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 ورود بھ استرالیا و خروج از آن
 جدیدترین بروزرسانی

 

ساعت از  48منفی کھ طی  19-افرادی کھ از چین، ھنگ کنگ و ماکائو وارد استرالیا می شوند باید نتیجھ آزمایش کووید
وب سایت وزارت بھداشت و مراقبت از روز سفر انجام شده است را ارائھ بدھند.  برای کسب اطالعات بیشتر می توانید بھ 

 مراجعھ کنید.  سالمندان

 

 ورود بھ استرالیا و خروج از آن

ارائھ می وزارت کشور و نیروی مرزی استرالیا بھ افرادی کھ می خواھند وارد استرالیا شوند یا از آن خارج شوند توصیھ 
 کنند.

 برای کسب اطالعات بیشتر بھ این قسمت مراجعھ کنید: 

 ورود بھ استرالیا •
 قبل و بعد از ترک استرالیا •
 عبور از مرز •
 .اسناد مسافرتی •

افرادی کھ بھ یک ویزا نیاز دارند پیش از سفر بھ استرالیا باید اطمینان حاصل کنند کھ ویزای آنھا صادر می شود. برای چک 
 گزینھ ھای ویزا را بررسی کنیدکردن الزامات ویزای استرالیا، بھ این قسمت مراجعھ کنید: 

کنند  میافرادی کھ از طریق دریایی وارد استرالیا می شوند یا آن را ترک نیروی مرزی استرالیا توصیھ ھای بیشتری برای 
 .ارائھ می کند

 Smartravellerبھ شھروندان استرالیا کھ قصد دارند بھ خارج از کشور سفر کنند توصیھ می شود تا از طریق مراجعھ بھ 
 توصیھ ھای مسافرتی کنونی را چک کنند. 

 را ارائھ می کند. ۱۹-سفر بین المللی و کوویدوزارت بھداشت توصیھ ھای سالمت در مورد 

 

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.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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 اطالعات ایالت و قلمرو

ھ قصد دارید ب ھر ایالت و قلمرو در استرالیا تمھیدات و الزامات ورود مربوط بھ خود را دارد کھ باید از آنھا پیروی کنید. اگر
استرالیا سفر کنید، باید الزامات ایالت یا قلمرویی کھ بھ آن سفر می کنید را بررسی کنید. این الزامات می تواند شامل آزمایش 

 پس از ورود بھ استرالیا یا الزامات واکسیناسیون برای بازدید از برخی محل ھا یا کار در برخی شغل ھا باشد. ۱۹-کووید

 مراجعھ کنید. الزامات ورود بھ ایالت و قلمروبرای کسب اطالعات بیشتر بھ قسمت 

 

 برنامھ واکسیناسیون استرالیا

وارد استرالیا را دریافت کند. بھ مسافران بین المللی کھ  ۱۹-ھر فردی در استرالیا می تواند بھ صورت رایگان واکسن کووید
 استرالیا استفاده کنند. ۱۹-می شوند توصیھ می شود تا از برنامھ واکسیناسیون کووید

 مراجعھ کنید. ۱۹-واکسن ھای کوویدبرای اطالعات بیشتر بھ 

 

 تخفیف ھا و عودت ھای ویزا

، یک سری تغییرات در برخی گروه ھای ویزا، از جملھ در نظر گرفتن دوره ھای ۱۹-بھ دلیل تاثیرات دوره ھمھ گیری کووید
 تخفیف، لغو و عودت ھزینھ ھا اعمال شدند.

 مراجعھ کنید. ۱۹-اطالعات ویزای کوویدبرای اطالعات بیشتر بھ 

 

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

