
     

   
      

  

 

   

 میرے ویزے کی میعاد ختم ہوگئی ہے

 اور عالج تشخیصکی  19-کوِوڈ

ہوگا۔  ااگرچہ آپ کے پاس ویزا نہ ہو، یا آپ کو اپنے ویزا کی حیثیت یقینی طور پر معلوم نہ ہو، پھر بھی آپ کو صحت عامہ کی ہدایات پر عمل کرن

 کا ٹیسٹ کروائیں۔ 19-کوِوڈاگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو، طبی امداد حاصل کریں اور 

 اور عالج مفت میں فراہم کر رہے ہیں۔ شخیصتکی  19-کوِوڈریاستی اور عالقائی حکومتیں 

 آسٹریلوی دار الحکومت عالقہ 

 نیو ساؤتھ ویلز 

 شمالی عالقہ جات 

 کوئینز لینڈ 

 جنوبی آسٹریلیا 

 تسمانیہ 

 وکٹوریہ 

 مغربی آسٹریلیا 

 میرے ویزے کی میعاد ختم ہوگئی ہے

 کے اندر میعاد ختم ہورہی ہےدن  28

 ً کے لئے درخواست دینی )E (BVEبریجنگ ویزا اگر آپ کے ویزے کی میعاد ختم ہو گئی ہے، تو آپ کو قانونی طور پر رہنے کے لیے فورا

 ایک قلیل مدتی ویزا ہے جو آسٹریلیا چھوڑنے کے انتظامات کرنے کے دوران آپ کے قیام کو قانونی طور پر درست بنا دیتا ہے۔ BVEہوگی۔ 

اگر آپ آسٹریلیا میں قانونی طور پر رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو نئے ویزا کے لئے درخواست دینا ضروری ہے۔  آپ کے حاالت سے آپ کے ویزے 

عین ہوگا اور یہ کہ قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ضروری ہے۔ آپ کو آسٹریلیا میں رہتے ہوئے مزید ویزا کے اختیارات کا ت

 وئی ہے۔پہلے ختم ہ ی مدتکے لئے درخواست دینے پر پابندی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کا انحصار اس بات ہے کہ آپ کے ویزا کی میعاد کتن

ہ سے ویزا کی درخواست کے عمل سے متعلق کچھ خدمات متاثر ہوسکتی ہیں اور بہت ساری ایسی خدمات جن پر ہم منحصر ہیں کی وج 19-کوِوڈ

 ی)جیسے طبی معائنہ اور بائیو میٹرک جمع کرنا( وہ تیزی سے عدم دستیاب ہو رہی ہیں۔ درخواست دہندگان کو جانچ مکمل کرانے اور درخواست ک

 کے لیے مزید وقت دیا جائے گا۔ گئی معلومات فراہم کرنے

 دن سے پہلے میعاد ختم ہوگئی ہے 28

 اسٹیٹسدن سے زیادہ ہوگئے ہیں، تو اپنی امیگریشن حیثیت کو حل کرنے میں مدد کے لیے، براہ کرم  28اگر آپ کے ویزے کی میعاد گزرے 

 سے رابطہ کریں۔ (SRSریزولوشن سروس )

 

https://www.covid19.act.gov.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx
https://coronavirus.nt.gov.au/
https://www.health.qld.gov.au/
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet/conditions/infectious+diseases/covid+2019
https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.healthywa.wa.gov.au/coronavirus
https://immi.homeaffairs.gov.au/sitesearch?k=Bridging%20visa%20E%20(BVE)
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview

