
  

  
        

 

 آسٹریلیا میں رہنا

 میرے پاس مستقل ویزا ہے

نے یا چھوڑآسٹریلآسٹریلیا میں رہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا ارادہ  معینہ مدت تکویزا حاملین غیر ( پی آر)مستقل رہائشی 
 کی جانچ( عام طور پر پانچ سال کی مدت)سہولت کی مدت   یتو آپ کو اپنے مستقل ویزا پر سفر آنے کا  ہےاور واپس 

 کرنے کی ضرورت ہے۔

 :بذریعہں کرسکتے ہی جانچآپ 

  VEVO یاکرکےاستعمال  سروس ، 
  اپنےImmiAccount  ۔حاصل کر کےکے توسط سے اپنے ویزا کی شرائط کی رسائی 

کے  ، تو استے ہیںضی ویزا پر آسٹریلیا میں داخل ہوختم ہونے پر عار کی معیاد سہولت  یاگر آپ مستقل ویزا پر سفر
 دیکھیں۔ 'واپسی ویزا برائے رہائشی'یالت کے لیے آپ پر منفی اثر پڑے گا۔ تفص نتیجے میں

 میرے پاس عارضی ویزا ہے

 ہے( ای ٹی اے)میرے پاس ِوِزٹر ویزا یا الیکٹرانک ٹریول اتھارٹی 

ختم  یعادم یک یزاہے۔ اپنے موجودہ و یںممکن نہ یعتوس یںاے م یٹ یا یا یزاٹر وز  قانون کے تحت، و   امیگریشن یلیائیآسٹر
 ۔ضروری ہے یناے درخواست دیکے ل یزاہونے سے پہلے آپ کو نئے و

ے ساس  پہلےسے  ینےدرخواست د یک یزاآپ کو و، تو ہے منسلک' نہیں کی شرط یامق یدکے ساتھ 'مز یزاو آپ کے اگر
 ۔یہوگ ینے کی ضرورتدرخواست دچھوٹ کی 

میعاد اریخ  تاگر آپ منصوبے کے مطابق آسٹریلیا سے روانہ نہیں ہوسکتے ہیں، تو اپنے قیام کی اجازت کی مدت، ویزا کی 
 آسٹریلیا میں قانونی طور پر رہیں۔ آپ تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ جانچ کریںاور ویزا کی شرائط 

 تفصیالتمیں اپنے ویزے کی  ImmiAccountنٹ لیٹر میں یا اپنے امیں، اپنے ویزا گر VEVO ،myVEVO appآپ 
 یکسروس کے توسط سے اپنے ای ٹی اے کی میعاد اور شرائط یک کریں ای ٹی اے چآپ ہماری کر سکتے ہیں۔ کی جانچ
 سکتے ہیں۔ جانچ کر

کے لیے درخواست دیتے ہیں تو آپ کو بریجنگ ویزا دیا جاسکتا ہے جس سے آپ آسٹریلیا میں اس  ےزجب آپ نئے وی
 وقت تک قانونی طور پر رہیں گے جب تک کہ آپ کے ویزا کی درخواست پر فیصلہ نہ لے لیا جائے۔

 ۔ویزے کی میعاد ختم ہوگئی ہے میرے دیکھیں اگر پہلے ہی آپ کے ویزے کی میعاد ختم ہو چکی ہے، تو 

https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resident-return-visa-155-157
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resident-return-visa-155-157
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://covid19.homeaffairs.gov.au/staying-australia#25


 

 
 

  
      

 

 10از  2 صفحہ

  

 ویزا کی شرائط

 یںشرط نہ یکوئ یکام ک

ٹر ویزا اور ای ٹی اے  ز   کو آسٹریلیا میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔  حاملینو 

 مدت یک یامکے ق یزےو

 اپنی اجازت یافتہ قیام کی مدت کے ختم ہونے پر کی جاسکتی ہے۔ اگر آپیع نہیں موجودہ ویزے پر قیام کی مدت میں توس
لیا سے آسٹری میںآسٹریلیا میں ہیں تو آپ کا ویزا ختم ہوجائے گا۔ اگر آپ اپنے ویزے پر اجازت یافتہ قیام کی مدت  بھی

است ید ویزا کے لیے درخواپنے ویزے کے ختم ہونے کی تاریخ سے قبل مز چاہیے کہ ہوسکتے ہیں، تو آپ کونہیں روانہ 
 ۔دیں

پ کروز پر آسٹریلی ، تو اسے آپ کی اجازت یافتہ قیام کی مدت کے گئےا سے روانہ ہوئے تھے اور واپس آاگر آپ راؤنڈ ٹر 
پ کمپنی آپ کو فراہم کردہ بذریعہ مقاصد کے لیے آسٹریلیا سے روانگی نہیں سمجھا جاسکتا ہے۔ براہ کرم  اپنی کروز ش 

 نچ کریں۔معلومات کی جا

 (8535اور  8534، 8503)بشمول  یںشرط نہ یکوئ یک یامق یدمز

 نہیں اور منصوبہ کے مطابق آسٹریلیا سے روانہ ہیں کے حامل شرط کے ساتھ ویزا 8535یا  8534، 8503اگر آپ 
سے  اس شرط تاوقتیکہہوسکتے ہیں، تو آپ آسٹریلیا میں زیادہ تر دوسرے ویزوں کے لیے درخواست نہیں دے سکتے 

اس شرط سے  اگر آپ کا اگر آپ کا ویزا چار ہفتوں سے بھی کم مدت میں ختم ہوجائے گا تو آپچھوٹ نہیں مل جاتی ہے۔ 
 میعاد ختم۔ اگر آپ کی درخواست منظور ہوجاتی ہے، تو آپ کو اپنے موجودہ ویزا کی چھوٹ کی درخواست کر سکتے ہیں

 ہونے سے پہلے نئے ویزے کی درخواست دینا چاہیے۔

 (یےرہنا چاہ یںنہ یںم یلیاآسٹر ذائد الزما  سے  یامق یافتہاجازت  یعہکے ذر یزا)و 8531شرط 

ہوسکتے ہے، تو جس نہیں  کے ساتھ ویزا ہے اور منصوبے کے مطابق آسٹریلیا سے روانہ  8531 شرط اگر آپ کے پاس
کی  8503ختم ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کو مزید ویزے کے لیے درخواست دینا چاہیے۔ اگر آپ  ویزاتاریخ کو آپ کا 

  کی ضرورت ہوگی۔ دینےتابع ہیں، تو آپ کو پہلے اس شرط سے چھوٹ کی درخواست بھی شرط کے 

، اور ہم ہیں پابندیوں کی وجہ سے منصوبے کے مطابق آسٹریلیا نہیں چھوڑ سکتے یہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ سفر
 مدنظر رکھیں گے۔ کے لیےدرخواستوں  دی گئی اسے آئندہ کسی بھی ویزا یا کفالت کے لیے

 (یےکرنا چاہ یںنہ یامق یادہماہ سے ز 12 یںم یلیاآسٹر یںمدت م یماہ ک 18 یبھ ی)کس 8558شرط 

سے روانہ نہیں ہوسکتے ہیں، تو آپ  اور منصوبے کے مطابق آسٹریلیا کے حامل ہیںکے ساتھ ویزا  8558 شرطاگر آپ 
 ماہ تک آسٹریلیا میں قیام کرتے ہیں۔ 12 مسلسلختم ہوجائے گا اگر آپ ایک وقت میں  ایسی صورت میں کا ویزا

بھی ویزے کی میعاد ختم ہونے کی  چکے ہیں، تو  قیام کرآسٹریلیا میں ماہ تک  12 مجموعیماہ کی مدت میں  18اگر آپ 
 رہے گا۔ مؤثرتاریخ تک آپ کا ویزا 

سے روانگی سے قبل آپ کے ویزا کی میعاد ختم ہوجائے گی تو آپ کو مزید ویزا کے لیے درخواست  اگر آپ کی آسٹریلیا
کی ضرورت  دینےتابع ہیں، تو آپ کو پہلے اس شرط سے چھوٹ کی درخواست  بھی کے 8503شرط دینا چاہیے۔ اگر آپ 

 ہوگی۔

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/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver


 

 
 

  
      

 

 10از  3 صفحہ

  

 کے انتظامات یسنگپروس یزاو

 بھی است دینے کی ضرورت ہے، تو آپ اباگر آپ کو آسٹریلیا میں قیام کے لیے نئے ویزے کے لیے درخو
ImmiAccount م ہ درخواست دے سکتے ہیں۔ے لیے کو تالش کرسکتے ہیں اور ویزا ک کے اختیارات زےپر اپنے وی

درخواست دہندگان کو جہاں بھی ممکن ہو آن الئن درخواست دینے کی ترغیب دیتے ہیں، کیونکہ ان درخواستوں پر تیزی 
 سے کارروائی ہوگی۔

ڈ  خدمات پر بیشتر ہیں اور جنکی وجہ سے ویزا کے درخواست کے عمل سے متعلق کچھ خدمات متاثر ہوسکتی  19-کوو 
وہ تیزی سے عدم دستیاب ہو رہی ہیں۔ درخواست ( اور بائیو میٹرک جمع کرنا طبی معائنہجیسے )ہم انحصار کرتے ہیں 

 مکمل کرانے اور درخواست کی گئی معلومات فراہم کرنے کے لیے مزید وقت دیا جائے گا۔ جانچدہندگان کو 

 مدنظر رکھیں گے۔ وں کورکاوٹ حائل میں کی فراہمی ے وقت ہم خدمتدرخواست پر غور کرت کی آپ کے ویزے

 مکمل کرانے کے لیے مزید وقت طلب کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جانچآپ کو 

 

 میرے پاس اسٹوڈنٹ ویزا ہے

 زمیڈیا ریلیز/تازہ ترین  معلومات

 اضافہ کرنا یںتعداد م یک انرس کے دوران صحت اور معذور کارکنکورونا وائ 
  حاملینکوروناوائرس اور عارضی ویزا 
 مالزمین کو شیلف اسٹاک رکھنے میں مدد کے ءآسٹریلیا کی بڑی سپر مارکیٹیں عارضی طور پر بین االقوامی طلبا 

 ۔لیے مزید گھنٹوں کی پیش کش کرسکیں گی
 ۔ہیںرمعمر افراد کی نگہداشت میں عملے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تیار  ءبین االقوامی طلبا 

ڈ کالس کی پابندیوں نے  19-اسٹوڈنٹ ویزا کے ضوابط کے سلسلے میں حکومت لچکدار رویہ اختیار کررہی ہے جہاں کوو 
 حاضری یا آن الئن لرننگ کا استعمال جیسی شرائط کو پورا کرنے سے روک دیا ہے۔میں 

ٹر ویزے اگر آس ز  ذیلی )ٹریلیا میں آپ کی تعلیم ختم ہو رہی ہے، اور آپ آسٹریلیا سے روانگی سے قاصر ہیں، تو آپ و 
کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ آپ کو اسٹوڈنٹ ویزے کی میعاد ختم ہونے سے پہلے اسے کرنے کی ( 600کالس 

 ضرورت ہے۔

 ہے ' سیشن سے باہر'اگر آپ کا کورس 

سمجھا جاتا ہے تو آپ المحدود گھنٹے کام کرسکتے ہیں۔ کورسز کو طے شدہ  ‘ سیشن سے باہر’کو اگر آپ کے کورس 
 جاتا ہے۔ سمجھا' سیشن سے باہر'نے اپنے کورس کو  شیڈیول کے مطابق ختم کر لیا ہے تو  ءوقفوں کے دوران  یا اگر طلبا

 ے ہیںیا ڈاکٹریٹ کورس کی تعلیم حاصل کر رہ ماسٹرز بذریعہ تحقیقاگر آپ 

 یا ڈاکٹریٹ کورس کی تعلیم شروع کر دی ہے تو آپ المحدود گھنٹے کام کرسکتے ہیں۔ ماسٹر بذریعہ تحقیقاگر آپ نے 

 ہے یاگ یاخر کرداگر آپ کا کورس مؤ

 گھنٹے سے زیادہ کام کرسکتے ہیں 40اگر آپ کا کورس مؤخر ہوجاتا ہے تو آپ ہر َپندرہ روزہ میں 

 ۔

https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://minister.homeaffairs.gov.au/alantudge/Pages/boosting-health.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/Coronavirus-and-Temporary-Visa-holders.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/more-help-aussie-shelves-stocked.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/international-students-ready-to-fill-critical-staff-shortages-in-aged-care.aspx


 

 
 

  
      

 

 10از  4 صفحہ

  

  آسٹریلیائی باشندوں کے کو حاملینمخصوص اسٹوڈنٹ ویزا یترعا یعارض یںاوقات کار ملیےکے  حاملین یزااسٹوڈنٹ و

گھنٹے سے زیادہ  40ہر َپندرہ روز میں  عارضی طور پر لیے ضروری سامان اور خدمات کی فراہمی میں مدد کے لیے
 :ہیںے کسی شعبے میں کام کرتے یذیل میں داگر وہ  کرنے کی اجازت ہےکام 

  ( اور صحتیڈیسنم یانرسنگ  یسے)ج یاداخلہ ل یں، صحت سے متعلق کورس ممالزم ہیں یںشعبے مصحت کے 
ڈ آپہے کہ  دی ہے یتہدا نے حکامکے   ۔یںمدد کر یںکے خالف کوشش م 19-کوو 

  کو ختم ہو ء  2020مئی  1یہ عارضی اقدام لیے سپر مارکیٹوں کے )رجسٹرڈ سپر مارکیٹوں کے مالزم  ہیں
 (جائے گا

 نگہدشت کی خدمت فراہم کنندہ معمر افراد کی اعانت سے  یمال یدولت مشترکہ ک یامنظور شدہ فراہم کنندہ  یکا
 ہیں مالزم کے

  ۔مالزم ہیںفراہم کنندہ کے  یماسک بیمہ یمعذور یقومرجسٹرڈ 

 دیکھیں۔ یترعا یعارض یںے اوقات کار میکے ل حاملین یزاو اسٹوڈنٹ

 سکتا ہوں؟ اکر توسیع میں ویزےاپنے اسٹوڈنٹ  میں کیا

 آسٹریلیائی امیگریشن قانون کے تحت، اسٹونڈٹ ویزے میں توسیع ممکن نہیں ہے۔

 :آپ کو نئے ویزا کے لیے درخواست دینے کی ضرورت ہے اگر

 آپ اپنے آبائی ملک واپس نہیں آسکتے اور آپ کے ویزے کی میعاد ختم ہورہی ہے 
 آپ کو اپنا کورس مکمل کرنے کے لیے آسٹریلیا میں زیادہ وقت درکار ہے۔ 

آپ کو اپنے موجودہ اسٹوڈنٹ ویزے کی میعاد ختم ہونے سے چھ ہفتے قبل نئے اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے درخواست دینا 
ڈاسٹو وچاہیے۔ آپ ک  کے اثرات کا ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 19-ڈنٹ ویزے کی درخواست کے ساتھ کوو 

ٹر ویزا  ز  کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ آپ ( 600ذیلی کالس )اگر آسٹریلیا میں آپ کی تعلیم ختم ہو رہی ہے، تو آپ و 
 کو اسٹوڈنٹ ویزے کی میعاد ختم ہونے سے پہلے اسے کرنے کی ضرورت ہے۔

ٹر ویزا کے بارے میں مزید معلومات۔ ز   و 

خدمات غیر دستیاب ہور رہی ہیں۔ اس  بیشترویزے کی درخواست کے عمل سے متعلق کچھ خدمات متاثر ہوسکتی ہیں اور
والے پینل کے ڈاکٹر، انگریزی زبان میں جانچ کی سہولیات اور بائیو میٹرک جمع کرنا شامل ہیں۔  میں طبی معائنہ کرنے

 ءجب تک یہ خدمات دستیاب نہیں ہیں، بہت سارے درخواست دہندگان ویزے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرسکتے ہیں۔ طلبا
 مزید وقت دیا جائے گا۔مکمل کرانے اور درخواست کی گئی معلومات فراہم کرنے کے لیے  جانچکو 

اہم بات یہ ہے کہ، موجودہ ویزے کی میعاد ختم ہونے سے پہلے نئی درخواست دینے پر تمام تقاضوں کے مکمل ہونے تک 
 گا۔ جائے ادیآپ کو قانونی طور پر رہنے کے لیے بریجنگ ویزا 

 کے تقاضے یمتعل یلیائیآسٹر

 ہے۔ انضباط نہیں رکھتاپر  کے تقاضوں طریقوںمحکمۂ امور داخلہ تعلیمی 
 آپ کو اپنی تعلیم فراہم کرنے والے سے رابطہ کرنا چاہیے۔

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500/temporary-relaxation-of-working-hours-for-student-visa-holders
https://immi.homeaffairs.gov.au/Visa-subsite/Pages/visit/600-visitor-landing.aspx


 

 
 

  
      

 

 10از  5 صفحہ

  

 مالحظہ کریں۔ بیان ASQAاور  TEQSAلچکدار ترسیل سے متعلق مشترکہ براہ کرم 

کے  کے لیے آن الئن تعلیم حاصل کرنے ءطلبا تیسرے درجے کےمتاثرہ  سفری پابندیوں کے نتیجے میں چھوٹ کے لیے،
 مالحظہ کریں۔ ی ضابطۂ اخالق کے تقاضےلیے  قوم

 محکمہ کو مطلع کرنا

اگر آپ گھر لوٹتے ہیں، یا آپ کی تعلیم کی صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے تو آپ کو محکمہ کو مطلع کرنے کی ضرورت 
 نہیں ہے۔

آپ کا ویزا اس وقت تک درست رہتا ہے جب تک کہ آپ کسی دوسرے ویزے کی درخواست درج نہیں کراتے ہیں، یا آپ 
۔ اگر آپ گھر لوٹتے ہیں یا اپنی تعلیم مؤخر کرتے ہیں تو آپ کے ویزا کی حیثیت میں کے ویزے کی معیاد ختم نہیں ہو جاتی

 کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔

 ءمشکالت کا سامنا کرنے والے طلبا یمال

کام جہاں دستیاب ہو اور اپنی بچت پر انحصار کرنے کی  جزو وقتیکے لیے خاندانی تعاون،  اپنی بقاءآپ کو آسٹریلیا میں 
 ۔جاتی ہےترغیب دی 

 نتظاماتکے ا لوٹنےکے قابل نہیں ہیں، تو آپ کو اپنے حسب معمول رہائشی وطن واپس اپنے اخراجات اٹھانے اگر آپ 
کو فنڈز تک رسائی حاصل ہے تاکہ وہ  حاملینکرنے چاہئیں، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ تمام اسٹوڈنٹ ویزا کی شرط ہے کہ 

 آسٹریلیا میں اپنے قیام کے دوران اپنی معاونت کر سکیں۔

ماہ سے زیادہ عرصے سے مقیم ہیں جو خود کو مالی پریشانی میں مبتال پاتے ہیں وہ اپنے  12جو آسٹریلیا میں  ءوہ طلبا
 تک رسائی حاصل کرسکیں گے۔ ی رقمآسٹریلیائی کفالت

حکومت بین االقوامی تعلیم کے شعبے سے وابستہ رہے گی جو مشکالت کا سامنا کرنے والے بین االقوامی طلبا کے لیے 
 ہے۔ کچھ مالی مدد فراہم کررہی

ذیلی )ویزا ( ہنر مند) کامیا عارضی ( 482ذیلی کالس )میرے پاس عارضی ہنر کی کمی 
 کا ویزا ہے (457کالس 

نہیں کیا گیا  برخواستجن کو چھٹی دے دی گئی ہے، لیکن انہیں  حاملینویزا  457عارضی ہنر کی کمی اور ذیلی کالس 
ویزا برقرار رکھیں گے اور کاروباری افراد کو عام انتظامات کے مطابق آپ کے ویزا میں توسیع کرانے کا  مؤثرہے، وہ 

 موقع ملے گا۔

کاروبار آپ کے ویزا کے ضوابط کی خالف ورزی یا کاروبار کے مالک کی ذمہ داریوں کی خالف ورزی کے بغیر آپ 
 کے اوقات کو کم کرسکیں گے۔

دن کے اندر دوسرا آجر ڈھونڈنا چاہیے  60دیا گیا ہے اور فی الحال بے روزگار ہیں، تو آپ کو اگر آپ کو کام سے الگ کر
 یا آسٹریلیا چھوڑنے کا انتظام کرنا چاہیے، جہاں یہ ممکن ہے۔

ویزا برقرار رکھنے اور جہاں ضرورت ہو  مؤثراگر آپ اپنے آبائی ملک واپس نہیں لوٹ سکتے ہیں، تو آپ کو ایک 
 صحت سے متعلق مشورے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔آسٹریلیا کے 

عارضی   بھی حاملیناس وقت صحت، معمر افراد کی نگہداشت یا زراعت جیسے اہم شعبوں میں عارضی ورک ویزا 
ڈ آسٹریلیائی حکومت کا توثیق شدہ ایگریمنٹ ایونٹ  (408وبائی امراض )ذیلی کالس  19-سرگرمی ویزا برائے کوو 

(AGEEاسٹریم ویزا ) کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ 

https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/joint-teqsa-and-asqa-statement-relating-flexible-delivery
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/novel-COVID-19-also-called-2019-ncov-compliance-update-and-fact-sheets
https://www.teqsa.gov.au/latest-news/articles/novel-COVID-19-also-called-2019-ncov-compliance-update-and-fact-sheets
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview


 

 
 

  
      

 

 10از  6 صفحہ

  

 میرے پاس ورکنگ ہولی ڈے میکر ویزا ہے

 یکبچوں  یا نگہداشت کی معذوری، نگہداشت ی، معمر افراد کنگہداشت یک صحت پراسیسنگ،فوڈ )زراعت، 19-کوِوڈ یںم
 کام کرتا ہوں یںاہم شعبے م یے( کے لنگہداشت

ین یا کے لیے ت مخصوص کامورکنگ ہولی ڈے میکر ویزے میں توسیع نہیں کی جاسکتی ہے۔ تاہم، اگر آپ آسٹریلیا میں 
 چھ ماہ کام مکمل کر چکے ہیں، تو آپ دوسرے یا تیسرے ورکنگ ہولی ڈے میکر ویزا کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔

ڈ میں نئے اقدامات متعارف کرائے ہیں۔ ورکنگ ہولی ڈے میکرز کو جو  کے جواب 19-آسٹریلیائی حکومت نے کوو 
زراعت، صحت، معمر افرد و معذوری کی نگہداشت اور بچوں کی نگہداشت سمیت اہم شعبوں میں مالزمت کرتے ہیں، ان 

 ٹ مل جائے گی۔وساتھ چھ ماہ کی کام کی حد سے چھ کو ایک آجر کے

ڈے میکر ویزے  جنہوں نے دوسرے یا تیسرے ورکنگ ہالی ورکنگ ہولی ڈے میکرزت کرنے والے اہم شعبوں میں مالزم
ماہ کی مدت مکمل نہیں کی ہے ، اور وہ اپنے ملک واپس جانے سے قاصر  6یا  3کی درخواست دینے کے لئے مطلوبہ 

ڈ ہیں، وہ آسٹریلیائی حکومت کا توثیق شدہ  (408وبائی امراض )ذیلی کالس  19-عارضی سرگرمی ویزا برائے کوو 
 یس برداشتکی فویزا درخواست  ہیںکے لیے درخواست دے سکتے ہیں اور ان ( اسٹریم ویزاAGEEایونٹ ) ایگریمنٹ

جب تک آپ کے لیے اپنے وطن واپس جانا محفوظ اور قابل عمل نہیں ہے اس وقت تک، یہ ویزا آپ  کرنی پڑے گی۔ نہیں
 کو آسٹریلیا میں قانونی طور پر رہنے، اور کام کرنا جاری رکھنے کی اجازت دے گا، اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں۔

عمر کی کوئی حد، انگریزی زبان، صحت اور کردار کے تقاضوں کے بشمول نیا ویزا منظور کیے جانے کے لیے، آپ کو 
 اس ویزا کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔

 حد یآجر کے ساتھ چھ ماہ کے کام ک یکا — 8547شرط  یک یزاو

سی ک ورکنگ ہالی ڈے میکرز آسٹریلیا میں اپنے قیام کے دوران کسی بھی طرح کا کام کرسکتے ہیں، لیکن یہ عام طور پر
کہ محکمہ نے اسی آجر کے ساتھ چھ ماہ سے   بھی آجر کے ساتھ چھ ماہ تک کام کرنے تک محدود ہوتا ہے، جب تک

 زیادہ عرصہ تک کام کرنے کی اجازت نہ دی ہو۔

صحت، معمر افراد کی نگہداشت، یا زراعت جیسے اہم شعبوں میں کام کرنے والے ورکنگ ہالی ڈے میکرز کو استثنائی، 
 ع حاالت کی بنا پر چھ ماہ سے زیادہ عرصے تک اسی آجر کے لیے کام کرنے کے لیے محکمہ کی اجازت ہے۔غیر متوق

ڈے میکرز کو محکمہ سے اجازت ہے کہ وہ ایک ہی آجر کے لیے چھ ماہ سے زیادہ  دوسرے حاالت جہاں ورکنگ ہالی
 :عرصے تک کام کریں، یہ شامل ہے کہ جہاں کام ہے

  کسی ایک جگہ میں کام کرنا چھ ماہ سے زائد نہ ہومختلف مقامات پر اور 
 آسٹریلیا میں کہیں بھی پودوں اور جانوروں کی کاشت میں 
  صنعتوں میں مخصوصصرف شمالی آسٹریلیا میں 
 کی کوششوں میں مدد کرنا۔ جھاڑیوں میں لگی آگ پر قابو پانے 

آپ کو اجازت ہ وقت تک کام کرنے کے لیے، مہینوں سے زیاد 6کسی دوسرے حاالت میں، آپ کو ایک ہی آجر کے ساتھ 
 ۔کی درخواست کرنے کی ضرورت ہے

 

 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/work-longer-than-6-months
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/work-longer-than-6-months
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/work-longer-than-6-months


 

 
 

  
      

 

 10از  7 صفحہ

  

 کے لیے غیر اہم شعبے میں کام کرتا ہوں 19-میں کوِوڈ

ورکنگ ہولی ڈے میکر ویزے میں توسیع نہیں کی جاسکتی ہے۔ تاہم، اگر آپ نے آسٹریلیا میں تین یا چھ ماہ کام مکمل کر 
 چکے ہیں، تو آپ دوسرے یا تیسرے ورکنگ ہولی ڈے میکر ویزا کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔

 مالحظہ کریں۔ کام کی مخصوص شرائطمزید معلومات کے لیے 

ڈ  ڈے ویزا کے لیے درخواست دینے کے لیے درکار  کی وجہ سے دوسرے، یا تیسرے ورکنگ ہالی 19-اگر آپ نے کوو 
اور آپ اہم شعبے میں کام نہیں کررہے ہیں، جب تک کہ آپ  —ہیں کیا ہےتین یا چھ مہینے تخصیص کردہ کام مکمل ن

اس وقت تک قانونی طور پر رہنے کے لیے  آپ کو دوسرے ویزا کی  جانے کے قابل نہیں ہو جاتےاپنے وطن واپس 
 درخواست دینا چاہیے۔

کردار کے تقاضوں کے بشمول  نیا ویزا منظور کیے جانے کے لیے، آپ کو عمر کی کوئی حد، انگریزی زبان، صحت اور
 اس ویزا کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔

 حد یآجر کے ساتھ چھ ماہ کے کام ک یکا  — 8547شرط  یک یزاو

ورکنگ ہالی ڈے میکرز آسٹریلیا میں اپنے قیام کے دوران کسی بھی طرح کا کام کرسکتے ہیں، لیکن یہ عام طور پر کسی 
ام کرنے تک محدود ہوتا ہے، جب تک کہ محکمہ نے اسی آجر کے ساتھ چھ ماہ سے آجر کے ساتھ چھ ماہ تک کایک بھی 

 زیادہ عرصہ تک کام کرنے کی اجازت نہ دی ہو۔

ڈے میکرز کو محکمہ سے اجازت ہے کہ وہ اسی آجر کے لیے چھ مہینوں سے زیادہ  کچھ حاالت میں ورکنگ ہالی
 :عرصے تک کام کریں، جہاں کام یہ ہے

 اور کسی ایک جگہ میں کام کرنا چھ ماہ سے زائد نہ ہو مختلف مقامات پر 
 آسٹریلیا میں کہیں بھی پودوں اور جانوروں کی کاشت میں 
 صرف شمالی آسٹریلیا میں کچھ صنعتوں میں 
 کی کوششوں میں مدد کرنا۔ جنگالت یا جھاڑیوں میں لگی آگ بجھانے 

آپ کو اجازت سے زیادہ وقت تک کام کرنے کے لیے، مہینوں  6کسی دوسرے حاالت میں، آپ کو ایک ہی آجر کے ساتھ 
 ۔کی درخواست کرنے کی ضرورت ہے

 لیبر اسکیم کا حصہ ہوں میں سیزنل ورکر یا پیسیفک

 حاملینویزا  403پیسیفک لیبر اسکیم میں ذیلی کالس 

کے لیے درخواست دے سکتے ہیں جہاں آپ اور آپ کے   ویزا 403پیسیفک لیبر اسکیم میں ذیلی کالس آپ کسی دوسرے 
دی ہے۔ جب تک آپ اپنے کر آجر کو محکمہ برائے امور خارجہ اور تجارت نے اس اسکیم میں حصہ لینے کی توثیق 

 ملک واپس نہیں جا سکتے ہیں، اس وقت تک یہ ویزا آپ کو آسٹریلیا میں قانونی طور پر رہنے، اور کام کرنا جاری رکھنے
 جازت دیتا ہے، اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ا کی

 حاملین یزاو 403کالس  ذیلی یںورکر پروگرام م یزنلس

ڈ کے جواب میں اہم شعبوں میں کام  19-آپ کے ویزے میں توسیع نہیں کی جاسکتی ہے۔ تاہم، آسٹریلیائی حکومت نے کوو 
 کرنے والوں کے لیے نئے اقدامات متعارف کرائے ہیں۔

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/work-longer-than-6-months
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/work-longer-than-6-months
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/work-longer-than-6-months
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-work-403/pacific-labour-scheme
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ڈ آسٹریلیائی حکومت کا توثیق شدہ ایونٹ  408عارضی سرگرمی )ذیلی کالس وبائی امراض کے دوران  19-آپ کوو 
(AGEE ))کے لیے اہل ہیں، اگر اسٹریم: 

 آپ کا ویزا ختم ہونے واال ہے 
 آپ کا ویزا پہلے ہی ختم ہوچکا ہے 
 آپ آسٹریلیا نہیں چھوڑ سکتے 
 صحت، معمر افراد کی نگہداشت یا زراعت جیسے اہم شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ 

یلیا میں قانونی طور پر رہنے، اور کام جب تک آپ اپنے ملک واپس نہیں جا سکتے ہیں، اس وقت تک یہ ویزا آپ کو آسٹر
کرنا جاری رکھنے اجازت دیتا ہے، اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ زرعی شعبے کے ساتھ ربط کو جاری رکھتے ہوئے،  

سکیم کے انتظامات کو ویزے کے نئے اآجروں سے وابستہ افراد کے بشمول سیزنل ورکر پروگرام اور پیسیفک لیبر 
 کھا جائے گا۔انتظامات تک جاری ر

 (یلیتبد یک ان)آجر 8577( اور یںنہ یامق ید)مز 8503شرائط:  یک یزاو

کا مطلب ہے کہ آپ کو عام  8577ویزا کے لیے، شرط  403سیزنل ورکر پروگرام یا پیسیفک لیبر اسکیم میں ذیلی کالس 
داخلہ آپ کو امور  منظور شدہ آجر کے لیے کام کرنے کی اجازت ہے، جب تک کہ محکمہ /کفیلطور پر صرف ایک 

 تبدیلی کی اجازت نہ دے۔

ڈ منظور شدہ /کفیلمنظور شدہ آجروں کے مابین منتقل ہوسکیں گے۔ اگر آپ کو /کفیلکی مدت کے دوران، آپ  19-کوو 
 :رابطہ کرنا ضروری ہے کاآجروں کے مابین منتقل ہونے کی ضرورت ہے، تو آپ کے آجر 

 اگر آپ سیزنل ورکر ہیں، تو محکمۂ تعلیم، ہنر اور مالزمت 
 اگر آپ پیسیفک لیبر اسکیم میں کام کر رہے ہیں، تو محکمہ برائے امور خارجہ اور تجارت۔ 

رنا ہوگی کان عارضی انتظامات کے تحت، آجروں کو ابھی بھی آسٹریلیائی کام کی جگہ کے تمام متعلقہ قوانین کی پابندی 
 اور آپ کو آسٹریلیائی کام کی جگہ کے قانون کے تحت دوسرے تمام مالزمین کی طرح حقوق حاصل رہیں گے۔

ڈ  8503شرط  منسلککے  لیے، آپ کے ویزا سے  403مدت کے دوران، سیزنل ورکر اسٹریم میں ذیلی کالس  19-کوو 
آسٹریلیائی حکومت کا  408عارضی سرگرمی )ذیلی کالس مل جائے گی تاکہ آپ چھوٹ سے خود بخود ( مزید قیام نہیں)

 سکیں۔ کے لیے درخواست دے ( اسٹریم( ویزاAGEEتوثیق شدہ  ایونٹ )

 کی شرط سے چھوٹ کے لیے درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ 8503آپ کو 

 میرے پاس خصوصی زمرے کا ویزا ہے

نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے شہریوں کے پاس انتظامات ہیں جس کے تحت ہم  ایک دوسرے کے ملک میں رہ سکتے ہیں 
 اور کام کرسکتے ہیں۔

 

 

 

 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events#Overview


 

 
 

  
      

 

 10از  9 صفحہ

  

 ہے Cیا  A ،B میرے پاس بریجنگ ویزا

آپ کو آسٹریلیا میں رہنے کی اجازت دیتا  Cاور  A ،Bویزا بریجنگ آپ کے موجودہ ویزے کی میعاد ختم ہونے کے بعد 
 ہے، اور جب آپ کی نئی ویزا درخواست پر کارروائی ہو رہی ہے۔

 کام کرنے کے حقوق

 اجازت دی جاسکتی ہے۔آپ کے بریجنگ ویزے کے شرائط کی بنیاد پر آپ کو آسٹریلیا میں کام کرنے کی 

 :بذریعہ آپ چیک کرسکتے ہیں

  VEVO یاکرکےاستعمال  سروس ، 
  اپنےImmiAccount ۔تے ہوئےکے توسط سے اپنے ویزا کی شرائط کی رسائی کر 

اگر آپ مشکل مالی صورتحال میں ہیں اور آپ کا بریجنگ ویزا آپ کو کام کرنے نہیں دیتا ہے، یا کام کرنے پر پابندی ہے، 
کے لیے درخواست دے سکتے ہیں جو آپ کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تاہم، آپ کو یہ ظاہر  بریجنگ ویزا اے تو آپ 

 کرنے کی ضرورت ہوگی کہ آپ مشکل مالی حالت میں ہیں۔

م کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں، اور آپ ابھی بھی بریجنگ ویزے کے اہل ہیں، تو ہم آپ کو ان ہی شرائط اگر آپ کا
 کے ساتھ نیا بریجنگ ویزا فراہم کریں گے جو آپ کے پاس سابقہ بریجنگ ویزا پر تھیں۔

 :آپ کو نیا بریجنگ ویزا نہیں دیا جائے گا جو آپ کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے اگر

  آپ کا موجودہ بریجنگ ویزاA  آپ کو دیا گیا تھا کیونکہ آپ نے اپنی اصل ویزے کی درخواست پر کیے گئے
 فیصلے کے عدالتی جائزے کے لیے درخواست دی ہے، یا

 آپ نے تحفظاتی ویزے کے لیے درخواست دی ہے۔ 

 .درخواست دینے کے طریقے سے متعلق معلومات: دیکھیں

 

 جنگ ویزا کی میعاد ختم ہو رہی ہےیبر

ے کو دوسرے ویزا کے لیاگر آپ اپنے ویزا کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ کے بعد آسٹریلیا میں رہنا چاہتے ہیں، تو آپ 
 درخواست دینا ضروری ہے۔

 ہے Eمیرے پاس بریجنگ ویزا 

 :یہ عارضی ویزا آپ کو آسٹریلیا میں رہنے کی اجازت دیتا ہے جبکہ آپ

 روانہ ہونے کے انتظامات کرتے ہیں 
 اپنے امیگریشن کے معاملے کو حتمی شکل دیتے ہیں 
 امیگریشن کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں۔ 

 کرنے کے حقوقکام 

 آپ کے بریجنگ ویزے کے شرائط کی بنیاد پر آپ کو آسٹریلیا میں کام کرنے کی اجازت دی جاسکتی ہے۔

https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-a-010
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-a-010
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/applying-online-or-on-paper/online
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/applying-online-or-on-paper/online
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 :ہیں ذیل کے ذریعے جانچ کر سکتےآپ 

  VEVO یاکرکےس استعمال روس ، 
  اپنےImmiAccount کے توسط سے اپنے ویزا کی شرائط کی رسائی کر سکتے ہیں۔ 

 جنگ ویزا کی میعاد ختم ہو رہی ہےیبر

 ےاگر آپ اپنے ویزا کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ کے بعد آسٹریلیا میں رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو دوسرے ویزا کے لی
 درخواست دینا ضروری ہے۔

 اسٹیٹس ریزولوشن سروس

 پروگرام  آپ کو عارضی مدد فراہم کرسکتا ہے۔ (SRSاسٹیٹس ریزولوشن سروس )

 :آپ معاونت کے اہل ہو سکتے ہیں اگر

  بغیر ہیں اور آسٹریلیا میں رہ رہے ہیںآپ ویزے کے 
 سفر ایک غیر قانونی سمندری کی آمد آپ (IMA) ویزا  تحفظاتیاور ایک درست عارضی  یعے ہوئی ہےرکے ذ

(TPV ) یا سیف ہیون انٹرپرائز ویزا(SHEV ) کی درخواست جع کرا چکے ہیں۔ 
   آپnon-IMA چکے ہیں تحفظاتی ویزا کے درخواست جمع کرا ستہیں اور در 
 جنگ ویزا ای یآپ بر(BVE )ہیں کے حامل 
  آپ کو اہم رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو آپ کی امیگریشن حیثیت کو حل کرنے کی صالحیت پر اثر انداز

 ہو رہی ہیں۔

 میرے ویزے کی میعاد ختم ہوگئی ہے

 رہی ہےدن کے اندر میعاد ختم ہو 28

کے  (BVE) ایپریجنگ ویزا اگر آپ کے ویزے کی میعاد ختم ہو گئی ہے، تو آپ کو قانونی طور پر رہنے کے لیے فوراً 
و آسٹریلیا چھوڑنے کے انتظامات کرتے ایک قلیل مدتی ویزا ہے جو آپ ک BVEلیے درخواست دینے کی ضرورت ہے۔ 

 وقت رہنا قانوناً درست ہوتا ہے۔

نا چاہتے ہیں، تو آپ کو نئے ویزا کے لیے درخواست دینا ضروری ہے۔ آپ کے قانونی طور پر رہ اگر آپ آسٹریلیا میں
 کے لیے کیا کرنا ضروری تقاضے پورے کرنےپ کو قانونی ور آکا تعین ہوگا ا تحاالت سے آپ کے ویزے کے اختیارا

س کا اکا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے  یپر پابند ینےے درخواست دیکے ل یزاو یدرہتے ہوئے مز یںم یلیاآپ کو آسٹرہے۔ 
 وئی ہے۔پہلے ختم ہ میعاد کتنے یک یزاآپ کے و ہے کہات انحصار اس ب

ڈ کی وجہ سے ویزا کے درخواست کے عمل سے متعلق کچھ خدمات متاثر ہوسکتی ہیں اور جن خدمات پر ہم  19-کوو 
وہ تیزی سے عدم دستیاب ہو رہی ہیں۔ درخواست ( اور بائیو میٹرک جمع کرنا طبی معائنہجیسے )انحصار کرتے ہیں 

 ے لیے مزید وقت دیا جائے گا۔مکمل کرانے اور درخواست کی گئی معلومات فراہم کرنے ک جانچدہندگان کو 

 دن سے پہلے میعاد ختم ہوگئی ہے 28

، تو اپنی امیگریشن حیثیت حل کرنے کے لیے، براہ کرم زیادہ ہوگئے ہیںدن سے  28 گزرے اگر آپ کے ویزے کی میعاد
 سے رابطہ کریں۔ (SRSاسٹیٹس ریزولوشن سروس )

 

https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/sitesearch?k=Bridging%20visa%20E%20(BVE)
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview

