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درخواست دینا لی  شہریت ےک  

یلیائی شہریت ےک   ۔ لی  آسٹر نئی درخواستی  قبول یک جاریہ ہی 

۔ یلیائی شہریت پانے ےک لی  محکمہ کو موصول ہونے وایل تمام درخواستوں پر کارروائی جاری ہے آسٹر

لی  اپائنٹمنٹس اور ٹیسٹ  شہریت ےک

صحت ےس متعلق ہدایات اور مقایم پابندیوں ےک مطابق تمام ریاستوں اور عالقوں می  شہریت ےک لی  ذائی طور پر حاضے ہونے 

۔منعقد کی  اپائنٹمنٹس  ےک  جا رہے ہی 

کت کرنے ےک   و کیا جائی گا۔ آپ ےک شہریت مدع لی  اہل افراد ےس رابطہ کیا جائی گا اور انہی  شہریت ےک اپائنٹمنٹ یا ٹیسٹ می  شر

۔  ورت نہی  ہے  ےک اپائنٹمنٹ یا ٹیسٹ ےک بارے می  محکمہ ےس رابطہ کرنے یک کوئی ضے

۔ ےک خطرات اور پابندیوں یک وجہ ےس شہریت ےک لی   COVID-19مقایم  ،  صورت اساپائنٹمنٹس متاثر ہوسکئی ہی  می 

، وہ بیھ ممکن ہے کہ   ج  پر، اور ان کا وقت دوبارہ ےط کیا جا سکتا ہے  اچانک اطالعاپائنٹمنٹس کو منسوخ کیا جا سکتا ہے

یوں ےک خطرات اور پابند COVID-19ایسا کرنا محفوظ ہو۔ محکمہ ان کالئنٹس کو مطلع کرے گا جن یک اپائنٹمنٹس مقایم 

پ ےک
ٓ
۔ براہ کرم اس بات کو یقیئے بنائی  کہ ا می  آپ ےک موبائل فون  ImmiAccount می  تبدییل یک وجہ ےس متاثر ہوئی ہی 

۔  اور ای میل ےک رابےط یک تفصیالت تازہ ترین ہی 

شہریت یک تقاریب

پ  آپ ےس براہ راست رابطہ  
ٓ
پ کو شہریت یک تقری  می  مدعو کیا جائی گا۔ اپئے تقری  ےک بارے می  محکمہ یا ا

ٓ
کیا جائی گا اور ا

۔ یہ تقاری  اجتماعات یک حدود ےس متعلق موجودہ ریاسئی یا  ورت نہی  ہے یک مقایم کونسل ےس رابطہ کرنے یک کوئی ضے

۔ےک تقاضوں یک مکمل تعمیل ک COVIDSafeعالقائی ہدایات، اور   رئی ہی 

کت کرنے اور استقامت کا عہد کرنے یک اجازت ےک  کت کرنے والوں ےک پاس ان ےک تقری  می  شر عام طور پر، کانفرنس می  شر

۔ 12نوٹس ےس   مہینے کا وقت ہوتا ہے

https://online.immi.gov.au/lusc/login

