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�ل�ا منی داخل ہونا اور روانہ ہونا  آس�ٹ

 تازە ت��ن اپ ڈ�ٹ
ڻیسٹ فراہم کرنا  COVID-19چین، ہانگ کانگ اور مکاؤ سے آسڻریلیا میں داخل ہونے والے افراد کوالزماً ایک منفی 

 Department of Healthگھنڻوں کے اندرکروایا گیا ہو۔  مزید معلومات کے لیے دیکھیں  48ہوگاجو سفر کے دن سے 
and Aged care  و�ب سائٹ � . 

 

�ل�ا منی داخل ہونا اور روانہ ہونا  آس�ٹ

�ل�ا منی داخل ہو�ف �ا یہاں � روانہ ہو�ف � خواہاں لوگو  �ل�ائئ بارڈر فورس آس�ٹ  ل�ی مشور� ں �محکمہ داخلہ اور آس�ٹ
۔  فراہم کر�ت ہنی

 م��د معلومات � ل�ی مالحظہ ک��ں: 

�ل�ا من داخل ہونا •  آس�ٹ
�ل�ا � روانہ ہو�ف � پہ� اور بعد من  •  آس�ٹ
 �حد پار کرنا •
 ۔سفری دستاو�زات •

�ل�ا کا سفر کر�ف � پہ� اس بات کو �قییف بنا لینا  نہنی آس�ٹ وری �� ا� کہ انہنی و�زا جاری  اہ�ی  چجن لوگوں � ل�ی و�زا ہونا �ف
�ل�ا  ک�ا  ۔ آس�ٹ ائطو�زا   ئئ گ�ا �� ، مالحظہ ک��ں:  � �ش  ںدر�افت ک��اخت�ارات و�زا � چ�ک کر�ف � ل�ی

�ل�ائئ بارڈر فورس  �ل�ا من داخل ہو�ف �ا روانہ ہو�ف � راس�ت  یسمندر آس�ٹ ور� فراہم کرئت وا� لوگوں � ل�ی م��د مش آس�ٹ
۔ �� 

�ل�ائئ شہ��وں کو ترغ�ب دی ون مل� سفر کا ارادە رکھ�ف وا� آس�ٹ کر سفر � متعلق   پر جا  Smartravellerجائت �� کہ وە  ب�ی
 موجودە مشور� چ�ک ک��ں۔ 

۔پر  COVID-19 بنف االقوا� سفر اور محکمہ صحت   صحت � متعلق مشور� فراہم کرتا ��

 

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
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel
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 ر�اسیت اور عالقائئ معلومات

�ل�ا � ہر ر�است اور عال�ت   ائط آس�ٹ �ل�ا جا�ف ک� اپیف �ش ۔ ا�ر آپ آس�ٹ وری �� ا ارادە ہنی جن � تعم�ل کرنا آپ � ل�ی �ف
س ر�است �ا عال�ت � ، تو آپ کو ا� ائطرکھ�ت ہنی ۔ ان لییف چ�ک کر   �ش منی آپ � ائط �ش چاہ�ی جہاں کا آپ سفر کر ر�� ہنی

�ل�ا پہنچ�ف � بعد  کا ڻ�سٹ کرانا �ا بعض مخصوص مقامات پر جا�ف �ا بعض مخصوص پ�شوں منی کام کر�ف   COVID-19آس�ٹ
ف لگوا�ف   ائط� ل�ی و�کسنی ۔سکیت شامل ہو  � �ش  ہنی

 مالحظہ ک��ں۔ ر�اسیت اور عالقائئ معلوماتم��د معلومات � ل�ی 

 

�ل�ا کا و�کسین�شن پروگرام  آس�ٹ

�ل�ا منی ر��ف واال ہر شخص  ف االقوا�    COVID-19آس�ٹ �ل�ا پہنچ�ف وا� بنی ۔ آس�ٹ ف مفت حاصل کرسکتا �� � و�کسنی
�ل�ا � جائت �� کہ  کو ترغ�ب دیمسافروں    و�کسین�شن پروگرام تک رسائئ حاصل ک��ں۔ COVID-19وە آس�ٹ

ف  COVID-19م��د معلومات � ل�ی   مالحظہ ک��ں۔ و�کسی�ف

 

 اور ر�فنڈزو�زا � رعایتنی 

COVID-19   جن  � عال� و�اء � جملہ اثرات � وجہ �، و�زا � کچھ زمروں منی بہت � تبد�ل�اں عمل منی الئئ گیئ ، ہنی
۔� اور و�زا ر�فنڈز  � چھوٹمنی رعایتوں � مدت، ف�س    تعارف شامل ہنی

 مالحظہ ک��ں۔ و�زا � معلومات COVID-19م��د معلومات � ل�ی 

 

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

