شهروندان استرالیا ،دارندگان اقامت دائم یا شهروندان نیوزیلندی که
معموال ساکن استرالیا هستند
شما می توانید به استرالیا سفر کنید ،اگر شهروند استرالیا باشید ،اقامت دائم این کشور را داشته باشید و یا یک شهروند
نیوزیلند باشید که معموال در استرالیا ساکن هستید.
استرالیا تمهیدات مرزی سفت و سختی به اجرا گذاشته است تا از سالمت جامعه استرالیا محافظت کند .در حال حاضر
پروازهای بسیار محدودی از استرالیا و به مقصد استرالیا وجود دارد و ممکن است شما نتوانید در حال حاضر سفر کنید .به
قسمت  Smartravellerمراجعه کنید .محدودیت های مسافرتی تابع تغییر هستند .لطفا به طور مرتب بررسی کنید .به
قسمت :بیانیه رسانه ای کابینه ملی مراجعه کنید.
تمام مسافرانی که وارد استرالیا می شوند ،از جمله شهروندان استرالیا ،باید برای مدت  ۱۴روز در یک مرکز تعیین شده ،از
جمله یک هتل ،در شهری که وارد آن می شوند تحت قرنطینه قرار گیرند مگر این که با یک پرواز معاف از قرنطینه از
نیوزیلند آمده باشند .به قسمت توصیه کروناویروس (کووید )۱۹-برای مسافران مراجعه کنید.
ممکن است الزم باشد هزینه های قرنطینه خود را پرداخت کنید .برای کسب اطالعات بیشتر در مورد الزامات قرنطینه با
وزارت بهداشت ایالت یا قلمروی مربوطه تماس بگیرید.

شهروندان استرالیا
شهروندان استرالیا می توانند وارد استرالیا شوند و در شرایط استثنایی می توانند بدون گذرنامه معتبر استرالیا وارد شوند .پیش
از سفر ،شما باید از هر گونه محدودیت مسافرتی کشوری که آن را ترک می کنید ،اطالع داشته باشید .به قسمت
 Smartravellerمراجعه کنید.
اگر گذرنامه معتبر ندارید ،و باید فورا سفر کنید قبل از این که برای شما گذرنامه صادر شود ،لطفا به کارکنان شرکت
هواپیمایی اطالع دهید که شما یک شهروند استرالیا هستید و برای ورود به استرالیا به ویزا نیاز ندارید .شرکت هواپیمایی با
نیروی مرزی استرالیا تماس خواهد گرفت تا شهروندی شما را تایید کند .شما باید اوراق هویتی خود را به همراه داشته باشید.
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فرد دارای اقامت دائم استرالیا
افراد مقیم دائم و دارندگان ویزای موقت خانوادگی می توانند وارد استرالیا شوند .به قسمت توصیه در مورد گروه های معاف
از محدودیت های مسافرتی مراجعه کنید.
ویزاهای دائم معموال دارای یک دوره اعتبار  ۵ساله برای سفر هستند .اگر هنگامی که خارج از استرالیا هستید ویزای دائم
شما منقضی شود ،نمی توانید به استرالیا برگردید.
برای اطالع از این که به عنوان یک مقیم دائم چطور می توانید دوباره وارد استرالیا شوید ،به قسمت مقیم دائم مراجعه کنید.

اولین تاریخ ورود رسیدن (تاریخ اولیه ورود)
این اطالعات فقط در مورد دارندگان ویزای اقامت دائم و ویزای موقت خانوادگی زیر صدق می کند:





شریک زندگی (زیرگروه  ۳۰۹یا )۱۰۰
ویزای والدین (زیرگروه  ۱۴۳یا )۱۰۳
ویزای فرزند (زیرگروه های  ۱۰۲ ،۱۰۱یا )۴۴۵
سایر ویزاهای خانوادگی (زیرگروه های  ،۱۱۶ ،۱۱۵ ،۱۱۴یا )۱۱۷

اگر نمی توانید قبل از تاریخ اولیه ورود که در ویزایتان درج شده است به استرالیا سفر کنید ،ممکن است بتوانید بعدا وارد
استرالیا شوید .ویزای شما باید معتبر باشد و شما باید تمام سایر الزامات و شرایط ویزا را برآورده کنید.
وقتی قصد سفر دارید ،باید فرم تقاضا نامه تسهیل سفر را ارائه کنید.
آنوقت ممکن است ما برای شما یک نامه تسهیل سفر بفرستیم که در آن اعالم شده است که شما اجازه دارید پس از تاریخ اولیه
ورود ویزایتان وارد استرالیا شوید .اگر به شما یک نامه تسهیل سفر بدهیم ،آن را همراه خود به فرودگاه مبدا که از آنجا پرواز
می کنید ،بیاورید .ممکن است الزم باشد هنگام  check-inشرکت هواپیمایی با هنگام ورود به استرالیا الزم باشد آن را نشان
دهید.
نامه های تسهیل سفر صادر نخواهند شد مگر این که یکی از ویزاهای خانوادگی فوق را داشته باشید و کمتر از  ۳ماه به
تاریخ اولیه ورود مانده باشد.
توجه :تاریخ اولین ورود رسیدن (تاریخ اولیه ورود) با 'نباید بعد از این تاریخ وارد شوید' (آخرین تاریخ برای ورود) تفاوت
دارد.
توجه :اگر یک نامه تسهیل سفر تقاضا می کنید باید اطمینان حاصل کنید که:




شما دارای یک ویزای دائم یا ویزای خانوادگی موقت معتبر هستید
تاریخ ورود اولین ورود شما (تاریخ ورود اولیه) شما طبق چیزی که در نامه صدور ویزای شما قید شده است گذشته
باشد یا قبل از این که بتوانید به استرالیا سفر کنید بگذرد
قصد دارید ظرف  ۱۲ماه آینده به استرالیا سفر کنید

اگر یک ویزای ازدواج در آینده (زیرگروه  )۳۰۰دارید ،برای کسب اطالعات بیشتر به قسمت عودت ها یا معافیت ها از
هزینه های تقاضای ویزامراجعه کنید.
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شهروندان نیوزیلندی که معموال ساکن استرالیا هستند
شهروندان نیوزیلندی که به طور معمول ساکن استرالیا هستند (با ویزای زیرگروه  ۴۴۴یا یک ویزای دائمی یا موقت دیگر)
می توانند به استرالیا بیایند.
اگر درست پیش از ورود به استرالیا از طریق هوایی برای مدت  ۱۴روز یا بیشتر در نیوزیلند نبوده اید ،باید هنگام -check
 inمدرک مربوط به اقامت خود را ارائه کنید .مدارک قابل قبول سکونت می تواند شامل موارد زیر باشد اما محدود به موارد
زیر نیست:


مدارک صادر شده توسط دولت (برای مثال گواهینامه رانندگی صادر شده در استرالیا ،کارت مدیکر ،ثبت به عنوان
یک فرد ساکن استرالیا در اداره مالیات استرالیا) که همراه یک مدرک دیگر که تایید کننده موارد زیر است باشد:
 oشما در حال حاضر در استرالیا شاغل هستید یا در حال گذراندن دوره تحصیلی مورد تایید هستید (یا حمایت
مالی که از طریق یک صورتحساب بانکی تایید شده باشد) یا
 oشما در استرالیا ملک دارید یا اجاره کرده اید (برای مثال قبض ها ،برگه های مربوط به هزینه های ملک،
قرارداد اجاره)

شما می توانید هنگام پذیرش در فرودگاه این مدارک را ارائه دهید .پیش از این که به شما اجازه داده شود سوار هواپیما شوید،
وضعیت اقامت شما بر اساس سابقه سفرهای شما مورد تایید قرار خواهد گرفت .اگر دراین مورد تردید دارید که آیا به عنوان
کسی تعریف می شوید که معموال مقیم است ،به شما توصیه می کنیم حداقل دو هفته قبل از زمان برنامه ریزی شده برای
عزیمت یک تقاضا برای ارزیابی ارائه کنید.
تقاضای خود را ارائه دهید

من ویزای پناهندگی و بشردوستانه (گروه  )XBدارم
محدودیت های مسافرتی کووید ۱۹-در حال حاضر مانع ورود افراد به استرالیا می شود مگر این که شهروند استرالیا و یا یک
فرد دارای اقامت دائم استرالیا باشند.
اگر شما دارای ویزای پناهندگی یا بشردوستانه (گروه  )XBهستید ،شما یک فرد دارای اقامت دائم استرالیا قلمداد نمی شوید،
مگر این که قبال وارد استرالیا شده باشید.
دارندگان ویزای پناهندگی و بشردوستانه (گروه  )XBکه هنوز به استرالیا سفر نکرده اند ،نمی توانند در حال حاضر به
استرالیا سفر کنند ،مگر این که برای معافیت تقاضا کرده باشند و این معافیت به آنها اعطا شده باشد .برای کسب اطالعات
بیشتر به محدودیت های مسافرتی مراجعه کنید .برای کسب اطالعات بیشتر به این قسمت محدودیت های مسافرتی مراجعه
کنید.

تقاضای آنالین برای معافیت
لطفا برای هر نفر یک تقاضا ارائه کنید .تقاضاهای مضاعف باعث تاخیر در ارزیابی خواهد شد .اگر به شما معافیت داده نشده
است ،شما نباید به برنامه خود برای سفر ادامه دهید ،چرا که به شما اجازه داده نخواهد شد تا سوار پرواز عازم استرالیا شوید.
اگ ر به شما معافیت مسافرتی داده شود ،شما باید مدرک مربوط به تصمیم گرفته شده در مورد معافیت را با خود به فرودگاه
ببرید.
تقاضا برای معافیت های مسافرتی
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