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Assurance of Support
ویزے کی درخواست دینے والے کجھ لوگوں کو  Assurance of Supportحاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسکے بعد
ہی انہیں آسٹریلیا میں رہنے کے لئے ویزا مل سکتا ہے۔

 Assurance of Supportکیا ہے
) Assurance of Support (AoSایک آسٹریلیا کے رہائشی فرد یا ادارے ( )the assurerاور ہمارے درمیان ایک قانونی
معاہدہ ہے۔
 AoSدینے واال فرد یا ادارہ ویزے کی درخواست دینے والے ()the assureeکی مالی مدد کا اقرار کرتا ہے جو  AoSکے تحت
شخص ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویزے کی درخواست دینے والے کو  Centrelinkادائیگیوں پر انحصار نہ کرنا پڑے۔
ویزے کی قسم پر منحصر AoS ،کی مدت  4 ،2 ،1یا  10سال ہو سکتی ہے۔
اگر ویزے کی درخواست دینے واال آسٹریلیا میں ہے تو  AoSاس تاریخ سے شروع ہو گی جب اسے نیا ویزا ملے۔ اگر ویزے کی
درخواست دینے واال آسٹریلیا میں نہیں ہے تو  AoSاس کے آسٹریلیا پہنچنے کی تاریخ سے شروع ہو گی۔

 Assurance of Supportکی ضرورت کسے ہوتی ہے
جب کوئی شخص ویزے کی درخواست دیتا ہے تو  Department of Home Affairsاسے بتا دے گا کہ کیا اسے  AoSکی
ضرورت ہے۔

 AoSکیسے دی جاتی ہے
آن الئن درخواست دیں یا ہماری ویب سائٹ پر فارم استعمال کریں۔ ہم اس بارے میں ٹیلیفون انٹرویو کرنے کے لئے آپکو فون کریں
گے:
•

 AoSدینے کے لئے آپکو کیا کرنا ہو گا

•

آیا آپ مالی مدد دینے کی استطاعت رکھتے ہیں اور قانونی اور دوسری مالی ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں۔

ایک بار  AoSدینے کے بعد آپ اسے منسوخ نہیں کر سکتے۔

بینک گارنٹی کیا ہے
کچھ  AoSمعاہدوں کے لئے  Commonwealth Bank of Australiaکی طرف سے جاری کردہ بینک گارنٹی کی ضرورت
ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپکو  AoSکی مدت کے لئے بینک میں پیسے ڈالنے پڑتے ہیں۔ اگر  AoSکی مدت کے دوران ہم
ویزے کی درخواست دینے والے کو کچھ قسموں کی ادائیگیاں دیں تو بینک گارنٹی ہمیں پیسے واپس دینے کے لئے استعمال کی جا
سکتی ہے۔
بینک گارنٹی کی رقم کا انحصار اس پر ہوگا کہ:
•

کیا آپ ایک فرد یا ادارے کے طور پر درخواست دے رہے ہیں

•

آپ کتنے لوگوں کی مالی مدد کی یقین دہانی کرا رہے ہیں ،اور

•

انہوں نے کس قسم کے ویزے کی درخواست دی ہے۔
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ہم سے لی گئی ادائیگیوں کی واپسی
ہم  AoSکی مدت میں ایک تارک وطن کو مالی مدد دے سکتے ہیں۔ ایسا اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ  AoSدینے واال فرد یا ادارہ
مدد نہیں دے سکتا۔ یا اس لیے کہ تارک وطن کے لئے مدد قبول کرنا نامناسب ہو۔ ایسا کرنے سے پہلے ہم عام طور پر آپ دونوں سے
بات کریں گے.
ویزے کی درخواست دینے والے کو ملنے والی بعض ادائیگیوں کے سلسلے میں  AoSدینے واال فرد یا ادارہ ہمیں یہ ادائیگیاں واپس
دینے کا پابند ہوتا ہے۔ وہ مدد کی ایسی ادائیگیاں بھی ہمیں واپس دینے کا پابند ہوتا ہے جو درخواست گزار کے بچوں کو دی گئی ہوں۔
 assureeکو دی جانے والی قابل واپسی ادائیگیاں  assurerہمیں واپس دینے کا پابند ہوتا ہے۔ ان میں یہ شامل ہیں:
•

Austudy Payment

•

Newstart Allowance

•

)Parenting Payment (Partnered

•

)Parenting Payment (Single

•

Sickness Allowance

•

Special Benefit

•

Widow Allowance

•

.Youth Allowance

 Rent Assistanceاور  Crisis Paymentجیسی اضافی ادائیگیاں بھی قابل واپسی ہو سکتی ہیں۔

مزید معلومات کے لئے
•

انگلش میں مزید معلومات کے لئے humanservices.gov.au/assuranceپر جائیں

•

 humanservices.gov.au/yourlanguageپر جائیں جہاں آپ اپنی زبان میں معلومات پڑھ ،سن یا دیکھ سکتے
ہیں۔

•

Centrelinkکی ادائیگیوں اور خدمات کے بارے میں ہمارے ساتھ اپنی زبان میں بات کرنے کیلئے  131 202پر کال
کریں۔

•

 Medicareاور  Child Supportکی ادائیگیوں اور خدمات کے بارے میں ہمارے ساتھ اپنی زبان میں بات کرنے کے
لئے 131 450پر ) Translating and Interpreting Service (TIS Nationalکو کال کریں۔

•

سروس سنٹر میں آئیں۔

نوٹ  :آسٹریلیا میں کسی بھی جگہ سے گھر کے فون سے ‘’13نمبروں کی جانے والی کالوں کی ایک طے شدہ شرح پر قیمت لی
جاتی ہے .یہ شرح مقامی کال کی قیمت سے مختلف ہو سکتی ہے اور مختلف ٹیلیفون سروس پرووائیڈرز کی شرح بھی مختلف ہو
سکتی ہے۔ گھر کے فون سے ‘ ’1800نمبروں کو کی جانے والی کالیں مفت ہوتی ہیں۔ پبلک فون اور موبائل فون کی کالوں کا وقت
نوٹ کیا جا سکتا ہے اور انکی قیمت زیادہ ہو سکتی ہے۔

اعالن دستبرداری
اس اشاعت میں موجود معلومات صرف ادائیگیوں اور خدمات کے لئے بطور رہنمائی دی جا رہی ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ
طے کریں کہ آیا آپ کسی ادائیگی کے لۓ درخواست دینا چاہتے ہیں اور اپنے مخصوص حاالت کے حوالے سے درخواست دیں۔

ASSURANCE OF SUPPORT
Department of Human Services
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