ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜ਼ਾ
COVID-19 ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਕ ਿੱ ਤੀ ਬਾਰੇ ਯਿੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਿ ਕਸਹਤ ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਮਾਰ ਮਕਹਸਸ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਾਿਟਰੀ ਇਲਾਜ ਿਰਵਾਓ ਅਤੇ COVID-19 ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ
ਿਰਵਾਓ।
ਰਾਜ ਅਤੇ ਿੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਿਾਰਾਂ COVID-19 ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।


ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਿੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ
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ਂ ਲੈਂ ਡ
ਿੁਈਜ਼



ਸਾਊ ਆਸਟਰੇਲੀਆ



ਤਸਮਾਨੀਆ



ਕਵਿਟੋਰੀਆ



ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜ਼ਾ ਹੈ
ਕਵਕਦਆਰ ੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਨਰਮਾਈ ਵਾਲੀ ਪਹੁੂੰ ਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਜਿੱ ੇ COVID-19 ਅਤੇ ਸਫਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ੇ
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਜਮਾਤ ਕਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ।
ਜੇਿਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ
ਕਵਕਦਆਰ ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਿਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਵਕਦਆਰ ੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੂੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਿਰ:


ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਿਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਿੱ ਿ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ



ਆਪਣਾ ਿੋਰਸ ਪਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਵਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜਦਾ ਕਵਕਦਆਰ ੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਿੱ ਿਣ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫਤੇ ਪਕਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਵਕਦਆਰ ੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਿਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਿ
ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਕਦਆਰ ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਪਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਵਕਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ (ਸਬਿਲਾਸ 600) ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ।
ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਿਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਕਧਤ ਿੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਭਾਕਵਤ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ
ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਪੈਨਲ ਡਾਿਟਰ ਜੋ ਡਾਿਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਮਕਤਹਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟਕਰਿ
ਇਿਿੱ ਠੇ ਿਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀਿਰਤਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ।
ਕਵਕਦਆਰ ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਾਂ ਪਰੀਆਂ ਿਰਨ ਅਤੇ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਵਾਧ ਸਮਾਂ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲੂੰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਿੱ ਿੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਰਕਜ਼ੂੰ ਗ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਾ ਹੋਣ ਤਿੱ ਿ ਿਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਕਹ ਸਿੋਗੇ।

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ‘ਇਸ ਿੇਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱ ਲ ਵਰਹਾ’ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਕਜੂੰ ਨਹੇ ਘੂੰ ਟੇ ਚਾਹੋ ਿੂੰ ਮ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਰਸ ਨੂੰ ‘ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱ ਲਦਾ ਨਹੀਂ’ ਮੂੰ ਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਤਕਹ
ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜੇਿਰ ਕਵਕਦਆਰ ੀ ਤਕਹ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਿੋਰਸ ਖਤਮ ਿਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ‘ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱ ਲਦਾ ਨਹੀਂ’ ਮੂੰ ਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਵਡਗਰੀ ਜਾਂ ਡੌਕਟਰੇਟ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਡਗਰੀ ਜਾਂ ਡੌਿਟਰੇਟ ਿੋਰਸ ਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਜੂੰ ਨਹੇ ਘੂੰ ਟੇ ਚਾਹੋ ਿੂੰ ਮ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਅਗਾਂਹ ਕਰ ਵਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ
ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿੋਰਸ ਅਗਾਂਹ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਤੀ ਪੂੰ ਦਰਵਾੜ੍ਾ 40 ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿੂੰ ਮ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।
ਅੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਿੇ ਘੰ ਵਟਆਂ ਵਿੱ ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਛੋਟਾਂ
ਿੁਝ ਖਾਸ ਕਵਕਦਆਰ ੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਕਲਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਤੀ ਪੂੰ ਦਰਵਾੜ੍ਾ 40 ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨ ਦੀ ਆਕਗਆ ਹੈ, ਜੇਿਰ ਉਹ:


ਕਸਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਕਵਿੱ ਚ ਨੌਿਰੀ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਕਸਹਤ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਕਧਤ ਿੋਰਸ ਕਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹਨ (ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਨਰਕਸੂੰ ਗ ਜਾਂ ਡਾਿਟਰੀ)
ਅਤੇ ਇਿ ਕਸਹਤ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ COVID-19 ਦੇ ਕਖਲਾਫ ਲੜ੍ਨ ਦੀਆਂ ਿੋਕਸ਼ਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਗਆ ਹੈ



ਮਨਜ਼ਰਸ਼ੁਦਾ ਪਰਦਾਤੇ ਜਾਂ ਿੌ ਮਨਵੈਲ

ਦੁਆਰਾ ਕਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੂੰ ਡ ਨਾਲ ਚਿੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਵਿੱ ਚ ਨੌਿਰੀ ਿਰ ਰਹੇ

ਹਨ


ਰਕਜਸਟਰਸ਼ੁਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪੂੰ ਗਤਾ ਬੀਮਾ ਸਿੀਮ ਦੇ ਪਰਦਾਤਾ ਿੋਲ ਨੌਿਰੀ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਬੂੰਧ ਕਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕਵਕਦਆਰ ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਿਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਅੂੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਕਵਕਦਆਰ ੀਆਂ ਲਈ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨ ਦੇ ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਛੋਟਾਂ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੂੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾਕਤਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਕਵਆਂ ਲਈ ਕਸਹਤ ਕਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੇ ਕਚਿੱ ਠੀ-ਪਿੱ ਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਰਕਜਸਟਰ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪੂੰ ਗਤਾ ਬੀਮਾ ਸਿੀਮ ਵਾਲੇ ਪਰਦਾਕਤਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਕਵਆਂ ਲਈ NDIS ਿਕਮਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੇ ਕਚਿੱ ਠੀਪਿੱ ਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਕਤਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਿੂੰ ਮ ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂੰ ਕਧਤ ਿਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਿੂੰ ਮ ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ ਦੇ ਿਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੂੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਵਕਦਆਰ ੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਿਾਕਮਆਂ ਦੇ ਦਸਰੇ ਸਾਰੇ
ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਿੋ ਕਜਹੇ ਅਕਧਿਾਰ ਹਨ।

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਿੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਘਰੇਲ ਮਾਮਕਲਆਂ ਦਾ ਕਵਭਾਗ ਪੜ੍ਹਾਈ ਿਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਪਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ TEQSA ਅਤੇ ASQA ਦਾ ਲਚਿੀਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਕਬਆਨ।
ਸਫਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਵੇਖੋ ਕਡਗਰੀ ਦੇ ਪਰਭਾਕਵਤ ਕਵਕਦਅਰ ੀਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਿਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਿੋਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤਾਂ।

ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨਾ
ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਭਾਗ ਨੂੰ ਸਕਚਤ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਿ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤਿੱ ਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਿਰ
ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਗਾ।

ਵਿੱ ਤੀ ਮੁਸ਼ਵਕਲਾਂ ਿਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਵਿੱ ਚ ਸੂੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਰਵਾਰ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਜਿੱ ੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨ ਅਤੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਉਪਰ ਕਨਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਨਵਾਸ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧ ਿਰਨੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਵਕਦਆਰ ੀ ਵੀਕਜ਼ਆਂ ਦੀ ਇਿ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਿਾਂ ਿੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਵਿੱ ਚ ਰਕਹਣ ਦੀ ਕਮਆਦ ਦੌਰਾਨ
ਆਪਣੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਿਰਨ ਲਈ ਧਨ ਤਿੱ ਿ ਪਹੁੂੰ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਜਹੜ੍ੇ ਕਵਕਦਆਰ ੀ 12 ਮਹੀਕਨਆਂ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਵਿੱ ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਿੱ ਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਵਿੱ ਚ ਮਕਹਸਸ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰਐਨਏਸ਼ਨ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਿੁਝ ਤਿੱ ਿ ਪਹੁੂੰ ਚ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸੁਪਰਐਨਏਸ਼ਨ ਤਿੱ ਿ ਅਗਾਊਂ ਪਹੁੂੰ ਚ ਿਰਨ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟੈਿਸ ਦਫਤਰ ਵੈਬ ਸਫੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ
COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘਟਨਾ ਿੀਜ਼ਾ
ਜੇਿਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਜ਼ੀ ਗਤੀਕਵਧੀ (ਸਬਿਲਾਸ 408) ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਿਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਕ ਤ ਘਟਨਾ ਸਟਰੀਮ
(COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀਜ਼ਾ) ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਵਿੱ ਚ ਕਬਆਨ ਅਤੇ
ਸਬਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਅਗਲੇ ਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ (VAC) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਿਾਫੀ ਰਿਮ ਤਿੱ ਿ ਪਹੁੂੰ ਚ
ਨਹੀਂ ਹੈ।

