
         
  

 

   

ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮ ੁੱ ਕ ਗਿਆ ਹੈ 

COVID-19 ਜਾਂਚ ਅਤ ੇਇਲਾਜ 
ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਕ ਿੱ ਤੀ ਬਾਰੇ ਪਿੱਿਾ ਯਿੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਨਤਿ ਕਸਹਤ ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਮਾਰ ਮਕਹਸ ਸ ਿ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 

 ਕਨਊ ਸਾਊ  ਵੇਲਜ਼ 

 ਨੌਰਦਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ 

 ਿੁਈਜ਼ਂਲੈਂਡ 

 ਸਾਊ  ਆਸਟਰੇਲੀਆ 

 ਤਸਮਾਨੀਆ 

 ਕਵਿਟੋਰੀਆ 

 ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ 

ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮ ੁੱ ਕ ਗਿਆ ਹੈ 

28 ਗਿਨਾਂ ਿ ੇਅੰਿਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਿੱ ਿ ਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਾਨ ੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਕਹਣ ਲਈ ਇਿਦਮ ਬਕਰਕਜੂੰਿ ਵੀਜ਼ਾ E (BVE) ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। BVE ਇਿ  ੋੜ੍ਹੀ ਕਮਆਦ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਾਇਜ਼ ਬਕਣਆ ਰਕਹਣ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਛਿੱਡਣ ਦੇ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਮ ਿਰ ਰਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ 
ਹੋ। 

ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਵਿੱ ਚ ਿਾਨ ੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਵਿਲਪਾਂ 
ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਜ਼ ਬਣੇ ਰਕਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 
ਿਰਨਿੇ। ਕਿੂੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅਿੱਿੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਉਪਰ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਵਿੱ ਚ ਹੋ। 

https://www.covid19.act.gov.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx
https://coronavirus.nt.gov.au/
https://www.health.qld.gov.au/
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet/conditions/infectious+diseases/covid+2019
https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.healthywa.wa.gov.au/coronavirus
https://immi.homeaffairs.gov.au/sitesearch?k=Bridging%20visa%20E%20(BVE)


 

 
   

 

   
      

 

ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਿਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਕਧਤ ਿੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ COVID-19 ਦੇ ਿਾਰਣ ਪਰਭਾਕਵਤ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਉਪਰ ਅਸੀਂ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਕਜਵੇਂ ਡਾਿਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟਕਰਿ ਇਿਿੱ ਠੇ 
ਿਰਨਾ)। ਅਰਜ਼ੀਿਰਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਂਚਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਿਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਵਾਧ  ਸਮਾਂ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। 

28 ਗਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਜ਼ਆਿਾ ਪਗਹਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ 28 ਕਦਨਾਂ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਪਕਹਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਸੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹਿੱਲ ਿਰਨ ਕਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਿਰਪਾ 
ਿਰਿੇ ਸਟੇਟਸ ਰੈਜ਼ ਲੇਸ਼ਨ ਸਰਕਵਸ (SRS) ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਿ ਿਰੋ। 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview

