ඕස්ට්රේලියාවට ඇතුළු වීම හා එයින් පිටවීම
නවතම යාවත්කාලීන කිරීම
2022 ජූලි 6 සිට, ඔබ ඕස්ට්රේලියාවට පැමිරෙන හා ඉන් පිටවන ක්රම රවනස්ට් වී ඇත.
සියලුම සංචාරකයින් දැනුවත්ව සිටිය යුතු කරුණු:






ඕස්ට්රේලියාවට පැමිරෙන අය එන්නත්කරෙයට ලක් වූබවට සාධක ඉදිරිපත්
කළ යුතු නැත
ඕස්ට්රේලියාවට ඇතුළු වන පුද්ගලයින්ට ඩිජිටල් මගී ප්රකාශය රහෝ සමුද්රීය
සංචාරක ප්රකාශය සම්පූර්ෙ කිරීමට අවශ්ය රනාරේ
ඕස්ට්රේලියාරවන් පිටවන පුද්ගලයින්ට ඔවුන්රේ එන්නත් තත්ත්වය පිළිබඳ
සාධක සපයන රලස ඉල්ලා රනාසිටිනු ලැරේ
එන්නත් රනාකළ වීසා හිමියන්ට ඕස්ට්රේලියාවට යාමට සංචාරක නිදහස්ට්
කිරීමක් අවශ්ය රනාරේ
ඕස්ට්රේලියාවට යන ගුවන් ගමන්වල තවමත් මුහුණු ආවරෙ පැළඳීමට අවශය
රේ.

ගුවන් සමාගම්ප, යාත්රා ක්රියාකරුවන් සහ රවනත් රටවලට සංචාරකයින්ට අනුකූල විය
යුතු නිශ්චිත අවශයතා තිබිය හැකි බව මතක තබා ගැනීම වැදගත් රවයි.

ඕස්ට්රේලියාවට ඇතුළු වීම හා එයින් පිටවීම
ස්ට්වරද්ශ කටයුතු රදපාර්තරම්පන්තුව සහ ඕස්ට්රේලියානු රද්ශසීමා බලකාය
ඕස්ට්රේලියාවට ඇතුළු වීමට රහෝ පිටවීමට අරේක්ෂා කරන පුද්ගලයින් සඳහා උපරදස්ට්
සපයයි.
වැඩිදුර රතාරතුරු සඳහා බලන්න:




ඕස්ට්්රර්ලියාවට ඇතුළු වීම
ඔබ ඕස්ට්රේලියාරවන් පිටවීමට රපර හා පිටවූ පසු
රද්ශ සීමා පසුකිරීම
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සංචාරක රල්ඛෙ.

වීසා බලපත්රයක් අවශය පුද්ගලයින් ඕස්ට්රේලියාවට යාමට රපර ඔවුන්රේ වීසා බලපත්රය
ලබා දී ඇති බවට සහතික විය යුතුය. ඕස්ට්රේලියාරේ වීසා අවශයතා පරීක්ෂා කිරීමට,
බලන්න: විකල්ප වීසා බලපත්ර පිළිබඳව දැන ගන්න
ඕස්ට්රේලියාවට මුහුදු මාර්ගරයන් ඇතුළු වන රහෝ පිටවන පුද්ගලයින් සඳහා
ඕස්ට්රේලියානු රද්ශ සීමා බලකාය වැඩිදුර උපරදස්ට් සපයයි.
විරද්ශගත වීමට සැලසුම්ප කරන ඕස්ට්රේලියානු පුරවැසියන් Smartraveller රවත
පිවිසීරමන් වත්මන් සංචාරක උපරදස්ට් පරීක්ෂා කිරීමට දිරිමත් කරනු ලැරේ.
රසෞඛය රදපාර්තරම්පන්තුව ජාතයන්තර සංචාර සහ COVID-19 පිළිබඳ රසෞඛය උපරදස්ට්
සපයයි.

ප්රාන්ත සහ රද්ශභූමි රතාරතුරු
ඕස්ට්රේලියාරේ සෑම ප්රාන්තයකටම සහ රද්ශභූමියකටම ඔබ අනුගමනය කළ යුතු
අවශයතා ඇත. ඔබ ඕස්ට්රේලියාවට යාමට අදහස්ට් කරන්රන් නම්ප, ඔබ සංචාරය කරන
ප්රාන්තරේ රහෝ ප්රරද්ශරේ අවශයතා පරීක්ෂා කළ යුතුය. අවශයතාවලට ඔබ
ඕස්ට්රේලියාවට පැමිණි පසු COVID-19 පරීක්ෂාව රහෝ ඇතැම්ප ස්ට්ථාන නැරඹීමට රහෝ
ඇතැම්ප වෘත්ීයවල වැඩ කිරීමට එන්නත් අවශයතා ඇතුළත් විය හැකිය.
වැඩිදුර රතාරතුරු සඳහා ප්රාන්ත සහ රද්ශභූමිවල අවශයතා බලන්න.

ඕස්ට්රේලියාරේ එන්නත්කරෙ වැඩසටහන
ඕස්ට්රේලියාරේ සිටින සෑම රකරනකුටම COVID-19 එන්නතක් රනාමිරල් ලබා ගත හැක.
ඕස්ට්රේලියාවට පැමිරෙන ජාතයන්තර සංචාරකයින් ඕස්ට්රේලියාරේ COVID-19 එන්නත්
කිරීරම්ප වැඩසටහනට ප්රරේශ වීමට දිරිමත් කරනු ලැරේ.
වැඩිදුර රතාරතුරු සඳහා, COVID-19 එන්නත් බලන්න.

වීසා සහන සහ ආපසු රගවීම්ප
COVID-19 වසංගත කාලපරිච්රේදරේ බලපෑම්ප රේතුරවන්, සහන කාල සීමා
හඳුන්වාදීම, ගාස්ට්තු නිදහස්ට් කිරීම්ප සහ වීසා ආපසු රගවීම්ප ඇතුළුව, සමහර වීසා
කාණ්ඩවලට රවනස්ට්කම්ප රාශියක් සිදු කරන ලදි.
වැඩිදුර රතාරතුරු සඳහා, COVID-19 වීසා රතාරතුරු බලන්න.
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