در این صفحه


بیانیه سفر استرالیا
 مناطق امن سفر
 شرایط کووید ۱۹-برای پروازهای منطقه مسافرتی ایمن از نیوزیلند
 ورود به استرالیا
 حمایت

بیانیه سفر استرالیا
پیش از این که به استرالیا سفر کنید ،باید حداقل  ۷۲ساعت قبل از عزیمت به سوی استرالیا بیانیه سفر استرالیا را تکمیل کنید.
بیانیه سفر استرالیا اطالعات تماس شما در استرالیا ،مشخصات پرواز ،الزامات قرنطینه و وضعیت سالمت شما را جمع آوری
می کند.
این اطالعات به دولت استرالیا کمک می کند تا (در صورت لزوم) تمهیدات قرنطینه شما را تعیین کند و به اداره های سالمت
مربوطه این امکان را می دهد تا در صورت مثبت بودن آزمایش کووید ۱۹-کسی که با او سفر کرده اید ،با شما تماس بگیرند.
اگر این بیانیه را پر نکنید شاید نتوانید سوار پرواز شوید ،یا هنگامی که وارد استرالیا می شوید شاید با تاخیر مواجه شوید.
بیانیه سفر استرالیا برای این مسافران است که وارد استرالیا می شوند:





شهروندان استرالیا و افراد دارای اقامت دائم
افرادی که به طور خودکار از محدودیت های مسافرتی معاف هستند.
افرادی که به آنها یک معافیت انفرادی از محدودیت های مسافرتی کنونی داده شده است.
مسافران ترانزیت

مسافرانی که نیاز به تکمیل بیانیه مسافرتی استرالیا ندارند شامل موارد زیر می شوند:




خدمه پرواز
دیپلمات های خارجی
افرادی که با پروازهای نظامی سفر می کنند

پیش از این که پر کردن این بیانیه را شروع کنید ،این اطالعات را آماده داشته باشید:





جزییات گذرنامه
جزییات سفر
جزییات مقصد
جزییات تماس.
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باید از نسخه بروز رسانی شده  Google Chrome ،Safari ،Microsoft Edgeیا  Firefoxاستفاده کنید .بیانیه سفر
استرالیا در  Internet Explorerکار نمی کند.
شما باید یک حساب باز کنید که به شما اجازه خواهد داد تا بیانیه های کنونی و آینده را در یک جا مدیریت کنید .با این وجود،
نمی توانید پس از این که بیانیه سفر استرالیای خود را ارائه کردید پاسخ های آن را تغییر دهید .شما باید یک بیانیه سفر
استرالیا جدید ارائه کنید و بعد نسخه قبلی را پاک کنید .این شامل تغییر در پرواز ،وضعیت سالمت یا بروز اشتباه از سوی
شما می شود.
هر فرد بزرگسال باید بیانیه خود را پر کند .با این وجود ،والدین باید برای هر فرزند زیر  ۱۵سال خود یک بیانیه پر کنند.
نیاز نیست برای بیانیه سفر استرالیا پول پرداخت کنید  -رایگان است.
پس از این که بیانیه سفر استرالیا را پر کردید ،یک ایمیل محتوی جزئیات دریافت خواهید کرد که می توانید (به صورت
الکترونیک یا پرینت) قبل از سوار شدن و هنگام ورود به استرالیا نشان دهید.
نتیجه ارسال شده به ایمیل شما یکی از موارد زیر خواهد بود:






پاسخ سبز (با یک عالمت تیک) ،اگر نیاز نیست شما هنگام ورود خود را قرنطینه کنید
پاسخ آبی (با یک عالمت ساعت شنی) ،اگر باید هنگام ورود خود را قرنطینه کنید.
پاسخ قرمز (با یک ضربدر) ،اگر اعالم کرده باشید که:
 oعالئمی مانند کووید ۱۹-دارید.
 oنزدیک کسی بوده اید که عالئم کووید ۱۹-دارد.
 oدر یکی نقاط مورد توجه در نیوزیلند بوده اید
 oضرورت داشتن یک جواب منفی آزمایش کووید ۱۹-برای سفر به استرالیا را تایید نکرده اید
در مورد پاسخ قرمز ،شرکت های هواپیمایی تعیین خواهند کرد که شما می توانید سفر کنید یا نه .اگر بتوانید به
استرالیا سفر کنید باید پس از ورود خود را قرنطینه کنید.

توجه :ارائه اطالعات غلط یا گمراه کننده به دولت استرالیا یک تخلف جدی است .اگر محکوم شوید ،حداکثر مجازات  ۱۲ماه
حبس در زندان است.
این وزارتخانه به یک طرف ثالث اجازه داده است تا اطالعات بیانیه سفر استرالیا را از طرف آن جمع آوری کند .شما از این
صفحه به یک صفحه خارجی بیانیه سفر استرالیا هدایت خواهید شد.
پس از این که بیانیه خود را پر کردید ،ایمیل تاییدیه خود را از ' 'AU-Health Aero no-reply@health.aeroدریافت
خواهید کرد.
تقاضای آنالین

مناطق امن سفر
یک منطقه سفر امن ،توافق با کشوری دیگر است برای سفر بدون قرنطینه به استرالیا ،در صورتی که یک مسافر در طول
 ۱۴روز گذشته در یک منطقه شیوع کووید ۱۹-نبوده باشد .در حال حاضر استرالیا یک توافق منطقه سفر امن با کشورهای
زیر دارد:


نیوزیلند.
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شرایط کووید ۱۹-برای پروازهای منطقه مسافرتی امن از نیوزیلند
در حال حاضر هیچ شرط مربوط به کووید ۱۹-برای پروازهای بدون قرنطینه (منطقه سبز) از نیوزیلند وجود ندارد.
تمام مسافران باید این تمهیدات را هم در محل ورود و هم در مقصد نهایی چک کنند چون ممکن است الزامات قرنطینه اعمال
شود.
برای کسب اطالعات بیشتر به وزارت بهداشت مراجعه کنید :توصیه کروناویروس (کووید )۱۹-برای مسافران بین المللی.

ورود به استرالیا
فرودگاه های استرالیا برای حصول اطمینان در مورد تفکیک مسافرانی که هنگام ورود باید قرنطینه شوند دارای مناطق سبز
و قرمز هستند.
اگر شما با یک پرواز بدون قرنطینه پرواز می کنید ،شما به سوی منطقه سبز هدایت خواهید شد تا تمام روندهای مربوطه در
فرودگاه محل ورود خود در استرالیا را طی کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مسافرانی که وارد مناطق سبز و قرمز می شوند به وبسایت وزارت بهداشت مراجعه
کنید.

حمایت
اگر در استفاده از سیستم  ADTدچار مشکل هستید ،لطفا از موارد زیر برای راهنمایی گرفتن استفاده کنید.

من نمی توانیم یک حساب  ADTایجاد کنم.
پیش از این که یک حساب درست کنید ،ایمیل خود را تایید کنید.
روی قسمت ’( ‘send verification codeکد تایید را ارسال کن) کلیک کنید و سپس ایمیل خود را چک کنید .کد تایید از
آدرس  noreply@cps.com.auارسال می شود.
گام ا :کد تایید را وارد کنید و روی ’( ‘verify codeکد را تایید کن) کلیک کنید
گام  :۲کلمه عبور خود و نام نمایش داده شده را وارد و سپس روی ’( ‘createایجاد) کلیک کنید.
کد تایید فقط برای  ۴دقیقه پس از دریافت معتبر است.
بیانیه سفر استرالیا پس از  ۳۰دقیقه نداشتن فعالیت بسته می شود.

من از یک  ATDتکمیل نشده خارج شده ام یا غیر فعال شده ام.
شما نمی توانید یک بیانیه سفر استرالیا که تکمیل نشده است را ذخیره کنید.
اگر پیش از این که آن را تکمیل کنید غیر فعال شده باشید ،باید دوباره یک بیانیه سفر جدید را شروع کنید.
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نمی توانم  ATDرا تکمیل یا ارسال کنم
اگر نمی توانید فراتر از مرحله  ۱بروید ،بخش زیر را چک کنید:





از نسخه بروز رسانی شده  Google Chrome ،Safari ،Microsoft Edgeیا  Firefoxاستفاده می کنید.
 Internet Explorerکار نخواهد کرد.
وقتی اطالعات گذرنامه خود را وارد می کنید ،تمام فاصله ها و هر کاراکتر به جز حروف و اعداد را از بخش
شماره سند مسافرت حذف کنید.
اطمینان حاصل کنید که کاراکتر های ویژه مثل خط فاصله ( )-و اپوستروف (‘) حذف می شوند (در قسمت های
اطالعات شخصی فقط از حروف و شماره ها استفاده کنید).
تمام قسمت های الزامی که با عالمت ستاره (*) مشخص شده است را پر کنید.

اگر نمی توانید فراتر از مرحله  ۲بروید ،بخش زیر را چک کنید:


تمان بخش های الزامی را پر کنید .این قسمت ها با یک عالمت ستاره (*) مشخص شده اند.

اگر نمی توانید مرحله نهایی را پر کنید ،بخش زیر را چک کنید:




روی لینک ’( ’Important Noticeنکته مهم) کلیک کنید
اگر موافق هستید که رضایت دهید در قسمت بیانیه تیک بزنید.
روی قسمت ’( ‘Submitارسال) در پایین صفحه کلیک کنید.

پس از ارسال  ADTیک ایمیل تایید دریافت نکرده ام
ایمیل تایید بیانیه سفر شما از  )no-reply@health.aero( AU-Health Aeroارسال خواهد شد.
اگر نمی توانید ایمیل نتیجه بیانیه سفر استرالیای خود را ببینید ،فولدر  junkیا  spamخود را چک کنید.
اگر ایمیلی دریافت می کنید که آبی و در دست بررسی است ،این نتیجه نهایی شما است و با وجود این که عنوان ’‘pending
(در دست بررسی) را اعالم می کند ،نیاز به اقدام دیگری نیست .پاسخ آبی (با یک عالمت ساعت شنی)،به این معنی است باید
هنگام ورود خود را قرنطینه کنید.
می توانید در هر زمانی وارد حساب بیانیه سفر استرالیای خود شوید و وضعیت ارائه و نتیجه آن را ببینید.

پس از ارائه بیانیه سفر استرالیا نمی توانم وارد حساب  ATDخود بشوم.
اگر نمی توانید وارد بیانیه سفر استرالیای خود که ارسال کرده اید شوید ،می توانید کلمه عبور را تغییر دهید یا به اصطالح
 resetکنید.







روی قسمت ’?( ‘forgot your passwordکلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟) کلیک کنید (زیر کلمه عبور
در صفحه ورود یا )login
آدرس ایمیل خود را در بخش الزامی وارد کنید
روی ‘( ’submitارسال) کلیک کنید
ایمیل خود را برای لینک تنظیم مجدد کلمه عبورتان کنترل کنید
کلمه عبورتان را دوباره تنظیم کنید
وارد بیانیه سفر استرالیا که ارسال کرده اید ،بشوید.
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جزئیات مربوط به سفر را به طور صحیح وارد کنید.
جزئیات مربوط به پرواز ورودی به استرالیا را وارد کنید .این جزئیات را می توانید در تاییدیه رزرواسیون خود بیابید.
فرمت صحیح برای شماره پروازها  ( NZ103نه )( QF2 ،NZ0103نه  )QF002است.

اشتباه وارد کردن جزئیات مربوط به گذرنامه یا جزئیات دیگر
امکان تعویض  ATDپس از ارسال  ATDوجود ندارد .هر بیانیه فقط برای یک پرواز برای مسافر نامبرده شده در بیانیه
معتبر است.
پس از آنکه  ATDتان را ارسال کردید ،نمی توانید شماره گذرنامه تان را تصحیح کنید .باید  ATDجدیدی از حساب ATD
جدیدتان ایجاد کنید و  ATDفعلی تان را حذف کنید.
برای اصالح اطالعات دیگر مانند جزئیات فردی یا تاریخ انقضای گذرنامه ،باید حساب  ATDجدیدی از آدرس ایمیل دیگری
ایجاد کنید و  ATDجدیدی ارسال کنید.
لطفا توجه کنید که عدم توانایی در تکمیل  ATDمجدد برای اصالح جزئیات خودتان باعث تاخیر در سوار شدن به هواپیما
نمی شود یا جلوی آن را نمی گیرد ،مشروط بر اینکه الزامات خاص خط هوایی را برآورده کنید.
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