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COVID-19   اور عالج جانچیک 

اگرچہ آپ ےک پاس ویزا نہ بیھ ہو، یا آپ کو اپنے ویزا یک حیثیت پختہ طور پر معلوم نہ ہو، تب بیھ آپ کو صحت عامہ یک 
، تو طبی امداد حاصل کریں اور  ۔ آپ اگر آپ بیمار محسوس کررہے ہیں کا ٹیسٹ    COVID-19ہدایات پر عمل کرنا چاہنے

۔  کروائیں

۔  COVID-19ریاسبی اور عالقائے حکومتیں   یک ٹیسٹنگ اور عالج مفت فراہم کر رہے ہیں

 یلوی دارالحکومت عالقہ  آسٹر
 نیو ساؤتھ ویلز 
 شمایل عالقہ جات 
 ے لینڈ  کوئیٹے
 یلیا  جنوئ آسٹر
 تسمانیہ 
 وکٹوریہ 
 یلیا  مغرئ آسٹر

( 
ر
انک ٹریول اتھارٹ ے پاس ایک وزٹر ویزا یا الیکیر  ( ہ  ETAمیر

یلیا میں قیام ےک دوران اپبے   ETAsوزٹر ویزے اور  ۔ اگر آپ آسٹر یلیا میں محض عارضے طور پر قیام یک اجازت ملبی ہے ےس آسٹر
یلیا  پ کو آسٹر

ٓ
۔ ا ، جہاں آپ جاسکتی ہیں کفالت کرنے ےس قارص ہیں تو آپ کو وہاں ےس روانہ ہونے ےک انتظامات کرنے چاہنے

لتے درخواست دینے یک ٰ ےک  لتے سفری استثبے ۔ چھوڑنے ےک  ورت نہیں ہے  رصے

ورت پڑنے پر طبی مشورہ طلب کرنا  لتے درست ویزا رکھنا اور رصے ، تو آپ ےک  اگر آپ اپنے آبائے ملک واپس نہیں لوٹ سکتی
۔ وری ہے  رصے

   جانچیہ 
 

ے ویزا یک میعاد کب ختم ہویک  کرنا کہ میر

یلیا میں موجود ہیں  خود بخود  ETA، تو آپ کا وزٹر ویزا یا اگر آپ اپنے قیام یک منظور شدہ مدت ختم ہونے ےک بعد بیھ آسٹر
 ختم ہوجائے گا۔

 :  آپ درج ذیل طریقوں ےس جانچ کرسکتی ہیں

  اپنے ویزا یک تفصیالتVEVO ، myVEVO app  اپنے ویزا گرانٹ لیٹر میں یا اپنے ، میں چیک کر  ImmiAccount میں
۔  سکتی ہیں

  اپبےETA   ائط کو ہماری ۔چیک کریں  ETAیک میعاد ختم ہونے اور ان شر  شوس ےک ذریعہ چیک کرسکتی ہیں

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
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/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
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یلیا ےس روانہ ہونے تھے اور و  : نوٹ پ کا جتنا وقت کروز میں گزر اگر آپ راؤنڈ ٹرپ کروز پر آسٹر
ٓ

، تو ا ا ہوگا اےس اپس لوٹ آئے ہیں
یلیا میں گزرا وقت یہ شمار کیا جائے گا یلیا ےس روانہ ہونے تھے۔ راؤنڈ ٹ -آسٹر  کہ آپ آسٹر

ے
، ہم یہ شمار نہیں کریں ےک رپ  یعبے

۔ اپنے کروز آپریٹر یا ٹر 
ے

وچھیں کہ کیا ہم آپ یول ایجنٹ ےس پکروز ےس آپ ےک ویزے یک قیام یک مدت دوبارہ ترتیب نہیں ہویک
۔  ےک کروز کو راؤنڈ ٹرپ کروز سمجھنی ہیں یا نہیں

ے ویزا یک میعاد میر توسیع  میر

یلیائے امیگریشن ےس متعلق قانون ےک تحت، وزٹر ویزا یا  ۔  ETAآسٹر  یک میعاد میں توسیع کرنا ممکن نہیں ہے

۔اپنے موجودہ ویزا یک میعاد ختم ہونے ےس پہےل آپ کو ن لتے درخواست دینا الزیم ہے  تے ویزا ےک 

یلیا میں  ، تو آپ آسٹر ، اگر آپ اپبے کفالت کرسکتی ہیں رخواست دے لتے د  رہنے ےک بطور وزٹر )سیاح زمرہ(بیشٹی حاالت میں
یلیا میں نتے وزٹر ویزا یک درخواست دے چےک ہیں تو یہ لنک مالحظہ کریں  ۔  اگر آپ پہےل یہ آسٹر زیٹر ویزا پروسیسنگ و سکتی ہیں

 ۔ ےک انتظامات

، سفری پابندیوں یک وجہ ےس آپ اپنے گھر واپس نہیں لوٹ سکتی اور آپ  اگر آپ ےک وزٹر ویزا یک میعاد ختم ہو ریہ ہے
پ 

ٓ
۔ آپ کو  یک وباء کا ویزا   COVID-19دوشے ویزا ےک تقاضوں کو پورا نہیں کرسکتی ہیں تو، ا حاصل کرنے ےک اہل ہوسکتی ہیں

لتے یہ بیان اور ثبوت دیا  ۔ اس ےک  یہ بتانا ہوگا کہ آپ بشمول وزٹر ویزا، دوشے ویزا ےک تقاضوں کو کیوں پورا نہیں کرسکتی ہیں
۔VACاس نتے ویزا یک درخواست یک فیس )جا سکتا ہے کہ آپ ےک پ لتے خاطر خواہ رقم نہیں ہے  ( ادا کرنے ےک 

پ ےک پاس کیس 
ٓ

فر ہے  COVID-19اگر آپ کا وزیٹر ویزا ختم ہورہا ہے اور ا
ٓ

ےس متعلق اہم صنعت ےک شعتی میں مالزمت یک ا
۔ ان شعبوں میں زراعت، فوڈ پروسیسنگ ، صحت، عمر رسیدہ  یک وباء کا ویزا   COVID-19 تو، آپ ےک بیھ اہل ہوسکتی ہیں

۔  اور معذور افراد یک دیکھ بھال اور بچوں یک دیکھ بھال شامل ہیں

 ۔  کریں  دوشے ویزا ےک اختیارات دریافتآپ یہ بیھ کر سکتی ہیں 

 نئے ویزا ےک لئے درخواست دینا

 ہم آپ ےس درخواست کرنی ہیں کہ: 

  ،جہاں بیھ ممکن ہوImmiAccount  ےک ذریعہ درخواست دیں 
  ہفتوں پہےل درخواست نہ دیں۔ 4اپنے موجودہ ویزا یک میعاد ختم ہونے ےس 

یلیا میں اس وقت تک آپ یک قانوئے ح ، جو آپ ےک آسٹر لتے درخواست دینی وقت بریجنگ ویزا دیا جاسکتا ہے ثیت ینتے ویزا ےک 
۔   بحال رکھے گا جب تک کہ آپ ےک نتے ویزا درخواست پر فیصلہ نہ کیا جائے

لتے درخواست دینے ےس پہےل   ، تو آپ کو دوشے ویزا ےک   ہوئے ہے
ے

ط' لگ اگر آپ ےک ویزا ےک ساتھ 'مزید قیام یک ممانعت یک شر
ط ےس چھوٹ پانے یک درخواست ۔ اس شر

ے
 دیبے ہویک

تاری    خ ےک اندرون   یک میعاد ختم ہونے یک  سبسٹینٹو ویزا اگر آپ ےک ویزا یک میعاد پہےل یہ ختم ہوگبے ہے تو، آپ اپنے موجودہ 
لتے مالحظہ کریں  28 ۔ مزید معلومات ےک  لتے درخواست دے سکتی ہیں  ۔ ہے  چکا مٹا ویزا ختم ہو دن، مزید وزیٹر ویزا ےک 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/visitor-600/tourist-stream-onshore
https://covid19.homeaffairs.gov.au/visitor-visa-or-electronic-travel-authority-eta#processing
https://covid19.homeaffairs.gov.au/visitor-visa-or-electronic-travel-authority-eta#processing
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://online.immi.gov.au/ola/app
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/help-support/glossary#Substantive%20visa
https://covid19.homeaffairs.gov.au/my-visa-has-expired
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 کام کرنا

۔ ETAوزٹر ویزا اور  یلیا میں کام کرنے یک اجازت نہیں ہے ے کو آسٹر  حاملیں

ائط  ویزا یک شر

ے االقوایم مسافروں کو اپنے منصونی ےک   COVID-19محکمہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ  یک سفری پابندیوں یک وجہ ےس بعض بیں
ائط کو  یلیا ےس روانہ ہونے یا اپنے ویزا یک شر ۔ آئندہ کیس بیھمطابق آسٹر  درخواست پورا کرنے میں مشکالت پیدا ہو سکبی ہیں

 تاکہ یہ یقیبے بنایا جاسےک کہ آپ ےک اختیار ےس باہر ےک حاالت آپ پر 
ے

پر غور کرنی وقت ہم اس بات کو دھیان میں رکھیں ےک
 اثر انداز نہ ہوں۔

ائط ال یلیا میں ویزا یک درج ذیل شر لتے آسٹر ے ےک  : وزٹر ویزا ےک حاملیں  گو ہوسکبی ہیں

ط )جس میر  ( 8535اور  8534، 8503مزید قیام یک ممانعت یک شر  شامل ہیر

یلیا میں  ، آپ آسٹر ط ےس چھوٹ نہ دی جائے وط ویزا ہے توجب تک کہ اس شر اگر آپ ےک پاس مزید قیام یک ممانعت ےس مشر
۔ لتے درخواست نہیں دے سکتی  بیشٹی دوشے ویزوں ےک 

ہفتی ےس کم مدت میں ختم ہوجائے گیتو آپ کو  4واست دینا چاہنی ہیں اور آپ ےک ویزا یک میعاد اگر آپ دوشے ویزا یک درخ
ط ےس چھوٹ ۔ دئے جائے یک درخواست اس شر

ے
 دیبے ہویک

لتے درخواست  ، تو اپنے موجودہ ویزا یک میعاد ختم ہونے ےس پہےل آپ کو نتے ویزا ےک  اگر آپ یک درخواست منظور ہوجائی ہے
۔  دیبے چاہنے

ط  ( 8531شر یلیا میر رہنا نہیر چاہئے  ےک بعد الزیم طور پر آسیر
ے
 )قیام یک مدت ختم ہون

ط ےس رعایت نہیں  ۔ اس شر ، تاہم یہ آپ کو دوشے ویزا یک درخواست دینے ےس نہیں روکبی ہے  دی جاسکبی

ط  لتے درخواست دیبے  8531اگر آپ ےک پاس شر واال ویزا ہے تو اپنے موجودہ ویزا یک میعاد ختم ہونے ےس پہےل آپ کو نتے ویزا ےک 
۔  چاہنے

ط  یلیا میر مہیئے ےس زیادہ مدت  12مہیئے ےک عرےص میر  18)کیس بیھ  8558شر تک آسیر
)  قیام نہیر کرسکئے

۔ ، تاہم یہ آپ کو دوشے ویزا یک درخواست دینے ےس نہیں روکبی ہے ط ےس رعایت نہیں دی جاسکبی  اس شر

ط  لتے درخواست  8558اگر آپ ےک پاس شر ، تو اپنے موجودہ ویزا یک میعاد ختم ہونے ےس پہےل آپ کو نتے ویزا ےک  واال ویزا ہے
۔  دیبے چاہنے

یلیا میں موجود ہیں تو آپ کا ویزا خود بخود ختم ہوجائے گا۔ اگر آپ  اپنے قیام یک منظور شدہ مدت ختم ہونے ےک بعد بیھ آسٹر

مہینوں ےس زیادہ مجمویع مدت تک قیام کر چےک ہیں )جب تک کہ آپ ئے کیس ایک سفر  12مہینے ےک عرےص میں  18اگر آپ 
 تو آپ کا ویزا خود بخود ختم نہیں ہوگا۔ میں اپنے قیام یک مدت ےس تجاوز نہیں کیا ہو(

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/waivers-and-permissions/no-further-stay-waiver
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 ےک انتظامات
ے
 وزٹر ویزا پر کاررواٹ

COVID-19   یک وجہ ےس ویزا پر کارروائے ےک کچھ اوقات متاثر ہونے ہیں اور درخواستیں مکمل کرنے میں زیادہ وقت لگ سکتا
۔  ہے

لتے درخواست دینے پر آپ کو بریجنگ ویز  یلیا میں وزٹر ویزا ےک  ر ہمارے ا دیا جائے گا۔ اگر آپ یک درخواست پآپ ےک آسٹر
۔ اس ےس یہ یقیبے 

ے
وع ہو جائے یک فیصلہ کرنے ےس پہےل آپ ےکموجودہ ویزا یک میعاد ختم ہوجائی ہے تو بریجنگ ویزا یک میعاد شر

۔  ہو جائے گا کہ آپ کا قیام قانوئے طور پر درست ہے

۔ آپ کو بری آپ ےک نتے ویزا یک درخواست پر کارروائے کرنے ےک دوران یلیا میں رہ سکتی ہیں جنگ ویزا آپ بریجنگ ویزا پر آسٹر
۔ اگر آپ ئے اپنے موجودہ ویزا یک میعاد ختم ہونے ےس پہےل نتے وزٹر  تفویض کتے جائے یک اطالع ملتے میں تاخٹں کا سامنا ہوسکتا ہے

لتے درخواست دے دی تیھ تو آپ کو اپبے قانوئے حیثیت ےک بارے میں فکر  ، چویزا ےک  ورت نہیں اہے ہم ئے ابیھ مند ہونے یک رصے
 تک آپ کو بریجنگ ویزا تفویض کتے جائے یک اطالع نہ بیھ بھیجی ہو۔

۔
ے

 اگر ہمیں مزید معلومات درکار ہوں یا ہم اپنا فیصلہ کر لیا ہو تو ہم آپ کو بتا دیں ےک

یلیا ےس روانہ ہوجائی ہیں تو آپ اپبے   ۔درخواست واپس ےل سکتی ہیں  اگر ہمارے فیصلہ کرنے ےس پہےل آپ آسٹر

لتے کہ آپ ےس اپبے درخواست میں کوئے  ، ہمیں یہ بتائے ےک  لتے ، اپبے تفصیالت اپڈیٹ کرنے ےک  لتے ہمارے پیغامات یک جانچ  ےک 
لتے اپنے   کا استعمال کریں۔  ountImmiAccغلیط ہو گبے ہے یا اپبے درخواست واپس لینے ےک 

 خدمات میر رکاوٹیر 

یک وجہ ےس متاثر ہوسکبی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ   COVID-19ویزا یک درخواست ےک عمل ےس تعلق رکھنے وایل چند خدمات 
لتے دستیاب نہ ہوں۔ اییس صورت  بہت ساری اییس خدمات جن پر ہم منحرص ہیں )جیےس طبی معائنہ( وہ مخترص مدت ےک 

پ  
ٓ

لتے مزید وقت دیا جائے گا۔میں ا  کو جانچ مکمل کرانے اور مطلوبہ معلومات فراہم کرنے ےک 

 مزید معلومات یک فراہیم

ےک  ntImmiAccouاگر آپ ےس مزید معلومات فراہم کرنے کو کہا گیا ہو، تو جلد از جلد، ہمیں یہ مطلوبہ معلومات اپنے 
 ذریعہ ارسال کریں۔

، تو اپنے  میں اس یک وضاحت اپ  ImmiAccountآپ کو دی گبے مدت میں اگر آپ مطلوبہ معلومات فراہم نہیں کرسکتی ہیں
۔ اگر آپ   کاوٹوں کو ہم زیر غور الئیں لوڈ کریں۔ آپ ےک ویزا یک درخواست پر غور کرنی وقت کیس بیھ طرح یک خدمات یک ر 

ے
ےک

۔
ے

ورت ہوئے تو ہم آپ ےس دوبارہ رابطہ کریں ےک  یک درخواست پر فیصلہ کرنے ےس پہےل مزید معلومات یک رصے

 طبی معائنوں ےک لئے اپائنٹمنٹ لینا

۔ اگر آپ 
ے

ورت ہوئے تو ہم آپ کو بتا دیں ےک لتے طبی معائنہ کروانے یک رصے لتے مطلوبہ  جواباگر آپ کو اپنے ویزے ےک  دینے ےک 
، تو:  ، یا اگر آپ یک اپائنٹمنٹ منسوخ کر دی گبے ہے  مدت میں بوپا میڈیکل ویزا شوس ےس اپائنٹمنٹ حاصل کرنے ےس قارص ہیں

  اپنےImmiAccount میں اس یک وضاحت اپ لوڈ کریں 
 جہاں ممکن ہو، اگیل دستیاب تاری    خ میں اپائنٹمںٹ حاصل کریں 

https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://online.immi.gov.au/lusc/login


 

 
 

 

  
  

 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/visitor-visa-or-electronic-travel-authority-eta - 26/02/2021 - Urdu  5از  5صفحہ 

 پ کو اپا
ٓ

ےک ذریعہ اپبے مقررہ اپائنٹمںٹ یک تاری    خ ےک بارے  ImmiAccountئنٹمںٹ مل جائے تو، ہمیں اپنے جیےس یہ ا
 میں مطلع کریں۔

۔ اگر آپ
ے

 یک  آپ ےک ویزا یک درخواست پرغور کرنی وقت کیس بیھ خدمت یک تاخٹں یا پابندی کو ہم زیر غور الئیں ےک
۔

ے
ورت ہوئے تو ہم آپ ےس دوبارہ رابطہ کریں ےک  درخواست پر فیصلہ کرنے ےس پہےل مزید معلومات یک رصے

 

https://online.immi.gov.au/lusc/login

