
  

  
      

  

 

 آسٹریلیا میں آمد

 شہری یا مستقل رہائشی ہوں آسٹریلیائیمیں ایک 

دن کے الزمی قرنطینہ کے  14مقررہ مراکز )مثالً ہوٹل( میں  اپنی آمد کے مقام پر آسٹریلیا پہنچنے والے تمام مسافروں کو
 ۔گزرنا ہوگاعمل سے 

کے فرد ہیں یا  خاندانشہری یا مستقل رہائشی کے قریب ترین آسٹریائی شہری، مستقل رہائشی، کسی آسٹریائی اگر آپ ایک 
عموماً آسٹریلیا میں رہنے والے ایک نیوزی لینڈ کے شہری ہیں تو آپ آسٹریلیا کا سفر کرسکتے ہیں۔ اگر آپ ایک عارضی 

 ن اہِل خانہ میں سے ہیں تو آپ کو ہمیں اپنے رشتے کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔شخص کے قریب تریویزے کے حامل 

 شہریآسٹریائی 

پاسپورٹ کے بغیر آسٹریائی شہری آسٹریلیا میں داخل ہوسکتے ہیں، اور استثنائی صورتوں میں، انہیں کسی مستند آسٹریائی 
داخلے کی اجازت ہوگی۔ اگر آپ کے پاس مستند پاسپورٹ نہیں ہے، تو براِہ کرم ایئرالئن کے عملے کو آگاہ کریں کہ آپ 

شہری ہیں اور آپ کو آسٹریلیا میں داخل ہونے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے )حتٰی کہ آپ دوہری آسٹریائی ایک 
سرحدی فورس سے رابطہ کرے گی۔ آسٹریائی ئن آپ کی شہریت کی تصدیق کے لیے شہریت رکھتے ہوں تب بھی(۔ ایئرال

جلدی پہنچ جائیں۔ آپ کے موجودہ ملک سے یہ ضروری ہے کہ آپ کسی بھی تاخیر سے بچنے کے لیے ایئرپورٹ پر 
 پر ہے۔اُس ملک میں موجود اتھارٹیز کے قوانین اور فیصلوں  انحصارروانگی کا 

 مستقل رہائشی

۔ مستقل رہائشیوں کو رکھتا ہے ، بشمول رہائشی واپسی ویزامستقل رہائشی وہ فرد ہوتا ہے جو آسٹریلیا میں مستقل ویزاایک 
دن کے الزمی قرنطینہ کے عمل سے  14بھی آسٹریلیا پہنچتے ہی اپنی آمد کے مقام پر مقررہ مراکز )مثالً ہوٹل( میں 

 گزرنا ہوگا۔

 یوزی لینڈ کے شہرینعموماً آسٹریلیا میں رہنے والے 

 ویزے یا دیگر مستقل یا عبوری ویزے کے حامل( 444کالس عموماً آسٹریلیا میں رہائش پذیر نیوزی لینڈ کے شہری )ذیلی 
آسٹریلیا آسکتے ہیں۔ آپ کے پاس رہائش کا ثبوت )ڈرائیونگ الئسنس یا آپ کی رہائش کو ظاہر کرنے والی دستاویزات( 

دن کے الزمی  14آپ کو اپنی آمد کے مقام پر مقررہ مراکز )مثالً ہوٹل( میں موجود ہونا چاہیے۔ اسے چیک ان پر دکھائیں۔ 
 قرنطینہ کے عمل سے گزرنا ہوگا۔

آسٹریلیا میں رہائش اختیار نہ کرنے والے نیوزی لینڈ کے شہری اور مستقل رہائشی افراد صرف نیوزی لینڈ جانے اہم بات: 
 آسٹریلیا کی گزرگاہ مالحظہ کریں۔کے لیے ہی آسٹریلیا سے گزر سکتے ہیں۔ 

 کا قریب ترین فرد ہوں کے خاندانہری یا مستقل رہائشی شآسٹریائی میں ایک 

 

 



 
  

 

  
      

 

 5 از 2 صفحہ 

 کا قریب ترین فرد اسی صورت میں سمجھا جائے گا کہ جب آپ درج ذیل میں سے کوئی حیثیت رکھتے ہوں: خاندانآپ کو 

  شریکِ حیاتایک 
  شریک حیاتایک حقیقی 
 ایک زیِر دست بچہ/بچے 
 ایک قانونی سرپرست۔ 

دن کے الزمی قرنطینہ کے  14آسٹریلیا پہنچنے والے تمام مسافروں کو اپنی آمد کے مقام پر مقررہ مراکز )مثالً ہوٹل( میں 
 عمل سے گزرنا ہوگا۔

 ممکن ہے آپ کو آسٹریلیا جانے سے پہلے محکمے کو معلومات بھی فراہم کرنی پڑیں۔

 سرپرست

بچے کے حوالے سے، ایک سرپرست وہ فرد ہوتا ہے جس کے کاندھوں پر بچے کی طویل المیعاد فالح و بہبود کی ذمہ 
عطا کردہ تمام اختیارات، حقوق اور ذمہ داریاں رکھتا داری ہو اور بچے کی سرپرستی میں قانون یا روایات کی جانب سے 

 ہو، ماسوائے:

 کا حق؛ اور بچے کی روزمرہ کی نگہداشت اور کنٹرول 
 بچے کی روزمرہ کی نگہداشت اور کنٹرول کے حوالے سے فیصلے کرنے کا حق اور ذمہ داری۔ 

 اگر آپ کے پاس ویزا نہ ہو

ثبوت )جیسے کہ نکاح نامہ، اپنی  اور جب تک آپ کے پاس ویزا نہ ہو، آپ آسٹریلیا نہیں آسکتے۔ ویزے کی درخواست دیں
 ی سند( جمع کروائیں۔پیدائشی سند یا اپنے بچوں کی پیدائش

 اور بچے کے ویزا مالکان کے( شراکت داراگر آپ کے پاس عارضی ویزا ہو )سوائے 

محکمے کو مزید معلومات فراہم کرنے کے لیے ذیل میں دیا گیا تفتیش نامہ ُپر کریں۔ آپ کو ثبوت )جیسے کہ آپ کا نکاح 
جیسے کہ مشترکہ مالیات یا امالک، آپ کی پیدائشی سند یا آپ کے بچوں کی پیدائشی  نامہ، آپ کے حقیقی رشتے کا ثبوت

 سند( منسلک کرنا چاہیے۔ اُس وقت تک سفر نہ کریں جب تک کہ ہماری طرف سے اجازت نہ مل جائے۔

لیا آسکتے کے ویزا مالکان آسٹری (445، 102، 101( اور بچہ )ذیلی کالسز 820، 801، 309، 100پارٹنر )ذیلی کالسز 
 ہیں۔ آپ کو استثناء کی درخواست کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

 ( کے ویزا مالکان فی الحال آسٹریلیا نہیں آسکتے۔300مستقبل میں شادی )ذیلی کالس 

 استثناء کے لیے آن الئن درخواست دیں یا مزید معلومات فراہم کریں

 ںیالئن درخواست د آن

دردمندانہ یا مجبوری کی حامل وجہ رکھتے ہوں، تو وہ بھی استثناء کی درخواست وہ مسافر جو آسٹریلیا آنے کی کوئی 
 کرسکتے ہیں۔دینے کے لیے یہ فارم استعمال 

 

 دیگر تمام لوگ
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 5 از 3 صفحہ 

سرحدی فورس کے آسٹریائی وہ مسافر جو آسٹریلیا آنے کی کوئی دردمندانہ یا مجبوری کی حامل وجہ رکھتے ہوں، انہیں 
 کمشنر سے استثناء حاصل کرنا ہوگا۔

دن کے الزمی قرنطینہ کے  14آسٹریلیا پہنچنے والے تمام مسافروں کو اپنی آمد کے مقام پر مقررہ مراکز )مثالً ہوٹل( میں 
 عمل سے گزرنا ہوگا۔

 نافذ العمل ہیں۔ براِہ کرم باقاعدگی سے جائزہ لیتے رہیں۔سفری پابندیوں میں تبدیلی کی جاسکتی ہے۔ چند استثنائیں 

 کمشنر کی جانب سے متعین کردہ اضافی استثنائیں

ذ العمل سفری پابندیوں کے حوالے سے ایک کا کمشنر درج ذیل کے لیے فی الحال ناف (ABF)سرحدی فورس آسٹریائی 
 اضافی استثناء کو زیِر غور السکتا ہے:

  دولِت مشترکہ حکومت کی جانب سے مدعو کیے جانے پر سفر کرنے والے غیر ملکی شہری، جن کی آسٹریائی
 کے معاملے میں مدد دینا ہو اور جن کا داخلہ قومی مفاد میں ہو COVID-19آمد کا مقصد 

  ضروری طبی خدمات بشمول ایئر ایمبولینس اور اشیاء کی ترسیل، جو باقاعدگی کے ساتھ بین االقوامی انتہائی
 بندرگاہوں سے آسٹریلیا پہنچتی ہیں۔

  اہم ترین صالحیتوں کے مالک افراد )مثالً طبی ماہرین، انجینئرز، بحری جہازوں کے پائلٹس دوسروں سے مختلف
 اور عملہ 

 جو فی الحال آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہوں، اور ان کی فیملی کے قریب ترین افراد آسٹریلیا بھیجے گئے سفیر 
 انسانی اور ہمدردانہ وجوہات کے باعث ہر انفرادی معاملے کی نوعیت کے مطابق استثنائیں۔ 

استثناء کی فراہم کی جانی چاہئیں۔ کمشنر کی صوابدید کے ذریعے یہ استثنائیں الزماً آسٹریلیا کا سفر کرنے سے پہلے 
 درخواست کے ساتھ درج ذیل چیزیں ہونی چاہئیں:

 :نام، تاریِخ پیدائش، ویزے کی نوعیت اور نمبر، پاسپورٹ نمبر، آسٹریلیا کا رہائشی پتہ،  مسافر کی تفصیالت
 فون نمبر(آسٹریائی 

  :ر النا چاہیےکے لیے کیوں زیِر غو اس معاملے کو کمشنر کی صوابدید/استثناءمتعلقہ معاملے کی معلومات 
  :ایک بیان نامے اور ثبوت کے ساتھ دی جائے جو اس بات کو ثابت کریں کہ متعلقہ درخواست ثبوتی بیان نامہ

 عمل کے لیے کسی ایک بنیاد پر پورا اترتا ہے۔فرد مذکورہ باال کمشنر کی صوابدید کے استثناء یا 

وہ سفر سے پہلے مذکورہ باال کسی ایک استثناء پر پورا  یہ بات اہم ہے کہ تمام مسافر اس بات کا ثبوت فراہم کریں کہ
 اترتے ہیں۔

استثناء کی درخواست کے لیے آپ کی وجہ پر منحصر رہتے ہوئے، ثبوت الزماً فراہم کیا جانا چاہیے اور اس میں درج ذیل 
 چیزیں شامل ہوں:

 کا ثبوت شناخت 
 نکاح نامے 
 پیدائشی اسناد 
 وفات کی اسناد 
  مثالً مشترکہ کرایہ داری کا معاہدہ، مشترکہ بینک اکاؤنٹ وغیرہ(رشتے کا ثبوت( 
 ویزے کی حیثیت 
 ڈاکٹر یا اسپتال کی جانب سے مراسلہ جس میں بتایا گیا ہو کہ سفر کیوں ضروری ہے 

 

 

 



 
  

 

  
      

 

 5 از 4 صفحہ 

 آجر کی طرف سے مراسلہ جس میں بتایا جائے کہ سفر کیوں ضروری ہے یا متعلقہ کام اتنا اہم کیوں ہے 
  کاروباری ادارے یا کمپنی کی جانب سے مراسلہمتعلقہ 
 کوئی بھی دیگر ثبوت جو آپ اپنے دعوے کی حمایت میں پیش کرسکیں۔ 

ترجمہ کرنا سفری استثناء کے دعوے کی حمایت میں پیش کیے جانے والے تمام ثبوت کا باضابطہ طور پر انگریزی میں 
 ہوگا۔

 

 معلومات فراہم کریںاستثناء کے لیے آن الئن درخواست دیں یا مزید 

 ںیالئن درخواست د نآ

بھی استثناء کی درخواست کے لیے یہ فارم استعمال مسافر کے حامل آسٹریلیا جانے والے ہمدردانہ یا مجبوری کی وجہ 
 کرسکتے ہیں۔

 

 میں ویزے کے لیے درخواست دینا چاہتا ہوں

ویزے کی درخواست دینے کی اپنی ضرورت پر دوبارہ غور کرنا چاہیے اور سفری پابندیوں اور آسٹریائی آپ کو اس وقت 
  ویزے پر عمل درآمد کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے اس صفحے کا باقاعدگی سے جائزہ لینا ہوگا۔

 ویزے پر عمل درآمد کے انتظامات

میں شامل مسافروں کے ویزے کی درخواستوں پر عمل  زمرہمحکمہ فوری ضرورت کے سفر میں مدد کے لیے استثنائی 
 درآّمد کو ترجیح دے رہا ہے۔

کاغذی ہم درخواست گزاروں کو ترغیب دیتے ہیں کہ جب بھی ممکن ہو آن الئن درخواست دیں، کیونکہ ان درخواستوں پر 
 درخواستوں کے مقابلے میں جلدی عمل درآمد کیا جاتا ہے۔

 کے لیے درخواست دینے کے اہل نہیں ہوں گے۔ آن الئن ETAآپ سفری پابندیوں کے نافذ العمل رہتے ہوئے 

 

 خدمات میں خلل

سے متاثر ہوسکتی ہیں اور خدمات کی  COVID-19ویزے کی درخواست پر عمل درآمد کے حوالے سے بعض خدمات 
 رینج جن پر انحصار کرتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ عدم دستیاب ہیں۔

اغذی اس میں غیرملکی پینل ڈاکٹرز )ذیل میں دیکھیں(، انگریزی زبان کی جانچ کی سہولیات، بایومیٹرک وصولیابی اور ک
 کے مراکز شامل ہیں۔ کرنے دائر یںدرخواست

جب تک یہ خدمات عدم دستیاب ہیں، بہت سے درخواست گزار ویزے کے لوازمات پر پورا نہیں اتر سکتے۔ درخواست 
 گزاروں کو جائزے مکمل کرنے اور درخواست کردہ معلومات فراہم کرنے کے لیے اضافی وقت دیا جائے گا۔
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 5 از 5 صفحہ 

 ائنٹمنٹسوویزے کے طبی اپ

 کے باعث ویزے کی طبی خدمات میں خلل سے آگاہ رہنا چاہیے۔ COVID-19کالئنٹس کو 

کے اعالمیے عارضی طور پر معطل ہیں۔ صحت کے لوازمات بشمول آپ کے مطلوبہ  (My Health)میری صحت 
 یا جائے گا۔ویزے کے لیے صحت کے معائنوں کا تعین آپ کی جانب سے ویزے کی درخواست جمع کروانے کے بعد ک

ہم آپ کی ویزے کی درخواست پر غور کرتے سے آگاہ ہیں۔  رکاوٹوںان ویزوں پر عمل درآمد کرنے والے ہمارے افسران 
 رکھیں گے۔ خاطر ہوئے اضافی دورانیوں کو ملحوظ

 اگر آپ ویزے کے اپائنٹمنٹ کا شیڈول دوبارہ مرتب کیا گیا تو آپ کو ہم سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اگر آپ نے ابھی تک ویزے کی درخواست جمع نہیں کروائی ہے یا آپ سے امیگریشن کا طبی معائنہ کروانے کی 
درخواست نہیں کی گئی ہے، تو فی الحال آسٹریلیا میں ویزے کی طبی خدمات یا غیر ملکی پینل کلینک سے رابطہ کرنے 

 کی ضرورت نہیں ہے۔

 

 ویزے اسٹوڈنٹ

تعلیم فراہم کنندہ سے آن الئن پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں آسٹریائی اور ایک اگر آپ بیروِن ملک ہیں 
 ہے۔

کے لیے  تدریسآن الئن  اجاری کرسکتے ہیں اور طلبہ ک (CoE)تعلیم فراہم کنندگان ایک نیا انرولمنٹ کا تصدیق نامہ 
 اندراج کرسکتے ہیں۔ 

. 

 


