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ਆਸਟਰ੍ਲੇੀਆ ਿਵਚੱ ਦਾਖਲ ਹਣੋਾ ਅਤ ੇਛਡੱ ਕ ੇਜਾਣਾ 
ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਅੱਪਡੇਟ) 
 

ਚੀਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਮਕਾਊ ਤ� ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਦੇ 48 ਘੰਿਟਆ ਂਦੇ 
ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਿਟਵ COVID-19 ਟੈਸਟ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ �ਡ 
ਏਜਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ।  

 

ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ 

ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਿਲਆ ਂਦਾ ਿਵਭਾਗ (ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਜ਼) ਅਤੇ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਸਲਾਹ 
ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਵਾ�ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ: 

• ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ 
• ਤਹਾਡ ੇਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ 
• ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨਾ 
• ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। 

ਿਜਨਹ੍ਾ ਂਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨਹ੍ਾ ਂਨੰੂ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਉਨਹ੍ਾ ਂਨੰੂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਦੀਆ ਂਵੀਜ਼ਾ ਲੋੜਾ ਂਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੇਖੋ: ਵੀਜ਼ਾ ਿਵਕਲਪਾ ਂਦੀ ਪੜਚੋਲ 
ਕਰੋ 

ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਸਮੰਦਰ ਰਾਹ� ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਸਲਾਹ 
ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਵਾ�ਦੀ ਹੈ। 

ਿਵਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾ ਂਨੰੂ Smartraveller 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਯਾਤਰਾ 
ਸਲਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

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://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/
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ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਬਾਰ ੇਿਸਹਤ ਸਲਾਹ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਪਰ੍ਾਂਤ ਅਤੇ ਕ�ਦਰੀ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਾਂਤ ਅਤੇ ਕ�ਦਰੀ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾ ਂਹਨ ਿਜੰਨਹ੍ ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ 
ਤੁਸ� ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਪਰ੍ਾਂਤ ਜਾ ਂਕ�ਦਰੀ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਵੱਲ ਤੁਸ� ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋੜਾ ਂਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) 
ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਿਕੱਿਤਆ ਂਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰ੍ਾਂਤ ਅਤੇ ਕ�ਦਰੀ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੋ। 

 

ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ 

ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਟੀਕਾ ਮੁਫਤ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆ ਂਨੰੂ ਆਸਟਰ੍ ੇਲੀਆ ਦੇ ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਖੋ। 

 

ਵੀਜ਼ਾ ਿਰਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 

ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮ� ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀਆ ਂਿਵੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂ
ਗਈਆਂ ਸਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਰਆਇਤੀ ਿਮਆਦਾ ਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੋ। 

 

https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel
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

