ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜਾਣਾ
ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਅੁੱਪਡੇਟ)
ੀਂ -ੇ ਜਾੀਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਤਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ
6 ਜਲਾਈ 2022 ਤੋਂ, ਤਸੀ ੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕਕਵੇਂ ਆਉਦ
ਯਾਤਰੀਆੀਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ:






ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਵੁੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾੀਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਬਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ੀਂ
ਹੈ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਵੁੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾੀਂ ਨੂੰ ਕਡਕਜਟਲ ਯਾਤਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾੀਂ ਸਮੂੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਛੁੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾੀਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾੀਂ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਬਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀ ੀਂ
ਕਕਹਾ ਜਾਵੇਿਾ
ਕਬਨਾੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਜਾ ਧਾਰਕਾੀਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਣ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆੀਂ ਉਡਾਣਾੀਂ ਕਵੁੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਇਹ ਯਾਦ ਰੁੱਖਣਾ ਮਹੁੱਤਵਪਰਨ ਹੈ ਕਕ ਏਅਰਲਾਈਨਾੀਂ, ਸਮੂੰਦਰੀ ਜਹਾਜ ਸੂੰਚਾਲਕਾੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋ ੜਾੀਂ ਹੋ
ਸਕਦੀਆੀਂ ਹਨ ਕਜੂੰਨ੍ਾੀਂ ਦੀ ਯਾਤਰੀਆੀਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੂੰਦੀ ਹੈ।

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਵੁੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਛੁੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ
ਘਰੇਲ ਮਾਮਕਲਆੀਂ ਦਾ ਕਵਭਾਿ (ਕਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਜ) ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਉਹਨਾੀਂ ਲੋ ਕਾੀਂ ਨੂੰ
ੀਂ ੇ ਹਨ ਜੋ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਵੁੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਦ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ:





ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਵੁੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ
ਤਹਾਡੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਛੁੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾੀਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਕਵੁੱਚ
ਸਰਹੁੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨਾ
ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ।
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ਕਜਨ੍ਾੀਂ ਲੋ ਕਾੀਂ ਨੂੰ ਵੀਜੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੂੰ ਵੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆੀਂ ਵੀਜਾ ਲੋ ੜਾੀਂ ਦੀ ਜਾੀਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੇਖੋ: ਵੀਜਾ
ਕਵਕਲਪਾੀਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ
ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਸਮੂੰਦਰ ਰਾਹੀ ੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਵੁੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾੀਂ ਛੁੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾੀਂ ਵਾਸਤੇ
ੀਂ ੀ ਹੈ।
ਅਿਲੇ ਰੀ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਦ
ਕਵਦੇਸ਼ਾੀਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਿਕਰਕਾੀਂ ਨੂੰ Smartraveller 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ
ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜਾੀਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ।
ਕਸਹਤ ਕਵਭਾਿ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੋਕਵਡ-19 (COVID-19) ਬਾਰੇ ਕਸਹਤ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰਾੀਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਵੁੱਚ ਹਰੇਕ ਪਰਾੀਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੀਆੀਂ ਲੋ ੜਾੀਂ ਹਨ ਕਜੂੰਨ੍ਾੀਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ
ਪਵੇਿੀ। ਜੇ ਤਸੀ ੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਾੀਂਤ ਜਾੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆੀਂ
ਲੋ ੜਾੀਂ ਦੀ ਜਾੀਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਜਸ ਵੁੱਲ ਤਸੀ ੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋ ੜਾੀਂ ਕਵੁੱਚ ਤਹਾਡੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਪਹੂੰਚਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਕੋਕਵਡ-19 (COVID-19) ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾੀਂ ਕਝ ਸਥਾਨਾੀਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾੀਂ ਕਝ ਕਕੁੱਕਤਆੀਂ ਕਵੁੱਚ
ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆੀਂ ਲੋ ੜਾੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆੀਂ ਹਨ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾੀਂਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੋ।

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰੋਿਰਾਮ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕਵੁੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਕਵਡ-19 (COVID-19) ਟੀਕਾ ਮਫਤ ਲਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਪਹੂੰਚਣ ਵਾਲੇ
ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆੀਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੋਕਵਡ-19 (COVID-19) ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰੋਿਰਾਮ ਤੁੱਕ ਪਹੂੰਚ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਕਵਡ-19 (COVID-19) ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਖੋ।

ਵੀਜਾ ਕਰਆਇਤਾੀਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾੀਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਕੋਕਵਡ-19 (COVID-19) ਮਹਾੀਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾੀਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਝ ਵੀਜਾ ਸ਼ਰੇਣੀਆੀਂ ਕਵੁੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆੀਂ ਕੀਤੀਆੀਂ
ਿਈਆੀਂ ਸਨ, ਕਜਸ ਕਵੁੱਚ ਕਰਆਇਤੀ ਕਮਆਦਾੀਂ ਦੀ ਸ਼ਰਆਤ, ਫੀਸ ਮਆਫੀ ਅਤੇ ਵੀਜੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਕਵਡ-19 (COVID-19) ਵੀਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੋ।
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