀਜ਼ੇ (ਸਬਕਲਾਸ 600) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ ੇਦੇ ਮੱੁਕਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਵਵਜ਼ਟ੍ਰ ਵੀਜ਼ ੇਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

ਵੀਜ਼ ੇਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਵਧਤ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਭਾਵਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਵਵੱਚ ਪੈਨਲ ਡਾਕਟ੍ਰ ਜੋ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 
ਇਮਵਤਹਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਵਰਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ 
ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਂਚਾਂ ਪ ਰੀਆਂ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧ  ਸਮਾਂ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਵਫਰ ਵੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ ਵਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲੂੰ ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਮੱੁਕੇ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਵਰਵਜ਼ੂੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵਜਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦੇ ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਹ 
ਸਕੋਗੇ। 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 

ਘਰੇਲ  ਮਾਮਵਲਆਂ ਦਾ ਵਵਭਾਗ ਪੜਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਵਸੱਵਖਆ ਪਰਦਾਤ ੇਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਵੇਖੋ TEQSA ਅਤ ੇASQA ਦਾ ਲਚਕੀਲੀ ਪੜਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਵਬਆਨ। 

ਸਫਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟ੍ਾਂ ਲਈ ਵੇਖੋ ਵਡਗਰੀ ਦੇ ਪਰਭਾਵਵਤ ਵਵਵਦਅਰਥੀਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜਹਾਈ 
ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ। 

ਵ ਭਾਿ ਿੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਿਾ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਵਭਾਗ ਨ ੂੰ  ਸ ਵਚਤ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

https://immi.homeaffairs.gov.au/Visa-subsite/Pages/visit/600-visitor-landing.aspx
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/joint-teqsa-and-asqa-statement-relating-flexible-delivery
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/novel-COVID-19-also-called-2019-ncov-compliance-update-and-fact-sheets
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/novel-COVID-19-also-called-2019-ncov-compliance-update-and-fact-sheets
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ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦ ਸਰੇ ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦ ੇਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੱੁਕ 
ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜਹਾਈ ਨ ੂੰ  ਅਗਾਂਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ ੇਦੇ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ 
ਬਦਲੇਗਾ। 

ਵ ਿੱ ਤੀ ਮੁਸ਼ਵਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰ ਰਿ ੇਵ ਵਦਆਰਥੀ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਸੂੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਵਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਜੱਥ ੇਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ 
ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਉਪਰ ਵਨਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੂੰਭਾਲ ਆਪ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਵੱਚ ਵਾਪਸ 
ਜਾਣ ਦੇ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ, ਇਹ ਵਧਆਨ ਵਵੱਚ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ ਵਕ ਸਾਰੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵੀਵਜ਼ਆ ਂਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ 
ਵਕ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵਹਣ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ 
ਪੈਵਸਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਵਜਹੜੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ 12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਵਵੱਤੀ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਵਵੱਚ 
ਮਵਹਸ ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰਐਨ ਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 

ਸਰਕਾਰ ਅੂੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਵਸੱਵਖਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਵਕ ਵਵੱਤੀ ਮੁਸ਼ਵਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਕਰ ਰਹੇ ਅੂੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੁਝ ਵਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

 

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਜ਼ੀ ਸਵਕਿੱ ਲ ਸ਼ੌਰਟ੍ੇਜ਼  ੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 482) ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਕੰਮ 
(ਸਵਕਲਡ)  ੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 457) ਿੈ 

ਆਰਜ਼ੀ ਸਵਕੱਲ ਸ਼ੌਰਟ੍ੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਬਕਲਾਸ 457 ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ ਵਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਬਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟ੍ੀ ਦੇ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ 
ਕੱਵਿਆ ਨਹੀਂ ਵਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤ ੇਵਪਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨ ੂੰ  ਆਮ ਪਰਬੂੰ ਧਾਂ ਦੇ ਵਹਸਾਬ 
ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ ੇਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਵਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ 
ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ ਵਪਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂੰਮ ਦੇ ਘੂੰ ਵਟ੍ਆਂ ਨ ੂੰ  ਘਟ੍ਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣਗ।ੇ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੂੰਮ ਤੋਂ ਕੱਿ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  60 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਦ ਸਰਾ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਵਜੱਥ ੇਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨ ੂੰ  ਛੱਡਣ ਦੇ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। 
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ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਜੱਥੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਣ 
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਸਹਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਆਰਜ਼ੀ ਕੂੰਮ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ ਜ ੋਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਵਜਵੇਂ ਵਸਹਤ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਵੱਚ 
ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਐਕਵਟ੍ਵਟ੍ੀ ਵੀਜ਼ਾ (subclass 408) Australian 
Government Endorsed Agreement Event (AGEE) ਸਟ੍ਰੀਮ ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁਿੱ ਟ੍ੀਆਂ ਦੌਰਾਿ ਕੰਮ ਕਰਿ  ਾਲਾ  ੀਜ਼ਾ ਿੈ 

ਮੈਂ COVID-19  ਾਸਤ ੇਿਾਜ਼ਕੁ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿਾਂ (ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ, ਭੋਜਿ ਡਿੱ ਬਾਬੰਦ ਕਰਿ, ਵਸਿਤ 
ਸੰਭਾਲ, ਬਜ਼ਰੁਿਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਅਪੰਿਤਾ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ) 

ਛੁੱ ਟ੍ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ ੇਵਧਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਪਰੂੰਤ  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਵਤੂੰ ਨ ਜਾਂ ਛੇ 
ਮਹੀਵਨਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕੂੰਮ ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੁੱ ਟ੍ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦ ਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

COVID-19 ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਵੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗ  ਕੀਤੇ ਹਨ। ਛੁੱ ਟ੍ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੂੰਮ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਜੋ ਵਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਸਹਤ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਵਵਕਲਾਂਗਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਅਤ ੇਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ 
ਵਵੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ੍ ਵਦੱਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। 

ਛੁੱ ਟ੍ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕੂੰਮ ਦੇ ਵਤੂੰ ਨ 
ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪ ਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤ ੇਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਦ ਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤ ੇਉਹ 
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਐਕਵਟ੍ਵਟ੍ੀ ਵੀਜ਼ਾ (subclass 408) 
Australian Government Endorsed Agreement Event (AGEE) ਸਟ੍ਰੀਮ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੀਜ਼ ੇਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਕੂੰਮ 
ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦ ੇਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਵਖਅਤ 
ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੂੰਭਵ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਵਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤ,ੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਵਕਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ 
ਸਮੇਤ ਉਸ ਵੀਜ਼ ੇਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

 ੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 8547 – ਇਕ ਰੁਜ਼ਿਾਰਦਾਤ ੇਿਾਲ ਛ ੇਮਿੀਵਿਆਂ ਦ ੇਕੰਮ ਦੀ ਿਿੱ ਦ 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
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ਛੁੱ ਟ੍ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਠਵਹਰਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੂੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ 
ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਕ ਵਵਭਾਗ ਉਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨਾਲ 
ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। 

ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤ ੇਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਵਸਹਤ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਅਤ ੇਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵੱਚ 
ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਛੁੱ ਟ੍ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕੂੰਮ 
ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਸਵਥੱਤੀਆਂ ਵਜੱਥ ੇਛੁੱ ਟ੍ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਪਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਜੱਥ ੇਕੂੰਮ: 

 ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉਪਰ ਅਤੇ ਇਕ ਜਗਹਾ ਉਪਰ ਕੂੰਮ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ 
 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਵਕਧਰੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ੍ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਵੱਚ 
 ਉੱਤਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਵਸਰਫ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਵੱਚ 
 ਜੂੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ। 

ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਉਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਆਵਗਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 

 

ਮੈਂ COVID-19  ਾਸਤ ੇਿੈਰ-ਿਾਜ਼ਕੁ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿਾਂ 

ਛੁੱ ਟ੍ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ ੇਵਧਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਪਰੂੰਤ  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਵਤੂੰ ਨ ਜਾਂ ਛੇ 
ਮਹੀਵਨਆਂ ਲਈ ਕੂੰਮ ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੁੱ ਟ੍ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦ ਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ 
ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਖਾਸ ਕੂੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੋ। 

COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਣ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦ ਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤ ੇਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕੂੰਮ ਦੇ ਵਤੂੰ ਨ ਜਾਂ 
ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪ ਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤ ੇਹਨ — ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ 
ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦ ਸਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/work-longer-than-6-months
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/work-longer-than-6-months
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
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ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤ,ੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਵਕਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ 
ਸਮੇਤ ਉਸ ਵੀਜ਼ ੇਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

 ੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 8547 – ਇਕ ਰੁਜ਼ਿਾਰਦਾਤ ੇਿਾਲ ਛ ੇਮਿੀਵਿਆਂ ਦ ੇਕੰਮ ਦੀ ਿਿੱ ਦ 

ਛੁੱ ਟ੍ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਠਵਹਰਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੂੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ 
ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਕ ਵਵਭਾਗ ਉਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨਾਲ 
ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। 

ਕੁਝ ਸਵਥੱਤੀਆਂ ਵਜੱਥ ੇਛੁੱ ਟ੍ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਪਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਵੱਚ ਵਜੱਥ ੇਕੂੰਮ: 

 ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉਪਰ ਅਤੇ ਇਕ ਜਗਹਾ ਉਪਰ ਕੂੰਮ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ 
 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਵਕਧਰੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ੍ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਵੱਚ 
 ਉੱਤਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਵਸਰਫ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਵੱਚ 
 ਜੂੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ। 

ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਉਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਆਵਗਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 

 

ਮੈਂ ਸੀਜ਼ਿਲ  ਰਕਰ ਜਾਂ ਪੈਸੇਵਿਕ ਲੇਬਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਿੱ ਸਾ ਿਾਂ 

ਪੈਸੇਵਿਕ ਲੇਬਰ ਸਕੀਮ ਵ ਿੱ ਚ ਸਬਕਲਾਸ 403  ੀਜ਼ਾਧਾਰਕ 

ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪੈਸੇਵਫਕ ਲੇਬਰ ਸਕੀਮ ਵਵੱਚ ਸਬਕਲਾਸ 403 ਵੀਜ਼ ੇਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਜੱਥ ੇਤੁਸੀਂ ਅਤ ੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਅਤ ੇਵਪਾਰ ਦੇ ਵਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਵਥਤ ਹੋ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦ ੇ
ਹੋ, ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸੀਜ਼ਿਲ  ਰਕਰ ਪਰੋਿਰਾਮ ਵ ਿੱ ਚ ਸਬਕਲਾਸ 403  ੀਜ਼ਾਧਾਰਕ 

ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੂੰਤ , COVID-19 ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਵੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗ  ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵੱਚ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/work-longer-than-6-months
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/work-longer-than-6-months
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-work-403/pacific-labour-scheme
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COVID-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਜ਼ੀ ਐਕਵਟ੍ਵਟ੍ੀ (ਸਬਕਲਾਸ 408 Australian 
Government Endorsed Event (AGEE) ਸਟ੍ਰੀਮ) ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇਕਰ: 

 ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੱੁਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 
 ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਵਹਲਾਂ ਮੱੁਕ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ 
 ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ 
 ਤੁਸੀਂ ਵਸਹਤ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵੱਚ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਵਤਆਂ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਵਧਤ 
ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਕਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤ ੇਪੈਸੇਵਫਕ ਲੇਬਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਰਬੂੰ ਧਾਂ ਨ ੂੰ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵਲੂੰ ਕ 
ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪਰਬੂੰ ਧਾਂ ਵਵੱਚ ਵਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 ੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: 8503 (ਿੋਰ ਿਿੀਂ ਠਵਿਰ ਸਕਦੇ) ਅਤੇ 8577 (ਰੁਜ਼ਿਾਰਦਾਤਾ ਬਦਲਣਾ) 

ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਕਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਪੈਸੇਵਫਕ ਲੇਬਰ ਸਕੀਮ ਵਵੱਚ ਸਬਕਲਾਸ 403 ਵਾਵਲਆਂ ਲਈ, ਸ਼ਰਤ 8577 ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਸਪੌਂਸਰ/ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਹੈ, ਜਦ 
ਤੱਕ ਵਕ ਘਰੇਲ  ਮਾਮਵਲਆਂ ਦਾ ਵਵਭਾਗ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

COVID-19 ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੌਂਸਰਾਂ/ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਵਤਆਂ ਵਵੱਚਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਪੌਂਸਰਾਂ/ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਵਤਆਂ ਵਵੱਚਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 
ਜ਼ਰ ਰ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੇ: 

 ਵਸੱਵਖਆ, ਹੁਨਰਾਂ ਅਤ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਵਭਾਗ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਕਰ ਹੋ 
 ਵਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਵਭਾਗ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਵਫਕ ਲੇਬਰ ਸਕੀਮ ਵਵੱਚ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਇਹਨਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਬੂੰ ਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਵਤਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਵਧਤ ਸਾਰੇ 
ਕਾਨ ੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੂੰਮ ਦੀ ਜਗਹਾ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਵਧਤ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹੀ 
ਹੱਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। 

COVID-19 ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਕਰ ਪਰਵਾਹ ਵਵੱਚ ਸਬਕਲਾਸ 403 ਵਾਵਲਆਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ ੇਦੇ ਨਾਲ 
ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਤ 8577 (ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਠਵਹਰ ਸਕਦੇ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਟ੍ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਰਜ਼ੀ ਐਕਵਟ੍ਵਟ੍ੀ (subclass 
408 Australian Government Endorsed Event (AGEE) ਸਟ੍ਰੀਮ) ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਵਗਆ 
ਦੇਵੇਗੀ। 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
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ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸ਼ਰਤ 8503 ਨ ੂੰ  ਹਟ੍ਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 

 

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟ੍ਿਰੀ ਦਾ  ੀਜ਼ਾ ਿੈ 

ਵਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤ ੇਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਵੱਚਕਾਰ ਇਹ ਪਰਬੂੰ ਧ ਹਨ ਵਜੱਥ ੇਅਸੀਂ ਇਕ ਦ ਸਰੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਵੱਚ 
ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

 

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਵਰਵਜੰਿ  ੀਜ਼ਾ A, B ਜਾਂ C ਿੈ 

ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਬਵਰਵਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ੇ A, B ਅਤ ੇC ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੂੰ ਦ ੇ
ਹਨ, ਅਤ ੇਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ ੇਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਕੰਮ ਕਰਿ ਦ ੇਿਿੱਕ 

ਬਵਰਵਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ ੇਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 VEVO ਦੀ ਸੇਵਾ ਨ ੂੰ  ਵਰਤ ਕੇ, ਜਾਂ 
 ਆਪਣੇ ImmiAccount ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਜ਼ ੇਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਕੇ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਵਵੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਵੱਚ ਹੋ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਬਵਰਵਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੂੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੂੰਮ 
ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਵਰਵਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ਾ A ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ 
ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰੂੰਤ , ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਵਵਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਵਵੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਵੱਚ ਹੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਵਰਵਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਹਲੇ ਵੀਜ਼ ੇਉਪਰ ਲਾਗ  ਸਨ। 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਨਵਾਂ ਬਵਰਵਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਦੇਵੇ, ਜੇਕਰ: 

 ਤੁਹਾਡਾ ਚਲੂੰ ਤ ਬਵਰਵਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ਾ A ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ 
ਵੀਜ਼ ੇਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਫਸੈਲੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੀਵਖਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦੱਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ 

https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-a-010
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 ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਵਖਆ ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦੱਤੀ ਸੀ। 

ਵੇਖੋ: ਅਰਜ਼ੀ ਵਕਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

 

ਬਵਰਵਜੰਿ  ੀਵਜ਼ਆ ਂਦਾ ਮੁਿੱ ਕਣਾ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਵਰਵਜੂੰ ਗ ਵੀਜ਼ਾ ਮੱੁਕਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦ ਸਰੇ ਵੀਜ਼ੇ 
ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਵਰਵਜੰਿ  ੀਜ਼ਾ E ਿੈ 

ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ: 

 ਜਾਣ ਦੇ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 
 ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮੱੁਵਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 
 ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੂੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਕੰਮ ਕਰਿ ਦੇ ਿਿੱ ਕ 

ਬਵਰਵਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ ੇਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 VEVO ਦੀ ਸੇਵਾ ਨ ੂੰ  ਵਰਤ ਕੇ, ਜਾਂ 
 ਆਪਣੇ ImmiAccount ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਜ਼ ੇਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਕੇ। 

ਬਵਰਵਜੰਿ  ੀਵਜ਼ਆਂ ਦਾ ਮੁਿੱ ਕਣਾ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਵਰਵਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਮੱੁਕਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦ ਸਰੇ ਵੀਜ਼ੇ 
ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਸਟੇ੍ਟ੍ਿੱ ਸ ਰੈਜ਼ਲੇੂਸ਼ਿ ਸੇ ਾ 

Status Resolution Service (SRS) ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/applying-online-or-on-paper/online
https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview
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ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ: 

 ਵੀਜ਼ ੇਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਹੋ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹੋ 
 ਸਮੁੂੰ ਦਰ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੂੰਚੇ ਹੋ (IMA) ਅਤ ੇਆਰਜ਼ੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਵੀਜ਼ੇ (TPV) ਲਈ ਜਾਂ 

ਸੇਫ ਹੈਵਨ ਇੂੰਟ੍ਰਪਰਾਈਜ਼ ਵੀਜ਼ੇ (SHEV) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 
 ਗੈਰ-IMA ਅਤ ੇਵੈਧ ਸੁਰੱਵਖਆ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 
 ਬਵਰਵਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ਾ E (BVE) ਦੇ ਧਾਰਕ ਹੋ 
 ਬਹੁਤ ਅਵਹਮ ਮੁਸ਼ਵਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨ ੂੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ 

ਯੋਗਤਾ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਮੇਰਾ  ੀਜ਼ਾ ਮੁਿੱ ਕ ਵਿਆ ਿੈ 

28 ਵਦਿਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਖਤਮ ਿੋਇਆ ਿੈ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੱੁਕ ਵਗਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕਦਮ ਬਵਰਵਜੂੰਗ ਵੀਜ਼ਾ E (BVE) ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ 
ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। BVE ਇਕ ਥੋੜਹੀ ਵਮਆਦ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਾਇਜ਼ ਬਵਣਆ ਰਵਹਣ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ 
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇੂੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਲੂੰ ਬਾ ਸਮਾਂ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ ੇ
ਵੀਜ਼ਾ ਵਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤ ੇਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ ੇਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਜ਼ ਬਣੇ ਰਵਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜ਼ਰ ਰੀ ਕੀ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਕੂੰ ਨੀ ਦੇਰ 
ਪਵਹਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਉਪਰ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਵੀਜ਼ ੇਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਵਧਤ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਰਭਾਵਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 
ਅਤ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਉਪਰ ਅਸੀਂ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਵਜਵੇਂ 
ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤ ੇਬਾਇਓਮੈਟ੍ਵਰਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ)। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਂਚਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤ ੇਲੋੜੀਂਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧ  ਸਮਾਂ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

28 ਵਦਿਾਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪਵਿਲਾਂ ਖਤਮ ਿੋਇਆ ਸੀ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ 28 ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪਵਹਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਸੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Status Resolution Service (SRS) ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/sitesearch?k=Bridging%20visa%20E%20(BVE)
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview

