شہریت
اس صفحے پر


شہریت کی تقاریب



شہریت کے لیے درخواست دینا

شہریت کی تقاریب
کووڈ )19-وبا کی وجہ سے محکمہ محفوظ ویڈیو لنک کے ذریعہ ان امیدواران کو اہل بنانے کے لیے جو کہ پہلے سے آسٹریلیائی
کو ونا وائرس ( ِ
شہری بننے کے لیے منظور شدہ ہیں آن الئن شہریت کی تقریبات منعقد کر رہا ہے۔
آن الئن تقریبات صدارتی آفیسر کے ساتھ اور عموما ً انفرادی بنیاد پر ہوں گی ،یا ایک گھر کے گروہ کے ساتھ اگر وہ ایک ہی عالقہ میں رہائش پذیر
ہوں ،اور روایتی ذاتی تقریبات سے کم وقت کی ہوں گی جبکہ اس بات کی یقین دہانی ضرور کریں گی کہ تمام قانونی ضروریات پوری کی جائیں۔
آن الئن ت قریبات راست بازی کے اقدامات ،جیساکہ شناخت کی پڑتال کو شامل کرنے کے لیے جاری رکھی جائیں گی۔
کووڈ 19-کی پابندیوں کو سہل بنانے کی پیروی کرتے ہوئے ،چھوٹی ذاتی شہریت کی تقریبات بھی جون 2020
بہت ساری عدالتی کاروائیوں میں ِ
کووڈ کی
سے دوبارہ متعارف کی جارہی ہیں۔ یہ تقاریب موجودہ ملک یا عالقہ کے چھوٹے اجتماعات کے احکامات کی تعمیل کرتی ہوں گی ،اور ِ
محفوظ ضروریات سے مطابقت رکھتی ہوں گی۔
افراد سے برا ِہ راست رابطہ کیا جائے گا اور آن الئن شہریت کی تقریب یا چھوٹی ذاتی گروپ کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے مدعو کیا
جائے گا۔ آپ کی تقریب کے لیے محکمہ یا آپ کی مقامی کاؤنسل سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
عام طور پر ،افراد کو ان کے منظوری کے نوٹس سے لے کر  12مہینے تک تقریب میں شرکت کرنے اور ضمانت دینے کا وقت ہوتا ہے ،مگر،
کووڈ 19-ک ے عرصہ کے دوران ،اگر کوئی فرد اس  12مہینے کے عرصہ میں تقریب میں شرکت نہیں کرتا ہے تو شہریت کی منظوری منسوخ
ِ
نہیں ہوگی۔

شہریت کے لیے درخواست دینا
آسٹریلیائی شہریت کے لیے نئی درخواستیں وصول کی جارہی ہیں۔
ان تمام آسٹریلیائی شہریت کی درخواستوں پہ کام جاری ہے جو پہلے سے محکمہ میں درج کرائی جا چکی ہیں۔
ذاتی طور پر شہریت کے انٹرویو اور شہریت کے ٹیسٹ صرف  6جوالئی  2020سے مغربی آسٹریلیا میں دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ اہل افراد
سے رابطہ کیا جائے گا اور انہیں شہریت کے انٹرویو یا ٹیسٹ میں شرکت کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ آپ کی شہریت کے انٹرویو یا ٹیسٹ ک ے
بارے میں محکمہ سے رابطہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
جب دوسری ریاستوں اور خطوں میں ایسا کرنا محفوظ ہوگا تو ہم آہستہ آہستہ انٹرویو ا ور شہریت کے ٹیسٹ دوبارہ شروع کریں گے۔
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