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 الدخول إلى أسترالیا ومغادرة أسترالیا
 آخر المستجدات

 

سلبیة والذي تّم إجراءه خالل  19-على جمیع الداخلین ألسترالیا القادمین من الصین وھونغ كونغ ومكاو إبراز نتیجة تحلیل كوفید
وزارة الصحة ورعایة المسنین موقع ساعة من السفر إلى أسترالیا.  للمزید من المعلومات یُرجى االطالع على  48

]Department of Health and Aged care[  .على اإلنترنت 

 

 الدخول إلى أسترالیا ومغادرة أسترالیا

النصیحة لألشخاص الذین یسعون إلى الدخول إلى أسترالیا أو تقّدم وزارة الشؤون الداخلیة وقوات حفظ الحدود األسترالیة 
 مغادرتھا.

 للمزید من المعلومات یُرجى مراجعة:

 الدخول إلى أسترالیا •
 قبل وبعد مغادرة أسترالیا •
 عبور الحدود •
 .وثائق السفر •

یتوّجب على األشخاص الذین یحتاجون إلى تأشیرة التأكد من منحھم التأشیرة قبل السفر إلى أسترالیا. للتحقّق من متطلبات التأشیرة 
 استكشاف الخیارات المتعلّقة بالتأشیراتاألسترالیة، یُرجى مراجعة: 

 .لیا أو یغادرونھا عن طریق البحریدخلون إلى أستراتقّدم قوات حفظ الحدود األسترالیة نصائح إضافیة لألشخاص الذین 

نحّث المواطنین األسترالیین الذین یرغبون بالسفر إلى خارج أسترالیا على مراجعة نصائح السفر الحالیة من خالل زیارة موقع 
Smartraveller  .اإللكتروني 

 .19-السفر الدولي وكوفیدتقّدم وزارة الصحة النصائح الصحیة حول 

 

https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-testing-requirements-for-travellers-from-china-hong-kong-and-macau
https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-testing-requirements-for-travellers-from-china-hong-kong-and-macau
https://immi.homeaffairs.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-australia
https://immi.homeaffairs.gov.au/entering-and-leaving-australia/leaving-australia
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border/overview
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border/at-the-border/travel-documents
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-and-leaving-by-sea
https://www.smartraveller.gov.au/
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel
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 معلومات عن الوالیة والمقاطعة

تحقق السفر إلى أسترالیا، فیجب علیك ال تفرض كّل والیة ومقاطعة في أسترالیا متطلّبات یجب علیك االمتثال لھا. إذا كنت تنوي
بعد وصولك إلى أسترالیا أو  19-من متطلبات الوالیة أو المقاطعة التي تسافر إلیھا. وقد تشمل المتطلبات إجراء فحوص لكوفید

 إبراز إثبات بالتطعیمات لزیارة أماكن ُمعّینة أو العمل في وظائف ُمعیّنة.

 .معلومات عن الوالیة والمقاطعةة للمزید من المعلومات، یُرجى مراجع

 

 في أسترالیا 19-برنامج اللقاحات ضد كوفید

مجاناً. نحّث المسافرین الدولیین الوافدین إلى أسترالیا على أخذ الجرعات  19-یستطیع أي شخص في أسترالیا أخذ لقاح كوفید
 في أسترالیا. 19-برنامج اللقاحات ضد كوفیدالُمدرجة في 

 .19-اللقاحات ضد كوفیدللمزید من المعلومات، یُرجى مراجعة 

 

 اد الرسومتسھیالت للحصول على تأشیرة واسترد

تم إجراء مجموعة من التغییرات على بعض فئات التأشیرات، بما في ذلك  19-بسبب التأثیرات الُمترتبة عن تفشي جائحة كوفید
 طرح فترات تسھیالت باإلضافة إلى اإلعفاء من دفع الرسوم واسترداد رسوم التأشیرة.

 .19-معلومات عن التأشیرة خالل تفشي كوفیدللمزید من المعلومات، یُرجى مراجعة 

 

https://www.australia.gov.au/states
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/getting-your-vaccination/stay-up-to-date
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information



