الدخول إلى أستراليا ومغادرة أستراليا
آخر المستجدات
تغيّرت طريقة السفر من وإلى أستراليا وذلك بد ًء من  6تموز/يوليو  .2022ويجب على جميع المسافرين إدراك األمور التالية:






ال يحتاج الوافدون إلى أستراليا إلى تقديم دليل على حالة التطعيم
ال يحتاج الوافدون إلى أستراليا إلى إكمال إقرار المسافر الرقمي أو إقرار السفر عبر البحر
لن يُطلب من األشخاص الذين يغادرون أستراليا تقديم دليل على حالة التطعيم
ال يحتاج حاملو التأشيرات الذين لم يأخذوا اللقاحات إلى الحصول على إعفاء من قيود السفر من أجل السفر إلى أستراليا
ال تزال الكمامات إلزامية على متن الرحالت الجوية ال ُمتّجهة إلى أستراليا.

من المهم تذكّر أن شركات الطيران وشركات المالحة البحرية والدول األخرى قد يكون لديها متطلبات ُمحدّدة يتعيّن على
المسافرين االمتثال لها.

الدخول إلى أستراليا ومغادرة أستراليا
تقدّم وزارة الشؤون الداخلية وقوات حفظ الحدود األسترالية النصيحة لألشخاص الذين يسعون إلى الدخول إلى أستراليا أو
مغادرتها.
للمزيد من المعلومات يُرجى مراجعة:





الدخول إلى أستراليا
قبل وبعد مغادرة أستراليا
عبور الحدود
وثائق السفر.

يتوجّب على األ شخاص الذين يحتاجون إلى تأشيرة التأكد من منحهم التأشيرة قبل السفر إلى أستراليا .للتحقّق من متطلبات التأشيرة
األستراليةُ ،يرجى مراجعة :استكشاف الخيارات المتعلّقة بالتأشيرات
تقدّم قوات حفظ الحدود األسترالية نصائح إضافية لألشخاص الذين يدخلون إلى أستراليا أو يغادرونها عن طريق البحر.
ّ
نحث المواطنين األستراليين الذين يرغبون بالسفر إلى خارج أستراليا على مراجعة نصائح السفر الحالية من خالل زيارة موقع
 Smartravellerاإللكتروني.
تقدّم وزارة الصحة النصائح الصحية حول السفر الدولي وكوفيد.19-
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معلومات عن الوالية والمقاطعة
تفرض ك ّل والية ومقاطعة في أستراليا متطلّبات يجب عليك االمتثال لها .إذا كنت تنوي السفر إلى أستراليا ،فيجب عليك التحقق
من متطلبات الوالية أو المقاطعة التي تسافر إليها .وقد تشمل المتطلبات إجراء فحوص لكوفيد 19-بعد وصولك إلى أستراليا أو
إبراز إثبات بالتطعيمات لزيارة أماكن ُمعيّنة أو العمل في وظائف ُمعيّنة.
للمزيد من المعلومات ،يُرجى مراجعة معلومات عن الوالية والمقاطعة.

برنامج اللقاحات ضد كوفيد 19-في أستراليا
ّ
نحث المسافرين الدوليين الوافدين إلى أستراليا على أخذ الجرعات
يستطيع أي شخص في أستراليا أخذ لقاح كوفيد 19-مجاناً.
ال ُمدرجة في برنامج اللقاحات ضد كوفيد 19-في أستراليا.
للمزيد من المعلومات ،يُرجى مراجعة اللقاحات ضد كوفيد.19-

تسهيالت للحصول على تأشيرة واسترداد الرسوم
بسبب التأثيرات ال ُمترتبة عن تفشي جائحة كوفيد 19-تم إجراء مجموعة من التغييرات على بعض فئات التأشيرات ،بما في ذلك
طرح فترات تسهيالت باإلضافة إلى اإلعفاء من دفع الرسوم واسترداد رسوم التأشيرة.
للمزيد من المعلومات ،يُرجى مراجعة معلومات عن التأشيرة خالل تفشي كوفيد.19-
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