ਇਸ ਸਫੇ ਉੱਤੇ


ਸਫਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ
o

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ੍ ਲੈ ਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ

o

ਛੋਟ੍ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ

o

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਛੋਟ੍ਾਂ

o

ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਦਆਲਤਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਿਾਲੇ ਕਾਰਣ

o

ਛੋਟ੍ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀ ਵਦਓ

ਸਫਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਿਤ ਸਰਹੱ ਦੀ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ
ਹਨ। ਇਸ ਿੇਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇੱ ਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਉਡਾਣਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਸਫਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਬਦਲਣਯੋਗ ਹਨ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ
ਿਾਪਸ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਿੇਿੋ: ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਕੈਬਵਨਟ੍ ਮੀਡੀਆ ਵਬਆਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚਣ ਿਾਲੀ
ਜਗਹਾ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹੋਟ੍ਲ ਵਿੱ ਚ ਲਾਜਮੀ 14 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਦੂਸਵਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਇਕ ਵਮਥੀ ਹੋਈ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣਾ ਪਿੇਗਾ।
ਿੇਿੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ (COVID-19) ਸਲਾਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਵਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਰਵਹਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਵਰਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹਾਂ ਰਵਹਣ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਬੰ ਵਧਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱ ਕ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਛੋਟ੍ ਿਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਰਤਮਾਨ ਯਾਤਰਾ
ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਛੋਟ੍ ਵਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।

https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ੍ ਲੈ ਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਜਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਸੇਿਾ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਨਿੇਂ ਵਡਲੀਿਰੀ ਪਲੇ ਟ੍ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਿਾਸਤੇ ਛੋਟ੍ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜਮਹਾਂ
ਕਰਿਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਿਧੇਰੇ ਸੌਿਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪਾਬੰ ਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ੍ ਿਾਲਾ ਨਿਾਂ ਪੋਰਟ੍ਲ ਕਈ
ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹਨ:


ਿਰਤਣ ਿਾਲੇ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰ ਮ-ਕਾਜ



ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਿਾਪਸ ਦੱ ਸਣਾ



ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ



ਸਮੂਵਹਕ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ



ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਰੱ ਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਰੱ ਿ ਸਕਦੇ ਹੋ



ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ੁੱ ਕਰਿਾਰ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਨਿਾਂ ਪੋਰਟ੍ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾ ਵਦੱ ਤੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਵਮਆਰੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ੁੱ ਕਰਿਾਰ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੀ
ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ
ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਬਾਰੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ।
ਯਾਤਰਾ ਵਿੱ ਚ ਛੋਟ੍ ਲਈ ਅਰਜੀ ਵਦਓ

ਛੋਟ੍ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱ ਚ ਦਾਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ
ਛੋਟ੍ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ) ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋ:


ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਵਰਕ



ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਿਸਨੀਕ



ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਵਰਕ ਜਾਂ ਪੱ ਕੇ ਿਸਨੀਕ ਦੇ ਨੇਿਲੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦਾ ਜੀਅ



ਵਨਊਜੀਲੈਂ ਡ ਨਾਗਵਰਕ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱ ਚ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਿਲੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਜੀਅ



ਵਡਪਲੋ ਮੈਟ੍ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੈ (ਉਸ ਕੋਲ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ 995 ਿੀਜਾ ਹੈ)
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ਯਾਤਰੀ ਜੋ 72 ਘੰ ਵਟ੍ਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱ ਟ੍ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱ ਚੋਂ ਲੰਘ ਵਰਹਾ ਹੈ



ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ



ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਪਾਇਲਟ੍ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ।



ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲੋਂ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮੌਸਮੀ ਕਾਵਮਆ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਪੈਸੇਵਫਕ ਲੇ ਬਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ
ਲੋ ਕ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਕੋਲ ਰੱ ਿਣ ਦੀ ਲੋ ਿ ਹੈ ਵਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਦੱ ਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱ ਕ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਿਾਧੂ ਸਬੂਤਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਛੋਟ੍ਾਂ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਵਮਸ਼੍ਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਛੋਟ੍ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ:


COVID-19 ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਿਾਸਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਰਾਜ
ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸੱ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਨਾਗਵਰਕ



ਂ ੂਲੈਂਸ, ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਕਾਰਣਾਂ
ਅਵਹਮ ਜਾਂ ਮਾਵਹਰ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹੋ, ਵਜਸ ਵਿੱ ਚ ਹਿਾਈ ਐਬ
ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣਾ ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹਨ



ਗੈਰ-ਨਾਗਵਰਕ ਵਜਸ ਕੋਲ ਅਵਹਮ ਹੁਨਰ ਹਨ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਨਾਜੁਕ ਿੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ



ਗੈਰ-ਨਾਗਵਰਕ ਵਜਸ ਦਾ ਦਾਿਲਾ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌ ਮੀ ਵਹੱ ਤ ਵਿੱ ਚ ਹੋਿੇਗਾ, ਵਜਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ



ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਉਹ ਲੋ ਕ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਫੌਜੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਰਾਸ਼੍ਟ੍ਰ-ਮੰ ਡਲ ਫੌਜੀ ਬਲ, ਏਸ਼੍ੀਆ
ਪਰਸ਼੍ਾਂਤ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹਵਥਆਰਬੰ ਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਹੱ ਸਾ ਹਨ



ਵਦਆਲਤਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਿਾਲੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹੋ।

ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਛੋਟ੍ ਅਤੇ ਿੀਜਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਛੋਟ੍ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਵਚਤ ਸਬੂਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਪਰ ਵਬਨਾਂ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰ ਤਮ ਫੈਸਲਾ ਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦਾ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਵਿੱ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਅਨੁਿਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ਿ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੰ ਛੋਟ੍ ਦੀ ਅਰਜੀ ਆਪਣੇ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਸਫਰ ਤੋਂ ਘੱ ਟ੍ੋ ਘੱ ਟ੍ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਵਹਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਪਰ ਵਤੰ ਨ
ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਪਵਹਲਾਂ ਨਹੀਂ।
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ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱ ਚ ਲਾਜਮੀ ਇਹ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:


ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਿੇਰਿੇ: ਨਾਮ, ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਿੀਜਾ ਵਕਸਮ ਅਤੇ ਨੰਬਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ੍ ਨੰਬਰ



ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱ ਚ ਤਜਿੀਜ ਕੀਤਾ ਵਰਹਾਇਸ਼੍ੀ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ



ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਣ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ੍ ਵਕਉਂ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ



ਸਵਹਯੋਗੀ ਵਬਆਨ: ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਕ ਛੋਟ੍ਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਛੋਟ੍ ਨੂੰ ਵਕਿੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ।



ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਬੂਤ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ੍ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਫਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱ ਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਿਾਲੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱ ਚ ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ ਵਦੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ੍
ਵਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਛੋਟ੍ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਹਿਾਈ ਅੱ ਡੇ ਉੱਤੇ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋ ਿ ਪਿੇਗੀ।

ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਦਆਲਤਾ ਅਤੇ ਮਜਬਰੀ ਿਾਲੇ ਕਾਰਣ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਦਆਲਤਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਿਾਲੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ
ਦਾ ਕਵਮਸ਼੍ਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ੍ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਦਆਲਤਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਿਾਲੇ ਕਾਰਣਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱ ਕ
ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਕਸੇ ਨਜਦੀਕੀ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰ ਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ਿ
ਪੈਣਾ।
ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਛੋਟ੍ ਅਤੇ ਿੀਜਾ ਲਾਜਮੀ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਛੋਟ੍ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਵਚਤ
ਸਬੂਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਪਰ ਵਬਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰ ਤਮ ਫੈਸਲਾ ਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦਾ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਵਿੱ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਿਾਦ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ਿ ਹੈ।
ਵਜੱ ਥੇ ਸੰ ਭਿ ਹੋਿੇ, ਤੁਹਾਨੰ ਛੋਟ੍ ਦੀ ਅਰਜੀ ਆਪਣੇ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਸਫਰ ਤੋਂ ਘੱ ਟ੍ੋ ਘੱ ਟ੍ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਵਹਲਾਂ ਪਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਤੰ ਨ ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਪਵਹਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਨਜਦੀਕੀ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦੀ ਮੌਤ
ਜਾਂ ਗੰ ਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਿਾਂਗੇ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ੍ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਫਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱ ਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਿਾਲੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱ ਚ ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ ਵਦੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ੍
ਵਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਛੋਟ੍ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਹਿਾਈ ਅੱ ਡੇ ਉੱਤੇ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋ ਿ ਪਿੇਗੀ।
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ਛੋਟ੍ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀ ਵਦਓ
ਤੁਹਾਨੰ ਛੋਟ੍ ਦੀ ਅਰਜੀ ਆਪਣੇ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਸਫਰ ਤੋਂ ਘੱ ਟ੍ੋ ਘੱ ਟ੍ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਵਹਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਪਰ ਵਤੰ ਨ
ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਪਵਹਲਾਂ ਨਹੀਂ।
ਯਾਤਰਾ ਿਾਲੀ ਛੋਟ੍ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਿੀਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਿੇਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ
ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਪਰ ਵਬਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰ ਤਮ ਫੈਸਲਾ ਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਹੇਠ ਵਲਿੇ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:


ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ



ਸਬੂਤ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਜ ਿੀਜਾ ਹੈ



ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਫਰਨਾਮਾ



ਵਿਆਹ, ਜਨਮ, ਮੌਤ ਦਾ/ਦੇ ਸਰਟ੍ੀਵਫਕੇਟ੍



ਵਰਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਾਂਝਾ ਵਕਰਾਏਨਾਮਾ, ਸਾਂਝਾ ਬੈਂਕ ਿਾਤਾ ਆਵਦ)



ਡਾਕਟ੍ਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਿੱ ਲੋਂ ਵਚੱ ਠੀ ਜੋ ਦੱ ਸਦੀ ਹੋਿੇ ਵਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਵਕਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ



ਰੁਜਗਾਰਦਾਤੇ ਿੱ ਲੋਂ ਵਚੱ ਠੀ ਜੋ ਦੱ ਸਦੀ ਹੋਿੇ ਵਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਵਕਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ



ਵਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਿੱ ਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਵਚੱ ਠੀ, ਜੋ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਹੁਨਰ ਵਕਉਂ ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਣ ਹਨ



ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈਹਲਫੀਆ ਵਬਆਨ।

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ ਯਾਤਰੀ ਿਾਸਤੇ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਮਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਕਉਂਵਕ ਕੇਿਲ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜਾ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ
ਹੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।
ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਛੋਟ੍ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਗਰੰ ਟ੍ੀ ਨਹੀਂ ਵਦੰ ਦਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਉਡਾਣ
ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਯਾਤਰਾ ਵਿੱ ਚ ਛੋਟ੍ ਲਈ ਅਰਜੀ ਵਦਓ

https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions

ਸਫਾ 5 ਦਾ 5

