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 کّور  یلتھہ یٹرزوز یزاوورس

عموما آسٹریلیا کے پبلک میڈی کیئر سسٹم کے تحت طبی یا ہسپتال کے آپ اگر آپ بیرون ملک سے آئے ہیں تو 
اوورسیز یا گزار کے درخواست  Temporary Skill Shortage (TSS)آپ اگر ۔ ہیںاہل نہیں  لئے اخراجات کے

جو کہ  یںانشورنس( بنوال یلتھ)ہ یمہب یکا صحت ےمخصوص درج یکاسے مطلوب ہوگا کہ آپ علم ہیں تو آپ طالب
 کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو۔ ےیزآپ کے و

عموما اپنے طبی اور ہسپتال کے اخراجات کے لئے صحت کے سرکاری کہ جو  ،آسٹریلوی شہریوں کے برعکس
کے تحت میڈی کیئر استعمال کرسکتے ہیں، غیر ملکی افراد جن کے پاس عارضی ویزے ہیں عموما میڈی نظام 

 کیئر استعمال کرنے کے اہل نہیں ہوتے۔ 

یوکے، سویڈن، بیلجیم، فن لینڈ، اٹلی، مالٹا، نیدرلینڈز، سلوانیہ، ریپبلک آف بیرون ملک سے آنے والے افراد جو 
آسٹریلیا کے ساتھ صحت کی دیکھ  ےان کے ممالک ک ،اور نیوزی لینڈ سے آئے ہیںآئرلینڈ، نیوزی لینڈ، ناروے 

نگامی عالج مفت میں ہصحت کے سرکاری نظام انتظامات ہیں۔ ان انتظامات کے تحت، وہ  دوطرفہبھال کے 
 تا۔ سکجو کہ بصورت دیگر انہیں دستیاب نہ ہو حاصل کرسکتے ہیں

ہونے کے دوران اگر آپ کو طبی معاونت کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے آسٹریلیا میں 
بہت زیادہ اخراجات اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ حتی کے سرکاری ہسپتال میں بھی آپ کو محض  اپنی جیب سے کو

ادا کرنے پڑسکتے ہیں۔ ہیلتھ کّور کے بغیر آپ کو عالج کے مکمل یومیہ  1,000$ہسپتال کی فیس کے طور پر 

 ا کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اخراجات اد

اگر آپ اپنی میڈی کیئر کی اہلیت کی صورتحال کے بارے میں غیریقینی کیفیت کا شکار ہیں تو آپ کو اپنے مقامی 
سے رابطہ کرنا  Department of Human Services – Medicareمیڈی کیئر دفتر سے چیک کرنا چاہئے یا 

 چاہئے۔

بیمہ اگر کسی وقت آپ کے ویزے کی حالت یا میڈی کیئر اہلیت میں تبدیلی آئے تو جتنی جلدی ممکن ہوسکے اپنے 
 ۔کہ نہیں ہےموزوں مطلع کریں تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا آپ کے کّور کا درجہ اب بھی کار کو 

 

OVHC کیا کّور کرتا ہے؟ 

حاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ تاہم، زیادہ تر پالیسیوں کو آپ کے طبی پالیسی قیمت، اہلیت اور فوائد کے ل OVHCہر 
 بنیادوں پر ہسپتال میں ضروری داخلے اور آپ کے ڈاکٹر کی فیس کا کچھ حصہ کّور کرنا چاہئے۔ 

( General Treatment coverعام عالج معالجے کا کّور )ہسپتال اور طبی اخراجات کے کّور کے عالوہ، آپ 
۔ عام عالج معالجے کا کّور نجی پریکٹس میں صحت کی دیکھ بھال کی خدمات فراہم کرنے بھی خرید سکتے ہیں

 بیمہ والوں  کی خدمات کے لئے معاون ادائیگیاں کرتا ہے جیسے کہ ڈینٹسٹس، آپٹومیٹرسٹس اور فزیوتھراپسٹس۔ 
 کرنا ہوگا۔  ہے، تاہم آپ کو پھر بھی فیس کا کچھ حصہ خود ادا اان اخراجات کا ایک حصہ ادا کرسکت

کا محدود کّور موجود  )ادویات( میں فارماسیوٹیکلزصحتی بیموں بیرون ملک سے آئے ہوئے افراد کے زیادہ تر 
پر  یاتکا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر ان کا عالج ادو یتنگ دست یادہکو بہت ز یاحوںس یملک یر۔ غہوتا ہے۔ 

 ۔یںم( کے عالج معالجہ ینسرمنحصر ہو، خصوصاً سرطان )ک

 یذات یںمقدار م یلآالت قل یاور طبّ  یاتادو یاستعمال ک یداخل ہونے والے مسافروں کو اپنے فور یںم آسٹریلیا
Goods  Therapeutic یےمعلومات کے ل یدہے۔ مز یجاسکت ید یاجازت بھ یساتھ النے ک یےاستعمال کے ل

Entering Australia and Personal Importation Scheme—Administration website ۔یکھیںد 

 

 

 

 

 

 ہم سے رابطہ کریں

ombudsman.gov.au 

1300 362 072 

GPO Box 442 
Canberra  ACT  2601 

ہمارے دفاتر ان شہروں میں 
 ہیں:

« Adelaide 

« Brisbane 

« Canberra 

« Melbourne 

« Perth 

« Sydney 

 

 

 ہیلتھ کّور اوورسیز وزیٹرز

https://www.tga.gov.au/personal-importation-scheme
https://www.tga.gov.au/personal-importation-scheme
https://www.tga.gov.au/personal-importation-scheme
http://www.ombudsman.gov.au/


  اوورسیز وزیٹرز ہیلتھ کّور 
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بالکل  یےکے عالج کے ل یماروںمخصوص ب یںکم فوائد ہوں گے اور بعض م یںکہ کچھ منصوبوں م یںرکھ یانکراتے وقت اس بات کا دھ یمہب
۔ مطلب یںکرت یںاحاطہ نہبالکل کا  یماریوںپہلے سے موجود ب یسیاںبعض پال – یںہ یمختلف ہوسکت یبھ یںمدت یانتظار ک یزہوگا، ن یںنہ کّور یکوئ
بیمہ خریدتے وقت کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہئے، اس بارے میں مزید معلومات کے لئے  جاسکتا۔ یںنہ یہ یاکا احاطہ ک یماریوںب یسیکہ ا یہ

Tips on health insurance for visitors ۔یکھیںد 

اشیاء کی گمشدگی اور ہنگامی طبّی سفری بیمہ آپ کو ایسی اشیاء کے لیے کّور کرسکتا ہے جو کہ وزیٹرز کّور کے تحت نہیں آتیں۔ جیسا کہ سفری 
 صورتحال میں وطن واپسی۔

اووسیز وزیٹرز کے کا اطالق اوورسیز وزیٹر کی صحت کے کّور پر نہیں ہوتا۔  (rebate) کّور اور نجی صحتی بیمے کی تخفیف ہیلتھتاحیات 

 کا اطالق ہوتا ہے۔ (GST)اشیاء اور خدمات ٹیکس صحتی بیمہ کی خریداری پر 

 

 سکتا ہوں؟ یدکہاں سے خر OVHC یںم

۔ آپ یںہ یابکاروں سے دست یمہبعمومی فنڈز اور چند  یصحت کچھ موجود یںم یلیاجو کہ آسٹر یںسکتے ہ یدخرمیں بطور وزیٹر کّور  یلیاآپ آسٹر
 یا یزاو 485 یزا،و 457 یزا،و TSS اگر آپ یں،رکھ یاد۔ یںکرسکتے ہبھی کا انتخاب  کّور یمہسے ب یسیوںپال یمہشدہ ب یممالک سے جار یگرد

 ۔یضرورت پڑے گ یک یدنےقسم اور درجہ خر یک یمہب یشرائط کے تحت مخصوص صحت یک یزازا پر ہوں، تو آپ کو اپنے ویو نٹاسٹوڈ

یا  "Overseas Visitors Insurance"یں کہ آپ  سرچ انجن م یںکرتے ہ یزہے۔ ہم تجو یعہاچھا ذر یکڈھونڈنے کا ا کّورکا  یمہب یٹروز انٹرنیٹ
"Overseas Visitors Health Cover" ۔یںکے فراہم کنندگان کا موازنہ کر یسیوںپال یناور کم از کم ت یںتالش کر 

 

  اثرانداز ہوسکتا ہے یسےپر ک یمہب یصحتمطلوبہ سرچارج آپ کے  یویل یئرک میڈی

 آپ: اگر

 ( پر ہوں18-2017فی جوڑا یا خاندان بمطابق مالی سال  180,000$فی کس یا  90,000$اونچی آمدنی پر ) 
 ٹیکس مقاصد کے لیے بطور آسٹریلوی رہائشی شمار کئے گئے ہوں، یا 
  باہمی دوطرفہ، عارضی، یا مکمل( اندراج کروا چکے ہوں –میڈی کیئر میں کامیابی سے)کسی بھی درجہ کے فوائد 

 

کے بارے  پالیسیوں کی قسم ان بیمہ کی  یسرچارج کے بارے یں مزید معلومات اور صحت آپ میڈی کیئر لیوی سرچارج سے متاثر ہوسکتے ہیں۔
 ۔ہوسکتے ہیںالذمہ سے آپ سرچارج سے بری دیکھیں، جن  Medicare Levy Surchargeمیں مزید معلومات کے لئے 

 

 

 

 ہیں دستیاب پر ombudsman.gov.au سائٹ ویب معلومات مزید

 کے معامالت انفرادی پر معلومات کردہ پیش میں اس سے، وجہ اس۔ ہے گئی کی جاری پر طور کے رہنمائی ایک صرف دستاویز یہ: کریں نوٹ کرم براہ
 نتیجہ کے کرنے انحصار پر دستاویز اس۔  سمجھا جانا چاہئے مشورہ قانونی متبادل یااور نہ ہی اسے  چاہیئے جانا کیا نہیں انحصار مشورہ قانونی بطور لیے
۔ ہے نہیں دار ذمہ کا گھاٹے یا نقصان کے قسم کسی والے کوہونے آپ رہتے ہوئے، میں حد جائز زیادہ سے زیادہ پر طور قانونی، محتسب مشترکہ دولت میں

 ۔کریں رجوع سے سازی قانون برائے ریجسٹر وفاقی کرم براہ لیے، کے وںجرید ترین تازہ کے قوانینذکرشدہ 

 

https://privatehealth.gov.au/health_insurance/overseas/index.htm
https://www.ato.gov.au/individuals/medicare-levy/medicare-levy-surcharge/
https://www.legislation.gov.au/Browse/ByTitle/Acts/InForce/0/0/Principal

