ਇਸ ਸਫੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅੰ ਤਰਰਾਸਟਰੀ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਆਮਦ ਯੋਜਨਾ ਵਵਿੱ ਚ ਵ ਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ
ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ।ੈ ਇਹ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜ਼ੇ, ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ COVID-19 ਉਪਾਿਾਂ ਜਾਂ ਵਿਆਰੀ ਯਾਤਰਾ
ਛੋਟਾਂ ਅਤ਼ੇ ਪਾਬੰ ਿੀਆਂ ਬਾਰ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਿੀ ਹੈ।
ਤਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਿ਼ੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਿ਼ੇ ਹੋ, ਜ਼ੇ ਤਹਾਨੰ ਤਹਾਡੀ ਵਸੁੱ ਵਿਆ ਸੰ ਸਥਾ ਿਆਰਾ
ਿਨਜਰਸਿਾ ਅੰ ਤਰਰਾਸਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਆਿਿ ਯੋਜਨਾ ਿ਼ੇ ਅਧੀਨ ਨਾਿਜਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ
ਰਾਜ ਅਤ਼ੇ ਕੇਂਿਰੀ ਪਰਿ਼ੇਸ਼ ਿੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵਕ ਵਕਹੜੀਆਂ ਵਸੁੱ ਵਿਆ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਅਤ਼ੇ
ਵਿਵਿਆਰਥੀ, ਅੰ ਤਰਰਾਸਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਆਿਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿੁੱ ਚ ਵਹੁੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕਿ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੁੱ ਚ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਿਾਲ਼ੇ
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਅਤ਼ੇ ਕਆਰੰ ਟੀਨ ਿ਼ੇ ਪਰਬੰਧ ਿੀ ਸਾਿਲ ਹਨ।
ਵਸੁੱ ਵਿਆ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ, ਅੰ ਤਰਰਾਸਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਿਨਜਰਸਿਾ ਯੋਜਨਾ ਿ਼ੇ ਅਧੀਨ
ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਿਾਪਸ ਜਾਣ ਿ਼ੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਿ਼ੇ ਹਨ। ਤਹਾਨੰ ਿਧ਼ੇਰ਼ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣ਼ੇ ਵਸੁੱ ਵਿਆ
ਪਰਿਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਅਤ਼ੇ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਿਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਤਹਾਨੰ ਵਕਸ਼ੇ
ਅੰ ਤਰਰਾਸਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਆਿਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿੁੱ ਚ ਸਾਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਤਹਾਡਾ ਵਸੁੱ ਵਿਆ ਪਰਿਾਤਾ ਿਧ਼ੇਰ਼ੇ ਸਲਾਹ
ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਿ਼ੇ ਯੋਗ ਹੋਿ਼ੇਗਾ।
ਵਹੁੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲ਼ੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਅਜ਼ੇ ਿੀ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਿੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਛੋਟ ਿੀ ਲੋ ੜ ਪਿ਼ੇਗੀ।
ਸਬੰ ਵਧਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਿਰੀ ਪਰਿ਼ੇਸ਼ ਿੀ ਸਰਕਾਰ ਤਹਾਡ਼ੇ ਿੁੱ ਲੋਂ ਇਸ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜੀ ਿ਼ੇਿ਼ੇਗੀ। ਤਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਿਾਲੀ ਛੋਟ
ਿਨਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਤਹਾਡੀ ਸੰ ਸਥਾ ਯਾਤਰਾ ਪਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰ਼ੇ ਸਲਾਹ ਿ਼ੇਿ਼ੇਗੀ। ਤਹਾਨੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯਾਤਰਾ ਿੀ ਛੋਟ
ਲਈ ਅਰਜੀ ਨਹੀਂ ਿ਼ੇਣੀ ਚਾਹੀਿੀ, ਅਤ਼ੇ ਵਕਸ਼ੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਆਿਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿੁੱ ਚ ਵਹੁੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਜਾਣ ਿ਼ੇ ਪਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਿ਼ੇ, ਜਿ ਤੁੱ ਕ ਤਹਾਨੰ ਤਹਾਡੀ ਵਸੁੱ ਵਿਆ ਸੰ ਸਥਾ ਿਆਰਾ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ
ਵਿੁੱ ਤੀ ਜਾਂਿੀ।
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ਵੀਜੇ
ਅੰ ਤਰਰਾਸਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਆਿਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿੁੱ ਚ ਵਹੁੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤਹਾਡ਼ੇ ਕੋਲ ਲਾਜਿੀ ਤੌਰ 'ਤ਼ੇ ਿੈਧ ਵਿਵਿਆਰਥੀ
(ਸਬਕਲਾਸ 500) ਿੀਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿ਼ੇ ਵਹੁੱ ਸ਼ੇ ਿਜੋਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜ਼ੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ
ਪਰਵਕਵਰਆ ਨੰ ਸਵਿਧਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਿਰਤਿਾਨ ਿ਼ੇ ਕਾਰਿਾਈ ਸਵਿਆਂ ਿਾਸਤ਼ੇ ਸਾਡੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪਤਾ
ਕਰੋ।
ਹਾਲਾਂਵਕ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਵਿੁੱ ਚ ਿਾਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਇਜ ਿੀਜ਼ੇ ਿੀ ਕੋਈ ਘੁੱ ਟੋ ਘੁੱ ਟ ਵਿਆਿ ਿੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ੇ
ਤਹਾਡੀ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਯਾਤਰਾ ਵਿੁੱ ਚ ਿ਼ੇਰੀ ਹੰ ਿੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਹਾਨੰ ਆਪਣ਼ੇ ਿੀਜ਼ੇ ਉੱਤ਼ੇ ਕਾਫੀ ਸਿਾਂ ਰੁੱ ਿਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਤਸੀਂ
ਵਬਨਾਂ ਿੀਜ਼ੇ ਿ਼ੇ ਆਪਣੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣ ਵਿੁੱ ਚ ਸਿਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿ਼ੇ।
ਆਪਣ਼ੇ ਿੀਜ਼ੇ ਿ਼ੇ ਿ਼ੇਰਵਿਆਂ ਿੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਿੀਜਾ ਹੁੱ ਕਿਾਰੀ ਤਸਿੀਕ ਔਨਲਾਈਨ (VEVO) ਿ਼ੇਿੋ।
ਜ਼ੇ ਤਸੀਂ ਆਪਣ਼ੇ ਿੌਜਿਾ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜ਼ੇ ਉਪਰ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਿੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿ਼ੇ ਹੋ, ਅਤ਼ੇ ਤਸੀਂ ਵਿਿ਼ੇਸ਼ ਵਿੁੱ ਚ ਰਵਹਣ
ਿੌਰਾਨ ਨਿੀਂ ਿੀਜਾ ਅਰਜੀ ਿਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜ਼ੇ ਿੀ ਵਕਸ਼ੇ ਫੈਸਲ਼ੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਵਬਰਵਜੰ ਗ ਿੀਜਾ
A ਲਈ ਅਰਜੀ ਿ਼ੇਣ ਿ਼ੇ ਯੋਗ ਹੋਿੋਗ਼ੇ। ਤਸੀਂ ImmiAccount ਰਾਹੀਂ ਵਬਰਵਜੰ ਗ ਿੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਿ਼ੇ ਸਕਿ਼ੇ ਹੋ।
ਜ਼ੇ ਤਸੀਂ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਵਿੁੱ ਚ ਅਗਲ਼ੇ ਰ਼ੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜ਼ੇ ਿਾਸਤ਼ੇ ਅਰਜੀ ਿਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰ ਿ਼ੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੰ ਲਾਜਿੀ
ਤੌਰ ਤ਼ੇ ਜਾਇਜ ਵਿਆਰੀ ਯੋਗਤਾ ਲੋ ੜਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਤਸੀਂ ImmiAccount ਰਾਹੀਂ ਨਿੇਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਜ਼ੇ
ਲਈ ਅਰਜੀ ਿ਼ੇ ਸਕਿ਼ੇ ਹੋ।

ਯਾਤਰਾ ਵਵਿੱ ਚ ਛੋਟਾਂ
ਿਨਜਰਸਿਾ ਅੰ ਤਰਰਾਸਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਆਿਿ ਯੋਜਨਾ ਿ਼ੇ ਅਧੀਨ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਨਾਿਜਿ
ਅੰ ਤਰਰਾਸਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਵਿੁੱ ਚ ਿੌਜਿਾ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰ ਿੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਿੁੱ ਲ ਨੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਿੀ ਆਵਗਆ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤਹਾਨੰ ਯਾਤਰਾ ਿਾਲੀ ਛੋਟ ਿੀ ਲੋ ੜ ਪਿ਼ੇਗੀ। ਸਬੰ ਵਧਤ ਰਾਜ
ਜਾਂ ਕੇਂਿਰੀ ਪਰਿ਼ੇਸ਼ ਿੀ ਸਰਕਾਰ ਤਹਾਡ਼ੇ ਿੁੱ ਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜੀ ਿ਼ੇਿ਼ੇਗੀ, ਜ਼ੇ ਤਹਾਨੰ ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਿਨਜਰਸਿਾ
ਯੋਜਨਾ ਤਵਹਤ ਨਾਿਜਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।
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ਅੰ ਤਰਰਾਸਟਰੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਆਿਿ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਯਾਤਰਾ ਛੋਟਾਂ ਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਬਾਰ਼ੇ ਹੋਰ ਿ਼ੇਰਿ਼ੇ ਲੋ ੜ
ਅਨਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਏ ਜਾਣਗ਼ੇ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ਼ੇ ਅੰ ਿਰ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਛੋਟ ਿਾਸਤ਼ੇ ਅਰਜੀ ਨਾ ਵਿਓ ਜਿ
ਤੁੱ ਕ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿੁੱ ਤੀ ਜਾਂਿੀ।

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਯਾਤਰਾ ਘੋਸਣਾ ਪਿੱ ਤਰ
ਤਹਾਨੰ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਿੁੱ ਲ ਰਿਾਨਗੀ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟੋ ਘੁੱ ਟ 72 ਘੰ ਟ਼ੇ ਪਵਹਲਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਯਾਤਰਾ ਘੋਸਣਾ ਪੁੱ ਤਰ
ਪਰਾ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋ ੜ ਪਿ਼ੇਗੀ।
ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਯਾਤਰਾ ਘੋਸਣਾ ਪੁੱ ਤਰ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਵਿੁੱ ਚ ਤਹਾਡ਼ੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿ਼ੇਰਵਿਆਂ, ਉਡਾਣ ਿ਼ੇ ਿ਼ੇਰਵਿਆਂ, ਕਆਰੰ ਟੀਨ
ਿੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤ਼ੇ ਵਸਹਤ ਅਿਸਥਾ ਨੰ ਇਕੁੱ ਠਾ ਕਰਿਾ ਹੈ।
ਇਕ ਿਾਰ ਘੋਸਣਾ ਪਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਤਹਾਨੰ ਉਹਨਾਂ ਿ਼ੇਰਵਿਆਂ ਿਾਲੀ ਇਕ ਈਿ਼ੇਲ ਪਰਾਪਤ ਹੋਿ਼ੇਗੀ ਜੋ ਤਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਉਡਾਣ ਵਿੁੱ ਚ ਚੜਹਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤ਼ੇ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਪਹੰ ਚਣ ਤ਼ੇ (ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈ ਕਟਰੌਵਨਕ ਤੌਰ ਤ਼ੇ ਜਾਂ ਵਪਰੰ ਟ ਕੀਤੀ) ਵਿਿਾ
ਸਕਿ਼ੇ ਹੋ।

ਵੀਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਤਹਾਡ਼ੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੜਹਾਈ ਿੀ ਵਿਆਿ ਿਾਸਤ਼ੇ ਆਪਣ਼ੇ ਆਪ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਿ਼ੇ ਫੰ ਡ ਹੋਣ਼ੇ ਚਾਹੀਿ਼ੇ ਹਨ।
ਤਸੀਂ ਆਸਟਰਲ
਼ੇ ੀਆ ਿੀ ਸਰਕਾਰ ਿੀ ਵਿੁੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਿੋਗ਼ੇ।
ਿੌਜਿਾ ਆਰਵਥਕ ਸਵਥਤੀਆਂ ਨੰ ਿ਼ੇਿਿ਼ੇ ਹੋਏ ਤਹਾਨੰ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਵਿੁੱ ਚ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਿ ਕੰ ਿ ਲੁੱਭਣਾ ਿੀ ਿਸਵਕਲ ਹੋ
ਸਕਿਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਹੁੱ ਤਿਪਰਣ ਹੈ ਵਕ ਤਸੀਂ ਆਪਣ਼ੇ ਿੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਵਧਤ ਕੰ ਿ ਿੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰ ਸਿਝੋ।
ਤਹਾਡ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਨਾਲ ਆਏ ਪਵਰਿਾਰ ਿ਼ੇ ਸਾਰ਼ੇ ਜੀਆਂ ਕੋਲ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਵਿੁੱ ਚ ਤਹਾਡ਼ੇ ਰਵਹਣ ਿੀ ਵਿਆਿ ਿਾਸਤ਼ੇ ਉਵਚਤ
ਵਸਹਤ ਬੀਿਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤ਼ੇ ਇਸ ਨੰ ਬਣਾਈ ਰੁੱ ਿਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਲਾਜਿੀ ਤੌਰ ਤ਼ੇ ਜਾਇਜ
ਵਕਸ਼ੇ ਿਨਜਰਸਿਾ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਿ਼ੇ ਵਸਹਤ ਬੀਿਾ ਪਰਿਾਤਾ ਿਆਰਾ ਓਿਰਸੀਜ ਸਟਡੈਂਟ ਹੈਲਥ ਕਿਰ (OSHC) ਿਾਸਤ਼ੇ
ਕਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਜਿ ਤੁੱ ਕ ਕੋਈ ਛੋਟ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੰ ਿੀ।
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