
SAMPLE
ກະລຸນາຂຽນເປັນພາສາອັງກິດດ້ວຍປາກກາສີຟ້າ ຫຼື ສີດຳ

ບັດຜູ້ໂດຍສານຂາເຂົ້າ      •      ອອສເຕຣເລັຍ

ນາມສະກຸນ

ຊ່ື

ນຳເບີຂອງພາສປອດ

ນຳເບີຂອງຖ້ຽວບິນ ຫຼື ຊ່ືຂອງເຮືອ

ທີ່ຢູ່ທີ່ຈະພັກຢູ່ໃນອອສເຕຣເລັຍ

ທ່ານຕ້ັງໃຈຈະຢູ່ອອສເຕຣເລັຍເປັນເວລາດົນຮອດ 
12ເດືອນ ຫຼືບ່ໍ?

ທ່ານໄດ້ນຳເອົາສິ່ງດ່ັງກ່າວນີ້ເຂ້ົາມາອອສເຕຣເລັຍຫຼືບ່ໍ:
1.   ສິ່ງຂອງທີ່ອາດຈະຖືກຫ້າມຫຼື ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຈຳກັດ ເຊ່ັນ ຢາຕ່າງໆ ສະເຕຣອຍ ຮູບລາມົກທີ່ຜິດ ກົດໝາຍ ອາວຸດປືນ ຫຼື 

ຢາເສບຕິດ?
2.   ເຄ່ືອງດ່ືມທ່ີມີເຊື້ອເຫຼົ້າຫຼາຍກວ່າ 2250 ມິລລິລິດ ຫຼື ກອກຢາຫຼາຍກວ່າ 25 ກອກ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນເຮັດຈາກຢາສູບຫຼາຍກວ່າ 

25 ກຣາມ?
3.   ສິ່ງຂອງທີ່ໄດ້ມາຈາກນອກປະເທດ ຫຼື ຊື້ແບບປອດ ພາສີໃນອອສເຕຣເລັຍໂດຍມີລາຄາຮວມທັງໝົດຫຼາຍ ກວ່າ 900 

ອອສເຕຣລຽນໂດລາ ຮວມທັງຂອງຝາກ ບ່ໍ?
4.   ສ່ິງຂອງ/ສິນຄ້າຕົວຢ່າງສຳລັບໃຊ້ໃນທຸຣະກິດ/ການຄ້າ?
5.   ເງິນອອສເຕຣລຽນໂດລາ ຫຼື ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີມູນຄ່າເທ່ົາກັບ 10,000 ອອສເຕຣລຽນໂດລາ ຫຼື ຫຼາຍ ກວ່ານ້ັນບໍ? 
 ໝາຍເຫດ:  ຖ້າຫາກເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕຳຫຼວດຖາມ ທ່ານຕ້ອງແຈ້ງ ເຊັກເດີນທາງຕ່າງປະເທດ, ເຊັກອ່ືນໆ, 

ໃບທະນານັດ ຫຼື  ສິ່ງອື່ນໆທີ່ຜູ້ຖືສາມາດຕ່ໍລອງແລກ ເອົາເປັນເງິນຈຳນວນໃດນຶ່ງໄດ້.

6.   ຊີ້ນ, ໄກ່, ປາ, ອາຫານທະເລ, ໄຂ່,  ອາຫານຈຳພວກນົມເນີຍ,ໝາກໄມ້,ຜັກ?
7.   ເມັດພືດ,ແກ່ນຕ່າງໆ,ຫົວຕົ້ນດອກໄມ້,ເຟືອງ,ໝາກຖ່ົວຕ່າງໆ,ຕ້ົນໄມ້, ສ່ວນຂອງຕ້ົນໄມ້,ຢາພື້ນບ້ານ ຫຼື ສະໝຸນໄພ, 

ສິ່ງທ່ີເຮັດດ້ວຍໄມ້?
8.   ສັດ  ສ່ວນຕ່າງໆຂອງສັດ ຜະລິດຕະພັນທ່ີເຮັດຈາກສັດ  ຮວມເຖິງອຸປະກອນຕ່າງໆ ອາຫານສັດ ໄຂ່  ເຊື້ອຊີວະວິທະຍາ 

ຂອງຕົວຢ່າງຈາກສັດ ນົກ ປາ ແມງໄມ້ ເປືອກຫອຍ ຜລິດຕະພັນຈາກເຜິ້ງ?
9.   ດິນ, ສິ່ງຂອງທີ່ມີດິນຕິດຢູ່ ຫຼື ຖືກໃຊ້ໃນເຂດ ນ້ຳຈືດ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ເຄ່ືອງອຸປະກອນກິລາ/

ເຄື່ອງໃຊ້ໃນການພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມ, ເກີບ?
10.  ທ່ານໄດ້ພົວພັນກັບໄຮ່ສວນ ສັດລ້ຽງຢູ່ໃນຟາມ ເຂດປ່າທຳມະຊາດ ຫຼື ຫ້ວຍ/ໜອງ ຯລຯ ພາຍໃນ30ວັນ ທີ່ຜ່ານມາຫຼືບ່ໍ?
11.  ທ່ານໄດ້ຢູ່ໃນ ອາຟຣິກາ ອະເມຣິກາກາງ/ໃຕ້ ຫຼື ເຂດ  ຄາຣາບຽນ ໃນເວລາ 6 ວັນທີ່ຜ່ານມາຫຼືບ່ໍ?

 ມີ

 ມີ

 ມີ

ບ່ໍມີ

ຖ້າທ່ານບໍ່ແມ່ນພົນລະເມືອງອອສເຕຣເລັຍ: 

ທ່ານມີໂທດດ້ານອາຊະຍາກຳໃດໜຶ່ງບ່ໍ?    

ການແຈ້ງ
ຂ້ໍມູນທ່ີຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ນີ້ເປັນຄວາມຈິງ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ.  
ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈດີວ່າ ການຫຼີກລ້ຽງບ່ໍຕອບຄຳ ຖາມໃດນຶ່ງອາດຈະມີຜົນຕາມ 
ມາທ່ີຮ້າຍແຮງ.

ທ່ານເປັນວັນນະໂຣກບ່ໍ?    

ລາຍເຊັນຂອງທ່ານ

ປີ້ນບັດໄປອີກຂ້າງນ່ຶງ

Lao

ຣັດ

ກະລຸນາໝາຍ  ແລະຕອບທຸກໆຄຳຖາມ - ຖ້າ ບ່ໍແນ່ໃຈ, ໃຫ້ຕອບ ແມ່ນ 

 ວັນ  ເດືອນ  ປີ

ບ່ໍມີ

ບ່ໍມີ

 ມີ ບ່ໍມີ

 ມີ ບ່ໍມີ

 ມີ ບ່ໍມີ
 ມີ ບ່ໍມີ
 ມີ ບ່ໍມີ

 ມີ ບ່ໍມີ

 ມີ ບ່ໍມີ

 ມີ ບ່ໍມີ

 ມີ ບ່ໍມີ
 ມີ ບ່ໍມີ
 ມີ ບ່ໍມີ

ຈະນຳໃຊ້ເຈັ້ຍທ່ີແປເປັນພາສາລາວນີ້ຢ່າງໃດ: 
• ອ່ານຂ້ໍມູນຢູ່ໃນຕົວຢ່າງທ່ີຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ
• ຂຽນຕື່ມໃສ່ບ່ອນທີ່ກົງກັນຢູ່ໃນເຈັ້ຍຟອມຄົນໂດຍສານຂາເຂົ້າທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ
ຢ່າຂຽນໃສ່ເຈັ້ຍນີ້ (ຕົວຢ່າງເທົ່ານັ້ນ)

LAO



✕

ການປະຊຸມ

ທຸລະກິດ
ຢ້ຽມຢາມໝູ່ເພື່ອນ ຫືຼ ຍາດພີ່ນ້ອງ  

ເຮັດວຽກ

ການພັກຜ່ອນ

ອື່ນໆ
ການສຶກສາ

ການວາງສະແດງSAMPLE
© Commonwealth of Australia 2019
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( )

ກະລຸນາໝາຍ       ແລະ ຕອບ A  ຫຼື  B  ຫຼື C
ທ່ານຂ້ຶນຍົນ ຫຼື  
ເຮືອລຳນ້ີຢູ່ປະເທດໃດ?

ສັນຊາດທີ່ສະແດງໄວ້ໃນພາສປອດ

ອາຊີບປະຈຳຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ?

ຂ້ໍມູນທ່ີຖາມຢູ່ໃນຟອມນ້ີແມ່ນຕ້ອງການເພ່ືອການເຮັດວຽກ ຂອງກະຊວງກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ການພາສີ ການປ້ອງກັນ ການແຜ່ເຊື້ອໂຣກ ສະຖິຕິ ອະນາໄມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 
ສັດປ່າແລະຕ້ົນໄມ້ ແລະ ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບສະກຸນເງິນອື່ນໆຂອງອອສເຕຣເລັຍ ແລະ ການເກັບກຳ ຂ້ໍມູນນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທາງກົດໝາຍ. ລາຍ ລະອຽດນ້ີຈະ  
ຖືກເປີດເຜີຍແກ່ບັນດາອົງການທີ່ເຮັດວຽກ ໃນດ້ານຕ່າງໆທ່ີກ່າວມາ ແລະ ທ່ີມີສິດ ແລະ ຕ້ອງການໄດ້ ຮັບຂ້ໍມູນນ້ີພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ອອສເຕຣເລັຍເທ່ົານ້ັນ. 
ຟອມ 1442i Privacy notice (ການແຈ້ງຄວາມເປັນ ສ່ວນຕົວ) ມີໄວ້ໃຫ້ຢູ່ https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms 

ກະລຸນາຂຽນຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ 
ອອສເຕຣເລັຍ 
ຢ່າງຖາວອນ

ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ ຫຼື ຜູ້ເຂ້ົາມາແບບຊົ່ວຄາວ

ລະຍະເວລາທີ່ທ່ານກະວ່າຈະຢູ່ໃນອອສ 
ເຕຣເລັຍ

ປະເທດທ່ີທ່ານຢູ່

ເຫດຜົນສຳຄັນໃນການເດີນທາງຂອງທ່ານ (ໝາຍX ໃສ່ບ່ອນດຽວເທ່ົານັ້ນ)

ວັນ ເດືອນ  
ປີ ເກີດ

 ປີ   ເດືອນ  ວັນ

ຜູ້ທີ່ຢູ່ປະຈຳກັບຄືນສູ່ອອສ 
ເຕຣເລັຍ

ປະເທດທ່ີທ່ານໃຊ້ເວລາຢູ່ດົນທ່ີສຸດ 
ເ ມື່ອຢູ່ຕ່າງປະເທດຫຼື

ໂປດກວດສອບໃຫ້ແນ ່
ໃຈວ່າທ່ານ ໄດ້ຂຽນຕື່ມບັດ 

ນ້ີທັງ ສອງດ້ານ.   
ຍື່ນບັດນີ້ພ້ອມທັງພາສ 

ປອດຂອງທ່ານ  
ໃນເວລາມາເຖິງ.

 ວັນ  ເດືອນ  ປີ

ລາຍລະອຽດເພື່ອການຕິດຕ່ໍທ່ານຢູ່ໃນອອສເຕຣເລັຍ
ໂທລະສັບ

ອີເມລ  
                           ຫືຼ 
ທີ່ຢູ່            

ລາຍລະອຽດເພື່ອການຕິດຕ່ໍທ່ານໃນກໍລະນີສຸກເສີນ (ຄອບຄົວ ຫຼື ໝູ່ເພ່ືອນ)
ຊ່ື

ອີເມລl
ໂທລະສັບ            ຫືຼ
ທີ່ຢູ່ທາງໄປສະນີ ຣັດ
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