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ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀਜ਼ਿਆ ਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਜਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਸਫ ੇਨ ੰ  ਬਕਾਇਦਾ ਨਜਵਆਇਆ (ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤਾ) ਜਾਵੇਗਾ ਜਕਉਂਜਕ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਜਾ 
ਰਹੀਆ ਂਹਨ। 
 

ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਆਇਤਾਂ  
ਪਰਿਵ਼ਾਿਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦ਼ੇ ਰਿਨੈਕ਼ਾਿਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ   
ਮ਼ਾਰਪਆਂ ਦ਼ੇ ਵੀਜ਼ੇ  
ਸਪੌਂਸਿ ਕੀਤ਼ੇ ਮ਼ਾਰਪਆਂ ਦ਼ੇ (ਅਸਥ਼ਾਈ) (ਉਪ-ਸ਼੍ਰ਼ੇਣੀ 870) ਵ਼ਾਲ਼ੇ  ਵੀਜ਼ੇ  

 

ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਆਇਤਾਂ  

ਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਮਹਾਂਮ਼ਾਿੀ ਦੀਆਂ ਯ਼ਾਤਿ਼ਾ ਪ਼ਾਿੰਦੀਆਂ ਨ਼ਾਲ ਪਰਭ਼ਾਰਵਤ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਇਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ 

ਸਕਦ਼ੇ ਹੋ। 

COVID-19 ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਰਮਆਦ 1 ਫਿਵਿੀ 2020 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁ਼੍ਿੂ ਹੋਈ ਸੀ: 

 ਹੁਨਿਮੰਦ ਖ਼ੇਤਿੀ (Skilled Regional) (ਉਪ-ਸ਼੍ਰ਼ੇਣੀ 887) ਵੀਜ਼ਾ 
 ਕ਼ਾਿੋਿ਼ਾਿੀ ਕ਼ਾਢ ਅਤ਼ੇ ਰਨਵ਼ੇਸ਼੍ (Business Innovation and Investment) (ਸਥ਼ਾਈ)(ਉਪ-ਸ਼੍ਰ਼ੇਣੀ 888) 

ਵੀਜ਼ਾ 
 ਕ਼ਾਿੋਿ਼ਾਿੀ ਕ਼ਾਢ ਅਤ਼ੇ ਰਨਵ਼ੇਸ਼੍ (Business Innovation and Investment) (ਅਸਥ਼ਾਈ)(ਉਪ-ਸ਼੍ਰ਼ੇਣੀ 188) 

ਵੀਜ਼ਾ 
 ਸ਼ੇਫ ਹੈਵਨ ਇੰਟਿਪਰ਼ਾਈਜ (ਉਪ-ਸ਼੍ਰ਼ੇਣੀ 790) ਵੀਜ਼ਾ 
 ਆਿਜੀ ਗਿੈਜੂਏਟ (ਉਪ-ਸ਼੍ਰ਼ੇਣੀ 485) ਵੀਜ਼ਾ। 
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ਪਰਿਵ਼ਾਿਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦ਼ੇ ਰਿਨੈਕ਼ਾਿਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ  

ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤ ੇਬੱਜਿਆਂ ਦ ੇਵੀ਼ੇਿ 

ਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਹ਼ੇਠ ਰਲਰਖਆਂ ਵ਼ਾਸਤ਼ੇ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਤੋਂ ਿ਼ਾਹਿ ਅਿਜੀ ਰਦੁੱ ਤੀ ਹੈ: 

 ਿੁੱਚ਼ੇ ਦ਼ਾ (ਉਪ-ਸ਼੍ਰ਼ੇਣੀ 101) ਵੀਜ਼ਾ 
 ਗੋਦ ਲੈਣ ਦ਼ਾ (ਉਪ-ਸ਼੍ਰ਼ੇਣੀ 102) ਵੀਜ਼ਾ 
 ਸੰਭ਼ਾਰਵਤ ਰਵਆਹ (ਉਪ-ਸ਼੍ਰ਼ੇਣੀ 300) ਵੀਜ਼ਾ 
 ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਥੀ (ਉਪ-ਸ਼੍ਰ਼ੇਣੀ 309) ਵੀਜ਼ਾ 

ਅਤ਼ੇ 

 ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਰਿਆਇਤੀ ਰਮਆਦ ਦੌਿ਼ਾਨ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਰਵੁੱ ਚ ਹੋ 

ਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹੋਿ ਸ਼ਾਿ਼ੇ ਮ਼ਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਿ਼ਾ ਕਿਦ਼ੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹ਼ਾਨੰੂ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਰਵੁੱ ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਰਦੁੱ ਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। 

COVID-19 ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਰਮਆਦ 1 ਫਿਵਿੀ 2020 ਤੋਂ ਸੁ਼੍ਿੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤ਼ੇ ਇਹ ਇਕ ਆਿਜੀ ਰਵਵਸਥ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਿ਼ਾਿ਼ੇ ਤ਼ਾਜ਼ਾ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਿੀ ਵ਼ਾਸਤ਼ੇ ਵ਼ਾਪਸ ਇੁੱਥ਼ੇ ਵ਼ੇਖੋ ਰਕ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਰਮਆਦ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵ਼ੇਗੀ। 

5 ਮ਼ਾਿਚ 2022 ਤੋਂ, ਰਨਿਭਿ ਿੁੱਚ਼ੇ ਵ਼ਾਲ਼ਾ (ਉਪ-ਸ਼੍ਰ਼ੇਣੀ 445) ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਨੈਕ਼ਾਿਾਂ ਨੰੂ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਦ਼ੇ ਅੰਦਿ ਜਾਂ ਿ਼ਾਹਿ ਰਦੁੱ ਤ਼ਾ 
ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਂਵੇਂ ਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅਿਜੀ ਰਕਤ਼ੇ ਵੀ ਦ਼ਾਇਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵ਼ੇ। ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਉਪ-ਸ਼੍ਰ਼ੇਣੀ ਹੁਣ ਹੋਿ 

ਰਜਆਦ਼ਾ COVID-19 ਰਿਆਇਤੀ ਪਰਿੰਧਾਂ ਦ਼ੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਧ਼ੇਿ਼ੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਿੀ ਵ਼ਾਸਤ਼ੇ, ਰਨਿਭਿ ਿੁੱਚ਼ੇ ਵ਼ਾਲ਼ਾ 
ਵੀਜ਼ਾ (ਉਪ-ਸ਼੍ਰ਼ੇਣੀ 445) ਵ਼ੇਖੋ। 

ਮ਼ਾਰਪਆਂ ਦ਼ੇ ਵੀਜ਼ੇ  

ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਜਪ੍ਆਂ ਦ ੇਵੀ਼ੇਿ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰ਼ਿੀਆਂ 

ਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਹ਼ੇਠ ਰਲਰਖਆਂ ਵ਼ਾਸਤ਼ੇ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਤੋਂ ਿ਼ਾਹਿ ਅਿਜੀ ਰਦੁੱ ਤੀ ਹੈ: 

 ਮ਼ਾਰਪਆਂ ਦ਼ਾ (ਉਪ-ਸ਼੍ਰ਼ੇਣੀ 103) ਵੀਜ਼ਾ 
 ਮ਼ਾਰਪਆਂ ਦ਼ਾ ਯੋਗਦ਼ਾਨੀ (ਉਪ-ਸ਼੍ਰ਼ੇਣੀ 173) ਵੀਜ਼ਾ 
 ਮ਼ਾਰਪਆਂ ਦ਼ਾ ਯੋਗਦ਼ਾਨੀ (ਉਪ-ਸ਼੍ਰ਼ੇਣੀ 143) ਵੀਜ਼ਾ 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/dependent-child-445
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/dependent-child-445
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ਅਤ਼ੇ 

 ਤੁਸੀਂ 24 ਮ਼ਾਿਚ 2021 ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਿਜੀ ਰਦੁੱ ਤੀ ਸੀ ਅਤ਼ੇ 
 ਤੁਸੀਂ 24 ਮ਼ਾਿਚ 2021 ਨੰੂ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਰਵੁੱ ਚ ਸੀ 

ਤੁਹ਼ਾਨੰੂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਦੁੱ ਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਰਵੁੱ ਚ ਿਰਹ ਿਹ਼ੇ ਹੋ ਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਰਿਆਇਤ 

ਰਮਆਦ ਦੌਿ਼ਾਨ ਹੋਿ ਸ਼ਾਿ਼ੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮ਼ਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਿ਼ਾ ਕਿਦ਼ੇ ਹੋ। 
ਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਵ਼ਾਸਤ਼ੇ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਤੋਂ ਿ਼ਾਹਿ ਅਿਜੀ ਰਦੁੱ ਤੀ ਸੀ ਅਤ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਧ਼ਾਿਣ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਿ਼ਾ 
ਕਿਦ਼ੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹ਼ਾਨੰੂ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਤੋਂ ਿ਼ਾਹਿ (ਵਿਤਮ਼ਾਨ ਪਰਰਕਰਿਆ ਅਨੁਸ਼ਾਿ) ਵੀਜ਼ਾ ਰਦੁੱ ਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕ਼ੇਗ਼ਾ। 

ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਦ ੇਅੰਦਰੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਜਪ੍ਆਂ ਦ ੇਵੀ਼ੇਿ ਲਈ ਅਰ਼ਿੀਆਂ 

ਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਹ਼ੇਠ ਰਲਰਖਆਂ ਵ਼ਾਸਤ਼ੇ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਦ਼ੇ ਅੰਦਿੋਂ ਅਿਜੀ ਰਦੁੱ ਤੀ ਹੈ: 

 ਿਜੁਿਗ ਮ਼ਾਰਪਆਂ ਦ਼ਾ (ਉਪ-ਸ਼੍ਰ਼ੇਣੀ 804) ਵੀਜ਼ਾ 
 ਿਜੁਿਗ ਮ਼ਾਰਪਆਂ ਦ਼ਾ ਯੋਗਦ਼ਾਨੀ (ਉਪ-ਸ਼੍ਰ਼ੇਣੀ 864) ਵੀਜ਼ਾ 

ਅਤ਼ੇ 

 ਤੁਸੀਂ 24 ਮ਼ਾਿਚ 2021 ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਿਜੀ ਰਦੁੱ ਤੀ ਸੀ ਅਤ਼ੇ 
 ਤੁਸੀਂ 24 ਮ਼ਾਿਚ 2021 ਨੰੂ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਤੋਂ ਿ਼ਾਹਿ ਸੀ 

ਤੁਹ਼ਾਨੰੂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਦੁੱ ਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਤੋਂ ਿ਼ਾਹਿ ਹੋ ਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਰਿਆਇਤ ਰਮਆਦ 

ਦੌਿ਼ਾਨ ਹੋਿ ਸ਼ਾਿ਼ੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮ਼ਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਿ਼ਾ ਕਿਦ਼ੇ ਹੋ। 

ਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਵ਼ਾਸਤ਼ੇ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਦ਼ੇ ਅੰਦਿੋਂ ਅਿਜੀ ਰਦੁੱ ਤੀ ਸੀ ਅਤ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਧ਼ਾਿਣ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਿ਼ਾ ਕਿਦ਼ੇ 
ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹ਼ਾਨੰੂ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਦ਼ੇ ਅੰਦਿ (ਵਿਤਮ਼ਾਨ ਪਰਰਕਰਿਆ ਅਨੁਸ਼ਾਿ) ਵੀਜ਼ਾ ਰਦੁੱ ਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕ਼ੇਗ਼ਾ। 

ਮ਼ਾਰਪਆਂ ਦ਼ੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵ਼ਾਲ਼ੇ ਰਿਨੈਕ਼ਾਿਾਂ ਲਈ COVID-19 ਰਿਆਇਤ ਰਮਆਦ ਦ਼ੇ ਦੌਿ਼ਾਨ ਅਸਥ਼ਾਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲ਼ਾਗ ੂ

ਹੋਣਗੀਆਂ। COVID-19 ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਰਮਆਦ 1 ਫਿਵਿੀ 2020 ਤੋਂ ਸੁ਼੍ਿੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਅਸਥ਼ਾਈ ਪਰਿੰਧ ਹੈ। 
ਇਸ ਿ਼ਾਿ਼ੇ ਤ਼ਾਜ਼ਾ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਿੀ ਵ਼ਾਸਤ਼ੇ ਵ਼ਾਪਸ ਇੁੱਥ਼ੇ ਵ਼ੇਖੋ ਰਕ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਰਮਆਦ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵ਼ੇਗੀ। 
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ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮ਼ਾਰਪਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਿਜੀਆਂ ਵ਼ਾਸਤ਼ੇ ਵਿਤਮ਼ਾਨ ਪਰਰਕਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮ਼ਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭ਼ਾਰਵਤ ਨਹੀਂ 
ਕਿਨਗੀਆਂ। ਹੋਿ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਿੀ ਲਈ, ਵ਼ੇਖੋ ਮ਼ਾਰਪਆਂ ਦ਼ੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕਤ਼ਾਿ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਿੀ ਕਿਨ ਦੀਆਂ ਤਿੀਕਾਂ ਅਤ਼ੇ ਪਰਰਕਰਿਆ 

ਦ਼ੇ ਸਮੇਂ। 

ਮਾਜਪ੍ਆ ਂਦ ੇਅਤ ੇਮਾਜਪ੍ਆਂ ਦ ੇਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਕੰਟਰੀਜਬਊਟਰੀ) ਵੀ਼ੇਿ ਵਾਲੇ ਜਬਨੈਕਾਰਾਂ 
ਲਈ ਜਬਰਜਜੰਗ ਵੀ਼ਿੇ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ਼ੇ ਮ਼ਾਰਪਆਂ ਦ਼ੇ (ਉਪ-ਸ਼੍ਰ਼ੇਣੀ 103), ਮ਼ਾਰਪਆਂ ਦ਼ੇ ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਵ਼ਾਲ਼ੇ (ਕੰਟਿੀਰਿਊਟਿੀ) (ਉਪ-ਸ਼੍ਰ਼ੇਣੀ 143) ਜਾਂ 
ਮ਼ਾਰਪਆਂ ਦ਼ੇ ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਵ਼ਾਲ਼ੇ (ਕੰਟਿੀਰਿਊਟਿੀ) (ਅਸਥ਼ਾਈ) (ਉਪ-ਸ਼੍ਰ਼ੇਣੀ 173) ਵੀਜ਼ਾ ਅਿਜੀ ਦ਼ੇ ਸਰਹਯੋਗ ਨ਼ਾਲ ਉਸ 

ਰਮਆਦ ਦ਼ੇ ਦੌਿ਼ਾਨ ਰਿਰਰਜੰਗ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜੂਿੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦ਼ੇ ਹੋ ਰਜਸ ਰਵੁੱ ਚ COVID-19 ਰਿਆਇਤਾਂ ਲ਼ਾਗੂ ਹਨ, 

ਜ਼ੇਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਿ਼ੇ ਮ਼ਾਪਦੰਡ ਪੂਿ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦ਼ੇ ਹਨ: 

 ਤੁਸੀਂ 24 ਮ਼ਾਿਚ 2021 ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮ਼ਾਰਪਆਂ ਦ਼ੇ ਜਾਂ ਮ਼ਾਰਪਆਂ ਦ਼ੇ ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਵ਼ਾਲ਼ੇ (ਕੰਟਿੀਰਿਊਟਿੀ) ਵੀਜ਼ੇ 
ਲਈ ਅਿਜੀ ਦ਼ਾਇਿ ਕੀਤੀ ਸੀ 

 ਵੀਜ਼ੇ ਵ਼ਾਲੀ ਅਿਜੀ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਰਵੁੱ ਚ ਦ਼ਾਇਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 
 ਤੁਸੀਂ 24 ਮ਼ਾਿਚ 2021 ਨੰੂ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਰਵੁੱ ਚ ਸੀ 
 ਵੀਜ਼ਾ ਅਿਜੀ ਨੰੂ ਅੰਰਤਮ ਿੂਪ ਨਹੀਂ ਰਦੁੱ ਤ਼ਾ ਰਗਆ ਹੈ। 

ਰਿਰਰਜੰਗ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪ-ਸ਼੍ਰ਼ੇਣੀ ਰਜਸ ਵ਼ਾਸਤ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦ਼ੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ੇ ਹ਼ਾਲ਼ਾਤਾਂ 'ਤ਼ੇ ਰਨਿਭਿ ਕਿਦੀ ਹੈ 

ਜਦੋਂ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਮ਼ਾਰਪਆਂ ਦ਼ੇ ਜਾਂ ਮ਼ਾਰਪਆਂ ਦ਼ੇ ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਵ਼ਾਲ਼ੇ (ਕੰਟਿੀਰਿਊਟਿੀ) ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਿਜੀ ਰਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਜ਼ੇ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵ਼ਾਲੀ ਅਿਜੀ ਰਦੁੱ ਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਰਰਜੰਗ 

ਵੀਜ਼ਾ A - BVA - (ਉਪ-ਸ਼੍ਰ਼ੇਣੀ 010) ਲਈ ਅਿਜੀ ਦ਼ੇਣ ਦ਼ੇ ਯਗੋ ਹੋ ਸਕਦ਼ੇ ਹੋ। 

ਜ਼ੇ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਿਜੀ ਰਦੁੱ ਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ BVA ਲਈ 

ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗ਼ੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਰਰਜੰਗ ਵੀਜ਼ਾ E - BVE - (ਉਪ-ਸ਼੍ਰ਼ੇਣੀ 050) ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਿ਼ਾ ਕਿਨ ਦ਼ੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦ਼ੇ ਹੋ। 

ਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਤੋਂ ਿ਼ਾਹਿ ਰਕਸ਼ੇ ਦਫਤਿ ਰਵਖ਼ੇ ਮ਼ਾਰਪਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮ਼ਾਰਪਆਂ ਦ਼ੇ ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਵ਼ਾਲ਼ੇ (ਕੰਟਿੀਰਿਊਟਿੀ) ਵੀਜ਼ੇ 
ਵ਼ਾਸਤ਼ੇ ਕੋਈ ਕ਼ਾਗਜੀ ਅਿਜੀ ਦ਼ਾਇਿ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਿਜੀ ਦ਼ੇ ਨ਼ਾਲ ਰਮਲਕ਼ੇ ਰਿਰਰਜੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ 
ਮਨਜੂਿੀ ਵ਼ਾਸਤ਼ੇ ਮ਼ਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਿਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿੋਗ਼ੇ। 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/family-visa-processing-priorities/parent-visas-queue-release-dates
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/family-visa-processing-priorities/parent-visas-queue-release-dates
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/glossary#substantive%20visa
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/visas/getting-a-visa/visa-listing/bridging-visa-e-050-051/subclass-050
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ਸਫ਼ਾ 5 ਕੁੁੱ ਲ 5 

ਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਰਰਜੰਗ ਵੀਜ਼ੇ ਵ਼ਾਸਤ਼ੇ ਅਿਜੀ ਦ਼ੇਣ ਦੀ ਇੁੱਛ਼ਾ ਕਿਦ਼ੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫ਼ਾਿਮ 1005 WA ਦ਼ੇ ਮ਼ਾਰਪਆਂ ਦ਼ੇ 
ਵੀਜ਼ਾ ਸੈਂਟਿ ਰਵਖ਼ੇ ਡ਼ਾਕ ਿ਼ਾਹੀਂ ਭ਼ੇਜੋ। ਭਿ਼ੇ ਹੋਏ ਫ਼ਾਿਮ ਨੰੂ ਈਮ਼ੇਲ ਨ਼ਾ ਕਿੋ। ਈਮ਼ੇਲ ਦੁਆਿ਼ਾ ਪਰ਼ਾਪਤ ਕੀਤ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਾਿਮ 

1005 ਅਵੈਧ ਅਿਜੀ ਹੋਵ਼ੇਗੀ ਅਤ਼ੇ ਇਸ 'ਤ਼ੇ ਰਵਚ਼ਾਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ। 

ਸਪੌਂਸਿ ਕੀਤ਼ੇ ਮ਼ਾਰਪਆਂ (ਅਸਥ਼ਾਈ) (ਉਪ-ਸ਼੍ਰ਼ੇਣੀ 870) ਦ਼ੇ ਵੀਜ਼ੇ  

ਜ਼ੇ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ੇ ਕੋਲ ਸਪੌਂਸਿ ਕੀਤ਼ੇ ਮ਼ਾਰਪਆਂ (ਅਸਥ਼ਾਈ) (ਸਿਕਲ਼ਾਸ 870) ਵ਼ਾਲ਼ਾ ਵੀਜ਼ਾ (SPTV) ਹੈ ਅਤ਼ੇ 1 ਜੁਲ਼ਾਈ 2021 

ਨੰੂ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਤੋਂ ਿ਼ਾਹਿ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਮਆਦ ਨੰੂ ਆਪਣ਼ੇ ਆਪ 18 ਮਹੀਰਨਆਂ ਲਈ ਵਧ਼ਾ ਰਦੁੱ ਤ਼ਾ ਰਗਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਦ਼ਾ ਉਦ਼ੇਸ਼੍ SPTV ਧ਼ਾਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਕਿਨ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ COVID-19 ਯ਼ਾਤਿ਼ਾ ਪ਼ਾਿੰਦੀਆਂ ਕ਼ਾਿਨ ਆਪਣ਼ੇ 
ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤ਼ੇ ਆਸਟਰ਼ੇਲੀਆ ਰਵੁੱ ਚ ਪੂਿ਼ੇ 3 ਜਾਂ 5 ਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਤ਼ਾ ਸਕ਼ੇ। 

ਜ਼ੇ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਦ਼ੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹ਼ਾਡ਼ਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧ਼ਾਇਆ ਰਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵ਼ਾਧੂ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹ਼ਾਡੀ ਕੁੁੱ ਲ 10 ਸ਼ਾਲ ਦੀ ਵੁੱ ਧ ਤੋਂ 
ਵੁੱ ਧ ਠਰਹਿ਼ਾਓ ਦੀ ਰਮਆਦ ਵੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਗਣ਼ੇ ਜ਼ਾਣਗ਼ੇ। 

SPTV ਸਪੌਂਸਿਾਂ ਲਈ ਿ਼ਾਹਦ਼ਾਿੀ (ਸਪੌਂਸਿਰਸ਼੍ਪ) ਦੀਆਂ ਰਜੰਮ਼ੇਵ਼ਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 18 ਮਹੀਰਨਆਂ ਦੀ ਰਮਆਦ ਲਈ 

ਵਧ਼ਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ। 
ਤੁਸੀਂ VEVO ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਕ਼ੇ ਆਪਣ਼ੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦ਼ੇ ਵ਼ੇਿਰਵਆਂ ਅਤ਼ੇ ਸ਼੍ਿਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿ ਸਕਦ਼ੇ ਹੋ। 
 

https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1005.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online

