آسٹریلیا سے روانگی
اس صفحے پر
غیر شہری
وطن لوٹنے والے عارضی ویزا حاملین
آسٹریلیائی اور مستقل رہائشی
آسٹریلیائی کمیونٹی کی صحت کی حفاظت کے لیے آسٹریلیا نے سخت سرحدی اقدامات نافذ کر رکھا ہے۔ آسٹریلیا آنے اور جانے کے لیے فی الحال
بہت ہی محدود پروازیں دستیاب ہیں اور ہوسکتا ہے کہ آپ اس وقت سفر نہیں کرسکیں۔ دیکھیں :قومی کابینہ کا میڈیا بیان۔
آسٹریلیائی شہریوں کے بشمول ،آسٹریلیا پہنچنے والے تمام مسافر ،اپنی آمد کے بندرگاہ میں ،ہوٹل جیسی ایک مخصوص سہولت میں 14 ،دن تک
(کووڈ )19-کی صالح ۔ آپ کو اپنی قرنیطن کے اخراجات کی ادائیگی
الزمی قرنطین سے مشروط ہیں۔ دیکھیں مسافروں کے لیے کوروناوائرس
ِ
کرنے کی ضرورت پڑسکتی ہے۔ قرنطین کے تقاضوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ،متعلقہ ریاست یا خطے کے سرکاری محکمہ صحت
سے رابطہ کریں۔

غیر شہری
کووڈ 19-کی بنا پر ،اگر
ریاستی اور عالقائی سرحدی پابندیوں ،کاروباری بندشوں اور سماجی فاصلے کی تقاضوں کے بشمول ،آسٹریلیا میں موجوہ ِ
ایسا کرنا ممکن ہو تو تمام بین االقوامی زائرین کو اپنے گھر واپس لوٹنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔
کووڈ 19-کی پابندیاں عائد ہیں ،تو انہیں عام طور پر
عارضی ویزا حاملین کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ آسٹریلیا واپس جانا چاہتے ہیں جبکہ ِ
سفری چھوٹ کی ضرورت ہوگی۔ کمشنر کی چھوٹ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ،دیکھیں آسٹریلیا آنا۔

وطن لوٹنے والے عارضی ویزا حاملین
کووڈ 19-سے متاثر عارضی ویزا حاملین اپنے وطن واپس جانے کے انتظامات کرسکتے ہیں ،اگر اس ملک میں سرحدی پابندیاں اجازت دیں۔
اگر ِ
عارضی ویزا حاملین کو آسٹریلیا سے روانگی کے لئے چھوٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کسی بھی وقت روانہ ہوسکتے ہیں ،جب تک کہ ان کے
آبائی ملک میں سرحدی پابندی اں انہیں واپس آنے کی اجازت دیں۔
کووڈ 19-کی صورتحال بدستور تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔
یاد رکھیں
ِ
ہر ہفتے جانچ کریں :


سرحدی پابندیاں



پروازوں کی دستیابی۔

پورے آسٹریلیا میں متعدد بڑے ہوائی اڈوں پر تجارتی پروازیں دستیاب ہیں۔ یہ ایئر الئنز فی الحال آسٹریلیا سے روانہ ہونے والی پروازیں چالرہی
ہیں:
اڑنے والی ایئر الئنز میں شامل ہیں  :ایئر ایشیا | ایئر نیوزی لینڈ | چائنا ایئر الئنز | چائنا ساؤدرن ایئر الئنز | امارات | ملیشیا ایئر الئنز | سری لنکن
ایئر الئنز | قطر ایر ویز | یونائٹڈ

آپ یہ بھی جاننے کے خواہاں ہوسکتے ہیں کہ کیا آپ کے آبائی ملک کے لیے نجی یا سرکاری وطن واپسی کی پروازیں ہیں۔
بھارت اس وقت وطن واپسی کی پروازوں کا انتظام کر رہا ہے۔
اگر آپ وطن واپس کے لیے مزید مدد چاہتے ہیں ،تو آپ آسٹریلیا میں سفارتخانے یا قونصل خانے اپنے سے رابطہ کرسکتے ہیں۔
آپ اپنی تفصیالت درج بھی کروا سکتے ہیں۔
ہم آپ کی معلومات محکمہ برائے امور خارجہ اور تجارت کو فراہم کریں گے ،جو اس معلومات کو آپ کی آبائی حکومت کو فراہم کرسکتے ہیں
( آسٹریلیا میں بیرون ملک مقیم یا اس کی نمائندگی سفارتخانہ ،قونصل خانہ یا ہائی کمیشن کے ذریعہ کی جائے)۔
یہ خدمت صرف عارضی ویزا حاملین کے لیے ہے۔

آسٹریلیائی اور مستقل رہائشی
کووڈ 19-کی پابندیوں کی وجہ سے آسٹریلیا چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو چھوٹ
اگر آپ آسٹریلیائی شہری یا مستقل رہائشی ہیں تو آپ ِ
حاصل نہ ہو۔ آپ آن الئن درخواست دے سکتے ہیں لیکن آپ کو مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک کو پورا کرنا ضروری ہے:


کووڈ -19پھیلنے کے جواب کے حصے کے طور پر ہے
امداد کی فراہمی کے بشمول ،آپ کا سفر
ِ



الزی صنعتوں اور کاروبار (برآمد و درآمد کی صنعتوں کے بشمول) کو انجام دینے کے لیے آپ کا سفر ضروری ہے



آپ فوری طبی عالج حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہے ہیں جو آسٹریلیا میں دستیاب نہیں ہے



آپ فوری اور ناگزیر ذاتی کاروبار کے متعلق سفر کر رہے ہیں



آپ ہمدردی یا انسان دوست بنیادوں پر سفر کر رہے ہیں



آپ کا سفر قومی مفاد میں ہے۔

آپ کو اپنے دعوؤں کی حامیت کے لیے ثبوت فراہم کرنا ضروری ہے جس میں شامل ہوسکتے ہیں :


پاسپورٹ /پاسپورٹس



نکاح نامہ/نامے



پیدائش کے سند/اسناد



موت کے سند/اسناد



تعلقات کا ثبوت ( مثال کے طور پ ،کرایہ داری کا معاہدہ ،مشترکہ بینک اکاؤنٹ وغیرہ)



اس بات کا ثبوت کہ آپ طویل مدتی بنیاد پر کسی دوسرے ملک جا رہے ہیں جیسے لیز ،مالزمت کی پیش کش اور اس بات کا ثبوت کہ
آپ کا سامان منتقل کیا جارہا ہے



آسٹریلیا میں اور /یا بیرون ملک مقیم کے بشم ول ،آپ کے موجودہ درست ویزے کا ثبوت



ڈاکٹر یا ہسپتال کی جانب کسی بھی طبی عالج  /حالت کے بارے میں خط جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ سفر کیوں ضروری ہے



آجر کی جانب سے خط جس میں یہ دکھایا گیا ہو کہ سفر کیوں ضروری ہے یا آپ کے ذریعہ جو کام انجام دیا گیا ہے وہ ناگزیر ہ ے



یہ دکھانے کے لیے بیان یا ثبوت کہ آپ کب آپ آسٹریلیا واپس جانا چاہتے ہیں



کوئی اور ثبوت جسے آپ کو اپنے دعووں کی حمایت میں دینا پر سکتا ہے۔

سفری چھوٹ کے دعوے کی حمایت کرنے والے تمام شواہد کا رسمی طور پر انگریزی میں ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے۔
آپ کو چھوٹ کے لیے کم از کم  4ہفتے پہلے درخواست دینی چاہیے ،لیکن اپنے طے شدہ سفر سے  3ماہ پہلے نہیں۔

اگر آپ کو چھوٹ نہیں ملتی ہے  ،تو آپ کو اپنے سفری منصوبوں کو جاری نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر چھوٹ مل جاتی ہے ،تو آپ کو ہوائی اڈے پر
اس چھوٹ کے فیصلے کا ثبوت لے جانا ضروری ہے۔
آپ کو چھوٹ حاصل ہے اگر آپ:


آسٹریلیا کے عالوہ کسی دوسرے ملک میں عارضی طور رہائش پذیر ہیں



ایئر الئن ،بحری عملہ اور اس سے وابستہ حفاظتی کارکنان ہیں



نیوزی لینڈ کا شہری جس کے پاس خصوصی زمرہ (ذیلی کالس  )444کا ویزا ہے



یومیہ آؤٹ باؤنڈ مال برداری کو انجام دینے میں مصروف رہتے ہیں



آسٹریلیائی سمندری سہولیات میں الزمی کام سے وابستہ ہیں



آسٹریلیائی دفاعی فورس کے ممبران کے بشمول ،رسمی حکومتی امور کے لیے سفر کر رہے ہیں۔

اگر بین االقوامی نقل و حرکت کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے پچھلے  12سے  24مہینوں کے دوران اندر کے مقابلے آسٹریلیا کے باہر
زیادہ وقت گذارا ہے تو آپ کو آسٹریلیا کے عالوہ کسی دوسرے ملک میں عارضی رہائش پذیر سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو اپنی نقل و حرکت کا کاغذی
ریکارڈ اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت پڑنے پر ،ہوائی اڈوں پر آسٹریلیائی بارڈر فورس کے افسران محکمہ جاتی نظاموں میں
آپ کی نقل و حرکت کے ریکارڈ کی جانچ کرسکتے ہیں۔
اگر آپ نے پچھلے  12سے  24مہینوں کے دوران اندر کے مقابلے آسٹریلیا کے باہر زیادہ وقت نہیں گذارا ہے ،لیکن پھر بھی اپنے آپ کو کسی
دوسرے ملک میں عارضی طور پر رہائشی سمجھتے ہیں ،تو آپ سفری چھوٹ کی درخواست جمع کراسکتے ہیں۔
آپ کی درخواست میں ثبوت شامل کرنے کی ضرورت ہوگی ،مثال کے طور پر:


دستاویزات جس میں یہ ظاہر ہوتا ہو کہ آپ کا قیام دوسرے ملک میں ہے



آپ کے قریبی فیملی کے ممبران کا محل وقوع



آسٹریلیا سے باہر کام کے لیے مالزمت کا معاہدہ



منحصر رہنے والے بچوں کے لیے اسکول کا اندراج



جاری کاروبار  /امالک کے مفادات کا ثبوت



اس بات کا ثبوت کہ آپ دوہری شہریت کے حامل ہیں یا آپ کے پاس کسی دوسرے ملک کے لیے درست ویزا ہے



ثبوت جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ کسی دوسرے ملک سے آپ کی عدم موجودگی عارضی ہے اور آپ وہاں واپس جانے کا ارادہ رکھتے
ہیں۔

اگر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کو سفری چھوٹ کی ضرورت ہے ،تو ہوائی اڈے پر چیک اِن کرتے وقت آپ یہ ثبوت پیش کرسکتے ہیں۔ تاہم ،اگر
آپ کو اس بارے میں کوئی شبہ ہو کہ آیا آپ کے حاالت عارضی طور پر رہائشی کی تعریف میں آتے ہیں ،ہم آپ کو سفارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی
مطلوبہ روانگی سے کم از کم چار ہفتے قبل تعیین کے لیے درخواست جمع کرائیں۔

