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  COVID-19 ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 
ਭਾਂਵੇਂ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥ ੁੱ ਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਜਨਤਕ 
ਥਸਹਤ ਥਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਥਬਮਾਰ ਮਥਹਸ ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ 
ਕਰਵਾਓ ਅਤ ੇCOVID-19 ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। 

ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ COVID-19 ਦੀ ਮ ਫਤ ਜਾਂਚ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

 ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ 
 ਥਨਊ ਸਾਊ  ਵੇਲਜ਼ 
 ਨੌਰਦਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ 
 ਕ ਈਜ਼ਂਲੈਂਡ 
 ਦੁੱ ਖਣੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ 
 ਤਸਮਾਨੀਆ 
 ਥਵਕਟੋਰੀਆ 
 ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ 

ਮੇਰ ੇਕੋਲ ਸੈਲਾਨੀ (ਵਿਜ਼ਟਰ) ਿੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰੌਵਨਕ ਟਰੈਿਲ 
ਅਥਾਵਰਟੀ (ETA) ਹ ੈ
ਥਵਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ ੇਅਤ ੇETAs ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਥਵੁੱ ਚ ਥਸਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਥਹਣ ਦੀ ਆਥਿਆ ਥਦੂੰ ਦ ੇਹਨ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ 
ਥਵੁੱ ਚ ਰਥਹੂੰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਖ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਥਜੁੱ   ੇਤ ਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇੁੱ ੋਂ ਜਾਣ ਦੇ 
ਪਰਬੂੰ ਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨ ੂੰ  ਛੁੱਡਣ ਵੇਲੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਸਫਰ ਦੀ ਛੋਟ ਵਾਸਤ ੇਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

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
https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.healthywa.wa.gov.au/coronavirus
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ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣਾ ਪਵੇਿਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਵੇ 
ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਿੀ। 

ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਕ ਮੇਰਾ ਿੀਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ 

ਆਪਣੇ ਠਥਹਰਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ ਦਾ ਥਮਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਅਜ ੇਵੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਥਵੁੱ ਚ ਹੀ ਹੋ, ਤ ਹਾਡਾ 
ਥਵਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ETA ਆਪਣੇ ਆਪ ਮ ੁੱ ਕ ਜਾਵੇਿਾ। 

ਤ ਸੀਂ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ ੇਦੇ ਵੇਰਵ ੇVEVO, myVEVO ਐਪ, ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਚੁੱ ਠੀ ਥਵੁੱ ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 
ImmiAccount ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 ਆਪਣੀ ETA ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਡੀ ETA  ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਵਟਿੱ ਪਣੀ: ਜ ੇਤ ਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਥਵੁੱ ਚੋਂ ਘ ੂੰ ਮ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮ ੂੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦ ੇਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 
ਸਮ ੂੰ ਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਥਬਤਾਏ ਸਮੇਂ ਨ ੂੰ  ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਥਵੁੱ ਚ ਥਬਤਾਏ ਸਮੇਂ ਥਵੁੱ ਚ ਥਿਥਣਆ ਜਾਵਿੇਾ - ਮਤਲਬ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 
ਥਿਣਾਂਿੇ ਥਕ ਤ ਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨ ੂੰ  ਛੁੱਡ ਕੇ ਿਏ ਹੋ। ਘ ੂੰ ਮ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮ ੂੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤ ਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ 
ਰਥਹਣ ਦੀ ਥਮਆਦ ਨ ੂੰ  ਦੋਬਾਰਾ ਸ਼ ਰ  ਨਹੀਂ ਕਰੇਿੀ। ਸਮ ੂੰ ਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਚਾਲਕ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਏਜੂੰ ਟ ਨ ੂੰ  ਪ ੁੱ ਛ ੋ
ਥਕ ਜ ੇਅਸੀਂ ਤ ਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਨ ੂੰ  ਘ ੂੰ ਮ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਮੂੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਮੇਰੇ ਿੀਜ਼ੇ ਨ ੂੰ  ਿਧਾਉਣਾ 

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਥਵਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ETA ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣਾ ਸੂੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਥਹਲਾਂ ਥਕ ਤ ਹਾਡਾ ਚਲੂੰ ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਮ ੁੱ ਕੇ ਤ ਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਥਦਓ। 

ਬਹ ਤੇ ਮਾਮਥਲਆਂ ਥਵੁੱ ਚ, ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤ ਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਥਵੁੱ ਚ ਥਵਜ਼ਟਰ (ਸੈਲਾਨੀ 
ਸਟਰੀਮ) ਵਜੋਂ ਰਥਹਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਥਵੁੱ ਚ ਪਥਹਲਾਂ ਹੀ ਥਵਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
ਪਾ ਥਦੁੱ ਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥਵਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਪਰਬੂੰ ਧ ਵੇਖੋ। 

ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡਾ ਥਵਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਥਰਹਾ ਹੈ, ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਤ ਸੀਂ ਥਕਸੇ ਹੋਰ 
ਵੀਜ਼ ੇਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਸੀਂ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀਜ਼ ੇਦੇ ਯੋਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤ ਹਾਨ ੂੰ  
ਇਹ ਥਵਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਿੀ ਥਕ ਥਕਉਂ ਤ ਸੀਂ ਥਵਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਥਕਸੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ ੇਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ 

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://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/visitor-600/tourist-stream-onshore
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/visitor-600/tourist-stream-onshore
https://covid19.homeaffairs.gov.au/visitor-visa-or-electronic-travel-authority-eta#processing
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
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ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਥਵੁੱ ਚ ਥਬਆਨ ਅਤੇ ਸਬ ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਥਕ ਤ ਹਾਡ ੇਕੋਲ ਥਕਸੇ ਦ ਸਰੇ ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ 
ਫੀਸ (VAC) ਦਾ ਭ ਿਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਤੁੱਕ ਪਹ ੂੰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜੇ ਤ ਹਾਡਾ ਥਵਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਥਰਹਾ ਹੈ, ਜੇ COVID-19 ਮਹੁੱਤਵਪ ਰਣ ਉਦਯੋਿ ਖੇਤਰ ਥਵੁੱ ਚ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ 
ਰ ਜ਼ਿਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਈਵੈਂਟ ਵੀਜ਼ ੇਵਾਸਤ ੇਵੀ ਯੋਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਖੇਤਰ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਭੋਜਨ ਡੁੱਬਾਬੂੰ ਦ ਕਰਨ, ਥਸਹਤ, ਬ ਢਾਪੇ ਅਤ ੇਅਪੂੰਿਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਅਤ ੇਬਾਲ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਹਨ। 

ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦ ਸਰੇ ਵੀਜ਼ ੇਦੇ ਥਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਨਿੇਂ ਿੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ 

ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਥਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: 

 ਥਜੁੱ   ੇਵੀ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ ImmiAccount ਥਵੁੱ ਚ 
 ਆਪਣੇ ਚਲੂੰ ਤ ਵੀਜ਼ ੇਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 4 ਹਫਥਤਆਂ ਤੋਂ ਪਥਹਲਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਥਦੂੰ ਦ ੇਹੋ, ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਬਥਰਥਜੂੰਿ ਵੀਜ਼ਾ ਥਦੁੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਥਕ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਆਸਟਰੇਲੀਆ 
ਥਵੁੱ ਚ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਥਹਣ ਦੀ ਆਥਿਆ ਦੇਵੇਿਾ ਜਦ ਤੁੱਕ ਤ ਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   

ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ ੇਉੱਤੇ 'ਥਮਆਦ ਹੋਰ ਅੁੱਿੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ (no further stay condition)' ਲੁੱ ਿੀ ਹੋਈ ਹੈ, 
ਇਸ ਤੋਂ ਪਥਹਲਾਂ ਥਕ ਤ ਸੀਂ ਥਕਸੇ ਦ ਸਰੇ ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਥਦਓ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ 
ਪਵੇਿੀ। 

ਜੇ ਤ ਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਥਹਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪੁੱ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਥਮਆਦ ਪ ੁੱ ਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 
ਅਿਲੇਰੇ ਥਵਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੁੱਕ ਥਕ ਇਹ ਥਮਆਦ ਪ ੁੱ ਿਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ 28 ਥਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ 
ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤ ੇਮੇਰੇ ਵੀਜ਼ ੇਦੀ ਥਮਆਦ ਪ ੁੱ ਿ ਿਈ ਹੈ ਵੇਖੋ। 

ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ 

ਸੈਲਾਨੀ (ਥਵਜ਼ਟਰ) ਵੀਜ਼ ੇਜਾਂ ETA ਧਾਰਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਥਵੁੱ ਚ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਥਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://online.immi.gov.au/ola/app
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/help-support/glossary#Substantive%20visa
https://covid19.homeaffairs.gov.au/my-visa-has-expired
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ਿੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 

ਥਵਭਾਿ ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ ਥਕ COVID-19 ਸਫਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੂੰ ਦੀਆਂ ਕ ਝ ਅੂੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਾਹ ਥਣਆਂ ਨ ੂੰ  ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਥਹਸਾਬ 
ਨਾਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਥਵੁੱ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ ੇਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਥਵੁੱ ਖ 
ਥਵੁੱ ਚ ਥਕਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਥਵਚਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿੁੱਲ ਨ ੂੰ  ਥਧਆਨ ਥਵੁੱ ਚ ਰੁੱਖਾਂਿੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਥਕ 
ਤ ਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਜੋ ਤ ਹਾਡੇ ਵੁੱ ਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। 

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਥਵੁੱ ਚ ਥਵਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੇਠ ਥਲਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਿ  ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

ਹੋਰ ਅਿੱ ਗੇ ਨਾ ਰਵਹ ਸਕਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ (8503, 8534 ਅਤੇ 8535 ਸਮੇਤ) 

ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਅੁੱਿੇ ਨਾ ਰਥਹ ਸਕਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਤ ਸੀਂ ਦ ਸਰੇ ਬਹ ਤ ੇਵੀਥਜ਼ਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ 
ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੁੱਕ ਥਕ ਸ਼ਰਤ ਨ ੂੰ  ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਥਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ। 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਥਕਸੇ ਦ ਸਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹ ੂੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਤ ਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ 4 ਹਫਥਤਆਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਸਮੇਂ ਥਵੁੱ ਚ ਖਤਮ ਹੋ 
ਜਾਵੇਿਾ, ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਿੀ। 

ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਥਹਲਾਂ ਥਕ ਮੌਜ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮ ੁੱ ਕ ਜਾਵੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਨਵੀਂ 
ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਸ਼ਰਤ 8531 (ਰਵਹਣ ਦੀ ਵਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਿੱ ਚ ਵਬਲਕੁਲ 
ਨਹੀਂ ਰਵਹ ਸਕਦੇ) 

ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੂੰਤ  ਇਹ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਅੁੱਿ ੇਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਰੋਕੇਿੀ। 

ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ 8531 ਸ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਥਹਲਾਂ ਥਕ ਮੌਜ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮ ੁੱ ਕ ਜਾਵੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਨਵੀਂ 
ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

 

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 8558 (ਵਕਸੇ 18 ਮਹੀਵਨਆਂ ਦ ੇਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਰਵਹ ਸਕਦੇ) 

ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੂੰਤ  ਇਹ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਅੁੱਿ ੇਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਰੋਕੇਿੀ। 

ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ 8558 ਸ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਥਹਲਾਂ ਥਕ ਮੌਜ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮ ੁੱ ਕ ਜਾਵੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਅੁੱਿ ੇਵੀਜ਼ੇ ਲਈ 
ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਠਥਹਰਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ ਦਾ ਥਮਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਅਜ ੇਵੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਥਵੁੱ ਚ ਹੀ ਹੋ, ਤ ਹਾਡਾ 
ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮ ੁੱ ਕ ਜਾਵਿੇਾ। 

ਤ ਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਿਾ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਥਕਸੇ 18 ਮਹੀਥਨਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 12 ਮਹੀਥਨਆਂ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਦੇ 
ਕ ੁੱ ਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਥਜ਼ਆਦਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਥਵੁੱ ਚ ਰਹੇ ਹੋ (ਥਜੁੱ  ੋਂ ਤੁੱਕ ਥਕ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਕਸੇ ਇਕ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਥਹਣ ਦੀ 
ਥਮਆਦ ਤੋਂ ਥਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ)। 

ਵਿਜ਼ਟਰ ਿੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਪਰ ਕਾਰਿਾਈ ਦ ੇਪਰਬੂੰ ਧ 

COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਣ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਥਮਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਭਾਵ ਥਪਆ ਹੈ ਅਤ ੇਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਨ ੂੰ  ਲੂੰ ਬਾ 
ਸਮਾਂ ਲੁੱ ਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਥਵਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਬਥਰਥਜ਼ੂੰ ਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਿਾ। ਸਾਡ ੇ
ਦ ਆਰਾ ਤ ਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਥਹਲਾਂ ਜੇ ਤ ਹਾਡਾ ਚਲੂੰ ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਥਰਥਜ਼ੂੰਿ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ ਰ  
ਹੋ ਜਾਵੇਿਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਿਾ ਥਕ ਤ ਸੀਂ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਥਹ ਸਕੋ। 

ਤ ਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਥਵੁੱ ਚ ਬਥਰਥਜ਼ੂੰਿ ਵੀਜ਼ ੇਉੱਤੇ ਰਥਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਥਕ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਬਥਰਥਜ਼ੂੰਿ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਥਵੁੱ ਚ ਕ ਝ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਥਕ ਤ ਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਚਲੂੰ ਤ ਵੀਜ਼ ੇਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਥਹਲਾਂ ਨਵੇਂ ਥਵਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਥਦੁੱ ਤੀ ਸੀ, ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ 
ਤੌਰ ਤੇ ਰਥਹਣ ਬਾਰੇ ਥਚੂੰ ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਂਵੇਂ ਥਕ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਬਥਰਥਜ਼ੂੰਿ ਵੀਜ਼ ੇਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ 
ਭੇਜੀ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਦੁੱ ਸਾਂਿੇ ਥਕ ਜੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਥਲਆ। 
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ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦ ਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਥਹਲਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਥਵੁੱ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਲੈ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਸ ਨੇਥਹਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵੇਰਥਵਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਥਵਆਉਣ (ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ) ਲਈ, ਸਾਨ ੂੰ  ਦੁੱ ਸਣ ਲਈ 
ਥਕ ਤ ਸੀਂ ਿਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ImmiAccount ਨ ੂੰ  ਵਰਤ।ੋ 

ਸੇਿਾ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਘਨ 

ਵੀਜ਼ ੇਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਥਧਤ ਕ ਝ ਸੇਵਾਵਾਂ COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਰਭਾਥਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥਕ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਥਜਨਹ ਾਂ ਉਪਰ ਅਸੀਂ ਥਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ  ੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ 
(ਥਜਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ)। ਥਜੁੱ   ੇਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਿਾ, ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਜਾਂਚਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧ  ਸਮਾਂ ਥਦੁੱ ਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। 

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੀ 

ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਥਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਥਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਛੇਤੀ ਸੂੰਭਵ 
ਹੋਵੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ImmiAccount ਥਵੁੱ ਚ ਭੇਜੋ। 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਤਥਹ ਕੀਤ ੇਸਮੇਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ImmiAccount ਥਵੁੱ ਚ ਸਪੁੱਸ਼ਟੀਕਰਣ 
ਥਦਓ। ਤ ਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ ੇਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਥਵਚਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਥਵੁੱ ਚ ਆਏ ਥਕਸੇ ਥਵਘਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਸੀਂ ਥਧਆਨ ਥਵੁੱ ਚ ਰੁੱਖਾਂਿੇ। 
ਤ ਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਥਹਲਾਂ ਜੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਦੋਬਾਰਾ 
ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਾਂਿੇ। 

ਵਸਹਤ ਦ ੇਮੁਆਇਨੇ ਿਾਸਤੇ ਵਨਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਵਹ ਕਰਨਾ 

ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਦੁੱ ਸਾਂਿੇ ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ ੇਵਾਸਤ ੇਥਸਹਤ ਦਾ ਮ ਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 
ਲਈ ਬ ਪਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਥਵਸਜ਼ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਥਨਯ ਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਥਹ ਕਰਨ ਥਵੁੱ ਚ ਨਾਕਾਮ 
ਰਥਹੂੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤ ਹਾਡੀ ਥਨਯ ਕਤੀ ਰੁੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: 

 ਆਪਣੇ ImmiAccount ਥਵੁੱ ਚ ਸਪੁੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅੁੱਪਲੋਡ ਕਰੋ 
 ਥਜੁੱ   ੇਸੂੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਿਲੀ ਉਪਲਬਧ ਤਰੀਕ ਨ ੂੰ  ਥਨਯ ਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਥਹ ਕਰੋ 
 ਜਦੋਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਥਨਯ ਕਤੀ ਥਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਥਹ ਹੋਈ ਥਨਯ ਕਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ImmiAccount 

ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱ ਸੋ। 

https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://online.immi.gov.au/lusc/login
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ਤ ਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ ੇਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਥਵਚਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਥਵੁੱ ਚ ਹੋਈਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂੰਦ ਹੋਣ ਨ ੂੰ  ਥਧਆਨ 
ਥਵੁੱ ਚ ਰੁੱਖਾਂਿੇ। ਤ ਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਥਹਲਾਂ ਜੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 
ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਦੋਬਾਰਾ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਾਂਿੇ। 

 

 


