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Nộp đơn xin quốc tịch 

Các đơn mới xin nhập quốc tịch Úc đang được chấp thuận. 

Bộ vẫn tiếp tục xét duyệt tất cả các đơn xin nhập quốc tịch Úc đã nộp. 

Các cuộc hẹn và thi quốc tịch 

Các cuộc hẹn quốc tịch trực tiếp đang được thực hiện ở khắp tất cả các tiểu bang và vùng 

lãnh thổ theo đúng các hướng dẫn y tế và lệnh hạn chế ở địa phương. 

Các cá nhân hội đủ điều kiện sẽ được liên lạc và mời tham dự cuộc hẹn hoặc thi quốc 

tịch. Không cần liên lạc với Bộ về cuộc hẹn hay thi quốc tịch của quý vị.  

Các cuộc hẹn quốc tịch có thể bị ảnh hưởng bởi các nguy cơ và lệnh hạn chế  về COVID-

19 tại địa phương. Trong tình hình này, các cuộc hẹn có thể bị huỷ, thông báo có khả 

năng sát ngày hẹn, và được làm lịch hẹn lại khi an toàn để thực hiện. Bộ sẽ thông báo cho 

các khách hàng có cuộc hẹn bị ảnh hưởng bởi các thay đổi về nguy cơ và lệnh hạn chế 

về COVID-19 tại địa phương. Vui lòng đảm bảo cập nhật các chi tiết về số điện thoại di 

động và email trong ImmiAccount của quý vị. 

Lễ nhập quốc tịch 

Quý vị sẽ được liên lạc trực tiếp và được mời tới dự lễ nhập quốc tịch. Không cần liên lạc 

với Bộ hay hội đồng thành phố địa phương về buổi lễ của quý vị. Các buổi lễ này đều tuân 

theo các chỉ thị hiện hành của tiểu bang hay vùng lãnh thổ về lệnh hạn chế cho các buổi tụ 

họp, và các yêu cầu của COVIDSafe. 

Thông thường, người tham dự có 12 tháng kể từ khi thông báo chấp thuận để tham dự 

buổi lễ và tuyên thệ. 
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