آسٹریلیا منتقل ہونا
اس صفحے پر



آسٹریلیا منتقل یونے کے لیے ویزے کے تقاضے
منتقلی قرنطین کے انتظامات

اگر آپ آسٹریلیا میں  72گھنٹے یا اس سے کم فورانیے کے لیے منتقل ہو رہے ہیں تو آپ کو خود بخود چھوٹ ( اور چھوٹ کی درخواست دینے کی
ضرورت نہیں ہے) حاصل ہے ۔
اگر آپ کا اپنی کنیکٹنگ فالئٹ کا انتظار کرتے ہوئے آسٹریلیا میں  72گھنٹے سے زیادہ گزارنے کا ارادہ ہے ،تو آپ کو آسٹریلیا میں منتقل ہونے
واال نہیں سمجھا جاتاہے اور آپ کو آسٹریلیا کی سفری پابندیوں سے چھوٹ کی درخواست دینے کی ضرورت ہوگی۔
آپ جس ریاست یا خطے میں پہنچتے ہیں وہاں کے قرنطین کے تقاضوں کی پیروی کرنا ضرروی ہے۔

آسٹریلیا سے ٹرانزٹ کرنے کے لیے ویزے کے تقاضے
آسٹریلیا میں ٹرانزٹ کرنے کے لیے ،آپ کو ایک درست ویزے کا حامل ہونا یا کسی اہل ملک ویزا کے بغیر ٹرانزٹ کرنا (  )TWOVسے ہونا
ضروری ہے۔
اگر آپ کے پاس درست ویزا نہیں ہے یا  TWOVکے اہل نہیں ہیں تو آپ کو آسٹری لیا میں داخلے کے لیے ویزا کی درخواست دینا ضروری ہے۔
آسٹریلیا میں  72گھنٹوں تک ٹرانزٹ کرنے کے لیے ٹرانزٹ ویزا (ذیلی کالس  )771کے لیے درخواست دیں۔
اگر آپ کو زیادہ د یر تک قیام کرنے کی ضرورت ہے ،اور ٹرانزٹ نہیں کر رہے ہیں ،تو آپ کو الگ ویزے کے لیے درخواست دینا ضروری ہے۔
دیکھیں اپنے ویزے اور آسٹری لیا آنے کے اختیارات کا جائزہ لیں۔

منتقلی قرنطین کے انتظامات
آپ پر اس ریاست یا خطے میں جہاں آپ پہنچ رہے ہیں وہاں کے قرنطین کے تقاضوں کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ آپ کو ہوٹل کی رہائش میں
قیام کی ضرورت پڑسکتی ہے اور آپ کو اپنے قیام کے لیے ادائیگی کرنے کے لیے کہا جاسکتا ہے ،جبکہ آپ اپنی اگلی پرواز کے منت ظر ہیں۔
قرنطین کے تقاضوں سے متعلق معلومات کے لیے متعلقہ ریاست یا خطے کے سرکاری محکمہ صحت سے رابطہ کریں۔
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