
TPV/SHEV ဗီဇာမ  အ မဲတမ်းေနထိ ငမ်ည့ ်ဗီဇာများသိ ့ က းေြပာငး်ြခငး်       

 စာမျက်  ာ 1ခ ၏ စာမျက ် ာ5 

TPV/SHEV ဗီဇာမ  အ မဲတမ်းေနထိ ငမ်ည့ ်

ဗီဇာများသိ ့ က းေြပာငး်ြခငး် 

 သစေ တးလျ ိ ငင်အံစိ းရသည ်ဗီဇာခွဲ ၇၈၅ ယာယီ ကာကွယ်ေပးြခငး် ဗီဇာ (Subclass 785 Temporary Protection visa 

(TPV))   င့ ်ဗီဇာခွဲ ၇၉၀ လံ ြခံ နယ်ေြမ စီမံကိနး် ဗီဇာ (Subclass 790 Safe Haven Enterprise visa (SHEV)) 

ကိ ငေ်ဆာငထ်ားသ များအား အ မဲတမ်းေနထိ ငခ်ွင့ဗီ်ဇာ ေလ ာက်ထား ိ ငခ်ွင့ ်  ိသညဟ်  ဆံ းြဖတ်ပါသည် 

ေလ ာက ်ိ ငခ်ွင့ ် 

အကယ်၍ သငသ်ည ်ဗီဇာခွဲ ၇၈၅ ယာယီ ကာကွယ်ေပးြခငး် ဗီဇာ (TPV) သိ မ့ဟ တ် ဗီဇာခွဲ ၇၉၀ လံ ြခံ နယ်ေြမ စီမံကိနး် ဗီဇာ 

(SHEV) ကိ  ၁၄ ရက ်ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၀၂၃ ခ   စ်မတိ ငမီ် ကိ ငေ်ဆာငထ်ားပါက သိ မ့ဟ တ် ေလ ာက်ထား ပီးပါက၊ သငသ်ည ်

အ မဲတမ်းေနထိ ငခ်ွင့ ်ဗီဇာခွဲ ၈၅၁ အဆင့ေ်ြပာငး်လဲြခငး် ဗီဇာ (Resolution of Status (RoS)) အတွက် 

ေလ ာက်ထား ိ ငပ်ါသည။် 

အကယ်၍ သငသ်ည ်အကာအကွယ်ေပးခံရမည့ ်တာဝနမ်ျား  င့ ်အကျံ း မဝငလ် င၊် သင့အ်ေနြဖင့ ်ခံ  ံ းအယ ခံ သိ မ့ဟ တ် 

တရား ံ း ြပငဆ်ငမ်  အဆံ းအြဖတ်ကိ  ေစာင့ဆ်ိ ငး်ေနသည ်မဟ တ်သည့အ်ြပင ် သစေ တးလျ ိ ငင်၌ံ ေနထိ ငရ်နအ်တွက် 

ဥပေဒအရ ေလ ာက် ိ ငသ်ည့အ်ခွင့အ်လမ်းအားလံ း က နဆ်ံ းသွားပါက  သစေ တးလျ ိ ငင်မံ  မိမိဆ  အေလျာက် 

ထကွ်ခွာရမညြ်ဖစ် ပီး ထကွ်ခွာရနအ်တွက် အက အည ီရယ  ိ ငပ်ါသည။်  

 သစေ တးလျ ိ ငင်သံိ ့ နညး်လမ်းမကျ မ မမ န်စွာ လာေရာကြ်ခငး် 

 သစေ တးလျအစိ းရသည ်အချ ပ်အြခာအာဏာပိ င ်နယ်နမိိတ်စိ းမိ းေရး စီမံချက် (Operation Sovereign Borders)ကိ  

တာဝနယ် ေဆာငရွ်က်ေနသည။်  သစေ တးလျ ိ ငင်၏ံ နယ်နမိိတ်ကာကွယ်ေရး မ ဝါဒများကိ  မေြပာငး်လဲခဲ့သလိ ၊ 

ေြပာငး်လဲမညလ်ညး် မဟ တ်ပါ။  သစေ တးလျ ိ ငင်သံိ ့ နညး်လမ်းမကျ မ မမ နစ်ာွ လာေရာက်သည့ ်မညသ် မဆိ  အ မဲတမ်း 

အေြခချေနထိ ငရ်လိမ့်မည ်မဟ တ်ပါ။  

တရားဝငဗီ်ဇာမ  ိဘ ဲ သစေ တးလျ ိ ငင်သံိ ့ ေလ ြဖင့ ်လာေရာက်ရန ် ကိ းပမ်းသ  မညသ် မဆိ သည-် 

 မိမိတိ ထ့ကွ်ခွာလာရာေနရာသိ ့ ြပနပိ် ခ့ံရမည ် 

 မိမိတိ ၏့ဇာတိ ိ ငင်သံိ ့ ြပနပိ် ခ့ံရမည ်သိ မ့ဟ တ်  

 အကာအကွယ်ေပးရန ်ေတာငး်ဆိ ချက်များကိ  စိစစ်ရနအ်တွက် ေဒသတွငး် စိစစ်ေရး  ိ ငင်တံစ်ခ သိ ့ ပိ ေ့ဆာငြ်ခငး် 

ခံရမည။်  



 

 
 

      
စာမျက်  ာ 2

ခ လံ း၏စာမျက်

TPV/SHEV ဗီဇာမ  အ မဲတမ်းေနထိ ငမ်ည့ ်

ဗီဇာများသိ ့ က းေြပာငး်ြခငး် 

 သစေ တးလျ ိ ငင်၏ံ တငး်ကျပ်ေသာ နယ်နမိိတ်ကာကွယ်ေရး မ ဝါဒများသည ် သစေ တးလျ ိ ငင်၏ံ နယ်နမိိတ်များကိ  

ကာကွယ်ရန၊် လ ခိ းသွငး်သ များကိ  တွနး်လ နရ်န ် င့ ်သမ ဒ ရာကိ  ြဖတ်ေကျာ်၍ အ  ရာယ်များလ သည့ ်ေလ ခရီးစ ြဖင့ ်

လာမည့လ် များအား ဟန ့တ်ားရန ်ရညမ် နး်ထားပါသည။်  

RoS ဗီဇာ ေလ ာကထ်ားပံ  

 

TPV/SHEV ဗီဇာ ေလ ာက်ထားသ များ (ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲေလ ာကထ်ားသ များ အပါအဝင)် 

ေလ ာကထ်ားြခငး်အဆင့ ် အကယ်၍ သငသ်ည ်TPV/SHEV ဗီဇာေလ ာက်လ ာကိ  ၁၄ ရက် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၀၂၃ ခ   စ် 

မတိ ငမီ် (ေနာက်ဆက်တွဲ TPV/SHEV ဗီဇာေလ ာက်ထားြခငး်အပါအဝင)် ဤဌာနထ ံ

တငသ်ွငး်ထားပါက သင ်မညသ်ညမ် လ ပ်ရန် မလိ အပ်ပါ။ ဤဌာနသည ်သင၏် TPV/SHEV 

ဗီဇာေလ ာက်လ ာကိ  RoS ဗီဇာေလ ာက်လ ာအြဖစ်သိ ့ ေြပာငး်ေပးမညြ်ဖစ်သည။် 

က န်ေတာ်၏ 

ေလ ာကလ် ာကိ  

ေြပာငး် ပီးေ ကာငး် 

မညသ်ိ သ့ ိိ ငမ်ညန်ညး်။ 

ဤဌာနသည ်သင၏် TPV/SHEV ဗီဇာေလ ာက်လ ာကိ  RoS ဗီဇာေလ ာက်လ ာအြဖစ် 

အလိ အေလျာက် ေြပာငး်ေပးပါမည။် သင့ေ်လ ာက်လ ာကိ  ဤဌာနမ ေြပာငး်လဲလိ က်လ င ်သင ်

အေ ကာငး် ကားစာ ရ  ိမညမ်ဟ တ်ပါ၊ က နေ်တာ်တိ သ့ည ်

ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များလိ အပ်ပါက သိ မ့ဟ တ် သင၏် RoS ဗီဇာကိ  ခွင့ြ်ပ ပါက ဤဌာနက 

သင့က်ိ  ဆက်သွယ်မည ်ြဖစ်ပါသည။် 

 

TPV/SHEV ဗီဇာ ကိ ငေ်ဆာငထ်ားသ  (ဤဌာနသိ ့ ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲTPV/SHEV ဗီဇာ ေလ ာ်ထားသ  မဟ တပ်ါက) 

ေလ ာကထ်ားြခငး်အဆင့ ် ၂၀၂၃ ခ   စ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ ရက်ေန ့ မတိ ငမီ်  သစေ တးလျ ိ ငင်သံိ ့ ေရာက်  ိလာေသာ TPV/SHEV 

ဗီဇာကိ ငေ်ဆာငထ်ားသ  (ဤဌာနသိ ့ ေလ ာက်လ ာတငထ်ားြခငး် မ  ိေသးပါလ င)် သည ်

ImmiAccount မ တစ်ဆင့ ်RoS ဗီဇာအတကွ ်အန်ွလိ ငး်တငွ ်ေလ ာကထ်ား ိ ငပ်ါသည။် 

ေလ ာက်လ ာတင ်ိ ငခ်ွင့ ်ြပ ေ ကာငး် အေ ကာငး် ကားချက် မလိ အပ်ပါ။ ၎ငး်ကိ  

အလီက်ထရွနး်နစ်ပံ စံတွင ်ထည့်သွငး်ထားသည။်  

ေလ ာက်ထားပံ   င့ပ်တ်သက်သည့ ်ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များကိ  RoS ဗီဇာစာမျက်  ာတွင ်

ရ ိ ငပ်ါသည။်  

သတမ် တခ်ျိန်ကာလ သင၏်လက ် ိ TPV/SHEV ဗီဇာသကတ်မ်းမက န်ဆံ းမီ RoS ဗီဇာ ေလ ာက်ထားရပါမည။် 

မေလ ာက်ထားပါက သငသ်ည ်တရားမဝငေ်နထိ ငသ်  ြဖစ်သွား ပီး အစိ းရ၀နေ်ဆာငမ် များကိ  

ရပိ ငခ်ွင့ ်ဆံ း  ံးသွား ိ ငသ်ည။်  

  

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resolution-of-status-851


 

 
 

      
စာမျက်  ာ 3

ခ လံ း၏စာမျက်

TPV/SHEV ဗီဇာမ  အ မဲတမ်းေနထိ ငမ်ည့ ်

ဗီဇာများသိ ့ က းေြပာငး်ြခငး် 

က န်ေတာ့် ေလ ာကလ် ာ 

လကခံ်ရ  ိေ ကာငး် 

မညသ်ိ ့ သ ိိ ငမ်ညန်ညး်။ 

သငသ်ည ်စနစ်တကျ  ိေသာ ေလ ာက်လ ာတငေ်သာအခါ၊ သငသ်ည ်သင၏်ေလ ာက်လ ာကိ  

လက်ခံရ  ိေ ကာငး် စာတစ်ေစာင ်ရ  ိလိမ့်မည။် အကယ်၍ သငသ်ည ်ေလ ာက်လ ာကိ  စနစ်တကျ 

မတငသ်ွငး်ပါက၊ ေလ ာက်လ ာသည ်မညသ်ညေ် ကာင့ ်စနစ်မကျ မ  ိေ ကာငး်ကိ  

အေ ကာငး် ကားပါမည။်  

 

TPV/SHEV ဗီဇာ ကိ ငေ်ဆာငခ့ဲ်ဖ းသ များ  

ေလ ာကထ်ားြခငး်အဆင့ ် အကယ်၍ သငသ်ည ်TPV/SHEV ဗီဇာ ကိ ငေ်ဆာငခ်ဲ့ဖ းသ းြဖစ် ပီး ၂၀၂၃ ခ   စ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၄ 

ရက်မတိ ငမီ် သင့ ်ဗီဇာသက်တမ်း က နဆ်ံ းပါက၊ ImmiAccount မ တစ်ဆင့ ်RoS ဗီဇာအတကွ ်

အန်ွလိ ငး်တငွ ်ေလ ာကထ်ား ိ ငပ်ါသည။် သင၏်ေလ ာက်လ ာကိ  ေပါငး်က းဗီဇာအတွက် 

ေလ ာက်လ ာတစ်ခ အြဖစ် သတ်မ တ်မညြ်ဖစ်သည။်  

က န်ေတာ့် ေလ ာကလ် ာ 

လကခံ်ရ  ိေ ကာငး် 

မညသ်ိ ့ သ ိိ ငမ်ညန်ညး်။ 

သငသ်ည ်စနစ်တကျ  ိေသာ ေလ ာက်လ ာတငေ်သာအခါ၊ သငသ်ည ်သင၏်ေလ ာက်လ ာကိ  

လက်ခံရ  ိေ ကာငး် စာတစ်ေစာင ်ရ  ိလိမ့်မည။် အကယ်၍ သငသ်ည ်ေလ ာက်လ ာကိ  စနစ်တကျ 

မတငသ်ွငး်ပါက၊ ေလ ာက်လ ာသည ်မညသ်ညေ် ကာင့ ်စနစ်မကျ မ  ိေ ကာငး်ကိ  

အေ ကာငး် ကားပါမည။် 

 

RoS ဗီဇာေလ ာက်ထားသ အားလံ းအတကွ ်အေရး ကးီေသာအချကအ်လကမ်ျား  

က န်ကျစရိတ ် RoS ဗီဇာအတွက် ဗီဇာေလ ာက်လ ာေ ကး မ  ိပါ။  

ေလ ာကထ်ားရမည့်ေနရာ စာရွက်ြဖင့ ်ေလ ာက်လ ာပံ စံကိ  ေပးပိ ရ့န ်ဤဌာနမ  ခွင့ြ်ပ ချက်မရ  ိပါက သငသ်ည ်

ImmiAccount မ တစ်ဆင့ ်အန်ွလိ ငး်တငွ ်ေလ ာက်ထားရမည်ြဖစ်သည။် 

ဗီဇာလိ အပ်ချကမ်ျား RoS ဗီဇာေလ ာက်ထားသ အားလံ းသည ်ကျနး်မာေရး၊  ိ ငင်ေံတာ်လံ ြခံ ေရး  င့ ်စာရိတ ဆိ ငရ်ာ 

လိ အပ်ချက်များ  င့အ်ည ီြဖစ်ရမည။် အသက် ၁၈   စ်  င့အ်ထက် ေလ ာက်ထားသ များသည ်

 သစေတးလျား ိ ငင်သံားြဖစ်ြခငး်တနဖိ် း ေ ကညာချက် (Australian Values Statement) 

တွငလ်ညး် လက်မ တ်ေရးထိ းရပါမည။် 

RoS ဗီဇာ ေလ ာက်လ ာများအား အကာအကွယ်ေပးခံရြခငး်ဆိ ငရ်ာ တာဝနမ်ျားကိ  စိစစ်မ  

ေနာက်ထပ် လ ပ်ရန ်မလိ အပ်ပါ။ ေလ ာက်ထားသ  အများစ သည ်လ ေတွ အငတ်ာဗျ း 

တက်ေရာက်ရန ်လိ အပ်မည ်မဟ တ်ပါ။ 

မိသားစ  မိသားစ ဝငမ်ျားသည ်ေလ ာက်လ ာပံ စံတစ်ခ တညး်တွင ်အတ တကွ ေလ ာက်ထား ိ ငေ်သာ်လညး် 

ေလ ာက်ထားသ တိ ငး်ကိ  ၎ငး်တိ ၏့ ကိ ယ်ပိ ငအ်ခွင့အ်ေရးြဖင့ ်အကဲြဖတ်မည ်ြဖစ်သည။် 
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ခ လံ း၏စာမျက်

TPV/SHEV ဗီဇာမ  အ မဲတမ်းေနထိ ငမ်ည့ ်

ဗီဇာများသိ ့ က းေြပာငး်ြခငး် 

အထ းအေြခအေနများ အကယ်၍ သင့တ်ွင ်အထ း သိ မ့ဟ တ် ထ းြခားသည့ ်အေြခအေန  ိ ပီး အက အညလီိ အပ်လ င ်သင့ ်

ြပညန်ယ် သိ မ့ဟ တ် အ ပ်ချ ပ်ခံနယ်ေြမ  ိ အထ းြပ  လ မ အသိ ငး်အဝိ ငး် ဒ က သည ် င့ ်

လ ဝငမ် ဆိ ငရ်ာ ဥပေဒ ဝနေ်ဆာငဌ်ာနကိ  ဆက်သွယ်ပါ (ေအာက်ပါ ဝနေ်ဆာငဌ်ာနများ စာရငး်ကိ  

 ကည့ပ်ါ)။ 

အေြခအေနများ 

ေြပာငး်လြဲခငး်။ 

ဤဌာန၏ အချက်အလက် ေတာငး်ဆိ မ ကိ  သတ်မ တ်ထားသည့် အချိနပိ် ငး်အတွငး် 

ေြဖ ကားေပးြခငး်အားြဖင့ ်သင၏် RoS ဗီဇာေလ ာက်လ ာကိ  ြမနြ်မနစိ်စစ်စီမံေပးရန ်သင ်

က ညရီာေရာက် ိ ငသ်ည။် သင့အ်ေြခအေန သိ မ့ဟ တ် ဆက်သွယ်ရနအ်ချက်အလက်များ 

ေြပာငး်လဲမ များကိ  ဌာနအား ချက်ချငး်အေ ကာငး် ကားပါ  

(https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/contact-details။ 

စိစစ်ဆံ းြဖတမ်ည့် 

သတမ် တခ်ျိန်ကာလ 

ေလ ာက်လ ာ အများစ ကိ  စလက်ခံရ  ိချိနမ်  ၁၂ လအတွငး် စိစစ် ပီးစီးပါလိမ့်မည။် 

 

အခမ့ဲ ဗီဇာ ေလ ာကလ် ာ အက အည ီ

ဤလ ပ်ငနး်စ အတွက် အစိ းရသညအ်ခမ့ဲ ဗီဇာ ေလ ာက်လ ာ အက အညအီတွက်   စ်  စ်အတွငး် ေဒ လာ $9.4 သနး် 

ကျခံသံ းစွဲသွားရန ်ကတိြပ ခဲ့သည။်  သစေ တးလျ ိ ငင်တံစ်ဝနး်  ိ အထ းြပ  အသိ ငး်အဝိ ငး် ဒ က သည ် င့ ်လ ဝငမ်  ဥပေဒ 

ဝနေ်ဆာငဌ်ာနများက ဤအက အညကီိ  အခမဲ ့လ ပ်ေဆာငေ်ပးပါမည။် 

မြဖစ်မေနမဟ တ်ေသာ်လညး်၊ RoS ဗီဇာ ေလ ာက်ထားမည့ ်TPV/SHEV ဗီဇာကိ ငေ်ဆာငသ် များသည ်အက အညလီိ အပ်ပါက 

၎ငး်တိ ၏့ ြပည်နယ် သိ မ့ဟ တ် နယ်ေြမ  ိ တရားဝငဝ်နေ်ဆာငမ် ေပးသ ကိ  ဆက်သွယ် ိ ငပ်ါသည။် 

ဝန်ေဆာငဌ်ာန ဝန်ေဆာငေ်ပးသည့ ်

ြပညန်ယမ်ျား/ 

အ ပ်ချ ပ်ခံနယေ်ြမများ  

ဝကဘ်ဆ်ိ က် 

Refugee Legal Victoria  www.refugeelegal.org.au  

ဒ က သညအ် ကံဉာဏ ် င့ ်အမ တွဲဝနေ်ဆာငမ်  (Refugee 

Advice and Casework Service (RACS)) 

New South Wales www.racs.org.au 

Immigration Advice and Rights Centre (IARC) on 

referral from RACS NSW 

New South Wales www.iarc.org.au 

Legal Aid  Australian Capital Territory www.legalaidact.org.au 

Refugee and Immigration Legal Service (RAILS) Queensland www.rails.org.au 

Circle Green Western Australia www.circlegreen.org.au 

Legal Services Commission South Australia www.lsc.sa.gov.au 

Tasmanian Refugee Legal Service  Tasmania www.trls.org.au 

Legal Aid Northern Territory www.legalaid.nt.gov.au 

https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/contact-details
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/contact-details
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/contact-details
http://www.refugeelegal.org.au/
http://www.racs.org.au/
http://www.iarc.org.au/
http://www.legalaidact.org.au/
http://www.rails.org.au/
http://www.circlegreen.org.au/
http://www.lsc.sa.gov.au/
http://www.trls.org.au/
http://www.legalaid.nt.gov.au/
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TPV/SHEV ဗီဇာမ  အ မဲတမ်းေနထိ ငမ်ည့ ်

ဗီဇာများသိ ့ က းေြပာငး်ြခငး် 

*မ တ်ချက်-  ြပညထ်ေဲရးဌာနသည ်ဗီဇာအြမနေ်လ ာက်ေပးမည်ဟ  အခေ ကးေင ွေကာက်ခံြခငး်မ  ိပါ။ အကယ်၍ 

ဤဝနေ်ဆာငမ် အတွက် ေငေွတာငး်ခံရပါက အတ အေယာင ်လိမ်လညသ် သာြဖစ်သည။် 

RoS ဗီဇာ ကိ ငေ်ဆာငထ်ားသ များအတကွ ်ဝန်ေဆာငမ် များ  င့ ်ေထာကပ့ံ်ေ ကးများ 

RoS အ မဲတမ်း ဗီဇာ ခွင့ြ်ပ ခံရသ များသည ်အားလံ ေသာ အ မဲတမ်း ေနထိ ငသ် များကဲသ့ိ ့ အတ တ  အခွင့အ်ေရးများ  င့ ်

ေထာက်ပံေ့ ကးများကိ  ရ  ိပါမည။် ၎ငး်တွင ်ေစာင့ဆ်ိ ငး်ရမည့ ်ကာလ မ  ိသည့အ်ြပင ်ေအာက်ပါတိ အ့တွက် ချက်ချငး် 

ရပိ ငခ်ွင့ ် ိသည်-  

 လ မ ဖ လံ ေရး ေငေွပးမ အားလံ း (www.serviceaustralia.gov.au)၊  

  ိ ငင်ေံတာ် မသန်စွမ်းမ  အာမခံအစီအစ  (www.ndis.gov.au)   င့ ် 

 အဆင့ြ်မင့ပ်ညာေရး အက အညီ (www.studyassist.gov.au)။  

RoS ဗီဇာ ကိ ငေ်ဆာငသ် များသည ်ေအာက်ပါတိ က့ိ  ရပိ ငခ်ွင့ ် ိပါမည-်  

 ေနထိ ငသ်ည့က်ာလ  င့ ်အြခားလိ အပ်ချက်များ  င့ ်ကိ က်ညပီါက  သစေ တးလျ ိ ငင်သံားများ ြဖစ်လာ ိ ငသ်ည။် 

 လ ဝငမ်  အစီအစ ၏ မိသားစ  ဗီဇာ လမ်းေ ကာငး်အရ မိသားစ အား  သစေ တးလျ ိ ငင်သံိ ့ လာေရာက်ရနအ်တွက် 

အာမခံသ အြဖစ်လ ပ်ရန ်

ေရေ ကာငး်မ  ခွင့ြ်ပ ချက်မဲ ့ဝငေ်ရာက်လာသ  (unauthorised maritime arrival (UMA)) ြဖစ်သည့ ်အာမခံသ များ သိ မ့ဟ တ် 

အဆိ တငသ်ွငး်သ များသည ်လ ဝငမ် ေ   ေြပာငး်အစီအစ ၏ မိသားစ  ဗီဇာ လမ်းေ ကာငး်တွင ်အနမိ့်ဆံ း ဦးစားေပးစနစ်ြဖင့ ်

စိစစ်ေပးြခငး် မ  ိေတာ့ပါ။ 

RoS ဗီဇာကိ ငေ်ဆာငသ် များသည ် Medicare   င့ ်ည  းပနး်  ပ်ိစက်မ   င့ ်စိတ်ဒဏရ်ာများမ  အသက်  ငက်ျနရ်စ်သ များအား 

က ညမီ အစီအစ မ တဆင့ ်အခမ့ဲ စိတက်ျန်းမာေရး အထ းက  ပ့ံပိ းက ညမီ ကိ   ဆက်လက် ရ  ိမညြ်ဖစ်ပါသည။် 

(www.health.gov.au) 

 

ပိ မိ သ ိ ိရန် 

ဌာန၏ ဝက်ဘဆ်ိ က်တွင ်အချက်အလက် အပိ    ိသည-်https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-

listing/resolution-of-status-851 

 

http://www.servicesaustralia.gov.au/
http://www.ndis.gov.au/
http://www.studyassist.gov.au/
http://www.health.gov.au/
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resolution-of-status-851
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resolution-of-status-851
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