
Domestic and family violence and your visa - Punjabi 
  

ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ 
 ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਆਸਟ ਲੇੀਆ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹੈ। 

 ਅਸੀ ਂਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ। 

 ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਖੱ-ਵਖੱ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

 ਕੇਵਲ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ (ਿਵਭਾਗ) ਕੋਲ ਹੀ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੰੂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ 

ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦਾ। 

 ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਿਕਸ ੇਅਪਰਾਧੀ ਨੰੂ ਵੀਜ਼ੇ ਤ  ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਤੁਸੀ ਂVisa Entitlement Verification Online (VEVO) ਰਾਹੀ ਂਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। VEVO 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਖਾਵਗੇਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਕਦ  ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 

ਹਨ। 

o ਵੇਖੋ: immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-

conditions/overview 

 ਇਹ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹ ੈਿਕ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤ  ਵੱਧ ਨਵੀਨਤਮ ਸਪੰਰਕ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। 

 ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ImmiAccount ਹੋਵੇ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀ ਂਿਕਸੇ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਂ ਭਿਵੱਖ 

ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ ਬਧੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹ ੈਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਿਜਸ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹਵੋੇ। 

o ਵੇਖੋ: online.immi.gov.au 

 ਪ ਵਾਸ ਪ ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਆਵਾਗੌਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਪੰਜੀਕਰਤ ਪ ਵਾਸ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕੋਲ  ਪ ਵਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਪ ਦਾਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਪ ਵਾਸ ਦੇ 

ਮੁੱਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦ ੇਹਨ। 

o ਵੇਖੋ: immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview 

o ਵੇਖੋ: familyviolencelaw.gov.au/  

 ਕੁਝ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਿਬਨੈਕਾਰ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ (ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵਾਂ) ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਵਸਥਾਵਾਂ ਦ ੇ

ਅਧੀਨ ਿਵਚਾਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਉਨ ਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਿਦਤੱਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

o ਵੇਖੋ: immi.homeaffairs.gov.au/visas/domestic-family-violence-and-your-visa/how-we-can-help 

 ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ ੋਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ 

ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੇਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ ਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਿਵਚੱ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।  

 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ: 

immi.homeaffairs.gov.au/visas/domestic-family-violence-and-your-visa  
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	ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ

